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 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ  เพื่อศึกษาคุณลกัษณะดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของผู ้
ควบคุมงานในงานก่อสร้าง  โดยทาํการศึกษาจากบุคลากรในโครงการก่อสร้าง  ท่ีมีท่ีตั้งโครงการอยู่
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  และทาํการเก็บขอ้มูลในกลุ่มผูค้วบคุมงานตวัอยา่งจาํนวน 117 คน  
ดว้ยวิธีแจกแบบสอบถาม (เอกสารและออนไลน์)  เพ่ือคน้หาลกัษณะของผูมี้แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง  
โดยทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงวิเคราะห์  

 ผลการศึกษา พบวา่ ผูค้วบคุมงานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาย ุ31-40 ปี (ร้อยละ 
47.86)  มีประสบการณ์การทาํงานในตาํแหน่งผูค้วบคุมงานตั้งแต่อดีต-ปัจจุบนั 6-10 ปี (ร้อยละ 
30.77)  มีประสบการณ์การทาํงานในตาํแหน่งผูค้วบคุมงานในบริษทัปัจจุบนั 3-5 ปี (ร้อยละ 33.33)  
มีระดบัการศึกษาสูงสุดท่ีระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 58.12)  และมีใบประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม (ร้อยละ 55.56)  สาํหรับการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิ แบ่งเป็น 7 ดา้น ตามลกัษณะผูมี้แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง พบว่า ผูค้วบคุมงานส่วนใหญ่มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง ในด้านความกลา้เส่ียง, ความขยนัขนัแข็ง, ความตอ้งการทราบผลการ
ตดัสินใจของตนเอง, การมีความคาดการณ์ล่วงหน้า และการมีทกัษะในการจดัระบบงาน  ทั้งน้ีมี
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิปานกลาง ในดา้นความรับผดิชอบต่อตนเอง และความชอบการแข่งขนั 
 นอกจากน้ีจากการศึกษายงัพบว่า ประสบการณ์การทาํงานในตาํแหน่งผูค้วบคุมงาน
ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบนั มีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิดา้นความกลา้เส่ียงและความขยนัขนัแข็งในการ
ทาํงาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ดา้นความสมัพนัธ์ของระดบัการศึกษากบัแรงจูงใจ พบว่า มีผลต่อ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิดา้นความกลา้เส่ียงและการมีทกัษะในการจดัระบบงาน อย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติ  ทั้งยงัพบว่าใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุมมีผลต่อแรงจูงใจ
ใฝ่สมัฤทธ์ิดา้นความชอบการแข่งขนัอีกดว้ย 
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 The objective of this survey research was to study the achievement motivation 
characteristics of supervisors in construction.  This research examined and collected data from 
117 supervisors in construction project located within Bangkok metropolitan via survey 
questionnaires (paper and online). The questions in the questionnaire were extracted from the 
study that related to the research. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the 
data in this research.  
 Results showed that most of the supervisors were 31-40 years old (47.86%), had been 
the supervisors in the construction industry for 6-10 years (30.77%), had been the supervisors in 
the current organization for 3-5 years (33.33%), had the bachelor’s degree (58.12%) and had a 
license for professional practice in engineering or architecture (55.56%). In terms of achievement 
motivation characteristics, the study indicated that supervisors had high achievement motivation 
characteristics in risk-taking, energetic, knowledge of result of decision, anticipation of future 
possibilities and organizational skills. They had medium achievement motivation characteristics 
in individual responsibility and competition. Moreover, the results showed that working 
experience as a supervisor had a significant influence in risk-taking and energetic characteristics. 
The results also indicated that the education level and motivations were related to the risk-taking 
and organizational skills. Licenses for professional practice in engineering or architecture had a 
high correlation to competition motivation. 
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วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  เพราะไดรั้บความกรุณาจากอาจารย ์ดร.นนท ์
คุณคํ้าชู ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีใหค้วามช่วยเหลือและใหค้าํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์อยา่ง
ยิ่งต่อผูว้ิจยั  รวมทั้งอาจารย ์ดร.ขวญัชยั โรจนกนันท์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  และรอง
ศาสตร์จารย ์สมศกัด์ิ ธรรมเวชวิถี ผูท้รงคุณวฒิุท่ีกรุณาใหค้าํปรึกษา คาํแนะนาํ และขอ้เสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชนแ์ก่ผูว้ิจยั  ส่งผลใหว้ิทยานิพนธ์เล่มน้ีถูกตอ้งและสมบรูณ์ยิง่ข้ึน  ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณใน
ความกรุณาของทุกท่านเป็นอยา่งสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย ์สาขาวิชาการจดัการโครงการก่อสร้างทุกท่านท่ีให้ความรู้ 
ใหค้าํแนะนาํ และประสบการณ์อนัมีค่ายิ่งแก่ผูวิ้จยั  ขอบพระคุณเจา้ของหนงัสือ วารสาร เอกสาร และ
วิทยานิพนธ์ทุกเล่ม ท่ีช่วยให้วิทยานิพนธ์เล่มน้ีสมบูรณ์  ขอบคุณเพ่ือนๆ พ่ีๆ ชาวสาขาวิชาการจดัการ
โครงการก่อสร้างทุกท่าน และพี่ๆชาวรังสิตทุกท่านท่ีใหค้าํแนะนาํและกาํลงัใจเสมอมา 

 ขอบพระคุณผูค้วบคุมงานทุกท่าน ท่ีให้การตอบแบบสอบถาม และขอ้มูลต่างๆใน
การทาํวิจยั  ส่งผลใหผู้ว้ิจยัสามารถดาํเนินการวิจยัจนสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

 ขอบคุณครอบครัว สาํหรับการสนบัสนุนและกาํลงัใจท่ีมีให ้ ตลอดระยะเวลาการทาํ
วิทยานิพนธ์เล่มน้ี 

 คุณค่าหรือประโยชน์อนัเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มน้ี  ผูว้ิจยัขอน้อมบูชามอบให ้บิดา 
มารดา ครูอาจารยท่ี์อบรบสัง่สอน  ใหค้าํแนะนาํ  และใหก้ารสนบัสนุนท่ีดีเสมอมา 
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