
บทท่ี  2 
ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
 การศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานโรงแรมริเวอรจังหวัดนครปฐม ผู
ศึกษาไดนําเอาทฤษฎีและเอกสารการวิจยัท่ีเกี่ยวของมาเปนแนวทางในการศึกษาดังนี้ 
 
ทฤษฎีท่ีใชในการศึกษา  
  ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบิรก (Herzberg’s two-factor theory of motivation) 
 เฮอรซเบิรก (Herzberg 1959: อางใน  วิชัย, 2535: 63-65) อธิบายวา ปจจัยท่ีสงผลถึง
ความพึงพอใจในงานกับปจจัย ท่ีสงผลถึงความไมพึงพอใจในการทํางานนั้นแยกออกจากกันและ
ไมเหมือนกัน เปนปจจัยท่ีเกิดจากสองกลุมจึงใชช่ือทฤษฎีของเขาวา ทฤษฎีสองปจจัยเกี่ยวกับความ
พึงพอใจในงาน โดยมีสมมติฐานวา ความพึงพอใจในงานท่ีทําจะเปนส่ิงจูงใจสําหรับผลการ
ปฏิบัติงานท่ีดี  องคประกอบสําคัญท่ีทําใหเกิดความสุขจากการทํางานมีอยู 2 ประการ คือ 
  1) ปจจัยจูงใจ (Motivators) เปนตัวท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจ (Satisfiers) เปนตัว
สนับสนุนใหบุคคลทํางานเพิ่มข้ึนอันเนื่องมาจากแรงจูงใจภายใน ท่ีเกิดจากการทํางาน เปนปจจัยท่ี
นําไปสูการพัฒนาทัศนคติทางบวก และการจูงใจท่ีแทจริงไดแก 
   1.1) ความสําเร็จของงาน (Achievement) คือความสําเร็จท่ีไดรับ เพื่อผูปฏิบัติงาน
เกิดความรูสึกวาเขาทํางานสําเร็จ หรือมีความตองการท่ีจะทําใหสําเร็จ ส่ิงท่ีจําเปนก็คือ งานน้ันควร
เปนงานท่ีทาทายความสามารถ แรงจูงใจเกี่ยวกับความสําเร็จของงานประกอบดวย 2 ส่ิง คือ ระดับ
แรงจูงใจในความสําเร็จและความสามารถท่ีจะทํางานนั้น 
   1.2) ความกาวหนาในตําแหนงการงาน (Advancement)  หมายถึงไดรับเล่ือน
ข้ัน  เล่ือนตําแหนงใหสูงข้ึน  การมีโอกาสไดศึกษาหาความรูเพิ่มเติม   
   1.3) การยอมรับนับถือ (Recognition) เปนผลมาจากความสําเร็จ การยอมรับ 
นับถือมีหลายรูปแบบ เชน จากคําพูดหรือการเขียน การใหการเสริมแรงบอย ๆ เปนส่ิงจําเปนท่ีจะ
ทําใหเกิดแรงจูงใจตอเนื่องกันไป 
   1.4) ความรับผิดชอบ   (Responsibility)  เม่ือบุคคลไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานของเขา จะชวยใหเขาเกิดความรูสึกผูกพัน บุคคลตองการ
โอกาสที่จะไดรับความรับผิดชอบ ถาเกิดความรับผิดชอบข้ึนแลว การถูกควบคุมจากภายนอกก็จะ
ลดลง 
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   1.5) ลักษณะของงาน  (Work  itself) ความพึงพอใจในงานของบุคคลนั้น
ข้ึนอยูกับการไดปฏิบัติงานท่ีพึงพอใจดวย  
 2) ปจจัยคํ้าจุน (Hygiene factors) เปนตัวท่ีปองกันความไมพึงพอใจ (Dissatisfies) เปน
แรงจูงใจภายนอกท่ีเกิดจากสภาวะแวดลอมของการทํางาน เปนตัวท่ีมีความสัมพันธนอยมากกับ
ปจจัยจูงใจ ไดแก 
   2.1) นโยบายและการบริหาร   (Policy and adminis trat ion)  หมายถึง 
ความสามารถในการจัดลําดับเหตุการณตาง ๆ ของการทํางาน ซ่ึงสะทอนใหเห็นนโยบายท้ังหมด
ของหนวยงาน ตลอดจนความสามารถในการบริหารงานใหสอดคลองกับนโยบาย 
   2.2) เงินเดือน (Salary) หมายถึงผลตอบแทนจากการทํางาน เชน คาจาง 
เงินเดือน หรือส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีไดมาจากการปฏิบัติงาน 
   2.3)  การบังคับบัญชา (Supervision)  หมายถึงการให คําแนะนํา   สามารถ
วิเคราะหความสามารถของผูทํางานได ไมวาจะเปนสถานการณท่ีมีลักษณะอยูในขอบเขต หรือเปน
การทํางานอิสระ 
   2.4) สภาพแวดลอมในการทํางาน (Working condition) หมายถึง สภาพท่ี
เหมาะสมในการทํางาน ปริมาณงานท่ีไดรับมอบหมาย หรือความสะดวกสบายในการทํางาน 
   2.5) สัมพันธภาพท่ีมีกับผูบังคับบัญชา (Relationship with supervision ) 
หมายถึงความรูสึกท่ีมีตอผูบังคับบัญชา 
   2.6)  สัมพันธภาพท่ีมีกับเพื่อนรวมงาน  (Relationship with  peers) 
   2.7)  สัมพันธภาพท่ีมีกับผูใตบังคับบัญชา (Relationship with subordinates) 
   2.8)  สถานภาพของอาชีพ (Status) หมายถึง สถานภาพของหนาท่ีการงานของ
พนักงานในสายตาบุคคลอ่ืน หรือเปนการรับรูจากบุคคลอ่ืน 
   2.9) สภาพความเปนอยู (Personal life) หมายถึง สถานการณของบุคคลท่ีทํา
ใหมีความสุขในชวงเวลาท่ีไมทํางาน ซ่ึงทําใหบุคคลมีความรูสึกท่ีดีตองานของเขา 
   2.10) ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน (Job security) หมายถึง ความรูสึก
ปลอดภัยท่ีจะไดทํางานในตําแหนงและสถานท่ีนั้นนานคงทน 
 ปจจัยจูงใจเปนองคประกอบสําคัญท่ีทําใหคนเกิดความพึงพอใจในงาน ถามีส่ิงเหลานี้
จะทําใหคนทํางานอยางมีประสิทธิภาพ สวนปจจัยคํ้าจุนเปนตัวปองกันมิใหคนเกิดความไมพึงพอใจ
ในงานข้ึน เมื่อใดท่ีบุคคลไดรับการตอบสนองปจจัยชนิดนี้อยางเพียงพอแลว ความไมพึงพอใจจะ
หมดไป แตมิไดหมายความวาความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือปจจัยจูงใจไดรับการตอบสนอง หรืออีก
นัยหนึ่งถาคนไดรับปจจัยคํ้าจุนเพียงพอ ไมไดหมายความวา คนนั้นจะทํางานเต็มความสามารถของเขา 
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เขาจะทํางานเต็มหรือไมเต็มความสามารถอยูท่ีไดรับการตอบสนองปจจัยจูงใจเทานั้น  ในบางคร้ังจึงมี
ผูเรียกทฤษฎีนี้วา “ทฤษฎีปจจัยจูงใจ-ปจจัยคํ้าจุน” (motivation-hygiene theory) 
 สําหรับการคนควาแบบอิสระน้ี ผูศึกษาจะศึกษาตามทฤษฎีสองปจจัยของเฮิรซบิรก 
โดยจะสรุปประเด็นท่ีจะทําการศึกษาไว 15 ประการ โดยแยกประเด็นตามปจจัย 2 กลุมของเฮิรซเบิรก 
ดังนี้ 
 ปจจัยจูงใจ 

1. ดานความสําเร็จของงาน 
2. ดานความกาวหนาในตําแหนงการงานหรือการเล่ือนข้ันเล่ือนตําแหนง 
3. ดานการยอมรับนับถือ 
4. ดานความรับผ ิดชอบ คือ ลักษณะการไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในงาน 
5. ดานลักษณะของงาน   เปนงานท่ีเหมาะกับความสามารถหรือความสนใจของ

พนักงานมากนอยเพยีงใด 
 ปจจัยคํ้าจนุ 

1. ดานนโยบายและการบริหาร 
2. ดานเงินเดือนหรือคาจาง 
3. ดานการปกครองบังคับบัญชา 
4. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 
5. ดานสัมพันธภาพกับผูบังคับบัญชา 
6. ดานสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน 
7. ดานสัมพันธภาพกับผูใตบังคับบัญชา 
8. ดานสถานภาพของงานหรือตําแหนง 
9. ดานสภาพความเปนอยู 
10. ดานความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจ   

 วอลคเกอร และเกสต (Walker and Guest 1966: 99 อางใน มณฑล, 2546: 31) ไดวิจัย
เกี่ยวกับหนาท่ีในการทํางานของคน และสรุปผลการวิจัยไววา 
  ผูทํางานมีความรูสึกวาแรงจูงใจเปนเค รื่อ งวัดผลรวม เ กี่ย วกับ ผูทํางานรวมกัน 
โอกาสความกาวหนา ช่ือเสียง เงินและสวัสดิการ ถาจะใหเกิดแรงจูงใจในงาน ก็ตองใหเกิดแรงจูงใจ
ตอเพื่อนรวมงานโอกาสกาวหนา ช่ือเสียง เงิน สวัสดิการ ช่ัวโมงทํางานและสภาพการทํางานท่ีดีนั้น 
มีสวนเกี่ยวของกับแรงจูงใจดวย แตสภาพการทํางานท่ีดีนั้น ถึงแมจะเปนส่ิงท่ีพึงปรารถนา ในความ
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พอใจก็จริง แตไมทําใหงานดีเดนได ความสุขจากการทํางานเปนสวนหนึ่งของ แรงจูงใจในการทํางาน  
หัวหนางาน หรือผูทํางานรับผิดชอบอ่ืน ๆ เปนองคประกอบอันหนึ่งของแรงจูงใจในการทํางาน 
 
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

ประพนธ  คลายพุฒ (2548)  ไดศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 
92 ราย  โดยใชแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา  ผลการศึกษาปจจัยจูงใจในการทํางาน
พบวามีความพึงพอใจในระดับปานกลางทุกดาน เรียงตามลําดับดังนี้  ดานผลสําเร็จในการ
ปฏิบัติงาน  ดานการไดรับการยอมรับนับถือ  ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  ดานความรับผิดชอบ    ดาน
ความกาวหนาในงาน และดานความกาวหนาในอนาคต 

และมีความพึงพอใจตอปจจัยสุขอนามัยในการทํางาน ในระดับมาก ไดแก ดาน
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน   สวนปจจัยท่ีมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ไดแก ดานความ
เปนอยูสวนตัว  ดนตําแหนงหนาท่ีในหนวยงาน  ดานความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา  ดาน
วิธีการปกครองบังคับบัญชาของผูบังคับบัญชา  ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานความ
ม่ันคงในงาน  ดานสภาพการทํางาน  ดานนโยบายและการบริหาร  และดานคาตอบแทนตามลําดับ 
 อภิวันท  มหาวัจน (2549) ทําการศึกษาคนควาแบบอิสระเร่ือง ความพึงพอใจในการ
ทํางานของพนกังานบมจ. ธนาคารกรุงไทย ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 184 ราย โดยใช
แบบสอบถาม ผลการศึกษา พบวา ความพงึพอใจของพนักงานตอปจจัยจูงใจในการทํางานในระดับ
มาก ไดแก ความสําเร็จในการทํางาน การไดรับการยอมรับในความสามารถและไดการยกยองนบั
ถือ ความรับผิดชอบ ความกาวหนาในหนาท่ีการงานและลักษณะงานท่ีทํา และความพึงพอใจใน
การทํางานในระดับปานกลาง คือ โอกาสในการเจริญเติบโตสวนตัว  และความพึงพอใจของ
พนักงานตอปจจัยท่ีชวยลดความไมพึงพอใจในการทํางานในระดับมาก ไดแก ความม่ันคงในการ
ทํางาน ชีวิตสวนตัว ตําแหนงงาน ความสัมพันธกับเพือ่นรวมงาน ความสัมพันธกบัผูบังคับบัญชา 
ความสัมพันธกับบุคคลในแผนกอ่ืน วกีารปกครองบังคับบัญชาของผูบังคับบัญชา นโยบายและการ
บริหารงานของธนาคาร    สภาพการทํางานและคาตอบแทน 
  ลลนา  เรืองพร (2550)  ทําการศึกษาคนควาแบบอิสระเร่ือง ความพึงพอใจของ
พนักงานตอปจจัยจูงใจในการทํางานของ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน  จาํกัด (มหาชน) 
สํานักงานภาคเหนือ จังหวดัเชียงใหม  จํานวน 178 ราย โดยใชแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา 
ความพึงพอใจของพนักงานตอปจจัยจูงใจในการทํางานในระดบัมาก ไดแก ปจจยัดานความสําเร็จ
ในงานท่ีทํา และปจจัยดานไดรับการยอมรับนับถือ ปจจัยท่ีมีความพึงพอใจในระดับปานกลางไดแก 
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ปจจัยดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ   ปจจัยดานความรับผิดชอบ  ปจจัยท่ีมีความพึงพอใจระดับนอย 
ไดแก ปจจยัดานความกาวหนา    และดานความพึงพอใจตอปจจัยคํ้าจุน พบวา ปจจัยท่ีมีความพึง
พอใจในระดับมาก ไดแก ปจจัยดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา  ปจจัยดานความสัมพันธกบั
เพื่อนรวมงาน   ปจจัยดานความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา   ปจจัยดานความม่ันคงในการทํางาน 
  ปจจัยท่ีมีความพึงพอใจระดับปานกลาง ไดแก ปจจัยดานเงินเดือนและสวัสดิการ ปจจัยดาน
นโยบายการบริหาร ปจจัยดานสภาพการทํางาน  ปจจัยดานปกครองบังคับบัญชา  และปจจัยท่ีมี
ความพึงพอใจในระดับนอย คือ ปจจัยดานโอกาสไดรับความกาวหนาในอนาคต 
 พัชยา เพียรจริง (2550)  ทําการศึกษาความพึงพอใจของพนักงานตอปจจัยจูงใจในการ
ทํางานของบริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด จํานวน 278  ราย โดยใชแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา 
ความพึงพอใจของพนักงานตอปจจัยจูงใจหรือปจจัยตัวกระตุนในการทํางานในระดับปานกลาง  
ไดแก  ดานความสําเร็จในการงาน   ดานไดรับการยอมรับ  ดานลักษณะงานท่ีทํา  ดานโอกาสใน
การเจริญเติบโต  ดานความรับผิดชอบ   และปจจัยท่ีมีความพึงพอใจในระดับนอย คือ ดาน
ความกาวหนาในหนาท่ีการทํางาน      และความพึงพอใจของพนักงานตอปจจัยคํ้าจุนหรือปจจัย
อนามัย พบวา   ปจจัยท่ีมีความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก ดานสภาพการทํางานและดานชีวิติ
สวนตัว  ปจจัยท่ีมีความพึงพอใจระดับปานกลาง  ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  ดานนโยบาย
การบริหารของบริษัท  ดานความม่ันคงในการทํางาน  ดานตําแหนงงาน ดานคาตอบแทน  ดาน
ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชาเฉพาะพนักงานท่ีมีผูใตบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชา   ดานการบังคับบัญชา 


