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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั*งนี* มีวตั ถุประสงค์ เพื9อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงานโรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์ เพื9อ
ศึกษาการจัดการองค์การที9ส่งผลต่อแรงจูงใจของพนักงานโรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์ เพื9อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการจัดการองค์การกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานโรงเรี ยนนานาชาติสิงค์โปร์
กลุ่มตัวอย่างการวิจยั ในครั*งนี* คือ พนักงานของโรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์ จาํ นวน 385 คน ได้แก่ ฝ่ าย
บริ หารและธุ รการของโรงเรี ยน ฝ่ ายทะเบียนนักเรี ยนและรับสมัครนักเรี ยน ฝ่ ายการตลาด ครู และผูช้ ่วยครู ฝ่ าย
จัดซื* อ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ ายปฏิบตั ิการ โดยใช้เครื9 องมือ
แบบสอบถาม สถิติที9ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบไปด้วย สถิติวเิ คราะห์เชิงพรรณนา (Description Statistics)
ได้แก่ ความถี9 (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี9ย (Mean) และส่ วนเบี9ยงเบนมาตรฐาน (S.D)และสถิติ
วิเคราะห์เชิ งอนุ มานได้แก่ การทดสอบค่าที (Independent sample t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
One-way ANOVA และสัมประสิ ทธิV สหสัมพันธ์เพียร์ สนั ที9ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจยั สามารถสรุ ป
ได้ดงั นี*
1. กลุ่มตัวอย่างเป็ นพนักงานโรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์ จาํ นวน 385 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมีอายุ
26-35 ปี มีสถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน 282 คน มีสายงานหลักเป็ นฝ่ ายครู และผูช้ ่วยครู มี
ประสบการณ์ตามสายงานที9ปฏิบตั ิ 10 ปี ขึ*นไป มีรายได้เฉลี9ยต่อเดือน 25,001 บาทขึ*นไป
2. จากการศึกษาการจัดการองค์การ พบว่า องค์การให้ความสําคัญในระดับมากกับการจัดการองค์การ
โดยรวม เพื9อพิจารณาเป็ นรายด้าน อันดับหนึ9 งคื อ ด้านภาวะผูน้ าํ องค์การให้ระดับความสําคัญในระดับมาก
รองลงมาด้า นการวางแผน องค์ก ารให้ร ะดับ ความสํา คัญ ในระดับ มาก ด้า นการควบคุ ม องค์ก ารให้ร ะดับ
ความสําคัญในระดับมาก และอันดับสุ ดท้ายด้านการจัดการองค์การ องค์การให้ระดับความสําคัญในระดับปาน
กลาง
3. จากการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวม มีระดับแรงจูงใจ
ระดับมาก เมื9 อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มี ระดับแรงจูงใจมากทุกด้าน อันดับหนึ9 งคือ ด้านความรั บผิดชอบ
อันดับรองลงมาเป็ นด้านลักษณะของงาน ด้านความสําเร็ จในการทํางาน ด้านการยอมรับนับถือ อันดับสุ ดท้ายด้าน
ความก้าวหน้าในตําแหน่ง
4. การจัดการองค์การโดยรวมและรายด้านส่ วนใหญ่ มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงาน อย่างมีนบั สําคัญทางสถิติที9ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที9ต* งั ไว้

ABSTRACT
This research aims to study about individual factors from officers who are working in Singapore
International School of Bangkok, to study about company management which could effect on motivation of the
officers in Singapore International School of Bangkok, and to study about the relations between company
management and working motivation of Singapore International school of Bangkok officers.
Research samples are 385 officers in Singapore International School of Bangkok including
Administration department, Admissions department, Marketing department, Teachers, Teacher Assistant,
Purchasing department, Accounting and Finance department, Human Resource department, IT department, and
Operations department. The research tool is questionnaire and the categories of statistic are Description Statistic
including Frequency, Percentage, Mean, and SD. Another one is Deductive Statistics which is including
Independent sample T-Test, One-way ANOVA, and Pearson’s Correlation Analysis.
The result of this study can be summarized as detailed below;
1. Research samples are Singapore International School of Bangkok officers. The total people are 385
persons. Most of them are women aged between 26-35 years old. There are 282 persons have married and got
bachelor’s degree. Also, the main career is being Teacher and Teacher assistant. They also have more than 10
years direct working experience. The average income per month is more than 25,001 Thai Baht.
2. According to this study, company extremely focuses on general organization management. If
considering as divided skills, it can be described as following; Leadership, company planning, organization
control, organization management. For leadership, company planning, and organization control, the company
totally pays attention to as high level. On the other hand, the company pays less attention to organization
management as moderate level.
3. According to this study, motivation toward work responsibility from SISB officers is ranked as high
level in every qualification. They can be divided as following; work responsibility, job description, career path,
respect, and position promotion
4. Organization management in general and salary are mainly related to each other in the same way of
work motivation as analyzed as Pearson rules at 0.005 level which is associated with previous hypothesis of this
study.

บทนํา

ในปั จ จุ บ นั หลายองค์ก ารไม่ ว่า จะเป็ นหน่ ว ยงานภาครั ฐ หรื อ หน่ ว ยงานเอกชนตลอดจนหน่ ว ยงาน
รัฐวิสาหกิจได้มีการพัฒนาเรี ยนรู ้ เพื9อการเจริ ญเติบโตขององค์การอยูต่ ลอดเวลา ซึ9 งจะดํารงอยูร่ อดและก้าวหน้า
ได้ ขึ* น อยู่ก ับ ความสามารถในการจัด การองค์ก ารด้ว ยการนํา ทรั พ ยากรที9 มี อ ยู่อ ย่า งจํา กัด ไปดํา เนิ น การด้ว ย
กระบวนการวิธีใดก็ตาม เพื9อให้องค์การบรรลุวตั ถุประสงค์ ตรงตามเป้าหมายขององค์การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ซึ9 งองค์การต้องพบเจอกับสถานการณ์หลากหลายด้านที9มีการเปลี9ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ภาวะวิกฤติท* งั ในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที9เกิดขึ*นตลอดเวลา ปั ญหาต่างๆเกิดขึ*นทั*งภายในและ
นอกองค์การนั*นจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ วและซับซ้อนมากขึ*น จึงต้องจัดการองค์การโดยใช้ท* งั ศาสตร์
และศิลป์ แสวงหาโอกาสและความได้เปรี ยบให้เกิดขึ*นแก่องค์การ
การจัดการจึ งเป็ นกระบวนการดําเนิ นงานเพื9อให้บรรลุจุดหมายขององค์การ โดยที9 อาศัยหน้าที9 หลัก
ทางการจัดการประกอบกัน ตามหลักแนวคิดของของ ลูอิส อัลเลน (1958) ในการบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิภาพ
สู งสุ ดด้วยกฎ 4 ประการ (PLOC) คือ การงานแผนงาน (Planning) การจัดการองค์การ(Organizing) ภาวะผูน้ าํ
(Leading) การควบคุม ( Controlling) บุคลากรจึงที9ถือเป็ นปั จจัยสําคัญในการจัดการ เนื9องจากบุคลากรในองค์การ
เป็ นตัวขับเคลื9อนจัดการงานด้านต่างๆในองค์การ ให้องค์การยังคงเดินหน้าต่อตลอดจนวัตถุประสงค์และบรรลุ
เป้ าหมายที9 ต* งั ไว้ หากบุคลากรในองค์การนั*นขาดความใส่ ใจ ขาดความตั*งใจ ขาดงานบ่อย มี ปัญหากับเพื9อน
ร่ วมงานหรื อหัวหน้า ขาดความกระตือรื อร้น ละเลยในการปฎิบตั ิงาน หากผลในการปฎิบตั ิงานออกมาไม่ดีส่งผล
ให้องค์การเสี ยภาพลักษณ์ และถดถอยลงไปเรื9 อยๆ ดังนั*นการจัดการที9ดีควรจะต้องใช้สื9อหรื อมีวิธีการจูงใจที9ตรง
กับความต้องการของบุคลากรและพนักงานในองค์การ ซึ9 งจะส่ งผลดี ต่อตัวบุคลากรเอง ต่อเพื9อนร่ วมงาน ต่อ
องค์การ ส่ งผลให้ผลงานมีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล ตรงตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายได้ โดย (Herzberg,
Mausner, & Snyderman, 1959: 60-63) อธิ บ ายว่า ปั จ จัย จู ง ใจ (Motivation Factors) เป็ นปั จ จัย ภายในตัว บุ ค คล
(Intrinsic) เป็ นสิ9 งที9สร้างความพึงพอใจในงานให้เกิดขึ*น ซึ9 งจะช่วยให้บุคคลรักและชอบงานที9ปฏิบตั ิอยูแ่ ละทําให้
บุคคลในองค์การปฏิบตั ิงานได้อย่างประสิ ทธิ ภาพ ประกอบด้วย ความสําเร็ จในการทํางาน (Achievement) บาง
ตําราเรี ยกว่า ความสัมฤทธิV ผลหมายถึง ความสําเร็ จสมบูรณ์ของงานที9ผปู ้ ฏิบตั ิงานพยายามทุ่มเทแรงกายแรงใจ มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา การมองเห็นผลงาน ความชัดเจนของงานเป็ นความสําเร็ จที9วดั ได้จากการปฏิบตั ิงาน
ได้ตามเป้ าหมาย ตามกําหนดเวลา ความสามารถในการแก้ปัญหาในการปฎิ บตั ิงาน และความพอใจในผลการ
ปฎิบตั ิงาน การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือจากผูอ้ ื9น ทั*งผูบ้ งั คับบัญชาและ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เห็นด้วยกับความสําเร็ จ การได้รับการชมเชย ยกย่อง ชื9นชม เชื9อถือ ไว้วางใจในผลงาน ทําให้ได้
เลื9อนขั*นเลื9อนตําแหน่ง ด้านลักษณะงาน (Work Itself) หมายถึง ความรู ้สึกที9มีต่องานที9ได้ทาํ งานมีความน่าสนใจ
มีความยากและท้าทาย ทําให้เกิดการกระตุน้ ให้เกิดการลงมือทําหรื อการทํางานเป็ นชิ*นเป็ นอัน เป็ นงานที9ชวนให้
ปฏิบตั ิไม่น่าเบื9อ เป็ นชิ*นงานที9ส่งเสริ มต่อความริ เริ9 มสร้างสรรค์ เป็ นงานที9มีคุณค่า รวมทั*งสามารถปฏิบตั ิงานได้
อย่า งสมบู ร ณ์ หรื อ ทํา งานให้เ สร็ จ ในเวลาอัน สั*น ด้า นความรั บ ผิด ชอบ (Responsibility) หมายถึ ง การได้รั บ
มอบหมายให้รับผิดชอบในงานที9ทาํ การจัดลําดับของการทํางานได้เอง ความตั*งใจ ความสํานึ กในอํานาจหน้าที9
และความรับผิดชอบ ตลอดจนอิสระในการปฏิบตั ิงาน ความก้าวหน้าในตําแหน่ ง (Advancement) หมายถึงการ

ได้รับโอกาสในการเลื9อนตําแหน่ งหน้าที9เป็ นผลหรื อการมองเห็นการเปลี9ยนแปลงในสภาพบุคคล และมีโอกาส
ได้รับพัฒนาความรู ้ ความสามารถ ทักษะที9เพิ9มขึ*นในวิชาชีพจากการปฏิบตั ิงาน
แรงจูงใจจึงมีส่วนในการสร้างขวัญกําลังใจในการปฎิบตั ิงาน เป็ นสิ9 งที9ผลักดันเอาความสามารถที9แอบ
ซ้อนออกมา โดยผ่านพฤติกรรมต่างๆซึ9 งมีความแตกต่างกันไปของแต่ละบุคคล เช่น แม่ครัวทุ่มเทในการจัดการ
เวลาในครั วที9 ตอ้ งอาศัยทั*งความชํานาญ ความอดทน ความสะอาด ถูกสุ ขอนามัยในการปรุ งอาหาร ส่ งผลให้
นักเรี ยนและบุคลากรในโรงเรี ยนได้รับประทานอาหารที9สะอาด อร่ อย ถูกหลักอนามัย ในทางตรงกันข้ามหาก
ปฎิบตั ิงานไม่ดี ทําแค่เพียงเพื9อให้งานสําเร็ จไปวันๆ ไม่เอาใจใส่ ในการทํา หรื อกระบวนการกรรมวิธีต่างๆ ส่ งผล
ต่ออาหารทําออกมา หน้าตาอาจจะไม่น่าทานและยังเป็ นการบ่งบอกให้ทราบว่า องค์การควรมีการจัดการที9คอย
กระตุน้ แรงจูงใจในการปฎิบตั ิงานของบุคลากร เพื9อไม่ให้เกิดผลเสี ยต่อองค์กรและยังแสดงถึงความความเข้าใจ
จิตใจของบุคลากรได้เป็ นอย่างดี

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื9อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงานโรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์
2. เพื9อศึกษาการจัดการองค์การที9ส่งผลต่อแรงจูงใจของพนักงานโรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์
3. เพื9อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการองค์การกับแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงาน
โรงเรี ยนนานาชาติสิงค์โปร์

การทบทวนวรรณกรรม

ทฤษฎีและแนวคิดที9ผวู ้ จิ นั นํามาใช้เป็ นแนวทาง ได้แก่ ทฤษฎีและแนวคิดที9เกี9ยวกับการจัดการของ
Louis A.Allen (1958) และทฤษฎีและแนวคิดเกี9ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ Herzberg (1959) ซึ9งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี*
ทฤษฎีและแนวคิดเกีย- วกับการจัดการ
Louis A.Allen (1958) ผูท้ ี9 ใ ห้ก าํ เนิ ด ทฤษฎี น* ี โดย POLC ถื อ ว่า เป็ นทฤษฎี ก ารจัด การสมัย ใหม่ ใ นยุค
เริ9 มแรกที9ยงั คงนิยมใช้มาจนถึงปั จจุบนั
P – Planning การวางแผนคือ การกําหนดกิจกรรมตลอดจนภาระกิจต่างๆ ที9ตอ้ งปฏิบตั ิเอาไว้ในแต่ละ
ช่วงเวลา เพื9อให้เป็ นแนวทางตลอดจนทิศทางในการปฏิบตั ิงาน การวางแผนควรต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์
และขั*นตอนที9จะทําให้บรรลุผลตามที9ตอ้ งการ ซึ9งการวางแผนนั*นมีหลายประเภทได้แก่
1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) : การวางแผนกลยุทธ์น* นั จําเป็ นต้องใส่ ใจรายละเอียด
มากมาย ตั*งแต่เรื9 องของคู่แข่ง,โอกาสและอุสรรคทางธุรกิจ, ไปจนถึงจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร
ตลอดจนตํา แหน่ ง ทางการตลาดเมื9 อ เที ย บกับ คู่ แ ข่ ง การวางแผนเชิ ง กลยุท ธ์ น* ี ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ ก ารวาง
แผนการทํา งาน แต่ เ ป็ นการวางแผนยุท ธศาสตร์ ใ นการทํา ธุ ร กิ จ ที9 มี แ ผนครอบคลุ ม หลายมิ ติ
ตลอดจนมีการวางพันธกิจอย่างชัดเจนเพื9อเป็ นแนวทางของการใช้กลยุทธ์บริ หารจัดการรวมไปถึง
ปฏิ บ ตั ิ ก ารนั9น เอง การวางแผนเชิ ง กลยุท ธ์ น* ัน มัก ใช้ป ฏิ บ ตั ิ ง านกับ ฝ่ ายบริ ห าร ตลอดจนระดับ
หัวหน้างาน

2. การวางแผนเชิงยุทธวิธี (Tactical Planning) : การวางแผนเชิงยุทธวิธีน* ี จะเน้นไปยังการปฏิบตั ิการ
เป็ นหลัก ใส่ ใ จการปฏิ บ ตั ิ ก ารทุ ก ขั*น ตอนที9 จ ะทํา ให้ก ารทํา งานประสบผลสํา เร็ จ ได้ด้ว ยดี การ
วางแผนเชิงยุทธวิธีน* ีมกั ต่อยอดมาจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที9ตอ้ งให้สอดคล้องกัน และมักใช้กบั
ฝ่ ายปฏิบตั ิในระดับหัวหน้าและลูกน้องนัน9 เอง
3. การวางแผนเชิงบริ หารจัดการ (Operational Planning) : การวางแผนเชิงบริ หารจัดการนี* จะเน้นไป
ยังกระบวนการในการทํางาน ตลอดจนการประสานให้การทํางานแต่ละแผนกสอดคล้องกันเสี ย
มากกว่า และทําให้การทํางานราบรื9 นทั*งในส่ วนแผนกและองค์รวม เน้นระบบ ระเบียบ และการ
แก้ไขปั ญหาด้านระบบการทํางาน มักนําไปใช้ต* งั แต่ฝ่ายบริ หารไปจนถึงฝ่ ายปฏิบตั ิการในระดับ
หัวหน้า เพื9อให้การทํางานภาพรวมสอดคล้องและราบรื9 น
O – Organizing การจัดการองค์กรคือ การกําหนดโครงสร้างตําแหน่ง กําหนดบทบาท หน้าที9 ตลอดจน
การทํางานของทุ กภาคส่ วนให้สอดคล้อง ราบรื9 น และไม่ ทบั ซ้อนกัน การจัดการองค์กรยังรวมไปถึ งการจัด
ระเบี ยบในการทํางานที9 จะทําให้การทํางานไม่สะดุด จัดสรรคนให้เหมาะสมกับงาน จัดการงานให้เป็ นระบบ
ระเบียบ เพื9อให้เกิดประสิ ทธิภาพในการทํางานมากที9สุด
L – Leading ภาวะการเป็ นผูน้ าํ คือ ภาวะในการควบคุมการทํางานให้สาํ เร็ จลุล่วง โดยต้องสามารถสร้าง
แรงจู ง ใจให้ ทุ ก คนอยากร่ ว มทํา งานได้ ต้อ งบริ ห ารงานบุ ค คลได้ดี ต้อ งเข้า ใจการทํา งานของตนเองและ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา รวมถึงมีทกั ษะในการแก้ไขปั ญหาได้ดี และมีการตัดสิ นใจที9รอบคอบ ฉับไว ดีเยีย9 ม สามารถที9จะ
นําพาทุกคนบรรลุเป้าหมายไปสู่ ความสําเร็ จได้
C – Controlling การควบคุมคือ การดูแลบุคลากรตลอดจนการทํางานต่างๆ ให้เป็ นไปตามแผนงานที9วาง
ไว้ ตลอดจนการติดตามประเมินผลว่าการปฏิบตั ิงานนั*นเป็ นไปตามที9วางไว้หรื อไม่ บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเปล่า
มีความสําเร็ จมากน้อยเพียงไร การควบคุมนั*นยังหมายถึงการจัดการกับปั ญหาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื9อให้เกิดผล
กระทบกับการทํางานน้อยที9สุดอีกด้วย
ทฤษฎีและแนวคิดเกีย- วกับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน
Herzberg (1959) ได้ตีพิมพ์บทวิจารณ์ขอ้ มูลเกี9ยวกับความพึงพอใจในการทํางานที9สาํ คัญ กล่าวถึงความ
ต้องการของคนในองค์การหรื อการจูงใจจากการทํางานว่า คนต้องการอะไรจากการทํางาน อะไรเป็ นปั จจัยทําให้
คนเกิดความพอใจในงานที9ทาํ และความไม่พอใจในงานที9ทาํ พบว่า คนอยากทํางานหรื อไม่ทาํ งานมาจากปั จจัย
สองประการใหญ่ๆคือ ปั จจัยจูงใจ (Motivation Factors) กับปั จจัยคํ*าจุน (Hygiene Factors) ซึ9 งในการวิจยั ครั*งนี* มุ่ง
ศึกษาปั จจัยจูงใจ โดยมีรายละเอียดดังนี*
ปั จจัยจูงใจ (Motivation Factors) เป็ นปั จจัยภายในตัวบุคคล (Intrinsic) เป็ นสิ9 งที9สร้างความพึงพอใจใน
งานให้เกิ ดขึ* น ซึ9 งจะช่ วยให้บุคคลรั กและชอบงานที9 ปฏิ บตั ิ อยู่และทําให้บุคคลในองค์การปฏิ บตั ิ งานได้อย่าง
ประสิ ทธิภาพ ประกอบด้วย
1. ความสําเร็ จในการทํางาน (Achievement) บางตําราเรี ยกว่า ความสัมฤทธิV ผลหมายถึง ความสําเร็ จ
สมบูรณ์ของงานที9ผูป้ ฏิบตั ิงานพยายามทุ่มเทแรงกายแรงใจ มีความสามารถในการแก้ปัญหา การ
มองเห็นผลงาน ความชัดเจนของงานเป็ นความสําเร็ จที9วดั ได้จากการปฏิบตั ิงานได้ตามเป้ าหมาย

2.

3.

4.

5.

ตามกํา หนดเวลา ความสามารถในการแก้ปั ญ หาในการปฎิ บ ตั ิ ง าน และความพอใจในผลการ
ปฎิบตั ิงาน
การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือจากผูอ้ ื9น ทั*งผูบ้ งั คับบัญชา
และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เห็นด้วยกับความสําเร็ จ การได้รับการชมเชย ยกย่อง ชื9นชม เชื9อถือ ไว้วางใจ
ในผลงาน ทําให้ได้เลื9อนขั*นเลื9อนตําแหน่ง
ด้านลักษณะงาน (Work It Self) หมายถึง ความรู ้สึกที9มีต่องานที9ได้ทาํ งานมีความน่าสนใจ มีความ
ยากและท้าทาย ทําให้เกิดการกระตุน้ ให้เกิดการลงมือทําหรื อการทํางานเป็ นชิ*นเป็ นอัน เป็ นงานที9
ชวนให้ปฏิบตั ิไม่น่าเบื9อ เป็ นชิ*นงานที9ส่งเสริ มต่อความริ เริ9 มสร้างสรรค์ เป็ นงานที9มีคุณค่า รวมทั*ง
สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างสมบูรณ์ หรื อทํางานให้เสร็ จในเวลาอันสั*น
ด้านความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในงานที9ทาํ การ
จัด ลํา ดับ ของการทํา งานได้เ อง ความตั*ง ใจ ความสํา นึ ก ในอํา นาจหน้า ที9 แ ละความรั บ ผิด ชอบ
ตลอดจนอิสระในการปฏิบตั ิงาน
ความก้าวหน้าในตําแหน่ ง (Advancement) หมายถึงการได้รับโอกาสในการเลื9อนตําแหน่ งหน้าที9
เป็ นผลหรื อ การมองเห็ น การเปลี9 ย นแปลงในสภาพบุ ค คล และมี โ อกาสได้รั บ พัฒ นาความรู ้
ความสามารถ ทักษะที9เพิ9มขึ*นในวิชาชีพจากการปฏิบตั ิงาน

วิธีการดําเนินการวิจยั
การวิจยั ครั*งนี*เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ประชากรในการศึกษาได้แก่ พนักงาน
โรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์ โดยมีพนักงานและบุคลกรทางการศึกษา โดยมีสายงานหลักดังนี* ฝ่ ายบริ หารและ
ธุรการของโรงเรี ยน ฝ่ ายทะเบียนนักเรี ยนและรับสมัครนักเรี ยน ฝ่ ายการตลาด ครู และผูช้ ่วยครู ฝ่ ายจัดซื*อ ฝ่ าย
บัญชีและการเงิน ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายปฏิบตั ิการ สาขาประชาอุทิศ สาขาเอกมัย
สาขาสุ วรรณภูมิ สาขาธนบุรี ยกเว้นสาขาเชียงใหม่ ซึ9งไม่ทราบจํานวนประชากรที9แน่ชดั สามารถคํานวณขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณ ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 385 คน ใช้วธิ ีการเลือกแบบตามสะดวก
(Convenience Sampling)
สํา หรั บ สถิ ติ ที9 ใ ช้ใ นการวิ เ คราะห์ ข อ้ มู ล ได้แ ก่ สถิ ติ วิ เ คราะห์ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Analytical
Statistics) ประกอบไปด้วย ค่าความถี9 ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี9 ย และส่ วนเบี9 ยงเบนมาตรฐาน และสถิ ติวิเคราะห์ เชิ ง
อนุมาน (Inferential Analytical Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์ดว้ ย Independent sample t-test การวิเคราะห์ดว้ ยวิธี
One-way ANOVA และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ดว้ ยสัมประสิ ทธิV สหสัมพันธ์เพียร์ สัน (Pearson’s Correlation
Analysis)
สรุปผลการวิจยั และการอภิปรายผล
ส่ วนที- 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล
กลุ่ ม ตัว อย่า งเป็ นพนัก งานโรงเรี ย นนานาชาติ สิ ง คโปร์ จ าํ นวน 385 คน เพศหญิ ง จํา นวน 271 คน
คิดเป็ นร้อยละ 70.40 ส่ วนใหญ่มีอายุ 26-35 ปี จํานวน 179 คน

คิดเป็ นร้อยละ 46.50 ส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จํานวน 192 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.80 ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี จํานวน 282 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.20 ส่ วนใหญ่มีสายงานหลักเป็ นฝ่ ายครู และผูช้ ่วยครู จํานวน 206 คน
คิดเป็ นร้อยละ 53.50 ส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ตามสายงานที9ปฏิบตั ิ 10 ปี ขึ*นไป จํานวน 163 คน คิดเป็ นร้อยละ
42.30 ส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี9ยต่อเดือน 25,001 บาทขึ*นไป จํานวน 220 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.10
ส่ วนที- 2 การจัดการองค์ การ
กลุ่ ม ตัว อย่า งได้แ สดงความคิ ด เห็ น เพื9อ ประเมิ น องค์ก ารเกี9 ย วกับ การให้ค วามสํา คัญ กับ การจัด การ
องค์การที9ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ด้านการวางแผน ด้านการจัดการองค์การ ด้านภาวะผูน้ าํ ด้านการ
ควบคุม ได้ผลลัพธ์วา่ คะแนนเฉลี9ยการจัดการองค์การ อันดับหนึ9 งคือ ด้านภาวะผูน้ าํ องค์กรให้ระดับความสําคัญ
ในระดับมาก (ค่าเฉลี9ย 3.49 ส่ วนเบี9ยงเบนมาตรฐาน 0.999) รองลงมาด้านการวางแผนองค์กรให้ระดับความสําคัญ
ในระดับมาก (ค่าเฉลี9ย 3.47 ส่ วนเบี9ยงเบนมาตรฐาน 0.700) ด้านการควบคุม องค์กรให้ระดับความสําคัญในระดับ
มาก (ค่าเฉลี9ย 3.43 ส่ วนเบี9ยงเบนมาตรฐาน 0.895) และอันดับสุ ดท้ายด้านการจัดการองค์การ องค์กรให้ระดับ
ความสําคัญในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี9ย 3.32 ส่ วนเบี9ยงเบนมาตรฐาน 0.725)
ส่ วนที- 3 แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน
กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นเกี9ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความสําเร็ จใน
การทํา งาน ด้า นการได้รั บ การยอมรั บ นับ ถื อ ด้า นลัก ษณะของงานที9 ป ฏิ บ ัติ ด้า นความรั บ ผิ ด ชอบ และด้า น
ความก้าวหน้าในตําแหน่ง ได้ผลลัพธ์ดงั นี*
คะแนนเฉลี9ยแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน อันดับที9หนึ9งคือ ด้านความรับผิดชอบมีระดับแรงจูงใจในระดับ
มาก (ค่าเฉลี9ย 3.80 ส่ วนเบี9ยงเบนมาตรฐาน 0.867) อันดับที9สอง ด้านลักษณะของงานที9ปฏิบตั ิ มีระดับแรงจูงใจใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี9 ย 3.77 ส่ วนเบี9 ยงเบนมาตรฐาน 0.767) อันดับที9 สาม ด้านความสําเร็ จในการทํางานมี ระดับ
แรงจูงใจในระดับมาก (ค่าเฉลี9ย 3.75 ส่ วนเบี9ยงเบนมาตรฐาน 0.776) อันดับที9สาม ด้านการได้รับการยอมรับนับ
ถือมีระดับแรงจูงใจในระดับมาก (ค่าเฉลี9ย 3.60 ส่ วนเบี9ยงเบนมาตรฐาน 0.892) อันดับสุ ดท้ายด้านความก้าวหน้า
ในตําแหน่ง (ค่าเฉลี9ย 3.52 ส่ วนเบี9ยงเบนมาตรฐาน 0.957)
ส่ วนที- 4 ผลการวิเคราะห์ การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐ านที- 1 ปั จ จัย ส่ วนบุ ค คลที-แ ตกต่ า งกัน มีแ รงจู ง ใจในการปฎิบั ติง านของพนั ก งานโรงเรี ย น
นานาชาติสิงคโปร์ ทแี- ตกต่ างกัน
- สมมติฐานที- 1 เพศทีแ- ตกต่ างกัน มีแรงจูงใจทีแ- ตกต่ างกัน
จากการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุ ปผลได้วา่ เพศที9แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวม
และทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที9ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของจันทร์ จิรา ธัญญา
โภชน์ (2552) ที9ทาํ การศึกษาเรื9 อง แรงจูงใจในการปฏิ บัติงานตามความคิดเห็นของพนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
ผลการศึกษาพบว่า เพศที9แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน ซึ9 งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วัชระ บุญปลอด (2551) ศึกษาเรื9 อง แรงจูงใจในการปฏิ บัติงานของพนักงานองค์ การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัด
พะเยา ผลการศึกษาพบว่า เพศที9แตกต่างกันส่ งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานที9ไม่แตกต่างกัน

- สมมติฐานที- 2 อายุทแี- ตกต่ างกัน มีแรงจูงใจทีแ- ตกต่ างกัน
จากการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุ ปผลได้วา่ อายุที9แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านการ
ได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที9ปฏิบตั ิ ด้านแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวมที9แตกต่างกันอย่าง
มี นัยสําคัญทางสถิ ติที9ระดับ 0.05 ซึ9 งสอดคล้องกับสมมติ ฐานที9 ต* งั ไว้ ยกเว้น แรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ งานด้าน
ความสําเร็ จ ด้านความรั บผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่ ง ซึ9 งสอดคล้องกับสมมติ ฐานที9 ต* งั ไว้ ยกเว้น
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านความสําเร็ จ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่ ง สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ จันทร์ จิรา ธัญญาโภชน์ (2552) ที9ทาํ การศึกษาเรื9 อง แรงจูงใจในการปฏิ บัติงานตามความคิ ดเห็นของ
พนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค ผลการศึกษาพบว่า อายุที9แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน
ซึ9 งขัดแย้งกับงานวิจยั ของ ปั ทมา แตงผึ*ง (2551) ศึกษาเรื9 อง ปั จจัยทีGมีความสั มพันธ์ กับแรงจูงใจในการปฏิ บัติงาน
ของบุคลากรส่ วนกลางกรมวิ ทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข ผลการศึกษาพบว่า เพศที9แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน
- สมมติฐานที- 3 สถานภาพทีแ- ตกต่ างกัน มีแรงจูงใจทีแ- ตกต่ างกัน
จากการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุ ปผลได้ว่า สถานภาพที9แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
โดยรวมและทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที9ระดับ 0.05 ซึ9งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปั ทมา แตง
ผึ* ง (2551) ศึ ก ษาเรื9 อง ปั จจั ย ทีG มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรส่ วนกลาง
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข ผลการศึกษาพบว่า สถานภาพที9แตกต่างกันส่ งผลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จันทร์จิรา ธัญญาโภชน์ (2552) ศึกษาเรื9 องแรงจูงใจใน
การปฏิ บัติงานตามความคิ ดเห็นของพนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค ผลการศึกษาพบว่า สถานภาพที9แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที9ระดับ 0.05
- สมมติฐานที- 4 ระดับการศึกษาทีแ- ตกต่ างกัน มีแรงจูงใจทีแ- ตกต่ างกัน
จากการทดสอบสมมติ ฐ านสามารถสรุ ป ผลได้ว่า ระดับ การศึ ก ษาที9 แ ตกต่ า งกัน มี แ รงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั ิงานโดยรวมและทุกด้านที9ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที9ระดับ 0.05 ซึ9 งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ปั ทมา แตงผึ*ง (2551) ศึกษาเรื9 อง ปั จจัยทีGมคี วามสั มพันธ์ กับแรงจูงใจในการปฏิ บัติงานของบุคลากรส่ วนกลาง
กรมวิ ทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข ผลการศึ กษาพบว่า ระดับการศึ กษาที9 แตกต่างกันส่ งผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จันทร์ จิรา ธัญญาโภชน์ (2552) ศึกษาเรื9 อง
แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านตามความคิ ด เห็ น ของพนั ก งานการไฟฟ้ า ส่ วนภูมิ ภ าค ผลการศึ ก ษาพบว่า ระดับ
การศึกษาที9แตกต่างกันส่ งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที9ระดับ 0.05
- สมมติฐานที- 5 สายงานหลักทีแ- ตกต่ างกัน มีแรงจูงใจทีแ- ตกต่ างกัน
จากผลการทดสอบสมมติ ฐ านสามารถสรุ ป ได้ว่ า สายงานหลัก ที9 แ ตกต่ า งกัน มี แ รงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั ิงานด้านความสําเร็ จในการทํางานที9แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที9ระดับ 0.05 ซึ9 งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที9ต* งั ไว้ ยกเว้น ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที9ปฏิบตั ิ ด้านความรับผิดชอบ ซึ9 ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที9ต* งั ไว้ ยกเว้น ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที9ปฏิบตั ิ ด้านความ
รับผิดชอบ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วัชระ บุญปลอด (2551) ศึกษาเรื9 อง แรงจูงใจในการปฏิ บัติงานของพนักงาน
องค์ ก ารบริ หารส่ วนตํา บลในจั ง หวัด พะเยา ผลการศึ ก ษาพบว่า ตํา แหน่ ง งานปั จ จุ บ นั ที9 แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ

แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานที9ไม่แตกต่างกัน ซึ9 งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปั ทมา แตงผึ*ง (2551) ศึกษาเรื9 อง ปั จจัยทีG
มีความสั มพัน ธ์ กับ แรงจู งใจในการปฏิ บัติงานของบุคลากรส่ วนกลางกรมวิ ท ยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุ ข ผลการศึกษาพบว่า ระดับตําแหน่งงานที9แตกต่างกันส่ งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่าง
กัน
- สมมติฐานที- 6 ประสบการณ์ ตามสายงานทีป- ฏิบัตทิ แี- ตกต่ างกัน มีแรงจูงใจทีแ- ตกต่ างกัน
จากการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุ ปผลได้วา่ ประสบการณ์ตามสายงานที9แตกต่างกัน มีแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานโดยรวมและทุกด้านที9ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที9ระดับ 0.05 ซึ9 งขัดแย้งกับงานวิจยั
ของ อดุ ล ย์ กองสัม ฤทธิV (2557) ศึ กษาเรื9 อง การบริ หารการจั ดการทีG ส่ งผลต่ อ แรงจู งใจในการปฏิ บัติงานของ
พนั กงาน : กรณี ศึกษา องค์ การบริ หารส่ วนตําบลในเขตเมื องปทุ มธานี จั งหวัดปทุ มธานี ผลการศึ กษาพบว่า
ประสบการณ์ในการทํางาน/รับราชการแตกต่างกันส่ งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานที9แตกต่างกัน
- สมมติฐานที- 7 รายได้ เฉลีย- ต่ อเดือนทีแ- ตกต่ างกัน มีแรงจูงใจทีแ- ตกต่ างกัน
จากการทดสอบสมมติ ฐานสามารถสรุ ปผลได้ว่า รายได้เฉลี9 ยต่อเดื อนที9 แตกต่าง มี แรงจู งใจในการ
ปฏิบตั ิงานด้านความสําเร็ จในการทํางาน และด้านความก้าวหน้าในตําแหน่ งที9แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที9ระดับ 0.05 ยกเว้น ด้านแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวม ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะ
ของงานที9 ปฏิ บตั ิ ด้านความรั บผิดชอบ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จันทร์ จิรา ธัญญาโภชน์ (2552) ศึ กษาเรื9 อง
แรงจู งใจในการปฏิ บัติงานตามความคิ ดเห็ นของพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ผลการศึ กษาพบว่า รายได้ที9
แตกต่างกันส่ งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน ซึ9 งขัดแย้งกับงานวิจยั ของ วัชระ บุญปลอด (2551)
ศึกษาเรื9 อง แรงจูงใจในการปฏิ บัติงานของพนักงานองค์ การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบว่า
รายได้ที9แตกต่างกันส่ งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานที9ไม่แตกต่างกัน
- สมมติฐานที- 8 ระยะเวลาการทํางานในทีท- าํ งานปัจจุบันทีแ- ตกต่ างกัน มีแรงจูงใจทีแ- ตกต่ างกัน
จากการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุ ปผลได้ว่า ระยะเวลาการทํางานในที9ทาํ งานปั จจุบนั ที9แตกต่าง มี
แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานด้านความก้าวหน้าในตําแหน่ งที9 แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที9ระดับ 0.05
ยกเว้น ด้านแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวม ด้านความสําเร็ จในการทํางาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
ด้านลักษณะของงานที9ปฏิบตั ิ ด้านความรับผิดชอบ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จันทร์ จิรา ธัญญาโภชน์ (2552)
ศึกษาเรื9 องแรงจูงใจในการปฏิ บัติงานตามความคิ ดเห็นของพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ผลการศึกษาพบว่า
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานที9แตกต่างกันส่ งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน ซึ9 งขัดแย้งกับงานวิจยั
ของ วัชระ บุญปลอด (2551) ศึกษาเรื9 อง แรงจูงใจในการปฏิ บัติงานของพนักงานองค์ การบริ หารส่ วนตําบลใน
จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบว่า ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานที9แตกต่างกันส่ งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานที9ไม่
แตกต่างกัน
สมมติฐานที- 2 การจัดการองค์ การ มีความสั มพันธ์ กบั แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงเรียน
นานาชาติสิงคโปร์
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการองค์การกับแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานโดยรวม จากการทดสอบ
สมมติฐาน สามารถสรุ ปได้ว่า การจัดการองค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางกับ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที9ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิV สหสัมพันธ์ 0.685

เมื9อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านที9มีค่าสัมประสิ ทธิV สหสัมพันธ์สูงที9สุดคือ ด้านการควบคุม มีความสัมพันธ์
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที9ระดับ 0.05
โดยมีค่าสัมประสิ ทธิV สหสัมพันธ์ 0.625 รองลงมาคือ ด้านการจัดการองค์การ มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันใน
ระดับปานกลางกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที9ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิV
สหสัม พัน ธ์ 0.613 ด้า นการวางแผน มี ค วามสัม พัน ธ์ ทิ ศ ทางเดี ย วกัน ในระดับ ปานกลางกับ แรงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั ิงานโดยรวมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที9ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิV สหสัมพันธ์ 0.600 น้อยที9สุดคือ
ด้านภาวะผูน้ าํ มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวมอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที9ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิVสหสัมพันธ์ 0.597
สอดคล้องกับสมมติฐานที9ต* งั ไว้ และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อดุลย์ กองสัมฤทธิV (2557) ศึกษาเรื9 อง
การบริ หารการจัดการทีGส่งผลต่ อแรงจูงใจในการปฏิ บัติงานของพนักงาน : กรณี ศึกษา องค์ การบริ หารส่ วนตําบล
ในเขตเมื องปทุมธานี จั งหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ระดับการบริ หารจัดการที9ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสู ง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที9ระดับ 0.05 หาก
ปั จจัยจูงใจด้านความสําเร็ จในการทํางานของบุคคลเพิ9มขึ*น จะส่ งผลให้ระดับการบริ หารที9ส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงานเพิ9มสู งขึ*นในระดับสู ง
จะเห็นได้ว่า การจัดการองค์การมีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจใจการปฏิบตั ิงาน โดยมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน ทุกหน่วยงานหรื อองค์กรตั*งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ หากมีระบบการวางแผนงาน
ที9ชดั เจน มีการจัดการองค์การที9สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เหมาะสมกับประเภทขององค์การ มีผูน้ าํ ผูบ้ ริ หาร
หรื อหัวหน้างานที9เข้าใจถึงลักษณะสภาพแวดล้อม สถานการณ์ และความต้องการของทุกส่ วน และมีการควบคุม
ประสิ ทธิภาพการทํางาน เพื9อรักษาคุณภาพมาตรฐานในการทํางานและให้บริ การที9น่าประทับใจตลอดไป
ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั
1. จากผลการวิเคราะห์การจัดการองค์การที9ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานโรงเรี ยน
นานาชาติสิงคโปร์ พบว่า คะแนนเฉลี9ยด้านการจัดการอันดับสุ ดท้ายคือ ด้านการจัดการองค์การ มีระดับความเห็น
ด้วยในระดับปานกลาง โดยด้านการวางแผน ด้านภาวะผูน้ าํ ด้านการควบคุมมีระดับความเห็นด้วยในระดับมาก
ดังนั*นองค์กรควรมีการทบทวนโครงสร้างองค์กร มีการปรับและพัฒนาระบบงาน รวมไปถึงวิธีการทํางาน ควร
แบ่งงานตามความชํานาญเฉพาะสายงานของพนักงาน ควรมอบหมาย แบ่งงานภายในให้ชดั เจน ไม่ซ* าํ ซ้อน ให้
สอดคล้องกันในทุกสายงาน เพื9อทําให้พนักงานเกิ ดความเข้าใจที9 ตรงกัน มีความสะดวกราบรื9 นในการทํางาน
ส่ งผลให้องค์กรมีการพัฒนาก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื9อง
2. จากผลการวิเ คราะห์ แ รงจู ง ใจในการปฏิ บ ตั ิ ง านของพนัก งานโรงเรี ย นนานาชาติ สิ ง คโปร์ พ บว่า
คะแนนเฉลี9ยทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก อันดับหนึ9 งคือ ด้านความรับผิดชอบ อันดับรองลงมาเป็ นด้านลักษณะของ
งานที9ปฏิบตั ิ ด้านความสําเร็ จในการทํางาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ อันดับสุ ดท้ายคือด้านความก้าวหน้า
ในตําแหน่ งสรุ ปได้ว่า คะแนนเฉลี9ยโดยรวมของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานมีระดับแรงจูงใจมาก
ดังนั*น องค์กรควรมีการเสริ มแรงจูงใจในทุกด้านให้กบั พนักงานอย่างสมํ9าเสมอ เช่น นําเสนอผลงานของพนักงาน
แต่ละสายงานที9มีผลการปฏิบตั ิงานที9ดีในภาคเรี ยนหรื อในปี การศึกษานั*น คอยช่ วยชี* แนะให้พนักงานสามารถ

ทํางานที9ได้รับมอบหมายให้สาํ เร็ จตามเป้าหมาย ให้คาํ แนะนําเมื9อมีปัญหา และสอนให้เรี ยนรู ้ที9จะแก้ปัญหาเองได้
เพื9อเป็ นการกระตุน้ ผลักดันให้พนักงานนําศักยภาพที9มีออกมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน ส่ งผลให้การปฏิบตั ิงานของ
พนักงานมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในเชิงบวกมากยิง9 ขึ*น
3. จากผลการทดสอบสมมติฐาน อายุที9แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานที9แตกต่างกัน พบว่า
กลุ่มพนักงานที9มีอายุนอ้ ยกว่า มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมากกว่าพนักงานที9มีอายุมากกว่า หมายความว่า อายุที9
มากขึ*น จะมีแรงจูงใจที9ลดลง ดังนั*นองค์กรควรมีการเสริ มแรงทางบวกให้แก่พนักงาน อาจจะจัดกิ จกรรม เพื9อ
แลกเปลี9ยนแนวคิด เทคนิควิธีการทํางาน หามุมมองใหม่ๆในการทํางาน เพื9อให้หวั หน้างานเข้าใจความรู ้สึกนึกคิด
ของพนักงานและพนักงานเกิดแรงจูงใจในการทํางานมากขึ*น
4. จากผลการทดสอบสมมติฐาน สายงานหลักที9แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานที9แตกต่างกัน
พบว่า พนักงานกลุ่มที9 ฝ่ายครู และครู ผูช้ ่ วยมี แรงจูงใจมากกว่ากลุ่มพนักงานฝ่ ายปฏิ บตั ิ การ ดังนั*น องค์กรควร
ส่ งเสริ ม สนับสนุ น หาโอกาสให้พนักงานเข้ารั บการฝึ กอบรมจากทั*งภายในและภายนอกองค์กร เพื9อเพิ9มพูน
ความรู ้ ความสามารถ เพิ9มทักษะวิชาชีพให้แก่พนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิ ให้เกียรติกนั และกัน ทําให้พนักงานเห็นคุณค่า
ของงานที9ทาํ และรู ้สึกว่างานที9ทาํ อยูน่ * ีเป็ นงานที9น่าภาคภูมิใจ
5. จากผลการทดสอบสมมติ ฐาน รายได้เฉลี9 ยต่ อเดื อนที9 แตกต่ างกัน มี แรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ งานที9
แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มพนักงานที9มีรายได้เฉลี9ยต่อเดือนน้อยกว่า มีแรงจูงใจน้อยกว่ากลุ่มพนักงานทีมีรายได้เฉลี9ย
ต่อเดือนมากกว่า หมายความว่ารายได้เฉลี9ยต่อเดือนน้อย จะมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานน้อย ดังนั*น องค์กรควร
เพิ9มค่าตอบแทน สวัสดิการ หรื อค่าตอบแทนอื9นๆให้แก่พนักงาน เพื9อให้พนักงานมีแรงใจในการปฏิบตั ิงานได้
อย่างเต็มที9
6. จากผลการทดสอบสมมติฐาน ระยะเวลาในการทํางานในที9ทาํ งานปั จจุบนั ที9แตกต่างกัน มีแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานที9แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มพนักงานที9มีระยะเวลาการทํางานน้อยกว่า มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
น้อยกว่ากลุ่มพนักงานที9มีระยะเวลามากกว่า หมายความว่า พนักงานที9อายุงานน้อยกว่า มีแรงจูงใจน้อยกว่า ดังนั*น
องค์กรควรสร้างบรรยากาศการทํางาน หรื อรู ปแบบการทํางานที9ทาํ ให้พนักงานเห็นคุณค่าของงานและคุณค่าของ
ตนเอง มอบหมายงานให้เหมาะสม เพื9อที9จะได้ค่อยๆเพิ9มประสบการณ์
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับงานวิจยั ในอนาคต
1. เนื9 องจากการศึกษาวิจยั ครั*งนี* เป็ นการศึกษาเฉพาะพนักงานในโรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์ เท่านั*น
สําหรับงานวิจยั ในอนาคต อาจทําวิจยั กับพนักงานหรื อบุคลากรในโรงเรี ยนนานาชาติ โดยจํากัดขอบเขตพื*นที9ที9
กว้า งขึ* น เพื9อ ให้ไ ด้ผ ลที9 แ ตกต่ า งกัน ออกไป ตัว อย่า งหัว ข้อ การวิจ ยั เช่ น เรื9 อ ง การจัด การองค์ก ารที9 ส่ ง ผลต่ อ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานโรงเรี ยนนานาชาติในเขตวัฒนา เป็ นต้น
2. เนื9 องจากการศึกษาวิจยั ครั*งนี* ศึกษาการจัดการองค์การที9ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน สําหรับงานวิจยั ในอนาคต อาจศึกษาตัวแปรอื9นเพิ9ม เช่น ด้านผลการปฏิบตั ิงาน ด้านความผูกพัน ตัวอย่าง
หัวข้อการวิจยั เช่น เรื9 อง การจัดการองค์การที9ส่งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน เป็ นต้น
3. งานวิจ ยั ครั* งนี* เ ป็ นงานวิจ ยั เชิ ง ปริ ม าณ สํา หรั บ งานวิจ ยั ในอนาคต อาจจะทํา การศึ ก ษาวิจ ยั เชิ ง
คุณภาพ เพื9อให้ได้ขอ้ มูลที9ชดั เจนมากขึ*น
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