
 

แนวคิดทฤษฎเีก่ียวกับความพึงพอใจ 

 

1.1 แนวคิดทฤษฎีความตองการ  5  ขั้น 

 ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการ (Maslow, 1970 : 170)  (Maslow’s Hierarchical Theory of 
Motivation) Maslow เชื่อวาพฤติกรรมของมนุษยเปนจํานวนมากสามารถอธิบายโดยใชแนวโนม
ของบุคคลในการคนหาเปาหมายที่จะทําใหชีวิตของเขาไดรับความตองการ ความปรารถนา และ
ไดรับสิ่งที่มีความหมายตอตนเอง เปนความจริงที่จะกลาววากระบวนการของแรงจูงใจเปนหัวใจ
ของทฤษฎีบุคลิกภาพของ Maslow โดยเขาเชื่อวามนุษยเปน “สัตวที่มีความตองการ” (wanting 
animal) และเปนการยากที่มนุษยจะไปถึงขั้นของความพึงพอใจอยางสมบูรณ ในทฤษฎีลําดับขั้น
ความตองการของ Maslow เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะไดรับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลไดรับความ
พึงพอใจในสิ่งหนึ่งแลวก็จะยังคงเรียกรองความพึงพอใจส่ิงอื่นๆ ตอไป ซ่ึงถือเปนคุณลักษณะของ
มนุษย ซ่ึงเปนผูที่มีความตองการจะไดรับสิ่งตางๆอยูเสมอ  

Maslow กลาววาความปรารถนาของมนุษยนั้นติดตัวมาแตกําเนิดและความปรารถนา
เหลานี้จะเรียงลําดับขั้นของความปรารถนา ตั้งแตขั้นแรกไปสูความปรารถนาขั้นสูงขึ้นไปเปนลําดับ  
 ลําดับขั้นความตองการของมนุษย ( The Need –Hierarchy Conception of Human 
Motivation ) Maslow เรียงลําดับความตองการของมนุษยจากขั้นตนไปสูความตองการขั้นตอไปไว
เปนลําดับดังนี้                          
 1. ความตองการทางดานรางกาย ( Physiological needs )  

 2. ความตองการความปลอดภัย ( Safety needs )  

  3. ความตองการความรักและความเปนเจาของ ( Belongingness and love needs ) 

 4. ความตองการไดรับความนับถือยกยอง ( Esteem needs ) 

 5.ความตองการที่จะเขาใจตนเองอยางแทจริง ( Self-actualization needs )  

ลําดับขั้นความตองการของมาสโลว  มีการเรียงลําดับขั้นความตองการที่อยูในขั้นต่ําสุด จะตอง

ไดรับความพึงพอใจเสียกอนบุคคลจึงจะสามารถผานพนไปสูความตองการที่อยูในขั้นสูงขึ้น

ตามลําดับดังจะอธิบายโดยละเอียดดังนี้  

 1. ความตองการทางรางกาย ( Physiological needs ) 

  เปนความตองการขั้นพื้นฐานที่มีอํานาจมากที่สุดและสังเกตเห็นไดชัดที่สุด จากความ

ตองการทั้งหมดเปนความตองการที่ชวยการดํารงชีวิต ไดแก ความตองการอาหาร น้ําดื่ม ออกซิเจน 



การพักผอนนอนหลับ ความตองการทางเพศ ความตองการความอบอุน ตลอดจนความตองการที่จะ

ถูกกระตุนอวัยวะรับสัมผัส แรงขับของรางกายเหลานี้จะเกี่ยวของโดยตรงกับความอยูรอดของ

รางกายและของอินทรีย ความพึงพอใจที่ไดรับ ในขั้นนี้จะกระตุนใหเกิดความตองการในขั้นที่สูง

กวาและถาบุคคลใดประสบความลมเหลวที่จะสนองความตองการพื้นฐานนี้ก็จะไมไดรับการ

กระตุน ใหเกิดความตองการในระดับที่สูงขึ้นอยางไรก็ตาม ถาความตองการอยางหนึ่งยังไมไดรับ

ความพึงพอใจ บุคคลก็จะอยูภายใตความตองการนั้นตลอดไป ซ่ึงทําใหความตองการอื่นๆ ไม

ปรากฏหรือกลายเปนความตองการระดับรองลงไป เชน คนที่อดอยากหิวโหยเปนเวลานานจะไม

สามารถสรางสรรคส่ิงที่มีประโยชนตอโลกได บุคคลเชนนี้จะหมกมุนอยูกับการจัดหาบางสิ่ง

บางอยางเพื่อใหมีอาหารไวรับประทาน Maslow อธิบายตอไปวาบุคคลเหลานี้จะมีความรูสึกเปนสุข

อยางเต็มที่เมื่อมีอาหารเพียงพอสําหรับเขาและจะไมตองการสิ่งอื่นใดอีก ชีวิตของเขากลาวไดวาเปน

เร่ืองของการรับประทาน ส่ิงอื่นๆ นอกจากนี้จะไมมีความสําคัญไมวาจะเปนเสรีภาพ ความรัก 

ความรูสึกตอชุมชน การไดรับการยอมรับ และปรัชญาชีวิต บุคคลเชนนี้มีชีวิตอยูเพื่อที่จะ

รับประทานเพียงอยางเดียวเทานั้น ตัวอยาง การขาดแคลนอาหารมีผลตอพฤติกรรม ไดมีการทดลอง

และการศึกษาชีวประวัติเพื่อแสดงวา ความตองการทางดานรางกายเปนเรื่องสําคัญที่จะเขาใจ

พฤติกรรมมนุษย และไดพบผลวาเกิดความเสียหายอยางรุนแรงของพฤติกรรมซึ่งมีสาเหตุจากการ

ขาดอาหารหรือน้ําติดตอกันเปนเวลานาน ตัวอยางคือ เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ในคาย Nazi ซ่ึงเปน

ที่กักขังเชลย เชลยเหลานั้นจะละทิ้งมาตรฐานทางศีลธรรมและคานิยมตางๆ ที่เขาเคยยึดถือภายใต

สภาพการณปกติ เชน ขโมยอาหารของคนอื่น หรือใชวิธีการตางๆ ที่จะไดรับอาหารเพิ่มขึ้น อีก

ตัวอยางหนึ่งในป ค.ศ. 1970 เครื่องบินของสายการบิน Peruvian ตกลงที่ฝงอาวอเมริกาใตผูที่รอด

ตายรวมทั้งพระนิกาย Catholic อาศัยการมีชีวิตอยูรอดโดยการกินซากศพของผูที่ตายจากเครื่องบิน

ตก จากปรากฏการณนี้ช้ีใหเห็นวาเมื่อมนุษยเกิดความหิวข้ึน จะมีอิทธิพลเหนือระดับศีลธรรมจรรยา 

จึงไมตองสงสัยเลยวามนุษยมีความตองการทางดานรางกายเหนือความตองการอื่นๆ และ

แรงผลักดันของความตองการนี้ไดเกิดขึ้นกับบุคคลกอนความตองการอื่นๆ 

 2. ความตองการความปลอดภัย (Safety needs) 

 เมื่อความตองการทางดานรางกายไดรับความพึงพอใจแลวบุคคลก็จะพัฒนาการไปสูขั้น

ใหมตอไป ซ่ึงขั้นนี้เรียกวาความตองการความปลอดภัยหรือความรูสึกมั่นคง (safety or security) 

Maslow กลาววาความตองการความปลอดภัยนี้จะสังเกตไดงายในทารกและในเด็กเล็กๆ เนื่องจาก

ทารกและเด็กเล็กๆ ตองการความชวยเหลือและตองพึ่งพาอาศัยผูอ่ืน ตัวอยาง ทารกจะรูสึกกลัวเมื่อ



ถูกทิ้งใหอยูตามลําพังหรือเมื่อเขาไดยินเสียงดังๆ หรือเห็นแสงสวางมาก ๆ แตประสบการณและ

การเรียนรูจะทําใหความรูสึกกลัวหมดไป ดังคําพูดที่วา “ฉันไมกลัวเสียงฟารองและฟาแลบอีก

ตอไปแลว เพราะฉันรูธรรมชาติในการเกิดของมัน” พลังความตองการความปลอดภัยจะเห็นได

ชัดเจนเชนกันเมื่อเด็กเกิดความเจ็บปวย ตัวอยางเด็กที่ประสบอุบัติเหตุขาหักก็ตะรูสึกกลัวและอาจ

แสดงออกดวยอาการฝนรายและความตองการที่จะไดรับความปกปองคุมครองและการใหกําลังใจ 

 Maslow กลาวเพิ่มเติมวาพอแมที่เล้ียงดูลูกอยางไมกวดขันและตามใจมากจนเกินไปจะไม

ทําใหเด็กเกิดความรูสึกวาไดรับความพึงพอใจจากความตองการความปลอดภัยการใหนอนหรือให

กินไมเปนเวลาไมเพียง แตทําใหเด็กสับสนเทานั้นแตยังทําใหเด็กรูสึกไมมั่นคงในสิ่งแวดลอมรอบๆ 

ตัวเขา สัมพันธภาพของพอแมที่ไมดีตอกัน เชน ทะเลาะกันทํารายรางกายซึ่งกันและกัน พอแม

แยกกันอยู หยา ตายจากไป สภาพการณเหลานี้จะมีอิทธิพลตอความรูที่ดีของเด็ก ทําใหเด็กรูวา

ส่ิงแวดลอมตางๆ ไมมั่นคง ไมสามารถคาดการณไดและนําไปสูความรูสึกไมปลอดภัย 

 ความตองการความปลอดภัยจะยังมีอิทธิพลตอบุคคลแมวาจะผานพนวัยเด็กไปแลว แมใน

บุคคลที่ทํางานในฐานะเปนผูคุมครอง เชน ผูรักษาเงิน นักบัญชี หรือทํางานเกี่ยวกับการประกัน

ตางๆ และผูที่ทําหนาที่ใหการรักษาพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผูอ่ืน เชน แพทย พยาบาล 

คนชรา บุคคลทั้งหมดที่กลาวมานี้จะใฝหาความปลอดภัยดวยกันทั้งสิ้น ศาสนาและปรัชญาที่มนุษย

ยึดถือทําใหเกิดความรูสึกมั่นคง เพราะทําใหบุคคลไดจัดระบบของตัวเองใหมีเหตุผลและวิถีทางที่

ทําใหบุคคลรูสึก “ปลอดภัย” ความตองการความปลอดภัยในเรื่องอื่นๆ จะเกี่ยวของกับการเผชิญกับ

ส่ิงตางๆ เหลานี้ สงคราม อาชญากรรม น้ําทวม แผนดินไหว การจลาจล ความสับสนไมเปนระเบียบ

ของสังคม และเหตุการณอ่ืนๆ ที่คลายคลึงกับสภาพเหลานี้ 

 Maslow ไดใหความคิดตอไปวาอาการโรคประสาทในผูใหญ โดยเฉพาะโรคประสาทชนิด

ย้ําคิด-ย้ําทํา (obsessive-compulsive neurotic) เปนลักษณะเดนชัดของการคนหาความรูสึกปลอดภัย 

ผูปวยโรคประสาทจะแสดงพฤติกรรมวาเขากําลังประสบเหตุการณที่รายกาจและกําลังมีอันตราย

ตางๆ เขาจึงตองการมีใครสักคนที่ปกปองคุมครองเขาและเปนบุคคลที่มีความเขมแข็งซึ่งเขา

สามารถจะพึ่งพาอาศัยได 

 3. ความตองการความรักและความเปนเจาของ (Belongingness and Love needs) 

 ความตองการความรักและความเปนเจาของเปนความตองการขั้นที่ 3 ความตองการนี้จะ
เกิดขึ้นเมื่อความตองการทางดานรางกาย และความตองการความปลอดภัยไดรับการตอบสนองแลว 
บุคคลตองการไดรับความรักและความเปนเจาของโดยการสรางความสัมพันธกับผูอ่ืน เชน 



ความสัมพันธภายในครอบครัวหรือกับผูอ่ืน สมาชิกภายในกลุมจะเปนเปาหมายสําคัญสําหรับ
บุคคล กลาวคือ บุคคลจะรูสึกเจ็บปวดมากเมื่อถูกทอดทิ้งไมมีใครยอมรับ หรือถูกตัดออกจากสังคม 
ไมมีเพื่อน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อจํานวนเพื่อนๆ ญาติพี่นอง สามีหรือภรรยาหรือลูกๆ ไดลดนอยลง
ไป นักเรียนที่เขาโรงเรียนที่หางไกลบานจะเกิดความตองการเปนเจาของอยางยิ่ง และจะแสวงหา
อยางมากที่จะไดรับการยอมรับจากกลุมเพื่อน 
 
 Maslow คัดคานกลุม Freud ที่วาความรักเปนผลมาจากการเทิดทูลสัญชาตญาณทางเพศ 
(sublimation) สําหรับ Maslow ความรักไมใชสัญลักษณของเรื่องเพศ (sex) เขาอธิบายวา ความรักที่
แทจริงจะเกี่ยวของกับความรูสึกที่ดี ความสัมพันธของความรักระหวางคน 2 คน จะรวมถึง
ความรูสึกนับถือซ่ึงกันและกัน การยกยองและความไววางใจแกกัน นอกจากนี้ Maslow ยังย้ําวา
ความตองการความรักของคนจะเปนความรักที่เปนไปในลักษณะทั้งการรูจักใหความรักตอผูอ่ืน
และรูจักที่จะรับความรักจากผูอ่ืน การไดรับความรักและไดรับการยอมรับจากผูอ่ืนเปนสิ่งที่ทําให
บุคคลเกิดความรูสึกวาตนเองมีคุณคา บุคคลที่ขาดความรักก็จะรูสึกวาชีวิตไรคามีความรูสึกอางวาง
และเคียดแคน กลาวโดยสรุป Maslow มีความเห็นวาบุคคลตองการความรักและความรูสึกเปน
เจาของ และการขาดสิ่งนี้มักจะเปนสาเหตุใหเกิดความของคับใจและทําใหเกิดปญหาการปรับตัว
ไมได และความยินดีในพฤติกรรมหรือความเจ็บปวยทางดานจิตใจในลักษณะตางๆ 

 

 ส่ิงที่ควรสังเกตประการหนึ่ง ก็คือมีบุคคลจํานวนมากที่มีความลําบากใจที่จะเปดเผยตัวเอง
เมื่อมีความสัมพันธใกลชิดสนิทสนมกับเพศตรงขามเนื่องจากกลัววาจะถูกปฏิเสธความรูสึกเชนนี้ 
Maslow กลาววาสืบเนื่องมาจากประสบการณในวัยเด็ก การไดรับความรักหรือการขาดความรักใน
วัยเด็ก ยอมมีผลกับการเติบโตเปนผูใหญที่มีวุฒิภาวะและการมีทัศนคติในเรื่องของความรัก 
Maslow เปรียบเทียบวาความตองการความรักก็เปนเชนเดียวกับรถยนตที่สรางขึ้นมาโดยตองการ
กาซหรือน้ํามันนั่นเอง (Maslow 1970 p. 170) 
 4. ความตองการไดรับความนับถือยกยอง ( Self-Esteem needs) 

   เมื่อความตองการไดรับความรักและการใหความรักแกผูอ่ืนเปนไปอยางมีเหตุผลและทาํให

บุคคล เกิดความพึงพอใจแลว พลังผลักดันในขั้นที่ 3 ก็จะลดลงและมีความตองการในขั้นตอไปมา

แทนที่ กลาวคือมนุษยตองการที่จะไดรับความนับถือยกยองออกเปน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก

เปนความตองการนับถือตนเอง (self-respect) สวนลักษณะที่ 2 เปนความตองการไดรับการยกยอง

นับถือจากผูอ่ืน (esteem from others) 1. ความตองการนับถือตนเอง (self-respect) คือ ความตองการ

มีอํานาจ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความแข็งแรง มีความสามารถในตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ไมตอง

พึ่งพาอาศัยผูอ่ืน และมีความเปนอิสระ ทุกคนตองการที่จะรูสึกวาเขามีคุณคาและมีความสามารถที่



จะประสบความสําเร็จในงานภารกิจตางๆ และมีชีวิตที่เดนดัง 2. ความตองการไดรับการยกยองนับ

ถือจากผูอ่ืน (esteem from others) คือ ความตองการมีเกียรติยศ การไดรับยกยอง ไดรับการยอมรับ 

ไดรับความสนใจ มีสถานภาพ มีช่ือเสียงเปนที่กลาวขาน และเปนที่ชื่นชมยินดี มีความตองการที่จะ

ไดรับความยกยองชมเชยในสิ่งที่เขากระทําซึ่งทําใหรูสึกวาตนเองมีคุณคาวาความสามารถของเขา

ไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน 

 ความตองการไดรับความนับถือยกยอง ก็เปนเชนเดียวกับธรรมชาติของลําดับชั้นในเรื่อง

ความตองการดานแรงจูงใจตามทัศนะของ Maslow ในเรื่องอื่นๆ ที่เกิดขึ้นภายในจิตนั่นคือ บุคคลจะ

แสวงหาความตองการไดรับการยกยองก็เมื่อภายหลังจาก ความตองการความรักและความเปน

เจาของไดรับการตอบสนองความพึงพอใจของเขาแลว และ Maslow กลาววามันเปนสิ่งที่เปนไปได

ที่บุคคลจะยอนกลับจากระดับขั้นความตองการในขั้นที่ 4 กลับไปสูระดับขั้นที่ 3 อีกถาความ

ตองการระดับขั้นที่ 3 ซ่ึงบุคคลไดรับไวแลวนั้นถูกกระทบกระเทือนหรือสูญสลายไปทันทีทันใด 

ดังตัวอยางที่ Maslow นํามาอางคือหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเธอคิดวาการตอบสนองความตองการความ

รักของเธอไดดําเนินไปดวยดี แลวเธอจึงทุมเทและเอาใจใสในธุรกิจของเธอ และไดประสบ

ความสําเร็จเปนนักธุรกิจที่มีช่ือเสียงและอยางไมคาดฝนสามีไดผละจากเธอไป ในเหตุการณเชนนี้

ปรากฏวาเธอวางมือจากธุรกิจตางๆ ในการที่จะสงเสริมใหเธอไดรับความยกยองนับถือ และหันมา

ใชความพยายามที่จะเรียกรองสามีใหกลับคืนมา ซ่ึงการกระทําเชนนี้ของเธอเปนตัวอยางของความ

ตองการความรักซึ่งครั้งหนึ่งเธอไดรับแลว และถาเธอไดรับความพึงพอในความรักโดยสามีหวน

กลับคืนมาเธอก็จะกลับไปเกี่ยวของในโลกธุรกิจอีกครั้งหนึ่ง  

 ความพึงพอใจของความตองการไดรับการยกยองโดยท่ัวๆ ไป เปนความรูสึกและทัศนคติ

ของความเชื่อมั่นในตนเอง ความรูสึกวาตนเองมีคุณคา การมีพละกําลัง การมีความสามารถ และ

ความรูสึกวามีชีวิตอยูอยางมีประโยชนและเปนบุคคลที่มีความจําเปนตอโลก ในทางตรงกันขามการ

ขาดความรูสึกตางๆ ดังกลาวนี้ยอมนําไปสูความรูสึกและทัศนคติของปมดอยและความรูสึกไม

พอเพียง เกิดความรูสึกออนแอและชวยเหลือตนเองไมได ส่ิงตางๆ เหลานี้เปนการรับรูตนเองในทาง

นิเสธ (negative) ซ่ึงอาจกอใหเกิดความรูสึกขลาดกลัวและรูสึกวาตนเองไมมีประโยชนและสิ้นหวัง

ในสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับความตองการของชีวิต และประเมินตนเองต่ํากวาชีวิตความเปนอยูกับการ

ไดรับการยกยอง และยอมรับจากผูอ่ืนอยางจริงใจมากกวาการมีช่ือเสียงจากสถานภาพหรือการ

ไดรับการประจบประแจง การไดรับความนับถือยกยองเปนผลมาจากความเพียรพยายามของบุคคล 

และความตองการนี้อาจเกิดอันตรายขึ้นไดถาบุคคลนั้นตองการคําชมเชยจากผูอ่ืนมากกวาการ



ยอมรับความจริงและเปนที่ยอมรับกันวาการไดรับความนับถือยกยอง มีพื้นฐานจากการกระทําของ

บุคคลมากกวาการควบคุมจากภายนอก 

 5. ความตองการที่จะเขาใจตนเองอยางแทจริง (Self-Actualization needs) 

 ถึงลําดับขั้นสุดทาย ถาความตองการลําดับขั้นกอนๆ ไดทําใหเกิดความพึงพอใจอยางมี

ประสิทธิภาพ ความตองการเขาใจตนเองอยางแทจริงก็จะเกิดขึ้น Maslow อธิบายความตองการ

เขาใจตนเองอยางแทจริงวาเปนความปรารถนาในทุกสิ่งทุกอยางซึ่งบุคคลสามารถจะไดรับอยาง

เหมาะสมบุคคลที่ประสบผลสําเร็จในขั้นสูงสุดนี้จะใชพลังอยางเต็มที่ในสิ่งที่ทาทายความสามารถ

และศักยภาพของเขาและมีความปรารถนาที่จะปรับปรุงตนเอง พลังแรงขับของเขาจะกระทํา

พฤติกรรมตรงกับความสามารถของตน กลาวโดยสรุปการเขาใจตนเองอยางแทจริงเปนความ

ตองการอยางหนึ่งของบุคคลที่จะบรรลุถึงจุดสูงสุดของศักยภาพ เชน “นักดนตรีก็ตองใช

ความสามารถทางดานดนตรี ศิลปนก็จะตองวาดรูป กวีจะตองเขียนโคลงกลอน ถาบุคคลเหลานี้ได

บรรลุถึงเปาหมายที่ตนตั้งไวก็เชื่อไดวาเขาเหลานั้นเปนคนที่รูจักตนเองอยางแทจริง” Maslow ( 

1970 : 46) 

 ความตองการที่จะเขาใจตนเองอยางแทจริงจะดําเนินไปอยางงายหรือเปนไปโดยอัตโนมัติ 

โดยความเปนจริงแลว Maslow เชื่อวาคนเรามักจะกลัวตัวเองในสิ่งเหลานี้ “ดานที่ดีที่สุดของเรา 

ความสามารถพิเศษของเรา ส่ิงที่ดีงามที่สุดของเรา พลังความสามารถ ความคิดสรางสรรค” Maslow 

(1962 : 58)  

ความตองการเขาใจตนเองอยางแทจริงมิไดมีแตเฉพาะในศิลปนเทานั้น คนทั่วๆ ไป เชน 

นักกีฬา นักเรียน หรือแมแตกรรมกรก็สามารถจะมีความเขาใจตนเองอยางแทจริงไดถาทุกคน

สามารถทําในสิ่งที่ตนตองการใหดีที่สุด รูปแบบเฉพาะของการเขาใจตนเองอยางแทจริงจะมีความ

แตกตางอยางกวางขวางจากคนหนึ่งไปสูอีกคนหนึ่ง กลาวไดวามันคือระดับความตองการที่แสดง

ความแตกตางระหวางบุคคลอยางยิ่งใหญที่สุด   

 Maslow ไดยกตัวอยางของความตองการเขาใจตนเองอยางแทจริง ในกรณีของนักศึกษาชื่อ 

Mark ซ่ึงเขาไดศึกษาวิชาบุคลิกภาพเปนระยะเวลายาวนานเพื่อเตรียมตัวเปนนักจิตวิทยาคลีนิค นัก

ทฤษฎีคนอื่นๆ อาจจะอธิบายวาทําไมเขาจึงเลือกอาชีพนี้ ตัวอยาง เชน Freud อาจกลาววามัน

สัมพันธอยางลึกซึ้งกับสิ่งที่เขาเก็บกด ความอยากรูอยากเห็นในเรื่องเพศไวตั้งแตวัยเด็ก ขณะที่ 

Adler อาจมองวามันเปนความพยายามเพื่อชดเชยความรูสึกดอยบางอยางในวัยเด็ก Skinner อาจมอง

วาเปนผลจากการถูกวางเงื่อนไขของชีวิตในอดีต ขณะที่ Bandura สัมพันธเร่ืองนี้กับตัวแปรตางๆ 



ทางการเรียนรูทางสังคม และ Kelly อาจพิจารณาวา Mark กําลังจะพุงตรงไปเพื่อที่จะเปนบุคคลที่

เขาตองการจะเปนตัวอยางที่แสดงถึง การมุงตรงไปสูเปาประสงคในอาชีพโดยความตองการที่จะ

เขาใจตนเองอยางแทจริงและถาจะพิจารณากรณีของ Mark ใหลึกซึ่งยิ่งขึ้น ถา Mark ไดผานกาเรียน

วิชาจิตวิทยาจนครบหลักสูตรและไดเขียนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกและในที่สุดก็ไดรับ

ปริญญาเอกทางจิตวิทยาคลีนิค ส่ิงที่จะตองวิเคราะห Mark ตอไปก็คือ เมื่อเขาสําเร็จการศึกษา

ดังกลาวแลวถามีบุคคลหนึ่งไดเสนองานใหเขาในตําแหนงตํารวจสืบสวน ซ่ึงงานในหนาที่นี้จะ

ไดรับคาตอบแทนอยางสูงและไดรับผลประโยชนพิเศษหลายๆ อยางตลอดจนรับประกันการวาจาง

และความมั่นคงสําหรับชีวิต เมื่อประสบเหตุการณเชนนี้ Mark จะทําอยางไร ถาคําตอบของเขาคือ 

“ตกลง” เขาก็จะยอนกลับมาสูความตองการระดับที่ 2 คือความตองการความปลอดภัย สําหรับการ

วิเคราะหความเขาใจตนเองอยางแทจริง Maslow กลาววา “อะไรที่มนุษยสามารถจะเปนไดเขา

จะตองเปนในสิ่งนั้น” เร่ืองของ Mark เปนตัวอยางงายๆ วา ถาเขาตกลงเปนตํารวจสืบสวนเขาก็จะ

ไมมีโอกาสที่จะเขาใจตนเองอยางแทจริง  

 ทําไมทุกๆ คนจึงไมสัมฤทธิผลในการเขาใจตนเองอยางแทจริง (Why Can’t All People 

Achieve Self-Actualization) ตามความคิดของ Maslow สวนมากมนุษยแมจะไมใชทั้งหมดที่

ตองการแสวงหาเพื่อใหเกิดความสมบูรณภายในตน จากงานวิจัยของเขาทําให Maslow สรุปวาการรู

ถึงศักยภาพของตนนั้นมาจากพลังตามธรรมชาติและจากความจําเปนบังคับ สวนบุคคลที่มี

พรสวรรคมีจํานวนนอยมากเพียง 1% ของประชากรที่ Maslow ประมาณ Maslow เชื่อวาการนํา

ศักยภาพของตนออกมาใชเปนสิ่งที่ยากมาก บุคคลมักไมรูวา ตนเองมีความสามารถและไมทราบวา

ศักยภาพนั้นจะไดรับการสงเสริมไดอยางไร มนุษยสวนใหญยังคงไมมั่นใจในตัวเองหรือไมมั่นใจ

ในความสามารถของตนจึงทําใหหมดโอกาสเขาใจตนเองอยางแทจริง และยังมีส่ิงแวดลอมทาง

สั ง ค ม ที่ ม า บ ด บั ง พั ฒ น า ก า ร ท า ง ด า น ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง บุ ค ค ล ดั ง นี้  

 อิทธิพลของวัฒนธรรม ตัวอยางหนึ่ง ที่แสดงใหเห็นวาอิทธิพลของสังคมมีตอการเขาใจ

ตนเอง คือแบบพิมพของวัฒนธรรม (cultural stereotype) ซ่ึงกําหนดวาลักษณะเชนไรที่แสดงความ

เปนชาย (masculine) และลักษณะใดที่ไมใชความเปนชาย เชนจัดพฤติกรรมตางๆ เหลานี้ ความเห็น

อกเห็นใจผูอ่ืน ความเมตตากรุณา ความสุภาพและความออนโยน ส่ิงเหลานี้วัฒนธรรมมีแนวโนมที่

จะพิจารณาวา “ไมใชลักษณะของความเปนชาย” (unmasculine) หรือความเชื่อถือของวัฒนธรรม

ดานอื่นๆ ซ่ึงเปนความเชื่อที่ไมมีคุณคา เชน ยึดถือวาบทบาทของผูหญิงขึ้นอยูกับจิตวิทยาพัฒนาการ



ของผูหญิง เปนตน การพิจารณาจากเกณฑตางๆ ดังกลาวนี้เปนเพียงการเขาใจ “สภาพการณที่ดี” 

มากกวาเปนเกณฑของการเขาใจตนเองอยางแทจริง  

 ประการสุดทาย Maslow ไดสรุปวาการไมเขาใจตนเองอยางแทจริงเกิดจากความพยายามที่

ไมถูกตองของการแสวงหาความมั่นคงปลอดภัย เชน การที่บุคคลสรางความรูสึกใหผูอ่ืนเกิดความ

พึงพอใจตนโดยพยายามหลีกเลี่ยงหรือขจัดขอผิดพลาดตางๆ ของตน บุคคลเชนนี้จึงมีแนวโนมที่จะ

พิทักษความมั่นคงปลอดภัยของตน โดยแสดงพฤติกรรมในอดีตที่เคยประสบผลสําเร็จ แสวงหา

ความอบอุน และสรางมนุษยสัมพันธกับผูอ่ืน ซ่ึงลักษณะเชนนี้ยอมขัดขวางวิถีทางที่จะเขาใจตนเอง

อยางแทจริง 

1.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการใหบริการ 

 1.2.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการใหบริการ 

           การใหบริการที่จะนําเสนอในการศึกษานี้ ประกอบดวยรายละเอียดตอไปนี้ 

                      1.  การใหบริการสาธารณะ   ปฐม   มณีโรจน  (อางใน  พิทักษ  ตรุษทิม,  2538 : 30) 

ไดใหความหมายของการใหบริการสาธารณะวา  เปนการบริการในฐานะที่เปนหนาที่ของหนวยงาน

ที่มีอํานาจกระทํา  เพื่อตอบสนองตอความตองการเพื่อใหเกิดความพอใจ  จากความหมายนี้จึงเปน

การพิจารณา  การใหบริการวาประกอบดวย  ผูใหบริการ (Providers)  และผูรับบริการ(Recipients) 

โดยฝายแรกถือปฏิบัติเปนหนาที่ที่ตองใหบริการเพื่อใหฝายหลังเกิดความพึงพอใจ 

                 2.  ความรวดเร็วในการใหบริการ  สังคมปจจุบัน  เปนสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  

อยางรวดเร็ว  และมีการแขงขันกับสังคมอื่น ๆ   อยูตลอดเวลาในขณะที่ปญหาพื้นฐานของระบบ

ราชการคือ  ความลาชา  ซ่ึงในดานหนึ่งเปนความลาชาที่เกิดจากความจําเปนตามลักษณะของการ

บริหารราชการเพื่อประโยชนสวนรวมแหงรัฐ  แตในหลายสวนความลาชาของระบบราชการเปน

เร่ืองที่สามารถแกไขได  เชน  ความลาชาที่เกิดจากการปดภาระในการตัดสินใจ  ความลาชาที่เกิด

จากการขาดการกระจายอํานาจ  หรือเกิดจากการกําหนดขั้นตอนที่ไมจําเปน  หรือความลาชาที่

เกิดขึ้น  เพราะขาดการพัฒนางานหรือนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช  เปนตน  ปญหาที่ตามมาก็คือ  

ระบบราชการถูกมองวาเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาความเจริญกาวหนา  และเปนตัวถวงใน

ระบบการแขงขันเสรี ดังนั้น  ระบบราชการจําเปนที่จะตองตั้งเปาหมายในอันที่จะพัฒนาการ

ใหบริการใหมีความรวดเร็วมากขึ้นซึ่งอาจกระทําไดใน  3  ลักษณะคือ 

 1. การพัฒนาขาราชการ  ใหมีทัศนคติ  มีความรู ความสามารถ  เพื่อใหเกิดความ

ชํานาญงานมีความกระตือรือรน และกลาตัดสินใจในเรื่องที่อยูในอํานาจของตน 



 2. การกระจายอํานาจ  หรือ  มอบอํานาจใหมากขึ้นและปรับปรุงระเบียบวิธีการทํางาน

ใหมีขั้นตอนและใชเวลาในการใหบริการใหเหลือนอยที่สุด 

 3. การพัฒนาเทคโนโลยีตาง ๆ  ที่จะทําใหสามารถใหบริการไดเร็วข้ึน  

 อนึ่ง  การพัฒนาความรวดเร็วในการใหบริการเห็นเรื่องที่สามารถกระทําไดทั้งขั้นตอน

กอนการใหบริการซึ่งไดแก  การวางแผน  การเตรียมการตาง ๆ  ใหพรอมที่จะใหบริการ  และการ

นําบริการไปสูผูที่สมควรที่จะไดรับริการเปนการลวงหนา  เพื่อปองกันปญหาหรือความเสียหาย  

เชน  การแจกจายน้ําสําหรับหมูบาที่ประสบภัยแลงนั้น  หนวยราชการไมจําเปนที่จะตองรอใหมีการ

รองขอ  แตอาจนําน้ําไปแจกจายใหแกหมูบานเปาหมายลวงหนาไดเลย  การพัฒนาความรวดเร็วใน

ขั้นตอนใหบริการ  เมื่อมีผูมาติดตอขอรับบริการ  และการพัฒนาความรวดเร็วในขั้นตอนภายหลัง

การใหบริการ เชน  การรายงาน  การติดตามผล  การจัดเก็บเอกสารตาง ๆ  เปนตน  เพื่อใหวงจร

ขอบการใหบริการสามารถดําเนินการตอเนื่องไปไดอยางรวดเร็ว  ตัวอยางเชน การใหบริการในการ

จัดทําบัตรประจําตัวประชาชน  ซ่ึงจะตองมีการจัดสงเอกสารหลักฐานใหสวนกลางเพื่อจัดทําบัตร

การแจงยายปลายทาง ซ่ึงสํานักทะเบียนปลายทางจะตองรอการยืนยันหลักฐานทางการทะเบียนจาก

สํานักทะเบียนตนทาง เปนตน 

                        3.  การใหบริการจะตองเสร็จสมบูรณ   เปาหมายของการใหบริการเชิงรุกแบบครบ

วงจรอีกประการหนึ่งก็คือ  ความเสร็จสมบูรณของการใหบริการ  ซ่ึงหมายถึง   การเสร็จสมบูรณ

ตามสิทธิประโยชนที่ผูรับบริการจะตองไดรับ   โดยที่ผูรับบริการไมจําเปนตองมาติดตอบอยครั้งนัก

ซ่ึงลักษณะที่ดีของการใหบริการที่เสร็จสมบูรณก็คือ  การบริการที่แลวเสร็จในการติดตอเพียงครั้ง

เดียง  หรือไมเกิน 2  คร้ัง ( คือมารับเรื่องที่แลวเสร็จอีกครั้งหนึ่ง) 

                        นอกจากนี้  การใหบริการที่เสร็จสมบูรณ  ยังหมายถึงความพยายามที่จะใหบริการใน

เร่ืองอื่น ๆ  ที่ผูมาติดตอขอรับบริการสมควรจะไดรับดวย  แมวาผูมาขอรับบริการ  ก็ควรที่จะให

คําแนะนําและพยายามใหบริการในเรื่องนั้น ๆ  ดวย  เชน  มีผูมาขอคัดสําเนาทะเบียนบาน  หาก

เจาหนาที่ผูใหบริการพบวา  บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้นหมดอายุแลว  ก็ดําเนินการจัดทําบัตร

ประจําตัวประชาชนใหใหม  เปนตน 

                        4. ความกระตือรือรนในการใหบริการ ความกระตือรือรนในการใหบริการ  เปน

เปาหมายที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการพัฒนาการใหบริการในเชิงรุก  ทั้งนี้เนื่องจากประชาชน

บางสวนยังมีความรูสึกวา  การติดตอขอรับบริการจากทางราชการเปนเรื่องที่ยุงยาก  และเจาหนาที่

ไมคอยเต็มใจที่จะใหบริการ  ดังนั้น  จึงมีทัศนคติที่ไมดีตอการบริการของรัฐและตอเจาหนาที่ผู



ใหบริการ  ซ่ึงนําไปสูปญหาของการสื่อสารทําความเขาใจกัน  ดังนั้น  หากเจาหนาที่ผูใหบริการ

พยายามใหบริการดวยความกระตือรือรนแลว  ก็จะทําใหผูมารับบริการเกิดทัศนคติที่ดี  ยอมรับฟง

เหตุผล  คําแนะนําตาง ๆ  มากขึ้น  และเต็มใจที่จะมารับบริการในเรื่องอื่น ๆ  อีก  นกจากนี้ความ

กระตือรือรนในการใหบริการยังเปนปจจัย สําคัญที่ทําใหการบริการนั้นเปนไปอยางรวดเร็วและมี

ความสมบูรณ  ซ่ึงจะนําไปสูความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในที่สุด 

                        5.  ความสุภาพออนนอม  เปาหมายอีกประการหนึ่งของการพัฒนาการใหบริการ

แบบครบวงจรคือ  เจาหนาที่ผูใหบริการจะตองปฏิบัติตอประชาชนผูมาติดตอขอรับริการดวยความ

สุภาพออนนอม  ซ่ึงจะทําใหผูมารับบริการมีทัศนคติที่ดีตอขาราชการและการติดตอกับทางราชการ  

อันจะสงผลใหการสื่อสารทําความเขาใจระหวางกันเปนไปไดงายยิ่งขึ้น  ความสุภาพออนนอมใน

การบริการนั้น  จะเกิดขึ้นไดก็โดยการพัฒนาทัศนคติของขาราชการใหเขาใจวา  ตนมีหนาที่ในการ

ใหบริการและเปนหนาที่ที่มีความสําคัญ  รวมทั้งมีความรูสึกเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของผูที่มา

ติดตอขอรับบริการ 

                      6.  ความเสมอภาค  การใหบริการแบบครบวงจรจะตองถือวาขาราชการมีหนาที่ที่

จะตองใหบริการแกประชาชนโดยเสมอภาคกัน ซ่ึงจะตองเปนไปตามเงื่อนไข  ดังนี้ 

                                  1.  การใหบริการจะตองเปนไปภายใตระเบียบแบบแผนเดียวกัน  และไดรับ

ผลที่สมบูรณภายใตมาตรฐานเดียวกัน  ไมวาผูรับบริการจะเปนใครก็ตาม  หรือเรียกวา  ความเสมอ

ภาคในการใหบริการ 

                                  2.  การใหบริการจะตองคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสที่จะไดรับบริการ

ดวย  ทั้งนี้เพราะประชาชนบางสวนของประเทศ  เปนกลุมบุคคลที่มีขอจํากัดในเรื่องความสามารถ

ในการที่จะติดตอขอรับบริการจากรัฐ  เชน  มีรายไดนอย  ขาดความรูความเขาใจหรือขอมูลขาวสาร

ที่เพียงพอ  อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร  เปนตน  ดังนั้นการจัดบริการของทางราชการจะตอง

คํานึงถึงคนกลุมนี้ดวย  โดยจะตองพยายามนําบริการไปใหรับบริการตามสิทธิประโยชนที่ควรจะ

ไดรับ   เชน  การจัดหนวยบริการเคลื่อนที่ตาง ๆ  เปนตน  การลดเงื่อนไขในการรับบริการให

เหมาะสมกับความสามารถของผูรับบริการ เชน  การออกบัตรสงเคราะหในการรักษาพยาบาลใหแก

ผูรายไดนอย  การเรียกเก็บคาปรับในอัตราที่ต่ําที่สุดตามที่กฎหมายกําหนด  เมื่อเห็นวาผูรับบริการ

ไมมีเจตนาที่จะเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย  แตเปนเพราะขาดขอมูลขาวสาร  เปนตน  ซ่ึงอาจเรียก

ความเสมอภาคนี้วา  ความเสมอภาคที่จะไดรับบริการที่จําเปนจากรัฐ 



                      กลาวโดยสรุป  การพัฒนาการใหบริการเชิงรุกแบบครบวงจร  หรือ  Package  Service  

เปนการพัฒนาการใหบริการที่มีเปาหมายที่จะใหประชาชนไดรับบริการที่ควรจะไดรับอยาง

ครบถวนสมบูรณ  มีความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ  มุงที่จะใหบริการในเชิงสงเสริมและ

สรางทัศนคติและความสัมพันธที่ดีระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ  ตลอดจนเปนการใหบริการ

ที่มีความถูกตองชอบธรรมสามารถตรวจสอบได  และสรางความเสมอภาคทั้งในการใหบริการและ

ในการที่จะไดรับบริการจากรัฐ 

                      Milet  (อางใน  พิทักษ  ตรุษทิม,  2538 : 33)  กลาววา  เปาหมายสําคัญของการบริการ

คือการสรางความพึงพอใจในการใหบริการแกประชาชน  โดยมีหลักหรือแนวทาง คือ 

                        1.  การใหบริการอยางเสมอภาค (Equitable  Service) หมายถึง  ความยุติธรรมในการ

บริหารงานภาครัฐที่มีฐานที่มีฐานคติที่วาคนทุกคนเทาเทียมกัน  ดังนั้นประชาชนทุกคนจะไดรับ

การปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน     ในแงมุมของกฎหมาย     ไมมีการแบงแยกกีดกันในการใหบริการ

ประชาชนจะได รับการปฏิบัติในฐานที่เปนปจเจกบุคคลที่ใชมาตรฐานการใหบริการเดียวกัน 

                        2.  การใหบริการที่ตรงเวลา (Tirneiy  Service)  หมายถึง  ในการบริการจะตองมอง

วาการใหบริการสาธารณะจะตองตรงเวลา  การปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐจะถือวาไมมีประ

สิทธิ ผลเลยถาไมมีการตรงเวลาซึ่งจะสรางความไมพึงพอใจใหแกประชาชน   

                        3.  การใหบริการอยางเพียงพอ (Ampie  Service) หมายถึง  การใหบริการสาธารณะ

ตองมีลักษณะ  มีจํานวนการใหบริการและสถานที่ใหบริการอยางเหมาะสม (The  right  quantity  at  

the  right  geographical  location) มิลเลทเห็นวา  ความเสมอภาคหรือการตรงเวลา  จะไมมี

ความหมายเลยถามีจํานวนการใหบริการที่ไมเพียงพอ  และสถานที่ตั้งที่ใหบริการสรางความไม

ยุติธรรมใหเกิดขึ้นแกผูรับบริการ 

                        4. การใหบริการอยางตอเนื่อง (Continous  Service)  หมายถึง  การใหบริการ

สาธารณะที่เปนไปอยางสม่ําเสมอ  โดยยึดประโยชนของสาธารณะเปนหลัก   ไมใชยึดความพอใจ

ของหนวยงานที่ใหบริการวาจะใหหรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได 

                        5. การใหบริการอยางกาวหนา  (Progressive  Service) หมายถึง  การใหบริการ

สาธารณะที่มีการปรับปรุงคุณภาพ   และผลการปฏิบัติงาน   กลาวอีกนัยหนึ่งคือ  การเพิ่ม

ประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะทําหนาที่ไดมากขึ้นโดยใชทรัพยากรเทาเดิม 

                        Verma  (อางใน  พิทักษ  ตรุษทิม,  2538 : 33)  การใหบริการที่ดีสวนหนึ่งขึ้นกับการ

เขาถึงบริการ  และไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเขาถึงการบริการดังนี้ 



                   1. ความพอเพียงของริการที่มีอยู  คือ  ความพอเพียงระหวาบริการที่มีอยูกับความตอง

ขอรับบริการ 

 2. การเขาถึงแหลงบริการไดอยางสะดวก  โดยคํานึงถึงลักษณะที่ตั้งการเดินทาง 

                  3. ความสะดวก  และสิ่งอํานวยความสะดวกของแหลงบริการไดแก  แหล 

บริการที่ผูยอมรับวา  ใหความสะดวกและมีส่ิงอํานวยความสะดวก 

 4. ความสามารถของผูรับบริการ  ในการที่จะเสียคาใชจายสําหรับบริการ 

 5. การยอมรับคุณภาพของบริการซึ่งในที่นี้รวมถึงการยอมรับลักษณะของผูให 

บริการดวย 

 1.2.2 ความหมายของการใหบริการ 

 การบริการ มีผูใหความหมายของ “การบริการ” หลายทาน ดังนี ้

การบริการ (อางใน วชิรา, 2529) หมายถึง กิจกรรมที่หนวยงานที่เกี่ยวของจัดขึ้น เพื่อใหแก 

สมาชิกตามความสามารถและหนาที่ของแตละหนวยงาน โดยอาศัยความตองการของสมาชิกที่

ไดรับการบริการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนแนวทางในการดําเนินโครงการในระยะตอไป พรอม

ทั้งใหเกิดความพึงพอใจแกสมาชิก 

ปรีชา เมียนเพชร (2532 : 5) ใหความหมายของคําวา “บริการ” หมายถึง การปฏิบัติรับใชให

ความสะดวกตางๆ 

จิราภรณ กนษิฐรัต (2535 : 9) ใหความหมายของคําวา “บริการ” คือ ส่ิงที่มีจําหนายใน

ลักษณะของกจิกรรมตางๆอาทิ การอํานวยความสะดวก การใหความชวยเหลือ โดยมักจะไมเห็น

เปนตัวตน หากแตจะมีส่ิงของมาประกอบการบริการดังกลาว เพื่อใหเห็นเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น 

สมชาติ กิจยรรยง (2537 : 42) ใหความหมายของคําวา “การบริการ” หมายถึง กระบวนการ

ของการปฏิบัติตนเพื่อผูอ่ืน ดังนั้นผูที่จะใหการบรกิารจึงควรมีคณุสมบัติที่สามารถอํานวยความ

สะดวกและทําตนเพื่อผูอ่ืนอยางมีความรับผิดชอบและมคีวามสุข 

เกศสิน ีกล่ันบศุย (2540 : 23) ใหความหมายของคําวา “การบริการ” หมายถึง การปฏิบัติรับ

ใช ใหความสะดวกตางๆตอผูมาใชบริการ ซ่ึงจะกําหนดเงื่อนไขของการมารับบรกิาร เชน การ

อํานวยความสะดวก  การใหความชวยเหลือ 

จากความหมายของการบริการที่กลาวมาแลวสรุปไดวา “การบริการ” หมายถึง การปฏิบัติ

รับใชและอํานวยความสะดวกตางๆ โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของผูใชบริการเปนหลัก  

 



1.3  เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 การวิจัยเร่ืองทัศนคติในงานบริการ เปนงานวิจัยที่มีเปาหมาย เพื่อนําผลการวิจัยไปพัฒนา

ปรับปรุงลักษณะการบริการ และบุคลิกที่เกี่ยวของกับผูใหบริการ ดังนั้นผูทําการศึกษาวิจัย

จําเปนตองทราบถึง สาเหตุที่แทจริง ที่กอใหเกิดความเห็นดวย หรือไมเห็นดวย เพื่อจะไดนําไป

แกไขปญหา และปรับปรุงงานใหตรงกับความรูสึก ความตองการของผูรับบริการอยางแทจริง และ

เพื่อใหเกิดชัดเจนในปญหาดังกลาว 

 นิพนธ  คําพา (2518  อางใน  พิทักษ  ตรุษทิม,  2538 : 35)  ไดศึกษาวิจัยเร่ืองปญหาใน
การบริการราชการสวนภูมิภาค  ศึกษาเฉพาะกรณีประสิทธิภาพในการใหบริการแกประชาชนระดับ
อําเภอพบวา  ปญหาอุปสรรคที่ทําใหการบริการแกประชาชนในระดับอําเภอไมมีประสิทธิภาพ  
ไดแก  อัตรากําลังเจาหนาที่ไมเพียงพอ  ทาทีทัศนคติที่ไมดีในการทํางานของขาราชการวัสดุ  
อุปกรณ  เครื่องมือเครื่องใช  ไมเพียงพอ  จํานวนประชากรในเขตการปกครองมีมากเกินไปและการ
ปฏิบัติงานของนายอําเภอที่ไมสนใจในเรื่องการใหบริการแกประชาชน  เพื่อแกปญหาดังกลาวผูวิจัย
เสนอแนะใหมีการเพิ่มจํานวนเจาหนาที่  เปลี่ยนแปลงทัศนคติในการทํางานของขาราชการ  เพิ่ม
วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช  และใหนายอําเภอใหความสนใจเกี่ยวกับบริการในระดับอําเภอมาก
ขึ้น 
         ประกาศิต  มหาสิงห (2535)  ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลและปจจัยที่มีอิทธิพลอการ

บริการประชาชนของที่ทําการปกครองอําเภอ :  ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอเมือง  และ อําเภอ บานโฮง 

จังหวัดลําพูน พบวา 

 1. ประสิทธิผลการบริการประชาชน  ของที่ทําการปกครองอําเภอเมืองและอําเภอบานโฮง 

มีแนวโนมไปในทางบวก คือ ความสามารถในการผลิตของทั้งสองอําเภอ และความสามารถในการ

ปรับตัว  ความยืดหยุน ความขัดแยง ตาราษฎรยังเห็นวาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายปกครอง

คอนขางจะใชเวลามาก  และการประชาสัมพันธมีนอย 

 2. สําหรับการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลพบวา  ลักษณะองคการ ลักษณะบุคคล  ลักษณะ

สภาพแวดลอม  และนโยบายการบริหารและการปฏิบัติมีแนวโนมไปในทางบวก  แตพบวาสภาพ

ทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม มีสวนบั่นทอนขวัญและกําลังใจขาราชการ  และลักษณะของที่ทํา

การปกครองยังยึดมั่นตอระเบียบวินัยเครงครัดมาก 

 รุง แกวแดง (2538)  ไดกลาวถึงปญหาระบบราชการไทย  ที่สามารถสรุปปญหาที่สําคัญ ได 

5 ประการ คือ 



 1.  ความไมมีประสิทธิภาพของหนวยราชการ   ใชทรัพยากรในการปฏิบัติงานมากแตได

ผลงานนอยและไมมีคุณภาพ 

 2. การดําเนินงานลาชา มีขั้นตอนมากมาย งานที่ควรจะสําเร็จใน 1 วัน กลายเปน 1 สัปดาห 

หรือมากกวานั้น 

 3.  คุณภาพของการบริการไมดี  ไมประทับใจ  ระบบราชการเปนแบบอํานาจนิยมบริการ

ไมเปน และไมสนใจที่จะใหบริการ  แมวาหลายสวนราชการมีหนาที่จะตองบริการ 

 4.  สายบังคับบัญชามีขั้นมีช้ันมาก  เพราะเปนระบบรวมอํานาจ ขั้นตอนจากหนวยปฏิบัติ

ถึงหนวยนโยบายมีขั้นตอนและชั้นการบังคับบัญชามาก 

 5.  ไมใชหรือไมมีเทคโนโลยีสมัยใหม ชวยเหลือในการปฏิบัติงาน  เนนการใชแรงงานและ

บุคคลมากกวา 

 จิรศักดิ์ ชํานาญภักดี (2543 : 50-52) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตอ

การใชบริการของหนวยบริการขอมูล สวนสงเสริมการทะเบียนและบัตร สํานักบริหารทะเบียน 

กรมการปกครองโดยวิธีการสุมตัวอยาง 154 คน แบบบังเอิญและใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน

การรวบรวมขอมูล จํานวน 154 ราย พบวา ในภาพรวมประชาชนพอใจตอการใหบริการของหนวย

บริการขอมูลในระดับคอนขางสูง (X=2.90) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานเจาหนาที่มีระดับ

คอนขางสูง สวนดานบริการและดานสถานที่อยูในระดับปานกลาง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความ

พึงพอใจในการบริการ ไดแก จํานวนครั้งของการมารับบริการ สวน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายได ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจ 
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แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับระบบการศึกษา 

 

1.1ทฤษฎีการบริหารการศึกษา  

 ในการบริหารสถานศึกษา  ผูบริหารควรมีหลักและกระบวนการบริหาร การบริหาร

การศึกษา หลักการแนวคิดในการบริหาร ภาพรวมของ  การบริหารทั้งนี้เพื่อใหการจัดการบริหาร

สถานศึกษามีความเหมาะสมผูเขียนจะไดกลาวถึงประเด็นดังกลาวเพื่อใหเกิดความเขาใจและ

มุมมองในการบริหารสถานศึกษายิ่งขึ้นตอไป 

 คําจํากัดความ 

 คําวา “ การบริหาร ” (Administration) ใชในความหมายกวาง ๆ เชน การบริหารราชการ 

อีกคําหนึ่ง คือ “ การจัดการ” (Management) ใชแทนกันได กับคําวา การบริหาร สวนมากหมายถึง 

การจัดการทางธุรกิจมากกวาโดยมีหลายทานไดระบุดังนี้ 

 Peter F Drucker : คือ ศิลปะในการทํางานใหบรรลุเปาหมายรวมกับผูอ่ืน (ภาวิดา ธาราศรี

สุทธิ, 2542: 2) 

 Herbert A. Simon : กลาววาคือ กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป รวมมือกันดําเนินการ

ใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542: 2) 

 การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการทําใหส่ิงตาง ๆ ไดรับการกระทําจนเปน ผลสําเร็จ 

กลาวคือ ผูบริหารไมใชเปนผูปฏิบัติ แตเปนผูใชศิลปะทําใหผูปฏิบัติทํางานจนสําเร็จตาม

จุดมุงหมายที่ผูบริหารตัดสินใจเลือกแลว (Simon) 

    การบริหาร คือ กระบวนการทํางานรวมกับผูอ่ืนเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายอยาง

มีประสิทธิภาพ (Sergiovanni)  

 การบริหาร คือ การทํางานของคณะบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป ที่รวมปฏิบัติการใหบรรลุ

เปาหมายรวมกัน (Barnard) 



 การบริหาร หมายถึง กิจกรรมตางๆ ที่บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปรวมมือกันดําเนินการ 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายๆอยางที่บุคคลรวมกันกําหนดโดยใช

กระบวนอยางมีระบบและใหทรัพยากรตลอดจนเทคนิคตางๆ อยางเหมาะสม (สมศักดิ์ คงเที่ยง , 

2542 : 1) 

 สวนคําวา “การบริหารการศึกษา” หมายถึง กิจกรรมตางๆ ที่บุคคลหลายคนรวมกัน

ดําเนินการ เพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ดาน นับแต บุคลิกภาพ ความรู ความสามารถ เจต

คติ พฤติกรรม คุณธรรม เพื่อใหมีคานิยมตรงกันกับความตองการของสังคม โดยกระบวนการตางๆ 

ที่อาศัยควบคุมสิ่งแวดลอมใหมีผลตอบุคคล และอาศัยทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคตางๆ อยาง

เหมาะสม เพื่อใหบุคคลพัฒนาไปตรงตามเปาหมายของสังคมที่ตนดําเนินชีวิตอยู(ภาวิดา ธาราศรี

สุทธิ, 2542: 6) 

 คําวา “สถานศึกษา” หมายความ วาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการศึกษาพิเศษ 

ศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ศูนยการเรียน วิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน สถาบันหรือ

สถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นของรัฐที่มีอํานาจหนาที่หรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาตาม

กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติและตามประกาศกระทรวง(พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา, 2547 : 23) 

 การบริหารเปนท้ังศาสตรและศิลป  

 การบริหารเปนสาขาวิชาที่มีการจัดการระเบียบอยางเปนระบบ คือมีหลักเกณฑและทฤษฎี

ที่พึงเชื่อถือได อันเกิดจาการคนควาเชิงวิทยาศาสตร เพื่อประโยชนในการบริหาร โดยลักษณะนี้ 

การบริหารจึงเปนศาสตร (Science) เปนศาสตรสังคม ซ่ึงอยูกลุมเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา 

และรัฐศาสตรแตถาพิจารณาการบริหารในลักษณะของการปฏิบัติที่ตองอาศัยความรู ความสามารถ 

ประสบการณและทักษะของผูบริหารแตละคน ที่จะ ทํางานใหบรรลุเปาหมาย ซ่ึงเปนการประยุกต

เอาความรู หลักการและทฤษฎีไปรับใชในการปฏิบัติงานเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ และ

ส่ิงแวดลอม  การบริหารก็จะมีลักษณะเปนศิลป  (ที่มา : http://www.kunkroo.com/admin1.html,)  

วันที่ 19  กันยายน  2552 

  ปจจัยสําคัญการบริหารที่สําคัญมี 4 อยาง ที่เรียกวา 4Ms ไดแก  



        1.  คน (Man)  

        2.  เงิน (Money) 

        3. วัสดุส่ิงของ(Materials)  

        4. การจัดการ (Management) 

 กระบวนการบริหารการศึกษา  

 จากหลักการบริหารทั่วไป 14 ขอของ Fayol ทําใหตอมา Luther Gulick ไดนํามาปรับตอ

ยอดเปนที่รูจักกันดีในตัวอักษรยอที่วา “POSDCoRB” กลายเปนคัมภีรของการจัดองคการในตนยุค

ของศาสตรการบริหารซึ่งตัวยอแตละตัวมีความหมายดังนี้ 

        P – Planning หมายถึง การวางแผน  

        O – Organizing หมายถึง การจัดองคการ 

        S – Staffing หมายถึง การจัดคนเขาทํางาน  

        D – Directing หมายถึง การสั่งการ 

        Co – Coordinating หมายถึง ความรวมมือ 

        R – Reporting หมายถึง การรายงาน  

        B – Budgeting หมายถึง งบประมาณ 

 ความหมายของทฤษฎีและทฤษฎีทางการบริหารศึกษา 

 ทฤษฎี หมายถึง แนวความคิดหรือความเชื่อที่เกิดขึ้นอยางมีหลักเกณฑมีการทดสอบและ

การสังเกตจนเปนที่แนใจ ทฤษฎีเปน เซท(Set) ของมโนทัศนที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เปนขอสรุป

อยางกวางที่พรรณนาและอธิบายพฤติกรรมการบริหารองคกรการทางศึกษา อยางเปนระบบ ถา

ทฤษฎีไดรับการพิสูจนบอย ๆ ก็จะกลายเปนกฎเกณฑ ทฤษฎีเปนแนวความคิดที่มีเหตุผลและ

สามารถนําไปประยุกต และปฏิบัติได ทฤษฎีมีบทบาทในการใหคําอธิบายเกี่ยวกับปรากฏทั่วไป

และชี้แนะการวิจัย  



 ทฤษฎีทางการบริหารและวิวัฒนาการการบริหารการศึกษา 

        ระยะท่ี 1 ระหวาง ค.ศ. 1887 – 1945 (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542: 10) ยุคนักทฤษฎีการ

บริหารสมัยดั้งเดิม (The Classical organization theory) แบงยอยเปน 3 กลุมดังนี้ 

  1. กลุมการจัดการเชิงวิทยาศาสตรของเทยเลอร(Scientific Management)ของเฟรด

เดอริก เทยเลอร (Frederick Taylor) ความมุงหมายสูงสุดของแนวคิดเชิงวิทยาศาสตรคือ จัดการ

บริหารธุรกิจหรือโรงงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด Taylor มองคนงานแตละคน

เปรียบเสมือนเครื่องจักรที่สามารถปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตขององคการได เจาของตํารับ “The one 

best way” คือประสิทธิภาพของการทํางานสูงสุดจะเกิดขึ้นไดตองขึ้นอยูกับสิ่งสําคัญ 3 อยางคือ  

         1.1 เลือกคนที่มีความสามารถสูงสุด (Selection) 

         1.2 ฝกอบบรมคนงานใหถูกวิธี (Training) 

         1.3 หาสิ่งจูงใจใหเกิดกําลังใจในการทํางาน (Motivation) 

  เทยเลอร ก็คือผลผลิตของยุคอุตสาหกรรมในงานวิจัยเร่ือง “Time and Motion 

Studies” เวลาและการเคลื่อนไหว เชื่อวามีวิธีการการทางวิทยาศาสตรที่จะบรรลุวัตถุประสงคเพียง

วิธีเดียวที่ดีที่สุด เขาเชื่อในวิธีแบงงานกันทํา ผูปฏิบัติระดับลางตองรับผิดชอบตอระดับบน เทยเลอร 

เสนอ ระบบการจางงาน(จายเงิน)บนพื้นฐานการสรางแรงจูงใจ สรุปหลักวิทยาศาสตรของเทยเลอร

         1. การแบงงาน (Division of Labors) 

           2. การควบคุมดูแลบังคับบัญชาตามสายงาน (Hierarchy) 

         3. การจายคาจางเพื่อสรางแรงจูงใจ (Incentive payment) 

  2. กลุมการบริหารจัดการ(Administration Management) หรือ ทฤษฎีบริหาร

องคการอยางเปนทางการ(Formal Organization Theory ) ของ อังรีฟาโยล (Henri Fayol) บิดาของ

ทฤษฎีการปฏิบัติการและการจัดการตามหลักบริหาร ทั้ง Fayol และ Taylor  จะเนนตัวบุคล

ปฏิบัติงาน + วิธีการทํางาน ไดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแตก็ไมมองดาน “จิตวิทยา” (ภาวิดา 

ธาราศรีสุทธิ, 2542: 17) Fayol ไดเสนอแนวคิดในเรื่องหลักเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป 14 ประการ 

แตลักษณะที่สําคัญ มีดังนี้ 



         2.1  หลักการทํางานเฉพาะทาง (Specialization) คือการแบงงานใหเกิดความ

ชํานาญเฉพาะทาง 

         2.2  หลักสายบังคับบัญชา เร่ิมจากบังคับบัญชาสูงสุดสูระดับต่ําสุด 

         2.3  หลักเอกภาพของบังคับบัญชา (Unity of Command) 

         2.4  หลักขอบขายของการควบคุมดูแล (Span of control) ผูดูแลหนึ่งคนตอ 6 

คนที่จะอยูใตการดูแลจึงจะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด 

         2.5 การสื่อสารแนวดิ่ง (Vertical Communication) การสื่อสารโดยตรงจาก

เบื้องบนสูเบื้องลาง 

         2.6  หลักการแบงระดับการบังคับบัญชาใหนอยที่สุด คือ ไมควรมีสายบังคับ

บัญชายืดยาว หลายระดับมากเกินไป 

         2.7  หลักการแบงความรับผิดชอบระหวางสายบังคับบัญชาและสายเสนาธิการ 

(Line and Staff Division) 

    3. ทฤษฎีบริหารองคการในระบบราชการ(Bureaucracy) มาจากแนวคิดของ แมกซ 

เวเบอร (Max Weber) ที่กลาวถึงหลักการบริหารราชการประกอบดวย 

         3.1 หลักของฐานอํานาจจากกฎหมาย 

         3.2 การแบงหนาที่และความรับผิดชอบ ที่ตองยึดระเบียบกฎเกณฑ 

         3.3 การแบงงานตามความชํานาญการเฉพาะทาง 

         3.4 การแบงงานไมเกี่ยวกับผลประโยชนสวนตัว  

         3.5 มีระบบความมั่นคงในอาชีพ 

        จะอยางไรก็ตามระบบราชการก็มีทั้งขอดีและขอเสีย ซ่ึงในดาน ขอเสีย คือ สายบังคับ

บัญชายืดยาวการทํางานตองอางอิงกฎระเบียบ จึงชักชาไมทันการแกไขปญหาในปจจุบัน เรียกวา 

ระบบ “Red tape” ในดานขอดี คือ ยึดประโยชนสาธารณะเปนหลัก การบังคับบัญชา การเลื่อนขั้น



ตําแหนงที่มีระบบระเบียบ แตในปจจุบันระบบราชการกําลังถูกแทรกแซงทางการเมืองและทาง

เศรษฐกิจ ทําใหเร่ิมมีปญหา 

        ระยะท่ี 2  ระหวาง ค.ศ. 1945 – 1958 (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542: 10) ยุคทฤษฎีมนุษย

สัมพันธ (Human Relation ) Follette ไดนําเอาจิตวิทยามาใชและไดเสนอการแกปญหาความขัดแยง

(Conflict) ไว 3 แนวทางดังนี้ 

  1.  Domination คือ ใชอํานาจอีกฝายสยบลง คือใหอีกฝายแพใหได ไมดีนัก 

  2.  Compromise คือ คนละครึ่งทาง เพื่อใหเหตุการณสงบโดยประนีประนอม 

         3.  Integration คือ การหาแนวทางที่ไมมีใครเสียหนา ไดประโยชนทั้ง 2 ทาง 

(ชนะ ชนะ) นอกจากนี้ Follette ใหทัศนะนาฟงวา “การเกิดความขัดแยงในหนวยงานเปนความพก

พรองของการบริหาร” (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542: 25)  

  การวิจัยหรือการทดลองฮอรทอรน(Hawthon Experiment) ที่ เมโย(Mayo) กับคณะ

ทําการวิจัยเร่ิมที่ขอสมมติฐานวาสิ่งแวดลอมมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของคนงาน มีการ

คนพบจากการทดลองคือมีการสรางกลุมแบบไมเปนทางการในองคการ ทําใหเกิดแนวความคิด

ใหมที่วา ความสัมพันธของมนุษย มีความสําคัญมาก ซ่ึงผลการศึกษาทดลองของเมโยและคณะ พอ

สรุปไดดังนี้ 

         1. คนเปนสิ่งมีชีวิต จิตใจ ขวัญ กําลังใจ และความพึงพอใจเปนเรื่องสําคัญใน

การทํางาน 

         2. เงินไมใช ส่ิงลอใจที่สําคัญแตเพียงอยางเดียว รางวัลทางจิตใจมีผลตอการจูง

ใจในการทํางานไมนอยกวาเงิน 

         3. การทํางานขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมทางสังคมมากกวาสภาพแวดลอมทาง

กายภาพคับที่อยูไดคับใจอยูอยาก 

  ขอคิดที่สําคัญ การตอบสนองคน ดานความตองการศักดิ์ศรี การยกยอง จะสงผล

ตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานจากแนวคิด “มนุษยสัมพันธ”* 



        ระยะท่ี 3 ตั้งแต ค.ศ. 1958 – ปจจุบัน (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542: 11) ยุคการใชทฤษฎี

การบริหาร(Administrative Theory)หรือการศึกษาเชิงพฤติกรรมศาสตร (Behavioral Science 

Approach) ยึดหลักระบบงาน + ความสัมพันธของคน + พฤติกรรมขององคการ ซ่ึงมีแนวคิด 

หลักการ ทฤษฎีที่หลายๆคนไดแสดงไวดังตอไปนี้ 

  1. เชสเตอร ไอ บารนารด (Chester I Barnard ) เขียนหนังสือช่ือ The Function of 

The Executive ที่กลาวถึงงานในหนาที่ของผูบริหารโดยใหความสําคัญตอบุคคล  ระบบของความ

รวมมือองคการ และเปาหมายขององคการ กับความตองการของบุคคลในองคการตองสมดุลกัน 

  2.ทฤษฎีของมาสโลว วาดวยการจัดอันดับขั้นของความตองการของมนุษย 

(Maslow – Hierarchy of needs) เปนเรื่องแรงจูงใจแบงความตองการของมนุษยตั้งแตความตองการ

ดานกายภาพ ความตองการดานความปลอดภัยความตองการดานสังคม ความตองการดานการ

เคารพนับถือ และประการสุดทาย คือ การบรรลุศักยภาพของตนเอง (Self actualization) คือมี

โอกาสไดพัฒนาตนเองถึงขั้นสูงสุดจากการทํางาน แตความตองการเหลานั้นตองไดรับการ

สนองตอบตามลําดับขั้น   

   ผูบังคับบัญชาจะไมควบคุมผูใตบังคับบัญชาอยางเขมงวด แตจะสงเสริมใหรูจัก

ควบคุมตนเองหรือของกลุมมากขึ้น ตองใหเกียรติซ่ึงกันและกันจากความเชื่อที่แตกตางกัน ทําให

เกิดระบบการบริหารที่แตกตางกันระหวางระบบที่เนนการควบคุมกับระบบที่คอนขางใหอิสรภาพ 

1.2 ความหมายของการบริหารการจัดการ  

 แนวคิดที่เกี่ยวของซึ่งมีนักวิชาการไดใหความหมายกันไวมากมาย ตามแนวทางที่แตละ

ทานไดศึกษามา เชน 

 Mary Parker Follett   “ การบริหารการจัดการเปนเทคนิคการทํางานใหสําเร็จโดยอาศัย

ผูอ่ืน ” 

 George R.Terry   “ การบริหารการจัดการ   เปนกระบวนการของการวางแผนการจัด

องคการ การกระตุนและการควบคุมใหบรรลุจุดมุงหมายรวมกันโดยใชทรัพยากรบุคคลและอื่น ๆ ”                         



 James A.F.Stoner  “ การจัดการคือ กระบวนการ  (Process)  ของการวางแผน (Planning)  

การจัดองคการ (Organization) การสั่งการ (Leading) และการควบคุม (Controlling) ความพยายาม

ของสมาชิกในองคการและการใชทรัพยกรตาง ๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่องคการกําหนดไว  ” 

 แนวคิดทางการบริหารการจัดการ 

 ในอดีตที่ผานมาระบบการจัดการของการผลิต และกิจกรรมตาง ๆ ก็ดี ทางเศรษฐกิจ ทาง

การตลาด มิไดมีความสลับซับซอนมากนัก และไมตองอาศัยระบบของการจัดการเชนในปจจุบันนี้  

กระทั่งเมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในโลก (ประมาณ ป ค.ศ. 1880 เปนตนมา) ซ่ึงเปนการ

เปลี่ยนแปลงอยางมาก อันมีผลทําใหเศรษฐกิจ สังคม การเมือง มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก  

ตลอดจนมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเริ่มเปนที่

ยอมรับและขยายตัวมากขึ้น มีการพัฒนามากขึ้นเปนลําดับ 

 สําหรับแนวคิดทางการบริหารการจัดการไดวิวัฒนาการเรื่อยมาเปนลําดับ ซ่ึงสามารถแบง

ออกได 4 แนวคิดคือ 

        1.   แนวคิดกอนยุคการจัดการแบบวิทยาศาสตร ( Pre– Scientific Management ) ในยุค

นี้เปนยุคกอนป ค.ศ. 1880 ซ่ึงการบริหารในยุคนี้อาศัยอํานาจหรือการบังคับใหคนงานทํางาน ซ่ึง

วิธีการบังคับอาจใช การลงโทษ การใชแส  การทํางานในยุคนี้เปรียบเสมือนทาส คนในยุคนี้จึงตอง

ทํางานเพราะกลัวการลงโทษ 

        2.  แนวคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร ( Scientific Management )  แนวคิดนี้เร่ิม

ในชวงของการปฏิวัติอุตสาหกรรม คือประมาณป ค.ศ. 1880  เปนตนมาจนถึงป 1930 ในยุคนี้ไดใช

หลักวิธีการจัดการแบบวิทยาศาสตรมาชวยในการบริหารการจัดการ ทําใหระบบบริหารการจัดการ

แบบโบราณไดเปลี่ยนแปลงไปมาก ซ่ึงบุคคลที่มีช่ือเสียงในการบริหารในยุคนี้มี 2 ทาน คือ 

Frederich W. Taylor และ Henri J. Fayol 

        Frederich W.Taylor  ไดรับการยอกยองวาเปนบิดาแหงการจัดการแบบวิทยาศาสตร

หรือบิดาของวิธีการจัดการที่มีหลักเกณฑ โดยไดศึกษาหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ

คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดย Taylor  ไดเขาทํางานครั้งแรกในโรงงานที่เพนซิลวาเนีย เมื่อป 



ค.ศ.1878 ซ่ึงเปนชวงที่เศรษฐกิจตกต่ํามาก การบริหารงานขาดประสิทธิภาพ ไมมีมาตรฐานในการ

ประเมินผลงานของคนงาน การแบงงานไมเหมาะสม การตัดสินใจขาดหลักการและเหตุผล 

        Taylor ไดคัดคานการบริหารงานแบบเกาที่ใชอํานาจ (Power)   วาเปนการบริหารที่ใช

ไมไดและมีความเชื่อวา การบริหารที่ดีตองมีหลักเกณฑ การทํางานไมไดเปนไปตามยะถากรรม 

Taylor จึงไดศึกษาและวิเคราะหเวลาการเคลื่อนไหวในขณะทํางาน (Time and Motion) เพื่อดูการ

ทํางานและการเคลื่อนไหวของคนงานในขณะทํางาน โดยไดคิดคนและกําหนด วิธีการทํางานที่ดี

ที่สุด (One Best Way) สําหรับงานแตละอยางที่ไดมอบหมายใหคนงานทํา   ดังนั้น ผูบริหารการ

จัดการ จึงตองเนนและปฏิบัติดังนี้ 

  1.  กําหนดวิธีการทํางานดวยหลักเกณฑที่ไดมีการทดลองแลววาเปนวิธีที่ดีที่สุด 

  2.  การคัดเลือกบุคลากรและการบริหารบุคลากร ตองทําอยางเปนระบบเพื่อใหได

บุคลากรที่เหมาะสม 

  3.  ตองมีการประสานรวมมือระหวางผูบริหารกับคนงาน 

  4.  ผูบริหารตองพิจารณาอยางรอบคอบ ในดานการวางแผน และมีการมอบหมาย

งานตามความถนัดดวย  

        3.  แนวคิดการจัดการยุคมนุษยสัมพันธ ( Human Relation )  แนวคิดมนุษยสัมพันธ

เปนแนวคิดที่ขัดแยงกับแนวคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร ที่เนนประสิทธิภาพของการทํางาน 

และมองขามความสําคัญของคน  เห็นวามนุษยไมมีชีวิตจิตใจ ไมมีความตองการมากนัก มี

พฤติกรรมที่งายตอความเขาใจ โดยอาศัยโครงสรางขององคการมาเปนตัวกําหนด และควบคุม ให

มนุษยทํางานใหบรรลุผลสําเร็จ ซ่ึงยุคมนุษยสัมพันธนั้นเปนแนวคิดที่อยูในชวงระหวางป ค.ศ. 

1930 – 1950  เนื่องจากเล็งเห็นวา การจัดการใด ๆ จะบรรลุผลสําเร็จไดนั้นจะตองอาศัยคนเปนหลัก  

ดังนั้นแนวคิดมนุษยสัมพันธ จึงไดใหความสําคัญในเรื่องราวความสัมพันธ  ระหวางบุคคล              

( Interpersonal Relations )  จึงทําใหเร่ืองราวของมนุษยสัมพันธ        ( Human Relation )  กลับมามี

บทบาทสําคัญมากขึ้น 

        นักวิชาการสําคัญที่ใหการสนับสนุนและศึกษาแนวคิดนี้คือ Greorge Elton Mayo ได

ทําการทดลองวิจัยที่เรียกวา “ Hawthorne Experiment “ เมื่อป ค.ศ. 1924 –1927  ณ Western 



Electric Company ในเมืองชิคาโก มลรัฐอิลลินอยส ซ่ึงจุดประสงคก็คือตองการเขาใจพฤติกรรม

ของคนในหนาที่งานที่จัดไวให  ปรากฏวาคนทํางานมิใชทํางานเพื่อหวังผลตอบแทนดวยตัวเงิน

เพียงอยางเดียว แตคนทํางานตองการดานสังคมภายในกลุม ที่เกิดขึ้นอยางไมเปนทางการ ที่เปน

เร่ืองของจิตใจ ตลอดจนความสัมพันธทางสังคมระหวางคนงานดวยกัน 

        การศึกษาวิจัยดังกลาวไดศึกษาทดลองออกเปน 3 ประเภทใหญ ๆ คือ 

  1.  การศึกษาทดลองภายในหอง (Room Studies)  ไดทําการทดลองเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงของแสงสวางภายในหองทํางาน  เพื่อสังเกตประสิทธิของการทํางานวาเปลี่ยนแปลง

ไปอยางไร 

  2.  การศึกษาโดยการสัมภาษณ ( Interviewing Studies )  การทดลองนี้ก็เพื่อคนหา

ความเปลี่ยนแปลงในการทํางานเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมของการทํางานและการบังคับบัญชา 

  3.  การศึกษาโดยการสังเกต ( Observation Studies )  เปนการสังเกตการทํางาน

ของคนและปจจัยอ่ืนๆจากการทดลองนี้ไดประโยชนหลายประการคือ 

         3.1  คนมิใชวัตถุส่ิงของ คนมีชีวิตจิตใจ จะซื้อดวยเงินอยางเดียวมิได 

         3.2   การแบงงานกันทําตามลักษณะเฉพาะตัว มิใชมีประสิทธิภาพสูงสุดเสมอ 

         3.3   เจาหนาที่ระดับสูง  การจูงใจดวยจิตใจมีความสําคัญ และมีความหมาย

มากกวาการจูงใจดวยเงินตรา 

         3.4  ประสิทธิภาพการทํางานหาไดขึ้นอยูกับ  สภาพแวดลอมเพียงอยางเดียว

ไม   ยังขึ้นอยูกับความสัมพันธภายในองคการดวย 

  จากการศึกษาแนวคิดมนุษยสัมพันธ  ทําใหไดมีการศึกษาพฤติกรรมศาสตร

ทางการจัดการมากขึ้น โดยนําเอาหลักการจัดการมาผสมผสานกับพฤติกรรมของมนุษยในองคการ 

ทําใหไดความรูที่หลากหลายมากขึ้น เชน นักวิชาการ Abram Maslow ไดศึกษาการแสวงหาความ

ตองการของมนุษย วามนุษยเราแสวงหาอะไร โดยเขาไดเสนอ ทฤษฎีลําดับขั้นของความตองการ     

(Hierarchy  of Need )  สวน Frederick Herzberg  ไดศึกษารูปแบบของการจูงใจโดยไดเสนอ ทฤษฎี 

Two Factor Theory Of Motivation  เปนตน  



        4.  แนวคิดการจัดการยุคการบริหารสมัยใหม ( Modern Management )    แนวคิดในยุค

นี้เร่ิมตั้งแตป ค.ศ. 1950 – ปจจุบัน ซ่ึงในขณะนี้เศรษฐกิจ และธุรกิจขยายตัวอยางรวดเร็ว ความ

สลับซับซอนในการบริหารการจัดการก็มากขึ้น เพราะฉะนั้นการจัดการสมัยใหม จึงตองใชหลักทาง

คณิตศาสตรมาชวยในการตัดสินใจ ตลอดจนการจัดการเชิงระบบมาชวย แตอยางไรก็ตาม การ

บริหารการจัดการสมัยใหมก็ยังมิไดทิ้งหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรและแนวคิดในดานมนุษย

สัมพันธเสียทีเดียว 

        การจัดการเชิงระบบ ( System Approach )  ความหมายของระบบ (System) “ a set of 

interdependent, interaction element  “   ตัวอยางเชน  คนเปนระบบ เพราะในรางกายของคนเรานั้น

ประกอบดวย อวัยวะ  ซ่ึงมีความสัมพันธซ่ึงกันและกันอยางอัตโนมัติ  ระบบจึงถือเปน Grand 

Theory เปนทฤษฎีขนาดใหญ เพราะมีระบบยอยหรือส่ิงตาง ๆ มากมาย   เนื่องจากปจจัยตาง ๆ ของ

องคการไมวาภายในหรือภายนอก ลวนแตมีความสัมพันธ เกี่ยวเนื่องเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน     

ดังนั้นการบริหารการจัดการจึงตองปรับตัวใหมีความสมดุลอยางเปนระบบ   เพื่อให เกิด

ความสัมพันธกับปจจัยตาง ๆ ที่กลาว จึงจะทําใหองคการเติบโต  อยูรอด และสัมฤทธิผลตาม

เปาหมาย 

        การจัดการโดยใชคณิตศาสตร หรือเชิงปริมาณมาชวยในการตัดสินใจ ( Quantitative 

or Decision Making Approach )  การศึกษาในแนวนี้จะใช  เครื่องมือสมัยใหมมาชวยในการ

ตัดสินใจ เชนการวิเคราะหเชิงปริมาณ การวิจัย การใชคอมพิวเตอร เปนตน ทําใหตองมีหลักการ

และเหตุผลมีหลักมีเกณฑ และเปนการบริหารการจัดการที่สามารถลดความเสี่ยงขององคการไดใน

ระดับหนึ่ง 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารอางอิง 

 

กาญจนา  แกวเทพ.  (2545). สื่อสารมวลชน : ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา (พิมพคร้ังที่ 2).  

 กรุงเทพมหานคร: บริษัทเอดิสันเพรสโพรดักส จํากัด. 

กัลยา  แมนมินทร.  (2543).  การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรเพื่อ

 สงเสริมการใชอินเตอรเน็ต ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางของโครงการเครือขาย                 

 คอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย. ม.ป.ท. 

ณัฐวุฒิ  กิจรุงเรือง, วัชรินทร  เสถียรยานนท, อธิกมาส  มากจุย และฤทธิชัย  หยิบเจริญพร.  (2545). 

 การจัดการเรียนการสอนที่ เนนผู เ รียนเปนสําคัญของคณาจารย คณะศึกษาศาสตร 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร. ม.ป.ท. 

 

คนควาหาขอมูลโดยนักศกึษาหมูเรียน 49/37 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร 

 

 

 

 

 


