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Maslow และทฤษฏีของ Douglas McGregor ไปแล้ ว สัปดาห์นี ้จะขอนาเสนอทฤษฎีเพิม่ เติม เพือ่ ให้ ผ้ อู า่ นเข้ าใจถึงความ
ต้ องการของพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานดาวเด่นว่าพวกเขามีความต้ องการอย่างไร ดังต่อไปนี ้
Elton Mayo
Elton Mayo เป็ นนักสังคมวิทยาและนักจิตวิทยาอุตสาหกรรม และได้ ชื่อว่าเป็ นบิดาของการจัดการแบบมนุษยสัมพันธ์ ที่
ศึกษาทัศนคติและปฏิกิริยาของคนงานในการทางานตามสถานการณ์ต่าง ๆ กัน เป็ นการศึกษาการทางานของคนงานที่
โรงงาน Hawthrone, Chicago ปี ค.ศ.1927-1932 โดยทาการศึกษาผลของแสงไฟฟ้าที่มีต่อผลผลิตของคนงาน การ
กาหนดช่วงเวลาในการหยุดพักต่าง ๆ กัน จานวนของการหยุดพักต่างกัน ตลอดจนมีชวั่ โมงทางานที่น้อยลงและในครัง้
หลังได้ ทาการศึกษาเกี่ยวกับกลุม่ ทางสังคม (Social group) ในการทางาน ผลการศึกษาพบว่า
•

การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันในสถานที่ทางาน จะมีผลโดยตรงต่อผลการปฏิบตั ิงานของคนงาน

•

คนงานจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสภาพแวดล้ อมในการทางานของพวกเขา

•

รูปแบบความสัมพันธ์ของกลุม่ อย่างไม่เป็ นทางการมีผลต่อผลการปฏิบตั ิงานของคนงาน

•

รูปแบบการบังคับบัญชามีผลต่อการเพิม่ ขวัญและกาลังใจในการทางานของคนงาน
จากการศึกษาของ Mayo พบว่าการมุง่ เน้ นไปที่พฤติกรรมการทางานของพนักงานจึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญมากและ

จะมีผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานที่เป็ นดาวเด่น หากพนักงานดาวเด่นไม่ร้ ู สกึ สนุกกับการ
ทางาน พวกเขาจะไม่มีแรงจูงใจที่จะสร้ างผลงานและพัฒนาตนเอง
Frederick Herzberg
Herzberg ได้ เขียนหนังสือชื่อ Motivation to Work ที่กล่าวถึงปั จจัยที่มีผลต่อการจูงใจให้ พนักงานทางาน โดยสัมภาษณ์
พนักงานถึงเหตุจงู ใจให้ พนักงานทางานให้ พบว่าแรงจูงใจในการทางานของมนุษย์จะประกอบไปด้ วย 2 ส่วนหลักที่สาคัญ
ได้ แก่

•

ปั จจัยภายนอก (Hygine Factors) ได้ แก่ นโยบายขององค์กร ความสัมพันธ์ กบั หัวหน้ างาน ความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่ วมงาน ค่าจ้ าง เงินเดือน สวัสดิการ สภาพแวดล้ อม เงื่ อนไขในการทางาน จะเห็นได้ ว่าปั จจัย
ภายนอกมีผลต่อความไม่พงึ พอใจในการทางานของพนักงาน

•

ปั จจัยภายใน (Motivation Factors) ได้ แก่ การทางานบรรลุผลสาเร็ จ การได้ รับการยอมรับ การทางานได้
ด้ วยตนเอง ความรับผิดชอบ ความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การทางาน ความเจริ ญเติบโตในหน้ าที่การงาน จะเห็น
ได้ วา่ ปั จจัยในจะมีผลต่อความพึงพอใจในการทางานของพนักงาน
พบว่าทฤษฎีสองปั จจัย (Two-Factors Hygine and Motivation Theory) ของ Herzberg มีผลต่อการปรับปรุ ง

ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ดังนัน้ Herzberg จึงมุ่งเน้ นให้ พนักงานมีอิสระในการทางาน มีความรับผิดชอบในงานที่
ได้ รับมอบหมาย ในมุมมองของแนวคิดด้ านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ นาแนวคิดของ Herzberg ไปใช้ เพื่อการพัฒนา
บุคลากรด้ วยการมอบหมายงานในลักษณะการเพิ่มคุณค่าในงานให้ เกิดขึ ้น หรื อ Job Enrichment ซึ่งเป็ นกลยุทธ์ และ
วิธีการหนึง่ เพื่อจูงใจให้ พนักงานดาวเด่นสามารถแสดงศักยภาพและสร้ างผลงานให้ มากขึ ้น
David McClelland
McClelland ได้ นาแนวคิดความต้ องการของ Maslow มาต่อยอด เป็ นผู้กาหนดทฤษฎีความต้ องการประสบผลสาเร็ จ ซึง่
เขาเชื่อว่ามนุษย์ทกุ คนต่างมีความต้ องการเหมือนกัน เพียงแต่มีขนาดมากน้ อยต่างกันเท่านัน้ ความต้ องการนี ้แบ่งออกไป
เป็ น 3 กลุม่ ใหญ่ คือ
1. ความต้ องการความสาเร็ จ (Need for Achievement) เป็ นความต้ องการที่จะบรรลุผลสาเร็ จในงานที่มีความท้ า
ทาย และการบรรลุมาตรฐานของงานที่ทาได้ อย่างดีเยี่ยม (excellence)

พบว่าบุคคลเหล่านี ้มักจะมีความ

ต้ องการและความปรารถนาที่จะแสดงความสามารถและศักยภาพในการทางานเกินกว่ามาตรฐานที่กาหนดไว้
คนเหล่านี ้จะมีบคุ ลิกลักษณะที่โดดเด่นก็คือ ชอบตังเป้
้ าหมายงานที่ยากและท้ าทาย มีความต้ องการทราบถึง
ความเป็ นไปของงานที่ก้าวหน้ าไปแต่ละขันว่
้ าเป็ นไปตามที่ตงไว้
ั ้ เพียงใด และไม่ชอบการทางานยาวนานเรื่ อย
เปื่ อยโดยไม่ร้ ูจกั จบสิ ้น โดยที่ไม่อาจเห็นชัดถึงคุณค่าหรื อความสาเร็ จของงานที่ทา รวมถึงมีความต้ องการที่จะ
ควบคุมผลการทางานที่เกิดจากการที่ตนได้ ท่มุ เทกาลังความพยายามไป และจะไม่ชอบอยู่ภายใต้ การควบคุม
ของผู้หนึง่ ผู้ใด

2. ความต้ องการความสัมพันธ์ที่ดี (Need for Affiliation)

เป็ นความต้ องการความรักใคร่ชอบพอเป็ นมิตรกับคน

รอบข้ าง ความต้ องการความอบอุ่น และความเป็ นมิตรกับคนอื่น ยึดมัน่ ต่อความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล จึงมัก
แสดงออกโดยหวังจะให้ ได้ รับการยอมรั บจากคนอื่นมากที่สดุ หวังได้ รับการมีนา้ ใจตอบแทนจากคนอื่น จึง
พยายามทาตนให้ สอดคล้ องกับความต้ องการและความอยากได้ ของคนอื่นและพยายามทาตนเป็ นคนมีความ

จริ งใจและพยายามเข้ าใจความรู้ สึกของคนอื่นให้ มาก คนประเภทนี ้มุ่งพยายามและแสวงหาโอกาสที่จะสร้ าง
ความสัมพันธ์ ทางสังคมให้ มากที่สดุ เท่าที่จะทาได้ การหวังจะรู้ จกั และมีโอกาสสื่อความกับผู้อื่น จึงเป็ นสิ่งที่คน
กลุม่ นี ้เสาะหาตลอดเวลา
3. ความต้ องการอานาจ ต้ องการมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น (Need for Power) เป็ นความต้ องการมีอิทธิพลเหนือคนอื่น
และสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ คนประเภทต่างพยายามมุง่ ใช้ วิธีสร้ างอิทธิพลเหนือหรื อพยายามหว่านล้ อม
ให้ เกิดการยอมรับนับถือจากฝ่ ายอื่น และบ่อยครัง้ ต่างจะใฝ่ หาตาแหน่งที่จะได้ เป็ นผู้ นาของกลุม่ ที่ตนสังกัดอยู่
คนกลุ่มนีจ้ ะรู้ สึกมีแรงจูงใจสูงถ้ าหากได้ มีโอกาสให้ เขาได้ แสดงออกในทางที่จะเพิ่มบทบาทอานาจได้ เต็มที่
พบว่าผู้ที่ต้องการมีอานาจสูงมักจะพยายามสร้ างสถานการณ์ หรื อสภาวะแวดล้ อมทางสังคมขึน้ เพื่อให้ ตน
สามารถใช้ อิทธิพลควบคุมกากับผู้อื่น
พบว่าความต้ องการทังสามตามทฤษฎี
้
ของ McClelland สามารถอธิบายได้ ถึงความต้ องการของพนักงานดาวเด่น
พวกเขาจะสร้ างผลงานและแสดงศักยภาพที่มีอยู่ภายในตนเองออกมาให้ เกิดประโยชน์สงู สุด หากพวกเขาเหล่านันได้
้ รับ
การตอบสนองความต้ องการด้ านใดอย่างหนึ่ง หรื อทังสองหรื
้
อสามด้ าน โดยส่วนใหญ่องค์กรไม่สามารถจูงใจและรักษา
พนักงานดาวเด่นด้ วยค่าตอบแทนที่อยู่ในรู ปของตัวเงิ นอย่างเดียว องค์ กรควรจะพิจารณาถึงการมอบหมายงานให้
ตอบสนองต่อความต้ องการที่อยูภ่ ายในของพนักงานดาวเด่นด้ วยเช่นกัน
ดังนันในการศึ
้
กษาถึงแนวคิดความต้ องการของพนักงานโดยเฉพาะความต้ องการของพนักงานดาวเด่น จะทาให้
องค์กรสามารถหาวิธีการพัฒนา จูงใจและรักษาพนักงานดาวเด่นไว้ ได้ และจากทฤษฎีที่ได้ กล่าวถึงไปทังหมดแล้
้
ว สิ่งหนึ่ง
ที่นกั คิดทังหลายมองเห็
้
นตรงกันก็คือ การจูงใจพนักงานดาวเด่นให้ ทางานอยูใ่ นองค์กรได้ นนั ้ มิใช่เพี ยงแค่ให้ เงินเดือนและ
โบนัสที่มาก สิ่งที่พวกเขาอยากจะได้ รับจากองค์กรก็คือ ความต้ องการที่อยู่ภายในตนเอง (Intrinsic Needs) ซึ่งความ
ต้ องการภายในเหล่านี ้ องค์กรได้ เล็งเห็นความสาคัญและตอบสนองไปแล้ วหรื อยัง

