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การคน้ควา้อสิระเรือ่ง ปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรเทศบาลเมอืง ใน
เขตจงัหวดัเชยีงใหม่ ครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาปัจจยัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร
ที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรเทศบาลเมอืง ในเขตจงัหวดัเชยีงใหม่   2) ปัจจยั
แรงจงูใจในการท างานที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรเทศบาลเมอืง ในเขตจงัหวดั
เชยีงใหม่ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือบุคลากรเทศบาลเมอืง ในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ สามารถ
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างไดจ้ านวนทัง้สิน้ 260 คน จากสูตรการค านวณของทาโร ่ยามาเน่ เครือ่งมอืที่
ใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู คอืแบบสอบถาม จ านวน 4 ส่วน ได้แก่ (1) ส่วนขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล  
(2) ปัจจยัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร (3) แรงจงูใจในการท างาน (4) ประสทิธภิาพในการ
ท างานด้านคุณภาพของงาน สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูลประกอบด้วยสถติเิชงิพรรณนา ได้แก่ ค่า
รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบพหุคณู 
ผลการศกึษาสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

1) ปัจจัยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับ
ความสมัพนัธ์กนัสูง กบัประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรเทศบาลเมอืง ในเขตจงัหวดัเชยีงใหม ่
อยา่งมนียัสมัพนัธท์างสถติทิีร่ะดบั 0.05 

2) ปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับความสัมพันธ์กันสูงกับ
ประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรเทศบาลเมอืง ในเขตจงัหวดัเชยีงใหม่ อย่างมนีัยสมัพนัธ์ทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

 

 

 



Abstract 

 

This research aimed to study 1) The factors of good organization membership behavior 
affecting to working efficiency of the Town Municipality’s Personnel in Chiang Mai Province. 2) 
The factors of work motivation affecting to working efficiency of the Town Municipality’s 
Personnel in Chiang Mai Province. The sample used in the research is the Town Municipality’s 
personnel in Chiang Mai Province amount of 260 people were determining the sample size by 
Taro Yamane’s formula. The data were collected by questionnaires of 4 parts; (1) The personal 
characteristics data. (2) The factors of good organization membership behavior. (3) The work 
motivation of motivating. (4) Work efficiency in terms of quality of work. The statistics used for 
the data analysis consisted of descriptive statistics such as percentage, mean, standard 
deviation and multiple regression analysis. 
 The results of the study can be analyzed as follows; 
 1) The factors of good organization membership behavior was a high level of positive 
correlation to working efficiency of the Town Municipality’s Personnel in Chiang Mai Province at 
0.05 statistically significant levels.  
 2 ) The factors of Work motivation was a high level of positive correlation to working 
efficiency of the Town Municipality’s Personnel in Chiang Mai Province at 0.05 statistically 
significant levels. 
 

 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  

เทศบาลถือได้ว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มปีระวตัิความเป็นมายาวนานมากที่สุดใน
ปัจจบุนั เทศบาลในประเทศไทย ถอืก าเนิดขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2476 ตามพระราชบญัญตัจิดัระเบยีบเทศบาล 
พ.ศ. 2476 เหตุผลในการจดัตัง้เทศบาลเพื่อให้สอดคล้องกบัการเมอืงการปกครองในระดบัชาติที่ เป็น
ประชาธปิไตย ตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 ได้ก าหนดให้เทศบาลในประเทศไทยมทีัง้หมด   
3 ประเภท ได้แก่ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล โดยเทศบาลเมืองในเขตจงัหวัด
เชยีงใหม่ มจี านวน 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมอืงต้นเปา เทศบาลเมอืงแกนพฒันา เทศบาลเมอืงแม่โจ ้
และเทศบาลเมอืงแม่เหยีะ โดยบุคลากรในองคก์รเป็นปัจจยัส าคญัในการขบัเคลื่อนภารกจิของเทศบาล
เมอืง ในเขตจงัหวดัเชยีงใหม่ส าเรจ็ลุล่วงไปด้วยดี จ าเป็นอย่างยิง่ที่บุคลากรจะต้องมปีระสทิธภิาพ และ
สามารถปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้  ทัง้นี้  หากบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี



ประสทิธภิาพ ย่อมส่งผลใหเ้ทศบาลเมอืง ในเขตจงัหวดัเชยีงใหม่สามารถบรหิารจดัการทอ้งถิน่  เพื่อให้
ประชาชนในพื้นที่ได้รบัผลประโยชน์สูงสุดตามไปด้วยดงันัน้จงึเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะศกึษาว่าในส่วน
ของบุคลากรเทศบาลเมอืง ในเขตจงัหวดัเชยีงใหม่นัน้มปัีจจยัอะไรบ้างที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการ
ท างานของบุคลากรเทศบาลเมอืง ในเขตจงัหวดัเชยีงใหม่ 

 

วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อศึกษาปัจจยัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่มผีลต่อประสทิธภิาพในการ

ท างานของบุคลากรเทศบาลเมอืง ในเขตจงัหวดัเชยีงใหม ่ 
2. เพื่อศึกษาปัจจยัแรงจูงใจในการท างานที่มผีลต่อประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากร

เทศบาลเมอืง ในเขตจงัหวดัเชยีงใหม่  
 

สมมติุฐานของการวิจยั  
1. ปัจจยัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ

บุคลากรเทศบาลเมอืง ในเขตจงัหวดัเชยีงใหม ่
2. ปัจจยัแรงจงูใจในการท างานมผีลต่อประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรเทศบาลเมอืง ใน

เขตจงัหวดัเชยีงใหม ่
 

ขอบเขตของการวิจยั 
1. ประชากร ได้แก่ บุคลากรเทศบาลเมือง ในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ (ฝ่ายประจ า) จ านวน     

731 คน โดยใชส้ตูรการค านวณของ Taro Yamane (Yamane, 1976) ท าใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 260 คน 
2. ตวัแปรทีศ่กึษา ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ ปัจจยัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร ไดแ้ก่ 

พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ  พฤติกรรมการค านึกถึงผู้อื่น พฤติกรรมความอดทนอดกลัน้ 
พฤติกรรมความส านึกในหน้าที่ และพฤติกรรมการให้ความร่วมมอื และปัจจยัแรงจูงใจในการท างาน 
จ านวน 2 ด้าน ปัจจยัจูงใจ ได้แก่ ความส าเรจ็ในการท างาน การได้รบัการยอมรบันับถอื ลกัษณะของ
งานทีส่รา้งสรรคแ์ละทา้ทาย ความรบัผดิชอบในงาน และความกา้วหน้าในอาชพี และ ปัจจยัค ้าจนุ ไดแ้ก่ 
นโยบายการบรหิารขององคก์ร การปกครองบงัคบับญัชา ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในองคก์ร ค่าจา้ง
และผลตอบแทน สถานภาพในการท างาน ความมัน่คงในงาน และต าแหน่งงาน  ตัวแปรตาม ได้แก่ 
ประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรเทศบาลเมอืง ในเขตจงัหวดัเชยีงใหม่ ได้แก่  คุณภาพของงาน 
ปรมิาณงาน เวลาและค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 



แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

ในการศึกษาวจิยัครัง้นี้ผู้วจิยัได้ศกึษาค้นคว้าต าราเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งเพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร  มีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี้ 

1. แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การ โดยได้ศึกษาทฤษฎีของ 
Organ (1988, 1990) ไดแ้บ่งรปูแบบพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การออกเป็น  5 รปูแบบ คอื
พฤติกรรมให้ความช่วยเหลือ (Altruism)  พฤติกรรมการค านึงถึงผู้อื่น (Courtesy) พฤติกรรมความ
อดทนอดกลัน้ (Sportsmanship)  พฤตกิรรมความส านึกในหน้าที่ (Conscientiousness) และ พฤตกิรรม
การใหค้วามรว่มมอื (Civic Virtue)  

2. แนวคดิทฤษฎเีกี่ยวกบัแรงจูงใจในการท างาน ทฤษฎ ี2 ปัจจยั ของ Herzberg (Herzberg’s 
two-factor theory) เป็นทฤษฎจีงูใจ จะขึน้อยูก่บั 2 ปัจจยั ไดแ้ก่  

2.1 ปัจจยัจูงใจ (Motivator factors) เป็นปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบังานโดยตรง ซึ่งมอียู่ 5 ปัจจยั 
ได้แก่ ความส าเรจ็ในการท างาน (Achievement) การได้รบัการยอมรบันับถือ (Recognition) ลกัษณะ
ของงานทีส่รา้งสรรคแ์ละทา้ทาย (Work itself)  ลกัษณะของงานทีไ่ดร้บัผดิชอบ (Responsibility)  
ความก้าวหน้าในอาชีพ (Advancement) และปัจจยัค ้าจุน (Hygiene factors) ซึ่งมอียู่ 7 ปัจจยั ได้แก่ 
นโยบายการบรหิารขององค์กร (Company policies and administration) การปกครองบังคับบัญชา 
(Supervision) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ (Relationship with supervisiors Peers and 
subordinates) ค่าจ้างและผลตอบแทน (Salaly) สถานภาพในการท างาน (Working condition) ความ
มัน่คงในงาน (Job security) และต าแหน่งงาน (Status)  

3. แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างาน Peterson & Plowman (1989) ได้แนวคิด
ประสิทธิภาพซึ่งมีองค์ประกอบทัง้สิ้น 4 ข้อ คือ ด้านคุณภาพของงาน (Quality) ด้านปรมิาณงาน 
(Quantity) ดา้นเวลา(Time) และดา้นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน (Costs)  
 

วิธีการด าเนินการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้ ได้แก่ บุคลากรเทศบาลเมอืง ในเขตจงัหวดัเชยีงใหม่ (ฝ่าย

ประจ า) จ านวน  731 คน โดยไดก้ าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใชว้ธิกีารค านวณขนาดตวัอยา่งแบบทราบจ านวน
ประชากร จากสตูร Taro Yamane (Yamane, 1976)  กลุ่มตวัอยา่งทีน่ ามาศกึษาครัง้นี้เท่ากบั 260 คน 
  
เคร่ืองมือในการวิจยั  

 ผู้วจิยัใช้แบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating scale) ลกัษณะค าถามมคี าตอบให้

เลอืก 5 ระดบั คอื มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ่ด ทัง้หมด 4 ส่วน ไดแ้ก่ 



 ส่วนที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากร จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศกึษา และระยะเวลาในการปฏบิตังิานในองคก์ร 

ส่วนที่ 2 ปัจจยัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การ จ านวน 15  ขอ้ได้แก่ พฤตกิรรมการ
ให้ความช่วยเหลอื  พฤตกิรรมการค านึกถงึผูอ้ื่น พฤตกิรรมความอดทนอดกลัน้ พฤตกิรรมความส านึก
ในหน้าที ่และพฤตกิรรมการใหค้วามรว่มมอื 

ส่วนที่ 3 แรงจูงใจในการท างาน จ านวน 35 ข้อ โดยปัจจยัจูงใจ  ได้แก่ ความส าเรจ็ในการ
ท างาน การได้รบัการยอมรบันับถอื ลกัษณะของงานที่สรา้งสรรค์และท้าทาย ความรบัผดิชอบในงาน 
และความก้าวหน้าในอาชพี และปัจจยัค ้าจุน ไดแ้ก่ นโยบายการบรหิารขององคก์ร การปกครองบงัคบั
บญัชา ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในองคก์าร ค่าจา้งและผลตอบแทน สถานภาพในการท างาน ความ
มัน่คงในงาน และต าแหน่งงาน  

ส่วนที่ 4 ประสทิธภิาพในการท างาน จ านวน 12 ขอ้ ไดแ้ก่ ด้านคุณภาพของงาน ด้านปรมิาณ
งาน ดา้นเวลา และดา้นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู  
การศกึษาวจิยัในครัง้นี้ใชแ้หล่งขอ้มูลจากขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) และขอ้มูลปฐมภูม ิ

(Primary Data) จากแบบส ารวจจากตวัอย่าง (Sample survey research) โดยการศึกษาจากบุคลากร

เทศบาลเมอืง ในเขตจงัหวดัเชยีงใหม ่จ านวน 260 คน  
  

สถิติท่ีใช้ในการวิจยัเพ่ือวิเคราะหข้์อมลู 

 ผู้วจิยัได้ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ ใช้สถติิเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่า

รอ้ยละ (percentage) ค่าเฉลีย่ (mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard deviation) และสถติกิาร

วเิคราะหก์ารถดถอยแบบพหุคณู (Multiple Regression Analysis) ส าหรบัการทดสอบสมมตฐิาน 

 

ผลการวิจยั 

 

ผลการวิเคราะหข้์อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 184 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70 มอีายุระหว่าง 
31-40 ปี จ านวน 103 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.60 ประเภทต าแหน่งขา้ราชการ จ านวน 103 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 39.60 มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 169 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65  และมรีะยะเวลาท างาน
ในองคก์รต ่ากว่า 5 ปี จ านวน 115 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.20 
 
 



ผลการวิเคราะหร์ะดบัความคิดเหน็เก่ียวกบัปัจจยัด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี  
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สุด (𝑥 ̅= 4.37 , SD = 0.687) โดยแต่ละด้านมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก

ที่สุด ทัง้ 5 ด้าน ดงันี้พฤตกิรรมการค านึงถงึผู้อื่น (𝑥 ̅= 4.43 , SD = 0.678) พฤตกิรรมความอดทนอดกลัน้ 
(𝑥 ̅= 4.41 , SD = 0.637) พฤติกรรมความส านึกต่อหน้าที่ (𝑥 ̅= 4.40 , SD = 0.703)   พฤติกรรมการให้
ความรว่มมอื (𝑥 ̅= 4.34 , SD = 0.714)  และพฤตกิรรมการใหค้วามช่วยเหลอื (𝑥 ̅= 4.29 , SD = 0.702)  

 
ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัแรงจูงใจในการท างาน มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบั
มาก (𝑥 ̅= 4.10 , SD = 0.836) โดยแบ่งเป็น  

- ปัจจยัจงูใจ มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (𝑥 ̅= 4.21 , SD = 0.757)  โดยมจี านวน 5 ดา้น มี
ค่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด จ านวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความส าเรจ็ในการท างาน (𝑥 ̅= 4.45 , SD = 0.635)  
ความรบัผิดชอบในงาน(𝑥 ̅= 4.35 , SD = 0.710) การได้รบัการยอมรบันับถือ (𝑥 ̅= 4.25 , SD = 
0.714)  และค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก จ านวน 2 ด้าน ได้แก่ ลกัษณะของงานที่สรา้งสรรค์และท้าทาย 
(𝑥 ̅= 4.34 , SD = 0.714)  และความกา้วหน้าในอาชพี (𝑥 ̅= 4.34 , SD = 0.714)   

- ปัจจยัค ้าจุน มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก (𝑥 ̅= 4.34 , SD = 0.714)  โดยมจี านวน 7 ด้าน มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด จ านวน 1 ด้าน ได้แก่ ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร (𝑥 ̅= 4.34 , 
SD = 0.800) และมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก จ านวน 6 ด้าน ได้แก่ ต าแหน่งงาน (𝑥 ̅= 4.06 , SD = 
0.923)  สถานภาพในการท างาน (𝑥 ̅= 4.03 , SD = 0.793)  นโยบายการบรหิารขององคก์ร (𝑥 ̅= 3.94 
, SD = 0.842)  การปกครองบงัคบับญัชา (𝑥 ̅= 3.93 , SD = 0.922)  ค่าจ้างและผลตอบแทน (𝑥 ̅= 
3.84 , SD = 1.020) และความมัน่คงในงาน    (𝑥 ̅= 3.76 , SD = 1.100) ตามล าดบั 
 
ผลการวิเคราะหร์ะดบัความคิดเหน็เก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างาน  

มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สุด (𝑥 ̅= 4.26 , SD = 0.698) โดยแต่ละด้านมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบั
มากที่สุด ทัง้ 4 ด้าน ดงันี้ ปรมิาณงาน (𝑥 ̅= 4.32 , SD = 0.687) คุณภาพของงาน (𝑥 ̅= 4.27 , SD = 
0.688) ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน (𝑥 ̅= 4.23 , SD = 0.731) และเวลา (𝑥 ̅= 4.22 , SD = 0.687)  

 
การวิเคราะหท์างสถิติจากสมมติฐานของการวิจยั  

การทดสอบสมมติฐานของการวจิยัครัง้นี้ ใช้การวเิคราะห์จะใช้การทดสอบด้วยการวเิคราะห์การ
ถดถอยพหุคณู (Multiple regression analysis) โดยการทดสอบสมมตฐิานใชร้ะดบั ความเชื่อมัน่ 95% ดงันี้ 

 

 
 
 



ตารางที ่ 1  ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรเทศบาลเมอืง 
ในเขตจงัหวดัเชยีงใหม ่(n=260 คน) 

ตวัแปร 1 2 3 
1. ประสทิธภิาพในการท างาน 1.000   
2. ปัจจยัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร 0.763* 1.000  
3. ปัจจยัแรงจงูใจในการท างาน 0.753* 0.695* 1.000 
* ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 

จากตารางที่ 1 การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างต่อประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากร
เทศบาลเมอืง ในเขตจงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า ปัจจยัทัง้ 2 ด้านมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัประสทิธภิาพ
ในการท างานของบุคลากรเทศบาลเมอืง ในเขตจงัหวดัเชยีงใหม ่อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ตารางที ่2 ตวัแบบทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุคณู (Model Summary)  

Model Summary 

Model R R2 Adjusted R2 Std. Error of the 
Estimate 

Durbin - Watson 

1 .823a .678 .675 .315 1.988 

 
a. Predictors : (Constant): แรงจงูใจในการท างาน,พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร 
b. Dependent Variable : ประสทิธภิาพในการท างาน 
จากตารางที่ 2 พบว่ามคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคูณ (R) อยู่ที่ 0.823 ตวัแปรมรีะดบัความสมัพนัธ์
กันสูง ค่า Adjusted R2 สามารถพยากรณ์ปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร
เทศบาลเมอืง ในเขตจงัหวดัเชยีงใหม่ คอื รอ้ยละ 67.5 และมคี่าความคลาดเคลื่อนมคีวามเป็นอสิระกนั 
(Durbin – Watson) เท่ากบั 1.988 ซึง่อยูร่ะหว่าง 1.5-2.5 แสดงว่าตวัแปรอสิระทีน่ ามาใชใ้นการทดสอบ
ไมม่คีวามสมัพนัธภ์ายในตวัเอง 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของปัจจยัที่
ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรเทศบาลเมอืง ในเขตจงัหวดัเชยีงใหม ่(n = 260 คน) 

Coefficients 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

 
 
T 

 
 

Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 



 
1 
 

(Constant) 
ปัจจยั
พฤตกิรรมการ
เป็นสมาชกิทีด่ี
ขององคก์าร 
ปัจจยัแรงจงูใจ
ในการท างาน 

.009 

.557 
 
 
 

.443 

.189 

.059 
 
 
 

.051 

 
.464 

 
 
 

.430 

.045 
9.417 

 
 
 

8.720 

0.964* 
0.000* 

 
 
 

0.000* 
 

 
.516 

 
 
 

.516 

 
1.936 

 
 
 

1.936 
 

* ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
  
 จากตารางที ่3 ค่าสมัประสทิธค์วามถดถอย ของตวัแปรอสิระ คอื ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการเป็น
สมาชกิที่ดขีององค์การ เท่ากบั (Beta = 0.464) และปัจจยัด้านแรงจงูใจในการท างาน เท่ากบั (Beta = 
0.430) และมีค่าคงที่ (Constant) เท่ากับ 0.009 ค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิก์าร
ถดถอยของตวัแปรอสิระ ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การ เท่ากบั 0.059 (S.E. = 
0.059) ปัจจยัแรงจูงใจในการท างาน เท่ากบั 0.051 (S.E = 0.051)  ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวั
แปรอสิระในรปูคะแนนมาตรฐาน ปัจจยัดา้นพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารเท่ากบั 0.557 (B 
= 0.557) ปัจจยัดา้นแรงจงูใจในการท างาน เท่ากบั 0.443 (B = 0.443) ตวัแปรปัจจยัดา้นพฤตกิรรมการ
เป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร และปัจจยัดา้นแรงจงูใจในการท างาน มคี่า t ทีม่คี่านัยส าคญัทางสถติ ิ(Sig.) 
ที ่0.00 แสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรทัง้สองส่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรเทศบาลเมอืง ใน
เขตจงัหวดัเชียงใหม่ และค่า Variance Inflation Factor (VIF) เท่ากับ 1.936 แสดงให้เห็นว่าตัวแปร
อสิระทุกตวัไมม่รีะดบัความสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั  
ตารางท่ี 4 Anova ปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรเทศบาลเมอืง ในเขตจงัหวดัเชยีงใหม ่

a. Dependent Variable : ประสทิธภิาพในการท างาน 
b. Predictors : (Constant) : แรงจงูใจในการท างาน,พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร 

จากตารางที ่4 ผลการวเิคราะหเ์พื่อทดสอบว่า มตีวัแปรอสิระอยา่งน้อย 1 ตวั สามารถท านาย Y 
ได้ โดยการใช้สถิติ ANOVA พบว่า มคี่า Sig. เท่ากับ .000 หมายความว่า ปัจจยัพฤติกรรมการเป็น
สมาชกิทีด่ขีององคก์าร และปัจจยัแรงจงูใจในการท างานมผีลต่อประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากร
เทศบาลเมอืง ในเขตจงัหวดัเชยีงใหม ่อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 
 

model Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

Regression 53.641 2 26.821 270.034 .000 b 
Residual 25.526 257 .099   
total 73.167 259    



ผลการทดสอบสมมติฐาน 
จากการทดสอบสมมตุฐิานผลปรากฏว่า ยอมรบัสมมตฐิาน ทัง้ 2 สมมตฐิาน  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูภาพปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรเทศบาลเมอืง ในเขตจงัหวดัเชยีงใหม่ 

อภิปรายผลการศึกษา 
 

 จากการศกึษาเรื่อง “ปัจจยัที่มผีลต่อประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรเทศบาลเมอืง ใน
เขตจงัหวดัเชยีงใหม”่ สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 สมมติฐานที่ 1 จากการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีอง
องคก์ารและประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรเทศบาลเมอืง ในเขตจงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า ปัจจยั
ดา้นพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารทัง้ 5 ดา้น มคีวามสมัพนัธท์างบวกระดบัความสมัพนัธก์นั
สูง กบัประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรเทศบาลเมอืง ในเขตจงัหวดัเชยีงใหม่ อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน และสอดคล้องกับแนวคิดของ Katz และ Kahn 
(1989 อ้างถึงใน Organ, 1991: 275) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เป็นทางการในการให้ความร่วมมอื ให้ความช่วยเหลอื และความเป็นมติร ซึ่ง
ปรากฏอยู่ในการปฏิบัติงานในที่ต่างๆ สามารถสรุปได้ว่าปัจจยัต่าง ๆ ที่ได้จากผลการวิจยัในเรื่อง
พฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การ สามารถส่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากร
เทศบาลเมือง ในเขตจงัหวัดเชียงใหม่ ได้ตามที่มีนักวิชาการต่าง ๆ ได้เสนอแนวคิด ทัง้นี้การให้

ประสิทธิภาพในการท างาน 
1. ดา้นคุณภาพของงาน  
2. ดา้นปรมิานงาน  
3. ดา้นเวลา  
4. ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 
 (Peterson & Plowman, 1989) 

แรงจงูใจในการท างาน 
ปัจจยัจงูใจ  
1. ความส าเรจ็ในการท างาน 
2. การไดร้บัการยอมรบันบัถอื 
3. ลกัษณะของงานทีส่รา้งสรรค ์
และทา้ทาย 
4. ความรบัผดิชอบในงาน 
5. ความกา้วหน้าในอาชพี 
(Herzberg, 1979) 

ปัจจยัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขอองคก์าร 

1. พฤตกิรรมความส านึกในหน้าที ่ 

2. พฤตกิรรมการใหค้วามร่วมมอื 

3. พฤตกิรรมการใหค้วามชว่ยเหลอื 

4. พฤตกิรรมการค านึกถงึผูอ้ื่น 

5. พฤตกิรรมความอดทนอดกลัน้ (Organ,1988) 

 

B=.464 

B=.430 

ปัจจยัค า้จนุ  
1. นโยบายการบรหิารขององคก์ร 
2. การปกครองบงัคบับญัชา 
3. ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 
ในองคก์าร 
4. ค่าจา้งและผลตอบแทน 
5. สถานภาพในการท างาน 
6. ความมัน่คงในงาน 
7. ต าแหน่งงาน 

 



ความส าคญักบัพฤตกิรรมเหล่านี้ จะสนับสนุนใหเ้กดิประสทิธภิาพในการท างานและน ามาซึง่ความส าเรจ็
ในองคก์รไดม้ากขึน้ 

สมมติฐานที่  2 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยแรงจูงใจในการท างานและ
ประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรเทศบาลเมอืง ในเขตจงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่าปัจจยัแรงจงูใจใน
การท างานความสมัพนัธท์างบวกระดบัความสมัพนัธก์นัสูง กบัประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากร
เทศบาลเมอืง ในเขตจงัหวดัเชยีงใหม่ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิาน 
และสอดคล้องกบัแนวคดิของ Sallis and Sallis (1990) กล่าวว่า แรงจูงใจนัน้เป็นสิง่เชื่อมโยงกบัความ
พึงพอใจที่ได้จากการตอบสนองความต้องการและแรงขบัภายใน ก่อให้เกิดความรูส้ ึกที่ดีในด้านการ
ท างานนัน้ หากบุคคลไมเ่ขา้ใจในสิง่ทีเ่ป็นแรงจงูใจแลว้กจ็ะท าใหบุ้คคลตอ้งประสบกบังานหรอือาชพีทีไ่ม่
เหมาะสมกบัตนเอง แรงจูงใจนัน้คอืแรงขบัที่จะท าให้บุคคลเกิดการกระท าหรอืพฤติกรรมน าไปสู่การ
บรรลุวตัถุประสงค์ บุคคลจะมแีรงจูงใจเมื่อต้องการจะท างานที่ดมีากกว่าเมื่ออยู่ในสภาวะที่ถูกบงัคบัขู่
เขญ็ หรอืมสีิง่ล่อใจ  

จากประเดน็การอภปิรายดงักล่าว สามารถสรุปไดว้่าปัจจยัแรงจงูใจในการท างานสามารถส่งผล
ต่อประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรเทศบาลเมอืง ในเขตจงัหวดัเชยีงใหม่ ไดต้ามทีม่นีักวชิาการ
ต่าง ๆ ได้เสนอแนวคิด โดยปัจจยัแรงจูงใจถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญและมผีลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานของบุคลากร ซึ่งหากได้มกีารพฒันาปัจจยัแรงจงูใจในการท างานใหม้คีวามสมบูรณ์ชดัเจนในทุก 
ๆ ด้าน หรอืในทุกรายละเอียดแล้ว ย่อมส่งผลต่อประสิทธภิาพในการท างาน เนื่องจากแรงจูงใจเป็น
ตวัก าหนดหรอืเป็นตวัผลกัดนัให้เกดิความสนใจ ความกระตอืรอืรน้ในการท างาน และเป็นกลไกในการ
ขบัเคลื่อนการท างานใหบ้รรลุตามเป้าหมายขององคก์รตามทีต่อ้งการ 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 

 
ข้อเสนอแนะการน าไปใช้  

เพื่อเป็นเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน ผูบ้รหิารจงึควรใหค้วามส าคญัและส่งเสรมิพฤตกิรรมที่
มุง่แก้ปัญหาความขดัแยง้ระหว่างบุคคลในการ ผูบ้รหิารควรใหบุ้คลากรไดใ้ชค้วามรูเ้พื่อท างานใหส้ าเรจ็ 
โดยส่งเสรมิใหบุ้คลากรมคีวามรูท้ีส่ามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได ้จะท าใหบุ้คลากรรูส้กึพอในในผลส าเรจ็
ของงานนัน้ 
  
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 

ควรมกีารศกึษาตวัแปรอื่น ๆ ทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน เพื่อพฒันาประสทิธภิาพ
ของบุคลากรเทศบาลเมอืง ในเขตจงัหวดัเชยีงใหม ่เพิม่ขึน้  และควรท าการศกึษาองคก์รทีม่ลีกัษณะงาน
ทีใ่กลเ้คยีงกนั เพื่อสามารถเปรยีบเทยีบและน าผลการวจิยัไปใชใ้นการพฒันาประสทิธภิาพในการท างาน 
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