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 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง การบริหารจดัการกับแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
บุคลากรกองอาคารสถานท่ี มหาวิทยาลยัรามค าแหง มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา การบริหารจดัการ
ของหน่วยงานกองอาคารสถานท่ี มหาวิทยาลัยรามค าแหง เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรหน่วยงานกองอาคารสถานท่ี มหาวิทยาลัยรามค าแหง และเพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารจัดการท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
หน่วยงานกองอาคารสถานท่ี มหาวทิยาลยัรามค าแหง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ บุคลากรกอง
อาคารสถานท่ี ส านกังานอธิการบดี จ านวนทั้งส้ิน 125 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
คือ แบบสอบถาม และน าแบบสอบถามท่ีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อหา
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ  

ผลการศึกษา พบวา่ 1) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 36 – 45 ปี 
สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
มากกว่า 12 ปี ข้ึนไป มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท 2) การบริหารจดัการของกอง
อาคารสถานท่ี ส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัรามค าแหง โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 3) ระดบั
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรกองอาคารสถานท่ี ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามค าแหง พบวา่ ดา้นปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 4) ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์สมการ
ถดถอย การบริหารจดัการส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรกองอาคารสถานท่ี 
ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัรามค าแหง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.633 และสามารถ อธิบายความสัมพนัธ์ได ้ร้อยละ 40.1 
 
ค าส าคัญ : การบริหารจดัการ, แรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
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ABSTRACT 

Independent Study’s Title Management and Employee Performance Motivation 
Premises Division Office of Ramkhamhaeng University 

Study’s Name Natapong Niwes 
Degree Sought Master of Business Administration 
Major Management 
Advisor  Assoc. Prof. Dr. Krittiya Yongvanich 
 
 This research aims to (1) to study the management of the Premises Division Office of 
Ramkhamhaeng University (2) to study the level of motivation in the work of personnel in the 
Premises Division Office of Ramkhamhaeng University (3) To study the relationship between the 
management that affects the motivation for the performance of the personnel of the Premises 
Division. Office of Ramkhamhaeng University. Methods of conducting the research were from 
125 and using questionnaires. is a data collection tool. The statistics used to analyze were 
descriptive statistics, expressed as percentage, mean, standard deviation analysis, t-test, standard 
deviation analysis (one-way ANOVA) and a correlation test between variables using multiple 
regression analysis. 
                The results of the study showed That most of the respondents were male, aged 36 – 45 
years, single status, had a bachelor's degree, more than 12 years of work experience, average 
monthly income 15,001 – 20,000 baht. Management of the Premises Division Office of the 
President Ramkhamhaeng University Overall, it's at the highest level. The level of motivation for 
the performance of the Premises Division personnel Office of the President Ramkhamhaeng 
University found that the motivation factor Overall, it's at a high level. The results of the 
regression relationship analysis of the management affecting the motivation to perform the work 
of the Premises Division personnel. Office of the President, it was found that the multiple 
correlation coefficient (R) of 0.633 was found to explain the relationship percentage 40.1   
 
Keywords:  Management, Employee performance Motivatio 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าสัญของปัญหา 
  ในโลกของการท างาน แรงจูงใจถือว่าเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างประสิทธิผลในงานซ่ึง
ถือว่า เป็นหนา้ท่ีขององค์กรท่ีจะตอ้งให้ความส าคญัเพื่อให้พนกังานมีแรงจูงใจในการท างาน เพื่อ
บรรลุวตัถุประสงคใ์นการท างาน เป้าหมายขององค์กร และสร้างความผูกพนักบัพนกังานโดยผา่น
แรงจูงใจในการท างานโดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุม้ค่า สมาชิกเกิดความผูกพนัในงาน
และองคก์รโดยส่วนรวมสามารถปรับตวัและพฒันาเพื่อการด ารงอยูไ่ด ้
 กองอาคารสถานท่ี ส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัรามค าแหง ก่อตั้งข้ึนอยา่งเป็นทางการ
พร้อมกบัการสถาปนามหาวิทยาลยัรามค าแหงเม่ือปี พ.ศ. 2514 มีภาระหนา้ท่ีในการสนองนโยบาย
หลักของมหาวิทยาลัยรามค าแหง คือ การสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เป็น
หน่วยงานกลางในการให้บริการเก่ียวกบัอาคารเรียน วสัดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน      
การดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณภายในมหาวิทยาลยั การบ ารุงรักษาไมด้อก ไมป้ระดบัและ
ตน้ไม ้เพื่อให้เกิดร่มเงา ปรับปรุงภูมิทศัน์ การบ ารุงรักษา ซ่อมแซมอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ต่าง 
ๆ การดูแลและบ ารุงรักษายานพาหนะของทางราชการ จดัสวสัดิการให้กบับุคลากรและนกัศึกษา
ของมหาวทิยาลยั ในดา้นการจดัโรงอาหาร ร้านคา้ ให้เกิดความสะอาด และให้มีเพียงพอ ดูแลรักษา
ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นในมหาวิทยาลยั จดัระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลยัให้เกิด
ความเรียบร้อยและปลอดภยั ดูแลและรักษาระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์
และส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลยั ผูศึ้กษาซ่ึงเป็นบุคลากรผูป้ฏิบติังานของกองอาคารสถานท่ี 
ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัรามค าแหง จึงเห็นถึงความส าคญัของการศึกษาเร่ือง การบริหาร
จัดการกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร กองอาคารสถานท่ี ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง  เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงกระบวนการ
บริหารจดัการ และการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการของมหาวทิยาลยัรามค าแหงต่อไป 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาการบริหารจดัการของหน่วยงานกองอาคารสถานท่ี ส านักงานอธิการบดี 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

2. เพื่อศึกษาระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรหน่วยงานกองอาคารสถานท่ี 
ส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารจดัการท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรหน่วยงานกองอาคารสถานท่ี ส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
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สมมติฐานการศึกษา 
การบริหารจดัการส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรหน่วยงานกองอาคาร

สถานท่ี ส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ขอบเขตการศึกษา 
 1. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ 
บุคลากรผูป้ฏิบติังานในกองอาคารสถานท่ี ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัรามค าแหง จ านวน
ทั้งส้ิน 183 คน (ขอ้มูลบุคลากรกองอาคารสถานท่ี ส านักงานอธิการบดี ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564) 
ผูว้จิยัท าการหาประชากรกลุ่มตวัอยา่งดว้ยการใชสู้ตรการค านวณหาสัดส่วนประชากรของเครซ่ีและ
มอร์แกนโดยก าหนดความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนท่ี .05 ใชจ้  านวนกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งส้ิน 125 คน  
 2. ขอบเขตของเน้ือหา มุ่งศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารจดัการกบัแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรกองอาคารสถานท่ี ส านกังานอธิการบดี โดยใช้แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการ
บริหารจดัการองค์กร และแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างาน  มาใช้เป็นขอบเขตใน
การศึกษาขอ้มูล 
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษา การศึกษาคร้ังน้ีอยู่ในช่วงเวลาระหว่างเดือน
สิงหาคม – พฤศจิกายน 2564 

 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 
แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 
 ทฤษฎีการจดัการแบบวทิยาศาสตร์ (Scientific Management) 
 เฟรเดอริก วินสโลว ์เทเลอร์ (1911, อา้งถึงใน พชัรินทร์ กลายสุวรรณ, 2560, หน้า 13) 
Taylor เสนอใหอ้งคก์รมีการจดัตั้งระบบการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยอาศยัวิธีการศึกษาท่ี
ใชห้ลกัการทางวิทยาศาสตร์เขา้มาช่วยท าให้การสร้างหลกัในการบริหารจะตอ้งมีการท าอย่างเป็น
ระบบ โดยอาศยัเทคนิคหรือวิธีการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ กฎระเบียบ วิธีการในท างาน มีมาตรฐาน
ในการท างานท่ีองคก์รจะน ามาใช ้ตอ้งผา่นการศึกษาวเิคราะห์เชิงประจกัษเ์สียก่อน โดยมีการสังเกต 
จบัเวลา จดบนัทึกวิเคราะห์วิจยัมาแล้วอย่างดีว่าเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดแลว้ สามารถน ามาใช้ในการ
ท างานนั้นไดอ้ยา่งดี Taylor ก าหนดหลกัการจดัการแบบวทิยาศาสตร์ 4 ขอ้คือ 
 1. พฒันาหลกัการท างาน การวางมาตรฐานในการท างานเป็นส่ิงท่ีส าคญั และมีความจ าเป็น
อยา่งยิง่เน่ืองจากการท างานทุกอยา่งตอ้งเขา้สู่ระบบมาตรฐานตั้งแต่ วิธีการท างาน ปริมาณงานท่ีท า 
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เวลาการท างาน ค่าจา้ง ค่าตอบแทน ตอ้งเป็นมาตรฐานเดียวกนัหมด เนน้เร่ืองวิธีการท างานท่ีดีท่ีสุด 
(One Best Way) 
 2. ต้องมีการคัดเลือกคนตามหลักการวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้คนท่ีเหมาะสมกับงาน 
ผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดท่ีฝ่ายบริหารและฝ่ายคนงานจะไดรั้บ จะข้ึนอยู่กบัการท างานของแต่ละคน 
เพราะฉะนั้นทุกคนตอ้งท างานใหมี้ผลผลิตสูงสุดเท่าท่ีจะท าได ้ 
 3. ตอ้งพฒันาบุคคลแต่ละคนให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด (Develop person) เพื่อให้ทุก
คนท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัวทิยาศาสตร์ตอ้งท าควบคู่ไปกบัการท างานในขอ้ 2 เม่ือรับบุคคล
เขา้ท างานแลว้ตอ้งมีการฝึกอบรม สอนงานให้แต่ละคนท างานอยา่งถูกตอ้งตามขั้นตอนและวิธีการ
ในการท่ีองคก์ารก าหนดไวด้ว้ย เพื่อเป็นการเตรียมตวัใหผู้ท่ี้ท  างานสามารถท างานท่ีองคก์ารก าหนด
ไวไ้ดอ้ยา่งดี และมีโอกาสกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีในอนาคตดว้ย  
 4. สร้างความร่วมมือในการท างานอย่างฉันท์มิตรให้เกิดข้ึนในองค์การ (Friendly 
Cooperation) โดยต่างฝ่ายต่างตอ้งเห็นใจซ่ึงกนัและกนัคือ ฝ่ายบริหารตอ้งมีความเห็นใจคนงาน 
โดยมอบหมายงานให้แก่คนงานในปริมาณและมาตรฐานของงานท่ีจะให้คนงานท าในแต่ละวนั 
ควรมีปริมาณท่ีเหมาะสมไม่หนักเกินไป ฝ่ายบริหารตอ้งให้รางวลัพิเศษแก่คนงานท่ีท างานดีเด่น
และสอดคลอ้งกบัหลกัวทิยาศาสตร์ดว้ย ฝ่ายจดัการตอ้งคอยเอาใจใส่สอนคนงานให้ท างานในแต่ละ
ขั้นตอนของงานอย่างถูกวิธี โดยจดัให้มีหัวหน้างานคอยสอนงานดูแล แนะน าคนงานให้ท างาน
อยา่งถูกตอ้ง  
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วข้องกบัแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
 สุวรรณี แสงมหาชยั (2556) ไดก้ล่าวถึงการจูงใจไวว้า่ การจูงใจคือความเต็มใจท่ีจะใชค้วาม
พยายามในระดบัสูงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองคก์ารเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเอาจริงเอา
จงัในการท างานของคน การใช้ความมานะอุตสาหะในการท างานให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้ งไว ้
องค์ประกอบท่ีส าคัญสามประการในการให้ความหมายของการจูงใจคือ ความเอาจริงเอาจัง 
(intensity) การมีทิศทาง (direction) และความยนืหยดั (persistence) 
 แก้วตา ผูพ้ฒันพงศ์ (2559) ได้กล่าวถึงการจูงใจไวว้่า การจูงใจ (Motivation) หมายถึง 
กระบวนการหรือการกระท าท่ีเป็นแรงผลกัดนัหรือกระตุน้ใหบุ้คคลปฏิบติัและแสดงพฤติกรรมตาม
ความมุ่งหมายท่ีตอ้งการ 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วข้องกบัความต้องการ 
 ทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg (1959, อา้งถึงใน พชัรินทร์ กลายสุวรรณ, 2560, หนา้ 21)  
มีปัจจยัหรือองคป์ระกอบ 2 ประการ ดงัน้ี 
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 1. ปัจจยัจูงใจ หรือปัจจยักระตุน้ หมายถึง ปัจจยัท่ีจะท าให้บุคคลเกิดความพอใจและการ    
จูงใจในการท างานไดแ้ก่ 1) ความส าเร็จในการท างาน 2) การยอมรับนบัถือ 3) ลกัษณะของงาน 4) 
ความรับผดิชอบในงาน 5) ความกา้วหนา้ในการท างาน  
 2. ปัจจยัค ้าจุน หรือปัจจยัสุขอนามยั หมายถึงปัจจยัท่ีท าให้เกิดความพอใจในงาน หรือเป็น
ปัจจยัท่ีป้องกนัไม่ให้เกิดความไม่พอใจในงานซ่ึงปัจจยัน้ีท าให้คนปฏิบติังานได้อย่างมีความสุข 
ได้แก่  1) นโยบายและการบริหารงานในองค์การ 2) ความสัมพันธ์กับผู ้บังคับบัญชา 3) 
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร 4) ความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 5) ค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ            6) สภาพแวดลอ้มในการท างาน 7) ต าแหน่งงาน 8) ความมัน่คงในการท างาน 9) 
ชีวติส่วนตวั 10) การบงัคบับญัชาและการควบคุมดูแล  
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

    ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการองค์กร 
1. พฒันามาตรฐานในการท างาน แทนการท างาน 
    แบบความเคยชิน  
2. คดัเลือกคนตามหลกัคนเหมาะสมกบังาน   
3. พฒันาบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพื่อให้ 
    ทุกคนท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง    
4. สร้างความร่วมมือในการท างานอยา่งฉนัทมิ์ตรให้ 
    เกิดข้ึนในหน่วยงาน 
 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
1. ปัจจัยจูงใจ 
- ดา้นความส าเร็จในการท างาน 
- ดา้นการยอมรับนบัถือ 
- ดา้นลกัษณะของงาน 
- ดา้นความรับผิดชอบในงาน 
- ดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน 
2. ปัจจัยค า้จุน 
- ดา้นนโยบายและการบริหาร 
- ดา้นการนิเทศงาน 
- ดา้นค่าตอบแทน 
- ดา้นความสมัพนัธ์กบเพ่ือนร่วมงาน 
- ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
      - เพศ 
      - อาย ุ
      - สถานภาพ 
      - ระดบัการศึกษา 
      - ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
      - รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
 

 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจยัเชิงส ารวจ (Survey 
Research) และใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ บุคลากรผูป้ฏิบติังานในกอง        
อาคารสถานท่ี ส านักงานอธิการบดี จ านวนทั้งส้ิน 183 คน (ขอ้มูลบุคลากรกองอาคารสถานท่ี 
ส านกังานอธิการบดี ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564) ผูว้ิจยัท าการหาประชากรกลุ่มตวัอยา่งดว้ยการใชสู้ตร
การค านวณหาสัดส่วนประชากรของเครซ่ีและมอร์แกนโดยก าหนดความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และ
ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนท่ี .05 ใชจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 125 คน 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 แบบสอบถามใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง และให้ผูต้อบ
แบบสอบถามเป็นผูก้รอกค าตอบ ซ่ึงผูว้จิยัไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 การบริหารจดัการ แบ่งเป็น 4 ขอ้ ประกอบดว้ย 1) พฒันามาตรฐานในการท างาน 
แทนการท างานแบบความเคยชิน 2) คดัเลือกคนตามหลกัคนเหมาะสมกบังาน 3) พฒันาบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพื่อใหทุ้กคนท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 4) สร้างความร่วมมือในการท างานอยา่ง
ฉนัทมิ์ตรใหเ้กิดข้ึนในหน่วยงาน 
 ส่วนท่ี 3 แรงจูงใจในการปฏิบติังาน แบ่งเป็น 2 ดา้น ประกอบดว้ย ด้านปัจจัยจูงใจ 1) ดา้น
ความส าเร็จในการท างาน 2) ดา้นการยอมรับนบัถือ 3) ดา้นลกัษณะของงาน 4) ดา้นความรับผิดชอบ
ในงาน 5) ดา้นความกา้วหนา้ในงาน ด้านปัจจัยค ้าจุน 1) ดา้นนโยบายและการบริหาร 2) ดา้นการ
นิเทศงาน 3) ดา้นค่าตอบแทน 4) ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 5) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช้ ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี จะน ามาประมวลผลด้วยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปโดยใชส้ถิติท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถามน ามาบันทึกข้อมูล ในรูปของตารางความถ่ี 
(Frequencies) และร้อยละ (Percentage) 

2. การวเิคราะห์การบริหารจดัการของกองอาคารสถานท่ี ส านกังานอธิการบดี โดยน าเสนอ
ในรูปแบบของความถ่ี (Frequencies) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
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3. วิเคราะห์ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรกองอาคารสถานท่ี ส านักงาน
อธิการบดี โดยน าเสนอในรูปของความถ่ี (Frequencies) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

4. การทดสอบสมมติฐานการวิจยั ใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยการ
วเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

ผลการวจัิย 
  

1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 69.6 มีอายุระหว่าง 36 – 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 59.2 สถานภาพโสด        
คิดเป็นร้อยละ 52.8 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 69.6 
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน มากกว่า   12 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 44.8 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน    
15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.20 

2. ผลการวิเคราะห์การบริหารจดัการของกองอาคารสถานท่ี ส านกังานอธิการบดี พบว่า 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัมากท่ีสุดกบัการ
คดัเลือกคนตามหลกัคนเหมาะสมกบังาน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ตามมาดว้ยการพฒันามาตรฐานใน
การท างาน แทนการท างานแบบความเคยชิน อยู่ในระดับมากท่ีสุด และพัฒนาบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพื่อใหทุ้กคนท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง อยูใ่นระดบัมาก และสร้างความร่วมมือ
ในการท างานอยา่งฉนัทมิ์ตรใหเ้กิดข้ึนในหน่วยงาน อยูใ่นระดบัมาก  
 3. ผลการวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองอาคารสถานท่ี 
ส านักงานอธิการบดี ด้านปัจจัยจูงใจ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัมากท่ีสุดกบัด้านลกัษณะของงาน อยู่ในระดบัมาก ตามมาดว้ย
ดา้นความส าเร็จในการท างาน อยู่ในระดบัมาก และดา้นความกา้วหน้าในการท างาน อยู่ในระดบั
มาก ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการยอมรับนบัถือ อยูใ่นระดบัมาก  

3.1 ดา้นความส าเร็จในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัมากท่ีสุดกบัท่านรู้สึกภูมิใจในงานท่ีท าเสร็จ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ตามมาดว้ยท่านสามารถท างานไดบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้อยู่ในระดบัมาก และท่านรู้สึกเป็นส่วน
หน่ึงท่ีท าใหก้ารท างานประสบความส าเร็จ อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุด คือ ไดรั้บการเล่ือนต าแหน่ง อยูใ่นระดบัมาก  
 3.2 ดา้นการยอมรับนับถือ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งให้ความส าคญัมากท่ีสุดกบัเพื่อนร่วมงานมาขอค าปรึกษาเร่ืองงาน อยูใ่นระดบัมาก ตามมา
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ดว้ยเพื่อนร่วมงานยอมรับและไวว้างใจในงานท่ีท า อยู่ในระดบัมาก และท่านไดรั้บค าชมเชยจาก
ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน อยูใ่นระดบัปาน ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ไดรั้บความเอา
ใจใส่จากเพื่อนร่วมงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 3.3 ด้านลักษณะของงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างให้ความส าคญัมากท่ีสุดกบัท่านมีความรู้ความสามารถในงานท่ีได้รับมอบหมาย อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ตามมาดว้ยงานท่ีท าเปิดโอกาสให้มีการพฒันาศกัยภาพ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และ
งานท่ีท ามีความทา้ทาย อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ 
งานท่ีท ามีความเหมาะสมกบัตวัท่าน อยูใ่นระดบัมาก  
 3.4 ด้านความรับผิดชอบในงาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดกบัท่านสามารถตดัสินใจในงานท่ีท่านรับผิดชอบ อยูใ่นระดบั
มาก ตามมาด้วยท่านสามารถตดัสินใจในงานท่ีท่านรับผิดชอบ อยู่ในระดบัมาก และงานท่ีท่าน
รับผิดชอบเหมาะสมกบัความสามารถของท่าน อยู่ในระดบัมาก ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ 
ท่านไดรั้บมอบหมายงานมากข้ึนอยูใ่นระดบัมาก  
 3.5 ด้านความก้าวหน้าในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัมากท่ีสุดกับมีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี อยู่ในระดับมาก 
ตามมาดว้ยมีการฝึกอบรมในงานใหม่ ๆ อยูใ่นระดบัมาก และมีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ อยูใ่นระดบัมาก 
ไดแ้ก่การเล่ือนต าแหน่งมีความยติุธรรม  และมีแผนพฒันาความรู้ความสามารถ ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุด คือ หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีการเล่ือนต าแหน่ง อยูใ่นระดบัมาก  
 3.6 กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักับแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรกองอาคาร
สถานท่ี ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัรามค าแหง ด้านปัจจัยค ้าจุน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก         
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัมากท่ีสุดกบัด้านสภาพแวดล้อมการ
ท างาน อยูใ่นระดบัมาก ตามมาดว้ยดา้นค่าตอบแทน อยูใ่นระดบัมาก และดา้นการนิเทศงาน อยูใ่น
ระดับมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากัน ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน อยูใ่นระดบัมาก  
 3.7 ด้านนโยบายและการบริหารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัมากท่ีสุดกบัท่านปฏิบติังานตามนโยบายและการบริหารของหน่วยง่าย 
อยู่ในระดบัมาก ตามมาดว้ยหน่วยงานมีการวางแผนเป็นอย่างดี ท าให้มีความกา้วหน้าอยูเ่สมอ อยู่
ในระดบัมาก และหน่วยงานมีนโยบายท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ อยู่ในระดบัมาก ส่วนขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ท่านสนบัสนุนการบริหารของหน่วยงานอยา่งเตม็ท่ีอยูใ่นระดบัมาก  
 3.9 ดา้นการนิเทศงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดกบัหน่วยงานของท่านมีการจดัฝึกอบรมอยูเ่สมอ ๆ อยูใ่นระดบัมาก ตามมา
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ดว้ยท่านไดรั้บความรู้เพิ่มเติมจากการนิเทศงาน อยูใ่นระดบัมาก และระยะเวลาในการนิเทศงานมี
ความเหมาะสม อยู่ในระดบัมาก ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ท่านสามารถน าความรู้มาใชใ้น
การปฏิบติังานไดจ้ริง อยูใ่นระดบัมาก                 
 3.10 ดา้นค่าตอบแทนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ให้ความส าคญัมากท่ีสุดกบัท่านไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งท่ีปฏิบติังานอยู่ อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ตามมาดว้ยหน่วยงานมีการพฒันา ปรับปรุงค่าตอบแทนและสวสัดิการให้ท่านอยา่ง
เหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก และหน่วยงานมอบสวสัดิการอยา่งเหมาะสมและคุม้ค่า อยูใ่นระดบัมาก 
ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ท่านไดรั้บค่าตอบแทนเพียงพอต่อการด ารงชีพ อยูใ่นระดบัมาก  
 3.11 ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัมากท่ีสุดกบัสามารถประสานงาน และไดรั้บความช่วยเหลืออยู่
เสมอ อยูใ่นระดบัมาก ตามมาดว้ยท่านมกัเป็นท่ีปรึกษาท่ีดีของเพื่อนร่วมงาน อยูใ่นระดบัมาก และ
ในหน่วยงานของท่านให้ความช่วยเหลือกนัเป็นอย่างดี อยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ ท่านไดรั้บความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานเสมอ อยูใ่นระดบัปาน
กลาง และท่านสามารถปฏิบติังานเป็นทีมไดอ้ยา่งสบายใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 3.12 ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 
กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัมากท่ีสุดกบัท างานของท่านมีอุปกรณ์ท่ีเพียงพอต่อการใช้งาน อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ตามมาดว้ยท่านมีความสะดวกสบายในการปฏิบติังาน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และ
ท่านสะดวกในการเดินทางไปท างาน อยู่ในระดบัมาก ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ เคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ในการปฏิบติังานมีความทนัสมยั อยูใ่นระดบัมาก  

การทดสอบสมมติฐาน 
การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์สมการถดถอยดา้นการบริหารจดัการท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของบุคลากรกองอาคารสถานท่ี ส านกังานอธิการบดี โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐาน
ทางสถิติไดด้งัน้ี  

H0 = การบริหารจดัการไม่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรกองอาคาร
สถานท่ี ส านกังานอธิการบดี  

H1 = การบริหารจดัการส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรกองอาคารสถานท่ี 
ส านกังานอธิการบดี  

ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยของการบริหารจดัการส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรกองอาคารสถานท่ี ส านักงานอธิการบดี จ าแนกตามปัจจัยด้านแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังาน จ านวน 6 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการท างาน (Sig.=0.001) ดา้นลกัษณะของ
งาน (Sig.=0.001) ด้านความรับผิดชอบในงาน (Sig.=0.031) ด้านความก้าวหน้าในการท างาน    
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(Sig.=0.009) และดา้นนโยบายและการบริหาร (Sig.=0.006) แสดงวา่ ยอมรับ H1 ปฏิเสธ H0 นั้นคือ 
การบริหารจดัการส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรกองอาคารสถานท่ี ส านกังาน
อธิการบดี มหาวทิยาลยัรามค าแหง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.633 และสามารถ อธิบายความสัมพนัธ์ไดร้้อยละ 40.1 และสามารถน ามาแทน
ค่าในสมการพยากรณ์ได ้ดงัต่อไปน้ี   

Y =  2.486 + 0.300X1 + 0.541X3 + 0.854X4 + 1.007X5 + 0.957X6  - 3.136X7 
    0.000      0.001        0.001        0.031        0.009        0.008        0.006 

 
อภิปรายผล 

 
การศึกษาเร่ือง การบริหารจดัการกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรกองอาคาร

สถานท่ี ส านกังานอธิการบดี สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี  
1. การบริหารจดัการของกองอาคารสถานท่ี ส านักงานอธิการบดี โดยรวมอยู่ในระดับ     

มากท่ีสุด พบวา่ กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัมากท่ีสุดกบัการคดัเลือกคนตามหลกัคนเหมาะสมกบั
งาน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ตามมาดว้ยการพฒันามาตรฐานในการท างาน แทนการท างานแบบความ
เคยชินอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และพฒันาบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพื่อให้ทุกคนท างานได้
อย่างถูกตอ้ง อยู่ในระดบัมาก และสร้างความร่วมมือในการท างานอย่าง  ฉันท์มิตรให้เกิดข้ึนใน
หน่วยงาน อยู่ในระดบัมาก เน่ืองจากการบริหารจดัการต้องใช้หลักการบริหารท่ีเหมาะสม ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของมัทนา วิไลลักษณ์ (2560)ได้ศึกษาเร่ือง การจัดการองค์กรทาง
ศิลปวฒันธรรม กรณีศึกษา มูลนิธิดุริยประณีต ผลการวิจยัพบว่าปัจจยักระบวนการจดัการองค์กร
ของมูลนิธิดุริยประณีต 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัองคก์าร ดา้นการน า และ
ดา้นการควบคุม เป็นปัจจยัหลกัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของมูลนิธิดุริยประณีต คือ การสร้างเครือข่าย
องค์กรโดยมีเครือข่ายเกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอกองค์กร องค์กรจึงจะประสบความส าเร็จและ
บรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรกองอาคารสถานท่ี ส านกังานอธิการบดี ด้าน
ปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัมากท่ีสุดกบัด้านลกัษณะ
ของงาน อยู่ในระดับมาก ตามมาด้วยด้านความส าเร็จในการท างาน อยู่ในระดบัมาก และด้าน
ความกา้วหนา้ในการท างาน อยูใ่นระดบัมาก ดา้นการยอมรับนบัถือ อยูใ่นระดบัมาก และดา้นปัจจยั
ค ้าจุน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัมากท่ีสุดกบัดา้นสภาพแวดลอ้ม
การท างาน อยูใ่นระดบัมาก ตามมาดว้ยดา้นค่าตอบแทน อยูใ่นระดบัมาก และดา้นการนิเทศงาน อยู่
ในระดบัมาก ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดบั
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มาก ซ่ึงมีปัจจยัหลายดา้น ประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ ดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นการยอมรับ
นับถือ ด้านลกัษณะของงาน ด้านความรับผิดชอบในงาน และด้านความก้าวหน้าในการท างาน 
เน่ืองจากการปฏิบติังานตอ้งอาศยัแรงจูงใจเขา้มามีส่วนร่วม เพื่อจะให้งานส าเร็จลุล่วงไปได ้ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพชัรินทร์ กลายสุวรรณ (2560) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
พนกังาน บริษทั ไฮเวย ์จ  ากดั ผลการศึกษา พบวา่ พนกังานบริษทัฯ มีแรงจูงใจอยูใ่นระดบัมาก ดา้น
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ตามมาด้วยด้านความรับผิดชอบ และด้าน
นิเทศงาน ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความส าเร็จของงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้าน
นโยบายและการบริหาร ด้านค่าตอบแทน ตามล าดับ แต่ด้านลักษณะของงาน และด้าน
ความกา้วหนา้ พบวา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานเป็นสองล าดบัสุดทา้ย ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทัฯ จ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส 
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ภาพรวมแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
พนกังานเพศชายมากกวา่เพศหญิง มีอาย ุ46-55 ปี มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานมากกวา่ พนกังานท่ีมี
ระดบัอายุอ่ืน พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานมากกว่า
พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาอ่ืน ๆ พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
มากกว่าพนักงานท่ีมีสถานภาพอ่ืน ๆ พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 11 ปี ข้ึนไป มี
แรงจูงใจในการปฏิบติังาน มากกวา่พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานอ่ืน ๆ และพนกังานท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่  30,001 บาทข้ึนไป มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานมากกวา่ พนกังานท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอ่ืน ๆ  

3. การวิเคราะห์สมการถดถอยของการบริหารจดัการส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรกองอาคารสถานท่ี ส านกังานอธิการบดี พบวา่ การบริหารจดัการส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบติังานของบุคลากรกองอาคารสถานท่ี ส านกังานอธิการบดี จ าแนกตามปัจจยัดา้นแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังาน จ านวน 6 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการท างาน (Sig.=0.001) ดา้นลกัษณะ
ของงาน (Sig.=0.001) ดา้นความรับผิดชอบในงาน (Sig.=0.031) ดา้นความกา้วหน้าในการท างาน 
(Sig.=0.009) และดา้นนโยบายและการบริหาร (Sig.=0.006) แสดงวา่ ยอมรับ H1 ปฏิเสธ H0 นั้นคือ 
การบริหารจดัการส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรกองอาคารสถานท่ี ส านกังาน
อธิการบดี มหาวทิยาลยัรามค าแหง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.633 และสามารถ อธิบายความสัมพนัธ์ไดร้้อยละ 40.1 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี
ของ Louis A. Allen (1958) การจดัการท่ีสร้างประสิทธิภาพให้กบัองคก์รของ POLC ในส่วนของ 
Leading ดา้นการน า ท่ีกล่าวไวว้่าการน า คือ เป็นกระบวนการจูงใจบุคคลอ่ืนให้ท างานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพเพื่อให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้โดยบุคคลท่ีจะเป็นผูน้ าไดน้ั้นจะตอ้งเป็น
บุคคลท่ีมีบทบาทเหนือผูอ่ื้น เป็นผูซ่ึ้งสามารถท าให้ผูอ่ื้นยอมปฏิบติัตามและสามารถน าบุคคล
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เหล่านั้นไปสู่เป้าประสงคข์องกลุ่มได ้สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ จนัทรานี สงวนนาม (2553) ท่ี
กล่าวว่า นักจิตวิทยาได้แบ่งการจูงใจออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) การจูงใจภายใน (Interinsic 
Motivation) และ2) การจูงใจภายนอก (Extrinsic Motive)  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาความสัมพนัธ์ของการบริหารจดัการ และแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
หน่วยงานอ่ืน โดยแบ่งในแต่ละแผนกเพื่อศึกษาโดยละเอียด  

2. สามารถน าไปศึกษาความสัมพนัธ์ของการบริหารจดัการ และแรงจูงใจในหน่วยงาน      
อ่ืน ๆ ไดด้ว้ย 
 3. ควรมีการศึกษาความสัมพนัธ์ของการบริหารจดัการกบัปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ เช่น ความเครียด
ในงาน ภาวะผูน้ า สภาพแวดลอ้ม ความพร้อมในงาน เป็นตน้  
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