
 

 

“การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการท างาน” 

การสร้างแรงจูงใจ เป็นกระบวนการกระตุ้นบุคคลด้วยสิ่งเร้า เพ่ือให้บุคคลนั้นกระท าการใด ๆ เพ่ือบรรลุ
จุดประสงค์บางอย่างซึ่งจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจ เป็นพฤติกรรมที่มิใช่เป็นเพียงการตอบสนอง  
สิ่งเร้าปกติธรรมดา ลักษณะของการตอบสนองสิ่งเร้าปกติธรรมดาเช่น การขานรับเมื่อได้ยินเสียงเรียก การหันไป
มองเมื่อมีคนเดินผ่านหน้า เป็นต้น ส่วนที่จะจัดว่าเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจ เช่น การที่เจ้าหน้าที่บัญชี
พยายามท าบัญชีให้เรียบร้อยเพื่อต้องการค าชมจากหัวหน้างาน การที่พนักงานขายตั้งใจมาท างานสม่ าเสมอไม่ขาด
งานและตั้งใจท ายอดขายเพราะหวังจะได้รับความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมมีความ
เข้มข้น มีทิศทาง มีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการไปสู่จุดใด จึงมิใช่พฤติกรรมทั่วๆ ไป ที่เกิดจากการตอบสนองสิ่งเร้า
ธรรมดา 

แรงจูงใจมี 3 ประเภท ได้แก่ 

1. แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ เป็นความต้องการของบุคคลในอันที่จะสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนต้องการ 
การยอมรับนับถือหรือการสนับสนุนจากผู้อ่ืนหรือคนในสังคม ยอมสูญเสียบางอย่างเพ่ือให้ได้มา  หรือรักษาไว้ซึ่ง
สัมพันธ์อันดีกับบุคคลที่ให้ความส าคัญ โดยบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์นี้สูง จะมีลักษณะที่ชอบท างานกับบุคคล
อ่ืน และมีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนเสมอ โดยจะพยายามกระท าตัวหรือแสดงออกให้เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย  
ซึ่งนับว่าเป็นลักษณะเด่นของบุคคลประเภทนี้ 
 

อย่างไรก็ดี การที่บุคคลมีแรงจูงใจซึ่งท าให้ทุกฝ่ายพึงพอใจก็มิได้หมายความว่าจะเป็นสิ่งที่ท าให้สังคม
เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า เนื่องจากหากทุกคนมีความเห็นพ้องต้องกันหมด ความเห็นต่าง หรือความคิดสร้างสรรค์  
ใหม่ ๆ ก็อาจจะไม่เกิดขึ้น อีกอย่างในสังคมไทยก็เกิดพฤติกรรมที่แฝงมาพร้อมกับแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ก็คือ ระบบ
อุปถัมภ์ ซึ่งเน้นการให้ความส าคัญหรือการสนับสนุน/ช่วยเหลือบุคคลเฉพาะกลุ่มที่ตนเองมีความสัมพันธ์อันดีด้วย
มากกว่าที่จะท าตัวเป็นกลาง 

 

2. แรงจูงใจใฝ่อ านาจ เป็นความต้องการที่จะได้มาซึ่งอิทธิพลเหนือกว่าบุคคลอ่ืน ๆ อันส่งผลให้บุคคล
พยายามที่จะกระท าการควบคุมสิ่งตาง ๆ เพ่ือให้ตนเองบรรลุผลตามที่ต้องการเหนือกว่าบุคคลอ่ืนหรือเป็นความ
ต้องการที่จะแสวงหาอ านาจ เนื่องจากมีความรู้สึกว่าการมีอ านาจนั้น จะท าให้เขาสามารถท าอะไรก็ได้เหนือกว่า 
คนอ่ืน ๆ และเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของบุคคล แรงจูงใจใฝ่อ านาจนี้ มักจะเกิดจากการที่บุคคลได้เรียนรู้
พฤติกรรมของบุคคลที่ผ่านมาว่าการมีอ านาจสามารถท่ีจะบันดาลทุกอย่างได้ตามที่ตนเองต้องการ 

 
3. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นความต้องการของบุคคลที่จะฝ่าฝันอุปสรรคโดยไม่ย่อท้อ และต้องการท า งาน

ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นความปรารถนาที่จะกระท าสิ่งใดให้ส าเร็จตามเป้าหมาย โดย
พยายามแข่งขันกับมาตรฐานอ่ืนที่ดีเลิศ พยายามปรับปรุงการท างานโดยเน้นผลสัมฤทธิ์ ผู้กระท าจะรู้สึกสบายใจ
เมื่อประสบผลส าเร็จและมีความรู้สึกเสียใจและแสดงความรับผิดชอบเมื่องานล้มเหลว ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง
จะมีวินัยในตนเอง เป็นผู้ท างานเพ่ืองาน มีความรับผิดชอบ ยอมรับปัญหา แก้ไขและปรับปรุงตนเองอย่าง 
สม่ าเสมอ ยอมรับนวัตกรรมใหม่ ๆ และจะสามารถสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างถาวร   

 

แต่ปัจจุบันความสามารถในการใช้แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์อาจประสบปัญหาในตัวข้าราชการ หรือบุคลากรของ
องค์กร เนื่องจากสังคมไทยมีแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือระบบอุปถัมภ์ นั่นเอง พฤติกรรมของผู้มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ นับเป็นสิ่งผลักดันให้งานประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพฤติกรรมหรือลักษณะ
ของผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ได้แก่ 



 

 

1. ท างานโดยมีเป้าหมาย มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ก าาหนดเป้าหมายสอดคล้องกับขีดความสามารถและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ 

2. มีการวางแผน คาดหวังในความส าเร็จและเตรียมการส าหรับความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น 
3. ท างานโดยคิดแบบริเริ่มสร้างสรรค์ 
4. รู้สึกยินดี พอใจ เป็นสุข เมื่อท างานส าเร็จ และรู้สึกเสียใจ ผิดหวัง เมื่องานล้มเหลว 
5. รับผิดชอบต่อผลของการกระท าของตนเอง มีความศรัทธาในตนเอง 
6. ยอมรับปัญหา และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไข ฝ่าฟันอุปสรรค 

ด้วยความสามารถของตนเอง 
7. ผลงานที่ส าเร็จมีคุณภาพเป็นผลงานที่มีประโยชน์ถาวรในระยะยาว 
 

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าแรงจูงใจเป็นสิ่งส าคัญทั้งต่อบุคคล และต่อองค์กร เพราะถ้าคนเราขาด
แรงจูงใจก็จะท าให้ไม่มีก าลังใจในการท างาน ท างานไปวัน ๆ โดยขาดการพัฒนาและการน านวัตกรรมใหม่ ๆ เข้า
มาใช้ ส าหรับองค์กรที่บุคลากรภายในองค์กรขาดแรงจูงใจในการท างานก็จะส่งผลให้ผลงานทุก ๆ ด้านขององค์กร
ไม่มีคุณภาพ องค์กรไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้  ดังนั้น เราควรเริ่มต้นจากตัวเราเองในการ
ปรับทัศนคติของตัวเราเองให้เป็นคนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการท างาน เพ่ือให้ตัวเราสามารถตั้งเป้าหมายในการ 
ท างาน จัดการกระบวนการในการท างาน เพ่ือให้งานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น
ในหน้าที่ที่เรารับผิดชอบ เราต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากระบวนการท างานของเราเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ
บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร ตัวอย่างง่าย ๆ ที่เราสามารถท าได้เพ่ือฝึกให้ตนเองเป็นบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ในการท างาน ได้แก่ 

1. เราต้องเคารพในอาชีพของตนเอง   ให้ความส าคัญกับหน้าที่ของตัวเราเอง ตั้งเป้าหมายในการท างาน 
ของตัวเอง เพ่ือให้เรามีก าลังใจในการท างานทุก ๆ วันอย่างมีความสุข 

2. การท างานของเราต้องมีการวางแผน ซึ่งอาจจะไม่ต้องเป็นแผนที่มีความเลิศหรูระดับองค์กร    แต่เป็น 
แผนการท างานของตัวเราเอง ที่จะท าให้งานที่เราได้รับมอบหมายประสบความส า เร็จ ซึ่งแผนของเราจะต้องมี
วัตถุประสงค์ของการท างานที่ชัดเจน โดยแผนนั้นจะต้องมีการพัฒนา/ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ และที่ส าคัญ
ตัวเราเองต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่การวางแผนการท างานที่เลิศหรูเกินความสามารถของตัวเราเอง 

3. ปฏิบัติหน้าที่ท่ีตนได้รับมอบหมายหรือหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วยความรู้ ความสามารถ ให้ก าลังใจตัวเอง  
เชื่อมั่นและศรัทธาในความสามารถของตัวเอง จะช่วยให้เราสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามแผนที่ วางไว้ ในการ
ปฏิบัติงานของเรา เราต้องมีการทบทวนหรือตรวจสอบงานที่ตนเองท าาอย่างสม่ าาเสมอ เพ่ือส ารวจความผิดพลาด
ที่อาจจะเกิดขึ้น อีกท้ังเป็นการหาจุดที่เราอาจจะต้องพัฒนาด้วย 

4. เมื่อการปฏิบัติงานเกิดปัญหา เราต้องพร้อมที่จะด าาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงทันที เพ่ือไม่ให้เกิดผลเสีย 
ต่อหน้าที่การงาน ต่อวิชาชีพ และต่อองค์กร ทั้งนี้ หากปัญหาที่เกิดขึ้นเราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยตนเอง  
เราต้องเรียนรู้ที่จะหาทางแก้ปัญหา สอบถามจากผู้รู้ ปรึกษาหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชา แล้วน ามาพัฒนางาน
ของตนเองให้เกิดนวัตกรรม หรือแนวทางการด าเนินงาใหม่ๆ ที่จะส่งผลดีต่อองค์กรในระยะยาว 
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