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บทที่ 2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
2.1  แนวคดิและทฤษฎี 

 ในการศึกษา แรงจูงใจในการท างานของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ  ากดั  ไดน้ าแนวคิด และทฤษฎีดงัต่อไปน้ีมาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา 

 2.1.1 ความหมายของแรงจูงใจ 
 ค าวา่  “แรงจูงใจ”  มาจากค ากริยาในภาษาละตินวา่  “Movere”  (Kidd, 1973 : 101 อา้งถึง
ในรังสรรคแ์สงสุข และคณะ 2544 : 9) ซ่ึงมีความหมายตรงกบัค าในภาษาองักฤษว่า  “to move”  อนัมี
ความหมายว่า  เป็นส่ิงที่โน้มน้าว หรือมักชักน าบุคคลเกิดการกระท า หรือปฏิบัติการ (To move a 
person to a course of action)  ดงันั้น  แรงจูงใจจึงไดรั้บความสนใจมากในทุก ๆ วงการ  

 ฐนิตา  ปัตตานี  (2546 : 12)  ให้ความเห็นว่า แรงจูงใจ  หมายถึง การที่บุคคลไดรั้บการ
กระตุน้จากส่ิงเร้าแลว้ท าให้เกิดพลงัที่แสดงออกทางพฤติกรรม เพื่อจะน าไปสู่จุดประสงคข์องตนเอง 
หรือปัจจยัต่าง ๆ  ที่เป็นพลงัและเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมของบุคคล   ซ่ึงแรงจูงใจน้ีอาจเกิดจากส่ิงเร้า
ภายใน  หรือภายนอกเพยีงอยา่งเดียว หรือทั้งสองอยา่งพร้อมกนัก็ได ้   

 แรงจูงใจ หมายถึง  สภาวะที่อยูภ่ายในตวัที่เป็นพลงั ท าให้ร่างกายมีการเคล่ือนไหวไปใน
ทิศทางที่มีเป้าหมายที่ไดเ้ลือกไวแ้ลว้ ซ่ึงมกัจะเป็นเป้าหมายที่มีอยูใ่นภาวะส่ิงแวดลอ้ม  (Loundon and 
Bitta, 1988 : 368)  จากความหมายจะเห็นได้ว่า แรงจูงใจจะเก่ียวข้องกับองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 
ประการ คือ 

 1.  เป็นกลไกที่ไปกระตุน้พลงัของร่างกายใหเ้กิดการกระท า 
 2.  เป็นแรงบงัคบัใหก้บัพลงัของร่างกายที่จะกระท าอยา่งมีทิศทาง 
 ธนวรรธ ตั้งสินทรัพยศิ์ริ (2547 : 291) กล่าวว่า การจูงใจ หมายถึง แรงผลกัดนัจากความ

ตอ้งการ และความคาดหวงัต่าง ๆ ของมนุษยเ์พือ่ให้แสดงออกตามที่ตอ้งการ อาจกล่าวไดว้า่ผูบ้ริหาร
จะใชก้ารจูงใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาท าในส่ิงต่าง ๆ ดว้ยความพงึพอใจ ในทางกลบักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ก็อาจใชว้ธีิการเดียวกนักบัผูบ้ริหาร 

 พมิลจรรย ์นามวฒัน์ (2544 : 47) กล่าววา่ การจูงใจ หมายถึง การท าให้บุคคลในองคก์าร
มีพฤติกรรมการท างานที่พึงประสงค์ ดว้ยกระบวนการสร้างพลงักระตุน้ที่ท  าให้บุคคลเต็มใจที่จะใช้
ความสามารถของตน และชกัน าให้บุคคลเลือกมีพฤติกรรมต่าง ๆ ไปในทิศทางที่มุ่งสู่การบรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายที่องคก์ารตอ้งการ 
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 พูลสุข สังขรุ่์ง (2550 : 143) กล่าวถึง การจูงใจ หมายถึง การที่บุคคลแสดงออกซ่ึงความ
ตอ้งการในการกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงสามารถอาศยัปัจจยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ การท าให้ตื่นตวั (Arousal) 
การคาดหวงั (Expectancy) การใช้เคร่ืองล่อใจ (Incentives) และการลงโทษ  (Punishment) มาเป็น
แรงผลกัดนัใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมอยา่งมีทิศทางเพือ่บรรลุจุดมุ่งหมาย หรือเงื่อนไขที่ตอ้งการ 

 กมลกานต์  เทพธรานนท์ (2548 : 30) กล่าวถึง แรงจูงใจภายใน หมายถึง แรงกระตุน้ 
หรือ แรงผลักดันที่ เกิดขึ้ นเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวผู ้ประกอบการแต่ละคน ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้   ท  าให้ผูป้ระกอบการแสดงพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงออกมามีเป้าหมาย เพื่อ
การบรรลุผลส าเร็จในส่ิงที่ตนเองปรารถนา และสร้างความพึงพอใจสูงสุด โดยไม่ตอ้งอาศยัรางวลั
ภายนอก หรือกฎเกณฑภ์ายนอก 

 มลัลิกา ตน้สอน (2544 : 194) ไดใ้ห้ความหมายของการจูงใจ หมายถึง ความยนิดีและ
เต็มใจที่บุคคลจะทุ่มเทความพยายาม เพื่อให้การท างานบรรลุเป้าหมาย บุคคลที่มีแรงจูงใจจะแสดง
ออกมาในการแสดงพฤติกรรมด้วยความกระตือรือร้น  มีทิศทางที่เด่นชัด และไม่ยอ่ทอ้เม่ือเผชิญ
อุปสรรคหรือปัญหา ซ่ึงบุคคลที่มีแรงจูงใจจะมีลกัษณะคือ 1) มีเป้าหมายในการแสดงออก 2) มีพลงั
ในการแสดงออก และ 3) มีความพยายามในการแสดงออก 

 ยงยทุธ เกษสาคร (2547 : 126) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง ภาวะอินทรียภ์ายในร่างกาย
ของบุคคลถูกกระตุน้จากส่ิงเร้าเรียกวา่ ส่ิงจูงใจ (Motive) ก่อใหเ้กิดความตอ้งการอนัจะน าไปสู่แรงขบั
ภายใน (Internal Drive) ที่จะแสดงพฤติกรรมการท างานที่มีค่าในทิศทางที่ถูกตอ้งตรงเป้าหมายของ
องค์การ ดังนั้นการจูงใจจึงเป็นการกระท าทุกวิถีทางที่จะกระตุน้ให้พนักงานในองค์การประพฤติ
ปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ตามเป้าประสงค์ขององค์การ ซ่ึงพื้นฐานส าคญัในการกระตุน้ให้พนักงาน
ดงักล่าวแสดงพฤติกรรมที่องคก์ารคาดหวงัไวก้็ดว้ยการสร้างอินทรียข์องพนักงานเหล่าน้ีให้เกิดวาม
ตอ้งการ (Desire) ขึ้นก่อนเป็นอนัดบัแรกจากนั้นบุคคลก็จะเกิดความพยายามสืบเสาะแสวงหาส่ิงที่
ตอ้งการนั่นก็คือ การเกิดแรงขบัขึ้นภายใน (Drives) หากมีส่ิงจูงใจที่เหมาะสมบุคคลก็จะตอบสนอง
ด้วยการกระท าหรือแสดงพฤติกรรมทุกอย่าง (Behavior) ให้ได้มาซ่ึงความส าเร็จอันเป็นเป้าหมาย 
(Goals) 

 ดงันั้น แรงจูงใจในการท างาน จึงหมายถึง การกระท า หรือพฤติกรรมในตวัของบุคคลซ่ึง
ถูกกระตุน้โดยส่ิงเร้า หรือส่ิงจูงใจ ให้แสดงออกซ่ึงความตอ้งการในการกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงที่จะเป็น
พลงัผลกัดนัให้บุคคลกระท าการเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายที่ไดต้ั้งไว ้และถือเป็นส่ิงที่เร่งเร้า แระตุน้และ
เสริมสร้างความปรารถนาของบุคคลหรือคณะบุคคลให้ท  างานแก่องคก์ารอยา่งเตม็ความสามารถ เพื่อ
บรรลุเป้าหมายที่ตอ้งการ และเม่ือประสบความส าเร็จก็จะรู้สึกภาคภูมิใจ ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลใหอ้งคก์ารประสบความส าเร็จต่อไป 
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 2.1.2 ความส าคญัของการจูงใจ   
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2544 383-385) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการจูงใจ 
ดงัน้ี    

 1. ความส าคญัต่อองคก์ร                 
                 การจูงใจมีประโยชน์ต่อองคก์ร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นการบริหารงานบุคคลในอนัที่
จะสนองความตอ้งการดา้นพฤติกรรมมนุษยใ์หแ้ก่องคก์รในเร่ืองส าคญั ๆ ต่อไปน้ี 

1.1  ช่วยให้องคก์รไดค้นดีมีความสามารถร่วมท างานดว้ย เป็นที่ปรากฏวา่การที่องคก์ร
จ านวนมากไม่สามารถจะด าเนินงานใหป้ระสบผลส าเร็จตามที่ตอ้งการได ้เน่ืองจากองคก์รเหล่านั้นไม่
สามารถสรรหาบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกบังานที่เขา้มาท างาน
ให้กับองค์กร การจูงใจเป็นวิธีการหน่ึงที่ช่วยดึงดูดความสนใจของบุคคลเหล่านั้นให้เขา้มาท างาน
ร่วมกบัองคก์ร และอยูก่บัองคก์รเป็นเวลานาน ๆ หรือตลอดไป 

1.2  ท าให้องคก์รมัน่ใจว่าบุคลากรขององคก์รจะท างานอยา่งเต็มความสามารถ แมว้่า
การคัดเลือกบุคคลเข้ามาท างานในองค์กรจะมีการพิจารณากันอย่างละเอียดถ่ีถ้วนว่ามีความรู้
ความสามารถ แต่ยงัมีขอ้จ ากัดอยูห่ลายประการที่จะใชง้านบุคลากรไดอ้ยา่งเต็มที่ ขอ้จ  ากดัดงักล่าว
ล้วนมาจากปัจจยัภายนอกองค์กร ซ่ึงนอกเหนือการควบคุมทั้งส้ิน เช่น สหภาพแรงงาน กฎหมาย 
หน่วยราชการที่เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ ดงันั้น องค์กรจึงตอ้งพยายามหาวิถีทางใหม่ ๆ ที่จะใช้ก าลังและ
ความสามารถของบุคลากรที่มีอยูใ่หม้ากที่สุดที่จะท าได ้การจูงใจจึงเป็นวิธีการที่จะช่วยองคก์รโดยท า
ใหบุ้คลากรทุ่มเทก าลงัความสามารถที่มีอยูใ่หก้บัองคก์รอยา่งเตม็ที่ และดว้ยความเตม็ใจ 

1.3  ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมในทางริเร่ิมสร้างสรรค์ เพิ่มประโยชน์ขององค์กร การ
เปล่ียนแปลงกา้วหน้าอยา่งรวดเร็วในส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นเทคโนโลยที  าให้
องคก์รตอ้งประสบปัญหาที่แปลกและใหม่อยูเ่สมอ ความสามารถในการริเร่ิมสร้างเสริมบุคลากรให้มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคม์ากขึ้น วิธีการจูงใจยอ่มมีประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท างานในลกัษณะที่
ใชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งแปลก ๆ ใหม่ ๆ ไดอ้ยา่งดี 

 2.  ความส าคญัต่อผูบ้ริหาร             
           งานเบื้องตน้ของผูบ้ริหารก็คือ การด าเนินการให้องค์กรท าหน้าที่อย่างได้ผล ซ่ึง
ผูบ้ริหารจะตอ้งท าใหผู้ร่้วมงานท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดผลลพัธท์ี่เป็นผลดี หรือเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร วิธีที่ผูบ้ริหารจะท าให้ผูบ้ริหารทุกระดับในอันที่จะชักจูงให้ผูร่้วมงาน หรือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนท างานดว้ยความกระตือรือร้นมากขึ้น ทุ่มเทความคิดจิตใจให้แก่องคก์รให้
มากที่ สุดที่จะมากได้ การจูงใจนั้ นเกิดจากสมมติฐานที่ว่า โดยทั่วไปมนุษย์มิได้ท  างานเต็ม
ความสามารถที่มีอยู ่  การที่มนุษยจ์ะท างานไดเ้ต็มความสามารถหรือไม่นั้นขึ้นอยูก่บัว่าเขาเต็มใจแค่
ไหน  ถา้มีส่ิงจูงใจที่ดีตรงกับความพอใจของเขา  ส่ิงจูงใจนั้นจะเป็นแรงกระตุน้ที่จะผลักดันให้เขา
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สนใจเอาใจใส่ในงานที่ท  ามากยิง่ขึ้น กล่าวอีกนยัหน่ึงการจูงใจที่ถูกตอ้งจะเป็นเคร่ืองดึงดูดความรู้สึก 
และจิตใจของมนุษยใ์หเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัองคก์รมากขึ้นนัน่เอง 

3.  ความส าคญัต่อบุคลากร 
 3.1 ช่วยใหบุ้คลากรสามารถสนองวตัถุประสงคข์ององคก์ร และสนองความตอ้งการ

ของตนเองไดพ้ร้อม ๆ กนั 
 3.2  ไดรั้บความยติุธรรมจากองคก์รและฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะในเร่ืองค่าตอบแทน 
 3.3  มีขวญัในการท างาน ไดรั้บความสนใจจากฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็นส่ิงมีชีวิต

ไม่ใช่วตัถุ ท  าใหไ้ม่เกิดความเบื่อหน่วยงาน หรือหลีกเล่ียงงาน 
       จากแนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปได้ว่า แรงจูงใจ คือ ภาวะที่
บุคคลถูกกระตุน้จากส่ิงเร้าภายในร่างกาย หรือภายนอกร่างกาย หรือทั้งสองอย่าง ซ่ึงส่ิงเร้าน้ีเป็น
แรงผลกัดนัใหบุ้คคลแสดงออกทางพฤติกรรม  เพือ่ใหบ้รรลุตามจุดประสงคท์ี่ตนตอ้งการ     
 2.1.3 แนวคดิเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 Ghiselti and Brown (1955 : 430 อ้างถึงใน สิริ รักษ์  วรรธนะพินทุ , 2548 : 13) มี
ความเห็นวา่ ปัจจยัที่ท  าใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดแรงจูงใจในการท างานมี 5 องคป์ระกอบ คือ        
   1. ระดบัอาชีพ ถา้อาชีพอยูใ่นสถานะที่สูง หรือระดบัสูงเป็นที่นิยมนบัถือของคนทัว่ไปก็
จะเป็นที่พงึพอใจของผูป้ระกอบอาชีพนั้น 
  2. สภาพการท างาน ถา้มีสภาพสะดวกสบายเหมาะแก่การปฏิบติัก็จะท าให้ผูป้ฏิบติังาน
เกิดความพงึพอใจในงานนั้น 
    3. ระดบัอาย ุจากการศึกษาพบว่าผูป้ฏิบติังานอายรุะหว่าง 25 – 34 ปี และ 45 – 54 ปี มี
ความพงึพอใจในงานนอ้ยกวา่กลุ่มอายอ่ืุน ๆ 
   4. รายได ้ไดแ้ก่ จ  านวนรายไดป้ระจ า และรายไดต้อบแทนพเิศษ 
  5. คุณภาพของการปกครองบงัคบับญัชา หมายถึง ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างผูจ้ดัการ 
กบัคนงาน การเอาใจใส่ต่อความเป็นอยูข่องคนงาน 
 Dersal (1968 : 62 อา้งถึงใน สิริรักษ ์ วรรธนะพนิทุ, 2548 : 13) ใหค้วามคิดเห็นวา่ ปัจจยั
ที่เอ้ืออ านวยใหเ้กิดแรงจูงใจในการท างานนั้น ประกอบดว้ย 

1. นโยบายและการบริหารขององคก์ร (Company Policy and Administration) 
2. การปกครองบงัคบับญัชา (Technical Supervision) 
3. เงินเดือน (Salary)  
4. ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูใ้ตบ้งัคบักบัผูบ้งัคบับญัชา (Interpersonal Relations) 
5. สภาพการท างาน (Working Conditions) 
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    นอกจากนั้น Dersal ยงัให้ความคิดเห็นว่า มีตวักระตุน้ที่ท  าให้พนักงานเกิดแรงจูงใจใน
การท างานอ่ืน ๆ อีก ไดแ้ก่ 

1. ความส าเร็จในการท างาน (Achievement) 
2. การยอมรับของสงัคม  (Recognition) 
3. ลกัษณะของงาน (The Work Itself) 
4. ความรับผดิชอบ (Responsibility) 
5. โอกาสกา้วหนา้ (Advancement)    

 ธงชยั สันติวงษ์ (2543 : 113) ให้ความคิดเห็นว่า แรงจูงใจ คือ ส่ิงที่ท  าให้มีก าลังทั้งกาย
และใจในการท างาน ซ่ึงขึ้นอยูก่บัปัจจยัหลายทาง ดงัน้ี 
        1.  งาน งานแต่ละอยา่งนั้นจะเหมาะกบัคนบางประเภทเท่านั้น ไม่ใช่ทุกคนจะท าไดทุ้ก
อย่าง บางคนจึงท าเพราะเห็นว่าดีกว่าไม่มีงานจะท า แรงจูงใจแบบน้ีท าให้คนนั้นตอ้งขวนขวายหา
ความรู้ และท าใจใหรั้กงานมากกวา่ที่ชอบงานนั้น การรักงานจึงเป็นปัจจยัที่ท  าใหท้  างานไดดี้ 
         2.  ค่าจา้งที่น่าพอใจ เป็นปัจจยัหน่ึงที่เป็นแรงจูงใจให้คนอยากท างาน หรือถ้ารู้ว่าได้
ค่าตอบแทนมาก ก็ยิง่อยากทุ่มเทงานใหมี้ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเฉพาะเงินมีความส าคญัต่อคนใน
การที่อยากท างาน หรือไม่อยากท างาน แต่เงินก็ไม่ไดเ้ป็นแรงจูงใจอยา่งเดียวที่ท  าใหค้นท างาน 
   3.  คน หรือผูค้นรอบตัว ซ่ึงมีหลายประเภท เช่น เหนือกว่า คือ “นาย” ต  ่ากว่า คือ 
“ลูกน้อง” เท่า ๆ กนั  คือ  “เพื่อนร่วมงาน”  บุคคลดงักล่าวมีส่วนท าใหเ้ราอยากท างาน  หรืออยากหนี
งาน ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้มนุษยช์อบอยูก่บัคนอ่ืน และไม่อยากแตกต่างกบัคนอ่ืน บางคร้ังเราจึงท าอะไร
ตามเพือ่น แมจ้ะฝืนใจท าเพือ่ใหเ้ขายอมรับก็ตาม การใหเ้พือ่นยอมรับจึงเป็นแรงจูงใจอยากใหท้  างาน 
       4.  โอกาส ถ้าท างานใดก็ตามมีโอกาสที่จะได้รับความดีความชอบได้เล่ือนขั้นเล่ือน
ต าแหน่ง ยอ่มเป็นแรงจูงใจอยากใหท้  างาน ซ่ึงการเล่ือนขั้นน้ีตอ้งท าดว้ยความเป็นธรรม โดยขึ้นอยูก่บั
ความดี (Merit System) ไม่ใช่เล่นพวกจนหมดก าลงัใจท างาน   
 5.  สภาพแวดล้อม ซ่ึงจะตอ้งดีมีมาตรฐานไม่ว่าจะในด้านสถานที่ท  างาน ไม่ว่าจะเป็น
โต๊ะท างาน เกา้อ้ี ห้องน ้ า ห้องรับประทานอาหาร ไฟฟ้า น ้ าประปา ฯลฯ   เป็นสภาพการท างานที่ตอ้ง
ถูกสุขลกัษณะ มีความสะดวกสบาย มีอุปกรณ์การท างานครบถว้น เช่น เคร่ืองเขียน โทรศพัท ์โทรสาร 
เป็นตน้ 
  6.  สวสัดิการ หรือการให้บริการที่จ  าเป็นแก่ผูท้ี่ท  างาน ไม่ว่าจะเป็นรถรับส่ง น ้ าด่ืม 
กระดาษช าระ การรักษาพยาบาล โบนสั บ าเหน็จบ านาญ เป็นตน้ สวสัดิการที่ดีจะเป็นแรงจูงใจให้คน
อยากท างาน เพราะมัน่ใจไดว้า่ ท  างานแลว้องคก์รจะไม่ทอดทิ้งเราในยามทุกขห์รือสุข 
     7.  การบริหารงาน เป็นระบบใหค้วามเป็นธรรมแก่ทุกคน โดยไม่เลือกที่รักมกัที่ชงั เช่น 
การรับคนเขา้ท างานตามความสามารถ และเหมาะสมแก่ต าแหน่ง รวมทั้งมีการพิจารณาความดี
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ความชอบด้วยความเป็นธรรม ไม่มีระบบกลั่นแกล้งหรือข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัว ยิง่ไปกว่านั้น
องคก์รจะตอ้งมีแผนงานโครงการ และนโยบายที่มีประสิทธิภาพ และสามารถสมัฤทธ์ิผลได ้
  8.  ความมัน่คง   โดยเฉพาะหากเป็นองคก์รที่ไม่ลม้ง่าย ๆ  จะท าให้ผูน้ าเกิดความมัน่ใจ
และมีก าลงัใจที่จะช่วยสร้างสรรคใ์หบ้ริษทักา้วหนา้ยิง่ขึ้น 
       9.  ความตอ้งการทางสังคม ตอ้งการให้ไดรั้บการยกยอ่ง ชมเชย ปลอดภยั อยากรักและ
ถูกรัก 
     จากแนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า 
แรงจูงใจในการปฏิบติังานมีองคป์ระกอบที่ส าคญั ไดแ้ก่ เงินเดือน และสวสัดิการ สภาพการท างาน 
การปกครองบงัคบับญัชา ความสัมพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน นโยบายการบริหาร การยอมรับทางสังคม 
ความส าเร็จในการท างาน ลกัษณะของงาน ความรับผดิชอบ และโอกาสความกา้วหนา้ 

 2.1.4  ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ       
 ยงยุทธ เกษสาคร (2547 : 131-133)   กล่าวถึง    ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก 

(Herzberg Two Factors Theory) ว่า ความพึงพอใจในงานที่ท  าจะเป็น ส่ิงจูงใจที่ เหมือนผลการ
ปฏิบตัิงานที่ดี โดยมีองคป์ระกอบส าคญั คือ 

 ปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นในการท างาน หรือปัจจัยจูงใจ (Motivation) เป็นปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง
กบังานโดยตรง และเป็นปัจจยัที่เป็นตวักระตุน้ให้เกิดความพอใจในการท างาน และเป็นแรงจูงใจให้
บุคคลในองคก์รปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น ประกอบดว้ย 
  1.  ความส าเร็จของงาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถท างานไดเ้สร็จส้ิน 
และประสบผลส าเร็จอยา่งดี ความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ การรู้จกัการป้องกันปัญหาที่จะ
เกิดขึ้น เม่ือผลงานส าเร็จจะเกิดความรู้สึกพึงพอใจ ปลาบปล้ืมในผลส าเร็จของงานนั้น เช่น  การที่
สามารถท างานไดส้ าเร็จทนัตามเป้าหมาย   การมีส่วนร่วมในการท างานของหน่วยงานใหส้ าเร็จลุล่วง
ไปได ้

 2.  การไดรั้บการยอมรับ  (Recognition) หมายถึง การไดรั้บการยอมรับนบัถือจากบุคคล
ต่าง ๆ   เช่น   ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน ผูม้าขอค าปรึกษา หรือจากบุคคลในหน่วยงาน ในรูปแบบ
ของค าช่ืนชม  หรือการยกยอ่งชมเชย แสดงความยนิดี การใหก้ าลงัใจ หรือการแสดงออกอ่ืนใดที่ท  าให้
เห็นถึงการยอมรับในความสามารถจะท าใหผู้ป้ฏิบตัิงานชอบ และรักในงานที่ท  า 

 3.  ลักษณะของงานที่ท  า   (Work Content)   หมายถึง ลักษณะงานเป็นงานที่น่าสนใจ 
ตอ้งอาศยัความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ทา้ทายใหล้งมือท า เป็นส่ิงจูงใจใหบุ้คคลอยากท างาน และสามารถ
แสดงศกัยภาพไดอ้ยา่งเตม็ที่ 
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 4.  ความรับผิดชอบ (Responsibility)  หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับ
มอบหมายใหรั้บผดิชอบ และมีอ านาจรับผดิชอบอยา่งเต็มที่ หรือ ไดรั้บการมอบหมายงานใหม่ ๆ เม่ือ
มีการขยายงาน ท าใหบุ้คคลมีความรู้สึกอยากท างาน 

 5.  ความกา้วหนา้ในหนา้ที่การงาน (Advancement) หมายถึง การมีโอกาสไดรั้บเล่ือนขั้น
ต าแหน่งให้สูงขึ้นในองคก์ร อนัเป็นผลมาจากผลงานที่ยอดเยีย่ม และการมีโอกาสไดศึ้กษาหาความรู้
เพิม่เติม หรือไดรั้บการฝึกอบรม จะเป็นส่ิงจูงใจใหบุ้คคลอยากท างาน 

 ปัจจัยสุขอนามัย หรือปัจจัยค า้จุน  (Hygiene Factors)   เป็นปัจจยัที่เกิดจากภายนอกตวั
บุคคล เป็นปัจจยัซ่ึงถา้ไม่มีให ้หรือมีให ้แต่ไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากรในองคก์ร ก็จะ
ท าใหพ้นกังานเกิดความไม่พงึพอใจในการท างาน ปัจจยัเหล่าน้ีประกอบดว้ย  

 1.  นโยบายการบริหารของบริษัท (Company Policy)  หมายถึง การจดัการ และการ
บริหารขององคก์ร การติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร เช่น นโยบายการควบคุมดูแล และระบบขั้นตอน
ของหน่วยงาน ขอ้บงัคบั วธีิการท างาน  การติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร  และดูแลปฏิบติัต่อพนักงาน
อยา่งเป็นธรรม 

 2.  คุณภาพของการบงัคบับญัชา (Quality of Technical Supervision) หมายถึง คุณภาพ 
หรือความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาในการด าเนินงาน มีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหา ให้
ค  าแนะน าในการท างานแก่ผู ้ใต้บังคับบัญชาได้ เช่น มีการสั่งงาน หรือมอบหมายงานชัดเจน 
ควบคุมดูแลการปฏิบติังานอยา่งใกลชิ้ด มีการรับฟังขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มี
ความยตุิธรรมในการบงัคบับญัชา 

 3.  ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน (Quality of 
interpersonal relations among peers, supervisors and subordinates) หมายถึง บรรยากาศในการท างาน
ที่ดี มีความสนิทสนม ความจริงใจ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ใหค้วามเป็นกนัเอง สามารถท างานร่วมกนั
ไดอ้ยา่งมีความสุข 

 4.  สภาพการท างาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพแวดลอ้มทางกายภาพของที่
ท  างาน เช่น แสงสว่าง เสียง อุณหภูมิ การระบายอากาศ บรรยากาศในการท างาน ชั่วโมงท างานที่
เหมาะสมเพยีงพอ เพือ่ป้องกนัไม่ใหเ้กิดความไม่พงึพอใจในการท างาน 

 5.  เงินเดือน (Salary) หมายถึง  เงินเดือน เบี้ ยเล้ียง โบนัส และสวสัดิการต่าง ๆ ตอ้งอยู่
ในระดบัที่เหมาะสม เพยีงพอ เป็นที่พอใจของบุคลากรในองคก์ร 

 6.  ความมัน่คงในการท างาน (Job Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความ
มัน่คงในการท างาน ความย ัง่ยนืของอาชีพ หรือความมัน่คงขององคก์ร ภาพพจน์ ช่ือเสียง หรือขนาด
ของบริษทั 
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 7.  ต าแหน่งงาน (Status) หมายถึง การให้เกียรติบุคลากร โดยการใหมี้ยศ ต าแหน่ง หรือ
สญัลกัษณ์อ่ืน ๆ เพือ่แสดงถึงล าดบั หรือต าแหน่งนั้น ๆ  

 Herzberg ให้ความเห็นวา่ผูบ้ริหารมกัให้ความส าคญัดา้นปัจจยัค  ้าจุน เช่น เม่ือเกิดปัญหา 
ผูป้ฏิบติังานขาดประสิทธิภาพในการท างาน มักแกไ้ขโดยการปรับปรุงสภาพการท างาน หรือปรับ
เงินเดือนใหสู้งขึ้น การปฏิบติัดงัน้ีเป็นการแกไ้ขไม่ใหเ้กิดความไม่พอใจในการท างาน แต่มิไดเ้ป็นการ
จูงใจใหผู้ป้ฏิบติังานให้ดีขึ้น ผูบ้ริหารควรเน้นถึงปัจจยักระตุน้ที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน เช่น 
มอบหมายงานที่รับผิดชอบมากขึ้น หรือส่งเสริมความก้าวหน้าของคนงาน จะเป็นการกระตุน้ให้
คนท างานไดดี้กวา่ที่จะให้ต  าแหน่งเดิมแต่เพิ่มเงินเดือนให้ แต่อยา่งไรก็ตามตอ้งพยายามรักษาปัจจยัค  ้า 
จุนให้อยูใ่นระดบัที่น่าพอใจ เพื่อป้องกันไม่ให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความไม่พอใจในการท างาน (สุธิดา  
เภาวเิศษ, 2546 : 9) 

 Herzberg ไดท้  าการสัมภาษณ์นักบญัชี และวศิวกรจ านวน 200 คน จากอุตสาหกรรม 11 
แห่งในเมืองพสิเบอร์ก (Pittsbrugh) รัฐเพนซิลวาเนีย (Pennsylvania)  เก่ียวกบัความพอใจและไม่พอใจ
ในการท างาน เขาสรุปว่าความพอใจในการท างานกบัแรงจูงใจในการท างานนั้นแตกต่างกนั การที่
บุคคลที่มีความพอใจในการท างานไม่ไดห้มายความว่าตอ้งมีแรงจูงใจในการท างานเสมอไป   ความ
พอใจในการท างานจะมีผลใหบุ้คคลท างาน  โดยไม่คิดจะลาออกจากงานหรือนดัหยดุงาน แต่แรงจูงใจ
ในการท างานจะท าใหบุ้คคลท างานดว้ยความมีประสิทธิภาพ (กุสุมา จอ้ยชา้งเนียม, 2547 : 19) 
 จากแนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวข้อง คือ ทฤษฎีสองปัจจัย (Two Factors Theory of  
Motivation) ซ่ึงพฒันาขึ้นมาโดยเฮอร์ซเบอร์ก (Frederick Herzbrg) เห็นไดว้่าแรงจูงใจมีความจ าเป็น 
และมีความส าคญัอยา่งยิง่ที่ผูบ้ริหารจะตอ้งจดัหาปัจจยัทั้งสองกลุ่มขึ้นมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของพนักงานให้หมด ท าให้พนักงานในองคก์รมีความพึงพอใจ มีความรัก และผูกพนักบัองคก์ร เกิด
การร่วมมือร่วมใจในการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ช่วยสร้างความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนั 
 
2.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ 
จ ากัด 

บริษทั บริหารสินทรัพยก์รุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั ไดมี้การสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่พนักงาน ดว้ย
การจัดสวสัดิการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของ
พนักงาน และเพือ่ให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการท างาน ตลอดจนเกิดความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ร ซ่ึง
การจดัสวสัดิการต่าง ๆ ของทางบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากัด ถือเป็นการสร้าง
แรงจูงใจใหแ้ก่พนักงาน และท าให้พนกังานมีก าลงัใจ มีความตั้งใจ และเตม็ใจที่จะปฏิบติัหนา้ที่อยา่ง
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เต็มความสามารถ เพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุด และมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรและ
ตอ้งการพฒันาองคก์รของตนใหบ้รรลุเป้าหมาย ซ่ึงทางบริษทัไดส้ร้างแรงจูงใจใหแ้ก่พนกังาน ดงัน้ี 

1. การสร้างแรงจูงใจทางด้านเศรษฐกิจ เพือ่ช่วยแบ่งเบาภาระทางดา้นเศรษฐกิจนอกจาก
เงินเดือน ประกอบดว้ย 

1.1 เงินช่วยเหลือพิเศษ (โบนัส) ตามมติอนุมัติของคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงเป็นไป
ตามเงื่อนไข   และหลกัเกณฑท์ี่กองทุนเพือ่การฟ้ืนฟู   และพฒันาระบบสถาบนัการเงินก าหนดในแต่
ละปี 

1.2 เงินชดเชยค่าใชจ่้าย (Incentive) ซ่ึงเป็นผลงานการเรียกเก็บหน้ี จ  าหน่ายทรัพย ์และ
จ าหน่ายหุ้นในทุกไตรมาส(รอบระยะเวลา 3 เดือน)โดยก าหนดหลักเกณฑ์การจดัสรรเงินชดเชย
ค่าใชจ่้ายใหแ้ก่พนกังาน ดงัน้ี 

 1.2.1 น าเงินชดเชยค่าใชจ่้ายที่ค  านวณไดใ้นแต่ละไตรมาสมาจดัสรรทั้งหมดใน
คราวเดียว 

 1.2.2 เงินชดเชยค่าใช้จ่ายจากผลการเรียกเก็บหน้ี และจ าหน่ายทรัพย ์น ามา
จดัสรรเป็น 2 ส่วน 

                           ส่วนแรก   ร้อยละ 80 จดัสรรให้กบัพนกังานสายธุรกิจและสายสนับสนุนใน
จ านวนที่เท่ากนัทุกคน 

                           ส่วนที่สอง ร้อยละ 20 จดัสรรให้ฝ่ายงานสายธุรกิจตามโครงสร้างองคก์รใน
จ านวนที่เท่ากนัทุกคน 

                 1.2.3 เงินชดเชยค่าใชจ่้ายจากการจ าหน่ายหุ้น (ถา้มี) น ามาจดัสรรใหก้บัพนกังาน
สายธุรกิจ และสายสนบัสนุนในจ านวนที่เท่ากนัทุกคน 

1.3 การท างานล่วงเวลา และการท างานในวนัหยดุ 
 1.3.1 ค่าล่วงเวลา บริษทัจะจ่ายค่าล่วงเวลาเป็นจ านวนหน่ึงเท่าคร่ึงของอตัราค่าจา้ง 

โดยคิดเป็นรายชัว่โมง 
 1.3.2 ค่าท างานในวนัหยดุ บริษทัจะจ่ายค่าท างานในวนัหยดุจ านวนหน่ึงเท่าของ

อตัราค่าจา้ง โดยคิดเป็นรายชัว่โมง 
  1.3.3 ค่าล่วงเวลาในวนัหยดุ บริษทัจะจ่ายค่าล่วงเวลาในวนัหยดุเป็นจ านวนสาม

เท่าของอตัราค่าจา้ง โดยคิดเป็นรายชัว่โมง 
 1.4 สวสัดิการเคร่ืองแต่งกายพนกังาน  

                 1.4.1 พนกังานหญิง เส้ือยดืโปโลตามที่บริษทัก าหนด  
  จ านวน 2 ตวั เส้ือสูท 1 ตวั 
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           1.4.2 พนกังานชาย  เส้ือยดืโปโลตามที่บริษทัก าหนด 
  จ านวน 2 ตวั  เส้ือสูท 1 ตวั  
1.5 เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร อตัราการเบิกเป็นไปตามที่กระทรวงการคลงัก าหนด 
1.6 ค่าช่วยเหลือบุตร 

 พนักงานมีสิทธิไดรั้บเงินช่วยเหลือบุตร ส าหรับบุตรคนที่ 1-3 เป็นเงินเดือนละ 50 
บาทต่อบุตร 1 คน (อายไุม่เกิน 18 ปี) 

          1.7 เงินช่วยเหลืองานศพ 
1.7.1 ค่าจดัการศพ 
 กรณีพนักงาน ตายอันมิใช่เน่ืองจากการท างาน จ่ายค่าท าศพ 3 เท่าของ

เงินเดือนใหแ้ก่ผูมี้สิทธิตามที่ก  าหนดไว ้
1.7.2 ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ ใหท้ั้งพนกังานและครอบครัว  

  เงินช่วยเหลือพธีิกรรมเหมาจ่าย จ  านวน 5,000.- บาท 
                   ค่าพวงหรีดในวงเงินไม่เกิน     500.- บาท 

 2. การสร้างแรงจูงใจทางด้านสุขภาพ เพื่อให้ความช่วยเหลือกรณีพนักงานเจ็บป่วย 
หรือไม่สามารถท างานใหก้บับริษทัได ้ประกอบดว้ย 

       2.1 การตรวจสุขภาพประจ าปี เพื่อเป็นสวสัดิการและให้พนักงานของบริษัทฯ มี
สุขภาพร่างกายสมบูรณ์และแข็งแรง สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพจดัให้มีการตรวจ
สุขภาพร่างกายพนกังานปีละ 1 คร้ัง  

 2.2 จดัห้องรักษาพยาบาล โดยมียา เวชภณัฑ์ อุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ไวป้ระจ า
หอ้งพยาบาล  

 2.3 จดัจา้งแพทยป์ระจ าห้องพยาบาลทุกวนั เพื่อให้การตรวจรักษาพนักงาน  โดย
แพทยเ์ฉพาะทางสบัเปล่ียนกนัมารักษาตามวนัเวลาที่ก  าหนด 

 2.4 จดัจา้งพยาบาลวชิาชีพ มาประจ าในหอ้งพยาบาล ตั้งแต่ 8.30 น. ถึง 16.00 น. 
 2.5  พนักงาน คู่สมรสและบุตร ได้รับสิทธิประโยชน์ในเร่ืองค่ารักษาพยาบาลตาม 

“ประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบ
อนัตราย หรือเจ็บป่วยอนัมิใช่เน่ืองจากการท างาน หมวด 1 ค่ารักษาพยาบาล กรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยอนัมิใช่เน่ืองจากการท างาน” หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการ
รัฐวสิาหกิจสมัพนัธ ์ฉบบัลงวนัที่ 12 กนัยายน 2534 และ/หรือที่มีการแกไ้ขเพิม่เติม   

 นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ตามที่กล่าวมาแลว้ให้พนักงาน คู่สมรส และบุตรไดรั้บ
สิทธิประโยชน์ค่าห้อง และค่าอาหารกรณีเขา้รับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ส าหรับพนักงาน
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ให้ไดรั้บเท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็นแต่ไม่เกิน 1,200 บาท คู่สมรสและบุตรให้ไดรั้บเท่าที่จ่ายจริง
ตามความจ าเป็นแต่ไม่เกิน 800 บาท 

 2.6 กรณีพนักงานเขา้รับการรักษาพยาบาลในแต่ละคร้ัง ส าหรับผูป่้วยภายนอก และ
ผูป่้วยภายในจากสถานพยาบาลทั้งของทางราชการและของเอกชน นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่
ได้รับตามขอ้ 2.5 แล้ว พนักงานสามารถใช้วงเงินปีละไม่เกิน 25,000 บาท โดยบริษัทจะค านวณ
ค่าใชจ่้ายในสดัส่วน 70:30  ของค่าใชจ่้ายที่อยูใ่นเกณฑท์ี่สามารถเบิกได ้โดยบริษทัออกค่าใชจ่้ายร้อย
ละ 70 ส่วนที่เหลือพนักงานตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบเอง ซ่ึงสิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลที่เก่ียวขอ้งมี
หลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

  2.6.1 ค่าหอ้ง และค่าอาหาร 
   2.6.1.1 พนักงานชั้น 7-9 เบิกได้ไม่เกินวนัละ 1,500 บาท (ซ่ึงได้รวมกับ

วงเงินตามสิทธิที่กล่าวมาในขอ้ 2.5 วรรคสอง) 
   2.6.1.2 พนกังานที่สูงกวา่ชั้น 9 เบิกไดเ้ท่าที่จ่ายจริง 
  2.6.2 ทันตกรรม ให้เบิกได้เฉพาะการอุดฟัน การถอนฟัน และการขูดหินปูน 

รวมกนัแลว้ปีหน่ึงตอ้งไม่เกิน 5,000 บาท โดยสามารถเขา้รับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของ
เอกชนที่มีสัญญาบริการกบับริษทั การขูดหินปูนสามารถเขา้รับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
ของเอกชนไดปี้ละ 1 คร้ัง  

 2.7 กรณีเขา้รับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการและของเอกชน 
หากพนกังานมีค่าใชจ่้ายค่าห้อง และค่าอาหารเกินกว่าสิทธิประโยชน์ตามขอ้ 2.5 ใหไ้ดรั้บค่าหอ้งและ
ค่าอาหารของพนักงานตามระดบัชั้นส่วนเพิม่ตามสิทธิ 70:30  ทั้งน้ี รวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินหลกัเกณฑ์
ตามขอ้ 2.6  แลว้แต่กรณี 

 2.8 กรณีเขา้รับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการและของเอกชน 
หากพนักงานมีค่ารักษาพยาบาลและ/หรือค่าอวยัวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบดัโรครวมทั้งค่า
ซ่อมแซมเกินกว่าสิทธิประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ ฉบบัลงวนัที่ 12 
กนัยายน 2534 และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้สามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนเพิ่มตาม
สิทธิ 70:30ได ้   
 2.9 สิทธิประโยชน์เก่ียวกบัเงินทดแทน  

  กรณี ประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วย หรือสูญหายเน่ืองจากการท างาน จ่ายค่า
รักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง ตามความจ าเป็น ดงัน้ี 

                           - สถานพยาบาลของทางราชการ ใหไ้ดรั้บค่ารักษาพยาบาลเตม็จ านวนที่จ่าย
จริง 
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  - สถานพยาบาลของเอกชน ใหไ้ดรั้บค่ารักษาพยาบาลไดเ้ท่าที่ จ่ายจริงตาม
ความจ าเป็นแต่ไม่เกิน 35,000 บาท หากไม่พอ จ่ายเพิม่อีกไดไ้ม่เกิน 50,000 บาท ตามลกัษณะของการ
ประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยที่ก  าหนด 

       จ่ายค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานเท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น ตามหลกัเกณฑ ์และ
อตัราที่ก  าหนดไม่เกิน 20,000 บาท 

 การจ่ายเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 60 ของเงินเดือน แต่ไม่ต ่ากวา่เดือน
ละ 2,000 บาท  และไม่เกินเดือนละ 9,000 บาท เป็นระยะเวลาที่ก  าหนดตามประเภทของการสูญเสีย 

 ในการจ่ายค่าตอบแทน หากจ่ายคร้ังเดียวจะหักส่วนลดเกินร้อยละ 4 ต่อปี จาก
ค่าตอบแทนเตม็ จ  านวนไม่ได ้

         กรณี ประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย หรือสูญหายอนัมิใช่เน่ืองจากการท างาน (ทุพพล
ภาพเกินกวา่ 50% ของร่างกาย)  

          จ่ายค่ารักษาพยาบาลเม่ือเจ็บป่วยดว้ยโรคที่เก่ียวเน่ืองกบัการ ทุพพลภาพเท่าที่จ่ายจริง
ตามความจ าเป็น แต่ไม่เกินเดือน 1,000 บาท   

 จ่ายค่าทดแทนการขาดรายไดเ้ป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 33.33 ของเงินเดือนเป็นเวลา 
15 ปี  ทั้งน้ี  สิทธิจะส้ินสุดเม่ือพนกังานผูทุ้พพลภาพถึงแก่ความตาย 

3. การสร้างแรงจูงใจทางด้านความมั่นคง เพือ่เป็นหลกัประกนัการท างานให้กบัพนกังาน 
ประกอบดว้ย 

       3.1  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ (บริษทัจ่ายเงินสมทบ)  
  ตอ้งไดรั้บการบรรจุเป็นพนักงานประจ า โดยบริษทัจ่ายเงินสมทบแบ่งตามอายงุาน 

ดงัน้ี 
   อายงุานไม่ถึง 3 ปี   ร้อยละ 4 ของค่าจา้ง 
  อายงุานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 5 ปี       ร้อยละ 6 ของค่าจา้ง 
  อายงุานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป                ร้อยละ 8 ของค่าจา้ง 
      3.2 เงินกูด้า้นที่อยูอ่าศยั 
 บริษัทฯได้จัดตั้ งกองทุนเพื่อการให้กู ้ยืมเงินสวสัดิการด้านที่อยู่อาศัย โดยมี

วตัถุประสงคเ์พือ่ใหพ้นกังานมีที่อยูอ่าศยัเป็นของตนเอง โดยมีวตัถุประสงคท์ี่ส าคญั ไดแ้ก่ 
                 3.2.1 เพือ่ซ้ือที่ดินรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างบา้นในที่ดินนั้น 
                 3.2.2 เพือ่ปลูกสร้างบา้นในที่ดินของตนเองหรือของคู่สมรส 
                 3.2.3 เพือ่ซ้ือหอ้งชุด 
 ทั้งน้ี  คณะกรรมการกองทุนก าหนดเง่ือนไขให้กู ้ไดใ้นวงเงินไม่เกิน 80 เท่าของอัตรา

เงินเดือนของสมาชิกผูกู้ ้แต่ตอ้งไม่เกิน 3 ลา้นบาท และไม่เกิน 90 % ของราคาซ้ือขาย หรือ 100% ของ
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ราคาประเมิน แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า  ทั้งน้ี กรณีการกูย้มืเงินสวสัดิการเพื่อปลูกสร้างบา้นในที่ดิน
ของสมาชิกหรือคู่สมรส ให้กูไ้ดไ้ม่เกิน 100 % ของราคาประเมินการก่อสร้าง บริษทัฯจะคิดดอกเบี้ย
จากต้นเงินกู้ที่ค ้างช าระในอัตราดอกเบี้ ยให้กู ้ยืมแบบขั้นบันได และบริษัทมีสิทธิที่จะปรับอัตรา
ดอกเบี้ยไดต้ามภาวะตลาดการเงินตามที่บริษทัพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และจะแจง้ให้สมาชิกทราบ
เป็นคราว ๆ ไป ดงัน้ี 

                 ตน้เงินกูค้า้งช าระไม่เกิน 1,000,000 บาท อตัราดอกเบี้ย 3.5 ต่อปี 
                 ตน้เงินกูค้า้งช าระ 1,000,001 – 2,000,000 บาท อตัราดอกเบี้ย MLR ของบริษทัลบ

ร้อยละ 1.5 ต่อปี  ทั้งน้ี ตอ้งไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 3.5 ต่อปี แต่ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี 
                 ตน้เงินกูค้า้งช าระ 2,000,001 – 3,000,000 บาท อตัราดอกเบี้ย MLR ของบริษทัลบ

ร้อยละ 1.5 ต่อปี ทั้งน้ี ตอ้งไม่ต ่ากวา่ ร้อยละ 5 ต่อปี แต่ไม่เกินร้อยละ 8 ต่อปี 
      3.3 เงินชดเชย กรณี เลิกจา้ง หรือเกษียณอาย ุบริษทัจะจ่ายค่าชดเชย ดงัน้ี 
   3.3.1 ท างานติดต่อกนัครบ 120 วนั แต่ไม่ครบ 1 ปี จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัรา

สุดทา้ย 30 วนั 
   3.3.2 ท างานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา

สุดทา้ย 90 วนั 
   3.3.3 ท างานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา

สุดทา้ย 180 วนั  
   3.3.4 ท างานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจา้งอัตรา

สุดทา้ย 240 วนั 
   3.3.5 ท างานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจา้งอัตราสุดทา้ย 300 

วนั 
4.  การสร้างแรงจูงใจทางด้านความปลอดภยั ประกอบดว้ย 

        4.1 ประกนัชีวติกลุ่ม  
 วงเงนิคุม้ครองแบ่งตามระดบัชั้น 
                           ผูบ้ริหาร วงเงิน  5,000,000   บาท 
                           ระดบัชั้น 9  วงเงิน 1,000,000 บาท 
                           ระดบัชั้น 8 วงเงิน 800,000 บาท 
                           ระดบัชั้น 7 วงเงิน 500,000 บาท 
                           ระดบัชั้น 5-6                    วงเงิน 400,000 บาท 
                           ระดบัชั้น 3-4                    วงเงิน  300,000 บาท 
                           ระดบัชั้น 1-2                     วงเงิน 200,000   บาท 
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4.2 จดัทางออกฉุกเฉินภายในอาคารไวทุ้กชั้น 
4.3 จดัท าป้าย/สญัลกัษณ์ แสดงทางออกฉุกเฉิน 
4.4 จดัพนกังานรักษาความปลอดภยัรอบอาคาร และมีระบบ Key Card ในการเขา้ออก

อาคาร 
4.5 จดัฝึกอบรมอคัคีภยัทุกปี โดยใหเ้วยีนพนกังานแต่ละฝ่ายจนครบทุกคน 

5.   การสร้างแรงจูงใจทางด้านการศึกษา เพือ่เป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและศกัยภาพ
ในการปฏิบตัิงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากรขององคก์รในอนาคต 
  5.1  การใหทุ้นการศึกษาระดบัปริญญาโท ภายในประเทศ โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

                5.1.1  เป็นการศึกษาต่อเน่ือง นอกเวลาท างาน 
                          ผู ้ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาต้องผ่ านการสอบคัด เลื อกจาก

สถาบนัการศึกษา หรือก าลงัศึกษาในระดบัปริญญาโท โดยลงทะเบียนมาแลว้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา 
                          ผูป้ระสงคข์อรับทุนการศึกษา  ตอ้งปฏิบตัิงานที่บริษทัฯ มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 

2 ปี และมีอายไุม่เกิน 50 ปี ณ วนัที่ยืน่สมคัรขอรับทุน 
                         ตอ้งเป็นสาขาวิชาที่เก่ียวขอ้งกับลักษณะงานของบริษทัฯ เช่น สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ , เศรษฐศาสตร์ , กฎหมาย , เทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้ 
                5.1.2 หลักสูตรที่มีค่าใชจ่้ายต่อหลกัสูตรเกินกว่า 200,000.-บาท บริษทัฯ จะให้

ทุนการศึกษาไม่เกินวงเงินที่ก  าหนดเท่ากบั 200,000.- บาท 
       5.2  การฝึกอบรมภายใน บริษทัสนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม

ทกัษะและความรู้ เพื่อเสริมสร้างโอกาสใหพ้นกังานไดรั้บการพจิารณาเล่ือนต าแหน่งหน้าที่สูงขึ้นไป
ได้ตามความเหมาะสม การฝึกอบรมดงักล่าวมีทั้งหลกัสูตรที่จดัฝึกอบรมภายในบริษทั หรือจดัให้
เจา้หนา้ที่สถาบนัจากภายนอกเขา้มาท าการฝึกอบรม 

  5.3 การฝึกอบรมภายนอก บริษทัสนับสนุนใหพ้นักงานแต่ละฝ่ายที่สนใจหลกัสูตรที่มี
การเปิดอบรมภายนอกของสถาบนัต่าง ๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตร ที่มีการเปิดอบรมหลกัสูตรระยะสั้นใหแ้ต่ละฝ่ายส่งพนักงานไปฝึกอบรมไดต้าม
ความเหมาะสม 

  5.4 จดับอร์ดปิดประกาศเก่ียวกบัความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ ตามสถานที่ทัว่ไปในบริษทั 
  5.5 จดัหอ้งสมุดในบริษทั ส าหรับพนกังานไดศึ้กษาหาความรู้เพิม่เติม 
  5.6 จดัใหฝ่้ายงานต่าง ๆ เผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร ทาง Intranet 
  5.7 การใหสิ้ทธิพนกังานลาศึกษาต่อต่างประเทศโดยไม่ถือวา่เป็นการขาดงาน โดยตอ้ง

เขา้ตามหลกัเกณฑท์ี่บริษทัก าหนด 
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 6.  การสร้างแรงจูงใจทางด้านนันทนาการ  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนกังานมีสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตดี โดยบริษทัมีกิจกรรมหลายประเภทเพือ่ใหพ้นกังานเขา้ร่วมในกิจกรรมตามความถนัด 
มีการจดัตั้งชมรมต่าง ๆ เช่น ชมรมกอล์ฟ  งานแข่งขนักีฬาภายใน (Sports Day)  การจดังานวนัปีใหม่  
การจดังานท าบุญวนัครบรอบวนัก่อตั้งบริษทัฯ  หอ้งออกก าลงักาย สนามกีฬา 
 
2.3  ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 สุธิภา  สายเจริญ (2553)  ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการท างานของ
พนักงาน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอกวตัร (1994) จงัหวดันครปฐม โดยใช้ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซ
เบอร์ก (Frederick Herzberg) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาจาก
ประชากรพนักงาน  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอกวตัร (1994)  จงัหวดันครปฐม  จ  านวน 109 ราย ท าการ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา น าเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถ่ี ร้อยละ และ
ค่าเฉล่ีย วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช ้t-test  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย มีอายรุะหว่าง 26 – 30 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพครอบครัวโสด รายได้ต่อ
เดือน 8,001 – 12,000 บาท มีอายกุารท างานน้อยกว่า 1 ปี และ 1 – 3 ปี เท่ากนั ส่วนใหญ่เป็นพนักงาน
รายเดือน อยูใ่นต าแหน่งพนักงาน และเจา้หน้าที่ และสังกดัฝ่ายปฏิบติังานโรงงาน นอกจากน้ีผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเปล่ียนงานมาก่อน โดยมีสาเหตุจากการไม่พอใจกบัค่าตอบแทนที่ไดรั้บ 
ไม่มีความยติุธรรมในการพจิารณาประเมินผลงานและหนา้ที่ความรับผดิชอบไม่ชดัเจนมากที่สุดเป็น 3 
อนัดับแรก พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับปัจจยัที่มีผลต่อแรงจูงใจในการท างานของห้าง
หุ้นส่วนจ ากดัเอกวตัร (1994) ในระดบัปานกลาง ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยั 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัจูงใจ โดย
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในการท างานต่อปัจจยัจูงใจโดยรวมในระดบัมาก ในด้านความ
รับผิดชอบมีค่าเฉล่ียมากที่สุด รองลงมา คือ ดา้นลกัษณะของงานที่น่าสนใจ และดา้นความส าเร็จใน
การท างาน ตามล าดบั  และปัจจยัสุขอนามยั โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในการท างานต่อ
ปัจจยัสุขอนามยัโดยรวมในระดบัปานกลาง โดยมีความคิดเห็นระดบัมากในด้านความสัมพนัธ์ของ
หัวหน้า และเพื่อนร่วมงานมีค่าเฉล่ียมากที่สุด รองลงมา คือ ดา้นต าแหน่งงาน และดา้นการปกครอง
บงัคบับญัชา ตามล าดบั 

 หทัยรัตน์  ไชยมูล (2553)  ไดศ้ึกษาเร่ือง ปัจจยัจูงใจในการท างานของพนกังานบญัชีของ
บริษทัในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือโดยใชท้ฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก (Frederick Herzberg) 
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาจากประชากรของพนักงานบญัชี
ของบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจ านวน 156 คน และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณา 
ค่าสถิติที่ใชไ้ดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช ้t-test  พบว่า 
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ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 29 – 36 ปี ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มีอายกุารท างานระหว่าง 4 – 9 ปี มีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 15,000 บาท ต าแหน่งงานในปัจจุบนัเป็น
ระดบัปฏิบตัิการ ท างานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ สญัชาติของโรงงานเป็นญี่ปุ่ น และระยะเวลาที่เปิด
ด าเนินการระหว่าง 11 – 20 ปี พบว่า ปัจจยัจูงใจ หรือปัจจยัที่เป็นตวักระตุน้ในการท างาน พนักงาน
บญัชีของบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือใหค้วามส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัดา้น
ความส าเร็จในการท างาน ดา้นลกัษณะงานที่ท  า ดา้นโอกาสในการเจริญเติบโต มีความส าคญัในระดบั
มาก ส่วนปัจจยัในด้านการได้รับการยอมรับ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และด้านความ
รับผิดชอบมีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง และพนักงานบญัชีของบริษทัในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือพบปัญหาโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัในดา้นความส าเร็จในการท างาน ด้าน
การไดรั้บการยอมรับ ดา้นความกา้วหน้าในหน้าที่การงาน ดา้นลกัษณะงานที่ท  า ดา้นโอกาสในการ
เจริญเติบโต และดา้นความรับผิดชอบ อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั ในส่วนของปัจจยัอนามัย หรือ
ปัจจัยที่ ช่วยลดความไม่พึงพอใจในการท างาน พนักงานบัญชีของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือให้ความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัด้านนโยบาย และการบริหารงานของ
บริษัท  ด้านการบังคับบัญชา และการควบคุมดูแล ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน ด้าน
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ด้านความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดา้นต าแหน่งงาน ดา้นความ
มั่นคงในการท างาน ด้านชีวิตส่วนตวั และด้านสภาพการท างาน อยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจยัด้าน
ค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัปานกลาง และพนักงานบญัชีของบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือพบ
ปัญหาโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัในดา้นนโยบาย และการบริหารของบริษทั ดา้นการ
บงัคบับญัชา และการควบคุมดูแล ดา้นความสมัพนัธ์กบัหัวหนา้งาน และดา้นค่าตอบแทนพบปัญหา
ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับ เพื่อนร่วมงาน ด้านความสัมพันธ์กับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดา้นต าแหน่งงาน ดา้นความมัน่คงในการท างาน ดา้นชีวติส่วนตวั และดา้นสภาพการ
ท างานพบปัญหาในระดบันอ้ย 

 ชนัสถ์นันท์  อิสระเหนือทรัพย์ (2554) ได้ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจของพนักงานขาย
อสังหาริมทรัพย ์โดยใชท้ฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Two Factors Theory)      เก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาจากประชากรพนกังาน บริษทั พฤกษา 
เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) จ  านวน 63 คน วเิคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลทางสถิติดว้ยคอมพวิเตอร์ 
โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS/PC สถิติที่ใชป้ระกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ การหา
ค่าเฉล่ียมชัฌิมเลขคณิต การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งตวัแปรโดยเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียตั้งแต่ 0.15 ขึ้นไป พบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26-30 ปี จบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ท างานในสายบริหารงานบริการต าแหน่งพนกังานขาย มีประสบการณ์การท างาน 3-
5 ปี และมีรายไดเ้ดือนละ 15,000 – 25,000 บาท แรงจูงใจภายในของพนักงานขายมีในระดบัมากทุก
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ด้าน ทั้ งด้านความสนใจพิเศษ ความตอ้งการ และทศันคติการท างาน ซ่ึงได้แก่ ความสนใจพิเศษ
เก่ียวกบัการติดตามขอ้มูลข่าวสารโครงการต่าง ๆ จากทางบริษทั การให้ความส าคญักบัความส าเร็จ
ของงานที่เปรียบเสมือนเป็นชีวิตจิตใจในการท างานของตน และความกระตือรือร้น ส่วนแรงจูงใจ
ภายนอกที่มีในระดับมาก คือ ความส าเร็จในหน้าที่การงาน และเกียรติยศ ช่ือเสียง ส่วนการได้รับ
มอบหมายงาน การมีส่วนร่วมทางสังคม ความกา้วหน้าในอาชีพ เงินเดือน และค่าตอบแทน รวมทั้ง
ความมัน่คงในงาน เป็นแรงจูงใจที่มีในระดบัปานกลาง อยา่งไรก็ตามปัจจยัส่วนบุคคลที่ส าคญัซ่ึงท า
ให้แรงจูงใจทั้งภายใน และภายนอกของพนักงานมีความแตกต่างกนัทุกดา้น คือ อาย ุการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการท างาน   

 วันเพ็ญ จ าค า (2554) ไดศ้ึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการท างานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษทั 
เอ็นโอเค พรีซิชัน่ คอมโพเนนท ์(ประเทศไทย) จ  ากดั โดยการศึกษาคร้ังน้ีใชว้ธีิเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงเป็นพนักงานฝ่ายผลิตของบริษัท จ  านวน 310 คน โดยใช้แบบสอบถาม ส่งผ่าน
ตวัแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใชส้ถิติเชิงอนุมานโดยวิธี t-test, F-test (One 
way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มี
อายรุะหวา่ง 23-27 ปี มีสถานภาพโสดการศึกษาสูงสุดระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ท างานในแผนกโม
บาย และมีอายงุาน1- 3 ปี มีระดบัแรงจูงใจในการท างาน โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา
แยกรายปัจจยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัแรงจูงใจตามปัจจยัจูงใจ อยูร่ะดบัปานกลาง ปัจจยัสุขอนามยั 
อยูใ่นระดบัมาก ภายใตปั้จจยัจูงใจ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัแรงจูงใจในทุกดา้น อยูใ่นระดับปาน
กลาง โดยดา้นที่มีแรงจูงใจเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความรับผดิชอบ รองลงมา คือ ดา้นความส าเร็จของงาน 
และต ่าที่สุดคือ ดา้นการยอมรับนับถือ ภายใตปั้จจยัสุขอนามัย พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีระดับแรงจูงใจ
โดยรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านค่าจา้ง และด้านการปกครองบงัคบั
บญัชา อยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นความมัน่คงในงานและดา้นความสัมพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชา เพื่อน 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดา้นสภาพการท างาน และดา้นนโยบายการบริหารงานของบริษทั อยูใ่นระดบัปาน
กลาง โดยระดับแรงจูงใจด้านนโยบายการบริหารงานของบริษทัมีค่าเฉล่ียต ่าที่สุด ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มีอายุต่างกัน มีระดับแรงจูงใจโดยรวม ทั้งด้านปัจจูงใจและปัจจยั
สุขอนามยัไม่แตกต่างกนัสถานภาพสมรส และระดบัการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกนั มีแรงจูงใจโดยรวม
แตกต่างกนั ทั้งดา้นปัจจยัจูงใจและปัจจยัสุขอนามยั  

 ขจีรัตน์ เจตนานุรักษ์ (2555) ไดศ้ึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการท างานของขา้ราชการองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั จงัหวดัจนัทบุรี   กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจยั  คือ ขา้ราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจงัหวดั จงัหวดัจนัทบุรี จ  านวน 77 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Compare 
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Mean ผลการศึกษา พบว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวดั จังหวดัจันทบุรี ที่ เป็นผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ35 - 45 ปีขึ้นไป  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายได้ 
10,001 - 20,000 บาท เป็นขา้ราชการระดับ 4 - 6  อยู่ในสังกัดกองคลัง มีแรงจูงใจในการท างานใน
ภาพรวม ดา้นสถานะของอาชีพ ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นลกัษณะงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับ
นับถือ ด้านความกา้วหน้าในต าแหน่งการงาน ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน  ดา้นสภาพการ
ท างาน  ด้านความรับผิดชอบ ด้านเงินเดือน  และด้านความมั่นคงในงาน อยูใ่นระดับมาก แต่ด้าน
ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา และดา้นนโยบายและการบริหารงาน มีแรงจูงใจอยูใ่นระดบันอ้ย เม่ือ
พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ แรงจูงใจในการท างานของขา้ราชการที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ      ดา้นสถานะ
ของอาชีพ  รองลงมา คือ ดา้นความส าเร็จของงาน  และอนัดบัสุดทา้ย คือ นโยบายและการบริหารงาน 
ส่วนผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของแรงจูงใจในการท างานของขา้ราชการองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั จงัหวดัจนัทบุรี จ  าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล พบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา รายได้ ต  าแหน่ง หน่วยงานในสังกดัที่แตกต่างกนั มีระดบัแรงจูงใจในการท างานไม่
แตกต่างกนั 

 รัตนาภรณ์ สิงห์จันทร์ (2555) ไดศ้ึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการท างานของพนกังานเทศบาล
ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด กลุ่มประชากรที่ใชใ้นการวจิยัคือ พนักงานเทศบาล
ต าบลคลองใหญ่ จ  านวน 70 คน เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้ทฤษฎีสองปัจจยัของ Frederick 
Herzberg เป็นกรอบในการศึกษาเคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม และสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและ Compare 
Means ผลการศึกษา พบวา่ แรงจูงใจในการท างานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาปัจจยัจูง
ใจ พบว่า ในภาพรวม ด้านความส าเร็จของงาน ดา้นความรับผิดชอบ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตัิ 
และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ อยู่ในระดับมาก แต่ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน มี
แรงจูงใจอยูใ่นระดบัน้อย ซ่ึงดา้นที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ดา้นความส าเร็จของงาน รองลงมา คือ ดา้น
ความรับผิดชอบ และอนัดบัสุดทา้ยคือดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน ส่วนปัจจยัค  ้าจุนในภาพรวม 
ดา้นสภาพการท างาน ดา้นความสัมพนัธร์ะหวา่งบุคคล ดา้นนโยบายการบริหาร ดา้นการบงัคบับญัชา 
อยูใ่นระดบัมาก แต่ดา้นความมัน่คงในงาน มีแรงจูงใจอยูใ่นระดับน้อย ซ่ึงดา้นที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด 
คือ ดา้นสภาพการท างาน รองลงมา คือ ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และอนัดบัสุดทา้ย คือ ดา้น
ความมัน่คงในงาน ส าหรับผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการท างาน จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 
พบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ ต าแหน่งงาน และระยะเวลาใน
การท างานแตกต่างกนั มีระดบัแรงจูงใจในการท างานไม่แตกต่างกนั มีเพียงรายไดท้ี่ต่างกนั มีระดับ
แรงจูงใจในการท างานแตกต่างกนั 

 


