
บทที�  2 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 
 

 ในการวิจยัครั งนี  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง และไดน้าํเสนอตามหวัขอ้

ต่อไปนี  
 1. การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

  1.1 ความหมายของจรรยาบรรณวชิาชีพ 

  1.2 ความสาํคญัของจรรยาบรรณวชิาชีพ 

  1.3 แนวคิด และหลกัการเกี�ยวกบัจรรยาบรรณวชิาชีพ 

  1.4 การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 2. ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา  

  2.1 ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังาน  

  2.2 ความสาํคญัของความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
  2.3 แนวคิด และทฤษฎีที�เกี�ยวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

  2.4 การวดัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

 3. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
  3.1 งานวจิยัต่างประเทศ 

  3.2 งานวจิยัในประเทศ 
 

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 

 ความหมายของจรรยาบรรณวชิาชีพ 

 จากการศึกษาแนวคิด หลกัการ และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัความหมายของจรรยาบรรณ
วชิาชีพ ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของจรรยาบรรณวชิาชีพไว ้ดงันี  

 กู๊ด (Good. 1973 : 80) ไดใ้ห้ความหมายของจรรยาบรรณวิชาชีพวา่ หมายถึง ความประพฤติ 

ที�ดีงาม ซึ� งกําหนดให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติอย่างมีขอบเขตและชัดเจน โดยความเห็นชอบ         
ของบุคคล และถือปฏิบติัเป็นมาตรฐานทางความประพฤติของบุคคลหรือกลุ่มคนนัน ๆ  

 ราชบณัฑิตยสถาน (2546 : 289) ไดใ้ห้ความหมายของจรรยาบรรณวิชาชีพวา่ หมายถึง 
ประมวลความประพฤติ ที�ผูป้ระกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกําหนดขึ นเพื�อรักษาส่งเสริม             

เกียรติคุณ ชื�อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ได ้
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 พระเทพเวที (ป.อ.ปยุตโต) (2548 : 44) ได้ให้ความหมายของจรรยาบรรณวิชาชีพว่า 
หมายถึง ประมวลจริยธรรมของผูป้ระกอบวิชาชีพการงาน หรือวิชาชีพนัน ๆ เป็นมาตรฐาน      
ความชอบธรรมและเกียรติฐานะของความเป็นขา้ราชการ 
 พระเมธีธรรมาภรณ์ (2548 : 3) ไดใ้ห้ความหมายของจรรยาบรรณวิชาชีพว่า หมายถึง    
จริยวิชาชีพ จรรยาวิชาชีพ หรือจริยธรรมวิชาชีพ จะครอบคลุมในทุกเรื�องทุกประการที�จะเป็น       
ขอ้ควรประพฤติสาํหรับกลุ่มวชิาชีพอนัรวมถึงขา้ราชการดว้ย 
 สมคิด  บางโม (2549 : 15) ได้ให้ความหมายของจรรยาบรรณวิชาชีพว่า หมายถึง         
ข้อกาํหนดเกี�ยวกับการประพฤติปฏิบติัที�เป็นลายลักษณ์อกัษรขององค์กรวิชาชีพที�กาํหนดให้
สมาชิกของวิชาชีพนัน ๆ ประพฤติปฏิบติัเพื�อรักษาและส่งเสริมชื�อเสียง เกียรติคุณของสมาชิก    
และของวชิาชีพนัน ๆ 
 ยนต ์ ชุ่มจิต (2550 : 200) ไดใ้หค้วามหมายของจรรยาบรรณวิชาชีพวา่ หมายถึง ประมวล
ความประพฤติ หรือกริยาอาการที�ผูป้ระกอบวิชาชีพควรปฏิบติั เพื�อรักษาส่งเสริมเกียรติคุณชื�อเสียง
และฐานะของความเป็นวชิาชีพ 
 ธีรศกัดิM   อคัรบวร (2552 : 112) ไดใ้ห้ความหมายของจรรยาบรรณวิชาชีพวา่ หมายถึง
ความประพฤติที�ผูป้ระกอบวิชาชีพต่าง ๆ กาํหนดขึน เพื�อรักษาชื�อเสียงเกียรติคุณของวิชาชีพนัน ๆ 
โดยบญัญติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร จรรยาบรรณจึงเป็นกฎเกณฑ์ที�พึงปฏิบติั โดยกาํหนดไว ้        
เป็นลายลกัษณ์อกัษรที�ชัดเจนสําหรับเป็นกติกาของหมู่คณะในวงการเดียวกนั เป็นกฎที�ทุกคน     
ตอ้งปฏิบติั หากฝ่าฝืนก็จะถูกรังเกียจหรือต่อตา้นอนัเป็นการลงโทษทางสังคม สําหรับวิชาชีพชันสูง
หลายสาขาอาชีพมีกฎหมายรองรับดว้ย ฉะนันเมื�อผูป้ระกอบวิชาชีพคนใดผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 
จึงตอ้งถูกลงโทษตามกฎหมายดว้ยขอ้กาํหนดกริยาที�ควรประพฤติ 
 จากความหมายของจรรยาบรรณวิชาชีพ ดงัที�มีผูใ้ห้ความหมายไวข้า้งตน้นัน ผูว้ิจยั      
สรุปไดว้า่ จรรยาบรรณวชิาชีพ หมายถึง ขอ้กาํหนดที�เกี�ยวกบัการประพฤติปฏิบติัตนของผูป้ระกอบ
วิชาชีพในสาขาต่าง ๆ เพื�อเป็นหลักและแนวทางแก่สมาชิกในองค์กรในการปฏิบติัตนที�ดีงาม           
และปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ซึ� งสังคมในอาชีพใดอาชีพหนึ�งยอมรับ เพื�อรักษาและส่งเสริม
มาตรฐานของวชิาชีพ ตลอดจนเกียรติคุณ ชื�อเสียง และฐานะของผูป้ระกอบวชิาชีพนัน ๆ 

 ความสําคัญของจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 จากการศึกษาแนวคิด หลกัการ และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัความสําคญัของจรรยาบรรณ
วชิาชีพ ไดมี้ผูก้ล่าวถึงความสาํคญัของจรรยาบรรณวชิาชีพ ไวด้งันี  
 พิชยั  ไชยสงคราม (2546 : 126) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของจรรยาบรรณวิชาชีพวา่มี
ประโยชน์และความสาํคญั ดงันี   
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 1. ช่วยควบคุมมาตรฐาน รับประกนัคุณภาพและปริมาณที�ถูกตอ้งในการประกอบอาชีพ
ในการผลิตและการคา้  
 2. ช่วยควบคุมจริยธรรมของผูป้ระกอบอาชีพและผูผ้ลิต ผูค้า้ เช่น มีความซื�อสัตย ์สุจริต 
และยติุธรรม ฯลฯ  
 3. ช่วยส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพและปริมาณที�ดี มีคุณค่าและเผยแพร่ให้รู้จกัเป็นที�นิยม
เชื�อถือได ้ 
 4. ช่วยส่งเสริมจริยธรรมของผูป้ระกอบอาชีพและผูผ้ลิต เช่น มีเมตตา หิริโอตตปัปะ ฯลฯ  
 5. ช่วยลดปัญหาอาชญากรรม ลดปัญหาการคดโกง ฉ้อฉล เอารัดเอาเปรียบ เห็นแก่ตวั 
และประโยชน์ส่วนตน ฯลฯ 
 พิภพ  วชงัเงิน (2548 : 15) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของจรรยาบรรณวชิาชีพ ไวด้งันี   
 1. เพื�อส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพแต่ละประเภท ประพฤติปฏิบติัตนถูกตอ้ง เหมาะสม 
ตามที�แต่ละอาชีพไดว้างหลกัไวใ้หเ้ป็นจรรยาบรรณ ถา้หากกระทาํผดิยอ่มมีความผดิ  
 2. ช่วยควบคุมและส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความสํานึก
ในหนา้ที�และมีความรับผดิชอบต่องานที�ตนทาํ  
 3. ส่งเสริมและช่วยควบคุมการผลิตและการปฏิบัติงานให้มีปริมาณและคุณภาพ            
ที�น่าเชื�อถือได ้มีบริการที�ดีและปลอดภยั  
 4. ส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการมีความซื�อสัตย ์มีความยุติธรรม ไม่ทุจริตต่อหนา้ที� สามคัคี 
เอือเฟื อเผื�อแผ ่ 
 5. ส่งเสริมให้ผูป้ระกอบอาชีพประเภทต่าง ๆ มีความสํานึกว่าการประกอบอาชีพ            
ที�ไม่เห็นแก่ตวั ไม่เอารัดเอาเปรียบผูบ้ริโภค ตรงไปตรงมาเป็นกุศล สังคมยกยอ่ง  
 6. จรรยาบรรณช่วยพิทกัษสิ์ทธิM และหนา้ที�ของผูป้ระกอบอาชีพนัน ๆ ตามกฎหมาย 
 จากความสําคญัของจรรยาบรรณวิชาชีพ ดงัที�มีผูก้ล่าวถึงไวข้า้งตน้นัน ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า 
จรรยาบรรณวิชาชีพนันมีความสําคญั เนื�องจากเป็นขอ้กาํหนดที�ควบคุมไม่ให้ผูป้ระกอบวิชาชีพ
ประพฤติหรือปฏิบติัในสิ�งที�ไม่ถูกตอ้ง หากผูป้ระกอบวิชาชีพสามารถกระทาํไดต้ามที�จรรยาบรรณ
วิชาชีพกาํหนดไวก้็จะทาํให้ไดรั้บความเชื�อถือและศรัทธาจากบุคคลต่าง ๆ และจะส่งผลให้วิชาชีพ
นัน ๆ เป็นวชิาชีพชันสูงอยา่งแทจ้ริง 

 แนวคิด และหลกัการเกี�ยวกบัจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 จากการศึกษาแนวคิด หลกัการ และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัแนวคิด และหลกัการเกี�ยวกบั
จรรยาบรรณวิชาชีพ ไดมี้ผูก้ล่าวถึงแนวคิด และหลกัการเกี�ยวกบัจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ไวด้งันี  
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 สุรศกัดิM   หลาบมาลา (2548 : 6 - 10) ไดก้ล่าวถึงหลกัการเกี�ยวกบัจรรยาบรรณวิชาชีพ   
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาไว ้20 ขอ้ ดงันี  
 1. ตอ้งตังความคาดหวงัสูงสําหรับนกัเรียนทุกคน ตระหนกัในความตอ้งการความสนใจ
และความสามารถของนกัเรียนเป็นรายบุคคล ใหก้าํลงัใจ กระตุน้เตือน แกไ้ข และส่งเสริมมาตรฐาน
สูงของนกัเรียนในทุกสถานการณ์ 
 2. เป็นนกัวชิาชีพที�มีการคิดไตร่ตรอง ปฏิบติัเป็นตวัอยา่งตามคุณสมบติัที�ตอ้งการให้เกิดขึน
ในตวันกัเรียน เช่น ความจริงจงั ความเฉียบคมทางสติปัญญา ความอดกลัน ความยุติธรรม        
สามญัสํานึก ความมั�นใจในตนเอง เคารพในตนเองและผูอื้�น เห็นชอบและรับรู้ความหลากหลาย
และความแตกต่างทางวฒันธรรม 
 3. ตอ้งคิดวิเคราะห์ผลกระทบของการสอนและค่านิยมในวิชาชีพของตนที�มีต่อนกัเรียน
เพื�อนร่วมงาน และบุคคลทั�วไปในชุมชน และความตระหนกัอยา่งวิเคราะห์ต่อบทบาทอนัเกิดจาก
ประสบการณ์ดา้นการศึกษา สังคม วฒันธรรม ศาสนา การเงิน และภูมิหลงัของตน และตระหนกัวา่
ปัจจยัเหล่านี�มีผลต่อค่านิยม วธีิสอน และความคิดเกี�ยวกบัการศึกษาของตนอยา่งไร 
 4. ตอ้งปฏิบติัต่อนกัเรียนทุกคนอย่างเสมอภาคและยุติธรรม รับรู้และชื�นชอบค่านิยม  
ของนกัเรียนแต่ละคน ค่านิยมของครอบครัวและของชุมชนของนกัเรียน และวฒันธรรมของชุมชน
โรงเรียนโดยส่วนรวม 
 5. ตอ้งมีความรู้ กวา้ง ลึก และวิเคราะห์ในเนือหาวิชา วิธีและค่านิยม ซึ� งเป็นส่วนหนึ�ง
ของวชิาชีพที�ตนสอน และตระหนกัเสมอวา่ความรู้อาจจะมีการโตแ้ยง้ได ้
 6. ตอ้งทาํการสอนวิชาต่าง ๆ อยา่งวิเคราะห์ วิจารณ์ สร้างสรรค ์ ดว้ยความพากเพียร  
อยา่งเป็นเลิศ 
 7. ตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะค่านิยมทางวิชาชีพ อนัจาํเป็นต่อการพฒันาโปรแกรม
การสอน เพื�อบรรลุเป้าหมาย และวตัถุประสงคต์ามที�กาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 
 8. ตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่เนือหาวชิาที�สอน วธีิสอนและผูเ้รียนมีความโยงใยกนั 
 9. ตอ้งมีความเชี�ยวชาญในการใช ้และการประเมินสารสนเทศเทคโนโลยีอยา่งวิเคราะห์
เพื�อช่วยในการสอน และส่งเสริมการเรียนของนกัเรียน 
 10. ตอ้งติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียน เพื�อประโยชน์ในการประเมิน
ความกา้วหน้า จดัทาํรายงานผลสัมฤทธิM ของนกัเรียนเปรียบเทียบกบัเป้าหมายที�หลกัสูตรกาํหนด
และใชเ้ป็นวธีิการพิจารณาประสิทธิภาพการสอนของครูดว้ย 
 11. ตอ้งให้ขอ้มูลความกา้วหน้าในการเรียนแก่นกัเรียนอย่างแม่นยาํ และสมํ�าเสมอและ
จดัทาํรายงานสิ�งที�นกัเรียนรู้ เขา้ใจ ทาํได ้เห็นรูปธรรมและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิM ของนกัเรียนกบั
เพื�อนร่วมชันอยา่งแม่นยาํและครอบคลุม 
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 12. ตอ้งปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งแก่เพื�อนครู แก่นกัเรียน และกาํหนดแนวปฏิบติัระหวา่ง
นกัเรียนดว้ยกนั โดยคาํนึงถึงความแตกต่างและความคลา้ยคลึงภายในกรอบวฒันธรรม การเรียน  
การสอน 
 13. ตอ้งสร้างสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ที�น่าสนใจ ทา้ทาย ปลอดภยั สนุกสนาน และ    
เป็นเชิงบวกเพื�อส่งเสริมความร่วมมือ ความเกือกูล ความเป็นอิสระความรับผิดชอบ และความคิด
สร้างสรรคข์องนกัเรียน 
 14. ตอ้งปฏิบติัตนเป็นตวัแบบของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ที�ครูตอ้งการจะให้
นกัเรียนรับไปปฏิบติั 
 15. ตอ้งมีทกัษะในการสื�อสานสัมพนัธ์อย่างสูง มีความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา        
และคณิตศาสตร์ มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะและค่านิยมในวิชาชีพที�จาํเป็นต่อความรับผิดชอบ   
ที�ครูทุกคนควรปฏิบติั 
 16. ตอ้งมีความจริงจงัในการพฒันาวิชาชีพของตน เพิ�มพูนความรู้ เพิ�มพูนวิจารณญาณ
เพิ�มพนูวธีิสอน และปรับวธีิสอนของตนตามความกา้วหนา้ทางวชิาการและผลการวจิยัที�น่าเชื�อถือ 
 17. ตอ้งมีภาวะผูน้าํ สามารถทาํงานร่วมกบัเพื�อนครูเพื�อให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน  
ในฐานะชุมชนวชิาชีพ 
 18.  ต้องร่วมมือกับชุมชนโรงเรียนสร้างและประเมินความก้าวหน้าของโรงเรียน       
เปรียบเทียบกบัเป้าหมายและนโยบายที�รัฐบาล หน่วยงานของรัฐ และโรงเรียนไดก้าํหนดไว ้
 19. ตอ้งมีภาวะผูน้าํในการพิจารณาปัญหาเกี�ยวกบัความหลากหลายทางวฒันธรรมของ  
ชุมชน โดยเฉพาะอยา่งยิ�งภูมิปัญญาและวฒันธรรมของชนพืนเมืองเพื�อให้บรรลุการประนีประนอม
ระหวา่งชนพืนเมืองและชนผวิขาวของเครือรัฐออสเตรเลีย 
 20.  ตอ้งมีความฉบัไวและตอบสนองต่อปัญหาทางการศึกษาอนัเกิดภายในชุมชนหลากหลาย
วฒันธรรมของเครือรัฐออสเตรเลีย ภายในบริบทของการพฒันาความสามคัคีของสังคมเครือ       
ออสเตรเลีย 
 นคร พนัธ์ุณรงค์ (2550 : 1 - 29) ไดก้ล่าวถึงหลกัการเกี�ยวกบัจรรยาบรรณวิชาชีพ        

ตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 ของระเบียบคุรุสภา ไวด้งันี   

 ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งรักและเมตตาศิษย ์ โดยให้ความเอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม    
ให้กาํลงัใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษยโ์ดยเสมอหน้า หมายถึง การตอบสนองต่อความตอ้งการ 

ความถนดั ความสนใจของศิษยอ์ยา่งจริงใจ สอดคลอ้งกบัการเคารพ การยอมรับ การเห็นอกเห็นใจ
ต่อสิทธิพืนฐานของศิษย ์ จนเป็นที�ไวว้างใจเชื�อถือและชื�นชมได ้ รวมทังเป็นผลไปสู่การพฒันา        

รอบดา้นอยา่งเท่าเทียมกนั 
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 ผูบ้ริหารสถานศึกษาที�ดีตอ้งมีความมุ่งมั�นในการพฒันาศิษยใ์ห้เจริญไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ 

และถือว่าความรับผิดชอบของตนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื�อศิษยไ์ดแ้สดงออกซึ� งผลแห่งการพฒันานันแลว้  

ผูบ้ริหารจึงตอ้งเรียนรู้เกี�ยวกบัศกัยภาพของศิษยแ์ต่ละคน ให้ศิษยไ์ดเ้รียนรู้ที�หลากหลาย เหมาะสม 

สอดคลอ้งกบัการพฒันาตามศกัยภาพนัน ๆ ดาํเนินการให้ศิษยไ์ดล้งมือปฏิบติักิจกรรมการเรียน    

จนเกิดผลอย่างแจง้ชัด และกระตุน้ให้ศิษยทุ์กคนไดท้าํกิจกรรมต่อเนื�องเพื�อความเจริญ งอกงาม

อยา่งไม่มีที�สินสุด อบรมสั�งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทกัษะและนิสัยที�ถูกตอ้งดีงามให้เกิด    

แก่ศิษยอ์ยา่งเต็มความสามารถดว้ยความบริสุทธิM ใจ หมายถึง การดาํเนินงานตังแต่การเลือกกาํหนด

กิจกรรมการเรียนที�มุ่งผลต่อการพฒันาในตวัศิษยอ์ย่างแทจ้ริง การจดัให้ศิษยมี์ความรับผิดชอบ   

และเป็นเจ้าของการเรียนรู้ ตลอดจนการประเมินร่วมกับศิษย์ในผลการเรียนและการเพิ�มพูน         

การเรียนรู้ ภายหลงับทเรียนต่าง ๆ ด้วยความปรารถนาที�จะให้ศิษยแ์ต่ละคนและทุกคนพฒันา         

ไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพและตลอดไป  

 ผูบ้ริหารที� ดีควรถ่ายทอดค่านิยมและจริยธรรมด้วยการแสดงตนเป็นตัวอย่างเสมอ             

การแสดงตนเป็นตวัอย่างนี ถือว่าผูบ้ริหารเป็นผูน้าํในการพฒันาศิษย์อย่างแทจ้ริง การประพฤติ

ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที�ดี หมายถึง การแสดงออกอยา่งสมํ�าเสมอของครูที�ศิษยส์ามารถสังเกต    

รับรู้ไดเ้องและเป็นการแสดงที�เป็นไปตามมาตรฐานแห่งพฤติกรรมระดบัสูงตามค่านิยม คุณธรรม 

และวฒันธรรมอนัดีงาม  

 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูรั้บผิดชอบโดยตรงต่อการพฒันาทุก ๆ ดา้นของศิษย ์ จึงตอ้ง

พิจารณาเลือกแสดงแต่เฉพาะการแสดงที�มีผลทางบวก พึงระงบัและละเวน้การแสดงใด ๆ ที�นาํไปสู่

การชะลอหรือขดัขวางความก้าวหน้าของศิษยทุ์ก ๆ ด้าน การไม่กระทาํตนเป็นปฏิปักษ์ต่อ        

ความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย ์ 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งไม่แสวงหาประโยชน์อนัมิควรไดจ้ากศิษย ์ หรือใช้ศิษยใ์ห้ไป

แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ การไม่แสวงหาประโยชน์อนัเป็นอามิสสินจา้งจากศิษย ์      

ในการปฏิบติัหนา้ที�ตามปกติ และไม่ใชศิ้ษยก์ระทาํการใด ๆ อนัเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตน   

โดยมิชอบ เพราะจะทาํให้เกิดความลาํเอียงในการปฏิบติัหนา้ที� นาํไปสู่ความเสื�อมศรัทธาในบุคคล

และวชิาชีพนัน 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษาในฐานะผู ้พฒันาทรัพยากรมนุษย์ต้องพฒันาตนเองให้ทันต่อ        

การเปลี�ยนแปลงและแนวโน้มที�จะเปลี�ยนแปลงในอนาคตของสังคมและวิทยาการ การพฒันาตนเอง

ทังในดา้นวิชาชีพ ดา้นบุคลิกภาพและวิสัยทศัน์ให้ทนัต่อการพฒันาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม 

และการเมืองอยูเ่สมอ  
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 ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งรักและศรัทธาในอาชีพครูและเป็นสมาชิกที�ดีขององคก์รวิชาชีพ
ครูดว้ยความเตม็ใจ ความรักและเชื�อมั�นในอาชีพของตน ยอ่มทาํใหท้าํงานอยา่งมีความสุขและมุ่งมั�น
อนัจะส่งผลใหอ้าชีพนันเจริญรุ่งเรืองและมั�นคง  
 ผูป้ระกอบอาชีพครูพึงร่วมมือและช่วยเหลือเกือกลูกนัดว้ยความเต็มใจ อนัจะยงัผลให้เกิด
พลงัและศกัยภาพในการพฒันาวิชาชีพครู และการพฒันาสังคม การช่วยเหลือเกือกูลครูและชุมชน
ในทางสร้างสรรค ์
 ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเป็นผูน้าํในการอนุรักษแ์ละพฒันาภูมิปัญญา และวฒันธรรมไทย
เพราะหน้าที�สําคญัประการหนึ� งของการศึกษา คือ การพฒันาคนให้มีภูมิปัญญาและรู้จกัเลือกวิถี    
การดาํเนินชีวติที�ดีงาม  
 จากแนวคิด และหลกัการเกี�ยวกบัจรรยาบรรณวชิาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดงัที�กล่าว
ไวข้า้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า จรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็นการยึดหลกัธรรม    
เป็นสําคญั ผูบ้ริหารสถานศึกษานันจาํเป็นตอ้งยึดปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด    
โดยยึดเอาความสําเร็จของงานเป็นที�ตัง เพราะหน้าที�เกี�ยวข้องผูกพนักับผูค้นจาํนวนมากมาย        
ตอ้งพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชาติให้ดีขึน ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงตอ้งเป็นตวัอย่างที�ดี และ
สร้างความรัก ความศรัทธาให้แก่ผูร่้วมประกอบวิชาชีพ ศิษย ์ผูร่้วมงานที�อยู่ใตบ้งัคบับญัชา และ
บุคคลทั�วไปมีความเชื�อมั�นและปฏิบติัตาม การปฏิบติัตามจรรยาบรรณของผูบ้ริหารสถานศึกษา    
จะเป็นการยกระดบัมาตรฐานในการดาํรงชีวติของตนเอง รวมทังมาตรฐานวิชาชีพครูให้สูงขึนจะไดรั้บ
การยอมรับนบัถือ การยกยอ่งให้เกียรติจากบุคคลทั�วไปอยา่งกวา้งขวาง ประชาชนทั�วไปไดรั้บรู้สิ�ง 
ที�ดีงามจากการถ่ายทอดของผูบ้ริหารสถานศึกษา จึงเกิดความสํานึกตระหนกัในหนา้ที� กระทาํตน
เป็นพลเมืองที�ดีของชาติ ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมก็จะลดน้อยลง บา้นเมืองก็จะพฒันากา้วหน้า            
มีแต่ความสงบสุขร่มเยน็ 

 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 
 จากการศึกษาแนวคิด หลกัการ และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา ได้มีผูก้ล่าวถึงการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ไว ้ดงันี  
 ราชกิจจานุเบกษา   (2548 : 44 - 46) คณะกรรมการคุรุสภามีอาํนาจหน้าที�กาํหนด         
จรรยาบรรณวิชาชีพให้บุคลากรทางการศึกษาประพฤติตนให้อยูใ่นแนวทางที�พึงยึดถือปฏิบติั และ 
มีผลบงัคบัใชล้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื�อวนัที� 5 กนัยายน พ.ศ. 2548 ผูป้ระกอบวิชาชีพ   
ทางการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูบ้ริหารการศึกษาตอ้งปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ไวด้งันี  
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 1. จรรยาบรรณต่อตนเอง คือ ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งมีวินยัในตนเอง 

พฒันาตนเองดา้นวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทศัน์ ให้ทนัต่อการพฒันาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ

สังคม และการเมืองอยูเ่สมอ 

 2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ คือ ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งรัก ศรัทธา ซื�อสัตย์

สุจริต รับผดิชอบต่อวชิาชีพ และเป็นสมาชิกที�ดีขององคก์รวชิาชีพ 

 3. จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ คือ  

  3.1 ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม        

ใหก้าํลงัใจแก่ศิษย ์และผูรั้บบริการตามบทบาทหนา้ที�โดยเสมอหนา้   

  3.2 ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทกัษะ และนิสัย    

ที�ถูกตอ้งดีงามแก่ศิษยแ์ละผูรั้บบริการ ตามบทบาทหนา้ที�อยา่งเตม็ความสามารถ ดว้ยความบริสุทธิM ใจ  

  3.3 ผู ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที� ดี           

ทังทางกาย วาจา และจิตใจ   

  3.4 ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระทาํตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญ   

ทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย ์และผูรั้บบริการ  

  3.5 ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งให้บริการด้วยความจริงใจ และเสมอภาค 

โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใชต้าํแหน่งหนา้ที�โดยมิชอบ 

 4. จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ คือ ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือ

เกือกลูซึ� งกนัและกนัอยา่งสร้างสรรค ์โดยยดึมั�นในระบบคุณธรรม สร้างความสามคัคีในหมู่คณะ 

 5. จรรยาบรรณต่อสังคม คือ ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบติัตน    

เป็นผูน้าํในการอนุรักษแ์ละพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา สิ�งแวดลอ้ม 

รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั�นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์

ทรงเป็นประมุข 

 จากมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั งที� 2/2550 วนัที� 19 กุมภาพนัธ์ 2550 โดย

ความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกขอ้บงัคบั      

คุรุสภาว่าดว้ยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพไว ้ดงัต่อไปนี  (ราชกิจจานุเบกษา.  

2550 : 42 - 47) 

 1. จรรยาบรรณต่อตนเอง ผูบ้ริหารสถานศึกษา ตอ้งมีวินัยในตนเอง พฒันาตนเอง      

ดา้นวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทศัน์ ให้ทนัต่อการพฒันาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และ       

การเมืองอยูเ่สมอ โดยตอ้งประพฤติและละเวน้การประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดงัต่อไปนี  
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  1.1 พฤติกรรมที�พึงประสงค ์
   1.1.1 ประพฤติตนเหมาะสมกบัสถานภาพและเป็นแบบอยา่งที�ดี 
   1.1.2 ศึกษา คน้ควา้ ริเริ�มสร้างสรรคค์วามรู้ใหม่ในการพฒันาวชิาชีพอยูเ่สมอ 
   1.1.3 ส่งเสริมและพฒันาครูในการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนรู้ 
   1.1.4 สร้างผลงานที�แสดงถึงการพฒันาความรู้และความคิดในวิชาชีพจนเป็นที�
ยอมรับ 
   1.1.5 ส่งเสริมการปฏิบติังานโดยมีแผนปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม และใชน้วตักรรม 
เทคโนโลยทีี�เหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนัและกา้วทนัการเปลี�ยนแปลงในอนาคต  
  1.2 พฤติกรรมที�ไม่พึงประสงค ์
   1.2.1 เกี�ยวขอ้งกบัอบายมุขหรือเสพสิ�งเสพติดจนขาดสติหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ

เป็นที�น่ารังเกียจในสังคม 
   1.2.2 ประพฤติผดิทางชูส้าวหรือมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ 

   1.2.3 ไม่พฒันาความรู้ในวชิาชีพเพื�อพฒันาตนเองและองคก์าร 
   1.2.4 ไม่ส่งเสริมการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื�อไปปรับปรุงพฒันาการจดั     

การศึกษาอยา่งต่อเนื�อง 

   1.2.5 ไม่มีแผนหรือไม่ปฏิบติังานตามแผน ไม่มีการประเมินผลหรือไม่นาํผล     
การประเมินมาจดัทาํแผนปฏิบติัการอยา่งต่อเนื�อง 

 2. จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ตอ้งรัก ศรัทธา ซื�อสัตยสุ์จริต รับผิดชอบ

ต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที�ดีขององค์กรวิชาชีพ โดยตอ้งประพฤติและละเวน้การประพฤติ       
ตามแบบแผนพฤติกรรม ดงัต่อไปนี  

  2.1 พฤติกรรมที�พึงประสงค ์
   2.1.1 แสดงความชื�นชมและศรัทธาในคุณค่าของวชิาชีพ 
   2.1.2 รักษาชื�อเสียงและปกป้องศกัดิM ศรีแห่งวชิาชีพ 
   2.1.3 ยกยอ่งและเชิดชูเกียรติผูมี้ผลงานในวชิาชีพใหส้าธารณชนรับรู้  
   2.1.4 ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความรับผดิชอบ ซื�อสัตยสุ์จริต ตามกฎ ระเบียบ และแบบแผน
ของทางราชการ 
   2.1.5 ปฏิบติัหน้าที�ดว้ยความมุ่งมั�น ตังใจ และใช้ความรู้ความสามารถในการ
พฒันาครูและบุคลากร 
   2.1.6 สนบัสนุนการจดักิจกรรมเกี�ยวกบั การพฒันาครู การเรียนการสอน และการ
บริหารสถานศึกษา 
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   2.1.7 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรไดศึ้กษา คน้ควา้ วิเคราะห์ วิจยั และนาํเสนอ     
ผลงานที�เกี�ยวขอ้งกบัวชิาชีพ 
   2.1.8 เขา้ร่วม ส่งเสริม และประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของวชิาชีพ หรือองคก์รวิชาชีพ
อยา่งสร้างสรรค ์
  2.2 พฤติกรรมที�ไม่พึงประสงค ์
   2.2.1 วพิากษห์รือวิจารณ์องคก์ารหรือวชิาชีพ จนทาํใหเ้กิดความเสียหาย 
   2.2.2 ดูหมิ�น เหยียดหยาม ให้ร้ายผูร่้วมประกอบวิชาชีพ ศาสตร์ในวิชาชีพ        
หรือองคก์รวชิาชีพ 
   2.2.3 ประกอบการงานอื�นที�ไม่เหมาะสมกับการเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา 
   2.2.4 ไม่ซื�อสัตยสุ์จริต ไม่รับผดิชอบหรือไม่ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ หรือแบบแผน
ของทางราชการ จนก่อใหเ้กิดความเสียหาย 
   2.2.5 ละเลยเพิกเฉยหรือไม่ดําเนินการต่อผู ้ร่วมประกอบวิชาชีพที�ประพฤติ        
ผดิจรรยาบรรณ 
   2.2.6 คดัลอกหรือนาํผลงานของผูอื้�นมาเป็นของตน 
   2.2.7 บิดเบือนหลกัวชิาการในการปฏิบติังานจนก่อใหเ้กิดความเสียหาย 
   2.2.8 ใช้ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพหรืออาศยัองค์กรวิชาชีพแสวงหาประโยชน์
เพื�อตนเองหรือผูอื้�นโดยมิชอบ 
 3. จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ตอ้งรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ 
ส่งเสริม ให้กาํลงัใจแก่ศิษยแ์ละผูรั้บบริการตามบทบาทหนา้ที�โดยเสมอหนา้ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ตอ้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทกัษะและนิสัยที�ถูกตอ้งดีงาม แก่ศิษยแ์ละผูรั้บบริการตามบทบาท
หน้าที�อย่างเต็มความสามารถดว้ยความบริสุทธิM ใจ ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งประพฤติปฏิบติัตน    
เป็นแบบอยา่งที�ดี ทังทางกาย วาจา และจิตใจ ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งไม่กระทาํตนเป็นปฏิปักษ ์ 
ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษยแ์ละผูรั้บบริการ และผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตอ้งให้บริการดว้ยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์ 
จากการใช้ตาํแหน่งหน้าที�โดยมิชอบ โดยตอ้งประพฤติและละเวน้การประพฤติตามแบบแผน     
พฤติกรรม ดงัต่อไปนี  
  3.1 พฤติกรรมที�พึงประสงค ์
   3.1.1 ปฏิบติังานหรือให้บริการอยา่งมีคุณภาพ โดยคาํนึงถึงสิทธิขันพืนฐานของ   
ผูรั้บบริการ 
   3.1.2 ส่งเสริมใหมี้การดาํเนินงานเพื�อปกป้องสิทธิเด็ก เยาวชน และผูด้อ้ยโอกาส 
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   3.1.3 บริหารงานโดยยดึหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองที�ดี 
   3.1.4 รับฟังความคิดเห็นที�มีเหตุผลของศิษยแ์ละผูรั้บบริการ 
   3.1.5 ใหค้รูและบุคลากร มีส่วนร่วมวางแผนการปฏิบติังานและเลือกวิธีการปฏิบติั  
ที�เหมาะสมกบัตนเอง 
   3.1.6 เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ศิษยแ์ละผูรั้บบริการ ดว้ยการรับฟังความ
คิดเห็น ยกยอ่ง ชมเชย และใหก้าํลงัใจอยา่งกลัยาณมิตร 
   3.1.7 ให้ศิษยแ์ละผูรั้บบริการไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอแนวคิด หรือวิธีการที�เป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาวชิาชีพ 
  3.2 พฤติกรรมที�ไม่พึงประสงค ์
   3.2.1 ปฏิบติังานมุ่งประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพอ้ง ไม่เป็นธรรม หรือมีลกัษณะ
เลือกปฏิบติั 
   3.2.2 เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนจากผูรั้บบริการในงานตามบทบาทหนา้ที� 
 4. จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ ผูบ้ริหารสถานศึกษา พึงช่วยเหลือเกือกูล       
ซึ� งกันและกนัอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั�นในระบบคุณธรรม สร้างความสามคัคีในหมู่คณะ           
โดยพึงประพฤติและละเวน้การประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดงัต่อไปนี  
  4.1 พฤติกรรมที�พึงประสงค ์
   4.1.1 ริเริ�มสร้างสรรคใ์นการบริหารเพื�อให้เกิดการพฒันาทุกดา้นต่อผูร่้วมประกอบ
วชิาชีพ 
   4.1.2 ส่งเสริมและพิทกัษสิ์ทธิของผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 
   4.1.3 เป็นผูน้าํในการเปลี�ยนแปลงและพฒันา 
   4.1.4 ใชร้ะบบคุณธรรมในการพิจารณาผลงานของผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 
   4.1.5  มีความรัก ความสามคัคี และร่วมใจกนั ผนึกกาํลงัในการพฒันาการศึกษา 
   4.1.6 ยอมรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 
  4.2 พฤติกรรมที�ไม่พึงประสงค ์
   4.2.1 นาํเสนอแง่มุมทางลบต่อวชิาชีพ ขอ้เสนอไม่ไดเ้ป็นประโยชน์ต่อการพฒันา 
   4.2.2 ปกปิดความรู้ ไม่ช่วยเหลือผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 
   4.2.3 แนะนาํในทางไม่ถูกตอ้งต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพจนทาํให้เกิดผลเสียต่อ      
ผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 
   4.2.4 ไม่ให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือกับผูร่้วมประกอบวิชาชีพในเรื� องที�ตน       
มีความถนดัแมไ้ดรั้บการร้องขอ 
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   4.2.5 ปฏิบติัหนา้ที�โดยคาํนึงถึงความพึงพอใจของตนเองเป็นหลกั ไม่ตระหนกัถึง

ความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 

   4.2.6 ใชอ้าํนาจหนา้ที�ปกป้องพวกพอ้งของตนที�กระทาํผดิ โดยไม่คาํนึงถึง      

ความเสียหายที�เกิดขึนกบัผูร่้วมประกอบวชิาชีพหรือองคก์าร 

   4.2.7 ยอมรับและชมเชยการกระทาํของผูร่้วมประกอบวชิาชีพที�บกพร่องต่อหนา้ที�

หรือศีลธรรมอนัดี 

   4.2.8 วิพากษ ์ วิจารณ์ผูร่้วมประกอบวิชาชีพในเรื�องที�ก่อให้เกิดความเสียหายหรือ

แตกความสามคัคี 

 5. จรรยาบรรณต่อสังคม ผูบ้ริหารสถานศึกษา พึงประพฤติปฏิบติัตนเป็นผูน้าํในการ

อนุรักษแ์ละพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา สิ�งแวดลอ้ม รักษาผลประโยชน์

ของส่วนรวมและยดึมั�นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

โดยพึงประพฤติและละเวน้การประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดงัต่อไปนี  

  5.1 พฤติกรรมที�พึงประสงค ์

   5.1.1 ยึดมั�น สนบัสนุน และส่งเสริม การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี     

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

   5.1.2 ใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือในทางวชิาการหรือวชิาชีพแก่ชุมชน 

   5.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื�อให้ศิษย์และผู ้รับบริการเกิด      

การเรียนรู้และสามารถดาํเนินชีวติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

   5.1.4 เป็นผูน้ําในการวางแผนและดาํเนินการเพื�ออนุรักษ์สิ� งแวดล้อม พฒันา

เศรษฐกิจ ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น และศิลปวฒันธรรม 

  5.2 พฤติกรรมที�ไม่พึงประสงค ์

   5.2.1 ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชนที�จดัเพื�อประโยชน์   

ต่อการศึกษาทังทางตรงหรือทางออ้ม 

   5.2.2 ไม่แสดงความเป็นผูน้าํในการอนุรักษห์รือพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 

ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาหรือสิ�งแวดลอ้ม 

   5.2.3 ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที�ดีในการอนุรักษห์รือพฒันาสิ�งแวดลอ้ม 

   5.2.4 ปฏิบติัตนเป็นปฏิปักษต่์อวฒันธรรมอนัดีงามของชุมชนหรือสังคม 
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ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 

 ความหมายของความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัความหมายของความพึงพอใจ     
ในการปฏิบติังาน ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ไวด้งันี  

วากเนอร์ (Wagner. 1992 : 244) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังานวา่ 
หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจจากผลการรับรู้วา่ไดรั้บความสําเร็จจากการทาํงานชินหนึ�ง หรือยอมรับ
ความสาํเร็จในคุณค่าของงานที�สาํคญัชินหนึ�ง 

เฟรนซ์ (French. 1994 : 111) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังานวา่
หมายถึง ความพึงพอใจที�เกิดจากการไดรั้บการตอบสนองทางอารมณ์ของบุคคล อาจเป็นเงินเดือน
ผลประโยชน์ตอบแทนและการกํากับดูแล ความพึงพอใจในงานสูงหรือตํ� าย่อมขึ นอยู่กับ             
องคป์ระกอบต่าง ๆ รวมทังความตอ้งการของบุคคล ลกัษณะของงาน ขอบเขตของงาน สภาพการทาํงาน
และบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล 

สมิธ (Smith. 1995 : 114) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังานว่า   
หมายถึงผลรวมทางจิตวิทยา สรีระวิทยาและสิ�งแวดลอ้ม ซึ� งจะทาํให้ผูท้าํงานในหน่วยงานเกิด  
ความจริงใจในการทาํงาน 

แมคเกรเกอร์ (Mcgregor. 1996 : 286) ให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังานวา่ 
หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที�มีต่องานที�ทาํอยู่เป็นผลมาจากแรงหรืออิทธิพลของบุคคลอื�น           
ที�ร่วมงานดว้ยกนั ซึ� งแสดงออกโดยการกระทาํ ไดแ้ก่ จากผูบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงาน 
 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2547 : 122) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการ   
ปฏิบติังานว่า หมายถึง ความรู้สึกรวมของบุคคลที�มีต่อการทาํงานในทางบวก เป็นความสุขของ
บุคคลที�เกิดจากการปฏิบติังาน และไดรั้บผลตอบแทน คือ ผลที�เป็นความพึงพอใจที�ทาํให้บุคคล 
เกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมั�นที�จะทาํงาน มีขวญัและกาํลงัใจ ซึ� งมีผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการทาํงาน และส่งผลต่อความสาํเร็จตามเป้าหมายขององคก์าร 
 พรพิมล  ดีวนั (2547 : 8) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังานวา่หมายถึง 
ความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลที�มีต่องาน ซึ� งเป็นผลมาจากการปฏิบติังาน ปัจจยัแวดลอ้ม และ
แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมในการปฏิบติังาน 
 เดวิส และนิวสตรอม (Davis and Newstrom. 2005 : 175 - 177) ไดใ้ห้ความหมายของ
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานวา่ หมายถึง ทศันคติที�ชอบหรือไม่ชอบของผูป้ฏิบติังานที�มีต่องาน
ที�ทาํ ซึ� งแสดงให้เห็นวา่มีขอ้ตกลงระหวา่งความคาดหวงัจากงานของผูป้ฏิบติังานกบัผลตอบแทน  
ที�ไดรั้บจากงาน ระดบัความพึงพอใจมีลกัษณะไม่อยูนิ่�ง กล่าวคือ เปลี�ยนแปลงไดต้ลอดเวลา 
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 อมัพวนั  ประเสริฐภกัดิM  (2549 : 7) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ว่าหมายถึง ความรู้สึกร่วมของบุคคลที�มีต่องานในทางที�ดี เป็นความรู้สึกชอบหรือมีเจตคติที�ดี       
ต่องานนัน  
 ปริญญา  สัตยธรรม (2550 : 7) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังานวา่ 
หมายถึง ความรู้สึกที�ดีต่อการปฏิบติังาน ซึ� งไดแ้ก่ สภาพการทาํงานดี สวยงาม ระบบงานดี        
เพื�อนร่วมงานดี ผูบ้งัคบับญัชาดีจะก่อให้เกิดสถานภาพทางสังคมสูง และสามารถปรับบุคลิกภาพ
ของตนให้เขา้กบัสภาพสังคมทังภายในและภายนอกองคก์ารได ้ ดงันันเมื�อบุคคลสามารถปรับตวั  
ให้เขา้กบัสังคมทังภายในและภายนอกองคก์าร และสามารถตอบสนองความจาํเป็นพืนฐาน ยอ่มมี
ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และสามารถทาํงานได้อย่างเต็มกาํลงัความสามารถ เพื�อให้เกิด    
การพฒันาการปฏิบติังานและบรรลุเป้าหมายขององคก์ารทังในดา้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของหน่วยงาน 
 ณฏัฐพนัธ์  เขจรนนัทน์ (2551 : 98) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ว่าหมายถึง ทศันคติเกี�ยวกบังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซึ� งจะเกี�ยวขอ้งกบัปัจจยัแวดล้อมในงาน     
ของเขา เช่น ค่าตอบแทน โอกาสในการเลื�อนตาํแหน่ง ความกา้วหน้า หัวหน้างาน ตลอดจน     
เพื�อนร่วมงาน ซึ� งอิทธิพลต่อการรับรู้ในงานของบุคคล 
 จากความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดงัที�มีผูใ้ห้ความหมายไวข้า้งตน้นัน 
ผูว้จิยัสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือทศันคติที�ดีของบุคคล
ต่องานหรือองค์กรที�ตนเองปฏิบติังานอยู่ อนัเป็นผลจากการได้รับการตอบสนองต่อแรงจูงใจ         
หรือความตอ้งการของแต่ละบุคคลในแนวทางที�พึงประสงค์ มีผลทาํให้เกิดความพึงพอใจและ           
เตม็ใจที�จะปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถ และส่งผลใหง้านสาํเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ขององคก์ร 
 ความสําคัญของความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
 ความพึงพอใจนันเป็นความรู้สึกที�มีต่อการปฏิบติังานในทางบวกทาํให้เกิดความสุข 
ผลที�เป็นความพึงพอใจที�ทาํให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมั�น มีขวญัและกาํลงัใจ
ซึ� งสิ�งเหล่านี จะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงาน จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที� เกี�ยวข้องกับความสําคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ได้มีผู ้กล่าวถึง        
ความสาํคญัของความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ไวด้งันี  
 เดวิส และนิวสตรอม (Davis and Newstrom. 1985 : 114) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของ
ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ไวด้งันี  
 1. ทาํใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจในการทาํงานเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร 
 2. สร้างความซื�อสัตยภ์กัดีใหมี้ต่อองคก์าร 
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 3. เสริมสร้างวนิยัที�ดี อนัจะทาํใหมี้การปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบั และคาํสั�ง 
 4. ทาํใหอ้งคก์ารเป็นองคก์ารที�เขม้แขง็ 

 5. ทาํใหผู้ป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจที�ดีต่อองคก์ารมากยิ�งขึน 

 6. ทาํใหผู้ป้ฏิบติังานมีความคิดริเริ�มในกิจกรรมต่าง ๆ 

 7. ทาํใหผู้ป้ฏิบติังานมีความเชื�อมั�นต่อองคก์ารของตนเอง 

 ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2547 : 122) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน ไวด้งันี  

 1. การรับรู้ปัจจยัต่าง ๆ ที�มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หน่วยงาน

สามารถนาํไปใชใ้นการสร้างปัจจยัเหล่านี ใหเ้กิดขึนเป็นประโยชน์ต่อการทาํงาน 

 2. ความพึงพอใจในการปฏิบติังานทาํให้บุคคลมีความตังใจในการปฏิบติังาน ลดการ

ขาดงาน การลาออก การมาทาํงานสาย และการขาดความรับผดิชอบที�มีต่องาน 

 3. ความพึงพอใจในการปฏิบติังานเป็นการเพิ�มผลผลิตของบุคลากรทาํใหมี้ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลใหบ้รรลุเป้าหมายองคก์าร 

 วิเชียร  วิทยอุดม (2547 : 77) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของความพึงพอใจในการปฏิบติังานวา่ 

ความพึงพอใจในงานของพนกังานภายในองคก์ารทุกระดบั จะมีผลกระทบต่อความมีประสิทธิภาพ

ในการทาํงาน และมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการทาํงานของพนกังาน  

 จากความสาํคญัของความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดงัที�มีผูก้ล่าวถึงไวข้า้งตน้นัน ผูว้ิจยั

สรุปไดว้่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีความสําคญัต่อผูป้ฏิบติังานและองค์กรเป็นอย่างยิ�ง

เนื�องจากทาํให้บุคคลมีความตังใจและเต็มใจในการปฏิบติังาน ลดการขาดงาน การลาออกจากงาน

นอกจากนี ยงัเป็นการสร้างความสามคัคี มีระเบียบวินยั มีความรักความผกูพนัต่อองคก์าร ส่งผลให้

บุคคลมีความรู้สึกกระตือรือร้นในการทาํงาน มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์ซึ� งจะส่งผลให้งานประสบ

ความสาํเร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 แนวคิด และทฤษฎทีี�เกี�ยวกบัความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ไดมี้ผูก้ล่าวถึงแนวคิด และทฤษฎีที�เกี�ยวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานไว ้ดงัต่อไปนี  

 คอทเลอร์ (Kotler.  2000 : 172) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดเกี�ยวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ไว ้3 ประการ คือ  

 1. มนุษยมี์ความตอ้งการอยูเ่สมอและไม่มีที�สินสุด  

 2. ความตอ้งการที�ไดรั้บการตอบสนองแลว้จะไม่เป็นสิ�งจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป  
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 3. ความต้องการของมนุษย์มีเป็นลาํดับขันตามลาํดบัความสําคญัเมื�อมีความต้องการ     
ขันตํ�าที�ไดรั้บการตอบสนองแลว้ความตอ้งการขันสูงต่อไปก็จะตามมา 
 การที�จะทาํให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทาํงาน จาํเป็นตอ้งอาศยัทฤษฎีต่าง ๆ       
ที�เกี�ยวขอ้งเขา้มาช่วยกาํหนดแนวทาง ซึ� งทฤษฎีที�เกี�ยวกบัความพึงพอใจในการทาํงานมีดงันี   
 1. ทฤษฎีความตอ้งการตามลาํดบัขันของมาสโลว ์(Maslow’s  Need  Hierarchy Theory) 
  ทฤษฎีความตอ้งการตามลาํดบัขันของมาสโลว ์(Maslow’s Need Hierarchy Theory) 
ซึ� งมาสโลว ์(Maslow) เป็นนกัจิตวิทยาชาวองักฤษที�ไดส้ร้างทฤษฎีความตอ้งการตามลาํดบัขันของ
มนุษย ์ แบ่งเป็น 5 ลาํดบั หรือ 5 ขัน โดยไดต้ังสมมติฐานเกี�ยวกบัพฤติกรรมของมนุษย ์ ไวด้งันี              
(Maslow. 1987 : 143 - 149 ; อา้งถึงใน วเิชียร  วทิยอุดม.  2547 : 155 - 157) 
  1. มนุษย์มีความต้องการและความต้องการนี จะมีอยู่ตลอดเวลา และเป็นความ
ตอ้งการที�เปลี�ยนแปลงอยู่เสมอไม่มีที�สินสุด เมื�อความต้องการอนัใดได้รับการตอบสนองแล้ว   
ความตอ้งการอนัอื�นก็จะเกิดขึนมาทดแทนอีกไม่มีที�สินสุด  
  2. ความตอ้งการที�ไดรั้บจากการตอบสนองแลว้ ก็จะไม่เป็นสิ�งจูงใจอีกต่อไปจะเหลืออยู่
ก็แต่ความต้องการที�ย ังไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั น ที�ย ังคงเป็นสิ� งจูงใจของพฤติกรรม          
ความตอ้งการของมนุษยอ์ยูอี่ก เป็นเช่นนีไปเรื�อย ๆ   
  3. ความตอ้งการของมนุษยจ์ะเรียงเป็นลาํดบัขันตอน (A Hierarchy of Need) จาก     
ตํ�าไปหาสูงตามลาํดับของความสําคญั เมื�อความต้องการในระดับตํ�าได้รับการตอบสนองแล้ว  
มนุษยก์็จะเริ�มให้ความสนใจกบัความตอ้งการในระดบัที�สูงขึน ความตอ้งการในระดบัที�สูงก็จะถูก
กระตุน้ใหมี้การตอบสนองในทนัที (Demand Satisfaction) 
  ในทศันะความคิดของมาสโลว์ มีความเห็นว่า มนุษย์มีความต้องการหลายระดับ     
โดยเรียงจากลาํดบัตํ�ากวา่ไปหาลาํดบัที�สูงกวา่ ซึ� งเมื�อใดความตอ้งการขันตํ�าไดรั้บการตอบสนองจน
เป็นที�พอใจแลว้ มนุษยก์็จะเขยบิไปมีความตอ้งการในลาํดบัขันที�สูงขึนไป ลาํดบัความตอ้งการจะมี
อยูด่ว้ยกนั 5 ขันตอน ดงัต่อไปนี  
  1. ความตอ้งการดา้นร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการเกี�ยวกบั      
พืนฐานของมนุษย ์ (Basic Needs) ในการดาํรงชีวิตอยู่อนัไดแ้ก่ ความตอ้งการในปัจจยัสี� ที�ทาํให้
มนุษยส์ามารถดาํรงชีวติอยูร่อดได ้เช่น อาหาร ที�อยูอ่าศยั ยารักษาโรค เครื�องนุ่งห่ม ฯลฯ 
  2. ความตอ้งการความมั�นคงปลอดภยั (Safety Needs) ความตอ้งการนี กลายเป็น     
สิ� งสําคญัเมื�อความตอ้งการทางด้านร่างกายได้รับการตอบสนองแล้ว ความตอ้งการความมั�นคง
ปลอดภยั ก็จะเขา้มามีบทบาทต่อพฤติกรรมของมนุษย ์ความตอ้งการนี จะเกี�ยวกบัทางดา้นร่างกาย
และความปลอดภยัจากอนัตราย เพื�อจะทาํให้ชีวิตเรามีความเป็นอยูที่�ดีขึน เช่น ความมั�นคงในชีวิต
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และทรัพยสิ์น ตลอดจนการได้รับการคุม้ครองปกป้องตามการคุกคามทังทางร่างกายและจิตใจ    
รวมถึงความมั�นคงในการทาํงานดว้ย 
  3. ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) เป็นความตอ้งการที�ไดผ้า่นความตอ้งการ
ขันที� 1 และที� 2 ที�ไดรั้บการตอบสนองแลว้ มนุษยก์็จะเริ�มมีความตอ้งการทางสังคม ทาํให้เป็นที�  
ยอมรับของสังคม โดยการเขา้เป็นสมาชิกขององคก์ารต่างๆ หวงัที�จะให้ไดรั้บการยอมรับ ความรัก 
ความเป็นมิตร ความรู้สึกที�มีพรรคพวก ความรู้สึกเป็นเจา้ของ ความรู้สึกมีส่วนร่วม และอยูร่่วมกนั 
ความตอ้งการที�จะเขา้ร่วมเป็นสมาชิกขององค์การต่างๆ จะคบหาสมาคมกบับุคคลอื�นๆ เพื�อให้
สังคมตอบสนองต่อความตอ้งการของตน 
  4. ความต้องการได้รับการยกย่องทางสังคม (Esteem Needs) เมื�อมนุษยไ์ด้รับ       
การตอบสนองความตอ้งการทางสังคม ก็จะมุ่งหาทางสนองตอบความตอ้งการในลาํดบัที�สูงขึน    
ไปอีก เป็นความตอ้งการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือตนและรู้สึกวา่ตนเองมีค่าให้คนอื�นยกยอ่งให้เกียรติ
และเห็นความสําคญัของตนและตอ้งการความมีชื�อเสียงดีเด่นดงัในสังคม ตอ้งการให้ตนดีเด่นกว่า
บุคคลอื�นในสังคมเดียวกนั ตอ้งการยกระดบัสถานภาพของตนให้สูงยิ�งขึน จะทาํให้เกิดความมั�นใจ
และภาคภูมิใจในความรู้ความสามารถของตนเองมากยิ�งขึน 
  5. ความตอ้งการประสบความสําเร็จในชีวิต (Self-actualization Needs) เป็นความ
ตอ้งการขันสุดทา้ย และเป็นความตอ้งการขันสูงสุดในชีวิตของมนุษย ์คือ ความตอ้งการที�จะไดรั้บ
ความสาํเร็จตามความนึกคิด หรือนึกฝันที�อยากจะประสบความสําเร็จ เป็นความประสบความสําเร็จ
ในสิ�งที�ตนเองตอ้งการหรือเป็นความปรารถนาสูงสุด ซึ� งความตอ้งการขันสุดทา้ยที�บุคคลแต่ละคน
อาจจะไปสู่จุดหมาย แต่บางคนอาจจะไปไม่ถึงจุดหมายในชีวิตก็เป็นได้ ทั งนี ทังนันก็ขึ นอยู่กับ   
ศกัยภาพของแต่ละบุคคลนันเป็นสาํคญั 
  มาสโลวจ์ดัลาํดบัขันของความตอ้งการมากน้อยออกเป็น 2 พวก คือความตอ้งการ    
ขันพืนฐาน (Lower-order Needs) ไดแ้ก่ ทางร่างกายและความปลอดภยัที�มนุษยต์อ้งพึงมีก่อน และ
ความตอ้งการขันสูง (Higher-order Needs) คือ ความตอ้งการทางสังคม เกียรติยศ และความสําเร็จ
สูงสุด ความแตกต่างของความตอ้งการ 2 ระดบันี  คือ ความตอ้งการขันสูงจะเป็นการตอบสนอง 
ภายนอกหรือร่างกาย 
  จากทฤษฎีความตอ้งการตามลาํดบัขันของมนุษยข์องมาสโลว ์(Maslow) ดงัที�กล่าวมา
ขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่ ความตอ้งการทัง 5 ขันของมนุษย ์ชี ให้เห็นวา่พฤติกรรมของมนุษยใ์นการ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ซึ� งเป็นแนวทางที�ผูบ้ริหารจะสร้างแรงจูงใจ เมื�อมนุษยไ์ดรั้บ
การตอบสนองตามความตอ้งการในลาํดบัขันที�หนึ�งแลว้ ทาํให้บุคคลเกิดความรู้สึกพึงพอใจ มีความ
กระตือรือร้น มุ่งมั�นที�จะทาํงาน มีขวญัและกาํลงัใจ เมื�อความตอ้งการทัง 5 ขันขา้งตน้ไดรั้บการ 
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ตอบสนองแลว้ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุความตอ้งการระดบัสูงสุด คือ ไดรั้บ
ความสาํเร็จในชีวติ 
 2. ทฤษฎีอีอาร์จีของอลัเดอเฟอร์ (Alderfer’s ERG Theory) 
  ทฤษฎีอีอาร์จีของอลัเดอร์เฟอร์  (Alderfer) เป็นทฤษฎีที�มีองคป์ระกอบคลา้ยกบัทฤษฎี
ลาํดบัความตอ้งการของมาสโลว ์แต่ไดจ้ดัลาํดบัความตอ้งการเป็น 3 ลาํดบั คือ (Alderfer. 1972 : 198 ; 
อา้งถึงใน พชัสิรี  ชมภูคาํ.  2552 : 178 - 179) 
  1. ความตอ้งการเพื�อการดาํรงอยู ่(E = Existence Needs) เป็นความตอ้งการปัจจยั  
พืนฐานที�จะมีชีวิตอยู ่รวมทังความตอ้งการความมั�นคงปลอดภยัในชีวิต ซึ� งคลา้ยกบัความตอ้งการ
ทางร่างกายและความตอ้งการดา้นความปลอดภยัตามทฤษฎีลาํดบัความตอ้งการของมาสโลว ์ 
   2. ความตอ้งการดา้นความสัมพนัธ์ (R = Relatedness Needs) เป็นความตอ้งการการมี
สัมพนัธภาพกบัผูอื้�น และการยอมรับจากสังคม ซึ� งคลา้ยกบัความตอ้งการในดา้นสังคม และบางส่วน
ของความตอ้งการไดรั้บการยกย่องแต่เป็นเพียงส่วนที�เกิดจากสังคมในทฤษฎีลาํดบัความตอ้งการ
ของมาสโลว ์
   3. ความตอ้งการการเติบโต (G = Growth Needs) เป็นความตอ้งการจากภายในที�ผูน้ัน  
รู้สึกยกยอ่ง นบัถือตนเอง ตอ้งการพฒันาตนเอง และเติบโตกา้วหนา้ ซึ� งคลา้ยกบับางส่วนของลาํดบั
ความต้องการขันที� 4 ของมาสโลว์ในส่วนที�กี�ยวกับตนเอง และขันที� 5 ที�ต้องการความสําเร็จ      
ตามปรารถนา  
  ทฤษฎีอีอาร์จีเหมือนกบัการนาํเอาความตอ้งการตามทฤษฎีมาสโลวม์าจดักลุ่มใหม่
แล้วตั งชื�อให้ใหม่ และยงัมีแนวคิดที�คล้ายกันว่าความต้องการเหล่านันเรียงเป็นลาํดับ หากแต่   
ความแตกต่าง คือ ลาํดบัขันความตอ้งการในทฤษฎีอีอาร์จีไม่ใช่ลาํดบัขันที�ตายตวั ไม่จาํเป็นเสมอไป
ที�ความตอ้งการระดบัตํ�ากวา่จะตอ้งไดรั้บการตอบสนองก่อนจึงจะเกิดความตอ้งการในระดบัถดัไป 
โดยความตอ้งการอาจเกิดขึนพร้อมกนัมากกว่าหนึ� งลาํดบัก็ได ้อีกทังความแตกต่างที�เป็นขอ้ใหญ่ 
คือ ในขณะที�ทฤษฎีลาํดบัความตอ้งการของมาสโลวม์องวา่ความตอ้งการที�เมื�อไดรั้บการตอบสนองแลว้
จะขยบัสูงขึนไปอย่างเดียว (Satisfaction-progression Process) แต่ทฤษฎีอีอาร์จีมองว่า ความตอ้งการ
อาจมีการยอ้นกลบัลงมาเป็นความตอ้งการในระดบัตํ�ากวา่ได ้(Frustration-regression Process) 
  จากการศึกษาทฤษฎีอีอาร์จีของอลัเดอร์เฟอร์ (ERG) ดงัที�กล่าวมาขา้งต้น ผูว้ิจยั    
สรุปไดว้่า เป็นทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัความตอ้งการขันพืนฐานของมนุษย  ์ แต่ไม่คาํนึงถึงขันความ
ต้องการว่า ความต้องการใดเกิดขึ นก่อนหรือหลัง และอาจมีความต้องการพร้อมกันมากกว่า        
หนึ�งระดบัไดใ้นเวลาเดียวกนั และหากไม่ไดรั้บการตอบสนองจะทาํให้บุคคลเกิดความไม่พึงพอใจ 
นําไปสู่การปฏิบัติงานที�ไม่ได้มาตรฐานและไม่ประสบความสําเร็จ เพราะบุคคลในองค์การ           
จะทาํงานโดยไม่มีจุดมุ่งหมาย  
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 3. ทฤษฎีความตอ้งการความสําเร็จของแม็คเคิลแลนด์ (Mcclelland’ s Achievement 
Motivation Theory) 
  ทฤษฎีความต้องการความสําเร็จของแมคเคิลแลนด์ (McClelland) เป็นทฤษฎี       
ความตอ้งการจากการเรียนรู้ (Learned Needs Theory) ที�เกี�ยวกบัการจูงใจ ซึ� งมีส่วนเกี�ยวขอ้งกบั  
แนวความคิดของการเรียนรู้อยา่งใกลชิ้ด มีความเชื�อว่าการจูงใจของคนมีพืนฐานไดม้าจากวฒันธรรม
ของสังคม โดยเชื�อวา่มาจากความตอ้งการการเรียนรู้อยู ่3 สิ�ง คือ (McClelland. 1962 : 99 - 112 ; 
อา้งถึงใน วเิชียร  วทิยอุดม.  2547 : 169 - 172)  
  1. ความตอ้งการความสัมฤทธิM ผล (Need for Achievement) เป็นความปรารถนาที�จะทาํ
สิ� งหนึ� งสิ� งใดให้ดีขึ น หรือมีประสิทธิภาพมากขึ นกว่าที� เคยทํามาก่อน หรือให้สําเร็จลุล่วง            
ตามเป้าหมายที�พึงปรารถนา พยายามที�จะเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆ หรือแกปั้ญหาจดัการกบังาน
ที�ซํ าซ้อนให้สําเร็จตามเป้าหมาย ที�ได้วางไว  ้ บุคคลที�มีความต้องการความสัมฤทธิM ผลสูงจะมี        
คุณลกัษณะ ดงันี  
   1.1 ชอบเป้าหมายระดบัปานกลางที�เขาคิดวา่เขาสามารถทาํไดส้าํเร็จจริง ๆ                                                     
   1.2 ชอบสิ�งที�ป้อนกลบัโดยตรงทนัทีทนัใดและน่าเชื�อถือได ้
   1.3 ชอบที�จะรับผดิชอบสาํหรับการแกปั้ญหา 
  2. ความตอ้งการมิตรสัมพนัธ์ (Need for Affiliation) เป็นความปรารถนาที�จะให้ตน
เป็นที�รักละยอมรับของผูอื้�น ความตอ้งการมีสัมพนัธภาพที�ดีและเกี�ยวขอ้งกบับุคคลอื�น ๆ ในสังคม 
มีปฏิสัมพันธ์ทํางานร่วมกับกลุ่มและมีความกลมเกลียวกันมากกว่าการแข่งขัน  บุคคลที� มี          
ความตอ้งการมิตรสัมพนัธ์สูงจะมีคุณลกัษณะ ดงันี  
   2.1 พยายามที�จะสร้างและรักษาความเป็นมิตรกบับุคคลอื�น 
   2.2 อยากจะใหบุ้คคลอื�นชอบ 
   2.3 สนุกสนานกบังานเลียง กิจกรรมทางสังคม และการคุยเล่น 
   2.4 แสวงหาการมีส่วนร่วมดว้ยการเขา้ร่วมกบักลุ่มหรือองคก์าร 
  3. ความตอ้งการอาํนาจ (Need for Power) เป็นความปรารถนาที�จะได้มาและ
รักษาการควบคุมบุคคลอื�นเอาไว ้หรือมีอิทธิพลเหนือผูอื้�น บุคคลที�มีความต้องการอาํนาจมี
คุณลกัษณะ ดงันี  
   3.1 ชอบที�จะอยูใ่นสถานการณ์ที�มีการแข่งขนั ชอบการแข่งขนักบับุคคลอื�น 
   3.2 ชอบสนุกสนานกบัการเผชิญหนา้กบับุคคลอื�น 
  จากการศึกษาทฤษฎีความตอ้งการความสําเร็จของแมคเคิลแลนด์ ดงัที�กล่าวมาขา้งตน้ 
ผูว้จิยัสรุปไดว้า่ ทฤษฎีนี เป็นความตอ้งการหรือปรารถนาที�จะปฏิบติังานให้ไดม้าตรฐานดีเลิศ หรือ 
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ประสบความสําเร็จมิได้หวงัรางวลัตอบแทนจากการกระทาํ ซึ� งความตอ้งการความสําเร็จแบบนี    
ในแง่ของการทาํงาน หมายถึง ความตอ้งการที�จะทาํงานให้ดีที�สุดและทาํให้สําเร็จผลตามที�ตังใจไว ้ 
เมื�อทาํอะไรสําเร็จไดก้็จะเป็นแรงกระตุน้ให้ทาํงานอื�นสําเร็จต่อไป ซึ� งสัดส่วนของความตอ้งการ  
ทังสามประการนี ในแต่ละคนมีความตอ้งการในระดบัที�แตกต่างกนั 
 3. ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮิร์ซเบิร์ก (Two-factor Theory) 
  ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg) เป็นทฤษฎีที�เกิดจากการศึกษาวิจยันานกว่า 
30 ปีโดยใช้เทคนิคกรณีเหตุการณ์สําคญั (Critical Incident) ให้กลุ่มตวัอย่างที�เป็นนักบญัชี          
และวิศวกรมากกวา่ 200 คน บรรยายถึงเหตุการณ์ที�ทาํให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจ (Satisfied) และที�
ไม่พึงพอใจ (Dissatisfied) พบวา่ ไดค้าํตอบที�น่าแปลกใจ คือ ปัจจยัที�ทาํใหเ้กิดความพึงพอใจในงาน 
และปัจจยัที�ทาํให้เกิดความไม่พึงพอใจในงานเป็นคนละกลุ่ม โดยเชื�อวา่คนมีความสัมพนัธ์กบังาน 
และทศันคติของคนที�มีต่องานจะมีผลโดยตรงต่อความสําเร็จหรือความลม้เหลวของงาน จากการศึกษา
พบวา่ ปัจจยัที�ทาํให้เกิดความพอใจในงานอยูใ่นงานที�ทาํ เนื�องจากปัจจยัเหล่านี สามารถก่อให้เกิด
ความพอใจในงานสูง ไดแ้ก่ ลกัษณะของงาน ความสําเร็จของงาน โอกาสไดเ้ลื�อนตาํแหน่ง โอกาส
ไดก้า้วหนา้ และไดรั้บการยอมรับ จึงเรียกปัจจยักลุ่มนี วา่ ปัจจยัจูงใจ (Motivators) ส่วนปัจจยัที�อาจ
ทาํให้เกิดความไม่พึงพอใจ ไม่ใช่งาน แต่เป็นเงื�อนไขแวดล้อมภายนอกของงาน เช่น การบงัคบั
บญัชาค่าจ้างหรือค่าตอบแทน นโยบายบริษทั เงื�อนไขการทาํงาน ความสัมพนัธ์กับผูอื้�น และ    
ความปลอดภยั  เป็นตน้ ซึ� งปัจจยัเหล่านี ถา้ไดรั้บการตอบสนอง ก็จะช่วยป้องกนัปฏิกิริยาทางลบ
จากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เฮิร์ซเบิร์กจึงเรียกปัจจยัเหล่านี ว่าปัจจยัสุขอนามยัหรือปัจจยัเพื�อการคงอยู ่
(Hygiene or Maintenance Factors) (ณฏัฐพนัธ์  เขจรนนัท.์  2551 : 102 - 103) 
  เฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg) ได้สรุปเกี�ยวกบัแรงจูงใจที�ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการ
ทาํงาน วา่มีปัจจยัสําคญั 2 ประการ ที�สัมพนัธ์กบัความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในงาน ดงันี  
(Herzberg. 1966 : 203 ; อา้งถึงใน นงลกัษณ์  สุทธิวฒันพนัธ์.  2549 : 57 - 58) 
  1. ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors) เป็นปัจจยัที�จูงใจให้คนรักงานเกิดความพึงพอใจ
ในงานที�ทาํ ส่งผลให้บุคคลหรือผูป้ฏิบติังานในองค์การปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน
ประกอบดว้ย 
   1.1 ความสาํเร็จในการทาํงาน (Achievement) 
   1.2 การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Recognition) 
   1.3 ลกัษณะของงานที�ทาํ (Work-Itself) 
   1.4 ความรับผดิชอบ (Responsibility) 
   1.5 ความกา้วหนา้ (Advancement) 
   1.6 การมีโอกาสเจริญเติบโตในหนา้ที�การงาน (Possibility of Growth) 
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  2. ปัจจยัสุขภาพอนามยั หรือปัจจยัคําจุน (Hygiene Factors) เป็นปัจจยัที�จะคําจุน    
ให้เกิดแรงจูงใจในการทํางานตลอดเวลา แต่ไม่เป็นสิ� งกระตุ้นให้บุคคลหรือผูป้ฏิบัติงาน
กระตือรือร้นในการทาํงานมากขึน ถา้ไม่มีหรือมีในลกัษณะที�ไม่สนองความตอ้งการของบุคคล     
ในองคก์ารจะเกิดความไม่ชอบงาน เกิดความไม่พอใจในการทาํงาน ประกอบดว้ย 
   2.1  นโยบายและการบริหารงาน (Company Policy and Administration) 
   2.2  การควบคุมบงัคบับญัชา (Supervision - technical) 
   2.3  สภาพการทาํงาน (Working Condition) 
   2.4  ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล (Interpersonal Relation) 
   2.5  เงินเดือน (Salary) 
   2.6  สถานภาพ (Status) 
   2.7  ความมั�นคงในงาน (Job Security) 
   2.8  ชีวติส่วนตวั (Factor in Personal Life) 
  พนัส  หันนาคินทร์ (2549 : 135 - 137) ได้ศึกษาแนวความคิดของเฮิร์ซเบิร์ก 
(Herzberg) ที�ไดก้ล่าวถึงปัจจยัที�ทาํใหเ้กิดความพึงพอใจในการทาํงานมี 2 ปัจจยั คือ 
  1. ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factor) เป็นปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบังานโดยตรง เพื�อจูงใจ   
ให้คนชอบและรักงานที�ปฏิบติั เป็นตวักระตุ้นทาํให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์การ       
ใหป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึน เพราะเป็นปัจจยัที�สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ภายในบุคคลไดด้ว้ย ไดแ้ก่ 
   1.1 ความสําเร็จในการทาํงานของบุคคล หมายถึง การที�คนทาํงานได้เสร็จสิน   
และประสบผลสาํเร็จเรียบร้อยเป็นอยา่งดี จึงเกิดความพึงพอใจและปลาบปลืมใจในผลงาน  
   1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับยอมรับนับถือไม่ว่าจาก           
ผูบ้งัคบับญัชา จากเพื�อน จากผูม้าขอรับคาํปรึกษาหารือ จากบุคคลในหน่วยงาน การยอมรับนี      
อาจอยูใ่นรูปของการยกยอ่งชมเชย แสดงความยินดี การให้กาํลงัใจ หรือการแสดงออกอื�นใดที�ส่อ
ให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื�อไดท้าํงานอยา่งหนึ�งอย่างใดบรรลุผลสําเร็จการยอมรับ           
นบัถือจะแฝงอยูก่บัความสาํเร็จในงานดว้ย 
   1.3 ลกัษณะของงานที�ปฏิบติั หมายถึง งานที�น่าสนใจ งานที�ตอ้งอาศยัความคิด      
ริเริ�มสร้างสรรค ์ทา้ทาย หรือเป็นงานที�มีลกัษณะกระทาํไดต้ังแต่ตน้จนจบโดยลาํพงัแต่ผูเ้ดียว 
   1.4 ความรับผิดชอบ หมายถึง การได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงาน และมี
อาํนาจในการรับผดิชอบไดอ้ยา่งเตม็ที� 
   1.5 ความกา้วหนา้ หมายถึง ไดรั้บการเลื�อนตาํแหน่งให้สูงขึนของบุคคลในองคก์าร
การมีโอกาสไดศึ้กษาเพื�อหาความรู้เพิ�มเติม หรือการไดรั้บการฝึกอบรม 
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  2. ปัจจยัคําจุน (Maintenance Factor) หรืออาจเรียกอีกอยา่งหนึ�งวา่ ปัจจยัสุขอนามยั
หมายถึง ปัจจยัที�จะคําจุนใหแ้รงจูงใจในการทาํงานของบุคคลมีอยูต่ลอดเวลา ถา้ไม่มีหรือมีในลกัษณะ
ที�ไม่สอดคลอ้งกบับุคคลในองค์การจะเกิดความไม่ชอบขึน และปัจจยัที�มาจากภายนอกตวับุคคล  
ไดแ้ก่ 
   2.1 เงินเดือน หมายถึง จาํนวนรายไดป้ระจาํ หรือรายไดพ้ิเศษที�เป็นผลตอบแทน
จากการทาํงานของบุคคลในหน่วยงาน 
   2.2 โอกาสที�จะไดรั้บความกา้วหน้าในอนาคต หมายถึง โอกาสจะไดรั้บการแต่งตัง
เลื�อนตาํแหน่ง และไดรั้บความกา้วหนา้ในทกัษะวชิาชีพ 
   2.3 ความสัมพนัธ์กับผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ต้บงัคบับญัชา เพื�อนร่วมงาน หมายถึง    
การที�บุคคลสามารถทาํงานร่วมกนัและเขา้ใจซึ� งกนัและกนั 
   2.4 สถานะของอาชีพ หมายถึง อาชีพนันเป็นที�ยอมรับนบัถือของสังคม มีเกียรติ
และศกัดิM ศรี 
   2.5 นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจดัการและการบริหารงานขององค์การ 
การติดต่อสื�อสารภายในองคก์าร 
   2.6 สภาพการทาํงาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสง เสียง อากาศ
ชั�วโมงการทาํงาน รวมทังลกัษณะสิ�งแวดลอ้มอื�น ๆ เช่น อุปกรณ์ หรือเครื�องมือต่าง ๆ 
   2.7 ความเป็นส่วนตวั หมายถึง ความรู้สึกที�ดีหรือไม่ดี อนัเป็นผลที�ไดรั้บจากงาน 
ในหนา้ที�ของเขา 
   2.8 ความมั�นคงในงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที�มีต่อความมั�นคงในการ
ทาํงาน ความย ั�งยนืของอาชีพ หรือความมั�นคงขององคก์าร 
   2.9 วธีิการปกครองบงัคบับญัชา หมายถึง ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาในการ
ดาํเนินการหรือความยติุธรรม 
  จากการศึกษาทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดงัที�กล่าวมาขา้งตน้ 
ผูว้ิจยัสรุปได้ว่า การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานนันสามารถกระทาํได้หลายแนวทาง      
แต่แนวทางที�ยอมรับกนัอย่างกวา้งขวาง ได้แก่ ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg)           
เป็นทฤษฎีที�ไดรั้บการยอมรับวา่สามารถวดัความพึงพอใจในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ และมี
การนาํไปใช้เพื�อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังาน มีเนือหาครอบคลุมตรงตามความตอ้งการ           
ของบุคคล เป็นทฤษฎีที�กระตุน้ให้ผูป้ฏิบติังานได้ทาํงานอย่างเต็มความสามารถ ทาํให้เกิด          
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง  สําหรับการวิจัยครั งนี ผู ้วิจ ัยได้เลือกเอาทฤษฎี           
สองปัจจยัของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg) มาเป็นแนวทางในการศึกษาวิจยัในครั งนี  โดยทฤษฎีของ       
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เฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg) มีปัจจยั 2 ประการที�ส่งผลให้บุคคลพึงพอใจในการปฏิบติังาน เรียกว่า     
ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัที�ช่วยป้องกนัการเกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบติังาน เรียกวา่ปัจจยัคําจุน 
หรือปัจจยัสุขอนามยั จากการศึกษาสามารถสรุปแนวทางในการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของครูในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี วา่มีปัจจยัที�มีส่วน
ใหค้รูเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานนันมีองคป์ระกอบ 5 ดา้น ดงันี   
  1. ดา้นความสําเร็จของงาน หมายถึง การที�ครูใชค้วามรู้ ความสามารถในการแกปั้ญหา
ต่าง ๆ รู้จกัป้องกนัปัญหาที�เกิดขึน สามารถปฏิบติังานที�ไดรั้บมอบหมายจนเสร็จสิน และประสบ   
ผลสาํเร็จเรียบร้อยเป็นอยา่งดี และเกิดความพึงพอใจและปลาบปลืมใจในผลสาํเร็จของงานนัน  
  2. ดา้นการไดรั้บการยอมรับ หมายถึง การที�ครูไดรั้บการยอมรับนบัถือ ยกยอ่งชมเชย 
แสดงความยินดี การให้กําลังใจ หรือการแสดงออกอื�นใดที� ส่อให้เห็นถึงการยอมรับใน
ความสามารถจากผูบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงาน และบุคคลอื�นที�เกี�ยวขอ้ง เมื�อไดท้าํงานอยา่งหนึ� งอยา่ง
ใดบรรลุผลสาํเร็จ  
  3. ด้านลักษณะงานที�ปฏิบติั หมายถึง การที�ครูได้รับมอบหมายให้ปฏิบติังาน            
ที�มีความน่าสนใจ เป็นงานที�ต้องอาศัยความคิดริเริ� มสร้างสรรค์ ท้าทาย เหมาะสมกับความรู้      
ความสามารถ และมีความมั�นคงในการปฏิบติังาน   
  4. ด้านความรับผิดชอบ หมายถึง การที�ครูเกิดความรู้สึกพึงพอใจและภูมิใจ             
ในปริมาณงานและหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบ มีอาํนาจในการรับผิดชอบไดอ้ยา่งเต็มที� 
และปฏิบติังานดว้ยความวริิยะอุตสาหะ  
  5. ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง หมายถึง การที�ครูมีโอกาสที�จะไดเ้ลื�อนตาํแหน่ง  
ในระดบัที�สูงขึนเมื�อไดป้ฏิบติังานอยา่งตังใจและประสบความสําเร็จ และการไดรั้บความกา้วหน้า
ในทกัษะวชิาชีพ การมีโอกาสไดศึ้กษาเพื�อหาความรู้เพิ�มเติม หรือการไดรั้บการฝึกอบรม  

 การวดัความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการวดัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน ไดมี้ผูก้ล่าวถึงการวดัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ไวด้งันี  
 ณัฏฐพนัธ์  เขจรนนัทน์ (2551 : 100 - 102) ไดก้ล่าวถึงการวดัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ไวว้า่อาจกระทาํไดห้ลายวธีิ ดงันี  
 1.  การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถามเป็นเครื�องมือที�ใชก้นัค่อนขา้ง
แพร่หลายในการวดัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ แบบสอบถามโดยมีตวัเลือกเป็นมาตราส่วน
ประเมินค่า ที�ผูต้อบให้ตามลาํดบัค่านํ าหนกัของแต่ละตวัเลือกจนครบทุกตวัเลือก เครื�องมือวดั       
ในลกัษณะนี มีหลายแบบ ซึ� งเรียกชื�อแตกต่างกนั เช่น 
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  1.1 ดชันีบ่งชี งาน (Job Descriptive Index ; JDI) เป็นเครื�องมือที�นิยมใชแ้พร่หลาย       

ที�สุด ประกอบดว้ยคาํถามต่าง ๆ ที�เกี�ยวกบัการทาํงาน เช่น ดา้นเกี�ยวกบัลกัษณะของงานเอง (Work 
Itself) ดา้นเงินเดือนค่าตอบแทน (Pay) ดา้นโอกาสกา้วหนา้ (Promotional Opportunities) ดา้นการ

นิเทศงาน (Supervision) และดา้นเกี�ยวกบัคนหรือเพื�อนร่วมงาน (People) โดยแต่ละดา้นจะใชค้าํ 
คุณศพัท์ต่าง ๆ ที�เกี�ยวกบังานในด้านนันให้ผูต้อบตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ โดยคาํตอบจะบ่งบอก         

ใหท้ราบทิศทางของความพึงพอใจวา่มีมากนอ้ยแค่ไหน 

  1.2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของมินเนโซต้า  (Minnesota 
Satisfaction Questionnaire ; MSQ) เป็นวธีิที�ใหผู้ต้อบระบุระดบัของความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ

ในแต่ละดา้นของงาน เพื�อใช้วดัความคิดเห็นและความพึงพอใจที�มีต่องาน เช่น ดา้นเงินเดือน         

ค่าตอบแทน หรือดา้นโอกาสกา้วหน้า เป็นตน้ ถา้ไดค้ะแนนมากแสดงวา่ผูต้อบมีความพึงพอใจ            
ในงานอยูใ่นระดบัสูง 

  1.3 แบบสอบถามความพึงพอใจค่าตอบแทน (Pay Satisfaction Questionnaire ; PSQ) 
เป็นแบบสอบถามที�เจาะจงเรื�องเงินเดือน ค่าตอบแทน ผกูพนักบัความพึงพอใจ โดยเครื�องมือ PSQ

จะวดัระดบัความพึงพอใจที�มีต่อแต่ละประเด็นที�เกี�ยวกบัเงินเดือนหรือค่าตอบแทน เช่น ระดบัเงินเดือน 

การขึนเงินเดือนหรือเพิ�มค่าตอบแทน การให้ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะต่าง ๆโครงสร้าง 
และการบริหารระบบและเงินเดือนค่าตอบแทน เป็นตน้ 

 2. การใช้เทคนิคกรณีเหตุการณ์สําคญั (Critical Incident) เป็นอีกเทคนิคหนึ� งที�ใช้วดั
ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยใหผู้ต้อบเขียนบรรยายถึงเหตุการณ์สําคญัที�เกิดขึนเกี�ยวกบังาน

ว่ามีเหตุการณ์อะไรบา้งที�เกิดขึนกบัตนเองที�ทาํให้เขาพอใจ หรือไม่พอใจต่อเหตุการณ์ที�เกิดขึน   

จากนันผูเ้ชี�ยวชาญจะนาํเหตุการณ์ดงักล่าวไปวิเคราะห์ ซึ� งเทคนิคนี จะเป็นเทคนิคเชิงคุณภาพ       
เพื�อพิจารณาความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ แต่เป็นเทคนิคที�ใชเ้วลาค่อนขา้งมากและผูต้อบขอ้มูล

อาจจะมีอคติในการตอบ หรือผูว้เิคราะห์อาจจะมีอคติในการวเิคราะห์ขอ้มูลก็ได ้

 3. การสัมภาษณ์ (Interviews) เทคนิคนี เป็นวิธีวดัความพึงพอใจในการปฏิบติังานดว้ย

การสัมภาษณ์พูดคุยแบบสองต่อสองกบับุคลากรในองคก์ารอยา่งละเอียด ซึ� งขอ้ดี คือ จะไดข้อ้มูล

เชิงลึกและทราบทศันคติที�มีต่องานมากกว่าวิธีการตอบแบบสอบถาม ดงันันการใช้เทคนิคนี จะ

ไดผ้ลดีก็ต่อเมื�อผูต้อบพูดความจริง มีความซื�อสัตยต่์อกนั และระบายความรู้สึกที�แทจ้ริงของตน

ออกมา ดว้ยเหตุนีการไดรั้บความร่วมมือ คือ จุดสําคญัของความสําเร็จในการเลือกใชว้ิธีนี  อีกทัง

จะตอ้งเลือกคาํถามสัมภาษณ์อย่างรอบคอบ พร้อมทังมีระบบการบนัทึกคาํตอบที�ดี นอกจากนี ยงั
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ตอ้งสร้างความไวว้างใจในการไม่ระบุชื�อผูต้อบ และไม่เปิดเผยขอ้มูลที�เป็นความลบัของบุคลากรใน

องคก์าร 
 จากการวดัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดงัที�มีผูก้ล่าวถึงไวข้า้งตน้นัน ผูว้ิจยัสรุป    
การวดัความพึงพอใจในการปฏิบติังานไดว้่า เครื�องมือที�ใชว้ดัความพึงพอใจในการปฏิบติังานที�มี
คุณภาพ เป็นระบบ มีความเที�ยงตรงแม่นยาํสูง และมีความน่าเชื�อถือ ไดแ้ก่ ลกัษณะแบบสอบถาม 
(Questionnaires) โดยมีตวัเลือกเป็นมาตราส่วนประเมินค่า ที�ผูต้อบให้ตามลาํดบัค่านํ าหนกัของ          
แต่ละตวัเลือกจนครบทุกตวัเลือก ดงันันในการศึกษาเรื� องความสัมพนัธ์ระหว่างการปฏิบติัตน     
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู         
ในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษาจนัทบุรี ผูว้ิจยัจึงเลือกใชแ้บบสอบถาม โดยใช้
แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบัของลิเคิร์ท 

 
งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
 งานวจัิยต่างประเทศ 
 แรนดอล (Randall. 1970 : 1253-A) ไดท้าํการศึกษาวจิยัเรื�องความพึงพอใจของหวัหนา้งาน
ในการปฏิบัติงานโครงการการศึกษาครู พบว่า ปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ          
ความพึงพอใจ และปัจจยัคําจุนมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัความไม่พึงพอใจ ปัจจยัจูงใจส่งผลในดา้น
ความสําเร็จของงาน ลกัษณะของงาน การไดท้าํงานตามความสามารถ ไดรั้บงานที�ทา้ทาย และการ
ยอมรับนบัถือ ส่วนปัจจยัคํ าจุนส่งผลในดา้นนโยบายเพื�อนร่วมงาน ความรู้ความสามารถในงาน  
ของผูบ้ริหาร ความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหาร และเงื�อนไขของงาน  
 แมกนูซนั (Magnuson. 1971 : 32-A) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื�องคุณลกัษณะผูบ้ริหารโรงเรียน
ที�ประสบความสําเร็จ  พบว่า คุณลักษณะผูบ้ริหารแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) คุณลักษณะ     
ดา้นวิชาชีพ ประกอบไปดว้ย คุณลกัษณะที�สําคญั ดงันี  คือ ผูบ้ริหารมีความสามารถในการติดต่อ
และเขา้กบัผูอื้�นไดดี้ มีความรู้ในสาขาวิชาชีพเป็นอยา่งดี รู้จกัมอบหมายงานให้ผูอื้�นทาํ ทาํงานร่วมกบั
ผูอื้�นไดดี้ มีความสามารถในการวางแผนและการจดัระเบียบงาน รู้จกัรับฟังความคิดเห็นของผูอื้�น 
และรู้จกัใชช่้องทางแห่งอาํนาจหนา้ที� 2) คุณลกัษณะส่วนตวั ประกอบดว้ยคุณลกัษณะที�สําคญั ดงันี  
คือ มีจิตวิญญาณ มีความยุติธรรม มีความซื�อสัตยแ์ละจงรักภกัดี มีความรู้กวา้งขวาง เป็นผูมี้สติ     
ไม่ใชอ้ารมณ์ มีความจริงใจ  มีความเสมอตน้เสมอปลาย เมตตาปราณีและเอืออาทรต่อผูอื้�น  
 เวเลซ (Valez. 1972 : 997-A) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื�องความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ
ในการทาํงานที�เกี�ยวกบัปัจจยักระตุน้ และปัจจยัคําจุนของผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยัโคลมัเบีย    
ผลการวจิยัพบวา่ 1) ผูป้ฏิบติังานไม่พอใจต่อปัจจยักระตุน้ ไดแ้ก่ เงินเดือน นโยบายการบริหารงาน 
และความกา้วหนา้ในการทาํงาน 2) ผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยั มีความพึงพอใจในการทาํงานมากกวา่
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ผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยัของรัฐ 3) ระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง ช่วงเวลาในการปฏิบติังาน             
มีส่วนทาํใหค้วามพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัไป 
 ควิตูกวั (Quitugua. 1975 : 1224-A) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื�อง องคป์ระกอบที�มีผลกระทบ
ต่อความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของครูในโรงเรียนรัฐบาลในเกาะกวม ผลการวิจยัพบว่า           
ครูไม่พึงพอใจในสภาพการทาํงาน ความมั�นคงในอาชีพ ความเป็นอยูใ่นชุมชน อตัราการทาํงาน  
เงินตอบแทน สถานะของครู และความช่วยเหลือของรัฐ และความพึงพอใจต่อการปฏิบติังาน      
ของครูแปรเปลี�ยนไปตามอายุ ประสบการณ์ในการสอน ตาํแหน่งการงาน ระดบังานที�สอน และ
สภาพที�อยูอ่าศยั จากการวิจยัจึงพบวา่ความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของบุคคลในองคก์รต่าง ๆ นัน
จะมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการพืนฐาน โดยมีปัจจยัหรือองคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้ม และ
สังคมเขา้มาเกี�ยวขอ้ง รวมทังการบริหารงานและการจดัการขององค์กรก็มีส่วนในการทาํให้เกิด
ความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของบุคคลทังสิน 
 โยชิยามา และคณะ (Yoshiyama and et al.  2002 : 1052-A) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื�อง    
การรับรู้ภาวะผูน้าํและประสิทธิภาพของผูน้าํที�อยูใ่นพืนฐานความไวว้างใจที�ผูบ้ริหารสถานศึกษา   
มีให้องค์กร ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารที�มีประสิทธิผลเป็นที�ไวว้างใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ
ขวญักาํลงัใจมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกนัในทุก ๆ กลุ่ม ส่วนการรับรู้ของครูเกี�ยวกบัพฤติกรรม      
ผูบ้ริหารแบบอิสระและแบบยอมอยูใ่ตก้ฎเกณฑ์เพื�อตดัสินใจ การจดัการของผูบ้ริหารมีผลทางบวก
มากกวา่ การรับรู้ยงัแสดงใหเ้ห็นถึงขวญักาํลงัใจของครูที�สูงกวา่มาก 

 งานวจัิยในประเทศ 
 สุระสิทธิM   คะสีลว้น (2551 : 106 - 121) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื�องความสัมพนัธ์ระหวา่ง
แรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัการปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพทางการศึกษาของผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนที�การศึกษาหนองคาย เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า              
1) ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพืนที�
การศึกษาหนองคาย เขต 3 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 2) ระดบัการปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ทางการศึกษาของผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษาหนองคาย 
เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 3) ผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพืนที�    
การศึกษาหนองคาย เขต 3 มีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที�ระดบั .01 โดยผูบ้ริหารมีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานมากกวา่ครูผูส้อน 4) ผูบ้ริหาร
และครูผูส้อนในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนที�การศึกษาหนองคาย เขต 3 มีระดบัการปฏิบติัตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
โดยผู ้บริหารมีระดับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษามากกว่าครูผูส้อน              
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5) ผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนทีมีลกัษณะการเปิดสอนแตกต่างกนัมีระดบัแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังาน โดยรวมแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 โดยผูบ้ริหารและครูผูส้อน     
ที�ทาํการเปิดสอนช่วงชันที� 3 - 4 มีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานมากกวา่ผูบ้ริหารและครูผูส้อน
ช่วงชันที� 1 - 2 และ ช่วงชันที� 1 - 3 ตามลาํดบั 6) ผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนที�มีลกัษณะ    
การเปิดสอนแตกต่างกันมีระดบัการปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา โดยรวม     
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 โดยผูบ้ริหารและครูผูส้อนที�ทาํการเปิดสอนช่วง
ชันที� 3 - 4 มีระดบัการปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษามากกวา่ผูบ้ริหารและครูผูส้อน
ช่วงชันที� 1 - 3 และ ช่วงชันที� 1 - 2 ตามลาํดบั 7) ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมกบั
ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา โดยรวมของผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียน 
สังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษาหนองคาย เขต 3 มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกอย่างมีนัยสําคญั  
ทางสถิติที�ระดบั .01 
 ไพรัตน์  คาํกอ้น (2551 : 82 - 85) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื�องคุณลกัษณะดา้นคุณธรรม     
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายกุณโฑ 
สังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษากาฬสินธ์ุเขต 2 ผลการวิจยัพบว่า 1) คุณลกัษณะดา้นคุณธรรม  
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดา้น
อยู่ในระดบัมาก เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรมต่อสังคมและคุณธรรม   
จริยธรรมต่อวิชาชีพ ซึ� งมีค่าเฉลี�ยเท่ากนั คุณธรรมจริยธรรมต่อผูรั้บบริการ คุณธรรมจริยธรรมต่อ        
ผูร่้วมประกอบวชิาชีพ และมากอนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ คุณธรรมจริยธรรมต่อตนเอง 2) ผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนต่อคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม          
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมทัง 5 ด้าน พบว่า         
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�  .05 และคุณธรรมที�มีความแตกต่างกัน ได้แก่          
คุณธรรมจริยธรรมต่อตนเอง คุณธรรมจริยธรรมต่อวิชาชีพ และคุณธรรมจริยธรรมต่อผูร่้วม
ประกอบวิชาชีพ ยกเว้น ด้านคุณธรรมจริยธรรมต่อผูรั้บบริการ และด้านคุณธรรมจริยธรรม           
ต่อสังคม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 พินิจนารถ  ลาํดวน (2552 : 82 - 83) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื�องความสัมพนัธ์ระหว่าง      
การปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูกบัความพึงพอใจ
ต่อการปฏิบติังานของครู สังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผลการวิจยั
พบวา่ 1) ครูโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพืนที�การศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 รับรู้การปฏิบติัตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมากเรียงตามลาํดบั คือ ดา้นจรรยาบรรณ
ต่อวิชาชีพ ดา้นจรรยาบรรณต่อตนเอง ดา้นจรรยาบรรณต่อสังคม ดา้นจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ
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และดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ 2) ครูโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากเรียงตามลาํดบั คือ      
ดา้นความมั�นคงปลอดภยัในการปฏิบติังาน ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน ดา้นความกา้วหนา้ในการ
ปฏิบติังาน ดา้นความศรัทธาต่อผูบ้ริหารและผูร่้วมงาน และดา้นนโยบายและการบริหารงาน         
3) การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู ้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูมี
ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของครู อยูใ่นระดบัมากอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ         
ที�ระดบั .01 
 บุญธรรม  ไวยมิตรา (2553 : 109 - 113) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื�องการศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างคุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครูกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของครู สังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ผลการวิจยัพบวา่       
1) คุณลักษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนที�การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเรียงตามลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมาก     
ไปหาน้อยดงันี  ด้านมนุษยสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชน ด้านความเป็นประชาธิปไตย       
ดา้นการอุทิศตนและเป็นตวัอยา่งที�ดีในการทาํงานดา้นความเป็นผูน้าํทางวิชาการ ดา้นวิสัยทศัน์และ
ความคิดสร้างสรรค ์และดา้นความรู้ความสามารถทางการบริหาร 2) ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของครูสังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ในภาพรวม            
อยู่ในระดบัมาก เรียงตามลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย ดงันี  ด้านนโยบายและการบริหาร      
ดา้นความสําเร็จของงาน ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นความสัมพนัธ์กบับุคลากรในโรงเรียน 
ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง ดา้นลกัษณะงานที�ปฏิบติั ดา้นสภาพการทาํงาน ดา้นความรับผิดชอบ 
ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นการเป็นอยู่ส่วนตวั ดา้นความมั�นคงปลอดภยัในการทาํงาน 
และดา้นเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ 3)  ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียน
ตามการรับรู้ของครูกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู สังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05        
โดยความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง  
 บุษกร  วงศสุ์วรรณ (2553 : 78 - 81) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื�องการศึกษาความพึงพอใจ    
ในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดัยโสธร ผลการวิจยัพบวา่ 1) ครูการศึกษา
นอกโรงเรียน จงัหวดัยโสธร มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 2) ครู
การศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดัยโสธร ที�มีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยรวม     
ดา้นความพึงพอใจในความสําเร็จในการทางาน ดา้นความพึงพอใจในหนา้ที�รับผิดชอบ ดา้นความ
พึงพอใจในตาํแหน่งงาน ดา้นความพึงพอใจในการปกครองของผูบ้งัคบับญัชา และดา้นความพึงพอใจ
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ในความมั�นคงปลอดภยัไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นความพึงพอใจ ในความสัมพนัธ์กบัเพื�อนร่วมงาน 
ดา้นความพึงพอใจในรายได้และสวสัดิการ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05              

3) ครูการศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดัยโสธร ที�มีอายุต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน     
โดยรวม ดา้นความพึงพอใจในความสําเร็จในการทางาน ดา้นความพึงพอใจในหนา้ที�รับผิดชอบ 
ด้านความพึงพอใจในตาํแหน่งงาน ด้านความพึงพอใจในการปกครองของผูบ้ ังคับบัญชา             
ด้านความพึงพอใจในรายได้และสวสัดิการ และด้านความพึงพอใจในความมั�นคงปลอดภยั           
ไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นความพึงพอใจในความสัมพนัธ์กบัเพื�อนร่วมงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที�ระดบั .05     
 โยษิตา  เพชรกูลกิจ (2554 : 60 - 64) ได้ทาํการศึกษาวิจยัเรื�องจรรยาบรรณวิชาชีพ            
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู อาํเภอบา้นบึง สังกดัสํานักงานเขตพืนที�การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ 1) จรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู อาํเภอบา้นบึง สังกดัสาํนกังานเขตพืนที�การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ยสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ จรรยาบรรณต่อสังคม 
จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ และจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ ตามลาํดบั 2) ผลการเปรียบเทียบ
จรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู อาํเภอบา้นบึง สังกดัสํานกังาน
เขตพืนที�การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จาํแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษา โดยรวมและ          
รายด้านแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา     
ตามความคิดเห็นของครู อาํเภอบา้นบึง สังกดัสํานักงานเขตพืนที�การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี     
เขต 1 จาํแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 
.05 โดยรวมและรายดา้นจรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ 
จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณต่อสังคม โรงเรียนขนาดกลางแตกต่างกบั
โรงเรียนขนาดเล็ก จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ต่อสังคม โรงเรียนขนาดกลางแตกต่างกบัโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดใหญ่แตกต่างกบั
โรงเรียนขนาดกลาง 
 รสริน  กิติเกียรติศกัดิM  (2554 : 80 - 83) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื�องความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูโรงเรียนเครือมารีวิทย ์จงัหวดัชลบุรี ผลการวิจยัพบวา่ 1) ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูโรงเรียนเครือมารีวิทย ์จงัหวดัชลบุรี ดา้นปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
ส่วนความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ด้านปัจจัยคํ าจุน โดยรวมอยู่ในระดับน้อย               
2) การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู ดา้นปัจจยัจูงใจ จาํแนกตามเพศ โดยรวม
และรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ ส่วนความไม่พึงพอใจในการปฏิบติังานของครู 
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ด้านปัจจยัคํ าจุน จาํแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ 
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู ดา้นปัจจยัจูงใจ จาํแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
โดยรวมและเกือบทุกรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ส่วนความไม่พึงพอใจ
ในการปฏิบติังานของครู ดา้นปัจจยัคําจุน จาํแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน โดยรวมและ
เกือบทุกรายดา้น แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู 
ดา้นปัจจยัจูงใจ จาํแนกตามระดบัชันที�สอน โดยรวมและเกือบทุกรายดา้น แตกต่างกนัอย่างไม่มี   
นยัสําคญัทางสถิติ ส่วนดา้นความสําเร็จของงานแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
และความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ด้านปัจจัยคํ าจุน จาํแนกตามระดับชั นที�สอน        
โดยรวมและเกือบทุกรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  
 จากการศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทังในประเทศและต่างประเทศที�เกี�ยวขอ้ง
กบัจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา และความพึงพอใจในการปฏิบติังาน สรุปไดว้่า
จรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นการยึดหลกัธรรมเป็นสําคญั ตอ้งปฏิบติัตนให้ดู
เป็นตวัอย่างของความดี เป็นการปฏิบติัตนหรือการประพฤติตน กริยาที�ควรประพฤติ ซึ� งสังคม      
ในอาชีพใดอาชีพหนึ� งยอมรับ เพื�อรักษาชื�อเสียง เกียรติฐานะของความเป็นขา้ราชการต่อตนเอง     
ต่อสังคม ต่อหน่วยงาน ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา เพื�อให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานนันจะมีปัจจยัต่าง ๆ ที�ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการทาํงานที�ตนปฏิบติัอยู ่นั�นคือสิ�งที�   
ผูบ้ริหารจะตอ้งคาํนึงและจดัใหมี้ขึนเพื�อเสริมสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดงันันการศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
เพื�อนาํผลที�ไดจ้ากการวิจยัไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาตนเอง พฒันางานวิชาชีพของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาให้เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาที�ดี มีจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างแทจ้ริง เพื�อสร้าง     
ความพึงพอใจใหก้บัครูที�อยูภ่ายใตบ้งัคบับญัชา เป็นการเสริมสร้างกาํลงัใจในการปฏิบติังานของครู 

สร้างความศรัทธา เชื�อมั�น รวมทังสร้างความกา้วหนา้ให้กบัองคก์รที�ตนเองปฏิบติังาน เพื�อนาํไปสู่
การบริหารงานที�มีประสิทธิภาพและประสบความสาํเร็จต่อไป 




