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การประเมินผลการปฏิบัติงาน (performance appraisal) เปนกระบวนการกําหนดความคาดหวัง

ในการปฏิบัติงานของคนงาน  แลวมีการวัดผล การประเมินผล และการบันทึกผลการปฏิบัติงานใหสัมพันธ
กับความคาดหวังนั้น  แลวสงเปนขอมูลยอนกลับใหพวกเขาไดทราบ  (Mohrman & others 1989)  โดยมี

จุดมุงหมายหลกัเพื่อใหเปนแรงกระตุนในทางบวกตอการปฏิบัติงาน แตอาจใชในจุดมุงหมายอื่นไดดวย 
เชน การเพิ่มคาจาง การวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต การกําหนดความจําเปนในการฝกอบรมและการ
พัฒนา และการประเมินศักยภาพของบุคคลเพื่อเลื่อนตําแหนงท่ีสูงข้ึน เปนตน (Peck 1984 อางใน Bartol 

& others 1998) ดังนั้น การประเมินผลการปฏิบัติงานจึงทาทายตอบทบาททางการบริหารหลายประการ 

โดยเฉพาะการประเมินนั้นตองมองหลายมิติ (multi-dimension) มีการประเมินที่หลากหลาย เชน มีทั้งการ

ประเมินทีเ่นนพฤติกรรมและการประเมินทีเ่นนผลลัพธ เปนตน (Cascio 1989)  การประเมินทีเ่นน

พฤติกรรม (behavioral-orientation) มี 2 วิธท่ีีสําคัญ คือ 1) วิธีมาตราประมาณคาแบบกราฟฟค (graphic 

rating scales) กําหนดเปนรายการพฤติกรรมหรือคุณลักษณะทั่ว ๆ ไปไวในตาราง (เชน การมาทํางาน 

คุณภาพของงาน ปริมาณงาน ความสัมพันธกับคนอื่น หรือความรูในงาน เปนตน) เพื่อใชประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของคนงาน ขอดีสําหรับวิธีการนี้คือ รายการพฤติกรรมหรอืคุณลักษณะมีลักษณะกวาง ๆ 
สามารถยืดหยุนนําไปใชกับงานอื่นที่แตกตางกันได แตก็อาจมีความสับสนบางประการ เชน บางพฤติกรรม
หรือบางคุณลักษณะในงานที่แตกตางกัน อาจจะแปลความหมายไมตรงกัน เชน คําวา “คุณภาพ” ของงาน

หนึ่งอาจแตกตางจากของอีกงานหนึ่ง เปนตน ดังนั้นเพื่อแกขอบกพรองดังกลาว จึงไดมีการพัฒนาอีก
วิธีการหนึ่งข้ึนมา คือ 2) วิธีมาตราประมาณคาพฤติกรรมที่จัดแบงเปนระดับชั้น  (behaviorally anchored 

rating scales: BARS)  โดยมชุีดของพฤติกรรมที่จัดตามลําดับชั้น  (ท้ังสองวิธีการดภูาพประกอบ) 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพประกอบแสดงวิธีการประเมินการปฏิบัติแบบมาตราประมาณคาแบบกราฟฟค   
(ปรับปรุงจาก Bartol & others 1998 หนา 446) 

ระดับการปฏิบัติงาน 

        ปจจัยประเมิน                   ไมพอใจ  มีเงื่อนไข   พอใจ    พอใจมาก  ดีเดน   
การมาทํางาน 

การเปนท่ีพึ่งได 
คุณภาพของงาน 

ปริมาณงาน 

ความสัมพันธกับคนอื่น 

พิมพในวารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 24 (3): 8-27. 
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ภาพประกอบแสดงวิธีการประเมินคาพฤติกรรมแบบแบงเปนระดับชั้น 

 

 การสรางเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน นั้น ควรคํานึงถึงท้ังเกณฑดานที่เปนพฤติกรรมและ
เกณฑท่ีเปนผลลัพธหรอืผลงาน  ซึ่งในหนวยงานแตละแหงอาจกําหนดไมเหมือนกัน ข้ึนกับบรรทัดฐาน  
คานิยม และความเชื่อของแตละหนวยงานนัน้ อยางไรก็ตาม อาจพิจารณาไดจากเกณฑมาตรฐานของคุรุ
สภาในดานตาง ๆ ดังนี้ 

ระดับท่ี 5 นอกจากระดับท่ี 4 แลว ยังมีการริเริ่มงานใหม ๆ ท่ีเปนประโยชนตอหนวยงานดวย 

ระดับท่ี 4 นอกจากระดับท่ี 3 แลว ผลงานยังเปนท่ียอมรบัและเผยแพรดวย 

ระดับท่ี 3 นอกจากระดับท่ี 2 แลว ยังมีคุณภาพงานตามมาตรฐานดวย 

ระดับท่ี 2 นอกจากระดับท่ี 1 แลว ยังมีปริมาณงานตามที่กําหนด 

ระดับท่ี 1 มาปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2537 

มาตรฐานที่ 1  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 

มาตรฐานที่ 2  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน 

มาตรฐานที่ 3  มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 

มาตรฐานที่ 4  พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 

มาตรฐานที่ 5  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 

มาตรฐานที่ 6  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกนักเรียน 

มาตรฐานที่ 7  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 

มาตรฐานที่ 8  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน 

มาตรฐานที่ 9  รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 

มาตรฐานที่ 10  รวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรคในชุมชน 

มาตรฐานที่ 11  แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
 

แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 

1       ครูตองรักและเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใสชวยเหลือ สงเสริมใหกําลังใจในการศึกษาเลาเรียนแกศิษยโดยเสมอหนา 

2. ครูตองอบรม สั่งสอน ฝกฝน สรางเสริมความรู ทักษะและนิสัยที่ถูกตองดีงามใหแกศิษยอยางเต็มความสามารถดวยความ
บริสุทธิ์ใจ 

3. ครูตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยทั้งทางกาย วาจา และใจ 

4. ครูตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ และสังคมของศิษย 
5. ครูตองไมแสวงหาผลประโยชนอันเปนอามิสสนิจางจากศิษยในการปฏิบัติหนาที่ตามปกติ และไมใชศิษยกระทําการใด ๆ 

อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ 

6. ครูยอมพัฒนาตนเอง ทั้งในดานวิชาชีพ ดานบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทางวิชาการเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง อยูเสมอ 

7. ครูยอมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพครู 

8. ครูพึงชวยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสรางสรรค 
9. ครูพึงประพฤตปิฏบัิติตน เปนผูนําการอนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย 
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การประเมินทีเ่นนผลลัพธ (results-orientation) เปนการประเมินที่เปนไปตามหลักการบริหาร

แบบเนนวัตถุประสงค (Management By Objectives: MBO) คือ จากจุดหมายขององคการโดยรวม    

จุดหมายของหนวยงานยอย ตลอดจนจุดหมายสวนบุคคล ท่ีกําหนดไว จะเปนแนวทางในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคนงานแตละคนอยางสม่ําเสมอตลอดป  เพื่อดูวาพวกเขาทํางานไดผลตามจุดหมายท่ี
กําหนดไวไดดีเพียงใด  การประเมินแบบนี้เหมาะกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพิเศษ โครงการ งานเชิง
บริหารหรอืงานเชิงพัฒนามากกวางานประจํา แตมีหลายองคการไดนําวิธีการประเมินแบบมาตราประมาณ
คาแบบกราฟฟค ซึ่งใชไดเหมาะสมกับงานประจํา มาใชควบคูกับวิธีการประเมินแบบเนนผลลัพธนี้ (Bartol 

& others 1998) 

คําถามกรณีการประเมินผลท่ีเนนผลลัพธ คือ  1) ผลลัพธท่ีพึงประสงคระดับตัวบุคคลมีอะไรบาง 

(ภาระงานการสอน การสรางผลงานทางวิชาการ การวิจัย เปนตน)  2) ผลลัพธท่ีพึงประสงคระดับภาควิชา

หรือหนวยงานมีอะไรบาง (การมีสวนรวมในกิจกรรมการบริหารภาควิชา เปนตน) และผลลัพธท่ีพึง

ประสงคระดับคณะ (การมีสวนรวมในกิจกรรมการบริหารหรือทางวิชาการของคณะ เปนตน) 

สําหรับเทคนิคในการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น อาจใชระบบการประเมิน 180 องศา  หรือ 

360 องศา (Bartol & others 1998) กลาวคือ ระบบการประเมิน 180 องศา (180-degree appraisal 

system) เปนการประเมินที่มิใชเฉพาะผูบริหารเปนผูประเมินเทานั้น แตยังใหกลุมเพื่อน  ลกูคาภายใน และ

บางกรณีอาจใชลูกคาภายนอก เปนผูรวมการประเมินผลดวย  และหากเพิ่มผูใตบังคับบัญชาเปนผูประเมิน
ดวย ก็จะเปนระบบการประเมนิ 360 องศา 

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นอาจมีขอผิดพลาด (error) อันเนื่องจากสาเหตุหลายประการที่

ควรคํานึงถึง ดังนี้ เชน  
1) halo effects เกิดจากการใชความเห็นที่มีตอคุณลักษณะเพียงหนึ่งหรอืสองลักษณะไป

ประเมินคุณลักษณะอื่น ท้ังหมด   
2) contrast error เปนการเปรียบเทียบผูใตบังคับบัญชาคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่ง ไมไดนําไป

เปรียบเทียบกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน  เชน การประเมินคนงานที่ทํางานในระดับปกติคน
หนึ่ง หากนําไปเปรียบเทียบกับคนที่ทํางานได “ไมเปนที่พอใจมาก” อีกคนหนึ่ง คนที่ทํางาน

ระดับปกตินั้นมีโอกาสจะไดรบัการประเมินในระดับ “ดีเดน” เปนตน    

3) recency error เปนการประเมินจากผลการปฏิบัติงานเฉพาะในปจจุบัน ไมมองผลงานที่ผาน
มาดวย   

4) leniency error เปนการประเมินดวยความเมตตาใจดีมากเกินไป  
5) severity error ประเมินดวยความรุนแรงเกินไป   
6) self-serving bias คือเปนการประเมินโดยมองวาตนเปนผูทําใหสําเร็จ และมองคนอื่นวาทํา

ใหลมเหลว อนัทําใหผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาตอวากันไปมา เพราะตางฝายตาง
มองวาตนเปนผูกอใหเกิดความสําเร็จ 
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Massie & Douglas (1981) ใหขอเสนอแนะวา จุดมุงหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดี

นั้น ตองเปนไปเพื่อใหผูถูกประเมินไดรับการกระตุนเพื่อใหปฏิบัติงานไดดีข้ึน และจะตองสรางระบบการ
ประเมินแบบยึดหลักคุณธรรม (merit rating system)  โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้   

1) ระบบที่ดีควรมีการประเมินผล  วันตอวัน ท้ังในดานดีและดานที่ไมดี มีการบันทึกไว   
2) ผูรับการประเมินควรไดรับการชี้แจงใหทราบความจริงทันทีท่ีผลการประเมินมีความชัดเจน   
3) ระบบที่ดีผูไดรับการประเมินควรมีสวนเกี่ยวของดวย โดยควรทราบกฎเกณฑในการประเมิน 

(rules of the game) และทราบวาพวกเขาจะถูกประเมินอะไรบาง   

4) ควรเปนการประเมินผล “การปฏิบัติงาน” ไมใชการประเมิน “ตัวบุคคล”   

5) การประเมินควรคํานึงถึงผูปฏิบัติงานใหมวายังตองอาศัยระยะเวลาในการฝกฝนงาน ไมควร
พิจารณาบนพื้นฐานเดียวกับผูไดรับการพัฒนามาแลว  

6) วิธีการประเมิน ระดบัของการประเมิน ควรไดรับการพัฒนาใหชัดเจน ไมควรใหคลุมเครือ 
เชน บางแหงใชระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน แตบางแหงใชพอใจมาก-พอใจนอย เปนตน  

7) มาตรฐานการปฏิบัติงานควรเปนไปตามวัตถุประสงคขององคการหรอืหนวยงาน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานอาจนําประเด็นและขอคิดตาง ๆ จากทฤษฎีการจูงใจมาประยุกตใช
ได เพราะในการบริหารงานนั้น ผูบริหารจะตองทําการจูงใจใหคนทุมเทแรงกายและแรงใจอยางเต็ม
ความสามารถ เพื่อใหเกิดผลสาํเร็จตามจุดหมายขององคการที่ตั้งไว (เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน)  

โดยเนนการทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเทาท่ีจะทําได  (Luthans 1981) อยางไรก็ตาม การจูงใจคนให

ทํางานนั้น ผูบริหารตองคํานึงถึงการตอบสนองจุดหมายของตัวบุคคลและจุดหมายขององคการควบคูกัน
ไปดวย จะละเลยหรอืใหความสําคัญเฉพาะสวนใดสวนหนึ่งคงไมได เนื่องจากคนและองคการตางมี
ความสัมพันธและตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน คนเขาไปเปนสมาชิกขององคการใดก็ยอมคาดหวังวาจะ
ไดรับการตอบสนองความตองการตาง ๆ ดวย เชน    คาจาง ผลประโยชนตอบแทน การดูแลเอาใจใส 
สภาพการทํางานที่เหมาะสม ความเปนธรรม ความมีหนามีตา และโอกาสในความกาวหนา เปนตน 
ขณะเดียวกัน องคการก็มคีวามคาดหวังเชนกันวา จะไดรับการทุมเทความพยายามจากคนงานอยางเต็ม
กําลังความสามารถเพื่อใหไดผลผลิตตามจุดหมายขององคการ ดังนั้นผูบรหิารท่ีมีความสามารถจึงจะตอง
บริหารงานใหจดุหมายของตัวบุคคลและจุดหมายขององคการบรรลผุลดวยกันทั้งคู โดยอาศัยกระบวนการ
จูงใจ ซึ่งประกอบดวยการคํานึงถึงความตองการทั้งสองดาน เพื่อนําไปสูพฤติกรรมที่พึงประสงคและการ
บรรลุจุดหมายที่ตองการ ดังภาพประกอบ 
 

 
               

        
         ภาพประกอบแสดงการจูงใจเพื่อการบรรลุจุดหมายตวับุคคลและองคการ 

 

บรรลจดหมายหรือตอบสนองความตองการของคนงาน 

บรรลจดหมายหรือตอบสนองความตองการขององคการ 

คนงาน ผูบริหาร 

กระบวนการจูงใจ 
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เกี่ยวกับกระบวนการจูงใจดังภาพประกอบ อธิบายไดวา บุคคลจะประกอบดวยความตองการ ซึ่ง
ความตองการนีจ้ะกอใหเกิดความเครียดข้ึนในตัวบุคคล อันจะนําไปสูพฤติกรรมที่มีเปาหมายเพื่อ
ตอบสนองความตองการนั้น กระบวนการดังกลาวนี้ดูเหมอืนเปนเรื่องงาย ๆ แตในทางปฏิบัตินับวามีความ
ซับซอนและยุงยากมาก เนื่องจาก 1) บุคคลแตละคนมีความแตกตางกัน 2) พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมี

หลากหลายวิธ ี แมจะเปนความตองการอันเดียวกันก็ตาม  3) การกระทําของบุคคลไมคงเสนคงวา 

เปลี่ยนแปลงงาย และ 4) บุคคลมีปฏิกริยาตอความลมเหลวในการตอบสนองความตองการที่แตกตางกัน 

เปนตน(Hellriegel & Slocum 1982) ดังนั้น การศึกษาทฤษฎีการจูงใจตาง ๆ คงจะชวยใหสามารถนํา

แนวคิดไปใชใหเปนประโยชนตอการประเมินผลการปฏิบัติงานไดดีข้ึน 

ทฤษฎีการจูงใจ (motivation theory) มีวิวัฒนาการมาสองรูปแบบ คือ รูปแบบเชิงเนื้อหา 

(content models) และรูปแบบเชิงกระบวนการ (process models) กรณีรูปแบบเชิงเนื้อหา เริ่มตนมา

ตั้งแตยุคทฤษฎีการบริหารเชิงวิทยาศาสตร คือ Frederick W. Taylor, Frank Gilberth และ Henry L. 

Gantt ท่ีเสนอแนวคิดการจูงใจดวยคาจาง มาถึงยุคของ G.E. Mayo ซึ่งเปนยุคการบริหารทัศนะเชิง

พฤติกรรม วาดวยเรือ่งมนุษยสัมพันธ รวมถงึยุคของ Maslow, Herzberg, Alderfer และ McClelland 

สําหรับรูปแบบเชิงกระบวนการประกอบดวยทฤษฎีความคาดหวังและทฤษฎีความเสมอภาค ดัง
ภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           content models      process models 

ภาพประกอบแสดงวิวัฒนาการของทฤษฎีการจูงใจ (ปรับปรุงจาก Luthans 1981 หนา 176) 

 

ทฤษฎีการจูงใจเชิงเนือ้หา (content models) เปนทฤษฎีท่ีพยายามจะตอบคําถามวา          “มีอะไร

ที่จะจูงใจคนใหทํางานไดบาง” (What it is that motivates people at work?) เกี่ยวของกับความตองการ

scientific management 
wage incentives 

human relations 
economic,security,condition 

Maslow  
hierarchy of needs 

Herzherg 
motivators-hygiene factors 

Alderfer  
ERG needs 

Lewin & Tolman 
expectancy concerns 

Vroom 
valence/expectancy 

Porter & Lawler 
performance satisfaction 

Lawler 
E-P & P-O expectancies 

Festinger&Homans 

exchange 

Adam 
 equity 

Heider, Charmes & 
Ben:self-perception 

Kelly & Rotter 
attribution 
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หรือแรงขับ (needs/drives) ท่ีคนงานมีหรือตองการไดรับ และตองการอะไรมากอะไรนอย มีทฤษฎีท่ี

สําคัญดังนี้  
1. ทฤษฎีการจูงใจในยุคการบริหารเชิงวิทยาศาสตร เปนยุคการจูงใจดวยคาจาง (wage) เปนยุคท่ี

มุงงานเปนหลัก (job-centered) โดยถือวางานและวิธีการทํางานเปนหัวใจของการจูงใจที่           ผูบริหาร

จะตองใหความสําคัญ  มีการคนหาวิธีการทํางานที่ดีท่ีสุด (one best way) สําหรับงานที่จะทํา  แตละอยาง

เพื่อความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ คนเปนเพียงมนุษยเศรษฐกิจ (economic man) ท่ีมีเงินหรอืรายไดเปน

สิ่งจูงใจ การจายผลตอบแทนจะจายใหตามผลผลิต ใชการปรับคนเขากับงาน ซึ่งงานนั้นไดกําหนดวิธกีาร
เอาไวแลว ดภูาพประกอบ 
 

 

 

 

 
     ภาพประกอบแสดงการจูงใจโดยมุงงานเปนหลัก 

 

2. ทฤษฎีการจงูใจยุคการบริหารเชิงพฤติกรรม เนนความมีมนุษยสัมพันธ มุงสรางความพึงพอใจ
ในการทํางานใหแกคนงาน ใหมีความเปนอิสระที่จะริเริ่มเพื่อการสรางสรรค การมีสิทธิท่ีจะเลือกวิธีการ
ทํางาน ผูบริหารจะเปนฝายพิจารณาปรับหรือจัดงานใหเหมาะสมหรือเปนที่พึงพอใจแกคนงานที่จะทํานั้น 
เปนการยึดถือคนเปนศูนยกลาง (human-centered) มองคนเปนมนุษยสังคม (social man) มากกวาการ

เปนมนุษยเศรษฐกิจ (economic man) ดูภาพประกอบ 

 

 

 

 

 
            ภาพประกอบแสดงการจูงใจโดยมุงคนเปนศูนยกลาง 
 

หลักการของทฤษฎีท้ังสองตางมีสวนถูกตอง จะแยกใชทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งยอมไมถูกตอง ควรใช
ควบคูกันไป   ในทางปฏิบัติ ก็จําเปนตองกําหนดขอกําหนดและวิธีการทํางานไวดวย ขณะเดียวกันก็ตองมี
การจูงใจ เสริมแรง และความพึงพอใจใหกับคนงานดวยเชนกัน  ทฤษฎีท้ังสองจึงมีความถกูตองในตัวของ
มันเอง ไมขัดแยงกัน แตจะสนับสนุนซึ่งกันและกัน จึงจะบังเกิดผลมากที่สุด (Hellriegel & Slocum 1982; 

Dunham 1984; Luthans 1981; Holley & Jennings 1983) 

3. ทฤษฎีความตองการของ Maslow (Maslow’s needs theory) ในป 1943 Maslow ไดพิมพ

งานของเขาซึ่งเขาเชื่อวา ความตองการของมนุษยสามารถจดัลําดับขั้นได และเชื่ออีกวา เมื่อความตองการ

ผูบริหาร 

คน 

ปจจัยอื่น 

วิธีทํางาน งานที่ตองทํา บรรลุผล 

ผูบริหาร 

วิธีทํางาน 

ปจจัยอื่น 

คน งานที่ตองทํา บรรลุผล 
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ในลําดับใดบรรลุผลแลวก็จะไมเปนตัวจูงใจอีก แตความตองการในลําดับสูงข้ึนไปจะเปนตัวจูงใจแทน 
และเขาไดจัดลําดับความตองการเปน  5 ข้ัน ดังภาพประกอบ โดยแตละขั้นมีปจจัยท่ีเกี่ยวของดังนี ้

 ความตองการ    ปจจัยที่เกี่ยวของในองคการ 
 ความสําเร็จ     1. งานที่ทาทาย 

             (self-actualization)   2. ความริเริ่มสรางสรรค 

      3. ความกาวหนา 

      4. ความสําเร็จในงาน 

 การยอมรับนับถือ    1. ช่ืองาน 

 (self-esteem/self-respect)  2. เนื้องาน 

      3. การเพิ่มคาจางที่เปนธรรม 

      4. การยอมรับจากกลุมเพื่อนหรือผูบรหิาร 

      5. ความรับผิดชอบ 

 สังคมหรือความรัก   1. คุณภาพของการนิเทศ 

 (social or love)    2. กลุมทํางานที่เขากันได 

      3. ความเปนเพื่อนในอาชีพ 

 ความปลอดภัยและมั่นคง   1. สภาพการทํางานที่ปลอดภัย 

 (safety & security)   2. ผลประโยชนพิเศษที่ไดรับ 

      3. การเพิ่มเงินเดือน 

      4. ความมั่นคงในการทํางาน 

 ทางรางกายและความอยูรอด  1. สภาพอุณหภูม ิ

 (physiological & survival)  2. เงินเดือนที่เปนธรรม 

      3. อาหารและเครื่องดื่ม 

      4. สภาพการทํางาน 

 

       self-actualization needs 

           self-esteem or self-respect needs 

               social or love needs 

        safety & security needs 

            physiological & survival needs 

  
 ภาพประกอบแสดงลําดับความตองการ 5 ขั้นของ Maslow  (ปรับปรุงจาก Dunham 1984 หนา 106) 
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                  ทฤษฎีของ Maslow ไดรับการวจิารณวา เนื่องจากการจูงใจและพฤติกรรมของมนุษยเปนเรือ่ง

สลับซับซอน แตจากการจัดลําดับขั้นความตองการที่มีแบบแผนคอนขางแนนอนดังกลาว ไดมีขอแนะนําวา 
1) ไมควรยึดถอืตัวทฤษฎีอยางจริงจังวา คนเราจะตองมีความตองการตามลาํดับขั้นดังกลาว เพราะ Maslow 

เองยังกลาววา ความตองการในลําดับขั้นตาง ๆ นั้นมีความคาบเกี่ยวกันอยู คนเราอาจเกิดความตองการ
หลายลําดับขั้นในเวลาเดียวกันได เพียงแตมีความมากนอยตางกันตามสภาพการณและความ     รูสึกนึกคิด
ของแตละคนเทานั้น และมิไดหมายความวา มนุษยจะตองตอบสนองความตองการในลําดับหนึ่งจนเต็ม
แลวจึงหาทางตอบสนองในลําดับขั้นตอไป  มนุษยจะรูสึกไดถึงการไดรับการตอบสนองไดเพียงบางสวน 
และไมไดรับการตอบสนองเปนบางสวนในเวลาเดียวกัน โดยอัตราสวนความรูสึกเกี่ยวกับการตอบสนอง
ความตองการนี ้จะลดหลั่นลงเปนลําดับ เชน คนธรรมดาทั่วไปอาจรูสึกถึงการไดรับการตอบสนองทางราย
กายได 85% ข้ันความปลอดภยัและมั่นคงได 70% ข้ันสังคมหรือความรักได 50% ข้ันการยอมรับนับถือได 

40% และขั้นความสําเร็จได 10% เปนตน (ไมไดรับการตอบสนอง 15%, 30%, 50%, 30% และ 90% 

ตามลําดับ) ซึ่งจะทําใหคนตองจัดลําดับใหความสําคัญกับสิ่งจูงใจตาง ๆ ดวยตัวของเขาเอง  2) บุคคลอาจมี

ความตองการเพียงไมกี่ดาน และจะมุงตอบสนองความตองการของตนเพียงในจุด   นั้น ๆ เทานั้น  เชน คน
อาจคํานึงถึงเฉพาะความตองการทางรางกายและความอบอุนมั่นคงในครอบครัวเทานั้น หรอืบางคนอาจไม
สนใจเรื่องนี้ แตอาจทุมเทใหการสรางผลงานเพื่อใหเปนที่ยอมรับของคนรุนหลัง เปนตน  3) บุคคลอาจมี

ความตองการไมเปนไปตามลําดับขั้นดังกลาว เชน คนที่ตองการไดรับการยอมรับนับถือจากสังคมและ
เชื่อมั่นวาอุดมการณของตนถูกตอง อาจจะยอมดํารงชีวิตอยางแรนแคนเพียงเพื่อใหไดรับการยอมรับนับถือ
ก็ได เปนตน กรณีเชนนี้ถือวาความตองการขั้นแรกของเขาก็คือ การไดรบัการยอมรับนบัถือ ไมใชความ
ตองการทางรางกาย (Hellriegel & Slocum 1982; Staw 1983; Dunham 1984) 

4. ทฤษฎีสองปจจัยของ Herzberg (two-factors theory) มีช่ือเรียกหลายชื่อ เชน dual factors 

theory; motivation-maintenance และ motivation-hygiene theory เปนตน เปนผลจาก        การศึกษา

สัมภาษณวิศวกรและนักบัญชีประมาณ 200 คน จากโรงงานอุตสาหกรรม 11 แหงในเมือง          พิตส

เบอรก เกี่ยวกบัสิ่งท่ีทําใหพอใจหรือไมพอใจในการทํางาน ซึ่งพบวา สิ่งท่ีทําใหคนงานเกิดความไม  พึง
พอใจ (dissatisfaction) หากขาดสิ่งเหลานี้ไป (แตเมื่อมีอยูก็ไมไดหมายความวาจะเปนตัวจูงใจในการ

ทํางาน เปนเพียงแตไมใหเกิดความไมพึงพอใจตอการทํางานเทานั้น) มักเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน ซึ่ง Herzberg เรียกวาปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยธํารงรักษา (hygiene or maintenance factors) 

ประกอบดวย นโยบายและการบริหารองคการ การนิเทศงาน ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา กับเพื่อน

รวมงาน และกับผูใตบังคับบัญชา เงินเดอืน  ความมั่นคงในงาน  ชีวิตสวนตัว สภาพของงาน และ

สถานภาพ   สิ่งท่ีพบอีกประการหนึ่งคือ สิง่ท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจ (satisfaction) หากมีสิ่งเหลานี้อยู 

(หากขาดหายไป จะทําใหไมมีความพึงพอใจ (no satisfaction) แตไมถึงกับทําใหเกิดความไมพึงพอใจ 

(dissatisfaction)) มักเกี่ยวของกับตัวงานที่ทําอยู ซึ่ง Herzberg เรียกวา ปจจัยจูงใจ (motivational 

factors) ประกอบดวย ความสําเร็จ การไดรับการยอมรับ ความกาวหนาในตําแหนง ลักษณะของงาน 

โอกาสความกาวหนาสวนบุคคล และความรบัผิดชอบ (Donnelly, Gibson & Ivancevich 1984) ผล
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การศึกษาของ Herzberg  ดังกลาวนับวา ตรงขามกับทัศนะดั้งเดิมเกี่ยวความ     พึงพอใจในการทํางาน ซึ่ง

คนงานจะมีความพึงพอใจหรอืไมมีความพึงพอใจในการทํางานบนเสนที่ตอเนื่องกัน (continuum) ดัง

ภาพประกอบ 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
ภาพประกอบแสดงความพึงพอใจในการทํางานตามทัศนะดั้งเดิมกับทัศนะของ Herzberg 

(ปรับปรุงจาก Donnelly, Gibson & Ivancevich 1984  หนา 317) 
 

จากทัศนะของ Herzberg ดังกลาวมีผูใหความเห็นวา การท่ีจะสรางแรงจูงใจในการทํางานนั้น 

ควรพัฒนาหรือเพิ่มคุณคาของงาน (job enrichment)  มากกวาการขยายเนื้องาน (job enlargment)  ให

เนื้องานมีความทาทาย ใหความเปนอิสระในการทํางาน อยางไรก็ตาม ทฤษฎีของ Herzberg ไดรับการ

วิจารณใน 2 ลกัษณะ คือลักษณะที่เกี่ยวกับความแตกตางกันในการแปลความ และเกี่ยวกับระเบียบวิธีการ

วิจัยท่ีใช (Luthans 1981)  ในลักษณะแรก พบวาทฤษฎีของ Herzberg สามารถตีความไดถึง 5 แงมุม ดังนี้ 

คือ  แงมุมแรก มองวา ปจจัยจูงใจทุกตัวตางรวมกันสงผลตอความพึงพอใจมากกวาความไมพึงพอใจ และ

ปจจัยคํ้าจุนทุกตัวตางรวมกันสงผลตอความไมพึงพอใจมากกวาความพึงพอใจ แงมุมทีส่อง มองวา ปจจัยจูง
ใจทุกตัวรวมกนัสงผลตอความ    พึงพอใจมากกวาความไมพึงพอใจและปจจัยคํ้าจุนทุกตัวตางรวมกันสงผล
ตอความไมพึงพอใจมากกวาปจจัยจงูใจทุกตัวรวมกัน  แงมุมที่สาม มองวา ปจจัยจูงใจแตละตัวสงผลตอ
ความพึงพอใจมากกวาความไมพึงพอใจ และในทางกลับกัน ปจจัยคํ้าจุนแตละตัวสงผลตอความไมพึง
พอใจมากกวาความพึงพอใจ   แงมุมที่สี่ มองวา ปจจัยคํ้าจุนแตละตัวสงผลตอความไมพึงพอใจมากกวา
ปจจัยจูงใจตัวใด ๆ และในทางกลับกัน ปจจัยจูงใจแตละตัวสงผลตอความพึงพอใจมากกวาปจจัยคํ้าจุนตัว
ใด ๆ แงมุมที่หา มองวา        มีเฉพาะปจจัยจูงใจเทานั้นที่สงผลตอความพึงพอใจ และมีเฉพาะปจจัยคํ้าจุน
เทานั้นที่สงผลตอความไมพึงพอใจ (ตามทัศนะที่อธิบายขางตน) 

ในลักษณะหลัง เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยนัน้ ปรากฏวามีผูใชระเบียบวิธีวิจยัท่ีแตกตางจากที่ 
Herzberg ใชแลวพบวา ไดผลท่ีแตกตางออกไป คือพบวา ไมสามารถจําแนกไดอยางชัดเจนวา ปจจัยใดที่

นําไปสูความพึงพอใจและปจจัยใดที่นําไปสูความไมพึงพอใจ และยังมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งท่ีใชระเบียบ
วิธีการวจิัยเชนเดียวกับ Herzberg แตไดผลท่ีไมตรงกัน โดยพบวา ปจจัยท่ีเกี่ยวของกบังานนั้นสามารถ

สงผลตอท้ังความพึงพอใจและความไมพึงพอใจในการทํางาน  

ทัศนะแบบดั้งเดิม 
     satisfaction        dissatisfaction 
  

ทัศนะของ Herzberg 
 

     satisfaction   ปจจัยจูงใจ     no satisfaction 
                     

     no satisfaction          ปจจัยค้ําจุน/ธํารงรกัษา     dissatisfaction 
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House และ Wigdor (อางใน Dunham 1984) ใหทัศนะวา Herzberg ศึกษาคอนขางงายเกินไป 

และจากการวิเคราะหผลงานใหมของเขาพบวา 1) เหตุการณใด ๆ สามารถจะสงผลตอความพึงพอใจใหคน

หนึ่งได แตอาจสงผลตอความไมพึงพอใจใหอีกคนหนึ่งได 2) ปจจัยหนึง่ ๆ สามารถสงผลตอท้ังความพึง

พอใจและความไมพึงพอใจในคนงานกลุมเดียวกัน 3) ปจจัยจูงใจสามารถสงผลตอความพึงพอใจหรอืไม

พึงพอใจมากกวาปจจัยคํ้าจุน  นอกจากนั้น Vroom (อางใน Hellriegel & Slocum 1982) ยังใหทัศนะอีกวา 

ทฤษฎีของ Herzberg คลายคลึงกับทฤษฎีของ Maslow มาก และในทางปฏิบัติ ไดพิสูจนยืนยันวา ทฤษฎี

ท้ังสองคอนขางเปนจริงและใชไดกับกลุมอาชีพท่ีมีตําแหนงสูง เชน วิศวกรหรอืนักบัญชี เปนตน แตเมื่อ
นําไปใชกับพนักงานระดับต่ํากวาลงไป ผลปรากฏวาไมเปนไปตามที่กลาวมา ทีเดียวนัก  แตอยางไรก็ตาม 
แมจะมขีอวิจารณและขอสงสัยตอทฤษฎีของ Herzberg คอนขางมาก แตก็ถือวาเปนการทดสอบกัน ดีกวา

ท่ีจะวางเฉย ขณะเดียวกันก็มีผูนําทฤษฎีนี้ไปประยุกตใชกันอยางแพรหลาย 

 5. ทฤษฎี ERG ของ Alderfer (Alderfer’s ERG Theory)  Alderfer ไดนําพื้นฐานความรูจาก

ทฤษฎีของ Maslow และ Herzberg มาสรางรูปแบบการจูงใจขึ้นใหมท่ีคลายคลึงกัน โดยแบงความ

ตองการของมนุษยออกเปน 3 กลุมใหญ  (Luthans 1981) ดังนี้  1) ความตองการอยูรอด (E- existence) 

เปนความตองการทางรางกาย สิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน อาหาร ท่ีอยูอาศัย เปนตน หรือในองคการก็เปน 
คาจาง โบนัส ผลประโยชนตอบแทน สภาพการทํางานที่ดี และสัญญาวาจาง เปนตน       2) ความตองการ

ความสัมพันธ (R- relatedness) เปนความตองการความสัมพันธท่ีมีตอกันกับบุคคลในองคการ เปนความ

ตองการทุกชนิดในเชิงมนุษยสัมพันธ  3) ความตองการกาวหนาและเติบโต (G – growth) เปนความ

ตองการเกี่ยวกบัการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงสภาพ และความเติบโตกาวหนาของคนงาน ความอยากเปนผู
ริเริ่มบุกเบิก มีขอบเขตอํานาจขยายกวางออกไป การพัฒนาเติบโตดวยความรูความสามารถในองคการก็
เปนความตองการความรับผิดชอบเพิ่ม การทํากิจกรรมใหมท่ีมีโอกาสใชความรูความสามารถใหม และการ
มีโอกาสสัมผัสงานใหมหลายดานมากขึ้น 

ทฤษฎี ERG มีสมมุติฐานที่สําคัญ 3 ประการ ท่ีมีสวนคลายคลึงและแตกตางจากทฤษฎีของ 

Maslow ดังนี้คือ 1) หากความตองการระดับใดไดรับการตอบสนองนอย ความตองการประเภทนั้นจะมีอยู

สูง เชน หากเงินเดือนมีนอย ความตองการดานนี้จะสูง เปนตน  2) หากความตองการประเภทที่อยูต่ํากวา

ไดรับการตอบสนองมากพอแลวจะทําใหความตองการประเภทที่อยูสูงข้ึนไปมีมากยิ่งข้ึน เชน ไดรับคาจาง
มากพอแลว ก็จะตองการความยอมรับจากเพื่อนรวมงานมากขึ้น เปนตน  3) หากความตองการประเภทที่อยู

สูงมีอุปสรรคตดิขัด ไดรับการตอบสนองนอย ก็จะทําใหความตองการประเภทที่ต่ํากวาลงไป มีความสําคัญ
มากขึ้น เชน ไมมีโอกาสเปลี่ยนงานใหมท่ีทาทายมากขึ้นได ก็จะหันมาสนใจและตองการความสัมพันธกับ
เพื่อนรวมงานมากขึ้น เปนตน จากสมมุติฐานนี้ เห็นไดวา สองประการแรกคลายคลึงกับทฤษฎีของ 
Maslow แตประการที่สามแตกตางกัน กลาวคือ Maslow เนนการไดรบัการตอบสนองเปนขั้น ๆ และ   

กาวหนาเรื่อยไป แต Alderfer สามารถจะถอยหลังได โดยความตองการใดไมไดรับการตอบสนอง กจ็ะ

ยอนกลับไปหาความตองการระดับต่ํากวาทันที  สําหรับทฤษฎี ERG ของ Alderfer กับทฤษฎีของ Maslow 

และทฤษฎีของ Herzberg แสดงภาพประกอบเปรียบเทียบกันไดดังนี้ 
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    Herzberg’s fwo factors              Maslow’s hierarchy of needs      Alderfer’s ERG needs 

 
                     growth 

         
 motivational factors 

 
                   relatedness 

 

 
 hygiene factors 
                  existence 

 
ภาพประกอบแสดงเปรียบเทียบทฤษฎีการจูงใจของ Herzberg : Maslow : Alderfer 

(ปรับปรุงจาก Luthans 1981 หนา 185) 

 

6. ทฤษฎีความตองการความสําเร็จของ McClelland (the need to achieve theory) เปนทฤษฎี

ท่ี McClelland เชื่อวา มนุษยทุกคนตางมีความตองการเหมือนกัน เพียงแตมีขนาดมากนอยตางกันเทานั้น 

ความตองการนีแ้บงออกไปเปน 3 กลุมใหญ คือ ความตองการความสําเรจ็ (need for achievement : 

nAch) เปนความตองการที่จะบรรลุผลสําเร็จในงานที่มีความทาทาย และการบรรลุมาตรฐานของงานที่ทํา

ไดอยางดีเยี่ยม (excellence)  โดยท่ัวไปแลว บุคคลที่มีความตองการความสําเร็จในงานสูงจะพยายามหา 

หรือสรางสถานการณเชิงแขงขันใหกับตนเอง เพื่อทํางานใหบรรลุผลสําเร็จดวยความพยายามของตนเอง 
และตองการไดรับผลจากการทํางานนั้นในทันทีดวย  และบุคคลที่มีความตองการเชนนี้มักหลีกเลี่ยงงานที่มี
จุดหมายที่เปนไปไมไดหรือยากเกินไป เนื่องจากมีความเสี่ยงตอความลมเหลว (McCleland 1985 อางใน 

Bartol & others 1998)  นอกจากนั้น บุคคลประเภทนี้ยังตองการแกปญหาดวยความคิดสรางสรรค การ

สรางนวัตกรรม จึงเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาขององคการ (Steers 1987)  Bartol & others (1998) กลาววา 

โดยทั่วไปจะมีคนเพียงประมาณ 10 % ขององคการท่ีมีความตองการความสาํเร็จสูง ผูบริหารพึงจัดสิ่งจูงใจ

ใหบุคคลเหลานี้ดวยงานที่มีความทาทาย สามารถบรรลผุลได และมีผลยอนกลับทันที  แมวาบุคคลประเภท
นี้จะมีแรงจูงใจจากภายใน (intrinsic motivation) ก็ตาม แตผูบริหารก็พึงใหความสําคัญกับปจจัยภายนอก 

(extrinsic motivation) ดวยเชนกัน (Hackman & others 1977)  ความตองการอํานาจ (need for power : 

nPow) เปนความตองการมอีทิธิพลเหนือคนอื่น และสามารถควบคุมสถานการณได  อํานาจนี้มีสอง

ลักษณะคือ อํานาจเชิงสวนตัว (personal power) เปนอํานาจที่ตองการมีอิทธิพลเหนือคนอื่น ตองการให

คนอื่นภักดีตอตนเองเปนสวนตัว ไมใชเพื่อองคการ บางครั้งอาจทําใหจุดหมายขององคการถูกทําลายลงได 
อีกลักษณะหนึ่งคือ อํานาจเชิงสถาบัน (institutional power)  เปนอํานาจที่มุงทํางานรวมกบับุคคลอื่นเพื่อ

แกปญหาหรือเพื่อบรรลจุุดหมายขององคการ เปนบุคคลที่พยายามหาอะไรทําเพื่อองคการ อุทิศตนเพื่อ
องคการ จึงเปนบุคคลที่ผูบริหารพึงสงเสรมิใหมีตําแหนงเพื่อใหมีอิทธิพลตอการใชความพยายามของคน

self-actualization 

 
self-esteem 

 
social/love 

 
safety/security 

 
physiological/survival 
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อื่นดวย ความตองการความ สมัพันธ (need for affiliation : nAff) เปนความตองการความอบอุน และความ

เปนมิตรกับคนอื่น จึงมักแสดงออกโดยหวงัจะใหไดรับการยอมรับจากคนอื่น หวังไดรับการมีน้ําใจตอบ
แทนจากคนอื่น จึงพยายามทําตนใหสอดคลองกับความตองการและความอยากไดของคนอื่นและพยายาม
ทําตนเปนคนมีความจริงใจและพยายามเขาใจความรูสึกของคนอื่นใหมาก บุคคลประเภทนี้ ผูบริหารพึง
สรางแรงจงูใจโดยใหทํางานแบบมีสวนรวมใหมากขึ้น 

McClelland (อางใน Bartol & others 1998) วิเคราะหบุคคลที่มีความตองการสามกลุมนี้วา 

บุคคลที่มีความตองการความสาํเร็จสูงมักทําอะไรเพื่อตนเองมากกวาเพื่อคนอื่นหรอืตอองคการ จึงอาจมี
ปญหาการทํางานรวมกับคนอืน่และการรอรบัผลตอบแทนจากการทํางาน และกรณีคนที่มีความตองการ
อํานาจเชิงสวนตัวสูง ก็มักจะใหคนอื่นทําอะไรเพื่อผลประโยชนของตนเอง และคนที่มีความตองการ
ความสัมพันธกับบุคคลอื่นสูง ก็มักมีจุดออนในทางการบริหาร คือมักคํานึงถึงความสัมพันธสวนบุคคล
มากกวาการบรรลุจุดหมายขององคการ บุคคลที่มีความเหมาะสมกับตําแหนงทางการบริหารมากกวา
ลักษณะอื่น คือ คนที่มีความตองการอํานาจเชิงสถาบันสูง  เนื่องจากจะสามารถประสานความรวมมือจาก
คนอื่นเพื่อทํางานใหบรรลุจุดหมายขององคการได อยางไรก็ตาม บุคคลที่มีความตองการความสําเร็จสูงอาจ
เหมาะสมกับตําแหนงทางการบริหารในองคการระยะเริ่มแรกหรือในสภาวะที่เผชิญกับการแขงขันอยาง
รุนแรง   
            ทฤษฎีของ Maslow , Herzberg , Alderfer  และ McClelland ในเชิงเปรียบเทียบ ดูภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบแสดงเปรียบเทียบทฤษฎีจูงใจในรูปแบบเชิงเนื้อหา 4 ทฤษฎี 

(ปรับปรุงจาก Bartol & others 1998 หนา 499) 

 

ทฤษฎีการจูงใจเชิงกระบวนการ (process model) เปนทฤษฎีท่ีกลาวถึงกระบวนการความคิด

ของคนงานที่มีตอการจูงใจวาเปนอยางไร แตกตางจากทฤษฎีเชิงเนื้อหาที่กลาวถึงความตองการ (needs) 

หรือพลังขับ (drives) วามีอะไรกันบางที่จะจูงใจใหคนทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและ      ประสิทธิผล  

ในที่นี้จะกลาวถึง 3 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีความคาดหวัง ทฤษฎีความเสมอภาค และทฤษฎีการกําหนดจุดหมาย 

1. ทฤษฎีความคาดหวัง (expectancy theory)  พัฒนาขึ้นโดย Vroom ซึ่งช้ีใหเห็นวา การท่ี

คนงานจะมีแรงจูงใจที่จะทุมเทความพยายาม (effort)  เพื่อการปฏิบัติงาน (performance) เพื่อใหได
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ผลงานตามที่ตองการหรือไมนั้นจะพิจารณาจากองคประกอบ 3 ประการ คือ ความคาดหวังเกี่ยวกับความ

พยายามกับการปฏิบัติงาน ความคาดหวังเกีย่วกับการปฏิบัติงานกับผลลัพธ และความคาดหวังเกี่ยวกบั
คุณคาของผลลัพธหรือรางวลัท่ีจะไดรับ  (Bartol & others 1998)  ดูภาพประกอบขางลาง 

ความคาดหวังเกี่ยวกับความพยายามกับการปฏิบัติงาน (EP: effort-performance expectancy)

เปนการประเมินความเปนไปไดวาจะปฏิบัติงานไดหรือไม ซึ่งมักจะประเมินถึงความสามารถ (ability) และ

ความเพียงพอของปจจัยเชิงบรบิทอื่น ๆ ดวย เชน ทรัพยากรท่ีจะจัดหามาได เปนตน  ความคาดหวังเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานกับผลลัพธ (PO: performance-outcome expectancy) เปนการประเมินความเปนไปได

วาเมื่อปฏิบัติงานสําเร็จแลวจะไดรับรางวัลตอบแทนอะไร (รางวัลตอบแทนมีสองลักษณะ คือ รางวัลตอบ

แทนภายนอก (extrinsic rewards) เปนรางวัลท่ีคนอื่นเอาให  เชน โบนัส การเลื่อนตําแหนง เปนตน และ

รางวัลตอบแทนภายใน (intrinsic rewards) เปนรางวัลท่ีเกิดข้ึนภายในตัวเอง เชน เกิดความภูมิใจใน

ความสําเร็จของงาน เปนตน)  บางกรณีอาจพิจารณาถึงผลลพัธในทางลบดวย (เชน การสูญเสียเวลาวาง การ

สูญเสียเวลาใหกับครอบครัวเนื่องจากตองทุมเทใหกับงานมากขึ้น เปนตน) ความคาดหวังเกี่ยวกับคณุคา

ของรางวัล  (V: valence)  วามีความสําคัญมากนอยแคไหน  หากมีมากความคาดหวังก็จะสูง แตความ

คาดหวังนี้อาจถูกลบลางดวยคุณคาของสิ่งท่ีจะไดรับในทางลบได เชน การสูญเสียเวลา  ดังกลาวขางตน 
เปนตน (Gibson & others 1982) 

การท่ีจะพิจารณาวา  คนงานจะใชความพยายามในการปฏิบัติงานหรือไม จะพิจารณาใน
องคประกอบทั้งสาม เปนสูตรดังนี้  (EP) X  (PO) X (V) = motivation  หากผลการประเมินหรือความ
คาดหวังในองคประกอบทั้งสามสูงการจูงใจกจ็ะสูงไปดวย เปนสูตรดังนี้  high EP X high PO X high V 

= high motivation หรอืบางกรณีความคาดหวังในองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งต่ําหรือมีคาเปนศูนย 
(zero) ก็จะทําใหการจูงใจมีคาเทากับศูนยไปดวย ดังสูตร  high EP X zero PO X high V = zero 

motivation  ท้ังนี้เนื่องจากความไมแนใจวาจะทํางานประสบผลสําเร็จหรอืไม   
ในการปฏิบัติงาน หากการประเมินองคประกอบตาง ๆ อยูในระดับไมสูง แตจําตองมีการปฏิบัติ ก็

อาจมีการตอรองเพื่อใหเพิ่มคุณคาของรางวัล หรือเพิ่มแรงจงูใจที่จะใชความพยายาม (EP) หรือการ 

ปฏิบัติงาน (PO) ใหมากขึ้น  หรืออาจจะสรางทางเลือกอื่นเพื่อการเปรียบเทียบได   
 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบแสดงองคประกอบพื้นฐานตามทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom 

(ปรับปรุงจาก Bartol & others 1998 หนา 501) 

 

ความพยายาม 
(effort) 
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ผลลัพธ เชน  
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EP expectancy 

เปนไปไดแคไหน 

ท่ีจะปฏิบัติงานไดดี 

PO expectancy 
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จะไดรับรางวัลท่ีตองการ 
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แคไหน 
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Porter & Lawler (อางใน Bartol & others 1998) ไดพัฒนาทฤษฎีความคาดหวังดังกลาวขางตน 

โดยขยายความใหชัดเจนมากขึ้น เปน expanded expectancy-theory model ดูภาพประกอบขางลาง จาก

ภาพประกอบดังกลาวแสดงใหเห็นวาความพึงพอใจ (satisfaction) มิไดนําไปสูการปฏิบัติงาน 

(performance) แตในทางตรงกันขาม การปฏิบัติงาน (แตก็ไมเสมอไป) สามารถจะนําไปสูความพึงพอใจ

ได โดยผานกระบวนการของรางวัลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบแสดงทฤษฎีความคาดหวังของ Porter & Lawler 

(ปรับปรุงจาก Bartol & others 1998 หนา 504) 
 

จากรูปแบบในภาพประกอบดังกลาว สมมุติวา นาย ก ปฏิบัติงานไดดี ไดรับการเลื่อนตําแหนงท่ีดี 
มีความภูมิใจในผลงานที่ทํา และมีความพึงพอใจเกิดข้ึน กรณีเชนนี้ถือวานาย ก มี high performance และ 

high satisfaction  แตสมมุติวา นาย ข ปฏิบัติงานดี มีความภูมิใจในผลงาน แตไมไดผลตอบแทนจาก

ผูบังคับบัญชา ไมวาจะเปนคําชมเชย  โบนัส หรือการเลือ่นตําแหนง กรณีเชนนี้ถือวา นาย ข มีความพึง
พอใจอยูในระดับต่ํา  เพราะเขารูสึกวาไมไดรับรางวัลท่ีเหมาะสม เปนลักษณะ  high performance แต 

low satisfaction และสมมุติวา นาย ค ปฏิบัติงานเพียงเล็กนอย แตไดรับโบนัสตอนปลายป กรณีเชนนี้ถือ

วา นาย ค มี low performance แต high satisfaction คําถามสําหรับผูบริหารก็คือ ทําอยางไรจึงจะทําให

เกิดกรณีแบบ นาย ก ข้ึนได นั่นคือ high performance และ high satisfaction และบทบาทของผูบริหารท่ี

ควรคํานึงถึงสําหรับทฤษฎีนี้ก็คือ การพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถสูงข้ึน การจัดหาทรัพยากรให   
พอเพียง การกําหนดแนวปฏิบัติใหชัดเจน การกําหนดจุดหมายการทํางานใหนาทาทายและบรรลุผลได 
และจัดใหมีรางวัล (ท้ังภายในและภายนอก) สําหรับผูปฏิบัติงานไดดีอยางเหมาะสมและเปนธรรม โดย

คํานึงถึงทฤษฎีการจูงใจเชิงเนือ้หาที่กลาวถึงตอนตนดวยวา คุณคาของรางวัลท่ีคนงานคาดหวังจะไดรับนั้น 
ข้ึนอยูกับความตองการของแตละบุคคลที่แตกตางกันดวย 

2. ทฤษฎีความเสมอภาค (equity theory) พัฒนาโดย J. Stacy Adam (อางใน Bartol  & others 

1998) ทฤษฎีนี้เสนอแนวคิดวา สถานการณท่ีคนงานจะเกิดความพึงพอใจคือ ความสมดุลหรอืความเปน

ธรรมที่เกิดข้ึน เมื่อเขาไดรับรูวาสัดสวนของ inputs กับ outcomes ท่ีเขาไดรับเทาเทียมกับ      สัดสวนของ 

inputs กับ outcomes ของคนอื่นเมื่อเปรียบเทียบกัน  การเปรียบเทียบนี้ข้ึนอยูกับทัศนะของแตละบุคคล 

เชน กรณีการข้ึนเงินเดือน เขาอาจเปรียบเทียบกับเพื่อนรวมงาน เพื่อนในแผนกงานอื่น หรือในองคการอืน่

valence 

EP expectancy 

PO expectancy 

effort performance outcomes satisfaction 

perceived equitable rewards 
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ในระดับเดียวกัน   และคําวา inputs นี้อาจหมายถึงระดับการศึกษา ทักษะ ประสบการณ ช่ัวโมงการทํางาน 
และผลงาน และ outcomes อาจหมายถึง เงินเดือน โบนัส คําชมเชย ท่ีจอดรถ ท่ีทํางาน เฟอรนิเจอร และ
การมอบหมายงาน เปนตน   

การพิจารณาสัดสวน inputs – outcomes กับของคนอื่นดังกลาว เปนการพิจารณาแบบอิงกลุม 

(related) ไมใชการอิงเกณฑ (absolute) ซึ่งจะกอใหเกิดความไมเปนธรรม (inequity) ไดในสามกรณี       

ดังตอไปนี้ คือ 

1. สัดสวน inputs : outcomes ของเรา  >  สัดสวน inputs : outcomes ของคนอื่น 

2. สัดสวน inputs : outcomes ของเรา  <  สัดสวน inputs : outcomes ของคนอื่น 

3. สัดสวน inputs : outcomes ของเรา  =  สัดสวน inputs : outcomes ของคนอื่น 

ในสามกรณีดังกลาว กรณีท่ีสองจะมีผลตอความรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรมมากกวากรณีอื่น 
อันจะนําไปสูความเครียด (tension) และนําไปสูการขจัดหรือลดความไมเปนธรรมลง ยิง่รูสึกวาไมไดรบั

ความเปนธรรมมากเทาใด ความเครียดและความพยายามที่จะลดความไมเปนธรรมนั้นก็จะยิ่งมีมากขึ้น
เทานั้น ซึ่งอาจกระทําไดหลายวิธี เชน ลาออกจากงาน การกระทําตอคนอื่น  หรือเปลี่ยน inputs หรอื 

outcomes ของตน หรือแมกระทั่งการบิดเบือน inputs หรือ outcomes เปนตน ดังนั้นจึงมีขอแนะนํา

สําหรับผูบริหารวา จะตองสงเสริมการสือ่สารแบบสองทาง (two-way communication) กับ

ผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหเขาใจถึงการรับรูท่ีเปนธรรมของพวกเขา  ใหผูใตบังคับบัญชาไดทราบถึง “กฎ” 

(rules) ท่ีใชในการพิจารณาใหรางวลั และเชื่อมโยงไปถึงทฤษฎีความคาดหวังดังท่ีกลาวมาแลว โดยให

ผูใตบังคับบัญชาเขาใจใหชัดเจนถึงความสัมพันธระหวาง performance กับ outcomes และตองไมให

ผูใตบังคับบัญชาเกิดความรูสึกวาถูกโกง (cheated) เพราะเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเขารูสึกวาไมไดรบั

ความเปนธรรม (Luthans 1981)  

3. ทฤษฎีการกําหนดจุดหมาย (goal-setting theory) ดังกลาวมาแลวในเรื่องการวางแผนวา 

จุดหมาย (goal) เปนองคประกอบหนึ่งของกระบวนการวางแผน  ซึ่งก็มีนักทฤษฎีไดพัฒนาแนวคิดดังกลาว

เปนทฤษฎีการจูงใจ คือ Locke & Latham (อางใน Bartol & others 1998) ผูเสนอความคิดวา การกําหนด 

จุดหมายเพื่อบอกทิศทางการทํางาน เปนการจูงใจใหมีการปฏิบัติงาน (performance) ท่ีสําคัญประการหนึ่ง  

โดยความสําเรจ็ของการกําหนดจุดหมายเพื่อเปนการจูงใจในการปฏิบัติงานนั้น ข้ึนอยูกับจุดหมายที่กําหนด
นั้นวา มีคุณลักษณะที่เหมาะสมเพียงใด ดังนี้ คือ ความเฉพาะเจาะจงและวัดผลได ความทาทาย  
ความสามารถทําใหบรรลุผลได ความเกี่ยวพันกับภารกิจขององคการ และกําหนดเวลาแหงความสําเร็จ  
  นอกจากนั้น ความมีพันธะผูกพันกับจุดหมาย (goal commitment) ก็เปนองคประกอบหนึ่งของ

การจูงใจใหคนปฏิบัติงาน ตามคําอธิบายในทฤษฎีความคาดหวังดังท่ีกลาวมานั้น จะเห็นวา การท่ีจะจูงใจ
คนใหปฏิบัติงานใด ๆ นั้น คนจะมีระบบความคิดของตนเอง โดยจะมีความคาดหวังระหวาง E-P (วา ฉัน

สามารถจะทํางานบรรลุจุดหมายไดหรือไม?) ความคาดหวังระหวาง P-O (วา ถาฉันทําสําเร็จ ฉันจะไดรับ

รางวัลตอบแทนหรือไม?) และความคาดหวังกับคุณคาของรางวลั (วา รางวัลท่ีจะไดรับมีคุณคาตอฉัน

เพียงใด ?)  ถาสูตรความคาดหวังดังกลาวสูงทุกองคประกอบ แรงจูงใจในการทํางานก็จะสูงตามไปดวย ใน
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ทํานองเดียวกัน ถาบุคคลมีพันธะผูกพันกับจุดหมาย มีความมุงหวังจะใหบรรลผุล มองเหน็ความสัมพันธ
ระหวางการบรรลุผลสําเร็จกับรางวัลท่ีจะไดรบั และคุณคาของรางวัลนั้นแลว ก็จะมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานสูงดวยเชนกัน ดงันั้นทฤษฎีความคาดหวังกับทฤษฎีการกําหนดจุดหมายถึงอาจใชอธิบายขยาย
ความซึ่งกันและกันได (Garland 1984; Bartol & others 1998) 

 กลาวโดยสรุป การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนกระบวนกําหนดความคาดหวังในการปฏิบัติงาน
ของคนงาน การวัดผลงาน การประเมินผลงาน และการบันทึกผลการปฏิบัติงานใหสัมพันธกับความ
คาดหวังนั้น แลวสงขอมูลใหคนงานทราบ มีจุดมุงหมายหลักเพื่อใหเปนแรงกระตุนในทางบวกตอการ
ปฏิบัติงานของคนงาน แตอาจใชในจุดมุงหมายอื่นไดดวย เชน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การพิจารณาความดี
ความชอบ การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรมหรือพัฒนา เปนตน  การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดีควรมีท้ัง
การประเมินเชิงพฤติกรรม และการประเมินผลลัพธ  ผูรับการประเมินควรมีสวนรวมในระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น ไดทราบกฎเกณฑการประเมิน และทราบสิ่งท่ีจะถูกประเมินดวย และการ
ประเมินควรเปนการประเมินการปฏิบัติงาน มิใชเปนการประเมินตัวบุคคล นอกจากนั้น วิธีการประเมิน
และระดับของการประเมินควรกําหนดไวอยางชัดเจนไมคลุมเคลือ และควรมุงตอบสนองทั้งตอความ
ตองการสวนบคุคลและขององคการ 

 ความรูความเขาใจในทฤษฎีการจูงใจสามารถจะชวยใหการบริหารเพื่อใหการประเมินผลการ
ปฏิบัติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได เพราะทฤษฎีการจูงใจจะชวยใหผูบริหารไดกรอบ
แนวคิดวามีปจจัยหรอืสิ่งจงูใจอะไรบางที่สามารถจูงใจใหผูปฏิบัติงานทุมเทแรงกายแรงใจเพื่อใหบรรลุผล
ตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไวนั้น  และชวยใหเขาใจระบบความคิดของผูปฏิบัติงาน
วาพวกเขามีความคาดหวังจากการปฏิบัติงาน โดยคาดหวังวาเขาจะปฏิบัติงานนั้นใหบรรลผุลไดหรือไม 
เมื่อทําไดสําเร็จแลวเขาจะไดรับรางวัลหรือไม และรางวัลท่ีเขาจะไดรับนั้นมีคุณคาตอเขาเพียงใด  หากเขา
คาดหวังไววา แมจะทุมเทความพยายามมากเพียงใด เขาอาจทํางานไมสําเร็จ หรอืแมสําเร็จอาจไมไดรับ
รางวัลหรอืแมไดรับรางวัลอาจเปนรางวัลท่ีไมตรงกับความตองการของเขา เขาก็จะไมทุมเทความพยายาม
ใหกับงานนั้น   

ประเด็นที่นาทาทายตอผูบริหารในการประเมินผลการปฏิบัติงานก็คือ ทําอยางไรจึงจะทําใหการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นเปนสิ่งสะทอนความคาดหวังของหนวยงาน เปนผลลัพธท่ีคาดหวังใหเกิดข้ึน
อยางแทจริงและครอบคลุม ทําอยางไรจึงจะสามารถจูงใจผูปฏิบัติงานไดทุมเทแรงกายแรงใจเพื่อการ
บรรลุผลตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น ทําอยางไรจึงจะทําใหผลจากการประเมินนั้นสงผลตอ
การพัฒนาตนเองของผูปฏิบัติงานและตอการพัฒนางานอยางตอเนื่อง และทําอยางไรจึงจะสามารถจัดสรร
รางวัลเพือ่ตอบสนองตอความคาดหวังหรอืความตองการของผูปฏิบัติงานไดอยางเสมอภาคและเปนธรรม 
โดยเฉพาะในกรณีการพิจารณาความดีความชอบประจําป 
 อยางไรก็ตาม ไมวาจะเปนการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือการจูงใจคนใหทํางาน สําหรับ
บริบททางวัฒนธรรมสังคมไทยแลวมีประเด็นเกี่ยวกับคุณลักษณะ พฤติกรรม วัฒนธรรม หรืออุปนิสัยใน
การทํางานของคนไทยหลายประการที่นาจะเปนปญหาอุปสรรคที่ควรคํานึงถึงดังนี้ เชน ผลการศึกษาวิจยั
พบวา คนไทยสวนใหญยึดมั่นในตัวบุคคลมากกวาหลักการและเหตุผล  คนไทยสวนใหญมีความเคารพและ
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คลอยตามผูมีวยัวุฒิสูง โดยยึดถือหลักความเปนผูใหญท่ีมีอายุสูงกวา ผูนอยตองปฏิบัติตามผูใหญแบบ
ลูกขุนพลอยพยกัอยูตลอดเวลา ทําใหขาดความเปนตัวของตัวเอง ความคิดริเริ่มก็ไมปรากฏออกมา คนไทย
สวนใหญรักความเปนอิสระหรือชอบทําอะไรโดยลําพัง ไมนิยมการรวมกลุมหรอืรับผดิชอบงานเปนหมู
คณะ รักความเปนอิสระของตนเอง จนทําใหเปนคนเห็นแกตัวและเอาตัวรอดไวกอน ซึ่งทําใหคนไทยไม
สนใจตอการมีบทบาททางการเมือง หรอืการทํางานแบบอุทิศตนเพื่อสังคมสวนรวม คนไทยสวนใหญมี
ลักษณะอํานาจนิยมมากกวาอสิระนิยม เปนความนิยมท่ีผูกพันมาจากระบบศักดินา โดยถือวา คนที่มี
ตําแหนงหนาท่ีสําคัญทางราชการเปนผลจากบุญวาสนา ดังนั้นคนไทยจึงยอมรับอํานาจที่มาจากเบื้องบน
โดยปริยาย เพราะถือวา อํานาจที่มาจากเบื้องบนสามารถใหคุณใหโทษแกตนเองไดตลอดเวลา จนทําให
ความผันแปรในระบบการเมืองเปนไปตามความปรารถนาของเบื้องบน หาใชจากความตองการของ
ประชาชนเบื้องลางไม คนไทยสวนใหญนิยมการเลนพรรคเลนพวกมากกวาคุณธรรม โดยถือความสัมพันธ
สวนตัวในการติดตอหนาท่ีราชการ หรือการเขามีสวนรวมทางการเมือง โดยอาศัยความรูจกัมักคุนเกี่ยวดอง
เปนเครือญาติ มีการฝากฝงบุคคลใหไดรับการพิจารณาความดีความชอบ    ท้ังทางหนาท่ีราชการและ
การเมือง ดวยการใหอภิสิทธิ์เหนือบุคคลอื่นที่มิใชพวกพอง คนไทยสวนใหญมีความเฉื่อยชาโดยถอืคติ
พอใจในสิ่งท่ีตนเองมีอยู ไมกระตือรือรนในการทํางาน หรือเลือกแตงานที่เบาแรงแตไดคาตอบแทนสูง 
สภาพเชนนี้เปนผลมาจากคานิยมในสังคมที่สั่งสอนใหคนไทยเคยชินกับความสะดวกสบาย รักความ
สนุกสนาน นิยมความฟุมเฟอยเกินฐานะ  

คนไทยสวนใหญมีแนวคิดและความเชื่อวา การทํางานและการหาความสนุกเปนกิจกรรมที่
สามารถทํารวมกันได กลาวคือ การดําเนินกิจกรรมใด ๆ ในสังคมไทยจะตั้งบนพื้นฐานของความสนุก หาก
ขาดความสนุกสนาน คนไทยจะทํางานนั้นไมไดนาน พยายามหลีกเลี่ยงไปทํางานอื่นที่สนุกกวา ลักษณะ
ดังกลาวอาจใหประโยชนคือ ทําใหเกิดความเพลิดเพลิน ไมรูสึกเบื่อหนาย แตหากมุงสนุกจนเกินไปจะทํา
ใหประสิทธิภาพของงานลดลง ขาดความมุงมั่นในการทํางานที่จริงจัง เลอืกงาน ขาดวินัยในการทํางาน คน
ไทยสวนใหญมีแนวคิดและความเชื่อวา การทํางานอยางเดียวไมเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหชีวิตการงาน
ประสบความสําเร็จหรอืลมเหลว แตยังข้ึนอยูกับปจจัยดานอื่นๆ อีกดวย เชน บุญกรรม โชคชะตา    ไสย
ศาสตร ความสัมพันธกับคนอื่น การประชาสัมพันธตนเอง การรูจักเลอืกวิธีท่ีเหมาะสม เปนตน ซึ่งเปน
ลักษณะที่ทําใหไมจริงจงักับการทํางาน แตจะคอยหาโอกาสกาวหนาดวยวิธกีารตาง ๆ แทน คนไทยสวน
ใหญมีคานิยมตอการทํางานที่ไมตองใชความพยายามอยางสม่ําเสมอ ขาดความอดทนที่จะทํางานติดตอกัน
เปนเวลานาน ขาดความมานะพยายาม ไมเสมอตนเสมอปลาย ไมพยายามทําสิ่งท่ีเห็นวายาก มุงทําแตงานที่
ทําไดสําเร็จงาย ๆ ซึ่งลักษณะดังกลาว หากมมีาก ก็จะทําใหสังคมนั้นไมสามารถแกปญหาที่   ยาก ๆ ได 
และไมสามารถประดิษฐหรือริเริ่มสิ่งใหมใด ๆ ท่ีตองใชความพยายามได    คนไทยสวนใหญมี      คานิยม
ตอการทํางานที่ไมตองรับผิดชอบ ซึ่งลักษณะนี้แสดงใหเห็นไดในคนทุกระดับ ทุกเพศทุกวัยและทุกอาชีพ 
เชน การปลอยงานที่ยังไมเสรจ็ทิ้งไว การทํางานแตเพียงขอใหเสร็จ ไมตองการความเรียบรอยบริบูรณ ซึ่ง
จะมีผลไปถึงการเลือกงานดวย คนไทยสวนใหญมีคานิยมตอการทํางานที่ไมตองเสี่ยง ตองการทํางานที่มี
หลักประกันมั่นคง เชน การเปนขาราชการหรอืพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปนลูกจาง แตไมตองการทําการ
คาขายหรือประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งลักษณะดังกลาวจะทําใหเกิดการตอตานการเปลี่ยนแปลงและยากที่จะ
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รับนวัตกรรมตาง ๆ  คนไทยสวนใหญมีคานิยมตอการทํางานที่เปนอิสระ เปนงานที่สงเสริมความเปนตัว
ของตัวเอง ทํางานไดตามใจชอบ ไมผูกพันกับกฎเกณฑหรือถูกบังคับควบคุมมากนัก แมงานที่มีรายไดดี 
หากมีระเบียบกฎเกณฑมากก็อาจลาออกจากงานนั้น เพื่อไปทํางานที่มีอิสระมากกวา ซึ่งลักษณะดังกลาวมี
ขอดีในแงท่ีทําใหเปนคนพึ่งตนเอง คิดสรางงานใหม แตหากความเปนอิสระนั้นมีอัตราสงูจนไมยอมผูกพัน
ตนเองกับบทบาทของกลุม องคการหรือสถาบันใดแลว ยอมเปนอุปสรรคตอการทํางานรวมกันเปนกลุม 
คนไทยสวนใหญมีพฤติกรรมการทํางานที่ไมมีการวางแผนลวงหนา สวนใหญจะทํางานโดยแกปญหา
เฉพาะหนา รอใหเกิดปญหากอนแลวจงึหาทางแกไข ทําใหขาดทิศทางและเปาหมายการทํางานที่ชัดเจน
และแนนอน  คนไทยสวนใหญมีพฤติกรรมที่ชอบแสดงความสามารถเพยีงลําพัง ซึ่งอาจมีผลมาจากการ
ทํางานคนเดียวแลวมีโอกาสแสดงฝมือไดเต็มท่ี มีลักษณะมุงตนเอง มีความเชื่อวา   กิจกรรมทั้งหลายตอง
พึ่งความสามารถของตนเอง ลกัษณะดังกลาวมีประโยชนในแงท่ีจะชวยใหทํางานไดอยางเต็มท่ี แตหากการ
ทํางานนั้นมุงแตประโยชนสวนตัว ไมคํานึงถึงผลกระทบที่จะมีตอสวนรวมแลวก็ควรจะตองแกไข เพราะ
ไมมีสังคมใดที่จะสามารถพัฒนาไปไดอยางรวดเรว็โดยที่ตางคนตางทํา ไมรวมมอืกัน    คนไทยสวนใหญ
ไมมีประสิทธิภาพในการทํางานรวมกันเปนกลุม ซึ่งเกิดจากคนไทยมีลักษณะเปนตัวของตวัเอง โดยไม
ผูกพันตอสังคมหรือสถาบัน มีลักษณะมุงประโยชนสวนตนเปนสําคัญ และมีความรูสึกตามสบาย ไมผูกพัน
กับสิ่งท่ีลดความไมสบายลง ซึ่งลักษณะดังกลาวจะทําใหไมสามารถทํางานที่ยากและมีปริมาณมากให
สําเร็จอยางรวดเร็วได  คนไทยสวนใหญไมมีวินัยในการทํางาน ชอบทํางานตามความพอใจของตนเอง ไม
คํานึงถึงกฎเกณฑของสังคมและขององคการ โดยการทํางาน คนไทยอาจเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางาน
ไปตามที่ตนพอใจ การทํางานในระบบราชการจะยึดความสัมพันธสวนบุคคลมากกวายึดกฎเกณฑ ท้ังนี้
เพราะคนไทยยึดตนเองเปนศูนยกลางและมองปจจุบันมากกวามองถึงประโยชนในอนาคต 

ขาราชการไทยสวนใหญยึดถือระบบอุปถัมภ ทําใหมีพฤติกรรมที่จะตองมีเจากับขา นายกับบาว 
ผูใหญกับผูนอย ผูนํากับผูตาม ผูอุปถัมภกับผูถูกอุปถัมภ อันนําไปสูการเกิดระบบเสนสายในวง    ราชการ
ไทย และเกิดคํากลาวท่ีวา “คาของคนมิไดอยูท่ีผลของงาน” และ “คาของคนอยูท่ีเปนคนของใคร” ทําใหขาด

ความรับผิดชอบและเอาใจใสตอการปฏิบัติงานอยางแทจริง ทํางานไปวัน ๆ ตามความพอใจ    มีการ
ปกปองผูใตบังคับบัญชาในทางที่ผิด อันเปนผลจากระบบอุปถัมภ คือ ขาราชการชั้นผูใหญชอบที่จะ
แสดงออกในความยิ่งใหญ วางตัวเปนผูมีอํานาจ จึงกระทําการใหการสนับสนุน ปกปกษรักษา คุมครอง    
ขาราชการชั้นผูนอยจากผูอื่น ขณะเดียวกัน ขาราชการชั้นผูนอยก็มีหนาท่ีติดสอยหอยตาม คอยปรนนิบัติ 
รับใชเอาอกเอาใจขาราชการชั้นผูใหญนั้น การกระทําเชนนี้แมจะเกิดผลดีแกขาราชการชั้นผูนอยนั้น แตจะ
กอใหเกิดความเลวรายตอประเทศอยางมหาศาล  ตัวใครตัวมันหรือปจเจกชนนิยม คือ ไมสนใจที่จะให
ความรวมมือกบัหนวยงานอื่น ๆ ไมนิยมการรวมกลุมเพือ่พฒันาหากไมมีผลประโยชน มีการชิงดีชิงเดนเอา
ตัวรอด ใครหรือหนวยงานใดดีกวาเดนกวา จะอิจฉาริษยาและหาทางทําลาย ทําใหความสามัคคีระหวาง
ขาราชการเกิดข้ึนไดยาก แทนที่ “สามัคคีคือพลัง” ก็จะเปน “สามัคคีคือพัง”  ผักชีโรยหนา ทํางานอยาง

ฉาบฉวยตบตา ไมคํานึงถึงความคงทนของผลงาน แตมีวัตถุประสงคเพื่อทํางานนั้นใหแลวเสร็จ หรือเพื่อ
ประกวด หรอืเพื่อใหเสร็จทันตอการมาตรวจงานของผูมีอํานาจในการใหคุณใหโทษตอขาราชการผูทํางาน
นั้น ๆ  ปดความรับผิดชอบ มีสาเหตุสําคัญมาจากการไมกลาตัดสินใจ รวมท้ังคําสั่งตาง ๆ ท่ีออกมานั้น
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คลุมเครือไมชัดเจน  โดยเฉพาะขาราชการชั้นผูใหญ ความกลาในการตัดสินใจจะลดลงตามลําดับ จะทําสิ่ง
ใดก็คิดแลวคิดอีก หากปดความรับผิดชอบไดก็จะรีบทําทันที โดยไมสนใจตอความลาชาของการปฏิบัติ
ราชการ เพียงเพื่อรักษาตําแหนงและผลประโยชนของตนเองเอาไว พฤติกรรมการปดความรับผิดชอบที่มัก
พบเห็นเปนประจํา เชน การทําตัวเปนทองไมรูรอน การโยนงานกัน โดยตางฝายตางอางวาอีกฝายเปนผูทํา
ใหลาชา แตหากงานสําเร็จก็จะอางความเปนเจาของ การปดความรับผิดชอบเชนนี้ ทําใหเกิดความลาชา 
เสียเวลา เสียเงนิเสียทอง และสรางความรําคาญใจใหกับประชาชน  ไมประสานงาน หมายถึงการรวมมือ
กันกับหนวยราชการดวยกันเอง และหนวยงานเอกชน ซึ่งมีสาเหตุมาจากทัศนคติและพฤติกรรมของ
ขาราชการที่มุงแสวงหาประโยชนใสตัวมากกวาคิดถึงประชาชน แตการประสานงานอาจเปนไปดวยดี ถา
หนวยราชการหรือขาราชการในแตละหนวยงานไดรับผลประโยชนตอบแทนมากเพียงพอ ไมวาจะเปนเงิน
หรือหนา แตถาผลประโยชนนอย การประสานงานก็จะเกิดข้ึนนอย ดวย ขออางที่นํามาใชคือ งานประจํา
ของหนวยงานของตนลนมือ และกําลังเจาหนาท่ีมีนอย เขาทํานองที่วา “เงินดีงานเดิน เงินเกินงานวิ่ง เงนิ

สะดิ้งงานหยุด”  เกียจคราน ดังเห็นไดจากการมาสายกลับเร็ว ดังคํากลาวที่วา “มาอยางไทย ไปอยางฝรัง่” 

การเริ่มมาทํางานของขาราชการจะไมมีการเริม่ทํางานกอนเวลาราชการอยางเด็ดขาด แตชอบเลิกงานกอน
เวลาเสมอ   อนุรักษนิยม ไมนิยมการเปลี่ยนแปลง ตอตานการเปลี่ยนแปลง ชอบรักษาสภาพเดิมท่ีเปน
ประโยชนแกตนมากกวาการพัฒนา  เปนตน 
 

เอกสารอางอิง 
Bartol, K. Martin, D., Tein, M., & Matthews, G. 1998. Management: A Pacific Rim Focus. (2nd ed.) 

Roseville NSW: McGraw-Hill. 

Bovee, C.L., Thrill, J.V., Wood, M.B. & Dovel G.P., 1993. Management. New York: McGraw-Hill. 

Cascio, W.E., 1989. Managing Human Resources. New York: McGraw-Hill. 

Collin, M. & George, W. 1995, Curriculum Alternative Approaches, Ongoing Issues. New York: Simon 

& Schuster. 

Donnelly, J.H., Gibson, J.L. & Ivancevich, J.M. 1984. Fundamentals of Management.  (5th ed.) Texas: 

Business Publications. 
Dunham, R.B.1984.Organizational Behavior: People & Processes in Management. Illinois: Richard D. Irwin. 

Garland, H. 1984. “Relation of Effort Performance Expectancy to Performance in Goal-setting 

Experiences.” Journal of Applied Psychology, vol. 69, pp. 79-84. 

Gibson, J.L., Ivancevich, J.M. & Donnelly, J.H., 1982. Organizations Behavior, Structure, Process. (4th 

ed.) Texas: Business Publications. 

Hanner, W.C. 1987. “Reinforcement Theory & Contingency Management in Organizational Settings.” 

Reprinted in R.M. Steers & L.W. Porter. Motivation & Work Behavior. New York: McGraw-Hill.  

Hellriegel, D. & Slocum, J.W. 1982. Management (3rd ed.) Sydney: Addison-Wesley. 

Holley, W.H. & Jennings K.M. 1983. Personnel Management. Illinois: One Salt Creek Lane. 

Luthans, F., 1981. Organizational Behavior (3rd ed.) New York: McGraw-Hill. 



 20 

Massie, J.L. & Douglas, J. 1981. Management: A Contemporary Introduction. (3rd ed.) New 

Jersey: Prentice-Hall. 

Mohrman, A.M., Jr., Resnick-West, S.M., & Lawler, E.E III. 1989. Designing Performance 

Appraisal Systems. San Francisco: Jossey-Bass. 
Staw, B.M., 1983. Psychological Foundation of Organizational Behavior (2nd ed.) California: Scott, 

Foresman and Company 

Steers, R.M. 1987. “Murray’s Manifest Needs Theory.” In R.M. Steers & L.W. Porter. Motivation and 

Work Behavior. New York: McGraw-Hill. 

 

 

 

 

 
 

 

 


