
 

             บทสรุปเรื่อง Basic Motivation Concepts  โดย นาวาอากาศโท สุพรหม  ทาํจะดี 
 

แรงจูงใจคอือะไร ?  
 แรงจูงใจ คือ ความเต็มใจหรือความสมัครใจที่จะทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่งและเปนสภาวะที่ถูกตั้งขึ้นโดยความสามารถ
ของการกระทําที่จะตอบสนองตอความตองการบางอยางของบุคคลอยางพึงพอใจ 
 ความตองการ หมายถึง เปนการขาดหรือภาวะบกพรองทางสรีระหรือทางจิตวิทยาซึ่งนําไปสูผลลัพธตางๆ ท่ี
ปรากฏออกมาอยางดึงดูดใจ 
 
 
 
 
  
 

ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจในยุคแรกเริ่ม (Early Theories of Motivation) 
 

 ในชวงทศวรรษที่ 1950s ไดมีทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจถูกคิดคนขึ้นมา 3 ทฤษฎีดวยกันคือ 
1. ทฤษฎีลําดับข้ันของความตองการ (Hierarchy of Needs Theory) ถูกคิดคนขึ้นโดย Abraham 

 Maslow โดยเขาไดตั้งสมมติฐานวา ภายในตัวมนุษยทุกคนจะตองมีลําดับ
ขั้นของความตองการปรากฏอยู 5 ขั้น คือ ความตองการทางดานสรีระ 
(Physiological Needs) ความตองการทางดานความปลอดภัย (Safety 
Needs) ความตองการทางดานสังคม (Social Needs) ความตองการความ
เคารพและสรรเสริญ (Esteem Needs) และความตองการการหยั่งรูดวย
ตนเอง (Self – actualization Needs) แตการวิจัยยังไมไดทําใหทฤษฎีดังกลาว
ดูสมเหตุสมผล  คือ  ความพึงพอใจอยางเปนรูปธรรมที่ไดรับการตอบสนอง
ตอความตองการจะนําไปสูการกระตุนความตองการในชั้นที่สูงขึ้น 

2. ทฤษฎี X และทฤษฎี Y (Theory X and Theory Y) Douglas Mcgregor ไดเสนอมุมมองของมนุษยท่ีแตกตาง
กัน 2 ลักษณะคือ ลักษณะหนึ่งมีพื้นฐานมองในเชิงลบ โดยจะเรียกวา “ทฤษฎี X” โดยทฤษฎีนี้มีสมมติฐานวา ความ
ตองการกฎระเบียบที่ต่ําเปนสวนสําคัญของปจเจกบุคคล 

สวนอีกลักษณะหนึ่งมองโดยมีพื้นฐานในเชิงบวก ซ่ึงจะเรียกวา “ทฤษฎี Y” ทฤษฎีนี้มีสมมติฐานวา ความตองการ
กฎระเบียบที่สูงเปนสิ่งสําคัญสําหรับบุคคล  

3. ทฤษฎี 2 ปจจัย (Two – factor Theory)  
Frederick Herzberg เชื่อวา ความสัมพันธของบุคคลตอที่ทํางาน 
เปนสิ่งพื้นฐานซึ่งทัศนคติของคน ๆ หนึ่งตองานสามารถ 
ท่ีจะกําหนดความสําเร็จหรือความลมเหลวคุณลักษณะนิสัย 
บางอยางมีแนวโนมที่จะสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน 
และความไมพึงพอใจในงาน ปจจัยเชน ความกาวหนา  
การยอมรับความรับผิดชอบและการประสบความสําเร็จ 
จะเกี่ยวของกับความพึงพอใจในงานซึ่งเรียกปจจัยพวกนี้วา 
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สวนปจจัยเชน การบังคับบัญชา การจายคาจาง นโยบายบริษัท และเงื่อนไขการทํางานจะเกี่ยวของกับความไมพึงพอใจซึ่ง
เรียกปจจัยพวกนี้วา Hygiene Factors การทําใหความไมพึงพอใจในงานนั้นลดลงอาจไมจําเปนที่จะทําใหเกิดความพึงพอใจ
ในงานได แตอยางไรก็ตามทฤษฎีนี้ก็ยังถูกวิพากษวิจารณอยูกลาว คือ เมื่อสิ่งตาง ๆ นั้นดําเนินไปไดดวยดีบุคคลมกัจะให
เครดิตกับตัวเอง แตเมื่อลมเหลวมักจะตําหนิสภาวะแวดลอม มาตรการเกี่ยวกับความพึงพอใจทั้งหมดไมไดถูกใช คนบาง
คนอาจจะไมพอใจในงานบางสวนแตเขาก็ยังสามารถที่จะยอมรับงานนั้นได และทฤษฎีนี้ไมไดบอกถึงความสัมพันธระหวาง
ความพึงพอใจกับผลิตภาพ (Productivity) ตามที่ Herzberg ไดสรุปเอาไว 
 

ทฤษฎีแรงจูงใจในยุครวมสมัย (Contemporary Theories of Motivation) 
 

1. ทฤษฎีความตองการของ McClelland (McClelland’s Theory of Needs) David McClelland ไดเสนอ
แรงจูงใจหรือความตองการหลักในสถานที่ทํางาน 3 อยางดวยกันคือ ความตองการการประสบความสําเร็จ (Need for 
Achievement) ผูท่ีประสบความสําเร็จมักจะแตกตางจากคนอื่น ๆ โดยพวกเขาอยากจะทําในสิ่งท่ีดีกวา อยากทํางานที่เปน
ปญหาที่ทาทาย และมักจะยอมรับความรับผิดชอบสําหรับความสําเร็จหรือความลมเหลวมากกวา ความตองการอํานาจ 
(Need for Power) เปนความปรารถนาที่จะมีผลกระทบ มีอิทธิพลเพื่อควบคุมคนอื่น บุคคลที่มีความตองการทางดานนี้สูง
มักจะมีแนวโนมที่เปนหวงเกี่ยวกับเรื่องของการไดรับเกียรติ ชื่อเสียง การมีอิทธิพลเหนือคนอื่นมากกวาผลงานที่มี
ประสิทธิภาพ ความตองการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (Need for Affiliation) ผูท่ีมีความตองการทางดานนี้สูงจะพยายามที่จะ
สรางมิตรภาพ ชอบสถานการณท่ีจะตองรวมมือกันมากกวาแขงขันกัน 

แตทฤษฎีดังกลาวมีขอสังเกตคือ คนที่มีความตองการผลสําเร็จสูงมักจะชอบสถานการณท่ีตองรับผิดชอบสวนตัว 
ไดรับการ feedback และมีความเสี่ยง แตความตองการผลสําเร็จที่สูงนั้นไมจําเปนที่จะตองนํามาซึ่งการเปนผูจัดการที่ดี 
ความตองการในการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนและความตองการอํานาจมีแนวโนมที่จะเกี่ยวของกับผลสําเร็จเกี่ยวกับการจัดการ 

2. ทฤษฎีการตั้งเปาหมาย (Goal Setting Theory) ทฤษฎีนี้กลาววา ความตั้งใจนั้นสามารถเปนพลังท่ีสําคัญ
สําหรับแรงจูงใจในการทํางาน เปาหมายที่ยากและเฉพาะเจาะจงจะนํามาซ่ึงระดับของผลงานที่ออกมาสูงมากกวาเปาหมาย
ท่ัว ๆ ไปหรือประเภท “ทําใหดีท่ีสุด” ความเฉพาะเจาะจงของเปาหมายเปรียบเสมือนแรงกระตุนภายใน ผลสะทอนกลับที่
สรางขึ้นดวยตัวเองจะเปนแรงจูงใจที่มีอํานาจมากกวาผลสะทอนกลับที่เกิดขากภายนอก 

ทฤษฎีนี้มีขอสังเกตคือ ทฤษฎีนี้เกี่ยวของกับคนทั่ว ๆ ไป สวนการสรุปผลในเรื่องของแรงจูงใจเรื่องความสําเร็จอยู
บนพื้นฐานของคนที่มีความตองการทางดานผลสําเร็จสูงเทานั้น ดงันั้นการตั้งเปาหมายที่ยากยังคงถูกแนะนําสําหรับ
คนงานสวนใหญอยู นอกจากนี้การสรุปผลของทฤษฎีดังกลาวจะสามารถปรับใชไดกับคนที่ยอมรับ และกระทําตามพันธะ
สัญญาเทานั้น เปาหมายที่ยากจะนํามาซึ่งผลงานในระดับที่สูงไดก็ตอเมื่อผูตั้งยอมรับมัน 
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3. ทฤษฎีแรงเสริม (Reinforcement Theory) แรงเสริมจะจํากัดหรือตั้งเง่ือนไขใหกับพฤติกรรม นักทฤษฎีกลุม
นี้มองวาอะไรก็ตามที่ควบคุมพฤติกรรมคือแรงเสริมซ่ึงจะเพิ่มขึ้นเมื่อเกิดพฤติกรรมซ้ํา ๆ  

4. ทฤษฎีการออกแบบงาน (Job Design Theory) จากการวิจัยพบวาการจัดรูปแบบของงานนั้นจะมีผลตอการ
เพิ่มหรือลดความพยายาม ตัวแบบคุณลักษณะของงาน (Job Characteristics Model) เสนอวางานตาง ๆ ควรที่จะอธิบายใน
รูปแบบของมิติหลัก 5 อยาง คือ ความหลากหลายของทักษะ ลักษณะเดนของงาน ความสําคัญของงาน ความเปนอิสระ 
และผลสะทอน ตัวแบบกระบวนการขอมูลขาวสารทางสังคม (Social Information Processing Model) ไดเสนอวาพนักงานรับ
เอาทัศนคติ พฤติกรรมเขามาเพื่อที่จะตอบสนองกับคําแนะนําตาง ๆ ทางสังคมที่เสนอโดยเพื่อนรวมงาน หัวหนางาน 
เพื่อน สมาชิกในครอบครัว หรือลูกคา ซ่ึงแสดงใหเห็นวาแรงจูงใจและความพึงพอใจของพนักงานสามารถเบี่ยงเบนไดโดย
การกระทําเล็ก ๆ นอย ๆ เชน การบนของหัวหนา 

5. ทฤษฎีความเทาเทียมกัน (Equity Theory) ทฤษฎีนี้เสนอวา พนักงานจะชั่งน้ําหนักระหวางสิ่งท่ีพวกเขาใส
เขาไปในสถานการณการทํางานกับผลลัพธท่ีไดออกมาแลวเปรียบเทียบสัดสวนระหวางสิ่งท่ีใสเขาไปกับผลที่ไดออกมาถา
ออกมาไมเทาเทียมกันพนักงานอาจจะมีแนวโนมมองไดวาไดรับรางวัลนอยหรือมากเกินไป และจะตองมีการแกไขใหถูกตอง 
นอกจากนี้พนักงานมักจะเลือกที่จะเปรียบเทียบกับ 3 กลุมดังตอไปนี้คือ เทียบกับคนอื่น เทียบกับระบบอื่น และเทียบกับ
ตัวเอง นอกจากนี้ทฤษฎีดังกลาวเสนอวาแรงจูงใจของพนักงานไดรับอิทธิพลมาจากรางวัลที่เกี่ยวของซ่ึงทฤษฎีนี้ยังเสนอวา
เมื่อพนักงานพบวาเกิดความไมเทาเทียมเกิดขึ้นพนักงานอาจจะมีการตัดสินใจดังนี้ คือ บิดเบือนสิ่งนําเขาหรือผลลัพธของ
ตนเองหรือของคนอื่น อาจจะมีนิสัยที่ชักชวนใหผูอ่ืนเปลี่ยนพฤติกรรม อาจจะมีนิสัยเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง เลือกที่จะ
เปรียบเทียบกับแหลงอ่ืน ๆ และสุดทายอาจจะลาออก นอกจากนี้ทฤษฎีดังกลาวยังเสนอขอเสนอที่เกี่ยวของกับการจายที่ไม
เทาเทียมกัน คือ 

- จายเงินแบบเปนเวลาใหรางวัลเพิ่มสําหรับ 
พนักงานที่ผลิตงานไดมากกวา และตัดรางวัลสําหรับ 
ผูท่ีผลิตไดนอยหรือมีผลงานออกมาคุณภาพไมดี 

- จายเงินโดยอางอิงจากปริมาณการผลิต 
 เปนการใหรางวัลเพิ่มกับพนักงานที่มีคุณภาพที่ดกีวา และลดรางวัลสําหรับพนักงานที่ผลิตงานที่คุณภาพแยจํานวนมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่น 

6. ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) ความรุนแรงของพฤติกรรมที่จะกระทําบางอยางนั้นขึ้นอยูกับ
ระดับของความคาดหวังท่ีจะกระทําตามความคาดหวังนั้นและรวมถึงความดึงดูดใจของผลลัพธท่ีจะเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นดวย 
ซ่ึงจะเกี่ยวของกับตัวแปร 3 ตัวคือ ความดึงดูดใจ การเชื่อมโยงรางวัลกับผลงาน และการเชื่อมโยงระหวางผลงานกับความ
พยายาม โดยทฤษฎีนี้จะเนนในเรื่องของการจายและการใหรางวัลตอบแทน เนนในเรื่องของพฤติกรรมที่คาดหวังเอาไว และ
เปนหวงในเรื่องของความคาดหวังของบุคคล นอกจากนี้ความคาดหวังของพนักงานตอเรื่องผลงาน ผลรางวัล และผลลัพธ
ของความพึงพอใจตอเปาหมาย จะเปนตัวกําหนดระดับของความพยายามของพนักงาน 

สิ่งท่ีนาสังเกตและระวังก็คือ ทฤษฎีสวนใหญจะพัฒนาขึ้นในสหรัฐ ฯ โดยชาวอเมริกัน ดังนั้นจึงตองระมัดระวังใน
การใชทฤษฎีดังกลาวในที่ ๆ ตางวัฒนธรรมกัน อยางไรก็ตามในทายบทนี้ไดมีคําแนะนําในทายบทนี้สําหรับการปรับใช
ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจตอพนักงาน คือ 

ยอมรับความแตกตางของบุคคล จัดงานและคนใหเหมาะสมกัน มีการตั้งเปาหมาย มั่นใจวาเปาหมายที่ตั้งเอาไว
เปนที่รับรูและสามารถบรรลุได สรางงานที่มีทักษะหลากหลาย เอกลักษณของงานและความสําคัญของงาน มีอิสระและผล
สะทอน มีการใหรางวัลตอบแทนสวนบุคคล มกีารเชื่อมโยงระหวางรางวัลกับผลงานและตรวจสอบระบบวามีความเทาเทียม
กันหรือไม 
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