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ความตองการของบุคคลในลําดับขั้นของมาสโลวความตองการของบุคคลในลําดับขั้นของมาสโลว

ความตองการของคนงานในองคกรหรือการจูงใจในการทํางานความตองการของคนงานในองคกรหรือการจูงใจในการทํางานความตองการของคนงานในองคกรหรือการจูงใจในการทํางานความตองการของคนงานในองคกรหรือการจูงใจในการทํางาน

สัมภาษณวิศวกรและนักบัญชี  200 คน  
จากโรงงานอุตสาหกรรม   แหง  ในเมืองพิทสเบิรก

สัมภาษณวิศวกรและนักบัญชี  200 คน  
จากโรงงานอุตสาหกรรม  11 แหง  ในเมืองพิทสเบิรก
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ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลวทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว 
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ปจจัยสุขอนามัยปจจัยสุขอนามัย

ทฤษฎีสองปจจัย

ปจจัยจูงใจปจจัยจูงใจ

ทฤษฎีสองปจจัย
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ปจจัยสุขอนามัย ปจจัยจูงใจ

 ความสําเร็จ 
 การไดรับการยอมรับ
 ตัวงานที่ทํา 
 ความรับผิดชอบ 

 คาตอบแทนและผลประโยชน 
 นโยบายบริษัทและการบริหาร
 ความสัมพันธในหมูพนักงานดวยกัน            
 สภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน                  

 ตัวงานที่ทํา 
 ความรับผิดชอบ 
 การไดรับการเลื่อนตําแหนง 
 ความเจริญกาวหนา 

                               

 สภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน                  
 การควบคุมดูแลงาน
 สถานภาพ 
 ความมั่นคงของงาน



Motivation – Hygiene Theory  

     ทฤษฎีการจูงใจและสุขวิทยา

คือ  ปจจัยที่กอใหเกิดแรงจูงใจใหคนทํางาน
อยางมีความสุข และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
คือ  ปจจัยที่กอใหเกิดแรงจูงใจใหคนทํางาน
อยางมีความสุข และมีความคิดริเริ่มสรางสรรคอยางมีความสุข และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ปจจัยที่เกี่ยวของกับความรูสึก ซึ่งถือวาเปน
“ปจจัยภายใน”

อยางมีความสุข และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ปจจัยที่เกี่ยวของกับความรูสึก ซึ่งถือวาเปน
“ปจจัยภายใน”
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1. ความสําเร็จในการทํางาน
ในการทํางานที่สามารถแกอุปสรรคหรือปญหาใหลุลวง
ไปไดเสมอ ๆ ยอมจะรูสึกมีความพึงพอใจและปลื้มใจไปไดเสมอ ๆ ยอมจะรูสึกมีความพึงพอใจและปลื้มใจ
ในผลสําเร็จของงานนั้นอยางยิ่ง ทําใหมีกําลังใจในการ
ทํางานอื่นๆ ตอไป ซึ่งถือไดวามีความสําคัญที่สุด
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2. การไดรับการยอมรับยกยองในผลงาน
การทํางานแลวไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชา 
เพื่อนรวมงาน ใหความสําคัญ ยกยอง ชมเชย แสดงเพื่อนรวมงาน ใหความสําคัญ ยกยอง ชมเชย แสดง
ความชื่นชมยินดีในผลงานและความสามารถ เมื่อทํางาน
บรรลุผลจะเปนสิ่งที่สรางความประทับใจ ทําใหมี
กําลังใจ มีผลในการกระตุนจูงใจในการทํางานไดดียิ่งขึ้น
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3. ลักษณะงานที่นาสนใจ
ตัวงานที่นาสนใจและทาทายความสามารถ เปนงาน
สําคัญที่มีคุณคาเปนงานที่ตองใชความคิด งานประดิษฐ
ตัวงานที่นาสนใจและทาทายความสามารถ เปนงาน
สําคัญที่มีคุณคาเปนงานที่ตองใชความคิด งานประดิษฐ
คิดคนสิ่งใหม ๆ แบบใหม ๆ พนักงานจะรูสึกพอใจที่จะ
ทํางานในลักษณะนี้ 
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4. ความรับผิดชอบในงาน
การไดรับเกียรติและความไววางใจ มอบหมายงานให
รับผิดชอบอยางอิสระนั้นจะเปนสิ่งที่ชวยสงเสริม รับผิดชอบอยางอิสระนั้นจะเปนสิ่งที่ชวยสงเสริม 
กระตุนใหลูกจางตั้งใจทํางานใหมากยิ่งขึ้น
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5. การไดรับการเลื่อนตําแหนง
การไดความกาวหนาในหนาที่หรือเลื่อนขั้นในการ
ทํางาน การขึ้นเงินเดือนคาจางใหสูงขึ้น  จะเปนสิ่งที่ชวย
การไดความกาวหนาในหนาที่หรือเลื่อนขั้นในการ
ทํางาน การขึ้นเงินเดือนคาจางใหสูงขึ้น  จะเปนสิ่งที่ชวย
สงเสริมและกระตุนใหลูกจางตั้งใจทํางานใหมากยิ่งขึ้น
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6.  ความกาวหนาในการทํางาน
การใหโอกาสในการเพิ่มพูนความรูความชํานาญในการ
ทํางานเพื่อความกาวหนาและเจริญเติบโต ก็เปนการจูงใจ
การใหโอกาสในการเพิ่มพูนความรูความชํานาญในการ
ทํางานเพื่อความกาวหนาและเจริญเติบโต ก็เปนการจูงใจ
ใหพนักงานทํางานใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น
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   คือ  ปจจัยที่กอใหเกิดความพอใจในการทํางาน
   แตยังไมพอที่จะนําไปใชในการจูงใจ ถือวาเปน
   คือ  ปจจัยที่กอใหเกิดความพอใจในการทํางาน
   แตยังไมพอที่จะนําไปใชในการจูงใจ ถือวาเปน
             “ ปจจัยภายนอก”
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1. คาจางเงินเดือน
- เงินเดือนหรือคาตอบแทนไมเหมาะสมกับงานที่ทํา 
- พนักงานเกาหรือพนักงานใหมไดเงินไมแตกตางกับ  - พนักงานเกาหรือพนักงานใหมไดเงินไมแตกตางกับ  

       พอเหมาะสมควร  
- การเลื่อนขั้นเงินเดือนและตําแหนงชาเกินไป เปน  

       ผลใหเกิดความไมพึงพอใจ
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2. นโยบายและการบริหารขององคการ
- นโยบายที่ไมสงเสริมความเจริญเติบโตจององคการ 

         และของตัวพนักงาน          และของตัวพนักงาน 
 - การไมดํารงรักษาและใหความมั่นคงกับบุคลากร 

- การบริหารงานที่ไมเปนระบบ การทํางานที่ซ้ําซอนกัน
- การแกงแยงชิงดีชิงเดน การใชอํานาจอิทธิพลระหวางบุคคลในองคการ 
- ความไมมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

     - การขาดความเปนธรรมในองคการ
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3. ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ 
-  พฤติกรรมของบุคคลตางๆ ในองคการ ตางคนตางอวดดี  
-   แขงขันชิงดีชิงเดน ตางคนตางเอาตัวรอด -   แขงขันชิงดีชิงเดน ตางคนตางเอาตัวรอด 
-  ทับถมเพื่อนรวมงาน เอารัดเอาเปรียบ ชอบเสียดสี 

      ขี้ฟอง   สาระแนแสสอด  
-  ไมมีความเปนมิตรภาพ
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4. สภาพการทํางาน
- สภาพแวดลอมตางๆ เกี่ยวกับการทํางาน 
    บรรยากาศ     บรรยากาศ 

 - ทําเลที่ตั้งของที่ทํางาน ขาดวัสดุครุภัณฑอํานวย
    ความสะดวกในการทํางาน 
- ปริมาณงานมากหรือนอยเกินไป
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5. การควบคุมดูแล
   - ผูบังคับบัญชาขาดความเปนธรรม ลําเอียง อคติ    
   - ขาดความรูความสามารถในการบริหารงานและ    - ขาดความรูความสามารถในการบริหารงานและ 
      ปกครอง  
   - เปนคนอนุรักษนิยม ไมสามารถแนะนําวิชาการ
     หรือเทคนิคใหมๆ เขามาปรับใชในองคการได
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6. สถานภาพในการทํางาน
-  ตําแหนงงานหรือความรับผิดชอบที่ไดรับ
-  การเคารพเชื่อฟง การใหความรวมมือของ -  การเคารพเชื่อฟง การใหความรวมมือของ 

       ผูใตบังคับบัญชา
- ความรูความสามารถของผูใตบังคับบัญชา
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7. ความมั่นคงในงาน
- ความมั่นคงและปลอดภัยในการทํางาน - ความมั่นคงและปลอดภัยในการทํางาน 

    - ความเสี่ยงนอย
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 - สิ่งที่ตรงขามกับความพึงพอใจไมใชความไมพึงพอใจ
 -  การกําจัดสิ่งที่ทําใหไมพึงพอใจไมจําเปนวาจะทําใหงานนาภิรมณขึ้น

ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจกับความไมพึงพอใจ

 -  การกําจัดสิ่งที่ทําใหไมพึงพอใจไมจําเปนวาจะทําใหงานนาภิรมณขึ้น
 -  สิ่งตรงขามกับความพึงพอใจ คือ ความไมพึงพอใจ
 -  สิ่งที่ตรงขามกับความไมพึงพอใจ คือ ไมทําใหไมมีความไมพึงพอใจ
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• งานที่ดีจะตองมีความทาทายเพื่อกระตุนใหพนักงานไดใชความสามารถ
• พนักงานที่มีความสามารถสูงขึ้นจะตองไดรับงานที่มคีวามรับผิดชอบ

สูงขึ้นดวยเชนกัน

งานที่สรางแรงจูงใจที่แทจริง ตามแนงคิดของ Herzberg

สูงขึ้นดวยเชนกัน
• หากงานที่มีอยูไมเหมาะสมกับความสามารถของพนักงานจะตองมีการ

พิจารณาโดยเรงดวยหรือหาพนักงานมีความสามารถต่ํามาทํางานแทน  แต
หากพนักงานไมปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถนั้น แสดงวาเกิดปญหา
ดานการจูงใจ
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จุดเดนจุดเดน จุดดอยจุดดอย
องคกรเกิดกระบวนการทํางานอยางมี
คุณภาพประกอบทั้งความสุข  ที่เกิด

ทฤษฎีไมคอยเปนที่รูจักกันแพรหลาย
และมีบางองคกรตั้งทฤษฎีขึ้นมาใชเองคุณภาพประกอบทั้งความสุข  ที่เกิด

กับผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา
และมีบางองคกรตั้งทฤษฎีขึ้นมาใชเอง
โดยผูบังคับบัญชา
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ตางประเทศ 
:  บริษัท SAS จํากัด

ในประเทศ

การนํามาประยุกตใชทฤษฎี  หนวยงาน/สถานประกอบการ

ในประเทศ
: คณะพานิชยการและการบัญชี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

             (เรื่องความยืดหยุนเวลาในการบริหารจัดการ)
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