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บทที ่2 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
              การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ยเูน่ียนเบล็ท์
อินดสัตร้ีส์ จ  ากดั จงัหวดัสมุทรสาคร ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 1.//แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
 2.//แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการเสริมแรง 
 3.//ประวติัความเป็นมา บริษทั ยเูน่ียนเบล็ทอิ์นดสัตร้ีส์ จ  ากดั 
 4.//งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน 

 
   ความหมายของแรงจูงใจ  
   พรรณี ชูใจเจนจิต ( 2533, หนา้ 23 ) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นตวักระตุน้ให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมเน่ืองมาจากแรงขบั ซ่ึงเป็นแรงจากภายในตวับุคคลท่ีมากระตุ้นให้เกิดความตอ้งการ  
หรือเป็นแรงท่ีมาจากส่ิงเร้าภายนอกกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการเช่นเดียวกนั ในสภาพของการเกิด
ความตอ้งการแสดงให้เห็นว่า ในช่วงเวลานั้นคน ๆ นั้นไม่มีส่ิงท่ีตอ้งการหรือมีอย่างไม่เพียงพอ    
ซ่ึงสภาพเช่นน้ีจะเป็นตวักระตุน้ใหค้นแสดงพฤติกรรมเพื่อใหไ้ดส่ิ้งต่าง ๆ มาสนองความตอ้งการ 
   สุรางค ์โคว้ตระกลู ( 2533, หนา้ 111 ) ใหค้วามหมายของแรงจูงใจ หมายถึงองคป์ระกอบ
ท่ีกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมท่ีมีจุดหมาย หรือสภาวะท่ีท าให้เกิดพฤติกรรม หรือไปยบัย ั้งพฤติกรรม
หรือท่ีไปก าหนดแนวทางพฤติกรรมท่ีแสดงออก   
   ประเสริฐ แสงหิรัญ ( 2527, หนา้ 14 ) กล่าวว่า การจูงใจเป็นสภาวการณ์ท่ีเร่งหรือกระตุน้
เตือนใหแ้สดงพฤติกรรมจนบรรลุเป้าหมาย สภาวการณ์ท่ีแสดงพฤติกรรมออกมาน้ีจะตอ้งมีส่ิงหน่ึง
เป็นตวัผลกัดนัอยา่งแน่นอน ตวัผลกัดนัน้ีเรียกวา่ แรงจูงใจ ( motive ) 
   บุญทนั ดอกไธสง และเอด็ สาระภูมิ ( 2538, หนา้ 15 ) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นลกัษณะของ
ความรู้สึกท่ีแสดงออกถึงเป้าหมายท่ีส าคัญ และเป็นการกระตุ้นให้พนักงานปฏิบัติงานตาม
จุดประสงคข์ององคก์าร 
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   พรรณราย ทรัพยะประภา ( 2529, หนา้ 12 )  กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะท่ีอินทรีย์
ถูกกระตุน้ใหแ้สดงพฤติกรรมเพื่อไปยงัจุดหมาย ( goal ) 
   ศิริโสภาคย ์บูรพาเดชะ ( 2529, หนา้ 16 ) กล่าวว่า แรงจูงใจ คือ บรรดาความปรารถนา
ความประสงคห์รือแรงขบั ( drive ) ซ่ึงท าให้เกิดล าดบัของเหตุการณ์ซ่ึงเรียกกนัว่าพฤติกรรมของ
มนุษย ์    
   สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต ( 2539, หนา้ 168 ) กล่าววา่ แรงจูงใจ หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลคาดหวงั 
โดยท่ีส่ิงนั้นอาจเป็นส่ิงท่ีบุคคลพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจก็ได ้ความคาดหวงัน้ีเป็นตวักระตุน้ให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมเรียกวา่ การจูงใจ ( motivation ) 
   วิภาพร มาพบสุข ( 2542, หนา้ 286 ) ไดใ้ห้ความหมายแรงจูงใจว่า แรงจูงใจเป็นแรง
กระตุน้หรือแรงผลกัดนัท่ีเกิดจากส่ิงเร้าภายใน ได้แก่ ความตอ้งการ แรงขบั หรือเกิดจากส่ิงเร้า
ภายนอก เช่น เคร่ืองล่อใจต่าง ๆ แรงจูงใจของพฤติกรรมเหล่าน้ีจะมีพลงักระตุ้นและก าหนด
พฤติกรรมเพื่อไปสู่จุดหลายปลายทาง เป็นตน้ 
   สมใจ ลกัษณะ ( 2542, หนา้ 192) ไดส้รุปเก่ียวกบัความหมายของแรงจูงใจและส่ิง            
ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีเป็นองคป์ระกอบส าคญัของสาเหตุการท าพฤติกรรมของบุคคล หรือแรงจูงใจและส่ิงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจ คือ ความตอ้งการ แรงขบั ส่ิงล่อใจ และรางวลั ซ่ึงความหมายสรุปไดด้งัน้ี 
   (1))/แรงจูงใจ ( motive หรือ motivation ) คือ แรง ( forces ) ท่ีกระตุน้ผลกัดนัช้ีน าให้
บุคคลท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง หรืองดเวน้ไม่ท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง ส่ิงเร้าท่ีเป็น
ปัจจยัท าใหเ้กิดแรงจูงใจจะเรียกวา่ ส่ิงจูงใจ ( motivator ) เช่น เงิน เกียรติยศ เป็นตน้ 
  (2)//ความตอ้งการ คือ สภาวะขาดแคลน บกพร่อง เดือดร้อน ล าบาก หรือความรู้สึกว่าขาด
แคลน อยากได ้ท่ีบุคคลประสบในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง เช่น หิว กระหาย เจ็บป่วย อยากกา้วหน้า 
เป็นตน้ 
   (3)//แรงขบั ( drives ) คือ ความตอ้งการขั้นพื้นฐานในระบบร่างกายของคน เช่น ตอ้งการ
อาหาร เคร่ืองด่ืม อากาศบริสุทธ์ิ พน้จากอาการเจบ็ปวดไม่สบาย เป็นตน้ 
   (4)//ส่ิงล่อใจ ( incentive ) คือ ผลตอบแทนท่ีบุคคลพอใจจะได้รับเม่ือท าพฤติกรรมได้
เหมาะสม ส่ิงล่อใจเป็นขอ้ตกลง เง่ือนไข หรือค าส าคญัท่ีบุคคลคาดหวงัก่อนท าพฤติกรรม เช่น 
คาดหวงัวา่ตั้งใจท างานจะไดเ้ล่ือนขั้นเงินเดือน 2 ขั้น เป็นตน้ 
   (5)//รางวลั ( reward ) คือ ผลตอบแทนท่ีบุคคลได้รับเม่ือพฤติกรรมได้ตรงกบัเกณฑ ์
แบ่งเป็น รางวลัภายนอก ( extrinsic reward ) เช่น ไดเ้งินตอบแทน ไดต้  าแหน่ง และรางวลัภายใน    
( intrinsic reward ) เช่น ภูมิใจในความส าเร็จของงาน ดีใจท่ีสามารถท างานจนส าเร็จ เป็นตน้ 
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   สมใจ ลกัษณะ ( 2542, หนา้ 193 ) กล่าวว่า แรงจูงใจในการท างาน  หมายถึง ความรู้สึก   
ท่ีดีของบุคลากรท่ีมีต่องาน องคป์ระกอบและส่ิงจูงใจในดา้นต่าง ๆ ของงานท่ีเก่ียวกบันโยบายและ
การบริหารการปกครอง บงัคบับญัชา เงินเดือน ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล สภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน ความส าเร็จในการท างาน การยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ                
และความกา้วหนา้ 
  จากความหมายต่าง ๆ ขา้งตน้ สรุปไดว้่า แรงจูงใจในการปฏิบติังาน หมายถึง ความรู้สึก
หรือทศันคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่องานท่ีปฏิบติั และอยู่ในความรับผิดชอบ อนัเป็นผลมาจากปัจจยั
หรือองคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมใหก้ารปฏิบติังานประสบผลส าเร็จ และตอบสนองความตอ้งการ
ของแต่ละบุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจไดอ้ยา่งเหมาะสม  
  ความหมายและประเภทของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  Feldman & Arnold, ( 1983, p. 192 ) ใหค้วามหมายไวว้่า แรงจูงใจในงาน คือ ส่ิงท่ี
แสดงออก หรือความรู้สึกในทางบวกท่ีมีอยูท่ ั้งหมดท่ีบุคคลมีต่องานท่ีเขาปฏิบติั 
  Newstrom & Davis, ( 1989, p. 179 ) กล่าวว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังาน เป็นทศันคติ
ชอบหรือไม่ชอบของผูป้ฏิบติังานท่ีมีต่องานท่ีท า ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ามีขอ้ผูกพนั หรือขอ้ตกลง
ระหวา่งความคาดหวงัจากงานของผูป้ฏิบติักบัผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากงาน 
  พวงเพชร วชัรอยู ่( 2537, หนา้ 145 ) กล่าววา่แรงจูงใจในการท างาน เป็นส่ิงใด ๆ ท่ีท าให้
พฤติกรรมหรือการกระท าของมนุษยเ์กิดข้ึน 
  ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ ( 2533, หน้า 143 ) ให้ความหมายไวว้่า แรงจูงใจในการ
ปฏิบติังาน หมายถึง ความรู้สึกท่ีมีต่อการท างานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติงาน และได้รับผลตอบแทน คือ ผลท่ีเป็นความพึงพอใจท่ีท าให้บุคคลท่ีเกิดความรู้สึก
กระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นท่ีจะท างาน มีขวัญก าลังใจ ส่ิงเหล่าน้ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพ             
และประสิทธิผลของการท างาน รวมทั้งส่งผลต่อความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์าร 

  วินัย โกยดุลย ์( 2537, หน้า 12 ) กล่าวว่า แรงจูงใจในงานเป็นการแสดงออกหรือ
ความรู้สึกท่ีดีท่ีมีต่องานท่ีเขากระท าอยู ่ซ่ึงความรู้สึกน้ีเกิดจากการท่ีบุคคลไดรั้บการตอบสนองทั้ง
ดา้นร่างกายและจิตใจ จนเกิดทศันคติท่ีมีต่องานท่ีเขาปฏิบติั และแรงจูงใจในงานน้ีเป็นเร่ืองของแต่
ละบุคคลท่ีอาจจะมีความพึงพอใจในการท างานจากปัจจยัท่ีต่างกนั เช่น ค่าจา้ง ความมัน่คง สภาพ
การท างาน โอกาสท่ีไดรั้บความกา้วหนา้ การยอมรับนบัถือ ความสัมพนัธ์ทางสังคมและปัจจยัอ่ืน ๆ 
เป็นตน้ ถา้หากปัจจยัต่าง ๆ ไม่ตอบสนองความตอ้งการย่อมท าให้ผูป้ฏิบติังานเกิดทศันคติทางลบ 
ท าใหเ้กิดความไม่พึงพอใจในการท างานข้ึน 
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               ยงยทุธ เกษสาคร ( 2543, หนา้ 17 ) ใหค้วามหมายของแรงจูงใจในงาน  ( job satisfaction )     

ว่าเป็นเร่ืองของบุคคล เป็นความรู้สึกส่วนตวัของบุคคลในการท างาน และต่องานท่ีเขาท าอยู ่         

ต่อหน่วยงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน และความคาดหวงัทางจิตวิทยา ในสภาพการท างานคนจะรู้สึกพอใจ

ในงานท่ีท า และเต็มใจท าเม่ืองานนั้นให้ผลตอบแทนทั้งทางวตัถุและจิตใจ ซ่ึงสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการขั้นพื้นฐานของบุคคลนั้นได ้

 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน คือส่ิงท่ีสะท้อน

ความรู้สึกหรือทศันคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่องานท่ีปฏิบติั และอยู่ในความรับผิดชอบ อนัเป็นผลมา

จากปัจจยัหรือองคป์ระกอบต่าง ๆ ในการปฏิบติังานท่ีตอบสนองความตอ้งการของแต่ละบุคคลทั้ง

ทางร่างกายและจิตใจไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากน้ีแรงจูงใจยงัเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างขวญัและ

ก าลงัใจในการปฏิบติังานใหก้บับุคลากรในองคก์รหรือในโรงเรียน เป็นแรงเสริมในการกระตุน้ให้

บุคลากรในโรงเรียนมีความกระตือรือร้นและมีความเตม็ใจท่ีจะท างานอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ

ของตนเอง โดยมีความรักและศรัทธาในองคก์รท่ีปฏิบติังานอยู ่ 

 ประเภทของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

   แรงจูงใจเป็นส่ิงท่ีมีพลงัและมีทิศทาง นัน่คือ แรงจูงใจจะท าหนา้ท่ีเป็นตวักระตุน้ใหค้นมี

การกระท า เพื่อไปสู่ จุดหมายปลายทาง ซ่ึงตัวกระตุ้น น้ีอาจจะเป็นแรงท่ีมาจากภายใน              

เรียกว่าแรงจูงใจภายใน หรือตวักระตุน้อาจจะเป็นแรงท่ีมาจากส่ิงเร้าภายนอก เรียกว่าแรงจูงใจ

ภายนอก การท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองแรงจูงใจ ไม่ว่าจะเป็นแรงจูงใจภายในหรือภายนอก ท าให้

เขา้ใจเก่ียวกบัการแสดงพฤติกรรมของคนว่า “ท าไมแต่ละคนจึงประพฤติปฏิบติัดงัเช่นท่ีเป็นอยู่” 

แรงจูงใจจะเป็นตัวกระตุ้นให้คนแสดงพฤติกรรม การท่ีคนแสดงพฤติกรรมเน่ืองจากมีความ

ตอ้งการ การท่ีเรามีความตอ้งการส่ิงใดส่ิงหน่ึงแสดงว่าในช่วงนั้น เราไม่มีในส่ิงนั้น ๆ หรือมีไม่

เพียงพอ ซ่ึงสภาพน้ีจะเป็นตวักระตุน้ให้คนแสดงพฤติกรรม เน่ืองจากคนเรามีความต้องการไม่

ส้ินสุด คนเราจึงยงัคงมีการแสดงพฤติกรรมอยู่ตลอดเวลา การแสดงพฤติกรรมของคนเราในแต่    

ละวนั หรือแมแ้ต่การแสดงพฤติกรรมของคน ๆ เดียวกนัในแต่ละวนัอาจจะเน่ืองมาจากแรงจูงใจ       

ทั้งสองชนิด การแสดงพฤติกรรมของตนเองบางคร้ังถา้ท าส่ิงใดเพื่อหวงัให้คนเห็น หวงัค าชม หรือ

การยอมรับ การกระท านั้นเป็นไปเน่ืองจากแรงจูงใจภายนอก แต่ถา้เม่ือใดมีความสุข ความพอใจ ก็

จะท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง แมเ้ม่ือไม่มีใครเห็นไม่มีใครชม ก็ยงัมีความพอใจท่ีจะท า การกระท านั้นเป็นไป

เน่ืองมาจากแรงจูงใจภายใน 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 
 

13 

อารี พนัธม์ณี ( 2538, หนา้ 8 ) ไดแ้บ่งประเภทของแรงจูงใจในการปฏิบติังาน มีดงัน้ี 
(1)  แรงจูงใจภายนอก 
       แรงจูงใจภายนอกเป็นแรงจูงใจท่ีเกิดจากการน ากิจกรรมมากระตุน้ใหบุ้คคลอ่ืนท าใน

ส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ ซ่ึงนกัจิตวิทยาท่ีให้ความสนใจ แรงจูงใจภายนอกจะอธิบายเก่ียวกบัแรงจูงใจ
ดว้ยเร่ืองของการเสริมแรง และส่ิงจูงใจต่าง ๆ นักจิตวิทยากลุ่มน้ี คือกลุ่มพฤติกรรมนิยม ซ่ึงเป็น
กลุ่มท่ีมองธรรมชาติของมนุษยว์่า การแสดงพฤติกรรมหรือการเรียนรู้ของคนเป็นผลิตผลของ
ส่ิงแวดลอ้ม การใชก้ารเสริมแรงหรือส่ิงจูงใจต่าง ๆ หมายถึงการใหส่ิ้งเร้าท่ีท าใหผู้ก้ระท าเกิดความ
พึงพอใจ ซ่ึงส่ิงเร้าน้ีจะเป็นตวักระตุน้ให้แสดงพฤติกรรมเพิ่มข้ึน ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในกลุ่มน้ีเนน้
อย่างมากเก่ียวกบัเร่ืองการเสริมแรง ไดก้ล่าวว่า “การกระท าใด ๆ ถา้ไม่ไดรั้บการเสริมแรงย่อมมี
แนวโนม้ให้การกระท าส่ิงนั้น ๆ ค่อย ๆ หายไปในท่ีสุด” ดงันั้นความหมายของแรงจูงใจภายนอก
ตามทศันะของนักจิตวิทยา หมายถึง ส่ิงเร้าอนัได้แก่ตวัเสริมหรือส่ิงจูงใจ มีบทบาทในการเป็น
ตวักระตุน้ให้คนแสดงพฤติกรรมเพิ่มข้ึน พร้อมทั้งยงัแบ่งชนิดของการเสริมแรงจูงใจภายนอกไว ้
ดงัน้ี 

  (1.1)//การเสริมแรงทางบวก คือส่ิงท่ีท าให้พอใจ เช่น รางวลั ค  าชมเชย การยิ้มพยกั
หนา้และความสนใจ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นตวัเสริมแรงท่ีมีอิทธิพลมาก ทั้งยงัตรงกบัความตอ้งการอย่าง
หน่ึงของคน   คือ ตอ้งการเป็นท่ียอมรับเป็นท่ีรัก ตอ้งการชมเชย 

  (1.2)  การเสริมแรงทางลบ หมายถึง การน าส่ิงท่ีท าใหไ้ม่สบายใจต่าง ๆ ออกไป ไดแ้ก่ 
การต าหนิ การท่ีสังคมไม่ยอมรับ ค าวิจารณ์ ตลอดจนกระทัง่เสียงท่ีดงัอึกทึกจนเกินไป ฉะนั้นเม่ือ
ขจดัส่ิงท่ีท าใหอึ้ดอดัไม่สบายใจต่าง ๆ ออกไปจะช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ 
 (2)//แรงจูงใจภายใน 
    แรงจูงใจภายในประเภทน้ีจะเป็นผูท่ี้มีความสุขในการท าส่ิงต่าง ๆ เพราะมีความ         
พึงพอใจโดยตวัของมนัเอง มิได้หวงัรางวลัหรือค าชมเชย จึงมีแรงจูงใจภายในท่ีจะท าส่ิงต่าง ๆ 
อยา่งต่อเน่ืองไม่มีท่ีส้ินสุด ไม่มีความเบ่ือหน่าย จะเป็นผูท่ี้ท างานเพราะรักในงาน ถึงแม้จะไม่มีใคร
เห็น ไม่มีใครชมหรือท างานแลว้ไม่ไดส้องขั้น ก็ไม่เกิดความทอ้ถอยเบ่ือหน่าย เพราะเขามีความสุข   
ความพึงพอใจท่ีจะท างานนั้น ๆ แต่กลบัมีความรู้สึกว่าถึงแมไ้ม่มีใครเห็นแต่เขาก็เห็นการท าดีของ
ตนเอง คนประเภทน้ีถา้จะท าบุญก็เพราะตอ้งการท าบุญมิไดห้วงัผลตอบแทนใด ๆ ทั้งส้ิน ลกัษณะ
ของผูท่ี้มีการกระท าเน่ืองมาจากแรงจูงใจภายใน จะเป็นผูท่ี้ท าส่ิงต่าง ๆ เพื่อสนองความตอ้งการของ
ตนเองไม่ตอ้งคอยหวาดวิตก หรือกงัวลว่าใครจะคิดอย่างไรกบัตน ท าให้สามารถท างานไดเ้ต็มท่ี 
เป็นผูท่ี้สามารถสร้างสัมพันธภาพกันคนทั่ว ๆ ไปได้ดี มิใช่สร้างสัมพันธ์เฉพาะบุคคลท่ีท า
ประโยชน์ใหไ้ดเ้ท่านั้น เป็นผูท่ี้ท างานโดยมุ่งหวงัประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน 
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              ความส าคญัของแรงจูงใจ 

              แรงจูงใจมีความส าคญัต่อการปฏิบติังานของบุคลากร แรงจูงใจท าให้เกิดการเร่ิมตน้ของ
พฤติกรรม ควบคุมทิศทางการท างานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นงานอะไร ส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีจะท าให้งาน
ส าเร็จไดผ้ลดี คือความตั้งใจและกระตือรือร้นในการท างานถา้ไม่มีการจูงใจพฤติกรรมท่ีแสดงออก
กจ็ะเป็นไปในลกัษณะเหน่ือยหน่ายไม่ตั้งใจไม่กระตือรือร้นในการท างาน ดงันั้นถา้พิจารณาจะเห็น
ไดว้า่การจูงใจมีความส าคญัดงัน้ี ( วินยั โกยดุลย,์ 2537, หนา้ 14 ) 
 (1)//เป็นตวัพลงั แรงจูงใจท่ีเกิดจากแรงผลกัดนัทางสรีรวิทยาในร่างกาย เช่น ความหิว 
ความกระหาย จะท าให้ร่างกายมีพลงัเพิ่มข้ึน เช่น ทารกเม่ือหิวจะไม่ยอมนอน แต่จะร้องไห้ด้ินรน
จนกว่าจะไดรั้บอาหารบ าบดัความหิว เป็นตน้ เราจะพบบ่อยว่าคนจะแบกของหนีไฟไดโ้ดยไม่รู้สึก
เหน่ือยเน่ืองจากกลวัวา่ของจะถูกไฟไหม ้สรุปไดว้า่แรงจูงใจเป็นส่ิงกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรม 
 (2)//เป็นแรงเสริม การท่ีบุคคลแสดงความถ่ีของพฤติกรรมเพิ่มข้ึน เป็นผลเน่ืองมาจากการ
ท่ีบุคคลมีแรงจูงใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมนั้น เช่น เม่ือบุคคลช่วยเหลือคนอ่ืนและได้รับค าชมเชย    
เขากจ็ะแสดงพฤติกรรมเช่นน้ีอีก เพราะไดแ้รงเสริมทางสงัคมคือค าชมเชย เป็นตน้ 
 เจียระไน จิระโร ( 2544,หนา้ 10 ) กล่าวถึงความส าคญัของการจูงใจไวว้่าประการแรก 
แรงจูงใจเป็นตวัพลงัท่ีเกิดจากแรงผลกัดนัทางสรีรวิทยาในร่างกาย เช่น ความหิว ความกระหาย    
จะท าให้ร่างกายมีพลงัเพิ่มข้ึน ความกลวั ความกระวนกระวายก็จะท าให้ร่างกายมีพลงัเพิ่มข้ึน      
เป็นตน้ ประการท่ีสอง แรงจูงใจเป็นแรงเสริม การท่ีบุคคลแสดงความถ่ีของพฤติกรรม เป็นผลอนั
เน่ืองมาจากการ  ท่ีบุคคลมีแรงจูงใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมนั้น เช่น เม่ือบุคคลช่วยเหลือคนอ่ืนแลว้
ไดรั้บค าชมเชย เขากจ็ะแสดงพฤติกรรมเช่นน้ีอีก เพราะไดแ้รงเสริมทางสงัคมคือค าชมเชย เป็นตน้ 
 ประชา อ่อนรักษา ( 2542,หนา้ 11 ) ไดศึ้กษาองคป์ระกอบท่ีเป็นแรงจูงใจในการเขา้ศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลยัรามค าแหง ไดส้รุปถึงความส าคญัของแรงจูงใจว่า เป็นส่ิงท่ีท าให้บุคคลเกิดพลงั
ท่ีจะแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ อนัจะท าให้เกิดการท่ีจะกระท าหรือไม่ท าส่ิงหน่ึงส่ิงใด และท าให้เกิด
ความพร้อมในการเรียนได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ีแรงจูงใจท าให้บุคคลหรือผูเ้รียนสามารถไปสู่
จุดหมายปลายทางตามท่ีพวกเขาคาดหวงัไว ้
 ปัจจัยทีก่่อให้เกดิแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดแรงจูงใจ คือสภาพการณ์ใด ๆ ก็ตาม ท่ีส่งผลใหบุ้คคลรู้สึกดีและเป็นสุข 
Herzberg ได ้แบ่งแรงจูงใจได ้2 ดา้น คือ ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุน ( Herzberg and others,1959, 
pp. 113-114 ) 
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  (1)  ปัจจยัจูงใจ ( Motivation Factors ) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโดยตรง เป็นปัจจยัท่ี    
จูงใจให้คนชอบและรักงาน เป็นตัวสร้างความพอใจให้บุคคลในองค์การปฏิบัติงานได้อย่าง            
มีประสิทธิผลมากข้ึน มี 5 ประการ คือ 
        (1.1)//ความส าเร็จของงาน หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถท างานได้เสร็จส้ินและ         
ประสบผลส าเร็จอยา่งดี มีความสามารถในการแกปั้ญหาต่าง ๆ 
        (1.2)//การไดรั้บการยอมรับนับถือ หมายถึง การไดรั้บการยอมรับนับถือไม่ว่าจาก
ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนผูม้าขอรับค าปรึกษา หรือจากบุคคลในหน่วยงาน การยอมรับน้ีอาจจะเป็น        
การยกย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้ก าลงัใจ หรือการแสดงออกอ่ืนใด ท่ีก่อให้เห็นถึงการ
ยอมรับในความสามารถ 
        (1.3)//ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั หมายถึง งานท่ีน่าสนใจ งานท่ีตอ้งอาศยัความคิด
ริเร่ิมสร้างความทา้ทายให้ตอ้งลงมือท า หรือเป็นงานท่ีสามารถท าตั้งแต่ตน้จนจบไดโ้ดยล าพงัแต่ผู ้
เดียว 
        (1.4)//ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการไดรั้บมอบหมายให้
รับผิดชอบงานใหม่ ๆ และมีอิสระในการรับผิดชอบไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอยา่ง
ใกลชิ้ด 
       (1.5)//ความกา้วหน้าในงาน หมายถึง การท่ีงานท่ีปฏิบติัมีความส าเร็จและกา้วหน้า 
การมีโอกาสไดศึ้กษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม หรือไดรั้บการฝึกอบรม 
 (2)  ปัจจยัค ้าจุน ( Maintenance Factors ) หมายถึง ปัจจยัท่ีจะค ้าจุนให้แรงจูงใจในการ
ท างานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ถา้ไม่มีหรือมีในลกัษณะท่ีไม่สอดคลอ้งกบับุคคลในองค์การ 
บุคคลในองคก์ารจะเกิดความไม่ชอบงานข้ึน ปัจจยัค ้าจุนมี 6 ประการ คือ 
   (2.1)//เงินเดือน หมายถึง เงินเดือน และการเล่ือนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้ น            
เป็นท่ีพอใจของบุคคลท่ีท างาน 
                      (2.2)//โอกาสท่ีจะไดรั้บความก้าวหน้าในอนาคต หมายถึง การท่ีบุคคลได้รับการ
แต่งตั้งเล่ือนต าแหน่งภายในหน่วยงาน และสถานการณ์ท่ีบุคคลสามารถ ไดรั้บความกา้วหน้าใน
ทกัษะวิชาชีพ 
      (2.3)//ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน หมายถึง การติดต่อไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจาท่ี
แสดงถึงความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถท างานร่วมกนั มีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัอยา่งดี 
          (2.4)//สถานะของอาชีพ หมายถึง อาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับนับถือของสังคม มีเกียรติ
และศกัด์ิศรี 
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                      (2.5)//นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจัดการและการบริหารงานของ
องคก์ารและการติดต่อส่ือสารภายในองคก์าร 
                    (2.6)//สภาพการท างาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสง เสียง อากาศ 
ชัว่โมงการท างาน รวมทั้งลกัษณะส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ เป็นตน้ 
 องค์ประกอบทีก่่อให้เกดิแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 การท่ีบุคคลจะเกิดแรงจูงใจหรือไม่ต่อการท างาน และต่อบรรยากาศภายในองค์การ        
ได้มีการศึกษาคน้ควา้กันมากมายถึงปัจจยัท่ีก่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังานซ่ึงพอจะสรุป     
เป็นแนวคิดได ้ดงัน้ี 

        Gilsally และ Brown ( อา้งถึงใน มจัฉรี โอสถานนท์, 2539, หนา้ 39 ) ให้ทศันะว่า 
องคป์ระกอบท่ีก่อใหเ้ป็นท่ีพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีส าคญัมีอยู ่5 ประการ คือ 
 (1)//ระดบัอาชีพ ถา้อาชีพนั้นอยูใ่นสถานภาพสูง เป็นท่ียอมรับนบัถือของคนทัว่ไป 
 (2)//สภาพการท างาน ตอ้งมีลกัษณะท่ีสะดวกสบายเหมาะสมในการปฏิบติังาน 
 (3)//อาย ุผูท่ี้ปฏิบติังานอายุระหว่าง 25-34 ปี และ 45-58 ปี จะมีแรงจูงใจในงานนอ้ยกว่า
กลุ่มอายอ่ืุน ๆ 
 (4)//รายได ้ไดแ้ก่ รายไดป้ระจ าและรายไดพ้ิเศษจะตอ้งเป็นธรรม 
              (5) /คุณภาพของการปกครองบงัคบับญัชา ไดแ้ก่ มีความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งหวัหนา้งาน
และคนงาน การเอาใจใส่ต่อความเป็นอยูข่องคนงาน                      

 ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ Alderfer  และทฤษฎีล าดับขั้นความ

ต้องการของ Maslow 

    (1)  ทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ (Alderfer Existence Relatedness 
Growth Theory) 
                  ทฤษฎี ERG ของ Alderfer (1974) ไดพ้ฒันาทฤษฎี โดยยดึถือพื้นฐานความรู้จากทฤษฎี
ของ Maslow โดยตรง แต่มีการสร้างรูปแบบท่ีเป็นจุดเด่นท่ีต่างไปจากทฤษฎีของ Maslow คือ 
Alderfer เห็นวา่ความตอ้งการของมนุษยท์ั้ง 3 ประการ ไดแ้ก่ 
       (1)  Existence needs : E คือ ความตอ้งการอยูร่อดหรือการด ารงชีวิต 

      (2)  Relatedness needs : R คือ ความตอ้งการมีความสัมพนัธ์กนัทางสงัคม 
      (3)  Growth needs : G คือ ความตอ้งการความกา้วหนา้และเจริญเติบโต 
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      ตามทฤษฎีความตอ้งการของ Maslow (1970) นั้น ความตอ้งการจะไดรั้บการตอบสนอง
เป็นขั้น ๆ และกา้วหนา้ข้ึนไปเร่ือย ๆ กล่าวคือ เม่ือใดท่ีความตอ้งการระดบัต ่าไดรั้บการตอบสนอง
แลว้ ความตอ้งการท่ีอยูใ่นระดบัท่ีสูงข้ึนก็จะมีผลในการจูงใจ ซ่ึงทฤษฎีความตอ้งการของ Alderfer 
ก็มีสภาพเหมือนกันแต่จะมีการเคล่ือนตวัถอยหลงัถา้ความตอ้งการท่ีอยู่ต  ่ากว่ายงัไม่ได้รับการ
ตอบสนอง จากความจริงขอ้น้ีท าใหผู้บ้ริหารสามารถทราบถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อ
ความตอ้งการกา้วหนา้หรือความตอ้งการความสัมพนัธ์ในสถานการณ์เช่นน้ี Alderfer ช้ีใหท้ราบว่า
ประเภทของความตอ้งการท่ีอยูต่  ่าลงไปจะมีความส าคญัในการจูงใจทนัที ความต้องการท่ีจะไดรั้บ
การยอมรับจากบุคคลอ่ืน และมีความรู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มทางสังคมมีความ
ตอ้งการเพื่อน เช่น การเขา้เป็นสมาชิกขององคก์ารหรือสมาคมต่าง ๆ เป็นตน้ นอกจากน้ี ส่ิงท่ีเป็น
ความตอ้งการเพิ่มข้ึนตามลกัษณะของกลุ่มสงัคม ยงัจ าแนกเป็น 
 (1) /ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยกยอ่งในสังคม ( Esteem of status needs ) เป็นความ
ตอ้งการมีเกียรติยศ มีฐานะดีในสงัคม ไดรั้บการยกยอ่งนบัถือจากบุคคลทัว่ไป 

  (2)//ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความส าเร็จดงัท่ีคาดหวงัไว ้( Self actualization or self 
realization needs ) ความตอ้งการน้ีนบัเป็นความตอ้งการขั้นสูงสุดของมนุษย ์เป็นความตอ้งการให้
บรรลุผลส าเร็จในส่ิงท่ีใฝ่ฝันไว ้ 

  จากแนวคิดของ Alderfer อาจกล่าวไดว้่า ความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยท่ี์มีความจ าเป็น
และการตอบสนองความต้องการส าหรับมนุษย์นั้ น อยู่บนพื้นฐานองค์ประกอบท่ีส าคญัหลัก         
ซ่ึงได้แก่ ความตอ้งการอยู่รอดหรือการด ารงชีวิต ความตอ้งการมีความสัมพนัธ์กันทางสังคม      
และความตอ้งการความกา้วหนา้และเจริญเติบโต 
              ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของ Maslow หรือท่ีนิยมเรียกว่า ทฤษฎีจูงใจของ Maslow 
และทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg ( Herzberg’s Two Factors Theory ) หรือท่ีนิยมเรียกว่า ทฤษฎี
จูงใจของ Herzberg ซ่ึงทั้งสองทฤษฎีน้ีมีความสมัพนัธ์และสอดคลอ้งกนั ดงัต่อไปน้ี คือ 
    ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของ Maslow ( Maslow’s Theory of Hierarchy of Needs ) 
Maslow0 ( 1970, p. 69 ) ไดต้ั้งทฤษฎีทัว่ไปเก่ียวกบัการจูงใจ อนัเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับกนั
แพร่หลายโดยมีขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัพฤติกรรมของมนุษย ์3 ประการ ดงัน้ี 
    (1) /คนทุกคนมีความตอ้งการและความตอ้งการน้ี จะมีอยูต่ลอดเวลาและไม่มีท่ีส้ินสุด 
   (2) /ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้ จะไม่เป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป 
ความตอ้งการท่ียงัไม่รับการตอบสนองเท่านั้นท่ีเป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรม 
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   (3) /ความต้องการของคน จะมีลักษณะเป็นล าดับขั้ นจากท่ีต ่ าไปหาสูงตามล าดับ
ความส าคญั กล่าวคือ เม่ือความตอ้งการในระดบัต ่าไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการระดบัสูง
กจ็ะเรียกร้องใหต้อบสนอง  
   นอกจากน้ีมาสโลว ์( Maslow ) ยงัไดส้รุปลกัษณะของการจูงใจไวว้่า การจูงใจจะเป็นไป
อยา่งมีระเบียบตามล าดบัของความตอ้งการ ( Hierarchy of Needs ) มีลกัษณะตามล าดบัจากต ่าไปหา
สูง 5 ขั้น ดงัน้ี 
 (1) /ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย ( Physiological Needs ) ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย
เป็นความต้องการเบ้ืองต้นเพื่อความอยู่รอด เช่น ความต้องการในเร่ือง อาหาร น ้ า ท่ีอยู่อาศัย 
เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ความตอ้งการพกัผอ่น และความตอ้งการทางเพศ เป็นตน้ ความตอ้งการ
ทางด้านร่างกายจะมีพฤติกรรมของแต่ละคน เม่ือความต้องการด้านร่างกายยงัไม่ได้รับการ
ตอบสนองความตอ้งการของแต่ละคน กจ็ะใชว้ิธีการทางออ้ม คือ การจ่ายเงินค่าจา้ง 
 (2) /ความตอ้งการความปลอดภยัหรือความมัน่คง ( Security of Safety Needs ) ถา้หาก
ความตอ้งการทางดา้นร่างกายไดรั้บการตอบสนองตามสมควรแลว้มนุษยก์็จะมีความตอ้งการในขั้น
ต่อไปท่ีสูงข้ึน คือความตอ้งการความปลอดภยัหรือความมัน่คงต่าง ๆ ความตอ้งการความปลอดภยั
จะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการป้องกนั เพื่อให้เกิดความปลอดภยัจากอนัตรายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัร่างกาย 
ความสูญเสียทางดา้นเศรษฐกิจ ส่วนความมัน่คงนั้นหมายถึง ความตอ้งการความมัน่คงในการด ารง
ชีพ เช่น ความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน สถานะทางสังคม เป็นตน้ 
 (3)//ความตอ้งการทางดา้นสังคม ( Social or Sense of Belonging Needs ) ภายหลงัจากท่ี
คนได้รับการตอบสนองชั้นต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วก็จะมีความต้องการท่ีสูงข้ึน คือความต้องการ
ทางดา้นสังคม จะเป็นส่ิงจูงใจท่ีส าคญัต่อพฤติกรรมของคน ความตอ้งการทางดา้นน้ีจะเป็นความ
ตอ้งการเก่ียวกบัการอยูร่่วมกนั และการไดรั้บการยอมรับจากบุคคลอ่ืนและมีความรู้สึกว่าตนเองนั้น
เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มทางสงัคมอยูเ่สมอ 
 (4)//ความตอ้งการท่ีจะมีฐานะเด่นในสังคม ( Esteem or Status Needs ) ความตอ้งการขั้น
ต่อมาเป็นความต้องการท่ีประกอบด้วยส่ิงต่าง ๆ ดัง น้ี  คือ ความมั่นใจในตนเองในเร่ือง
ความสามารถ ความรู้และความสามารถของตนเอง รวมตลอดทั้งความตอ้งการท่ีจะมีฐานะเด่นเป็น
ท่ียอมรับของบุคคลอ่ืน หรืออยากให้บุคคลอ่ืนยกย่องสรรเสริญ ในความรับผิดชอบในหน้าท่ีการ
งานการด ารงต าแหน่งท่ีส าคญัในองคก์าร 
 (5) /ความตอ้งการท่ีไดรั้บความส าเร็จในชีวิต ( Self-Actualization or Self Realization 
Needs ) ล าดบัขั้นความตอ้งการท่ีสุดสูงของมนุษยก์็คือ ความตอ้งการท่ีจะส าเร็จในชีวิตตามความ
นึกคิด หรือความคาดหวงั ทะเยอทะยานใฝ่ฝัน ภายหลงัจากท่ีมนุษย์ไดรั้บการตอบสนองความ
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ตอ้งการ   ทั้ง 4 ขั้นอยา่งครบถว้นแลว้ ความตอ้งการในขั้นน้ีจะเกิดข้ึนและมกัจะเป็นความตอ้งการท่ี
เป็นอิสระเฉพาะแต่ละคน ซ่ึงต่างก็มีความนึกคิดใฝ่ฝันท่ีอยากได้รับผลส าเร็จในส่ิงอนัสูงสุดใน
ทศันะของตน 
 กล่าวโดยสรุป ทฤษฎี Maslow ไดอ้ธิบายถึงความตอ้งการของมนุษยท่ี์เป็นล าดบัขั้น 
ผูบ้ริหารควรให้ความสนใจและพิจารณาว่าพนักงานแต่ละคนมีความตอ้งการอยู่ในระดบัใด หาก
ผูบ้ริหารสามารถสร้างบรรยากาศการท างานให้เอ้ือต่อการตอบสนองความต้องการเหล่านั้ น
ผูบ้ริหารก็จะสามารถ จูงใจพนกังานให้แสดงพฤติกรรมท่ีตอ้งการได้ ถา้หากผูบ้ริหารลม้เหลวใน
การระบุความตอ้งการของพนกังานอาจส่งผลใหบุ้คคลนั้นแสดงพฤติกรรมตอบสนองความตอ้งการ
ของตนเอง แต่ไม่เป็นไปทางเดียวกนักบัเป้าหมายขององคก์าร อย่างไรก็ตาม Maslow ยอมรับใน
แนวคิดท่ีว่ามนุษยอ์าจมีความตอ้งการหลายอยา่งพร้อมกนั เช่น ความตอ้งการทางร่างกายพร้อมกบั
ความมัน่คงปลอดภยั ความตอ้งการยอมรับความส าเร็จ เป็นตน้ และตราบใดท่ีมนุษย์ยงัมีความ
ตอ้งการข้ึน ๆ ลง ๆ ไม่เป็นไปตามล าดับขั้น ทั้ งน้ีเพราะสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปหรือ
ค่านิยมท่ีเปล่ียนแปลง เช่น บางคนอาจตอ้งการการยอมรับมากกว่าตอ้งการทางสังคมและความรัก 
หรือตอ้งการยอมรับมากกวา่ความมัน่คงปลอดภยั เป็นตน้ 
 Gillmer ( 1967, pp. 400-401 ) ไดส้รุปองคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีเอ้ืออ านวยต่อแรงจูงใจและ
ความพึงพอใจในการท างานไว ้10 ประการ ดงัน้ี 
 (1) /ความปลอดภยั ( security ) ไดแ้ก่ ความมัน่คงในการท างาน การไดรั้บความเป็นธรรม
จากผูบ้ ังคบับัญชา คนท่ีมีพื้นฐานความรู้น้อยหรือขาดความรู้ย่อมเห็นว่าความมั่นคงในงานมี
ความส าคญักบัเขามาก แต่คนท่ีมีความรู้สูงจะรู้สึกวา่ไม่มีความส าคญัมากนกั 
 (2) /โอกาสกา้วหนา้ในการท างาน ( opportunity for advancement ) ไดแ้ก่ การมีโอกาสได้
เล่ือนต าแหน่งการงานสูงข้ึน การมีโอกาสกา้วหน้าจากความสามารถในการท างานย่อมท าให้เกิด
ความพึงพอใจในงาน ผูช้ายมีความตอ้งการในเร่ืองน้ีสูงกวา่ผูห้ญิง 
    (3)//สถานท่ีท างานและการจดัการ ( company and management ) ไดแ้ก่ ความพอใจต่อ
สถานท่ีท างาน ช่ือเสียงของสถาบนัและการด าเนินงานของสถาบนั 
    (4) /ค่าจา้ง ( wages ) คนงานชายจะเห็นค่าจา้งเป็นส่ิงส าคญัส าหรับเขายิง่กว่าคนงานหญิง 
และผูท้  างานในโรงงานจะเห็นวา่ค่าจา้งมีความส าคญักบัเขามากกวา่ผูท้  างานในหน่วยงานของรัฐ 
    (5) /ลกัษณะของงานท่ีท า ( intrinsic aspects of the job ) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัความรู้
ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน หากไดท้ างานท่ีตรงตามความต้องการและความถนดัก็จะเกิดความ
พึงพอใจ 
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    (6) /การนิเทศงาน ( supervision ) การนิเทศงานมีความส าคญัท่ีจะท าให้ผูท้  างานมี
ความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พอใจต่องานได้ การนิเทศท่ีไม่ดีอาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ยา้ยงาน                   
และออกจากงาน 
    (7) /ลกัษณะทางสังคม ( social aspects of the job ) ถา้ผูป้ฏิบติังานท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีความสุขกจ็ะเกิดความพอใจในงานนั้น 
    (8)) การติดต่อส่ือสาร ( communication ) การติดต่อส่ือสารมีความส าคญัมากส าหรับผูมี้
ระดบัการศึกษาสูง 
    (9) /สภาพการท างาน ( working condition ) ไดแ้ก่ แสง เสียง อากาศ ชัว่โมงท างาน มีวิจยั
หลายอยา่งท่ีแสดงวา่ สภาพการท างานมีความส าคญัส าหรับหญิงมากกวา่ชาย 
   (10) /ส่ิงตอบแทนหรือประโยชน์เก้ือกลูต่าง ๆ ( benefits ) เช่น เงินบ าเหน็จเม่ือออกจาก
งาน การบริการและการรักษาพยาบาล สวสัดิการท่ีอยูอ่าศยั เป็นตน้ 
 จากแนวความคิดของ Gillmer ท าให้ทราบว่าแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการท างาน                      
มีความสัมพนัธ์กบัแนวคิดตามทฤษฎีของ Herzberg (1959) ซ่ึงแนวคิดดงักล่าว ไดส้รุปเก่ียวกบั
แรงจูงใจท่ีเก่ียวกับโอกาสก้าวหน้าในการท างาน ค่าจ้าง ลักษณะงานท่ีท า ส่ิงตอบแทนหรือ
ประโยชน์เก้ือกลูต่าง ๆ เพราะองคป์ระกอบเหล่าน้ี เป็นองคป์ระกอบส าคญัในการสร้างแรงจูงใจใน
การท างานใหก้บับุคลากรในองคก์าร ดงันั้นผูบ้ริหารหรือผูท่ี้มีความรับผดิชอบดา้นบุคลากรควรให้
ความส าคญักบัเร่ืองดงักล่าว ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัความตอ้งการโดยตรงท่ีบุคลากรส่วนใหญ่ตอ้งการ
ในชีวิตการท างาน เพราะการประสบผลส าเร็จในดา้นการท างาน จะช่วยส่งเสริมให้คุณภาพชีวิต
ความเป็นอยูดี่ข้ึนดว้ย 
 ความคิดของ Maslow ซ่ึงเป็นผูต้ ั้งทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจและไดแ้บ่งความตอ้งการ
พื้นฐานออกเป็น 5 ประเภท โดยมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Alderfer สรุปได ้ดงัน้ี 
 (1) /ความตอ้งการทางสรีระ  (physiological needs ) หมายถึง ความตอ้งการพื้นฐานของ
ร่างกาย เช่น ความหิว ความกระหาย เป็นความตอ้งการท่ีจ าเป็นส าหรับการมีชีวิตอยู ่ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ Alderfer ดา้นความตอ้งการอยูร่อดหรือการด ารงชีวิต 
 (2) /ความตอ้งการดา้นความมัน่คง ( safety needs ) หมายถึง ความตอ้งการมัน่คงปลอดภยั
ทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ เป็นอิสระจากความกลัว ขู่เข็ญ บงัคบัจากผูอ่ื้นและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Alderfer ดา้นความตอ้งการอยูร่อดหรือการด ารงชีวิต 

 (3) /ความตอ้งการความรักและเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ ( love belonging needs ) 
หมายถึง ความปรารถนาท่ีจะเป็นท่ีรักของผูอ่ื้น ตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ และยอมรับตน
เป็นสมาชิก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Alderfer ดา้นความตอ้งการมีความสัมพนัธ์กนัทางสงัคม 
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 (4) /ความตอ้งการท่ีจะรู้สึกว่าตนเองมีค่า ( esteem needs ) หมายถึง ความตอ้งการท่ีจะ
ประสบผลส าเร็จ มีความสามารถตอ้งการท่ีจะให้ผูอ่ื้นเห็นว่าตนมีความสามารถ ซ่ึงสอดคล้องกบั
แนวคิดของ Alderfer ดา้นความตอ้งการมีความสัมพนัธ์กนัทางสงัคม 
 (5) /ความตอ้งการรู้จักตนเองอย่างแทจ้ริงและพฒันาตนเองอย่างเต็มท่ี ตามศกัยภาพ        
ของตน ( self actualization ) หมายถึง ความตอ้งการท่ีจะรู้จกัตนเองตามสภาพท่ีแทจ้ริงของตนเอง      
รู้จกัค่านิยมของตนเอง มีความจริงใจต่อตนเอง ปรารถนาท่ีจะเป็นคนดีท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถท าได ้
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Alderfer ดา้นความตอ้งการความกา้วหนา้และเจริญเติบโต  
 จากแนวคิดท่ีสอดคล้องกันดังกล่าว พอสรุปได้ว่า แนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของ Maslow ทั้ง 5 ดา้น เป็นองคป์ระกอบพื้นฐานท่ีส าคญัและมีความเช่ือมโยงกบั
แนวคิดของ Alderfer อยา่งครอบคลุมและเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของมนุษย ์ดงันั้นจึงสามารถ
แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งแนวคิดของ Maslow และแนวคิดของ Alderfer ดงัตารางท่ี 2.1 
 
ตารางท่ี 2.1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งทฤษฎีแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ Alderfer กบัทฤษฎีล าดบั   
                 ขั้นความตอ้งการของ Maslow 
 

ทฤษฎแีรงจูงใจในการปฎบัิตงิานของ Alderfer  
( Alderfer's Existence Relatedness Growth 

Theory ) 

ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow 
( Maslow's Theory of Hierarchy of 

Needs ) 
1. ดา้นความตอ้งการอยูร่อดหรือการด ารงชีวิต (E) 1. ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (อากาศ 

อาหาร น ้ า นอนหลบั เพศ ท่ีอยูอ่าศยั ฯลฯ) 
2. ความตอ้งการความปลอดภยัและความ
มัน่คง(ความปลอดภยัทางดา้นร่างกาย  

    ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ) 
2. ดา้นความตอ้งการมีความสมัพนัธ์กนัทางสงัคม(R) 3. ความตอ้งการทางสังคม (ความรัก การมี

ส่วนร่วม สมัพนัธภาพกบัผูอ่ื้น) 
4. ความตอ้งการยอมรับนบัถือ (เกียรติยศ 
ช่ือเสียง การยอมรับของผูอ่ื้น)  

3. ความตอ้งการความกา้วหนา้และเจริญเติบโต(G) 5. ความตอ้งการความส าเร็จสูงสุดแห่งตน 
(การพฒันาตนเองตามศกัยภาพ) 

 

ท่ีมา : วนัเพญ็ เล้ียงถนอม, 2553, หนา้ 38 
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 ทฤษฎเีกีย่วกบัแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ Mayo และคน 
อ่ืน ๆ (Mayo and other, 1930, อา้งถึงใน เกศินี ทีปประสาน, 2539, หนา้ 61 ) ท่ีศึกษาเก่ียวกบั
แรงจูงใจของคนงานท่ีโรงงานฮอวธ์อร์น ( Hawthorn Industry ) ของบริษทั เวสเทิร์น อีเลคทริค 
คอมปานี ( Western Electric Company ) ในปี ค.ศ. 1930 ซ่ึง Mayo ไดท้ดลองโดยดดัแปลงความ
เขม้ของแสงสวา่งในบริเวณท่ีท างาน การก าหนดมาตราส่วนของการจ่ายค่าจา้ง การก าหนดช่วงเวลา
พกัผอ่นและสภาพแวดลอ้มในดา้นต่าง ๆ ของโรงงานเพื่อทดสอบดูว่าผลการเปล่ียนแปลงส่ิงต่าง ๆ 
ดงักล่าวขา้งตน้จะมีผลต่อการผลิตอยา่งไรบา้ง ผลปรากฏว่า ผลผลิตของคนงานท่ีท าการศึกษาเพิ่ม
สูงข้ึน ถึงแมว้่าสภาพแวดลอ้มของการท างานจะเลวกว่าเดิมก็ตาม Mayo อธิบายสรุปไดว้่าผลผลิต
ของคนงานจะสูงข้ึน เม่ือมีการเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อตวัคนงาน การเอาใจใส่ดงักล่าวจะท าใหค้นงาน     
รู้สึกวา่ตนมีสถานภาพพิเศษในสายตาของเพื่อนร่วมงาน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าทศันคติของคนงานเป็น
ปัจจยัส าคญัต่อแรงจูงใจ การปฏิบติัอยา่งยติุธรรมจะช่วยสร้างทศันคติท่ีดีของคนงาน คนงานจะไม่
พึงพอใจหากรู้สึกวา่ตนถูกหลอกหรือถูกปฏิบติัเสมือนเป็นเคร่ืองจกัร จะเห็นไดว้่าขวญัก าลงัใจและ
แรงจูงใจเป็นเร่ืองส าคญัมากในการท างาน 
 กิติมา ปรีดีดิลก ( 2529, หนา้ 331-332 ) ไดมี้แนวคิดเร่ืองแรงจูงใจในการท างาน            
โดยกล่าวว่า แรงจูงใจในการท างานซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการบริหารงานไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า
องค์ประกอบอ่ืน ๆ หากท่ีใดเกิดแรงจูงใจข้ึนแลว้ท่ีนั่นย่อมจะเต็มไปดว้ยความร่วมมือและตั้งใจ
ท างานให้กับหน่วยงานอย่างเต็มท่ี ดังนั้ นการสร้างบรรยากาศในการท างานเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหาร       
พึงกระท า เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานต่อไป การสร้างความพึงพอใจในการท างานโดยส่วนใหญ่
แลว้จะเนน้ในเร่ืองการตอบสนองความตอ้งการของบุคคลในหน่วยงานท่ีพึงมี ดงัน้ี 
   (1)  ตอ้งรู้ความสามารถของบุคคลทุกคนในหน่วยงานเพื่อจดังานไดถู้กตอ้ง 
   (2)  สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงาน 
   (3)  การมอบหมายงานตอ้งชดัเจน 
   (4)  มีเทคนิคในการควบคุมงาน 
   (5)  ใหทุ้กคนไดท้ราบความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน 
   (6)  จดังานท่ีทา้ทายและริเร่ิมงานใหม่ ๆ ใหท้ าเสมอ 
   (7)  จดัเวลาต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมเพื่อเป็นการลดความเบ่ือหน่าย 
   (8)  ส่งเสริมใหมี้สภาพการท างานท่ีดี 
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   (9)  การบริหารงานดว้ยความเท่ียงตรง 
 (10)  ใหทุ้กคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยา่งเสรี 
 (11)  ใหค้วามมัน่คงในชีวิตและความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน 
 (12)  ยกยอ่งชมเชยแก่ผูป้ฏิบติังานท่ีมีผลงานดีเด่น 
 (13)  ใหทุ้กคนรู้จกัวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของคณะ 
 (14)  การจดัสวสัดิการต่าง ๆ ภายในองคก์ร 
 เม่ือบุคคลมีแรงจูงใจในการท างาน เขาจะแสดงพฤติกรรมออกมาใหเ้ห็น ดงัต่อไปน้ี 
 (1)//มีความเอาใจใส่ต่องาน ขยนัติดตามผลงานท่ีได้รับมอบหมายอยู่เสมอ เม่ือพบ
ขอ้บกพร่องเสียหายกพ็ยายามแกไ้ข หรือรีบช้ีแจงใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ 
 (2) /เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตวั ยอมเสียสละเวลา และความสุขส่วนตวั
เพื่องาน โดยไม่ตอ้งชกัชวนหรือขอร้อง 
 (3) /มีความสามคัคีเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั ไม่แตกแยกเป็นก๊กเป็นเหล่า 
 (4) /ไม่ขาดหรือหยดุงานโดยไม่จ าเป็น มีความสบายใจท่ีไดม้าท างานและร่วมท างานกบั
เพื่อนฝงู 
   Mumford ( 1972 อา้งถึงใน สมชาติ คงพิกุล, 2537, หนา้ 29 ) ไดจ้ าแนกแนวคิดเก่ียวกบั
แรงจูงใจในงานจากผลการวิจยั ออกเป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี 
   (1)//กลุ่มความตอ้งการทางดา้นจิตวิทยา ( The Psychological Needs School ) กลุ่มน้ี 
ไดแ้ก่ Maslow Herzberg Likert โดยมองแรงจูงใจในงานเกิดจากความตอ้งการของบุคคลท่ีตอ้งการ
ความส าเร็จของงานและความตอ้งการการยอมรับจากบุคคลอ่ืน 
   (2)//กลุ่มภาวะผูน้ า ( Leadership School ) มองแรงจูงใจเกิดจากรูปแบบและการปฏิบติั
ของผูน้ าท่ีมีต่อผูใ้ตบ้งัคบัชา กลุ่มน้ี ไดแ้ก่ Blake Mouton Fiedler 
   (3)//กลุ่มความพยายามต่อรางวลั ( Effort-Reward Bargain School ) เป็นกลุ่มท่ีมอง
แรงจูงใจในงานจากรายได้ เงินเดือน และผลตอบแทนอ่ืน กลุ่มน้ีได้แก่ กลุ่มบริหารธุรกิจของ
มหาวิทยาลยัแมนเชสเตอร์ ( Manchester Business School ) 
   (4)//กลุ่มอุดมการณ์ทางการจดัการ (Management Ideology School) มองแรงจูงใจจาก 
พฤติกรรมการบริหารงานขององคก์าร กลุ่มน้ี ไดแ้ก่ Crozier และ Gouldner 
   (5)//กลุ่มเน้ือหาของงานและการออกแบบงาน ( Work Content and Job Design School ) 
มองแรงจูงใจในงานเกิดจากเน้ือหาของตวังาน กลุ่มน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มจากสถาบนัทาวิสตอค ( Tavistock 
Institute ) มหาวิทยาลยัลอนดอน 
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   Green และ Kraft ( อา้งถึงใน สมชาติ คงพิกุล, 2537 หนา้ 37 ) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัแรงจูงใจ
และการปฏิบติังาน พบวา่ มี 3 แนวคิด คือ 
   (1) /แรงจูงใจท าใหเ้กิดการปฏิบติังาน ( satisfaction causes performance ) กลุ่มน้ีมีความ
เช่ือว่า ผูท่ี้มีสุขภาพดีจากการท างาน ผลผลิตจากงาน แนวความคิดน้ี ไดแ้ก่ แนวความคิดของ 
Vroom 
   (2)) การปฏิบติังานท าให้เกิดแรงจูงใจ (performance causes satisfaction) ผลงานท่ีดีจะ
สร้างแรงจูงใจใหแ้ก่บุคคล ไดแ้ก่ แนวความคิดของ Porter และ Lawler 
   (3) /รางวลัเป็นปัจจยัของแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ( reward as a causal factor ) แนว 
ความคิดน้ีมองรางวลัหรือส่ิงท่ีไดรั้บซ่ีงเป็นตวัแปรเกิดจากตวัแปรตน้ คือแรงจูงใจและคุณลกัษณะ
ของงาน กลุ่มแนวความคิดน้ี ไดแ้ก่ ผลงานของ Brayfield และ Crockett 
   จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานสรุปไดว้่า แรงจูงใจในงานเป็น
ความพอใจหรือความไม่พอใจของคนท่ีมีต่องาน เป็นความสุขของบุคคลท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน
และไดรั้บผลตอบแทน ซ่ึงแสดงให้เห็นความสอดคลอ้งระหว่างความคาดหวงัของคนท่ีมีต่องาน
และส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ ดงันั้นเม่ือคนมีแรงจูงใจท่ีจะท างานก็จะท าให้เกิดความพอใจในงานนั้น
ดว้ย 
 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานมีอยู่หลายทฤษฎี แต่ท่ีนิยมน ามาใชเ้ป็น
แนวทางในการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ 
 (1)//ทฤษฎีสองปัจจัย ( Two – Factor Theory of Motivation ) 
 ทฤษฎีของ Herzberg (1959) มีหลายช่ือ เช่น Sastifaction V. S. Motivation Theory, 
Dual Factors Theory และ Motivation-Hygiene Theory ทฤษฎีน้ีเกิดข้ึนจาก Herzberg และคณะ   
ไดท้ าการทดลองโดยการสมัภาษณ์วิศวกรและนกับญัชี ประมาณ 200 คน จากโรงงานอุตสาหกรรม 
11 แห่งในบริเวณเมืองพิตสเบิร์ก ( Pittsburg ) รัฐเพนซิลวาเนีย ( Pennsylvania ) ประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยการสัมภาษณ์คนงานแต่ละคนเพื่อหาค าตอบว่า “อะไรเป็นส่ิงท่ีท าให้เขารู้สึกว่า
ชอบหรือไม่ชอบงาน” ตลอดจนหาสาเหตุของความไม่พอใจ โดยทัว่ไปสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน หมายรวมถึงนโยบายขององคก์ารและการบริหารงาน การบงัคบับญัชา เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัของ
ความไม่พอใจงานน้ีเรียกว่า ปัจจยัอนามยั ( Hygiene Factors ) ค าวา่ “อนามยั”  ยมืมาจากวงการ
แพทย์ หมายถึง การบ ารุงรักษา แต่ไม่ได้ปรับปรุงให้ดีข้ึน คือเป็นการป้องกันไม่ให้ผลการ
ปฏิบติังานของบุคคลลดลงเน่ืองจากความไม่พอใจบางคร้ัง Herzberg จึงเรียกปัจจยัเหล่าน้ีว่าปัจจยั
บ ารุงรักษาหรือเป็นปัจจยัภายนอก ( Extrinsic Motivators ) ท่ีไม่ใช่งานโดยตรง ในทางกลบักนั
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ปัจจยัท่ีท าให้เกิดแรงจูงใจในงาน มกัจะมีอยูใ่นความสัมพนัธ์ของคนต่องานของเขา หรือมีอยูใ่นตวั
งานนั้นเอง เช่น ความส าเร็จในงาน การยอมรับในฝีมือ ความรับผิดชอบต่องานท่ีน่าสนใจและทา้
ทาย และความเจริญเติบโตและกา้วหน้าในอาชีพ เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัของแรงจูงใจในงานน้ีเรียกว่า 
ปัจจยัจูงใจ ( Motivators ) เพราะว่าปัจจยัเหล่าน้ีก่อใหเ้กิดผลทางบวกต่อความพอใจในการท างาน 
และท าให้ประสิทธิภาพการงานของบุคคลเพิ่มข้ึน ปัจจยัจูงใจเราจะเรียกว่า ปัจจยัภายใน ( Intrinsic 
Motivators ) เน่ืองจากเป็นเร่ืองของงานโดยตรงนัน่เอง 
 (2)//ทฤษฎีของ Mc Gregor ( Theory X,Theory Y ) 
        Mc Gregor ไดส้รุปไวว้่า การจูงใจจะเกิดข้ึนไดห้รือเป็นไปในทางใดยอ่มเกิดข้ึนอยู่
กบัทศันคติของผูบ้ริหารท่ีมีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นส าคญั ซ่ึงแยกทศันคติของผูบ้ริหารต่อการจูงใจ
ตามสมมติฐานเ ก่ียวกับคนได้ 2 ก ลุ่ม  สมมติฐานของกลุ่มแรกมีลักษณะท่ี เ ป็นทางลบ                     
ซ่ึง Mc Gregor ก าหนดว่าเป็นทฤษฏี X และขอ้สมมุติของกลุ่มท่ีสองมีลกัษณะเป็นไปในทางบวก
ก าหนดวา่เป็นทฤษฏี Y  
  สมมุติฐานของคนตามทฤษฏี X 
  (1)  คนส่วนมากไม่ชอบท างานและพยายามหลีกเล่ียงงานเม่ือมีโอกาส 
  (2)  เน่ืองจากคนไม่ชอบท างานจึงตอ้งบงัคบั ควบคุมหรือข่มขู่ ลงโทษใหท้ างาน 
  (3)  คนส่วนมากตอ้งการหลีกเล่ียงความรับผดิชอบ และชอบท่ีจะท างานตามค าสัง่ 
  (4)//คนทัว่ไปนึกถึงความมัน่คงปลอดภัยเป็นส าคญัมากกว่าองค์ประกอบอ่ืน ๆ 
เก่ียวกบังาน 
  พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารท่ีมีความเช่ือตามทฤษฏี X จะใชว้ิธีการควบคุม
คนงานใกลชิ้ด คอยแต่จะจบัผดิ ไม่ใหท้ั้งเสรีภาพและโอกาส 
  สมมุติฐานของคนตามทฤษฏี Y 
  (1)  จะมองวา่การท างานเป็นของธรรมดา 
  (2)  คนงานจะด าเนินงานดว้ยตนเอง ควบคุมตนเองได ้
  (3)  จะแสดงความรับผดิชอบ 
  (4)  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการท างาน มีการตดัสินใจร่วมกนั 
  พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารท่ีมีความเช่ือตามทฤษฏี Y จะให้เสรีภาพแก่
คนท างานใหโ้อกาสทดลองริเร่ิมและท างานของตนเองมีการควบคุมห่าง ๆ โดยกวา้ง 
 (3)  ทฤษฎีของ Mc Clelland 
   Mc Clelland ไดเ้สนอแนวคิดทฤษฏีของแรงจูงใจท่ีไดจ้ากการศึกษาว่า แรงจูงใจมี 3 
ประการ คือ 
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  (1)//ความตอ้งการสมัฤทธ์ิผล เป็นแรงขบัเพื่อจะท าใหง้านท่ีกระท าประสบผลส าเร็จดี
ท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัมาตรฐาน 
  (2)//ความตอ้งการความรักและความผูกพนั เป็นความปรารถนาท่ีจะส่งเสริมและ
รักษาสัมพนัธภาพอันอบอุ่นเพื่อความเป็นมิตรกับผูอ่ื้น คลา้ยกับความต้องการทางสังคมของ 
Maslow 
  (3)//ความตอ้งการมีอ านาจ เป็นความตอ้งการท่ีจะท าให้คนอ่ืนมีความประพฤติหรือ          
มีพฤติกรรมตามท่ีตอ้งการ หรือตอ้งการท่ีจะมีอ านาจในการบงัคบับญัชาและอิทธิพลเหนือผูอ่ื้น 
  Mc Clelland ไดเ้น้นสาระส าคญัดา้นแรงจูงใจว่า ผูท่ี้จะท างานไดอ้ย่างประสบ
ความส าเร็จต้องมีแรงจูงใจด้านความตอ้งการสัมฤทธ์ิผลอยู่ในระดับสูง บุคคลแต่ละคนเม่ือมี
แรงจูงใจสูงกจ็ะสามารถท างานไดส้ าเร็จและช่วยใหง้านของหน่วยงานส าเร็จไปดว้ยดี 
  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Walton ( 1973, pp.12-15 ) ท่ีไดศึ้กษาคุณภาพชีวิต           
การท างานว่า เป็นลักษณะการท างานท่ีตอบสนองความต้องการและปรารถนาของบุคคล            
โดยพิจารณาแนวทางความเป็นบุคคล (humanistic) และสภาพแวดลอ้มตวับุคคลหรือสังคมท่ีท าให้
งานประสบผลส าเร็จ ผลผลิตของงานและการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจท่ีตอบสนองความตอ้งการ
และความปรารถนาของบุคคลในการท างาน และสามารถก าหนดวา่ บุคคลมีคุณภาพชีวิตการท างาน
ดว้ยเกณฑช้ี์วดั 8 ดา้น ดงัน้ี 
  (1)//การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม ( adequate and fair compensation ) 
คือ ค่าตอบแทนเป็นส่ิงหน่ึงท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตการท างานได ้เน่ืองจากบุคคลทุกคนมีความ
ตอ้งการทางเศรษฐกิจ ซ่ึงความตอ้งการน้ีเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการมีชีวิตอยูร่อด บุคคลนอกจากจะ
สร้างความคาดหมายในค่าตอบแทนส าหรับตนแลว้ บุคคลยงัมองในเชิงเปรียบเทียบกบัผูอ่ื้นใน
ประเภทของงานแบบเดียวกนั ดงันั้นเกณฑใ์นการตดัสินเก่ียวกบัค่าตอบแทนท่ีบ่งช้ีวา่มีคุณภาพชีวิต
การท างานนั้นจะพิจารณาในเร่ือง 
   (1.1)//ความเพียงพอ คือค่าตอบแทนท่ีได้จากการท างานนั้ นเพียงพอท่ีจะ
ด ารงชีวิตตามมาตรฐานของสงัคม 
   (1.2)//ความยุติธรรม ซ่ึงประเมินจากความสัมพนัธ์ระหว่างค่าตอบแทนกับ
ลกัษณะงาน พิจารณาได้จากการเปรียบเทียบค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากงานของตนกบังานอ่ืนท่ีมี
ลกัษณะคลา้ย ๆ กนั 
  (2)//สภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ( safe and healthy 
working conditions ) คือ ผูป้ฏิบติังานควรจะอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มของการท างานท่ีป้องกนัอุบติัเหตุ 
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และไม่เกิดผลเสียต่อสุขภาพและควรจะได้ก าหนดมาตรฐานท่ีแน่นอนเก่ียวกับการคงไวซ่ึ้ง
สภาพแวดลอ้มท่ีจะส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภยั ซ่ึงเป็นการควบคุมสภาพทางกายภาพ 
  (3)//ความกา้วหนา้และความมัน่คงในการท างาน ( development of human capacity ) 
คือ งานท่ีผูป้ฏิบติัไดรั้บมอบหมายมีแนวทางหรือโอกาสในการเล่ือนต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีสูงข้ึน ใน
ลกัษณะของคุณภาพชีวิตการท างาน ตวับ่งช้ีเร่ืองความกา้วหน้าและความมัน่คงในการท างานมี
เกณฑก์ารพิจารณาคือ 
   (3.1)//มีการท างานท่ีพฒันา หมายถึง ไดรั้บผดิชอบ ไดรั้บมอบหมายงานมากข้ึน 
   (3.2)//มีแนวทางกา้วหน้า หมายถึง มีความคาดหวงัท่ีจะได้รับการเตรียมความรู้
ทกัษะเพื่องานในหนา้ท่ีท่ีสูงข้ึน 
   (3.3)//โอกาสความส าเร็จ เป็นความมากน้อยของโอกาสท่ีจะท างานให้ประสบ
ความส าเร็จในองคก์าร หรือในสายงานอาชีพอนัเป็นท่ียอมรับของผูร่้วมงาน สมาชิก ครอบครัวหรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 
   (3.4)//ความมัน่คง หมายถึง มีความมัน่คงของการว่าจ้างและรายได้ท่ีควรจะ
ไดรั้บ 
  (4)  โอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของตนเอง ( growth and security ) เป็นการ
พฒันาสมรรถภาพของบุคคลในการท างานน้ี เป็นการให้ความส าคญัเก่ียวกับการศึกษา อบรม                
การพฒันาการท างานและอาชีพของบุคคล เป็นส่ิงบ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตการท างานประการหน่ึง 
ซ่ึงจะท าให้บุคคลสามารถท าหน้าท่ีโดยใชศ้กัยภาพท่ีมีอยู่อย่างเต็มท่ี พึงกระท าเป็นผลให้บุคคล
ประสบความส าเร็จในชีวิต ซ่ึงการพฒันาสมรรถภาพของบุคคลน้ีในดา้นทกัษะ ความรู้ท่ีจะท าให้
งานมีคุณภาพสามารถพิจารณาจากเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 
   (4.1)//ความเป็นอิสระหรือการเป็นตัวของตัวเอง หมายถึง ความมากน้อยท่ี
ผูป้ฏิบติังาน มีอิสระ สามารถควบคุมงานดว้ยตนเอง 
   (4.2)//ทกัษะท่ีซบัซอ้น เป็นการพิจารณาจากความมากนอ้ยของงานท่ีผูป้ฏิบติัได้
ใชค้วามรู้ความช านาญมากข้ึนกวา่ท่ีจะปฏิบติัดว้ยทกัษะคงเดิม 
   (4.3)//ความรู้ใหม่และความเป็นจริงท่ีเด่นชดั คือ บุคคลไดรั้บการพฒันาให้รู้จกั
หาความรู้เก่ียวกบักระบวนการท างาน และแนวทางต่าง ๆ ในการปฏิบติั ตลอดจนผลท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนจากแนวทางนั้น ๆ เพื่อท าให้บุคคลมีการคาดคะเนเลือกแนวทางปฏิบติังานและผลท่ีจะ
เกิดข้ึนอยา่งถูกตอ้งและเป็นท่ียอมรับ 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 
 

28 

   (4.4)//ภารกิจทั้งหมดของงาน คือ การพิจารณาสมรรถภาพของบุคคลท่ีเก่ียวกบั         
การท างาน ผูป้ฏิบติัจะไดรั้บการพฒันาใหมี้ความรู้ความช านาญท่ีจะปฏิบติังานนั้นไดด้ว้ยตนเองทุก
ขั้นตอน มิใช่ปฏิบติัไดเ้ป็นบางส่วนของงาน 
   (4.5)//การวางแผน คือ บุคคลท่ีมีสมรรถภาพในการท างานตอ้งมีการวางแผนท่ีดี
ในการปฏิบติักิจกรรมการท างาน 
  (5)  การท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ( social integration ) การ
ท างานร่วมกนั เป็นการท่ีผูป้ฏิบติังานเห็นว่าตนเองมีคุณค่า สามารถปฏิบติังานให้ประสบผลส าเร็จ
ได ้มีการยอมรับและร่วมมือกนัท างานดว้ยดี ซ่ึงเป็นการเก่ียวขอ้งกบัสังคมขององคก์ารธรรมชาติ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในองค์การมีผลต่อบรรยากาศในการท างาน ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวน้ี 
พิจารณาจาก 
   (5.1)//ความเป็นอิสระจากอคติ เป็นการพิจารณาการท างานร่วมกนั โดยค านึงถึง
ทกัษะความสามารถ ศกัยภาพของบุคคล ไม่ควรมีอคติหรือไม่ควรค านึงถึงพวกพอ้ง และยดึถือเร่ือง
ส่วนตวัมากกวา่ความสามารถในการท างาน 
   (5.2)//ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะในองคก์ารหรือทีมงาน 
   (5.3)//การเปล่ียนแปลงในการท างานร่วมกนั คือ ควรมีความรู้สึกวา่บุคคลทุกคน
มีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีกวา่เดิมได ้
   (5.4)//มีการสนบัสนุนในกลุ่ม คือ มีลกัษณะการท างานท่ีช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
มีความเขา้ใจในลกัษณะของบุคคล ใหก้ารสนบัสนุนทางอารมณ์ สงัคม 
   (5.5)//มีความรู้สึกวา่การท างานร่วมกนัท่ีดีในองคก์ารมีความส าคญั 
   (5.6)//มีการติดต่อส่ือสารในลกัษณะเปิดเผย คือสมาชิกในองคก์ารหรือบุคคลท่ี
ท างานควรแสดงความคิดเห็นความรู้สึกของตนอยา่งแทจ้ริงต่อกนั 
  (6)  สิทธิส่วนบุคคล  ( constitutionalism ) หมายถึง การบริหารจดัการท่ีใหเ้จา้หนา้ท่ี/ 
พนกังาน ไดมี้สิทธิในการปฏิบติังานตามขอบเขต ท่ีได้รับมอบหมายและแสดงออกในสิทธิซ่ึงกนั
และกนั หรือการก าหนดแนวทางในการท างานร่วมกนั บุคคลตอ้งไดรั้บการเคารพในสิทธิส่วนตวั
เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของการบ่งช้ีคุณภาพชีวิตการท างาน ซ่ึงสามารถพิจารณาไดจ้าก 
   (6.1)//ความเฉพาะของตน เป็นการปกป้องข้อมูลเฉพาะของตนในลกัษณะการ
ปฏิบติังาน ผูบ้ริหารอาจตอ้งการขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อการด าเนินงาน ซ่ึงผูป้ฏิบติัก็จะให้ขอ้มูลเฉพาะท่ี
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน มีสิทธิท่ีจะไม่ให้ข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเป็นเฉพาะส่วนตน ครอบครัว               
ซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 
 

29 

   (6.2)//มีอิสระในการพูด คือ การมีสิทธิท่ีจะพูดถึงการปฏิบัติงานนโยบาย 
เศรษฐกิจ หรือสังคมขององคก์ารต่อผูบ้ริหาร โดยปราศจากความกลวัว่าจะมีผลต่อการพิจารณา
ความดีความชอบของตน 
   (6.3)//มีความเสมอภาค เป็นการพิจารณาถึงความตอ้งการรักษาความเสมอภาค
ในเร่ืองของบุคคล ก าหนดระเบียบ ผลท่ีพึงไดรั้บ ค่าตอบแทนและความมัน่คงในงาน 
   (6.4)//ใหค้วามเคารพต่อหนา้ท่ีความเป็นมนุษยข์องผูร่้วมงาน 
  (7)  ความสมดุลระหว่างชีวิตงานและชีวิตดา้นอ่ืน ( total life space ) คือการท่ีบุคคล
จัดเวลาในการท างานของตนเองให้ เหมาะสมและมีความสมดุลกับบทบาทชีวิตของตนเอง 
ครอบครัว และกิจกรรมอ่ืน ๆ 
  (8)  ความเป็นประโยชน์ เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคม ( social relevance ) คือ กิจกรรม
การท างานท่ีด าเนินไปในลักษณะท่ีได้ รับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงจะก่อให้เกิดการเพิ่มคุณค่า 
ความส าคญัของงานและอาชีพของผูป้ฏิบติั เช่น ความรู้สึกของกลุ่มผูป้ฏิบติังานท่ีรับรู้ว่าองคก์าร
ของตนไดมี้ส่วนร่วมรับผดิชอบต่อสงัคมเก่ียวกบัผลผลิต การก าจดัของเสีย เทคนิค การตลาด การมี
ส่วนร่วมในการรณรงคด์า้นการเมือง และอ่ืน ๆ เป็นตน้ 
  เห็นไดว้่า แนวคิดของ Walton มีความสัมพนัธ์กนักบัทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg 
เพราะแนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัพื้นฐานในเร่ืองการปฏิบติังาน ทั้ง
ในเร่ือง การไดรั้บค่าตอบแทน ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการปฏิบติังาน โอกาสในการพฒันาตนเอง 
สิทธิส่วนบุคคล ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีเป็นแรงจูงใจในการท างานของ Herzberg ไดแ้ก่ ปัจจยั
จูงใจและปัจจยัค ้าจุน ซ่ึงถา้องคป์ระกอบเหล่าน้ีประสบผลส าเร็จ ก็ย่อมจะส่งผลให้คุณภาพชีวิต
ตนเอง ครอบครัวและการอยูใ่นสงัคมดีตามไปดว้ย 
 (4)//ทฤษฎีการเสริมแรงของ Burrhus F. Skinner 
   ทฤษฎีการเสริมแรง พฒันาข้ึนโดย Skinner ( อา้งถึงใน วรพจน์ สิงหราช, 2548,         
หนา้ 24 ) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวิทยาดา้นพฤติกรรมนิยม ( Behavioral Learning Theory )       
ท่ีเนน้ในเร่ือง ส่ิงเร้าและการตอบสนอง และเป็นทฤษฎีท่ีน ามาใชเ้ป็นเทคนิคในการจูงใจซ่ึงเรียกว่า 
“ทฤษฎีการเสริมแรงทางบวก” ( positive reinforcement )  ส่ิงแวดลอ้มบรรยากาศในการท างาน    
การบริหารงานของผูบ้ริหารเป็นส่ิงเร้าท่ีมีอิทธิพลก่อให้เกิดการเสริมแรงในการท างานแก่บุคลากร
ในโรงเรียน ส่ิงแวดลอ้มดี บรรยากาศการท างานมีความเป็นมิตร ผูบ้ริหารมีความเป็นกันเอง     
เขา้ใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาคอยใหก้ าลงัใจและเอาใจใส่และมีการเสริมแรงทางบวก ก็จะท าใหบุ้คลากร
ในโรงเรียนมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
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  (1)  รูปแบบของทฤษฎีการเสริมแรง ( form of reinforcement ) เนน้ย  ้าแรงจูงใจซ่ึงเป็น
พื้นฐานในการปรับปรุงพฤติกรรม และเป็นเทคนิคในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของมนุษย ์
   (1.1)  การเสริมแรงทางบวก  (positive reinforcement ) การบริหารรางวลัตอบ
แทนผลการปฏิบติังานเพื่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา เป็นการสร้างให้เกิดพฤติกรรมมากข้ึน 
ดว้ยการใหร้างวลัพิเศษ ส าหรับการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
   (1.2)  การเรียนรู้การหลีกเล่ียงปัญหา ( avoidance learning ) เป็นการเสริมแรง
ทางลบ (negative reinforcement) หมายถึง การจดัล าดบัเหตุการณ์หรือปัญหาท่ีไม่น่าพึงพอใจต่อ
พฤติกรรมท่ีพึงพอใจ 
   (1.3)  การยบัย ั้งพฤติกรรม ( extinction ) หมายถึง การเลิกให้รางวลัเพื่อจุดมุ่ง 
หมายในการยบัย ั้งพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงในอนาคต เป็นการลดพฤติกรรมซ่ึงมีผลดา้นบวกซ่ึง
เก่ียวกบัพฤติกรรม เป็นการรับพฤติกรรมบางอยา่งโดยการลดการเสริมแรงเก่ียวกบัการแสดงออก 
   (1.4)  การลงโทษ ( punishment ) หมายถึง การปรับพฤติกรรมซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
เง่ือนไขท่ีว่าผลท่ีตามมาดา้นลบจะช่วยลดหรือยบัย ั้งพฤติกรรม เป็นการลดพฤติกรรมเน่ืองจาก
ผลลพัธ์ท่ีไม่พึงพอใจ แมว้่ารางวลัจะเป็นวิธีท่ีมีอ  านาจในการก าหนดพฤติกรรมบุคลากร ผูบ้ริหาร
จะให้สัญญาณท่ีผิดพลาดจากพฤติกรรมส่วนตวั เคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีใช ้เช่น การว่ากล่าวตกัเตือน             
การลดอ านาจหนา้ท่ี เป็นตน้ 
  (2)//ลกัษณะการเสริมแรงแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดงัน้ี 
   (2.1)//การเสริมแรงทางบวก หมายถึง การท่ีผูไ้ดรั้บการตอบสนองได้รับความ 
พึงพอใจ และผลนั้นท าให้โอกาสการแสดงพฤติกรรมนั้นเพิ่มข้ึนหรือคงท่ี ส่ิงเร้าน้ีเราเรียกว่า        
ตวัเสริมแรงทางบวก ไดแ้ก่ อาหาร น ้ า เงิน ค าชมเชย เป็นตน้ 
   (2.2)//การเสริมแรงทางลบ หมายถึง การท่ีผู ้ได้ รับการตอบสนองแสดง
พฤติกรรม เพื่อถอดถอนหรือหลีกหนี จากส่ิงเร้าท่ีไม่พึงพอใจ ซ่ึงส่ิงเร้าท่ีไม่พึงพอใจน้ีจะเพิ่ม
ความถ่ีของพฤติกรรมการตอบสนองส่ิงเร้าชนิดน้ี เราเรียกวา่ ตวัเสริมแรงทางลบ  
  จากแนวคิดดงักล่าวสรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของผูท่ี้ไดรั้บการ
ตอบสนองท่ีเป็นตัวเสริมแรงจะเกิดความพึงพอใจและประสิทธิภาพของการแสดงออกหรือ
ความสามารถในการปฏิบติังานจะเพิ่มข้ึนหรืออยู่เท่าเดิม ตรงกนัขา้มกบัการเสริมแรงทางลบ ท่ีผู ้
ได้รับการตอบสนองจะไม่เกิดความพึงพอใจ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบข้างเคียงและแสดง
พฤติกรรมบางอยา่งออกมา เช่น โมโห กา้วร้าว เป็นตน้ 
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 (5)  ทฤษฎีการจัดการแบบดั้งเดิม ( Classical Viewpoint ) 
   การสร้างรูปแบบองค์การแบบเป็นทางการ ก าหนดระเบียบ กฎเกณฑ์การบริหาร
องค์การให้เป็นสากลแทนการท างานแบบส่วนตวั หรือท างานอย่างไปวนั ๆ หน่ึงเท่านั้น ซ่ึงนัก
บริหารและนกัวิชาการไดเ้สนอแนวคิดท่ีส าคญั แบ่งเป็น 3 ระดบั ซ่ึงสามารถสรุปได้ดงัน้ี ( สมใจ 
ลกัษณะ, 2542, หนา้ 35 ) 
  (1)//การจดัการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) 
     Taylor ( David A. Taylor, 2004 ) ไดศึ้กษาการท างานของกรรมกรในโรงงาน
ถลุงแร่ถ่านหินแห่งหน่ึง พบว่าการปฏิบติังานของกรรมกรมีหลายจุดท่ีท าให้เกิดการสูญเปล่าต่าง ๆ 
เกิดข้ึนจากหวัหนา้งานไม่ไดก้ าหนดรูปแบบและขั้นตอนการท างานใหช้ดัเจน ขาดประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน ดงันั้น การแกปั้ญหาจึงอยู่ท่ีการท างานอย่างเป็นระบบ โดยการบริหารอย่างมีกฎ 
ระเบียบและหลกัการ โดย Taylor ไดท้ดลองใชห้ลกัจูงใจคนงานดว้ยการจ่ายค่าจา้งแบบรายช้ิน        
มีการวางแผนและเขียนค าแนะน าลกัษณะงาน วิธีการท างานแก่หัวหนา้งานและคนงาน รวมทั้งการ
ฝึกอบรมแนะน าใหค้นงานรู้การท างานอยา่งมีหลกัเกณฑ ์
  (2)//การจดัการเชิงบริหาร ( Administrative Management )  
     Fayol (1949) ไดก้ าหนดหน้าท่ีของผูบ้ริหารในการก าหนดหลกัการบริหาร 14 
ประการ ท่ีไดรั้บการยอมรับและยดึถือเป็นแนวปฏิบติัเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั คือ 
   (1)//หลกัการแบ่งงาน ตามลกัษณะของงานและความถนดัของบุคคล  
   (2)//อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ จะตอ้งกระท าควบคู่กนัจึงจะสามารถ
บริหารงานได ้
   (3) /วินยั เป็นส่ิงท่ีทุกคนในองคก์ารจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข ขอ้ตกลง กฎ และ
ระเบียบต่าง ๆ 
   (4) /เอกภาพในการบงัคบับญัชา ควรมีผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดเพียงคนเดียวในแต่ละ
องคก์าร 
   (5) /ทิศทางการท างานเป็นเอกภาพ เพื่อน าทิศทางไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกนั 
   (6)) เป้าหมายหลกัขององคก์ารยอ่มส าคญักว่าเป้าหมายส่วนตวั เป็นส่ิงท่ีสมาชิก
ทุกคนในองคก์ารจะตอ้งยอมรับร่วมกนั 
   (7) /การจ่ายค่าตอบแทน นายจา้งจะตอ้งใหค้วามเป็นธรรม และสร้างความพอใจ
ทั้งฝ่ายนายจา้งและลูกจา้ง 
   (8) /การรวมอ านาจและการกระจายอ านาจ ต้องเหมาะสมกบัลกัษณะงานในแต่
ละองคก์าร 
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     (9) /มีการจดัชั้น ล าดบับงัคบับญัชา ตามระดบัต าแหน่ง 
   (10)  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
   (11)  ความเสมอภาค ในการปฏิบติังาน ซ่ึงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะต้องไดรั้บความ
ยติุธรรมเท่าเทียมกนั 
   (12)  ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
   (13)  จะต้องมีความมั่นคงในอาชีพ เพราะการลาออก การยา้ยงานย่อมเป็น
สญัญาณวา่ ลกัษณะการบริหารองคก์ารไม่ดี หรือเพราะความไม่มัน่คงในอาชีพ 
   (14)//การมีจิตส านึกของการท างานเป็นกลุ่ม จะท าให้เกิดพลงัอ านาจในการ
ท างานในองคก์าร 
  (3)  การจดัการแบบราชการ ( Bureaucratic Management )  
    Webber ซ่ึงไดศึ้กษาองคก์ารในรูปแบบต่าง ๆ จ านวนมาก ไดเ้สนอแนวทางใน
การจดัองคก์ารเพื่อให้การบริหารมีประสิทธิภาพเกิดความเป็นธรรมมากท่ีสุดขององคก์ารระบบ
ราชการ ดงัน้ี 
   (1)  หลกัการแบ่งงานตามความถนดั 
   (2)  หลกัการแบ่งงานสายบงัคบับญัชาท่ีลดหลัน่ลงมาเป็นล าดบัชั้น 
   (3)  หลกั กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบักฎหมาย 
   (4)  หลกัความสมัพนัธ์ท่ีไม่เป็นการส่วนตวั ระหวา่งผูท้  างานในองคก์าร 
   (5)  หลกัการบริหารบุคคลท่ียดึคุณธรรมและความสามารถ 
   (6)  หลกัความมัน่คงในอาชีพ 
  สรุปไดว้่า แนวคิดดงักล่าว เป็นรูปแบบท่ีมีความส าคญัต่อการบริหารองคก์าร คือการ
ให้ความส าคญักบัการบริหารงานบุคคลนอ้ย แต่จะเนน้ประสิทธิภาพการบริหารองคก์ารเป็นหลกั     
แต่ถา้หลกัในการบริหารองคก์ารดีแลว้ มีการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ มีการจดังานท่ีเหมาะสมกบั
ความสามารถของคน กย็อ่มส่งผลท่ีดีต่อการปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์ารควบคู่ไปดว้ย 
 (6)  การจูงใจในการท างานแบบมนุษยสัมพนัธ์ ( Human Relation Model ) 
   Mayo Roethlisberger และ Dickson ให้แนวทางว่า มนุษยสัมพนัธ์เป็นส่ิงจ าเป็น     
ในการจดัการ โดยจะตอ้งมอง “ส่วนรวมของคน” ( whole person ) แนวคิดน้ีเป็นการจูงใจคนงาน   
คือการให้ความส าคญัทางสังคม โดยผูบ้ริหารต้องมีความรับผิดชอบท่ีจะตอ้งท าให้คนงานเกิด
ความรู้สึกว่าเขาเป็นคนท่ีมีประโยชน์และมีความส าคญัต่องาน ไดรั้บการยอมรับนบัถือและมีความ
พึงพอใจกับความต้องการทางสังคม กลยุทธ์การจูงใจแนวน้ี มีฐานคติ หลายประการ คือ                  
( เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์ และคณะ, 2536, หนา้ 127 ) 
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  ประการท่ีหน่ึง ในการบริหารมีความรับผิดชอบใหม่ข้ึน คือ การท าให้คนงานเกิด
ความรู้สึกวา่เขามีความส าคญั 
  ประการท่ีสอง องคก์ารตอ้งพยายามในการเปิดช่องทางการส่ือสารแนวตั้ง ใหค้นงาน
รู้เร่ืองขององคก์ารมากข้ึน และให้มีโอกาสท่ีจะแสดงความคิดเห็นในการบริหาร มีการให้ข่าวสาร
แบบบนลงล่างและแบบล่างข้ึนบน 
  ประการท่ีสาม คนงานควรไดรั้บอนุญาตให้ตดัสินใจไดใ้นงานประจ าท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งาน ท่ีท าอยู ่
  ประการท่ีส่ี ผูบ้ริหารควรตอ้งมีความเขา้ใจในเร่ืองของกลุ่มแบบไม่เป็นทางการท่ี
เกิดข้ึนในองค์การ กลุ่มแบบน้ีจะมีผลต่อการจูงใจของกลุ่มดว้ย ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของปทสัถาน 
บทบาท หรือความสนใจ  
  

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการเสริมแรง 
 
 การสร้างเสริมแรงจูงใจในการปฏิบติังาน มีความส าคญักบัการบริหารงานในองคก์าร   
ในฐานะผูบ้ริหารและหัวหน้างานในองค์การต่าง ๆ จ าเป็นต้องศึกษาและพยายามสร้างความ           
พึงพอใจในการปฏิบติังานใหเ้กิดแก่บุคคลในองคก์าร เพราะการสร้างแรงจูงใจในองคก์ารเป็นการ
ช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัการบริหารงานดา้นบุคคล เพื่อให้ผูป้ฏิบติังานมีความสุขเต็มใจ
ท างานตามความตอ้งการขององค์การ และมีความพึงพอใจในงานและต าแหน่งหน้าท่ี ดังนั้ น
ผูบ้ริหารควรค านึงถึงความเหมาะสม เพราะความพึงพอใจจะเกิดข้ึนมากหรือน้อยนั้น มาจากการ
สร้างแรงกระตุน้และส่ิงจูงใจ ใหเ้กิดกบับุคลากรในองคก์าร ใหเ้ขามีความรักและศรัทธาในองค์การ
ซ่ึงจะช่วยให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสบผลส า เร็จได้ นอกจากผูบ้ริหารหรือ     
หัวหนา้งานในฐานะเป็นผูบ้งัคบับญัชาและมีผลโดยตรงต่อบุคลากรในองคก์าร จะให้ความส าคญั
กบัการศึกษาปัจจยัท่ีเป็นความตอ้งการพื้นฐานของบุคลากรแลว้ ตอ้งค านึงถึงวิธีการสร้างแรงจูงใจ
ใหม่ ๆ ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและความตอ้งการของบุคลากรในองคก์ารดว้ยความ
เหมาะสม 
 ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ ( 2535, หนา้ 211 ) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัแนวทางการสร้างแรงจูงใจ
ในการท างานว่า โดยทัว่ไปแลว้บุคคลมิไดท้  างานเต็มท่ีตามความสามารถ เพราะบุคคลตอ้งการ
แรงจูงใจท่ีจะท างานตามท่ีเขาต้องการ โดยเฉพาะแรงจูงใจท่ีเหมาะสม ท่ีจะท าให้เขาเอาใจใส่งาน
มากข้ึน หากหน่วยงานตอ้งการให้พนกังานมีแรงจูงใจในการท างาน จะตอ้งเข้าใจถึงความตอ้งการ
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ของพนักงานและสามารถหาส่ิงจูงใจให้เขาไดเ้พื่อให้เกิดก าลงัใจในการท างาน และไดก้ล่าวถึง
แนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท างาน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใช้หลกัการของทฤษฎีการจูงใจต่าง ๆ 
ดงัน้ี ( ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, 2535, หนา้ 327-331 ) 
 (1)  การสร้างแรงจูงใจในการท างานตามทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์( Maslow )     
คือการจดัหาส่ิงจูงใจ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของมนุษยห์รือพนกังานในองคก์าร ไดแ้ก่ 
  (1.1)//การสร้างแรงจูงใจดา้นสรีรวิทยา ควรจดัใหมี้หอ้งท างานท่ีถูกสุขลกัษณะแจก
ชุดปฏิบติังาน จดัท่ีอยูอ่าศยัให ้ใหเ้บิกค่ารักษาพยาบาลของตนและครอบครัวได ้จดัอาหารกลางวนั
หรือจ่ายเบ้ียเล้ียงอาหารกลางวนัให ้หรือใหเ้ฉพาะขา้วและอาจใหเ้บิกค่าตอ้นรับได ้
  (1.2)//การสร้างแรงจูงใจดา้นความมัน่คงและปลอดภยั ควรจดัระบบบริหารงานดว้ย
ระบบคุณธรรม ให้พนักงานรู้สึกว่ามีความมัน่คงในการท างาน และจดัระบบความปลอดภยัใน    
การท างาน ( safety first ) เช่น จดัให้มีเคร่ืองป้องกนัอนัตรายจากการปฏิบติังานในดา้นเสียง             
มีเคร่ืองป้องกนัเสียงดงั ดา้นกล่ินมีอุปกรณ์ปิดจมูกป้องกนักล่ิน ดา้นแสงให้มีหนา้กากป้องกนัแสง 
ท่ีอนัตราย เป็นตน้ 
  (1.3)//การสร้างแรงจูงใจดา้นสังคม ควรจดัระบบการติดต่อส่ือสารท่ีดีให้พนกังาน      
ไดรั้บรู้ข่าวสารความเคล่ือนไหวขององคก์าร ถือว่าไดรั้บการยอมรับว่าเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร     
ให้พนักงานได้มีเพื่อนร่วมงานตามความเหมาะสม ปรับตวัเขา้กับเพื่อนร่วมงานได้ มีกิจกรรม
นนัทนาการใหพ้นกังานไดรู้้จกัและมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 
  (1.4)//การสร้างแรงจูงใจด้านเกียรติยศช่ือเสียง ควรจัดประกวดพนักงานดีเด่น             
จดัระบบงานแบบคิวซี (Q.C.) และ ที.คิว.เอ็ม. (T.Q.M.) และจดัท าป้ายประกาศพนกังานดีเด่น
ประจ าเดือน หรือประจ าปี จดัใหมี้การเสนอผลงาน คิว.ซี และผลงาน ที.คิว.เอม็ และแจกรางวลัทีม
ท่ีมีผลงานดีเด่น 
  (1.5)//การสร้างแรงจูงใจดา้นความส าเร็จ ควรจดัมอบหมายงานให้ เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถและทักษะของพนักงาน เพื่อให้พนักงานท างานส า เร็จ เขาจะเกิดความ
ภาคภูมิใจ ยอมรับนับถือตนเองและตั้งใจท างานให้มีประสิทธิภาพและในบางกรณีอาจจะส่งไป
ศึกษาต่อจดัการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อน าความรู้มาพฒันางานให้เจริญก้าวหน้า อนัจะ
น าไปสู่ความส าเร็จไดท้างหน่ึง 
 (2))/การสร้างแรงจูงใจในการท างานตามทฤษฎีความตอ้งการของ Alderfer คือ จดัหา
ส่ิงจูงใจเพื่อตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์หรือพนกังานในองคก์าร ไดแ้ก่ 
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  (2.1)//การสร้างแรงจูงใจในดา้นการด ารงชีวิตอยู่ ควรจดัสนองความตอ้งการดา้น
สรีรวิทยา คือในเร่ืองปัจจยัส่ีและส่ิงจ าเป็นแก่การด ารงชีวิต รวมทั้งการสนองความตอ้งการในดา้น
ความมัน่คงและความปลอดภยัเพื่อใหเ้ขามีชีวิตอยูไ่ด ้
  (2.2)//การสร้างแรงจูงใจดา้นการติดต่อสัมพนัธ์กบัเพื่อนมนุษย ์ควรจดัสนองความ
ตอ้งการการติดต่อสัมพนัธ์กบัเพื่อนมนุษย ์เช่น จดัให้มีระบบการติดต่อส่ือสารท่ีดีให้พนกังานไดมี้
เบอร์โทรศพัทห์รือเพจเจอร์ของเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนหวัหนา้หรือผูบ้งัคบับญัชา จดัใหมี้จดหมาย
ข่าวหรือเสียงตามสาย ให้พนกังานไดท้ราบความเคล่ือนไหวขององคก์ารดว้ย และอาจจดักิจกรรม
นนัทนาการใหพ้นกังานไดส้งัสรรคก์นัตามความเหมาะสม 
  (2.3)//การสร้างแรงจูงใจดา้นความเจริญกา้วหนา้ ควรจดัระบบการพฒันาบุคลากร
หรือพนักงานในองค์การให้ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรมและประชุมสัมมนาและสนับสนุนให้เล่ือน
ต าแหน่งตามความเหมาะสม 
 (3) /การสร้างแรงจูงใจในการท างานตามทฤษฎีการจูงใจ ด้วยทฤษฎีสองปัจจัยของ
Herzberg คือการจดัหาส่ิงจูงใจเพื่อตอบสนองความพึงพอใจในการท างานให้แก่บุคลากรหรือ
พนกังานในองคก์าร ไดแ้ก่ 
  (3.1)//การสร้างแรงจูงใจในดา้นความส าเร็จของงาน ควรจดัระบบการมอบหมาย
งาน  ให้เหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถและทกัษะของบุคลากร หรือพนกังานในองคก์าร เพื่อ
ช่วยให้เขาไดรั้บความส าเร็จในการท างาน ในหลกัการท่ีว่า จดัคนให้เหมาะสมกบังาน ( put the 
right man in the right job ) 
  (3.2)//การสร้างแรงจูงใจในดา้นการไดรั้บยกย่องชมเชย ควรจดัระบบการยกย่อง
ชมเชยบุคลากร หรือพนักงานท่ีปฏิบัติงานดีเด่น โดยการประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชย
ผูป้ฏิบติังานดีเด่นในรอบเดือนหรือประจ าปี หรือประกาศยกยอ่งชมเชยพร้อมใหร้างวลัแก่บุคลากร
หรือพนักงานท่ีประดิษฐ์ คิดคน้ หรือสร้างสรรคง์านใหม่ หรือเสนอแนะกระบวนการผลิตท่ีช่วย
พฒันาคุณภาพของสินคา้หรือบริการใหแ้ก่องคก์าร 
  (3.3)//การสร้างแรงจูงใจในด้านการได้รับมอบหมายงานท่ีพอใจ ควรจัดระบบ          
การมอบหมายงานให้สอดคลอ้งกบัความรู้ ความสามารถและทกัษะของบุคลากรหรือพนักงาน 
เพื่อใหบุ้คลากรหรือพนกังานเกิดความพึงพอใจ อนัจะจูงใจในการเพิ่มผลผลิตไดท้างหน่ึง 
  (3.4)//การสร้างแรงจูงใจในดา้นการไดรั้บความไวว้างใจ ควรให้รับผิดชอบในงาน       
ท่ีส าคญั ๆ จดัระบบการมอบหมายงานท่ีเหมาะสม เพื่อใหโ้อกาสแก่บุคลากรหรือพนกังานไดมี้ส่วน
รับผิดชอบในงานท่ีส าคญั ๆ พร้อมกับการส่งเสริมและพฒันาบุคลากร หรือพนักงานพร้อม ๆ       
กนัไปดว้ย 
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  (3.5)//การสร้างแรงจูงใจในการท างานดา้นโอกาสกา้วหนา้ในการท างาน ควรจดัให้
มีระบบบริหารบุคลากรหรือพนกังานใหไ้ดรั้บความกา้วหนา้ ทั้งการพิจารณาความดีความชอบและ
การเล่ือนต าแหน่งและการยา้ยไปด ารงต าแหน่งตามระบบคุณธรรม ท่ีสามารถตรวจสอบได ้    
เพื่อใหด้ ารงไวซ่ึ้งความยติุธรรม 
  (3.6)//การสร้างแรงจูงใจในดา้นการไดรั้บการพฒันา ควรจดัให้มีระบบการพฒันา
บุคลากรหรือพนักงานให้ได้รับการพฒันาตามขั้นตอนท่ีเหมาะสม เช่น ให้ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม     
ดูงาน ประชุม สัมมนาและไดรั้บการสอนงาน ( coaching ) เป็นตน้ 
  (3.7)//สร้างแรงจูงใจดว้ยการลดความไม่พึงพอใจในงาน ดว้ยการก าหนดนโยบาย
และการบริหารงานท่ีเหมาะสม เช่น นโยบายไม่เลิกจา้งพนักงานแมเ้ศรษฐกิจไม่อ านวย ใช้การ
บริหารแบบ ที.คิว.เอม็ คือใหพ้นกังานไดมี้ส่วนร่วม หรือจดัวฒันธรรมแนวนอนในการบริหารงาน 
(วฒันธรรมแนวนอนจะลดขั้นตอนในการท างานในลักษณะการท างานส าเร็จท่ีจุดเดียว) เช่น       
การให้บริการของพนักงานธนาคารหน้าเคาน์เตอร์ส าเร็ จท่ีจุดเดียวจะประหยดัแรงงานและ
ใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว เป็นตน้ 
  (3.8)//สร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานดว้ยการลดความไม่พึงพอใจในงาน ดว้ยการ
จัดระบบนิเทศงานท่ีดี เช่น ให้ความเป็นกันเอง ไต่ถามสภาพปัญหาในการท างาน อุปสรรค            
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานและการรับฟังขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เป็นตน้ 
  (3.9)//สร้างแรงจูงใจดว้ยการลดความไม่พึงพอใจในงาน ดว้ยการจดักิจกรรมเพื่อ
สร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งเพื่อนร่วมงาน เช่น การจดักิจกรรมนนัทนาการเพื่อใหพ้นกังานไดมี้
โอกาสสงัสรรคก์นั ท าใหรู้้จกัและร่วมมือในการท างานไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นตน้ 
  (3.10)//สร้างแรงจูงใจด้วยการลดความไม่พึงพอใจในงานด้วยการจดัสภาพการ
ท างาน  ท่ีดี  เช่น หอ้งท างานจดัให้มีอุณหภูมิ แสง เสียง กล่ินท่ีเหมาะสม และเอ้ืออ านวยประโยชน์
ในการท างานของพนกังาน ตลอดจนความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังานดว้ย 
เป็นตน้ 
  (3.11)//การสร้างแรงจูงใจการท างานดว้ยการลดความไม่พึงพอใจในงาน ดว้ยการ
จัดระบบเงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกูลท่ีเหมาะสม เช่น จัดระบบเงินเดือนหรือค่าจ้างให้
สอดคล้องกับสภาพของตลาดแรงงาน และจัดสรรผลประโยชน์เก้ือกูลให้แก่พนักงานตาม        
ความเหมาะสม และจดัใหมี้หน่วยงานรับเร่ืองราวร้องทุกขเ์ก่ียวกบัเงินเดือน หรือค่าจา้ง และปัญหา    
จากการจดัสรรผลประโยชน์เก้ือกลู เป็นตน้ 
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  (3.12)//สร้างแรงจูงใจด้วยการลดความไม่พึงพอใจในงาน ด้วยการส่งเสริม
สถานภาพให้แก่บุคลากร หรือพนักงานในองค์การ เช่น มีประกาศยกย่องชมเชยบุคลากรหรือ
พนกังานท่ีปฏิบติังานดีเด่น เป็นตน้ 
  (3.13)//สร้างแรงจูงใจดว้ยการลดความไม่พึงพอใจในงาน ดว้ยการสร้างความมัน่คง   
ในงานและในองค์การ เช่น องค์การประกาศนโยบายขององค์การว่า จะไม่เลิกจ้างพนักงาน          
เพื่อสร้างความมัน่คงใหแ้ก่บุคลากรหรือพนกังาน เป็นตน้ 
 บุคลากรในองคก์าร นบัว่าเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการบริหารงานใหป้ระสบผลส าเร็จ 
ซ่ึง จันทรา พรหมานนท์ ( 2545, หน้า 37 ) ได้กล่าวว่า การบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จ
โดยเฉพาะในยุคการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งให้เกิดการพฒันาทั้งในดา้นผลผลิต กระบวนการจดัการ
และปัจจยัต่าง ๆ มากมาย โดยมุ่งหวงัให้การจดัการศึกษาไดพ้ฒันาทั้งระบบ บุคคลท่ีมีความส าคญั
อย่างยิ่ง ท่ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในองคก์ารคือ ผูน้ า ซ่ึงเป็นผูป้ระสานความร่วมมือจากทุก
ฝ่าย ประสานสัมพนัธ์ในการสร้างระบบการบริหารจดัการท่ีมีการจูงใจให้บุคลากรร่วมกนัท างาน    
อย่างมีความสุข ดังนั้ นผูน้ าหรือผูบ้ริหารตอ้งมีความพร้อมและเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ      
การท างานของบุคลากรในโรงเรียน ระดมทรัพยากรในชุมชนมาร่วมจดัการศึกษา ท าให้ผูป้กครอง
และชุมชนมีความเช่ือมัน่ต่อโรงเรียนและสถานศึกษา ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนก็จะเกิดแรงจูงใจ
และมีความพึงพอใจในการท างานดว้ย 
 สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเสริมแรงของเบอร์รัช เอฟ.สกินเนอร์ ( Burrhus F. Skinner )       
ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีเน้นในเร่ืองส่ิงเร้าและการตอบสนอง และเป็นทฤษฎีท่ีน ามาใช้เป็นเทคนิค            
ในการจูงใจซ่ึงเรียกว่า “ทฤษฎีการเสริมแรงทางบวก” ( Positive Reinforcement ) เม่ือกล่าวถึง       
การเสริมแรง หรือการสร้างแรงจูงใจในการท างาน ส่ิงแวดลอ้ม บรรยากาศการท างาน การบริหาร
ของผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารเป็นส่ิงเร้าท่ีมีอิทธิพลก่อให้เกิดการเสริมแรงในการท างาน แก่บุคลากร 
ส่ิงแวดล้อมดี บรรยากาศการท างานมีความเป็นมิตร ผู ้บริหารมีความเป็นกันเองเข้าใจ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา คอยเป็นก าลงัใจและเอาใจใส่และมีการเสริมแรงทางบวกก็จะท าให้บุคลากรมี
แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ทฤษฎีการเสริมแรง ( Theory of reinforcement ) เป็นการเน้นย  ้า
แรงจูงใจซ่ึงเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงพฤติกรรมและเป็นเทคนิคในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ
มนุษย ์ประกอบดว้ย ( ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2542, หนา้ 422 ) 
 (1) /การเสริมแรงทางบวก ( positive reinforcement ) การบริหารรางวลัตอบแทนผลการ
ปฏิบติังานเพื่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา เป็นการสร้างให้เกิดพฤติกรรมมากข้ึน ดว้ยการให้
รางวลัพิเศษ ส าหรับการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
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 (2) /การเรียนรู้การหลีกเล่ียงปัญหา ( avoidance learning ) เป็นการเสริมแรงทางลบ            
( negative reinforcement ) หมายถึง การจดัล าดบัเหตุการณ์หรือปัญหาท่ีไม่น่าพึงพอใจต่อ
พฤติกรรมท่ีพึงพอใจ การเรียนรู้เกิดข้ึน เพราะบุคลากรสามารถปฏิบติัตามหน้าท่ีไดท้  าอย่างอ่ืน 
เน่ืองจากกลวัผลร้ายท่ีจะไดรั้บ  
 (3) /การยบัย ั้งพฤติกรรม ( extinction ) หมายถึง การเลิกให้รางวลัเพื่อจุดมุ่งหมายในการ
ยบัย ั้งพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงในอนาคตเป็นการลดพฤติกรรม ซ่ึงมีผลดา้นบวกซ่ึงเก่ียวกบั
พฤติกรรม เป็นการรับพฤติกรรมบางอยา่งโดยการลดการเสริมแรงเก่ียวกบัการแสดงออก 
 (4) /การลงโทษ ( punishment ) หมายถึง การปรับพฤติกรรมซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไขท่ีว่า   
ผลท่ีตามมาดา้นลบจะช่วยลดหรือยบัย ั้งพฤติกรรม เป็นการลดพฤติกรรมเน่ืองจากผลลพัธ์ท่ีไม่         
พึงพอใจ แมว้่ารางวลัจะเป็นวิธีการท่ีมีอ านาจในการก าหนดพฤติกรรมบุคลากร ผูบ้ริหารจะให้
สัญญาณท่ีผิดพลาดจากพฤติกรรมส่วนตวั เคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีใช ้เช่น การว่ากล่าวตกัเตือน การลด
อ านาจหนา้ท่ี เป็นตน้ 
 แนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจให้กบับุคลากรหรือพนักงานในองค์การ ตอ้งเปิด
โอกาสและส่งเสริมใหบุ้คลากรไดพ้ฒันาตนเองในดา้นต่าง ๆ ดว้ย ซ่ึง ธงชยั สันติวงษ์ ( 2539, หนา้ 
187-188 ) ไดก้ล่าวถึงแนวทางในการฝึกอบรมและการพฒันา ( training and development ) ไวว้่า    
เป็นกระบวนการท่ีจดัข้ึนอย่างเป็นระบบ เพื่อหาแนวทางให้มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและ
ทศันคติของบุคลากรเพื่อให้สามารถปฏิบติังานได้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงจะน าไปสู่การเพิ่มผลผลิตและท าให้
เกิดผลส าเร็จต่อเป้าหมายขององค์การ รวมถึงกระบวนการซ่ึงจะช่วยให้ผูบ้ริหารได้มีโอกาส         
รับประสบการณ์ ความช านาญ ตลอดจนทศันคติใหม่ ท่ีถูกตอ้ง ท่ีจะเป็นผูน้ าอย่างสมบูรณ์แบบ  
และสามารถประสบผลส าเร็จในฐานะหวัหนา้งานท่ีดี และการฝึกอบรมเป็นการเพิ่มความรู้ ทศันคติ
และทกัษะให้แก่บุคลากร ส่วนการพฒันาเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้กบัผูบ้ริหาร ซ่ึงประโยชน์
ของการฝึกอบรม มีหลายประการ ดงัน้ี 
 (1) /เป็นการปรับปรุงฝีมือของพนักงานในการท างานไดดี้ข้ึน สร้างฝีมือการฝึกอบรม
เทคนิคใหม่ ๆ 
 (2) /เป็นการปรับปรุงความสามารถในการท างาน ท าใหมี้โอกาสได้รับเงินเดือน ต าแหน่ง
สูงข้ึน 
 (3)//ช่วยลดความเบ่ือหน่าย เฉ่ือยชาในการท างาน ความผิดพลาดน้อยลง มีความ
กระฉบักระเฉง ความตั้งใจในการท างานดีข้ึน 
 (4)//เพิ่มความมั่นใจ มีการปรับปรุงการท างานและเคารพตัวเอง ท าให้เป็นบุคลากร           
ท่ีมีคุณภาพและบุคลิกดีข้ึน 
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 (5) /สามารถขยายความรับผิดชอบสูงข้ึน มีความรู้ดา้นการงานและดา้นการดูแลปกครอง
และบริหารงานดีข้ึน 
 (6) /เข้าใจถึงความสัมพนัธ์ของงานต่าง ๆ กับงานของตน เพื่อการประสานงานลด      
ความขดัแยง้ในการท างาน เพิ่มความพึงพอใจในการท างานและขวญัก าลงัใจดีข้ึน 
 (7) /สร้างนิสัยการท างานใหมี้ประสิทธิภาพ คุน้เคยกบัการมีระเบียบ มีระบบมีวินยัท่ีดีข้ึน 
 (8)//ช่วยลดความตรึงเครียดในการท างาน อนัเน่ืองมาจากความรู้ความสามารถไม่พอกบั
การท างานและความขดัแยง้ระหวา่งผูบ้ริหารกบับุคลากรใหน้อ้ยลง 
 จากแนวคิดทฤษฎีดงักล่าวท าใหท้ราบวา่ การจะสร้างแรงจูงใจในการท างานนั้น ส่ิงส าคญั
ตอ้งค านึงถึงความตอ้งการและความจ าเป็นท่ีจะเกิดประโยชน์สูงสุดกบับุคลากรในองคก์ารดว้ย 
เพราะการจูงใจในการท างานเป็นการกระตุน้ใหบุ้คลากรเกิดก าลงัใจและพร้อมท่ีจะปฏิบติังานใหไ้ด้
ตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้ทั้งเป้าหมายของบุคลากรและเป้าหมายขององคก์าร ซ่ึงบุคคลท่ีควรศึกษา
และใหค้วามส าคญักบัเร่ืองน้ีคือ หวัหนา้งานหรือผูบ้งัคบับญัชา ท่ีจ าเป็นตอ้งใชท้ั้งหลกัจิตวิทยาและ
ทฤษฎีต่าง ๆ น ามาใชก้บัองคก์าร โดยน าหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน น าไป
ปรับใชใ้หเ้กิดความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากรในองคก์าร ตลอดจนเปิด
โอกาสให้บุคลากรในองคก์ารมีการพฒันาในดา้นต่าง ๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทกัษะ และขวญั
ก าลงัใจในการท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 เทคนิคการเสริมแรงในองค์กร (  providing reinforcement ) 
 เทคนิคการเสริมแรงท่ีสามารถน าไปปรับใชใ้นองคก์ร โดยจะตอ้งค านึงถึงความเหมาะสม
ดา้นเวลา ( timing ) และความถ่ี ( frequency ) ในการเสริมแรงและก าหนดเป็นกลยทุธ์ท่ีส าคญัใน
การเสริมแรง ดงัน้ี (ทองใบ สุดชารี, 2543, หนา้ 216)  
 (1)  โปรแกรมการเสริมแรงตามช่วงเวลาท่ีก าหนด ( fixed-interval schedules ) เป็นวิธีการ
เสริมแรงท่ีองคก์รก าหนดระยะเวลาไวต้ายตวั เช่น การก าหนดเวลาจ่ายเงินเป็นสัปดาห์ หรือเป็น
เดือน วิธีการน้ีจะท าใหเ้กิดแรงจูงใจใหพ้นกังานวา่ เขาจะไดรั้บค่าจา้งเม่ือไร โดยไม่ตอ้งสนใจว่าเขา
ไดทุ่้มเทใหก้บังานเพียงใด 
 (2)  โปรแกรมการเสริมแรงผนัแปรไปตามช่วงเวลา ( variable-interval schedules ) เป็น
การก าหนดโปรแกรมการเสริมแรงตามพื้นฐานของเวลา แต่ระยะเวลาการเสริมแรงจะผนัแปรไปใน
แต่ละคร้ัง เหมาะกบักรณีการตรวจเยีย่ม หรือการนิเทศงานแลว้จดัใหมี้การประชุม เพื่อมอบวุฒิบตัร
ให้แก่พนกังาน เป็นวิธีการท่ีจะท าให้พนกังานเกิดความต่ืนเตน้ เพราะพวกเขาไม่ทราบว่าผูบ้ริหาร
จะแวะเยีย่มเม่ือไร ท าใหเ้กิดการต่ืนตวัอยูต่ลอดเวลา 
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 (3)  โปรแกรมการเสริมแรงตามสัดส่วนของการปฏิบติังานท่ีก าหนดไวแ้บบคงท่ี ( fixed-
ratio schedules ) เป็นการก าหนดโปรแกรมการเสริมแรงให้กบัพนักงาน หลงัจากท่ีเขาไดท้  า
กิจกรรมต่าง ๆ ครบตามเง่ือนไข โดยไม่ตอ้งสนใจว่าเวลาผ่านไปแล้วเท่าไหร่ เช่น กรณีของ
บริษทัเซียร์ ( sears ) จะก าหนดใหพ้นกังานฝ่ายบตัรเครดิต ท่ีสามารถหาสมาชิกบตัรเครดิตใหม่ได้
จะไดรั้บโบนสัทนัทีท่ีสมาชิกใหม่รายท่ี 5 ส่งใบสมคัรถึงส านกังาน วิธีการเสริมแรงแบบน้ีจะช่วย
จูงใจให้พนกังานมีแรงจูงใจสูงมาก เพราะการสมคัรเป็นสมาชิกใหม่ของลูกคา้แต่ละคร้ังแสดงให้
เห็นวา่พนกังานคนนั้นมีโอกาสใกลจ้ะไดรั้บโบนสัในคร้ังต่อไปอีกแลว้ 
 (4)  โปรแกรมการเสริมแรงตามสัดส่วนของการปฏิบติังานท่ีผนัแปรไปตามพฤติกรรมท่ี
พึงประสงค ์( variable-ration schedules ) เป็นโปรแกรมการเสริมแรงท่ีผูบ้ริหารจะจดัรางวลัต่าง ๆ 
ไวใ้ห้พนักงานท่ีสามารถกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามเป้าหมาย โดยความถ่ีในการให้รางวลั
เปล่ียนแปลงไปเร่ือย ๆ เช่น พนกังานอาจจะไดรั้บรางวลัเพื่อท ากิจกรรมท่ีพึงประสงคไ์ดค้รบ 5 คร้ัง 
ส่วนคร้ังต่อไปอาจจะไดรั้บรางวลัเม่ือท ากิจกรรมท่ีพึงประสงคไ์ดเ้ป็นคร้ังท่ี 3 และคร้ังต่อไปอาจจะ
ไดรั้บเม่ือท าไดค้รบคร้ังท่ี 7 เป็นตน้ วิธีการดงักล่าวเป็นอีกวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ แต่ในทางปฏิบติั
กระท าไดย้าก 
 ผูบ้ริหารโดยทัว่ไป ตอ้งการท่ีจะใชเ้ทคนิคการจูงใจพนกังานอย่างเปิดเผย และชดัเจนมี
การปรับปรุงวิธีการเสริมแรงจนเป็นท่ียอมรับเรียกว่า “การปรับปรุงพฤติกรรม ( behavior 
modification: OB mod )” เป็นวิธีการประยกุตแ์นวคิดพื้นฐานของทฤษฎีเสริมแรงเพื่อการก าหนด
ทิศทางการท างานในองคก์ร เช่น การก าหนดพฤติกรรมท่ีพึงประสงคโ์ดยก าหนดให้พนกังานเพิ่ม
ผลผลิตใหม้ากข้ึน หรือก าหนดใหล้ดพฤติกรรมการมาท างานสายของพนกังานใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด 
 

ประวตัิความเป็นมา บริษทั ยูเน่ียนเบ็ลท์อนิดสัตร้ีส์ จ ากดั 
 
               บริษทั ยูเน่ียนเบ็ลท์อินดสัตร้ีส์ จ  ากดั จดทะเบียบก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2518 ปัจจุบนั
ตั้งอยูท่ี่ 47/9 หมู่ 4 ต.บา้นเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร บนเน้ือท่ีกว่า 30 ไร่ บริษทัฯ ไดมี้การพฒันา
อย่างต่อเน่ือง โดยน าเคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพเขา้มาใช้ในการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภณัฑ์ท่ีมี
คุณภาพดี อีกทั้งยงัน าระบบการขนถ่ายแบบ Pneumatic conveying เขา้มาใช ้เพื่อลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 ผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทัฯ คือ สายพานล าเลียง ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “ UBI ” ตรา
คน 8 คน ในการผลิตสายพานล าเลียง บริษทัฯ ใชม้าตรฐานต่างประเทศ คือ มาตรฐาน DIN และ JIS 
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เป็นหลกัอา้งอิง ผลิตภณัฑ์สายพานล าเลียงมีหลายเกรดให้เลือกใช ้เช่น เกรดธรรมดาส าหรับงาน
ล าเลียงทัว่ไป เกรดทนสึกหรอ เกรดทนน ้ ามนั เกรดทนร้อน เกรดทนเคมี เกรดทนกรดด่าง และ
เกรดล าเลียงอาหาร เป็นตน้ 
 นอกจากผลิตภัณฑ์สายพานล าเลียงแล้ว บริษัทฯ ย ังมีผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ  ท่ีเ ก่ียวกับ
อุตสาหกรรมยางอีก คือ สายพานแบนส่งก าลงั ยางลว้ยกนัฝุ่ น ยางรองกนักระแทก ยางครีบและยาง
กั้นขอบ สายพานพิเศษต่าง ๆ เช่น สายพานลายดอก สายพานซุปเปอร์เฟลก็ซ์ สายพานล าเลียงแบบ
ไม่มียางเคลือบผวิ สายพานล าเลียงกะพอ้ สายพานพิมพผ์า้ สายพานเคร่ืองยงิทราย เป็นตน้ 
 นอกจากน้ี ยงัมียางกะเทาะขา้วเปลือก ยางขดัขา้ว และบริการผสมยางให้กับลูกคา้ 
บริการซ่อมสายพาน และบริการต่อสายพานทั้งภายในและภายนอกสถานท่ี 
 ในด้านคุณภาพและการบริหารจัดการ บริษัทฯ ได้รั บการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมสายพานส่งก าลงั มอก. 124-2518 และได้น าระบบบริหารคุณภาพ ISO 
9001: 2000 และระบบบริหารการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001: 1996 มาใชโ้ดยไดรั้บการ
รับรองระบบบริหารจาก TUV Rheinland Thailand Ltd. 
 ดว้ยความมุ่งมัน่ในการพฒันาดา้นคุณภาพและการบริการลูกคา้รวมถีงความใส่ใจต่อการ
รักษาส่ิงแวดล้อม ท าให้บริษัท ยูเ น่ียนเบ็ลท์อินดัสตร้ีส์ จ  ากัด เป็นท่ียอมรับของลูกค้า ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศมาเป็นระยะเวลานาน 
 ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดน้ี เป็นผลมาจากความมุ่งมัน่ท างานของบุคลากรของบริษทัฯ 
ตามนโยบาย 
            “ ผลิตสินคา้มีคุณภาพ        ลูกคา้พึงพอใจ 
                                       ใฝ่ในบริการ                  สร้างมาตรฐานการผลิต 
                                       มุ่งสู่เป้าหมาย                ทุกฝ่ายตอ้งร่วมมือ” 
 ดว้ยประสบการณ์ในการด าเนินงานเก่ียบกบัสายพานล าเลียง และผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ ทุกคน พร้อมท่ีจะให้บริการ และนอ้มรับขอ้เสนอแนะจากท่าน
ดว้ยความเตม็ใจ และพร้อมท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการบริการใหดี้ยิง่ข้ึน  
 

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
 รัชภรณ์ วงศาโรจน์ ( 2551 : บทคดัยอ่ ) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัจูงใจท่ีมีต่อการบริหารจดัการ  
ของพนกังาน บริษทั โอบออ้มอุตสาหกรรม ( 1994 ) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัจูงใจท่ีมีต่อการ
บริหารจดัการ ของพนกังาน บริษทั โอบออ้มอุตสาหกรรม (1994) และเปรียบเทียบปัจจยัจูงใจท่ีมี
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ต่อการบริหารจัดการของพนักงาน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล กลุ่มตัวอย่างจ านวน 169 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยจูงใจท่ีมีต่อการบริหารจัดการของพนักงานในภาพรวม              
อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ      
ปานกลางทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะงาน
ท่ีปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าในงาน ผลการเปรียบเทียบปัจจัยจูงใจ           
ท่ีมีต่อการบริหารจดัการของพนักงาน จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่าเฉพาะพนักงาน ท่ีมี
ต าแหน่งงานต่างกัน มีความพึงพอใจเก่ียวกับปัจจัยจูงใจท่ีมีต่อการบริหารจดัการ ในภาพรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นลกัษณะงาน
ท่ีปฏิบติั พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัและต าแหน่งงานต่างกนั มีความพึงพอใจแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และดา้นความรับผิดชอบ พนกังานท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนั    
มีความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 นวะรัตน์ พึ่งโพธ์ิสภ ( 2552 : บทคดัย่อ ) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
พนกังานบริษทั ธนารักษพ์ฒันาสินทรัพย ์จ ากดั มีวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาระดบั
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ธนารักษพ์ฒันาสินทรัพย ์จ ากดั 2) เพื่อศึกษาระดบั
ปัจจยัในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั ธนารักษ์พฒันาสินทรัพย ์จ ากัด และ 3) เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัในการปฏิบติังานกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ของพนกังานบริษทั ธนารักษพ์ฒันาสินทรัพย ์จ ากดั 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ พนกังานทุกระดบัภายในบริษ ท ธนารักษพ์ฒันาสินทรัพย ์
จ ากดั จ านวน 100 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล
ใชค่้าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั สมัประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์พอยทไ์บซีเรียล และสมัประสิทธ์ิสเปียร์แมนส์โร ผลการศึกษา สรุปไดด้งัน้ี 
 ปัจจยัส่วนบุคคล ผลการศึกษาพบวา่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 21 – 
30 ปี จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี และมีอายงุานนอ้ยกวา่ 1 ปี 
 ระดบัปัจจยัในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั ธนารักษ์พฒันาสินทรัพย ์จ ากดั ผล
การศึกษาพบว่า ระดบัปัจจยัในการปฏิบติังานในภาพรวมและทุกดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง เรียง
ตามล าดบั ได้แก่ ปัจจยัในการปฏิบติังานดา้นนโยบายและการบริหาร เงินเดือนและสวสัดิการ 
ความกา้วหนา้ในการท างาน ความมัน่คงในการท างาน และบรรยากาศในการท างาน 
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 ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ธนารักษพ์ฒันาสินทรัพย ์จ ากดั ผล
การศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานในภาพรวมและทุกดา้นอยู่ในระดับปานกลาง เรียง
ตามล าดบั ไดแ้ก่ แรงจูงใจในดา้นความพยายาม ความทุ่มเท ความร่วมมือ และความผกูพนั  
 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และอายงุาน กบั
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ธนารักษพ์ฒันาสินทรัพย ์จ ากดั พบว่า ทุกปัจจยัมี
ความสมัพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานในระดบัต ่า 
 ปัจจยัในการปฏิบติังานในภาพรวม ปัจจยัในการปฏิบติังานดา้นนโยบายและการบริหาร 
ความกา้วหนา้ในการท างาน ความมัน่คงในการท างาน และบรรยากาศในการท างานมีความสัมพนัธ์
กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานในระดบัปานกลาง ส่วนปัจจยัจูงใจดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ มี
ความสมัพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานในระดบัต ่า 
 ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 
 (1)  บริษทั ควรให้ความส าคญัในการก าหนดนโยบายและพฒันาแนวทางรูปแบบในการ
บริหารองคก์รให้มีความชดัเจนและเหมาะสมกบัสภาพงานและสถานการณ์ท่ีปฏิบติัในปัจจุบนั 
ทั้งน้ี เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบติังานของพนักงานให้มีความคล่องตวัในการปฏิบติังานต่อ
สภาพงานในปัจจุบนั 
 (2)  บริษทั ควรให้ความส าคญัเก่ียวกบัการปรับอตัราเงินเดือนของพนักงานให้มีความ
เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจ และปรับสวสัดิการใหมี้ความเหมาะสมและครอบคลุมมากข้ึน เช่น ค่า
รักษาพยาบาล ค่าการศึกษาของบุตร เป็นตน้ 
 (3)  บริษทั ควรส่งเสริมพนกังานใหมี้ความกา้วหนา้ในการท างานมากข้ึน ทั้งในเร่ืองของ
การปรับเล่ือนต าแหน่งอยา่งเหมาะสมและยติุธรรม การสนบัสนุนการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ในดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน 
 (4)  บริษทั ควรมีการสร้างความมั่นใจให้แก่พนักงานในด้านความมั่นคงและความ
เจริญรุ่งเรือง การมีช่ือเสียงท่ีดีของบริษทั ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์น ทั้งน้ีเพื่อใหพ้นกังาน
รู้สึกภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 
 (5)  บริษทั ควรส่งเสริมและสนับสนุนดา้นวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ให้มีความ
พร้อมและเพียงพอต่อความตอ้งการ และเอ้ืออ านวยความสะดวกต่อการปฏิบติังานอยูเ่สมอ เพื่อเป็น
การเพิ่มศกัยภาพในการปฎิบติังานของพนกังาน 
 วาสนา พฒันานนัทช์ยั ( 2552 : บทคดัย่อ ) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของพนักงาน ส านักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์มีวตัถุประสงค ์2 ประการ คือ         
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(1)  เพื่อ ศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษตัริย ์ (2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานส านักงาน
ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ท าการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 265 คน โดยใชว้ิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 31 – 40 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี ด ารงต าแหน่งงานระดบับริหาร (ระดบั บ.) มีอายุงานระหว่าง 5 – 10 ปี และไดรั้บการอบรม/
สมัมนาต่อปี จ านวน  1- 2 คร้ัง 
 พนกังานพนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยมี์แรงจูงใจในการปฏิบติังานในภาพรวม 
ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุน อยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัจูงใจท่ีอยูใ่นระดบัมาก 3 ดา้น ประกอบดว้ย 
ดา้นความส าเร็จในการท างานของบุคคล ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั และอยู่
ในระดบัปานกลาง 2 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ และดา้นความกา้วหนา้ใน
ต าแหน่งหน้าท่ีการงาน ตามล าดับ ส่วนปัจจัยค ้ า จุน อยู่ในระดับมากทั้ ง 5 ด้าน คือ ด้าน
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นสภาพการท างานและความมัน่คง ดา้นผลประโยชน์ตอบแทน 
ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา และดา้นนโยบายและการบริหาร ตามล าดบั 
 เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน อายุงาน และการอบรม/สัมมนา ไม่มีผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์
 ขอ้เสนอแนะ 
 (1) /องคก์ารควรมีนโยบายในการเล่ือนต าแหน่งท่ีเป็นธรรมและชดัเจน 
 (2) /องค์การควรส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสปฏิบติังานท่ีมีลกัษณะใช้ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคม์ากข้ึน และเลือกวิธีการปฏิบติังานดว้ยตนเอง 
 (3)//การบริหารงานควรใชร้ะบบคุณธรรมและให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานโดยเท่า
เทียมกนั 
 (4)//องคก์ารควรมีการปรับปรุงระบบบญัชีเงินเดือนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะการครอง
ชีพในปัจจุบนั 
 รุ่งทิวา อินต๊ะใจ ( 2552 : บทคดัยอ่ ) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 
บริษทั โรงพยาบาลปิยะเวท จ ากดั (มหาชน) มีวตัถุประสงค ์1.) เพื่อศึกษาระดบัแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั โรงพยาบาลปิยะเวท จ ากดั (มหาชน) 2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมี



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 
 

45 

ความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จ ากัด 
(มหาชน) ท าการศึกษาโดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ จ านวน 242 คน และใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย     
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิ Pearson ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ Spearman’s rho และ
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ Point Biserial 
 สรุปผลการศึกษาได ้ดงัน้ี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี             
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท อยู่ในระดับพนักงาน        
และมีอายงุานระหวา่ง 1 – 5 ปี  
 กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ มีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานใหไ้ดผ้ลส าเร็จต่อเน่ืองเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร 
      ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั โรงพยาบาล   
ปิยะเวท จ ากัด (มหาชน) ได้แก่ อายุ ระดับรายได้ อายุงาน ความพึงพอใจด้านลักษณะงาน           
ด้านรายได้และสวัสดิการ ด้านความก้าวหน้าในการท างาน ด้านความมั่นคงในการท างาน          
ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา และดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 
           ปัจจัย ท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท 
โรงพยาบาลปิยะเวท จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่ง และความพึงพอใจ
ดา้นสถานท่ีท างาน 
 อารมย ์สถาพรพงศ ์( 2553 : บทคดัย่อ ) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจและความคาดหวงัในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลในเขตอ าเภอหนองเสือ จังหวดัปทุมธานี มีวตัถุประสงค ์          
(1) เพื่อเปรียบเทียบระดบัแรงจูงใจและความคาดหวงัในการปฏิบติังานของพนกังานส่วนต าบลใน
เขต  อ าเภอหนองเสือ  (2) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นบุคคลของพนกังานส่วนต าบลในเขต อ าเภอหนอง
เสือ จงัหวดัปทุมธานี ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจและความคาดหวงัในการปฏิบติังาน (3) เพื่อเสนอแนะ
แนวทางในการพฒันาแรงจูงใจและความคาดหวงัในการปฏิบติังานของพนกังานส่วนต าบลในเขต 
อ าเภอหนองเสือและในเขตอ าเภออ่ืนต่อไป กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ พนกังานส่วนต าบล ลูกจา้งประจ า              
และพนักงานจา้งในเขตอ าเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี  จ านวน 181 คน สถิติท่ีใช้ สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายลกัษณะพื้นฐานทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งและใช ้ค่าสถิติ 
ที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เพื่อทดสอบสมมติฐาน  
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 ผลการศึกษามีดงัน้ี 
  (1) /ผลการศึกษาระดบัแรงจูงใจและความคาดหวงัในการปฏิบติังานของพนักงาน        
ส่วนต าบลในเขตอ าเภอหนองเสือ  พบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงมีแรงจูงใจดา้นการปกครอง
บงัคบับญัชามีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ความคาดหวงั ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานมีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด  
  (2) /ปัจจยัดา้นบุคคล พบว่า เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งปัจจุบนั ระยะเวลาการ
ปฏิบติังาน และรายได ้พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.70 มีอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 34.30  
จบการศึกษาระดบัปวส. มากท่ีสุด ร้อยละ 42.00 เป็นพนักงานส่วนต าบล ระดบั 1-3 มากท่ีสุด     
ร้อยละ 30.90 มีระยะเวลาการปฏิบติังาน 6-10 ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 57.50 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 10,001-15,000 บาท มากท่ีสุด ร้อยละ 58.60 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัดา้นบุคคล 
พบวา่ไม่แตกต่างกนั  
  (3)//ควรมีการปรับปรุงระบบการบริหารงานให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ เสริมสร้าง
ระบบคุณธรรมในการบริหารงาน ควรส่งเสริมความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงานให้กบัพนักงาน
ส่วนต าบล ส่งเสริมใหพ้นกังานทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น  
พนักงานส่วนต าบลก็ตอ้งให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั จึงมีแรงจูงใจและ ความคาดหวงัให้
เพื่อนร่วมงานรับฟังปัญหาและปรึกษา ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในการปฏิบติังาน และใหเ้กียรติรับ
ฟังเหตุผลซ่ึงกนัและกนั   

 ชูเกียรติ ยิ้มพวง ( 2554 :/บทคดัย่อ ) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาน: 
กรณีศึกษา บริษทั บางกอกกล๊าส จ ากดั โรงงานจงัหวดัปทุมธานี มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของพนกังานบริษทั บางกอกกลา๊ส จ ากดั โรงงานจงัหวดัปทุมธานี ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังาน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชเ้ป็นพนักงานในระดบัปฏิบติังาน จ านวนทั้งหมด 270 กลุ่มตวัอย่าง 
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ สถิติ
เชิงพรรณนา ประกอบด้ว ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิง
อนุมาน ประกอบดว้ย independent samples t-test, One-way ANOVA LSD และ Multiple linear 
regression ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั และลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
การปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั จากผลการวิเคราห์สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้น พบว่า ปัจจยัจูงใจ 
( X 1) ปัจจยัค ้าจุน ( X 2) มีอิทธิพลต่อการปฏิบติังาน (Y1) สามารถน ามาสร้างเป็นสมการพยากรณ์ 
คือ Y1 = 1.48 + 0.360x1 + 0.3037 x2 สามารถท านายสมการของการพยากรณ์ได ้34.40% และมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 0.591          


