การสรางแรงจูงใจในการทํางานดวยการนอมนําพระบรมราโชวาทและพระบรมราโชบาย
เปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ
ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ ทรงพระราชทานในพิธสี วน
สนามในโอกาสทีโ่ รงเรียนนายรอยตํารวจสถาปนามาครบ 100 ป เมื่อวันศุกรที่ 19 เมษายน 2545 เพื่อใหขาราชการ
ตํารวจใชเปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่ความวา “ตํารวจทําหนาที่สําคัญและกวางขวางมาก คือ ตองทําหนาที่ทั้ง
ดานการปกครอง คอยสอดสองดูแลทุกขสุขตลอดจนสวัสดิภาพของประชาชน ทั้งดานการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมและผูกระทําผิด รวมทั้งการปกปองแผนดินไทยเมื่อมีภัยคุกคามอีกดวย. นับวาเปนภาระหนัก มีความ
รับผิดชอบสูง เพราะตองเผชิญกับปญหานานาและตองเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตอยูตลอดเวลา. ดังนั้น ผูที่สามารถ
ปฏิบัติหนาที่ของตํารวจใหสําเร็จไดครบถวน จะตองเปนบุคคลผูมีความรูความสามารถ มีความเขมแข็ง อดทน
และมีความเสียสละอยางแทจริง. จึงขอใหตํารวจทุกคนไดภูมิใจ ที่ไดปฏิบัติหนาที่อันสําคัญและมีเกียรติยิ่งนี้ และ
ตั้งปณิธานใหแนวแน ที่จะพากเพียรปฏิบัติตัวปฏิบัติงานทุกดาน ทุกระดับ ใหบรรลุผลอันเลิศ เพื่อความผาสุก
รมเย็นของประชาชนและความเจริญมั่นคงของชาติไทยเรา”
หากเราไดพิเคราะหพิจารณาขององคพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรง
พระราชทานในพิธีสวนสนามในโอกาสที่โรงเรียนนายรอยตํารวจสถาปนามาครบ 100 ป อยางถวนถีแ่ ลว ก็จะ
บังเกิดความซาบซึ้งอบอุนอิ่มเอมขึ้นภายในจิตใจแกผูที่ไดสดับตรับฟง เกิดแรงจูงใจที่มีพลังในการที่จะประพฤติ
ปฏิบัติหนาที่ราชการใหมีผลดี สนองพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระผูทรงสถิตในดวงใจ
อาณาประชาราษฎร ใหสมเปนขาราชการที่ดีหรืออีกนัยหนึ่งคือ เปนผูปฏิบัติรับใชงานของพระราชา

1. ความหมายของแรงจูงใจและการจูงใจ (Definition of motive and motivation)

พลังผลักดันให บุคคลมีพฤติกรรม กําหนดทิศทางและเปาหมายของพฤติกรรมนั้นคือ แรงจูงใจ คน
ที่มีแรงจูงใจสูง จะใชความพยายามในการกระทําไปสูเปาหมายโดยไมลดละ แตคนที่มีแรงจูงใจต่ํา จะไมแสดง
พฤติกรรม หรือไมก็ลมเลิกการกระทํา กอนบรรลุเปาหมาย แรงจูงใจ (Motive) เปนคําที่ไดความหมายมาจากคํา
ภาษาละตินที่วา movere ซึ่งหมายถึง "เคลือ่ นไหว (move) " นักจิตวิทยาไดใหความหมาย แรงจูงใจ ดังนี้
1. Walters (1978 :218) แรงจูงใจ หมายถึง บางสิ่งบางอยางที่อยูภายในตัวของบุคคลที่มีผลทําให
บุคคลตองกระทํา หรือเคลื่อนไหว หรือมีพฤติกรรมในลักษณะที่มีเปาหมาย กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ แรงจูงใจเปน
เหตุผลของการกระทํานั่นเอง
2.Crider and Others (1983) แรงจูงใจ หมายถึง ความปรารถนาความตองการ และความสนใจที่มา
เราหรือกระตุนอินทรีย และนําอินทรียไปสูจุดหมายปลายทางที่เจาะจง
3.Dewek (1986) แรงจูงใจ คือ แนวทางที่จะไปสูเปาหมาย เปนสิ่งที่ชวยอธิบายวาทําไมเราจึงทํา
พฤติกรรมดังที่เปนอยู

4.Loundon and Bitta (1988:368) แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะที่อยูภายในตัวที่เปนพลัง ทําใหรางกาย
มีการเคลื่อนไหว ไปในทิศทางที่มีเปาหมาย ที่ไดเลือกไวแลว ซึ่งมักจะเปนเปาหมายที่มีอยูในภาวะสิง่ แวดลอม
จากความหมาย
นัยนี้ เราจะเห็นไดวา แรงจูงใจจะเกี่ยวของกับองคประกอบที่สําคัญ 2 ประการ คือ
เปนกลไกที่ไปกระตุนพลังของรางกายใหเกิดการกระทํา และเปนแรงบังคับใหกับพลังของรางกายที่จะกระทํา
อยางมีทิศทาง
สวน การจูงใจ (Motivation) เปนเงื่อนไขของการไดรับการกระตุน โดยมีการใหความหมายไว ดังนี้
1.Schiffman and Kanuk (1991:69) การจูงใจ หมายถึง "แรงขับเคลื่อนที่อยูภายในของบุคคลที่
กระตุนใหบุคคลมีการกระทํา"
2.Baron and Schunk การจูงใจ เปนกระบวนการทีก่ ระตุน ชีแ้ นะแนวทางและกําหนดใหพฤติกรรม
ดําเนินไปสูจุดหมายปลายทาง
3.Slavim (1994) การจูงใจ เปนสภาวะที่อินทรียถูกกระตุนใหแสดงพฤติกรรม เพื่อไปสูเปาหมายที่
เราตองการ การจูงใจอาจเกิดจากความตองการของมนุษยในที่จะดํารงชีวิตอยู หรือเพื่อสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น
การจูงใจอาจเกิดสภาพแวดลอมภายนอกเปนสิ่งเราหรืออาจเกิดจากความตองการและแรงขับภายในตัวบุคคลได
หรือเกิดจากสิ่งเราทั้งภายในและภายนอกรวมกัน
4.Anita E. Woolfolk (1995 )การจูงใจ เปนภาวะภายใน ของบุคคล ที่ถูกกระตุนใหกระทํา
พฤติกรรมอยางมีทิศทางและตอเนื่อง
5.Domjan (1996) การจูงใจเปนภาวะในการเพิ่มพฤติกรรม การกระทําหรือกิจกรรมของบุคคล
โดยบุคคลจงใจ กระทําพฤติกรรม นั้นเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ ตองการ
สรุปไดวา การจูงใจ
เปนกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุนจากสิ่งเราโดยจงใจ ใหกระทําหรือดิ้นรน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคบางอยาง ซึ่งจะเห็นไดวา พฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจเปน พฤติกรรม ที่มิใชเปนเพียง
การตอบสนองสิ่งเราปกติธรรมดา แตตองเปนพฤติกรรมที่มีความเขมขน มีทิศทางจริงจัง
มีเปาหมายชัดเจนวา
ตองการไปสูจุดใด และพฤติกรรมที่เกิดขึเป
้น นผลสืบเนื่องมาจาก แรงผลักดัน หรือ แรงกระตุน ที่เรียกวา แรงจูงใจ ดวย

2. ลักษณะของแรงจูงใจ
แรงจูงใจ เปน พลังที่กํากับ และค้ําจุนพฤติกรรมหรือการกระทําของบุคคล มีรูปแบบที่หลากหลาย
ซึ่งอาจเกิดจากปจจัยภายในหรือปจจัยภายนอกตัวบุคคลก็ได แรงจูงใจจะแตกตางกันระหวางบุคคล และมีลักษณะ
เปนเรื่องภายในตัวคน จึงไมสามารถสังเกต วัด หรือวิเคราะหไดโดยตรง แตสังเกตไดจากการกระทําหรือพฤติกรรม
ภายนอก หรือจากผลการปฏิบัติงาน บางคนถูกจูงใจดวยปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก แตบางคนถูกจูงใจไดโดยไม
ตองอาศัยปจจัยภายนอก จึงมีการจําแนกเปนแรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอกเกิดจาก
สภาพแวดลอมของงาน ซึ่งเกิดจากบุคคลอื่นที่ไมใชผูปฏิบัติงานเปนผูกําหนด เชน รายได สวัสดิการ
นโยบาย
ความสัมพันธกับหัวหนา เปนตน
แรงจูงใจภายในเกิดจากความสัมพันธโดยตรงระหวางบุคคลกับงานที่ปฏิบัติ

ผูปฏิบัติงานเปนผูที่กําหนดไดเอง เชน ความรูสึกในความสําเร็จ ความทาทายของงาน การพัฒนาความสามารถจาก
การทํางาน
2.1 แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motives)
แรงจูงใจภายใน หมายถึง แรงจูงใจที่มาจากภายในตัวบุคคล
และเปนแรงขับที่ทําใหบุคคลนั้น
แสดงพฤติกรรมโดยไมหวังรางวัลหรือแรงเสริมภายนอก ตัวอยาง เชน ความอยากที่จะมีสมรรถภาพ (Competence)
ซึ่งโรเบิรตไวท ( Robert White, 1959) ไดอธิบายไวในบทความ “Motivation Reconsidered: The Concept of
Competence”
Deci และ Ryan จึงไดใหคําจํากัดความของแรงจูงใจภายใน
1. “Free – choice” หมายถึงพฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจภายในในกรณีโอกาสเลือกทํากิจกรรม
ดวยตนเอง
2. พฤติกรรมของบุคคลที่เนื่องมาจากความสนใจภายในซึ่งทําใหบุคคลนั้นประกอบกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาตนเอง
3. พฤติกรรมที่ผูแสดงชื่นชอบและทําโดยไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อย
4. พฤติกรรมที่จูงใจเราดวยกับความตองการภายในที่นักจิตวิทยาบางทานเรียกวา need for
effectance (Wife, 1959) De Charm (1969) เรียกวาความตองการที่ตนเองเปนผูทําใหเกิดขึ้น( Personal Causation)
หรือ White เรียกวาความตองการที่จะแสวงหาสมรรถภาพ( Conpetence) และDeci Ryan (1980) เรียกวาความ
ตองการที่จะเปนตัวของตัวเองและอิสระ(Self determination หรือ autonomy)
แรงจูงใจภายในเปนสิ่งผลักดันจากภายในตัวบุคคล ซึ่งอาจจะเปนเจตคติ ความคิดเห็น
ความสนใจ
ความตั้งใจ การมองเห็นคุณคา ความพอใจ ความตองการ ฯลฯ สิ่งตาง ๆ ดังกลาวมาเหลานี้มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
คอนขางถาวร เชน บุคคลที่เห็นคุณคาของงาน มองวาหนวยงานคือสถานที่ใหชีวิตแกเขาและครอบครัว เขาก็จะ
จงรักภักดีตอหนวยงาน กระทําการตางๆ ให หนวยงานเจริญกาวหนา หรือในกรณีที่บานเมืองประสบปญหา
เศรษฐกิจ ในชวงเวลาของเศรษฐกิจขาลง หนวยงานจํานวนมากอยูในภาวะขาดทุน ไมมีเงินจายคาตอบแทน แตดว ย
ความผูกพัน เห็นใจกันและกัน ทั้งเต็มใจไปทํางานวันหยุดโดยไมมีคาตอบแทน ถาการกระทําดังกลาวเปนไปโดย
เนื่องจากความรูสึก หรือเจตคติที่ดีตอ หนวยงาน หรือดวยความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของหนวยงาน
มิใชเพราะ เกรงจะถูกไลออกหรือไมมีที่ไป ก็กลาวไดวา เปนพฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจภายใน
เดซิ และไรแอน (1985) ไดแบงประเภทแรงจูงใจภายในออกเปน 3 ชนิด คือ
1. แรงจูงใจภายในเปนความตองการทางจิตวิทยา(Psychological needs) ที่ตองการที่จะเปนผูมี
สมรรถภาพตองการที่จะมีประสบการณวา ตนเปนผูที่มีประสิทธิภาพ
2. แรงจูงใจภายในที่ตอ งการเปนอิสระ เปนตัวของตัวเอง ตองการที่จะเปนผูริเริ่มกิจกรรมของ
ตนเอง
3. แรงจูงใจภายในที่ตองการจะมีความสัมพันธ คือ มีแรงจูงใจที่จะเอื้ออาทรผูอื่นมีความรูสึกวา
ผูอื่นมีความสัมพันธกับตนอยางบริสุทธิ์ใจและตองการมีความสัมพันธกับตน

เดซิและไรแอน(Deci & Ryan, 1980) และเดอชารม(De Charm,1968) ไดมคี วามเห็นตรงกันวา
พฤติกรรมที่เนื่องมาจากแรงจูงใจภายในจะเกิดขึ้นโดยไมจําเปนตองมีรางวัล เพราะเปนพฤติกรรมที่เกิดจากความ
สนใจของผูแสดงพฤติกรรม ซึ่งตรงกันขามกับพฤติกรรมโอเปอรแ ลนดของสกินเนอรมักจะใชการรายงานของผู
แสดงพฤติกรรม(Self Report)เองวาทําไมจึงแสดงพฤติกรรม ดังนั้นการรายงานของผูแสดงพฤติกรรมจึงใชเปนสิ่ง
ที่วัดแรงจูงใจภายใน ถางานเปนสิ่งที่นาสนใจมากผูที่ ปฏิบัติกจ็ ะสนุกกับการทํางานนั้น เดซิ(1975) ทําการทดลอง
พบวาผูที่ทํางานดวยการมีแรงจูงใจภายในจะพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ (To conquer optimal challenger)
2.2 แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motives)
แรงจูงใจภายนอกเปนสิ่งผลักดันภายนอกตัวบุคคลที่มากระตุนใหเกิดพฤติกรรม
อาจจะเปนการ
ไดรับรางวัล เกียรติยศ ชื่อเสียง คําชม การไดรับการยอมรับยกยอง ฯลฯ แรงจูงใจนี้ไมคงทนถาวรตอพฤติกรรม
บุคคลจะแสดงพฤติกรรม เพื่อตอบสนองสิ่งจูงใจดังกลาว เฉพาะในกรณีที่ตองการรางวัล ตองการเกียรติ ชื่อเสียง
คําชม การยกยอง การไดรับการยอมรับ ฯลฯ ตัวอยางแรงจูงใจภายนอกที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม เชน การที่คนงาน
ทํางานเพียง เพื่อแลกกับคาตอบแทนหรือเงินเดือน การแสดงความขยันตั้งใจทํางาน
เพียงเพื่อใหหัวหนางาน
มองเห็นแลวไดความดีความชอบ เปนตน
โดยทั่วไปผลการปฏิบัติงานของบุคคลถูกกําหนดโดยแรงจูงใจ ความสามารถ
และสภาพแวดลอม
ของงาน ถาบุคลขาดความสามารถ หัวหนาสามารถใหความรูโดยจัดการฝกอบรมได ถาสภาพแวดลอมของงานไมดี
ก็สามารถปรับปรุงไดดขี น้ึ ได แตถามีปญหาเรื่องแรงจูงใจแลว งานของ หัวหนามีเปนสิ่งทาทายมากขึ้น พฤติกรรม
ของบุคคลจะซับซอนและวิเคราะหไดยาก ทําไมถึงไมมีแรงจูงใจ จะเปลี่ยนแปลงไดอยางไร ดังนั้นการจูงใจจึงมี
ความสําคัญ เพราะการจูงใจกระทบตอผลการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานขึ้นอยูกับปจจัย3 อยางคือ ความสามารถ
สภาพแวดลอมและแรงจูงใจ
ผลการปฏิบัติงาน = ความสามารถ x สภาพแวดลอม x แรงจูงใจ
ถาบุคคลมีความสามารถที่จําเปน ไดรบั การสนับสนุนดวยสภาพแวดลอมของงาน และ มีแรงจูงใจอยางเพียงพอแลว
ก็เปนโอกาสดีที่สุดที่จะไดรับผลการปฏิบัติงานที่สูงตามเปาหมาย
เมื่อเราพูดถึงบุคคลที่ถูกจูงใจในมุมมองของ
พฤติกรรมองคการ หมายความวา บุคคลนั้นทํางานหนักและโดยทั่วไปจะมีลักษณะพื้นฐานอยู 3 ประการ คือ ความ
พยายาม ความไมหยุดยั้ง และมีเปาหมาย ความพยายาม หมายถึง ความเขมของพฤติกรรมของบุคคล หรือความมาก
นอยของความพยายามที่คนทุมเทใหกับงาน ความไมหยุดยั้ง คือการใชความพยายามอยางตอเนื่องในการทํางาน
ใชเวลาทํางานมากกวาการพักผอน สวนการมีเปาหมายเปนทิศทางที่เขามุงใชความพยายามเพื่อไปใหถึง ดังนั้น เมื่อ
คนใดมีแรงจูงใจในการทํางานสูง เขาจะมีพฤติกรรมการทํางานโดยทุมเทความสามารถ ใชความพยายามอยางไม
ลดละและตอเนื่องเพื่อใหผลปฏิบัติงานนําไปสูเปาหมายที่ตองการ

3. ความสําคัญของการจูงใจ
การจูงใจมีอิทธิผลตอผลผลิต ผลิตผลของงานจะมีคุณภาพดี มีปริมาณมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับ
การจูงใจในการทํางาน ดังนั้น ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานจึงจําเปนตองเขาใจวาอะไร คือแรงจูงใจที่จะทําให

ผูปฏิบัติงานทํางานอยางเต็มที่ ซึ่งแตกตางกันไปตามวิธีทํางานหนวยงาน การจูงใจผูปฏิบัติงานจึงมีความสําคัญตอ
ประสิทธิผลและความสําเร็จของหนวยงานดังนี้
3.1 พลัง (Energy) เปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญตอการกระทํา หรือ พฤติกรรมของมนุษย ในการทํางานใดๆ ถาบุคคล
มี แรงจูงใจ ในการทํางานสูง ยอมทําใหขยันขันแข็ง กระตือรือรน กระทําใหสําเร็จ ซึ่งตรงกันขามกับ บุคคลที่
ทํางานประเภท “เชาชาม เย็นชาม” ที่ทํางานเพียงเพื่อใหผานไปวันๆ
3.2 ความพยายาม (Persistence) ทําใหบุคคลมีความมานะ อดทน บากบั่น คิดหาวิธีการนําความรูความสามารถ
และ ประสบการณของตน มาใชใหเปนประโยชนตองานใหมากที่สุด ไมทอถอยหรือละความพยายามงาย ๆ แมงาน
จะมีอุปสรรคขัดขวาง และเมื่องานไดรับผลสําเร็จดวยดี ก็มักคิดหาวิธีการปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้นเรื่อยๆ
3.3 การเปลี่ยนแปลง (variability) รูปแบบการทํางานหรือวิธีทํางานในบางครั้ง กอใหเกิ ดการคนพบชองทาง
ดําเนินงาน ที่ดีกวา หรือประสบ ผลสําเร็จมากกวา นักจิตวิทยาบางคนเชื่อวา การเปลี่ยนแปลง เปนเครื่องหมายของ
ความเจริญ กาวหนา ของบุคคล แสดงใหเห็นวา บุคคลกําลังแสวงหาการเรียนรูสิ่งใหมๆ ใหชีวิต บุคคลที่มี
แรงจูงใจ ในการทํางานสูง เมื่อดิ้นรน เพื่อจะบรรลุ วัตถุประสงคใดๆ หากไมสําเร็จบุคคล ก็มักพยายามคนหา สิ่ง
ผิดพลาด และพยายามแกไข ใหดีขึ้นในทุก วิถีทาง ซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง การทํางานจน ในที่สุดทําให
คนพบแนวทาง ที่เหมาะสมซึ่ง อาจจะตางไป จากแนวเดิม
3.4 จรรยาบรรณในการทํางาน (Work ethics) บุคคลที่มีแรงจูงใจในการทํางาน จะเปนบุคคลที่มุงมั่นทํางานใหเกิด
ความเจริญกาวหนา และการมุงมั่นทํางานที่ตนรับผิดชอบ ใหเจริญกาวหนา จัดวาบุคคลผูนั้น เปนผูมีจรรยาบรรณใน
การทํางาน เปนบุคคลที่มีความรับผิดชอบ มั่นคงในหนาที่ มีวินัยในการทํางาน ซึ่งลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นถึง
ความสมบูรณบุคคล

4. กระบวนการจูงใจ

กระบวนการจูงใจเริ่มตนดวยความตองการ
ซึ่งเปนการรับรูการเสียสมดุลหรือความขาดแคลนของ
บุคคล แลวจึงหาแนวทางที่จะตอบสนองความตองการนั้น ทําใหเกิดพฤติกรรมหรือการกระทําที่มีเปาหมาย ซึ่ง
สนองความตองการที่มักจะกลาววาเปนรางวัลหรือผลตอบแทนของการกระทํการกระทํ
า
าใดที่ไดรางวัลหรือผลตอบแทน
ที่สนองความตองการได บุคคลจะกระทําอยางนั้นซ้ําอีก ผลตอบแทนจึงเปนกลไกปอนกลับที่ชวยใหบุคคลประเมินผล
ติดตามของพฤติกรรมเพื่อการกระทําในอนาคตอีก (ดังรูป)

Add Your

1.การรับรูค วามตองการ

4. การประเมินผลตอบแทน

กระบวนการจูงใจ

3. การกระทําพฤติกรรม
ไปสูเปาหมาย

2. การเลือกแนวทาง
ที่สนองความตองการ

เชน ในกรณีที่คนงานตองการรายไดมากขึ้น เขาคนหาวิธีตอบสนองความตองการนี้โดยการทํางานหนักเพื่อเพิ่ม
คาจาง หรือหางานใหม ภายหลังจากตัดสินใจเลือกดําเนินการไปแลว เชน ทํางานหนักขึ้น หลายชั่วโมง แลว
ประเมินความสําเร็จ หากทําใหไดเงินมากขึ้น เขาจะรูสึกดีตอความพยายามและจะทํางานหนักตอไป แตถายังมี
รายไดเทาเดิม เขาก็คิดหาวิธีการใหมที่จะสนองความตองการได

5. ธรรมชาติของแรงจูงใจ
5.1 ความตองการ
ความตองการ (
needs) เปนสภาพที่บุคคลขาดสมดุล เกิดแรงผลักดันใหบคุ คลแสดงพฤติกรรม
เพื่อสรางสมดุลใหตัวเอง เชน คนที่รูสึกเหนื่อยลาโดยการนอน หรือนั่งพัก หรือเปลี่ยนบรรยากาศ เปลี่ยนอิริยาบถ
ดูหนังฟงเพลง คนที่ถูกทิ้งใหอยูคนเดียว เกิดความตองการความรักความสนใจจากผูอื่น เปนแรงผลักดันใหคนๆ
นั้น กระทําการบางอยาง เพื่อใหไดรับความรักความสนใจ ความตองการมีอิทธิพลมากตอพฤติกรรม กลาวไดวาสิ่ง
ที่กระตุน ใหบุคคลแสดงพฤติกรรม เพื่อบรรลุจุดหมายปลายทางที่ตองการนั้น
สวนใหญเกิดเนือ่ งมาจากความ
ตองการของบุคคล ความตองการในคนเรามีหลายประเภท นักจิตวิทยาแตละทาน จะอธิบายเรื่อง ความตองการใน
รูปแบบตางๆ กัน แตโดยทั่วไปแลว เราอาจแบงความตองการพื้นฐานของมนุษยไดเปน 2 ประเภท ดังนี้
1.ความตองการทางกาย (Physical Needs) เปนความตองการที่เกิดจากธรรมชาติของรางกาย เชน ตองการกิน
อาหาร หายใจ ขับถายของเสีย การเคลื่อนไหว พักผอน และตองการทางเพศ ความตองการทางกายทําให

เกิดแรงจูงใจ ใหบุคคลกระทําการ เพื่อสนองความตองการดังกลาว เรียกแรงจูงใจที่เกิดจากความตองการ
ทางกายนี้วา แรงจูงใจทางชีวภาพ หรือทางสรีระ (biological motives)
2.ความตองการทางสังคม หรือ ความตองการทางจิตใจ (Social or Psychological Needs) เปนความตองการ
ที่เกิดจาก การเรียนรูทางสังคม เชน ตองการความรัก ความมั่นคง ปลอดภัย การเปนที่ยอมรับในสังคม
ตองการอิสรภาพ ความสําเร็จ ในชีวิต และตําแหนงทางสังคม ความตองการทางสังคมหรือทางจิตใจ
ดังกลาวนี้ เปนเหตุใหมนุษยแสดง พฤติกรรม เพื่อไปสูจุดหมายปลายทางได เพื่อใหไดมาซึ่งความ
ตองการดังกลาวคือ ทําใหเกิดแรงจูงใจที่เรียกวา แรงจูงใจทางสังคม (Social Motives)
5.2 แรงขับ
แรงขับ (
drives) เปนแรงผลักดันที่เกิดจากความตองการทางกาย และสิ่งเราจากภายในตัวบุคคล
ความตองการ และแรงขับมักเกิดควบคูกัน คือ เมื่อเกิดความตองการแลวความตองการนั้นๆ ไป ผลักดันใหเกิด
พฤติกรรม เราเรียกวา เปนแรงขับนอก จากนั้นแรงขับ ยังหมายถึง สภาพทางจิตวิทยาที่เปนผลเนื่องมาจากความ
ตองการทางกาย เชน ความหิว ทําใหเกิดสภาพทางจิตวิทยาคือ ใจสั่น ตาลอย หงุดหงิด อารมณเสีย ตัวอยางที่เห็น
ไดชดั ในหนวยงาน เชน การรีบเรง หาขอสรุปจากการประชุม ในบรรยากาศที่ผูเขาประชุมทั้งหิว เหนื่อย แทนทีจ่ ะ
ไดขอสรุปที่ดี บางครั้งกลับกอใหเกิดปญหาขัดแยง ไมไดรับผลสําเร็จตามที่ตองการ หรือเพราะดวยความหิว ความ
เหนือ่ ย ทําใหรีบสรุปและตกลงเรื่องงานโดยขาดการไตรตรอง เพื่อจะไดรับประทานอาหารและพักผอน ซึ่งอาจ
กอใหเกิด ผลเสียตองานได แตในบางกรณี บุคคลบางคนก็อาจฉวยโอกาสของการที่คนในที่ประชุมอยูในภาวะมี
แรงขับดานความหิว ความเหนื่อย มาเปนประโยชน ใหลงมติบางเรื่องโดยงายและรวดเร็วเพื่อประโยชนตองาน
5.3 สิ่งลอใจ
สิ่งลอใจ ( incentives) เปนสิ่งชักนําบุคคลใหกระทําการอยางใดอยางหนึ่งไปสูจุดมุงหมายที่ตั้งไว
จัดเปนแรงจูงใจภายนอก เชน การชักจูงใหคนงานมาทํางานอยางสม่ําเสมอ โดยยกยองผูปฏิบัติงานที่ไมขาดงานให
เปนที่ปรากฏ การประกาศเกียรติคุณ หรือการจัดสรรรางวัลในการคัดเลือก
ผูปฏิบัติงานหรือขาราชการดีเดน
ประจําป การจัดทําเนียบ “Top Ten” หรือแผนกดีเดนของหนวยงาน การมอบโลรางวัลแกฝายงานที่มีผลงานยอด
เยี่ยมในรอบป ตัวอยางที่กลาวมานี้จัดเปนการใชสิ่งลอใจมาสรางแรงจูงใจในการทํางาน ใหเกิดแกผูปฏิบัติงานของ
หนวยงานทั้งสิ้น ซึ่งจะเห็นไดวา สิ่งลอใจนั้น อาจเปนวัตถุ สัญลักษณ หรือเปนคําพูด ที่ทําใหบุคคลพึงพอใจ
5.4 การตื่นตัว
การตื่นตัว (
arousal) เปนภาวะที่บุคคลพรอมที่จะแสดงพฤติกรรม สมองพรอมที่จะคิด กลามเนื้อ
พรอมที่จะเคลื่อนไหว นักกีฬาที่อุนเครื่องเสร็จพรอมที่จะแขงขันหรือเลนกีฬา พนักงานตอนรับที่พรอมใหบริการ
แกลูกคา ลักษณะดังกลาวนี้เปรียบเหมือนเครื่องยนตที่ติดเครื่องพรอมจะทํางาน บุคลากรในองคการถามีการตื่นตัว
ในการทํางาน ยอมสงผลใหทํางานไดดีขึ้น แตอยางไรก็ตาม จากการศึกษาธรรมชาติพฤติกรรมของมนุษยพบวา
การตื่นตัวมี 3 ระดับ คือ การตื่นตัวระดับสูง การตื่นตัวระดับกลาง และการตื่นตัวระดับต่ํา ระดับที่นักจิตวิทยา
คนพบวาดีที่สุดไดแก การตื่นตัวระดับกลาง ถาเปนการตื่นตัวระดับสูง จะตื่นตัวมากไปจนกลายเปนตื่นตกใจ หรือ
ตื่นเตน ขาดสมาธิในการทํางาน ถาตื่นตัวระดับต่ําก็มักทํางานทํางานเฉื่อยชา ผลงานเสร็จชา และจากการศึกษา

พบวา ปจจัยที่ทําใหบุคคลตื่นตัว มีทั้งสิ่งเราภายนอก และสิ่งเราภายในตัวไดแก ลักษณะสวนตัวของบุคคล แตละคนที่
มีตางๆ กัน ทั้งในสวนที่เปนบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย และระบบสรีระภายในของผูนั้น
Donald O.Hebb นักจิตวิทยาที่ทําการศึกษาเรื่องการตื่นตัวในเชิงสรีระที่มีชื่อเสียง ตั้งแตป ค.ศ.
1955 และคนควาเพิ่มเติมจนถึง ป ค.ศ.1972 เขากลาววา การ ตื่นตัวกับอารมณของมนุษยมีความสัมพันธกัน และ
ในขณะตื่นตัวการทํางานทางสรีระของมนุษยมีการเปลี่ยนแปลงเชน การเตนของหัวใจจะแรงขึ้น กลามเนื้อจะเกร็ง
ระบบประสาทอัตโนมัติ อยูในภาวะพรอม จะทํางานเต็มที่ ซึ่งนักจิตวิทยามักเรียก ภาวะพรอมของคนดังกลาวนี้วา
“ปฏิกิริยาพรอมสู และพรอมหนี ” ซึ่งคํากลาวนี้ เปนการเปรียบเทียบอาการตื่นตัวของหมีปา ถามันจนมุมมันก็พรอม
สูกับศัตรู หรือ“สุนขั จนตรอก” แตถามันมองเห็น ชองทางหนีมันก็จะหลบเรนออกจากการตอสูนั้นคือพรอมที่จะทํา
ไดทุกรูปแบบ
5.5 การคาดหวัง
การคาดหวัง (
expectancy) เปนการตั้งความปรารถนา หรือการพยากรณลวงหนาของบุคคล ในสิ่ง
ที่จะเกิดขึ้นตอไป ตัวอยางเชน การที่คนงานคาดหวังวา พวกเขาจะไดรับโบนัสประจําป 4-5 เทาของเงินเดือน การ
คาดหวังดังกลาวนี้ สงผลใหพนักงานดังกลาว กระปรี่กระเปลา มีชีวิตชีวา ซึ่งบางคนก็อาจจะสมหวัง และมีอีกหลาย
คนที่ผิดหวัง ในชีวิตจริงของคนเราโดยทั่วไป สิ่งที่คาดหวัง กับ สิ่งที่เกิดขึ้น มักไมตรงกันเสมอไป ชวงหางระหวาง
สิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ถาหางกันมากก็อาจทําใหคนงานคับของใจ และเกิดปญหาขัดแยงอื่นๆ ตามมา
ผูบริหารงานจึงควรระวังในเรื่องดังกลาวที่จะตองมีการสื่อสารสรางความเขาใจที่ถูกตอง การสรางความหวัง หรือ
การปลอยใหลูกนอง คาดหวังลม ๆ แลง ๆ โดยที่สภาพความเปนจริงทําไมได อาจจะกอใหเกิดปญหายุงยากที่คาด
ไมถึงในเวลาตอไป ตัวอยางที่เห็นไดจาก การที่กลุมคนงานของบริษัทใหญบางแหง รวมตัวกันตอตานผูบริหารและ
เผาโรงงาน เนื่องมาจากไมพอใจที่ไมไดโบนัสประจําปตามที่คาดหวังไววาควรจะได การคาดหวังกอใหเกิด
แรงผลักดัน หรือเปนแรงจูงใจที่สําคัญตอพฤติกรรมอีกสวนหนึ่งในองคการ ถาไดมีการกระตุน ใหลูกนองทํางาน
โดยวางแผนและเปาหมาย ตั้งระดับของผลงานตามที่ควรจะเปน อาจเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ชวยยกระดับมาตรฐานของ
ผลงาน ของลูกนอง ซึ่งเมื่อไดผลงานดีขึ้น ผูบริหารก็พิจารณาผลตอบแทน ที่ใกลเคียงกับสิ่งที่ ลูกนองคาดวาควรจะ
ได เชนนี้นับวาไดรับประโยชนพรอมกัน ทั้งหัวหนาและผูปฏิบัติงาน
5.6 การตั้งเปาหมาย
การตั้งเปาหมาย (
goal settings) เปนการกําหนดทิศทางและจุดมุงหมายปลายทางของการกระทํา
กิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่งของบุคคล จัดเปนแรงจูงใจจากภายในของบุคคลผูนั้น ในการทํางานที่มุงเพิ่มปริมาณและ
คุณภาพ ถาพนักงานมีการตั้งเปาหมายในการทํางาน จะสงผลใหทํางานอยางมีแผน และดําเนินไปสูเปาหมาย
เสมือนเรือที่มีหางเสือ ซึ่งในชีวิตประจําวันของคนเรานั้นจะเห็นวา มีคนบางคนที่ทําอะไร ก็มักประสบความสําเร็จ
หรือไมสําเร็จดังกลาว อาจจะมีหลายประการ แตปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลมากตอความสําเร็จในการ
ทํางาน คือการตั้งเปาหมายในการทํางานแตละงานไวลวงหนา ซึ่งผูบริหารงาน ควรสนับสนุน ใหพนักงานทํางาน
อยางมีเปาหมาย ทั้งนี้เพื่อความเจริญกาวหนาขององคการ และตัวของพนักงานเอง
กลาวโดยสรุป
ที่มาของแรงจูงใจ ซึ่งไดแก ความตองการ แรงขับ สิ่งลอใจ การตื่นตัว การคาดหวัง
และ การตั้งเปาหมาย จะเห็นไดวาคอนขางยากที่จะกลาวอธิบายแตละเรื่องแยกจากกันโดย อิสระ ทั้งนี้เนื่องจาก แต

ละเรื่องมี ความสัมพันธเกี่ยวของกัน ตัวอยางเชน ความตองการ ทําใหเกิด ภาวะขาดสมดุล ภายในรางกาย หรือ
จิตใจ มนุษยอยูใน ภาวะขาดสมดุลไมได ตองหาทางสนองความตองการ เพื่อใหเขาสูภาวะสมดุล สงผลใหเกิดแรง
ขับหรือแรงผลักดันพฤติกรรม ทําใหมนุษยแสดงพฤติกรรมอยางมีทิศทาง มุงไปสูเปาหมาย เมื่อบรรลุเปาหมายแลว
แรงผลักดันพฤติกรรมก็ลดลง ภาวะสมดุลก็กลับคืนมา อีกครั้งหนึ่ง จากคําอธิบายดังนี้ จะเห็นไดวา ที่มาของ
แรงจูงใจหลายเรื่องมีความสัมพันธเกี่ยวของกัน

6. รูปแบบของแรงจูงใจ

บุคคลแตละคนมีรูปแบบแรงจูงใจที่แตกตางกัน ซึ่งนักจิตวิทยาไดแบงรูปแบบ แรงจูงใจของมนุษย
ออกเปนหลายรูปแบบที่สําคัญ มีดังนี้
6.1 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ( Achievement Motive) หมายถึง แรงจูงใจที่เปนแรงขับใหบุคคลพยายามที่จะประกอบ
พฤติกรรม ที่จะประสบสัมฤทธิผลตามมาตรฐานความเปนเลิศ ( Standard of Excellence) ที่ตนตั้งไว บุคคลที่มี
แรงจูงใจ ใฝสัมฤทธิ์ จะไมทํางานเพราะ หวังรางวัล แตทําเพื่อจะ ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  ผูมี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์จะมีลักษณะสําคัญ ดังนี้
1.
มุงหาความสําเร็จ (Hope of Success) และกลัวความลมเหลว (Fear of Failure)
2.มีความทะเยอทะยานสูง
3.ตั้งเปาหมายสูง
4.มีความรับผิดชอบในการงานดี
5.มีความอดทนในการทํางาน
6.รูความสามารถที่แทจริงของตนเอง
7.เปนผูที่ทํางานอยางมีการวางแผน
8.เปนผูที่ตั้งระดับความคาดหวังไวสูง
6.2 แรงจูงใจใฝสัมพันธ ( Affiliation Motive) ผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมพันธ มักจะเปนผูที่โอบออมอารี เปนที่รักของ
เพื่อน มีลักษณะเห็นใจผูอื่น ซึ่งเมื่อศึกษาจากสภาพครอบครัวแลวผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมพันธมักจะเปนครอบครัวที่
อบอุน บรรยากาศในบานปราศจาก การแขงขัน พอแมไมมีลักษณะขมขู พี่นองมีความรักสามัคคีกันดี ผูมีแรงจูงใจ
ใฝสัมพันธจะมีลักษณะสําคัญ ดังนี้
1. เมื่อทําสิ่งใด เปาหมายก็เพื่อไดรับการยอมรับจากกลม
2. ไมมีความทะเยอทะยาน มีความเกรงใจสูง ไมกลาแสดงออก
3. ตั้งเปาหมายต่ํา
4.
หลีกเลี่ยงการโตแยงมักจะคลอยตามผูอื่น
6.3 แรงจูงใจใฝอํานาจ (Power Motive) สําหรับผูที่มีแรงจูงใจใฝอํานาจนั้น พบวา ผูที่มีแรงจูงใจแบบนี้สวนมาก
มักจะพัฒนามาจาก ความรูสึกวา ตนเอง "ขาด" ในบางสิ่งบางอยางที่ตองการ อาจจะเปนเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ไดทําให
เกิดมีความรูสึกเปน "ปมดวย" เมื่อมีปมดวย จึงพยายามสราง "ปมเดน" ขึ้นมาเพื่อชดเชยกับสิ่งที่ตนเองขาด ผูมี
แรงจูงใจใฝอํานาจจะมีลักษณะสําคัญ ดังนี้

1. ชอบมีอํานาจเหนือผูอื่น ซึ่งบางครั้งอาจจะออกมาในลักษณะการกาวราว
2.มักจะตอตานสังคม
3.แสวงหาชือ่ เสียง
4.ชอบเสี่ยง ทั้งในดานของการทํางาน รางกาย และอุปสรรคตาง ๆ
5.ชอบเปนผูนํา
6.4 แรงจูงใจใฝกาวราว (Aggression Motive) ผูที่มีลักษณะแรงจูงใจแบบนี้มักเปนผูที่ไดรับการเลี้ยงดูแบบเขมงวด
มากเกินไป บางครั้งพอแมอาจจะใชวิธีการลงโทษที่รุนแรงเกินไป ดังนั้นเด็กจึงหาทางระบายออกกับผูอื่น หรือ
อาจจะเนื่องมาจากการเลียนแบบ บุคคลหรือจากสื่อตาง ๆ ผูมีแรงจูงใจใฝกาวราว จะมีลักษณะที่สําคัญดังนี้
1.ถือความคิดเห็นหรือความสําคัญของตนเปนใหญ
2.ชอบทํารายผูอื่น ทั้งการทํารายดวยกายหรือวาจา
6.5 แรงจูงใจใฝพึ่งพา (Dependency Motive) สาเหตุของการมีแรงจูงใจแบบนี้ก็เพราะการเลี้ยงดูที่พอแมทะนุถนอม
มากเกินไป ไมเปดโอกาสใหเด็กไดชวยเหลือตนเอง ผูที่มีแรงจูงใจใฝ พึ่งพา จะมีลักษณะสําคัญ ดังนี้
1.ไมมน่ั ใจในตนเอง
2.ไมกลาตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ดวยตนเอง มักจะลังเล
3.ไมกลาเสี่ยง
4.ตองการความชวยเหลือและกําลังใจจากผูอื่น

7. วิธีการศึกษาการจูงใจในงาน (Work-Motivation Approaches)

ตั้งแตป ค.ศ.
1900 หรือศตวรรษที่ 20 นักวิจัยและนักปฏิบัติตางแสวงหาความเขาใจในกระบวนการ
จูงใจวาเกิดขึ้นอยางไรการจูงใจในงานที่มีประสิทธิภาพจึงเปนความเรงดวนของ
องคการสมัยเริ่มแรกของการศึกษาแรงจูงมีใจ
วิธีการที่สําคัญอยู 3 แนวทางคือ การศึกษาเชิงวิทยาศาสตรการศึกษาเชิงมนุษยสัมพันธ และการศึกษาเชิงทรัพยากรมนุษย
7.1 การศึกษาเชิงวิทยาศาสตร เริม่ จากผลงานของ เฟรดเดอริค เทยเลอร ซึ่งเปนผูพัฒนาการบริหารเชิงวิทยาศาสตร
มีทัศนะตอพนักงานหรือคนงานวาเปนบุคคลเชิงเศรษฐกิจ มองวาคนงานเปนทรัพยากรการผลิตเชนเดียวกับเครื่องจักร
และมีความตองการเงินและคาจางเปนสําคัญ งานที่ทําจะถูกออกแบบใหงายและทําซ้ําอยูเสมอเพื่อใหไดผลผลิตมาก
และเร็ว เริ่มแรกจึงพัฒนาระบบการจูงใจในงานโดยจายผลตอบแทนเปนเงิน บนพื้นฐานของปริมาณและคุณภาพ
ของผลผลิตของพวกเขา ตอมามีการเลื่อนตําแหนง การเลื่อนขั้นรายได ลดชั่วโมงการทํางานลง และมีวันหยุด
พักผอนให เปนวิธีการจูงใจดวย แนวทางนี้ยังคงมีอยูในการทํางานยุคปจจุบัน ทั้งผูบริหารและพนักงานยังคงเห็นวา
เงินคือพื้นฐานสําคัญ และบุคคลจํานวนมากยังคงเลือกงานโดยพิจารณาระดับเงินเดือนมากกวาเนื้อหาของงาน
7.2 การศึกษาเชิงมนุษยสัมพันธ มุงศึกษาปจจัยทางสังคมที่กระทบตอแรงจูงใจ เปนผลจากการศึกษาของ ฮอรธอรน
ซึ่งดําเนินการโดย เอลตัน เมโย และคณะ นักวิจัยจึงใหความสําคัญของมนุษยสัมพันธตอแรงจูงใจ เชน กลุมงานที่
พอใจกันเปนสิ่งจูงใจที่สําคัญกวาเงิน แนวคิดตอพนักงานหรือคนงานวาเปนบุคคลเชิงสังคมเริ่มแทนที่แนวคิดของ
บุคคลเชิงเศรษฐกิจ ผูบริหารเพียงแตใหความสนใจกับพนักงานเทานั้นก็สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพวก
เขาใหดขี น้ึ ได การมุงความตองการทางสังคมของคนงานจึงเปนวิธีการที่ดีที่สุดในการจูงใจบุคคล เนนการศึกษา

ความสัมพันธระหวางบุคคลและกลุมภายในสภาพแวดลอมของงาน แตมีผูเห็นวาก็ยังคงเงื่อนไขที่พนักงานตองไม
ขัดขืนอํานาจหนาที่ของผูบริหาร ซึ่งเปนวิธีการเชิงวิทยาศาสตรไว
7.3 การศึกษาเชิงทรัพยากรมนุษย นําเสนอภาพแรงจูงใจของบุคคลที่ซับซอนมากขึ้น โดยมองวาบุคคลถูกจูงใจดวย
ปจจัยหลายอยาง เชน ความตองการเงิน ความตองการทางสังคม ความตองการความสําเร็จ ตองการงานที่มีคุณคา
และมีความเห็นวาบุคคลที่แตกตางกันจะแสวงหาเปาหมายในการทํางานที่ไมเหมือนกับุนคคลเปนขุมพลังความสามารถ
ขององคการ ผูบริหารตองศึกษาทําความเขาใจและเรียนรูวาจะใชทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุดไดอยางไร
หลักทั่วไปคือผูบริหารตองกระตุนใหพนักงานมีสวนรวม สรางสภาพแวดลอมการทํางานที่สงเสริมใหใชประโยชน
จากทรัพยากรมนุษยอยางเต็มที่ ทั้งนี้จะตองเขาใจปรัชญาพื้นฐานบางอยางของธรรมชาติมนุษย

8. แนวคิด ทฤษฎีแรงจูงใจ

ทฤษฎีแรงจูงใจ สามารถ แบงออกเปน 3 กลุม คือ ทฤษฎีการจูงใจดานเนื้อหา (Content Theories)
ทฤษฎีการจูงใจดานกระบวนการ
(Process Theories) และทฤษฎีดานการเสริมแรงและการปรับพฤติก(Reinforcement
รรม
Theory
and Behavior Modification) ดังนี้
1. ทฤษฎีการจูงใจดานเนื้อหา (Content Theories)
ทฤษฎีแรงจูงใจดานเนื้อหาจะกลาวถึงโครงสรางทางจิตวิทยาของบุคคลที่เปนพลังกระตุ
นพฤติ
 กรรม
และทําใหมีพฤติกรรมอยูตอไป หรือกลาววาทฤษฎีแรงจูงใจดานเนื้อหาจะมุงที่จะทราบถึงปจจัยภายในของบุคคล
ที่มาจูงใจในทางการบริหารไดมีการนําเอาแนวคิดและทฤษฎีความตองการไปประยุกตใชในองคการเพื่อสราง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับบุคคลในองคการ
ทฤษฎีความตองการเปนการอธิบายขั้นแรกหรือสวนแรกของ
กระบวนการจูงใจ คือความตองการ เพื่อจะตอบคําถามวา “อะไรจูงใจบุคคลใหทํางาน” ผูบริหารมักจะอางวา
ลูกนองถูกจูงใจดวยคาจางที่สูงขึ้น ชั่วโมงทํางานนอยลง และสภาพแวดลอมของงานดีขึ้น แตนักวิชาการบางคน
บอกวาแรงจูงใจจะสูงถาคนทํางานไดมีความอิสระและความรับผิดชอบสูงขึ้น ทฤษฎีความตองการจะระบุถึงปจจัย
ภายใน คือความขาดแคลนหรือเสียสภาวะสมดุลทางกายหรือจิตใจที่กระตุนใหเกิดความตองการ เปลี่ยนแปลงมาก
หรือนอยไดตามระยะเวลาและสภาพแวดลอม ดังนี้
1.1
ทฤษฎีลําดับความตองการ (Hierarchy of needs theory: Maslow)
มาสโลว (Abraham Maslow) เปนนักจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมที่ไดสรุปขอสังเกตจากการทําหนาที่
จิตแพทยวา คนไขของเขาสวนใหญมีปญหาจากการไมสามารถไดรับความพึงพอใจในสิ่งที่ตองการจึงพยายามหาขอสรุป
กวาง ๆ จากขอสังเกตจนออกมาเปนทฤษฎีความตองการของมนุษย และทฤษฎีแรงจูงใจที่รูจักกันมาก คือ ทฤษฎี
ลําดับชั้นความตองการ (Hierarchy of needs) ปรากฏอยูในหนังสือของเขาชื่อ Motivation and Personality ในป
1954
ซึ่งทฤษฎีความตองการของมาสโลวไดรับความสนใจและการประยุกตใชภายในสภาพแวดลอมขององคการ
มากกวาทฤษฎีการจูงใจอื่น ๆ ตามแนวคิดของมาสโลว ไดแบงลําดับชั้นความตองการ (The Hierarchy of
psychological needs) ออกเปน 5 ขั้น ดังนี้

การจัดลําดับขั้นของความตองการในทัศนะของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of needs)
การจัดลําดับขั้นของแรงจูงใจจากความตองการพื้นฐานทางชีวภาพของ Maslow (basic biological
needs) ซึ่งมีมาตั้งแตเกิด ไปจนกระทั่งถึงแรงจูงใจทางจิตใจที่ซับซอนมากกวา แรงจูงใจประเภทหลังนี้ จะมี
ความสําคัญก็ตอเมื่อ ความตองการพื้นฐานไดรับการตอบสนองจนเปนที่พอใจแลว

1. ความตองการทางรางกาย (Physiological needs) เปนความตองการขั้นพื้นฐานของ
มนุษยที่ตองไดรับการตอบสนองจาก อาหาร น้ํา อากาศ ที่อยูอาศัย และความสัมพันธทางเพศ
2. ความตองการความปลอดภัย ความมั่นคงและการปกปอง (Security or Safety needs)
จากภยันตรายตาง ๆ เชน ความตองการสวัสดิการการรักษาพยาบาลการไดรับประโยชนเกื้อกูลจากการทํางานเปนตน
3. ความตองการทางสังคมและความรัก (Social or Belonging and Love needs) การไดรบั
การยอมรับและมิตรภาพจากพวกพอง ครอบครัว ญาติพี่นอง เพือ่ น และการเปนเจาของ
4. ความตองการการยอมรับในคุณคาตนเอง (Esteem or Status needs) ตองการประสบ
ความสําเร็จ การมีความสามารถ เกียรติยศ ชื่อเสียง และไดรับการยกยองยอมรับจากคนอื่น เพื่อตอบสนองความรูสึก
ในคุณคาแหงตนเอง ตองการความเคารพนับถือตนเองและจากบุคคลอื่น
5. ความตองการความสําเร็จในชีวิต (Self – actualization needs) หรือเขาถึงอัตลักษณของ
ตัวเอง สามารถจะเปนไดในทุกๆ สิ่งที่อยากจะเปนถือเปนความตองการขั้นสูงสุดที่คนเราตองการไปถึเป
ง นความสําเร็จ
แหงตนหรือความสมหวังในชีวิต

มาสโลวมีความเห็นวาความตองการทั้ง 5 ระดับมีความสําคัญตอมนุษย ในสถานการณตาง ๆ ที่ไม
เทากันเสมอไป ความตองการใดยังไมไดรับการตอบสนอง ความตองการนั้นก็จะเปนพลังกระตุนพฤติกรรมมนุษย
ใหเปนไปตามที่ตองการได แตเมื่อความตองการนั้นไดรับการตอบสนองแลวก็จะไมเปนพลังกระตุนพฤติกรรมอีก
ตอไปโดยความตองการขั้นสูงกวาจะทําหนาที่เปนพลังกระตุนแทนตอไป มนุษยทุกคนยอมแสวงหาการตอบสนอง
ความตองการของตนสูงขึ้นไปตามลําดับชั้น จนถึงความตองการสูงสุด คือ ความตองการความสําเร็จในชีวิต ไมมี
ใครยินดีกับความตองการขั้นพื้นฐานเพียงอยางเดียว แนวความคิดนี้เปนประโยชนตอผูบริหารในการสรางแรงจูงใจ
เพื่อกระตุนพฤติกรรมผูใตบังคับบัญชา ทําใหผูบริหารตองคอยสนใจศึกษาความเปลี่ยนแปลงในความตองการของ
ใตบังคับบัญชาเสมอ เพื่อจะไดรูวาความตองการขั้นใดกําลังมีอิทธิพลอยูในขณะนั้นและพยายามตอบสนองความ
ตองการใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ
1.2
ทฤษฎี ERG ( ERG theory : Alderfer)
แอลเดอรเฟอร (Alderfer) ไดเสนอแนะทฤษฎี ERG ที่ไดยอลําดับความตองการ 5 อยางของมาสโลว
เหลือเพียง 3 อยาง คือ
1.
ความตองการการดํารงอยู (Existence needs) ซึ่งรวมความตองการทางกายภาพและความมั่นคง
ปลอดภัยไวดวยกัน
2.
ความตองการที่จะมีความสัมพันธ (Relation needs) ซึ่งรวมถึงความตองการทางสังคมและความ
ตองกาที่จะไดรับการยกยองจากบุคคลอื่น
3.
ความตองการที่จะมีความเจริญงอกงาม (Growth needs) ซึ่งหมายถึงความตองการที่จะทําอะไร
ใหสําเร็จดวย โดย การพัฒนาและใชความสามารถของตัวเองไดเต็มที่ เพื่อความเจริญเติบโตหรือแสวงหาโอกาสใน
การเอาชนะความทาทายใหมๆ
แอลเดอรเฟอร ไดขยายทฤษฎีของมาสโลวออกไป โดยการพิจารณาวาบุคคลจะมีปฏิกิริยาอยางไร
เมื่อพวกเขาสามารถหรือไมสามารถตอบสนองความตองการของพวกเขาได
โดยไดพัฒนาหลักการความพอใจความกาวหนา
(satisfaction-progression principle) ขึ้นมาอธิบายถึงวิถีทางที่บุคคลจะกาวขึ้นไปตามลําดับเมื่อไดรับการตอบสนอง
ในขั้นต่ํากวาแลว ในทางกลับกันหลักการความคับอกคับใจ-การถดถอย (frustration-regression principle)ก็สามารถ
อธิบายไดวาเมื่อบุคคลยังคับอกคับใจกับความพยายามที่จะตอบ สนองความตองการระดับสูงขึ้นไปอยู พวกเขาจะ
หยุดการตอบสนองความตองการระดับสูงนี้และถดถอยกลับมาตอบสนองความตองการระดับต่ําแทนขอดีของผลงาน
ของแอลเดอรเฟอร คือ การที่เขามองวากลุมความตองการทั้งสามมิไดแยกออกจากกันอยางเด็ดขาดแตมีความสัมพันธกั
แบบตอเนือ่ ง
นอกจากนี้แอลเดอรเฟอรยังมองวาความตองการของคนไมจําเปนจะตองเกิดขึ้นจากต่ําไปสูงตามลําดับ
เหมือนกับของมาสโลว แตอาจจะเกิดขึ้นพรอม ๆ กันหลาย ๆ อยางก็ได เชน ความตองการเงินเดือนที่เพียงพอ
สามารถเกิดขึ้นไดในขณะเดียวกันกับความตองการการชื่นชมและการสรางสรรค
ความแตกตางระหวางทฤษฎี ERG และทฤษฎีลําดับความตองการ คือ
ประการแรก มาสโลวยนื ยันวา บุคคลจะหยุดอยูที่ความตองการระดับหนึ่งจนกวาจะไดรับการ
ตอบสนองแลว แตทฤษฎี ERG อธิบายวา ถาความตองการระดับนั้นยังคงไมไดรับการตอบสนองตอไป บุคคลจะ
เกิดความคับของใจ แลวจะถดถอยลงมาใหความสนใจในความความตองการระดับต่ํากวาอีกครั้งหนึ่ง

ประการที่สอง ทฤษฎี
ERG อธิบายวา ความตองการมากกวาหนึ่งระดับอาจเกิดขึ้นไดในเวลา
เดียวกัน หรือบุคคลสามารถถูกจูงใจดวยความตองการมากกวาหนึ่งระดับในเวลาเดียวกัน เชน ความตองการ
เงินเดือนที่สูง พรอมกับความตองการทางสังคม และความตองการโอกาสและอิสระในการคิดตัดสินใจ
นอกจากทฤษฎี Hierarchy of needs ของมาสโลว และ ทฤษฎี ERG ของแอลเดอรเฟอร ซึ่งกลาวถึง
ความตองการซึ่งเปนปจจัยภายในที่สงผลกระทบตอพฤติกรรมของบุคคลแลว แมคเคิลแลน (McClelland) ไดเสนอ
ทฤษฎีความตองการจากการเรียนรู(Acquired– needs theory) ดังนี้
1.3 ทฤษฎีความตองการจากการเรียนรู(Acquired

– needs theory) หรือ ทฤษฎีแรงจูงใจแมคเคิลแลน
(McClelland Theory)
ในป
พ.ศ.2503 เดวิด ซี แมคเคิลแลน (David C. McClelland) ไดพัฒนาทฤษฎีแรงจูงใจ เปนทฤษฎี
ที่มีความสัมพันธกับทฤษฎีการเรียนรู โดยเชื่อวาความตองการเปนการเรียนรูจากสังคมและประสบการณ ซึ่งแบง
ความตองการหรือแรงจูงใจออกเปน 3 ลักษณะ คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (Achievement Motive) แรงจูงใจใฝสัมพันธ
(Affiliation Motive) และแรงจูงใจใฝอํานาจ (Power Motive) นักจิตวิทยา เฮนรี เอ. เมอรเรย (Henry A.Murray) และ
เดวิด ซี แมคเคิลแลน ไดใชวิธีที่เรียกวา เทคนิคการฉายออก (ProjectiveTechique)โดยใชแบบทดสอบทีมาติค แอพ
เพอเซ็ปชัน่ (Thematic Apperception Test) หรือเรียกยอ ๆ วา ทีเอที (TAT) ทีแ่ สดงภาพคนหนึง่ คนหรือมากกวา
1 คนในสถานการณที่กํากวม ผูทดสอบจะแสดงภาพใหผูรับการทดสอบดู และใหบอกหรือเลาเรื่องในภาพนั้น
คําตอบที่ไดรับจะนํามาแปลผลเพื่อทราบพื้นฐานของแนวคิดของแตละคนวาสัมพันธกับแรงจูงใจลักษณะใด
แรงจูงใจทั้ง 3 ลักษณะมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (Achievement Motive) เปนแรงจูงใจภายในใหบุคคลทํางานที่มมี าตรฐาน
และเปนสิ่งสําคัญที่สงผลตอความสําเร็จของงาน
2. แรงจูงใจใฝสัมพันธ (Affiliation Motive) เปนสิ่งสําคัญสําหรับสุขภาพจิตใจ รางกายและ
ความรูสึกที่ดี บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมพันธสูงจะเปนคนที่มีความสุข
3. แรงจูงใจใฝอํานาจ
(Power Motive) แรงจูงใจใฝอํานาจมี 2 ลักษณะ คือ แรงจูงใจใฝอํานาจทาง
บุคคล และแรงจูงใจใฝอํานาจทางสถาบันหรือทางสังคม แรงจูงใจใฝอํานาจทางสังคมนั้นเปนตัวตัดสินความสําเร็จ
ในการบริหารที่สําคัญเพราะบุคคลที่มีความตองการทางสังคมสูงจะมุงทํางานรวมกับบุคคลอื่น เพื่อแกปญหาและ
สงเสริมเปาหมายขององคการทํางานใหสําเร็จตามวิถีทางขององคการ เต็มใจเสียสละเพื่อผลประโยชนขององคการ
สามารถกลาวไดวา แรงจูงใจใฝอํานาจทางสังคมเปนแรงจูงใจที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ผูบริหารในปจจุบันควรสรางให
เกิดแกตนแมคเคิลแลน (McClelland) มองวาคนมีความตองการสําคัญ 3 ประการ คือ
1.
ความตองการที่จะเขารวมผูกพันกับผูอื่น (need for affiliation ) คือ บุคคลที่ใหความสําคัญกับ
การรักษาสัมพันธภาพและมิตรภาพใหยั่งยืน แสวงหาการมีสวนรวมกิจกรรมกับกลุม
2.
ความตองการที่จะมีอํานาจ (need for power ) คือ บุคคลที่แสวงหาการใชอํานาจหรือโอกาสใน
การควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือผูอื่น มีความพอใจในการเผชิญหนาหรือโตแยงตอสูกับผูอื่น
3.
ความตองการที่จะทํางานใหสําเร็จ (need for achievement ) คือ บุคคลที่มีการวางเปาหมายการ
ปฏิบัติงานสูง ชัดเจนและทาทายความสามารถ หรือ ที่มีความเปนไปไดที่จะทําอะไรใหสําเร็จ มุงความสําเร็จของ

งานมากกวาผลตอบแทนเพื่อเปนเครื่องวัดผลงานและการประเมินความกาวหนา และพยายามแสวงหาสถานการณซึ่ง
สามารถที่จะไดขอมูลปอนกลับสําหรับการปฏิบัติงานของตน
ผลการศึกษาของแมคเคิลแลน (McClelland) นับวามีความสําคัญ เพราะหากไดมีการคนพบความ
ตองการของบุคคลไดอยางถูกตองแลว องคกรก็สามารถที่จะปรับปรุงการคัดเลือกและบรรจุแตงตั้งบุคคลใหตรงกับ
ความตองการของเขา ซึ่งจะชวยใหบุคคลปรับปรุงผลงานและทํางานใหสําเร็จลงได นอกจากปจจัยภายในดังได
กลาวมาแลวยังมีแนวคิดอีกทฤษฎีหนึ่งที่ใหความสําคัญกับปจจัยภายนอก
คือ ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบิรก(Herzberg)
1.4
ทฤษฎีสองปจจัย (Two –factors theory: Herzberg)
เฮอรซเบิรก (Frederick Herzberg) มองวา ความตองการมีผลกระทบตอพฤติกรรมของคนงานใน
หลาย ๆ ดาน และความตองการ 2 ประเภทนี้มีความเปนอิสระจากกันในป ค.ศ.1950 เฮอรซเบิรก และเพือ่ นรวมงาน
ไดดําเนินการสํารวจทัศนคติที่มีตองานของวิศวกรและนักบัญชี 200 คน เขาสรุปไดวาความพอใจงานที่ทําและความ
ไมพอใจงานที่ทําเกิดขึ้นจากกลุมปจจัยที่แยกจากกัน 2 กลุม ที่เรียกวา ปจจัยมูลเหตุจูงใจ (motivation factors) กับ
ปจจัยอนามัย (hygiene factors)
1.
ปจจัยมูลเหตุจูงใจ (Motivation factors) คือ สิ่งที่ใหเกิดความพอใจเกี่ยวเนือ่ งกับลักษณะงาน
หรือเนื้อหาของงาน และทําใหผูปฏิบัติมีความพอใจในงาน ใชความพยายามและความสามารถทุมเทในการทํางาน
มากขึ้น เชน ความสําเร็จ การไดรับการยกยอง การทีบ่ ุคคลอื่นยอมรับผลงานของตน ไดรับผิดชอบในงาน ลักษณะ
งานที่ทาทาย เหมาะกับระดับความสามารถ มีโอกาสกาวหนาและพัฒนาตนเองใหสูงขึ้น เปนต น
2.
ปจจัยอนามัย (Hygiene factors) ไดแก สภาพแวดลอมของการทํางาน และวิธีการบังคับบัญชา
ของหัวหนางาน ถาหากไมเหมาะสมหรือบกพรองไป จะทําใหบุคคลรูสึกไมพอใจในงาน ซึ่งถามีพรอมสมบูรณก็
ไมสามารถสรางความพอใจในงานได แตยังคงปฏิบัติงานอยู เพราะเปนปจจัยที่ปองกันความไมพอใจในงานเทานั้น
ไมใชปจจัยที่จะสงเสริมใหคนทํางานโดยมีประสิทธิภาพหรือผลผลิตมากขึ้นได ตัวอยางปจจัยเหลานี้ ไดแก
นโยบายของหนวยงาน การบริหารงาน การควบคุมงาน สภาพแวดลอมการทํางาน ความสัมพันธระหวางเพื่อน
รวมงาน เงินเดือน สวัสดิการ ความปลอดภัยในการทํางาน ความมั่นคงในหนาที่การงาน เปนตน หากขาดปจจัย
เหลานี้แลว ผูปฏิบัติงานจะไมมีความพึงพอใจในงานที่ตนทําอยู
การตอบสนองตอปจจัยอนามัยก็เพียงเพื่อปองกันมิใหคนงานแสดงความไมพอใจตองานเทานั้น
สวนปจจัยจูงใจเปนปจจัยที่กระตุนใหคนงานปฏิบัติงานอยางแทจริง ดวยเหตุน้ี เฮอรซเบิรก จึงเสนอวา วิธีที่จะทําให
คนงานมีความพึงพอใจตองานนั้น จะตองเนนที่งานเปนหลักหรือ เรียกวา การปรุงแตงงาน ซึ่งรวมถึงการยกระดับ
ความรับผิดชอบ ขยายขอบเขต และเพิ่มความทาทายของงานที่คนงานปฏิบัติอยู
2. ทฤษฎีการจูงใจดานกระบวนการ
(Process Motivation Theories)
ทฤษฎีการจูงใจดานกระบวนการ เปนทฤษฎีที่ใหความสําคัญในเรื่องที่บุคคลจะถูกจูงใจดวย
เปาหมายอะไรและอยางไร โดยมุงความสนใจที่จะอธิบายถึงการเลือกที่จะกระทําและพยายามที่จะกระทํา และความ
คงสภาพพฤติกรรมของมนุษยทฤษฎีกระบวนการเปนทฤษฎีที่อธิบายวาบุคคลคิดอยางไรในการเลือกพฤติกรรม
เพือ่ จะ
สนองความตองการของเขา แรงจูงใจเกิดไดอยางไร ทําไมเขาเลือกพฤติกรรมบางอยาง และเขาประเมินความพอใจ

อยางไรเมื่อถึงเปาหมายแลว ทฤษฎีกระบวนการที่สําคัญไดแก ทฤษฎีความคาดหวัง ทฤษฎีความเสมอภาค
2.1 ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory)
ทฤษฎีการจูงใจของวิกเตอร วรูม ( Victor H. Vroom) หรือทฤษฎีตามความคาดหวัง (Expectancy
Theory) ไดกลาวถึง วิธีการที่บุคคลไดรับการกระตุนใหกระทําสิ่งซึ่งสามารถบรรลุเปาหมาย ดังนี้
1. การจูงใจในการทํางานขึ้นอยูกับ ความคาดหวังของแตละบุคคล ที่เพิ่มความพยายามที่จะทํางาน
ใหบรรลุผล
2. การจูงใจในการทํางาน เกี่ยวของโดยตรงกับคุณคาที่แตละคนจะไดรับจากการทํางาน บุคคลจะ
ทํางานตอไปขึ้นอยูกับความพอใจในงาน ซึ่งความพึงพอใจเกิดจากการเปรียบเทียบรางวัลตอบแทนที่เหมาะสมกับ
งาน ความคิดในการกระตุน ใหบุคคลทํางานตามแนวคิดทฤษฎีนี้ สามารถทําได 2 ลักษณะคือ การเพิ่มคุณคา
ทางบวกของผลที่เกิดขึ้นโดยการสื่อสารใหชัดเจน และการเพิ่มความคาดหวังในผลสําเร็จที่จะเกิดขึ้นกับงาน หรือ
การสื่อสารใหทราบความนาจะเปนไปของผลลัพธที่เกิดขึ้น ซึ่งอธิบายไดดวยสูตร
Motivation = Expectancy x Valence
แรงจูงใจ = ความคาดหวัง x คุณคาของผลลัพธ
มีความหมายวาระดับของ แรงจูงใจเปนไปตามระดับความตองการที่คนเรามีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และ
ระดับความเปนไปไดที่เขาจะไดรับสิ่งนั้น หลักการพื้นฐาน ของทฤษฎี ที่สําคัญ คือ ปจจัยภายใน (ความตองการ)
และปจจัยภายนอก (สภาพแวดลอม) มีผลตอพฤติกรรมของบุคคล พฤติกรรมใดๆ เกิดจากการตัดสินใจดวนตนเอง
ของบุคคล บุคคลมีความแตกตางกันในความตองการ ความปรารถนา และเปาหมาย บุคคลจะเลือกใชพฤติกรรมใด
ยอมเปนไปตามการรับรูผลตอเนื่องจากพฤติกรรมนั้น แรงจูงใจตามทฤษฎีนี้จะเกิดขึ้นไดตองอาศัยตัวแปรสําคัญ
สองตัวประกอบกัน คือ ความคาดหวัง และ คุณคาของผลลัพธ
ความคาดหวัง
(Expectancy) หมายถึงการรับรูของบุคคลตอความสามารถของตนเองหรือโอกาส
และความเปนไปไดที่เขาจะทํางานใหสําเร็จตามเปาหมายได
โดยทั่วไปแลวบุคคลที่มีความคาดหวังสูงยอมมี
แรงจูงใจสูง แตถาพนักงานคนใดไมเชื่อใจตัวเองวาจะทํางานไดสําเร็จ พนักงานคนนั้นไมมีแรงจูงใจที่จะทํา หรือจะ
ไมพยายามทํางานนั้น
การรับรูที่สําคัญอีกอยางหนึ่งคือ การรับรูความสัมพันธระหวางการปฏิบัติ
การกระทําหรือ
พฤติกรรมกับผลลัพ ธที่เกิดขึ้นหรือตอผลตอบแทนที่จะไดรับ ถาบุคคลคาดหวังสูงวาการกระทําของเขาจะไดรับ
รางวัล เขาจะเกิดแรงจูงใจสูง ถาพนักงานมั่นใจวาเมื่อกระทําแลวไดรับผลตอบแทน เขายอมเกิดแรงจูงใจที่จะ
ทํางานนั้น แตถาพนักงานไมมีความแนใจวาจะไดรับอะไร แรงจูงใจในการทํางานจะไมเกิดขึ้น ตัวอยาง เชน นาย ก.
เชื่อตัวเองวาเขาสามารถเปนหัวหนางานที่ดีได และเขาตองการไดรับตําแหนงนั้น แตเขามีลักษณะการควบคุมจาก
ภายนอก (External locus of control) ซึ่งเชื่อวาการทํางานหนักไมใชวิธีที่จะไดรับการเลื่อนตําแหนงแตอยางใด
ดังนั้นเขาไมมีแรงจูงใจที่จะทํางานหนักเพื่อการเลื่อนตําแหนง
คุณคาของผลลัพ ธ (Valence) หมายถึงคุณคา หรือความสําคัญที่บุคคลรับรูตอผลตอบแทนหรือ
รางวัลที่ไดรับ โดยทั่วไปถาบุคคลรับรูคุณคาสูงตอผลตอบแทน หรือรับรูวาผลลัพธมีความสําคัญสูงมากเทาไรยิ่งทํา

ใหมีแรงจูงใจสูงมากขึ้นดวยและจะทุมเทความสามารถในการกระทําเพื่อใหได ผลลัพธ นั้น ตัวอยาง เชน นาย ก.ซึ่ง
เปนหัวหนางานตองการให นาย ข.ซึ่งเปน ผูปฏิบัติงาน ทํางานใหมากขึ้น เขาจึงบอกกับ นาย ข.วาควรจะเอาใจใส
ทํางานใหมากขึ้น เพราะการทํางานมากขึ้นจะสงผลตอการเลื่อนตําแหนง ถาหากนาย ข.มีความตองการจะเลื่อน
ตําแหนง เขาคงมีแรงจูงใจสูงขึ้นในการทํางาน แตถา นาย ข.ไมสนใจหรือไมเห็นความสําคัญของการเลื่อนตําแหนง
การบอกกลาวของนาย ก.ซึง่ เปนหัวหนางานไมสามารถจูงใจนาย ข.ผูปฏิบัติงานได
ทฤษฎีความคาดหวังสามารถใชทํานายความพยายามในการทํางาน ระดับความพอใจงาน และ
ระดับการปฏิบัติงาน ของผูปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน ดังนั้น ทฤษฎีอาจใชพยากรณไดถูกตองในบางสถานการณ แต
อาจใชไมไดในสถานการณอื่นที่แตกตางไป โดยมีเงื่อนไขตอไปนี้
(1) ตองกําหนดเปาหมายชัดเจน รวมทั้งการปฏิบัติที่จําเปนเพื่อการบรรลุเปาหมายนั้น
(2) ผลตอบแทนหรือรางวัลจะไดตองสอดคลองกับระดับความสําเร็จในการปฏิบัติงานเทานั้น คือ
บรรลุเปาหมายมากไดผลตอบแทนมาก
(3) ผลตอบแทนหรือรางวัลที่ใหตองเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอ ผูปฏิบัติงาน หัวหนางานตองรูจัก
ผูรวมงานแตละคนเปนอยางดี
(4) ผูปฏิบัติงานมีความเชื่อถือในขอตกลงที่กําหนดกัน หัวหนางานตองรักษาสัญญาที่ใหไวกับ
ผูปฏิบัติงาน
ทฤษฎีความคาดหวังจะใชไดผลดีกับผูปฏิบัติงานซึ่งมีลักษณะการควบคุมจากภายใน
(Internal
locus of control) เพราะผูปฏิบัติงานเหลานี้เชื่อมั่นวาเขาเปนคนกําหนดแนวทางชีวิตของตนเองได ความพยายาม
และความสามารถของเขาจะนําไปสูความสําเร็จในการทํางาน แตทฤษฎีนี้ไมเหมาะจะใชจูงใจ ผูปฏิบัติงาน ที่มี
ลักษณะการควบคุมจากภายนอก เพราะกลุมนี้เชื่อถือในเรื่องดวง โชควาสนา ความบังเอิญ หรือสิ่งภายนอกอื่นๆ ไม
เชื่อในความสามารถและความพยายามของตัวเองวาจะสามารถทําใหประสบความสําเร็จได
2.2 ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory)
ทฤษฎีการจูงใจของอาดัม (J. Stacy Adam) โดยมีพน้ื ฐานความคิดวา บุคคลยอมแสวงหาความ
เสมอภาคทางสังคมโดยพิจารณาผลตอบแทนที่ไดรับ ( output) กับตัวปอน ( input) คือพฤติกรรมและคุณสมบัติใน
ตัวที่เขาใสใหกับงาน ความเสมอภาคจะมีเพียงใดขึ้นอยูกับการเปรียบเทียบการรับรูความสอดคลองระหวางตัวปอน
ตอผลตอบแทน (perceived inputs to outputs) เมื่อเราทราบระดับการรับรูความเสมอภาคของบุคคลใด ก็สามารถ
ทํานายพฤติกรรมการทํางานของเขาได เปนทฤษฎีเกี่ยวของกับการใชวิจารณญาณของบุคคลกับความเสมอภาคหรือ
ยุติธรรมของรางวัล โดยเปรียบเทียบกับตัวปอน เชน ความพยายาม ประสบการณ การศึกษาและสติปญ
 ญา
ความสามารถ กับผลตอบแทนที่ไดรับ (เชน การยกยองชมเชย คํานิยม คาจางคาตอบแทน การเลื่อนตําแหนงและ
สถานภาพ การยอมรับจากหัวหนางาน) กับบุคคลอื่นที่ทํางานประเภทเดียวกันซึง่ อาจเปนเพือ่ นรวมงานคนใดคนหนึง่
หรือกลุมผูปฏิบัติงานที่ทํางานในแผนกหรือกองกํากับการเดียวกันหรือตางแผนก หรือแมแตบุคคลใดในความคิด
ของเขาก็ได วามีความเสมอภาคหรือเทาเทียมกันหรือไม แรงจูงใจจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเห็นวามีความเสมอภาคหรือ
ยุตธิ รรม โดยการนําไปเปรียบเทียบกับบุคคลอื่น

การเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น ผูปฏิบัติงานสวนมากมักประเมินวาตนเองทํางานหนักและทุมเท
ในการปฏิบัติงานมากกวาคนอื่น ขณะเดียวกันก็มักคิดวาคนอื่นไดรับผลตอบแทนสูงกวาตน เขาจะพอใจในการ
ทํางานและมีแรงจูงใจในการทํางานสูงตราบเทาที่เขายังรับรูวามีความเสมอภาคเมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานคนอื่น
แตถาผูปฏิบัติงานพบวาผูที่ทํางานในระนาบเดียวกับเขาไดรับผลตอบแทนสูงกวาเขา หรือไดรับผลตอบแทนเทากัน
แตทํางานนอยกวา ความพอใจและแรงจูงใจในการทํางานจะนอยลงเมื่อใดทีผ่ ูปฏิบัติงานเกิดการรับรูความไมเสมอภาค
เขาจะพยายามทําใหเกิดความเสมอภาคโดยการลดระดับตั วการเปรียบเทียบตัวเองกับผูอื่นที่ทํางานในระนาบ
เดียวกัน ทําใหเกิดการรับรู 3 แบบ คือ
ผลตอบแทนเหมาะสม (Equitably Rewarded) ผูปฏิบัติงานรับรูวาตัวปอนและผลตอบแทนมีความ
เหมาะสมกัน แรงจูงใจยังคงมีอยู เชื่อวาคนอื่นที่ไดผลตอบแทนสูงกวา เปนเพราะเขามีตัวปอนที่สูงกวา เชน
มีการศึกษาและประสบการณสูงกวา เปนตน เขาจะทํางานเพื่อใหไดผลผลิตในระดับเดิมตอไป
ผลตอบแทนต่ําไป (Under-rewarded) เมื่อผูปฏิบัติงานคนใดรับรูวาตนไดรับผลตอบแทนต่ําไป เขา
จะพยายามลดความไมเสมอภาคดวยวิธีตางๆ เชน พยายามเพิ่มผลตอบแทน
(เรียกรอง สวัสดิการ ) ลดตัวปอน
(ทํางานนอยลง มาสายหรือขาดงานบอยครั้ง ลาพักผอนครัง้ ละนานๆ ฯลฯ) อางเหตุผลใหตัวเอง เปลี่ยนแปลงตัว
ปอนหรือผลตอบแทนของคนอื่น (ใหทํางานมากขึ้น ) เปลี่ยนงาน (ขอยายไป ปฏิบัติงานฝายอื่น หรือยายสังกัดใหม )
เปลี่ยนบุคคลที่เปรียบเทียบ (ยังมีคนที่ไดรับนอยกวา)
ผลตอบแทนสูงไป (Over-rewarded) การรับรูวาไดรับผลตอบแทนสูงไปไมมีปญหาตอ
ผูปฏิบัติงานมากนัก แตอยางไรก็ตาม พบวา ผูปฏิบัติงานมักจะลดความไมเสมอภาคดวยวิธีเหลานี้ คือ เพิ่มตัวปอน
(ทํางานหนักขึ้น และอุทิศเวลามากขึ้น) ลดผลตอบแทน (ยอมแบงผลประโยชน) อางเหตุผลใหตัวเอง (เพราะฉันเกง)
พยายามเพิ่มผลตอบแทนใหผูอื่น (เขาควรไดรับเทาฉัน)
ปญหาที่เกิดขึ้นคือ ตัวปอนและผลตอบแทนนั้นเปนการรับรูหรือความเขาใจของเขาเอง
ไมใชความเปน
จริงแมความเปนจริงจะมีความเสมอภาคแตเขาอาจรับรูวาไมเสมอภาคก็ได ปกติบุคคลจะคาดคะเนผลประโยชนของ
ตนเกินจริงและคาดหวังรายไดเกินไปความรูสึกไมเทาเทียมก็จะมีขึ้นและสงผลตอปฏิกิริยาบางประการได
เชน โกรธ ละ
ทิ้งงาน เปนตน ดังนั้นในการปฏิบัติตอผูปฏิบัติงาน หัวหนางานจะตองทําใหเขารับรูวาเขาไดรับการปฏิบัติตออยาง
ยุตธิ รรม มีความเสมอภาคเทาเทียมกับคนอื่น และการใหผลตอบแทนหรือรางวัลตองมีความเหมาะสม ถาหาก
ผูปฏิบัติงานรับรูวาเขาไดรับการปฏิบัติอยางลําเอียง จะเกิดปญหาในการปฏิบัติงานและขวัญกําลังใจขึ้น
2.3 ทฤษฎีการตั้งเปาหมาย (Goal Setting Theory)
ทฤษฎีนี้มาจากแนวคิดของลอคและคณะ (Locke and others) มีความเชื่อวาการตั้งเปาหมายจะชวย
ใหบุคคลรูถึงความตองการของตนซึ่งกระตุนความพยายามมากขึ้น และการบรรลุเปาหมายจะเปนสิ่งจูงใจในการ
กระทําตอไป ซึ่งเปาหมายที่จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของสมาชิกจะตองมีลักษณะเฉพาะ เจาะจง มีความยาก และ
เปนที่ยอมรับ
3. ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory)
ทฤษฎีการเสริมแรงเปนทฤษฎีที่เนนการกําหนดใหบุคคลตองกระทําในสิ่งที่เราตองการใหเขา
กระทํา เปนทฤษฎีการจูงใจที่พัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรูของ B.F. Skinner ทฤษฎีการเสริมแรงใชหลักการเรียนรู

ทางสังคม (Social Learning) กับการปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) โดยการวางเงื่อนไขปฏิบัติการ
(Operant Conditioning) โดยเนนการควบคุมจากปจจัยภายนอก ซึ่งใหความสําคัญกับผลกรรม (Consequence of
Behavior) หรือผลตอเนื่องเปนตัวควบคุมพฤติกรรม หรืออีกนัยหนึ่งเรียกวา การเสริมแรง (Reinforcement)
สกินเนอร (B.F.Skinner) ไดพัฒนาทฤษฎีและนํามาใชเปนเทคนิคในการจูงใจ สกินเนอรมคี วาม
คิดเห็นวา พฤติกรรมของบุคคลสามารถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงไดดวยการใหรางวัลหรือการเสริมแรง กับพฤติกรรมที่
พึงปรารถนา พฤติกรรมนั้นก็จะมีแนวโนมกระทําซ้ํา บอยครั้ง แตในขณะที่ พฤติกรรมซึ่งใหผลลบหรือ ไมปรารถนา
พฤติกรรมนั้นจะมีแนวโนมที่จะไมเกิดขึ้นตอไป กรอบความคิดในเรื่องนี้ของ Skinner มีองคประกอบสําคัญ 3 สวน
คือ สิ่งเรา (สถานการณ) การตอบสนอง (พฤติกรรม) และผลกรรม (บวกหรือลบ) Skinner ชีแ้ นะวา หัวหนางาน
สามารถควบคุมและปรับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ บุคคลไดโดยที่ ผูปฏิบัติงานไมมีความรูสึกวาถูกควบคุม แต
การจะทําไดเชนนั้นจะตองอาศัยความเขาใจในเรื่องการควบคุมและการปรับพฤติกรรมคือ
ประเภทของการ
เสริมแรง
ประเภทของการเสริมแรง (Types of Reinforcement) แบงการเสริมแรงออกไดดังนี้
การเสริมแรงบวก (Positive Reinforcement) เปนการเสริมความตอเนื่องของพฤติกรรมโดยการ
ใหผลกรรมเปนตัวเสริมแรงบวก คือสิ่งตอบแทนที่ดึงดูดใจหรือพอใจเปนรางวัล เมื่อบุคคลนั้นมีพฤติกรรมหรือ
ปฏิบัติการเปนที่ตองการ เชน นาย ก. มาทํางานหรือเขาประชุมตรงเวลา หัวหนางานเสริมแรงโดยกลาวคําชมเชย
และขอบคุณ ถือไดวาเปนการเสริมแรงบวก ซึ่งเปนรางวัลตอการมาตรงเวลา ตัวเสริมแรงบวกที่ใชกันในการจูงใจ
การทํางาน เชน การจายเงิน การเลื่อนตําแหนง การเพิ่มสถานภาพ การไดสิทธิพิเศษ การไดหยุดพักผอน ฯลฯ การ
เสริมแรงบวกเปนตัวจูงใจที่ใชไดผลที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
การเสริมแรงลบ (Negative or Avoidance Reinforcement) เสริมความตอเนื่องของพฤติกรรมโดย
บุคคลสามารถหลีกเลี่ยงผลกรรมทางลบได เมื่อมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติการเปนที่ตองการ ทําใหเกิดการเรียนรู
พฤติกรรมปองกันหรือหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไมพอใจหรือการทําโทษ เชน นาย ก.ซึ่งมาทํางานหรือเขาประชุมตรงเวลา
เพราะไมอยากไดยนิ คําตําหนิจากหัวหนา หนวยงานที่ใชการเสริมแรงลบ มักจะมีกฎ ขอหาม อะไรควรหรือไมควร
กระทํา มีระเบียบวินยั และกําหนดการลงโทษไวชดั เจน
การยับยั้งพฤติกรรม (Extinction) เปนการลดหรือลบพฤติกรรมที่ไมเปนที่ตองการ หรือไมตองการ
อีกตอไป โดยการงดการเสริมแรงเมื่อเกิดพฤติกรรมนั้นขึ้น เชน ไมยกยองชมเชยผูปฏิบัติงานที่มาทํางานสาย แตถา
ผูปฏิบัติงานทํางานดีแลวหัวหนางานไมสนใจ จะเปนการลดแรงจูงใจและประสิทธิภาพไดเชนกัน
การลงโทษ (Punishment) เปนการกําหนดผลกรรมทางลบใหแกพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมหรือไม
เปนที่ตองการ เปนการใหสิ่งที่ไมพอใจโดยตรง เชน นาย ข.ที่มารวมประชุมสายถูกหัวหนาตําหนิ ซึ่งตางจากการ
เสริมแรงลบที่เปนเพียงการคาดโทษหรือขูใหกลัวแตไมมีการลงโทษจริงๆ การลงโทษอาจมีหลายแบบ เชน รบกวน
ใหหนักใจ ถอนสิทธิพิเศษ ควบคุมประพฤติ การยายตําแหนงหนาที่ เปนตน การลงโทษอาจทําใหพฤติกรรมที่ไม
พึงประสงคลดนอยลง แตอาจสรางพฤติกรรมที่มีปญหาอยางอื่นขึ้น เชน การเสียขวัญ ทํางานดอยลง การขัดขืน หรือ
ตอตาน เปนวิธีการที่มีขอโตแยงกันมากและเปนวิธีจูงใจการทํางานที่มีประสิทธิภาพนอยที่สุด

สรุปไดวาแรงจูงใจมีความสําคัญตอความสําเร็จขององคการ ดังนั้น เรื่องของแรงจูงใจจึงเปน
หนาที่โดยตรงของผูบริหารทุกระดับที่ตองทําหนาที่ชักจูงใจให ผูปฏิบัติงานไดใชศักยภาพในการทํางานเพื่อพัฒนา
หนวยงาน การเขาใจแรงจูงใจของตนเองและ บุคคลอื่นทําใหรูวิธีที่จะสนองความตองการของคนและกลายเปน
บุคคลที่รูใจคนอื่นไดดี อันจะนําไปสูการสรางเสริมแรงจูงใจในการทํางานที่ดี สิ่งที่ทาทาย และสําคัญที่สุดคือ
ความสามารถของผูบริหารที่จะใชแรงจูงใจที่เหมาะสม เพื่อเปนสิ่งจูงใจผู ปฏิบัติงาน มีความมุงมั่นและพรอมจะ
ทุมเทการทํางานเพื่อบรรลุเปาหมายของหนวยงาน

