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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาเรื่ อง การบริ หารจัดการกับแรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ งานของ
บุคลากรกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยรามคาแหง มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา การบริ หารจัดการ
ของหน่ ว ยงานกองอาคารสถานที่ มหาวิ ท ยาลัย รามค าแหง เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ แรงจู ง ใจในการ
ปฏิ บ ตั ิ ง านของบุ ค ลากรหน่ ว ยงานกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย รามค าแหง และเพื่ อ ศึ ก ษา
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งการบริ ห ารจัด การที่ ส่ ง ผลต่ อ แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากร
หน่วยงานกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยรามคาแหง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ บุคลากรกอง
อาคารสถานที่ สานักงานอธิ การบดี จานวนทั้งสิ้ น 125 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
คือ แบบสอบถาม และนาแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป เพื่อหา
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ คูณ
ผลการศึกษา พบว่า 1) ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 36 – 45 ปี
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
มากกว่า 12 ปี ขึ้นไป มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 15,001 – 20,000 บาท 2) การบริ หารจัดการของกอง
อาคารสถานที่ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคาแหง โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด 3) ระดับ
แรงจู ง ใจในการปฏิ บตั ิ ง านของบุ คลากรกองอาคารสถานที่ ส านัก งานอธิ ก ารบดี มหาวิทยาลัย
รามคาแหง พบว่า ด้านปั จจัยจูงใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก 4) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์สมการ
ถดถอย การบริ หารจัดการส่ ง ผลต่ อแรงจู ง ใจในการปฏิ บตั ิงานของบุ คลากรกองอาคารสถานที่
สานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยรามคาแหง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.633 และสามารถ อธิ บายความสัมพันธ์ได้ ร้อยละ 40.1
คาสาคัญ : การบริ หารจัดการ, แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
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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

3
บทนา
ความเป็ นมาและความสาสั ญของปัญหา
ในโลกของการทางาน แรงจูงใจถือว่าเป็ นปั จจัยสาคัญในการสร้ างประสิ ทธิ ผลในงานซึ่ ง
ถือว่า เป็ นหน้าที่ขององค์กรที่จะต้องให้ความสาคัญเพื่อให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทางาน เพื่อ
บรรลุวตั ถุประสงค์ในการทางาน เป้ าหมายขององค์กร และสร้างความผูกพันกับพนักงานโดยผ่าน
แรงจูงใจในการทางานโดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ ม้ ค่า สมาชิ กเกิ ดความผูกพันในงาน
และองค์กรโดยส่ วนรวมสามารถปรับตัวและพัฒนาเพื่อการดารงอยูไ่ ด้
กองอาคารสถานที่ สานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยรามคาแหง ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็ นทางการ
พร้อมกับการสถาปนามหาวิทยาลัยรามคาแหงเมื่อปี พ.ศ. 2514 มีภาระหน้าที่ในการสนองนโยบาย
หลัก ของมหาวิท ยาลัย รามค าแหง คื อ การสนับสนุ น การเรี ย นการสอนของมหาวิทยาลัย เป็ น
หน่ วยงานกลางในการให้บริ การเกี่ ยวกับอาคารเรี ยน วัสดุ และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรี ยนการสอน
การดูแลและรักษาความสะอาดบริ เวณภายในมหาวิทยาลัย การบารุ งรักษาไม้ดอก ไม้ประดับและ
ต้นไม้ เพื่อให้เกิ ดร่ มเงา ปรับปรุ งภูมิทศั น์ การบารุ งรักษา ซ่ อมแซมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ต่าง
ๆ การดูแลและบารุ งรักษายานพาหนะของทางราชการ จัดสวัสดิ การให้กบั บุคลากรและนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ในด้านการจัดโรงอาหาร ร้านค้า ให้เกิดความสะอาด และให้มีเพียงพอ ดูแลรักษา
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินในมหาวิทยาลัย จัดระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยให้เกิด
ความเรี ยบร้อยและปลอดภัย ดูแลและรักษาระบบสาธารณู ปโภคต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
และส่ งเสริ มกิ จการของมหาวิทยาลัย ผูศ้ ึ กษาซึ่ งเป็ นบุ คลากรผูป้ ฏิ บตั ิงานของกองอาคารสถานที่
สานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยรามคาแหง จึงเห็นถึงความสาคัญของการศึกษาเรื่ อง การบริ หาร
จัด การกับ แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากร กองอาคารสถานที่ ส านัก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ งกระบวนการ
บริ หารจัดการ และการสร้ า งแรงจู งใจในการปฏิ บ ตั ิ ง าน ก่ อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หาร
จัดการของมหาวิทยาลัยรามคาแหงต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาการบริ หารจัดการของหน่ วยงานกองอาคารสถานที่ ส านัก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2. เพื่อศึ กษาระดับแรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ งานของบุคลากรหน่ วยงานกองอาคารสถานที่
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารจัดการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรหน่วยงานกองอาคารสถานที่ สานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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สมมติฐานการศึกษา
การบริ หารจัดการส่ งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรหน่วยงานกองอาคาร
สถานที่ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ขอบเขตการศึกษา
1. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรและกลุ่ มตัวอย่า ง ที่ ใ ช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ ได้แก่
บุคลากรผูป้ ฏิบตั ิ งานในกองอาคารสถานที่ สานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวน
ทั้งสิ้ น 183 คน (ข้อมูลบุคลากรกองอาคารสถานที่ สานักงานอธิ การบดี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564)
ผูว้ จิ ยั ทาการหาประชากรกลุ่มตัวอย่างด้วยการใช้สูตรการคานวณหาสัดส่ วนประชากรของเครซี่ และ
มอร์ แกนโดยกาหนดความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 และกาหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ .05 ใช้จานวนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้ น 125 คน
2. ขอบเขตของเนื้อหา มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารจัดการกับแรงจูงใจในการ
ปฏิ บตั ิงานของบุคลากรกองอาคารสถานที่ สานักงานอธิ การบดี โดยใช้แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการ
บริ หารจัดการองค์กร และแนวคิ ดทฤษฎี เกี่ ยวกับแรงจู ง ใจในการทางาน มาใช้เป็ นขอบเขตใน
การศึกษาข้อมูล
3. ขอบเขตด้า นระยะเวลาในการศึ ก ษา การศึ ก ษาครั้ งนี้ อยู่ใ นช่ ว งเวลาระหว่า งเดื อ น
สิ งหาคม – พฤศจิกายน 2564
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการ
ทฤษฎีการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management)
เฟรเดอริ ก วินสโลว์ เทเลอร์ (1911, อ้างถึงใน พัชริ นทร์ กลายสุ วรรณ, 2560, หน้า 13)
Taylor เสนอให้องค์กรมีการจัดตั้งระบบการจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น โดยอาศัยวิธีการศึกษาที่
ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ เข้ามาช่วยทาให้การสร้างหลักในการบริ หารจะต้องมีการทาอย่างเป็ น
ระบบ โดยอาศัยเทคนิ คหรื อวิธีการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ กฎระเบียบ วิธีการในทางาน มีมาตรฐาน
ในการทางานที่องค์กรจะนามาใช้ ต้องผ่านการศึกษาวิเคราะห์เชิงประจักษ์เสี ยก่อน โดยมีการสังเกต
จับเวลา จดบันทึกวิเคราะห์ วิจยั มาแล้วอย่างดี ว่าเป็ นวิธีการที่ดีที่สุดแล้ว สามารถนามาใช้ในการ
ทางานนั้นได้อย่างดี Taylor กาหนดหลักการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ 4 ข้อคือ
1. พัฒนาหลักการทางาน การวางมาตรฐานในการทางานเป็ นสิ่ งที่สาคัญ และมีความจาเป็ น
อย่างยิง่ เนื่องจากการทางานทุกอย่างต้องเข้าสู่ ระบบมาตรฐานตั้งแต่ วิธีการทางาน ปริ มาณงานที่ทา
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เวลาการทางาน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ต้องเป็ นมาตรฐานเดียวกันหมด เน้นเรื่ องวิธีการทางานที่ดีที่สุด
(One Best Way)
2. ต้อ งมี ก ารคัด เลื อ กคนตามหลัก การวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ ให้ ไ ด้ค นที่ เ หมาะสมกับ งาน
ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดที่ ฝ่ายบริ หารและฝ่ ายคนงานจะได้รับ จะขึ้นอยู่กบั การทางานของแต่ละคน
เพราะฉะนั้นทุกคนต้องทางานให้มีผลผลิตสู งสุ ดเท่าที่จะทาได้
3. ต้องพัฒนาบุคคลแต่ละคนให้มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด (Develop person) เพื่อให้ทุก
คนทางานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ ตอ้ งทาควบคู่ไปกับการทางานในข้อ 2 เมื่อรับบุคคล
เข้าทางานแล้วต้องมีการฝึ กอบรม สอนงานให้แต่ละคนทางานอย่างถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการ
ในการที่องค์การกาหนดไว้ดว้ ย เพื่อเป็ นการเตรี ยมตัวให้ผทู ้ ี่ทางานสามารถทางานที่องค์การกาหนด
ไว้ได้อย่างดี และมีโอกาสก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ในอนาคตด้วย
4. สร้ า งความร่ ว มมื อ ในการท างานอย่ า งฉั น ท์ มิ ต รให้ เ กิ ด ขึ้ นในองค์ ก าร (Friendly
Cooperation) โดยต่างฝ่ ายต่างต้องเห็ นใจซึ่ งกันและกันคือ ฝ่ ายบริ หารต้องมีความเห็ นใจคนงาน
โดยมอบหมายงานให้แก่คนงานในปริ มาณและมาตรฐานของงานที่จะให้คนงานทาในแต่ละวัน
ควรมีปริ มาณที่เหมาะสมไม่หนักเกิ นไป ฝ่ ายบริ หารต้องให้รางวัลพิเศษแก่คนงานที่ทางานดี เด่ น
และสอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์ ดว้ ย ฝ่ ายจัดการต้องคอยเอาใจใส่ สอนคนงานให้ทางานในแต่ละ
ขั้นตอนของงานอย่างถู กวิธี โดยจัดให้มีหัวหน้างานคอยสอนงานดู แล แนะนาคนงานให้ทางาน
อย่างถูกต้อง
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วข้ องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
สุ วรรณี แสงมหาชัย (2556) ได้กล่าวถึงการจูงใจไว้วา่ การจูงใจคือความเต็มใจที่จะใช้ความ
พยายามในระดับสู งเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายองค์การเป็ นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความเอาจริ งเอา
จัง ในการท างานของคน การใช้ค วามมานะอุ ต สาหะในการท างานให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายที่ ต้ งั ไว้
องค์ป ระกอบที่ ส าคัญสามประการในการให้ความหมายของการจู ง ใจคื อ ความเอาจริ งเอาจัง
(intensity) การมีทิศทาง (direction) และความยืนหยัด (persistence)
แก้วตา ผูพ้ ฒั นพงศ์ (2559) ได้กล่ าวถึ งการจู งใจไว้ว่า การจู งใจ (Motivation) หมายถึ ง
กระบวนการหรื อการกระทาที่เป็ นแรงผลักดันหรื อกระตุน้ ให้บุคคลปฏิบตั ิและแสดงพฤติกรรมตาม
ความมุ่งหมายที่ตอ้ งการ
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วข้ องกับความต้ องการ
ทฤษฎีสองปั จจัยของ Herzberg (1959, อ้างถึงใน พัชริ นทร์ กลายสุ วรรณ, 2560, หน้า 21)
มีปัจจัยหรื อองค์ประกอบ 2 ประการ ดังนี้
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1. ปั จจัยจูงใจ หรื อปั จจัยกระตุน้ หมายถึ ง ปั จจัยที่จะทาให้บุคคลเกิ ดความพอใจและการ
จูงใจในการทางานได้แก่ 1) ความสาเร็ จในการทางาน 2) การยอมรับนับถือ 3) ลักษณะของงาน 4)
ความรับผิดชอบในงาน 5) ความก้าวหน้าในการทางาน
2. ปั จจัยค้ าจุน หรื อปั จจัยสุ ขอนามัย หมายถึงปั จจัยที่ทาให้เกิดความพอใจในงาน หรื อเป็ น
ปั จจัยที่ ป้องกันไม่ให้เกิ ดความไม่พอใจในงานซึ่ งปั จจัยนี้ ทาให้คนปฏิ บตั ิงานได้อย่างมี ความสุ ข
ได้ แ ก่ 1) นโยบายและการบริ หารงานในองค์ ก าร 2) ความสั ม พัน ธ์ ก ั บ ผู ้บ ัง คับ บัญ ชา 3)
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลในองค์กร 4) ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา 5) ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ
6) สภาพแวดล้อมในการทางาน 7) ตาแหน่งงาน 8) ความมัน่ คงในการทางาน 9)
ชีวติ ส่ วนตัว 10) การบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
1. ปัจจัยจูงใจ
- ด้านความสาเร็ จในการทางาน
- ด้านการยอมรับนับถือ
- ด้านลักษณะของงาน
- ด้านความรับผิดชอบในงาน
- ด้านความก้าวหน้าในการทางาน
2. ปัจจัยคา้ จุน
- ด้านนโยบายและการบริ หาร
- ด้านการนิเทศงาน
- ด้านค่าตอบแทน
- ด้านความสัมพันธ์กบเพื่อนร่ วมงาน
- ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการองค์กร
1. พัฒนามาตรฐานในการทางาน แทนการทางาน
แบบความเคยชิน
2. คัดเลือกคนตามหลักคนเหมาะสมกับงาน
3. พัฒนาบุคคลให้มีประสิ ทธิภาพมากที่สุดเพื่อให้
ทุกคนทางานได้อย่างถูกต้อง
4. สร้างความร่ วมมือในการทางานอย่างฉันท์มิตรให้
เกิดขึ้นในหน่วยงาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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วิธีดาเนินการวิจัย
เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้ก ารวิจยั เชิ งส ารวจ (Survey
Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่ มตัวอย่าง ที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ ได้แก่ บุ คลากรผูป้ ฏิ บตั ิ ง านในกอง
อาคารสถานที่ ส านัก งานอธิ ก ารบดี จานวนทั้ง สิ้ น 183 คน (ข้อมู ลบุ ค ลากรกองอาคารสถานที่
สานักงานอธิ การบดี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564) ผูว้ ิจยั ทาการหาประชากรกลุ่มตัวอย่างด้วยการใช้สูตร
การคานวณหาสัดส่ วนประชากรของเครซี่ และมอร์ แกนโดยกาหนดความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 95 และ
กาหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ .05 ใช้จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 125 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
แบบสอบถามใช้เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมู ลจากกลุ่มตัวอย่าง และให้ผูต้ อบ
แบบสอบถามเป็ นผูก้ รอกคาตอบ ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 การบริ หารจัดการ แบ่งเป็ น 4 ข้อ ประกอบด้วย 1) พัฒนามาตรฐานในการทางาน
แทนการทางานแบบความเคยชิน 2) คัดเลือกคนตามหลักคนเหมาะสมกับงาน 3) พัฒนาบุคคลให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดเพื่อให้ทุกคนทางานได้อย่างถูกต้อง 4) สร้างความร่ วมมือในการทางานอย่าง
ฉันท์มิตรให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน
ส่ วนที่ 3 แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน แบ่งเป็ น 2 ด้าน ประกอบด้วย ด้ านปั จจัยจูงใจ 1) ด้าน
ความสาเร็ จในการทางาน 2) ด้านการยอมรับนับถือ 3) ด้านลักษณะของงาน 4) ด้านความรับผิดชอบ
ในงาน 5) ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้ านปั จจัยค้าจุ น 1) ด้านนโยบายและการบริ หาร 2) ด้านการ
นิเทศงาน 3) ด้านค่าตอบแทน 4) ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน 5) ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้
การวิเคราะห์ขอ้ มูล และสถิ ติที่ใช้ สาหรั บการวิจยั ครั้งนี้ จะนามาประมวลผลด้วยเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปโดยใช้สถิติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู ้ต อบแบบสอบถามน ามาบัน ทึ ก ข้อ มู ล ในรู ป ของตารางความถี่
(Frequencies) และร้อยละ (Percentage)
2. การวิเคราะห์การบริ หารจัดการของกองอาคารสถานที่ สานักงานอธิ การบดี โดยนาเสนอ
ในรู ป แบบของความถี่ (Frequencies) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
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3. วิเคราะห์ระดับแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรกองอาคารสถานที่ สานักงาน
อธิ ก ารบดี โดยน าเสนอในรู ป ของความถี่ (Frequencies) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
4. การทดสอบสมมติฐานการวิจยั ใช้สถิ ติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) โดยการ
วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
เป็ นเพศชาย คิ ดเป็ นร้ อยละ 69.6 มี อายุระหว่าง 36 – 45 ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 59.2 สถานภาพโสด
คิดเป็ นร้ อยละ 52.8 ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่จบการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี คิ ดเป็ นร้ อยละ 69.6
ระยะเวลาในการปฏิ บตั ิ งาน มากกว่า 12 ปี ขึ้ นไป คิ ดเป็ นร้ อยละ 44.8 มี รายได้เฉลี่ ย ต่อเดื อน
15,001 – 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 31.20
2. ผลการวิเคราะห์การบริ หารจัดการของกองอาคารสถานที่ สานักงานอธิ การบดี พบว่า
โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุดกับการ
คัดเลือกคนตามหลักคนเหมาะสมกับงาน อยูใ่ นระดับมากที่สุด ตามมาด้วยการพัฒนามาตรฐานใน
การท างาน แทนการท างานแบบความเคยชิ น อยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด และพัฒ นาบุ ค คลให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดเพื่อให้ทุกคนทางานได้อย่างถูกต้อง อยูใ่ นระดับมาก และสร้างความร่ วมมือ
ในการทางานอย่างฉันท์มิตรให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน อยูใ่ นระดับมาก
3. ผลการวิเ คราะห์ ร ะดับ แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรกองอาคารสถานที่
สานัก งานอธิ ก ารบดี ด้ านปั จ จั ยจู งใจ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้า น
พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุดกับด้านลักษณะของงาน อยู่ในระดับมาก ตามมาด้วย
ด้านความสาเร็ จในการทางาน อยู่ในระดับมาก และด้านความก้าวหน้าในการทางาน อยู่ในระดับ
มาก ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการยอมรับนับถือ อยูใ่ นระดับมาก
3.1 ด้านความสาเร็ จในการทางานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
กลุ่ ม ตัวอย่า งให้ค วามส าคัญมากที่ สุ ดกับ ท่ า นรู ้ สึ ก ภู มิ ใ จในงานที่ ท าเสร็ จ อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด
ตามมาด้วยท่านสามารถทางานได้บรรลุ เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ อยู่ในระดับมาก และท่านรู ้ สึกเป็ นส่ วน
หนึ่งที่ทาให้การทางานประสบความสาเร็ จ อยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ได้รับการเลื่อนตาแหน่ง อยูใ่ นระดับมาก
3.2 ด้านการยอมรับนับถื อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุดกับเพื่อนร่ วมงานมาขอคาปรึ กษาเรื่ องงาน อยูใ่ นระดับมาก ตามมา
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ด้วยเพื่อนร่ วมงานยอมรับและไว้วางใจในงานที่ ทา อยู่ในระดับมาก และท่านได้รับคาชมเชยจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน อยูใ่ นระดับปาน ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ได้รับความเอา
ใจใส่ จากเพื่อนร่ วมงาน อยูใ่ นระดับปานกลาง
3.3 ด้านลักษณะของงาน โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อพบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่ สุดกับท่านมี ความรู ้ ความสามารถในงานที่ ได้รับมอบหมาย อยู่ใ น
ระดับมากที่สุด ตามมาด้วยงานที่ทาเปิ ดโอกาสให้มีการพัฒนาศักยภาพ อยูใ่ นระดับมากที่สุด และ
งานที่ทามีความท้าทาย อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่ งมีค่าเฉลี่ ยเท่ากัน ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุด คือ
งานที่ทามีความเหมาะสมกับตัวท่าน อยูใ่ นระดับมาก
3.4 ด้านความรับผิดชอบในงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุดกับท่านสามารถตัดสิ นใจในงานที่ท่านรับผิดชอบ อยูใ่ นระดับ
มาก ตามมาด้วยท่านสามารถตัดสิ นใจในงานที่ ท่านรั บผิดชอบ อยู่ในระดับมาก และงานที่ ท่า น
รับผิดชอบเหมาะสมกับความสามารถของท่าน อยู่ในระดับมาก ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุด คือ
ท่านได้รับมอบหมายงานมากขึ้นอยูใ่ นระดับมาก
3.5 ด้านความก้า วหน้าในการทางาน โดยรวมอยู่ใ นระดับมาก เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า กลุ่ มตัวอย่า งให้ค วามส าคัญมากที่ สุ ดกับมี ก ารศึ ก ษาดู ง านนอกสถานที่ อยู่ในระดับ มาก
ตามมาด้วยมีการฝึ กอบรมในงานใหม่ ๆ อยูใ่ นระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ อยูใ่ นระดับมาก
ได้แก่การเลื่อนตาแหน่งมีความยุติธรรม และมีแผนพัฒนาความรู ้ความสามารถ ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ หน่วยงานของท่านเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีการเลื่อนตาแหน่ง อยูใ่ นระดับมาก
3.6 กลุ่ มตัวอย่า งให้ความส าคัญกับแรงจู ง ใจในการปฏิ บตั ิ ง านของบุ คลากรกองอาคาร
สถานที่ สานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยรามคาแหง ด้ านปั จจัยค้าจุ น โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า กลุ่ มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่ สุดกับด้านสภาพแวดล้อมการ
ทางาน อยูใ่ นระดับมาก ตามมาด้วยด้านค่าตอบแทน อยูใ่ นระดับมาก และด้านการนิเทศงาน อยูใ่ น
ระดับ มาก ซึ่ ง มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กัน ส่ วนด้า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย น้อยที่ สุ ด คื อ ด้า นความสั ม พัน ธ์ ก ับ เพื่ อ น
ร่ วมงาน อยูใ่ นระดับมาก
3.7 ด้านนโยบายและการบริ หารโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุดกับท่านปฏิบตั ิงานตามนโยบายและการบริ หารของหน่วยง่าย
อยู่ในระดับมาก ตามมาด้วยหน่ วยงานมีการวางแผนเป็ นอย่างดี ทาให้มีความก้าวหน้าอยูเ่ สมอ อยู่
ในระดับมาก และหน่ วยงานมี นโยบายที่ ทาให้ป ระสบความสาเร็ จ อยู่ในระดับ มาก ส่ วนข้อที่ มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านสนับสนุนการบริ หารของหน่วยงานอย่างเต็มที่อยูใ่ นระดับมาก
3.9 ด้านการนิ เทศงานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ให้ความสาคัญมากที่สุดกับหน่วยงานของท่านมีการจัดฝึ กอบรมอยูเ่ สมอ ๆ อยูใ่ นระดับมาก ตามมา
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ด้วยท่านได้รับความรู ้เพิ่มเติมจากการนิ เทศงาน อยูใ่ นระดับมาก และระยะเวลาในการนิเทศงานมี
ความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านสามารถนาความรู ้มาใช้ใน
การปฏิบตั ิงานได้จริ ง อยูใ่ นระดับมาก
3.10 ด้านค่าตอบแทนโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ให้ความสาคัญมากที่สุดกับท่านได้รับค่าตอบแทนที่ เหมาะสมกับตาแหน่ งที่ปฏิ บตั ิ งานอยู่ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ตามมาด้วยหน่วยงานมีการพัฒนา ปรับปรุ งค่าตอบแทนและสวัสดิการให้ท่านอย่าง
เหมาะสม อยูใ่ นระดับมาก และหน่วยงานมอบสวัสดิการอย่างเหมาะสมและคุม้ ค่า อยูใ่ นระดับมาก
ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านได้รับค่าตอบแทนเพียงพอต่อการดารงชีพ อยูใ่ นระดับมาก
3.11 ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุดกับสามารถประสานงาน และได้รับความช่วยเหลื ออยู่
เสมอ อยูใ่ นระดับมาก ตามมาด้วยท่านมักเป็ นที่ปรึ กษาที่ดีของเพื่อนร่ วมงาน อยูใ่ นระดับมาก และ
ในหน่ วยงานของท่านให้ความช่ วยเหลื อกันเป็ นอย่างดี อยู่ในระดับปานกลาง ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ ย
น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ ยเท่ากัน คือ ท่านได้รับความช่ วยเหลื อจากเพื่อนร่ วมงานเสมอ อยูใ่ นระดับปาน
กลาง และท่านสามารถปฏิบตั ิงานเป็ นทีมได้อย่างสบายใจ อยูใ่ นระดับปานกลาง
3.12 ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุดกับทางานของท่านมีอุปกรณ์ ที่เพียงพอต่อการใช้งาน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ตามมาด้วยท่านมีความสะดวกสบายในการปฏิ บตั ิงาน อยู่ในระดับมากที่สุด และ
ท่านสะดวกในการเดิ นทางไปทางาน อยู่ในระดับมาก ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุด คือ เครื่ องมือ
อุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงานมีความทันสมัย อยูใ่ นระดับมาก
การทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์สมการถดถอยด้านการบริ หารจัดการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรกองอาคารสถานที่ สานักงานอธิ การบดี โดยสามารถเขียนเป็ นสมมติฐาน
ทางสถิติได้ดงั นี้
H0 = การบริ หารจัดการไม่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกองอาคาร
สถานที่ สานักงานอธิการบดี
H1 = การบริ หารจัดการส่ งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกองอาคารสถานที่
สานักงานอธิการบดี
ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยของการบริ หารจัดการส่ งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของบุ ค ลากรกองอาคารสถานที่ ส านัก งานอธิ ก ารบดี จ าแนกตามปั จ จัย ด้า นแรงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั ิงาน จานวน 6 ตัวแปร ได้แก่ ด้านความสาเร็ จในการทางาน (Sig.=0.001) ด้านลักษณะของ
งาน (Sig.=0.001) ด้า นความรั บ ผิดชอบในงาน (Sig.=0.031) ด้า นความก้า วหน้า ในการท างาน
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(Sig.=0.009) และด้านนโยบายและการบริ หาร (Sig.=0.006) แสดงว่า ยอมรับ H1 ปฏิเสธ H0 นั้นคือ
การบริ หารจัดการส่ งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรกองอาคารสถานที่ สานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคาแหง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.633 และสามารถ อธิบายความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 40.1 และสามารถนามาแทน
ค่าในสมการพยากรณ์ได้ ดังต่อไปนี้
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
การศึกษาเรื่ อง การบริ หารจัดการกับแรงจู งใจในการปฏิ บตั ิงานของบุ คลากรกองอาคาร
สถานที่ สานักงานอธิ การบดี สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. การบริ หารจัดการของกองอาคารสถานที่ ส านักงานอธิ การบดี โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุดกับการคัดเลือกคนตามหลักคนเหมาะสมกับ
งาน อยูใ่ นระดับมากที่สุด ตามมาด้วยการพัฒนามาตรฐานในการทางาน แทนการทางานแบบความ
เคยชิ นอยูใ่ นระดับมากที่สุด และพัฒนาบุคคลให้มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดเพื่อให้ทุกคนทางานได้
อย่างถู กต้อง อยู่ในระดับมาก และสร้ างความร่ วมมือในการทางานอย่าง ฉันท์มิตรให้เกิ ดขึ้ นใน
หน่ วยงาน อยู่ใ นระดับ มาก เนื่ องจากการบริ หารจัดการต้องใช้หลักการบริ หารที่ เหมาะสม ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกับ งานวิ จ ัย ของมัท นา วิ ไ ลลัก ษณ์ (2560)ได้ศึ ก ษาเรื่ อง การจัด การองค์ ก รทาง
ศิลปวัฒนธรรม กรณี ศึกษา มูลนิ ธิดุริยประณี ต ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยกระบวนการจัดการองค์กร
ของมูลนิธิดุริยประณี ต 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการนา และ
ด้านการควบคุม เป็ นปั จจัยหลักที่ นาไปสู่ ความสาเร็ จของมูลนิ ธิดุริยประณี ต คือ การสร้างเครื อข่าย
องค์กรโดยมีเครื อข่ายเกิ ดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กร องค์กรจึงจะประสบความสาเร็ จและ
บรรลุเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรกองอาคารสถานที่ สานักงานอธิ การบดี ด้าน
ปั จจัยจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุดกับด้านลักษณะ
ของงาน อยู่ใ นระดับ มาก ตามมาด้วยด้า นความส าเร็ จในการท างาน อยู่ใ นระดับ มาก และด้า น
ความก้าวหน้าในการทางาน อยูใ่ นระดับมาก ด้านการยอมรับนับถือ อยูใ่ นระดับมาก และด้านปั จจัย
ค้ าจุน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุดกับด้านสภาพแวดล้อม
การทางาน อยูใ่ นระดับมาก ตามมาด้วยด้านค่าตอบแทน อยูใ่ นระดับมาก และด้านการนิ เทศงาน อยู่
ในระดับมาก ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุด คือ ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน อยู่ในระดับ
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มาก ซึ่ งมีปัจจัยหลายด้าน ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านความสาเร็ จในการทางาน ด้านการยอมรับ
นับถื อ ด้านลักษณะของงาน ด้า นความรั บผิดชอบในงาน และด้านความก้าวหน้าในการทางาน
เนื่ องจากการปฏิ บตั ิงานต้องอาศัยแรงจู งใจเข้ามามี ส่วนร่ วม เพื่อจะให้งานสาเร็ จลุ ล่วงไปได้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของพัชริ นทร์ กลายสุ วรรณ (2560) ศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน บริ ษทั ไฮเวย์ จากัด ผลการศึกษา พบว่า พนักงานบริ ษทั ฯ มีแรงจูงใจอยูใ่ นระดับมาก ด้าน
ความสัมพันธ์ กบั เพื่อนร่ วมงานอยู่ในระดับมากที่ สุด ตามมาด้วยด้านความรับผิดชอบ และด้าน
นิ เทศงาน ด้า นสภาพแวดล้อมการทางาน ด้านความสาเร็ จของงาน ด้านการยอมรับนับถื อ ด้าน
นโยบายและการบริ หาร ด้ า นค่ า ตอบแทน ตามล าดั บ แต่ ด้ า นลั ก ษณะของงาน และด้ า น
ความก้าวหน้า พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานเป็ นสองลาดับสุ ดท้าย ผลการเปรี ยบเทียบแรงจูงใจ
ในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานบริ ษ ทั ฯ จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึ กษา สถานภาพสมรส
ระยะเวลาในการปฏิ บตั ิงาน รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน พบว่า ภาพรวมแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของ
พนักงานเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุ 46-55 ปี มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมากกว่า พนักงานที่มี
ระดับอายุอื่น พนักงานที่มีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมากกว่า
พนัก งานที่ มี ระดับ การศึ ก ษาอื่ น ๆ พนัก งานที่ มี ส ถานภาพสมรส มี แรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ งาน
มากกว่า พนัก งานที่ มี ส ถานภาพอื่ น ๆ พนัก งานที่ มี ระยะเวลาในการปฏิ บตั ิ งาน 11 ปี ขึ้ นไป มี
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน มากกว่าพนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานอื่น ๆ และพนักงานที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,001 บาทขึ้นไป มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมากกว่า พนักงานที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอื่น ๆ
3. การวิเคราะห์สมการถดถอยของการบริ หารจัดการส่ งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรกองอาคารสถานที่ สานักงานอธิ การบดี พบว่า การบริ หารจัดการส่ งผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรกองอาคารสถานที่ สานักงานอธิ การบดี จาแนกตามปั จจัยด้านแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงาน จานวน 6 ตัวแปร ได้แก่ ด้านความสาเร็ จในการทางาน (Sig.=0.001) ด้านลักษณะ
ของงาน (Sig.=0.001) ด้านความรับผิดชอบในงาน (Sig.=0.031) ด้านความก้าวหน้าในการทางาน
(Sig.=0.009) และด้านนโยบายและการบริ หาร (Sig.=0.006) แสดงว่า ยอมรับ H1 ปฏิเสธ H0 นั้นคือ
การบริ หารจัดการส่ งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรกองอาคารสถานที่ สานักงาน
อธิ การบดี มหาวิทยาลัยรามคาแหง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.633 และสามารถ อธิบายความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 40.1 ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎี
ของ Louis A. Allen (1958) การจัดการที่สร้ างประสิ ทธิ ภาพให้กบั องค์กรของ POLC ในส่ วนของ
Leading ด้านการนา ที่ กล่ าวไว้ว่าการนา คือ เป็ นกระบวนการจูงใจบุคคลอื่นให้ทางานอย่างเต็ม
ประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้องค์กรบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ที่ต้ งั ไว้ โดยบุคคลที่จะเป็ นผูน้ าได้น้ นั จะต้องเป็ น
บุค คลที่ มีบ ทบาทเหนื อผูอ้ ื่ น เป็ นผูซ้ ่ ึ งสามารถทาให้ผูอ้ ื่นยอมปฏิ บตั ิ ตามและสามารถนาบุคคล
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เหล่านั้นไปสู่ เป้ าประสงค์ของกลุ่มได้ สอดคล้องกับความคิดเห็นของ จันทรานี สงวนนาม (2553) ที่
กล่ า วว่า นัก จิ ต วิ ท ยาได้แ บ่ ง การจู ง ใจออกเป็ น 2 ประเภท คื อ 1) การจู งใจภายใน (Interinsic
Motivation) และ2) การจูงใจภายนอก (Extrinsic Motive)
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของการบริ หารจัดการ และแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
หน่วยงานอื่น โดยแบ่งในแต่ละแผนกเพื่อศึกษาโดยละเอียด
2. สามารถนาไปศึกษาความสัมพันธ์ของการบริ หารจัดการ และแรงจูงใจในหน่ วยงาน
อื่น ๆ ได้ดว้ ย
3. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของการบริ หารจัดการกับปั จจัยด้านอื่น ๆ เช่น ความเครี ยด
ในงาน ภาวะผูน้ า สภาพแวดล้อม ความพร้อมในงาน เป็ นต้น
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