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บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร / วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ความพึงพอใจ
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า
พึงพอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ
ดิเรก (2528) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่ ง เป็ นความรู ้ สึกหรื อทัศนคติที่ดีต่องานที่ ทาํ ของบุคคลที่มีต่องานในทางบวก ความสุ ขของ
บุคคลอันเกิดจากการปฏิบตั ิงานและได้รับผลเป็ นที่พึงพอใจ ทําให้บุคคลเกิดความกระตือรื อร้น มี
ความสุ ข ความมุ่งมัน่ ที่จะทํางาน มีขวัญและมีกาํ ลังใจ มีความผูกพันกับหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจ
ในความสําเร็ จของงานที่ทาํ และสิ่ งเหล่านี้ จะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผลในการทํางาน
ส่ งผลต่อถึงความก้าวหน้าและความสําเร็ จขององค์การอีกด้วย
วิรุฬ (2542) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน
ขึ้นอยู่กบั แต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกับสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดอย่างไร ถ้าคาดหวังหรื อมีความตั้งใจ
มากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรื อไม่
พึงพอใจเป็ นอย่างยิง่ เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ท้ งั นี้ข้ ึนอยูก่ บั สิ่ งที่ต้ งั ใจไว้ว่าจะมี
มากหรื อน้อยสอดคล้องกับ ฉัตรชัย (2535) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึงความรู ้สึกหรื อทัศนคติ
ของบุคคลที่มีต่อสิ่ งหนึ่งหรื อปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ความรู ้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของ
บุคคลได้รับการตอบสนองหรื อบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ ง ความรู ้สึกดังกล่าวจะลดลงหรื อไม่
เกิดขึ้น หากความต้องการหรื อจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง
กิ ตติ มา (2529) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึ ง ความรู ้ สึกชอบหรื อพอใจที่ มีต่อ
องค์ประกอบและสิ่ งจูงใจในด้านต่างๆเมื่อได้รับการตอบสนอง
กาญจนา (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุ ษย์เป็ นการแสดงออกทางพฤติกรรมที่
เป็ นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็ นรู ปร่ างได้ การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรื อไม่
สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งเร้าที่ตรงต่อความต้องการ
ของบุคคล จึงจะทําให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสิ่ งเร้าจึงเป็ นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้
เกิดความพึงพอใจในงานนั้น
นภารัตน์ (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกทางบวกความรู ้สึกทางลบและ
ความสุ ขที่มีความสัมพันธ์กนั อย่างซับซ้อน โดยความพึงพอใจจะเกิ ดขึ้นเมื่ อความรู ้ สึกทางบวก
มากกว่าทางลบ
จากข้อความข้างต้นสรุ ปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้ สึกที่ดีหรื อทัศนคติที่ดีของ
บุคคล ซึ่ งมักเกิ ดจากการได้รับการตอบสนองตามที่ตนต้องการ ก็จะเกิ ดความรู ้ สึกที่ดีต่อสิ่ งนั้น
ตรงกันข้ามหากความต้องการของตนไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น
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2.2 การจูงใจ
การจูงใจ (Motivation) มนุ ษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกันในเรื่ องความต้องการ ความ
สนใจ ทัศนคติ ค่านิ ยม บุคลิกภาพ ฯลฯ จึงเกิดปั ญหาว่าควรจะจูงใจทีมงานในองค์การให้ทาํ งาน
ด้วยรู ปแบบใด เพื่อให้เขา เหล่านั้นทํางานให้แก่องค์การอย่างเต็มความสามารถและเกิดความพอใจ
ในงาน รวมทั้งขวัญ และกําลังใจที่ดี ซึ่งเป็ นสิ่ งสําคัญที่ผนู ้ าํ จะต้องรู ้และเข้าใจถึงวิธีการและรู ปแบบ
ในการจูงใจ ของทีมงานในองค์การ
โลเวลล์ (Lovell, 1980:109) ให้ความหมายของ “ แรงจูงใจ ” ว่าเป็ นกระบวนการที่ชกั นํา
โน้มน้าวให้บุคคลเกิดความมานะพยายามเพื่อที่จะสนองตอบความต้องการบางประการให้บรรลุผล
สําเร็ จ”
ไมเคิล คอมแจน (Domjan 1996:199) อธิ บายว่าการจูงใจเป็ นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรม
การกระทํากิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระทําพฤติกรรมนั้นเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการ
การจูงใจ หมายถึง กระบวนการต่างๆ ที่ร่างกายและจิตใจ (ระบบ/สิ่ งมีชีวิต) ถูกกระตุน้
จากสิ่ งเร้าให้เกิดการแสดงพฤติกรรมเพื่อที่จะบรรลุเป้ าหมายตามที่ตอ้ งการ
การจูงใจ หมายถึ งสภาวะที่อินทรี ยถ์ ูกกระตุน้ หรื อผลักดันโดยแรงจูงใจ ให้แสดง
พฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดออกมา เพื่อบรรลุเป้ าประสงค์ที่หวังไว้ มีคาํ หลายคําซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
จูงใจอย่างใกล้ชิด เช่น ความต้องการ (need) ความพยายาม (striving) ความปรารถนา (desire) แรง
ขับ (drive) ความทะเยอทะยาน (ambition) เป็ นต้น
จากความหมายข้า งต้น สรุ ป ได้ว่า แรงจู ง ใจ หมายถึ ง พลัง ในตัว บุ ค คลที่ ท าํ ให้ แ สดง
พฤติกรรมในลักษณะที่มีเป้ าหมาย และแรงจูงใจนั้น จะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบสําคัญ 2 ประการ
คือ
(1) เป็ นกลไกที่ไปกระตุน้ พลังของร่ างกายให้เกิดการกระทํา
(2) เป็ นแรงบังคับให้กบั พลังของร่ างกาย เพื่อที่จะกระทําอย่างมีทิศทาง
ส่ วนการจูงใจ (Motivation) เป็ นเงื่อนไขของการได้รับการกระตุน้ ซึ่ งมีผใู ้ ห้ความหมายของ
คําว่า การจูงใจไว้ ดังนี้
โนว่าแอ็ค ( 2550 ) การจูงใจ หมายถึง แรงขับเคลื่อนที่อยู่ภายในของบุคคล ที่กระตุน้ ให้
บุคคลมีการกระทํา
โนว่าแอ็ค ( 2550 ) การจูงใจ เป็ นภาวะภายในของบุคคลที่ถูกกระตุน้ ให้กระทําพฤติกรรม
อย่างมีทิศทางและต่อเนื่อง
โนว่าแอ็ค ( 2550 ) การจูงใจ เป็ นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรม การกระทําหรื อกิจกรรมของ
บุคคล โดยบุคคลจงใจกระทําพฤติกรรมนั้นเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการ
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จากคําอธิ บายและความหมายที่กล่าวมา จึงสรุ ปได้ว่า การจูงใจ เป็ นกระบวนการที่บุคคลถูก
กระตุน้ จากสิ่ งเร้าโดยจงใจ ให้กระทําหรื อดิ้นรนเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์บางอย่าง ซึ่ งจะเห็นได้ว่า
พฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจ เป็ นพฤติกรรมที่มิใช่เป็ นเพียงการตอบสนองสิ่ งเร้าปกติธรรมดา แต่
ต้องเป็ นพฤติกรรมที่มีความเข้มข้น มีทิศทางจริ งจัง มีเป้ าหมายชัดเจนว่าต้องการไปสู่ จุดใด และ
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็ นผลสื บเนื่องมาจาก แรงผลักดัน หรื อ แรงกระตุน้ ที่เรี ยกว่า แรงจูงใจ ด้วย
2.3 ทักษะผู้บริหาร
ผูบ้ ริ หาร หมายถึง สมาชิกในองค์การที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากร และประสาน
ภารกิจของบุคคลอื่นในองค์กรให้ไปในทิศทางเดี ยวกัน เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้เป็ นผู ้
แก้ปัญหาอุปสรรค ขจัดความยุง่ ยากซับซ้อน ด้วยการปฏิบตั ิตามหลักการบริ หารงานที่ดี โดยเน้น
ที่การวางแผน การจัดระเบียบ การควบคุม การรักษาระบบ และโครงสร้างองค์กรให้เป็ นไป
ตามปกติ ซึ่ งมีชื่อเรี ยกต่าง ๆ กัน ได้แก่ ผูค้ วบคุมงาน หัวหน้าแผนก หัวหน้าฝ่ าย ผูจ้ ดั การ
สาขา รองประธาน ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นต้น แต่ผนู ้ าํ (Leader) ให้
ความสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงมุ่งสร้างสิ่ งใหม่ ๆ พัฒนาปรับเปลี่ยน มองการณ์ไกล ท้าทายสิ่ งเดิม
ๆ มุ่งทําในสิ่ งที่ถูกต้อง และทําให้องค์กรสามารถดําเนินงานไปได้ในทิศทางที่ถูกต้อง โดยคํานึ งถึง
พื้นฐานความเป็ นมนุษย์ คุณค่า และใส่ ใจในเรื่ องของอารมณ์ดว้ ย
ผูบ้ ริ หารที่ดียอ่ มมีภาพหลักที่ดีไม่ว่าจะเป็ นต่อหน้าหรื อลับหลังก็ตามผูบ้ ริ หารก็คือบุคคลที่
เป็ นผูน้ าํ ต่อองค์กรหรื อบุคลที่เป็ นทั้งหลาย แบบอย่าที่ดีต่อพนักงานทําตนเป็ นคนดี
ภาวะผูน้ าํ คือ บุคคลที่เป็ นแบบอย่าง ผูน้ าํ ไม่ใช่ว่าจะเป็ นแต่ผนู ้ าํ เสมอไป บางครั้งองค์กรจะประสบ
ความสําเร็ จได้ ผูน้ าํ บางคนก็เป็ นผูต้ ามได้

