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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
 ในการวิจัยเร่ือง  ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผล
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 1  คร้ังนี้ผูวิจยัไดศกึษา
เอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของ  ดังนี ้

2.1  แนวคดิเกีย่วกับแรงจูงใจ 
  2.1.1  ความหมายของแรงจูงใจ 
  2.1.1  แนวคดิเกี่ยวกบัแรงจูงใจ 
  2.1.3  ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
  2.1.4  องคประกอบของแรงจูงใจ 
  2.1.5  ความสําคัญของแรงจงูใจ 

2.2  แนวคดิเกีย่วกับประสิทธิผลขององคการ 
  2.2.1  ความหมายของประสิทธิผล 
  2.2.2  แนวคดิทฤษฎีเกีย่วกบัประสิทธิผล 
  2.2.3  การประเมินประสิทธผิลของโรงเรียน 

2.3  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
  2.3.1  งานวิจยัในประเทศ 
  2.3.2  งานวิจยัตางประเทศ 

2.4 สรุปกรอบแนวคิดการวิจยั 
 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับแรงจงูใจ 
  

 2.1.1  ความหมายของแรงจงูใจ 
 ปรัชญา  เวสารัชช  (2526 : 440)  ใหทัศนะวาแรงจงูใจเปนเรื่องสวนตวัของคนแตละ
บุคคลเปนเรื่องความอยาก  ความปรารถนา  เปนเรื่องของพลังผลักดันภายในใจของแตละคนพลัง
ผลักดันภายในใจนีจ้ะเรงเราหรือกระตุนใหบุคคลมีพฤติกรรมบางอยาง พฤติกรรมดังกลาว อาจเปน
การปรับปรุงสรางสรรค  หรือทําอะไรก็ไดที่ผิดแผกไปจากเดิม  อยางไรก็ดีพฤติกรรมที่กลาวมิได
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ดําเนินไปโดยปราศจากเปาหมาย ตรงกันขาม พฤติกรรมที่เกิดจากพลงัผลักดันในใจนั้น มุงใหบรรลุ
เปาหมายสวนตัวของแตละคน 
 สุเมธ  เดียวอิศเรศ  (2527 : 4)  กลาววาแรงจูงใจ  หมายถึง  การกระตุนที่ทําใหมนษุย
กระทํากิจกรรมหรือพฤติกรรมออกมาและเปนพฤติกรรมที่ดําเนินไปสูเปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง  
แรงจูงใจจะถกูนํามุงหนาสูเปาหมาย  ซ่ึงอาจเปนลักษณะของจิตสํานึกหรือจิตใตสํานึกก็ได 
 ถวิล  เกื้อกูลวงศ  (2528 : 53)  กลาววาแรงจูงใจ  หมายถึง  ความตองการ  แรงขับ  หรือ          
แรงกระตุนที่อยูภายในตวับุคคล แรงจูงใจจะถูกนํามุงหนาสูเปาหมายซึ่งอาจเปนลักษณะของจิตสํานกึ
หรือจิตใตสํานึกก็ได 
 กิติมา  ปรีดีดิลก  (2529 : 156)  อธิบายวาแรงจูงใจ  หมายถึง  ความเต็มใจที่จะใชพลังเพื่อ
ประสบความสําเร็จในเปาหมายหรือรางวลัเปนสิ่งสําคัญของการกระทําของมนุษยและเปนสิ่งที่ยใุห
คนไปถึงซึ่งวัตถุประสงคที่มีสัญญาเกี่ยวกับรางวัลที่จะไดรับ  ฉะนั้นแรงจูงใจจึงเปนพลังผลักดันให
คนใชความสามารถมากขึ้น 
 กรองจิตต  พรหมรักษ  (2529 : 9)  ไดใหความหมายของแรงจูงใจไวสามประการ  คือ     
แรงจูงใจ  หมายถึง  ส่ิงที่เปนพลังกระตุนใหแตละบุคคลกระทําพฤติกรรม  เปนสิง่ที่ชี้ทิศทางหรือ
แนวทางใหบคุคลกระทําพฤติกรรมเพื่อบรรลุตามเปาหมายของแตละคน  และเปนที่ชวยสนับสนนุ
รักษาพฤติกรรมนั้น ๆ ใหคงอยู 
 พรรณราย  ทรัพยะประภา  (2529 : 41)  กลาววาแรงจูงใจ  หมายถึงสภาวะที่อินทรีย             
ถูกกระตุนใหแสดงพฤติกรรมเพื่อไปยังจุดหมายปลายทาง และเชื่อวามนุษยหรือสัตวก็ตามเมื่อ      
ตกอยูในสภาวะที่ไดรับการจงูใจจะตองมีความกระตือรือรน  และขวนขวายในการทาํกิจกรรมหรือ
แสดงพฤติกรรมเพื่อใหเกิดความสําเร็จซึ่งเปนจุดหมายปลายทางที่ตองการ 
 ไพฑูรย  เจริญพันธุวงศ  (2530 : 27)  ไดใหความหมายวาแรงจูงใจ  หมายถึงความจาํเปน   
(Needs)  ความตองการ  (Wants)  แรงขับ  (Drives)  หรือแรงกระตุน  (Impulses)  อันเกิดขึ้นภายใน
บุคคล  แรงจูงใจนี้จะถูกผลักดันไปสูเปาหมาย  (Goals) 
 2.1.2  แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
 กิติมา  ปรีดดีลิก  (2529 : 322)  ไดกลาวถึงแนวคิดของมาสโลววาเปนแนวคิดพืน้ฐาน       
เกี่ยวกับความตองการของมนุษย ซ่ึงความตองการเหลานี้หากไดรับการตอบสนองก็จะชวยใหเกิด
แรงจูงใจในการทํางานได  ความตองการพืน้ฐานของมาสโลว  แบงได  5  ขั้น  คือ 
  1)  ความตองการทางรางกาย    
  2)  ความตองการความปลอดภัย   
  3)  ความตองการทางสังคม 
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  4)  ความตองการที่จะไดรับการยกยองในสังคม   
  5)  ความตองการความสมหวังในชวีิต 
 กิเซลลิ  และบราวน  (Ghiselli and Brown. 1955 : 430)  ไดกลาวถึงองคประกอบที่กอให
ผูปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจ  มอียู  5  ประการ  คือ   
  1)  ระดับอาชพี    
  2)  สถานภาพทางสังคม   
  3)  อาย ุ
  4)  ส่ิงจูงใจที่เปนเงิน   
  5)  คุณภาพของการปกครองบังคับบัญชา 
 คูเปอร  (Cooper. 1958 : 31-33)  ไดจําแนกปจจยัที่ทําใหเกดิแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน
ออกเปน  7  องคประกอบ  ดงันี้   
  1)  ทํางานที่เขาสนใจ    
  2)  อุปกรณทีด่ีสําหรับการทํางาน  
  3)  คาจางเงินเดือนที่ยุติธรรม   
  4)  โอกาสกาวหนาในหนาทีก่ารงาน   
  5)  สภาพการทํางานที่ดีรวมทั้งชั่วโมงการทํางานและสถานที่ที่เหมาะสม   
  6)  ความสะดวกในการไปกลับรวมทั้งสวัสดิการอื่น ๆ 
  7)  การทํางานรวมกับผูบังคับบัญชาที่เขาใจในการควบคมุการปกครองและโดยเฉพาะ
อยางยิ่งเปนคนที่เขายกยองยอมรับนับถือ 
 บารนารด  (Barnard. 1974 : 142-149)  ใหแนวคิดวาสิ่งจูงใจที่ผูบรหิารจะตองใชเปน
เครื่องกระตุนใหบุคคลเกิดแรงจูงใจในการทํางานมีอยู  8  ประการ  คือ   
  1)  ส่ิงจูงใจที่เปนวัตถุ  ไดแก  ส่ิงของหรือสภาพทางกายที่ใหบุคลากรเปนการ 
ตอบแทน เปนการชดเชยหรอืเปนรางวัล            
  2)  ส่ิงจูงใจทีเ่ปนโอกาสของบุคคลซึ่งไมใชวัตถุ เชน เกยีรติภูมิ สิทธพิิเศษ และ
อํานาจ เปนตน                   
  3)  สภาพทางกายที่พึงประสงคอันกอใหเกิดความสุขตอการทํางาน   
  4)  ผลประโยชนทางอุดมคติรวมทั้งการไดแสดงความจงรักภักดีตอองคกร   
  5)  ความดึงดดูใจทางสังคม   
  6)  การปรับสภาพการทํางานใหเหมาะสมกับวิธีการและเจตคติของบุคคล   
  7)  โอกาสที่จะมีสวนรวมในการทํางาน 
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  8)  สภาพของการอยูรวมกัน 
 ภิญโญ  สาธร  (2517 : 273-278)  มีความเห็นวาแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากร
ขึ้นอยูกับประโยชนที่บุคลากรจะไดรับ วิธีการใหผลประโยชนแกบุคลากรเพื่อจูงใจใหปฏิบัตงิาน
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เรียกวาวิธีการอามิส  (The Method of Incentives)  มี  8  
ประการ  คือ   
  1)  ส่ิงจูงใจที่เปนวัตถุ   
  2)  โอกาสของบุคคลที่ไมเกี่ยวกับวัตถุ   
  3)  สภาพทางกายอันเปนทีพ่ึงปรารถนา   
  4)  ผลประโยชนทางอุดมคติ   
  5)  ความดึงดดูใจทางสังคม   
  6)  การปรับสภาพของการทาํงานใหตรงกบัวิธีการที่บุคลากรทําเปนนสัิย  และตรง
ตามทัศนคติของบุคลากร                  
  7)  โอกาสที่จะมีสวนรวมงานอยางกวางขวาง   
  8)  สภาพการทํางานหรือการอยูรวมกันในองคกร 
 สุเมธ  เดียวอิศเรศ  (2527 : 12-13)  ไดกลาวถึงแนวทางในการสรางแรงจูงใจไววา                 
การจูงใจในการปฏิบัติงานเปนศิลปะที่สําคัญอยางหนึ่งของผูบริหาร เพราะการปฏิบตัิงานของแตละ
หนวยงานยอมมีลักษณะที่แตกตางกัน ดังนั้น ผูบริหารในฐานะเปนผูบังคับบัญชาของหนวยงานนั้น  
จําเปนตองเลือกใชวิธีการตางๆ เปนแนวทางในการสรางแรงจูงใจใหเหมาะสมกบังานและบุคคล  
ผูใตบังคับบัญชา  แนวทางในการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอาจมีหลายวิธีดังตอไปนี้  เชน   
  1)  การออกคําสั่งในลักษณะเด็ดขาดเปนการจูงใจที่เนนผลงาน   
  2)  การดําเนนิงานแบบใชศิลปะและเทคนิคเปนการจูงใจทีมุ่งสรางความสัมพันธระหวาง
หนวยงานและสมาชิกในองคกร   
  3)  การดําเนนิงานแบบตอรองเปนการจูงใจที่มุงสรางความเขาใจอนัดีระหวางหนวยงาน
กับผูปฏิบัติ   
  4)  การดําเนนิการโดยการแขงขันเปนการจูงใจที่มีลักษณะเปนไปในทางบวก 
  5)  การดําเนนิงานแบบใหจูงใจตนเองเปนการจูงใจที่มุงที่จะสรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานใหแก ผูปฏิบัติงาน 
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 2.1.3  ทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจ 
          1)  ทฤษฎีการจูงใจทีเ่กีย่วกับความตองการของมนุษย (Need/ Content Theories of  

Motivation)   
 ทฤษฎีนี้พัฒนาขึ้นโดย  อับบราฮัม  เอช  มาสโลว  (Abraham H. Maslow)                 
(วิทยา  ดานดาํรงกูล. 2546 : 272-273)  ถือไดวาเปนทฤษฎีในกลุมที่ไดรับความนยิมสูงสุดและเปน
พื้นฐานทีน่ําไปสูการพัฒนาความคิดอื่นๆ ซ่ึงมาสโลว (Maslow) เชื่อวามนษุยถูกจูงใจจากความ
ความตองการหลายอยางทีจ่ดัเรียงไวเปนลําดับขั้นจากลางสุดไปถึงสูงสุดรวม  5  ขัน้  ความตองการ
ในระดับลาง (Lower-Order Needs) ประกอบดวยความตองการทางรางกาย ความตองการความ
มั่นคง และความตองการทางสังคม ความตองการในระดับบน (Higher-Order Needs) ประกอบดวย 
ความตองการการยกยองเชิดชู ความตองการบรรลุถึงความสําเร็จ ความตองการแตละชนดิและ
วิธีการตอบสนองของผูบริหาร   
 ความตองการขั้นแรกสุดเปนไปเพื่อความอยูรอดของมนุษย คือ ความตองการทาง
รางกาย (Physiological Needs)  เชน ความตองการอาหาร เสื้อผา ที่อยู ยารักษาโรค หรือปจจัยส่ี เมื่อ
ไดในสิ่งเหลานี้แลวมนษุยจะเกิดความตองการในลําดับถัดมาคือ ความตองการความมั่นคง (Safety 
Needs) เปนความตองการทีจ่ะรูสึกปลอดภัยมั่นคง ปราศจากความกลัวและหวาดระแวง เมื่อบรรลุ
ในสิ่งเหลานีแ้ลวความตองการที่สูงขึ้นจะตามมา คือ ความตองการทางสังคม (Social Needs) เปน
ความตองการที่จะสรางสัมพันธและไดรับความสัมพันธหรือการยอมรับจากบุคคลอื่น ความตองการ
ขั้นถัดมาคือ ความตองการการยกยองเชิดชู (Esteem Needs) เปนความตองการที่จะรูสึกภาคภูมิใจ
ในตนเอง และไดรับการยกยองนับถือ ชื่นชมและเหน็ความสําคัญจากบุคคลอื่น ความตองการในขั้น
สูงสุดคือความตองการบรรลุถึงความสําเร็จ (Self-Actualization Needs) เปนความตองการที่จะ
พัฒนาตนเองไปสูระดับสูงสุดของศักยภาพของตน ตองการเห็นความสําเร็จ และความเติบโตของ
ตนเอง ตลอดจนไดทําในสิ่งที่ใฝฝนไวใหเปนความจรงิ ความตองการในลําดับสงูสุดนี้ไมอาจจะ
บรรลุไดอยางสมบูรณเลย เพราะเมื่อมนุษยทํางานเพือ่พัฒนาความสามารถของตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆ 
ศักยภาพและความใฝฝนที่จะบรรลุถึงความสําเร็จก็จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ ดวยเชนกัน  ดังภาพ 2 
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                                                                 งานที่ทาทาย,โอกาสในการพฒันา, 
               ความกาวหนา,การเติบโต,การสรางสรรค 
               ส่ิงใหมๆ ฯลฯ  

               การยอมรับ,สถานภาพ,ตําแหนง,                      
               ความรับผิดชอบในงานสําคัญ ฯลฯ 
 
               เพื่อนในที่ทํางาน,ทีมงาน,หัวหนา,ลูกคา ฯลฯ      

ฯลฯ 

               ความมั่นคงของงาน,สวัสดิการ,  
               ความปลอดภัยในที่ทํางาน ฯลฯ 

               คาตอบแทนพื้นฐาน,ช่ัวโมงการทํางาน, 
               สภาพแวดลอมของสถานที่ทํางาน, 
                เวลาหยุดพัก ฯลฯ 

 
ภาพ  2   ลําดับขั้นความตองการของมนุษยและการตอบสนองขององคการ 
(ที่มา : วิทยา  ดานดํารงกูล. 2546 : 273) 
  
 มาสโลวไดนําเสนอหลักการที่สําคัญสองประการที่อธิบายเหตุผลที่ความตองการ      
ดังกลาวสงผลตอพฤติกรรมของมนุษย  หลักการแรกคือ  หลักแหงความพรอง  (Deficit Principle) 
ที่กลาววาความตองการที่ไดรับการตอบสนองหรือเติมเต็มแลว (Satisfied Needs) จะไมสามารถ        
จูงใจใหเกิดพฤติกรรมได พฤติกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นจงึเปนพฤติกรรมที่ตองการจะตอบสนองความ
ตองการที่ยังพรองหรือยังไมไดรับการตอบสนองเทานั้น 
 หลักการที่สองคือ หลักแหงความกาวหนา (Progression Principle) ที่กลาววา 
ความตองการในลําดับใดลําดับหนึ่ง จะไมสามารถจูงใจใหเกิดพฤติกรรมไดจนกวาความตองการใน
ลําดับลางที่ต่ําลงไปขัน้หนึ่งจะไดรับการตอบสนองหรือเติมเต็มแลวเทานั้น ซ่ึงเทากับวาความตองการ
ของมนษุยมีลักษณะกาวหนาจากขัน้หนึ่งไปสูอีกขั้นหนึง่อยางเปนขั้นตอนตามลําดบัขัน้ความตองการ
มนุษยจะตองตอบสนองความตองการในระดับลางของตนเสียกอน จึงจะกาวไปสูการตอบสนอง
ความตองการระดับที่สูงขึ้น 

ความตองการบรรลุถึง 
        ความสําเร็จ 

ความตองการการยกยองเชิดชู 

         ความตองการทางสังคม 

           ความตองการความมัน่คง 

                ความตองการทางรางกาย 
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 ทฤษฎีของมาสโลวเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางในบรรดาผูบริหารในชวง 
ทศวรรษที่ 1960-1970 เนื่องจากเปนทฤษฎีที่มีเหตุผลและงายตอความเขาใจ แมวาจะไมมกีารวจิัย 
ใดๆ สนับสนุนหลักแหงความพรองและหลกัแหงความกาวหนาวาเปนจริงขนาดไหนกต็าม ตัวมาสโลว
เองก็ไมไดทําการทดลองเพือ่จะสนับสนุนทฤษฎีของตนเองแตอยางไร 
 อยางไรก็ตาม ประโยชนทีไ่ดรับจากทฤษฎีของมาสโลวคือ ขอสรุปที่วาพนกังาน
ในองคการมีความตองการที่แตกตางกัน ผูบริหารจะตองเขาใจความตองการของพนักงานและ
ตอบสนองความตองการเหลานั้นเมื่อพนักงานสามารถทํางานไดประสบความสําเร็จ ดวยการทาํ 
เชนนี้ผูบริหารจะสามารถเชื่อมโยงความตองการของพนกังานเขากับความตองการขององคการ และ
ทําใหพนักงานแนใจวาเมื่อทําผลงานที่ดีใหกับองคการยอมจะไดรับในสิ่งดีที่เปนที่ตองการเสมอ 
 2)  ทฤษฎี ERG 
 เคลตัน  อัลเดอรเฟอร  (Clayton Alderfer)  (วิทยา  ดานดํารงกูล. 2546 : 273-274) 
ดัดแปลงทฤษฎีของมาสโลวเพื่อใหเกิดความงายยิ่งขึ้น โดยเขายบุความตองการ 5 ขั้นของมาสโลว
เหลือเพียง 3 ขั้น เรียงลําดับจากต่ําไปสูง คือ ความตองการท่ีจะอยูรอด  (Existence Needs-E)  เปน
ความตองการที่จะมีส่ิงตางๆ เพื่อการยังชีพ ความตองการความสัมพันธ (Relatedness Needs-R) เปน
ความตองการที่จะมีความสัมพันธที่ดีกบับุคคลอื่น และความตองการความเติบโต (Growth Needs-G)  
เปนความตองการทีจ่ะพัฒนาศักยภาพของตนเองใหมีความเติบโตกาวหนาและมคีวามสามารถเพิ่มขึน้
ความแตกตางอีกประการหนึง่ของทฤษฎนีีจ้ากทฤษฎีของมาสโลวคอื ทฤษฎีนีไ้มเชื่อวาความตองการ
ในระดับลางจะตองไดรับการตอบสนองอยางเต็มที่กอนแลวความตองการในระดับทีสู่งถัดไปจึงจะ
เกิดขึ้น สําหรบัทฤษฎี ERG ความตองการอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสามอยางพรอมกัน สามารถ
สรางอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษยไดในเวลาใดเวลาหนึ่ง อัลเดอรเฟอรไมไดระบดุวยวา ความ
ตองการที่ไดรับการตอบสนอง  แลวจะไมมีผลตอการจูงใจใหเกิดพฤติกรรมเหมือนผลสรุปของ
มาสโลว 
 แมวาความตองการทั้งสามในทฤษฎีของอัลเดอรเฟอรจะเรียงลําดับจากขั้นต่ําไป
หาขั้นสูงเหมือนกับของมาสโลว แตการไตลําดับขั้นความตองการของมนุษยมีความซับซอนกวา
และเปนไปตามหลักการ ความคับของ-ความถดถอย (Frustration-Regression Principle) ที่อธิบายวา
หากมนุษยไมอาจจะสนองความตองการในระดับที่สูงขึ้นไปไดแลว เขาก็จะบรรเทาความคับของ
ดวยการถอยลงมาหาความตองการในระดบัต่ํากวา แมความตองการนัน้จะไดรับการตอบสนองแลว
ก็ตามตัวอยาง เชน พนักงานคนหนึ่งอาจจะไมสามารถกาวขึ้นไปสูการเติบโตกาวหนาซึ่งเปนความ
ตองการในระดับสูงได เขาอาจจะถอยมาหาความตองการในระดับต่ําลงมาดวยการหันมาทุมเท
ทํางานเพื่อใหมีเงินมากขึ้นแทน ดังนั้นสําหรับทฤษฎี ERG ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลว
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ก็ยังสามารถจูงใจใหเกิดพฤติกรรมได ทฤษฎีนี้จึงมีความยืดหยุนมากกวาทฤษฎีของมาสโลวดวย
ความเชื่อที่วามนุษยอาจจะกาวขึ้นหรือกาวลงบนลําดับขั้นของความตองการได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ความสามารถของบุคคลนั้นๆ ที่จะตอบสนองความตองการของตนเอง 
 3)  ทฤษฎีสองปจจัย (Two-Factor Theory) 
 เฟรดเดอริค  เฮอรสเบิรก  (Frederick Herzberg)  (วทิยา  ดานดํารงกูล. 2546 :  
274-276) พัฒนาทฤษฎีสองปจจยัซ่ึงชี้ถึงความสัมพนัธระหวางความตองการกบัพฤติกรรมขึน้ในชวง
ปลายทศวรรษ  1950  ถึงตนทศวรรษ 1960 หรือหลังจากมาสโลวไมถึง 10 ป เฮอรสเบิรกเก็บขอมูล
จากกลุมพนกังานบัญชีและวิศวกรในเมืองพิทสเบิรก สหรัฐอเมริกาจํานวนเกือน 4,000 คน ดวยการ
ใหตอบคําถามวาอะไรทําใหพวกเขาพอใจกับงานที่ทําและมีแรงจูงใจที่จะทํางาน หลังจากนั้นจึง
ถามวาอะไรทําใหพวกเขาไมพอใจกับงานที่ทาํและรูสึกขาดแรงจูงใจที่จะทํางาน ผลที่พบคือ
พนักงานเหลานั้นระบุปจจัยที่กอใหเกิดความพอใจแตกตางไปจากปจจัยที่กอใหเกิดความไมพอใจ 
เฮอรสเบิรกจึงสรุปวาพนักงานเหลานี้ไมไดคิดวา “ความพอใจ” (Satisfaction) เปนสิ่งที่อยูตรงกัน
ขามกับ “ความไมพอใจ” (Dissatisfaction) แต “ ความไรซ่ึงความพอใจ” (No Satisfaction) ตางหาก
ที่อยูตรงขามกบัความพอใจและ “ความไรซ่ึงความไมพอใจ” (No Dissatisfaction) คือส่ิงที่อยูตรง
ขามกับความไมพอใจ หรือพูดงาย ๆ ก็คอืแมจะทําใหคนไรซ่ึงความไมพอใจไดก็ไมไดหมายความ
วาคนจะบังเกดิความพอใจ และในทํานองกลับกันการทําใหคนไรซ่ึงความพอใจก็ไมไดหมายความ
วาคนๆ นั้นจะบังเกิดความไมพอใจ ขอสรุปนี้นําเฮอรสเบิรกไปสูการพัฒนาทฤษฎสีองปจจัยที่ระบุ
วา “ปจจัยที่มผีลตอความไมพอใจและการขาดแรงจูงใจของคนแตกตางอยางสิ้นเชิงจากปจจยั ที่มี
ผลตอความพอใจและแรงจงูใจ” 

 ปจจัยที่มีผลตอความไมพอใจนั้นเฮอรสเบิรกเรียกวา ปจจัยอนามัย (Hygiene Factors  
สวนปจจยัที่มผีลตอความพอใจเรียกวา ปจจัยจูงใจ (Motivators) โดยจุดกึ่งกลางคือสภาวะเปนกลาง  
(Neutral)  เปนสภาวะที่พนกังานไมรูสึกพอใจและไมรูสึกวาไมพอใจ      ปจจัยในกลุมแรกที่เรียกวา
ปจจัยอนามัยนั้นจะเกีย่วของกับความตองการในระดับลางของคนเรา และเกีย่วของกับองคประกอบ
แวดลอมของงาน  (Job Context)  เสียเปนสวนใหญ  เชน  สภาพ  การทํางาน  คาตอบแทน  นโยบาย
ขององคการ  ผูบังคับบัญชา  และความสัมพันธระหวางบุคคล  เมื่อไรก็ตามที่ปจจยัอนามัยเหลานี้
บกพรองหรือไมไดรับการตอบสนองจะทาํใหเกดิความไมพอใจ  (Dissatisfaction) ขึน้ทันทีแมวาจะ
มีปจจัยอนามัยที่ดีก็ไมไดแปลวาจะเกิดความพอใจ  (Satisfaction)  หรือแรงจูงใจขึน้ในงาน  เปนแต
เพียงวาจะทําใหความไมพอใจลดหรือหมดไปเทานัน้เอง  เชน   การเปดเพลงใหพนักงานฟงในขณะ
ทํางานหรือจัดหาหมอมาประจําโรงงานอาจจะชวยลดความไมพอใจที่เกี่ยวกับสภาพการทํางานไปได
บาง  แตไมใชวาจะเพิ่มความพอใจใหพนกังานได  ดังภาพ 3 
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                     พื้นทีค่วามพอใจ 
  
   
        ปจจัยจูงใจ : สรางผลกระทบ 

    ตอระดับความพอใจ  
    (Satisfaction) 

  
  
 
      ภาวะเปนกลาง (Neutral)  
    (ไมรูสึกพอใจและ   
      ไมรูสึกไมพอใจ)      พื้นที่ความไมพอใจ 
 
 
                    ปจจยัอนามัย : สรางผลกระทบ 
      ตอระดับความไมพอใจ 
      (Dissatisfaction) 
 
 
 
 
    
 
ภาพ  3  ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรสเบิรก 
(ที่มา : วิทยา  ดานดํารงกูล. 2546 : 275) 
 
 
 
 

ปจจัยจูงใจ 

• ความสําเร็จของงาน 

• การยอมรับ 

• เนื้องาน 

• ความรับผิดชอบ      
ตองาน 

• ความกาวหนา 

ปจจัยอนามัย 

• การบังคับบัญชา 

• สภาพแวดลอมใน
การทํางาน 

• ความสัมพันธ
ระหวาง         
ผูรวมงาน 

• เงินเดือนและความ        
มั่นคงในงาน 
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 ปจจัยในกลุมที่สองที่มีผลตอความพอใจหรือปจจัยจูงใจนั้นจะเกี่ยวของกับความ
ตองการในระดับสูงของคนเราและเกีย่วของกับเนื้อหาของงาน  (Job Context)  เปนสวนใหญ  เชน  
ความสําเร็จ  การยกยอง   ความรับผิดชอบ  เนื้อหา  ความสําคัญของงาน  และโอกาสที่จะเติบโต
ในงาน เฮอรเบิรกเชื่อวาหากผูบริหารสรางปจจัยเหลานีใ้หเกดิในงาน จะทําใหพนกังานเกดิความ
พอใจ (Satisfaction) แตแมจะไมมีปจจัยเหลานี้ก็ไมไดแปลวาจะเกิดความไมพอใจ (Dissatisfaction)  
เปนแตเพียงพนักงานจะอยูในภาวะเปนกลางคือไมรูสึกพอใจและไมรูสึกไมพอใจเทานั้น 
 ดังนั้นการทํางานของปจจัยค้าํจุนและปจจยัจูงใจจึงแยกกนั ปจจัยค้ําจนุจะทํางาน
อยูเฉพาะในสวนของพื้นที่ความไมพอใจ ดังนั้น แมภาวะอันตรายและเสียงดังในการทํางานซึง่มี        
ผลตอความไมพอใจของพนักงานจะถูกขจัดออกไปก็ไมไดทาํใหพนักงานพอใจหรือเกิดแรงจูงใจ
แตอยางใด จนกวาเมื่อพนักงานไดรับการตอบสนองในปจจัยจูงใจ เชน ความทาทายความ
รับผิดชอบที่สูงขึ้นและการไดรับยกยอง  เมื่อนั้นความพอใจและแรงจงูใจจึงจะบังเกดิขึ้น  
 2.1.4  องคประกอบของแรงจูงใจ 

แรงจูงใจประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ ที่มีปฏิสัมพันธกัน  และความเกีย่วของ 
ซ่ึงกันและกัน  (เทพพนม  เมอืงแมน. 2529 : 20-21)  คือ 
  1)  ความตองการ (Needs) อธิบายความตองการที่ดีที่สุด คือ ความไมพอเพียง 
(Deficiency) หากมองในภาวะสมดุลของมนุษยเรา (Homeostatic Sense) ความตองการเกิดขึ้นเมื่อ
เกิดการไมสมดุลทางดานรางกายหรือจิตใจ 
  2)  แรงขับ  (Drives)  แรงขับจะถูกสรางขึ้นเพื่อบรรเทาความตองการใหลดนอยลง 
เราอาจใหความหมายของแรงขับงายๆ วา การไมพอเพยีงกับทิศทาง (Deficiency with Direction) 
  3)  เปาหมาย (Goals) จุดสุดทายของวงจรการจูงใจ คือ เปาหมายที่ใชในวงจร       
การจูงใจ หมายความถึง ส่ิงหนึ่งที่จะเปนอะไรก็ไดที่บรรเทาความตองการ และลดแรงขับใหนอยลง
ได ดังนั้น การไดรับเปาหมายอันหนึ่งจะหมายความถงึการทําใหสภาพทางดานรางกาย หรือจิตใจ
ฟนสูสภาพที่มคีวามสมดุล และจะลดหรือขจัดแรงขับใหหมดไป แรงจงูใจจึงเปนสวนสําคัญในการ
ทํางานอยางใดอยางหนึ่งใหสําเร็จตามจุดมุงหมาย นกัจติวิทยาใหเหตผุลตามการแสดงพฤติกรรม  
แบงแรงจูงใจเปน 2 ประเภท คือ แรงจูงใจภายในที่หมายถึง การที่บุคคลมองเห็นคุณคาของกิจกรรม
ที่ทําดวยความเต็มใจ โดยถือวาการบรรลุผลสําเร็จในกิจกรรมนั้นเปนรางวัลอยูแลวในตัว และ
แรงจูงใจภายนอก หมายถงึ การกระทํากิจกรรมที่เกดิจากความมุงหวังผลจากสิ่งอื่นที่อยูนอกเหนือ
กิจกรรมนั้น ไมไดกระทําเพือ่ความสําเร็จในสิ่งนั้นเลย 
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 สําหรับลูธันส (Luthans. 1922 : 146-147, อางถึงใน วิทยา ดานดํารงกูล.                
2546 : 270)  กลาววา กระบวนการเบื้องตนของการเกิดแรงจูงใจ จะเกดิความตองการ ทําใหเกิด           
แรงขับหรือแรงจูงใจ เพื่อนําไปสูเปาหมาย  ดังภาพ  4 
 
      
    
 
   
ภาพ  4  กระบวนการเบื้องตนของการเกิดแรงจูงใจ 
(ที่มา : วิทยา  ดานดํารงกูล. 2546 : 270) 
 
 2.1.5  ความสําคัญของแรงจงูใจ 

แรงจูงใจมีความสําคัญตอการทํางานของบุคคลเปนอยางยิ่ง เพราะการทํางานใดก็ตามถา
จะใหไดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะตองประกอบดวยสวนสําคัญ 2 ประการ คือ ความสามารถ
หรือทักษะในการทํางานของบุคคล และการจูงใจเพื่อโนมนาวบุคคลใหใชความสามารถหรือทักษะ
ในการทํางาน กิบสัน  ไอแวนซวิช และดอนเนลลี่  (Gibson, Ivancevich and Donnelly. 1982 : 80)  
กลาววา มีตวัแปรตาง ๆ เชน ความรูความสามารถ ระดับความใฝฝน ภูมิหลังของแตละคน รวมทั้ง
ผลตอบแทน มีสวนทําใหผลการปฏิบัติงานของแตละบคุคลมีความแตกตางกัน  แตส่ิงสําคัญซึ่งชวย
ในการกระตุนใหบุคคลมีความพยายามในการทํางาน คือ การจูงใจ บุคคลที่ถูกจูงใจจะมีแนวทางที่
แนนอน ระดบัการทํางานสม่ําเสมอ ซ่ึงผลการปฏิบัติงานจะสูงกวาเมือ่ไมมีแรงจูงใจ สอดคลองกับ 
สเตียร และพอรเตอร  (Steers, and Porter. 1983 : 210-212)  ที่กลาววา ผลการปฏิบัติงาน (Job 
Performance) ของแตละบุคคลจะขึ้นอยูกบัองคประกอบ 3 ประการ คือ (1) ระดับของ แรงจูงใจ  (2)  
ความรูความสามารถหรือลักษณะสวนตวั (3) ความเขาใจบทบาทหนาทีข่องตน ดังที่ แมคเคลแลนด  
(McClelland. 1961 : 100) ไดทําการวิจยัเกีย่วกบัส่ิงจูงใจของมนษุยในการทํางานใหประสบผลสําเร็จ
ทั้งในระดับบคุคล และระดับสังคม พบวา ส่ิงจูงใจที่สําคัญที่สุดของมนุษย คือ ความตองการ
สัมฤทธิผล  (Needs for Achievement)  ซ่ึงไลเกรน (Lindgren. 1976 : 31-34)  กลาววา เปนความ
ปรารถนาที่กระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี และเมื่อสามารถทําไดสําเร็จแลวก็จะบังเกดิ
ความสบายใจ เปนแรงจูงใจที่จะกระทําตอไปอีก ซ่ึงบุคคลที่มีแรงจูงใจในการทาํงานใหประสบ
ความสําเรจ็สูงจะมีความทะเยอทะยานมกีารมุงแขงขนัและมีความพยายามที่จะปรับปรงุตนเองใหดีขึน้

 ความตองการ 
    (Needs) 

  แรงขับหรือแรงจูงใจ 
           (Drives) 

     เปาหมาย 
      (Goals) 
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การสรางแรงจูงใจจึงเปนสิ่งสําคัญที่ผูบริหารจะตองจัดใหแกสมาชิกในหนวยงาน เพื่อใหหนวยงาน
บรรลุสัมฤทธ์ิผลตามตองการ (อารีรัตน  หรัิญโต.  2532 : 34 ) 
 การที่บุคคลแตละคนจะทํางานเต็มที่ตามความสามารถ หรือศักยภาพของตน
หรือไมนั้น มักจะขึน้อยูกบัวาบุคคลผูนั้นมีความเต็มใจที่จะทํางานแคไหน ถาเขามีความพอใจใน
งานหรือมีส่ิงจงูใจที่ตรงกับความตองการของเขา ความพอใจหรือส่ิงจูงใจนัน้กจ็ะเปนแรงกระตุน
ใหเขาทํางานเต็มที่ขึ้น การจูงใจที่ถูกตองและเหมาะสมจึงเปนสิ่งดึงดูดความรูสึกและจิตใจของผูที่
ทํางานใหเปนอันหนึ่งอันเดยีวกับองคกรทีต่นทํางานอยู (นรา  สมประสงค. 2536 : 120) เนื่องจาก
ตัวบุคคลเปนปจจัยที่ผันแปร ทําใหบุคคลแตละคนแสดงพฤติกรรมออกมาแตกตางกัน เพื่อตองการ
ที่จะไดรับการตอบสนอง หรือบรรลุเปาหมายของตนเอง แตเนื่องจากในองคการก็มุงหวังใหสมาชกิ
ปฏิบัติหรือแสดงออกถึงพฤติกรรมใหเปนไปตามที่องคการตองการเชนกัน ดังนั้น ผูบริหารที่ดี
จะตองสามารถเขาใจ คาดการณ และกาํกับพฤติกรรมของสมาชิกในองคการ ในอันที่จะบรรลุ
เปาหมายขององคการและตวับุคคล  (ธงชัย  สันตวิงษ และชัยยศ  สันติวงษ. 2533 : 66)  ในการจูงใจ
ใหพนกังานและบุคคลปฏิบัติหนาที่นัน้ควรพิจารณา คือ  (1)  ยึดหลักเทาเทียมกัน  (2)  ยึดหลัก          
คุณธรรมและความเปนธรรม  (3)  ไมยึดหลักอุปถัมภ  (4)  เปนบุคคลเที่ยงตรง ทําตัวใหเปนตวัอยาง 
(บุญทัน  ดอกไธสง และเอ็ด  สาระภูม.ิ 2529 : 53-54) 
  

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธผิลขององคการ 
  

2.2.1  ความหมายของประสทิธิผล 
 ธร  สุนทรยุทธ  (ม.ป.ป. : 34)  กลาววา  ประสิทธิผลเปนการทํางานที่บรรลุเปาหมายที่
วางไวและถือวาไดรับประโยชนสูงสุด  ทัง้นี้จะตองใชทรัพยากรนอยทีสุ่ด 

ธงชัย  สันติวงษ  (2535 : 3)  กลาววา  ประสิทธิผลเปนการทํางานทีไ่ดผลโดยสามารถ
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 

ติน  ปรัชญพฤทธิ์  (2536 : 130) กลาววาประสิทธิผลขององคการ  หมายถึง  ระดับที่        
คนงานสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายไดมากนอยเพียงใด 

เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ  (2536 : 97)  กลาววาประสิทธิผลขององคการ  หมายถึง  การที่
องคการสามารถดําเนินการจนบรรลุเปาหมายหรือบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว   

ฟดเลอร  (Fiedler. 1967 : 9)  กลาววา  ประสิทธิผลคือการที่กลุมสามารถทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหบรรลุวัตถุประสงคได  ซ่ึงถือวาเปนประสิทธิผลของกลุม 
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สเตียรส  (Steers. 1977 : 55)  กลาววาประสิทธิผล  คือการที่ผูนําไดใชความสามารถใน
การแยกแยะการบริหารและการใชทรัพยากรใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

ฮอย  และมิเกล  (Hoy, and Miskel. 1991 : 373)  ไดใหความหมายของประสิทธิผลของ
โรงเรียนวา  หมายถึง  การที่โรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  สามารถ
พัฒนานักเรียนใหมีทัศนคตทิางบวก  สามารถปรับตัวกับสิ่งแวดลอมที่ถูกบีบบังคับได  และรวมทั้ง
สามารถแกปญหาภายในโรงเรียนไดเปนอยางด ี
 2.2.2  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล 
 แคพโล  (Caplow. 1964 : 89, อางถึงใน  ภรณี  มหานนท. 2529 : 59)  เสนอวาประสิทธิผล
ขององคการควรวัดจากตวัแปร  4  ตัว  คือ 

1) ความมั่นคง  หมายถึง  ความสามารถในการรักษาโครงสรางขององคการไว 
2) ความผสมผสาน  หมายถึง  ความสามารถขององคการในการหลีกเลี่ยง 

การขัดแยงระหวางสมาชิกในองคการ 
3) ความสมัครใจ  หมายถึง  ความสามารถในการจัดใหมีความพึงพอใจสําหรับ 

สมาชิก 
4) ความสําเร็จ  หมายถึง  ผลรวมสุทธิของกิจกรรมขององคการ 

 มอทท  (Mott. 1972 : 96)  ไดกําหนดเกณฑในการประเมินประสิทธิผลขององคการโดย
พิจารณาจาก 

1) ปริมาณและคณุภาพของผลผลิต 
2) ประสิทธิภาพ 
3) ความสามารถในการปรับตัว 
4) ความสามารถในการยืดหยุน 

 กิบสัน  และคนอื่น ๆ  (Gibson, and Other. 1982 : 27)  ไดทําการศึกษาและกําหนดเกณฑ
ในการประเมนิประสิทธิผลขององคการโดยใชหลายเกณฑ  ดังนี ้

1) ความสามารถในการผลิต 
2) ประสิทธิภาพ 
3) ความพึงพอใจ 
4) ความสามารถในการปรับตัว 
5) การพัฒนาและการอยูรอด 

 พารสัน  (Parson. 1960 : 99, อางถึงใน  พรชัย  เชื้อชูชาติ. 2546 : 33)  ไดเสนอความคดิใน
การวัดประสิทธิผลขององคการโดยพิจารณาจาก 
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1) การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม  (Adaptation) 
2) การบรรลุเปาหมาย  (Goal Attainment) 
3) การบูรณาการ  (Integration) 
4) การคงไวซ่ึงระบบคานิยม  (Latency) 

 ฮอย  และมิสเกล  (Hoy, and Miskel. 1991 : 384)  ไดเสนอแนวคดิในการประเมิน            
ประสิทธิผลองคการโดยพิจารณาจาก   

1) ความสามารถในการปรับเปลี่ยน 
2) การบรรลุเปาหมาย 
3) ความพึงพอใจ 
4) ความสนใจในชีวิต 

 2.2.3  การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน 
 ภรณี  มหานนท  (2529 : 185)  กลาวถึงแนวทางการประเมินประสิทธผิลของโรงเรียน มี  
3  แนวทาง  ดงันี้ 

1) การประเมนิประสิทธิผลในแงเปาหมาย  (The Goal Approach)  เปนการพิจารณา 
วาองคการมีประสิทธิผลหรือไม โดยใชเปาหมายองคการเปนเกณฑ เชน วัดความสําเร็จและ
ความสามารถในดานการผลิต  วัดความสําเร็จจากผลกําไร  เปนตน 

2) การประเมินประสิทธิผลในแงของระบบทรัพยากร  (The System Resource 
Approach) เปนการประเมินประสิทธิผลขององคการโดยอาศัยแนวคดิวาองคการเปนระบบเปด ซ่ึง
มีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมในการแลกเปลี่ยน และแขงขันกันจึงประเมินโดยพิจารณา
ความสามารถขององคการในการแสวงหาผลประโยชนจากสภาพแวดลอมเพื่อใหไดมาซึ่ง
ทรัพยากรที่ตองการ 

3) การประเมินประสิทธิผลโดยใชหลายเกณฑ  (The Multi of Effectiveness)  
เปนการวดัประสิทธิผลขององคการโดยใชหลายเกณฑ  ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรหลักที่มีผลสําเร็จตอ
องคการและพยายามใหเห็นวาตัวแปรตาง ๆ มีความสัมพันธกัน 
 มาโฮนี  และเวททเชล  (Mahoney, and Weizel. 1969,  อางถึงใน  Steers. 1977 : 44) ให
ทรรศนะวาเกณฑประสิทธิภาพขององคการธุรกิจและหนวยงานวิจยัและพัฒนา  ไดแก  ความสามารถ 
ในการผลิต การสนับสนุนการใช การวางแผน ความเชื่อถือไดและความคิดริเริ่ม สวนเกณฑ
ประสิทธิผลของหนวยงานวจิัยและพัฒนาความใชความนาเชื่อถือได  ความรวมมือและการพัฒนา 
 ฮอย  และมิสเกล  (Hoy, and Miskel. 1991 : 373)  ไดกลาวถึงประสิทธิผลของโรงเรียน
ในแงของความสามารถ  4  ประการ  ดังนี ้  
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1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  หมายถึง 
ปริมาณและคณุภาพของนักเรียน ประสิทธิผลของโรงเรียนที่สรางความเชื่อมั่นไดสูง โดยวดัความ
นิยมจากชุมชนและผูปกครองนักเรียน ซ่ึงไดแกโรงเรยีนนัน้มีนักเรียนเขาเรยีนปรมิาณมาก และ
คุณภาพการเรียนการสอนอยูในเกณฑสูงดูไดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนความสามารถ
ในการศึกษาตอในสถาบันชั้นสูงไดเปนจํานวนมาก ครูผูสอนมีคุณภาพ ตลอดจน การบริหารจัดการ
ที่ดีมีประสิทธิภาพ เร่ืองคุณภาพของนักเรียนควรจะพิจารณาถึงสวนประกอบ ตางๆ ไดแก การ
พัฒนาทัศนคต ิ แรงจูงใจของนักเรียน ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความเชื่อมั่นในตนเอง ความ
ปรารถนาและความคาดหวังตางๆ รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติตนอยางเหมาะสม มจีริยธรรม คุณธรรม 
คานิยมที่ดีงาม ซึ่งลักษณะดังกลาวนับวาเปนลักษณะที่พึงประสงคตามที่คาดหวัง และมีความ
ตองการอยางมาก (Hoy, and Miskel. 1991 : 382) จึงกลาวไดวาคุณภาพที่  เกิดกับผูเรียน  นอกจาก
จะเปนผูที่มีความสนใจในการศึกษาเลาเรียน  มีความรูความสามารถทาง วิชาการอยางยอดเยี่ยม มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาตาง ๆ สูงเปนที่นาพอใจแลว ยังมกีารพัฒนาความรูความสามารถ 
ทักษะ คานิยม และคุณธรรมตาง ๆ ที่พึงปรารถนาใหเพียงพอตอการดํารงชีวิตและอยูในสังคมได
อยางมีความสขุ 

2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทศันะคติทางบวก  หมายถึงมคีวามคิด 
เห็นทาที ความรูสึกหรือพฤติกรรมของผูที่ไดรับการศึกษา  แสดงออกในทางทีด่ีงามสมเหตุสมผล
และสอดคลองกับความตองการของสังคม การศึกษานอกจากจะสรางเสริมความเจริญใหบุคคลทั้ง  
4 ดาน กลาวคอื ดานรางกายใหมีความสมบูรณแข็งแรง พัฒนาการสวนตาง ๆ อยางเหมาะสมกับวยั  
ดานสติปญญามีความใฝรูใฝเรียน รูจักคิดวิเคราะหอยางมีเหตุมีผลและมีความคิดสรางสรรค ดาน
สังคมสามารถนําความรูความสามารถและทักษะอันจําเปนนําไปใชในการดํารงชีวิตในสังคมยุค
โลกาภิวัตนไดอยางเปนสุข และดานจิตใจรูจักเหตุผล มวีนิัย คุณธรรม จริยธรรมอยางเหมาะสมและ
ดีงามแลว ทัศนคติทางบวกจะเปนผลที่เกดิขึ้นจากผูไดรับการศึกษาครบถวนทั้ง 4 ดานดังกลาวแลว 
ผูมีทัศนคติทางบวกจะเปนผูที่มีความรูสึกและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตางๆ เปนที่พึงประสงคของ
สังคมโดยสวนรวม มีจิตใจกวางขวาง ไมทําตนตอตานหรือถดถอยหนีสังคม มีความมั่นคงทางจิตใจ  
มีเหตุผลยอมรับกฎกติกาของสังคมที่ไดกําหนดขึ้นและปฏิบัติดวยความจริงใจ มีจิตใจเปนประชาธิปไตย 
ยอมรับและเคารพความคิดเห็นของสวนรวม เหน็ความสําคัญและคุณคาของการอยูรวมกันในสังคม 
ใหความรวมมอืรวมใจตอการปฏิบัติภารกจิของสวนรวมใหสําเร็จลุลวงดวยด ี เปนผูที่มีความสามารถ
ควบคุมจิตใจและมีวินยัในตนเอง อดกล้ัน และเผชิญหนากับเหตุการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของสังคม รูจักเอื้อเฟอเผ่ือแผและมีความเอื้ออาทรตอเพื่อนมนุษย 
เปนแบบอยางที่ดีของสังคม  (พรชัย  เชื้อชูชาติ. 2546 : 36) 
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3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน   โรงเรียนซ่ึงเปนองคการ 
ทางการศึกษา ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ครู อาจารย นักเรยีน และนักการภารโรง ทําใหเกิด
การเรียนการสอนอยางสมบูรณ การจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิผลนั้นโรงเรียนจะตองมี
ความสามารถในการปรับตัวไดอยางเหมาะสม การกําหนดนโยบายตางๆ ของโรงเรียนจะตอง
สอดคลองและทันสมัย ทนักับความเจริญกาวหนาและความเปลี่ยนแปลงตางๆ โดยเฉพาะ  ดานการ
เรียนการสอน ควรมีนวัตกรรมและสื่อการสอนใหมๆ มกีารคนควาและพัฒนาสื่อ  อุปกรณการสอน
อยางสม่ําเสมอ ปรับปรุงอาคารสถานที่ใหสะอาด รมร่ืน เพื่อใหเกิดบรรยากาศทางวชิาการและเกิด
บรรยากาศการเรียนรู  ดังนั้นผูบริหารและครูจะตองมบีทบาทสําคัญตอการปรับตัวไมหยดุนิ่ง ตอง
พยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโรงเรียน รูปแบบการบริหารงานและการดําเนินการตางๆ ใหมีความ
คลองตัวตอการปฏิบัติงาน ผูบริหารและครูตองเปนผูพฒันา มีความคิดริเร่ิม  สรางสรรคใหเกิดส่ิง
ใหมๆ อยูเสมอ การจัดการเรียนการสอนใหนักเรยีนมีความรู เพื่อใหสามารถปรับตัวอยูในสังคมได
อยางมีความสุขนั้นจะตองมีเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสม ครูตองสรางกระบวนการและวิธีการ
เรียนรูใหกับนักเรียนทั้งเนื้อหาวิชา และคุณธรรมจริยธรรมมากกวาที่จะบอกความรูหรือสอน
หนังสือแบบธรรมดา เพราะวิธีการเรียนรูหรือกระบวนการเรียนรูของนักเรียนจะเปนวิธีการที่ติดตัว
นักเรียน ซ่ึงสามารถนําไปปรับใชตอการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเอง  ใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพ
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม (พรชัย  เชื้อชูชาติ. 2546 : 36-37) 

4) ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน   โรงเรียนยอมมีรูปแบบในการ    
บริหารงานเพือ่ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว การกําหนดรปูแบบการบรหิารภายในโรงเรียน
นั้นแตละโรงเรียนจะมีการกาํหนดรูปแบบใหเหมาะสมกบัขนาดและภารกิจของโรงเรียนแตไมวาจะ
มีรูปแบบการบริหารงานแบบใดก็ตาม ระบบในการทํางานของโรงเรียนยอมประกอบดวย
องคประกอบตางๆ ไดแก เปาหมาย คือ การมุงถึงความสําเร็จที่สูงสุดที่เกิดจากการทํางานบทบาท
หนาที่เปนสวนประกอบรองลงมาเพื่อรวมกันปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมายเพื่อให
เกิดผลสําเร็จตามเปาหมายทีก่ําหนด  (อุษณีย  รักซอน. 2546 : 37-38) 

  

2.3  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  
 2.3.1  งานวิจัยในประเทศ  
 อุทัย  ปญญาโกญ  (2539 : บทคัดยอ)  ไดศกึษาปจจยัจูงใจที่มีผลตอการปฏิบัติงานของครู                
ประถมศึกษา  สํากัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ ผลการวิจัยพบวา 

1) โดยภาพรวมปจจัยจูงใจอยูในระดับมาก  เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานพบวา 
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อยูในระดับมาก 8 ดาน เรียงจากคาเฉลี่ยมากไปนอย คือ ฐานะและความมั่นคงของอาชีพความสําเร็จ
ของงาน  การไดรับการยอมรับนับถือ  ลักษณะของงาน  สัมพันธภาพกับผูรวมงาน  ปริมาณงาน
และความรับผิดชอบ  การมีสวนรวมกับชมุชน  สภาพการทํางาน  และปจจยัในระดบัปานกลางมี  3  
ดาน เรียงลําดบัจากคาเฉลี่ยมากไปนอย ดงันี้ โอกาสและความกาวหนาในงาน  นโยบายการบริหาร
และการนิเทศ  เงินเดือนและคาจางตามลําดับ 

2) ระดับผลการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษา   ดานงานวชิาการโดยภาพรวมอยู 
ในระดับดี  เมื่อพิจารณาเปนรายกลุมวิชาพบวามี  3  ระดับ  คือ  ระดับดีมากมหีนึง่กลุมวิชา  คอื  
กลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย  ระดับดีมีสามกลุมวิชาเรียงตามลําดับ  ดังนี้  กลุมการงานพื้นฐาน
อาชีพ  กลุมทักษะภาษาไทย  กลุมประสบการณพิเศษ (ภาษาอังกฤษ)  ระดับปานกลางมีสองกลุม
วิชา  คือ  คณติศาสตร  และกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  สวนดานงานสนับสนุนโดยภาพรวม
พบวาอยูในระดับมาก  เรียงจากคาเฉลี่ยมากไปนอย  ดังนี้  งานกิจกรรมนักเรียน  งานธุรการและ
การเงิน  งานอาคารสถานที่  งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  มีเพยีงดานงานบุคลากร
ที่คาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 

3) ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับผลการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษาพบวา 
ดานวิชาการ โดยภาพรวมปจจยัจูงใจไมมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษา  
เมื่อแยกพจิารณารายดานพบวามีเพยีงปจจยัดานการมีสวนรวมกบัชุมชนมีความสัมพนัธในระดบันอย
ดานงานสนับสนุนพบวา โดยรวมปจจัยจูงใจมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานดานสนับสนุน
ของครูประถมศึกษาในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานสัมพันธกับผลการ
ปฏิบัติงานของครูในระดับปานกลาง 

4) ผลการวิเคราะหปจจัยจูงใจทีส่งผลตอการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษา  พบวา 
ปจจัยจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานดานงานวิชาการของครูประถมศึกษา  คือ  การมีสวนรวมกบั
ชุมชน และลักษณะงาน สวนปจจยัจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานดานงานสนับสนุนของครู
ประถมศึกษา คือการมีสวนรวมกับชุมชน  โอกาสและความกาวหนาในงาน  ความสําเร็จของงาน  
สภาพการทํางาน  ฐานะและความมั่นคงของอาชีพ  ปริมาณงานและความรับผิดชอบ 
 ตันติมา  ดวงโยธา (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจยัเร่ืองแรงจูงใจในการทํางานของ
พยาบาลวิชาชพีโรงพยาบาลจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจติ และเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจ ในการ
ทํางานพยาบาลวิชาชีพ โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางที่เปนพยาบาลวิชาชีพที่กําลังปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลจิตเวชสังกัดกรมสุขภาพจิต พ.ศ.2539 จํานวน 441 คน โดยใชแบบสอบถามประมาณ
คา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยใช t-test และ F-test ผลการวิจยัพบวา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
จิตเวชสังกดักรมสุขภาพจิต สวนใหญมีแรงจูงใจในการทํางานในระดบัปานกลาง พยาบาลวิชาชพี 
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มีทัศนคติตอการทํางานดานการพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวช ตางกัน มแีรงจูงใจในการทํางาน
แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 วัชราภรณ  มณีวงษ  (2541 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายบริการมหาวิทยาลัยบูรพา และเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ 
โดยจําแนกตามสายงานของบุคลากร และประสบการณในการทํางาน กลุมตัวอยางเปนบุคลากร 
สายบริการ มหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 220 คน โดยอาศัยทฤษฎีแรงจงูใจของอัลเดอรเฟอร 3 ดาน 
คือ ดานความอยูรอด ดานความสัมพันธกับผูอ่ืน และดานความเจรญิกาวหนา ผลการวิจัยพบวา         
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีแรงจูงใจในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีแรงจูงใจในระดับปานกลางทุกดาน เรียงลําดับคะแนนจากมากไป
หานอย คือ ดานความสัมพันธกับผูอ่ืน ดานความอยูรอด และดานความเจริญกาวหนา เมื่อ
เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหวาง
บุคลากรสาย ข กับบุคลากรสาย ค พบวามีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกันทุกดาน และ
เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหวางบุคลากร         
ที่มีประสบการณต่ํากวา 5 ป กับบุคลากรที่มีประสบการณตั้งแต 5 ปขึ้นไป พบวา มีแรงจูงใจ                
ในการปฏิบัติงานไมแตกตางกันทุกดาน 
 ทรงวุฒิ  แนนหนา  (2542 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาการใชพลังอํานาจของผูบริหารกับ            
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูปฏิบัติการสอนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจงัหวัดชลบุรี โดยศึกษาการใชพลังอํานาจของผูบริหาร 7 ดาน คอื พลังอํานาจ             
การใหรางวัล พลังอํานาจบังคับ พลังอํานาจตามกฎหมาย พลังอํานาจบารมี พลังอํานาจ ความ
เชี่ยวชาญ พลังอํานาจขาวสาร และพลังอํานาจพึ่งพา ศกึษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 
3 ดาน คือ ความตองการดาํรงชีวิต ความตองการสัมพันธ และความตองการเจรญิกาวหนา กลุม
ตัวอยางไดแกครูปฏิบัติการสอนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดั
ชลบุรี จํานวน 350 คน โดยใชแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ผลการศึกษาพบวา 
การใชพลังอํานาจของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อจําแนกตาม
ประสบการณการบริหาร และแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อจําแนกตามขนาด
โรงเรียน การใชพลังอํานาจของผูบริหารทั้งโดยรวมและรายดาน มีความสัมพันธทางบวกกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ปฏิบัติการสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติในระดบัคอนขางสูง 
 ดํารงค  ศรีอราม  (2543 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของ 
ผูบริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดกรม
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สามัญศึกษา เขตการศึกษา 12 โดยจําแนกตามประสบการณการบรหิารงานของผูบริหารโรงเรียน 
และขนาดของโรงเรียน กลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาคนควา ไดแก ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จํานวน 367 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ผล
การศึกษาพบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขต
การศึกษา 12 มีพฤติกรรมเปนแบบมุงงาน เมื่อจําแนกตามประสบการณการบริหารงานของผูบริหาร
ที่ตางกัน มีพฤติกรรมของผูบริหารไมแตกตางกัน และจําแนกตามขนาดของโรงเรียนที่ตางกัน มี

พฤติกรรมผูนํา ผูบริหาร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P< .05) ระดับของแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา มีแรงจูงใจอยูในระดับมากทั้งโดยรวม และแยก
เปนรายดาน เมื่อจําแนกตามประสบการณการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่ตางกัน  มีแรงจูงใจ 
ในการปฏิบัติงานของครูผูสอนแตกตางกันอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ และจําแนกตามขนาดของ

โรงเรียนที่ตางกัน แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (P< .05) และมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

ผูนําของผูบริหารอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (P< .05) ทั้งจําแนกตามประสบการณผูบริหารและขนาด
ของ โรงเรียน 
 บัญญัติ  แสวงดี  (2543 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ
พลเรือนสามัญที่ปฏิบัติงานในสํานักงานศึกษาธิการ    สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
เขตการศึกษา 12  โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน 
ศึกษาธิการ  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร  เขตการศึกษา 12  โดยรวมและรายดานอยู
ในระดับมาก 

2) ประสิทธิผลของสํานักงานศกึษาธิการ  สังกัดสํานกังานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 
เขตการศึกษา 12  โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

3) ความสัมพันธของแรงจูงใจของขาราชการพลเรือนสามัญกับประสิทธิผลของ 
สํานักงานศึกษาธิการ  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ  เขตการศึกษา 12  พบวาโดยรวม

และรายดานมคีวามสัมพันธกันในทางบวกอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ  (P< .05) 
 2.3.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 กูดสัน  (Goodson. 1985 : 3543-A)  พบวาปจจยัดานชีวสังคมไมมีผลอยางมีนัยสําคัญ           
ตอแรงจูงใจทัง้จากปจจยักระตุน และปจจยัค้ําจุน สวนปจจัยดานความสําเร็จของงานเปนปจจยัจูงใจ
ที่กอใหเกดิความพอใจมากทีสุ่ดเชนเดยีวกนั  แตผลการวจิัยดังกลาวขัดแยงกับผลการวิจยัของพิคคารด 
(1986.  อางถึงใน  สายัณฑ   ตากมัจฉา.  2546 : 32)  ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจของอาจารย 
ตามการรับรูของอาจารยและเจาหนาที่ในโรงเรียนในรัฐเนบราสกา พบวา อายุมีความสัมพันธกบั
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แรงจูงใจ อาจารยที่มีอายนุอยจะใหคะแนนแรงจูงใจดานการเงินมีความสําคัญกวากลุมเจาหนาที่ใน
โรงเรียน อาจารยที่มีเงินเดือนสูง    มีแรงจงูใจภายในมากกวาอาจารยที่มีเงินเดือนต่าํ 
 โอโกมากะ  (Ogomaka. 1986 : 3563-A)  ไดทําการวิจยัเร่ืององคประกอบของแรงจงูใจ
ของครูในโรงเรียนสอนศาสนาในลอสแองเจอลิส พบวา ปจจัยทีเ่ปนแรงจูงใจ คือ การไดรับความ
เจริญกาวหนาในงาน รองลงมาไดแก การไดรับการยอมรับนับถือ ผลสัมฤทธิ์ในงาน ขอตกลงทาง
ศาสนา สวนความสัมพันธกับครูและนกัเรียน ความสนบัสนุนจากผูปกครอง ความมั่นคงปลอดภยั
และเงินเดือนไมมีผลตอแรงจูงใจของงาน การไดรับการยอมรับนับถือ โอกาสที่จะกาวหนาและ                
แรงจูงใจภายนอก ไดแก นโยบายของเงนิเดือน ความสัมพันธกับบุคคลอื่น และสภาพการทํางาน          
มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนอยางมาก 
 เรย  (Ray. 1987 : 24-A)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบภายใน (ปจจัย          
จูงใจ) กับองคประกอบภายนอก (ปจจัยค้าํจุน) กับความพึงพอใจในงานของเจาหนาที่ ฝายกิจการ 
นักศึกษาในวทิยาลัยชุมชน โดยมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาองคประกอบของความพึงพอใจในงาน
ของเจาหนาทีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในวิทยาลัยชุมชนแมสซาจูเซท การวิจยัคร้ังนีใ้ชแบบสอบถาม
เพื่อสอบถามเจาหนาที่ฝายกจิการนักศกึษา จํานวน 156 คน ซ่ึงผลการวิจัยปรากฏวา องคประกอบ
สําคัญที่สําคัญที่สุดที่ทําใหเกดิความพึงพอใจในงาน คือ ลักษณะของงาน รองลงมา ไดแก                 
คาจาง การปกครองบังคับบัญชา โอกาสกาวหนา เพือ่นรวมงาน ความมั่นคง และเรื่องทั่วๆ ไป              
องคประกอบภายในและองคประกอบภายนอก มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานทุกระดับ
อยางมีนัยสําคญั 
 แรนดอล  (Randall. 1987 : 21-A)  ไดทําการวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของหัวหนางาน            
ในการปฏิบัติงานโครงการศึกษาครู ผลการวิจัยพบวา ปจจัยจูงใจมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับ                 
ความพึงพอใจ ปจจัยสุขอนามัยมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับความไมพึงพอใจ ปจจัยจูงใจสงผล
ในดานความสาํเร็จของงาน ลักษณะของงาน การไดทํางานตามความสามารถ ไดรับงานที่ทาทาย
และการยอมรบันับถือ ความสําคัญของปจจัยสุขอนามยั ไดแก นโยบายเพื่อนรวมงาน ความรู         
ความสามารถในงานของผูบริหาร ความสัมพันธกับผูบริหาร เงื่อนไขของงาน 
 เมย  (May. 1987 : 21-A)  ไดศึกษาเกีย่วกับความพึงพอใจของผูบริหารระดับสูงของ           
โครงการฝกหัดครู พบวา ทั้งปจจัยกระตุนและปจจัยค้ําจุน มีความสมัพันธกับความพึงพอใจและ           
ไดเสนอขอคิดเห็นวา ผูบริหารระดับอุดมศกึษาควรไดศึกษาตรวจสอบผลของความพึงพอใจ 
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2.4  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
 

การศึกษาคนควาครั้งนี้   ผูวิจัยมุงศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1 
โดยใชทฤษฎสีองปจจัยของเฮอรเบอรก (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2544 : 289) ไดแก ปจจัย
จูงใจ  คือ  ความสําเร็จของงาน  ความรูสึกยอมรับ  เนื้องาน  ความรับผิดชอบตองาน  ความกาวหนา  
และปจจยัค้ําจนุ คือ การบังคับบัญชา  สภาพแวดลอมในการทํางาน  ความสัมพันธระหวางผูรวมงาน  
เงินเดือนและความมั่นคงในงาน นโยบายและการบรหิารขององคการสวนประสิทธิผลของสถานศกึษา  
ไดใชแนวคดิของมอทท (Mott. 1972, อางถึงใน Hoy, and Miskel. 1991 : 398) ไดแก  ความสามารถ
ในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนะคติ
ทางบวก ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน  ความสามารถในการแกปญหาภายใน
โรงเรียน โดยตัวแปรที่ตองการศึกษาประกอบดวย วุฒกิารศึกษา และประสบการณในการสอนของ
ครู 


