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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการบริหารจดัการท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน
ของบุคลากร สายสนับสนุนมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  นครราชสีมา กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นบุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จ านวน 
229 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test ,  F-test วิเคราะห์รายคู่ด้วย LSD แวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
และการวิเคราะห์สถิติการถดถอยพหุคูณ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป การศึกษาคร้ังน้ีก าหนดความมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการศึกษา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 34-41 ปี สถานภาพโสด ระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ประเภทบุคลากร คือ ลูกจา้งชัว่คราว/ลูกจา้งประจ า รายไดต่้อเดือนต ่ากว่า 
15,000 บาท และอายุงาน 1 - 5 ปี ผลการวิเคราะห์การบริหารจดัการโดยรวม มีความเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก             
มีค่าเฉล่ีย 3.90 ข้อท่ีมีระดับความเห็นด้วยสูงสุด คือ ด้านการวางแผน มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก                     
มีค่าเฉล่ีย 4.04 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุนโดยรวม มีความเห็น
ดว้ยอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.01 ประกอบดว้ย ดา้นปัจจยัจูงใจ มีความเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 
4.04 และด้านปัจจยัค ้าจุน มีความเห็นดว้ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.98  ผลการวิเคราะห์ด้านปัจจยัจูงใจ  
เป็นรายด้าน ดา้นท่ีมีความเห็นดว้ยสูงท่ีสุด  คือ ด้านความรับผิดชอบ มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉล่ีย 4.37 และผลการวิเคราะห์ดา้นปัจจยัค ้าจุน เป็นรายดา้น ดา้นท่ีมีความเห็นดว้ยสูงท่ีสุด  คือ ดา้น
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และด้านสภาพแวดลอ้มในการท างาน มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.06 การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล  จ าแนกตาม  สถานภาพ  ประเภทบุคลากร            
และรายไดต้่อเดือน มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี                 
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา แตกต่างกัน  การบริหารจัดการ ด้านการสั่งการ, ด้านการวางแผน และด้านการ
ควบคุม มีความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี             
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ทั้งในดา้นปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุน 

 
 

ค าส าคัญ  การบริหารจดัการ แรงจูงใจ ปัจจยัจูงใจ ปัจจยัค ้าจุน 
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Abstract 

 The objective of this study is to study the managent which affects on the working motivation of  
supporting staff in Rajamangala University of Technology  Isan Nakhonratchasima. The sampling groups of 
this study are 229 supporting staff working in Rajamangala University of Technology Isan Nakhonratchasima. 
Questionnaires are used as research instruments. The analyzing statistics employed are percentage, means, 
standard deviation, T-test, F-test, dual comparison by LSD, Pearson’s correlation and multiple regressive 
analysis. The statistic data are analyzed by instant program. The researcher defines the significance at 0 .05 
level.  
 The study reveals that most of the respondents are female. They are between 34 -41  years of age 
and single, with bachelor degree background. They are both temporary and permanent staff.  Their monthly 
income is below 15,000 baht.  They have been working for 1-5 years. According to the analysis result of the 
management in general view, the opinion interpretation is at much level, with means of 3.90.  The item with 
highest opinion is planning item. The opinion is at much level, with means of 4.04. Due to the working 
motivation of the supporting staff in general view, it is regarded as much level, with means of 4.01.  In aspect 
of motivating factor, the opinion is at much level, with means of 4.04. In regard of supporting factor, the 
opinion is at much level, with means of 3.98. Considering the product of motivating factors in each aspect, 
the respondents consider responsibility factor as the highest, with means of 4.37. In addition, for the analysis 
result of supporting factors in each aspect, the most popular rating is interpersonal relation and working 
environment. They are rated at much level, with means of 4.06.  Due to the hypothesis test, individual factors 
classified by status, personal type, and monthly income affect differently on working motivation of supporting 
staff in Rajamangala University of Technology Isan Nakhonratchasima. Lastly, the management in 
commanding, planning, and controlling is related to the working motivation of supporting staff in Rajamangala 
University of Technology Isan Nakhonratchasima, both in motivating and supporting factors.  

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จากสภาวะสังคมทางธุรกิจท่ีมีการแข่งขนักนัสูงในปัจจุบนั องคก์รจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันา
ศกัยภาพขององค์กรอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้สามารถแข่งขนักบัองค์กรอ่ืนในธุรกิจประเภทเดียวกนั แต่ในยุค
สมยัน้ีการพฒันาศกัยภาพขององคก์รในแง่เทคโนโลยเีงินลงทุน กลยุทธ์ทางการแข่งขนัท่ีชาญฉลาดเพียงเท่าน้ี
คงไม่พอ ส่ิงส าคญัท่ีจะเป็นตวัขบัเคล่ือนองคก์รใหมี้ความเจริญกา้วหนา้อย่างแทจ้ริงนั้น คือ คนนัน่เอง ซ่ึงหาก
องคก์รใดมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการท างาน ก็จะช่วยให้องคก์ารมีความกา้วหนา้พัฒนา
ไปไดเ้ช่นกนั ดงันั้น องคก์ารท่ีดีควรมีการพฒันาพนักงานท่ีมีอยู่ ให้มีศกัยภาพอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งองคก์รยงั
ตอ้งหาวิธีสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเหล่านั้นยงัคงจงรักภกัดีท่ีจะท างานให้องค์กรด้วยความเต็มใจ และรักษา
พนกังานในองคก์รให้เกิดความรักและผกูพนักบัองคก์รใหม้ากยิง่ขึ้น 
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การบริหารจัดการองค์กรท่ีดี เป็นปัจจัยในการน าองค์การไปสู่เป้าหมาย โดยมีผลท าให้บุคคล               
ในองค์กรมีบุคลิกภาพท่ีผสมผสานและพฒันาไปทิศทางเดียวกับองค์กร สร้างความสัมพนัธ์ ท่ีเหนียวแน่น         
มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของสมาชิกในการเขา้ร่วมกิจกรรมขององคก์ร ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่บุคลากรนั้นมี
ความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ มีความคาดหวงัท่ีจะใช้ความพยายามเพื่อประโยชน์ขององค์กร การบริหารจดัการ
และแรงจูงใจการในปฏิบัติงานเป็นตัวแปรท่ีส าคัญท่ีบอกถึงความแตกต่างระหว่างการคงอยู่หรือลาออก            
จากองค์กร และเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงความ มีประสิทธิภาพขององคก์ร ถา้บุคลากรเช่ือมัน่ในการบริหารจดัการท่ีดี
ขององค์กร จะมีความตั้งใจ และเสียสละทุ่มเทให้กับงานมาก แรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีดีท าให้บุคลากร          
มีความพึงพอใจในงาน เกิดความเขา้ใจอนัดียอมรับเป้าหมายค่านิยม เกิดขวญัก าลงัใจ เตม็ใจท่ีจะท างานและเป็น
สมาชิกองค์กร อยากอุทิศสละเวลาทั้งแรงกาย แรงใจให้กับองค์กรและมีความผูกพนัต่อองค์กรท่ีสังกัดอยู ่               
การบริหารจดัการและแรงจูงใจการในปฏิบัติงาน จึงมีความส าคญัยิ่งต่อความอยู่รอดขององค์กร และความมี
ประสิทธิภาพขององคก์ร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ถือเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และมีบุคลากรสายสนับสนุนเป็นจ านวนมาก ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษา การบริหารจดัการ         
ท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา เพื่อน างานวิจยัน้ีมาช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดแผนการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความสุข             
ความพึงพอใจ และเกิดความผกูพนัในการปฏิบติังานใหม้ากยิง่ขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาขอ้มูลการบริหารจดัการของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
2. เพื่อศึกษาขอ้มูลแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
3. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารจดัการกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรสาย

สนบัสนุน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนั มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยั 
เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา แตกต่างกนั 
 2. การบริหารจัดการมีความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนับสนุน  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาการบริหารจดัการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน
ของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
 1) ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ประเภท
บุคลากร รายได้ต่อเดือน และอายุงาน และการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา ประกอบด้วย ด้านการวางแผน ด้านการจดัการองค์กร ด้านการสั่งการ ด้านการประสานงาน  
และดา้นการควบคุม 
 2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประกอบดว้ย ปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นการไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน 
และปัจจยัค ้ าจุน ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านการปกครองและบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์
ระหวา่งบุคคล ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน และดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน 
 2. ขอบเขตดา้นประชากร 

1) ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ บุคลากรสายสนบัสนุน ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จ านวนทั้งส้ิน 533 คน ซ่ึงขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาเป็นขอ้มูลสรุปจ านวนบุคลากร
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นคราชสีมา ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 (กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน, 2563)  
 2) กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ขา้ราชการพลเรือน พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา 
พนักงานราชการ ลูกจา้งชัว่คราว และลูกจา้งประจ า สายสนับสนุนของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา จ านวน 229 คน ซ่ึงขนาดของกลุ่มตวัอย่างไดม้าจากการค านวณ โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ 
(Yamane, 1973) โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และยอมรับค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่าง
ไม่เกินร้อยละ 5 
 3) วิธีการสุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เน่ืองจากทราบประชากรท่ีแน่นอน สามารถ
แบ่งกลุ่ม หรือระดบัชั้น (Strata) ได ้ผูว้ิจยัไดก้ าหนดการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบอาศยัความน่าจะเป็น (Probability 
Sampling) และใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยการสุ่มเป็นระดบัชั้นอย่างเป็น
สัดส่วน  

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564  
4. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
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กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วิธีด านินการวิจัย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ประชากรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จ านวน 533 คน ก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้สูตร Taro Yamane             
ท่ีค่าความคลาดเคล่ือน 0.05 ได้จ านวนตัวอย่าง 229 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น 
(Probability Sampling) และใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) และสุ่มบุคลากร
ในแต่ละสังกัด โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) แบบจับสลากไม่ใส่กลับจนได้ครบ                     
ตามจ านวนท่ีก าหนดไว ้เคร่ืองมือท่ีใช้ ประกอบดว้ย 4 ตอน คือ ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากร การบริหาร
จดัการ แรงจูงใจในการปฏิบติังาน และขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจดัการ จกานั้นด าเนินการวิเคราะห์
และเรียบเรียงขอ้ม ูลทางสถิติ โดยใช ้สถิติเชิงพรรณนาโดยการหา ค ่าความถี ่ ค ่าร้อยละ ค่า เฉลี ่ย                      
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การจดัอนัดับ การวิเคราะห์สมมติฐาน ใช้การวิเคราะห์สถิติแบบ T-test  และ F-test  
(one-way ANOVA) วิเคราะห์การหาค่าสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’ Product Moment 
Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Liner Regression Analysis) 

 

ผลการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล 
 ผลการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 229 คน ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง  มีอายุ  34 – 41 ปี 
สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ประเภทบุคลากร คือ ลูกจา้งชัว่คราว/ลูกจา้ง ประจ า 
รายไดต้่อเดือนต ่ากวา่ 15,000 บาท และอายงุาน 1 - 5 ปี  
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ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการ 
  ผลการวิเคราะห์การบริหารจดัการ แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลความเห็น
ดว้ยเก่ียวกบัการบริหารจดัการ โดยรวมมีความเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.99 ผลความเห็นดว้ย
เก่ียวกบัการบริหารจดัการ เป็นรายดา้นระดับสูงท่ีสุด  คือ ดา้นการวางแผน มีความเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉล่ีย 4.04 รองลงมา คือ ดา้นการควบคุม  มีความเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 
ดา้นการประสานงาน มีความเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 ดา้นการสั่งการ มีความเห็น
ด้วยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.94 และให้ความเห็นด้วยต ่าสุด คือ ด้านการจดัการองค์กร  มี
ความเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 

ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบ ตั ิงานของบุคลากรสายสน ับสนุน  มหาวิทยาล ัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา  แสดงค่า เฉ ลี ่ย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผล                 
ความเห็นด้วยเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยรวมมีความเห็นด้วยอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.01 ประกอบด้วย ด้านปัจจยัจูงใจ มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 
4.04 และดา้นปัจจยัค ้าจุน มีความเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.98 

ผลความคิดเห็นดา้นปัจจยัจูงใจ เป็นรายดา้น ดา้นท่ีมีความเห็นดว้ยสูงท่ีสุด  คือ ดา้นความรับผิดชอบ มี
ความเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.37 รองลงมา คือ ดา้นลกัษณของงานท่ีปฏิบติั  มีความเห็น
ดว้ยอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 ดา้นความส าเร็จในการท างาน มีความเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ มีความเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.91 และให้ความเห็นดว้ยต ่าสุด คือ ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน มีความเห็นดว้ยอยู่ในระดบั
มาก โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.85 

ผลความคิดเห็นด้านปัจจยัค ้ าจุน เป็นรายด้าน ด้านท่ีมีความเห็นด้วยสูงท่ีสุด คือ ด้านความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล และด้านสภาพแวดล้อมในการท างานมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.06 
รองลงมา คือ ดา้นนโยบายและการบริหาร มีความเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 ดา้นการ
ปกครองและบงัคบับญัชา มีความเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 และให้ความเห็นดว้ยต ่าสุด 
คือ ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน มีความเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนั จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ประเภท
บุคลากร รายไดต้่อดือน และอายุงาน  มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ประเภทบุคลากร รายไดต้่อดือน 
และอายุงาน มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุน  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา แตกต่างกนั พบวา่ สถานภาพ  ประเภทบุคลากร และรายไดต่้อเดือน ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  
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กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีสถานภาพการสมรส จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากกว่ากลุ่ม
บุคลากรสายสนบัสนุนท่ีมีสถานภาพโสด  

ประเภทบุคลากรท่ีต่างกนัจะมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา แตกต่างกนั   

กลุ่มบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีมีรายไดต้่อเดือน 15,001-30,000 บาท จะมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
มากกวา่ กลุ่มบุคลากรสายสนบัสนุน ท่ีมีรายไดต้่อเดือนต ่ากวา่ 15,000 บาท  

ส่วนปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และอายงุาน ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
สมมติฐานที่ 2 การบริหารจดัการมีความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากร

สายสนับสนุน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประกอบดว้ย ดา้นปัจจยัจูงใจ และดา้น
ปัจจยัค ้าจุน 

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient 
Analysis) พบว่า การบริหารจดัการมีความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  (ด้านปัจจยัจูงใจ) อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากับ 0.719 และการบริหารจดัการมีความสัมพนัธ์กับ
แรงจูงใจในการปฏิบติังาน (ดา้นปัจจยัค ้าจุน) อยูใ่นระดบัสูง โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.878 

ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Liner Regression 
Analysis) การบริหารจัดการมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประกอบดว้ย ดา้นปัจจยัจูงใจ และดา้นปัจจยัค ้าจุน 

การบริหารจัดการ ประกอบด้วย 1) ด้านการวางแผน 2) ด้านการจดัการองค์กร 3) ด้านการสั่งการ               
4) ด้านการประสานงาน 5) ด้านการควบคุม มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร               
สายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ทั้งในดา้นปัจจยัจูงใจและดา้นปัจจยัค ้าจุน 
พบว่า การบริหารจัดการด้านการสั่งการ ด้านการวางแผน และด้านการควบคุม มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจ          
ในการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา  ดังนั้น              
จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ส่วนการบริหารจดัการ ดา้นการจดัการองคก์ร และดา้นการประสานงาน พบว่า ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

อภิปรายผลการวิจัย 
การอภิปรายปัจจัยส่วนบุคคล 

การศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุ  34 – 41 ปี สถานภาพโสด 
ระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ประเภทบุคลากร คือ ลูกจา้งชัว่คราว/ลูกจา้ง ประจ า รายไดต้่อเดือน   
ต ่ากว่า 15,000 บาท และอายุงาน 1 - 5 ปี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุกาญจนา อาจวงษา (2556) ศึกษากระบวนการ
บริหารจดัการท่ีส่งผลต่อการพฒันาองค์กร กรณีศึกษา : เทศบาลเมืองพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และสอดคลอ้งกบั
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งานวิจยัของ มณทิรา  นาคมีศรี (2562) ศึกษาผลกระทบต่อการบริหารจัดการส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั สุวรรณเกลียวทอง จ ากดั จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์ท างาน 1 ปี – 5 ปี  

การอภิปรายปัจจัยการบริหารจัดการ 
การวิเคราะห์การบริหารโดยผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นดว้ยเก่ียวกบัการบริหารจดัการ โดยรวมใน

ระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.99 ในรายด้านระดบัสูงท่ีสุด  คือ ด้านการวางแผน มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉล่ีย 4.04 รองลงมา คือ ดา้นการควบคุม  มีความเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 
ดา้นการประสานงาน มีความเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 ดา้นการสั่งการ มีความเห็น
ดว้ยอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 และให้ความเห็นดว้ยต ่าสุด คือ ดา้นการจดัการองคก์ร มีความเห็น
ด้วยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.91 สอดคลอ้งก ับงานวิจยัของ สุกาญจนา อาจวงษา (2556) 
ศึกษากระบวนการบริหารจดัการที่ส่งผลต่อการพฒันาองค์กร กรณีศึกษา  : เทศบาลเมืองพระประแดง 
จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อกระบวนการบริหารจัดการ โดยรวม             
ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.83 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มณทิรา  นาคมีศรี (2562) ศึกษาผลกระทบ              
ต่อการบริหารจดัการส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษทั สุวรรณเกลียวทอง จ ากัด 
จงัหวดัพระนคร ศรีอยุธยา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการ โดยรวมในระดบั
มาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.01 

การอภิปรายแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
การวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยรวมมีความเห็นดว้ยเก่ียวกบั

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน  ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.01 ประกอบด้วย                
ดา้นปัจจยัจูงใจ มีความเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.04 และดา้นปัจจยัค ้าจุน มีความเห็นดว้ยอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.98 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จารุณี  สารนอก  (2553) ศึกษา การศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างแรงจูงใจกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้า เขต 3 จังหวดันครราชสีมา พบว่า พนักงาน                  
การไฟฟ้า เขต 3 มีแรงจูงใจในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.76 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรนุช  
พาทีทิน  (2559) ศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในสังกดัส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีตราด พบว่า 
บุคลากรในสังกัดส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีตราด มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก           
โดยมีค่าเฉล่ีย 3.04 

การวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุน ดา้นปัจจยัจูงใจ เป็นรายดา้น 
ดา้นท่ีมีความคิดเห็นสูงท่ีสุด  คือ ดา้นความรับผิดชอบ มีความเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 
4.37 รองลงมา คือ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั  มีความเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 
ด้านความส าเร็จในการท างาน มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.94 ด้านการได้รับการ
ยอมรับนับถือ มีความเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 และให้ความเห็นดว้ยต ่าสุด คือ ดา้น
ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน มีความเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 สอดคลอ้ง
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กับงานวิจยัของ ธนภทัร พงษ์ทอง (2553) ศึกษาการมีส่วนร่วมในงานสาธารณสุขของคณะกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัศรีสะเกษ พบว่า คณะกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดั
ศรีสะเกษ มีค่าเฉล่ียปัจจยัจูงใจ สูงท่ีสุดในด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00   
และสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ อลิสา  เลขะวฒันะ  (2553) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัจูงใจและปัจจยั
เก้ือหนุนในการท างานของพนักงานราชการ ส านักงานสหกรณ์จงัหวดัในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า 
พนกังานราชการมีค่าเฉล่ียปัจจยัจูงใจในการท างาน นอ้ยท่ีสุด ในดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน 
มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.38 

การวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนับสนุน ดา้นปัจจยัค ้าจุน เป็นรายดา้น 
ดา้นท่ีมีความเห็นดว้ยสูงท่ีสุด  คือ ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และด้านสภาพแวดลอ้มในการท างาน          
มีความเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.06 รองลงมา คือ ดา้นนโยบายและการบริหาร มีความเห็นดว้ย
อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 ดา้นการปกครองและบงัคบับญัชา มีความเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 และให้ความเห็นดว้ยต ่าสุด คือ ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน มีความเห็น
ดว้ยอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธนภทัร พงษ์ทอง (2553) ศึกษาการ             
มีส่วนร่วมในงานสาธารณสุขของคณะกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัศรีสะเกษ พบว่า  
คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดศรีสะเกษ มีค่ าเฉล่ียปัจจัยค ้ าจุนน้อยท่ี สุด                      
ในดา้นเงินเดือนและผลตอบแทน อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.36 

การอภิปรายข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนั จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ประเภท 

บุคลากร รายไดต้่อดือน และอายุงาน มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา แตกต่างกนั 

ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ประเภทบุคลากร รายไดต้่อดือน และ
อายุงาน มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา แตกต่างกนั พบว่า สถานภาพ ประเภทบุคลากร และรายไดต้่อเดือน ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
โดยท่ีกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีสถานภาพการสมรส จะมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานมากกว่ากลุ่มบุคลากร                        
สายสนับสนุน ท่ีมีสถานภาพโสด สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ อรนุช  พาทีทิน (2559) ศึกษา แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีตราด พบว่า บุคลากรในสังกัดส านักงาน
สรรพสามิตพื้นท่ีตราด ท่ีมีสถานภาพการสมรส มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากกว่าสถานภาพโสด          
ประเภทบุคลากรท่ีต่างกนัจะมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี           
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปฐมงค์  สีหาเสวนา (2557) ศึกษา 
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลต าบลค่ายเนินวง ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดั
จนัทบุรี พบว่า บุคลากรเทศบาลต าบลค่ายเนินวง ท่ีมีประเภทต าแหน่งต่างกนั จะมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
แตกต่างกัน และกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 30,000 บาท จะมีแรงจูงใจในการ
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ปฏิบติังาน มากกว่า กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน ท่ีมีรายไดต้่อเดือนต ่ากว่า 15,000 บาท สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ปฐมงค ์ สีหาเสวนา (2557) ศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลต าบลค่ายเนินวง ต าบล
บางกะจะ อ าเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี  พบว่า บุคลากรเทศบาลต าบลค่ายเนินวง ท่ีมีรายได้ต่อเดือน
ต่างกนั จะมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่  2 การบริหารจดัการมีความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประกอบดว้ย ดา้นปัจจยัจูงใจ และดา้น
ปัจจยัค ้าจุน 

การบริหารจัดการมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ดา้นปัจจยัจูงใจมีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง 
และการบริหารจดัการมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ด้านปัจจยัค ้าจุนมีความสัมพนัธ์อยู่ใน
ระดบัสูง 

การบริหารจัดการมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ทั้ งในด้านปัจจัยจูงใจและด้านปัจจัยค ้ าจุน พบว่า               
ดา้นการสั่งการ ดา้นการวางแผน และดา้นการควบคุม มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากร
สายสนบัสนุน มหาวิทยาลยั เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย 
จากผลการศึกษา การบริหารจัดการท่ี ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร                               

สายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา  ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะจากาการท าวิจยัคร้ัง 
เพื่อสามารน าไปใชป้ระโยชน์ไดด้งัน้ี 

1. มหาวิทยาลยัฯ ควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรมีความรัก มีความผูกพนัต่อองคก์ร พร้อมท่ี
จะปฏิบติังานใหก้บัองคก์รอยา่งเตม็ความรู้ ความสามารถ 

2. บุคลากรจะมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีดีขึ้นหากมีการบริหารจดัการในดา้นการสั่งการ ดา้นการ
วางแผน และดา้นการควบคุมท่ีดี 

3. มหาวิทยาลัยฯ ควรสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มากขึ้ นในกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว                           
และลูกจ้างประจ า เน่ืองจากคุณภาพชีวิตของกลุ่มบุคลากรกลุ่ม น้ีต ่ากว่ากลุ่มอ่ืน จึงมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานต ่ากว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   มหาวิทยาลัยฯ จึงควรยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร              
โดยอาจเพิ่มรายไดห้รือสร้างความมัน่คงในงานจะท าใหบุ้คลากรมีแรงจูงใจท่ีจะปฏิบติังานมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการของหน่วยงาน เพื่อน าผลมาใชใ้นการจดัท า

แผนพฒันาบุคลากรต่อไป 
 2. ควรศึกษาปัจจยัด้านอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากร เพื่อน าใช้ในการ

สร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานใหบุ้คลากรต่อไป 
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เอกสารอ้างองิ 

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (2563) จ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา  ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563. 

จารุณี  สารนอก  (2553) การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจกบัผลการปฏิบติังานของพนกังานการไฟฟ้า  
เขต 3 จงัหวดันครราชสีมา. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต. มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์        
ในพระบรมราชูปถมัภ.์ 

ธนภทัร พงษท์อง (2553) ศึกษาการมีส่วนร่วมในงานสาธารณสุขของคณะกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลในจงัหวดัศรีสะเกษ. สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต. มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี. 

มณทิรา  นาคมีศรี (2562) ศึกษาผลกระทบต่อการบริหารจดัการส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พนกังาน บริษทั สุวรรณเกลียวทอง จ ากดั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต. 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. 

สุกาญจนา อาจวงษา (2556) ศึกษากระบวนการบริหารจดัการท่ีส่งผลต่อการพฒันาองค์กร กรณีศึกษา : 
เทศบาลเมืองพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ. รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต. 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร. 

สุกาญจนา อาจวงษา (2556) ศึกษากระบวนการบริหารจดัการท่ีส่งผลต่อการพฒันาองค์กร กรณีศึกษา : 
เทศบาลเมืองพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ. รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต. 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร. 

อลิสา  เลขะวฒันะ  (2553) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัจูงใจและปัจจยัเก้ือหนุนในการท างานของพนกังาน
ราชการ ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต. 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี. 

 


