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บทคัดย่อ 
               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของผู้บริหารสถานศึกษา 2) องค์ประกอบของ
บรรยากาศองค์การในสถานศึกษา และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับ
องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ านวน 112 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
เทา่กับ .95 และ ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามองค์ประกอบของบรรยากาศองค์การในสถานศึกษา เท่ากับ .97 สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษามีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง รองลงมา คือ ด้านความทะเยอทะยาน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
ด้านความกระตือรือร้น 2) องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การในสถานศึกษา โดยรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านโครงสร้างองค์การ รองลงมา คือ ด้านรางวัลตอบแทนและการลงโทษ และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการยินยอมให้มีการขัดแย้ง และ 3) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์
ทางบวก กับองค์ประกอบของบรรยากาศองค์การในสถานศึกษาในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของผู้บริหารสถานศึกษา, องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การในสถานศึกษา     
 

Abstract 
               The purposes of this research were to study: 1) the motivation for achievement of school 
administrators; 2) the components of organizational climate; and 3) the relationship between the 
achievement motivation of school administrators and the components of organizational climate of basic 
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education schools working under Phanakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 2. The 
samples were 112 schools school administrators working under Phanakhon Si Ayutthaya Primary Educational 
Service Area Office 2. The research instruments were five-rating scale questionnaires for the achievement 
motivation with the reliability at .95 and for the components of organizational climate with the reliability at 
.97. The statistical tools used for data analysis were mean, standard deviation and Pearson’s correlation 
coefficient. The results indicated that: 1) for overall and each aspects, the achievement motivation of school 
administrators was at  high level, whereby the highest mean was in self - responsibility, followed by ambition 
and the lowest mean was in enthusiasm; 2) for overall and each aspects, the components of organizational 
climate were at high level, whereby the highest mean was in organizational structure, followed by rewards 
and punishment, and the lowest mean was in tolerance; and 3) the achievement motivation of school 
administrators had positive relationship with the components of organizational climate at the significance 
level of .01.   
Keywords: achievement motivation of school administrators, component of organizational climate 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย  
     ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา 
เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารจึงเป็นตัวช้ีวัด
ความส าเร็จที่ส าคัญต่อทิศทางการด าเนินนโยบายทาง
การศึกษา หากผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีความสามารถสูงมี
วิสัยทัศน์กว้างไกล จะท าให้การด าเนินงานทางการศึกษา
ไปในทิศทางที่มุ่งหวังได้ [1] งานที่ท้าทายความสามารถ
เช่นนี้ ต้องอาศัยทักษะการบริหาร ความพยายาม อดทน 
และที่ส าคัญจะต้องมี  “แรงจูงใจภายในอย่างสูง” 
แรงจูงใจภายในตัวนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ปฏิบัติหน้าที่
ไปสู่เป้าหมายอย่างไม่ท้อถอย เป็นแรงขับที่ท าให้ประสบ
ความส าเร็จในการท างานอยู่เรื่อย ๆ เมื่อท าสิ่งหนึ่งส าเร็จ
ก็ต้องการที่จะท าสิ่งอื่น ๆ ต่อไป [2] จากการสังเคราะห์
แนวคิดและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องของ แมคเคลแลนด์ 
(McCelland) [3] ; สมพล  จีรพรชัย [2] ; จารุวรรณ    
อะคะปัน [4] พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ประกอบด้วย 
ด้านความทะเยอทะยาน ด้านความกระตือรือร้น ด้าน
ความกล้าเสี่ยง ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ด้านการ
รู้จักวางแผน และ ด้านความมีเอกลักษณ์  
 นอกจากผู้บริหารสถานศึกษาจะสร้างแรงจูงใจให้เกิด
กับตนเองแล้ว ผู้บริหารสถานศึกษายังต้องทราบกลไก
การเกิดพฤติกรรมและสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรใน
องค์กรอีกด้วย หากผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสร้าง
บ ร ร ย า ก า ศ อ ง ค์ ก า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ต ล อ ด จ น จั ด
สภาพแวดล้อมได้ดี จะช่วยจูงใจให้บุคลากรในองค์การมี

ขวัญก าลังใจ พอใจท่ีจะท างานอย่างเต็มความสามารถ ได้
งานท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพตามเป้าหมายขององค์การ  
[2] จากการสังเคราะห์แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ของ สเตียร์ส และ พอร์เตอร์ (Steers & Porter) [5] ; 
บราวน์  และโมเบิร์ก (Brown & Moberg) [6] ; คิลลี่  
(Kelly) [7] และ ดูเบรน (DuBrin) [8] พบว่องค์ประกอบ
ของบรรยากาศองค์การ ที่มีความเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารต่อบรรยากาศองค์กาสถานศึกษา
ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ  1) ด้านโครงสร้างองค์การ 2) 
ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน  3) ด้านรางวัลตอบ
แทนและการลงโทษ  4) ด้านความเป็นอิสระ และ 5) 
ด้านการยินยอมให้มีการขัดแย้ง  
     ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์อยู่ในระดับมาก ช้ีให้เห็นว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาส่วนใหญ่ตระหนักถึงความส าคัญของ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ แต่อย่างไรก็ตามสถานศึกษาบางแห่ง
ยังพบปัญหาความขัดแย้ง และการแบ่งพรรค แบ่งพวก
ของบุคลากรในสถานศึกษา ท าให้บรรยากาศองค์การใน
สถานศึกษาบางแห่งไม่ดีนัก [9] แต่ยังไม่มีผู้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา กับองค์ประกอบของบรรยากาศองค์การใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ซึ่งจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องช้ีให้เห็นว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะปฏิบัติ
ต่อบรรยากาศองค์การดี ส่งผลให้บุคลากรในองค์การ



ARU Research Journal, Vol.4, No.3, September 2018                                                                                          17 
 

ตระหนักถึงความส าคัญขององค์การ รักและศรัทธาในตัว
ผู้บริหารสถานศึกษา ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ องค์การ
สามารถพัฒนาได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด   
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาที่กล่าว
มาแล้ว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับ
องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เพื่อน าข้อมูลสารสนเทศท่ีไดไ้ป
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของผู้ บ ริ ห า รสถานศึ กษา  และ สถานศึ กษาให้ มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 

2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2.1 เพื่อศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
     2.2 เพื่อศึกษาองค์ประกอบของบรรยากาศองค์การ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2    
     2.3 เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์ประกอบของ
บรรยากาศองค์การในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
     ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จัยครั้ งนี้  คือ  ผู้ บริหาร
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ านวน 164 คน 
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ านวน 116 คน 
ซึ่งได้จากการค านวณโดยใช้สูตรการก าหนดขนาด
ตัวอย่างของยามาเน (Yamane) [10] แต่เมื่อเก็บข้อมูล
ได้แบบสอบถามที่สามารถน ามาวิเคราะห์ได้จ านวน 112 
ฉบับ ผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่าง เป็น 112 คน   
 
 

3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
     3.2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ
ผู้ บ ริ ห า ร ส ถา นศึ กษ าป ระก อบ ด้ ว ย  ด้ า นค ว า ม
ทะเยอทะยาน ด้านความกระตือรือร้น ด้านความกล้า
เสี่ยง ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ด้านการรู้จัก
วางแผน และ ด้านความมีเอกลักษณ์ 
     3.2.2  ตั ว แป รต าม  ไ ด้ แ ก่  อ งค์ ป ร ะกอบขอ ง
บรรยากาศองค์การ 5 ด้าน คือ 1) ด้านโครงสร้างองค์การ 
2) ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน 3) ด้านรางวัล  
ตอบแทนและการลงโทษ  4) ด้านความเป็นอิสระและ   
5) ด้านการยินยอมให้มีการขัดแย้ง 
 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
     ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา จากการสังเคราะห์แนวคิดและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ของแมคเคลแลนด์ (McCelland) [3] 
; สมพล  จีรพรชัย [2] ; จารุวรรณ  อะคะปัน [4] พบว่า 
แรงจู ง ใจใฝ่ สัมฤทธิ์  ประกอบด้วย 1 )  ด้ านความ
ทะเยอทะยาน 2) ด้านความกระตือรือร้น 3) ด้านความ
กล้าเสี่ยง 4) ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง 5) ด้านการ
รู้จักวางแผน และ 6) ด้านความมีเอกลักษณ์  และ
ก าหนดกรอบแนวคิด องค์ประกอบของบรรยากาศ
องค์การจากการสังเคราะห์แนวคิดของ สเตียร์ส และ 
พอร์เตอร์ (Steers & Porter) [5] ; บราวน์  และโมเบิร์ก 
(Brown & Moberg) [6] ; คิลลี่  (Kelly) [7] และ ดูเบ
รน (DuBrin) [8] พบว่า องค์ประกอบของบรรยากาศ
องค์การ ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารต่อบรรยากาศองค์การสถานศึกษาประกอบด้วย 
5 ด้าน คือ 1) ด้านโครงสร้างองค์การ 2) ด้านความอบอุ่น
และการสนับสนุน 3) ด้านรางวัลตอบแทนและการ
ลงโทษ 4) ด้านความเป็นอิสระ และ 5) ด้านการยินยอม
ให้มีการขัดแย้ง แสดงดังรูปที่ 1 
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                   ตัวแปรอิสระ                            ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
5.สมมุติฐานการวิจัย 
     แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษามี
ความสัมพันธ์ กับองค์ประกอบของบรรยากาศองค์การใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
 
6.วิธีด าเนินการวิจัย 
6.1ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จัยครั้ งนี้  คือ  ผู้ บริหาร
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ านวน 164 คน      
กลุ่ มตั วอย่ า งที่ ใ ช้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้  คื อ  ผู้ บริหาร
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ านวน 112 คน 
ซึ่งได้จากการค านวณตามสูตรการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
ของยามาเน (Yamane) [10] โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
6.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนนี้ เป็นแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้าง และพัฒนาขึ้น โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น         
2 ตอน ดังนี้  
     ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) ตามแนวของลิเคิร์ท (Likert) 
ซึ่งมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ โดยมีข้อค าถาม จ านวน 30 
ข้อ ประกอบด้วย 1) ด้านความทะเยอทะยาน จ านวน 5 
ข้อ 2) ด้านความกระตือรือร้น จ านวน 5 ข้อ 3) ด้านความ
กล้าเสี่ยง จ านวน 5 ข้อ 4) ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง 
จ านวน 5 ข้อ 5) ด้านการรู้จักวางแผน จ านวน 5 ข้อ และ 
6) ด้านความมีเอกลักษณ์ จ านวน 5 ข้อ  

     ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
บรรยากาศองค์การในสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามแนวของลิ
เคิร์ท (Likert) ซึ่งมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ โดยมีข้อ
ค าถาม จ านวน 30 ข้อ ประกอบด้วย 1) ด้านโครงสร้าง
องค์การ จ านวน 6 ข้อ 2) ด้านความอบอุ่นและการ
สนับสนุน จ านวน 6 ข้อ 3) ด้านรางวัลตอบแทนและการ
ลงโทษ จ านวน 6 ข้อ 4) ด้านความเป็นอิสระ จ านวน      
6 ข้อ และ 5) ด้านการยินยอมให้มีการขัดแย้ง จ านวน     
6 ข้อ  
6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ผู้วิจัยขอความร่วมมือในการตอบแบบถามจากผู้บริหาร
สถานศึ กษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึ กษาพระนครศรี อยุ ธยา เขต  2 โดยส่ ง
แบบสอบถามด้วยตนเองพร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์
ในการตอบแบบสอบถามไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง และน าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาท าการ
ตรวจนับ โดยได้รับคืนตามจ านวนที่ได้ก าหนดไว้ในกลุ่ม
ตัวอย่าง 112 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 96.55 จากนั้นจึงท าการ
วิเคราะห์ข้อมูล   
6.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     วิ เคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา และข้อมูลองค์ประกอบของบรรยากาศ
องค์การในสถานศึกษา โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)   
      วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับองค์ประกอบของบรรยากาศ
องค์การในสถานศึกษาโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน 
 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
1.  ด้านความทะเยอทะยาน  
2.  ด้านความกระตือรือร้น  
3.  ด้านความกล้าเสี่ยง  
4.  ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง 
5.  ด้านการรู้จักวางแผน  
6.  ด้านความมีเอกลักษณ ์

องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การในสถานศึกษา 

1.  ด้านโครงสร้างองค์การ  
2.  ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน   
3.  ด้านรางวัลตอบแทนและการลงโทษ   
4.  ด้านความเป็นอิสระ  
5.  ด้านการยินยอมให้มีการขัดแยง้ 
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7. สรุปผลการวิจัย 
7.1สรุปผลการวิเคราะห์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของผู้บริหาร  

สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 แสดงดังตารางที่ 1 

 

 
ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของผู้บริหารสถานศึกษา   

 
     จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้บริหารมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง รองลงมา คือ ด้าน
ความทะเยอทะยาน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้าน
ความกระตือรือร้น 

     7 . 2  ส รุ ปผลการวิ เ ค ร าะห์ อ งค์ ประกอบของ
บรรยากาศองค์การในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 แสดงดังตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การในสถานศึกษา 

 
     จากตารางที่ 2 พบว่า องค์ประกอบของบรรยากาศ
องค์การในสถานศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
โดยรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน       
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านโครงสร้างองค์การ รองลงมา คือ ด้าน
รางวัลตอบแทนและการลงโทษ และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ด้านการยินยอมให้มีการขัดแย้ง 

     7.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์ประกอบของ
บรรยากาศองค์การในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 
 
 
 
 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของผู้บริหารสถานศึกษา    S.D. ระดับการปฏิบตั ิ
1.  ด้านความทะเยอทะยาน 4.27 0.45 มาก 
2.  ด้านความกระตือรือร้น 4.17 0.49 มาก 
3.  ด้านความกล้าเสี่ยง 4.24 0.46 มาก 
4.  ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง 4.28 0.49 มาก 
5.  ด้านการรู้จักวางแผน 4.19 0.55 มาก 
6.  ด้านความมีเอกลักษณ์ 4.18 0.58 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.23 0.41 มาก 

   องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การ   S.D. ระดับการปฏิบตั ิ
1.  ด้านโครงสร้างองค์การ 4.27 0.48 มาก 
2.  ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน 4.20 0.52 มาก 
3.  ด้านรางวัลตอบแทนและการลงโทษ 4.25 0.45 มาก 
4.  ด้านความเป็นอิสระ 4.11 0.50 มาก 
5.  ด้านการยินยอมให้มีการขัดแย้ง  3.52 0.41 มาก 

รวมเฉลี่ย  4.07 0.42 มาก 



20                                                                                           วารสารวิจัยราชภฏักรุงเก่า ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน 2561           
 

ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์ประกอบของ
บรรยากาศองค์การในสถานศึกษา  

องค์ประกอบของบรรยากาศ 
 
 
 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ด้า

นโ
คร

งส
ร้า

ง
อง

ค์ก
าร

 

ด้า
นค

วา
มอ

บอุ่
นแ

ละ
  

กา
รส

นับ
สน

ุน 

ด้า
นร

าง
วัล

ตอ
บแ

ทน
แล

ะก
าร

ลง
โท

ษ 

ด้า
นค

วา
มเ

ป็น
อิส

ระ
 

ด้า
นก

าร
ยิน

ยอ
มใ

ห้ม
 ี

กา
รข

ัดแ
ย้ง

ใน
อง

ค์ก
าร

 

รว
มเ

ฉล
ี่ย 

1.  ด้านความทะเยอทะยาน .599** .522** .603** .543** .453** .519** 
2.  ด้านความกระตือรือร้น .659** .708** .721** .690** .483** .648** 
3.  ด้านความกล้าเสี่ยง .686** .600** .652** .614** .522** .600** 
4.  ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง .662** .558** .623** .627** .480** .681** 
5.  ด้านการรู้จักวางแผน .655** .660** .712** .676** .574** .634** 
6.  ด้านความมีเอกลักษณ์ .666** .624** .608** .697** .566** .612** 

รวมเฉลี่ย .603** .624** .620** .591** .605** .683** 
** มีนัยส าคัญที่ระดับ .01 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา  โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การในสถานศึกษา 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุ ติ ฐ านกา รวิ จั ย  โ ด ยแร งจู ง ใจ ใ ฝ่ สั มฤทธิ์  มี
ความสัมพันธ์กับบรรยากาศองค์กรสูงสุด คือ ด้านความ
รั บผิ ดชอบต่ อตน เอ ง  รองล งมา  คื อ  ด้ านความ
กระตือรือร้น และด้านที่มีความสัมพันธ์ต่ าสุด คือ ด้าน
ความทะเยอทะยาน 
 
8. อภิปรายผล 
     8.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้านโดย ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง 
รองลงมา คือ ด้านความทะเยอทะยาน และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านความกระตือรือร้น ซึ่งเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของ จารุวรรณ  อะคะปัน [4] 
เรื่องความสัมพันธ์  ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ
ผู้บริหารกับประสิทธิผลของการบริหารงานโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
1 พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 6 ด้านโดยมี ค่าเฉลี่ยสูงสดุ 
ตามล าดับดังนี้ ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ด้านความ
กระตือรือร้น ด้านความทะเยอทะยาน และด้านความ
กล้าเสี่ยง ด้านความมีเอกลักษณ์ และด้ านการรู้จัก
วางแผน ตามล าดับ   
     ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิที่จะน าพาให้สถานศึกษาของตนบรรลุ
จุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา แรงจูงใจดังกล่าวมักจะ
เป็นคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่แล้ว เพราะ
การบริหารงานในสถานศึกษาต้องท างานหรือแก้ปัญหาที่
มีความยาก และซับซ้อนในแต่ละวัน ผู้บริหารสถานศึกษา
จึงต้องมีคุณลักษณะของบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง 
ตามแนวคิดของ ศิรินภา  พงษ์หล้า [11]  กล่าวว่า 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ว่าเป็นความต้องการของบุคคลที่
ปรารถนาที่จะท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ประสบความส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี โดยมีการตั้งเป้าหมายในการท างาน และเลือก
ท างานที่ท้าทาย ชอบแข่งขันกับบุคคลอื่นและตนเองอีก
ทั้งยังชอบปรับปรุงผลงานของตนให้ดีขึ้น แม้จะเผชิญกับ
อุปสรรคปัญหา 
     8.2 ผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติต่อบรรยากาศ
องค์การโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสงูทุกด้านโดย ด้านท่ี
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มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านโครงสร้างองค์การ รองลงมา คือ 
ด้านรางวัลตอบแทนและการลงโทษ  และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านความเป็นอิสระ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับงานวิจัยของ สุชานุช พันธนียะ [12] เรื่อง 
บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
ของข้าราชการครู พบว่า ข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อ
บรรยากาศองค์การของโรงเรียนโดยรวม อยู่ในระดับมาก 
โดยล าดับที่หนึ่ง คือ ด้านโครงสร้างองค์การ  
     ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่
ตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติต่อบรรยากาศ
องค์การ ซึ่งสถานศึกษา จัดเป็นองค์การทางการบริการที่
มีการจัดองค์การคล้ายคลึงกับองค์การทางการบริหาร
ทั่วไป ผู้บริหารสถานศึกษามีหน้าที่จัดระเบียบบุคคล 
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย 
โดยมีการแบ่งสรรหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างการท างาน และความสามารถของ
บุคคลหรือกลุ่มคนที่รวมกันท าให้ส าเร็จ โดยมีความ
ขัดแย้งน้อยที่สุด และยังท าให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ที่จะ
ได้รับผลงานและผู้ปฏิบัติ งานนั้น ความส าเร็จของ
ผู้บริหารมิใช่อยู่ที่การมีอ านาจบังคับ แต่ยังขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยที่ส าคัญมากปัจจัยหนึ่งคือ ความสามารถในการ
จัดการ ในอันท่ีจะสร้างบรรยากาศการบริหารที่ดี ถ้าการ
บริหารการจัดการเอื้ออานวยต่อการสร้างบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
โรงเรียนแล้ว ก็จะส่งผลให้บรรยากาศของโรงเรียนน่าอยู่
และได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรในโรงเรียน     
ทุกคน การทะเลาะเบาะแว้ง การไม่เข้าใจกัน จะเกิดขึ้น
น้อย ชีวิตการท างานในโรงเรียนก็จะมีความสุข ตาม
แนวคิดของ ภารดี  อนันต์นาวี [13] กล่าวว่า บรรยากาศ
องค์การมีส่วนในการก าหนดพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน
งานในองค์การ มีส่วนในการวางรูปแบบความคาดหวัง
ของสมาชิกในองค์การต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
องค์การซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้มีทัศนคติที่ดีต่อองค์การและ
ความพอใจท่ีจะอยู่ในองค์การ 
     8.3 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก กับองค์ประกอบของ
บรรยากาศองค์การในสถานศึกษาในระดับค่อนข้างสูง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับงานวิจัยของ สมพล  จีรพรชัย [2] เรื่อง 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก 
พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับ
บรรยากาศองค์การสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
     ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการ
บริหารงานสถานศึกษาโดยในการบริหารงานสถานศึกษา
นั้นผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าในการบริหารงานให้
บุคลากรในสถานศึกษาได้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะมีการวาง
ระบบการท างาน และสร้างบรรยากาศในการท างานให้
บุคคลรอบขา้งค านึงถึงจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของการ
ปฏิบัติงานเพื่อสร้างผลงานให้มีประสิทธิภาพโดยหาก
ผู้บริหารที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงก็จะส่งผลให้บรรยากาศ
องค์การดีไปด้วย ตามแนวคิดของ เมอร์เรย์ [14] กล่าวว่า 
ผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิจะ มีความต้องการที่จะเป็นผู้น าใน
การท างานอย่างอิสระ มีความเพียรพยายามที่จะกระท า
สิ่งหนึ่ งสิ่งใดโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายอันสูงสุดที่ตั้งไว้      
 

9. ข้อเสนอแนะ  
9.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
     9.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรน าแรงจูงใจสัมฤทธิ์ 
ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ไปเป็นแรงจูงใจในการ
เสริมสร้างบรรยากาศองค์การ โดยเฉพาะด้านโครงสร้าง
องค์การ โดยการศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ หาวิธีการที่ดีที่สุดมาใช้ในการแก้ปัญหาการท างาน
อยู่เสมอ ปฏิบัติงานทุกอย่างด้วยความเช่ือมั่น ย่อมส่งผล
ถึงบรรยากาศองค์การที่ดี  
      9.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรน าแรงจูงใจสัมฤทธิ์ 
ด้านความกระตือรือร้น ไปใช้ในการบริหารงานรวมถึงการ
เสริมสร้างบรรยากาศองค์การ โดยเฉพาะด้านรางวัลตอบ
แทนและการลงโทษ โดยผู้บริหารสถานศึกษาควรแสดง
ความตั้งใจ จริงใจ ขยันท างานและมีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน และมีการชมเชยให้ก าลังใจและให้รางวัล
บุคลากรมากกว่าการต าหนิหรือวิพากษ์วิจารณ์ ย่อม
ส่งผลถึงบรรยากาศองค์การที่ดี  
     9.1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรน าแรงจูงใจสัมฤทธิ์ 
ด้านการรู้จักวางแผน ไปใช้ในการบริหารงานรวมถึงการ
เสริมสร้างบรรยากาศองค์การ โดยผู้บริหารสถานศึกษา 
ควรก าหนดวัตถุประสงค์ของงานให้ชัดเจน มีการศึกษา
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สภาพปัจจุบัน และปัญหาก่อนเสมอ นอกจากนี้ยังต้อง
ติดตามงานที่มอบหมายให้บุคลากรไปปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง และ สม่ าเสมอ ย่อมส่งผลถึงบรรยากาศองค์การ
ที่ดี  
9.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
     9.2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  
     9.2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อองค์ประกอบ
ของบรรยากาศองค์การในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 2    
     9.2.3 ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมการปฏิบัติ
บรรยากาศองค์การในสถานศึกษา 
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