บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎี
ในการศึ กษา แรงจูงใจในการท างานของพนัก งานบริ ษ ัท บริ ห ารสิ น ทรัพ ย์ กรุ งเทพ
พาณิ ชย์ จากัด ได้นาแนวคิด และทฤษฎีดงั ต่อไปนี้มาใช้เป็ นแนวทางในการศึกษา
2.1.1 ความหมายของแรงจูงใจ
คาว่า “แรงจูงใจ” มาจากคากริ ยาในภาษาละตินว่า “Movere” (Kidd, 1973 : 101 อ้างถึง
ในรังสรรค์แสงสุข และคณะ 2544 : 9) ซึ่งมีความหมายตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า “to move” อันมี
ความหมายว่า เป็ นสิ่ งที่โน้ม น้าว หรื อ มักชักน าบุ คคลเกิ ด การกระท า หรื อ ปฏิบ ัติการ (To move a
person to a course of action) ดังนั้น แรงจูงใจจึงได้รับความสนใจมากในทุก ๆ วงการ
ฐนิ ตา ปั ตตานี (2546 : 12) ให้ความเห็ นว่า แรงจูงใจ หมายถึง การที่บุคคลได้รับการ
กระตุน้ จากสิ่ งเร้าแล้วทาให้เกิดพลังที่แสดงออกทางพฤติกรรม เพื่อจะนาไปสู่ จุดประสงค์ของตนเอง
หรื อปั จจัยต่าง ๆ ที่เป็ นพลังและเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งแรงจูงใจนี้อาจเกิดจากสิ่งเร้า
ภายใน หรื อภายนอกเพียงอย่างเดียว หรื อทั้งสองอย่างพร้อมกันก็ได้
แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะที่อยูภ่ ายในตัวที่เป็ นพลัง ทาให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวไปใน
ทิศทางที่มีเป้ าหมายที่ได้เลือกไว้แล้ว ซึ่งมักจะเป็ นเป้ าหมายที่มีอยูใ่ นภาวะสิ่งแวดล้อม (Loundon and
Bitta, 1988 : 368) จากความหมายจะเห็ น ได้ว่า แรงจู งใจจะเกี่ ยวข้อ งกับ องค์ป ระกอบที่ ส าคัญ 2
ประการ คือ
1. เป็ นกลไกที่ไปกระตุน้ พลังของร่ างกายให้เกิดการกระทา
2. เป็ นแรงบังคับให้กบั พลังของร่ างกายที่จะกระทาอย่างมีทิศทาง
ธนวรรธ ตั้งสิ นทรัพย์ศิริ (2547 : 291) กล่าวว่า การจูงใจ หมายถึง แรงผลักดันจากความ
ต้องการ และความคาดหวังต่าง ๆ ของมนุษย์เพือ่ ให้แสดงออกตามที่ตอ้ งการ อาจกล่าวได้วา่ ผูบ้ ริ หาร
จะใช้การจูงใจให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาทาในสิ่ งต่าง ๆ ด้วยความพึงพอใจ ในทางกลับกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ก็อาจใช้วธิ ีการเดียวกันกับผูบ้ ริ หาร
พิมลจรรย์ นามวัฒน์ (2544 : 47) กล่าวว่า การจูงใจ หมายถึง การทาให้บุคคลในองค์การ
มีพฤติกรรมการทางานที่พึงประสงค์ ด้วยกระบวนการสร้างพลังกระตุน้ ที่ทาให้บุคคลเต็มใจที่จะใช้
ความสามารถของตน และชักนาให้บุคคลเลือ กมีพฤติกรรมต่าง ๆ ไปในทิศทางที่มุ่งสู่ การบรรลุผล
สาเร็จตามเป้ าหมายที่องค์การต้องการ
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พูลสุ ข สังข์รุ่ง (2550 : 143) กล่าวถึง การจูงใจ หมายถึง การที่บุคคลแสดงออกซึ่ งความ
ต้อ งการในการกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ซึ่ งสามารถอาศัยปั จจัยต่าง ๆ ได้แก่ การทาให้ตื่นตัว (Arousal)
การคาดหวัง (Expectancy) การใช้เครื่ อ งล่ อ ใจ (Incentives) และการลงโทษ (Punishment) มาเป็ น
แรงผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างมีทิศทางเพือ่ บรรลุจุดมุ่งหมาย หรื อเงื่อนไขที่ตอ้ งการ
กมลกานต์ เทพธรานนท์ (2548 : 30) กล่ าวถึ ง แรงจูงใจภายใน หมายถึ ง แรงกระตุน้
หรื อ แรงผลัก ดัน ที่ เกิ ด ขึ้ นเพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของตัว ผู ้ป ระกอบการแต่ ล ะคน ผ่ า น
กระบวนการเรี ยนรู ้ ทาให้ผปู ้ ระกอบการแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ งออกมามีเป้ าหมาย เพื่อ
การบรรลุ ผลสาเร็ จในสิ่ งที่ตนเองปรารถนา และสร้างความพึงพอใจสู งสุ ด โดยไม่ตอ้ งอาศัยรางวัล
ภายนอก หรื อกฎเกณฑ์ภายนอก
มัลลิกา ต้นสอน (2544 : 194) ได้ให้ความหมายของการจูงใจ หมายถึ ง ความยินดีและ
เต็ม ใจที่บุคคลจะทุ่มเทความพยายาม เพื่อ ให้การทางานบรรลุเป้ าหมาย บุคคลที่มีแรงจูงใจจะแสดง
ออกมาในการแสดงพฤติก รรมด้วยความกระตือ รื อ ร้น มี ทิ ศทางที่เด่ นชัด และไม่ ยอ่ ท้อ เมื่ อ เผชิ ญ
อุปสรรคหรื อปั ญหา ซึ่ งบุคคลที่มีแรงจูงใจจะมีลกั ษณะคือ 1) มีเป้ าหมายในการแสดงออก 2) มีพลัง
ในการแสดงออก และ 3) มีความพยายามในการแสดงออก
ยงยุทธ เกษสาคร (2547 : 126) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง ภาวะอิ นทรี ยภ์ ายในร่ างกาย
ของบุคคลถูกกระตุน้ จากสิ่งเร้าเรี ยกว่า สิ่งจูงใจ (Motive) ก่อให้เกิดความต้องการอันจะนาไปสู่แรงขับ
ภายใน (Internal Drive) ที่จะแสดงพฤติกรรมการทางานที่มีค่าในทิศทางที่ถูกต้อ งตรงเป้ าหมายของ
องค์การ ดังนั้นการจูงใจจึงเป็ นการกระท าทุกวิถีทางที่จะกระตุน้ ให้พนักงานในองค์การประพฤติ
ปฏิ บตั ิ กิจกรรมต่าง ๆ ตามเป้ าประสงค์ขององค์การ ซึ่ งพื้น ฐานส าคัญ ในการกระตุน้ ให้พ นักงาน
ดังกล่าวแสดงพฤติกรรมที่องค์การคาดหวังไว้ก็ดว้ ยการสร้างอินทรี ยข์ องพนักงานเหล่านี้ ให้เกิดวาม
ต้องการ (Desire) ขึ้นก่อ นเป็ นอันดับแรกจากนั้นบุคคลก็จะเกิ ดความพยายามสื บเสาะแสวงหาสิ่ งที่
ต้องการนั่นก็คือ การเกิดแรงขับขึ้นภายใน (Drives) หากมีสิ่งจูงใจที่เหมาะสมบุคคลก็จะตอบสนอง
ด้วยการกระทาหรื อ แสดงพฤติกรรมทุกอย่าง (Behavior) ให้ไ ด้มาซึ่ งความสาเร็ จอันเป็ นเป้ าหมาย
(Goals)
ดังนั้น แรงจูงใจในการทางาน จึงหมายถึง การกระทา หรื อพฤติกรรมในตัวของบุคคลซึ่ ง
ถูกกระตุน้ โดยสิ่ งเร้า หรื อสิ่ งจูงใจ ให้แสดงออกซึ่ งความต้องการในการกระทาสิ่งใดสิ่ งหนึ่งที่จะเป็ น
พลังผลักดันให้บุคคลกระทาการเพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมายที่ได้ต้งั ไว้ และถือเป็ นสิ่ งที่เร่ งเร้า แระตุน้ และ
เสริ มสร้างความปรารถนาของบุคคลหรื อคณะบุคคลให้ทางานแก่องค์การอย่างเต็มความสามารถ เพื่อ
บรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการ และเมื่อประสบความสาเร็จก็จะรู ้สึกภาคภูมิใจ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลให้องค์การประสบความสาเร็จต่อไป
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2.1.2 ความสาคัญของการจูงใจ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช (2544 383-385) ได้กล่าวถึ งความสาคัญของการจูงใจ
ดังนี้
1. ความสาคัญต่อองค์กร
การจูงใจมีประโยชน์ต่อองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านการบริ หารงานบุคคลในอันที่
จะสนองความต้องการด้านพฤติกรรมมนุษย์ให้แก่องค์กรในเรื่ องสาคัญ ๆ ต่อไปนี้
1.1 ช่วยให้องค์กรได้คนดีมีความสามารถร่ วมทางานด้วย เป็ นที่ปรากฏว่าการที่องค์กร
จานวนมากไม่สามารถจะดาเนินงานให้ประสบผลสาเร็จตามที่ตอ้ งการได้ เนื่องจากองค์กรเหล่านั้นไม่
สามารถสรรหาบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับงานที่เข้ามาทางาน
ให้กับองค์กร การจูงใจเป็ นวิธีการหนึ่ งที่ช่วยดึ งดูดความสนใจของบุคคลเหล่ านั้นให้เข้ามาทางาน
ร่ วมกับองค์กร และอยูก่ บั องค์กรเป็ นเวลานาน ๆ หรื อตลอดไป
1.2 ทาให้องค์กรมัน่ ใจว่าบุคลากรขององค์กรจะทางานอย่างเต็มความสามารถ แม้ว่า
การคัด เลื อ กบุ ค คลเข้า มาท างานในองค์ก รจะมี ก ารพิ จ ารณากัน อย่างละเอี ย ดถี่ ถ ้ว นว่า มี ค วามรู ้
ความสามารถ แต่ยงั มี ขอ้ จากัดอยูห่ ลายประการที่จะใช้งานบุคลากรได้อย่างเต็มที่ ข้อจากัดดังกล่ าว
ล้วนมาจากปั จจัยภายนอกองค์กร ซึ่ งนอกเหนื อ การควบคุ มทั้งสิ้ น เช่ น สหภาพแรงงาน กฎหมาย
หน่ วยราชการที่เกี่ยวข้อ ง เป็ นต้น ดังนั้น องค์กรจึงต้องพยายามหาวิถีทางใหม่ ๆ ที่จะใช้กาลังและ
ความสามารถของบุคลากรที่มีอยูใ่ ห้มากที่สุดที่จะทาได้ การจูงใจจึงเป็ นวิธีการที่จะช่วยองค์กรโดยทา
ให้บุคลากรทุ่มเทกาลังความสามารถที่มีอยูใ่ ห้กบั องค์กรอย่างเต็มที่ และด้วยความเต็มใจ
1.3 ช่ วยส่ งเสริ ม พฤติ กรรมในทางริ เริ่ ม สร้างสรรค์ เพิ่มประโยชน์ ขององค์กร การ
เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในสิ่งแวดล้อมขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านเทคโนโลยีทาให้
องค์กรต้องประสบปั ญหาที่แปลกและใหม่อยูเ่ สมอ ความสามารถในการริ เริ่ มสร้างเสริ มบุคลากรให้มี
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์มากขึ้น วิธีการจูงใจย่อมมีประโยชน์ต่อการส่ งเสริ มการทางานในลักษณะที่
ใช้ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์สิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ ได้อย่างดี
2. ความสาคัญต่อผูบ้ ริ หาร
งานเบื้ อ งต้น ของผูบ้ ริ ห ารก็คื อ การดาเนิ น การให้อ งค์ก รท าหน้าที่อ ย่างได้ผล ซึ่ ง
ผูบ้ ริ หารจะต้องทาให้ผรู ้ ่ วมงานทางานอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็ นผลดี หรื อเป็ น
ประโยชน์ ต่อ องค์กร วิธีที่ ผูบ้ ริ หารจะท าให้ผูบ้ ริ ห ารทุ กระดับในอัน ที่ จะชัก จูงให้ผูร้ ่ วมงาน หรื อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของตนทางานด้วยความกระตือรื อ ร้นมากขึ้น ทุ่ม เทความคิดจิตใจให้แก่ องค์กรให้
มากที่ สุ ด ที่ จ ะมากได้ การจู ง ใจนั้ นเกิ ด จากสมมติ ฐ านที่ ว่ า โดยทั่ ว ไปมนุ ษย์มิ ไ ด้ ท างานเต็ ม
ความสามารถที่มีอยู่ การที่มนุ ษย์จะทางานได้เต็มความสามารถหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ว่าเขาเต็มใจแค่
ไหน ถ้ามี สิ่งจูงใจที่ดีตรงกับความพอใจของเขา สิ่ งจูงใจนั้นจะเป็ นแรงกระตุน้ ที่จะผลักดันให้เขา
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สนใจเอาใจใส่ ในงานที่ทามากยิง่ ขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่ งการจูงใจที่ถูกต้องจะเป็ นเครื่ องดึงดูดความรู ้สึก
และจิตใจของมนุษย์ให้เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กรมากขึ้นนัน่ เอง
3. ความสาคัญต่อบุคลากร
3.1 ช่วยให้บุคลากรสามารถสนองวัตถุประสงค์ขององค์กร และสนองความต้องการ
ของตนเองได้พร้อม ๆ กัน
3.2 ได้รับความยุติธรรมจากองค์กรและฝ่ ายบริ หาร โดยเฉพาะในเรื่ องค่าตอบแทน
3.3 มีขวัญ ในการทางาน ได้รับความสนใจจากฝ่ ายบริ หารในฐานะที่เป็ นสิ่ งมี ชีวิต
ไม่ใช่วตั ถุ ทาให้ไม่เกิดความเบื่อหน่วยงาน หรื อหลีกเลี่ยงงาน
จากแนวคิดเกี่ ยวกับแรงจูงใจดังกล่ าวข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่า แรงจูงใจ คือ ภาวะที่
บุคคลถู กกระตุน้ จากสิ่ งเร้าภายในร่ างกาย หรื อ ภายนอกร่ างกาย หรื อ ทั้งสองอย่าง ซึ่ งสิ่ งเร้านี้ เป็ น
แรงผลักดันให้บุคคลแสดงออกทางพฤติกรรม เพือ่ ให้บรรลุตามจุดประสงค์ที่ตนต้องการ
2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
Ghiselti and Brown (1955 : 430 อ้ า งถึ ง ใน สิ ริ รั ก ษ์ วรรธนะพิ น ทุ , 2548 : 13) มี
ความเห็นว่า ปั จจัยที่ทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเกิดแรงจูงใจในการทางานมี 5 องค์ประกอบ คือ
1. ระดับอาชีพ ถ้าอาชีพอยูใ่ นสถานะที่สูง หรื อระดับสูงเป็ นที่นิยมนับถือของคนทัว่ ไปก็
จะเป็ นที่พงึ พอใจของผูป้ ระกอบอาชีพนั้น
2. สภาพการทางาน ถ้ามีสภาพสะดวกสบายเหมาะแก่การปฏิบตั ิก็จะทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
เกิดความพึงพอใจในงานนั้น
3. ระดับอายุ จากการศึกษาพบว่าผูป้ ฏิบตั ิงานอายุระหว่าง 25 – 34 ปี และ 45 – 54 ปี มี
ความพึงพอใจในงานน้อยกว่ากลุ่มอายุอื่น ๆ
4. รายได้ ได้แก่ จานวนรายได้ประจา และรายได้ตอบแทนพิเศษ
5. คุณภาพของการปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูจ้ ดั การ
กับคนงาน การเอาใจใส่ต่อความเป็ นอยูข่ องคนงาน
Dersal (1968 : 62 อ้างถึงใน สิริรักษ์ วรรธนะพินทุ, 2548 : 13) ให้ความคิดเห็นว่า ปั จจัย
ที่เอื้ออานวยให้เกิดแรงจูงใจในการทางานนั้น ประกอบด้วย
1. นโยบายและการบริ หารขององค์กร (Company Policy and Administration)
2. การปกครองบังคับบัญชา (Technical Supervision)
3. เงินเดือน (Salary)
4. ความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ต้บงั คับกับผูบ้ งั คับบัญชา (Interpersonal Relations)
5. สภาพการทางาน (Working Conditions)
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นอกจากนั้น Dersal ยังให้ความคิดเห็นว่า มี ตวั กระตุน้ ที่ทาให้พนักงานเกิ ดแรงจูงใจใน
การทางานอื่น ๆ อีก ได้แก่
1. ความสาเร็จในการทางาน (Achievement)
2. การยอมรับของสังคม (Recognition)
3. ลักษณะของงาน (The Work Itself)
4. ความรับผิดชอบ (Responsibility)
5. โอกาสก้าวหน้า (Advancement)
ธงชัย สันติวงษ์ (2543 : 113) ให้ความคิดเห็นว่า แรงจูงใจ คือ สิ่ งที่ทาให้มีกาลังทั้งกาย
และใจในการทางาน ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายทาง ดังนี้
1. งาน งานแต่ละอย่างนั้นจะเหมาะกับคนบางประเภทเท่านั้น ไม่ใช่ทุกคนจะทาได้ทุก
อย่าง บางคนจึงทาเพราะเห็ นว่าดี กว่าไม่ มีงานจะทา แรงจูงใจแบบนี้ ทาให้คนนั้นต้อ งขวนขวายหา
ความรู ้ และทาใจให้รักงานมากกว่าที่ชอบงานนั้น การรักงานจึงเป็ นปั จจัยที่ทาให้ทางานได้ดี
2. ค่าจ้างที่น่ าพอใจ เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่เป็ นแรงจูงใจให้ค นอยากทางาน หรื อ ถ้ารู ้ว่าได้
ค่าตอบแทนมาก ก็ยงิ่ อยากทุ่มเทงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเฉพาะเงินมีความสาคัญต่อคนใน
การที่อยากทางาน หรื อไม่อยากทางาน แต่เงินก็ไม่ได้เป็ นแรงจูงใจอย่างเดียวที่ทาให้คนทางาน
3. คน หรื อ ผูค้ นรอบตัว ซึ่ งมี ห ลายประเภท เช่ น เหนื อ กว่ า คื อ “นาย” ต่ า กว่า คื อ
“ลูกน้อง” เท่า ๆ กัน คือ “เพื่อนร่ วมงาน” บุคคลดังกล่าวมีส่วนทาให้เราอยากทางาน หรื ออยากหนี
งาน ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วมนุษย์ชอบอยูก่ บั คนอื่น และไม่อยากแตกต่างกับคนอื่น บางครั้งเราจึงทาอะไร
ตามเพือ่ น แม้จะฝื นใจทาเพือ่ ให้เขายอมรับก็ตาม การให้เพือ่ นยอมรับจึงเป็ นแรงจูงใจอยากให้ทางาน
4. โอกาส ถ้าท างานใดก็ต ามมี โอกาสที่ จะได้รับ ความดี ความชอบได้เลื่ อ นขั้นเลื่ อ น
ตาแหน่ง ย่อมเป็ นแรงจูงใจอยากให้ทางาน ซึ่ งการเลื่อนขั้นนี้ตอ้ งทาด้วยความเป็ นธรรม โดยขึ้นอยูก่ บั
ความดี (Merit System) ไม่ใช่เล่นพวกจนหมดกาลังใจทางาน
5. สภาพแวดล้อม ซึ่ งจะต้องดี มีมาตรฐานไม่ว่าจะในด้านสถานที่ทางาน ไม่ว่าจะเป็ น
โต๊ะทางาน เก้าอี้ ห้องน้ า ห้องรับประทานอาหาร ไฟฟ้ า น้ าประปา ฯลฯ เป็ นสภาพการทางานที่ตอ้ ง
ถูกสุขลักษณะ มีความสะดวกสบาย มีอุปกรณ์การทางานครบถ้วน เช่น เครื่ องเขียน โทรศัพท์ โทรสาร
เป็ นต้น
6. สวัสดิ ก าร หรื อการให้บ ริ ก ารที่ จาเป็ นแก่ ผูท้ ี่ ท างาน ไม่ ว่าจะเป็ นรถรั บส่ ง น้ าดื่ ม
กระดาษชาระ การรักษาพยาบาล โบนัส บาเหน็จบานาญ เป็ นต้น สวัสดิการที่ดีจะเป็ นแรงจูงใจให้คน
อยากทางาน เพราะมัน่ ใจได้วา่ ทางานแล้วองค์กรจะไม่ทอดทิง้ เราในยามทุกข์หรื อสุข
7. การบริ หารงาน เป็ นระบบให้ความเป็ นธรรมแก่ทุกคน โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชงั เช่น
การรับ คนเข้าท างานตามความสามารถ และเหมาะสมแก่ ต าแหน่ ง รวมทั้งมี การพิจ ารณาความดี
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ความชอบด้วยความเป็ นธรรม ไม่ มีระบบกลั่นแกล้งหรื อ ข่มขู่ให้เกิ ดความหวาดกลัว ยิง่ ไปกว่านั้น
องค์กรจะต้องมีแผนงานโครงการ และนโยบายที่มีประสิทธิภาพ และสามารถสัมฤทธิ์ผลได้
8. ความมัน่ คง โดยเฉพาะหากเป็ นองค์กรที่ไม่ลม้ ง่าย ๆ จะทาให้ผนู ้ าเกิดความมัน่ ใจ
และมีกาลังใจที่จะช่วยสร้างสรรค์ให้บริ ษทั ก้าวหน้ายิง่ ขึ้น
9. ความต้องการทางสังคม ต้องการให้ได้รับการยกย่อง ชมเชย ปลอดภัย อยากรักและ
ถูกรัก
จากแนวคิ ด เกี่ ยวกับ แรงจู งใจในการปฏิ บ ัติ งานดัง กล่ าวข้า งต้น สามารถสรุ ป ได้ว่า
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมีองค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่ เงินเดือน และสวัสดิการ สภาพการทางาน
การปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน นโยบายการบริ หาร การยอมรับทางสังคม
ความสาเร็จในการทางาน ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ และโอกาสความก้าวหน้า
2.1.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ยงยุท ธ เกษสาคร (2547 : 131-133) กล่ าวถึ ง ทฤษฎี ส องปั จ จัย ของเฮอร์ ซ เบอร์ ก
(Herzberg Two Factors Theory) ว่ า ความพึ ง พอใจในงานที่ ท าจะเป็ นสิ่ ง จู ง ใจที่ เหมื อ นผลการ
ปฏิบตั ิงานที่ดี โดยมีองค์ประกอบสาคัญ คือ
ปัจจัยที่เป็ นตัวกระตุ้นในการทางาน หรือปัจจัยจูงใจ (Motivation) เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
กับงานโดยตรง และเป็ นปั จจัยที่เป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดความพอใจในการทางาน และเป็ นแรงจูงใจให้
บุคคลในองค์กรปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น ประกอบด้วย
1. ความสาเร็ จของงาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถทางานได้เสร็จสิ้ น
และประสบผลสาเร็ จอย่างดี ความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ การรู ้จกั การป้ องกันปั ญหาที่จะ
เกิ ดขึ้น เมื่ อผลงานสาเร็ จจะเกิ ดความรู ้สึกพึงพอใจ ปลาบปลื้ มในผลสาเร็ จของงานนั้น เช่ น การที่
สามารถทางานได้สาเร็จทันตามเป้ าหมาย การมีส่วนร่ วมในการทางานของหน่ วยงานให้สาเร็ จลุล่วง
ไปได้
2. การได้รับการยอมรับ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคล
ต่าง ๆ เช่น ผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน ผูม้ าขอคาปรึ กษา หรื อจากบุคคลในหน่ วยงาน ในรู ปแบบ
ของคาชื่นชม หรื อการยกย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้กาลังใจ หรื อการแสดงออกอื่นใดที่ทาให้
เห็นถึงการยอมรับในความสามารถจะทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานชอบ และรักในงานที่ทา
3. ลักษณะของงานที่ทา (Work Content) หมายถึ ง ลักษณะงานเป็ นงานที่ น่าสนใจ
ต้องอาศัยความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ท้าทายให้ลงมือทา เป็ นสิ่ งจูงใจให้บุคคลอยากทางาน และสามารถ
แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่
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4. ความรับ ผิดชอบ (Responsibility) หมายถึ ง ความพึงพอใจที่ เกิ ดขึ้น จากการได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบ และมีอานาจรับผิดชอบอย่างเต็มที่ หรื อ ได้รับการมอบหมายงานใหม่ ๆ เมื่อ
มีการขยายงาน ทาให้บุคคลมีความรู ้สึกอยากทางาน
5. ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (Advancement) หมายถึง การมีโอกาสได้รับเลื่อนขั้น
ตาแหน่ งให้สูงขึ้นในองค์กร อันเป็ นผลมาจากผลงานที่ยอดเยีย่ ม และการมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู ้
เพิม่ เติม หรื อได้รับการฝึ กอบรม จะเป็ นสิ่งจูงใจให้บุคคลอยากทางาน
ปัจจัยสุ ขอนามัย หรือปัจจัยคา้ จุน (Hygiene Factors) เป็ นปั จจัยที่เกิดจากภายนอกตัว
บุคคล เป็ นปั จจัยซึ่งถ้าไม่มีให้ หรื อมีให้ แต่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในองค์กร ก็จะ
ทาให้พนักงานเกิดความไม่พงึ พอใจในการทางาน ปั จจัยเหล่านี้ประกอบด้วย
1. นโยบายการบริ ห ารของบริ ษ ัท (Company Policy) หมายถึ ง การจัด การ และการ
บริ หารขององค์กร การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร เช่น นโยบายการควบคุมดูแล และระบบขั้นตอน
ของหน่วยงาน ข้อบังคับ วิธีการทางาน การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร และดูแลปฏิบตั ิต่อพนักงาน
อย่างเป็ นธรรม
2. คุ ณภาพของการบังคับบัญ ชา (Quality of Technical Supervision) หมายถึ ง คุ ณภาพ
หรื อ ความสามารถของผูบ้ งั คับบัญชาในการดาเนิ นงาน มี ความรู ้ความสามารถในการแก้ปัญหา ให้
ค าแนะน าในการท างานแก่ ผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชาได้ เช่ น มี ก ารสั่ ง งาน หรื อ มอบหมายงานชัด เจน
ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานอย่างใกล้ชิด มีการรับฟั งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มี
ความยุติธรรมในการบังคับบัญชา
3. ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน (Quality of
interpersonal relations among peers, supervisors and subordinates) หมายถึง บรรยากาศในการทางาน
ที่ดี มีความสนิทสนม ความจริ งใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้ความเป็ นกันเอง สามารถทางานร่ วมกัน
ได้อย่างมีความสุข
4. สภาพการทางาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของที่
ทางาน เช่ น แสงสว่าง เสี ยง อุ ณ หภู มิ การระบายอากาศ บรรยากาศในการทางาน ชัว่ โมงท างานที่
เหมาะสมเพียงพอ เพือ่ ป้ องกันไม่ให้เกิดความไม่พงึ พอใจในการทางาน
5. เงินเดือน (Salary) หมายถึง เงินเดื อน เบี้ยเลี้ ยง โบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ ต้องอยู่
ในระดับที่เหมาะสม เพียงพอ เป็ นที่พอใจของบุคลากรในองค์กร
6. ความมัน่ คงในการทางาน (Job Security) หมายถึง ความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่อความ
มัน่ คงในการทางาน ความยัง่ ยืนของอาชีพ หรื อความมัน่ คงขององค์กร ภาพพจน์ ชื่อเสี ยง หรื อขนาด
ของบริ ษทั
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7. ตาแหน่ งงาน (Status) หมายถึง การให้เกียรติบุคลากร โดยการให้มียศ ตาแหน่ ง หรื อ
สัญลักษณ์อื่น ๆ เพือ่ แสดงถึงลาดับ หรื อตาแหน่งนั้น ๆ
Herzberg ให้ความเห็นว่าผูบ้ ริ หารมักให้ความสาคัญด้านปั จจัยค้ าจุน เช่น เมื่อเกิดปั ญหา
ผูป้ ฏิบตั ิงานขาดประสิ ทธิ ภาพในการทางาน มักแก้ไ ขโดยการปรับปรุ งสภาพการทางาน หรื อ ปรับ
เงินเดือนให้สูงขึ้น การปฏิบตั ิดงั นี้ เป็ นการแก้ไขไม่ให้เกิดความไม่พอใจในการทางาน แต่มิได้เป็ นการ
จูงใจให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานให้ดีข้ ึน ผูบ้ ริ หารควรเน้นถึงปั จจัยกระตุน้ ที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทางาน เช่น
มอบหมายงานที่รับผิดชอบมากขึ้น หรื อ ส่ งเสริ ม ความก้าวหน้าของคนงาน จะเป็ นการกระตุน้ ให้
คนทางานได้ดีกว่าที่จะให้ตาแหน่งเดิมแต่เพิ่มเงินเดือนให้ แต่อย่างไรก็ตามต้องพยายามรักษาปั จจัยค้ า
จุนให้อ ยูใ่ นระดับที่น่าพอใจ เพื่อป้ องกันไม่ ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเกิดความไม่ พอใจในการทางาน (สุ ธิดา
เภาวิเศษ, 2546 : 9)
Herzberg ได้ทาการสัมภาษณ์นักบัญชี และวิศวกรจานวน 200 คน จากอุตสาหกรรม 11
แห่งในเมืองพิสเบอร์ก (Pittsbrugh) รัฐเพนซิลวาเนีย (Pennsylvania) เกี่ยวกับความพอใจและไม่พอใจ
ในการทางาน เขาสรุ ปว่าความพอใจในการทางานกับแรงจูงใจในการทางานนั้นแตกต่างกัน การที่
บุคคลที่มีความพอใจในการทางานไม่ได้หมายความว่าต้องมีแรงจูงใจในการทางานเสมอไป ความ
พอใจในการทางานจะมีผลให้บุคคลทางาน โดยไม่คิดจะลาออกจากงานหรื อนัดหยุดงาน แต่แรงจูงใจ
ในการทางานจะทาให้บุคคลทางานด้วยความมีประสิทธิภาพ (กุสุมา จ้อยช้างเนียม, 2547 : 19)
จากแนวความคิ ด และทฤษฎี เกี่ ยวข้อ ง คื อ ทฤษฎี ส องปั จจัย (Two Factors Theory of
Motivation) ซึ่ งพัฒนาขึ้นมาโดยเฮอร์ซเบอร์ก (Frederick Herzbrg) เห็ นได้ว่าแรงจูงใจมีความจาเป็ น
และมีความสาคัญอย่างยิง่ ที่ผบู ้ ริ หารจะต้องจัดหาปั จจัยทั้งสองกลุ่มขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของพนักงานให้หมด ทาให้พนักงานในองค์กรมีความพึงพอใจ มีความรัก และผูกพันกับองค์กร เกิด
การร่ วมมือร่ วมใจในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ช่วยสร้างความได้เปรี ยบในการ
แข่งขัน
2.2 ข้ อมู ลทั่วไปเกี่ยวกับการสร้ างแรงจู งใจให้ แก่ พ นักงานบริ ษัทบริ หารสิ นทรั พ ย์ กรุ งเทพพาณิชย์
จากัด
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด ได้มีการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน ด้วย
การจัดสวัส ดิ การต่ าง ๆ ที่ เป็ นประโยชน์ ให้กับ พนัก งาน เพื่อ เป็ นการแบ่ งเบาภาระค่าใช้จ่ายของ
พนักงาน และเพือ่ ให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการทางาน ตลอดจนเกิดความรู ้สึกผูกพันต่อองค์กร ซึ่ ง
การจัดสวัส ดิ ก ารต่ าง ๆ ของทางบริ ษทั บริ ห ารสิ น ทรัพ ย์ กรุ งเทพพาณิ ช ย์ จากัด ถื อ เป็ นการสร้าง
แรงจูงใจให้แก่พนักงาน และทาให้พนักงานมีกาลังใจ มีความตั้งใจ และเต็มใจที่จะปฏิบตั ิหน้าที่อย่าง
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เต็ม ความสามารถ เพื่อ ให้ผ ลงานออกมาดี ที่ สุ ด และมี ความรู ้สึ กว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์ก รและ
ต้องการพัฒนาองค์กรของตนให้บรรลุเป้ าหมาย ซึ่งทางบริ ษทั ได้สร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน ดังนี้
1. การสร้ างแรงจูงใจทางด้ านเศรษฐกิจ เพือ่ ช่วยแบ่งเบาภาระทางด้านเศรษฐกิจนอกจาก
เงินเดือน ประกอบด้วย
1.1 เงินช่วยเหลือพิเศษ (โบนัส) ตามมติอนุ ม ัติของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นไป
ตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่กองทุนเพือ่ การฟื้ นฟู และพัฒนาระบบสถาบันการเงินกาหนดในแต่
ละปี
1.2 เงินชดเชยค่าใช้จ่าย (Incentive) ซึ่ งเป็ นผลงานการเรี ยกเก็บหนี้ จาหน่ายทรัพย์ และ
จาหน่ ายหุ ้น ในทุ กไตรมาส(รอบระยะเวลา 3 เดื อ น)โดยกาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินชดเชย
ค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงาน ดังนี้
1.2.1 นาเงินชดเชยค่าใช้จ่ายที่คานวณได้ในแต่ละไตรมาสมาจัดสรรทั้งหมดใน
คราวเดียว
1.2.2 เงิน ชดเชยค่ าใช้จ่ ายจากผลการเรี ย กเก็ บ หนี้ และจ าหน่ ายทรั พ ย์ น ามา
จัดสรรเป็ น 2 ส่วน
ส่วนแรก ร้อยละ 80 จัดสรรให้กบั พนักงานสายธุรกิจและสายสนับสนุ นใน
จานวนที่เท่ากันทุกคน
ส่วนที่สอง ร้อยละ 20 จัดสรรให้ฝ่ายงานสายธุรกิจตามโครงสร้างองค์กรใน
จานวนที่เท่ากันทุกคน
1.2.3 เงินชดเชยค่าใช้จ่ายจากการจาหน่ายหุ ้น (ถ้ามี) นามาจัดสรรให้กบั พนักงาน
สายธุรกิจ และสายสนับสนุนในจานวนที่เท่ากันทุกคน
1.3 การทางานล่วงเวลา และการทางานในวันหยุด
1.3.1 ค่าล่วงเวลา บริ ษทั จะจ่ายค่าล่วงเวลาเป็ นจานวนหนึ่งเท่าครึ่ งของอัตราค่าจ้าง
โดยคิดเป็ นรายชัว่ โมง
1.3.2 ค่าทางานในวันหยุด บริ ษทั จะจ่ายค่าทางานในวันหยุดจานวนหนึ่ งเท่าของ
อัตราค่าจ้าง โดยคิดเป็ นรายชัว่ โมง
1.3.3 ค่าล่วงเวลาในวันหยุด บริ ษทั จะจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดเป็ นจานวนสาม
เท่าของอัตราค่าจ้าง โดยคิดเป็ นรายชัว่ โมง
1.4 สวัสดิการเครื่ องแต่งกายพนักงาน
1.4.1 พนักงานหญิง เสื้อยืดโปโลตามที่บริ ษทั กาหนด
จานวน 2 ตัว เสื้อสูท 1 ตัว
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1.4.2 พนักงานชาย เสื้อยืดโปโลตามที่บริ ษทั กาหนด
จานวน 2 ตัว เสื้อสูท 1 ตัว
1.5 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร อัตราการเบิกเป็ นไปตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
1.6 ค่าช่วยเหลือบุตร
พนักงานมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือบุตร สาหรับบุตรคนที่ 1-3 เป็ นเงินเดือนละ 50
บาทต่อบุตร 1 คน (อายุไม่เกิน 18 ปี )
1.7 เงินช่วยเหลืองานศพ
1.7.1 ค่าจัดการศพ
กรณี พ นัก งาน ตายอัน มิ ใช่ เนื่ อ งจากการท างาน จ่ายค่าท าศพ 3 เท่ าของ
เงินเดือนให้แก่ผมู ้ ีสิทธิตามที่กาหนดไว้
1.7.2 ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้ท้งั พนักงานและครอบครัว
เงินช่วยเหลือพิธีกรรมเหมาจ่าย จานวน 5,000.- บาท
ค่าพวงหรี ดในวงเงินไม่เกิน
500.- บาท
2. การสร้ างแรงจูงใจทางด้ านสุ ขภาพ เพื่อ ให้ความช่ วยเหลือ กรณี พนักงานเจ็บป่ วย
หรื อไม่สามารถทางานให้กบั บริ ษทั ได้ ประกอบด้วย
2.1 การตรวจสุ ข ภาพประจ าปี เพื่ อ เป็ นสวัส ดิ ก ารและให้ พ นั ก งานของบริ ษ ัท ฯ มี
สุ ขภาพร่ างกายสมบูรณ์ และแข็งแรง สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มประสิ ทธิภาพจัดให้มีการตรวจ
สุขภาพร่ างกายพนักงานปี ละ 1 ครั้ง
2.2 จัดห้อ งรักษาพยาบาล โดยมี ยา เวชภัณฑ์ อุ ปกรณ์ ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ไว้ประจา
ห้องพยาบาล
2.3 จัด จ้างแพทย์ป ระจ าห้อ งพยาบาลทุ ก วัน เพื่อ ให้ก ารตรวจรัก ษาพนัก งาน โดย
แพทย์เฉพาะทางสับเปลี่ยนกันมารักษาตามวันเวลาที่กาหนด
2.4 จัดจ้างพยาบาลวิชาชีพ มาประจาในห้องพยาบาล ตั้งแต่ 8.30 น. ถึง 16.00 น.
2.5 พนักงาน คู่สมรสและบุ ตร ได้รับสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ในเรื่ อ งค่ารักษาพยาบาลตาม
“ประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัม พันธ์ เรื่ อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณี ประสบ
อันตราย หรื อ เจ็บป่ วยอันมิ ใช่เนื่ องจากการทางาน หมวด 1 ค่ารักษาพยาบาล กรณี ประสบอันตราย
หรื อ เจ็บป่ วยอันมิ ใช่เนื่ อ งจากการทางาน” หรื อที่จะมี การแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ฉบับลงวันที่ 12 กันยายน 2534 และ/หรื อที่มีการแก้ไขเพิม่ เติม
นอกเหนื อจากสิ ทธิประโยชน์ตามที่กล่าวมาแล้วให้พนักงาน คู่สมรส และบุตรได้รับ
สิทธิประโยชน์ค่าห้อง และค่าอาหารกรณี เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล สาหรับพนักงาน
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ให้ได้รับเท่าที่จ่ายจริ งตามความจาเป็ นแต่ไม่เกิน 1,200 บาท คู่สมรสและบุตรให้ได้รับเท่าที่จ่ายจริ ง
ตามความจาเป็ นแต่ไม่เกิน 800 บาท
2.6 กรณี พนักงานเข้ารับการรักษาพยาบาลในแต่ล ะครั้ง สาหรับผูป้ ่ วยภายนอก และ
ผูป้ ่ วยภายในจากสถานพยาบาลทั้งของทางราชการและของเอกชน นอกเหนื อ จากสิ ทธิประโยชน์ที่
ได้รับ ตามข้อ 2.5 แล้ว พนัก งานสามารถใช้วงเงิน ปี ละไม่ เกิ น 25,000 บาท โดยบริ ษ ัท จะค านวณ
ค่าใช้จ่ายในสัดส่วน 70:30 ของค่าใช้จ่ายที่อยูใ่ นเกณฑ์ที่สามารถเบิกได้ โดยบริ ษทั ออกค่าใช้จ่ายร้อย
ละ 70 ส่วนที่เหลือพนักงานต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง ซึ่ งสิ ทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องมี
หลักเกณฑ์ ดังนี้
2.6.1 ค่าห้อง และค่าอาหาร
2.6.1.1 พนักงานชั้น 7-9 เบิกได้ไ ม่ เกิ นวันละ 1,500 บาท (ซึ่ งได้รวมกับ
วงเงินตามสิทธิที่กล่าวมาในข้อ 2.5 วรรคสอง)
2.6.1.2 พนักงานที่สูงกว่าชั้น 9 เบิกได้เท่าที่จ่ายจริ ง
2.6.2 ทัน ตกรรม ให้ เบิ ก ได้เฉพาะการอุ ด ฟั น การถอนฟั น และการขูดหิ น ปู น
รวมกันแล้วปี หนึ่ งต้องไม่เกิน 5,000 บาท โดยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของ
เอกชนที่มีสัญญาบริ การกับบริ ษทั การขูดหิ นปูนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
ของเอกชนได้ปีละ 1 ครั้ง
2.7 กรณี เข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการและของเอกชน
หากพนักงานมีค่าใช้จ่ายค่าห้อง และค่าอาหารเกินกว่าสิทธิประโยชน์ตามข้อ 2.5 ให้ได้รับค่าห้องและ
ค่าอาหารของพนักงานตามระดับชั้นส่วนเพิม่ ตามสิทธิ 70:30 ทั้งนี้ รวมกันแล้วต้องไม่เกินหลักเกณฑ์
ตามข้อ 2.6 แล้วแต่กรณี
2.8 กรณี เข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการและของเอกชน
หากพนักงานมี ค่ารักษาพยาบาลและ/หรื อ ค่าอวัยวะเที ยมและอุ ป กรณ์ ในการบ าบัดโรครวมทั้งค่ า
ซ่ อมแซมเกิ นกว่าสิ ทธิ ประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิ จสัมพันธ์ ฉบับลงวันที่ 12
กันยายน 2534 และ/หรื อที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้สามารถใช้สิทธิ เบิกค่ารักษาพยาบาลส่ วนเพิ่มตาม
สิทธิ 70:30ได้
2.9 สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเงินทดแทน
กรณี ประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วย หรื อสูญหายเนื่องจากการทางาน จ่ายค่า
รักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริ ง ตามความจาเป็ น ดังนี้
- สถานพยาบาลของทางราชการ ให้ได้รับค่ารักษาพยาบาลเต็มจานวนที่จ่าย
จริ ง
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- สถานพยาบาลของเอกชน ให้ได้รับค่ารักษาพยาบาลได้เท่าที่ จ่ายจริ งตาม
ความจาเป็ นแต่ไม่เกิน 35,000 บาท หากไม่พอ จ่ายเพิม่ อีกได้ไม่เกิน 50,000 บาท ตามลักษณะของการ
ประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยที่กาหนด
จ่ายค่าฟื้ นฟูสมรรถภาพในการทางานเท่าที่จ่ายจริ งตามความจาเป็ น ตามหลักเกณฑ์ และ
อัตราที่กาหนดไม่เกิน 20,000 บาท
การจ่ายเงินค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 60 ของเงินเดือน แต่ไม่ต่ากว่าเดือน
ละ 2,000 บาท และไม่เกินเดือนละ 9,000 บาท เป็ นระยะเวลาที่กาหนดตามประเภทของการสูญเสีย
ในการจ่ า ยค่ า ตอบแทน หากจ่ า ยครั้ งเดี ย วจะหั ก ส่ ว นลดเกิ น ร้ อ ยละ 4 ต่ อ ปี จาก
ค่าตอบแทนเต็ม จานวนไม่ได้
กรณี ประสบอันตรายหรื อ เจ็บป่ วย หรื อสู ญหายอันมิ ใช่ เนื่ อ งจากการทางาน (ทุพพล
ภาพเกินกว่า 50% ของร่ างกาย)
จ่ายค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่ วยด้วยโรคที่เกี่ยวเนื่ องกับการ ทุพพลภาพเท่าที่จ่ายจริ ง
ตามความจาเป็ น แต่ไม่เกินเดือน 1,000 บาท
จ่ายค่าทดแทนการขาดรายได้เป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 33.33 ของเงินเดือนเป็ นเวลา
15 ปี ทั้งนี้ สิทธิจะสิ้นสุดเมื่อพนักงานผูท้ ุพพลภาพถึงแก่ความตาย
3. การสร้ างแรงจูงใจทางด้ านความมั่นคง เพือ่ เป็ นหลักประกันการทางานให้กบั พนักงาน
ประกอบด้วย
3.1 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ (บริ ษทั จ่ายเงินสมทบ)
ต้องได้รับการบรรจุเป็ นพนักงานประจา โดยบริ ษทั จ่ายเงินสมทบแบ่งตามอายุงาน
ดังนี้
อายุงานไม่ถึง 3 ปี
ร้อยละ 4 ของค่าจ้าง
อายุงานตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 5 ปี
ร้อยละ 6 ของค่าจ้าง
อายุงานตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
ร้อยละ 8 ของค่าจ้าง
3.2 เงินกูด้ า้ นที่อยูอ่ าศัย
บริ ษ ัท ฯได้จ ัด ตั้ง กองทุ น เพื่ อ การให้ กู้ยืม เงิ น สวัส ดิ ก ารด้า นที่ อ ยู่อ าศัย โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ให้พนักงานมีที่อยูอ่ าศัยเป็ นของตนเอง โดยมีวตั ถุประสงค์ที่สาคัญ ได้แก่
3.2.1 เพือ่ ซื้อที่ดินรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างบ้านในที่ดินนั้น
3.2.2 เพือ่ ปลูกสร้างบ้านในที่ดินของตนเองหรื อของคู่สมรส
3.2.3 เพือ่ ซื้อห้องชุด
ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนกาหนดเงื่อนไขให้กู้ได้ในวงเงินไม่ เกิ น 80 เท่าของอัตรา
เงินเดือนของสมาชิกผูก้ ู้ แต่ตอ้ งไม่เกิน 3 ล้านบาท และไม่เกิน 90 % ของราคาซื้ อขาย หรื อ 100% ของ
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ราคาประเมิน แล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ กรณี การกูย้ มื เงินสวัสดิการเพื่อปลูกสร้างบ้านในที่ดิน
ของสมาชิกหรื อคู่สมรส ให้กูไ้ ด้ไม่เกิน 100 % ของราคาประเมินการก่อสร้าง บริ ษทั ฯจะคิดดอกเบี้ย
จากต้น เงิน กู้ที่ ค ้างชาระในอัตราดอกเบี้ ยให้กู้ยืม แบบขั้น บัน ได และบริ ษ ัท มี สิ ทธิ ที่ จะปรับ อัตรา
ดอกเบี้ยได้ตามภาวะตลาดการเงินตามที่บริ ษทั พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และจะแจ้งให้สมาชิกทราบ
เป็ นคราว ๆ ไป ดังนี้
ต้นเงินกูค้ า้ งชาระไม่เกิน 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 3.5 ต่อปี
ต้นเงินกูค้ า้ งชาระ 1,000,001 – 2,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MLR ของบริ ษทั ลบ
ร้อยละ 1.5 ต่อปี ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 3.5 ต่อปี แต่ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี
ต้นเงินกูค้ า้ งชาระ 2,000,001 – 3,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MLR ของบริ ษทั ลบ
ร้อยละ 1.5 ต่อปี ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ากว่า ร้อยละ 5 ต่อปี แต่ไม่เกินร้อยละ 8 ต่อปี
3.3 เงินชดเชย กรณี เลิกจ้าง หรื อเกษียณอายุ บริ ษทั จะจ่ายค่าชดเชย ดังนี้
3.3.1 ทางานติดต่อ กันครบ 120 วัน แต่ไ ม่ครบ 1 ปี จ่ายไม่ น้อ ยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุดท้าย 30 วัน
3.3.2 ท างานติ ด ต่ อ กัน ครบ 1 ปี แต่ ไ ม่ ค รบ 3 ปี จ่ ายไม่ น้ อ ยกว่า ค่ าจ้า งอัต รา
สุดท้าย 90 วัน
3.3.3 ท างานติ ด ต่ อ กัน ครบ 3 ปี แต่ ไ ม่ ค รบ 6 ปี จ่ ายไม่ น้ อ ยกว่า ค่ าจ้า งอัต รา
สุดท้าย 180 วัน
3.3.4 ทางานติ ด ต่อ กัน ครบ 6 ปี แต่ไ ม่ ค รบ 10 ปี จ่ ายไม่ น้อ ยกว่าค่ าจ้างอัตรา
สุดท้าย 240 วัน
3.3.5 ทางานติดต่อกันครบ 10 ปี ขึ้นไป จ่ายไม่น้อ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 300
วัน
4. การสร้ างแรงจูงใจทางด้ านความปลอดภัย ประกอบด้วย
4.1 ประกันชีวติ กลุ่ม
วงเงินคุม้ ครองแบ่งตามระดับชั้น
ผูบ้ ริ หาร
วงเงิน
5,000,000 บาท
ระดับชั้น 9
วงเงิน
1,000,000 บาท
ระดับชั้น 8
วงเงิน
800,000 บาท
ระดับชั้น 7
วงเงิน
500,000 บาท
ระดับชั้น 5-6
วงเงิน
400,000 บาท
ระดับชั้น 3-4
วงเงิน
300,000 บาท
ระดับชั้น 1-2
วงเงิน
200,000 บาท
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4.2 จัดทางออกฉุกเฉินภายในอาคารไว้ทุกชั้น
4.3 จัดทาป้ าย/สัญลักษณ์ แสดงทางออกฉุกเฉิน
4.4 จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยรอบอาคาร และมีระบบ Key Card ในการเข้าออก
อาคาร
4.5 จัดฝึ กอบรมอัคคีภยั ทุกปี โดยให้เวียนพนักงานแต่ละฝ่ ายจนครบทุกคน
5. การสร้ างแรงจูงใจทางด้ านการศึกษา เพือ่ เป็ นการเสริ มสร้างประสิทธิภาพและศักยภาพ
ในการปฏิบตั ิงาน และเป็ นการเตรี ยมความพร้อมด้านบุคลากรขององค์กรในอนาคต
5.1 การให้ทุนการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภายในประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
5.1.1 เป็ นการศึกษาต่อเนื่อง นอกเวลาทางาน
ผู ้ป ระสงค์ จ ะขอรั บ ทุ น การศึ ก ษาต้ อ งผ่ า นการสอบคั ด เลื อ กจาก
สถาบันการศึกษา หรื อกาลังศึกษาในระดับปริ ญญาโท โดยลงทะเบียนมาแล้วไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา
ผูป้ ระสงค์ขอรับทุนการศึกษา ต้องปฏิบตั ิงานที่บริ ษทั ฯ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
2 ปี และมีอายุไม่เกิน 50 ปี ณ วันที่ยนื่ สมัครขอรับทุน
ต้อ งเป็ นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อ งกับลักษณะงานของบริ ษทั ฯ เช่ น สาขาวิชา
บริ หารธุรกิจ , เศรษฐศาสตร์ , กฎหมาย , เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้น
5.1.2 หลักสู ตรที่มีค่าใช้จ่ายต่อหลักสู ตรเกิ นกว่า 200,000.-บาท บริ ษทั ฯ จะให้
ทุนการศึกษาไม่เกินวงเงินที่กาหนดเท่ากับ 200,000.- บาท
5.2 การฝึ กอบรมภายใน บริ ษทั สนับ สนุ น ให้พ นัก งานได้รับ การฝึ กอบรมเพื่อ เพิ่ม
ทักษะและความรู ้ เพื่อเสริ มสร้างโอกาสให้พนักงานได้รับการพิจารณาเลื่อนตาแหน่งหน้าที่สูงขึ้นไป
ได้ตามความเหมาะสม การฝึ กอบรมดังกล่าวมี ท้ งั หลักสู ตรที่จดั ฝึ กอบรมภายในบริ ษทั หรื อ จัดให้
เจ้าหน้าที่สถาบันจากภายนอกเข้ามาทาการฝึ กอบรม
5.3 การฝึ กอบรมภายนอก บริ ษทั สนับสนุนให้พนักงานแต่ละฝ่ ายที่สนใจหลักสูตรที่มี
การเปิ ดอบรมภายนอกของสถาบันต่าง ๆ เช่ น จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตร ที่มีการเปิ ดอบรมหลักสู ตรระยะสั้นให้แต่ละฝ่ ายส่ งพนักงานไปฝึ กอบรมได้ตาม
ความเหมาะสม
5.4 จัดบอร์ดปิ ดประกาศเกี่ยวกับความรู ้ในเรื่ องต่าง ๆ ตามสถานที่ทวั่ ไปในบริ ษทั
5.5 จัดห้องสมุดในบริ ษทั สาหรับพนักงานได้ศึกษาหาความรู ้เพิม่ เติม
5.6 จัดให้ฝ่ายงานต่าง ๆ เผยแพร่ ขอ้ มูล ข่าวสาร ทาง Intranet
5.7 การให้สิทธิพนักงานลาศึกษาต่อต่างประเทศโดยไม่ถือว่าเป็ นการขาดงาน โดยต้อง
เข้าตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนด
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6. การสร้ างแรงจูงใจทางด้ านนันทนาการ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้พนักงานมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตดี โดยบริ ษทั มีกิจกรรมหลายประเภทเพือ่ ให้พนักงานเข้าร่ วมในกิจกรรมตามความถนัด
มีการจัดตั้งชมรมต่าง ๆ เช่น ชมรมกอล์ฟ งานแข่งขันกีฬาภายใน (Sports Day) การจัดงานวันปี ใหม่
การจัดงานทาบุญวันครบรอบวันก่อตั้งบริ ษทั ฯ ห้องออกกาลังกาย สนามกีฬา
2.3 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
สุ ธิ ภ า สายเจริ ญ (2553) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ แรงจูง ใจในการท างานของ
พนักงาน ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เอกวัตร (1994) จังหวัด นครปฐม โดยใช้ท ฤษฎี ส องปั จจัยของเฮอร์ ซ
เบอร์ก (Frederick Herzberg) เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจาก
ประชากรพนักงาน ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เอกวัตร (1994) จังหวัดนครปฐม จานวน 109 ราย ท าการ
วิเคราะห์ขอ้ มู ลโดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณา นาเสนอในรู ปแบบของตารางแจกแจงความถี่ ร้อ ยละ และ
ค่าเฉลี่ย วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยโดยใช้ t-test พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น
เพศชาย มีอ ายุระหว่าง 26 – 30 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มี สถานภาพครอบครัวโสด รายได้ต่อ
เดือน 8,001 – 12,000 บาท มีอายุการทางานน้อยกว่า 1 ปี และ 1 – 3 ปี เท่ากัน ส่ วนใหญ่เป็ นพนักงาน
รายเดือน อยูใ่ นตาแหน่ งพนักงาน และเจ้าหน้าที่ และสังกัดฝ่ ายปฏิบตั ิงานโรงงาน นอกจากนี้ ผตู ้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เคยเปลี่ยนงานมาก่อน โดยมีสาเหตุจากการไม่พอใจกับค่าตอบแทนที่ได้รับ
ไม่มีความยุติธรรมในการพิจารณาประเมินผลงานและหน้าที่ความรับผิดชอบไม่ชดั เจนมากที่สุดเป็ น 3
อัน ดับแรก พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเห็ นด้วยกับปั จจัยที่มี ผลต่ อ แรงจูงใจในการทางานของห้าง
หุ ้นส่ วนจากัดเอกวัตร (1994) ในระดับปานกลาง ซึ่ งประกอบด้วยปั จจัย 2 ปั จจัย คือ ปั จจัยจูงใจ โดย
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคิดเห็นในการทางานต่อปั จจัยจูงใจโดยรวมในระดับมาก ในด้านความ
รับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านลักษณะของงานที่น่าสนใจ และด้านความสาเร็ จใน
การทางาน ตามลาดับ และปั จจัยสุขอนามัย โดยผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในการทางานต่อ
ปั จจัยสุ ขอนามัยโดยรวมในระดับปานกลาง โดยมีความคิดเห็นระดับมากในด้านความสัมพันธ์ของ
หัวหน้า และเพื่อนร่ วมงานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านตาแหน่ งงาน และด้านการปกครอง
บังคับบัญชา ตามลาดับ
หทัยรัตน์ ไชยมูล (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยจูงใจในการทางานของพนักงานบัญชีของ
บริ ษทั ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนื อโดยใช้ทฤษฎีสองปั จจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Frederick Herzberg)
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจากประชากรของพนักงานบัญชี
ของบริ ษทั ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนื อจานวน 156 คน และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา
ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ t-test พบว่า
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ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 29 – 36 ปี ระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มีอ ายุการทางานระหว่าง 4 – 9 ปี มี รายได้ต่อ เดือ นต่ากว่า 15,000 บาท ตาแหน่ งงานในปั จจุบนั เป็ น
ระดับปฏิบตั ิการ ทางานในโรงงานอิเล็กทรอนิ กส์ สัญชาติของโรงงานเป็ นญี่ปุ่น และระยะเวลาที่เปิ ด
ดาเนิ นการระหว่าง 11 – 20 ปี พบว่า ปั จจัยจูงใจ หรื อปั จจัยที่เป็ นตัวกระตุน้ ในการทางาน พนักงาน
บัญชีของบริ ษทั ในนิ คมอุตสาหกรรมภาคเหนือให้ความสาคัญโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยด้าน
ความสาเร็จในการทางาน ด้านลักษณะงานที่ทา ด้านโอกาสในการเจริ ญเติบโต มีความสาคัญในระดับ
มาก ส่ วนปั จจัยในด้านการได้รับ การยอมรับ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และด้านความ
รับผิดชอบมี ความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง และพนักงานบัญชี ของบริ ษทั ในนิ คมอุตสาหกรรม
ภาคเหนื อพบปั ญหาโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยปั จจัยในด้านความสาเร็ จในการทางาน ด้าน
การได้รับการยอมรับ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านลักษณะงานที่ทา ด้านโอกาสในการ
เจริ ญเติบโต และด้านความรับผิดชอบ อยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน ในส่ วนของปั จจัยอนามัย หรื อ
ปั จ จัยที่ ช่ ว ยลดความไม่ พึ งพอใจในการท างาน พนั ก งานบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ในนิ ค มอุ ต สาหกรรม
ภาคเหนื อให้ความสาคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปั จจัยด้านนโยบาย และการบริ หารงานของ
บริ ษ ั ท ด้ า นการบั ง คับ บั ญ ชา และการควบคุ ม ดู แ ล ด้ า นความสั ม พัน ธ์ กั บ หั ว หน้ า งาน ด้ า น
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ด้านความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ด้านตาแหน่ งงาน ด้านความ
มั่นคงในการท างาน ด้านชี วิตส่ วนตัว และด้านสภาพการท างาน อยู่ในระดับ มาก ส่ วนปั จจัยด้าน
ค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับปานกลาง และพนักงานบัญชีของบริ ษทั ในนิ คมอุตสาหกรรมภาคเหนื อพบ
ปั ญหาโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยปั จจัยในด้านนโยบาย และการบริ หารของบริ ษทั ด้านการ
บังคับบัญชา และการควบคุมดูแล ด้านความสัมพันธ์กบั หัวหน้างาน และด้านค่าตอบแทนพบปั ญหา
ในระดั บ ปานกลาง ส่ ว นปั จจัย ด้ า นความสั ม พัน ธ์ กั บ เพื่ อ นร่ ว มงาน ด้ า นความสั ม พัน ธ์ กั บ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ด้านตาแหน่งงาน ด้านความมัน่ คงในการทางาน ด้านชีวติ ส่วนตัว และด้านสภาพการ
ทางานพบปั ญหาในระดับน้อย
ชนั ส ถ์ นั น ท์ อิ ส ระเหนื อ ทรั พ ย์ (2554) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง แรงจู ง ใจของพนั ก งานขาย
อสังหาริ มทรัพย์ โดยใช้ทฤษฎีสองปั จจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Two Factors Theory) เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจากประชากรพนักงาน บริ ษทั พฤกษา
เรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน) จานวน 63 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลและประมวลผลทางสถิติดว้ ยคอมพิวเตอร์
โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS/PC สถิติที่ใช้ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ การหา
ค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิ ต การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรโดยเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ ยตั้งแต่ 0.15 ขึ้นไป พบว่า พนักงานส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง มี อ ายุ 26-30 ปี จบการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ทางานในสายบริ หารงานบริ การตาแหน่งพนักงานขาย มีประสบการณ์การทางาน 35 ปี และมีรายได้เดื อนละ 15,000 – 25,000 บาท แรงจูงใจภายในของพนักงานขายมี ในระดับมากทุก
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ด้าน ทั้งด้านความสนใจพิเศษ ความต้อ งการ และทัศ นคติก ารทางาน ซึ่ งได้แ ก่ ความสนใจพิเศษ
เกี่ยวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการต่าง ๆ จากทางบริ ษทั การให้ความสาคัญกับความสาเร็ จ
ของงานที่เปรี ยบเสมื อนเป็ นชี วิตจิตใจในการทางานของตน และความกระตือ รื อ ร้น ส่ วนแรงจูงใจ
ภายนอกที่มี ในระดับมาก คือ ความสาเร็ จในหน้าที่การงาน และเกี ยรติยศ ชื่ อ เสี ยง ส่ วนการได้รับ
มอบหมายงาน การมีส่วนร่ วมทางสังคม ความก้าวหน้าในอาชีพ เงินเดือ น และค่าตอบแทน รวมทั้ง
ความมัน่ คงในงาน เป็ นแรงจูงใจที่มีในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตามปั จจัยส่ วนบุคคลที่สาคัญซึ่ งทา
ให้แรงจูงใจทั้งภายใน และภายนอกของพนักงานมีความแตกต่างกันทุกด้าน คือ อายุ การศึกษา และ
ประสบการณ์ในการทางาน
วันเพ็ญ จาคา (2554) ได้ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการทางานของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั
เอ็นโอเค พรี ซิชนั่ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จากัด โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้วธิ ีเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่ ม ตัว อย่าง ซึ่ ง เป็ นพนักงานฝ่ ายผลิ ต ของบริ ษ ัท จานวน 310 คน โดยใช้แบบสอบถาม ส่ งผ่าน
ตัวแทนเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพ ยากรบุ คคลของบริ ษ ัท การวิเคราะห์ ข ้อ มู ลใช้ส ถิ ติ เชิ งพรรณนา ได้แ ก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้สถิติเชิงอนุมานโดยวิธี t-test, F-test (One
way ANOVA) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มี
อายุระหว่าง 23-27 ปี มีสถานภาพโสดการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทางานในแผนกโม
บาย และมีอายุงาน1- 3 ปี มีระดับแรงจูงใจในการทางาน โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
แยกรายปั จจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับแรงจูงใจตามปั จจัยจูงใจ อยูร่ ะดับปานกลาง ปั จจัยสุ ขอนามัย
อยูใ่ นระดับมาก ภายใต้ปัจจัยจูงใจ พบว่า กลุ่ มตัวอย่างมีระดับแรงจูงใจในทุกด้าน อยูใ่ นระดับปาน
กลาง โดยด้านที่มีแรงจูงใจเฉลี่ยสูงสุ ดคือ ด้านความรับผิดชอบ รองลงมา คือ ด้านความสาเร็ จของงาน
และต่ าที่สุดคือ ด้านการยอมรับนับถือ ภายใต้ปัจจัยสุ ขอนามัย พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างมีระดับแรงจูงใจ
โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่ อ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านค่าจ้าง และด้านการปกครองบังคับ
บัญชา อยูใ่ นระดับมาก ส่ วนด้านความมัน่ คงในงานและด้านความสัมพันธ์ของผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อ น
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ด้านสภาพการทางาน และด้านนโยบายการบริ หารงานของบริ ษทั อยูใ่ นระดับปาน
กลาง โดยระดับแรงจูงใจด้านนโยบายการบริ หารงานของบริ ษทั มี ค่าเฉลี่ ยต่ าที่สุด ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างที่มีอ ายุต่างกัน มี ระดับแรงจูงใจโดยรวม ทั้งด้านปั จจูงใจและปั จจัย
สุขอนามัยไม่แตกต่างกันสถานภาพสมรส และระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจโดยรวม
แตกต่างกัน ทั้งด้านปั จจัยจูงใจและปั จจัยสุขอนามัย
ขจีรัตน์ เจตนานุรักษ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการทางานของข้าราชการองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี กลุ่ มประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ข้าราชการองค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี จานวน 77 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Compare
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Mean ผลการศึ ก ษา พบว่า ข้า ราชการองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด จัง หวัด จัน ทบุ รี ที่ เป็ นผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มี อายุ 35 - 45 ปี ขึ้นไป มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มี รายได้
10,001 - 20,000 บาท เป็ นข้าราชการระดับ 4 - 6 อยู่ในสังกัดกองคลัง มี แรงจูงใจในการท างานใน
ภาพรวม ด้านสถานะของอาชีพ ด้านความสาเร็จของงาน ด้านลักษณะงาน ด้านการได้รับการยอมรับ
นับถือ ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ งการงาน ด้านความสัม พันธ์กับเพื่อนร่ วมงาน ด้านสภาพการ
ทางาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านเงินเดือ น และด้านความมั่นคงในงาน อยูใ่ นระดับมาก แต่ด้าน
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา และด้านนโยบายและการบริ หารงาน มีแรงจูงใจอยูใ่ นระดับน้อย เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า แรงจูงใจในการทางานของข้าราชการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด คือ ด้านสถานะ
ของอาชีพ รองลงมา คือ ด้านความสาเร็จของงาน และอันดับสุ ดท้าย คือ นโยบายและการบริ หารงาน
ส่วนผลการศึกษาเปรี ยบเทียบความแตกต่างของแรงจูงใจในการทางานของข้าราชการองค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี จาแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายได้ ตาแหน่ ง หน่ วยงานในสังกัดที่แตกต่างกัน มีระดับแรงจูงใจในการทางานไม่
แตกต่างกัน
รัตนาภรณ์ สิ งห์ จันทร์ (2555) ได้ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการทางานของพนักงานเทศบาล
ตาบลคลองใหญ่ อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ พนักงานเทศบาล
ตาบลคลองใหญ่ จานวน 70 คน เป็ นการศึกษาเชิ งปริ ม าณ โดยใช้ท ฤษฎี ส องปั จจัยของ Frederick
Herzberg เป็ นกรอบในการศึกษาเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม และสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มู ล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อ ยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและ Compare
Means ผลการศึกษา พบว่า แรงจูงใจในการทางานโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาปั จจัยจูง
ใจ พบว่า ในภาพรวม ด้านความสาเร็ จของงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ
และด้านการได้รั บ การยอมรั บ นับ ถื อ อยู่ในระดับ มาก แต่ ด้านความก้า วหน้ าในต าแหน่ งงาน มี
แรงจูงใจอยูใ่ นระดับน้อย ซึ่ งด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความสาเร็จของงาน รองลงมา คือ ด้าน
ความรับผิดชอบ และอันดับสุดท้ายคือด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน ส่วนปั จจัยค้ าจุนในภาพรวม
ด้านสภาพการทางาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านนโยบายการบริ หาร ด้านการบังคับบัญชา
อยูใ่ นระดับมาก แต่ดา้ นความมัน่ คงในงาน มีแรงจูงใจอยูใ่ นระดับน้อย ซึ่ งด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ ด้านสภาพการทางาน รองลงมา คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และอันดับสุ ดท้าย คือ ด้าน
ความมัน่ คงในงาน สาหรับผลการเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการทางาน จาแนกตามลักษณะส่วนบุคคล
พบว่า ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ตาแหน่งงาน และระยะเวลาใน
การทางานแตกต่างกัน มีระดับแรงจูงใจในการทางานไม่แตกต่างกัน มี เพียงรายได้ที่ต่างกัน มีระดับ
แรงจูงใจในการทางานแตกต่างกัน
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