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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
                 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

ดังตอไปนี้ 

2.1  การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.2  หนาที่ขอบขายการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.3  แรงจูงใจ 

  2.3.1  ความหมายของแรงจูงใจ 

  2.3.2  ประเภทของแรงจูงใจ 

  2.3.3  ประโยชนของแรงจูงใจ 

  2.3.4  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจ 

 1)   ทฤษฎีความตองการตามลําดับข้ันของมาสโลว 

       (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) 

2) ทฤษฎีความตองการของเมอรเรย 
(Murray’s Manifest Needs Theory) 

3) ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอรซเบอรก 

(Herzberg’s Motivation Theory) 

2.4  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามทฤษฎี  2  ปจจัยของ เฮอรซเบอรก 

2.4.1  ปจจัยจูงใจ 

2.4.2  ปจจัยค้ําจุน 

2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.5.1  งานวิจัยในประเทศ 

2.5.2  งานวิจัยตางประเทศ 

2.6  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
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2.1  การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                 
 กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาท และอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริม และกํากับดูแล

การจัดการศึกษาทุกระดับ และทุกประเภทกําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาการ

สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา  รวมทั้งสงเสริมและประสานงานการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  

และการกีฬาเพื่อการศึกษา การติดตามตรวจสอบและประเมินผลโดยมีหัวหนาสวนราชการขึ้นตรง

ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  มีสวนราชการดังนี้  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2547 : 4 – 5) 

 1.  สํานักงานรัฐมนตรี 

 2.  สํานักงานปลัดกระทรวง 

 3.  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 4.  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 5.  สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

 6.  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  มีสวนราชาการ  ดังนี้ 

 1.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 2.  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น 

 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาหลอมรวมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานสามัญ

ศึกษาจังหวัด  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด  สํานักงานศึกษาธิการอําเภอ / กิ่งอําเภอ  และ

สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ / กิ่งอําเภอ  เพื่อจัดตั้งเปนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เปน

หนวยงานที่อยูภายใตการกาํกับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่ใน

การดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  ตามมาตรา 38  

แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  

(ราชกิจจานุเบกษา. 2542 : 24) และมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (ราชกิจจานุเบกษา. 2546 : 22) โดยอํานาจหนาที่

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มีดังตอไปนี้ 

 1.  อํานาจหนาที่ในการบริหาร  การจัดการศึกษา และในการพัฒนาสาระของหลักสูตร

การศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 2.  อํานาจหนาที่ในการพัฒนางานดานวิชาการ  และการจัดใหมีระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษารวมกับสถานศกึษา 
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 3.  รับผิดชอบการพิจารณาแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา   และ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 4.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด 

 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา  พ.ศ. 2546  ดังนี้  (ราชกิจจานุเบกษา.  2546 : 120) 

 1.  กลุมอํานวยการ 

 2.  กลุมบริหารงานบุคคล 

 3.  กลุมนโยบายและแผน 

 4.  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

 5.  กลุมนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

และในระยะแรก   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจจะจัดตั้งกลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการ 

ศึกษา  เพื่อทําหนาที่สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  โดยใหยุบเลิกภายในสามปนับต้ังแต

การจัดตั้งสวนราชการดังกลาว 

 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนหนวยงานหลักที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในเขตพื้นที่

การศึกษา  และตามมาตรา 35  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ศ. 2546  ไดกําหนดใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะที่เปนโรงเรียนที่มีฐานะเปน

นิติบุคคล  (ราชกิจจานุเบกษา.  2546 : 20) 

 การบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  จัดดําเนินการบริหารราชการ

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ืองแบงสวนราชการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  หมวด 2  โดยสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  มีสถานศึกษาในสังกัด  จํานวน  137  โรงเรียน  แบงออกเปน

สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  จํานวน  127  โรงเรียน  และมีสถานศึกษานอกสังกัด  

จํานวน  10  โรงเรียน  (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2.  2547 : 7 – 12)   การบริหาร

จัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 แบงกลุมงานออกเปน 6 กลุมงาน

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และไดกําหนดหลักเกณฑในการแบงสวนราชการภายในสํานักงาน  

เขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ. 2546  ดังนี้ 

 1.  กลุมอํานวยการ 

 2.  กลุมบริหารงานบุคคล 

 3.  กลุมนโยบายและแผน 

 4.  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
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 5.  กลุมนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 6.  กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

และเพิ่มหนวยตรวจสอบภายในซึ่งเปนภารกิจที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองปฏิบัติ 
 

2.2  หนาที่ขอบขายการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  
 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบงานทุกอยางของสถานศึกษารวมถึงประสานงาน 

กับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษา   และหนาที่ที่อยูขอบขายใน

การปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาจึงมีขอบขายกวางขวางมาก  ซึ่งมีนักการศึกษาหลายทาน

ไดแบงแยกภารกิจหรือความรับผิดชอบของผูบริหารสถานศึกษาไวหลายประการ  ดังนี้ 

 วิจิตร  วรุตบางกูร  และสุพิชญา  ธีรกุล  (2523 : 80 – 81) กลาววา หนาที่ของผูบริหาร  

ก็คือ บริหารงานของโรงเรียนใหบรรลุผลตามความมุงหมายของการศึกษา งานการบริหารโรงเรียน

ที่ผูบริหารจะตองทําการบริหาร  ซึ่งแบงออกเปนหัวขอใหญ ๆ 6 หัวขอ  คือ  การบริหารวิชาการ 

การบริหารงานบุคคล การบริหารกิจการนักเรียน การบริหารอาคารสถานที่ การบริหารงานธุรการ  

และการบริหารงานของโรงเรียนใหสัมพันธกับชุมชน  และมีหนาที่อ่ืน ๆ ที่ผูบริหารควรมี  ดังนี้ 

 1.  รับผิดชอบงานที่อยูในความรับผิดชอบ  จํานวน  6  ดาน 

 2.  ชวยเสริมสรางใหปริมาณงานและคุณภาพของงานดีขึ้น 

 3.  สอนหรือแนะวิธีการปฏิบัติงานใหแกผูอยูใตบังคับบัญชา 

 4.  ติดตอและประสานงานในหนวยงานใหไดผลดี 

 5.  สั่งงานและควบคุมงานที่อยูในความรับผิดชอบ 

 แคมพเบล, บริดส  และไนสแตรนด  (Campbel, Bridges and Nystrad,  1978 : 116,  

อางถึงใน  ทิพวรรณ  ยุทธโยธิน.  2525 : 186) ไดจําแนกหนาที่ของครูใหญไว  6  ประการ  คือ 

 1.  การบริหารเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน  (School-community 

Relationships) 

 2.  การบริหารหลักสูตรและการสอน  (Curriculum and Instruction) 

 3.  การบริหารกิจการนักเรียน  (Pupil Personnel) 

 4.  การบริหารบุคลากร  (Staff Personnel) 

 5.  การบริหารอาคารสถานที่  (Physical Facilities) 

 6.  การบริหารการเงินและธุรการ  (Finance and Business Management) 

 ในการบริหารโรงเรียน  ภิญโญ  สาธร  (2523 : 356 -357)  ไดกลาวไววา  ครูใหญ หรือ 
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อาจารยใหญ  มีหนาที่ซึ่งจะตองทําในการบริหารถึง  7  ประการ  คือ 

 1.  การบริหารบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งหมายถึงครู เจาหนาที่ คนงานและภารโรงเพื่อให

เกิดความรวมมือกันทุกฝาย 

 2.  การปกครองและการแนะแนวนักเรียนหรือการบริหารกิจการนักเรียน  ตลอดจนการ

ติดตอกับผูปกครองนักเรียน 

 3.  การบริหารงานวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร  แบบเรียน หนังสือ  วัสดุอุปกรณประกอบ 

การสอนตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานวิชาการ และการบริหารการสอน  เพื่อที่จะกอใหเกิดการสอนที่มี

ประสิทธิภาพที่สุด 

 4. การบริหารงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับชุมชนในฐานะที่โรงเรียนเปนผูนําของชุมชน และ

เปนศูนยของชุมนุมชนเพื่อชวยพัฒนาชุมนุมชนในทุก ๆ ดานและรับความชวยเหลือและคําแนะนํา

จากชุมนุมชนดวย  ในทํานองกระบวนการ  2  ทาง 

 5.  การจัดระบบบริหารโรงเรียน  กําหนดอํานาจหนาที่ และแผนภูมิของโรงเรียน  

(Organization Chart)  เพื่อใหโรงเรียนเปนหนวยงานที่มีระเบียบแบบแผนสมเปนองคการที่ดี 

 6.  การจัดการเกี่ยวกับอาคาร  สถานที่  บริเวณ  และพัสดุครุภัณฑ 

 7.  การบริหารงานธุรการ  หรืองานเสมียน  (Clerical Work) เอกสารตาง ๆ การเงิน

และงานบริการตาง ๆ ของโรงเรียน 

 สมิทและคนอื่น ๆ (Smith and Others. 1961 : 170, อางถึงใน อาคม  วัดไธสง. 2547 

: 80 -81)  ไดกลาวถึงงานที่ผูบริหารสถานศึกษาตองปฏิบัติไว  7  ประการ  ดังนี้ 

 1.  การบริหารงานวิชาการ  ผูบริหารตองใชเวลากับงานวิชาการ  40  เปอรเซ็นต 

 2.  การบริหารบุคคล  ผูบริหารใชเวลากับงานบุคคล  20  เปอรเซ็นต 

 3.  การบริหารกิจการนักเรียน  ผูบริหารใชเวลากับงานกิจการนักเรียน  20  เปอรเซ็นต 

 4.  การบริหารการเงิน  ผูบริหารตองใชเวลากับงานการเงิน  5  เปอรเซ็นต 

 5.  การบริหารอาคารสถานที่ ผูบริหารตองใชเวลากบังานอาคารสถานที่  5  เปอรเซ็นต 

 6.  การบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  ผูบริหารตองใชเวลากับงาน

ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  5  เปอรเซ็นต 

 7.  การบริหารธุรการอื่น ๆ ผูบริหารตองใชเวลากับงานธุรการอื่น ๆ 5 เปอรเซ็นต 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 33 – 73)ไดจัดทําคูมือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

ที่เปนนิติบุคคล  โดยกําหนดขอบขายและภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษาไว  4  ดาน  

ดังนี้ 

 1.  กลุมงานการบริหารวิชาการ  มีขอบขาย/ภารกิจ  คือ 
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  1.1   การพฒันาหลักสูตรสถานศกึษา 

  1.2   การพฒันากระบวนการเรียนรู 

  1.3   การวัดผล  ประเมนิผลและเทียบโอนผลการเรียน 

  1.4   การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  1.5   การพฒันาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

  1.6   การพฒันาแหลงการเรียนรู 

  1.7   การนิเทศการศึกษา 

  1.8   การแนะแนวการศึกษา 

  1.9   การพฒันาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  1.10 การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน 

  1.11 การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษาและองคกรอื่น 

  1.12 การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน 

และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

 2.  กลุมงานการบริหารงบประมาณ  มีขอบขาย/ภารกิจ  ดังนี ้

  2.1   การจัดทําและเสนอของบประมาณ 

  2.2   การจัดสรรงบประมาณ 

  2.3   การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล รายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน 

  2.4   การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา 

  2.5   การบริหารการเงิน 

  2.6   การบริหารบัญชี 

  2.7   การบริหารพัสดุและสินทรัพย 

 3.  กลุมงานการบริหารงานบุคคล  มีขอบขาย/ภารกิจ  ดังนี ้

  3.1   การวางแผนอัตรากําลงัและการกําหนดตําแหนง 

  3.2   การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

  3.3   การเสรมิสรางประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

  3.4   วินยัและการรักษาวนิัย 

  3.5   งานออกจากราชการ 

 4.  กลุมงานการบริหารทัว่ไป  มีขอบขาย/ภารกิจ  ดงันี ้

  4.1   การดําเนินงานธุรการ 

  4.2   งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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  4.3   การพฒันาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศศึกษา 

  4.4   การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 

  4.5   การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 

  4.6   งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

  4.7   การสงเสริมสนับสนนุดานวิชาการ  งบประมาณ  บคุลากรและบริหารทัว่ไป 

  4.8   การบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 

  4.9   การจัดทาํสํามะโนผูเรียน 

  4.10 การรับนกัเรียน 

  4.11 การสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตาม

อัธยาศัย 

  4.12 การสงเสริมกิจการนักเรียน 

  4.13 การประชาสัมพันธ 

  4.14 การสงเสริมสนับสนุนและประสานจัดการศึกษาของบุคคล  ชุมชน  องคกร 

และหนวยงานอื่น 

  4.15 การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 

  4.16 งานบริการสาธารณะ 

  4.17 งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น 

 จากการศึกษาหนาที่ขอบขาย ภารกิจ  การปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาจะเห็น

ไดวาที่นักการศึกษาแตละทานไดกลาวมาไมมีความแตกตางกันมากนัก  หนาที่รับผิดชอบของ

ผูบริหารสถานศึกษา  คือ  การบริหารงานวิชาการ  กิจการนักเรียน  บุคลากร  อาคารสถานที่  

ธุรการ  การเงิน  การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  ซึ่งปจจุบนักระทรวงศกึษาธกิาร

ไดจัดเปนกลุมงานและแบงขอบขายภารกิจของแตละกลุมงาน  ตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  โดยแบงขอบขายภารกิจ

ออกเปน  4  กลุมงานดังกลาว  
 

2.3  แรงจูงใจ 
 
 2.3.1  ความหมายของแรงจงูใจ 

  ในเร่ืองของการทํางานจะตองระลึกถึงคุณภาพของงานเปนสําคัญ การทํางาน

ดวยความขยันหมั่นเพียร  และใชสติปญญาเปนเครื่องนําทางงานจะมีคุณภาพดี  การทํางานที่ทํา 
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ดวยใจมีความตระหนักรักงานที่ทําอยูจะกอใหเกิดความพอใจและกระตุนใหรูสึกวา  งานชวยทําให

ชีวิตกาวหนา จึงทําใหมีการทํางานดวยความกระตือรือรน การที่คนทํางานมีจุดมุงหมายในการ

ทํางานแตกตางกัน  ยอมมีผลตอการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน  คนบางคนทํางานเพราะชอบงานที่

ทํา การไดทํางานเปนความสุขเรียกไดวามีแรงจูงใจในการทํางาน  แรงจูงใจจึงถือเปนปจจัยที่สงผล

ตอการปฏิบัติงานของบุคคลโดยทางตรง (ยงยุทธ  เกษสาคร.  2544 : 133) และการที่บุคคลแสดง

พฤติกรรมการปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบแตกตางกัน ภายใตสถานการณเดียวกันนั้น มิใชเปน

เพราะมีความรูความสามารถ มีสติปญญา ตลอดจนประสบการณแตกตางกันเทานั้น  แคมีปจจัย

ที่สําคัญยิ่งกวาอีกประการหนึ่ง  คือ  การที่ผูปฏิบัติงานไดรับแรงจูงใจในการทํางานที่แตกตางกัน  

เปนเหตุใหแตละคนเต็มใจที่จะใชพลังความสามารถในการทํางานมากนอยแตกตางกันไป ดวย

แรงจูงใจเปนปจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่งซึ่งมีผลตอพฤติกรรมของมนุษย  (Andreas, 1970 : 505)  

เกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานนี้  มีผูใหความหมายของแรงจูงใจไว  ดังนี้ 

 สมพงษ  เกษมสิน  (2526 : 40) ไดใหความหมายของแรงจูงใจวา  การจูงใจมีลักษณะ

เปนนามธรรม กลาวคือเปนวิธีการที่จะชักนําพฤติกรรมผูอ่ืนใหปฏิบัติตามวัตถุประสงค  พฤติกรรม

ของคนที่เกิดขึ้นไดตองมกีารจูงใจ (Motive) เหตุนี้การจูงใจจึงเปนเรื่องเกี่ยวโยงกับความสําเร็จใน

ส่ิงเราหรือแรงจูงใจ  ดังนั้น  อาจกลาวไดวาการจูงใจ  หมายถึง  ความพยายามที่จะชักจูงใหผูอ่ืน

แสดงออกหรือปฏิบัติการตอส่ิงจูงใจอาจมีไดทั้งภายในและภายนอกของบุคคลนั่นเอง  แตมูลเหตุ

จูงใจคือ  ความตองการ 

 ศิริวรรณ  เสรีรัตน  (2538 : 150)  ไดใหความหมายของแรงจูงใจวา  หมายถึง  วิธีการ

ชักนําพฤติกรรมของบุคคลใหปฏิบัติตามวัตถุประสงคตามความตองการกของมนุษย  ส่ิงจูงใจจะ

เกิดขึ้นไดจากภายในและภายนอกตัวบุคคล  จะเห็นไดวาการจูงใจเปนการกระตุน  หรือการสราง

ส่ิงเราเพื่อชวยใหเกิดการกระทําตาง ๆ สําเร็จลุลวงไปดวยดี  ซึ่งเปนภาวะกระตุนใหปฏิบัติได 

ทํางานดวยความขยัน  มีความกระตือรือรนที่จะอุทิศเวลา  แรงกาย  แรงใจ  และสติปญญาใน   

การปฏิบัติงานโดยมีความสํานึกในหนาที่  ความรับผิดชอบควบคูไปดวย  เปนความเต็มใจที่จะใช

พลังงานภายในของคนปฏิบัติงานจนประสบสําเร็จตามเปาหมาย  โดยมุงหวังที่จะไดรับรางวัลเปน

สิ่งตอบแทน 

 กิตติ  ตยัคคานนท  (2533 : 120)  ไดใหความหมายของแรงจูงใจวา หมายถึง พลังจิต

ที่อยูในตัวบุคคลแตละคน  ซึ่งทําหนาที่เราใหแกบุคคลนั้น ๆ  กระทาํสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมา  พลงัจตินี้

เกิดจากการกระตุนของสิ่งเราตาง ๆ ภายในรางกายหรือภายนอกรางกาย 

 สมพร  สุทัศนีย  (2542 : 29) ไดกลาวไววา  การจูงใจเปนการกระตุนใหบุคคลมีความ

กระตือรือรนหรือมีแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ  พฤติกรรมทางสังคม และพฤติกรรมการ 
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ทํางาน โดยเฉพาะในองคการ ผูนํามีหนาที่โดยตรงในการจูงใจผูรวมงาน เพื่อใหงานประสบ

ความสําเร็จ  ทั้งนี้ เพราะมนุษยจะทํางานเต็มความสามารถ หรือไมนั้นขึ้นอยูกับความเต็มใจ

กระตือรือรนในการทํางานการจูงใจเปนเรื่องของการสนองความตองการที่ทําใหบุคคลเกดิแรงจงูใจ 

 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  (2544 : 112)  ไดใหความหมายของแรงจูงใจวา  แรงจูงใจ  

หมายถึง สภาวะของบุคคลที่ถูกกระตุนใหแสดงพฤติกรรมไปยังจุดหมายปลายทาง  ความตองการ

แรงจูงใจในการทํางาน  จึงเปนความพยายามของบุคคลในการทํางานใหเจริญกาวหนา  แรงจูงใจ

จะทําใหบุคคลเลือกพฤติกรรมที่ตอบสนองตอส่ิงเราตาง ๆ ที่เหมาะสมที่สุดในแตละสถานการณที่

แตกตางกันออกไปพฤติกรรมที่เลือกแสดงนี้เปนผลจากสภาพในตัวบุคคลและสภาพแวดลอม 

 พนัส  หันนาคินทร  (2542 : 130)  ไดใหความหมายของแรงจูงใจวา  แรงจูงใจหมายถงึ  

กระบวนการที่ผูบังคับบัญชาใชมาตรการตาง ๆ เพื่อใหผูปฏิบัติงานเต็มใจที่จะทํางานใหบรรลุ

เปาหมายหรือจุดประสงคขององคการ มาตรการตาง ๆเหลานี้อาจจะเปนการกระตุนเปนรายบุคคล  

เปนกลุม  หรือจัดระบบองคการใหมีสภาพที่กอใหเกิดความตองการ  ในสวนของผูปฏิบัติงานที่จะ

ใชพลังงาน และความสามารถอยางเต็มที่  เพื่อกอใหบังเกิดความสําเร็จในการทํางานตามที่ไดรับ

มอบหมาย  หรือความคิดริเร่ิมของตนเองที่จะนําความสําเร็จมาสูองคกร 

 เบอรเรลสัน  และสไตเนอร  (Berelson and Steiner, 1964 : 240) ไดอธิบายแรงจูงใจ

ไววา  สิ่งชักจูงอันหนึ่งนั่น  ก็คือ   สถานการณภายใน  ซึ่งจะชวยกระตุนและริเร่ิมเร่ืองของกิจกรรม

การเคลื่อนไหว  แลวนําไปสูการประพฤติปฏิบัติตามชองทางภายใตการนําของเปาหมาย 

 บีส  (Beach,  1965 : 379)  ไดใหความหมายของแรงจูงใจวา  แรงจูงใจ  หมายถงึ การ

กระทําใหคนเต็มใจที่จะใชพลังของเขาเพื่อใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย  (Goal)  หรือเพื่อ

หวังรางวัล  (Reward)  ที่จะไดรับเปนสิ่งตอบแทน 

 คูนท  และโดแนล  (Koontz  and  O’Donnel,  1974 : 557) ไดนยิามวา  แรงจูงใจ  คือ  

ความจาํเปน  ความตองการ  แรงกระตุน  ความปรารถนาหรือแรงผลักดันในแตละบคุคล  และจะ

นําไปสูเปาหมาย  ซึ่งอาจเปนไปโดยจิตสํานึกหรือจิตใตสํานึกก็ได 

 โลเวลล (Lowel, 1980 : 109)ไดใหความหมายของแรงจูงใจวาเปนกระบวนการทีช่กันาํ

โนมนาวใหบุคคลเกิดความมานะพยายาม เพื่อที่จะสนองตอบความตองการบางประการให

บรรลุผลสําเร็จ 

 จากการที่ไดมีผูใหความหมายของแรงจูงใจไวหลายทิศทางนี้  พอสรุปไดวา  แรงจูงใจ  

หมายถึง  แรงผลักดัน  แรงกระตุน  ที่เกิดจากความตองการของมนุษยที่จะไดรับการตอบสนองตอ

ส่ิงกระตุนที่องคการจัดให  ซึ่งกอใหเกิดพฤติกรรมในการทํางาน และพฤติกรรมในการทํางานนี้เกิด

จากแรงผลักดันหรือแรงกระตุนตาง ๆ จากภายในหรือภายนอกรางกาย 
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 2.3.2  ประเภทของแรงจูงใจ 

  มีผูแบงประเภทขอแรงจูงใจไว  ดังนี้ 

  สงวน  สุทธิเลิศอรุณ  (2528 : 63 – 64)  ไดแบงแรงจูงใจออกเปน  2  ประเภท  

คือ   

  1)  แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดจากภายใน

ตัวบุคคล ซึ่งมีผลการกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งตามความตองการ  หรือ

จุดหมายที่ไดกําหนดไวแรงจูงใจภายในมีความสําคัญกวางแรงจูงใจภายนอก  เพราะวาแรงจูงใจ

ภายในเกิดจากความรูสึกของคน  เมื่อบุคคลรูสึกเชนใด  ก็แสดงพฤติกรรมตอบสนองความรูสึก

ของตนเสมอ  สวนแรงจูงใจภายนอกนั้นบุคคลอาจเกิดความรูสึกเฉย ๆ ก็ได  สําหรับตัวอยาง

แรงจูงใจภายใน  ไดแก 

   (1)   ความอยากรูอยากเห็นทําใหบุคคลคนควาเพิ่มเติมหรือเกิดไทยมุงได 

   (2)   ความสนใจทําใหบุคคลไถถามหรือจองมอง 

   (3)   ความรัก  ทําใหหูหนวกตาบอด 

   (4)   ความอบอุน  ทําใหสบายใจ 

   (5)   ความเห็นอกเห็นใจทําใหเกิดความคลอยตามหรือตามใจ 

   (6)   ความสงสาร  ทําใหเกิดการใหอภัย 

   (7)   ความสําเร็จ  ทําใหบุคคลเกิดความภาคภูมิใจ 

   (8)   ความหิว  ทําใหบุคคลปรับพฤติกรรมได 

   (9)   ความตองการ  ทําใหบุคคลเปนอะไรหรือทําอะไรก็ได 

   (10) ความพอใจ  ทําใหบุคคลเกิดการยอมรับและทําอะไรก็ได 

   (11) ความศรัทธา  ทําใหบุคคลเกิดการยอมรับและทําอะไรก็ได 

   (12) ความซาบซึ้ง  ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ได 

  2)  แรงจูงใจภายนอก  (Extrinsic Motivation)  หมายถึง  แรงจูงใจที่เกิดจาก

ภายนอกตัวบุคคล ซึ่งมีผลตอการกระตุนใหบุคคลไดแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งตามความ

ตองการ หรือตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว  แรงจูงใจภายนอกที่สําคัญไดแก การแขงขัน การรวมมือ  

บุคลิกภาพของครู  วธิีการสอนของครู  การใหรางวัล  การลงโทษ  และการใชสื่อการสอน เปนตน  

และนอกจากการแบงดังกลาวแลว  สงวน  สุทธิเลิศอรุณ  ยังไดแบงแรงจูงใจตามพื้นฐานทางสงัคม

เปน  3  ประเภท  คือ 

   (1)  แรงจูงใจใฝสัมพันธ (Affiliative Motive) แรงจูงใจชนิดนี้จะเกิดขึ้น

เนื่องมาจากสัญชาตฌาณในการรวมกลุมของมนุษยเพื่อชวยเหลือกัน  เพื่อความอยูรอดของสังคม 
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เอ้ือเฟอแสดงไมตรีตอกัน  เปนแรงจูงใจของบุคคลที่จะชวยเหลือเกื้อกลูกัน 

   (2)  แรงจูงใจใฝอํานาจ (Power Motive)  แรงจูงใจชนิดนี้จะเกิดขึ้น

เนื่องมาจากสัญชาตญาณในการเปนผูนําของบุคคล   เพื่อที่จะใหไดมาซึ่งอํานาจ   และอํานาจจะ

บันดาลใหเกิดผลที่ตองการอีกหลายอยาง  อันอาจเปนที่ยอมรับหรือยกยองของสังคม 

   (3)  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  (Achievement Motive) หมายถึง ความปรารถนา

ท่ีจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีไดผลเปนเยี่ยม  หรือไดผลดีกวาบุคคลอื่น ๆ โดยทุมเท

ความพยายามทั้งหมดที่มีอยูจนประสบความสําเร็จไดรับคํายกยองชมเชยหรือจนไดรับรางวัล  

และบุคคลที่ไดชื่อวาเปนผูทํางานไดอยางสัมฤทธิผลนั้นจะตองเปนไปใน 3 ลักษณะ  คือ 

    ก.  มีความตองการในการทํางานใหสําเร็จอยูในระดับสูง  หรือตองการ

ทํางานใหไดมาตรฐานจริง ๆ  

    ข.  เปนงานสรางสรรคที่บงบอกใหรูถึงเอกลักษณวา  ชอบงานนั้นอยาง

เปนชีวิตจิตใจมีความรูสึกเปนเจาของงานนั้น 

    ค.  เปนงานที่ตองใชเวลานาน  อาศัยความอดทนอยางยอดเยี่ยม  ซึ่งชี้ 

ใหเหน็ถงึวาเปนผูแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  คือมีความตัง้ใจทีย่าวนานในการทํางาน 

   กิตติ  ตยัคคานนท  (2533 : 120)  ไดแบงแรงจูงใจออกเปน 2 ประเภท  คือ

   1)  แรงจูงใจที่เกิดจากสิ่งเราภายในรางกาย  หรือแรงจูงใจที่เกิดขึ้นภายใน

ตัวบุคคลเอง  เชน  ความหิวกระหาย  ความรักความใคร 

   2) แรงจูงใจที่เกิดจากสิ่งเราภายนอกรางกาย ซึง่ไดแก การไดรับรางวัล  

คาตอบแทน เงินเดือน ยศถาบรรดาศักดิ์ การยอมรับหรือการยกยองนบัถือจากบุคคลอ่ืน ๆ เปนตน 

   ฮิลการด  (Hilgard, 1962 : 321 – 322) แบงแรงจูงใจออกเปน 3 ประเภท  

คือ 

   1) แรงจูงใจเพื่อการอยูรอด (The Survival Motive) หมายถึงความตองการ

ทางกาย (Physiological Needs) ซึ่งเปนสิ่งที่จะขาดเสียมิได เชน ความตองการอาหาร ความ

ตองการน้ํา ความตองการอุณหภูมิพอเหมาะ  ความตองการในการขับถายของเสีย  ความตองการ

พักผอน  และความตองการทํากิจกรรม 

     2)  แรงจูงใจทางสังคม  (The Social Motive) หมายถึง  แรงจูงใจอันเกิด

จากความตองการทางสังคม (Social Needs) ของมนุษยในการเกี่ยวของสัมพันธกับบุคคลอื่น  

ไดแกความตองการความรัก ความตองการตําแหนงในสังคม ความตองการทางเพศ ความตองการ

เหลานี้  กระตุนใหเกิดแรงจูงใจใหคนเรากระทําพฤติกรรมทางสังคม 

   3)  แรงจูงใจในทางอวดตน (Ego–integrative Motives) หมายถึง แรงจูงใจ 
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อันเกิดจากความตองการความสําเร็จ (Need for Success – Fulness) ความตองการปรัชญาชีวิต

ที่นาพอใจ ความตองการชื่อเสียงเกียรติยศ ความตองการในการสรางและประดิษฐเพื่อใหเกิด

ความรูสึกนับถือตนเอง ซึ่งจะเปนทางใหบุคคลสามารถหลีกเลี่ยงจากการมีปมดอย  และความรูสึก

วาตนไมมีคุณคา  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาตนจะไดรูสึกวาตนจะไดรูสึกวาตนมีความสามารถ  สวน

แรงจูงใจที่เกิดจากความตองการปรัชญาชีวิตที่นาพอใจนั้น  ก็เพื่อบุคคลจะไดเปนที่นานิยมยกยอง

ของคนอื่นในสังคมดวย 

 2.3.3  ประโยชนของแรงจงูใจ 

  การสรางแรงจูงใจเปนภาระที่สําคัญอีกประการหนึ่งของนักบริหารที่จะตองจัด

ใหมีข้ึนในองคการหรือทุกหนวยงาน  เพื่อใชเปนปจจัยที่สําคัญในการบริหารงานขององคการ  

เพราะการจูงใจจะชวยบําบัดความตองการ  ความจําเปน  ทําใหขวัญในการทํางานดีข้ึน  มี

กําลังใจในการปฏิบัติงาน สุพัตรา สุภาพ (2541 : 125 – 126) ไดกลาวถึงประโยชนของการจูงใจ

ในการบริหารงานไว ดังนี้ 

  1)  เสริมสรางกําลังใจในการปฏบิัติงานใหแตละบุคคลในองคการเปนการสราง

พลังรวมกันของกลุม 

  2)  สงเสริม และเสริมสรางสามัคคีธรรมในหมูคณะ เปนการสรางพลังดวย

ความสามัคคี 

  3)  สรางขวัญและกําลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานในองคการ 

  4)  ชวยทําใหการควบคุมดําเนินไปดวยความราบรื่น ซึ่งอยูในกรอบแหงระเบียบ

วินัย และมศีีลธรรมอันดีงาม  ลดอุบัติเหตุและอันตรายในการปฏิบัติงาน 

  5)  ชวยเสริมสรางใหมีความจงรักภักดีตอองคการ 

  6)  เกื้อกูล  และจูงใจใหสมาชิกในองคการเกิดความคิดสรางสรรคในกิจการตาง ๆ 

ขององคการสรางความกาวหนาใหแกผูปฏิบัติงาน 

  7)  ทําใหเกิดความศรัทธา  และความเชื่อมั่นในองคการที่ตนปฏิบัติงานอยู  ทําให

เกิดความสุขกายสุขใจในการทํางาน 

  พนัส  หันนาคินทร  (2542 : 131)  กลาววา  เมื่อผูปฏิบัติงานมีแรงจูงใจที่จะทํางาน

ยอมเกิดผลดีแกองคการและผูปฏิบัติงานได  ดังนี้ 

  1)  องคการยอมจะไดรับผลงานอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยจากการปฏิบัติหนาที่ของ

บุคลากรในองคการ 

  2)  ทําใหลดความสูญเสียอันเกิดจากความละเลย ความไมเอาใจใสตอกฎเกณฑ

และวิธีการปฏิบัติงานที่กําหนดไว 
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  3)  ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคในอันที่จะทํางานใหไดประสิทธิภาพสูงขึ้น  

ผูปฏิบัติงานจะทํางานดวยความสํานึกในผลประโยชนสวนรวมขององคการยิ่งกวาประโยชนสวนตัว 

    4)  ทําใหเกิดความรับผิดชอบตอผลงานที่ไดกระทําลงไปความรับผิดชอบนั้นจะเปน

ตัวคุมพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานใหเปนไปในทางรักษาผลประโยชนขององคการและทายที่สุดก็เกิดผล

ดีแกผูปฏิบัติงานเองทั้งในดานที่จะไดรับผลตอบแทนที่ดีข้ึนจากองคการ และการสรางความกาวหนา

ใหแกตนเอง 

  5) แรงจูงใจจะชวยใหลดความขัดแยงในองคการ  เพราะทุกคนจะมองไปในทิศทาง

เดียวกัน  หากมีความเห็นไมตรงกันแตก็เปนไปเพื่อจุดหมายเดียวกัน  ทําใหสามารถลดความขัดแยง

ลงเหลือแตความเปนมิตร 

  6)  แรงจูงใจจะชวยใหเกดิความพรอมที่จะรับฟงคําสั่ง เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไป

อยางราบรื่นและถูกตองตามเจตนารมณของการสั่งงานนั้น 

  7)   แรงจูงใจเปนรากฐานของการสรางขวัญ หรือกําลังใจในการทํางาน  เพราะวา

ผูปฏิบัติงานที่แรงจูงใจไปทิศทางเดียวกัน ยอมกอใหเกิดความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหลุลวงไป

โดยปราศจากเกี่ยงงอน 

  กลาวโดยสรุป  แรงจูงใจเปนปจจัยสําคัญที่ผูบริหารจะตองพยายามสรางใหเกิดขึ้น

แกผูปฏิบัติงานทุกระดับ  แรงจูงใจ และกําลังใจในการทํางานเปนสิ่งที่เกื้อกูลกัน  เมื่อแรงจูงใจอยูใน

ระดับสูง  ก็จะทําใหขวัญและกําลังใจในการทํางานสูงขึ้นไปดวย  ดังนั้น  การสรางแรงจูงใจเปนสิ่งที่

ผูบริหารทุกระดับตองเอาใจใสอยูเสมอ  และผูบริหารตองเลือกใชเทคนิคการจูงใจที่ถูกตองจึงจะเกิด

ประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงานทั้งที่เปนประโยชนกับองคการและประโยชนกับผูปฏิบัติงานเอง 

 2.3.4  ทฤษฎทีี่เกีย่วของกับแรงจูงใจ 

  1)  ทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของมาสโลว  (Maslow’s Hierarchy of 

Needs) 

  มาสโลว  (Maslow, 1954, อางถึงใน  ริเรืองรอง  รัตนวิไลสกุล. 2540 : 182 – 186)  

กลาววา ทฤษฎีความตองการตามลําดับข้ันเปนทฤษฎีที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง  และเจาของ

ทฤษฎีนี้ก็คือ  “มาสโลว” ซึ่งกลาวไววา ความตองการของคนเรานั้นจะมีระดับเปนขั้น ๆ โดยจะเริ่มจาก

ความตองการในพื้นฐานงาย ๆ เปนความตองการดานรางกาย เมื่อความตองการนีไ้ดรับการตอบสนอง

แลวมนุษยก็จะแสวงหาความตองการระดับสูง    ซึ่งมีความสลับซับซอนมากขึ้นตอไป    แนวคิดนี้สืบ

เนื่องมาจากมาสโลว  ไดตั้งขอสมมุติฐานไววา  ภายในตัวมนุษยทุกคนจะมีลําดับข้ันของความตองการ

อยู  5  ระดับข้ันตอเนื่องกันไปเหมือนสายน้ําไมมีรอยตอ  คือ 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

                                                              

 

22 

  ขั้นที่ 1  ความตองการทางดานรางกาย : ไดแก  ความตองการดานปจจัย  4  ความ

อบอุน  การพักผอน  ความตองการทางเพศ  และการขับถาย  เปนตน 

  ขั้นที่ 2  ความตองการความมั่นคง  และความปลอดภัย : รวมถึงการมียารักษาโรค

ที่จะทําใหมีชีวิตไดยืนยาว  การมีงานทําอยางสม่ําเสมอ  การไดรับการปกปองจากภัยอันตรายทั้งปวง

ทั้งทางดานรางกาย และดานจิตใจ 

  ขั้นที่ 3  ความตองการทางดานสังคม : เปนความตองการทางดานความรัก  การมี

เพื่อน ความเขาใจจากเพื่อน การไดมีสวนรวมเปนเจาของ การไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชา  

เปนตน 

  ขั้นที่ 4   ความตองการไดรับการนับถือ มีเกียรติและฐานะทางสังคม : กลาวคือเปน

ความตองการที่จะไดรับการยอมรับจากสังคม ความตองการที่จะเปนตัวเอง มีอํานาจ รวมทั้งตองการ

องคประกอบตาง ๆ ที่แสดงวาไดรับการยกยองนับถือ  เชน  การเลื่อนขั้น  การเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้น  

การมีเกียรติยศชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ  เปนตน 

  ขั้นที่ 5    ความตองการความสมหวัง หรือความสําเร็จในชีวิต  :  กลาวคือ  เปน

ความตองการที่จะแสดงออกซึ่งความสามารถของตนเองไมวาจะดวยวิธีใด  เชน  นักดนตรีตองการเลน

ดนตรีใหเกง  ครูตองการสอนหนังสือไดดี  ผูบริหารตองการบริหารใหประสบความสําเร็จ  หรือเปน

ความตองการที่แสดงออกในรูปแบบอุดมคติ  เปนความรูสึกที่เปนตัวของตัวเอง  ไมอูภายใตอิทธิพล

ของสิ่งแวดลอมใด  ๆ  

  แนวคิดความตองการของมาสโลวนี้  เขาเชื่อวา  ความตองการของคนจะผันแปรไป

ตามภาวะความอิ่มตัวของแตละลําดับ  แตละเรื่องและตอเนื่องกันไป  กลาวคือ  เมื่อไรที่ความตองการ

ทางดานรางกายอิ่มตัวแลว  คนจะเริ่มคิดถึงอนาคตหรือความปลอดภัยของตนเอง  และเมื่อคนมีความ

ปลอดภัยแลวก็จะตองการใหคนรักหรือตองการใหสังคมยกยองนับถือ  การอยูรวมกับคนอ่ืนอยางมี

ศักดิ์ศรี  ความตองการมีเกียรติยศ  ชื่อเสียงก็จะเกิดตามมา  จากนั้นการกระทําทุกสิ่งทุกอยางในชั้นนี้

ก็จะมุงไปสูความสมหวังหรือความสําเรจ็ในชีวิตตอไป 

  ประเด็นที่นาศึกษาก็คือมาสโลว เชื่อวาความตองการของมนุษยนั้นจะเปลี่ยนแปลง

ไดตามฐานะของแตละคนและสิ่งแวดลอม  กลาวคือ  เมื่อมนุษยมีความตองการทางดานรางกายหรือ

ทางดานวัตถุครบแลว  ก็จะมีความอยากหรือความตองการที่ละเอียดออนสูงขึ้นไปอีกไมมีสิ้นสุด  โดย

มาสโลว  กลาววาเมื่อความตองการหนึ่งความตองการใดเหลานี้ไดรับการตอบสนองแลวความตองการ

นั้นก็จะไมจูงใจใหคนทําอะไรขึ้นอีกจนกวาความตองการที่อยูในระดับสูงกวาจะเกิดขึ้น  และความ

ตองการระดับสูงก็จะเปนตัวกระตุนใหคนอยากจะทําอะไรตอไป  แตถาหากความตองการที่ต่ํากวายัง
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ไมไดรับการตอบสนอง  ความตองการในระดับสูงก็จะไมเกิดขึ้นเชนเดียวกัน  พฤติกรรมในขณะนั้นจึง

เปนไปเพื่อสนองความตองการต่ํากอน 

  ดังนั้น  สาระสําคัญของทฤษฎีความตองการตามลําดับข้ันนี้  จึงสามารถสรุปไดวา

ความตองการทั้ง  5  ลําดับข้ันของมนุษยมีความสําคัญไมเทากัน  โดยคนแตละคนจะปฏิบัติตนให

สอดคลองกับการบําบัดความตองการในแตละลําดับข้ันที่เกิดขึ้น  ตามความรุนแรงในแตละชวงเวลา  

และตามความตองการตั้งแตขั้นที่ 1 – 5 จะมีความรุนแรงตอตัวบุคคลมากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับ

ความพึงพอใจที่ไดรับจากการสนองตอบความตองการในลําดับตน ๆ ที่ผานมา 

  2)  ทฤษฎีความตองการของเมอรเรย  (Murray’s  Manifest  Needs  Theory)   

   ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  (2544 : 117)  ไดกลาววา  ทฤษฎีความตองการของ

เมอรเรยไมไดเรียงลําดับข้ันความตองการเหมือนมาสโลว กลาวคือ ทฤษฎีของเมอรเรยสามารถอธิบาย

ไดวา  ในเวลาเดียวกันบุคคลอาจมีความตองการดานใดดานหนึ่ง  หรือหลายดานสูงและความตองการ

ดานอื่นต่ําก็ได  สวนทฤษฎีของมาสโลว ไมสามารถอธิบายไดตามทฤษฎีของเมอรเรย  ความตองการที่

จําเปนและสําคัญเกี่ยวกับการทํางานของคนมีอยู  4  ประการ  คือ 

   (1)  ความตองการความสําเร็จ (Need for Achievement) หมายถึง ความ

ตองการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดไดสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

   (2)  ความตองการมิตรสัมพันธ (Need for Affiliation) หมายถึง  ความตองการ

มีความสัมพันธอันดีกับคนอ่ืน  คํานึงถึงการยอมรับของเพื่อนรวมงาน 

   (3)  ความตองการอิสระ (Need for Autonomy)  หมายถึง  ความตองการที่จะ

เปนตัวของตัวเอง 

   (4)  ความตองการมีอํานาจ (Need for Power)  หมายถึง  ความตองการที่จะมี

อิทธิพลเหนือผูอื่นและตองการที่จะควบคุมคนอ่ืนใหอยูในอํานาจของตน 

  3)  ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอรซเบอรก  (Herzberg’s  Motivation Theory) 

   เฮอรซเบอรก   เปนศาสตราจารยหัวหนาภาคของวิชาจิตวิทยา   แหง

มหาวิทยาลัยเวสเทอรนรีเสิรพ  (Western Reserve University)  ไดคิดคนทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจใน

การทํางานของมนุษย  ซึ่งเปนทฤษฎีที่ไดรับการยอมรับอยางแพรหลายในวงการบริหาร  การคนควา

เพื่อสรางทฤษฎีนี้ เฮอรซเบอรก และเพื่อนรวมงานไดดําเนินการโดยการสัมภาษณนักวิศวกรและนัก

บัญชีประมาณ 200 คน จาก 11 โรงงานอุตสาหกรรมในเขตเมืองฟสเบอรก  สหรัฐอเมริกา  ซึ่ง

จุดมุงหมายของการคนควา  ที่ไดรับกําหนดไวคือ  การศึกษาเจตคติที่เกี่ยวกับงานเพื่อจะเปนหนทาง

ในการเพิ่มผลผลิต  ลดการขาดงานและการสรางความสัมพันธอันดีในการทํางาน รวมทั้งเพื่อ

ประโยชนทั่วไปสําหรับทุก ๆ คน  คือ  ความเขาใจเกี่ยวกับอิทธิพลตาง ๆที่จะมีสวนชวยในการปรับปรุง
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ขวัญ และกําลังใจที่จะสงผลใหทุกคนมีความสุขกายสบายใจ และมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น  แนว

การศึกษานี้เปนการสอบถามคนงานแตละคนเพื่อหาคําตอบวาอะไรเปนสิ่งที่ทําใหเขาเกิดความพึง

พอใจหรือความไมพึงพอใจในภาวะของการทํางาน  รวมถึงสภาพการที่ทําใหเขามีความรูสึกที่ดีและไม

ดีตองานของเขา  (Herzberg,  Mausner,  and  Snydeman,  1959 : 113 – 115) 

  จากการวิเคราะหคําตอบจากขอคําถามที่มีผูตอบมาปรากฏไดขอเท็จจริงวามีปจจัย

หลาย ๆ อยางที่แตกตางกันมีสวนสัมพันธโดยตรงกับความรูสึกที่ดี และไมดีที่เกิดขึ้นโดยปจจัยตาง ๆ 

เหลานี้  สามารถแบงออกไดเปน  2  ปจจัย  คือ  ปจจัยจูงใจ  (Motivator  Factors)  และปจจยัค้ําจุน  

(Hygiene Factors)  ปจจัยจูงใจเปนปจจัยที่เกี่ยวกันโดยตรงกับงานที่ทํา  ปจจัยกลุมนี้จะถูกยกขึ้นมา

เพื่อสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้น  สวนปจจัยค้ําจุน เปนปจจัยที่ปองกันไมใหเกิดความไมพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานซึ่งมีลักษณะเปนภาวะแวดลอมหรือสวนประกอบของงาน  ปจจัยนี้อาจจะนําไปสูความไม

พึงพอใจในการปฏิบัติงานได  ซึ่งปจจัยทั้งสองปจจัยมีดังนี้ 

  1)  ปจจัยจูงใจ (Motivator Factors)  เปนปจจัยที่สรางแรงจูงใจในทางบวก  ซึ่งจะ

เปนผลใหปฏิบัติงานเกิดความพอใจในการปฏิบัติงานมีลักษณะสัมพันธกับเร่ืองงานโดยตรง ปจจัย

ดานนี้  ไดแก 

   (1)  ความสําเร็จในการทํางาน 

   (2)  การไดรับการยอมรับนับถือ 

   (3)  ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 

   (4)  ความรับผิดชอบ 

   (5)  ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน 

  2) ปจจัยค้ําจุน (Hygiene Factors) หรือองคประกอบดานอนามัยเปนปจจัยที่

ปองกันไมใหเกิดความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีลักษณะเกี่ยวของกับสภาวะแวดลอม หรือ

สวนประกอบของงาน ปจจัยดานนี้ไดแก 

   (1)  นโยบายและการบริหารงาน 

   (2)  ความสัมพันธระหวางบุคคลในหนวยงาน 

   (3)  ความมั่นคงในการทํางาน 

   (4)  สภาพแวดลอมในการทํางาน 

   (5)  รายได 

 ดังนั้น ในกระบวนการที่ตองการจะสรางใหเกิดแรงจูงใจที่ดีในการปฏิบัติงานสําหรับการนํา

ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอรซเบอรก ไปประยุกตนั้นจําเปนตองมีการจัดและกําหนดปจจัยตาง ๆ ทั้งสอง

ดานควบคูกันไปและการนําทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอรซเบอรก ไปใชจากการพิสูจนยืนยันปรากฏวา 
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ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอรซเบอรก สามารถใชวิเคราะหกับกลุมอาชีพที่มีฐานะตําแหนงสูง เชน วิศวกร 

นักบัญชีไดอยางเหมาะสม  (ริเรืองรอง  รัตนวิไลสกุล.  2538 : 189)   
 

2.4  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามทฤษฎี  2  ปจจัยของเฮอรซเบอรก  
  
  2.4.1  ปจจัยจูงใจ  เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความรูสึกพึงพอใจในงานมีความรูสึกในดาน 

ดีเปนสิ่งจูงใจภายในความรูสึกนึกคิดของตน   ปจจัยเหลานี้สวนใหญเกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติอยู 

คนจะถกูจูงใจใหเพิ่มผลผลิต  ปจจัยจูงใจนี้เปนปจจัยที่เปนองคประกอบดานการกระตุน  เปนการ

สรางแรงจูงใจในทางบวก  มลัีกษณะสัมพนัธกับเร่ืองของงานโดยตรง  ถาหากขาดปจจัยดานนี้ไปก็

จะกอใหเกิดความไมพึงพอใจในการทํางาน  ปจจัยเหลานี้คือ 

   1)  ความสําเร็จในการทํางาน  เปนความรูสึกพึงพอใจ  และปลาบปลื้มใจใน

ความสําเร็จของงาน เมื่อมีผลงานปรากฏเดนชัดหรือเมื่อเขาไดทํางานหรือแกไขปญหาตาง ๆ ที่

เกิดขึ้นใหลุลวงไปตามความตองการ และบรรลุตามวัตถุประสงคของงานที่วางไว  และเปนการ

กระตุนที่จะเต็มใจทํางานอยางอื่นตอไป 

   2)  การไดรับการยอมรับนับถือ  หมายถึง  การไดรับการยกยองชมเชย  ยอมรับ

นับถือหรือไดรับการแสดงความยินดีจากผูบังคับบัญชา  ผูรวมงาน  หรือบุคคลอ่ืนเมื่อปฏิบัติงาน

ไดสําเร็จ หรือเมื่อไดสรางชื่อเสียงใหกับหนวยงานทําใหเกิดความภาคภูมิใจ  เพราะสิ่งหนึ่งที่เปน

ความตองการของมนุษยในการมีชีวิตอยูในสังคมคือ การใหผูอ่ืนมีความรูสึกตอตนวา  ตนมีคุณคา 

มีความสําคัญ วิธีการที่จะทําใหเราเกิดความรูสึกเชนนี้ได ก็คือ  การที่บุคคลอื่นใหคํายกยองชมเชย  

คํายกยองชมเชยถือเปนรางวัลทางสังคมอยางหนึ่งที่จะทําใหคนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และ

เปนสิ่งเสริมแรงในทางบวก คนเราตองการไดรับการยกยองชมเชยเสมอไมวาอยูในฐานะใด  และ

ตําแหนงใด  การยกยองชมเชยที่เหมาะสมกับแตละคนจะเปนการสรางแรงจูงใจในการทํางาน 

   3)  ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ หมายถึง ลักษณะงานที่ทําเปนงานที่นาสนใจตรง

กับความรูความสามารถ ทาทายความสามารถตองใชความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน  ตองใชความรู

ความสามารถอยางเต็มที่  มีความยากงายและกวางขวางและเปนงานที่ตองใชความคิด  ประดิษฐ

คิดคนควาหาสิ่งใหม  แบบใหม  ทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจงานที่ทาทายความสามารถมี

แนวโนมที่จะนําไปสูความพอใจในการทํางานมากกวา  และผูปฏิบัติงานไดใชความคิดสรางสรรค

ในการพยายามที่จะทํางานใหประสบความสําเร็จ  อันจะนํามาซึ่งความพอใจในการทํางาน  สวน

งานที่ไมทาทายจะเปนงานที่นาเบื่อหนาย  นําไปสูความไมพอใจในระดับสูงและสงผลไปในรูปของ

การลางาน  ขาดการทํางานและอาจมีการลาออกจากงานได 
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   4)  ความรับผิดชอบ หมายถึง ผูปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

ของตนเองตามความตองการอยางเต็มที่ และการที่ผูบังคับบัญชาไดใหโอกาสแกผูปฏิบัติงานได

รับผิดชอบในการทํางานของตนเองอยางอิสระ โดยไมจําเปนที่จะตองดําเนินการตรวจสอบ หรือ

ควบคุมการทํางานมากเกินไป หรือโอกาสที่จะไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชา  ใหปฏิบัติ

หนาที่เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งการใหอํานาจการไดรับความไววางใจขึ้นมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ

ที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนเองรวมทั้งการมอบหมายงานใหรับผิดชอบอยางเหมาะสมเปนวิธีการหนึ่ง

ในการจูงใจใหมีการปฏิบัติงานเต็มที่มากขึ้น 

   5)  ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน หมายถึง  การไดรับเลื่อนเงนิเดือน

หรือตําแหนงใหสูงขึ้น เพราะการมีโอกาสเลื่อนตําแหนง จะชวยใหคนมีความกระตือรือรนในการ

ทํางาน  และโอกาสที่จะไดเพิ่มพูนความรูความสามารถในการทํางาน  เพื่อความเจริญกาวหนาใน

การทํางานใหตนเอง  รวมทั้งการสงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีโอกาสเติบโตดานความรู  ความสามารถ

และความชํานาญมากขึ้นไมวาจะโดยการฝกอบรม การใหศึกษาดูงานนอกสถานที่ การสราง

ประสบการณในการทํางานตาง ๆ การไดรับปจจัยเหลานี้จะเปนเครื่องจูงใจใหคนเกิดความขยัน

หรือมีชีวิตชีวาในการทํางานเปนเครื่องปรุงทําใหเกิดรสชาติในการทํางาน 

  2.4.2  ปจจัยค้ําจุน  เฮอรซเบอรก  หมายถึง บรรดาปจจัยแวดลอมที่จําเปนตองม ีจงึจะ

ทําใหคนงานยอมทํางานไดถาปจจัยตัวใดตัวหนึ่งขาดตกบกพรองไป ก็จะทําใหคนงานเกิดความไม

พอใจในการทํางาน เขาทํานองเปนปจจัยตัวหนึ่งที่ทําใหเกิดความพอใจที่จะมาทํางาน และที่เรียก

กันวาปจจัยค้ําจุนก็เพราะวา  ถาปจจัยตัวใดตัวหนึ่งขาดไปคนงานก็อาจมาทํางาน แตทําดวย

ความไมเต็มใจ สภาพเชนนี้เองที่ทําใหคนงานคนนั้นเกิดอาการสุขภาพจิตเสื่อมไดในเวลาตอไป  

ปจจัยเหลานี้  คือ 

   1)  นโยบายและการบริหารงาน  หมายถึง  การจัดการ และการบริหารองคการ  

การติดตอส่ือสารภายในองคการ การบริหารจัดการที่มีความยืดหยุน ผูบริหารจะตองมีความรูและ

มีความสามารถ  มีประสบการณ  มีทักษะเฉพาะในการบริหาร  มีการบริหารที่ตองใชเทคนิคใน

การปฏิบัติเพื่อใหงานสําเร็จตามวัตถุประสงค  มีประสิทธิภาพ  และเกิดความพอใจของคนทุกฝาย 

และในดานการกําหนดนโยบายตองมีนโยบายในการบริหารงานที่ชัดเจนไดรับขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับนโยบายอยางเพียงพอ  เพื่อความเขาใจตรงกันในการปฏิบัติงานของทุกคนและสามารถ

นําไปใชในการปฏิบัติงานไดนอกจากนั้นถาบุคคลไดมสีวนรวมในการวางแผนและกําหนดแนวทาง

ในการทํางาน  ไดแสดงความคิดเห็นวิพากษ  วิจารณเกี่ยวกับนโยบาย  เขาจะมีแรงจูงใจในการ

ทํางานนั้นใหสําเร็จมากยิ่งขึ้น หากบุคคลในองคการไมเขาใจแจมชัดถึงหนาที่ในการปฏิบัติงาน
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ของเขา  รวมทั้งไมเขาใจมาตรฐาน  และเปาหมายของงานแลวยอมมีความสับสน  เพราะวาปฏบิตัิ

ไมถูกตอง  ซึ่งสงผลใหเกิดความไมพอใจในงานได 

   2)  ความสัมพันธระหวางบุคคลในหนวยงาน  หมายถึง  การสรางสัมพันธภาพ

ที่ดีกับบุคคลในองคการในฐานะที่เปนสมาชิกในหนวยงานหนึ่ง ๆ จะตองมีบุคคลที่เกี่ยวของอยู

ลอมรอบและบุคคลเหลานั้นตางก็อยูในสถานภาพที่แตกตางกัน  จึงจําเปนตองปฏิบัติตนให

แตกตางกันไปตามสถานภาพ ความสัมพันธของบุคคลในองคการ  ไดแก  ความสัมพันธระหวาง

ผูบังคับบัญชากับเพื่อนรวมงาน และกับผูใตบังคับบัญชา และความสัมพันธกับบุคคลทั่วไป

ลักษณะความสัมพันธดังกลาวเปนไปอยางฉันมิตรมีกิริยาวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน  

สามารถทํางานรวมกันมีความเขาใจซึ่งกันและกันเปนอยางดีมีความสามัคคีปรองดอง 

   3)  ความมั่นคงในการทํางาน หมายถึง  ความรูสึกของบุคคลที่มีตอความมั่นคง

ในการทํางาน  การไดรับการปกปองคุมครอง ความยุติธรรมในการทํางาน  ความยั่งยนืของอาชีพ  

หรือความมั่นคงขององคการ  การใหความมั่นใจวาจะไมประสบส่ิงที่ไมพึงปรารถนา  เชน  การไมมี

งานทํา  การสูญเสียตําแหนง  การลดตําแหนง  การสูญเสียรายได  การขจัดความกลัว  สรางความ

มั่นคงปลอดภัยใหเกิดขึ้น มีความเขาใจอันดีกับผูบังคับบัญชา 

   4)  สภาพแวดลอมในการทํางาน  หมายถึง  สภาพทางกายภาพของงาน เชน 

แสง เสียง อากาศ ชั่วโมงการทํางาน รวมทั้งลักษณะของสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ เชน อุปกรณ  เครื่องมือ

เครื่องใช  เครื่องอํานาจความสะดวกในการทํางาน  หองทํางานหรือสถานที่ทํางาน  ตลอดจน

ความปลอดภัย  และสุขภาพในการทํางาน  การปองกันอันตรายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุในการ

ทํางาน  อันตรายที่สัมพันธกับการทํางาน  มีการใสใจและใหความสําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย

และสุขภาพ  ตลอดจนการจัดองคประกอบในการทํางานที่ดีไมวาจะเปนดานกายภาพ  จิตใจ หรือ

สภาพแวดลอมในการทํางานอื่น ๆ ลักษณะตาง ๆ เหลานี้จะมีผลตอการสรางแรงจูงใจเปนอยาง

มากงานที่มีสภาพแวดลอมไมดีนักจะทําใหคนงานทอแท  ในที่สุดจะทําใหเบื่อหนายในการทํางาน 

   5)  รายได  หมายถึง  เงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหนวยงาน  

ตลอดจนการไดรับเงินคาตอบแทน  เงินสวัสดิการตาง ๆ จากหนวยงานเพราะเงินเดือนหรือรายได

อ่ืนเปนปจจัยอยางหนึ่งที่จะชวยธํารงรักษาคนใหอยู กับองคการ  แตไมมีสวนชวยมากนักในการ

สรางแรงจงูใจถาไมมีปจจัยอื่นมาชวยเสริม เงินเดือนดีอยางเดียวไมไดทําใหคนงานทํางานหนักขึ้น 

แตถาเงินเดือนนอยเกินไป  หรือเงินเดือนขึ้นนอยกวาที่คาดหวังกลับจะทําใหคนงานลดนอยลง  

ฉะนั้นการไดรับเงินเดือนหรือเงินรายไดอ่ืนที่พอเหมาะกับคาครองชีพเปนความตองการของคนใน

องคการ 
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2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 2.4.1  งานวิจยัในประเทศ 

  สมัย  เปลี่ยนเดชา  (2537 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเรื่องของแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ผลการวิจัย  

พบวาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แหงชาติในปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายไดใน

ปจจัยจูงใจอยูในระดับมาก  ไดแก  ดานความสําเร็จในการทํางาน  นอกนั้นอยูในระดับปานกลาง  

สําหรับปจจัยค้ําจุนพบวาอยูในระดับมาก ไดแก ดานความสัมพันธระหวางบุคคลในหนวยงาน  

นอกนั้นอยูในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือน

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ จําแนกตามเพศ  พบวา  เพศชายและเพศหญงิ

ในปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จําแนกตามวุฒิ

พบวา วุฒิปริญญาตรีและปริญญาโท ในปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุน แตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติและจําแนกตามประสบการณในการทํางานพบวา ทํางานไมเกิน 20 ป และ

มากกวา  20 ป ในปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

  ศรีรัตน  บุญอริยะ  (2538 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจยัเรื่องของแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของอาจารย และขาราชการในมหาวิทยาลัยราคําแหงที่มีตอแบบผูนําแบบอัตตาธิปไตย  

แบบประชาธิปไตย และแบบเสรีนิยม ผลจาการวิจัย พบวา แบบของผูนํา 3 แบบ คือ อัตตาธิปไตย  

ประชาธิปไตย  และเสรีนิยม  โดยภาพรวมอาจารยและขาราชการมีความพอใจในระดับปานกลาง

เมื่อจําแนกตามแบบผูนําโดยกลุมอาจารยมีความพอใจตอแบบประชาธิปไตยในระดับมาก  กลุม

ขาราชการมีความพอใจในระดับปานกลาง  สวนผูนําแบบอัตตาธิปไตยและเสรีนิยม  ทั้งสองกลุมมี

ความพอใจในระดับปานกลาง  ในดานเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 5 ดาน คือ ดาน

ความสําเร็จของงาน  ดานความกาวหนาของงาน  ดานการยอมรับนับถือ  ดานความรับผิดชอบ 

และดานลักษณะของงานทีปฏิบัติอยู  โดยภาพรวมอาจารยและขาราชการมีแรงจูงใจอยูในระดับ

ปานกลาง  สวนกลุมอาจารยมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานความสําเร็จของงานและลักษณะ

ของงานอยูในระดับมากสวนกลุมขาราชการมีแรงจูงใจในระดับปานกลางทุกดาน และเมื่อ

เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทั้ง 5 ดาน ตามทัศนะของอาจารยและขาราชการพบวา  

อาจารยและขาราชการมีแรงจูงใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  วัชราภรณ มณีวงศ (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจและแนวทาง 
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เสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสายบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัย

พบวา  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสายบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา มีแรงจูงใจอยูใน

ระดับปานกลาง  และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  มีแรงจูงใจอยูในระดับปานกลางทุกดาน  

เมื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสายบรกิาร มหาวิทยาลัยบูรพา ระหวาง

บุคลากรสาย ข กับบุคลากรสาย ค พบวา มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกันทุกดาน  เมื่อ

เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการที่มีประสบการณต่ํากวา 5 ป กับ

บุคลากรที่มีประสบการณตั้งแต 5 ปขึ้นไปพบวามีแรงจงูใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกันทุกดาน 

  บัญญัติ  แสวงดี (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการวิจัยเรื่อง  แรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนกับประสิทธิผลของสํานักงานศึกษาธิการ  สังกัดสํานักงานปลัด 

กระทรวงศึกษาธิการ เขตการศึกษา 12 ผลการวิจยัพบวาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ

พลเรือนที่ปฏิบัติงานในสํานักงานศึกษาธิการจงัหวัด และอําเภอ  สังกดัสํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธกิาร เขตการศึกษา 12 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ความสัมพันธของแรงจูงใจ

ของขาราชการพลเรือนกับประสิทธิผลของสํานักงานศึกษาธิการจังหวดัและอําเภอสังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร เขตการศึกษา 12 พบวา โดยรวม และรายดานมีความสัมพนัธกนัใน

ทางบวกอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ (P < 0.05) 

  สายัณห  ตากมัจฉา  (2546 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง ใน 3 ดาน

คือ   ดานความตองการดํารงชีวิต   ดานความตองการความสัมพันธ   และดานความตองการ

ความเจริญกาวหนา  ผลการวิจัยพบวา  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง  โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวา  อยูในระดับมากทุกดาน  และเรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ย  ไดแก   ดานความตองการ

ความเจริญกาวหนา  ดานความตองการความสัมพันธ  และดานความตองการดํารงชีวิต  แรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยองที่มี

เพศตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  และแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยองที่มี

ขนาดของโรงเรียนตางกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 2.4.2  งานวิจยัตางประเทศ 

  โอเพนชอว (Openshaw, 1980)  ไดทําการวิจัยเรื่องความพึงพอใจในงานของ

ผูบริหาร  และอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา  โดยการประยุกตทฤษฎีของเฮอรซเบอรก ในสถาบัน 

อุดมศึกษาจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของผูบริหารและอาจารย โดยจําแนก 
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ตามสถานภาพสวนตัวและตําแหนงงาน โดยสุมตัวอยางจากผูบริหาร 61 คน และอาจารยใน

มหาวิทยาลัยจอรเจีย ผลการวิจัยปรากฏวาไมสอดคลองกับทฤษฎี คือ ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุน

ตางก็เปนองคประกอบขั้นตนสําหรับความพึงพอใจในงาน แตปจจัยค้ําจุนเปนองคประกอบสําคัญ

ตอความพึงพอใจหรือไมพอใจไดทั้งสิ้น  สวนในดานการเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานผูบริหาร

มีความพึงพอใจในงานมากกวาอาจารยในทุก ๆ ดาน 

  เบอร (Burr, 1981)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  ความพึงพอใจในงานของผูบริหารใน

วิทยาลัยชุมชนฟลอริดาและมหาวิทยาลัย  วัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง

ทฤษฎีจูงใจ - ค้ําจุนของเฮอรซเบอรก กับทัศนคติตองานของผูบริหารวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

และศึกษาความสัมพันธของทฤษฎีของเฮอรซเบอรก กับตําแหนงผูบริหาร  ตลอดจนเปรียบเทียบ

ความพึงพอใจในงานระหวางผูบริหารในสถาบัน 2 ประเภท  ผลการวิจัยปรากฏวา สนับสนุน

ทฤษฎีของเฮอรซเบอรก คือ ปจจัยจูงใจกอใหเกิดความพึงพอใจในงานมากกวาปจจัยค้ําจุน อยาง

มีนัยสําคัญ  ผูบริหารทั้ง 3 ตําแหนงพึงพอใจในปจจัยจูงใจมากกวาปจจัยค้ําจุน เรียงลําดับความ

พึงพอใจได  ดังนี้ สัมฤทธิผลของงาน  การไดรับการยอมรับนับถือ  ลักษณะของงาน ความสัมพันธ

สวนตัวและเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของผูบริหารในสถาบันอุดมศึกษา 2 ประเภท

แลว พบวาไมมีความแตกตางในเรื่องความพึงพอใจในงานระหวางผูบริหารในวิทยาลัยชุมชนและ

มหาวิทยาลัย แตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญในเรื่องความพึงพอใจในงาน และความไม

พึงพอใจในงานระหวางผูบริหารภายในวิทยาลัยชุมชนและภายในมหาวิทยาลัย 

  โอโกมากะ (Ogomaka, 1986)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  องคประกอบของแรงจูงใจ

ของครูในโรงเรียนสอนศาสนาในลอสแองเจอรลิส  พบวา ปจจัยที่เปนแรงจูงใจคือ การไดรับความ

เจริญกาวหนาในงาน  รองลงมาไดแก  การไดรับการยอมรับนับถือ ผลสัมฤทธิ์ของงาน  การไดรับ

การตอบสนอง การสนับสนุนของฝายบริหาร ลักษณะของงาน ขอตกลงทางศาสนา  สวน

ความสัมพันธกับครูและนักเรียน การสนับสนุนจากผูปกครอง ความมั่นคงปลอดภัยและเงินเดือน

ไมมีผลตอแรงจูงใจของงาน การไดรับการยอมรับนับถือ โอกาสที่จะกาวหนา และแรงจูงใจ

ภายนอก ไดแก นโยบายของเงินเดือน ความสัมพันธกับบุคคลอื่น และสภาพการทํางานมีผลตอ

ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานเปนอยางมาก 

  แรลดอล  (Randall,  1987)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  ความพึงพอใจของหวัหนางาน

ในการปฏิบัติงานโครงการการศึกษาครู  พบวา ปจจัยจูงใจมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับความ

พึงพอใจปจจัย สุขอนามัยมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับความไมพึงพอใจ  ปจจัยจูงใจสงผลใน

ดานความสําเร็จของงาน ลักษณะของงาน การไดทํางานตามความสามารถ ไดรับงานทีทาทาย 
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และการยอมรับนับถือ ความสําคัญของปจจัยสุขอนามัย ไดแก นโยบายเพื่อนรวมงาน ความรู

ความสามารถในงานของผูบริหาร ความสัมพันธกับผูบริหาร เงื่อนไขของงาน 

  เรย  (Ray, 1987)  ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยจูงใจของครูโรงเรียนประถมศึกษา

ของรัฐบาลในเมืองหลวง พบวา การประสบความสําเร็จในงาน การไดรับการยอมรบันับถือ ความ 

สัมพันธกับบุคคลอ่ืน กับกลุมเพื่อน ผูปกครอง มีผลในทางบวกกับแรงจูงใจ เงินเดือน ความมั่นคง

ในงานเปนทั้งทางบวก และทางลบ แรงจูงใจขึ้นอยูกับแรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอก ไดแก 

ลักษณะงาน 

  จากการศึกษางานวิจัยที่มีผูศึกษาไวท ั้งภายในประเทศ และตางประเทศตามที่

เสนอนั้น แสดงถึงความสัมพันธระหวางแรงจูงใจเนื่องจากความคาดหวังในงานกับความพึงพอใจ

ในงานปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนซึ่งกอใหเกิดความพึงพอใจและความไมพึงพอใจมีความสัมพันธ

ข้ึนอยูแกกันและกันเปนอยางมาก  ซึ่งอาจเนื่องมาจากสภาพแวดลอม สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม 

และระบบการทํางานก็ได การมีความพึงพอใจในงานมาก ยอมทําใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน

มากตามไปดวยจะเห็นไดวาการศึกษาเรื่องแรงจูงใจเปนสิ่งสําคัญที่ผูบริหารและหนวยงานควรให

ความสนใจ    
  

2.5  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
  
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ซึ่งเปนการศึกษาของทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย  ไดศึกษาขอบขายหนาที่การปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษา และไดศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจ  การศึกษาวิจัย

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนี้  เพื่อใหผูบริหารการศึกษาระดับ

เขตพื้นที่การศกึษาและผูบริหารการศึกษาระดับสูงใชเปนแนวทางในการเสริมสรางแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  และทั้งนี้ผูวิจัยไดยึดกรอบแนวคิด

ทฤษฎีของเฮอรซเบอรก มาเปนกรอบแนวคิด และอธิบายไวในบทที่ 2 ดังนี้ 

 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก 

 1.  ปจจัยจูงใจ  ประกอบดวย  ความสําเร็จในการทํางาน  การไดรับการยอมรับนับถือ 

ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ และความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน 

 2.  ปจจัยค้ําจุน  ประกอบดวย  นโยบายและการบริหารงาน  ความสัมพันธระหวาง

บุคคลในหนวยงาน ความมั่นคงในการทํางาน สภาพแวดลอมในการทํางาน และรายได 


