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บทคัดย่อ  
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 จ าแนกตามเพศ วุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน ขนาดของสถานศึกษา และรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ปีการศึกษา 2560 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้ตารางเคร็จซีและมอร์แกน จากนั้นท าการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามขนาด
สถานศึกษา และก าหนดผู้ให้ข้อมูลในแต่ละระดับนั้น โดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลากแบบไม่ใส่
คืน ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 185 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่าที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ค่าความถ่ี.(Frequencies).ค่าร้อยละ.(Percentage).ค่าเฉลี่ย.(Mean).ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน.(Standard 
Deviation).การทดสอบที .(t-test).การทดสอบเอฟ .(F-test).การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ 
(Scheffe´s method).การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว .(one-way ANOVA).และการวิเคราะห์
เนื้อหา.(Content Analysis) 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  
 1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ด้านความกระตือรือร้น ด้าน
การวางแผนงาน ด้านความกล้าเสี่ยง ด้านความมีเอกลักษณ์ และด้านความทะเยอทะยาน ตามล าดับ 
 2. การเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ที่มีเพศ และประสบการณ์ในการท างานต่างกัน โดยภาพรวมไม่
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แตกต่างกัน ส่วนผู้บริหารที่มีวุฒิการศึกษา และสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์โดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001   
 3. ข้อเสนอแนะที่พบต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา คือ 
ผู้บริหารควรต้องมีความทะเยอทะยาน มุ่งการแข่งขันเพ่ือพัฒนางานและต้องพยายามปรับปรุงตนเองให้ดี
ยิ่งขึ้น รวมถึงมีความกระตือรือร้น ความรับผิดชอบในการท างานซึ่งให้ได้มาแห่งผลงานต้องไม่กระทบกับ
บุคลากรในสถานศึกษาและผู้สอนมากนัก อีกทั้งกล้าเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการท้าทายในการ
พัฒนางาน พบหลักการใหม่แนวทางใหม่ เมื่อมีการตัดสินใจสั่งการสิ่งใดต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ 
ในขณะที่ความกล้าได้กล้าเสี่ยงบางครั้งท าให้เกิดความเสียหายกับองค์กรเพราะฉะนั้นควรจะเป็นมติของ
องค์กรไม่ใช่ของผู้บริหารเพียงคนเดียว อีกอย่างงานราชการไม่ควรเสี่ยง ต้องปฏิบัติตามระเบียบ 
ค าส าคัญ: แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์, ผู้บริหารสถานศึกษา, ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 
 
Abstract  
 The purpose of this research is to study and compare the achievement 
motivation in practice of school administrators under the secondary educational service 
area office 16, by sex, education, work experience, And school size. The sample is 185 
the administrators working in the schools under the secondary educational service area 
office 16, of Academic Year 2017 were given a sample size using the tables Krejcie and 
Morgan. Then stratified random sampling was used. And assign the data provider at each 
level. By simple random sampling. The instrument used to collect the data was a scale 
questionnaire constructed by the researcher. The value of confidence. Reliability 0.93 
used for data analysis are frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, 
Scheffe's method, and content analysis. 
The results are as follows: 
  1. The achievement motivation in practice of school administrators under the 
secondary educational service area office 16 was at a high level. When considering each 
aspect, the motivation for achievement was Individual responsibility, Energetic, Planning, 
Moderate risk-tanking, the identity, and the ambition, respectively. 
  2. Comparison of achievement motivation in practice of school administrators 
under the secondary educational service area office 16 with different sex and work 
experience. The overall is not different. Administrators. And schools sizes of different. 
The overall achievement motivation was statistically significant at .001 level. 
  3. Suggestions found for achievement motivation in practice of school 
administrators are that the executives should be ambitious. Focus on the competition to 
develop your work and try to improve yourself. Include enthusiasm. The responsibility 
for the work to be achieved in the work must not affect the personnel of the school and 
the instructor very much. The risk in the operation. This is a challenge in the 
development of the work. Meet new principles, new approaches. When deciding what to 
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order, there must be accurate and adequate information. While the courage to risk 
sometimes causes damage to the organization, so should be the resolution of the 
organization, not the sole executive. The government should not risk. Must comply with 
regulations. 
Keywords: Achievement Motivation, School Administrators, the Secondary Educational 

Service Area Office 16 
 
 บทน า  

การบริหารงานโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานในฐานะที่
เป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ  โรงเรียนเป็น
สถาบันการศึกษาของสังคมที่มีหน้าที่ให้บริการด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและประเทศชาติ ผู้บริหารเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ ความส าคัญต่อทิศทางการด าเนิน
นโยบายทางการศึกษาหากผู้บริหารที่มีความสามารถสูงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  ท าให้การด าเนินงานทาง
การศึกษาไปในทิศทางที่มุ่งหวังได้ส าเร็จ ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้โรงเรียนบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือสร้างความ
มั่นใจและเป็นหลักประกันในการบริหารงานต่อผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้น าที่มี
บทบาทส าคัญมากท่ีสุด (วิสูตร-อรทัย ธนชัยวิวัฒน์, 2553) คอตเลอร์ (Kotler อ้างถึงในพิรจิต บุญบันดาล
, 2551, น.2–3) กล่าวว่า ปัจจุบันคุณลักษณะของผู้น ายุคใหม่ควรเป็นผู้ใช้การน า (Lead) ควบคู่ไปกับการ
จัดการ (Manage) ทั้งนี้คุณสมบัติที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของผู้น ายุคใหม่ที่พึงมี คือ แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งความส าเร็จของการท างานใด ๆ นั้น นักจิตวิทยาหลายคนกล่าวว่า ส่วนหนึ่งเกิดจาก
แรงจูงใจเพราะแรงจูงใจ เป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือไปยังจุดมุ่งหมายปลายทาง บุคคลที่
มีแรงจูงใจสูงจะมีความตั้งใจในการท างานดีกว่า อดทนต่อความล้มเหลวสูงกว่าผู้มีแรงจูงใจต่ า และ
แรงจูงใจที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญก็คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ นอกจากนี้แมคเคลแลนด์ (McClelland) อธิบาย
การจูงใจของบุคคลที่กระท าการเพ่ือให้ได้มาซึ่งความต้องการความส าเร็จ มิได้หวังรางวัลตอบแทนจากการ
กระท าของเขา ซึ่งความต้องการความส าเร็จนี้ในแง่ของการท างาน หมายถึง ความต้องการที่จะท างานให้ดี
ที่สุดและท าให้ส าเร็จผลตามที่ตั้งใจไว้ เมื่อตนท าอะไรส าเร็จได้ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้ท างานอ่ืนส าเร็จ
ต่อไป 

บุคลิกภาพด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ตามแนวคิดของแมคเคลแลนด์ (McClelland, 1980, pp.201 
อ้างถึงในพิรจิต บุญบันดาล, 2551, น.4-5) จะต้องประกอบไปด้วย ความทะเยอทะยานที่แสดงออกถึง
ลักษณะนิสัยส่วนบุคคลที่มีความต้องการจะให้ตนเองประสบความส าเร็จ โดยมีการตั้งความคาดหวังไว้สูง 
รวมไปถึงความกระตือรือร้น ที่บุคคลเต็มใจเอาใจใส่และตั้งใจท างานทันที ที่ได้รับมอบหมาย ความกล้า
เสี่ยง ซึ่งเป็นลักษณะนิสัยของบุคคลที่มีการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวในการกระท าสิ่งที่เป็นไปได้ ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ที่เป็นการแสดงออกถึงลักษณะนิสัยบุคคลที่มีการรักษาสิทธิหน้าที่ของตนอย่าง
เคร่งครัด การรู้จักวางแผนงานที่เป็นการแสดงออกของลักษณะนิสัยบุคคลที่มีแบบแผนในการท างาน มี
จุดประสงค์ที่เด่นชัด และความมีเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นการแสดงออกของลักษณะนิสัยบุคคลที่เป็นตัวของ
ตัวเองสูงและกล้าตัดสินใจ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าบทบาทของผู้บริหารในการตัดสินใจที่เกิดขึ้นภายในองค์การ
เป็นสิ่งที่ส าคัญ หากผู้บริหารขาดบุคลิกภาพด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการด าเนินงานบริหารสถานศึกษา 
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จะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติตามเกิดความสับสนไม่กล้าลงมือท างาน ผลการปฏิบัติงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ การตัดสินใจและการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ จึงเป็นเรื่องส าคัญส าหรับผู้บริหารต่อการพัฒนา
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ ดังที่ ภารดี อนันต์นาวี (2553, น.158) ได้กล่าวว่า การ
ตัดสินใจเป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหาร หากผู้บริหารตัดสินใจผิดพลาดย่อมหมายถึงอนาคตของ
องค์การ เพราะการตัดสินใจเป็นกิจกรรมที่กระจายอยู่ทั่ วไปในการบริหารองค์การ ในขณะที่ ประดินันท์ 
อุปรมัย (2544, น.483-485) ได้เสนอแนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ อันประกอบไปด้วย การ
ให้แบบอย่างส าหรับพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง รวมถึงให้การเสริมแรง เมื่อบุคคลได้
แสดงถึงการมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง การให้ข้อมูลย้อนกลับกับผลงานของบุคคลเพ่ือทราบความก้าวหน้า 
ข้อบกพร่องและการปรับปรุงแก้ไข แต่ไม่มุ่งไปที่การต าหนิและบั่นทอนก าลังใจ การให้สถานการณ์จ าลอง
เพ่ือช่วยให้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ควบคู่ไปกับการปลูกฝังลักษณะนิสัยให้บุคคลมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง  และ
ให้ความสม่ าเสมอต่อการปลูกฝังให้บุคคลมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง 

จากการทบทวนวรรณกรรมชี้ให้เห็นว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหารส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร และมีความส าคัญยิ่งต่อทิศทางการบริหารงานให้มุ่งไปสู่เป้าหมายของสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องปลูกฝังลักษณะนิสัยให้บุคคลมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง โดยผล
จากการศึกษาเชื่อว่าระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่ผู้บริหารแสดงออกมานั้น หากอยู่ในระดับมากย่อม
ก่อให้เกิดบรรยากาศการปฏิบัติงานที่ดีและงานบรรลุตามเป้าหมายขององค์การ ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เป็นองค์การทางการศึกษาที่รองรับการกระจายอ านาจการบริหารจาก
กระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแล ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษา ที่เชื่อมโยงนโยบายการบริหารของรัฐและของกระทรวงฯ ไปสู่สถานศึกษาในเขตจังหวัด
สงขลาและสตูล เพ่ือให้น านโยบายทางการศึกษาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม การจัดการ
ศึกษายุคใหม่ให้ประสบผลส าเร็จนั้นจ าเป็นต้องพัฒนาให้ส านักงานเขตพ้ืนที่เป็นองค์การที่มีผู้น าทาง
การศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2558) มีเป้าประสงค์ ให้นักเรียนได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยมีการก าหนดนโยบายและจุดเน้น 10 ประการ ที่เป็น
กระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปสู่การปฏิบัติและส่งเสริมให้
สถานศึกษาในสังกัดได้เร่งรัดและด าเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน (ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 16, 2557, น.10) 
 แต่จากการบริหารสถานศึกษาในปัจจุบันที่ได้ด าเนินการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมาพอสมควรแล้ว แต่ยังไม่บรรลุผลตามเป้าหมายเท่าที่ควร ยังพบปัญหา  เช่น 
ผู้บริหารขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ เนื่องจากบุคลากรรู้สึกได้รับการบริหารแบบไม่
เท่าเทียม ขาดแรงจูงใจในการท างาน และขาดความภาคภูมิใจในตนเอง จนท าให้บุคลากรบางคนเกิดความ
ท้อแท้ในการท างาน (รัชนี อมาตยกุล, 2556, น.34) สอดคล้องกับการศึกษาของส านักงานส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ได้ส ารวจความเห็นของครูสอนดีจ านวน 210 คนในปี 2556 
วัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามถึงปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของการท าหน้าที่ให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
โดยจากผลการส ารวจพบปัญหาส าคัญ เช่น ขาดทักษะด้านไอซีที ครูรุ่นใหม่ขาดจิตวิญญาณ ขณะที่ครูรุ่น
เก่าไม่ปรับตัว ครูรู้สึกว่าสอนหนัก และขาดอิสระในการจัดการเรียนการสอน จะเห็นว่าปัจจัยที่ท าให้เกิด
อุปสรรคของการท าหน้าที่ครู อาจเนื่องมาจากปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบ ซึ่งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึง
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การขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานต่อการบริหารจัดการที่เหมาะสมของผู้บริหารสถานศึกษา  
(ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2556) 
 จากเหตุผลดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคลากรคนหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นผู้ที่
มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษาตามแผนการพัฒนาต่าง ๆ น าไปปฏิบัติจริง และเป็นส่วน
หนึ่งที่ส าคัญในการน าพาสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งจากงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง ยังไม่มีผู้ที่ท าวิจัยในบริบทสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 นี้ 
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ว่ามีการบริหารอยู่ในระดับใด 
ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดย
ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง เพ่ือการบริหารงานสถานศึกษาประสบผลส าเร็จ อีกทั้งสามารถน าไปปรับใช้ในการ
วางแผน วางแนวทางแก้ไขปัญหาในการพัฒนาสถานศึกษา เพ่ือให้มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1. ศึกษาระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16  
2. เปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และ
ขนาดของสถานศึกษา 

3. ศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 

 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
  แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นความพยายามของบุคคลที่จะท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย  
โดยคาดหวังว่าจะกระท าสิ่งนั้นให้ประสบความส าเร็จ และเม่ือพบกับอุปสรรคปัญหาก็จะมีความมุ่งมั่นที่จะ
เอาชนะโดยหาวิธีการที่จะเผชิญกับอุปสรรคนั้นอย่างไม่ท้อถอย (วรันฐิยา ไชยลา, 2550, น.39) ยังมี
นักการศึกษาและนักวิชาการได้ให้ความหมายของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไว้หลายแนวคิด เช่น 
  แมคเคลแลนด์ (McClelland 1985, pp.110-111 อ้างถึงใน มงคล ศัยยกุล, 2556, น.20) ได้ให้
ความหมายของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ว่า เป็นความปรารถนาของบุคคลที่จะกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ส าเร็จลุล่วง 
โดยแข่งขันกับมาตรฐานอันดีเยี่ยมหรือท าได้ดีกว่าผู้อ่ืน มีความพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ โดย
ค านึงถึงความส าเร็จมากกว่าที่จะล้มเหลว รู้จักเลือกงานให้เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง เป็นผู้ที่
คิดว่างานทุกอย่างจะประสบผลส าเร็จก็ต้องด้วยความตั้งใจจริงไม่ใช่เพราะโอกาสอ านวยให้และการกระท า
กิจกรรมใด ๆ นั้นมุ่งให้บรรลุมาตรฐานของตนเองมากกว่ารางวัล โดยบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะมี
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ความกล้าเสี่ยงพอสมควร ความกระตือรือร้น ความรับผิดชอบต่อตนเอง คาดการณ์ล่วงหน้าและมีทักษะ
ในการจัดระบบงาน 
  มงคล ศัยยกุล (2556, น.23) กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง ความปรารถนาของนักศึกษา
ที่จะท าในสิ่งที่ต้องการให้ส าเร็จ โดยมีการตั้งเป้าหมายและวางแผนเตรียมการไว้อย่างชัดเจน มีความมานะ
พยายาม มีความอดทนที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ ด้วยตนเอง ต้องการความเป็นอิสระในการท างาน และ
แสดงออก กล้าตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ท าทั้งในการเรียน การท ากิจกรรม 
และการด าเนินชีวิตส่วนตัว 
  จารุวรรณ อะคะปัน (2558, น.5) กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง ลักษณะที่แสดงให้เห็นว่า
มีความต้องการที่จะประสบผลส าเร็จในการท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และพยายามหา
วิธีการต่าง ๆ มาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  

สรุปได้ว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง ลักษณะที่แสดงให้เห็นว่า ต้องการที่จะปฏิบัติกิจกรรมให้
ประสบผลส าเร็จ ซึ่งมีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ส าเร็จลุล่วง โดยไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรค มีความมานะพยายาม มีความอดทนที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ และพยายามหาวิธีการมาแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน ต้องการบรรลุเป้าหมายที่ตนเองตั้งไว้ มีความพอใจ เมื่อประสบผลส าเร็จ และมีความวิตก
กังวลเมื่อประสบความล้มเหลว 

แมคเคลแลน (McClelland, 1980, pp.201 อ้างถึงใน เอ้ือมพร บัวสรวง, 2551, น.17) ได้
กล่าวถึง แรงจูงใจพ้ืนฐานของบุคคล 3 ประการ ได้แก่ 

1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motive) คือความปรารถนาที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ให้ส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี โดยพยายามแข่งขันกับเกณฑ์มาตรฐานอันดีเลิศ จะมีความรู้สึกเป็นทุกข์กังวลไม่สบายใจ
เมื่อประสบความล้มเหลวหรืออุปสรรค 

2. แรงจูงใจใฝ่สมาคม (Affiliation Motive) คือความปรารถนาที่จะเป็นที่ยอมรับของคนอ่ืน
ต้องการเป็นที่นิยมชมชอบของคนอ่ืน ต้องการมีเกียรติยศชื่อเสียงในสังคม สิ่งเหล่านี้เป็นแรงจูงใจที่จะท า
ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งการยอมรับจากบุคคลอ่ืน ๆ 

3. แรงจูงใจใฝ่อ านาจ (Power Motive) คือความปรารถนาที่จะได้มาซึ่งอิทธิพลเหนือกว่าคนอ่ืน
ในสังคม ผู้ที่มีความจูงใจใฝ่อ านาจสูงจะเป็นผู้ที่พยายามควบคุมสิ่งต่าง ๆ เพ่ือให้ตนเองบรรลุความต้องการ
ที่จะมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืนในองค์กร 

จากแรงจูงใจขั้นพ้ืนฐานของบุคคล 3 ประการดังกล่าว แมคเคลแลนด์ ได้ให้ความส าคัญในเรื่อง
ของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มากกว่าแรงจูงใจในด้านอ่ืน ๆ เพราะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จมากที่สุด 
โดยกล่าวถึง พฤติกรรมของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงไว้ 6 ลักษณะดังนี้ 

1. กล้าเสี่ยงพอสมควร (Moderate Risk-Taking) ในเหตุการณ์ที่ต้องใช้ความสามารถ โดยไม่
ขึ้นอยู่กับโชคชะตา จะมีการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยว ไม่ลังเล บุคคลที่ต้องการสัมฤทธิ์ผลสูง มักไม่พอใจที่
จะท างานง่าย ๆ แต่ต้องการท างานที่ยากล าบากพอสมควร เพราะมีความมั่นใจ ในความสามารถของ
ตนเอง เพราะการท างานที่ยากให้ลุล่วงไปได้นั้นจะน าความพอใจมาสู่ตน 

2. ขยันขันแข็ง (Energetic) หรือ ชอบการกระท าแปลกๆ ใหม่ๆ ที่จะท าให้บุคคลนั้น เกิด
ความรู้สึกว่าตนเองประสบความส าเร็จ ผู้มีความต้องการสัมฤทธิ์สูงไม่จ าเป็นต้องเป็นคนขยันในทุกกรณีไป 
แต่จะมานะพากเพียรต่อสิ่งที่ท้าทาย หรือยั่วยุความสามารถของตนและท าให้ตนเกิดความรู้สึกว่าได้ท างาน
ส าคัญลุล่วงไปแล้ว ผู้ที่มีความต้องการสัมฤทธิ์ผลสูงมักจะไม่ขยันขันแข็ง ในงานอันเป็นกิจวัตรประจ าวัน 
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แต่จะท างานขยันขันแข็งเฉพาะงานที่ต้องใช้สมอง และเป็นงานที่ไม่ซ้าแบบใคร หรือสามารถจะค้นคว้าหา
วิธีการใหม่ ๆ ที่จะแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไป 

3. รับผิดชอบต่อตนเอง (Individual Responsibility) ผู้ที่มีความต้องการสัมฤทธิ์ผลสูงมักจะ
พยายามท างานให้ส าเร็จเพ่ือความพึงพอใจในตนเอง มิใช่หวังให้คนอ่ืนยกย่อง มีความต้องการเสรีภาพใน
การคิดและการกระท าไม่ชอบให้ผู้อ่ืนมาบงการ 

4. ต้องการทราบแน่ชัดถึงผลของการตัดสินใจของตนเอง (Knowledge of Result of Decision) 
โดยไม่ใช่เพียงการคาดคะเนเอาเองว่าจะต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้ นอกจากนี้ ผู้ที่ต้องการ ความ
สัมฤทธิ์ผลสูง ยังพยายามที่จะท าตัวให้ดีกว่าเดิมอีก เพ่ือทราบว่าผลการกระท าของตัวเองว่าเป็นอย่างไรก็
จะพยายามปรับปรุงทั้งในด้านของพฤติกรรม 

5. มีการท านายหรือคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า (Anticipation of Future Possibilities) ผู้ที่มีความ
ต้องการสัมฤทธิ์ผลสูง มักเป็นบุคคลที่มีแผนระยะยาว เพราะเล็งเห็นผลคาดการณ์ไกลกว่าผู้ที่มีความ
ต้องการสัมฤทธิ์ต่ า 

6. มีทักษะในการจัดการระบบงาน (Organizational Skills) เป็นสิ่งที่แมคเคลแลนด์เห็นว่าควร
จะมี แต่ยังมีหลักฐานการค้นคว้ามาสนับสนุนได้ไม่เพียงพอ (McClelland, 1980, pp. 201) นอกจากนี้ 
ยังได้สรุปถึงลักษณะของคนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์อยู่ในระดับสูงจะมีลักษณะ คือ พยายามที่จะท างาน
อย่างไม่ท้อถอยจนถึงจุดหมาย เป็นผู้ตั้งวัตถุประสงค์ที่มีโอกาสจะท าได้ส าเร็จ 50-50 หรือ มีความเสี่ยง
ปานกลาง เป็นผู้รับผิดชอบพฤติกรรมของตนและตั้งมาตรฐานความเป็นเลิศ (Standard of Excellence) 
ในการท างาน เป็นผู้มีความสามารถในการวางแผนในระยะยาว ต้องการข้อมูลผลย้อนกลับของผลงานที่ท า 
และเมื่อประสบความส าเร็จมักอ้างสาเหตุภายใน เช่น ความสามารถและความพยายาม 

 

กรอบแนวคิดที่ใช้การวิจัย  
ตัวแปรอิสระ                                                 ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 

 

ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  
  1.1 ชาย 
  1.2 หญิง 
2. วุฒิการศึกษา  
  2.1 ปริญญาตรี 
  2.2 สูงกว่าปริญญาตรี 
3. ประสบการณ์ในการท างาน  
  3.1 ประสบการณ์ ต่ ากว่า 10 ปี 
  3.2 ประสบการณ์ตั้งแต ่10 ปีขึ้นไป 
4. ขนาดของสถานศึกษา 
  4.1 สถานศึกษาขนาดเล็ก  
  4.2 สถานศึกษาขนาดกลาง  
  4.3 สถานศึกษาขนาดใหญ ่  

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ในการปฏิบัติงาน 
จ านวน 6 ด้าน 
 
1. ด้านความทะเยอทะยาน  
2. ด้านความกระตือรือร้น 
3. ด้านความกล้าเสี่ยง  
4. ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง 
5. ด้านการวางแผนงาน 
6. ด้านความมีเอกลักษณ์ 
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ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 53 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารจ านวน 
354 คน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16, 2560) ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ปีการศึกษา 2560 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเคร็จซี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, pp.607-610 
อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น.43-44) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 46 โรงเรียน ประกอบด้วยผู้บริหาร 
จ านวน 185 คน ก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 
ตามขนาดสถานศึกษา ด้วยวิธีการจับฉลาก  

 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (Check-List) ได้แก่ เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดสถานศึกษา 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16  โดยศึกษาตามแนวคิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ 
McCelland (1961, pp.200-256 อ้างถึงใน พิรจิต บุญบันดาล, 2551, น.4–5) แบ่งออกเป็น 6 ด้าน  
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open – Ended Questionnaire) เพ่ือให้ผู้ตอบแบบ 
สอบถามเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1..ขอหนังสือแนะน าตัวจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 16 เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและขออนุญาตเก็บข้อมูล 
 2..ขอหนังสือจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 เพ่ือแนะน าตัว
และขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีสิทธิ์ในการให้ข้อมูลและได้รับการ
พิทักษ์สิทธิ์ไม่เปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล 
 3..ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปส่งให้ที่สถานศึกษาของกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง หลังจากส่ง
แบบสอบถามแล้วไปรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามคืน 185 ฉบับ คิดเป็น 100 เปอเซ็นต์ 

4..น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วด าเนินการวิเคราะห์ สรุปผล ตาม
ขั้นตอนของการวิจัย 

       
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1..แบบสอบถาม.ตอนที่ .1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม.ได้แก่. เพศ.วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดสถานศึกษา วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ (Percentage) 
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 2..แบบสอบถาม.ตอนที่.2.แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา.สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 วิเคราะห์ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วแปลความหมายโดยเทียบกับเกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น.96)  

3..วิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา.สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 จ าแนกตามตัวแปร เพศ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์
ในการท างานโดยใช้การทดสอบที (t-test) แบบกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระจากกัน (Independent Samples) 
และจ าแนกตามขนาดสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน โดยใช้การทดสอบเอฟ (F-test) เพ่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง 3 กลุ่มขึ้นไป ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนรายกลุ่ม (One-way 
Analysis of Variance: ANOVA)  

4..วิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 โดยการวิเคราะห์เนื้อหา หาค่าความถี่
และจัดล าดับความถ่ี 
 
ผลการวิจัย  
 1..แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.14, S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 มีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน โดยมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานสูงสุด คือ 
ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง (  = 4.41, S.D. = 0.41) รองลงมา คือ ด้านความกระตือรือร้น (  = 
4.25, S.D. = 0.47) และด้านการวางแผนงาน (  = 4.19, S.D. = 0.49) ส่วนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ในล าดับต่ าสุด คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านความทะเยอทะยาน (  = 
3.82, S.D. = 0.65) 

2..ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 โดยจ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ท างาน และขนาดของสถานศึกษา มีดังนี ้
 2.1 ผู้บริหารเพศชายและเพศหญิงมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 2.2 ผู้บริหารที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ด้านความกระตือรือร้น ด้านความกล้าเสี่ยง ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง และด้านการวางแผน
งาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ส่วนด้านความทะเยอทะยาน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านความมีเอกลักษณ์มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 2.3 ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 โดยภาพรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 2.4 ผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 โดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มี
ขนาดต่างกันมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านความมีเอกลักษณ์ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านความกล้าเสี่ยง ด้านความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และด้านการวางแผนงาน มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ส่วนด้านความทะเยอทะยาน และด้านความกระตือรือร้น แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .001 จึงน าค่าเฉลี่ยไปทดสอบรายคู่โดยวิธีของ Scheffe' Method ผลปรากฏดังนี้ 
 2.4.1 เมื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานเป็นรายคู่ 
ด้านความทะเยอทะยาน พบว่า มีความแตกต่างรายคู่จ านวน 2 คู่ และไม่แตกต่างกันจ านวน 1 คู่ คือ 
ผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษาขนาดใหญ่ กับสถานศึกษาขนาดกลาง มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ส่วนผู้บริหารที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก กับสถานศึกษาขนาดใหญ่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไม่แตกต่างกัน 
 2.4.2 เมื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานเป็นรายคู่ 
ด้านความกล้าเสี่ยง ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง และด้านความกระตือรือร้น พบว่า มีความแตกต่างราย
คู่จ านวน 2 คู่ และไม่แตกต่างกันจ านวน 1 คู่ คือ ผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก กับ
สถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ส่วนผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ไม่แตกต่างกัน 
 4.4.3 เมื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานเป็นรายคู่ 
ด้านการวางแผนงาน พบว่า มีความแตกต่างรายคู่จ านวน 1 คู่ และไม่แตกต่างกันจ านวน 2 คู่ คือ 
ผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดกลาง มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกนั้นมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไม่แตกต่างกัน 

3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 สรุปได้ดังนี้ 
 3.1 ข้อเสนอแนะด้านความทะเยอทะยาน คือ ผู้บริหารควรต้องมีความทะเยอทะยานสูง มุ่งการ
แข่งขันเพ่ือพัฒนางานและต้องพยายามปรับปรุงตนเองให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงต้องมีการเปรียบเทียบผลงานของ
ตนเองกับผลงานของผู้อ่ืน เพ่ือน ามาพัฒนางานของตนเองให้ดีขึ้น และต้องมีความเชื่อว่าการมีผลงานที่
ดีเด่นนั้น เป็นความส าเร็จในการท างานของตนเองและมีผลต่อองค์กร    
 3.2 ข้อเสนอแนะด้านความกระตือรือร้น คือ ผู้บริหารควรต้องมคีวามกระตือรือร้นในการท างาน
ซึ่งให้ได้มาแห่งผลงานต้องไม่กระทบกับบุคลากรในสถานศึกษาและผู้สอนมากนัก  รวมถึงควรตั้งใจท าจน
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งานส าเร็จแม้จะเป็นงานยาก และเห็นว่างานที่ยากนั้นเป็นงานที่ท้าทายเพ่ือทดสอบความสามารถของ
ตนเอง และผู้บริหารต้องมีความกระตือรือร้นที่รับผิดชอบ และความช่วยเหลือให้ท างานได้ตามแผนที่
ก าหนด 
 3.3 ข้อเสนอแนะด้านความกล้าเสี่ยง คือ ผู้บริหารควรต้องกล้าเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น
การท้าทายในการพัฒนางาน พบหลักการใหม่แนวทางใหม่ เมื่อมีการตัดสินใจสั่งการสิ่งใดต้องมีข้อมูลที่
ถูกต้องและเพียงพอ ในขณะที่ความกล้าได้กล้าเสี่ยงบางครั้งท าให้เกิดความเสียหายกับองค์กรเพราะฉะนั้น
ควรจะเป็นมติขององค์กรไม่ใช่ของผู้บริหารเพียงคนเดียว อีกอย่างงานราชการไม่ควรเสี่ยง ต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบ 
 3.4 ข้อเสนอแนะด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง คือ ผู้บริหารที่ดีควรต้องยอมรับความผิดพลาด
ในการท างานและหาหนทางปรับปรุงวิธีการท างาน โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กร
ด้วย รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองจะเป็นผลขั้นแรกในการท างานให้เกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ  
และทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ 
 3.5 ข้อเสนอแนะด้านการวางแผนงาน คือ ผู้บริหารต้องมีการคิดวิเคราะห์ มีเป้าหมายที่ชัดเจน 
มีการวางแผนให้ตรงตามบริบทของงานและตรงตามความสามารถของบุคลากรรวมถึงต้องปฏิบัติงานด้วย
ความสุขุม รอบคอบ 
 3.6 ข้อเสนอแนะด้านความมีเอกลักษณ์ คือ ผู้บริหารต้องมีหูตากว้างไกล ใจกว้าง ต้องเป็นนัก
คิด นักเขียน ต้องมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ชอบริเริ่มท าสิ่งต่าง ๆ ทันต่อเหตุการณ์ และเป็นตัวอย่างที่ดี 
รวมถึงควรมีเอกลักษณ์เด่นด้านคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
  1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้เนื่องจาก ผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 นั้นได้รับการพัฒนาตนเองตามแนว
ทางการจัดการศึกษาของสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ที่มีจุดเน้นให้บุคลากร
ทางการศึกษาได้มีการพัฒนาระบบแรงจูงใจในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ด้านความ
ทะเยอทะยาน ด้านความกระตือรือร้น ด้านความกล้าเสี่ยง ด้านการวางแผนงาน และด้านความมี
เอกลักษณ์ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา แสดงศักยภาพในการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ อีก
ทั้งผู้บริหารสถานศึกษานั้น เป็นผู้น าในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บุคคลที่มีส่วนได้
ส่วนเสียได้เห็นถึงประสิทธิผลของสถานศึกษา ซึ่งแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหารนั้นจึงเป็นตัวกระตุ้น
ส าคัญในการสร้างความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับแมคเคลแลนด์ (McClelland, 1961 อ้างถึงใน พิรจิต   
บุญบันดาล, 2551, น.4-5) ได้อธิบายถึงบุคลิกภาพด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ จะต้องประกอบไปด้วย ความ
ทะเยอทะยาน ที่แสดงออกถึงลักษณะนิสัยส่วนบุคคลที่มีความต้องการจะให้ตนเองประสบความส าเร็จ 
โดยมีการตั้งความคาดหวังไว้สูง รวมไปถึงความกระตือรือร้นที่บุคคลเต็มใจ เอาใจใส่และตั้งใจท างานทันที
ที่ได้รับมอบหมาย ความกล้าเสี่ยง ซึ่งเป็นลักษณะนิสัยของบุคคลที่มีการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวในการ
กระท าสิ่งที่เป็นไปได้ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ที่เป็นการแสดงออกถึงลักษณะนิสัยบุคคลที่มีการรักษา
สิทธิหน้าที่ของตนอย่างเคร่งครัด การรู้จักวางแผนงานที่เป็นการแสดงออกของลักษณะนิสัยบุคคลที่มีแบบ
แผนในการท างาน มีจุดประสงค์ที่เด่นชัด และความมีเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นการแสดงออกของลักษณะนิสัย
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บุคคลที่เป็นตัวของตัวเองสูงไม่เลียนแบบคนอ่ืน จึงส่งผลให้แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหารอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน สอดคล้องกับการวิจัยของ พินิจ ทางทอง (2549, น.104) เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษามีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก ยังสอดคล้องกับสิริกานต์ จันสา (2555, น.93) ได้วิจัยเรื่อง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดส านักงานสรรพากรพ้ืนที่เชียงใหม่ 2 พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก และสอดคล้องกับการวิจัยของจารุวรรณ อะคะ
ปัน (2558, น.126-128) เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ
การบริหารงานโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 พบว่า แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก           
 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

1.1 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ด้านความทะเยอทะยาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏ
เช่นนี้ อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 มีความ
ตั้งใจปฏิบัติงานในแต่ละครั้งให้เกิดความดีเด่น มีการตั้งความคาดหวังไว้สูง โดยการเปรียบเทียบผลงาน
ของตนเองกับผลงานของผู้อ่ืน เพ่ือน ามาพัฒนางานของตนเองให้ดีขึ้น และเชื่อว่าการมีผลงานดีเด่นเป็น
ความส าเร็จในการท างานของตนเองและมีผลต่อองค์กร ส่วนด้านความทะเยอทะยานอยู่ในล าดับต่ าสุด 
อาจเป็นเพราะว่า สังคมไทยเป็นสังคมถ้อยทีถ้อยอาศัยมีความเกื้อกูลกัน และสังคมไทยยังมีลักษณะไม่
ชอบเห็นผู้ อ่ืนเด่นเกินไป จึงท าให้ด้านดังกล่าวลดลง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของแมคเคลแลนด์ 
(McClelland, 1961 อ้างถึงใน พิรจิต บุญบันดาล, 2551, น.4-5) ได้กล่าวว่าความทะเยอทะยาน เป็นการ
แสดงออกถึงลักษณะนิสัยส่วนบุคคลที่มีความต้องการจะให้ตนเองประสบความส าเร็จ โดยมีการตั้งความ
คาดหวังไว้สูง จึงส่งผลให้แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหาร ด้านความทะเยอทะยานอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับพินิจ ทางทอง (2549, น.104) ได้วิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความ
คิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านความทะเยอทะยานอยู่ในระดับมาก ยัง
สอดคล้องกับการวิจัยของนิศากร สุขะกาศรี (2549, น.70) เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี ตาม
ความคิดเห็นของข้าราชการครู ด้านความทะเยอทะยานอยู่ในในระดับมากสอดคล้องกับจุติมา เอ่ืยมเสถียร 
(2550, น.56-57) เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตามความคิดเห็นของครู ด้านความทะเยอทะยานอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับสิริกานต์ จันสา (2555, น.93) และจารุวรรณ อะคะปัน (2558, น.126-128) 
ทีพ่บว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านความทะเยอทะยานอยู่ในระดับ
มาก 
 1.2 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ด้านความกระตือรือร้น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏ
เช่นนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 มีความ
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พยายามท าจนงานส าเร็จแม้จะเป็นงานยาก โดยคิดอยู่เสมอว่าเวลาทุกนาทีมีค่าต่อการปฏิบัติงาน จึงรีบ
ท างานให้เสร็จเมื่อได้รับมอบหมาย และเป็นผู้ที่ชอบศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ มีความพยายามปฏิบัติงาน
จนเต็มความสามารถ อีกทั้งต้องรับผิดชอบคุณภาพและความส าเร็จของงานโรงเรียนจึงต้องมีความ
กระตือรือร้นสูง เพ่ือให้ผลงานเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือที่ต้องการเป็นที่ยอบรับต่อชุมชน สังคม และผู้บริหาร
ระดับสูงต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของแมคเคลแลนด์ (พิรจิต บุญบันดาล, 2551, น.4-5) ได้อธิบายถึง
ความกระตือรือร้นว่า เป็นสิ่งที่บุคคลปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เอาใจใส่และตั้งใจท างานทันทีที่ได้รับ
มอบหมาย จึงส่งผลให้แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหารด้านความกระตือรือร้น อยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับการวิจัยของนิศากร สุขะกาศรี (2549, น.70) จุติมา เอ่ืยมเสถียร (2550, น.56-57) สิริกานต์ 
จันสา (2555, น.93) และจารุวรรณ อะคะปัน (2558, น.126-128) ที่พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ
ผู้บริหาร ด้านความกระตือรือร้น อยู่ในระดับมาก 
 1.3 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ด้านความกล้าเสี่ยง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้
อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 มีการตัดสินใจ
สั่งการสิ่งใดต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ มีความเชื่อในเรื่องเหตุผลมากกว่าโชคชะตา โดยท างานมุ่ง
ความส าเร็จมากกว่าหลีกเลี่ยงความล้มเหลว สอดคล้องกับแนวคิดของแมคเคลแลนด์ที่ว่า ผู้ที่ต้องการ
ความสัมฤทธิ์สูง จะต้องเป็นผู้ที่มีความกล้า กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ กล้าเผชิญความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลว แรงจูงใจจะเกิดในลักษณะเสี่ยง และพยายามที่จะประสบผลส าเร็จ ในขณะที่จากการศึกษาที่ได้
จากขอเสนอแนะนั้น ความกล้าได้กล้าเสี่ยงบางครั้งท าให้เกิดความเสียหายกับองค์กรเพราะฉะนั้นควรจะ
เป็นมติขององค์กรไม่ใช่ของผู้บริหารเพียงคนเดียว อีกอย่างงานราชการไม่ควรเสี่ยง ต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบ ซึ่งการตัดสินใจสั่งการในบางครั้งอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดของเวลา ฉะนั้นผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมี
ข้อมูลและเหตุผลประกอบในการตัดสินใจด้วยทุกครั้ง จึงส่งผลให้แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหารด้าน
ความกล้าเสี่ยง อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการวิจัยนิศากร สุขะกาศรี (2549, น.70) จุติมา เอ่ืยมเสถียร 
(2550, น.56-57) สิริกานต์ จันสา (2555, น.93) และจารุวรรณ อะคะปัน (2558, น.126-128) ที่พบว่า 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านความกล้าเสี่ยง อยู่ในระดับมาก 

1.4 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ด้านความรับผิดชอบต่อตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัย
ปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 
กล้ารับผิดในความผิดพลาดในการท างาน มีความรู้สึกกังวลใจเมื่องานที่ท ายังไม่ส าเร็จ โดยจะท างานจน
ส าเร็จแม้มีปัญหาและอุปสรรคมารบกวน นอกจากนี้ผู้บริหารโรงเรียนยังต้องรับผิดชอบงานทุกอย่าง
ภายในโรงเรียน ท าให้หน้าที่ความรับผิดชอบมากมาย ฉะนั้นผู้บริหารจะต้องมีความรับผิดชอบสูง จึงจะท า
ให้งานต่าง ๆ ในโรงเรียนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี สอดคล้องกับการวิจัยของประดิษนันท์ อุปรมัย (2544, น.
66) กล่าวถึงคุณลักษณะ 5 ประการของผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงว่า ต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในงาน
และรับผิดชอบต่อการกระท าของตน คิดว่าความส าเร็จของงานขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของตนมากกว่าขึ้นอยู่
กับความช่วยเหลือไม่โยนความรับผิดชอบไปให้ผู้อ่ืนถ้าประสบความล้มเหลว แต่จะพยายามเริ่มต้นใหม่เพ่ือ
ปรับปรุงข้อผิดพลาด จึงส่งผลให้แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหารด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง อยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับฮอลเลย์ (Holley, 1970 อ้างถึงใน สถาปนา น าผล, 2549, น.51) ได้วิจัยเรื่อง 
ความส าเร็จของนักธุรกิจ ผลปรากฏว่า ลักษณะประการหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัวของนักธุรกิจที่
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ประสบความส าเร็จ คือ จะเป็นผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์หรือความต้องการสัมฤทธิ์ มีความต้องการพ่ึงตนเอง
และมีความรับผิดชอบสูง ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของนิศากร สุขะกาศรี (2549, น.70) จุติมา เอ่ืยมเสถียร 
(2550, น.56-57) สิริกานต์ จันสา (2555, น.93) และจารุวรรณ อะคะปัน (2558, น.126-128) ที่พบว่า 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง อยู่ในระดับมาก 

1.5 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ด้านการวางแผน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะว่า บทบาทหน้าที่หลักของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16 อีกประการหนึ่ง คือ การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
รวมทั้งการบริหารงานโดยทั่วไปผู้บริหารจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ว่าจะท างานใดก็ตาม โดยมีการ
เตรียมการเป็นอย่างดีก่อนการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานด้วยความสุขุม รอบคอบ รัดกุม จึงจะท าให้การ
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับประดิษนันท์ อุปรมัย (2544, น.
66 อ้างถึงใน พิรจิต บุญบันดาล, 2551, น.46–47) กล่าวถึงคุณลักษณะ 5 ประการของผู้มีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์สูงว่า ผู้บริหารต้องท างานอย่างมีเป้าหมายและมีการวางแผนการด าเนินงานไปสู่เป้าหมาย โดย
ก าหนดเป้าหมายที่ไม่ยากหรือง่ายเกินไป ท้าทายความปรารถนาและมีการวางแผนการด าเนินงาน รวมถึง
คาดการณ์ในอนาคตไว้ในแผน มีวิธีการประเมินผลเป็นระยะไว้ในแผน เพ่ือให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่จะน าไป
ปรับปรุงแก้ไขการท างาน เพ่ือประสิทธิภาพการท างาน ยังสอดคล้องกับแนวคิดของแมคเคลแลนด์ 
(McClelland, 1961 อ้างถึงใน พิณกาน ภัทเศรษฐ์, 2551, น.20-21) ได้กล่าวถึงลักษณะของผู้มีแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์สูงที่รู้จักการวางแผนว่า ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นย า 
โดยผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะเป็นผู้ที่มีการวางแผนในระยะยาวมากกว่ าผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ า
เนื่องจากเป็นผู้ที่สามารถมองเห็นการณ์ไกลกว่า จึงส่งผลให้แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหารด้านการ
วางแผน อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของสิริกานต์ จันสา (2555, น.93) และจารุวรรณ อะคะปัน 
(2558, น.126-128) ทีพ่บว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการวางแผนอยู่ในระดับมาก 

1.6 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ด้านความมีเอกลักษณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้
อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16  เป็นจุดรวม
การศรัทธาและความเชื่อม่ันแก่บุคลากรของแต่ละสถานศึกษา ผู้บริหารจึงต้องมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง 
เพ่ือให้เกิดการศรัทธาและพลังร่วมแก่บุคลากรในสถานศึกษาและภายนอก ผู้บริหารจึงต้องมีความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตนเองสูง เพ่ือที่จะได้รับการสนับสนุนจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดย
ผลการวิจัยยังชี้ให้เห็นว่า ผู้บริหารชอบริเริ่มท าสิ่งต่าง ๆ ค้นหาวิธีการท างานเป็นของตนเอง และมีความ
สนใจเหตุการณ์หรือสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นเสมอ สอดคล้องกับแมคเคลแลนด์ (McClelland, 1961 อ้างถึงใน 
พิณกาน ภัทเศรษฐ์, 2551, น.20-21) ได้กล่าวถึงลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงว่า จะต้อง
ประกอบไปด้วยความมีเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นการแสดงออกของลักษณะนิสัยบุคคลที่เป็นตัวของตัวเองสูงไม่
เลียนแบบคนอ่ืน จึงส่งผลให้แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหารด้านความมีเอกลักษณ์ อยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับจุติมา เอื่ยมเสถียร (2550, น.56-57) สิริกานต ์จันสา (2555, น.93) และจารุวรรณ อะคะปัน 
(2558, น.126-128) ทีพ่บว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหาร ด้านความมีเอกลักษณ์อยู่ในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 จ าแนกตามเพศ พบว่า ผู้บริหารเพศชายและเพศหญิงมี
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แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 16 โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการวิจัย
ปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 
ทั้งเพศชายและเพศหญิงเห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงาน ยังเห็นว่าผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะปฏิบัติงานได้ดีในทุก ๆ หน้าที่ที่ตนได้รับ ไม่ว่าครูผู้สอน
นั้นจะเป็นเพศใดก็ตาม แต่เมื่อมาปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งมีบรรยากาศองค์กรลักษณะ
เดียวกัน ทุกคนอยู่ในสถานการณ์หรือบริบทที่ไม่ต่างกันมากนัก ก็ย่อมจะมีความคิดที่ไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับการวิจัยของ สมิธ (Schmidt, 1991, p.132 อ้างถึงใน สมศิริ ระวิวรรณ, 2556, น.50) เรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่าง แรงจูงในใจใฝ่สัมฤทธิ์กับผลการปฏิบัติงานจากกลุ่มตัวอย่างชายและหญิง  จ านวน 
75 คน ในสถานศึกษาและองค์การของรัฐ พบว่า เพศชายและเพศหญิงต่างมีความคิดเห็นว่าผู้ที่มีแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะปฏิบัติงานได้ดีในทุก ๆ หน้าที่งานที่ตนได้รับ  
    2.1 ผู้บริหารที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะ 
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ได้รับการศึกษาในระดับที่
ต่างกัน โดยผู้ที่ได้รับการศึกษาที่สูงกว่าอาจจะมีความคิดวิเคราะห์ที่ได้รับจากการศึกษา อบรมที่มากกว่า 
และเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนจะประสบผลส าเร็จได้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของ
ผู้บริหารอีกทางเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของสมพงษ์ พรงาม (2555, น.101) และสิริกานต์ จันสา 
(2555, น.93) ที่พบว่า ผู้บริหารที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2.2 ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 โดยภาพรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะ การปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 นั้นได้รับการพัฒนา
ตนเองตามแนวทางการจัดการศึกษาของสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ที่มีจุดเน้น
ให้บุคลากรทางการศึกษาได้มีการพัฒนาระบบแรงจูงใจในด้านต่าง ๆ ผู้บริหารไม่ว่าจะท างานมากี่ปีก็ไม่
เกี่ยวกับการมองการบริหารจัดการจากต้นสังกัด แต่ขึ้นกับความสามารถที่ผู้บริหารปฏิบัติให้เห็นมากกว่า 
จึงท าใหแ้รงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานนี้ขึ้นกับความสามารถในตัวของผู้บริหาร รวมถึงต่างก็มีภารกิจ
และความรับผิดชอบในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาเหมือนกัน ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ ความส าเร็จ
ในการงาน และมีการยอมรับในสังคม จึงเชื่อว่าจากสาเหตุข้างต้นอาจท าให้ผู้บริหารที่มีประสบการณ์
ต่างกันนี้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับวิจัยของนุชนภา หวังหุ้นกลาง 
(2552, น.98) และไพบูลย์ ด าสมุทร (2552, น.68) ที่พบว่า การเปรียบเทียบระดับปัจจัยที่มีผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียน จ าแนกตามประสบการณ์ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน  

2.3 ผู้บริหารทีป่ฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกันมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 โดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
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ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มี
ขนาดต่างกันมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทิ์ด้านความมีเอกลักษณ์ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านความกล้าเสี่ยง ด้านความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และด้านการวางแผนงาน มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ส่วนด้านความทะเยอทะยาน และด้านความกระตือรือร้น แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .001 ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องปฏิบัติตามตามแนว
ทางการจัดการศึกษาของสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ที่มีจุดเน้นให้บุคลากร
ทางการศึกษาได้มีการพัฒนาระบบแรงจูงใจในด้านต่าง ๆ รวมถึงให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ตามหลักการ
กระจายอ านาจและการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีอิสระ คล่องตัว เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการจัดการศึกษา จึงท าให้สถานศึกษาทุกขนาดมีกรอบการปฏิบัติงานที่เหมือนกัน ไม่ว่าสถานศึกษาจะ
มีขนาดใดก็ตาม มีบุคลากรปฏิบัติงานมากน้อยแค่ไหน แต่ในการบริหารงานในองค์การลักษณะเดียวกัน 
เอกลักษณเ์ดียวกัน สังกัดเดียวกันย่อมจะต้องปฏิบัติเหมือนกัน ส่วนด้านที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนั้น 
อาจเป็นเพราะขนาดของสถานศึกษามีส่วนที่จะท าให้แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการบริหารหรือการท างานที่แตกต่างกันด้วย เพราะมีแรงขับที่เกิดจากความ
ใคร่รู้ หรือเกิดจากความต้องการที่จะส่งเสริมตนเองให้สูงขึ้น การงานที่ดีขึ้น และแรงขับที่เกิดจากความ
ต้องการที่จะเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพ่ือนที่แตกต่างกัน จึงท าให้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
การวิจัยของนิศากร สุขะกาศรี (2549, น.70) เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียน
อนุบาลชลบุรี พบว่า ขนาดของสถานศึกษาที่ต่างกัน มีความคิดเห็นที่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ในขณะทีพิ่นิจ ทางทอง (2549, น.104) ที่พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน
ขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. จากผลการวิจัย พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ในด้านความทะเยอทะยานมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอ่ืน ๆ 
ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมุ่งการแข่งขันเพ่ือพัฒนางานและพยายามปรับปรุงตนเองให้ดียิ่งขึ้น 
รวมถึงการเปรียบเทียบผลงานของตนเองกับผลงานของผู้อ่ืน เพ่ือน ามาพัฒนางานของตนเอง ตลอดจนมี
ความเชื่อว่าการมีผลงานทีดี่เด่นนั้น เป็นความส าเร็จในการท างานของตนเองและมีผลดีต่อองค์กร  
  2. จากผลการวิจัย พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 มีข้อเสนอแนะ คือ ผู้บริหารต้องมีการคิดวิเคราะห์ มี
เป้าหมายที่ชัดเจน มีการวางแผนให้ตรงตามบริบทของงานและตรงตามความสามารถของบุคลากร ซึ่งการ
กระตือรือร้นในการท างานเพ่ือให้ได้มาแห่งผลงานต้องไม่กระทบกับผู้ใต้บังคับบัญชามากนัก อีกทั้งความ
กล้าเสี่ยงเมื่อมีการตัดสินใจสั่งการสิ่งใดต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ ตลอดจนกล้ายอมรับความ
ผิดพลาดในการท างานและหาหนทางปรับปรุงวิธีการท างาน โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร
ในองค์กรด้วย 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการท าวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยด้านความทะเยอทะยานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการพัฒนา
สถานศึกษาในการก ากับดูแลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 เพ่ือเป็นข้อมูล
สารสนเทศในการวางแผนบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 2. ควรวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษารูปแบบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ
ครู ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงสามารถน าไปก าหนดนโยบายเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสม 
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