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การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสํารวจ เพื่อศึกษาคุณลักษณะด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ของผู ้
ควบคุมงานในงานก่อสร้าง โดยทําการศึกษาจากบุคลากรในโครงการก่อสร้าง ที่มีที่ต้ งั โครงการอยู่
ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล และทําการเก็บข้อมูลในกลุ่มผูค้ วบคุมงานตัวอย่างจํานวน 117 คน
ด้วยวิธีแจกแบบสอบถาม (เอกสารและออนไลน์) เพื่อค้นหาลักษณะของผูม้ ีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สู ง
โดยทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงวิเคราะห์
ผลการศึกษา พบว่า ผูค้ วบคุมงานที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีอายุ 31-40 ปี (ร้อยละ
47.86) มี ประสบการณ์ การทํางานในตําแหน่ งผูค้ วบคุ มงานตั้งแต่อดี ต-ปั จจุบนั 6-10 ปี (ร้ อยละ
30.77) มีประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งผูค้ วบคุมงานในบริ ษทั ปั จจุบนั 3-5 ปี (ร้อยละ 33.33)
มีระดับการศึกษาสู งสุ ดที่ระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า (ร้อยละ 58.12) และมีใบประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมหรื อสถาปั ตยกรรมควบคุม (ร้อยละ 55.56) สําหรับการศึกษาเรื่ องแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ แบ่งเป็ น 7 ด้าน ตามลักษณะผูม้ ีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สู ง พบว่า ผูค้ วบคุมงานส่ วนใหญ่มี
แรงจู ง ใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สู ง ในด้านความกล้า เสี่ ย ง, ความขยันขัน แข็ง , ความต้องการทราบผลการ
ตัดสิ นใจของตนเอง, การมีความคาดการณ์ล่วงหน้า และการมีทกั ษะในการจัดระบบงาน ทั้งนี้ มี
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ปานกลาง ในด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง และความชอบการแข่งขัน
นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบว่า ประสบการณ์ การทํางานในตําแหน่ งผูค้ วบคุมงาน
ตั้งแต่อดี ต-ปั จจุบนั มีผลต่อแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ด้านความกล้าเสี่ ยงและความขยันขันแข็งในการ
ทํางาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ด้านความสัมพันธ์ของระดับการศึกษากับแรงจูงใจ พบว่า มีผลต่อ
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ด้านความกล้าเสี่ ยงและการมีทกั ษะในการจัดระบบงาน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ทั้งยังพบว่าใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรื อสถาปั ตยกรรมควบคุมมีผลต่อแรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ์ดา้ นความชอบการแข่งขันอีกด้วย
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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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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ สาํ เร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี เพราะได้รับความกรุ ณาจากอาจารย์ ดร.นนท์
คุณคํ้าชู ซึ่งเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ที่ให้ความช่วยเหลือและให้คาํ แนะนําที่เป็ นประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่อผูว้ ิจยั รวมทั้งอาจารย์ ดร.ขวัญชัย โรจนกนันท์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ และรอง
ศาสตร์ จารย์ สมศักดิ์ ธรรมเวชวิถี ผูท้ รงคุณวุฒิที่กรุ ณาให้คาํ ปรึ กษา คําแนะนํา และข้อเสนอแนะที่เป็ น
ประโยชน์แก่ผวู ้ ิจยั ส่ งผลให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยง่ิ ขึ้น ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณใน
ความกรุ ณาของทุกท่านเป็ นอย่างสูง
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้ างทุกท่านที่ให้ความรู ้
ให้คาํ แนะนํา และประสบการณ์อนั มีค่ายิ่งแก่ผวู ้ ิจยั ขอบพระคุณเจ้าของหนังสื อ วารสาร เอกสาร และ
วิทยานิ พนธ์ทุกเล่ม ที่ช่วยให้วิทยานิ พนธ์เล่มนี้ สมบูรณ์ ขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ ชาวสาขาวิชาการจัดการ
โครงการก่อสร้างทุกท่าน และพี่ๆชาวรังสิ ตทุกท่านที่ให้คาํ แนะนําและกําลังใจเสมอมา
ขอบพระคุณผูค้ วบคุมงานทุกท่าน ที่ให้การตอบแบบสอบถาม และข้อมูลต่างๆใน
การทําวิจยั ส่งผลให้ผวู้ ิจยั สามารถดําเนินการวิจยั จนสําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
ขอบคุณครอบครัว สําหรับการสนับสนุนและกําลังใจที่มีให้ ตลอดระยะเวลาการทํา
วิทยานิพนธ์เล่มนี้
คุณค่าหรื อประโยชน์อนั เกิ ดจากวิทยานิ พนธ์เล่มนี้ ผูว้ ิจยั ขอน้อมบูชามอบให้ บิดา
มารดา ครู อาจารย์ที่อบรบสัง่ สอน ให้คาํ แนะนํา และให้การสนับสนุนที่ดีเสมอมา
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