
บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาวิจัยเรื่องระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อการจัดการของคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาใช้
สนับสุนนการวิจัย สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

2.1 ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็น 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการและพัฒนาราชการสมัยใหม่ 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1  ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ 
 2.1.1 ความหมายเกี่ยวกับการจัดการ 
 สมยศ  นาวีการ (2536: 23) กล่าวไว้ว่า กระบวนการจัดการว่าเป็นกิจกรรมของการบริหาร
ที่ส าคัญ 4 อย่าง คือ การวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ และการควบคุม รูปแบบของการ
บริหารดังกล่าวนี้ ได้รับการพัฒนาขึ้นเมื่อประมาณปลายศตวรรษที่สิบเก้า 
 สร้อยตระกูล  อรรถมานะ (2545: 421) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการจัดการ หมายถึง
กระบวนการด าเนินงานจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนตามล าดับ เป็นการตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะท าอะไร 
ที่ไหน เมื่อใด โดยใคร นอกจากจะเป็นการลดความไม่แน่นอนแล้ว ยังท าให้สมาชิกในองค์กรมีความ
มั่นใจในการท างานท าให้การท างานมีประสิทธิผล การจัดล าดับการท างานที่ดีไม่ควรมีลักษณะตายตัว
ต้องยืดหยุ่น ได้ตามสถานการณ์อาจมีการปรับปรุงแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนล าดับการท างานได้เสมอ 
ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลมากขึ้นด้วย 
 สุรัสวดี ราชกุลชัย (2543: 3) กล่าวไว้ว่า “การบริหาร” (Administration) และ“การ
จัดการ” (Management) มีความหมายแตกต่างกันเล็กน้อย โดยการบริหารจะสนใจและสัมพันธ์กับ
การก าหนดนโยบายไปลงมือปฏิบัติ นักวิชาการบางท่านให้ความเห็นว่าการบริหารใช้ในภาครัฐ ส่วน
การจัดการใช้ในภาคเอกชน อย่างไรก็ดี ในต าราหรือหนังสือส่วนใหญ่ทั้ง 2 ค านี้มีความหมายไม่        
แตกต่างกัน สามารถใช้แทนกันได้และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545: 18-19) กล่าวไว้ว่า ความหมายของค าว่า “การบริหาร
จัดการ” และ “การจัดการ” ได้ดังนี้ การบริหาร (Administration) จะใช้ในการบริหารระดับสูงโดย
เน้นที่การก าหนดนโยบายที่ส าคัญและการก าหนดแผนของผู้บริหารระดับสูง  เป็นค านิยมใช้ในการ
บริหารรัฐกิจ (Public Administration) หรือใช้ในหน่วยงานราชการ และค าว่า “ผู้บริหาร” 
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(Administrator) จะหมายถึง ผู้บริหารที่ท างานอยู่ในองค์กรของรัฐ หรือองค์กรที่ไม่มุ่งหวังก าไร     
ส่วนการจัดการ (Management) จะเน้นการปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบาย (แผนที่วางไว้) ซึ่งนิยม
ใช้ในการจัดการธุรกิจ (Business management) ส่วนค าว่า “ผู้จัดการ” (Manager) จะหมายถึง
บุคคลในองค์กรซึ่งท าหน้าที่รับผิดชอบต่อกิจกรรมในการบริหารทรัพยากรและกิจการงานอ่ืน ๆ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ขององค์กร 
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2545: 211) ได้ให้ความหมายการจัดการ คือ กระบวนการ
น าทรัพยากรการบริหารมาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้ันตอนการบริหาร คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 กระบวนการจัดการ 
ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545: 211) 
 
 INPUT คือ ทรัพยากรทางการบริหาร (Management resources) อันได้แก่ 4 M’s 
ประกอบด้วยดังนี้คือ คน (Man) ,  เงิน (Money) ,  วัตถุดิบ (Material) และวิธีการ/จัดการ
(Method/Management) ถูกน าเข้าในระบบเพ่ือการประมวลผลหรือการบริการที่เติบโตและพัฒนา
ก้าวหน้าไปพร้อมกับอุตสาหกรรมการผลิต และการบริการที่เติบโตขึ้นไปอย่างรวดเร็วท าให้ทรัพยากร
เพียง 4 ประการเริ่มไม่เพียงพอส าหรับเป้าหมาย  จึงได้เพ่ิมขึ้นอีก 2 M’s เป็น 6M’s ได้แก่ 
เครื่องจักรกล (Machine) และการตลาด (Market) ในขณะเดี่ยวกันการท างานที่มองเห็นถึง
ความส าคัญ หรือคุณค่าของจิตใจของผู้ปฏิบัติงานที่มากขึ้น โดยให้ความส าคัญกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของคนงานมากขึ้น จึงเพ่ิมขวัญก าลังใจ (Morale) เข้าไปเป็น 7 M’s และเมื่อโลกก้าว
เข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ระบบการสื่อสารไร้พรหมแดนที่ติดต่อเชื่อมโยงกันเป็นระบบ
เครือข่ายครอบคลุมทั่วโลกท าให้การติดต่อสื่อสารรวดเร็วใครไม่รู้หรือไม่มีข้อมูลย่อมเสียเปรียบในเชิง

OUTPUT PROCESS INPUT 

-  4 M’s 
-  6 M’s 
-  8 M’s 

 

-  POLC 
-  POSDC 
-  POSDCORB 

 

-  OBJECTIVES 
-  GOALS 

 

FEEDBACK 
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ธุรกิจจึงได้เพ่ิม ข้อมูลข่าวสาร (Message) เข้าไปในทรัพยากรกระบวนการผลิต รวมเป็น 8M’s ซึ่ง
เป็นทรัพยากรเหล่านี้จะเพ่ิมขึ้นไปเรื่อย ๆ ไม่สิ้นสุดตราบเท่าที่ระบบอุตสาหกรรมการผลิตการจัด
จ าหน่าย และการบริการยังคงพัฒนาและก้าวไปไม่หยุดยั้ง 
 PROCESS คือ หน้าที่หรือกิจกรรมขั้นพ้ืนฐานที่ผู้บริหารต้องกระท า ในปัจจุบันมีหน้าที่    
4 ประการ ได้แก่ POLC การวางแผน (Planning), การจัดองค์การ (Organizing), การชี้น า(Leading) 
และการควบคุม (Controlling) ซึ่งมีพัฒนาการของแนวคิดมาตั้งแต่สมัยของฟาโยล์ (Fayol) ปี 1916 
ที่เห็นว่าหน้าที่การจัดการ ประกอบด้วย POCCC ได้แก่ การวางแผน (Planning), การจัดองค์การ 
(Organizing), การสั่งการ (Commanding), การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม 
(Controlling) ต่อมาในปี 1937 กูลิกและเออร์วิค (Gulick and Urwick) เห็นว่ากระบวนการจัดการ 
ประกอบด้วย การวางแผน (Planning), การจัดองค์การ (Organizing), การจัดคนเข้าท างาน (Staff-
ing), การอ านวยการ (Directing), การประสานงาน (Coordinating), การรายงานผล (Reporting) 
และการงบประมาณ (Budgeting) ซึ่งนิยมเรียกว่า POCDCORB ครั้งเมื่อเข้าปี 1972 คูนตซ์ 
(Koontz) มีความคิดเห็นว่าหน้าที่ทางการจัดการ คือ POSDC ได้แก่ การวางแผน (Planning), การ
จัดองค์การ (Organizing), การจัดคนเข้าท างาน (Staffing), การอ านวยการ (Directing), และการ
ควบคุม (Controlling) ซึ่งเป็นแนวคิดของเขาเปลี่ยนแปลงไปชัดเจน โดยในปี 1988 คูนตซ์และเวียห์
ริช (Koontz and Weihrich) เขียนต าราใช้ชื่อว่า Management ร่วมกันและเปลี่ยนหน้าที่ทางการ
จัดการจากตัว D (Directing) เป็น L (Leading) พัฒนาด้านแนวคิดดังกล่าวยังคงก้าวต่อไปไม่หยุดยั้ง 
บางทีในยุคหน้าเราอาจเห็นหน้าที่การจัดการที่เหลืออักษรเพียงตัวเดียว หรือสองตัวเท่านั้นก็เป็นได้ 
ดังนั้นอาจสรุปหน้าที่หรือกิจกรรมขั้นพ้ืนฐานทางการจัดการได้ว่าเป็น เครื่องมือที่ใช้กระบวนการ 
(Process) แปรรูปทรัพยากรที่น าเข้าให้เป็นผลผลิตตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายขององค์การต่อไป 
 OUTPUT คือ เป้าหมาย (Goals) หรือ วัตถุประสงค์ (Objectives) ขององค์การ ที่น า
ออกมาจากกระบวนการแปรรูปในขั้นตอนที่สอง เป้าหมายขององค์การสามารถแบ่งหยาบได้เป็น     
2 ประเภทด้วยกัน คือ องค์การที่มีเป้าหมายที่มุ่งแสวงหาก าไร (Profit) และองค์การมีเป้าหมายไม่มุ่ง
แสวงหาก าไร (Non-profit) หรืออาจแบ่งเป็นองค์การที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการผลิตสินค้า กับองค์การ
ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการ (Services) ก็ได้ 
 บาร์โทลและมาร์ติน (Bartol and Martin, 1998 อ้างใน สาคร สุขศรีวงศ์, 2550: 25) 
กล่าวไว้ว่า การจัดการเป็นกระบวนการในการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการท า
หนา้ที่หลัก 4 ประการ ได้แก่ การวางแผน การจัดการองค์กร การชี้น า และการควบคุมองค์กร 
 รูและเบอร์ (Rue and Byars, 2002 อ้างใน สาคร สุขศรีวงศ์, 2550: 25) กล่าวไว้ว่า การ
จัดการ คือ รูปแบบของงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการประสานทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กรอันได้แก่ ที่ดิน 
แรงงาน และทุน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
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 โรบิน และดีเซนโซ (Robbins and DeCenzo, 2005: 34) การจัดการ (Management) 
หมายถึง ขบวนการที่ท าให้งานกิจกรรมต่างๆส าเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลด้วย
คนและทรัพยากรขององค์การ ซึ่งตามความหมายนี้องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ได้แก่ 
ขบวนการ (process) ประสิทธิภาพ (efficiency) และประสิทธิผล (effectiveness) ขบวนการ 
(process) ในความหมายของการจัดการนี้หมายถึงหน้าที่ต่างๆด้านการจัดการ ได้แก่ การวางแผน  
การจัดองค์การ การโน้มน าองค์การ และการควบคุม ซึ่งจะได้อธิบายละเอียดต่อไปในหัวข้อต่อไป
เกี่ยวกับ หน้าที่และขบวนการจัดการ 
  ดรัคเกอร์ (Druck, 2006 อ้างใน สาคร สุขศรีวงศ์, 2550: 25) กล่าวไว้ว่า การจัดการ 
หมายถึง การท างานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทางการจัดการ ซึ่ง
รวมถึงกิจกรรม 4 ประการ ได้แก่ การวางแผน การจัดการองค์กร การชี้น า และการควบคุมองค์กร 
นอกจากกิจกรรมการจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การตัดสินใจในการบริหารจัดการ 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารกลุ่ม และการจัดการในสภาพแวดล้อม
ระหว่างประเทศ ดังภาพที่ 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.2 กิจกรรมหลักในการจัดการ (Dalf, 2006) 
ที่มา: ดาร์ฟ (Dalf,2006 อ้างใน สาคร สุขศรีวงศ์, 2550: 27) 
 

การวางแผน 
ก าหนดเป้าหมายและวิธีการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

การควบคุม 
ควบคุมการด าเนินงานต่าง ๆ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

การจัดการ 
การจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ใน
องค์กรให้เหมาะสมกับแผนงงาน 

การชี้น า 
ภาวะผู้น าและการจูงใจพนักงาน

ให้ปฏิบัติตามแผนงาน 
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2.1.2 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ 
 สาคร  สุขศรีวงศ์ (2550: 45) กล่าวถึง แนวคิดการจัดการสามารถแบ่งได้ ดังนี้ 

1. แนวคิดการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ 
2. แนวคิดการจัดการเชิงบริหาร 
3. แนวคิดการจัดการเชิงพฤติกรรม 
4. แนวคิดการจัดการเชิงปริมาณ 
5. แนวคิดการจัดการร่วมสมัย 

 แนวคิดการจัดการแต่ละแนวคิดมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน คือ การท างานให้ส าเร็จ
ตามวัตถปุระสงค์ขององค์กร แต่ละแนวคิดต่าง ๆ เหล่านี้มีจุดมุ่งเน้นหรือวิธีในการจัดการเพ่ือไปให้ถึง
เป้าหมายแตกต่างกันไป 
 แนวคิดการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ มอนทานา และชาร์เนาว์ (Montana and Charnov, 
2000 อ้างใน สาคร  สุขศรีวงศ์, 2550: 46) ได้กล่าวถึง แนวคิดการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ ว่าเกิดขึ้น
ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม จากความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ และนักคิดในยุคนั้น ที่ต้องการ
พัฒนาประสิทธิภาพการท างานของแรงงาน โดยอาศัยวิธีการที่ได้ศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยแนวคิด
การจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ มีการตั้งสมมติฐาน ก าหนดตัวแปร ทดลอง แล้วจึงวัดผลการทดลองตาม
กระบวนการซ้ าจนค้นพบวิธีการท างานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น กระท่ังค้นพบวิธีที่ดีที่สุดในการท างานผู้
ค้นพบการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน จนได้รับชื่อว่าเป็นบิดาแห่งการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ 
คือ เฟรดเดอริก เทอร์เลอร์ ผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดในการจัดการผลผลิตในการขนเหล็กของคนงานใน
โรงงานหลอมเหล็ก โดยค้นหาวิธีการที่ดีท่ีสุดในการขนเหล็ก เทย์เลอร์จึงไดก้ าหนดหลักการที่ส าคัญใน
การจัดการ 4 ประการ คือ 
 1. ในการท างานแต่ละงาน ให้ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการคิดค้นและก าหนด วิธีที่ดี
ที่สุด ส าหรับงานนั้น 
 2. ให้จัดหมวดหมู่ในการท างานให้เหมาะสม พร้อมแบ่งงาน และความรับผิดชอบระหว่าง
ฝ่ายบริหาร และคนงานอย่างเหมาะสม 
 3. คัดเลือกคนงานที่เหมาะสมแล้วฝึกอบรม และพัฒนาตามวิธีการที่ก าหนด 
 4. ให้ฝ่ายบริหารประสานงาน และท าความเข้าใจกับคนงานในเรื่องต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด 
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 แนวทางการจัดการเชิงบริหาร เกิดจากความพยายามของนักคิด และนักวิชาการที่คิดค้น
ก าหนดหลักการบริหารให้ชัดเจน ผู้มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาแนวคิดการจัดการเชิงบริหาร คือ   
ฟาโยล์ (Fayol, 1949 อ้างใน สาคร สุขศรีวงศ,์ 2550: 47) ได้แก่ 
 กิจกรรมหลักในองค์กรธุรกิจ ได้แก่  

1. เทคนิคและการผลิต (Technical and production)  
2. การพาณิชย์ (Commercial) 
3. การเงิน (Financial) 
4. ความมั่น (Security) 
5. การบัญชี (Accounting) 
6. การจัดการ (Management) 

 หน้าที่ทางการจัดการ ได้แก่  
1. การวางแผน (Planning) 
2. การจัดองค์กร (Organization) 
3. การบังคับบัญชา (Commanding) 
4. การประสานงาน (Coordinating) 
5. การควบคุม (Control) 

 แนวคิดการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์ ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมุนษย์ ได้แก่ 
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกขององค์กร ความรู้สึกและความคาดหวังของคนงานตลอดจนเป้าหมาย 
และแรงจูงใจในการท างานของคนงาน เมโย (Mayo, 1933 อ้างใน สาคร  สุขศรีวงศ์, 2550: 48) เป็น
การศึกษาที่มีอิทธิพลและวางรากฐานการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในเวลาต่อมา การศึกษามี
วัตถุประสงค์เริ่มแรกเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างของแสงสว่างในสถานที่ท างานกับผลผลิต โดยแบ่ง
คนงานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง (Experimental group) และควบคุม (Control group) จน
ได้ข้อสรุปว่า นอกจากปัจจัยการผลิตตามปกติซึ่งได้แก่ ค่าแรง แสงสว่าง และระยะเวลาการหยุดพัก 
แล้วปริมาณผลผลิตขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืน ๆ ด้วย ปัจจัยเหล่านั้นรวมถึง ความรู้สึกของคนงานว่าก าลังอยู่
ในการทดลอง การแบ่งกลุ่มการท างาน การสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ความสัมพันธ์ระหว่างคนงาน
ด้วยกัน ตลอดจนความคาดหวัง เป้าหมาย และแรงจูงใจในการท างาน ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ รวม
เรียกว่า ปัจจัยเชิงพฤติกรรม 
 แนวคิดการจัดการเชิงปริมาณ ฟาโยล์ (Fayol, 1949 อ้างใน สาคร สุขศรีวงศ์, 2550: 50) 
กล่าวว่า เป็นการน าหลักคณิตศาสตร์ สถิติ ตลอดจนคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ประมวลผลเพื่อช่วยในการบริหารจัดการ ต่อมาได้มีการพัฒนาวิธีการและระบบต่าง ๆ และเป็นระบบ
ที่ใช้งานกันอยู่ทั่วไป เช่น ระบบสนับสนุนเพ่ือการตัดสินใจ และระบบสนันเพ่ือผู้บริหาร และการ
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จัดการเชิงปริมาณสามารถแตกสาขาออกเป็นวิทยาศาสตร์การจัดการ (Management science) การ
จัดการการด าเนินงาน (Operation management) และระบบสารสนเทศทางการจัดการ 
(Management information system) 
 แนวคิดทางการจัดการร่วมสมัย กล่าวถึง แนวคิดเรื่องระบบ (System approach) เป็น
การมองว่าองค์กรทุกองค์กรเป็นระบบขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย ระบบย่อยต่าง ๆ ภายในองค์กร 
อาทิ การวางแผน การบริหารทรัพยากรบุคคล การประเมินผล การจ่ายค่าตอบแทน การควบคุม 
ตลอดจนการเงิน และการผลิต ที่มีผลกระทบซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลา แนวคิดการจัดการตาม
สถานการณ์ (Situational approach) 

กูลิคและเออร์วิค (Gulick and Urwick, 1973 : 13) เสนอเป็นหลักการว่า กระบวนการ
จัดการประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ 7 ประการ หรือเรียกว่า POSDCORB ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนหรือการก าหนดการไว้ล่วงหน้าว่าจะท า
อะไร ในการบริหารงานใด ๆ ก็ตามผู้บริหารจะต้องรู้จักวางแผน เพราะการวางแผนเป็นหลักการ
ส าคัญมูลฐานของกระบวนการบริหาร ผู้บริหารจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า แผนงานเป็นหลักและเป็น
รากฐานของการปฏิบัติงานทั้งปวง ถ้าปราศจากแผนงานแล้วเป็นการยากที่ผู้บริหารจะท างานให้
ได้ผลดี การวางแผนในการบริหารนั้นอาจจัดเป็นแผนระยะสั้น หรือแผนระยะยาวก็ได้รูปแบบของ
แผนงานควรประกอบด้วยวัตถุประสงค์ นโยบาย แนวปฏิบัติและมาตรฐานของงาน ในการวางแผนนั้น
ผู้บริหารจะต้องค านึงอยู่เสมอว่า จะท าอะไร (What) จะท าอย่างไร (How) จะใช้เงินเท่าไร (How 
money) จะมอบหมายให้ใครท า (Who) และจะกระท าเมื่อไร (When) นอกจานั้นผู้บริหารจะต้อง
ค านึงถึงสภาพภูมิศาสตร์ สภาวะแวดล้อม ดินฟ้าอากาศ ระบบของสังคม พฤติกรรมของบุคคล
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นที่ยึดถือของบุคคลในกลุ่มนั้น ๆ ด้วย 

2. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัดองค์การหรือหน่วยงาน โดยการจัดแบ่ง
งานขององค์การหรือของหน่วยงานเป็นหน่วยงานย่อย พร้อมทั้งวัตถุประสงค์ก าหนดหน้าที่และความ
รับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน ตลอดจนก าหนดงานควบคุมและบังคับบัญชาในลักษณะหน่วยงานหลัก 
หน่วยงานที่ปรึกษา และหน่วยงานช่วย พร้อมทั้งก าหนด ช่วงการบังคับบัญชาไว้ด้วย ซึ่งตามปกติช่วง
การบังคับบัญชาจะอยู่ระหว่าง 3-15 หน่วยงาน การจัดองค์การเป็นเรื่องส าคัญมาก เพราะถ้ามีการจัด
องค์การที่ดีจะช่วยให้เกิดความราบรื่นในองค์การนั้น ในการจัดองค์การอาจแสดงไว้ในรูปของแผนภูมิ
องค์การ เพ่ือให้เกิดการสื่อสารความเข้าใจในองค์การเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ สายการ
บังคับบัญชา และการติดต่อ 

3. การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) หมายถึง การด าเนินการบริหารงานบุคคลซึ่งเป็น
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาสู่หน่วยงาน มีการปฐมนิเทศ  
และมอบหมายงานให้ทั้งบุคคลใหม่ และบุคลากรเก่า มีการพิจารณาเรื่องความดีความชอบ          
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และสวัสดิการ เนื่องจากคนเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดของกระบวนการบริหาร ผู้บริหารพึงเอาใจใส่ชีวิต
ความเป็นอยู่ และความสุขความทุกข์ของผู้ร่วมงาน ดูแลผู้ร่วมงานของหน่วยงงานให้อยู่ในสภาพที่จะ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ มีการมอบหมายงานใหม่เหมาะสมกับบุคคล และให้ความเป็น
ธรรมแก่ผู้ร่วมงานโดยเสมอภาคกัน ในการบริหารงานบุคคลในปัจจุบันมีใช้อยู่ 2 ระบบ คือ 

 3.1 ระบบคุณธรรม (Merit system) เป็นระบบบริหารงานบุคคลที่ใช้หลักเกณฑ์       
4 ประการ คือ 

  3.1.1 หลักความเสมอภาค เช่น ใช้สิทธิสมัครสอบได้ทุกคน 
  3.1.2 หลักความสามารถ เช่น ให้ผู้สอบได้คะแนนสูงกว่าได้รับการบรรจุก่อน 
  3.1.3 หลักความม่ังคง เช่น ให้ผู้ร่วมงานได้รับความคุ้มครองเมื่อได้ปฏิบัติหน้าที่ 
  3.1.4 หลักความเป็นกลางทางการเมือง เช่น ห้ามข้าราชการฝักใฝ่ทางการเมือง 
 3.2 ระบบอุปถัมภ์ (Patronage system) เป็นระบบบริหารงานบุคคลที่ตรงข้ามกับ

ระบบคุณธรรมส่วนใหญ่จะใช้ระบบเครือญาติ หรือระบบพวกพ้อง 
4. การอ านวยการ (Directing) เป็นขั้นตอนที่ส าคัญในกระบวนการบริหารและเป็น

บทบาทที่ส าคัญของนักบริหาร เพราะการสั่งการและค าสั่งของผู้บริหารจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรม
ขององค์การหรือหน่วยงาน ซึ่งอาจจะเป็นไปตามแผนหรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ก็ได้การสั่งการ
เป็นการตัดสินใจของผู้บริหาร ในการก าหนดให้ผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน หรือด าเนินการในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่งเป็นการตัดสินใจในการเลือกทางเดินขององค์การก็ได้ ในการสั่งการนั้นผู้บริหารอาจสั่ง
การได้ 2 วิธี คือ การสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษร และการสั่งการด้วยวาจา ในการสั่งการนั้นมีข้อที่
ควรค านึงถึง คือ 
  4.1 การสั่งการนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การเพียงใด 
  4.2 ผู้บริหารมีข้อมูล ผลการวิจัยและความคิดของนักวิชาการประกอบการตัดสินใจสั่ง
การเพียงใด 
  4.3 ค านึงถึงความสามารถของผู้รับค าสั่งด้วยหรือยัง 
  4.4 ปัจจัยเกื้อกูลและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
  4.5 เป็นค าสั่งที่ชัดเจน และเกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้สั่งและผู้รับค าสั่งหรือไม่ 
 5. การประสานงาน (Co-ordinaing) หมายถึง การประสานงานระหว่างหน่วยงานหรือ
ต าแหน่งที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดต่อสื่อสารภายในองค์การ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การหรือ
หน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ การประสานงานเป็นขั้น
หนึ่งของกระบวนการบริหาร ซึ่งผู้บริหารจะต้องใช้เทคนิคในการส่งเสริม ชักจูง ตักเตือน และ
ช่วยเหลือให้ทุกหน่วยงานขององค์การ หน้าที่ขององค์การเป็นจุดมุ่งหมายปลายทาง วัตถุประสงค์
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ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติตามก าหนดเวลาและสถานที่ตลอดจนผู้รับผิดชอบ ท าให้ผู้เกี่ยวข้องทราบว่า
ในเวลาใด ใครท าอะไร ที่ไหน และท าอย่างไร เป็นการสะดวก ทุกฝ่ายในการติดต่อประสานงาน
เกี่ยวกับกระบวนการของการผลิตและผลผลิตต่อไป 
  5.1 วิธีการประสานงานภายในองค์การ 
   5.1.1 จัดแผนผังแสดงสายงาน และก าหนดหน้าที่ของหน่วยงาน และต าแหน่ง    
ต่าง ๆ ให้ชัดแจ้ง เพ่ือป้องกันการปฏิบัติงานก้าวก่าย และซ้ าซ้อนกัน เมื่อหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทุก
ฝ่ายปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ งานขององค์การย่อมสอดคล้องกัน 
   5.1.2 จัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกัน และเข้าใจซึ่งกันและกัน 
   5.1.3 จัดให้มีคณะกรรมการเพื่อท าหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์ หรือก าหนดแนวปฏิบัติ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจัดตั้งเป็นคณะกรรมการประจ า และหรือคณะกรรมการเฉพาะกิจ   
ก็ได้ 
   5.1.4 การใช้วิธีการงบประมาณ เพ่ือใช้ เป็นเครื่องมือในการควบคุม ให้การ
ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานหรือแต่ละโครงการ ประสานงานกัน และบรรลุเป้าหมายอย่างมี
เอกภาพ 
   5.1.5 การติดตามผล เพ่ือเป็นการติดตามผลงาน ความก้าวหน้าของงาน และหาทาง
แก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาต่าง ๆ 
   5.1.6 การใช้วิธีติดต่อนอกแบบ เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในสายงานที่
เกี่ยวข้องโดยอาศัยการติดต่อแบบไม่เป็นทางการ และการใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล เพ่ือช่วยให้
ประสานงานเป็นไปด้วยดี 
   5.1.7 การใช้เจ้าหน้าที่ติดต่อเฉพาะ โดยการเลือกใช้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะ
ท าหน้าที่ประสานงานโดยเฉพาะ เช่น มีบุคลิกภาพดี มีความสุภาพอ่อนโยน และพูดจาน่าฟัง 
   5.1.8 จัดให้มีงานชุมชุมระหว่าสมาชิกในองค์การ โดยมีการจัดงานเลี้ ยงสังสรรค์ 
ประชุม สัมมนาเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสานงานกันทางอ้อมด้วย 
  5.2 วิธีประสานงานระหว่างองค์การ 
   5.2.1 การก าหนดสิทธิและหน้าที่ขององค์การ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในสิทธิและ
หน้าที่ขององค์การ จึงควรก าหนดสิทธิและหน้าที่ขององค์การให้ชัดเจน เพ่ือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงาน
ซ้ าซ้อน และการขัดแย้งกัน 
   5.2.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการผสม เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ จากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 
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   5.2.3 การใช้งบประมาณ เพ่ือให้องค์การต่าง ๆ ปฏิบัติงานตามโครงการ และงานที่
รับผิดชอบตลอดจนเพื่อป้องกันการปฏิบัติงานซ้ าซ้อน    
 6. การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติ และการประชาสัมพันธ์
ขององค์การในการบริหารนั้นผู้บริหารจะต้องด าเนินการตามกระบวนการบริหาร เริ่มจากการวาง
แผนการจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การสั่งการ การประสานงาน ต่อจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของ
ผู้บริหารที่จะต้องติดตามผลว่าการที่ได้สั่งการหรือมอบหมายให้แก่ผู้ร่วมงานนั้น ผลการปฏิบัติงาน
รุดหน้าหรือไม่เพียงใด มีอุปสรรคและข้อขัดข้องประการใด ผลการปฏิบัติงานสอดคล้องและบรรลุ
เป้าหมายขององค์การหรือไม่ ทั้งนี้เพ่ือจะได้เป็นการประเมินผลงานขององค์การ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงานด้วย และจะได้ เป็นข้อมูลในการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วย 
 7. งบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การบริหารงบประมาณ ในการบริหารงานผู้บริหาร
มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ มีภารกิจหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ 2 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนแรก ได้แก่ การจัดท างบประมาณซึ่งเป็นการวางแผนล่วงหน้าในการขอเงินเพ่ือจัดซื้อหรือจัด
จ้างหรือค่าใช้จ่าย และขั้นตอนที่สอง ได้แก่ การด าเนินการใช้เงิ นเพ่ือจัดซื้อหรือจัดจ้างตาม
งบประมาณท่ีได้รับนั้น 
 ทฤษฎีการจัดการ(เริ่มยุคใหม่)ของดรัคเกอร์ (Drucker, 2005) เสนอเป็นหลักการว่า 
กระบวนการจัดการประกอบด้วย 
 1. การวางแผน (Planning) เป็นการก าหนดหน้าที่การงานที่ต้องปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร โดยก าหนดว่าจะด าเนินการอย่างไรและด าเนินการเมื่อไร เพ่ือให้ความส าเร็จ
ตามแผนที่วางไว้ การวางแผนต้องควบคุมท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 
 2. การจัดองค์การ (Organizing) เป็นการมอบหมายงานให้บุคคลในแผนกหรือฝ่ายได้
ปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ เมื่อแผนกหรือฝ่ายประสบความส าเร็จก็จะท าให้
องค์การประสบความส าเร็จไปด้วยดี 
 3. การเป็นผู้น า (Leading) เป็นการจูงใจ การชักน า การกระตุ้นและชี้ทิศทางให้ด าเนินไป
สู้เป้าหมาย โดยการเพ่ิมผลผลิตและเน้นมนุษย์สัมพันธ์ท าให้เกิดระดับผลผลิตในระยะยาวที่สูงกว่า
ภาวะงานเพราะคนมักไม่ค่อยชอบภาวะงาน 
 4. การควบคุม (Controlling) เป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหาร ที่จะต้องรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงาน เปรียบเทียบผลงานปัจจุบันกับเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ และท าการตัดสินใจ
ไปตามเกณฑ์หรือไม่ 
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 ดาร์ฟ (Dalf, 2006 อ้างใน สาคร  สุขศรีวงศ์, 2550: 26-27) กล่าวถึง กิจกรรมหลัก
ทางการจัดการแบ่งออกเป็นกระบวนการ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 4 ประการ คือ 
 1. การวางแผน (Planning) ประกอบด้วย การก าหนดขอบเขตของธุรกิจ ตั้งเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ ตลอดจนก าหนดวิธีการเพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ 
 2. การจัดองค์การ (Organizing) ประกอบด้วย การจัดบุคคล แบ่งแผนงาน และจัดสรร
ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับแผนงาน เพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินการตามแผนให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด  
 การวางแผนและการจัดการองค์กรนี้จัดได้ว่าอยู่ในส่วนของการคิดซึ่งเป็นนามธรรมเพ่ือให้
ส่วนการคิดนี้น าไปสู่การกระท าที่ส าเร็จเป็นรูปธรรมจะต้องอาศัยสมาชิกในองค์กรซึ่งหมายถึงตนเอง
และผู้อ่ืนร่วมกันท างาน และเพ่ือให้สมาชิกสามารถท างานได้ตามความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่และ
บรรลุวัตถุประสงค์ จะต้องอาศัยกิจกรรมในล าดับต่อไปนี้ เรียกว่า การชี้น า 
 3. การชี้น า (Leading) ประกอบด้วยเนื้อหา 2 เรื่องส าคัญ คือ ภาวะผู้น า (Leadership) 
ซึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาตัวผู้บริหารเอง และการจูงใจ (Motivation) ซึ่งเกี่ยวกับการชักจูง หรือการ
กระตุ้นให้ผู้อื่นท างานได้เต็มที่ตามความรู้ความสามารถ 
 4. การควบคุมองค์กร (Controlling) เป็นการควบคุมองค์กรให้การด าเนินงานต่างๆ
ภายในองค์กร เป็นไปตามแผนงาน ความคาดหวังหรือมาตรฐานที่ก าหนด 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยน าลักษณะส าคัญของการบริหารของกูลิคและเออร์วิค (Gulick and 
Urwick, 1973: 13) ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างาน การอ านวยการ 
การประสานงาน และการงบประมาณ เนื่องจากลักษณะส าคัญของการบริหารดังกล่าวเป็นสิ่งที่
ผู้บริหารควรปฏิบัติตาม เพ่ือให้การบริหารงานภายในองค์กรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยน าแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการศึกษา  
 
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น 
 2.2.1 ความหมายของความคิดเห็น 
 ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2520: 3) กล่าวว่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกทางด้านทัศนคติ
อย่างหนึ่ง แต่การแสดงความคิดเห็นนั้นมักจะมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบ และเป็นส่วนที่พร้อมจะมี
ปฏิกิริยาเฉพาะต่อสถานการณ์ภายนอก 
 สุชา  จันทร์เอม (2527: 8) กล่าวว่า ความหมายของความคิดเห็นไว้ว่า เป็นความรู้สึกของ
แต่ละบุคคลแต่เป็นลักษณะที่ไม่ลึกซึ้งเท่ากับทัศนคติ คนเราจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และความ
คิดเห็นจะเป็นส่วนหนึ่งของทัศนคติ 
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 อุทัย หิรัญโต (2526: 80-81) กล่าวว่า ความคิดเห็นของคนมีหลายระดับ คือ ผิวเผินก็มี 
ลึกซึ้งก็มี ส าหรับความคิดเห็นที่เป็นทัศนคตินั้นเป็นความคิดเห็นลึกซึ้งและติดตัวไปเป็นเวลานานเป็น
ความคิดทั่วไปไม่เฉพาะอย่างซึ่งมีประจ าของบุคคลทุกท่าน ส่วนความคิดเห็นไม่ลึกซึ้งและเป็นความ
คิดเห็นเฉพาะอย่าง มีอยู่เป็นเวลาอันสั้นเรียกว่า Opinion ไม่ตั้งอยู่บนรากฐานของพยานหลักฐานที่
เพียงพอแก่การพิสูจน์ความรู้ แห่งอารมณ์น้อย และเกิดข้ึนได้ง่ายแต่ก็สลายตัวเร็ว 
 กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์ (อ้างถึงใน สุพินดา วงษ์บุรี, 2547: 10-11) กล่าวว่า ความคิดเห็นเป็น
การแสดงออกโดยการพูดหรือเขียนเกี่ยวกับทัศนคติหรือความเชื่อหรือค่านิยมของบุคคลความคิดเห็น
ไม่เหมือน ทัศนคติตรงที่ไม่จเป็นต้องแสดงความรู้สึก อารมณ์หรือการแสดงพฤติกรรมที่จะตอบสนอง
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นค าพูดพร้อมเหตุผลที่บุคคลคิดขึ้นมา และถ้าไม่มีคนเห็นด้วยก็อาจเปลี่ยนค าพูด
ดังกล่าวได้ ดังนั้นบุคคลที่มีทัศนะคติหรือความเชื่อหรือค่านิยมอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ถ้าไม่แสดงความ
คิดเห็นออกมา ก็จะไม่มีบุคคลใดทราบเลยว่าบุคคลนั้นมีทัศนคติความเชื่อหรือค่านิยมเช่นใด  
 ธรณิศวร์  จิตขวัญ (2542: 43) ได้ให้ความหมายของความคิดเห็นหมายถึง ความเชื่อ หรือ
การลงความเห็น ซึ่งข้ึนอยู่กับข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่ได้รับทราบ 
 Maier (อ้างถึงใน สุชญา คุปติยานุวัฒน์, 2543: 43) กล่าวว่า ความคิดเห็นเป็นการ
แสดงออกของทัศนคติส่วนหนึ่ง และเป็นการแปลความหมายของข้อเท็จจริงอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นการ
แปลความหมายย่อมข้ึนอยู่กับอิทธิพลของทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งนั้น 
 Good (อ้างถึงใน สุชญา คุปติยานุวัฒน์, 2543: 43) กล่าวว่า ความคิดเห็นความเชื่อ 
ความคิดหรือการลงความเห็นเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งไม่อาจบอกได้ว่าถูกต้องหรือไม่ 
 2.2.2 ประเภทของความคิดเห็น 
 เรมเมอร์ (อ้างถึงใน ดวงอุมา โสภา, 2551: 20) ได้จ าแนกความคิดเห็นเป็น 2 ประการ
ด้วยกัน คือ 
   2.2.2.1 ความคิดเห็นเชิงบวกสุด-เชิงลบสุด (Extreme Opinion) เป็นความคิดเห็น
ที่เกิดจากการเรียนรู้ และประสบการณ์ ซึ่งสามารถทราบทิศทางได้ ทิศทางบวกสุด ได้แก่ ความรักจน
หลงทิศ ทิศทางลบสุด ได้แก่ ความรังเกียจ ความคิดเห็นนี้รุนแรงเปลี่ยนแปลงยาก 
   2.2.2.2 ความคิดเห็นจากความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Contents) การมีความ
คิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจที่มีต่อสิ่งนั้น เช่น ความรู้ความเข้าใจในทางที่ดี 
ชอบ ยอมรับ เห็นด้วย ความรู้สึกความเข้าใจในทางท่ีดีไม่ดี ได้แก่ ไม่ชอบ ไม่ยอมรับ ไม่เห็นด้วย 
 2.2.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็น 
 ดวงอุมา  โสภา (2551: 21) ได้สรุปปัจจัยพ้ืนฐานที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของบุคคลซึ่ง
ท าให้บุคคลแต่ละคนแสดงความคิดเห็นที่เหมือนกัน หรือแตกต่างกันไว้ ดังนี้ 
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    2.2.3.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
      1) ปัจจัยทางพันธุกรรมและร่างกาย คือ เพศ อวัยวะ ความครบถ้วน
สมบรูณ์ของอวัยวะต่าง ๆ คุณภาพของสมอง 
      2) ระดับการศึกษา การศึกษามีอิทธิพลต่อการแสดงออกซึ่งความ
คิดเห็น และการศึกษาท าให้บุคคลที่มีความรู้ ในเรื่องต่าง ๆ มากขึ้น และคนที่มีความรู้มากมักจะมี
ความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล 
      3) ความเชื่อ ค่านิยม และเจตคติของบุคคลต่อเรื่องต่าง ๆ ซึ่งอาจจะได้
จากการเรียนรู้จากกลุ่มบุคคลในสังคม หรือจากการอบรมสั่งสอนของครอบครัว 
      4) ประสบการณ์ เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ท าให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในหน้าที่ และความรับผิดชอบต่องาน ซึ่งจะส่งผลต่อความคิดเห็น 
    2.2.3.2 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
      1) สื่อมวลชน ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
มีอิทธิพลอย่างมากต่อความคิดเห็นของบุคคล เป็นการได้รับข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล 
      2) กลุ่มและสังคมที่เกี่ยวข้อง มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของบุคคล 
เพราะเมื่อบุคคลอยู่ในกลุ่มใดหรือสังคมใด ก็ต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มหรือสังคม 
ซึ่งท าให้บุคคลนั้นมีความเห็นไปตามกลุ่มหรือสังคมท่ีอยู่ 
      3) ข้อเท็จจริงในเรื่องต่าง ๆ หรือสิ่งต่าง ๆ ที่บุคคลแต่ละคนได้รับทั้งนี้
เพราะข้อเท็จจริงที่แต่ละบุคคลได้รับแตกต่างกัน ก็จะมีผลต่อการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 
 2.2.4 การวัดความคิดเห็น 
 วิเชียร  เกตุสิงห์ (2541: 94-97) กล่าวไว้ว่า การใช้แบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็น
จะต้องระบุให้ผู้ตอบว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความที่ก าหนดให้ แบบสอบถามประเภทนี้นิยม
สร้างตามแนวคิดของลิเคริท์ (Likert) ซึ่งแบ่งน้ าหนักของความคิดเห็นโดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่      
เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ส่วนการให้คะแนนนั้นขึ้นอยู่กับ
ใจความว่าจะเป็นทางปฏิฐาน 
 วัลลภ  รัฐฉัตรานนท์ (2545: 102-117) ได้เขียนในเอกสารประกอบการเรียนการสอนของ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวัดว่ามาตรวัด   
เจตคติหรือทัศนคติหรือความคิดเห็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายมี 4 วิธี คือ 
 1. วิธคิดแบบสเกล วัดความต่างทางศัพท์ (S-D Scale = Semantic differential scale) 
เป็นวิธีวัดทัศนคติหรือความคิดเห็น โดยอาศัยคุณสมบัติที่มีความหมายตรงกันข้าม เช่น ดี-เลว ขยัน-ขี้
เกียจ เป็นต้น 
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 2. วิธีเคิร์ทสเกล (Liket scale) เป็นวิธีสร้างมาตรวัดทัศนคติหรือความคิดเห็นที่นิยมกัน
มากที่สุด เพราะเป็นวิธีสร้างมาตรวัดที่ง่าย ประหยัดเวลา ผู้ตอบเวลา ผู้ตอบแบบสามารถแสดง
ทัศนคติในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ โดยยึดอันดับความชอบหรือไม่ชอบ ซึ่งอาจมีค าตอบให้เลือก 5 หรือ 
4 ค าตอบ และให้คะแนน 5 4 3 2 1 หรือ +1 +10 -1 -2 ตามล าดับ 
 3. วิธีกัทแมนสแกล (Guttman scale) เป็นวิธีสร้างมาตรวัดทัศนคติ หรือความคิดเห็นใน
แนวเดียวกัน และสามารถจัดอันดับทัศนคติสูง-ต่ า แบบเปรียบเทียบกันและกันได้อย่างต่ าสุดหรือ
สูงสุด และแสดงถึงการสะสมของข้อความคิดเห็น 
 4. วิธีเทอร์สโตนสเกล (Thurstone scale) เป็นวิธีการสร้างมาตรวัดออกเป็นปริมาตรแล้ว
เปรียบเทียบต าแหน่งความคิด หรือทัศนคติไปในทางเดียว และเสมืนว่าเป็น Scale ที่มีช่วงห่างกัน 
 เบสท ์(อ้างถึงใน สุชญา คุปติยานุวัฒน์, 2543: 43) ได้เสนอแนะว่า วิธีที่ง่ายที่สุดที่จะบอก
ความคิดเห็น ก็คือการแสดงให้เห็นถึงร้อยละของค าตอบในแต่ละข้อค าถาม เพราะจะท าให้เห็นว่า
ความคิดเห็นจะออกมาในลักษณะใด 
 2.2.5 ประโยชน์ของความคิดเห็น 
 เบสท์ (อ้างถึงใน ดวงอุมา  โสภา, 2551: 24) กล่าวไว้ว่า ความคิดเห็นเป็นการส ารวจ 
ศึกษาความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งแต่ละคนจะแสดงความเชื่อและความรู้สึกใด ๆ 
ออกมาโดย ค าพูด การเขียน การส ารวจความคิดเห็นจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนนโยบายต่าง ๆ 
เพราะจะท าให้ส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายอย่างแท้จริงแล้ว 
 
2.3  แนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรสมัยใหม่ 
 นับตั้งแต่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 
2546 มีผลบังคับใช้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ได้จัดท าคู่มือเทคนิค และ
วิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในฉบับที่ว่าด้วยการ
บริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) องค์ประกอบส าคัญข้อแรกของการบริหาร
คุณภาพโดยรวม คือ ผู้น า ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่อไปนี้ (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2548: 23-29) 
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 2.3.1 ภาวะผู้น า/การน าองค์กร คือกระบวนการที่เต็มไปด้วยพลังในการกระตุ้น ให้ผู้อ่ืน
ผูกพันและเต็มใจท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ทั้งนี้เพราะ ภาวะผู้น า คือหลักของ
ความสัมพันธ์ กระบวนการของการน า และต้องท าให้ผู้อ่ืนท างาน ดังนั้น การเป็นผู้น าต้องเน้น
ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรเกิดความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นด้วยตนเองในการ 
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร กล่าวได้ว่า อ านาจที่แท้จริง ไม่ใช่อ านาจที่มาจากการบังคับ 
แต่เป็นอ านาจที่เกิดจากความเคารพในแนวทางการบริหารจัดการสมัยใหม่ ดังนี้ 
   2.3.1.1 ผู้น าควรก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ที่มีความชัดเจนและเป็น
รูปธรรมและสร้างองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้า รวมทั้งก าหนดความคาดหวังให้สูง ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยมและความคาดหวังขององค์กรควรท าให้เกิดความสมดุลของความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งหมด  
      1) วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง สภาพที่องค์กรต้องการเป็นในอนาคต 
วิสัยทัศน์อธิบายถึงทิศทางที่องค์กรจะมุ่งไป สิ่งที่องค์กรต้องการจะเป็น หรือภาพลักษณ์ที่องค์กร
ต้องการในอนาคต 
      2) พันธกิจ (Mission) หมายถึง หน้าที่โดยรวมขององค์กร พันธกิจเป็นการ
ตอบค าถามว่าองค์กรต้องการบรรลุอะไร พันธกิจอาจก าหนดลูกค้าหรือตลาดเป้าหมายที่องค์กร
ให้บริการความสามารถที่โดดเด่นขององค์กร หรือเทคโนโลยีที่องค์กรใช้  
      3) ค่านิยม (Core Values) หมายถึง หลักการที่ชี้น า และหรือพฤติกรรมที่
พนักงาน และองค์กรควรปฏิบัติ ค่านิยมสะท้อนและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ขององค์กร 
ค่านิยมช่วยและชี้น าการตัดสินใจของพนักงาน ช่วยให้องค์กรบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการที่
เหมาะสม 
      4) วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) หมายถึงผลรวมของค่านิยม 
ประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติ และสิ่งต่างๆ ที่เป็นความหมายใช้บ่งชี้ถึงเอกลักษณ์ที่เด่นของกิจการต่าง 
ๆ ได้แก่วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ (กาญจนา บุญยัง, 2547: 23) โดยองค์กรที่มีค่านิยมและพฤติกรรม
การท างานที่ส่งผลให้บุคลากรประสบความส าเร็จแบ่งออกเป็น 4 มิติ ดังนี้ 1. เน้นความส าเร็จ โดย
เน้นการตั้งเป้าหมายการท างานร่วมกัน และวางแผนร่วมกัน 2. เน้นสัจจะแห่งตน โดยเน้นการพัฒนา
บุคลากร การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3. เน้นบุคคลและการกระตุ้น โดยเน้นการสามารถเสนอความ
คิดเห็นได้อย่างอิสระและการท างานเป็นทีม 4. เน้นไมตรีสัมพันธ์ โดยเน้นการมีสัมพันธภาพที่ดี 
   2.3.1.2 ผู้น าควรท าให้มั่นใจว่ามีการจัดท ากลยุทธ์ ระบบ และวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้
บรรลุผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ มีการปรับปรุงและมีการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึงในทุก
ระดับขององค์กร 
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   2.3.1.3 ผู้น าควรสร้างแรงบันดาลใจ สร้างบรรยากาศ จูงใจและกระตุ้นให้พนักงาน
ทุกคนมีส่วนร่วมในการท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ มีการพัฒนาและเรียนรู้ มีนวัตกรรม และมี
ความคิดสร้างสรรค์ 
   2.3.1.4 ผู้น าควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยการมีพฤติกรรมที่มีจริยธรรม และ
การมีส่วนร่วมในการวางแผน การสื่อสาร การสอนงาน การพัฒนาผู้น าในอนาคต การทบทวนผลการ
ด าเนินการขององค์กร และการยกย่องชมเชยพนักงาน 
   2.3.1.5 ผู้น าควรสื่อสาร และกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและเป็นไปใน
ลักษณะสองทิศทางทั่วทั้งองค์กร การสื่อสารเป็นเครื่องมือที่ส าคัญมากที่สุดประการหนึ่งของการเป็น
ผู้น าที่มีประสิทธิผล เมื่อศึกษาแนวโน้มของการบริหารจัดการสมัยใหม่ จะพบว่าให้ความส าคัญกับการ
สื่อสารในองค์กรจากผู้น าเป็นอย่างมาก 
 2.3.2 การสื่อสารในองค์กร ผู้น าควรสื่อสารกับบุคลากรทุกคนอย่างสม่ าเสมอ ชัดเจนและ
ง่ายต่อการเข้าใจโดยคนทุกระดับ โดยอาจมีการก าหนดช่องทางวิธีการ และความถี่ในการสื่อสารทั้ง
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ สื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเปิดเผย จริงใจ มีการสื่อสารในทุก
โอกาส ทุกรูปแบบ และหลาย ๆ ช่องทาง เช่น การประชุมทั้งเล็กและใหญ่ การฝึกอบรม การแนะน า
ก่อนเข้างาน วันพบปะพนักงาน สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น วารสารในองค์กร Intranet หรือ 
Web-Site เป็นต้น 
 2.3.3 ระดับเทียบเคียง (Benchmarks) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่
เป็นเลิศ พ.ศ. 2550 ซึ่งแปลและเรียบเรียงโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ผู้ตรวจ
ประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้อธิบายความหมายและวิธีการเทียบเคียงดังนี้ระดับเทียบเคียง 
หมายถึง กระบวนการและผลลัพธ์ ซึ่งแสดงวิธีปฏิบัติการและผลการด าเนินการที่เป็นเลิศของกิจการที่
คล้ายคลึงกันภายในหรือภายนอกชุมชนด้านการศึกษา  องค์กรเข้าร่วมกระบวนการจัดระดับ
เทียบเคียง เพ่ือให้เข้าใจถึงการด าเนินการในระดับโลกในปัจจุบัน และเพ่ือให้บรรลุผลการปรับปรุง
อย่างก้าวกระโดดระดับเทียบเคียงเป็นรูปแบบหนึ่งของข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
อ่ืนๆอาจจะรวมถึงวิธีการใช้ข้อมูลที่เหมาะสม ซึ่งรวบรวมโดยบุคคลที่สาม (ซึ่งมักจะเป็นค่าเฉลี่ยของ
องค์กรอ่ืน) ข้อมูลผลการด าเนินการขององค์กรที่เทียบเคียงกันได้และคู่แข่ง และการเปรียบเทียบกับ
องค์กรที่คล้ายคลึงกันในพ้ืนที่ภูมิศาสตร์เดียวกัน หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนที่มีการจัดการศึกษา     
ตามสาขาวิชา หลักสูตร รายวิชา และการบริการในพื้นที่ภูมิศาสตร์อื่น ๆ (บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น, 2550: 
100) 
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2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
 อรุณี  ด้วงอ าไพ (2552) ศึกษาเรื่อง อุปสรรคและความพึงพอใจการบริหารงานคลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรีผลจากการวิจัยพบว่า ระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและความพึงพอใจการบริหารงานคลังในการบริหารการบริหารงาน
ขององค์การในภาพร่วมของทุกด้านอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง เมื่อผลการทดสอสมมติฐาน พบว่า 
บุคลากรที่มีอายุและระยะเวลาการท างานต่างกัน มีการบริหารงานด้านการคลังแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในภาพรวมและรายด้าน ด้านการบริหารงานขององค์การ ด้านระบบ
บัญชีขององค์การ ด้านระเบียบ กฎหมายทางการเงิน ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านภาวะ
ผู้น าองค์การ ด้านการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ด้าน
การตรวจสอบ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วมและความ
รัผิดชอบ ด้านหลักความคุ้มค่า 
 ลักษมณต์  รักษามั่น (2550) ศึกษาเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ือพัฒนาส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ผลจากการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาอุปสรรคในการบริหารงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมของทุก ๆ ด้านอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายระดับสูงสุดคือด้านความไม่คุ้นค่ากับเงินท่ีใช้ไป รองลงมาคือ ด้านการใช้จ่ายอย่าง
ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และด้านที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการ
บริหารงบประมาณรายจ่ายต่ าสุดคือ ด้านขาดความเพียงพอของงบประมาณ 
 วรีลักษณ์  วรรณวิจิตรและคณะ (2550) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจต่อการให้บริการงาน
คลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ผลสรุปการวิจัยว่าบุคลากรของ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความพึงพอใจในการรับบริการทุกด้านอยู่ในระดับมาก แต่มี
ปัญหาการให้บริการในระดับปานกลาง ที่ควรได้รับการปรับปรุงซึ่งได้แก่ จิตบริการที่พร้อมให้บริการ
ของผู้ปฏิบัติงาน ความรวดเร็วในการติดตามเรื่อง การยืมเงินทดรองจ่ายราชการ และการใช้เวลาใน
การเสนอขออนุมัติ ปัญหาดังกล่าว ผู้รับบริการได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรจัดให้มีการอบรม กฎ 
ระเบียบด้านงานคลังและพัสดุ เน้นการปฏิบัติงาน โดยหาแนวทางเพ่ือปฏิบัติให้คล่องตัวยิ่งขึ้น ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานควรมีการปลุกจิตส านึกให้มีความรู้สึกที่ดีต่องานจะท าให้งานส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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  วราภรณ์  ศรีพะเนิน (2550) ศึกษาเรื่อง การส ารวจความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง กรณีศึกษา เทศบาลในเขตอ าเภอเมือง 
อ าเภอท่ามะกา อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า พนักงานภายในกองคลังส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีรายได้ตั้งแต่ 7,001-12,000 บาท พนักงานส่วน
ใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในกองคลังมา 2-6 ปี และส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ในงานการเงินและ
ความพร้อมในระดับมาก ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีและด้านงบประมาณมีความพร้อมอยู่ใน
ระดับปานกลาง การบริหารภายในกองคลังโดยรวมอยู่ในระดับมาก ในด้านการจัดท างบประมาณมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือด้านรายงาน และด้านการจัดองค์การมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดประสิทธิภาพการ
บริหารงานภายในกองคลังของเทศบาลในเขตอ าเภอเมือง อ าเภอท่ามะการ อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ในด้านการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ด้านความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและเต็มความรู้
ความสามารถ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารงานคลังของเทศบาลในเขตอ าเภอ
เมือง อ าเภอท่ามะการ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยรวมพบว่า ความคิดเห็นการบริหารงาน
คลังโดยรวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารงานคลังของเทศบาลในเขตอ าเภอเมือง อ าเภอ
ท่ามะกา อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งสามารถอธิบายความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ
บริหารงานคลังของเทศบาลในเขตอ าเภอเมือง อ าเภอท่ามะกา อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ได้
ร้อยละ 52.90 ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ได้ดังสมการ 
 ประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง = 1.374+0.580 (การบริหารงานคลังโดยรวม) 
 ถ้าหากวิเคราะห์เฉพาะด้านของความพร้อมภายในกองคลังและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานคลัง พบว่า ความพร้อมภายในกองคลังด้านบุคลากร ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
คลังด้านการอ านวยการ ด้านการรายงาน และด้านงบประมาณมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ
บริหารงานคลังของเทศบาลในเขตอ าเภอเมือง อ าเภอท่ามะกา อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ง
สามารถอธิบายความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารงานคลังของเทศบาลในเขตอ าเภอเมือง 
อ าเภอท่ามะกา อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ได้ร้อยละ 65.5 ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ได้ดังสมการ 
 ประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง = 0.984 + 0.203 (ด้านบุคลากร) + 0.144 (ด้านการ
อ านวยการ) + 0.181 (ด้านการรายงาน) + 0.252 (ด้านการจัดท างบประมาณ) 

สมฤดี  คัชมาตย์ (2548) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อภารกิจการ
บริหารงานของราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า 
บุคลากรอาจารย์ประจ าและบุคลากรอาจารย์อัตราจ้างมีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบัติตามภารกิจการ
บริหาร อยู่ในระดับกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า บุคลากรอาจารย์ประจ ามีความคิดเห็นว่ามีการ
ปฏิบัติตามภารกิจการบริหารงานด้านการจัดองค์การ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และด้านการควบคุมมีค่าเฉลี่ย
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ต่ าที่สุด ส่วนบุคลากรอาจารย์อัตราจ้าง มีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบัติตามภารกิจการบริหารงานด้าน
การจัดองค์การ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และด้านการวางแผน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

บัวทิพย์  บุญประเสริฐ (2551) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของนักกรีฑาทีมชาติไทยต่อการ
จัดการของสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง เป็นนักกรีฑาทีมชาติไทย อายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี เป็นนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้ระหว่าง 5,001-10,000 บาท ระยะเวลาที่เป็นนักกรีฑา
ทีมชาติหรือเยาวชนทีมชาติ ระหว่าง 0-5 ปี ความคิดเห็นของนักกีฑาทีมชาติไทยต่อการจัดการของ
สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก การเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของนักกีฑาทีมชาติไทยที่มีต่อการจัดการของสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า นักกรีฑามีสัญชาติไทยที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ และระยะเวลาที่เป็นนักกรีฑาทีมชาติหรือเยาวชนทีมชาติ แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อ
การจัดการของสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชนูปถัมภ์ ในภาพรวม แตกต่างกัน 

ศิริมนัส อินต๊ะแก้ว (2551) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานของส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานส านักหอสมุด พบว่า ระดับความ
คิดเห็นสูงสุดในระดับมากของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย 
นโยบายการปรับลดก าลังคนภาครัฐท าให้บุคลากรปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้องใช้ทักษะความรู้
ความสามารถหลายด้าน บุคลากรต้องรับผิดชอบภาระงานที่เพ่ิมขึ้น นโยบายการปฏิรูปการศึกษาท า
ให้บุคลากรต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาและบุคลากรต้องพัฒนาแนวคิดและวิธีการในการ
ปฏิบัติงานให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ส าหรับระดับความคิดเห็นสูงสุดในระดับเห็น
ด้วยอย่างยิ่งของผู้บริหาร ได้แก่ปัจจัยด้านลักษณะสภาพแวดล้อมของงาน ประกอบด้วย การแสวงหา
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน  ความไม่แน่นอนของ
งบประมาณที่ได้รับมีผลต่อการบริหารจัดการอย่างมาก มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้ห้องสมุด
กลาง และแยกย่อยให้คณะจัดสรรให้ห้องสมุดคณะมีผลต่อต่อการพัฒนาส านักหอสมุดให้ เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ควรมีการพัฒนาทักษะเชิงบริหารจัดการให้กับผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน 
การให้รางวัลแก่บุคลากรเป็นภารกิจที่ส าคัญของผู้บริหารเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร  มี
มาตรการป้องกันภัยและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและทั่ วถึง และบุคลากรสร้าง
บรรยากาศการท างานมีลักษณะของการเคารพ ให้เกียรติเหมือนพี่กับน้อง 
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สุเมธ  ภิญญาคง (2552) ศึกษาเรื่อง การจัดการที่มีผลต่อปัจจัยแรงจูงใจในการท างานของ
พนักงาน บริษัท อูช่าสยามสตีลอินดัสตรียส์ จ ากัด (มหาชน) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย อายุระหว่าง 36-45 ปี มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-6/ปวช. มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 
10,001-15,000 บาท และมีระยะเวลาในการท างาน 11-20 ปี ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับการ
จัดการของบริษัท อูช่าสยามสตีลอินดัสตรียส์ จ ากัด (มหาชน) อยู่ในระดับปานกลาง ในภาพรวมและ
รายด้านทุกด้าน โดยพนักงานมีความคิดเห็นด้านการรายงานสูงสุด รองลงมาคือ การอ านวยการ การ
วางแผน การประสานงาน การจัดคนเข้าท างาน การจัดองค์การ และพนักงานมีความคิดเห็นด้านการ
ท างบประมาณต่ าสุด ปัจจัยแรงจูงใจในการท างานของพนักงานบริษัท อูช่าสยามสตีลอินดัสตรียส์ 
จ ากัด (มหาชน) ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยพนักงานมีปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน ด้าน
ความรับผิดชอบที่ได้รับสูงสุด รองลงมาคือ ความส าเร็จในการท างาน สถานภาพของอาชีพ ความ
มั่นคงปลอดภัย อยู่ในระดับมาก ในส่วนลักษณะของงาน การยอมรับ นโยบายและการบริหาร 
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ความก้าวหน้า การปกครองบังคับบัญชา เงินเดือน สภาพการ
ปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา อยู่ในระดับปานกลาง และพนักงานมีปัจจัยแรงจูงใจในการ
ท างาน ด้านสถานะทางสังคมต่ าสุด อยู่ในระดับน้อยตามล าดับ 

ปัญญา  นพข า (2553) ศึกษาเรื่อง การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี พบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีประสบการณ์การท างาน 1-5 ปี และมีต าแหน่งคนงานทั่วไป/พนักงานจ้างตามภารกิจ 
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  ให้ความส าคัญกับการ
บริหารงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่สูงสุดคือ การท า
งบประมาณ รองลงมาคือ การวางแผน การรายงาน การประสานงาน การอ านวยการ การจัดองค์การ 
และด้านการจัดคนเข้าท างานต่ าสุด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกันให้ความส าคัญกับการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนพนักงานที่มีอายุ ประสบการณ์ท างาน และต าแหน่งงาน
แตกต่างกันให้ความส าคัญกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพนักงานที่มีเพศแตกต่าง
กันให้ความส าคัญกับการบริหารงานในภาพรวมไม่แตกต่างกัน  

ไพวรรณ์  ยะกุล (2551) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานด้านการคลังของ
เทศบาลต าบล ในจังหวัดสระบุรี การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารงานด้านนการคลัง
และเปรียบเทียบการบริหารงานด้านการคลังของเทศบาลต าบล ในจังหวัดสระบุรี จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล ผลวิจัยพบว่า บุคลากรของเทศบาลในจังหวัดสระบุรีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 
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30-40 ปี ต าแหน่งข้าราชการ ระดับปริญญาตรี รายได้ 5,001-10,000 บาท และมีระยะเวลาในการ
ท างานต่ ากว่า 5 ปี มีการบริหารงานด้านงานคลัง อยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน บุคลากร
ที่มีอายุและระยะเวลาการท างานที่แตกต่างกัน มีการบริหารงานด้านการคลังแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 บุคลากรที่มีเพศ ต าแหน่งงาน ระดับการศึกษา และรายได้แตกต่างกัน 
มีการบริหารงานด้านการคลังไม่แตกต่างกัน 

 
2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

 มอทแทช (Mottaz, 1988 อ้างใน ปัญญา นพข า, 2553: 24) ได้ท าศึกษาเปรียบเทียบ
ความส าคัญของรางวัลตอบแทนภายในและรางวัลตอบแทนภายนอก ในการก าหนดความพึงพอใจใน
งานกลุ่ม คนงานจากหลายกลุ่มอาชีพ พบว่า รางวัลตอบแทนภายในมีอ านาจในการท านายความพึง
พอใจในงานได้มากที่สุด รองลงมาได้แก่ รางวัลตอบแทนภายนอกทางสังคมและรางวัลตอบแทนจาก
องค์กร 
 ดิมาโครและนิโกร (Demacro and Nigro, 1983 อ้างใน ปัญญา นพข า, 2553: 24) พบว่า 
การรับรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน 
ได้แก่ ความรับรู้เกี่ยวกับความถ่ี ความชัดเจนของผลป้อนกลับในการประเมินผล ความถูกต้องแม่นย า
และการประเมินผลที่มีพ้ืนฐานการพิจารณาอย่างยุติธรรม ซึ่งถ้าผู้ที่มีทัศนคติหรือเจตคติที่ไม่ดีต่อการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ก็จะเกิดการเสียขวัญและก าลังใจ ท าให้ผลผลิตลดลงหรือการลาออก การ
ขาดงานเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการประเมินผลการปฏิบัติงานมีประโยชน์ในการจูงใจให้พนักงานปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความสามารถอย่างเต็มที่ 
 เอ็มซอลลา (Msolla, 1995: 15-A) ศึกษาเรื่อง การประเมินการใช้ทักษะการบริหารงาน 
และความรู้ของคร-ูผู้บริหารวิทยาลัยในแทนซาเนีย การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ การส ารวจเพ่ือศึกษาการ
ใช้ความรู้และทักษะการบริหารงานของครู-ผู้บริหารวิทยาลัยในแทนซาเนีย ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาที่
คร-ูผู้บริหารเผชิญในการปฏิบัติภาระงานทั้งหมดเฉลี่ยแล้วอยู่ในขั้นต่ า และภาระงานที่ปฏิบัติทั้งหมดมี 
7 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงินและโครงการพ่ึงพาตนเอง ด้านการจัดการวัสดุและทรัพยากร ด้าน
สิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่ ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ด้านกิจการนักศึกษา ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการวางแผนและพัฒนา ซึ่งในการประเมินนั้น พบว่า งานที่ปฏิบัติได้ยาก
ที่สุดตามล าดับดังนี้ ด้านการจัดการวัสดุและทรัพยากร ด้านสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่ ด้านการเงิน
และโครงการพ่ึงพาตนเอง ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 
  
 
 



28 

 ไวย์เน่ (Wayne, 1999 อ้างใน สุเมธ ภิญญาคง, 2552: 70) ศึกษาบทบาทของทุนมนุษย์
แรงจูงใจ และการสนับสนุนจากหัวหน้างานในการท านายถึงความส าเร็จในอาชีพในด้านการขึ้น
เงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง และความพึงพอใจในอาชีพ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ครั้งนี้คือ 
หัวหน้างานและผู้ใต้บังคับบัญชาจ านวนทั้งสิ้น 245 คน ผลการวิจัยพบว่า ทุนมนุษย์ แรงจูงใจ และ
การสนับสนุนจากหัวหน้างานมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในอาชีพ ดังนี้ ทุนมนุษย์ในด้านการ
ฝึกอบรมนั้นมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความส าเร็จในอาชีพด้านความพึงพอใจในอาชีพอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และแรงจูงใจในด้านความปรารถนาที่จะต้องการเลื่อนขั้นไปสู่ต าแหน่ง
ที่สูงกว่านั้นมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความส าเร็จในอาชีพด้านการขึ้นเงินเดือนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนการสนับสนุนจากหัวหน้างานในด้านการเป็นผู้น าการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น า
และผู้ตาม (Leader-member Exchange) นั้นมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความส าเร็จในอาชีพทั้ง    
3 ด้าน (การขึ้นเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง และความพึงพอใจในอาชีพ) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 โคลเยอร์ (Colyer, 2000) ศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมขององค์กร ในการคัดเลือกสมาคมกีฬาใน
ออสเตรเลียตะวันตก โดยท าการศึกษาองค์กรทางกีฬา เกี่ยวกับ ความเป็นมา ปริมาณ คุณภาพ 
ตลอดจนกระบวนการในการด าเนินงาน โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบระหว่างสมาคมกีฬาต่างๆ จากผล
การศึกษาพบว่า เกิดความตรึงเครียดระหว่างองค์กรที่มีลักษณะที่เป็นกลุ่มอาสาสมัคร กับกลุ่มลูกจ้าง 
ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมขององค์กร ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กล่ าวว่าการวิจัยนี้
สามารถสัมผัสได้เพียงส่วนยอดสุดของภูเขาน้ าแข็ง ในการจัดการกีฬานั้น กล่าวคือ องค์กรทางการ
กีฬา ที่เราสัมผัสอยู่นั้นแท้จริงแล้วยังมีองค์ประกอบอ่ืน ๆ อยู่เบื้องหลังอีกมากเปรียบเสมือนกับภูเขา
น้ าแข็ง ที่ส่วนที่โผล่พ้นน้ าจะมีมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับส่วนฐานที่จมอยู่ใต้น้ าว่ามีมากหรือกว้างแค่ขนาด
ไหน ซึ่งรวมถึงวัฒนธรรมขององค์กรที่แสดงออกมา ในการท างานร่วมกันเป็นทีมมากกว่า แสดงออก
ในรูปแบบของกระบวนการท างานขององค์กร 
  จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงสรุปการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เพ่ือ
น าไปใช้ในการศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อการจัดการของคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามหลักการจัดการทั้ง 7 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการจัด
องค์การ ด้านการจัดคนเข้าคนงาน ด้านการอ านวยการ ด้านการประสานงาน ด้านการรายงานผล 
และด้านการงบประมาณ (Gulick and Urwick, 1973: 13) 

 
 
 


