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The objectives of this research were to study the relationships among motivation 
toward work, organizational citizenship behavior and performance effectiveness of 
working people and investigate the predictive power of motivation toward work and 
organizational citizenship behavior on performance effectiveness. The sample of this 
research consisted of 401 working people who were newly graduate students and 
current students from School of Human Resource Development and School of Public 
Administration. Data were collected by questionnaires: personal information scale, 
motivation toward work scale, organizational citizenship behavior scale and 
performance effectiveness scale. Data analysis in the research utilized Pearson 
Correlation and Multiple Regression Analysis for testing hypotheses. 

The analyses showed that: 1) there were significant positive relationships 
between organizational citizenship behavior as a whole and each component and 
performance effectiveness in all and every component; 2) there were significant 
positive relationships between motivation toward work as a whole and each 
component and organizational citizenship behavior in all and every component; 3) 
there were significant positive relationships between motivation toward work as a 
whole and each component and performance effectiveness in all and every 
component; 4) motivation toward work, organizational citizenship behavior together 
could make 51.6 percent predictive power on performance effectiveness. Moreover, 
the analyse showed that the newly graduate employees indicated higher motivation 
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toward work, organizational citizenship behavior and performance effectiveness than 
employees who were current students. 

The analyses of this research indicated positive relationships among motivation 
toward work, organizational citizenship behavior and performance effectiveness. It also 
clearly indicated that working people with high motivation toward work showed more 
of organizational citizenship behavior and performance effectiveness. The newly 
graduated employees declared higher level of the 3 variables as compared to the 
employees  who were current students. The analyses suggest that organizations should 
try to improve employees with high motivation toward work. These employees will 
later express high organizational citizenship behavior and performance effectiveness. 
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1  ท่ีมาและความส าคัญ 
 
 องค์การต่างๆ ท้ังภาคเอกชนและภาครัฐในปัจจุบัน ก าลังเผชิญกับการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดล้อมท้ังภายในองค์การและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ซึ่งสภาพแวดล้อมท่ีองค์การ
ก าลังเผชิญอยู่นั้น มี ลักษณะของความผันผวน  (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty)      
ความซับซ้อน (Complexity) และความไม่ชัดเจน (Ambiguity) ท่ีเรียกว่า VUCA (Bennett และ 
Lemoine, 2014, และดังแสดงในภาพท่ี 1.1) โดยปัจจัยท่ีมีการระบุว่าส่งผลให้เกิดลักษณะดังกล่าว
หรือ VUCA นั้น ปัจจัยแรก คือ Economic Spaghetti หมายถึง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
ความร่วมมือทางการค้ามีความพัวพันยุ่งเหยิง จนไม่สามารถวิเคราะห์ได้ รวมถึงการค้า การลงทุนใน
ประเทศต่างๆ ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าความมั่นคงจะขึ้นอยู่กับปัจจัยใดได้ ปัจจัยท่ีสอง คือ Politic 
และ Social Movement หมายถึง ความไม่แน่นอนทางการเมืองท่ีเกิดขึ้นเร็วและแรงท่ัวโลก จนไม่
สามารถคาดการณ์ได้ ปัจจัยท่ีสาม คือ Technology Advancement หมายถึง ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ส่ือทาง Social Media เช่น Facebook ท่ีมีคนใช้เกิน        
1,000 ล้านคนในปัจจุบัน ซึ่งในหนึ่งวันมีผู้ใช้ Facebook ส่งผ่านข้อมูลกันมากกว่า 175 ล้านข้อความ 
หรือส่ืออย่าง YouTube มีผู้คนอัพโหลดคลิปวีดีโอไม่น้อยกว่า 100 ช่ัวโมงต่อนาที ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการวางแผนและการท าธุรกิจขององค์ก าร และปัจจัยสุดท้าย คือ 
Natural Disasters หมายถึง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว น้ าท่วม พายุ ท่ีสามารถเกิดขึ้น
ได้ตลอดเวลา (พัชรินทร์ ดีอินทร์ , วชิราภรณ์ แสงพายัพ , เกศยา กาฬแก้ว และธนิสา แดงสี ,      
2557) 
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ท่ีมา: (Bennett, N. และ Lemoine, G. J., 2014) 
  
 ปัจจัยท่ีผันผวนเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วดังกล่าวข้างต้น ท าให้องค์การต่างๆ ต้องมีการ
ปรับตัว เพื่อรับกับสถานการณ์ดังกล่าว และส่ิงท่ีจะช่วยน าพาให้องค์การอยู่รอดได้ในสภาวะ         
การเปล่ียนแปลง คือ ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและมีความส าคัญต่อองค์การ               
(วิชัย โถสุวรรณจินดา, 2544) โดยเป็นท่ีคาดหวังว่าทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากรในองค์การจะ
สามารถเรียนรู้และปรับเปล่ียนแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว รุนแรง ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และความไม่แน่นอนสูง (VUCA) เหล่านั้นได้ 
 อย่างไรก็ตามเป็นท่ีตระหนักดีว่าการท่ีมนุษย์จะเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าย่อมต้องผ่านการศึกษา 
เรียนรู้ และมีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมเพียงพอ ดังจะเห็นได้จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. ได้ให้ความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงได้บรรจุ
เรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต้ังแต่ฉบับท่ี 8      
(พ.ศ. 2540–2544) เป็นต้นมา (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, 
2539) โดยทุกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะยึดถือเรื่องการให้คนเป็นศูนย์กลางของ    

VUCA 

Uncertainty 
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง    
ท่ีเกิดข้ึนอย่างคาดเดาได้ยาก 

 

Volatility 

สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง   
ท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว รุนแรง และ

เกิดบ่อยๆ 

Complexity 
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง   
ท่ีซับซ้อน ประกอบด้วยปัจจัยที่

หลากหลาย 
 

Ambiguity 
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง   
ท่ีก ากวม ระบุรายละเอียดของ

สถานการณ์ได้ยาก 
 

ภาพท่ี 1.1 VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) 
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การพัฒนา (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2544) จนกระท่ัง
ปัจจุบันได้เริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับใหม่ (ฉบับท่ี 12) ยังคงให้ความส าคัญ
กับเรื่องการพัฒนาคนและการพัฒนาการศึกษาการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558; อนัญญา มูลเพ็ญ, 2559) กล่าวได้ว่า การศึกษาถือ
เป็นรากฐานท่ีส าคัญของการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ซึ่งเห็นได้จากสถิติจ านวนบุคคลท่ีศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท ในช่วงปี พ.ศ. 2549–2557 มีบุคคลเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทปีละไม่น้อย
กว่า 150,000 คน (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ , 2557 อ้างถึงใน 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) ดังภาพที่ 1.2 
 

      
 
ภาพที่ 1.2 สถิติจ านวนนักศึกษาเข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
ท่ีมา: (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ , 2557 อ้างถึงใน ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2559) 
 
 สถิติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าคนไทยยังคงให้ความส าคัญกับการศึกษาและตระหนักว่า      
การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีอาจยังไม่เพียงพอ จึงต้องศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เพื่อให้มี
ระดับความรู้ท่ีสูงขึ้น สามารถใช้ความรู้ช่วยในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา รวมถึงประเมินเหตุการณ์ใน
อนาคตท่ีมีความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และไม่ชัดเจน (VUCA)   
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 นอกจากนี้การท่ีองค์การต้องเผชิญกับสภาพการเปล่ียนแปลงดังกล่าวประกอบกับ          
การแข่งขันทางธุรกิจท่ัวโลกมีการแข่งขันสูงขึ้น (Global Competition) (Aguinis, 2013) จึงท าให้
องค์การไม่เพียงต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และสามารถปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความ
รับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมาย (Task Performance) ได้เท่านั้น แต่ยังต้องการบุคลากรท่ีมี      
การปฏิบัติงานเชิงบริบท (Contextual Performance) ได้ด้วย (Aguinis, 2013) กล่าวคือ องค์การ
ต้องการให้บุคลากรมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานนอกเหนือจากหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย
ด้วย เช่น พฤติกรรมด้านการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) พฤติกรรมด้านการค านึงถึง ผู้อื่น 
(Courtesy) พฤติกรรมด้านความอดทนอดกล้ัน (Sportsmanship) พฤติกรรมด้านการให้ความ
ร่ ว มมื อ  (Civic Virtue) แ ล ะพ ฤ ติ ก ร ร ม ด้ า นคว าม ส า นึ ก ใ นห น้ า ท่ี  (Conscientiousness)         
(Organ, 1988) ซึ่งพฤติกรรมท่ีกล่าวมานี้  เรียกว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
(Organizational Citizenship Behavior: OCB) การท่ีองค์การมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ
ทางวิชาการพร้อมกับสามารถปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย และมีพฤติก รรมช่วยเหลือ
สนับสนุนการด าเนินงานขององค์การอย่างเต็มใจจะช่วยหล่อล่ืนกลไกการปฏิบัติงานของบุคลากรและ
องค์การ อีกท้ังช่วยเพิ่มประสิทธิผลการท างานในองค์การของบุคลากรให้มากยิ่งขึ้น กล่าวคือ       
การด าเนินงานท่ีประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การท่ีก าหนดไว้ (Mundel, 1983) หรือ
กล่าวได้ว่าผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานระดับบุคคลน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ระดับองค์การ รวมทั้งส่งผลให้องค์การเกิดการพัฒนา เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ตลอดจน
สร้างความเจริญเติบโตให้แก่องค์การในอนาคตได้ (ฉัตรแก้ว จรัญชล และประภัสสร กิตติมโนรม, 
2557) 
 ท้ังนี้จากการประมวลเอกสารผู้วิจัยพบว่ามีปัจจัยทางด้านจิตลักษณะของบุคคลท่ีเป็นสาเหตุ
ของการเกิดพฤติกรรมประเภทต่างๆ ซึ่งปัจจัยท่ีมีการกล่าวถึงต้ังแต่อดีตจนปัจจุบันท้ังในต่างประเทศ
และในประเทศไทย คือ แรงจูงใจในการท างาน (Atkinson, 1964; Badu, 2005; Singh, 2011; 
Reiss, 2012; ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538; เมธินี คุปพิทยานันท์, 2546 และดุจเดือน พันธุมนาวิน 
และอัมพร ม้าคนอง, 2547) ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดพฤติกรรมของบุคคล เพราะแรงจูงใจจะ
เป็นตัวกระตุ้น ผลักดัน ชักจูงให้บุคคลเกิดพฤติกรรมหรือไม่เกิดพฤติกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
พฤติกรรมการใช้ชีวิต พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม หรือแม้แต่พฤติกรรมการท างาน ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงสนใจท่ีจะศึกษาจิตลักษณะของบุคคลในด้านแรงจูงใจในการท างาน เพื่อศึกษาว่าแรงจูงใจใน     
การท างานมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานในรูปแบบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ท่ีดีขององค์การ และประสิทธิผลการท างานในองค์การหรือไม่อย่างไร 
 
  



5 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษากับบุคลากรวัยท างาน ซึ่งเป็นพนักงานในองค์การ ท่ีเพิ่ง
ส าเร็จการศึกษาและอยู่ระหว่างการศึกษา เพราะความส าเร็จทางการท างานของมหาบัณฑิตและ
นักศึกษา คือ เป้าหมายส าคัญของสถาบันการศึกษาทุกแห่ง รวมถึงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีท าการสอนเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษายึดถือ
เป้าหมายดังกล่าวเป็นเป้าหมายส าคัญเช่นกัน โดยมีวิสัยทัศน์ท่ีจะเป็นสถาบันการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน
ระดับโลกเป็นท่ียอมรับในระดับสากล (World Class University) (สถาบันบัณฑิตพัฒน          
บริหารศาสตร์ , 2559) แม้ว่าวิสัยทัศน์จะเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ แต่สถาบันบัณฑิต                   
พัฒนบริหารศาสตร์ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงเท่านั้น       
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีพันธกิจในการสร้างผู้น าท่ีมีปัญญาคู่คุณธรรม เพื่อพัฒนาประเทศ      
สร้างประโยชน์ให้กับสังคม และสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิผล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์, 2559) ซึ่งแต่ละคณะของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ด าเนินการจัดการเรียน      
การสอนตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันฯ ผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความรู้
ความสามารถมาตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี โดยมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง 
และพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้การด าเนินงานของแต่ละคณะมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจของสถาบันฯ รวมท้ังมีการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ท้ังนี้แต่ละ
คณะได้มีการติดตามประเมินผลการท างานของนักศึกษาท่ีเป็นพนักงานในองค์การต่างๆ เพื่อน าผลท่ี
ได้ไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน การปรับหลักสูตร และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการท างาน
ของนักศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการขององค์การจวบจบปัจจุบันท่ีเป็นยุคท่ีมีความผันผวน 
ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน และความไม่ชัดเจน (VUCA) 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างาน พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และประสิทธิผลการท างานในองค์การของบุคลากรวัยท างาน โดยมี
วัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัยครั้งนี้ ดังท่ีจะได้กล่าวถึงต่อไป  
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1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
 1.2.1 เพื่อศึกษาความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างาน พฤติกรรมการเป็น 
สมาชิกท่ีดีขององค์การ และประสิทธิผลการท างานในองค์การของบุคลากรวัยท างาน 
 1.2.2 เพื่อศึกษาอ านาจในการท านายร่วมกันของแรงจูงใจในการท างาน และพฤติกรรมการ 
เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การท่ีมีต่อประสิทธิผลการท างานในองค์การของบุคลากรวัยท างาน 
 

1.3  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยคาดว่าจะเกิดประโยชน์ ดังนี้ 
 1.3.1 ได้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างาน 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และประสิทธิผลการท างานในองค์การของบุคลากรวัย
ท างาน 
 1.3.2 เป็นข้อมูลส าหรับองค์การในการคัดเลือกและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ได้บุคลากรท่ีมี
แรงจูงใจในการท างานสูง ซึ่งจะมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การและประสิทธิผลการท างาน
ในองค์การสูงตามไปด้วย 
 1.3.3 เป็นข้อมูลส าหรับคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคณะรัฐประศาสนศาสตร์  ซึ่ง
สามารถน าผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
รวมถึงการปรับหลักสูตร เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาของคณะมีแรงจูงใจในการท างาน พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การ และประสิทธิผลการท างานในองค์การเพิ่มมากขึ้น 
 



 
 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างาน พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การ และประสิทธิผลการท างานในองค์การ ในท่ีนี้ผู้วิจัยได้ท าการประมวลเอกสาร 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับตัวแปรท่ีท าการศึกษา ได้แก่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
ประสิทธิผลการท างานในองค์การ และแรงจูงใจในการท างาน และจะได้น าเสนอผลการประมวล
เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับตัวแปรท่ีศึกษาท่ีได้กล่าวถึงตามล าดับ โดยจะน าเสนอความหมาย
ของแต่ละตัวแปร องค์ประกอบของตัวแปรท่ีใช้ในการวัดตัวแปรนั้นๆ และน าเสนอความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย และการต้ังสมมติฐานการวิจัย
ในครั้งนี้ โดยจะกล่าวถึงรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
 2.1 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior) 
 2.2 ประสิทธิผลการท างานในองค์การ (Performance Effectiveness) 
 2.3 แรงจูงใจในการท างาน (Motivation toward Work) 
 2.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 2.5 สมมติฐานการวิจัย 
 

2.1  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ (Organizational Citizenship 
Behavior) 
 
 ในส่วนนี้จะได้กล่าวถึงความหมาย แนวคิด องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การตามรายละเอียดท่ีจะน าเสนอ ดังต่อไปนี้ 
 
 2.1.1 ความหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ  
 
 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ หมายถึง พฤติกรรมนอกเหนือจากบทบาทหน้าท่ี 
และเป็นพฤติกรรมท่ีองค์การไม่ได้ระบุไว้ แต่พฤติกรรมนี้จะช่วยให้องค์การอยู่รอดและประสบ
ความส าเร็จประกอบด้วยพฤติกรรมต่างๆ เช่น การช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน การปกป้องช่ือเสียงของ
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องค์การ การให้ค าแนะน าการพัฒนาทักษะและความสามารถแก่เพื่อนร่วมงาน เป็นต้น (George และ 
Jones, 1999) ในขณะท่ี Mcshane และ Von Glinow (2000) ให้ความหมายไปในทิศทางเดียว     
กันว่าเป็นพฤติกรรมท่ีบุคลากรปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าท่ีท่ีก าหนด ซึ่งประกอบด้วยการหลีกเล่ียง
ความขัดแย้งท่ีไม่จ าเป็น ความต้ังใจท่ีจะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ความอดทนอดกล้ัน การรู้จักให้อภัย
เมื่อผู้อื่นท าผิดพลาด และการให้ความร่วมมือ (Mcshane และ Von Glinow, 2000) เช่นเดียวกับ 
Organ, Podsakoff และ MacKenzie (2006) ให้ความหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การ หมายถึง พฤติกรรมของแต่ละบุคคลท่ีมีพฤติกรรมการท างานนอกเหนือจากหน้าท่ี            
ท่ีก าหนดไว้ ถ้าบุคคลไม่แสดงพฤติกรรมดังกล่าว ก็จะไม่ส่งผลต่อการลงโทษแต่อย่างใด  (Organ, 
Podsakoff และ MacKenzie, 2006) เพราะพฤติกรรมนี้เป็นการกระท าโดยไม่ได้ค าถึงผลตอบแทน
หรือระบบการให้รางวัล และการเล่ือนต าแหน่งหน้าท่ีในองค์การ (Organ, 1988) ซึ่งความหมายท่ี 
Organ และคณะ (2006) ให้ไว้มีความหมายใกล้เคียงกับ Borman และ Motowidlo (1993) ท่ี    
กล่าวว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ คือ การท่ีบุคคลอุทิศตน เพื่อประสิทธิผลของ
องค์การ โดยการท าส่ิงต่างๆ หรือสนับสนุนกิจกรรมขององค์การ แม้ว่าจะไม่ใช่หน้าท่ีหลักของตน แต่
กระท าเพราะกิจกรรมนั้นมีความส าคัญต่อองค์การ (Borman และ Motowidlo, 1993) ท้ังนี้ Katz 
และ Kahn (1978) ได้อธิบายในรายละเอียดว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ คือ 
พฤติกรรมท่ีไม่ได้มีการก าหนดไว้อย่างเป็นทางการท่ีให้บุคลากรในองค์การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ 
และมีไมตรีจิตต่อเพื่อนร่วมงาน แต่พฤติกรรมเหล่านี้เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการด าเนินงานขององค์การ 
โดยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การจะปรากฏอยู่ในส่วนต่างๆ ของการท างาน และปรากฏ
อยู่ในสถานท่ีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ โรงงาน คณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (Katz และ 
Kahn, 1978) จากความหมายท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ 3 ประเด็น คือ หนึ่ง พฤติกรรมท่ี
บุคคลตัดสินใจกระท าด้วยตนเอง สอง พฤติกรรมนั้นไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบการให้รางวัลของ
องค์การ สาม พฤติกรรมท่ีช่วยสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานใน
องค์การ ตามท่ี Organ (1988) นิยามไว้เป็นความหมายท่ีได้รับการยอมรับจากนักวิชาการหลายท่าน
และน ามาใช้เป็นพื้นฐานในการให้ความหมายของค าว่า “พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ” 
นอกจากนี้  พฤติกรรมการอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือองค์ก าร ผู้บริหารยอมรับว่าเป็นพฤติกรรม             
ท่ีมีความส าคัญและมี คุณค่า ซึ่งสอดคล้องกับ Nord (1989) ท่ีให้ความหมายของพฤติกรรม          
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การไว้ว่าเป็นพฤติกรรมท่ีน่า ช่ืนชมท่ีบุคคลช่วยเหลืองานผู้อื่น            
ด้วยความเต็มใจ (Nord, 1989) และความหมายของ Nord (1989) ยังมีความหมายในทิศทาง
เดียวกับ Organ (1988) ด้วย โดยกล่าวเพิ่มเติมว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ คือ 
พฤติกรรมท่ีไม่ค านึงถึงส่ิงตอบแทน (Nord, 1989) 
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 2.1.2 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
 
 ค าว่า “พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ” เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1983 ใน
งานวิจัยของBateman และ Organ (1983) และงานวิจัยของSmith Organ และ Near (1983) 
(Bateman และ Organ, 1983; Smith, Organ และ Near, 1983) รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมีการกล่าวถึงมามากกว่า 70 ปี โดยเริ่มจากแนวคิดจากการศึกษาท่ี
ฮอร์ธอร์น (Hawthorne Studies) ท่ีศึกษาพบว่าพนักงานบริษัทเวสเทิร์น อิเล็คทริคมีพฤติกรรมการ
ท างานแบบร่วมมือกันท างานอย่างไม่เป็นทางการ หลังจากเห็นความสัมพันธ์ในการท างานของ
พนักงานจากการศึกษาท่ีฮอร์ธอร์นแล้ว จึงได้มีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมการท างานใน
รูปแบบต่างๆ ในลักษณะพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ เช่น พฤติกรรมนอกเหนือหน้าท่ี 
คือ พฤติกรรมท่ีองค์การไม่ได้ระบุให้พนักงานปฏิบัติไว้อย่างเป็นทางการ แต่พนักงานเต็มใจท่ีปฏิบัติ
เพราะเป็นพฤติกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อองค์การ (Katz และ Kahn, 1978) พฤติกรรมความร่วมมือ 
ช่วยเหลือองค์การ คือ พฤติกรรมท่ีพนักงานท าด้วยความเต็มใจไม่ได้ท าเพื่อคาดหวังรางวัลหรือ      
ส่ิงตอบแทน (Barnard, 1968) พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามสถานการณ์ คือ พนักงานในองค์การ
ร่วมมือกันช่วยเหลือสนับสนุนงานในองค์การ รวมถึงร่วมกันฝ่าฟันปัญหา อุปสรรคต่างๆ ท่ีองค์การ
ต้องประสบพบเจอ (Motowidlo และ Van Scotter, 1994) พฤติกรรมทางสังคมในด้านบวก คือ 
พนักงานในองค์การมีพฤติกรรมช่วยเหลือกัน ดูแลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในท่ีท างาน ซึ่งเป็น
พฤติกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อท้ังองค์การและพนักงานทุกคนในองค์การ (George และ Brief, 1992) 
ดังนั้นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การจึงเป็นพฤติกรรมท่ีมีความสัมพันธ์ และเป็นส่วนส าคัญ
ของทฤษฎีองค์การ (Organizational Theory) ท่ีได้อ้างถึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ
ในลักษณะของพฤติกรรมนอกเหนือบทบาทท่ีส่งผลต่อองค์การ ปัจจุบันทางวิชาการ ให้การยอมรับ
พฤติกรรมดังกล่าวว่ามีความส าคัญต่อองค์การอย่างมาก และเรียกพฤติกรรมนี้ว่าพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior) หรือเรียกส้ันๆ ว่าOCB (Organ 
และคณะ, 2006)  
 ความหมายและท่ีมาของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การสามารถจ าแนกแนวคิด
ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การได้ 2 แนวคิด ดังนี้ 
 แนวคิดท่ีหนึ่ง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การถูกแยกออกจากพฤติกรรมตาม
บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ โดย Katz (1964 อ้างถึงใน Podsakoff, MacKenzie, Paine และ 
Bachrach, 2000) แบ่งพฤติกรรมท่ีช่วยส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 
ลักษณะแรก บุคลากรจะมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของระบบภายในองค์การ ซึ่งการมี ส่วนร่วมของ
บุคลากรจะแสดงให้เห็นว่าบุคคลผู้นั้นมีพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือและพฤติกรรมการ        
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อดทนอดกล้ันด้วย ลักษณะท่ีสอง บุคลากรจะปฏิบัติหน้าท่ีท้ังงานเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพได้
ตามท่ีองค์การต้องการ และลักษณะท่ีสาม บุคลากรจะแสดงพฤติกรรมการท างานนอกเหนื อจาก
บทบาทหน้าท่ีของตนเอง เพื่อความส าเร็จขององค์การและน าเสนอความคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่าเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม (Katz, 1964 อ้างถึงใน Podsakoff, MacKenzie, Paine และ 
Bachrach, 2000) ลักษณะพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การท้ังสามข้อท่ีกล่าวถึงยังได้รวม
การเข้าร่วมกิจรรมกับองค์การ การปกป้องและปรับปรุงระบบขององค์การ การสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างาน ตลอดจนการพัฒนาตนเองไว้ด้วย (Katz และ Kahn,1966 อ้างถึง
ใน Organ และคณะ, 2006) ต่อมา Bateman และ Organ (1982 อ้างถึงใน Smith และคณะ, 
1983) กล่าวว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ คือ พฤติกรรมท่ีนอกเหนือจากพฤติกรรมท่ี
ก าหนดตามหน้าท่ีความรับผิดชอบเป็นพฤติกรรมท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเพื่อน
ร่วมงาน รวมถึงช่วยส่งเสริมให้ประสิทธิผลขององค์การเพิ่มยิ่งขึ้น หากบุคคลไม่มีพฤติกรรมดังกล่าวก็
จะไม่ถูกลงโทษตามกฎท่ีองค์การก าหนดไว้ (Katz, 1964 อ้างถึงใน Podsakoff, MacKenzie, Paine 
และ Bachrach, 2000) 
 แนวคิดท่ีสอง เป็นแนวคิดทางด้านปรัชญา (Philosophy) รัฐศาสตร์(Political Science) 
และประวัติศาสตร์สังคม (Social History) ซึ่งแบ่งพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การออกเป็น  
3 แบบ คือ แบบท่ีหนึ่ง พฤติกรรมตามบทบาทหน้าท่ี (In-Role Job Performance Behavior) คือ 
การท างานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย แบบท่ีสอง พฤติกรรมพิเศษตามบทบาทหน้าท่ี (Functional 
Extra-Role Behavior) คือ การท างานท่ีนอกเหนือหน้าท่ีของตนเอง โดยท าเพื่อส่วนรวม เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรือองค์การหรือท้ังสองอย่าง และแบบท่ีสาม พฤติกรรมด้านการเมือง 
(Political Behavior) (Graham, 1991 อ้างถึงใน Van Dyne, Graham และ Dienesch, 1994)  
 การมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การจะช่วยให้องค์การประสบความส าเร็จเพิ่ม    
มากขึ้น มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน เนื่องจากพฤติกรรมนี้ เป็นพฤติกรรมท่ีท าให้การด าเนินงาน
ภายในองค์การและกลไกลทางสังคมขององค์การมีความราบรื่น รวมท้ังเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่
องค์การในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการเพิ่มผลิตภาพการท างานของบุคลากร และการบริหารจัดการ 
ตัวอย่างเช่น บุคลากรมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับบุคลากรใหม่ ช่วยฝึกฝน สอนงานให้แก่เพื่อนร่วมงาน    
จึงท าให้เพื่อนร่วมงาคนนั้นกลายเป็นบุคลากรท่ีมีผลิตภาพได้เร็วขึ้น หรือบุคลากรหลีกเล่ียงการสร้าง
ปัญหา ความขัดแย้งให้แก่เพื่อนร่วมงาน เพราะบุคลากรท่ีมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ
จะมีความอดทนอดกล้ันและเคารพสิทธิของผู้อื่น รวมท้ังเพื่อท่ีผู้บริหารจะได้ไม่เสียเวลาจากการ
ปฏิบัติงานมาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของพนักงาน ด้านประสิทธิผลการท างาน พนั กงานจะ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิผลท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ปฏิบัติงานด้วยความตรงต่อเวลาและปฏิบัติ
ตามกฎข้อบังคับขององค์การ อีกท้ังบุคลากรท่ีมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การจะเต็มใจ 
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เข้าร่วมในการประชุมหรือท ากิจกรรมต่างๆ ขององค์การ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการท ากิจกรรม
กลุ่มหรือระหว่างกลุ่ม พร้อมท้ังให้บุคลากรรับทราบความก้าวหน้าและความเปล่ียนแปลงขององค์การ 
เพื่อท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการท างานและเตรียมตัวรับกับสภาพแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงไปท่ีองค์การต้องเผชิญ ด้านการรักษาและลดการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดของ
องค์การ ด้านการเพิ่มความสามารถขององค์การในการดึงดูดและรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์การ ซึ่ง
ช่วยเพิ่มเสถียรภาพของการปฏิบัติงานในองค์การ และด้านการรักษาเสถียรภาพผลการท างานของ
องค์การ หมายถึง บุคลากรให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานท่ีขาดงานหรือมีงานล้นมือด้วยความเต็มใจ
และสมัครใจ ซึ่งจะท าให้กระบวนการท างานด าเนินงานต่อไปได้ไม่มีงานตกค้าง (Organ และคณะ, 
2006) 
 
 2.1.3 องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
 
 การวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การนั้น มีนักวิจัยหลายท่านได้ศึกษาและก าหนด
วิธีการวัดด้วยการแบ่งเป็นองค์ประกอบท่ีแตกต่างกันออกไป ดังท่ีจะกล่าวถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 Smith และคณะ (1983) ได้จ าแนกพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรออกเป็นสอง
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบท่ีหนึ่ง การให้ความช่วยเหลือ (Altruism) เป็นพฤติกรรมการช่วยเหลือ
ผู้อื่น เช่น ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานท่ีมีงานเป็นจ านวนมาก และองค์ประกอบท่ีสอง การปฏิบัติตามกฎ
ท่ัวไปของขององค์การ (Generalized Compliance) เป็นพฤติกรรมท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ บรรทัดฐานท่ีองค์การก าหนดไว้ อีกท้ังยังหมายถึง พฤติกรรมท่ีดีท่ีบุคลากรควรปฏิบัติ 
เช่น การตรงต่อเวลาและการไม่ใช้เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ โดยท้ังสององค์ประกอบจะมีแบบ
ประเมินวัดพฤติกรรมจ านวน 16 ข้อ ใช้การประเมินแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (แสดง
พฤติกรรมมากท่ีสุดถึงไม่แสดงพฤติกรรมเลย) และมีค่าความเช่ือมั่นสอดคล้องภายในเท่ากับ .88 กับ 
.85 ตามล าดับ (Smith และคณะ, 1983) ในปเีดียวกัน Bateman (1983 อ้างถึงใน Organ และคณะ, 
2006) ได้จ าแนกลักษณะพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การไว้ถึง 8 ลักษณะ ลักษณะท่ีหนึ่ง
ของ Bateman (1983 ) มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบท่ีหนึ่งของ Smith และคณะ (1983) ท่ีได้
กล่าวไว้ข้างต้น คือ การให้ความช่วยเหลือ (Altruism) ลักษณะท่ีสอง การให้ความร่วมมือ 
(Cooperation) ลักษณะท่ีสาม การปฏิบัติตามหน้าท่ี (Compliance) ลักษณะท่ีส่ี ความตรงต่อเวลา 
(Punctuality) ลักษณะท่ีห้า การรักษาสุขอนามัยในองค์การ (Housecleaning) ลักษณะท่ีหก     
การปกป้องรักษาทรัพย์สินขององค์การ (Protecting Company Property) ลักษณะท่ีเจ็ด         
การปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การ (Following Company Rules) และลักษณะท่ีแปด       
ความน่าเช่ือถือ (Dependability) พฤติกรรมท้ัง 8 ลักษณะนี้สามารถวัดได้ด้วยแบบประเมินท่ีมีข้อ
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ค าถามจ านวน 30 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่นสอดคล้องภายในเท่ากับ .92 ในการทดสอบครั้งท่ีหนึ่ง 
และ.94 ในการทดสอบครั้งท่ีสอง และมีลักษณะการประเมินแบบมาตราส่วนประเมินค่า 7 ระดับ 
(เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) (Bateman, 1983 อ้างถึงใน Organ และคณะ, 2006) 
 ตามท่ีได้กล่าวถึงแนวคิดของGraham (1991) ท่ีเป็นแนวคิดทางด้านปรัชญา (Philosophy) 
รัฐศาสตร์(Political Science) และประวัติศาสตร์สังคม (Social History) โดยแบ่งพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การออกเป็น 3 แบบด้วยกัน คือ แบบท่ีหนึ่ง พฤติกรรมตามบทบาทหน้าท่ี        
(In-Role Job Performance Behavior) แบบท่ีสอง พฤติกรรมพิเศษตามบทบาทหน้าท่ี 
(Functional Extra-Role Behavior) และแบบท่ีสาม พฤติกรรมด้านการเมือง (Political Behavior) 
ได้ก าหนดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การไว้ 5 องค์ประกอบ อันได้แก่ องค์ประกอบท่ีหนึ่ง 
การเช่ือฟัง (Obedience) องค์ประกอบท่ีสอง การท างานอย่างดีเยี่ยม (Pursuit of Excellence) 
องค์ประกอบท่ีสาม ความเป็นมิตร (Neighborliness) องค์ประกอบท่ีส่ี ความซื่อสัตย์ (Loyalty) และ
องค์ประกอบท่ีห้า การท าความดีในองค์การ (Civic Virtue) (Graham, 1991) ต่อมาได้มีการพัฒนา
ปรับปรุงองค์ประกอบใหม่ โดยเปล่ียนองค์ประกอบท่ีหนึ่ง คือ การช่วยเหลือระหว่างบุคคล 
(Interpersonal Helping) องค์ประกอบท่ีสอง คือ ความขยันในการท างานของตนเอง (Personal 
Industry) องค์ประกอบท่ีสาม คือ การเป็นผู้มีความคิดริ เริ่ม (Individual Initiative) ส่วน
องค์ประกอบท่ีส่ีและห้านั้นยังคงไว้ตามเดิม (Graham, 1986 อ้างถึงใน Fisher และ Locke, 1992) 
 ต่อมา Organ (1988) ได้อธิบายถึงคุณลักษณะของการเป็นบุคลากรท่ีมีพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์กรไว้ 5 ประการ ซึ่งคุณลักษณะประการท่ีหนึ่งของ Organ (1988) ท่ีได้อธิบายไว้
นั้น มีความสอดคล้องกับลักษณะท่ีหนึ่งของ Smith และคณะ (1983) และ Bateman (1983)        
ท่ีกล่าวไว้เบื้องต้น คือ พฤติกรรมด้านการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) หมายถึง พฤติกรรม
ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานท้ังในการปฏิบัติงาน และการแก้ปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงาน รวมท้ังช่วยให้
ค าแนะน าแก่พนักงานใหม่เกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ขององค์ก าร 
คุณลักษณะประการท่ีสอง พฤติกรรมด้านการค านึงถึงผู้อื่น (Courtesy) หมายถึง การปฏิบัติงานใน
องค์การ ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีมีคนอยู่รวมกันเป็นจ านวนมาก อีกท้ัง ต้องมีการท างานร่วมกัน ประสาน   
งานกัน จึงจ าเป็นต้องมีการค านึงถึงผู้อื่น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลท่ีอยู่รอบข้าง นั่นคือ      
การรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น การมีพฤติกรรมท่ีให้ความส าคัญกับการกระท าของตนท่ีจะสร้างปัญหา
ให้กับเพื่อนร่วมงาน รวมถึงการค านึงถึงผลของการกระท าของตนเองท่ีจะส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นๆ  
ดังนั้น จึงต้องมีการป้องกันการเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานกับผู้อื่นไว้ล่วงหน้า เพื่อลดความรุนแรง   
ของปัญหาท่ีเกิดขึ้น และรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน คุณลักษณะประการท่ีสาม พฤติกรรม
ด้านความอดทนอดกล้ัน (Sportsmanship) หมายถึง พฤติกรรมท่ีบุคลากรมีความเต็มใจใน              
การอดทนอดกล้ันต่อความไม่สะดวกสบายท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ อดทนอดกล้ันต่อปัญหาท่ีเกิดจาก      
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การปฏิบัติงานหรือส่ิงท่ีท าให้คับข้องใจ โดยจะหลีกเล่ียงการกระทบกระท่ังกับผู้อื่น และเล่ียงการ
เรียกร้องสิทธิความเป็นธรรมหรือร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา เพราะการร้องเรียนจะเป็นการเพิ่มภาระ
งานให้แก่ผู้บังคับบัญชา รวมถึงต้องละท้ิงเวลาจากการปฏิบัติงานมาแก้ไขยุติข้อร้องเรียน คุณลักษณะ
ประการท่ีส่ี พฤติกรรมด้านการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) หมายถึง พฤติกรรมท่ีบุคลากรให้ความ
สนใจเกี่ยวกับประกาศต่างๆ ขององค์การ การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ท่ีองค์การได้จัดขึ้น รวมท้ัง
เข้าร่วมประชุมด้วยความสมัครใจ ตลอดจนช่วยแก้ปัญหา และรักษาภาพลักษณ์ขององค์การ และ
คุณลักษณะประการสุดท้าย พฤติกรรมด้านความส านึกในหน้าท่ี (Conscientiousness) หมายถึง 
พฤติกรรมท่ีบุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การ มีความตรงต่อเวลา ใช้เวลาในการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มท่ี ไม่ใช้เวลาในการปฏิบัติงานไปกับงานส่วนตัวและมีพฤติกรรมการดูแลรักษาทรัพยากรของ
องค์การ (Organ, 1988) ท้ังนี้มีงานวิจัยเชิงประจักษ์มาสนับสนุนคุณลักษณะท้ัง 5 ประการด้วย เช่น 
งานวิจัยของPodsakoff, MacKenzie, Moorman และ Fetter (1990) มีข้อค าถามท่ีอ้างอิงกับ
คุณลักษณะ 5 ประการข้างต้น จ านวน 24 ข้อ เป็นแบบวัดท่ีให้ประเมินตามลักษณะมาตราส่วน
ประเมินค่า 7 ระดับ (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง) หลังจากท าการวิเคราะห์คุณลักษณะ
พบว่าดัชนีความกลมกลืน Tucker Lewis fit Index (TLI) มีค่าเท่ากับ .94 และมีค่าความเช่ือมั่น
สอดคล้องภายในเท่ากับ .70-.85 ซึ่งเป็นค่าความเช่ือมั่นท่ีสูง (Podsakoff, MacKenzie, Moorman 
และ Fetter, 1990) นอกจากนี้ยังมีผู้ท่ีจ าแนกลักษณะพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การไว้
ใกล้เคียงกับของOrgan (1988) ท่ีได้กล่าวถึงข้างต้น คือ จ าแนกได้เหมือนถึง 4 ด้าน จาก 6 ด้าน 
ได้แก่ ด้านพฤติกรรมด้านการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) พฤติกรรมด้านการค านึงถึงผู้อื่น 
(Courtesy) พฤติกรรมด้านการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) และพฤติกรรมด้านความอดทน       
อดกล้ัน (Sportsmanship) ส่วนอีกสองด้านท่ีแตกต่างจากของOrgan (1988) คือ พฤติกรรมด้าน 
การให้ก าลังใจ (Cheerleading) หมายถึง การให้ก าลังใจบุคคลท่ีท าผิดพลาด และพฤติกรรมด้าน   
การรักษาความสงบ (Peacekeeping) หมายถึง เป็นผู้ท่ีช่วยคล่ีคลายความขัดแย้งระหว่างกลุ่มบุคคล 
การวัดพฤติกรรมท้ัง 6 ด้านนี้จะวัดด้วยแบบประเมิน 14 ข้อค าถามท่ีมีลักษณะการประเมินแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า 7 ระดับ (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ค่าความเช่ือมั่นสอดคล้อง
ภายในของแบบประเมินเท่ากับ .80 (Podsakoff และ MacKenzie, 1994 อ้างถึงใน Organ และ
คณะ, 2006) 
 นอกจากการแบ่งองค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การตามแนวคิดของ
นักวิจัยต่างประเทศแล้ว ในประเทศไทยมีนักวิจัย วิริณธิ์ ธรรมนารถสกุล (2546) ท่ีได้ก าหนด
องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การขึ้นมา เพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบทของ
องค์การแบบในประเทศไทย และกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นคนไทย โดยสร้างเครื่องมือวัดพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การจากองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ีหนึ่ง  พฤติกรรม    
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การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การด้านการช่วยเหลือ หมายถึง การแสดงพฤติกรรมให้ความช่วยเหลือ
เพื่อนร่วมงาน เพื่อก่อเกิดประโยชน์แก่องค์การ อันน ามาสู่การเพิ่มประสิทธิผลการท างานองค์การ 
องค์ประกอบท่ีสอง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การด้านมารยาทและความสุภาพ หมายถึง 
การแสดงพฤติกรรมท่ียกย่อง ให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน และการรู้จักปฏิบัติตามกฎข้อบังคับขององค์การ 
องค์ประกอบท่ีสาม พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การด้านการท าความดีในองค์การ หมายถึง 
การสร้างบรรยากาศการท างานท่ีดี รวมท้ังการเผยแพร่ช่ือเสียงขององค์การ และองค์ประกอบท่ีส่ี
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การด้านความเข้มแข็งและความมั่นคง หมายถึง การมีความ
เข้มแข็งในการท างาน กล่าวคือ การกล้าท่ีจะเผชิญกับอุปสรรคหรือปัญหาในการท างาน ซึ่งเครื่องมือนี้
เมื่อน าไปใช้พบว่ามีค่าความเช่ือมั่นสอดคล้องภายในอยู่ระดับสูง (วิริณธิ์ ธรรมนารถสกุล, 2546) และ
จะเห็นได้ว่าการแบ่งองค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การท้ังในต่างประเทศและ
ประเทศไทยมีองค์ประกอบท่ีใกล้เคียงกันอยู่หลายองค์ประกอบท้ังด้านการให้ความช่วยเหลือ        
ด้านความสุภาพหรือด้านการค านึงผู้อื่น และด้านการท าความดีในองค์การ 
 การประมวลเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การท่ีกล่าว
มาข้างต้นนั้น พบว่าการวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การตามแนวคิดของOrgan (1988) 
เป็นการท่ีวัดท่ีมีความชัดเจน เป็นท่ีนิยมใช้ในงานวิจัยต่างๆ เพราะเป็นแนวคิดท่ีเข้าได้กับทุกยุค     
ทุกสมัยสามารถน าไปใช้ได้ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย และน าไปปรับใช้ได้กับทุกองค์การ ดังเห็นได้
จากมีงานวิจัยเชิงประจักษ์มาสนับสนุน (Podsakoff, MacKenzie, Moorman และ Fetter, 1990) 
รวมถึงครอบคลุมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ นั่นคือ ประกอบด้วยพฤติกรรม 5 
ลักษณะ คือ พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) พฤติกรรมการค านึงถึงผู้อื่น (Courtesy) 
พฤติกรรมความอดทนอดกล้ัน (Sportsmanship) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) และ
พฤติกรรมความส านึกในหน้าท่ี (Conscientiousness) ซึ่งพฤติกรรมท้ัง 5 ข้อนี้เป็นพฤติกรรมท่ีมี
ความส าคัญท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้แก่องค์การ ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจะ
ศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การตามแนวคิดของ  Organ (1988) น าแนวคิดนี้มาเป็น
แนวทางในการพัฒนาและปรับแบบวัดท่ีจะกล่าวในบทต่อไป 
 จึงสรุปได้ว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ หมายถึง บุคคลมีพฤติกรรมการท างาน
นอกเหนือจากบทบาทหน้าท่ีของตนเองด้วยความเต็มใจ โดยไม่ค านึงถึงผลตอบแทน เพราะต้อง    
การให้การด าเนินงานขององค์การประสบความส าเร็จ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยอธิบาย
ลักษณะพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การไว้ 5 ประการตามแนวคิดของOrgan (1988)    
ได้แก่ ประการแรก พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) หมายถึง พฤติกรรมช่วยเหลือเพื่อน
ร่วมงานท้ังในการปฏิบัติงาน และการแก้ปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงาน รวมท้ังช่วยให้ค าแนะน า     
แก่พนั กงาน ใหม่ เกี่ ยวกับวิ ธี การใ ช้ เครื่ องมื ออุปก รณ์ต่างๆ เพื่ อประโยชน์ขององ ค์ก าร                 
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ประการท่ีสอง พฤติกรรมด้านการค านึงถึงผู้อื่น (Courtesy) หมายถึง การปฏิบัติงานในองค์การ ซึ่ง
เป็นสถานท่ีท่ีมีคนอยู่รวมกันเป็นจ านวนมาก อีกท้ังต้องมีการท างานร่วมกัน ประสานงานกัน              
จึงจ าเป็นต้องมีการค านึงถึงผู้อื่น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลท่ีอยู่รอบข้าง นั่นคือ การรู้จักเคารพ
สิทธิของผู้อื่น การมีพฤติกรรมท่ีให้ความส าคัญกับการกระท าของตนท่ีจะสร้างปัญหาให้กับเพื่อน
ร่วมงาน รวมถึงการค านึงถึงผลของการกระท าของตนเองท่ีจะส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นๆ ดังนั้น      
จึงต้องมีการป้องกันการเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานกับผู้อื่นไว้ล่วงหน้า เพื่อลดความรุนแรงของปัญหา
ท่ีเกิดขึ้น และรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน ประการท่ีสาม พฤติกรรมด้านความอดทนอดกล้ัน 
(Sportsmanship) หมายถึง พฤติกรรมท่ีบุคลากรมีความเต็มใจในการอดทนอดกล้ันต่อความไม่
สะดวกสบายท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ อดทนอดกล้ันต่อปัญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานหรือส่ิงท่ีท าให้         
คับข้องใจ โดยจะหลีกเล่ียงการกระทบกระท่ังกับผู้อื่น และเล่ียงการเรียกร้องสิทธิความเป็นธรรมหรือ
ร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา เพราะการร้องเรียนจะเป็นการเพิ่มภาระงานให้แก่ผู้บังคับบัญชา รวมถึง
ต้องละท้ิงเวลาจากการปฏิบัติงานมาแก้ไขยุติข้อร้องเรียน ประการท่ีส่ี พฤติกรรมด้านการให้ความ
ร่วมมือ (Civic Virtue) หมายถึง พฤติกรรมท่ีบุคลากรให้ความสนใจเกี่ยวกับประกาศต่างๆ ของ
องค์การ การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ท่ีองค์การได้จัดขึ้น รวมท้ังเข้าร่วมประชุมด้วยความสมัครใจ 
ตลอดจนช่วยแก้ปัญหา และรักษาภาพลักษณ์ขององค์การ และประการท่ีห้า พฤติกรรมด้านความ
ส านึกในหน้าท่ี (Conscientiousness) หมายถึง พฤติกรรมท่ีบุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
องค์การ มีความตรงต่อเวลา ใช้เวลาในการปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี ไม่ใช้เวลาในการปฏิบัติงานไปกับ
งานส่วนตัว และมีพฤติกรรมการดูแลรักษาทรัพยากรขององค์การ 
 

2.2  ประสิทธิผลการท างานในองค์การ (Performance Effectiveness) 
 
 ในส่วนนี้จะได้กล่าวถึงความหมาย แนวคิด องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับประสิทธิผล        
การท างานในองค์การ ตามรายละเอียดท่ีจะน าเสนอ ดังต่อไปนี้ 
 
 2.2.1 ความหมายของประสิทธิผลการท างานในองค์การ 
 
 ค าว่า “ประสิทธิผล” มีความหมายแตกต่างจากค าว่า “ประสิทธิภาพ” โดย Barnard (1968) 
เป็นผู้ริเริ่มให้ความหมายของสองค านี้แตกต่างกัน ประสิทธิผล หมายถึง การบรรลุเป้าหมายของ
องค์การ ส่วนประสิทธิภาพ หมายถึง ความพึงพอใจและความร่วมมือในการท างานของบุคลากรใน
องค์การ (Barnard, 1968) และยังหมายถึงวิธีการท่ีองค์การท าให้เกิดผลงานอย่างบรรลุเป้าหมายของ
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องค์การด้วยการใช้ทรัพยากรต่างๆ ท่ีมีอย่างจ ากัด เพื่อให้ได้ผลผลิตตามท่ีต้องการ (Etzioni, 1964; 
ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) ดังนั้น ค าว่า“ประสิทธิผล” ตามแนวคิดของBarnard (1968) จึงเป็นแนว
ทางการให้ค านิยามของนักวิชาการท่านอื่นๆ ท่ีได้ให้ค านิยามแตกต่างกัน ดังท่ีจะกล่าวถึงต่อไป 
 นักวิชาการสาขาต่างๆ มีความเข้าใจหรือให้ค านิยามท่ีแตกต่างกันถึงค าว่า ประสิทธิผล เช่น 
นักวิเคราะห์องค์การหรือนักวิเคราะห์ทางการเงินกล่าวว่าประสิทธิผลมีความหมายอย่างเดียวกับ     
ผลก าไร (Profit) หรือผลประโยชน์จากการลงทุน (Return on Investment) ส่วนผู้จัดการฝ่ายผลิต 
ประสิทธิผลจะหมายถึง คุณภาพหรือปริมาณของผลผลิตท่ีเป็นสินค้าหรือบริการ ขณะท่ี
นักวิทยาศาสตร์ ประสิทธิผลอาจถูกตีความในรูปของจ านวนส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ หรือผลผลิตใหม่ๆ ของ
อง ค์การ และนัก สังคมศาสตร์จะมองประสิทธิผลว่ า  หมายถึง  คุณภาพชีวิตการท างาน              
(ภรณี มหานนท์, 2529) ดังนั้นผู้วิจัยจึงประมวลเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง และสรุปความหมายของ
ประสิทธิผลในการท างานในบริบทการปฏิบัติงานในองค์การ ไว้ดังนี้ 
 ประสิทธิผลการท างาน (Performance Effectiveness) หมายถึง การกระท าหรือ        
ความพยายามใดๆ ท่ีต้องการให้เกิดผลลัพธ์อะไรบางอย่างในเชิงปริมาณและคุณภาพ (Gibson, John 
และ James, 1988 อ้างถึงใน รัฐพล ศรีกตัญญู , 2551) ซึ่ งผลลัพธ์ ท่ีว่ านั้น Mundel (1983)       
ขยายความว่าผลลัพธ์ท่ีประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งประสิทธิผลจะมีความส าคัญ
เท่ากับผลิตภาพ (Productivity) ดังนั้นบุคคลต้องมีการปรับปรุงประสิทธิผลและผลิตภาพไป    
พร้อมๆ กัน (Mundel, 1983) การให้ความหมายของ Mundel (1983) เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
การให้ความหมายตามพจนานุกรม ท้ัง  3 เ ล่ม นั่น คือ Cambridge Dictionary (2016)                    
ท่ีให้ความหมายของประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถท่ีจะประสบความส าเร็จ และการสร้างผลงาน
ได้ตามท่ีต้ังใจไว้ (Cambridge Dictionary, 2016) ในขณะท่ี Oxford Dictionary (2016)            
ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า ประสิทธิผล คือ ความส าเร็จในการสร้างผลงานตามท่ีต้องการ  (Oxford 
Dictionary, 2016) และราชบัณฑิตยสถาน (2554) หมายถึง ผลส าเร็จหรือผลท่ีเกิดขึ้น 
(ราชบัณฑิตยสถาน , 2554) ซึ่งความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นนั้นต้องมาจากการมีวัตถุประสงค์ของ             
การปฏิบัติงานท่ีมีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง และค านึงถึงความเป็นไปได้ท่ีหน่วยงานหรือ
ผู้ปฏิบัติงานจะท างานให้บรรลุผล (ปกรณ์ ปรียากร, 2556) การท่ีหน่วยงานสามารถท างานได้อย่าง
บรรลุผลเรียกได้ว่าหน่วยงานนั้นมีประสิทธิผลการท างานแบบกลุ่ม (Fiedler, 1967) นอกจาก
ประสิทธิผลจะหมายถึง การท างานท่ีส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้แล้ว ฉัตรแก้ว จรัญชล และ
ประภัสสร กิตติมโนรม (2557) อธิบายเพิ่มเติมว่าผลงานท่ีส าเร็จนั้นต้องมีคุณภาพ เสร็จทันตามเวลาท่ี
ก าหนด พร้อมท้ังสามารถจัดท าและน าเสนอข้อมูลได้ทันต่อเหตุการณ์ และการตัดสินใจ ส่งผลให้เกิด
การพัฒนาองค์การที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่ง และสร้างความเจริญเติบโตให้แก่องค์การในอนาคตได้ 
ตลอดจนเป็นกุญแจท่ีน าไปสู่ผลก าไร เพราะประสิทธิผลในการท างานเป็นการกระท าส่ิงต่างๆ ให้ดีขึ้น                               
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(ฉัตรแก้ว จรัญชล และประภัสสร กิตติมโนรม, 2557) รวมถึงท างานอย่างชาญฉลาด โดยมีการวาง
แผนการท างานและจัดระเบียบการท างานไว้ล่วงหน้า (Putti, 1986) และองค์การใดสามารถท างาน
ตามเป้าหมายได้อย่างประสบความส าเร็จจะเรียกองค์การนั้ นว่า องค์การท่ีมีประสิทธิผลสูง ส่วน
องค์การท่ีไม่ประสบความส าเร็จในการท างานให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังเอาไว้ องค์การนั้นคือ องค์การท่ีมี
ประสิทธิผลต่ า (พิทยา บวรวัฒนา, 2541) ท้ังนี้ประสิทธิผลไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การด าเนินงาน 
เพื่อให้ได้ผลงานบรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้เท่านั้น แต่ยังหมายถึง ความสามารถ
ของผู้น าในการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้ได้ตามเป้าหมายของงานท่ีก าหนดไว้ (Steers, 
1977) นอกจากการบริหารการใช้ทรัพยากรมนุษย์แล้ว ยังต้องมีการบริหารการใช้ทรัพยากร 
(Resources) หรือปัจจัยน าเข้า (Inputs) ในการด าเนินงานด้วย โดยการด าเนินงานนั้นต้องใช้
ทรัพยากรหรือปัจจัยน าเข้าในปริมาณท่ีน้อยท่ีสุด รวมถึงมูลค่าของทรัพยากรหรือปัจจัยน าเข้าท่ีใช้ไป
ต้องมีมูลค่าต่ ากว่ามูลค่าของผลผลิตท่ีได้ (ธงชัย สันติวงษ์ และชัยยศ  สันติวงษ์ , 2533; 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530) เพราะสังคมคาดหวังให้องค์การผลิตสินค้าหรือบริการภายใต้
เงื่อนไขของการมีทรัพยากรอย่างจ ากัดให้มีประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้นประสิทธิผลจึงเป็นการบรรลุถึง
เป้าหมายภายใต้ทรัพยากรท่ีมีอย่างจ ากัด อีกท้ังต้องมีเรื่องของการมีประสิทธิภาพด้วย เพราะ
ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายให้ได้มากท่ีสุด โดยใช้ทรัพยากรน้อยท่ีสุด 
ฉะนั้นแนวความคิดเรื่องการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลจึงมีความสัมพันธ์ แต่มีความหมายท่ี
แตกต่างกัน (ภรณี มหานนท์, 2519) 
 
 2.2.2 แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลการท างานในองค์การ 
 
 ประสิทธิผลการท างานในองค์การเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระท าหรือความพยายามใดๆ เพื่อให้
ได้ผลบางอย่างเกิดขึ้น โดยผลท่ีเกิดขึ้นนั้นจะเป็นตัวก าหนดว่าการกระท าหรือความพยายามนั้นมี
ประสิทธิผลสูงหรือประสิทธิผลต่ าเพียงใด ด้วยการพิจารณาจากผลท่ีมีครบท้ังด้านปริมาณและ     
ด้านคุณภาพ รวมถึงการใช้พลังงานมากน้อยเพียงไร ประสิทธิผลการท างานสามารถแบ่งได้เป็น       
2 ระดับ คือ ประสิทธิผลการท างานระดับบุคคลและประสิทธิผลการท างานระดับองค์การ (Gibson 
และคณะ, 1988 อ้างถึงใน รัฐพล ศรีกตัญญู, 2551)  
 ประสิทธิผลการท างานระดับบุคล คือ บุคคลมีความสามารถท่ีจะท างานใดๆ หรือท ากิจกรรม
ใดๆ แล้วประสบความส าเร็จ กล่าวคือ ผลงานท่ีส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ ท่ีก าหนดไว้ พร้อมท้ัง
เป็นผลงานท่ีมีคุณภาพ เช่น มีความถูกต้อง มีคุณค่า มีความเหมาะสม และเกิดจากการปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ นั่นคือ การปฏิบัติด้วยความพอใจ ปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถด้วยการเลือกเทคนิค 
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กลวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะท าให้งานนั้นได้ประสิทธิผลการท างานท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
อย่างสูงท่ีสุด ภายใต้เงื่อนไขของการใช้ทุน ทรัพยากร และระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยท่ีสุด 
 ประสิทธิผลการท างานระดับองค์การ ประกอบด้วย หนึ่ง การผลิต (Production) องค์การจะ
มีประสิทธิผลการท างาน เมื่อองค์การมีผลผลิตท่ีดีท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามมาตรฐานท่ี
องค์การก าหนด สอง ประสิทธิภาพ (Efficiency) องค์การจะมีประสิทธิผลการท างาน เมื่อองค์การมี
อัตราส่วนการใช้ท่ีเหมาะสมระหว่างปัจจัยทรัพยากร (Input) กับผลผลิต (Output) นั่นคือ การใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า สาม ความพึงพอใจ (Satisfaction) องค์การจะมีประสิทธิผลการท างาน 
เมื่อผลการด าเนินงานขององค์การประสบความส าเร็จตามท่ีองค์การคาดหวังไว้ ส่ี การปรับเปล่ียน 
(Adaptiveness) องค์การจะมีประสิทธิผลการท างาน เมื่อองค์การสามารถปรับเปล่ียนการด าเนินงาน
ได้ทันกับสภาวะการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอกองค์การ ห้า การพัฒนา (Development) 
องค์การจะมีประสิทธิผลการท างาน เมื่อองค์การสามารถเพิ่มศักยภาพ (Potential) และ
ความสามารถ (Capacity) ขององค์การให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอก  
 นักวิชาการไทยได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการท างานขององค์การ ซึ่งมีบางข้อมี
ลักษณะใกล้เคียงกับ Gibson และคณะ (1988) และมีการให้ความเห็นเพิ่มเติม คือ ประสิทธิผล    
การท างานขององค์การท่ีสามารถด าเนินงานได้บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยเป้าหมายนั้น เป็นเป้าหมาย
ท่ีอยู่ในระดับท่ีสามารถท าได้ มีปริมาณท่ีเหมาะสม รวมถึงเป็นเป้าหมายท่ีเข้าใจกันทุกคนและสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกในองค์การ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องได้ นอกจากนี้ประสิทธิผล     
การท างานในองค์การต้องให้ความส าคัญกับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์แก่องค์การ และปัจจัย
น าออกที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ (พิทยา บวรพัฒนา, 2541) 
 ขณะท่ี Hachman และ Oldham (1997) ได้กล่าวถึงประสิทธิผลการท างานของบุคคลไว้
ดังนี้ หนึ่ง เป็นผู้มีทักษะความช านาญท่ีหลากหลาย (Skill Variety) ซึ่งจะช่วยให้การท างานมีคุณค่า
และประสบความส าเร็จมากขึ้น สอง ลักษณะของงาน (Task Identity) งานท่ีมีความเป็นเอกภาพ    
มีระดับความยากง่ายท่ีพอเหมาะท่ีจะช่วยให้งานนั้นส าเร็จได้ โดยงานนั้นจะเป็นงานท่ีท าคนเดียวหรือ
ท าเป็นกลุ่มก็ได้ สาม ความส าคัญของงาน (Task Significance) งานท่ีมีความส าคัญ มีอิทธิพลต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน ส่ี ความมีอิสระ (Autonomy) บุคลากรในองค์การได้รับอิสระในการจัดการการท างาน
ด้วยตนเอง และห้า การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) องค์การมีการให้ข้อมูลป้อนกลับกับบุคลากร
ในเรื่องของประสิทธิภาพและประสิทธิผลการท างาน รวมถึงคุณภาพในการท างานของตัวบุคลากร  
(Hachman และ Oldham, 1997) 
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 2.2.3 องค์ประกอบของประสิทธิผลการท างานในองค์การ 
 
 ก่อนการวัดประสิทธิผลควรมีการอธิบายเกี่ยวกับการวัดประสิทธิผลก่อนแล้วจึงระบุผลลัพธ์ท่ี
ต้องการ เพื่อให้สามารถระบุได้ว่าจะนับผลลัพธ์นั้นอย่างไร และอะไรท่ีจะนับว่าเป็นผลลัพธ์ เพราะ
บ่อยครั้งการระบุท่ีผิดพลาดของการวัดประสิทธิผลจะน าไปสู่ผลลัพธ์ท่ีผิดพลาด เช่น แผนกจัดซื้อจะ
ถูกประเมินเกี่ยวกับจ านวนของการเจรจาต่อรองการลดราคา ส่ิงนี้จะท าให้ผู้ท่ีท าหน้าท่ีจัดซื้อจะซื้อ
สินค้าจากร้านค้าเพียงร้านเดียว เช่น ซื้อหนังสือจากร้านค้าเพียงร้านเดียวท่ีขายเล่มละ 15 เหรียญ 
และเจรจาต่อรองราคา เช่น ซื้อ 100 เล่ม ทางร้านจะลดราคาให้เหลือเล่มละ 11 เหรียญ ผู้ท่ีท าหน้าท่ี
จัดซื้อจะมองว่า การเจรจาลักษณะนี้ดีกว่าการซื้อหนังสือจากหลายร้านๆ ท่ีขายเล่มละ 9 เหรียญ 
เพราะตนเองไม่มีโอกาสเจรจาต่อรองส่วนลดราคา ซึ่งอาจท าให้ไม่ผ่านการประเมิน (Mundel, 1983) 
 Chemers และ Ayman (1985) ได้ระบุเกณฑ์การวัดประสิทธิผลการท างานใน 3 ด้าน
ด้วยกัน ประกอบด้วย ด้านท่ีหนึ่ง คุณภาพของผลงาน (Quality of Work) หมายถึง ความสามารถใน
การปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ พร้อมกับการมีผลงานท่ีมีคุณภาพ 
กล่าวคือ ผลงานท่ีส าเร็จด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ครบถ้วน และสมบูรณ์ ด้านท่ีสอง ปริมาณของ
ผลงาน (Quantity of Work) หมายถึง ปริมาณหรือจ านวนผลงานท่ีส าเร็จ โดยเปรียบเทียบกับ
ปริมาณงานท่ีก าหนดหรือปริมาณงานท่ีควรจะท าได้ในเวลาหรือมาตรฐานท่ีควรจะเป็น เช่น ผลงานท่ี
เกิดจากการด าเนินงานอย่างมีการวางแผนหรือก าหนดขั้นตอนในการด าเนินงาน รวมถึงก าหนดความ
รับผิดชอบต่อผลงานอย่างชัดเจน เพื่อให้การด าเนินงานได้ตามมาตรฐานท่ีวางไว้ และด้านสุดท้าย   
ด้านความตรงต่อเวลาในการท างาน (Timing of Work) หมายถึง ความสม่ าเสมอในการท างานตลอด
ท้ังปี และการตรงต่อเวลา เช่น การมีข้อมูลท่ีพร้อม เพื่อน าไปใช้ในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ อย่าง  
ทันต่อเวลาหรือทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งผู้บริหารต้องพิจารณาเปรียบเทียบประโยชน์ท่ีจะได้รับจาก     
การรายงานท่ีทันต่อเวลากับความเช่ือถือได้ของรายงานนั้น (Chemers และ Ayman, 1985) 
 เมื่อไม่นานมานี้ Michigan State University (2016) ได้รวบรวมองค์ประกอบประสิทธิผล
ในการท างานไว้ 9 องค์ประกอบด้วยกัน ซึ่งบางองค์ประกอบมีความใกล้เคียงกับองค์ประกอบด้านท่ี 3 
ความตรงต่อเวลาในการท างาน (Timing of Work) ของChemers และ Ayman (1985) ท่ีกล่าวถึง
การตรงต่อเวลา การมาท างานเป็นประจ าสม่ าเสมอ รวมถึงการน าข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจ 
องค์ประกอบท้ัง 9 ข้อ ของMichigan State University (2016) มีรายละเอียดดังนี้ องค์ประกอบท่ี
หนึ่ง ผลงานท่ีประสบผลส าเร็จ (Achieves Results) หมายถึง ท างานเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด และส่ง
มอบงานทุกช้ินโดยพร้อมเพรียงกัน รวมถึงมีการวางแผนการท างาน และต้ังเป้าหมายการท างาน เช่น 
ต้ังเป้าหมายการท างานแบบรายวัน รายเดือน และรายปี พร้อมท าตามเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยไม่ย่อท้อ
ต่ออุปสรรค เพื่อให้ได้ผลงานตามท่ีต้องการ และบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด  องค์ประกอบท่ีสอง      
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การส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล (Communicates Effectively) หมายถึง การส่ือสารท่ีเปิดเผย พูดคุยกัน
อย่างตรงไปตรงมา ให้การอธิบายหลักการและกระบวนการการท างานอย่างชัดเจน รวมท้ังใช้ช่องทาง
การส่ือสารท่ีหลากหลาย เช่น การพูดคุยแบบทีละคน การต้ังทีมส่ือสาร จดหมาย รายงาน เป็นต้น 
องค์ประกอบท่ีสาม ความน่าเช่ือถือ (Dependability) หมายถึง บุคคลมาท างานเป็นประจ า ลาหยุด
ไม่บ่อยครั้ง รวมถึงมีผลงานท่ีส าเร็จทันเวลา มีความถูกต้อง หรือผิดพลาดเล็กน้อย และมีความ
น่าเช่ือถือ องค์ประกอบท่ีส่ี ความรู้ในงาน (Job Knowledge) หมายถึง บุคคลรู้ว่าจะต้องท าอย่างไร
ให้งานส าเร็จ พร้อมท้ังมีความรู้ ในกระบวนการท างานและทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการท างาน 
นอกจากนี้ ยังรู้จักสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์กับบุคคลหรือหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก
องค์การ เพื่อให้เกิดผลดีหรือประโยชน์ต่อองค์การ องค์ประกอบท่ีห้า การตัดสินใจท่ีมีประสิทธิผล 
(Makes Effective Decisions) หมายถึง มีการรวบรวมข้อมูล ประเด็น ปัญหา พร้อมพิจารณาข้อมูล
นั้นให้รอบด้าน ประเมินทางเลือกท่ีมีอยู่ ท้ังด้านบวกและด้านลบภายใต้ข้อจ ากัดของเวลาและ
ทรัพยากร ท้ังนี้ควรพิจารณาภาพรวมขององค์การ และเป้าหมายระยะยาวของหน่วยงานด้วย ก่อนท า
การตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและชัดเจน  องค์ประกอบท่ีหก การวางแผน (Planning) หมายถึง        
การก าหนดความส าคัญของงาน โดยระบุรายละเอียดและกรอบเวลาของงานให้ชัดเจน เพื่ อให้งาน
ประสบผลส าเร็จตามท่ีวางไว้ พร้อมท้ังพูดคุยถึงแผนงานและและผลการท างานในปัจจุบันกับบุคลากร
อยู่เสมอ ท้ังนี้อาจมีการประเมินแผนงานใหม่ ถ้างานไม่สามารถส าเร็จได้ตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
องค์ประกอบท่ีเจ็ด การแก้ปัญหา (Problem Solving) หมายถึง การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาด้วย
ข้อเท็จจริง โดยก าหนดทางเลือกท่ีหลากหลายในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจแก้ปัญหาในเวลาท่ี
เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีมีคุณภาพและไม่ให้สถานการณ์แย่กว่าเดิม องค์ประกอบท่ีแปด       
ผลิตภาพ (Productivity) หมายถึง การก าหนดเป้าหมายการท างานของแต่ละบุคคล การวางแผนการ
ท างานท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ และการให้ความส าคัญกับการใช้เวลาและทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผลงานเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด รวมถึงสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิผลภายใต้สภาวะแรงกดดัน และองค์ประกอบท่ีเก้า ความรับผิดชอบ (Takes 
Responsibility) หมายถึง การท างานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของตน รวมท้ังมีความรับผิดชอบใน
การกระท า ผลลัพธ์ และความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนเต็มใจท่ีจะรับผิดชอบงานอื่นๆ เพิ่มเติม 
(Michigan State University, 2016)   
 ส าหรับประเทศไทยมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการวัดประสิทธิผลการท างานเช่นเดียวกับ
ต่างประเทศ จากหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญท่ี
ก าหนดจากส านักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จะเห็นได้ว่า เกณฑ์ในการประเมินผลงานมี
องค์ประกอบท่ีใช้ในการพิจารณาสอดคล้องกับของนักวิชาการต่างประเทศ คือ Chemers และ 
Ayman (1985) ท้ัง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ีหนึ่ง ปริมาณงาน องค์ประกอบท่ีสอง 
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คุณภาพของผลงาน และองค์ประกอบท่ีสาม ความทันเวลา แต่ส าหรับการพิจารณาผลการท างานของ
ส านักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) นั้นจะเพิ่มองค์ประกอบในการประเมินอีก 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบท่ีส่ี ผลลัพธ์ ประโยชน์ในการน าไปใช้ และประสิทธิผลของงาน และองค์ประกอบท่ีห้า 
การประหยัดทรัพยากรหรือความคุ้มค่าของผลงาน (ส านักงานข้าราชการพลเรือน , 2544) 
เช่นเดียวกับการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้
ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในทิศทางเดียวกับหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการพลเรือนสามัญ และเพิ่มหลักเกณฑ์ในการประเมินขึ้นอีก 3 องค์ประกอบจาก           
5 องค์ประกอบข้างต้น ได้แก่ องค์ประกอบด้านความยุ่งยากในการจัดการเรียนรู้ ด้านความขาดแคลน 
และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของห้องเรียน/โรงเรียน (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา, 2551)  
 นอกจากเกณฑ์การวัดประสิทธิผลการท างานของหน่วยงาน ผู้วิจัยยังพบหลักเกณฑ์การวัด
ความมีประสิทธิผลของการท างานเฉพาะต าแหน่งงาน ตัวอย่างเช่น การวัดประสิทธิผลการท างานใน
ต าแหน่งงานตรวจสอบภายใน ซึ่งการวัดประสิทธิผลการท างานเฉพาะต าแหน่งนี้ มีองค์ประกอบใน
การพิจารณาอยู่ 5 ข้อ ประกอบด้วยข้อท่ีหนึ่ง การดูแลระบบควบคุมภายในให้มีความน่าเช่ือ         
ข้อท่ีสอง การดูแลให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับท่ีก าหนด ข้อท่ีสาม การมีความรับผิดชอบและ
รายงานผลตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ ข้อ ท่ี ส่ี  การให้ สัญญาเตือนล่วงหน้า และข้อท่ีห้ า               
การมีประสิทธิผลโดยรวม (อุษณา ภัทรมนตรี, 2547) 
 การประมวลเอกสารข้างต้นจึงสรุปได้ว่าประสิทธิผลการท างาน หมายถึง การท างานท่ีประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยผลงานท่ีส าเร็จนั้นจะต้องมีครบท้ัง       
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณตามมาตรฐานของงานท่ีก าหนดไว้ รวมถึงปฏิบัติงานอย่างตรงต่อเวลา
สม่ าเสมอ ซึ่งการวัดประสิทธิผลการท างานในองค์การจะใช้องค์ประกอบการวัดประสิทธิผลการ
ท างานในองค์การตามแนวคิดของ Chemers และ Ayman (1985) ท่ีมีองค์ประกอบอยู่ 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านท่ีหนึ่ง คุณภาพของผลงาน (Quality of Work) หมายถึง การปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จตามมาตรฐานของงานท่ีก าหนดไว้ และผลงานท่ีส าเร็จมีความถูกต้อง เรียบร้อย ครบถ้วน และ
สมบูรณ์ ด้านท่ีสอง ปริมาณของผลงาน (Quantity of Work) หมายถึง ปริมาณหรือจ านวนผลงานท่ี
ส าเร็จ โดยเปรียบเทียบกับปริมาณงานท่ีก าหนดหรือปริมาณงานท่ีควรจะท าได้ในเวลาหรือมาตรฐานท่ี
ควรจะเป็น และด้านท่ีสาม ความตรงต่อเวลาในการท างาน (Timing of Work) หมายถึง          
ความสม่ าเสมอในการปฏิบัติงานตลอดท้ังปี และการตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน (Chemers และ 
Ayman, 1985) 
  



22 
 
 2.2.4 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การกับประสิทธิผลการท างานในองค์การ 
 
 การประมวลเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การกับ
ประสิทธิผลการท างานในองค์การ ในงานวิจัยของต่างประเทศ เช่น งานวิจัยของAhmadnejad และ 
Kurd (2016) ศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การกับผลการท างานขององค์การในด้าน
การเก็บภาษีศุลกากรผลปรากฏว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การด้านการให้ความ
ช่วยเหลือ ด้านการให้ความร่วมมือ ด้านความส านึกในหน้าท่ี และด้านความอดทนอดกล้ันมี
ความสัมพันธ์กับผลการท างานขององค์การ และพบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ   
ด้านการให้ความช่วยเหลือและด้านความส านึกในหน้าท่ีมีความสัมพันธ์กับผลการท างานขององค์การ
มากท่ีสุด (Ahmadnejad และ Kurd, 2016) สอดคล้องกับงานวิจัยPodsakoff, Ahearne และ 
MacKenzie (1997) ศึกษาพฤติกรรมการท างานของพนักงานอเมริกันทางตอนเหนือกับผลการท างาน 
พบว่าพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ และพฤติกรรมการอดทนอดกล้ันส่งผลต่อผลการท างานเชิง
ปริมาณ แต่พฤติกรรมการให้ความร่วมมือไม่ส่งผลต่อการวัดผลการท างาน (Podsakoff, Ahearne
และ MacKenzie, 1997) งานวิจัยของNielsen, Hrivnak และ Shaw (2009) พบผลว่ามี
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การกับผลการปฏิบัติงานระดับกลุ่ม 
(Nielsen, Hrivnak และ Shaw, 2009) และงานวิจัยของWalz และ Niehoff (2000) ท าการศึกษา
ประสิทธิผลของร้านอาหารแห่งหนึ่งพบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการด าเนินงานของร้านอาหาร (Walz และ Niehoff, 2000) 
 ในประเทศไทยมีการศึกษาความเกี่ยวข้องของพฤติกรรมการท างานกับประสิทธิผล           
การท างานในองค์การ เช่น งานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการท างานของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการปฏิบัติงานวิชาการในสถานศึกษา (อรอนงค์ พรหมวิหาร , 
2545; กมล ศิริสลุง:2545; ตรีชฎา ปั้นทิม: 2548; นิตยา เอกนิพนธ์, 2553) (กมล ศิริสลุง, 2545) ซึ่ง
งานวิจัยข้างต้นมีผลการศึกษาไปในทางเดียวกับงานวิจัยท่ีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น า
ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการท างานของผู้บริหาร (พันธ์เทพ ใจค า : 2546; ศิริชัย    
พลับพิบูลย์: 2547; กนกรดา ผงสูงเนิน: 2549; อรทัย แก้วมณ,ี สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ และวรรณะ 
บรรจง: 2559) (กนกรดา ผงสูงเนิน, 2549) 
 นอกจากงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการท างานและพฤติกรรมของผู้น ามีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการท างานแล้ว ผู้วิจัยยังพบงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การกับประสิทธิผลการท างาน ในองค์การ ดังงานวิจัยท่ีจะกล่าวถึงต่อไปนี้     
งานวิจัยของบัวทิพย์ ศุภสร (2557) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็น
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สมาชิกท่ีดีขององค์การกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)      
(บัวทิพย์ ศุภสร, 2557) งานวิจัยของสายฝน กล้าเดินดง (2552) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การกับประสิทธิผลในการท างานของพนักงานกลุ่ม               
เจเนอเรช่ันวายผลการศึกษาปรากฏว่ามีความสัมพันธ์กันระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การกับประสิทธิผลในการท างาน (สายฝน กล้าเดินดง, 2552) ประทานพร ทองเขียว (2546    
อ้างถึงใน สายฝน กล้าเดินดง, 2552) ศึกษาพบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของ
เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของหน่วยงาน (ประทานพร ทองเขียว, 
2546 อ้างถึงใน สายฝน กล้าเดินดง, 2552) งานวิจัยของหัตยา สุบรรณ (2545) พบผลการศึกษาว่า 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ ด้านพฤติกรรม   
การค านึงถึงผู้อื่น ด้านพฤติกรรมการอดทนอดกล้ัน ด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในองค์การ และ    
ด้านพฤติกรรมส านึกในหน้าท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน (หัตยา สุบรรณ, 2545)  
เช่นเดียวกับลาวัลย์ พร้อมสุข (2544) ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององค์การกับผลการปฏิบัติงานพบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของพนักงานระดับ
ปฏิบั ติการ กลุ่มบริษัทมินีแบ (ประเทศไทย) มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน            
(ลาวัลย์ พร้อมสุข, 2544) สอดคล้องกับเมธี ศรวีวิริยะเลิศกุล (2541) ท าการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การเอกชน
แห่งหนึ่ งพบผลว่ าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี ดีขององ ค์การมีความสัมพันธ์ เ ชิงบวกกับ                
ผลการปฏิบัติงาน (เมธี ศรวีวิริยะเลิศกุล, 2541)  
 นอกจากพฤติกรรมการท างานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการท างานในองค์การ ผู้วิจัยยัง
พบอีกว่าพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน นักศึกษามีความสัมพันธ์กับประสิทธิทางผลการเรียน
เช่นเดียวกัน ดังเช่นงานวิจัยของวัลภา วงศ์จันทร์ (2554) ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการเรียนกับประสิทธิผลการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพพบว่าพฤติกรรมการ
เรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลทางการเรียนวิชาการเงินระห ว่ างประเทศ                 
(วัลภา วงศ์จันทร์, 2554) 
 การประมวลเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น พบว่ามีความสัมพันธ์กันระหว่าง
พฤติกรรมแบบต่างๆ เช่น พฤติกรรมการท างาน พฤติกรรมของผู้น า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การกับประสิทธิผลการท างาน ผู้วิจัยจึงคาดว่า “พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการท างานในองค์การ” (สมมติฐานท่ี 1)  
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2.3  แรงจูงใจในการท างาน (Motivation toward Work) 
 
 พฤติกรรมท่ีน่าปรารถนาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของคนดีและคนเก่ง พฤติกรรม       
การเรียน พฤติกรรมการท างาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ รวมถึงประสิทธิผลการ
ท างานในองค์การ และความส าเร็จในการท างานมีความเกี่ยวข้องกับจิตลักษณะท่ีส าคัญประการหนึ่ง
ของบุคคลในทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม ซึ่งเป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาของคนไทยท่ีอยู่ในกลุ่มจิตนิยม 
(Psychological Approach) โดยจิตลักษณะท่ีกล่าวถึงนั้น คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Need for 
Achievement) (ดวงเดือน พันธุมนาวิน , 2538) พัฒนาจากทฤษฎีความต้องการความส าเร็จของ    
McCelland ท่ีเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ (Motivation) ของบุคคลท่ีเป็นปัจจัยในการพัฒนาบุคคล      
เป็นแรงผลักดัน กระตุ้นให้บุคคลท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อให้เกิด
ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ กล่าวได้ว่าแรงจูงใจเป็นสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมต่างๆ 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ให้ความสนใจศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เพราะมีความส าคัญในการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ และมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การและประสิทธิผลการท างาน
ในองค์การของกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา เพื่อให้เข้ากับวัตถุประสงค์ในการวิจัย และบริบทของกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับการท างาน ในการศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยจึงเรียกตัวแปรนี้ ในการศึกษาว่า     
แรงจูงใจในการท างาน 
 ในส่วนนี้จะได้กล่าวถึงความหมาย แนวคิด องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการท างาน
ตามรายละเอียดท่ีจะน าเสนอ ดังต่อไปนี้ 
 
 2.3.1 ความหมายของแรงจูงใจในการท างาน 
 
 ความหมายของแรงจูงใจได้มีการอธิบายไว้นานกว่า 60 ปีมาแล้ว โดย McClelland (1953) 
ได้อธิบายว่าแรงจูงใจในการท างาน หมายถึง ความต้องการของบุคคลท่ีจะท าส่ิงใดก็ตามให้บรรลุผล
ส าเร็จ โดยการตั้งเป้าหมายของบุคคลท่ีจะประสบความส าเร็จจะก าหนดเป้าหมายให้สามารถแข่งขัน
กับมาตรฐานความเป็นเลิศ (Standard of Excellence) หรือการท าให้ดีกว่าหรือท าได้เท่ากับบุคคล
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งแรงจูงใจในการท างานจะเป็นตัวผลักดันให้บุคคลมีความต้องการประสบความส าเร็จ
มากขึ้น มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น และมีความต้องการสถานภาพท่ีสูงขึ้น ดังนั้นบุคคลจะตระหนักว่า
ควรจะท างานอย่างไร จึงจะประสบความส าเร็จ กล่าวคือ บุคคลจะรู้จักประเมินความรู้ ความสามารถ
ของตนเอง เพื่อก าหนดขอบเขตของงานให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของตน 
เพื่อช่วยให้เกิดความส าเร็จในงานตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ เมื่อบุคคลประสบความส าเร็จบรรลุตาม
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เป้าหมายจะเกิดความรู้สึกโล่งใจ สบายใจ แต่ถ้าประสบกับความล้มเหลวในเป้าหมายบุคคลจะเกิด
ความรู้สึกวิตกกังวล (McClelland, 1953) เช่นเดียวกับMurray (1938) ท่ีกล่าวไว้ว่าหากต้องเผชิญ
กับงานท่ียาก บุคคลจะมุ่งมั่นแข็งขันเพื่อชัยชนะ เพื่อให้เกิดการยอมรับ (Murray, 1938) นอกจากนี้ 
Atkinson (1964) ได้เสนอว่าบุคคลท่ีประสบความส าเร็จจะมีแรงจูงใจท่ีอยากจะประสบความส าเร็จ
สูง บุคคลประเภทนี้จะมุ่งหาวิธีท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ ใช้แรงจูงใจภายนอก เช่น ความต้องการ
การยอมรับจากสังคมเป็นตัวผลักดันให้เล่ียงการกระท าท่ีจะเกิดความล้มเหลว พยายามจัดการควบคุม
ความวิตกกังวลให้อยู่ในระดับต่ า เพราะการท่ีควบคุมความวิตกกังวลได้จะสามารถควบคุมความส าเร็จ
ได้มากขึ้น ในกรณีท่ีบุคคลท างานแล้วเกิดความส าเร็จตามท่ีคาดหวัง บุคคลผู้นั้นจะต้ังความหวังใน
ความส าเร็จของงานครั้งต่อไปสูงขึ้น แต่ถ้างานนั้นมีความส าเร็จต่ า บุคคลจะเกิดความวิตกกังวลสูง แต่
สุดท้ายจะพยายามปรับเปล่ียนให้ตนเองมีความทะเยอทะยานมุ่งมั่นมากขึ้น รวมถึงลดความวิตกกังวล
ของตนเองให้น้อยลง (Atkinson, 1964) เช่นเดียวกับRyan และDeci (2000) ท่ีกล่าวว่าแรงจูงใจเป็น
การท าให้บุคคลมีแรงกระตุ้น จูงใจให้ท างานจนส าเร็จ โดยแรงจูงใจนั้นมีต้ังแต่แรงจูงใจระดับน้อยไป
จนถึงแรงจูงใจระดับมาก (Ryan และDeci, 2000)  
 ส าหรับประเทศไทยมีนักวิชาการให้ความหมายของแรงจูงใจไว้ว่าแรงจูงใจ คือ สภาวะท่ี
บุคคลได้ถูกกระตุ้นให้บุคคลกระท าหรือแสดงออก ซึ่งพฤติกกรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้บุคคลไปถึง
จุดหมายท่ีวางไว้ โดยพฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากแรงจูงใจ 2 แบบ ได้แก่ หนึ่ง แรงจูงใจภายใน 
(Motive Intrinsic) เป็นส่ิงท่ีอยู่ในใจตัวบุคคล เกิดจากความต้องการทางกาย และเป็นผลกระทบมา
จากส่ิงแวดล้อมภายนอก แรงจูงใจลักษณะนี้แตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคน ซึ่งอาจ
เรียกอีกอย่างว่าแรงจูงใจส่วนบุคคลโดยเฉพาะ และสอง แรงจูงใจภายนอก (Motive Extrinsic)    
เกิดจากส่ิงเร้าภายนอกหรือส่ิงแวดล้อมภายนอกเป็นตัวกระตุ้น รวมท้ังถูกหล่อหลอมจากวัฒนธรรม 
ประเพณี ความเช่ือ และค่านิยมของสังคม (วิเชียร วิทยอุดม , 2547) ท้ังนี้บุคคลท่ีมีแรงจูงใจ         
เมื่อประสบความล้มเหลวจะไม่เศร้าหรือวิตกกังวลมากจนเกินไป แต่จะมานะพยายาม ฝ่าฟันอุปสรรค
ต่าง ๆ โดยไม่ท้อถอย และหาวิธีหรือแนวทางในการท างานใหม่ท่ีจะท าให้ประสบความส าเร็จได้    
(ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2550)      
   
 2.3.2 แนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจในการท างาน 
 
 แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจสามารถแบ่งแยกออกได้เป็น 2 วิธี คือ วิธีท่ีหนึ่ง การจูงใจขึ้นอยู่กับ
ความต้องการขั้นพื้นฐานทางด้านร่างกาย (Physical Basic- Needs) เป็นแรงจูงใจเพื่อความมีชีวิตอยู่ 
เช่น การหายใจ การนอนหลับพักผ่อน เป็นต้น วิธีท่ีสอง การจูงใจมีความเกี่ยวข้องกับอิทธิพลทาง
สังคมและความเกี่ยวพันท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อม (Social Forced และ Environmental Interaction) 
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เช่น ความรัก ความเอาใจใส่ อันเป็นส่ิงส าคัญของมนุษย์ท่ีอยู่ร่วมกันในสังคม โดยในท่ีนี้จะกล่าวถึง
กลุ่มทฤษฎีท่ีเน้นเนื้อหาแรงจูงใจ (Content Theories of Motivation) ท่ีอธิบายแรงจูงใจในลักษณะ
ภายในของบุคคล โดยมุ่งเน้นไปท่ีความต้องการท่ีจะเข้าใจว่าบุคคลมีความต้องการอย่างใดและความ
ต้องการเหล่านั้นจะได้รับความพึงพอใจอย่างไร อันเป็นส่ิงท่ีกระตุ้นจูงใจบุคคล และอธิบายเกี่ยวกับส่ิง
ท่ีท าให้เกิดแรงจูงใจ โดยมุ่งเน้นว่าอะไรบ้างท่ีใช้เป็นตัวจูงใจภายในของบุคคล หรือส่ิงแวดล้อมอะไรท่ี
ท าให้บุคคลสร้างและรักษาพฤติกรรมนั้นไว้ (วิเชียร วิทยอุดม, 2547) ซึ่งมีทฤษฎีอยู่หลากหลายท่ี
เกี่ยวข้องกับการจูงใจให้เกิดพฤติกรรมของมนุษย์ โดยทฤษฎีท่ีจะกล่าวถึง เพื่ออธิบายการเกิดแรงจูงใจ
ของบุคคลมีรายละเอียดดังนี้  
 Maslow (1954) เช่ือว่ามนุษย์มีความต้องการ จึงเสนอทฤษฎีความต้องการตามล าดับข้ันของ
มาสโลว์ (Maslow’s Need Hierarchy Theory) เป็นทฤษฎีท่ีช้ีให้เห็นว่ามนุษย์มีความต้องการหลาย
ระดับ โดยเรียงล าดับจากต่ าไปหาสูง เมื่อความต้องการในขั้นต่ าได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์จะ
เล่ือนความต้องการไปในล าดับท่ีสูงขึ้น โดย Maslow (1954) แบ่งความต้องการออกเป็น 5 ขั้น ได้แก่ 
ขั้นท่ีหนึ่ง ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) หมายถึง ความต้องการพื้นฐาน
ของมนุษย์ในการด ารงชีวิต เช่น อาหาร ท่ีอยู่อาศัย ขั้นท่ีสอง ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย 
(Safety Needs) หมายถึง ความต้องการความปลอดภัย เช่น ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึง
ความมั่นคงในการท างาน ขั้นท่ีสาม ความต้องการทางสังคม (Social Needs) หมายถึง มนุษย์
ต้องการเป็นท่ียอมรับของสังคม ต้องการความรัก มีส่วนร่วมเป็นสมาชิกขององค์การต่างๆ และอยู่
ร่วมกัน เพื่อให้สังคมตอบสนองความต้องการของตน ขั้นที่ส่ี ความต้องการได้รับการยกย่องทางสังคม 
(Esteem Needs) หมายถึง ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากบุคคลอื่น ต้องการรู้สึกว่าตนเอง
มีค่า มีความส าคัญ และขั้นท่ีห้า ความต้องการประสบความส าเร็จในชีวิต (Self-Actualization 
Needs) เป็นความต้องการขั้นสูงสุดในชีวิต กล่าวคือ บุคคลต้องการท่ีจะประสบความส าเร็จในการ
ท างานตามท่ีตนปรารถนา (Maslow, 1954) 
 หลังจากท่ี Maslow (1954) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจแล้ว Herzberg, Mausner 
และ Snyderman (1959) ก็ได้ท าการศึกษาและเสนอแนวคิดในเรื่องเดียวกัน โดยมุ่งพิจารณาปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับการท างาน ซึ่งมีปัจจัยสองกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับการท างาน ปัจจัยกลุ่มแรก คือ ปัจจัย
อนามัย (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยท่ีสามารถสร้างความไม่พอใจแก่บุคลากรได้ หากบุคลากรไม่ได้
รับการตอบสนอง ซึ่งมีปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ ปัจจัยท่ีหนึ่ง การปกครองบังคับบัญชา (Supervision) 
บุคลากรจะเกิดความไม่พอใจได้ หากผู้บังคับบัญชาขาดความเป็นธรรม ขาดความสามารถในการ
บริหารงานและการปกครอง ปัจจัยท่ีสอง ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (Relationship with 
Supervisor) ผู้บังคับบัญชาท าตนเหนือกว่า เข้าถึงได้ยาก ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความรู้สึกไม่
พอใจในงานท่ีท า ปัจจัยท่ีสาม ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (Relationship with Peers)       
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เพื่อนร่วมงานเอารัดเอาเปรียบ ท าให้บุคลากรเกิดความขับข้องใจ จนเป็นผลให้เกิดความเบื่อหน่าย
องค์การ ปัจจัยท่ีส่ี ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา (Relationship with Subordinates)           
ผู้ใต้บังบังคับบัญชาไม่เช่ือถือ ไม่รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ปัจจัยท่ีห้า นโยบายและการบริหาร
องค์การ (Company Policy และ Administration) นโยบายขององค์การท่ีไม่ส่งเสริมความ
เจริญเติบโตในหน้าท่ีการงาน การบริหารงานท่ีไม่เป็นระบบ และ การขาดความมั่นคงให้กับบุคลากร 
ปัจจัยท่ีหก สภาพการท างาน (Working Condition) สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน  
ไม่เอื้อต่อการท างาน อีกท้ังปริมาณของงานนั้นมากหรือน้อยเกินไป และปัจจัยสุดท้าย เงินเดือน 
(Salary) เงินเดือนท่ีได้รับไม่เหมาะสมกับปริมาณงานท่ีท า รวมถึงการปรับขึ้นเงินเดือนช้าเกินไป    
จนเกิดความไม่พอใจองค์การ ปัจจัยกลุ่มท่ีสองเป็นปัจจัยท่ีกระตุ้นจูงใจท่ีมีประสิทธิภาพท่ีท าให้
บุคลากรในองค์การมีความพยายามในการท างาน เพื่อให้ได้ผลงาน และท างานนั้นด้วยความพึงพอใจ        
เรียกปัจจัยนี้ว่า ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ปัจจัยท่ีหนึ่ง 
ความส าเร็จของงานท่ีท า (Achievement) ปัจจัยนี้มีความส าคัญมากท่ีสุด เพราะเมื่องานส าเร็จ
บุคลากรจะรู้สึกพอใจ ส่งผลให้มีก าลังใจในการท างานช้ินอื่นๆ ต่อไป ปัจจัยท่ีสอง การได้รับความ
ยอมรับนับถือ (Recognition) การได้รับการยกย่อง ชมเชยในผลงานและความสามารถ จะกระตุ้น   
จูงใจให้ท างานให้ดียิ่งขึ้น ปัจจัยท่ีสาม ลักษณะของงาน (Work Itself) งานท่ีได้ท าเป็นงานส าคัญท่ีมี
คุณค่า และท้าทายความสามารถ ปัจจัยท่ีส่ี ความรับผิดชอบในหน้าท่ี (Responsibility) การได้รับ
รับผิดชอบงานต่างๆ อย่างอิสรเสรี  รวมท้ังให้โอกาสในการท างานอย่างเต็มท่ี ปัจจัยท่ีห้า 
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน (Advancement) การได้รับเล่ือนต าแหน่ง ขึ้นเงินเดือนท่ีสูงขึ้น     
เป็นส่ิงท่ีกระตุ้นจูงใจให้บุคลากรต้ังใจท างานเพิ่มขึ้น และปัจจัยท่ีหก ความเจริญเติบโต (Growth)   
การได้โอกาสเพิ่มพูนความรู้ความช านาญในหน้าท่ีการงานจะสามารถจูงใจให้บุคลากรท างานให้ดี
ยิ่งขึ้น จากปัจจัยท้ังสองกลุ่มท่ีกล่าวไปข้างต้น สรุปว่าปัจจัยอนามัยเป็นเพียงการท าให้บุคลากรไม่เกิด
ความไม่พอใจเท่านั้น ไม่สามารถจูงใจให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิผล แต่ก็เป็นปัจจัยท่ีขาดไม่ได้ 
เพราะเมื่อใดท่ีปัจจัยนี้ขาดหรือลดระดับไป บุคลากรจะเกิดความไม่พอใจ รู้สึกถ้อถอยหมดก าลังใจใน
การท างาน ดังนั้นหากองค์การต้องการจูงใจบุคลากรมีเพียงปัจจัยจูงใจเท่านั้นท่ีสามารถจูงใจให้
บุคลากรท างานได้ดีมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามองค์การต้องจัดหาปัจจัยอนามัยให้เพียงพอกับ
ความต้องการ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและขจัดความไม่พอใจของบุคลากรให้หมดไป รวมท้ังเพิ่ม
ปัจจัยจูงใจ เพื่อให้บุคลากรมีแรงจูงใจท่ีสูงขึ้น และมีผลการท างานท่ีดีขึ้น (Herzberg, Mausner และ
Snyderman, 1959) 
 นั ก วิ ช า ก าร สา ขา จิ ตวิ ทย า  McClelland (1964) ไ ด้ เ สนอทฤษ ฎี คว าม ต้อ ง ก า ร           
(Theory of Needs) โดยกล่าวว่าแรงจูงใจของผู้ปฏิบัติงานเป็นผลจากความต้องการทางจิตท่ีแบ่ง
ออกเป็นความต้องการท่ีส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ ประการท่ีหนึ่ง ความต้องการความส าเร็จ                 
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(Need for Achievement) คือ ความต้องการท่ีจะท างานให้ส าเร็จได้ตามเป้าหมายท่ีตนเองก าหนด
ไว้ โดยบุคคลท่ีต้องการความส าเร็จจะใช้เวลาในการคิดเกี่ยวกับการท าส่ิงต่างๆ ให้ได้ผลท่ีดี และ
พยายามปรับปรุงแก้ไขงานให้ได้ผลงานท่ีดีท่ีสุด ตลอดจนพยายามท่ีจะเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆ 
เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ประการท่ีสอง ความต้องการมิตรสัมพันธ์ (Need for 
Affiliation) คือ ความต้องการความสัมพันธ์ใกล้ชิด การสร้างมิตรภาพท่ีดีกับผู้อื่น ต้องการการยอรับ 
การช่ืนชอบจากผู้อื่น รวมถึงการนึกถึงคนรัก ครอบครั ว และเพื่อนพ้อง และประการท่ีสาม        
ความต้องการอ านาจ (Need for Power) คือ ความต้องการท่ีจะมีอ านาจมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น และ
สามารถส่ังการควบคุมให้ผู้อื่นกระท าตาม เพื่อจุดมุ่งหมายของตนเอง และส่วนรวม (McClelland, 
1964) ท้ังนี้ McClelland (1964) ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับความต้องการท่ีจะให้งานส าเร็จหรือ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ จึงได้ศึกษาและสรุปเกี่ยวกับลักษณะหรือพฤติกรรมของบุคคลท่ีต้องการ
ความส าเร็จไว้ ดังนี้ ลักษณะท่ีหนึ่ง บุคคลท่ีต้องการความส าเร็จจะมีความมั่นใจในตนเองจะคิดเสมอ
ว่าความส าเร็จเกิดได้จากความสามารถ ความพยายาม และความรับผิดชอบของตนเอง พวกเขาจะใช้
เวลาในการพยายามคิดหาวิธีในการแก้ปัญหา เพื่อให้ผลงานออกมาดีท่ีสุด  ลักษณะท่ีสอง               
มีการตั้งเป้าหมายความส าเร็จไว้ระดับปานกลาง และท านายความเส่ียงไว้ล่วงหน้า โดยจะท างานท่ีมี
ความยากในระดับท่ีประเมินความสามารถของตนเองแล้วว่ามีความสามารถท าได้และสามารถประสบ
ความส าเร็จได้ตามท่ีต้องการ หรือกล่าวได้ว่าจะเลือกท างานท่ีมีความยากในระดับปานกลาง ในกรณีท่ี
ได้ท างานท่ีมีความง่าย บุคคลผู้นั้นจะพึงพอใจกับความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นพียงเล็กน้อย เพราะเขารู้สึกว่า
ไม่มีความท้าทายต่อความรู้ ความสามารถ และทักษะของตนเอง แต่ถ้าได้ท างานท่ีมีความยากเกินไป
จะเกิดความรู้สึกไม่พอใจ เพราะเขาไม่ประสบความส าเร็จ ซึ่งระหว่างงานท่ีง่ายกับงานท่ียากบุคคลจะ
เลือกในส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีจะเพิ่มความส าเร็จให้แก่ตนเองได้ และลักษณะสุดท้าย เมื่อได้ท างานแล้วบุคคลท่ี
ต้องการความส าเร็จย่อมต้องการข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ในทันทีและเป็นรูปธรรม เพื่อจะได้
ทราบเกี่ยวกับการท างานท่ีได้ท าไปนั้น ท าได้ดีเพียงใด และน าข้อมู ลย้อนกลับท่ีได้รับไปปรับปรุง    
การท างานต่อไป มิได้ต้องการเป็นบุคคลท่ีเก่งเหนือผู้อื่นหรือต้องการข้อมูลย้อนกลับเพื่อให้ผู้อื่น       
ช่ืนชอบ (McClelland, 1964) 
 ต่อมา Alderfer (1972) ไ ด้ เสนอทฤษฎีความต้องการ อี  อาร์  จี  (ERG: Existence- 
Relatedness-Growth Theory) เ นื่ อ ง จาก เขาพบว่ าคว าม ต้อ ง ก าร ขอ งมนุ ษย์ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น                
ไปตามลักษณะล าดับขั้นความต้องการของMaslow (1954) Alderfer (1972) จึงแบ่งความต้องการ
ของมนุษย์ใหม่มีเพียง 3 ประการ ได้แก่ ประการแรก ความต้องการเพื่อการด ารงอยู่ (Existence 
Needs: E) เป็นความต้องการท่ีจะท าให้ชีวิตอยู่รอด นั่นคือ ความต้องการทางกายและความ     
ต้องการความมั่นคงปลอดภัย ประการท่ีสอง ความต้องการมีสัมพันธภาพกับคนอื่น (Relatedness 
Needs: R) เป็นความต้องการมีสัมพันธภาพท่ีดีกับเพื่อนร่วมงาน บุคคลรอบข้าง รวมถึงเป็น         
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ส่วนหนึ่งของกลุ่ม เพื่อให้สังคมท่ีตนอยู่ยอมรับ ประการท่ีสาม ความต้องการเจริญก้าวหน้า (Growth 
Needs: G) เป็นความต้องการสูงสุดของมนุษย์ท่ีต้องการความส าเร็จในชีวิต ความส าเร็จในหน้าท่ี    
การงาน เพื่อให้สังคมยกย่อง (Alderfer, 1972) 
 
ตารางท่ี 2.1 เปรียบเทียบทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ ทฤษฎี ERG ทฤษฎี 2 ปัจจัย และทฤษฎี
ความต้องการ 
 
ทฤษฎีล าดับขั้นความ

ต้องการ 
ทฤษฎี ERG ทฤษฎี 2 ปัจจัย ทฤษฎีความต้องการ 

ความต้องการ
ความส าเร็จในชีวิต 

ความเจริญก้าวหน้า ปัจจัยจูงใจ: ความส าเร็จ 
การได้รับความยอมรับ
นับถือ ลักษณะงาน 
ความรับผิดชอบใน

หน้าท่ี ความก้าวหน้า  
ความเจริญเติบโต 

ความต้องการ
ความส าเร็จ 

ความต้องการได้รับการ
ยกย่อง 

ความต้องการอ านาจ 

ความต้องการการ
ยอมรับในสังคม 

ความมีมิตรสัมพันธ์ ปัจจัยอนามัย: การบังคับ
บัญชา ความสัมพันธ์

ระหว่างผู้บังคับบัญชา/ 
เพื่อนร่วมงาน/ 

ผู้ใต้บังคับบัญชา ความ
มั่นคงในงาน สภาพการ

ท างาน เงินเดือน 

ความต้องการมิตร
สัมพันธ์ 

ความต้องการความ
มั่นคง 

การด ารงอยู่ 

ความต้องการทาง
ร่างกาย 

 
 บุคคลส่วนใหญ่ท่ีประสบความส าเร็จได้นั้น ล้วนเป็นบุคคลท่ีมีความต้องการความส าเร็จ 
ความต้องการนี้ จึงเป็นความต้องการท่ีส าคัญส าหรับการท างาน เพราะเมื่อบุคคลท างานจะมีความ
กระตือรือร้นในการท างาน พยายามท างานให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ด้วยการใช้ความความรู้ 
ความสามารถของตนเอง รวมท้ังสร้างความเจริญเติบโตให้แก่องค์การ ซึ่งความส าเร็จขององค์การจะ
ช่วยพัฒนา และเพิ่มความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจของประเทศ ท้ังนี้ในการท างานยิ่งบุคคลได้รับการให้
ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) และมีความกล้าเส่ียงบ้างจะท าให้บุคคลผู้นั้นยิ่งมีแรงจูงใจท่ีอยากจะ



30 
 
ประสบความส าเร็จมากขึ้น ฉะนั้นบุคคลจึงควรพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ท่ีมีแรงจูงใจในการท างาน  
เพราะการมีแรงจูงใจในการท างานจะเป็นตัวขับเคล่ือนให้บุคคลพยายามหาวิธีการท างานให้ส าเร็จ
ตามท่ีปรารถนา  
 
 2.3.3 องค์ประกอบของแรงจูงใจในการท างาน 
 
 การจะเป็นบุคคลท่ีประสบความส าเร็จได้ บุคคลนั้นจ าเป็นต้องมีลักษณะการเป็นผู้มีแรงจูงใจ
ในการท างาน เพราะแรงจูงใจถือได้ว่ามีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมการแสดงออกและ          
การตอบสนองต่อความต้องการการท างานของบุคคล (วิเชียร วิทยอุดม, 2547) โดยบุคคลแต่ละคนจะ
มีแหล่ง ท่ีมาของแรงจูงใจในการท างานท่ีแตกต่างกันนั่นคือ  บางคนจะถูกจูงใจด้วยปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น สภาพแวดล้อมการท างาน (เช่น การบังคับบัญชา นโยบายของบริษัท 
รายได้ สวัสดิการ) ในขณะท่ีบางคนถูกจูงใจด้วยตนเอง อันเกิดจากความสัมพันธ์โดยตรงระหว่าง
บุคคลกับงาน เช่น ความรู้สึกทางความส าเร็จ ความท้าทายและความสามารถท่ีได้จากการปฏิบัติงาน          
(สมยศ นาวีการ, 2546) ท้ังนี้การท่ีบุคคลถูกจูงใจด้วยปัจจัยจากสภาพแวดล้อมภายนอกและถูกจูงใจ
ด้วยตนเองนั้น อาจเรียกอีกอย่างว่าบุคคลมีแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) และแรงจูงใจ
ภายใน (Intrinsic Motivation) โดยสัมพันธ์กับ อารี พันธ์มณี และสุพีร์ ล่ิมไทย (2541) อธิบายไว้ว่า 
แรงจูงใจของคนมาจาก 2 แหล่ง กล่าวคือ บางคนมาจากการจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) 
ขณะท่ีบางคนมาจากการจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) ซึ่งการจูงใจภายใน (Intrinsic 
Motivation) หมายถึง บุคคลมีความต้องการท่ีจะเรียนรู้หรือแสวหาบางส่ิงบางอย่างด้วยตนเอง โดย
ไม่มีบุคคลอื่นมาเกี่ยวข้อง เช่น ต้ังใจท างานด้วยความรู้สึกใฝ่ดีด้วยตนเอง ไม่ใช่เพราะถูกบุคคลอื่น
บังคับหรือเพราะมีส่ิงจูงใจ การจูงใจลักษณะนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ หนึ่ง ความต้อง (Need) 
ทุกคนมีความต้องการอยู่ภายใน ซึ่งเป็นแรงขับให้มีแรงจูงใจท่ีจะก่อให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ เพื่อ ให้
บรรลุเป้าหมายหรือส่ิงท่ีต้องการ เช่น พนักงานต้องการเล่ือนต าแหน่ง ซึ่งถือเป็นแรงจูงใจให้พยายาม
ท าความเข้าใจกับงาน ท างานให้ได้ดี เพื่อให้ได้มาซึ่งความส าเร็จท่ีต้องการ สอง ทัศนคติ (Attitude) 
ความรู้สึกท่ีดีของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งจะช่วยเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เช่น 
พนักงานมีความพึงพอใจวิธีการท างาน พนักงานจะมีความต้ังใจในการท างานเพิ่มมากขึ้น สาม     
ความสนใจพิเศษ (Special Interest) ความสนใจพิเศษในเรื่องใดๆ ถือว่าเป็นแรงจูงใจท่ีท าให้เกิด
ความเอาใจใส่ในเรื่องนั้นๆ มากกว่าปกติ เช่น พนักงานมีความสนใจพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยี 
ในเวลาว่างเขาจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้เขาบรรลุถึงเป้าหมาย ส่วนการจูงใจภายนอก 
(Extrinsic Motivation) หมายถึง บุคคลได้รับแรงกระตุ้นจากภายนอกให้มองเห็นจุดหมายปลายทาง 
และน าไปสู่การแสดงพฤติกรรมของบุคคล แรงจูงใจภายนอก ได้แก่ หนึ่ง เป้าหมายหรือความคาดหวัง
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ของบุคคล คือ คนท่ีมีเป้าหมายในการกระท าใดๆ ย่อมกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจให้มีพฤติกรรมท่ีดีและ
เหมาะสม เช่น พนักงานท่ีอยู่ในช่วงทดลองงานย่อมมีเป้าหมายท่ีจะได้รับการรับเข้าท างาน           
จึงพยายามต้ังใจท างานอย่างเต็มความสามารถ สอง ความก้าวหน้า คือ บุคคลท่ีทราบว่าตนมีโอกาส
ได้รับความก้าวหน้าในงานจะมีแรงจูงใจให้ต้ังใจและเกิดพฤติกรรมขึ้นได้ สาม บุคลิกภาพ คือ ความ
ประทับใจอันเกิดจากบุคลิกภาพจะจูงใจให้เกิดพฤติกรรมขึ้นได้ และส่ี ส่ิงจูงใจ คือ ส่ิงท่ีก่อให้เกิดแรง
กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมขึ้น เช่น การให้รางวัล (Rewards) เป็นส่ิง ท่ีกระตุ้นให้อยากกระท า         
การลงโทษ (Punishment) จะกระตุ้นไม่ให้กระท าในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ การชมเชย (Praise) 
การติเตียน (Blame) การประกวด (Contest) การแข่งขัน (Competition) การทดสอบ (Test) จัดว่า
เป็นเครื่องมือท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมได้ท้ังส้ิน (อารี พันธ์มณี และสุพีร์ ล่ิมไทย, 2541) 
 McClelland (1961) ได้อธิบายลักษณะของผู้มีแรงจูงใจในการท างานสูงไว้ 6 ลักษณะ ดังนี้ 
ลักษณะท่ีหนึ่ง มีความกล้าเส่ียง (Moderate Risk Taking) คือ มีความกล้าตัดสินใจ ชอบท าส่ิงท่ี   
ท้าทายและชอบใช้ความสามารถของตนเองมากกว่าอาศัยโชคชะตาให้การช่วยเหลืออย่างผู้ท่ีมี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ า ลักษณะท่ีสอง มีความกระตือรือร้น (Energetic) คือ มีความขยันขันแข็ง       
มุ่งมานะในการคิด ค้นคว้าและปฏิบัติ มีความทุ่มเทเอาใจใส่ในงานท่ีท าให้บรรลุผลส าเร็จ ลักษณะท่ี
สาม มีความรับผิดชอบในตนเอง (Individual Responsibility) คือ เป็นผู้มีวินัยในตนเอง รู้จักความ
รับผิดชอบในงาน รักอิสระในการท าส่ิงต่างๆ ด้วยตนเอง ไม่ชอบให้ผู้อื่นมาบังคับหรือออกค าส่ัง     
โดยในการท างานมักจะพึ่งพาตนเองมากกว่าคอยการช่วยเหลือจากคนอื่น ลักษณะท่ีส่ี มีการรับรู้ถึง
ผลลัพธ์การตัดสินใจของตนเอง (Knowledge of Results of Decision) คือ เมื่อท างานส าเร็จแล้ว   
ผู้ท่ีมีแรงจูงใจในการท างานสูงจะท าการติดตามการตัดสินใจของตนเองหรือผลงานท่ีได้ท า และเมื่อ
ทราบผลแล้วจะพยายามปรับปรุงแก้ไขผลงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ลักษณะท่ีห้า มีการคาดการณ์ล่วงหน้า 
(Anticipation of Future Possibility) คือ ในการท าส่ิงต่างๆ จะมีการวางแผนในระยะยาว และ
คาดการณ์ล่วงหน้าถึงความเป็นไปได้หรือแนวโน้มท่ีจะประสบความส าเร็จหรือได้รับผลกระทบท่ีจะ
เกิดตามมาภายหลังตลอดจนเตรียมการหาทางป้องกันแก้ไขไว้ล่วงหน้า และลักษณะท่ีหก มีทักษะใน
การจัดระบบงาน (Organizational Skill) คือ ลักษณะท่ีจะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดระบบงาน
มากขึ้น (McClelland, 1961) ในท านองเดียวกัน Hermans (1970) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะ
ผู้มีแรงจูงใจในการท างานสูง ซึ่งได้มาจากการรวบรวมงานวิจัยเชิงประจักษ์ โดยแบ่งออกเป็น         
10 ลักษณะ ดังนี้ ลักษณะท่ีหนึ่ง บุคคลมีการพัฒนาตนเองและมีความทะเยอทะยานในระดับท่ี
เหมาะสมกับความสามารถของตนเองท่ีจะท างานให้บรรลุผลส าเร็จได้ (Aspiration Level) ลักษณะท่ี
สอง เมื่อผลของการกระท าขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น โอกาส โชคชะตา บุคคลจะเลือกท างานงานท่ีมี
โอกาสให้ความส าเร็จได้สูง (Risk Taking) สามลักษณะท่ีสาม เป็นบุคคลท่ีมีความมุ่งมานะพยายาม 
(Upward Mobility) ลักษณะท่ีส่ี เมื่อเผชิญกับงานท่ีค่อนข้างยากล าบากก็จะไม่ละท้ิงงานไปโดยง่าย 
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จะยังคงท างานนั้นต่อไปเป็นระยะเวลานาน (Persistence) ลักษณะท่ีห้า เมื่อถูกขัดขวางขณะท่ีก าลัง
ท างานให้ส าเร็จตามท่ีปรารถนา บุคคลจะต้ังใจท างานจนส าเร็จ โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค (Task 
Tension) ลักษณะท่ีหก บุคคลสามารถรับรู้ถึงเวลาท่ีผ่านไป และรู้สึกว่าส่ิงต่างๆ ก าลังเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ ว  (Time Perception) ลักษณะ ท่ีเ จ็ด  บุคคลจะมีมุมมอง เกี่ ยวกับเวลาท่ีมุ่ งอนาคต          
(Time Perspective) ลักษณะท่ีแปด การเลือกเพื่อนร่วมงานบุคคลจะพิจารณาจากความรู้ 
ความสามารถของคนท่ีจะมาร่วมงานด้วยเป็นหลัก  (Partner Choice) ลักษณะท่ีเก้า บุคคลมี
พฤติกรรมท่ีได้รับการยกย่องว่ามีประสิทธิภาพสูง (Recognition Behavior) และสิบลักษณะท่ีสิบ 
เป็นบุคคลท่ีมีพฤติกรรมแสดงถึงความส าเร็จ (Achievement Behavior) ท้ังนี้ Hermans (1970) ได้
น าลักษณะของการมีแรงจูงใจในการท างานสูงท่ีกล่าวมาข้างต้นมาสร้างแบบวัดท่ีครอบคลุม
คุณลักษณะของผู้มีแรงจูงใจในการท างานท้ัง 10 ประการ แบบวัดนั้นมีข้อค าถามท้ังหมดจ านวน     
92 ข้อ น าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างและน ามาวิเคราะห์ด้วยวิธี Cluster Analysis เพื่อคัดเลือก   
ข้อค าถามท่ีดี มีคุณภาพไปใช้ในแบบวัด จึงได้แบบวัดท่ีมีข้อค าถามมาท้ังหมด 29 ข้อ มีค่าความ
เช่ือมั่นของแบบวัด (Reliability) เท่ากับ 0.82 (Hermans, 1970) 
 นอกจากนี้บุคคลท่ีมี ลักษณะของผู้มีแรงจูงใจในการท างานสูงต้องพิจารณาปัจจัย                
3 ประการด้วยกัน คือ ประการท่ีหนึ่ง แรงจูงใจท่ีจะประสบความส าเร็จ (Motive to Achieve 
Success) บุคคลมีความอยากท่ีจะประสบความส าเร็จ โดยพยามยามเล่ียงความล้มเหลว และถ้าเคย
ประสบความส าเร็จมาแล้วจะต้ังความหวังท่ีจะส าเร็จสูงขึ้นในงานถัดไป รวมถึงเป็นความหวังท่ีสูงกว่า
คนท่ีไม่ประสบความส าเร็จ ประการท่ีสอง โอกาสของความส าเร็จ (Probability of Success) บุคคล
จะมีแรงจูงใจสูงเมื่อเขารู้ว่างานท่ีท านั้นเป็นงานท่ีเขาสามารถท าได้ มีโอกาสท่ีจะส าเร็จสูงนั่นคือ    
เป็นงานท่ีเขารู้สึกว่าไม่ง่ายหรือยากจนเกินไป ประการท่ีสาม คุณค่าจากความส าเร็จ (Value of 
Success) เมื่อบรรลุความส าเร็จบุคคลจะเกิดความสุข ความพึงพอใจ แต่ถ้าบรรลุความส าเร็จบ่อย
มากขึ้นก็จะไม่เกิดความสุข ความพึงพอใจมากเท่าทีควร (Atkinson, 1964) 
 ตามท่ีได้อธิบายถึงลักษณะของผู้ท่ีมีแรงจูงใจในการท างานข้างต้นท าให้เห็นว่าแรงจูงใจในการ
ท างานสามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้กับทุกคน และสามารถพัฒนาให้สูงขึ้นได้ รวมถึงเป็นจิตลักษณะ
ประการหนึ่งท่ีส าคัญท่ีบุคคลพึงมี เพราะมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมท่ีน่าปรารถนาในบุคคลากรวัย
ท างานจากการประมวลเอกสารข้างต้น จึงสรุปได้ว่าแรงจูงใจในการท างาน หมายถึง ความต้องการ
ของบุคคลท่ีอยากประสบความส าเร็จ ซึ่งบุคคลจะพัฒนาตนเองอยู่เสมอและท างานอย่างขยัน        
มุ่งมานะ พยายามในระดับท่ีเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของตน  โดยไม่ย่อท้อต่อปัญหา 
อุปสรรค หรือละท้ิงงานไปโดยง่าย แต่จะยังคงมุ่งมั่นท างานนั้นต่อไป เพื่อให้เกิดความส าเร็จในงาน
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
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 ท้ังนี้นักวิจัยในประเทศไทย จินตนา บิลมาศ (2529) ได้สร้างแบบวัดแรงจูงใจในการท างาน
ส าหรับคนไทย ซึ่งมีการน าแบบวัดนี้ไปใช้กับกลุ่มผู้ใหญ่วัยท างานในกลุ่มข้าราชการต่างๆ เช่น 
งานวิจัยของ โกศล มีคุณ และณรงค์ เทียมเมฆ  (2545) ได้น าแบบวัดนี้ไปใช้วัดจิตลักษณะและ
พฤติกรรมของครูระดับประถมศึกษา นีออน พิณประดิษฐ์ , จตุพล ปานรักษา, คณิต ดวงหัสดี,     
พานทอง สุวรรณจูฑะ และวรรัตน์ มะลิ (2546) น าแบบวัดไปใช้วัดแรงจูงใจในการท างานของ
ข้าราชการต ารวจ และงานวิ จัยของวิลาสลักษณ์ ชัววัลลี , งามตาม วนินททานนท์ และ                     
วิริณธ์ ธรรมนารถสกุล (2547) ได้น าไปศึกษากับกลุ่มข้าราชการในส่ีกระทรวงหลัก เป็นต้น         
จากข้อความข้างต้นผู้วิจัยจึงมองว่าแบบวัดฉบับนี้ มีความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาในการวิจัย
ครั้งนี้ เพราะแบบวัดได้สร้างมาเพื่อใช้วัดแรงจูงใจในการท างานของคนไทย และมีการน าไปใช้กันอย่าง
แพร่หลาย รวมถึงกลุ่มตัวอย่างท่ีได้น าไปใช้มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีท าการศึกษาในการ
วิจัยครั้งนี้ กล่าวคือเป็นบุคคลท่ีอยู่ในวัยท างานเช่นเดียวกัน  
 ในท่ีนี้ผู้วิจัยจึงเลือกใช้แบบวัดของจินตนา บิลมาศ (2529) ซึ่งพิจารณาได้ว่าวัดแรงจูงใจใน  3 
องค์ประกอบของ Hermans (1970) คือ องค์ประกอบท่ีหนึ่ง การพัฒนาตนเองและมีความ
ทะเยอทะยานในระดับท่ีเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง (Aspiration Level) องค์ประกอบท่ี
สอง ความมุ่งมานะพยายาม (Upward Mobility) และองค์ประกอบท่ีสาม การไม่ละท้ิงงาน แม้จะ
เผชิญกับงานท่ียากล าบาก (Persistence) มาใช้ในการพัฒนาและปรับแบบวัดให้มีความเหมาะสมกับ
บริบทของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ โดยรายละเอียดของแบบวัดจะกล่าวถึงในบทต่อไป 
 
 2.3.4 แรงจูงใจในการท างานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
 
 ในต่างประเทศมีงานวิจัยท่ีศึกษาแรงจูงใจกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของZabielske, Urbanaviciute และ Bagdziuniene (2015) ศึกษาพบว่า
แรงจูงใจภายในมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในด้านพฤติกรรม        
การให้ความช่วยเหลือ ด้านพฤติกรรมการค านึงถึง ผู้อื่น ด้านพฤติกรรมการส านึกในหน้าท่ี          
และด้านพฤติกรรมความคิดริเริ่ม (Zabielske, Urbanaviciute และ Bagdziuniene, 2015)    
นอกจากนี้ยังศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์กันระหว่างแรงจูงใจในการบริการสาธารณะกับพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีในองค์การของพนักงานบริษัทเอกชนในประเทศแถบเอเชีย โดยพบด้วยว่าพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านการปฏิบัติตามก ฎท่ัวไป      
ขององค์การเป็นสองด้านท่ีมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ (Cun, 2012; Kim, 
2006) อีกท้ังมีผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจด้านค่านิยมการเข้าสังคมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม    
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ (Grant และ Mayer, 2009; Rioux และ Penner, 2001)                   
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ส่วนงานวิจัยของWitt และ Ferris (2003) พบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ท างานของพนักงานบริษัทในสหรัฐอเมริกา (Witt และ Ferris, 2003) ขณะท่ี Fenton-LeShore 
(2004) ได้ศึกษาพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การของครูและผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในนิวยอร์ก (Fenton-
LeShore, 2004) 
 ในประเทศไทยมีงานวิจัยท่ีศึกษาแรงจูงใจกับพฤติกรรมต่างๆ และกลุ่มคนต่างๆ ดังท่ีจะ
อธิบายต่อไปนี้ คือ การประมวลเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับพฤติกรรมการท างาน 
เช่น งานวิจัยของอัมพิกา ยิ้มวัฒนา (2557) มีผลการศึกษาปรากฏว่าพบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับพฤติกรรมการท างานอย่างขยันขันแข็งของพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทย (อัมพิกา ยิ้มวัฒนา, 2557) ในปีเดียวกัน นิสากร ฉลาดแฉลม (2557) ศึกษาพบว่าแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ของข้าราชการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท างานตามค่านิยมหลัก 12 ประการ 
(นิสากร ฉลาดแฉลม , 2557) อัจนา เตมีย์ (2554) ท าการศึกษาพบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการท างานของพนักงานโรงแรมท้ังโดยรวมและรายด้านทุกด้าน 
ได้แก่ ด้านติดต่อส่ือสาร ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านความซื่อสัตย์ และด้านการบริการ (อัจนา เตมีย์, 
2554) จุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานในด้านความ
รับ ผิดชอบในการปฏิบั ติ ง านและ ด้านการมี ส่ วน ร่ ว ม  (จุฑารั ตน์  กิ ต ติ เ ขมากร , 2553)                 
สุชาดา ชลานุเคราะห์ (2552:) และอภิรดี โสภาพงศ์ (2547) พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรม (สุชาดา ชลานุเคราะห์ , 2552;       
อภิรดี โสภาพงศ์, 2547) รังสรรค์ หังสนาวิน (2549) และศิริกุล กล่ินทอง (2549) ท าการศึกษา    
พบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการท างานของข้าราชการ (รังสรรค์           
หังสนาวิน, 2549; ศิริกุล กล่ินทอง, 2549) มยุรฉัตร สุขด ารง (2547) พบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์     
ของพนักงานธนาคารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการท างานสินเช่ืออย่างมีความรับผิดชอบ    
(มยุรฉัตร สุขด ารง, 2547) เช่นเดียวกับพนิดา ธนวัฒนากุล (2547) พบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ
พนักงานช่างมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการท างานบริการอย่างมีความรับผิดชอบ       
(พนิดา ธนวัฒนากุล, 2547) ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2547) ศึกษาพบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของหัวหน้า
สถานีอนามัยต าบลในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอิสานสามารถท านายพฤติกรรมการสนับสนุน
ทางสังคมด้านอารมณ์ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและงบประมาณ และ    
พฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคมโดยรวมได้  (ดุจเดือน พันธุมนาวิน , 2547) ในปี เดียวกัน            
ดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้าคนอง (2547) พบด้วยว่าจิตลักษณะเดิม ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการพัฒนานักเรียน และสามารถท านายพฤติกรรมพัฒนานักเรียน
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ของครูคณิตศาสตร์ได้ท้ัง 3 ด้าน คือ พฤติกรรมการสอน พฤติกรรมนวัตกรรม และพฤติกรรม      
การสนับสนุนทางสังคม (ดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้าคนอง, 2547) ธนิตา เจริญรัตน์ (2546) 
ได้ผลการศึกษาว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บังคับบัญชาในวิชาชีพ
ส่ือมวลชนกับพฤติกรรมการท างานแบบมีมนุษยสัมพันธ์ (ธนิตา เจริญรัตน์, 2546) สอดคล้องกับ    
พิณค า โรหิตเสถียร (2541) ศึกษาพบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการท างานด้านต่างๆ เช่น ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านความเป็นผู้น า ด้านการติดต่อส่ือสาร  
(พิณค า โรหิตเสถียร, 2541) 
 นอกจากพบงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับพฤติกรรมการท างาน ผู้วิจัยยังพบ
งานวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ดังงานวิจัยเช่น 
งานวิจัยของชุติมา คุนนะ (2557) ได้ผลการศึกษาว่าแรงจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ชุติมา คุนนะ, 
2557) สอดคล้องกับปาริชาต เตชะนันท์ (2556) ได้ผลการศึกษาว่าพบความสัมพันธ์ทางบวกระหว่าง
แรงจูงใจในการท างานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของพนักงานมหาวิทยาลัย      
คณะแพทยศาสตร์ศิริราช (ปาริชาต เตชะนันท์, 2556) ในปีเดียวกันชนิตา เศษลือ (2556) พบว่า
แรงจูงใจในการท างานของครูโรงเรียนในเครือสารสาสน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี
ดีขององค์การท้ังโดยรวมและรายด้านท้ัง 5 ด้าน คือ พฤติกรรมด้านการให้ความช่วยเหลือ พฤติกรรม
ด้านการค านึงถึงผู้อื่น พฤติกรรมด้านความอดทนอดกล้ัน พฤติกรรมด้านการให้ความร่วมมือ และ
พฤติกรรมด้านความส านึกในหน้าท่ี (ชนิตา เศษลือ, 2556) ท านองเดียวกันณัฐชา องคสิงห์ (2556) 
ได้ผลการศึกษาว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคารแห่ง
หนึ่งมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรม
ด้านการให้ความช่วยเหลือ พฤติกรรมด้านการค านึงถึงผู้อื่น พฤติกรรมด้านความอดทนอดก ล้ัน 
พฤติกรรมด้านการให้ความร่วมมือ และพฤติกรรมด้านความส านึกในหน้าท่ี (ณัฐชา องคสิงห์, 2556) 
สอดคล้องกับวิชต์ ชามีรส (2556) ท าการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการท างานของพนักงานบริษัท
ก่อสร้างต่างชาติมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การท้ังโดยรวมและ
รายด้านทุกด้าน (วิชต์ ชามีรส, 2556) งานวิจัยของฐิติพร ก้อนนาค (2556) ท าการศึกษาพบว่า 
แรงจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของ
พนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (ฐิติพร ก้อนนาค, 2556) ส่วนงานวิจัยของสิริพักตร์ เกื้อกูล 
(2554) ได้ศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สิริพักตร์ เกื้อกูล, 2554) และงานวิจัยของเมธี            
ศรีวิริยะเลิศกุล (2541) พบผลการศึกษาว่าแรงจูงใจในการท างานมีความสัมพัน ธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของพนักงานองค์การเอกชน (เมธี ศรีวิริยะเลิศกุล, 2541) 
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 การประมวลเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังงานวิจัยในต่างประเทศและงานวิจัยในประเทศ
ไทยพบว่าส่วนใหญ่เน้นศึกษากับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ข้าราชการ ครู บุคลากร
ของภาครัฐและภาคเอกชนยังไม่พบงานวิจัยท่ีศึกษากับบุคลากรวัยท างานท่ีเพิ่งส าเร็จการศึกษาหรือ
อยู่ระหว่างการศึกษา อีกท้ังผลการศึกษาท่ีผ่านมามีท้ังท่ีพบและไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ
ในการท างานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงจูงใจในการท างานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นบุคลากรวัย
ท างานท่ีเพิ่งส าเร็จการศึกษาและก าลังศึกษาในระดับปริญญาโท และผู้วิจัยคาดว่า “แรงจูงใจในการ
ท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ” (สมมติฐานท่ี 2) 
 
 2.3.5 แรงจูงใจในการท างานกับประสิทธิผลการท างานในองค์การ 
 

ผลการวิจัยในต่างประเทศพบความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับประสิทธิผลการ
ท างานในองค์การ ดังเช่น การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อแรงจูงใจกับประสิทธิผลขององค์การพบผลการศึกษาว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในด้าน  
การให้อิสระในการท างานและด้านการยอมรับนับถือกับประสิทธิผลขององค์การ และพบด้วยว่ายิ่ง
พนักงานมีแรงจูงใจมากเท่าใด ยิ่งเพิ่มประสิทธิผลและความส าเร็จขององค์การมากเท่านั้น (Singh, 
2015) งานวิจัยของKanchanopast (2013) ศึกษาแรงจูงใจในการท างานกับประสิทธิผลการท างาน
ในองค์การของพนักงานตรวจสอบภายในของธนาคารแห่งหนึ่งพบผลการศึกษาว่าแรงจูงใจในการ
ท างานของพนักงานในด้านความส าเร็จในงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านกระบวนการการท างาน 
ด้านลักษณะของงาน ด้านโอกาสในการเติบโต ด้านความรับผิดชอบ ด้านนโยบายการบริหาร ด้านการ
ปกครอง ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน ด้านเงื่อนไขในการท างาน และด้าน
ค่าตอบแทน ล้วนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการท างานในองค์การ (Kanchanopast, 2013:) 
เช่นเดียวกับ Ghani (2011) ท าการศึกษาแรงจูงใจในการท างานกับผลการท างานกับพนักงานองค์การ
เอกชน 2 แห่งผลปรากฏว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับผลการท างาน (Ghani, 
2011) Kim และ Vandenabeele (2010) พบว่าแรงจูงใจการบริการสาธารณะมีความสัมพันธ์กับ    
ผลการด าเนินงานขององค์การ (Kim และ Vandenabeele, 2010) 
 งานวิจัยในประเทศไทยท่ีศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างานกับประสิทธิผลการท างาน เช่น 
งานวิจัยของเฉลิม สุขเจริญ (2557) ท าการศึกษาแรงจูงใจในการท างานกับประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการท างานมี
ความ สัมพันธ์ กั บประ สิทธิ ผลในการปฏิ บั ติ ง าน  (เฉ ลิม  สุข เ จริ ญ , 2557) เ ช่น เ ดีย วกั บ                    
ชานนท์ อภิชัยณรงค์ (2557) ศึกษาแรงจูงใจกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานพบว่าแรงจูงใจมี
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ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักอ านวยการประจ าศาลอาญา        
(ชานนท์ อภิชัยณรงค์, 2557) งานวิจัยของศิริวรรณ ศิริเดชานนท์ (2557) ศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งหนึ่งผลปรากฏว่าแรงจูงใจด้าน
ลักษณะงานท่ีท าด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และด้านสภาพแวดล้อมในการท างานมี
ความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน (ศิริวรรณ ศิริเดชานนท์, 2557) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ       
ดาริน ปฏิเมธีภรณ์ (2556) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการ
ท างานของพนักงาน บริษัทขนส่งทางอากาศเอกชนแห่งหนึ่งพบว่าแรงจูงใจในการท างานมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการท างาน  โดยพบว่าตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์เชิงบวก            
(ดาริน ปฏิเมธีภรณ์, 2556) ประภา สังขพันธ์ (2555) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความก้าวหน้าใน
หน้าท่ีการงานและการได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร ด้านการประเมินผลและการส่งเสริมการ
เรียนรู้ ด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านโอกาสในการ
ท างาน และด้านงบประมาณการอบรม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
ภายในของธนาคารกรุงไทย (ประภา สังขพันธ์, 2555) ซึ่งได้ผลในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของ     
ภาวิดา พันระกา, กิติพงษ์ หาญเจริญ, ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ และนิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ (2554) ศึกษา
แรงจูงใจกับประสิทธิผลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนพบว่าแรงจูงใจในการท างานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการท างาน (ภาวิดา พันระกา, กิติพงษ์ หาญเจริญ, ฉัตรสุมน 
พฤฒิภิญโญ และนิทัศน์ ศิริโชติรัตน์, 2554) สราวุธ ชัยวิชิต (2550) ได้ศึกษาแรงจูงใจกับประสิทธิผล
การท างานพบผลการศึกษาว่าแรงจูงใจในการท างานท้ังด้านแรงจูงใจภายในและด้านแรงจูงใจ
ภายนอกมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการท างานของพนักงานกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย (สราวุธ ชัยวิชิต, 
2550) ขวัญใจ มีทิพย์ (2543) ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ
พิเศษกองทัพอากาศผลการศึกษาปรากฏว่าแรงจูงใจด้านโอกาสความก้าวหน้าในการท างานและด้าน
ค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน (ขวัญใจ มีทิพย์, 2543) ภูษิตา อินทรประสงค์ 
(2539) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานพบผลการศึกษาว่า         
มีความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างการจูงใจกับประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหารโรงพยาบาล
ชุมชน (ภูษิตา อินทรประสงค์, 2539) ขณะท่ีเมธี ศรีวิริยะเลิศกุล (2541) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงจูงใจในการท างานกับผลการปฏิบัติงานผลปรากฏว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ
ท างานกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การเอกชนแห่งหนึ่ง (เมธี ศรีวิริยะเลิศกุล, 2541) 
 การประมวลเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องผู้วิจัยยังพบอีกว่าแรงจูงใจไม่เพียงแค่มีความสัมพันธ์
กับประสิทธิผลในการท างานในองค์การเท่านั้น แต่ยังพบด้วยว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับ
ประสิทธิผลทางการเรียน ดังตัวอย่างงานวิจัยของวัชราภรณ์ เปาโรหิตย์ (2559) ศึกษาความสัมพันธ์
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ระหว่างแรงจูงใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษและผลคะแนนการสอบความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษ 
พบผลว่ามีความสัมพันธ์กันระหว่างแรงจูงใจการพัฒนาภาษาอังกฤษกับผลคะแนนการสอบความ
เข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษ (วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์, 2559) งานวิจัยของรุ่งฤดี กล้าหาญ (2557)     
พบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลทางการเรียนของนิสิต
พยาบาลช้ันปีท่ี 3 (รุ่งฤดี กล้าหาญ, 2557) เช่นเดียวกับงานวิจัยของณัฏติยาภรณ์ หยกอุบล (2555)        
พบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ (ณัฏติยาภรณ์ หยกอุบล, 2555) ซึ่งพบผลการศึกษาท่ีสอดคล้องกับอดิศักด์ิ       
พงษ์พูลผลศักด์ิ, ไพบูลย์ เกียรติโกมล และปิยะมาศ เจริญพันธุวงศ์ (2554) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ที่ก าหนดประสิทธิผลการเรียนผลการศึกษาปรากฏว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์
กับประ สิทธิ ผลทางการเรี ยนวิ ชาคอมพิ ว เตอร์ ของนั ก เรี ยน ช้ันมั ธยม ศึกษาตอนปลาย                   
(อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, ไพบูลย์ เกียรติโกมล และปิยะมาศ เจริญพันธุวงศ์, 2554) 
 นอกจากแรงจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการท างานในองค์การ และ
ประสิทธิผลทางการเรียน แรงจูงใจในการท างานยังมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลขององค์การอีกด้วย 
ดังเช่น งานวิจัยของจตุรภัทร ประทุม, ประยูร อิ่มสวาสด์ิ และสมพงษ์ ปั้นหุ่น (2559) พบผล
การศึกษาว่าแรงจูงใจของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษา            
(จตุรภัทร ประทุม, ประยูร อิ่มสวาสด์ิ และสมพงษ์ ปั้นหุ่น, 2559) ท านองเดียวกันงานวิจัยของ                  
จารุวรรณ อะคะปัน และพิสมัย รบชนะชัย พูลสุข (2558) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของการบริหารงานโรงเรียนได้ผลการศึกษาว่ามีความสัมพันธ์กัน
ระหว่ า งแรง จูง ใจใ ฝ่ สัมฤทธิ์ ของ ผู้บริ หารกับประ สิทธิ ผลของการบริห ารงานโรง เรี ยน                   
(จารุวรรณ อะคะปัน และพิสมัย รบชนะชัย พูลสุข, 2558) ฉัตรา โพธิ์พุ่ม (2557) ศึกษาปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์กับการบริหารงานโรงพยาบาลบ้านแพ้วพบว่ามีความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานกับการบริหารงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (ฉัตรา โพธิ์พุ่ม, 2557) และกมลวรรณ ยอดมาลี 
(2556) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนพบว่ามี
ความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างแรงจูงใจในการท างานของครูด้านปัจจัยจูงใจและด้านปัจจัยค้ าจุนกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน (กมลวรรณ ยอดมาลี, 2556)  

การประมวลเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังงานวิจัยในต่างประเทศและงานวิจัยในประเทศ
ไทยพบว่าส่วนใหญ่เน้นศึกษากับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นข้าราชการ พนักงานบริษัทเอกชน กลุ่มวิชาชีพ 
เช่น พยาบาล ยังไม่พบงานวิจัยท่ีศึกษากับบุคลากรวัยท างานท่ีเพิ่งส าเร็จการศึกษาหรืออยู่ระหว่าง
การศึกษา อีกท้ังผลการศึกษาท่ีผ่านมามีท้ังท่ีพบและไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ
ท างานกับประสิทธิผลการท างานในองค์การ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ
ท างานกับประสิทธิผลการท างานในองค์การในกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นบุคลากรวัยท างานท่ีเพิ่งส าเร็จ
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การศึกษาและก า ลังศึกษาในระดับปริญญาโท และผู้วิ จัยคาดว่า “แรงจูงใจในการท างานมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการท างานในองค์การ” (สมมติฐานท่ี 3)  

 
 2.3.6 แรงจูงใจในการท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การร่วมกัน 
ท านายประสิทธิผลการท างานในองค์การ 
 
 ผลการวิจัยในต่างประเทศผู้วิจัยพบว่าแรงจูงใจและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ
ต่างมีอ านาจในการท านายประสิทธิผลการท างานในองค์การ เช่น งานวิจัยของ  Ahmadnejad และ
Kurd (2016) ศึกษาพบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในด้านการให้ความช่วยเหลือ 
และด้านความส านึกในหน้าท่ี เป็น 2 ตัวแปรท่ีมีอ านาจในการท านายมากท่ีสุดของผลการท างานของ
องค์การในจังหวัดทางตะวันตกของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน (Ahmadnejad และ Kurd, 2016) ซึ่ง

เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ Alanoğlu และDemirtaş (2016) พบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององค์การของผู้บริหารและครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในตุรกี มีอ านาจท านาย

ประสิทธิผลการท างานของโรงเรียน (Alanoğlu และDemirtaş, 2016) ส่วนงานวิจัยของBrewer 
และ Selden (2000) ศึกษาพบว่าแรงจูงใจการบริการสาธารณะมีอิทธิพลท านายผลการด าเนินงาน
ขององค์การ (Brewer และSelden, 2000) อีกท้ังPodsakoff, Ahearne และ MacKenzie (1997) 
พบว่าพฤติกรรมการการให้ความช่วยเหลือของพนักงานเครื่องยนต์มีอิทธิผลต่อผลการท างานเชิง
คุณภาพ (Podsakoff, Ahearne และ MacKenzie, 1997)และงานวิจัยของSammons (1994 อ้าง
ถึงใน สายฝน กล้าเดินดง , 2552) ได้ผลการศึกษาว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมี
อ านาจในการท านายผลการปฏิบัติงานด้านการบริการในโรงแรม (Sammons, 1994 อ้างถึงในสาย
ฝน กล้าเดินดง, 2552) และ Putti (1986) กล่าวว่าแรงจูงใจในการท างานเป็น 1 ใน 20 คุณลักษณะ
ของผู้ท่ีมีประสิทธิผลการท างานในองค์การ หรือกล่าวได้ว่าแรงจูงใจในการท างานมีส่วนช่วยเพิ่ม
ประสิทธิผลการท างานในองค์การของพนักงาน (Putti (1986)     
 งานวิจัยในประเทศไทยผู้วิจัยพบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีอ านาจในการท านายประสิทธิผลการ
ท างานในองค์การ ดังตัวอย่างงานวิจัยของวาฤทธิ์ ศิริพิทยาโรจน์ (2549) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเชิงเหตุ
ของประสิทธิผลในการท างานของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจในการท านายประสิทธิผลในการท างานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ร้อยละ 13.6 (วาฤทธิ์ ศิริพิทยาโรจน์, 2549) ซึ่งผลการศึกษาท่ีได้มีทิศทาง
เดียวกันกับงานวิจัยของแสงจันทร์ แก้วประทุมรัสมี (2548) ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุและสถานการณ์ตาม
ทฤษฎีผู้น าของFiedler ท่ีเกี่ยวข้องกับประสิทธิผลในงานของพัฒนาการอ าเภอผลการศึกษาปรากฏว่า 
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แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีอ านาจในการท านายประสิทธิผลการท างานในองค์การของพัฒนาการอ าเภอคิด
เป็นร้อยละ 36 (แสงจันทร์ แก้วประทุมรัสมี, 2548) 
 นอกจากนี้ยังพบผลการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างานมีอ านาจในการท านาย
ประสิทธิผลการท างานในองค์การผู้วิจัยพบผลการศึกษาดังนี้ งานวิจัยของกอแก้ว จันทร์กิ่งทอง 
(2559; 2556) พบว่ าแรง จู ง ใจการ ให้บริการสาธารณะมีอ านาจในการท านายไ ด้ สู งของ                
ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ (กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง, 2559) นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) 
ศึกษาแรงจูงใจในการท างานท่ีมีต่อผลการท างานของบุคลากรส่วนราชการพบว่าแรงจูงใจในการ
ท างานสามารถท านายผลการท างานด้านคุณภาพ ปริมาณ เวลา และค่าใช้จ่าย (นลพรรณ บุญฤทธิ์, 
2558) ในท านองเดียวกันงานวิจัยของวรเดช ช้างแก้ว, สมศกด์ิ ลิลา, ไพรัตน์ วงษ์นาม และสุวรรณา 
จันทร์ประเสริฐ (2557) ท าการศึกษาประสิทธิผลการท างานของอาสาสมัคราธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) ผลการศึกษาท่ีได้ คือ แรงจูงใจในการท างานพบว่าสามารถท านายประสิทธิผลการท างานได้ 
(วรเดช ช้างแก้ว , สมศกด์ิ ลิลา , ไพรัตน์  วงษ์นาม และสุวรรณา จันทร์ประเสริ ฐ , 2557)                
ในปีเดียวกันฉัตรา โพธิ์พุ่ม (2557) ศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีอ านาจในการท านายการ
บริหารงานโรงพยาบาลแพ้ว (ฉัตรา โพธิ์พุ่ม, 2557) ชูเกียรติ ยิ้มพวง (2554) ศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อ
การปฏิบัติงานผลการศึกษาปรากฏว่าแรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจและด้านปัจจัยค้ าจุนมีอ านาจร่วมกัน
ท านายผลการปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ 34.40 (ชูเกียรติ ยิ้มพวง, 2554) เช่นเดียวกับงานวิจัยของ    
รัฐพล ศรีกตัญญู (2551) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ผลปรากฏว่าประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ส านักงานอาคารกลาสเฮ้าส์ รัชดาภิเษกจะขึ้นอยู่กับแรงจูงใจในการ
ท างานกล่าวคือ แรงจูงใจในการท างานมีอ านาจในการท านายผลของประสิทธิผลการปฏิบัติงานได้  
(รัฐพล ศรีกตัญญู, 2551) สอดคล้องกับลาวัลย์ พร้อมสุข (2544) ศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการท างาน
สามารถท านายผลการท างานของพนักงานบริษัทเอกชนได้ร้อยละ 40.2 (ลาวัลย์ พร้อมสุข, 2544) 
 ท้ังนี้ผู้วิจัยพบอีกว่าผลการศึกษาของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ รวมถึง
พฤติกรรมรูปแบบต่างๆ มีอ านาจในการท านายประสิทธิผลการท างานในองค์การ ตัวอย่างงานวิจัย
เช่น งานวิ จัยของสาธิต สุวรรณประกร และสมยศ อวเกียรติ  (2559) พบผลการศึกษาว่ า      
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมีอ านาจในการท านายผลการปฏิบัติงานของพนักงาน   
รักษาความปลอดภัยคิดเป็นร้อยละ 72 (สาธิต สุวรรณประกร และสมยศ อวเกียรติ , 2559)        
ศิริพร สอนไชยา (2557) พบผลว่าพฤติกรรมองค์การมีอ านาจท านายประสิทธิผลการด าเนินงานของ
บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ได้ร้อยละ 63.6 (ศิริพร สอนไชยา, 2557) สอดคล้องกับ      
ดนตร์ทวี ไทรวิจิตร มนตรี พิริยะกุล และประยงค์ มีใจซื่อ (2555) พบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององค์การของพนักงานบริษัททีโอที จ ากัด มีอ านาจในการท านายผลการปฏิบัติงานของ      
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พนักงาน (ดนตร์ทวี ไทรวิจิตร มนตรี พิริยะกุล และประยงค์ มีใจซื่อ, 2555) อรอนงค์ พรหมวิหาร 
(2545) ได้ผลการศึกษาว่าพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษามีอ านาจท านายประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการเพิ่มได้ร้อยละ 8 (อรอนงค์ พรหมวิหาร, 2545) หัตยา สุบรรณ (2545) พบว่า
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือและด้านพฤติกรรม
การส านึกในหน้าท่ีมีอ านาจร่วมกันท านายผลการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 54.9 (หัตยา สุบรรณ, 2545) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของลาวัลย์ พร้อมสุข (2544) ได้ผลการศึกษาว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององค์การในด้านพฤติกรรมความสุภาพอ่อนน้อม ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ และด้าน
พฤติกรรมความส านึกในหน้าท่ีมีอ านาจในการท านายผลการปฏิบัติการงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการกลุ่มบริษัทมินีแบ (ประเทศไทย) คิดเป็นร้อยละ 30.5 39.6 และ 42.0 ตามล าดับ         
(ลาวัลย์ พร้อมสุข, 2544) 
 นอกจากแรงจูงใจในการท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และพฤติกรรม
รูปแบบต่างๆ จะมีอ านาจในการท านายประสิทธิผลการท างานในองค์การได้แล้ว ผู้วิจัยยังพบด้วยว่า 
ตัวแปรเหล่านี้มีอ านาจร่วมกันในการท านายประสิทธิผลการท างานในองค์การได้ เช่นงานวิจัยท่ีจะ
กล่าวถึงงานวิจัยของณิชา คงสืบ (2558) พบผลการศึกษาว่าแรงจูงใจในการท างานและพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมีอ านาจร่วมกันท านายผลการท างานเป็นทีมได้ร้อยละ 54 โดยพบว่า
แรงจูงใจในการท างานมีอ านาจในการท านายได้มากท่ีสุด (ณิชา คงสืบ, 2558) ในท านองเดียวกันกับ 
สันติ เกตุมณี (2552) ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานโครงการ อย.น้อย ผลปรากฏว่า 
พฤติกรรมสุขภาพและแรงจูงใจมีอ านาจร่วมกันท านายประสิทธิผลการปฏิบัติงานโครงการ อย. น้อย 
ได้ร้อยละ 77.5 โดยพบว่าพฤติกรรมสุขภาพมีอ านาจท านายได้ร้อยละ 73.4 และแรงจูงใจมีอ านาจ
ท านายเพิ่มได้ร้อยละ 4.1 สันติ เกตุมณี (2552) 
 การประมวลเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องข้างต้นพบว่าแรงจูงใจในการท างานและพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การต่างมีอ านาจท านายประสิทธิผลการท างานในองค์การได้ รวมถึงมี
อ านาจในการท านายร่วมกันด้วย แต่ยังพบว่ามีผลการวิจัยไม่มากนักท่ีศึกษาถึงอ านาจในการท านาย
ร่วมกันของแรงจูงใจในการท างานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การท่ีมีต่อประสิทธิผลการ
ท างานในองค์การ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาอ านาจในการท านายประสิทธิผลการท างานในองค์การของ
แรงจูงใจในการท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และคาดว่า “แรงจูงใจในการ
ท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมีอ านาจร่วมกันท านายประสิทธิผลการท างานใน
องค์การ” (สมมติฐานท่ี 4)  
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2.4  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
  

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

แรงจูงใจในการท างาน 
1) ก า ร พั ฒ น า ต น แ ล ะ ค ว า ม
ทะเยอทะยานในระดับท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถ (Aspiration Level)   
2) ความมุ่งมานะพยายาม (Upward 
Mobility) 
3) การไม่ละท้ิงงาน แม้จะเผชิญกับ
งานท่ียากล าบาก (Persistence) 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การ 

1) พ ฤ ติ ก ร ร ม ด้ า น ก า ร ให้ ค ว า ม
ช่วยเหลือ (Altruism) 
2) พฤติกรรมด้านการค านึงถึง ผู้อื่น 
(Courtesy) 
3) พ ฤ ติ ก ร ร ม ด้ า น ค ว า ม อ ด ท น        
อดกล้ัน (Sportsmanship) 
4) พฤติกรรมด้านการให้ความร่วมมือ 
(Civic Virtue) 
5) พฤติกรรมด้านความส านึกในหน้าท่ี 
(Conscientiousness) 

ประสิทธิผลการท างานใน
องค์การ 

1) คุณภาพของผลงาน (Quality 
of Work) 
2) ปริมาณของผลงาน 
(Quantity of Work) 
3) ความตรง ต่อเวลาในการ
ท างาน (Timing of Work) 
 

H3 

H4 

H1 

H2 
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2.5  สมมติฐานการวิจัย 
 
 การประมวลเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท าให้สามารถต้ังสมมติฐานได้ ดังนี้ 
 สมมติฐานท่ี 1 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ประสิทธิผลการท างานในองค์การ 
 สมมติฐานท่ี 2 แรงจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององค์การ 
 สมมติฐานท่ี 3 แรงจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการท างานใน
องค์การ 
 สมมติฐานท่ี 4 แรงจูงใจในการท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมีอ านาจ
ร่วมกันท านายประสิทธิผลการท างานในองค์การ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 3 

วิธีการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการท างาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และ
ประสิทธิผลการท างานของบุคลากรวัยท างานเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)    
มีการพัฒนา ปรับปรุงแบบวัดให้มีคุณภาพ และมีความเหมาะสมกับบริบทของกลุ่มตัวอย่างท่ี
ท าการศึกษา เพื่อน ามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในบทนี้ผู้วิจัยจะอธิบายรายละเอียดในการ
ด าเนินการวิจัยประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรท่ีศึกษา นิยามปฏิบัติการ 
เครื่องมือวัดตัวแปร การหาคุณภาพของเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล   
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
 3.1 กลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 ตัวแปรท่ีศึกษาและนิยามปฏิบัติการ 
 3.3 เครื่องมือวัดตัวแปร 
 3.4 การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1  กลุ่มตัวอย่าง 
 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรวัยท างาน ซึ่งเป็นพนักงานในองค์การท่ีเพิ่งส าเร็จ
การศึกษาระดับมหาบัณฑิต และอยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จ านวนท้ังส้ิน 401 คน 
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3.2  ตัวแปรท่ีศึกษาและนิยามปฏิบัติการ 
 
 การศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดตัวแปรท่ีจะท าการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 
 3.2.1 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
 
 ประสิทธิผลการท างานในองค์การ (Performance Effectiveness) หมายถึง การท างานท่ี
ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยผลงานท่ีส าเร็จนั้นจะต้องมีครบท้ัง
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณตามมาตรฐานของงานท่ีก าหนดไว้ รวมถึงปฏิบัติงานอย่างตรงต่อเวลา
สม่ าเสมอประกอบด้วย (Chemers และ Ayman, 1985) 
 1) คุณภาพของผลงาน (Quality of Work) หมายถึง การปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จตามมาตรฐานของงานท่ีก าหนดไว้ และผลงานท่ีส าเร็จมีความถูกต้อง เรียบร้อย ครบถ้วน และ
สมบูรณ์ 
 2) ปริมาณของผลงาน (Quantity of Work) หมายถึง ปริมาณหรือจ านวนผลงานท่ีส าเร็จ 
โดยเปรียบเทียบกับปริมาณงานท่ีก าหนดหรือปริมาณงานท่ีควรจะท าได้ในเวลาหรือมาตรฐานท่ี       
ควรจะเป็น 
 3) ความตรงต่อเวลาในการท างาน (Timing of Work) หมายถึง ความสม่ าเสมอในการปฏิบัติ 
งานตลอดท้ังปี และการตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน 
 
 3.2.2 ตัวแปรต้น (Independent Variables) 
 
  3.2.2.1 แรงจูงใจในการท างาน (Motivation toward Work) หมายถึง          
ความต้องการของบุคคลท่ีอยากประสบความส าเร็จ ซึ่งบุคคลจะพัฒนาตนเองอยู่เสมอและท างาน
อย่างขยัน มุ่งมานะ พยายามในระดับท่ีเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของตน โดยไม่ย่อท้อต่อ
ปัญหา อุปสรรค หรือละท้ิงงานไปโดยง่าย แต่จะยังคงมุ่งมั่นท างานนั้นต่อไป เพื่อให้เกิดความส าเร็จใน
งานตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ประกอบด้วย (Hermans, 1970) 

1) การพัฒนาตนเองและมี ความทะเยอทะยานในระดับท่ี เหมาะสมกับ
ความสามารถของตนเอง (Aspiration Level)   

2) ความมุ่งมานะพยายาม (Upward Mobility)  
3) การไม่ละท้ิงงาน แม้จะเผชิญกับงานท่ียากล าบาก (Persistence) 



46 
 
 
  3.2.2.2 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ (Organizational Citizenship  
Behavior) หมายถึง บุคคลมีพฤติกรรมการท างานนอกเหนือจากบทบาทหน้าท่ีของตนเองด้วยความ 
เต็มใจ โดยไม่ค านึงถึงผลตอบแทน เพราะต้องการให้การด าเนินงานขององค์การประสบความส าเร็จ  
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลประกอบด้วย (Organ, 1988) 
  1) พฤติกรรมด้านการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) หมายถึง พฤติกรรมช่วยเหลือ
เพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงาน รวมถึงช่วยให้ค าแนะน าแก่พนักงานใหม่ 
  2) พฤติกรรมด้านการค านึงถึงผู้อื่น (Courtesy) หมายถึง การรู้จักเคารพสิทธิของ 
ผู้อื่น การมีพฤติกรรมท่ีให้ความส าคัญกับการกระท าของตนท่ีจะสร้างปัญหาให้กับเพื่อนร่วมงาน 
รวมถึงการค านึงถึงผลของการกระท าของตนเองท่ีจะส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นๆ   
  3) พฤติกรรมด้านความอดทนอดกล้ัน (Sportsmanship) หมายถึง พฤติกรรมท่ี 
บุคลากรมีความเต็มใจในการอดทนอดกล้ันต่อความไม่สะดวกสบายท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ รวมถึงปัญหาท่ี
เกิดจากการปฏิบัติงานหรือส่ิงท่ีท าให้คับข้องใจ โดยจะหลีกเล่ียงการกระทบกระท่ังกับผู้อื่น 
  4) พฤติกรรมด้านการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) หมายถึง การมีส่วนร่วมกับ 
กิจกรรมต่างๆ ท่ีองค์การได้จัดขึ้นตลอดจนช่วยแก้ปัญหา และรักษาภาพลักษณ์ขององค์การ 
  5) พฤติกรรมด้านความส านึกในหน้าท่ี (Conscientiousness) หมายถึง พฤติกรรม 
ท่ีบุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การ มีความตรงต่อเวลาใช้เวลาในการปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี  
 

3.3  เครื่องมือวัดตัวแปร 
 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อน ามาวิเคราะห์ผลในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
แบบวัด (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากการทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง บทความ 
งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ประสิทธิผล
การท างานในองค์การ และแรงจูงใจในการท างาน เพื่อหาองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับตัวแปรท่ีได้กล่าว
ไปข้างต้น จากนั้นน าองค์ประกอบดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการคัดเลือก ปรับ หรือสร้างข้อค าถามให้
มีความเหมาะสมกับบริบทและกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา จึงได้แบบวัดมาท้ังหมด 4 ฉบับ ดังตารางท่ี 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 รายละเอียดของแบบวัดแต่ละฉบับ  
 

ฉบับที่ ประเภทค าถาม จ านวนข้อค าถาม (ข้อ) 
1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบวัด 8 
2 ข้อค าถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างาน 11 
3 ข้อค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 20 
4 ข้อค าถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการท างานในองค์การ 11 

 
 แบบวัดฉบับท่ี 1 แบบวัดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบวัด มีข้อค าถาม จ านวน 8 ข้อ โดย
แบ่งเป็นค าถามชนิดเลือกตอบ (Check List) ให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกับลักษณะ
ของผู้ตอบแบบวัดจ านวน 7 ข้อ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา คณะท่ีศึกษา สถานะการศึกษา อายุ 
สถานภาพ องค์การท่ีท างาน และเป็นค าถามแบบให้เติมข้อความส้ันๆ จ านวน 1 ข้อ ได้แก่ คะแนน
เฉล่ียสะสม (GPA) สุดท้าย 
  ตัวอย่างข้อค าถามชนิดเลือกตอบ เช่น ข้อท่ี 1 ในแบบวัด 

1. เพศ  
     ชาย      หญิง 
 ตัวอย่างข้อค าถามให้เติมค าตอบอย่างส้ัน ข้อท่ี 5 ในแบบวัด 
        5. คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) สุดท้าย ……………… 
 
 แบบวัดฉบับท่ี 2 แบบวัดแรงจูงใจในการท างาน ผู้วิจัยปรับแบบวัดแรงจูงใจในการท างานจาก
แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (รูปแบบและเป้าหมายการท างาน) ของจินตนา บิลมาศ และคณะ (2529) 
ซึ่งพิจารณาได้ว่าแบบวัดนั้นวัดแรงจูงใจในการท างาน 3 องค์ประกอบตามแนวคิดของ Hermans 
(1970) ผู้วิจัยจึงได้ท าการปรับเรียบเรียงข้อความให้มีความเหมาะสมกับบริบท และกลุ่มตัวอย่างท่ี
ศึกษา แบบวัดฉบับนี้ มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิดจ านวนท้ังส้ิน 11 ข้อ โดยเป็นข้อค าถามเชิงบวก 
(Positive) ท้ังหมด และมีองค์ประกอบอยู่ 3 ด้าน ซึ่งสามารถจ าแนกตามข้อได้ ดังนี้ (ดังแสดงใน
ตารางท่ี 3.2) 
 1) การพัฒนาตนเองและมีความทะเยอทะยานในระดับท่ีเหมาะสมกับความสามารถของ
ตนเองท่ี (Aspiration Level) จ านวน 4 ข้อ (ข้อ 1, 2, 9, 10)  
 2) ความมุ่งมานะพยายาม (Upward Mobility) จ านวน 3 ข้อ (ข้อ 3, 5, 11)  
 3) การไม่ละท้ิงงาน แม้จะเผชิญกับงานท่ียากล าบาก (Persistence) จ านวน 4 ข้อ                       
(ข้อ 4, 6, 7, 8)  
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 แบบวัดในส่วนนี้เป็นแบบให้เลือกตอบตามมาตรวัดแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale ) 6 ระดับ คือ “จริงท่ีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” และก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนเป็น 6 ถึง 1 
ตามล าดับ 
 
 ตัวอย่างแบบวัดแรงจูงใจในการท างาน  
 

ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

6 5 4 3 2 1 

1 
ปัจจุบันท่านสามารถคิดหาวิธีจะปฏิบัติงานให้เสร็จเร็ว 
และดีขึ้น 

        
    

 
 แบบวัดฉบับท่ี 3 แบบวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ผู้วิจัยพัฒนาแบบวัดตาม
แนวคิดของ Organ (1988) และแปลข้อค าถามจากแบบวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ
จากงานวิจัยของ Podsakoff และคณะ (1990) โดยผู้วิจัยได้ท าการปรับเรียบเรียงข้อความให้มีความ
เหมาะสมกับบริบท และกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา แบบวัดฉบับนี้ มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิดจ านวน
ท้ังส้ิน 20 ข้อ โดยเป็นข้อค าถามเชิงบวก (Positive) ท้ังหมด และมีองค์ประกอบอยู่ 5 ด้าน ซึ่ง
สามารถจ าแนกตามข้อได้ดังนี้ (ดังแสดงในตารางท่ี 3.3) 
 1) พฤติกรรมด้านการให้ความช่วยเหลือ (Altruism)   จ านวน 5 ข้อ (ข้อ 1-5) 
 2) พฤติกรรมด้านการค านึงถึงผู้อื่น (Courtesy)   จ านวน 4 ข้อ  (ข้อ 6-9)  
 3) พฤติกรรมด้านความอดทนอดกล้ัน (Sportsmanship)  จ านวน 4 ข้อ (ข้อ 10-13)  
 4) พฤติกรรมด้านการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue)  จ านวน 3 ข้อ (ข้อ 14-16)  
 5) พฤติกรรมด้านความส านึกในหน้าท่ี (Conscientiousness) จ านวน 4 ข้อ (ข้อ 17-20) 
 แบบวัดในส่วนนี้เป็นแบบให้เลือกตอบตามมาตรวัดแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale ) 6 ระดับ คือ “จริงท่ีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” และก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนเป็น 6 ถึง 1  
ตามล าดับ 
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  ตัวอย่างแบบวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
 

ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

6 5 4 3 2 1 

1 ท่านช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานท่ีมีงานล้นมือ             
 
 แบบวัดฉบับท่ี 4 แบบวัดประสิทธิผลการท างานในองค์การ ผู้วิจัยพัฒนาแบบวัดประสิทธิผล
การท างานในองค์การตามแนวคิดของศรีอาภา พฤทธิประเสริฐ (2558) ซึ่งสร้างขึ้นตามแนวคิดของ 
Chemers และ Ayman (1985) โดยผู้วิจัยได้ท าการปรับเรียบเรียงข้อความให้มีความเหมาะสมกับ
บริบท และกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา แบบวัดฉบับนี้ มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิดจ านวนท้ังส้ินด 11 ข้อ 
โดยเป็นข้อค าถามเชิงบวก (Positive) ท้ังหมด และมีองค์ประกอบอยู่ 3 ด้าน ซึ่งสามารถจ าแนกตาม
ข้อได้ดังนี้ (ดังแสดงในตาราง ท่ี 3.4)  
 1) คุณภาพผลงาน (Quality of Work)    จ านวน 4 ข้อ (ข้อท่ี 1-4)  
 2) ปริมาณผลงาน (Quantity of Work)   จ านวน 4 ข้อ (ข้อท่ี 5-8)  
 3) ความตรงต่อเวลาในการท างาน (Timing of Work)  จ านวน 3 ข้อ (ข้อท่ี 9-11)  
 แบบวัดในส่วนนี้เป็นแบบให้เลือกตอบตามมาตรวัดแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale ) 6 ระดับ คือ “จริงท่ีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” และก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนเป็น 6 ถึง 1  
ตามล าดับ 
 
 ตัวอย่างแบบวัดประสิทธิผลการท างานในองค์การ 
 

ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

6 5 4 3 2 1 

1 ท่านปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามมาตรฐานขององค์การ             
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3.4  การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 
 ผู้วิจัยศึกษาข้อมูล เอกสาร บทความ ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ประสิทธิผลการท างานในองค์การ และแรงจูงใจในการท างาน เพื่อหา
องค์ประกอบท่ีมีความครอบคลุม และชัดเจนของตัวแปรท่ีท าการศึกษา และน ามาใช้เป็นแนวทางใน
การคัดเลือก พัฒนา และปรับข้อค าถามท่ีได้จากการประมวลเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ท าการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ท้ังในด้านความครอบคลุมของเนื้อหา 
บริบทของข้อความท่ีมีความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา รวมถึงความ ถูกต้องของภาษา        
โดยแบบวัดทุกฉบับได้รับการให้ค าปรึกษาแนะน า และตรวจสอบความถูกต้องจากท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เมื่อได้แก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงได้
น าเสนอต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอรับค าปรึกษาแนะน า ตรวจสอบความถูกต้อง
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และน าไปแก้ไขพร้อมกับหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง
ระหว่างวัตถุประสงค์กับข้อค าถาม หรือ IOC (Index of Item Objective Congruence) ซึ่งเป็น            
การตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหาจากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน คือ หนึ่ง รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน 
สอง รศ.ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ และสาม รศ.ดร.บังอร โสฬส ด้วยการประเมินให้คะแนน 3 ระดับ 
ดังนี้ 
 ให้คะแนน  +1    หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามสามารถวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 ให้คะแนน    0    หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสามารถวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 ให้คะแนน   -1   หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามไม่สามารถวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
โดยมีสูตรการค านวณคะแนนประเมินดังต่อไปนี้ 
 
     IOC =  ∑R 
               N 
 
เมื่อ 
 IOC คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับข้อค าถามมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 
 ∑R  คือ ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 
 N   คือ จ านวนผู้เช่ียวชาญ  
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 ท้ังนี้ ผู้วิ จัยต้องคัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไปมาเป็น         
ข้อค าถาม หลังการตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้องจากข้อค าถามทุกข้อผู้วิจัยพบว่าข้อค าถาม 
ทุกข้อในแบบวัดทุกฉบับมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 หลังจากปรับแก้ไขแบบวัดตามค าแนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยได้
ทดลองน าแบบวัดไปใช้กับมหาบัณฑิตคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (นิด้า)ท่ีส าเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีท าการศึกษา 
จ านวน 50 คน และน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบวัดแต่ละฉบับ โดยหา
ความสัมพันธ์ระหว่างรายข้อกับแบบวัดท้ังฉบับ (Corrected Item-Total Correlation) หาอ านาจ
จ าแนกของข้อค าถามแต่ละข้อ (Discrimination t-value) และหาค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดแต่ละ
ฉบับ (Cronbach’s Alpha Reliability) เพื่อให้ได้แบบวัดท่ีมีคุณภาพเหมาะสมท่ีจะน าไปใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลต่อไป โดยมีรายละเอียดการหาคุณภาพของแบบวัดแต่ละฉบับ ดังนี้ 
 1) ผลการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือแบบวัดแรงจูงใจในการท างานมีข้อค าถามท่ีมี
ความสัมพันธ์และมีค่าอ านาจจ าแนกถึงระดับนัยส าคัญทางสถิติ 11 ข้อ (ดังแสดงในตารางท่ี 3.2) 
เนื่องจากเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ค่า r มากกว่า 0.20 พบว่าข้อค าถามข้อท่ี 6 มีค่า r เท่ากับ 0.084        
ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ ผู้วิ จัยจึงตัดข้อค าถามข้อนี้ออก และพบว่าก่อนตัดข้อค าถามแบบวัดฉบับนี้              
มีค่าความเช่ือมั่น (Cronbach’s Alpha Reliability) เท่ากับ 0.798  
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ตารางท่ี 3.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบวัดแรงจูงใจในการท างาน 
 

แรงจูงใจในการท างาน ทิศทาง r t sig 
1. ปัจจุบันท่านสามารถคิดหาวิธีจะปฏิบัติงานให้เสร็จเร็ว และ
ดีขึ้น 

+ .486 4.608 .000 

2. ท่านมีการจัดตารางเวลาท างาน และพยายามท าให้ได้
ตามนั้น 

+ .409 3.377 .001 

3. ปัจจุบันท่านทุ่มเทความพยายามมากขึ้นให้กับงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

+ .369 3.404 .001 

4. เวลาท างานในแต่ละวันของท่านผ่านไปอย่างมีค่าและ
รวดเร็ว 

+ .467 3.385 .001 

5. ท่านไม่ย่อท้อต่อปัญหาหรืออุปสรรคในการท างาน โดย
พยายามท าจนกว่าจะส าเร็จ 

+ .635 4.571 .000 

6. บ่อยครั้งท่านยังคงรู้สึกว่า ความมุมานะท างานหนักเป็นส่ิงท่ี
สูญเปล่า 

- .084 2.570 .013 

7. เพื่อนร่วมงานลงความเห็นว่าท่านเป็นคนขยัน + .666 4.679 .000 
8. ท่านได้รับการช่ืนชมว่าท่านท างานได้ดีมีประสิทธิภาพสูง + .672 5.301 .000 
9. ท่านท างานในหน้าท่ีของท่านได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
โดยไม่เบ่ือ 
10. ท่านพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้ ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 

+ 
 
+ 
 

.592 
 

.670 

3.894 
 

4.488 

.000 
 

.000 

11. ถ้าเลือกได้ ท่านจะเลือกท างานท่ีท้าทายความสามารถของ
ท่านมากกว่าท างานง่ายๆ 

+ .509 2.761 .008 

12. ท่านมีเพื่อนร่วมงานท่ีทุ่มเทและท างานอย่างขยันขันแข็ง
ร่วมกับท่าน 

+ .268 1.936 .059 

หมายเหตุ:  ค่า r คือ ความสัมพันธ์ระหว่างรายข้อกับแบบวัดทั้งฉบับ (Corrected Item-Total    
             Correlation)  
  ค่า t คือ ค่าอ านาจจ าแนกของข้อค าถามรายข้อ (Discrimination t-value) 

  
 เมื่อน าแบบวัดไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างพบว่าหลังตัดข้อค าถามมีค่า
ความเช่ือมั่น (Cronbach’s Alpha Reliability) เท่ากับ 0.840  
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 2) ผลการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือแบบวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมี   
ข้อค าถามท่ีมีความสัมพันธ์และมีค่าอ านาจจ าแนกถึงระดับนัยส าคัญทางสถิติท้ัง  20 ข้อ (ดังแสดงใน
ตารางท่ี 3.3) และมีค่าความเช่ือมั่น (Cronbach’s Alpha Reliability) เท่ากับ 0.920 ผู้วิจัยจึงใช้            
ข้อค าถามท้ัง 20 ข้อนี้ในการวิจัย และเมื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง มีค่า
ความเช่ือมั่น (Cronbach’s Alpha Reliability) เท่ากับ 0.833  
 
ตารางท่ี 3.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ทิศทาง r t sig 
1. ท่านช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานท่ีมีงานล้นมือ + .616 5.543 .000 
2. ท่านพร้อมจะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานทุกคน + .560 4.302 .000 
3. ท่านปฏิบัติงานแทนเพื่อนร่วมงานท่ีไม่มาท างาน + .536 4.181 .000 
4. ท่านเต็มใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานท่ีมีปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน 

+ .566 5.147 .000 

5. ท่านยินดีให้ค าแนะน าพนักงานใหม่โดยไม่ต้องร้องขอ + .426 3.301 .002 
6. ท่านพยายามหลีกเล่ียงการสร้างปัญหากับเพื่อนร่วมงาน + .689 6.177 .000 
7. ท่านค านึงถึงผลกระทบจากการกระท าของท่านต่อเพื่อน
ร่วมงาน 

+ .625 4.889 .000 

8. ท่านไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น + .404 2.889 .006 
9. ท่านให้ความส าคัญกับพฤติกรรมของท่านท่ีส่งผลต่องาน
ของผู้อื่น 

+ .544 3.680 .001 

10. ท่านไม่เพิกเฉยต่อปัญหาท่ีเกิดขึ้นในองค์การ + .759 6.501 .000 
11. ท่านไม่เสียเวลาไปกับการบ่นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ + .595 4.843 .000 
12. ท่านมุ่งสนใจในส่ิงท่ีผิดพลาดมากกว่าค าชม + .530 4.036 .000 
13. ท่านยอมรับ และช่วยแก้ ไขข้อบกพร่องของการ
ด าเนินงานขององค์การ 

+ .772 6.105 .000 
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ตารางท่ี 3.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ทิศทาง r t sig 
14. ท่านให้ความส าคัญกับการประชุม และเข้าร่วมด้วย
ความเต็มใจ 

+ .631 4.489 .000 

15. ท่านช่วยเหลืองานต่างๆ ท่ีช่วยสร้างภาพลักษณ์ของ
องค์การด้วยความเต็มใจ แม้ไม่ใช่หน้าท่ีของท่าน 

+ .670 5.265 .000 

16. ท่านอ่าน และติดตามประกาศ/บันทึก/ค า ส่ังของ
องค์การอยู่เสมอ 

+ .543 4.575 .000 

17. ท่านปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ + .505 3.866 .000 
18. ท่านปฏิบัติงานตามบรรทัดฐานขององค์การ + .641 4.382 .000 
19. ท่านไม่พักก่อนเวลา และไม่พักเกินเวลาท่ีก าหนด + .541 3.775 .000 
20. ท่านปฏิบัติตามกฎ/ข้อบังคับขององค์การเสมอ + .722 7.105 .000 
หมายเหตุ:  ค่า r คือ ความสัมพันธ์ระหว่างรายข้อกับแบบวัดทั้งฉบับ (Corrected Item-Total   
   Correlation)  
     ค่า t คือ ค่าอ านาจจ าแนกของข้อค าถามรายข้อ (Discrimination t-value) 

 
 3) ผลการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ แบบวัดประสิทธิผลการท างานในองค์การ มีข้อค าถาม
ท่ีมีความสัมพันธ์และมีค่าอ านาจจ าแนกถึงระดับนัยส าคัญทางสถิติ11 ข้อ (ดังแสดงในตารางท่ี 3.4) 
เนื่องจากเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ค่า r มากกว่า 0.20 พบว่าข้อค าถามข้อท่ี 11 มีค่า r เท่ากับ 0.188 
ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ผู้วิจัยจึงตัดข้อค าถามข้อนี้ออก และพบว่าก่อนตัดข้อค าถามแบบวัดฉบับนี้ มีค่าความ
เช่ือมั่น (Cronbach’s Alpha Reliability) เท่ากับ 0.787  
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ตารางท่ี 3.4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบวัดประสิทธิผลการท างานในองค์การ 
 

ประสิทธิผลการท างานในองค์การ ทิศทาง r t sig 
1. ท่านปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามมาตรฐานขององค์การ + .535 5.118 .000 
2. ท่านปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และละเอียด
รอบคอบ 

+ .419 3.123 .003 

3. ผลงานของท่านมีความน่าเช่ือถือสามารถน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจได้ 

+ .672 5.187 .000 

4. ผลงานของท่านโดยท่ัวไปมีคุณภาพสูง + .426 3.344 .002 
5. เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนร่วมงานโดยท่ัวไปท่านท างาน
ได้ปริมาณมากกว่า 

+ .351 2.143 .037 

6. ท่านมักท างานไม่ได้ปริมาณตามท่ีองค์การก าหนด - .285 2.498 .016 
7. ในแต่ละวันหรือแต่ละเดือนท่านท างานได้ปริมาณ
มากกว่าท่ีคาดหวัง 

+ .501 3.640 .001 

8. ท่านมีปริมาณผลงาน ท่ีเหมาะสมกับหน้า ท่ีความ
รับผิดชอบ 

+ .595 3.976 .000 

9. โดยปกติท่านปฏิบัติงานได้ส าเร็จ ครบถ้วนภายในเวลาท่ี
หน่วยงานต้องการ 

+ .727 5.558 .000 

10. ท่านสามารถท างานได้ส าเร็จตามแผนงานท่ีวางไว้ + .796 5.556 .000 
11. ท่านมาปฏิบัติงานสายเป็นประจ า - .188 3.362 .002 
12. ท่านสามารถวางแผนบริหารเวลา เพื่อให้งานเสร็จตาม
เวลาท่ีก าหนดไว้ 

+ .588 5.675 .000 

หมายเหตุ:  ค่า r คือ ความสัมพันธ์ระหว่างรายข้อกับแบบวัดทั้งฉบับ (Corrected Item-Total   
   Correlation)  
     ค่า t คือ ค่าอ านาจจ าแนกของข้อค าถามรายข้อ (Discrimination t-value) 

 
 เมื่อน าแบบวัดไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างพบว่าหลังตัดข้อค าถามมีค่า
ความเช่ือมั่น (Cronbach’s Alpha Reliability) เท่ากับ 0.830  
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3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการแจกแบบวัดแบบเป็นกระดาษร่วมกับการแจกแบบวัด
แบบออนไลน์ ซึ่งจัดท าผ่าน Google Document และส่งแบบวัดนั้นผ่านทางอีเมลล์ของผู้ตอบ     
แบบวัดแต่ละคน โดยก่อนท าการแจกแบบวัดผู้วิจัยติดต่อฝ่ายการศึกษาคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
ประชาสัมพันธ์ความร่วมมือการตอบแบบวัดจากนั้นผู้วิจัยจึงเริ่มเก็บข้อมูล ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเก็บ
ข้อมูลต้ังแต่เดือนมกราคม-มีนาคม ท าการแจกแบบวัดไปท้ังส้ินจ านวน 500 ชุด ท้ังนี้ก่อนท าการแจก
แบบวัดผู้วิจัยได้อธิบายวัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการวิจัยในครั้งนี้ให้แก่ผู้ตอบแบบวัดทราบ 
เพื่อให้ผู้ตอบแบบวัดมีความเต็มใจ และตอบแบบวัดตามความเป็นจริงมากท่ีสุด ผู้วิจัยได้รับแบบวัดคืน
จ านวน 401 ชุด คิดเป็นร้อยละ 80.2 ของแบบวัดท่ีแจกไป ซึ่งเป็นจ านวนท่ีเพียงพอต่อการวิเคราะห์
ข้อมลูจากนั้นน าแบบวัดมาตรวจความครบถ้วน สมบูรณ์พร้อมให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ และ
น าข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
 

3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  
(Quantitative Analysis) โดยผู้วิจัยจะท าการกรอกข้อมูลและลงรหัสในแบบวัดทุกข้อ ซึ่งข้อมูล
ท้ังหมดจะถูกวิเคราะห์และประมวลผลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็ จรูปทางสถิติ เพื่อทดสอบ
สมมติฐานและนอกเหนือสมมติฐาน โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
 เพื่ ออธิบายลักษณะข้อมูล ท่ัวไปของก ลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยการหาค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  

2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
 เพื่อทดสอบสมมติฐานประกอบด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s 
Correlation Coefficient) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีศึกษา และการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณแบบเพิ่มทีละตัวแปร (Multiple Regression Analysis: Stepwise) เพื่อวิเคราะห์อ านาจใน
การท านายร่วมกันของแรงจูงใจในการท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การท่ีมีต่อ
ประสิทธิผลการท างานในองค์การ 
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 เพื่อทดสอบนอกเหนือสมมติฐานประกอบด้วยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย  2 
กลุ่มแบบเป็นอิสระต่อกัน (Independent Samples t-test) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของ 
แรงจูงใจในการท างาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และประสิทธิผลการท างานใน
องค์การของบุคลากรวัยท างานท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน (เพศ คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) 
สุดท้าย และสถานะการศึกษา) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มทีละตัวแปร (Multiple 
Regression Analysis: Stepwise) เพื่อวิเคราะห์อ านาจในการท านายร่วมกันของแรงจูงใจในการ
ท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การท่ีมีต่อประสิทธิผลการท างานในองค์การของ
บุคลากรวัยท างานท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน (คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) สุดท้าย และสถานะ
การศึกษา) 
 
ตารางท่ี 3.5 สมมติฐานการวิจัยและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

สมมติฐานการวิจัย สถิติวิเคราะห์ข้อมูล 
สมมติฐานท่ี 1 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการท างานในองค์การ 

 Pearson’s Correlation Coefficient 

สมมติฐานท่ี 2 แรงจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 

 Pearson’s Correlation Coefficient 

สมมติฐานท่ี 3 แรงจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับประสิทธิผลการท างานในองค์การ 

 Pearson’s Correlation Coefficient 

สมมติฐานท่ี 4 แรงจูงใจในการท างานและพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การมีอ านาจร่วมกันในการท านาย
ประสิทธิผลการท างานในองค์การ 

 Multiple Regression Analysis:    
 Stepwise 

  
 
 



 
 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการท างาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และ
ประสิทธิผลการท างานในองค์การของบุคลากรวัยท างานเป็นการวิจัยเชิงปริมาณท่ีมุ่งเน้นศึกษาหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอันได้แก่ แรงจูงใจในการท างาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การ และประสิทธิผลการท างานในองค์การ รวมถึงศึกษาอ านาจในการท านายร่วมกันของ
แรงจูงใจในการท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การท่ีมีต่อประสิทธิผลการท างานใน
องค์การ ในบทนี้ได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีศึกษา และผลการวิเคราะห์อ านาจในการท านายของตัวแปร          
ตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ รวมท้ังผลการวิเคราะห์ข้อมูลนอกเหนือสมมติฐาน 
 

4.1  ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรวัยท างาน ซึ่งเป็นพนักงานในองค์การท่ีเพิ่งส าเร็จ
การศึกษาระดับมหาบัณฑิต และอยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จ านวน 401 คน โดยมี
ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (ดังแสดงในตารางท่ี 4.1) 

1) เพศ กลุ่มตัวอย่างท่ีท าการศึกษาเป็นเพศหญิง จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.6 
และเพศชาย จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4  

2) ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดศึกษาในระดับปริญญาโท จ านวน 401 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100  

3) นักศึกษาคณะ กลุ่มตัวอย่างท่ีท าการศึกษาจากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 
269 คน คิดเป็นร้อยละ 67.1 และจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.9 

4) สถานะการศึกษา กลุ่มตัวอย่างท่ีท าการศึกษามีสถานะส าเร็จการศึกษา จ านวน       
253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.1 โดยแบ่งเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน 
132 คน คิดเป็นร้อยละ 32.9 และจากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 121 คน คิดเป็น       
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ร้อยละ 30.2 และกลุ่มตัวอย่างอยู่ระหว่างการศึกษาจากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ านวน       
148 คน คิดเป็นร้อยละ 36.9  

5) คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) สุดท้าย กลุ่มตัวอย่างท่ีท าการศึกษามีคะแนนเฉล่ียสะสม 
(GPA) ต้ังแต่ 2.42-4.00 (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.52 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .248) แบ่งเป็นกลุ่ม
คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) สุดท้ายสูง คือ มีคะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) สุดท้ายมากกว่า 3.52 จ านวน 
193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.1 และกลุ่มคะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) สุดท้ายต่ า คือ มีคะแนนเฉล่ียสะสม 
(GPA) สุดท้ายน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.52 จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 51.9 

6) อายุ กลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง 26-30 ปี และอายุระหว่าง 31-35 ปี มีจ านวนมากท่ีสุด 
และเป็นจ านวนท่ีใกล้เคียงกัน คือ จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.2 และ จ านวน 128 คน       
คิดเป็นร้อยละ 31.9 ตามล าดับ รองลงมา คือ อายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.2 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 36-40 ปี จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 รองลงมา คือ อายุ
ระหว่าง 20-25 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 และอายุมากกว่า 50 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.5 

7) สถานภาพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 75.1 
รองลงมามีสถานภาพสมรส จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.2 รองลงมาสถานภาพหย่า/หม้าย 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 และสถานภาพแยกกันอยู่มีน้อยท่ีสุดจ านวน 1 คน คิดเป็น          
ร้อยละ 0.2  

8) องค์การท่ีท างาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท างานองค์การ/บริษัทเอกชน จ านวน 260 คน  
คิดเป็นร้อยละ 64.8 ท างานราชการ จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ท างานรัฐวิสาหกิจ จ านวน       
45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 ท าธุรกิจส่วนตัว จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 และอื่นๆ จ านวน     
9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 
 ผลการวิเคราะห์ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างดังท่ีกล่าวมาแล้ว (ดังแสดงในตารางท่ี 4.1 ) 
สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นพนักงานในองค์การท่ีเพิ่งส าเร็จการศึกษาและอยู่
ระหว่างการศึกษา จ านวน 401 คน โดยมีจ านวนเพศหญิง (63.6%) มากกว่าเพศชาย (36.4%)     
กลุ่มตัวอย่างทุกคนศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) สุดท้ายของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.52 กลุ่มตัวอย่างมีอายุ
ระหว่าง 26-30 ปี (32.2%) และ 31-35 ปี (31.9%) โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด (75.1 %) และ
ท างานอยู่ในองค์การ/บริษัทเอกชน (64.8%) มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.1 ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างแสดงด้วยจ านวนและร้อยละ 
 

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน)            ร้อยละ 
1. เพศ 
           ชาย 
           หญิง 

 
146 
255 

 
36.4 
63.6 

2. ระดับการศึกษา 
           ปริญญาโท 
3. นักศึกษาคณะ 
           คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
           คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
4. สถานะการศึกษา 
           ส าเร็จการศึกษา 
           อยู่ระหว่างการศึกษา 

 
401 

 
269 
132 

 
253 
148 

 
100 

 
67.1 
32.9 

 
63.1 
36.9 

5. คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) สุดท้าย 
           คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) สุดท้ายสูง 
           คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) สุดท้ายต่ า 

 
193 
208 

 
48.1 
51.9 

6. อายุ 
           20-25 ปี 
           26-30 ปี 
           31-35 ปี 
           36-40 ปี 
           41-50 ปี 
           มากกว่า 50 ปี 

 
7 

129 
128 
58 
77 
2 

 
1.7 
32.2 
31.9 
14.5 
19.2 
0.5 

7. สถานภาพ 
           โสด 
           สมรส 
           หย่า/หม้าย 
           แยกกันอยู่ 

 
301 
93 
6 
1 

 
75.1 
23.2 
1.5 
0.2 
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ตารางท่ี 4.1 ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างแสดงด้วยจ านวนและร้อยละ (ต่อ) 
 

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน)           ร้อยละ 
8. องค์การท่ีท างาน 
           ราชการ 
           รัฐวิสาหกิจ 
           องค์การ/บริษัทเอกชน 
           ธุรกิจส่วนตัว 
           อื่นๆ 

 
60 
45 
260 
27 
9 

 
15.0 
11.2 
64.8 
6.7 
2.2 

 

4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างาน พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และประสิทธิผลการท างานในองค์การ โดยใช้การวิเคราะห์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี 
1-3 และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มทีละตัวแปร (Multiple Regression Analysis: 
Stepwise) เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี 4 ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทดสอบแต่ละสมมติฐาน      
พบผลการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 
 4.2.1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างาน พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ และประสิทธิผลการท างานในองค์การ 
 
  4.2.1.1 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และประสิทธิผลการท างานในองค์การท้ังโดยรวมและรายด้าน     
เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ท่ีว่า “พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ประสิทธิผลการท างานในองค์การ” (ดังแสดงในตารางท่ี 4.2) พบว่า 
 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการ
ท างานในองค์การโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = .631, p < .01) ท้ังยังมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับประสิทธิผลการท างานในองค์การในแต่ละด้าน คือ ด้านคุณภาพผลงาน ด้านปริมาณผลงาน และ
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ด้านความตรงต่อเวลาในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = .634, .446, .555 ตามล าดับ,       
p < .01)  
 เมื่อพิจารณาการวิเคราะห์รายด้านพบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในด้าน
การให้ความช่วยเหลือ ด้านการค านึงถึงผู้อื่น ด้านความอดทนอดกล้ัน ด้านการให้ความร่วมมือ และ
ด้านความส านึกในหน้าท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการท างานในองค์การโดยรวมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (r = .463 .306, 530, .550, .543 ตามล าดับ, p < .01) นอกจากนี้พบผลท่ี
สอดคล้องกันว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในแต่ละด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ประสิทธิผลการท างานในองค์การรายด้านทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกล่าวคือ 

1) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในด้านการให้ความช่วยเหลือมีความ 
สัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการท างานในองค์การแต่ละด้าน คือ ด้านคุณภาพผลงาน ด้านปริมาณ
ผลงาน และด้านความตรงต่อเวลาในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = .439, .361, .396 
ตามล าดับ, p < .01) 

2) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในด้านการค านึงถึงผู้อื่นมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับประสิทธิผลการท างานในองค์การแต่ละด้าน คือ ด้านคุณภาพผลงาน ด้านปริมาณผลงาน และ
ด้านความตรงต่อเวลาในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = .290, .203, .305 ตามล าดับ,      
p < .01) 

3) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในด้านความอดทนอดกล้ันมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับประสิทธิผลการท างานในองค์การแต่ละด้าน คือ ด้านคุณภาพผลงาน ด้านปริมาณผลงาน 
และด้านความตรงต่อเวลาในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = .552, .364, .455 ตามล าดับ, 
p < .01) 

4) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในด้านการให้ความร่วมมือมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับประสิทธิผลการท างานในองค์การแต่ละด้าน คือ ด้านคุณภาพผลงาน ด้านปริมาณผลงาน 
และด้านความตรงต่อเวลาในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = .568, .377, .478 ตามล าดับ, 
p < .01) 

5) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในด้านความส านึกในหน้าท่ีมีความ 
สัมพันธ์ เ ชิงบวกกับประสิทธิผลการท างานในองค์การแต่ละด้าน คือ ด้านคุณภาพผลงาน            
ด้านปริมาณผลงาน และด้านความตรงต่อเวลาในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = .569, 
.381, .452 ตามล าดับ, p < .01) 
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ตารางท่ี 4.2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การกับ
ประสิทธิผลการท างานในองค์การ 
 

 
 

ตัวแปร 

2. ประสิทธิผลการท างานในองค์การ 

2.1 โดยรวม 2.2 ด้านคุณภาพ
ผลงาน 

2.3 ด้านปริมาณ
ผลงาน 

2.4 ด้านความ
ตรงต่อเวลาใน

การท างาน 

1.1 .631** .634** .446** .555** 

1.2 .463** .439** .361** .396** 

1.3 .306** .290** .203** .305** 

1.4 .530** .552** .364** .455** 

1.5 .550** .568** .377** .478** 

1.6 .543** .569** .381** .452** 

หมายเหตุ:  1) **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
     2) ก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ดังน้ี 
      ก าหนดให้ 1 คือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
      1.1พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวม 
           1.2 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการให้ความช่วยเหลือ 
      1.3 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการค านึงถึงผู้อื่น 
      1.4 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านความอดทนอดกลั้น 
      1.5 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการให้ความร่วมมือ 
       1.6 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านความส านึกในหน้าท่ี 
            ก าหนดให้ 2 คือ ประสิทธิผลการท างานในองค์การ 
       2.1 ประสิทธิผลการท างานในองค์การโดยรวม 
         2.2 ประสิทธิผลการท างานในองค์การด้านคุณภาพผลงาน 
      2.3 ประสิทธิผลการท างานในองค์การด้านปริมาณผลงาน 
       2.4 ประสิทธิผลการท างานในองค์การด้านความตรงต่อเวลาในการท างาน 
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  4.2.1.2 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างแรงจูงใจใน
การท างาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ท้ังโดยรวมและรายด้าน เพื่อทดสอบ
สมมติฐานท่ี 2 ท่ีว่า “แรงจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององค์การ” (ดังแสดงในตารางท่ี 4.3) พบว่า 
 แรงจูงใจในการท างานโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ 
องค์การโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = .636, p < .01) ท้ังยังมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในแต่ละด้าน คือ ด้านการให้ความช่วยเหลือ ด้านการ
ค านึงถึงผู้อื่น ด้านความอดทนอดกล้ัน ด้านการให้ความร่วมมือ และด้านความส านึกในหน้าท่ีอย่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = .506, .255, .586, .564, .515 ตามล าดับ, p < .01) 
 เมื่อพิจารณาการวิเคราะห์รายด้านพบว่าแรงจูงใจในการท างานในด้านการพัฒนาตนเองและ
มีความทะเยอทะยานในระดับท่ีเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง ด้านความมุ่งมานะพยายาม 
และ ด้านการไม่ละท้ิงงาน แม้จะเผชิญกับงานท่ียากล าบากมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = .582, .511, .519 ตามล าดับ,       
p < .01) นอกจากนี้พบผลท่ีสอดคล้องกันว่าแรงจูงใจในการท างานท้ังสามด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การรายด้านทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกล่าวคือ  

1) แรงจูงใจในการท างานด้านการพัฒนาตนเองและมีความทะเยอทะยานในระดับท่ี
เหมาะสมกับความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การแต่ละด้าน คือ ด้านการให้ความช่วยเหลือ ด้านการค านึงถึงผู้อื่น ด้านความอดทนอดกล้ัน 
ด้านการให้ความร่วมมือ และด้านความส านึกในหน้าท่ีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = .473, .266, 
.521, .473, .459 ตามล าดับ, p < .01) 

2) แรงจูงใจในการท างานด้านความมุ่งมานะพยายามมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การแต่ละด้าน คือ ด้านการให้ความช่วยเหลือ ด้านการค านึงถึง
ผู้อื่น ด้านความอดทนอดกล้ัน ด้านการให้ความร่วมมือ และด้านความส านึกในหน้าท่ีอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (r = .429, .220, .458, .432, .394 ตามล าดับ, p < .01)  

3) แรงจูงใจในการท างานด้านการไม่ละท้ิงงาน แม้จะเผชิญกับงานท่ียากล าบากมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การแต่ละด้าน คือ ด้านการให้ความ
ช่วยเหลือ ด้านการค านึงถึงผู้อื่น ด้านความอดทนอดกล้ัน ด้านการให้ความร่วมมือ และด้านความ
ส านึกในหน้าท่ีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (r = .390, .170, .499, .509, .444 ตามล าดับ, p < .01)  
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ตารางท่ี 4.3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององค์การ 
 
 
 

ตัวแปร 

1. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

1.1 โดยรวม 1.2 ด้าน
การให้ความ
ช่วยเหลือ 

1.3 ด้าน
การค านึงถึง

ผู้อื่น 

1.4 ด้าน
ความอดทน

อดกลั้น 

1.5 ด้าน
การให้ความ

ร่วมมือ 

1.6 ด้าน
ความส านึก
ในหน้าที ่

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 

.636** 

.582** 

.511** 

.519** 

.506** 

.473** 

.429** 

.390** 

.255** 

.266** 

.220** 

.170** 

.586** 

.521** 

.458** 

.499** 

.564** 

.473** 

.432** 

.509** 

.515** 

.459** 

.394** 

.444** 

หมายเหตุ:  1) **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

     2) ก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ดังน้ี 

      ก าหนดให้ 1 คือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

   1.1พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวม 

        1.2 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการให้ความช่วยเหลือ 

        1.3 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการค านึงถึงผู้อื่น 

        1.4 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านความอดทนอดกลั้น 

       1.5 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการให้ความร่วมมือ 

        1.6 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านความส านึกในหน้าท่ี 

      ก าหนดให้ 3 คือ แรงจูงใจในการท างาน 

   3.1 แรงจูงใจในการท างานโดยรวม 

   3.2 แรงจูงใจในการท างานด้านการพัฒนาตนเองและมีความทะเยอทะยานในระดับที่

   เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง 

   3.3 แรงจูงใจในการท างานด้านความมุ่งมานะพยายาม 

   3.4 แรงจูงใจในการท างานด้านการไม่ละทิ้งงาน แม้จะเผชิญกับงานที่ยากล าบาก 
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  4.2.1.3 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างแรงจูงใจใน
การท างาน และประสิทธิผลการท างานในองค์การท้ังโดยรวมและรายด้าน เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี 3 
ท่ีว่า “แรงจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการท างานในองค์การ” (ดังแสดง
ในตารางท่ี 4.4) พบว่า 
 แรงจูงใจในการท างานโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการท างานในองค์การ
โดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = .666, p < .01) ท้ังยังมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผล
การท างานในองค์การในแต่ละด้าน คือ ด้านคุณภาพผลงาน ด้านปริมาณผลงาน และด้านความตรงต่อ
เวลาในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = .657, .480, .586 ตามล าดับ, p < .01) 
 เมื่อพิจารณาการวิเคราะห์รายด้านพบว่าแรงจูงใจในการท างานในด้านการพัฒนาตนเองและ
มีความทะเยอทะยานในระดับท่ีเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง ด้านความมุ่งมานะพยายาม 
และ ด้านการไม่ละท้ิงงาน แม้จะเผชิญกับงานท่ียากล าบากมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการ
ท างานในองค์การโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = .581, .477, .605 ตามล าดับ, p < .01) 
นอกจากนี้พบผลท่ีสอดคล้องกันว่าแรงจูงใจในการท างานท้ังสามด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ประสิทธิผลการท างานในองค์การรายด้านทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกล่าวคือ  

1) แรงจูงใจในการท างานด้านการพัฒนาตนเองและมีความทะเยอทะยานในระดับท่ี
เหมาะสมกับความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการท างานในองค์การ   
แต่ละด้าน คือ ด้านคุณภาพผลงาน ด้านปริมาณผลงาน และด้านความตรงต่อเวลาในการท างานอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (r = .575, .409, .524 ตามล าดับ, p < .01) 

2) แรงจูงใจในการท างานด้านความมุ่งมานะพยายามมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ประสิทธิผลการท างานในองค์การแต่ละด้าน คือ ด้านคุณภาพผลงาน ด้านปริมาณผลงาน และด้าน
ความตรงต่อเวลาในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = .468, .326, .445 ตามล าดับ, p < .01)  

3) แรงจูงใจในการท างานด้านการไม่ละท้ิงงาน แม้จะเผชิญกับงานท่ียากล าบากมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการท างานในองค์การแต่ละด้าน คือ ด้านคุณภาพผลงาน ด้าน
ปริมาณผลงาน และด้านความตรงต่อเวลาในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = .598, .456, 
.505 ตามล าดับ, p < .01)  
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ตารางท่ี 4.4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับประสิทธิผลการท างานใน
องค์การ  
 

 
 

ตัวแปร 

2. ประสิทธิผลการท างานในองค์การ 

2.1 โดยรวม 2.2 ด้านคุณภาพ
ผลงาน 

 

2.3 ด้านปริมาณ
ผลงาน 

2.4 ด้านความ
ตรงต่อเวลาใน

การท างาน 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 

.666** 

.581** 

.477** 

.605** 

.657** 

.575** 

.468** 

.598** 

.480** 

.409** 

.326** 

.456** 

.586** 

.524** 

.445** 

.505** 

หมายเหตุ:  1) **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
      2) ก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ดังน้ี 
      ก าหนดให้ 2 คือ ประสิทธิผลการท างานในองค์การ 
   2.1 ประสิทธิผลการท างานในองค์การโดยรวม 
          2.2 ประสิทธิผลการท างานในองค์การด้านคุณภาพผลงาน 
       2.3 ประสิทธิผลการท างานในองค์การด้านปริมาณผลงาน 
       2.4 ประสิทธิผลการท างานในองค์การด้านความตรงต่อเวลาในการท างาน 
     ก าหนดให้ 3 คือ แรงจูงใจในการท างาน 
   3.1 แรงจูงใจในการท างานโดยรวม 
   3.2 แรงจูงใจในการท างานด้านการพัฒนาตนเองและมีความทะเยอทะยานในระดับที่
   เหมาะสม กับความสามารถของตนเอง 
   3.3 แรงจูงใจในการท างานด้านความมุ่งมานะพยายาม 
   3.4 แรงจูงใจในการท างานด้านการไม่ละทิ้งงาน แม้จะเผชิญกับงานที่ยากล าบาก 
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 4.2.2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณประสิทธิผลการท างานในองค์การ โดยตัวแปร
แรงจูงใจในการท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ  
 
 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วยวิธี  Stepwise เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี 4 ท่ีว่า 
“แรงจูงใจในการท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมีอ านาจร่วมกันในการท านาย
ประสิทธิผลการท างานในองค์การ” พบว่า (ดังแสดงในตารางท่ี 4.5) แรงจูงใจในการท างานและ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การเป็นตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปรท่ีมีอ านาจร่วมกันท านาย       
ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลการท างานในองค์การได้ร้อยละ 51.6 (F = 59.769, p<.01) โดยพบ
ชัดเจนว่าแรงจูงใจในการท างานมีอ านาจในการท านายได้ร้อยละ 44.3 และพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ท่ีดีขององค์การมีอ านาจท านายเพิ่มได้ร้อยละ 7.3 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่าง
ประสิทธิผลการท างานในองค์การกับตัวแปรท้ัง 2 ตัว มีค่าเท่ากับ .718 ท้ังนี้ตัวแปรแรงจูงใจในการ
ท างานมีอ านาจในการท านายมากท่ีสุด (Beta = .444) รองลงมา คือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององค์การ (Beta = .349) 
 
ตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณประสิทธิผลการท างานในองค์การ โดยตัวแปร
แรงจูงใจในการท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
 

ตัวแปรพยากรณ์ R2 R2 Change Beta t 
แรงจูงใจในการท างาน .443 .443 .444 9.817* 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี
ดีขององค์การ 

.516 
 

.073 
 

.349 
 

7.731* 
 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 เมื่อวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณของแรงจูงใจในการท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี
ดีขององค์การรายด้าน (ดังแสดงในตารางท่ี 4.6) พบว่าโดยรวมท านายได้ร้อยละ 52.8 โดยตัวแปร
แรงจูงใจในการท างานด้านการไม่ละท้ิงงาน แม้จะเผชิญกับงานท่ียากล าบาก (Persistence) มีอ านาจ
ในการท านายเพิ่มได้ร้อยละ 36.6 (Beta = .295) ด้านการพัฒนาตนเองและมีความทะเยอทะยานใน
ระดับท่ีเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง (Aspiration Level) มีอ านาจท านายเพิ่มได้ร้อยละ 4.3 
(Beta = .224) ตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ด้านความส านึกในหน้าท่ี 
(Conscientiousness) มีอ านาจในการท านายเพิ่มได้ร้อยละ 9.4 (Beta = .172) ด้านการให้ความ
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ร่วมมือ (Civic Virtue) มีอ านาจในการท านายเพิ่มได้ร้อยละ 1.5 (Beta = .169) และด้านการค านึงถึง
ผู้อื่น (Courtesy) มีอ านาจท านายเพิ่มได้ร้อยละ 1 (Beta = .106) 
 
ตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณประสิทธิผลการท างานในองค์การ โดยตัวแปร
แรงจูงใจในการท างานรายด้านและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การรายด้าน 
 

ตัวแปรพยากรณ์ R2 R2 Change Beta t 
แรงจูงใจในการท างาน 

ด้านการไม่ละท้ิงงาน แม้จะ
เผชิญกับงานท่ียากล าบาก 
ด้านการพัฒนาตนเองและมี

ความทะเยอทะยาน 

 
.366 

 
.503 

 

 
.366 

 
.043 

 

 
.295 

 
.224 

 

 
6.544* 

 
4.973* 

 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี

ดีขององค์การ 
ด้านความส านึกในหน้าท่ี 
ด้านการให้ความร่วมมือ 
ด้านการค านึงถึงผู้อื่น 

 
 

.459 

.518 

.528 

 
 

.094 

.015 

.010 

 
 

.172 

.169 

.106 

 
 

3.733* 
3.635* 
2.878* 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนอกเหนือสมมติฐาน 
 
 เพื่อให้ได้ผลการวิจัยท่ีมีความสมบูรณ์และสามารถน าผลการวิจัยในครั้งนี้ ไปใช้ส าหรับ
องค์การต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการคัดเลือกบุคคล และการพัฒนาบุคลากรในองค์การให้
เป็นบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างาน และเป็นบุคคลท่ีมีแรงจูงใจในการท างานสูง   
อันน าไปสู่การมีพฤติกรรมการท างานในองค์การท่ีน่าปรารถนา รวมถึงการน า ผลการวิจัยนี้            
ไปประกอบการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนตลอดจนหลักสูตรของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม      
โดยท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของแรงจูงใจในการท างาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การ และประสิทธิผลการท างานในองค์การของบุคลากรวัยท างานท่ีมปีัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน
ในด้านเพศ คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) สุดท้าย และสถานะการศึกษา รวมท้ังท าการวิเคราะห์อ านาจ
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ในการท านายร่วมกันของแรงจูงใจในการท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การท่ีมีต่อ
ประสิทธิผลการท างานในองค์การของบุคลากรวัยท างานท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันในด้าน
คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) สุดท้ายและสถานะการศึกษา ดังจะได้กล่าวถึงรายละเอียดต่อไป 
 
 4.3.1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของแรงจูงใจในการท างาน พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ และประสิทธิผลการท างานในองค์การของบุคลากรวัยท างานที่มีปัจจัย
ส่วนบุคคลแตกต่างกัน  
 
 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของแรงจูงใจในการท างาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ 
องค์การ และประสิทธิผลการท างานในองค์การของบุคลากรวัยท างานท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน
ในด้านเพศ คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) สุดท้าย และสถานะการศึกษา (ดังแสดงในตารางท่ี 4.7) พบผล
การศึกษา ดังนี้ 

1) ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของแรงจูงใจในการท างาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิก 
ท่ีดีขององค์การ และประสิทธิผลการท างานในองค์การของบุคลากรวัยท างานท่ีมีเพศแตกต่างกัน        
ผลการวิเคราะห์ไม่พบว่าบุคลากรวัยท างานเพศชายมีแรงจูงใจในการท างาน พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การ และประสิทธิผลการท างานในองค์การแตกต่างกับบุคลากรวัยท างานเพศหญิง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t = .833, .742, .691 ตามล าดับ, p<.05)   

2) ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของแรงจูงใจในการท างาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิก 
ท่ีดีขององค์การ และประสิทธิผลการท างานในองค์การของบุคลากรวัยท างานท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสม 
(GPA) สุดท้ายแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์ไม่พบว่าบุคลากรวัยท างานท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) 
สุดท้ายสูง (คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) มากกว่า 3.52) มีแรงจูงใจในการท างาน พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การ และประสิทธิผลการท างานในองค์การแตกต่างกับบุคลากรวัยท างานท่ีมี
คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) สุดท้ายต่ า (คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.52) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (t = .473, 1.442, .195 ตามล าดับ, p<.05)   

3) ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของแรงจูงใจในการท างาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิก 
ท่ีดีขององค์การ และประสิทธิผลการท างานในองค์การของบุคลากรวัยท างานท่ีมีสถานะการศึกษา
แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์พบว่าบุคลากรวัยท างานท่ีมีสถานะการศึกษาแตกต่างกันมีแรงจูงใจใน
การท างาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และประสิทธิผลการท างานในองค์การแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t = 3.971, 2.416, 2.291 ตามล าดับ, p<.05) นั่นคือ บุคลากรวัย
ท างานท่ีเพิ่งส าเร็จการศึกษามแีรงจูงใจในการท างาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และ  
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ประสิทธิผลการท างานในองค์การมากกว่าบุคลากรวัยท างานท่ีอยู่ระหว่างการศึกษา (ค่าเฉล่ีย= 
54.54>52.33, 100.90>98.52, 53.97>52.59 ตามล าดับ) 
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 4.3.2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณประสิทธิผลการท างานในองค์การ โดยตัวแปร
แรงจูงใจในการท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรวัยท างานที่มี
ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
 
 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณประสิทธิผลการท างานในองค์การ โดยตัวแปรแรงจูงใจใน
การท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของบุคลากรวัยท างานท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล
แตกต่างกันในด้านคะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) สุดท้ายพบผลการศึกษา ดังนี้ 

1) ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณประสิทธิผลการท างานในองค์การของบุคลากรวัย
ท างานท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) สุดท้ายต่ าพบว่า (ดังแสดงในตารางท่ี 4.8) แรงจูงใจในการ
ท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การเป็นตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปรท่ีมีอ านาจร่วมกัน
ท านายตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลการท างานในองค์การได้ร้อยละ 50.3 (F = 38.658, p<.01) โดย
พบชัดเจนว่าแรงจูงใจในการท างานมีอ านาจในการท านายได้ร้อยละ 40.8 และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การมีอ านาจท านายเพิ่มได้ร้อยละ 9.6 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
ระหว่างประสิทธิผลการท างานในองค์การกับตัวแปรท้ัง 2 ตัว มีค่าเท่ากับ .709 ท้ังนี้ตัวแปรแรงจูงใจ
ในการท างานมีอ านาจในการท านายมากท่ีสุด (Beta = .410) รองลงมา คือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ท่ีดีขององค์การ (Beta = .384) 

2) ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณประสิทธิผลการท างานในองค์การของบุคลากรวัย
ท างานท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) สุดท้ายสูงพบว่า (ดังแสดงในตารางท่ี 4.8) แรงจูงใจในการ
ท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การเป็นตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปรท่ีมีอ านาจร่วมกัน
ท านายตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลการท างานในองค์การได้ร้อยละ 53.6 (F = 20.031, p<.01) โดย
พบชัดเจนว่าแรงจูงใจในการท างานมีอ านาจในการท านายได้ร้อยละ 48.8 และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การมีอ านาจท านายเพิ่มได้ร้อยละ 4.8 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
ระหว่างประสิทธิผลการท างานในองค์การกับตัวแปรท้ัง 2 ตัว มีค่าเท่ากับ .732 ท้ังนี้ตัวแปรแรงจูงใจ
ในการท างานมีอ านาจในการท านายมากท่ีสุด (Beta = .490) รองลงมา คือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ท่ีดีขององค์การ (Beta = .302) 
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ตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณประสิทธิผลการท างานในองค์การของบุคลากรวัย
ท างานท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) สุดท้ายต่ า และคะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) สุดท้ายสูง โดยตัวแปร
แรงจูงใจในการท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
 

 
ตัวแปรพยากรณ์ 

บุคลากรวัยท างานที่มีคะแนนเฉลี่ย
สะสม (GPA) สุดท้ายต่ า 

บุคลากรวัยท างานที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPA) สุดท้ายสูง 

R2 R2 

Change 
Beta t R2 R2 

Change 
Beta t 

แรงจูงใจในการท างาน .408 .408 .410 6.644* .488 .488 .490 7.250* 
พฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององค์การ 
.503 .096 .384 6.218* .536 .048 .302 4.476* 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณประสิทธิผลการท างานในองค์การ โดยตัวแปรแรงจูงใจใน
การท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของบุคลากรวัยท างานท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล
แตกต่างกันในด้านสถานะการศึกษาพบผลการศึกษา ดังนี้ 

1) ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณประสิทธิผลการท างานในองค์การของบุคลากรวัย
ท างานท่ีเพิ่งส าเร็จการศึกษาพบว่า (ดังแสดงในตารางท่ี 4.9) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การและแรงจูงใจในการท างานเป็นตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปรท่ีมีอ านาจร่วมกันท านายตัวแปรตาม 
คือ ประสิทธิผลการท างานในองค์การได้ร้อยละ 49.2 (F = 29.027, p<.01) โดยพบชัดเจนว่า
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมีอ านาจในการท านายได้ร้อยละ 43.2 และแรงจูงใจในการ
ท างานมีอ านาจท านายเพิ่มได้ร้อยละ 5.9 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างประสิทธิผล
การท างานในองค์การกับตัวแปรท้ัง 2 ตัว มีค่าเท่ากับ .701 ท้ังนี้ตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององค์การมีอ านาจในการท านายมากท่ีสุด (Beta = .428) รองลงมา คือ แรงจูงใจในการท างาน    
(Beta = .334) 

2) ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณประสิทธิผลการท างานในองค์การของบุคลากรวัย
ท างานท่ีอยู่ระหว่างการศึกษาพบว่า (ดังแสดงในตารางท่ี 4.9) แรงจูงใจในการท างานและพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การเป็นตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปรท่ีมีอ านาจร่วมกันท านายตัวแปรตาม คือ 
ประสิทธิผลการท างานในองค์การได้ร้อยละ 56.6 (F= 17.482, p<.01) โดยพบชัดเจนว่าแรงจูงใจใน
การท างานมีอ านาจในการท านายได้ร้อยละ 51.4 และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมี
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อ านาจท านายเพิ่มได้ร้อยละ 5.2 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างประสิทธิผลการท างาน
ในองค์การกับตัวแปรท้ัง 2 ตัว มีค่าเท่ากับ .753 ท้ังนี้ตัวแปรแรงจูงใจในการท างานมีอ านาจในการ
ท านายมากท่ีสุด (Beta = .569) รองลงมา คือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ          
(Beta = .272) 

 
ตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณประสิทธิผลการท างานในองค์การของบุคลากรวัย
ท างานท่ีเพิ่งส าเร็จการศึกษา และอยู่ระหว่างการศึกษา โดยตัวแปรแรงจูงใจในการท างานและ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
 

 
ตัวแปรพยากรณ์ 

บุคลากรวัยท างานท่ีเพิ่ง 
ส าเร็จการศึกษา 

บุคลากรวัยท างานที่อยู่ระหว่าง
การศึกษา 

R2 R2 

Change 
Beta t R2 R2 

Change 
Beta t 

แรงจูงใจในการท างาน .492 .059(2) .334 5.388* .514 .514(1) .569 8.750* 
พฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององค์การ 
.432 .432(1) .428 6.903* .566 .052(2) .272 4.181* 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 



 
 

บทที่ 5 

การสรุปและการอภปิรายผล 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการท างาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และ
ประสิทธิผลการท างานในองค์การของบุคลากรวัยท างานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และ
ประสิทธิผลการท างานในองค์การของบุคลากรวัยท างาน และ 2) เพื่อศึกษาอ านาจในการท านาย
ร่วมกันของแรงจูงใจในการท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การท่ีมีต่อประสิทธิผล
การท างานในองค์การบุคลากรวัยท างาน โดยในการศึกษาครั้งนี้ก าหนดสมมติฐานในการศึกษาไว้     
4 ข้อ ดังนี้ 
 สมมติฐานท่ี 1 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ประสิทธิผลการท างานในองค์การ 
 สมมติฐานท่ี 2 แรงจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององค์การ 
 สมมติฐานท่ี 3 แรงจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการท างานใน
องค์การ  
 สมมติฐานท่ี 4 แรงจูงใจในการท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมีอ านาจ
ร่วมกันท านายประสิทธิผลการท างานในองค์การ 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานในองค์การท่ีเพิ่งส าเร็จการศึกษาระดับ
มหาบัณฑิต และอยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคณะ    
รัฐประศาสนศาสตร์ จ านวนท้ังหมด 401 คน 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบวัด จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับท่ี 1      
แบบวัดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบวัด จ านวน 8 ข้อ ฉบับท่ี 2 แบบวัดแรงจูงใจในการท างาน 
จ านวน 11 ข้อ ฉบับท่ี 3 แบบวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ จ านวน 20 ข้อ และ   
ฉบับท่ี 4 แบบวัดประสิทธิผลการท างานในองค์การ จ านวน11 ข้อ โดยแบบวัดท้ังหมดมีคุณภาพดี 
กล่าวคือ มีค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดอยู่ในระดับสูง  
 การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์เพื่ออธิบายลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่    
สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
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ใช้สถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ท้ัง 4 ข้อประกอบด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ เพียร์ สัน และการวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มทีละตัวแปร (Multiple 
Regression Analysis: Stepwise) ในส่วนของการทดสอบนอกเหนือสมมติฐานใช้สถิติเชิงอนุมาน
ประกอบด้วยการวิ เคราะห์ความแตกต่างระหว่ าง ค่าเฉ ล่ีย 2 กลุ่มแบบเป็นอิสระต่อกัน 
(Independent Samples t-test) และการวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเพิ่ม ทีละตัวแปร 
(Multiple Regression Analysis: Stepwise) 
 การสรุปและอภิปรายผลการศึกษาของการวิจัยในบทนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมและน าเสนอ       
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีพบในการศึกษาท้ังหมด โดยจัดล าดับการสรุปและอภิปรายผลต้ังแต่ข้อมูล
ส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างท่ีท าการศึกษาตามด้วยสมมติฐานท้ัง 4 ข้อตามล าดับหลังจากนั้นจะสรุป
และอภิปรายผลท่ีพบนอกเหนือจากสมมติฐาน และในตอนท้ายของบทจะน าเสนอข้อดีและข้อจ ากัด
ของการวิจัยนี้ รวมถึงข้อเสนอแนะ เพื่อการประยุกต์ใช้และเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 

5.1  การสรุปและอภิปรายผลลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 
 ในการศึกษาครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นบุคลากรวัยท างาน ซึ่งเป็นพนักงานในองค์การต่างๆ 
ท่ีเพิ่งส าเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต และอยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 401 คน 
โดยส่วนใหญ่เป็น ผู้ส าเร็จการศึกษาและเป็นเพศหญิง กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดมีการศึกษาระดับ    
ปริญญาโท มีคะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) สุดท้าย ต้ังแต่ 2.42-4.00 และมีค่าเฉล่ียของคะแนนเฉล่ีย
สะสม (GPA) สุดท้าย เท่ากับ 3.52 อายุของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 26-30 ปี และ         
31-35 ปี ซึ่งมีจ านวนท่ีใกล้เคียงกัน อีกท้ังกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด รวมถึงท างานใน
องค์การ/บริษัทเอกชน มีจ านวนมากท่ีสุด จึงกล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ มีความ
หลากหลายในด้านของคะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) สุดท้าย และด้านอายุของกลุ่มตัวอย่าง 
 

5.2  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐาน 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังไ ด้กล่าวไปในบทท่ี 4 พบผลว่า 
สนับสนุนสมมติฐานท้ัง 4 ข้อ (ดังแสดงในตาราง 5.1) โดยจะสรุปและอภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามสมมติฐานแต่ละข้อต่อไป 
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ตารางท่ี 5.1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการท างาน ใน
องค์การ 

สนับสนุนสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 2 แรงจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 

สนับสนุนสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 3 แรงจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับประสิทธิผลการท างานในองค์การ 

สนับสนุนสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 4 แรงจูงใจในการท างานและพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมีอ านาจร่วมกันท านาย
ประสิทธิผลการท างานในองค์การ 

สนับสนุนสมมติฐาน 

 
 5.2.1 การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 1 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร โดย 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การโดยรวมและรายด้าน ได้แก่  ด้านการให้ความช่วยเหลือ   
ด้านการค านึงถึงผู้อื่น ด้านความอดทนอดกล้ัน ด้านการให้ความร่วมมือ และด้านความส านึกในหน้าท่ี 
พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับประสิทธิผลการท างานในองค์การท้ังโดยรวม
และรายด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพผลงาน ด้านปริมาณผลงาน และด้านความตรงต่อเวลาในการท างาน 
ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสนับสนุนสมมติฐานท่ี 1 กล่าวว่า “พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการท างานในองค์การ” ผลท่ีพบนี้สนับสนุนว่าทรัพยากรมนุษย์
ยังคงเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและมีความส าคัญต่อองค์การ (วิชัย โถสุวรรณจินดา , 2544) ดังนั้น        
การมุ่งเน้นให้ทรัพยากรบุคคลเป็นศูนย์กลางการพัฒนา รวมถึงส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในองค์การ    
ถือว่ามีความจ าเป็นและเป็นส่ิงท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน (ฉบับท่ี 12) เนื่องจากพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ คือ 
พฤติกรรมท่ีนอกเหนือจากบทบาทหน้าท่ี เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลเต็มใจกระท าด้วยตนเอง โดยมิได้ถูก
บังคับจากองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การเป็นปัจจัยหลักในการก าหนด
พฤติกรรมตามบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ (Task Performance) ซึ่งพฤติกรรมตามบทบาทหน้าท่ี
ความรับผิดชอบและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การจะส่งผลให้เกิดประสิทธิผลการท างาน
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ในองค์การท่ีดี (วิริณธิ์ ธรรมนารถสกุล, 2546) โดยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การจะช่วย
สนับสนุนกลไกการท างานของสังคมในองค์การให้กระบวนการท างานมีความราบรื่น ยืดหยุ่น สมาชิก
ในองค์การมีความยินดีเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือกัน มีการพึงพาอาศัยกัน (สฎายุ ธีระวณิชตระกูล, 2547) 
รวมท้ังช่วยเพิ่มระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การอันเกิดจากการมีบุคลากรมี
ประสิทธิผลการท างานในองค์การท่ีดีกล่าวคือ บุคลากรท่ีมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ
จะช่วยส่งผลให้บุคคลนั้นมีความพยายามทุ่มเทในการท างานให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายท่ีองค์การ
ก าหนดไว้ ซึ่งผลงานท่ีได้นั้นจะมีคุณภาพและได้ปริมาณตามาตรฐานท่ีควรจะเป็น และบุคลากรจะ
ท างานด้วยความตรงต่อเวลาอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งแตกต่างจากบุคลากรท่ีไม่มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ท่ีดีขององค์การจะมีพฤติกรรมการท างานท่ีด้อยกว่า (Podsakoff และคณ, 2000) กล่าวได้ว่า 
ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การกับประสิทธิผลการท างานใน
องค์การมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับองค์การท่ีต้องเผชิญกับการเปล่ียนจากภายในหรือภายนอก
องค์การ รวมถึงการเผชิญกับสภาวะการเปล่ียนแปลงท่ีมีความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน 
และความไม่ชัดเจน  
 ผลการศึกษาท่ีพบนี้ สนับสนุนผลการวิ จัยของ ต่างประ เทศในอดีต ท่ี ผ่านมาของ 
Ahmadnejad และ Kurd (2016) ศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การกับผลการท างาน
ขององค์การในด้านการเก็บภาษีศุลกากรผลปรากฏว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การด้าน
การให้ความช่วยเหลือ ด้านการให้ความร่วมมือ ด้านความส านึกในหน้าท่ี และด้านความอดทน      
อดกล้ันมีความสัมพันธ์กับผลการท างานขององค์การ และพบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การด้านการให้ความช่วยเหลือและด้านความส านึกในหน้าท่ีมีความสัมพันธ์กับผลการท างานของ
องค์การมากท่ีสุด (Ahmadnejad และ Kurd, 2016) สอดคล้องกับงานวิ จัยของPodsakoff, 
Ahearne และ MacKenzie (1997) ศึกษาพฤติกรรมการท างานของพนักงานอเมริกันทางตอนเหนือ
กับผลการท างานพบว่าพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ และพฤติกรรมการอดทนอดกล้ันส่งผลต่อผล
การท างานเชิงปริมาณ (Podsakoff, Ahearne และ MacKenzie, 1997) ผลการศึกษาของNielsen, 
Hrivnak และ Shaw (2009) พบผลว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การกับผลการปฏิบัติงานระดับกลุ่ม (Nielsen, Hrivnak และ Shaw, 2009)และงานวิจัยของ
Walz และ Niehoff (2000) ท าการศึกษาประสิทธิผลของร้านอาหารแห่งหนึ่งพบว่าพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการด าเนินงานของร้านอาหาร (Walz และ 
Niehoff, 2000) ท้ังนี้ยังสนับสนุนผลการวิจัยในประเทศไทยด้วยตัวอย่างเช่น งานวิจัยของบัวทิพย์ 
ศุภสร (2557) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การกับประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของพนักงานพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การกับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทปตท. จ ากัด (มหาชน) (บัวทิพย์ ศุภสร, 2557)          
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ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกับงานวิจัยของสายฝน กล้าเดินดง (2552) ท่ีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การกับประสิทธิผลในการท างานของพนักงานกลุ่มเจเนอเรช่ัน
วายผลการศึกษาปรากฏว่ามีความสัมพันธ์กันระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การกับ
ประสิทธิผลในการท างาน (สายฝน กล้าเดินดง, 2552) ส่วนงานวิจัยของหัตยา สุบรรณ (2545) พบผล
การศึกษาว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ      
ด้านพฤติกรรมการค านึงถึงผู้อื่น ด้านพฤติกรรมการอดทนอดกล้ัน ด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
องค์การ และด้านพฤติกรรมส านึกในหน้าท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน (หัตยา 
สุบรรณ, 2545) เช่นเดียวกับลาวัลย์ พร้อมสุข (2544) ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การกับผลการปฏิบัติงานพบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ กลุ่มบริษัทมินีแบ (ประเทศไทย) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการ
ปฏิบัติงาน (ลาวัลย์ พร้อมสุข, 2544) ซึ่งได้ผลการศึกษาท่ีคล้ายกับเมธี ศรวีวิริยะเลิศกุล (2541) 
ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การกับผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานองค์การเอกชนแห่งหนึ่งพบผลว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับผลการปฏิบัติงาน (เมธี ศรวีวิริยะเลิศกุล, 2541) 
 ผลการศึกษาในครั้งนี้สนับสนุนผลการวิจัยในอดีตท่ีผ่านมา จึงสามารถกล่าวย้ าได้ว่า 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการท างานในองค์การ 
 
 5.2.2 การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 2 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร โดย แรงจูงใจ
ในการท างานโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาตนเองและมีความทะเยอทะยานในระดับท่ี
เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง ด้านความมุ่งมานะพยายาม และด้านการไม่ละท้ิงงาน         
แม้จะเผชิญกับงานท่ียากล าบากพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การท้ังโดยรวมและรายด้ าน ได้แก่  ด้านการให้ความช่วยเหลือ            
ด้านการค านึงถึงผู้อื่น ด้านความอดทนอดกล้ัน ด้านการให้ความร่วมมือ และด้านความส านึกในหน้าท่ี    
ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสนับสนุนสมมติฐานท่ี 2 กล่าวว่า “แรงจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ” เนื่องจากแรงจูงใจในการท างานเป็นความต้องการ
อย่างหนึ่งของมนุษย์ท่ีใช้แรงจูงใจนี้ผลักดันให้ท าส่ิงใดก็ตามให้ดีท่ีสุด โดยบุคคลท่ีมีแรงจูงใจใน      
การท างานจะไม่ละท้ิงงานและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค จะพยายามคิดหาวิธีการให้การท างานประสบ
ความส าเร็จ หรือกล่าวได้ว่าแรงจูงใจเป็นตัวกระตุ้น โน้มน้าว ชักจูง ให้บุคคลเกิดพฤติกรรมต่างๆ    
เช่น พฤติกรรมการติดต่อส่ือสาร  (พิณค า โรหิตเสถียร , 2541) พฤติกรรมการท างานบริการ                        
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(พนิดา ธนวัฒนากุล, 2547) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ (Grant และ Mayer, 2009; 
Kim , 2006; Witt และ Ferris, 2003; Rioux และ Penner, 2001) ด้วยเหตุดังกล่าวแรงจูงใจในการ
ท างานจึงเป็นจิตลักษณะส าคัญประการหนึ่งท่ีบุคคลควรมี ผู้บริหารจึงควรพัฒนาให้เกิดขึ้นกับ
บุคลากรทุกคนในองค์การ เพราะแรงจูงใจในการท างานมีอิทธิพลโดยตรงต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีพึง
ปรารถนาในการท างานอย่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
 โดยผลการศึกษาในครั้งนี้สนับสนุนผลการวิจัยในอดีตเป็นจ านวนมากท่ีพบว่าแรงจูงใจในการ
ท างานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของบุคคลในอาชีพต่างๆ เช่น 
พนักงานบริษัทเอกชน (Zabielske, Urbanaviciute และ Bagdziuniene, 2015; Cun, 2012; 
Grant และ Mayer, 2009; Kim, 2006; Witt และ Ferris, 2003; Rioux และ Penner, 2001;      
วิชต์ ชามีรส, 2556; เมธี ศรีวิริยะเลิศกุลม, 2541) ครู อาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย (ชุติมา    
คุนนะ, 2557; ชนิตา เศษลือ, 2556; ปาริชาต เตชะนันท์, 2556) พนักงานธนาคาร (ฐิติพร ก้อนนาค, 
2556; ณัฐชา องคสิงห์, 2556) พนักงานรัฐวิสาหกิจ (สิริพักตร์ เกื้อกูล, 2554) และพบว่า            
ผลการศึกษาครั้งนี้สนับสนุนผลการศึกษาท่ีผ่านมาในรายด้านของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การท้ัง 5 ด้าน คือ พฤติกรรมด้านการให้ความช่วยเหลือ พฤติกรรมด้านการค านึงถึงผู้อื่น 
พฤติกรรมด้านความอดทนอดกล้ัน พฤติกรรมด้านการให้ความร่วมมือ และพฤติกรรมด้านความส านึก
ในหน้าท่ี เช่นผลการศึกษาของวิชต์ ชามีรส (2556) ท่ีศึกษาแรงจูงใจในการท างานของพนักงานบริษัท
ก่อสร้างต่างชาติพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การรายด้านท้ัง 
5 ด้าน (วิชต์ ชามีรส, 2556) และผลการศึกษาของณัฐชา องคสิงห์ (2556) ท าการศึกษาแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ท้ัง 5 ด้าน (ณัฐชา องคสิงห์, 
2556) อีกท้ังยังสนับสนุนผลการศึกษาอื่นๆ ท่ีพบว่าแรงจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการท างานต่างๆ เช่น พฤติกรรมการท างานตามค่านิยมหลัก 12 ประการ (อัมพิกา         
ยิ้มวัฒนา, 2557) พฤติกรรมการท างานของพนักงานโรงแรมด้านติดต่อส่ือสาร ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
ด้านความซื่อสัตย์ และด้านการบริการ (อัจนา เตมีย์, 2554) พฤติกรรมการท างานในด้านความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานและด้านการมีส่วนร่วม (จุฑารัตน์ กิตติเขมากร, 2553) พฤติกรรมการ
ท างานอย่างมีจริยธรรม (สุชาดา ชลานุเคราะห์, 2552) และพฤติกรรมการท างานแบบมีมนุษยสัมพันธ์ 
(ธนิตา เจริญรัตน์, 2546) 
      ผลการศึกษาครั้งนี้ประกอบกับผลการศึกษาในอดีตท่ีผ่านมาสามารถบ่งช้ีได้ว่าแรงจูงใจใน
การท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
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 5.2.3 การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 3 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร โดย แรงจูงใจ
ในการท างานโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาตนเองและมีความทะเยอทะยานในระดับท่ี
เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง ด้านความมุ่งมานะพยายาม และด้านการไม่ละท้ิงงาน แม้จะ
เผชิญกับงานท่ียากล าบากพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับประสิทธิผลการ
ท างานในองค์การท้ังโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพผลงาน ด้านปริมาณผลงาน และด้าน
ความตรงต่อเวลาในการท างาน ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสนับสนุนสมมติฐานท่ี 3 กล่าวว่า “แรงจูงใจ
ในการท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการท างานในองค์การ” เนื่องจากบุคคลท่ีมี
แรงจูงใจในการท างานจะใช้แรงจูงใจนี้เป็นตัวขับเคล่ือนให้บุคคลมีความต้องการท่ีจะท างานให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตนหรือองค์การก าหนดไว้ ท้ังนี้ เป้ าหมายท่ีบุคคลก าหนดนั้น         
เป็นเป้าหมายท่ีสามารถท าตามมาตรฐานความเป็นเลิศได้ (Standard of Excellence) หรือสามารถ
ท าได้ดีกว่าคนอื่นหรือท าได้เท่ากับคนอื่นๆ (McClelland, 1953) โดยบุคคลพัฒนาตนเองและมีความ
พยายามมุ่งมั่นในระดับท่ีเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของตน เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายและได้   
ผลส าเร็จตามท่ีปรารถนานั่นคือ การท างานท่ีส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ซึ่งผลของงานนั้นเป็นผลงานท่ี
มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตามมาตรฐาน ได้ปริมาณงานตามท่ีองค์การก าหนด รวมถึงผลงานท่ี
เสร็จตรงเวลาตามก าหนด กล่าวได้ว่าแรงจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับความส าเร็จ
หรือประสิทธิผลการท างานในองค์การ  
  ผลการศึกษาท่ีพบนี้สนับสนุนผลงานวิจัยในต่างประเทศ ดังเช่น การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
แรงจูงใจและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจกับประสิทธิผลขององค์การ             
พบผลการศึกษาว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในด้านการให้อิสระในการท างานและด้านการ
ยอมรับนับถือกับประสิทธิผลขององค์การ (Singh, 2015) งานวิจัยของKanchanopast (2013) ศึกษา
แรงจูงใจในการท างานกับประสิทธิผลการท างานของพนักงานตรวจสอบภายในของธนาคารแห่งหนึ่ง 
พบผลการศึกษาว่าแรงจูงใจในการท างานของพนักงานในด้านความส าเร็จในงาน ด้านการยอมรับ  
นับถื อ  ด้ านกระบวนการการท า ง าน  ด้าน ลักษ ณะของงาน  ด้านโอกาสในการ เ ติบโต                  
ด้านความรับผิดชอบ ด้านนโยบายการบริหาร ด้านการปกครอง ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้าและ
เพื่อนร่วมงาน ด้านเงื่อนไขในการท างาน และด้านค่าตอบแทนล้วนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการ
ท างาน (Kanchanopast, 2013) เช่นเดียวกับผลการศึกษาของGhani (2011) ท าการศึกษาแรงจูงใจ
ในการท างานกับผลการท างานกับพนักงานองค์การเอกชน 2 แห่งผลปรากฏว่ามีความสัมพันธ์ระหว่าง
แรง จูง ใจในการท างานกับผลการท างาน (Ghani, 2011) และผลการศึกษาของKim และ 
Vandenabeele (2010) พบว่าแรงจูงใจการบริการสาธารณะมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงาน
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ขององค์การ (Kim และ Vandenabeele, 2010) นอกจากนี้ยังสนับสนุนผลการศึกษาในประเทศไทย
ท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับประสิทธิผลการท างานในองค์การของกลุ่ม
คนอาชีพต่างๆ เช่น ประสิทธิผลการท างานของข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ (เฉลิม สุขเจริญ, 
2557; ชานนท์ อภิชัยณรงค์, 2557; ขวัญใจ มีทิพย์, 2543) ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคาร (ศิริวรรณ ศิริเดชานนท์ , 2557; ประภา สังขพันธ์, 2555) ประสิทธิผลการท างานในองค์การ
ของพนักงานองค์การเอกชน (ดาริน ปฏิเมธีภรณ์, 2556) ประสิทธิผลการท างานของพยาบาลวิชาชีพ 
(ภาวิดา พันระกา, กิติพงษ์ หาญเจริญ, ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ และนิทัศน์ ศิริโชติรัตน์, 2544) และ
ประสิทธิผลการท างานในองค์การของผู้บริหาร (ภูษิตา อินทรประสงค์, 2539)  
 ผลการศึกษาครั้งนี้ประกอบกับผลการศึกษาท่ีผ่านมา จึงสรุปได้อย่างชัดเจนว่าแรงจูงใจใน
การท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการท างานในองค์การ 
 
 5.2.4 การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 4 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบทีละตัวแปร (Stepwise) เพื่อ
ท านายประสิทธิผลการท างานในองค์การของบุคลากรวัยท างาน ซึ่งพบว่าแรงจูงใจในการท างาน และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การเป็นตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปรท่ีมีอ านาจร่วมกันท านาย       
ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลการท างานในองค์การ ได้ร้อยละ 51.6 ซึ่งสามารถแยกได้ว่าแรงจูงใจใน
การท างานมีอ านาจในการท านายได้ร้อยละ 44.3 และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมี
อ านาจท านายเพิ่มได้ร้อยละ 7.3  
 เมื่อวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณของแรงจูงใจในการท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี
ดีขององค์การรายด้านพบว่าโดยรวมท านายได้ร้อยละ 52.8  โดยตัวแปรแรงจูงใจในการท างานด้าน
การไม่ละท้ิงงาน แม้จะเผชิญกับงานท่ียากล าบากมีอ านาจในการท านายเพิ่มได้ร้อยละ 36.6        
ด้านการพัฒนาตนเองและมีความทะเยอทะยานในระดับท่ีเหมาะสมกับความสามารถของตนเองมี
อ านาจท านายเพิ่มได้ร้อยละ 4.3 ตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การด้านความส านึกใน
หน้าท่ีมีอ านาจในการท านายเพิ่มได้ร้อยละ 9.4 ด้านการให้ความร่วมมือมีอ านาจในการท านายเพิ่มได้
ร้อยละ 1.5 และด้านการค านึงถึงผู้อื่นมีอ านาจท านายเพิ่มได้ร้อยละ 1  
 ผลการ วิ เ ค ร าะห์ ข้ อ มู ล ดั ง ก ล่ า วสรุ ป ไ ด้ ว่ า ตั ว แปรแ ร ง จู ง ใ จ ในการท า ง าน ท้ั ง                
โดยรวมและรายด้านมีอ านาจในการท านายประสิทธิผลการท างานในองค์การมากท่ีสุด และ         
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้สามารถบ่งช้ีได้ว่าตัวแปรแรงจูงใจในการท างานและพฤติกรรม       
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การเป็น 2 ตัวแปรท่ีมีอ านาจร่วมกันท านายประสิทธิผลการท างาน        
ในอง ค์การของบุ คลากรวั ยท า ง าน  ซึ่ ง ผลการ ศึกษา ดังก ล่าวสนับสนุนสมมติฐาน ท่ี  4                                    



84 
 
กล่าวว่า “แรงจูงใจในการท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมีอ านาจร่วมกัน
ท านายประสิทธิผลการท างานในองค์การ” เนื่องจากแรงจูงใจในการท างานเป็นความต้องการ
ความส าเร็จทางการท างานท่ีสูงขึ้น โดยจะก าหนดเป้าหมายให้สามารถแข่งขันกับมาตรฐานความ    
เป็นเลิศ (Standard of Excellence) แรงจูงใจในการท างานจะช่วยผลักดันให้บุคคลมีพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ มีความรับผิดชอบมากขึ้น มีความมุมานะในการท างานสูงขึ้น ตลอดจน
อดทนต่อปัญหา อุปสรรคมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การท างานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ และเมื่อประสบ
ความส าเร็จในการท างานบุคคลจะมีความสุข ความสบายใจ (McClelland, 1953) ฉะนั้นบุคคลท่ีมี
แรงจูงใจในการท างานสูงประกอบกับมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การจะส่งผลให้บุคคลมี
ประสิทธิผลการท างานในองค์การสูงตามไปด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5.1 ผลการท านายประสิทธิผลการท างานในองค์การของบุคลากรวัยท างาน โดยตัวแปร
แรงจูงใจในการท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การเป็นตัวท านาย 
 
 ผลการศึกษานี้สนับสนุนผลการศึกษาในต่างประเทศของAhmadnejad และ Kurd (2016) 
ศึกษาพบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้าน       
ความส านึกในหน้าท่ี เป็น 2 ตัวแปรท่ีมีอ านาจในการท านายมากท่ีสุดของผลการท างานขององค์การ
ในจังหวัดทางตะวันตกของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน (Ahmadnejad และ Kurd, 2016) ซึ่งเป็นไป   
ในทิศทางเดียวกันกับAlanoğlu และ Demirtaş (2016) พบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี        
ขององค์การของผู้บริหารและครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในตุรกี มีอ านาจท านาย
ประสิทธิผลการท างานของโรง เรียน (Alanoğlu และ Demirtaş, 2016) ส่วนงานวิ จัยของ        
Brewer และ Selden (2000) ศึกษาพบว่าแรงจูงใจการบริการสาธารณะมีอิทธิพลท านายผล       
การด า เนินงานขององค์การ (Brewer และSelden, 2000) อีก ท้ังPodsakoff, Ahearne และ 
MacKenzie (1997) พบว่าพฤติกรรมการการให้ความช่วยเหลือของพนักงานเครื่องยนต์มีอิทธิผลต่อ
ผลการท างานเชิงคุณภาพ (Podsakoff, Ahearne และ MacKenzie, 1997) และงานวิจัยของ    

แรงจูงใจในการท างาน 

พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การ 

ประสิทธิผลการท างาน
ในองค์การ 

R2=44.3

R2=7.3 
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Sammons (1994) ได้ผลการศึกษาว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมีอ านาจในการ
ท านายผลการปฏิบัติงานด้านการบริการในโรงแรม (Sammons, 1994) และยังพบด้วยว่าสนับสนุน
ผลการศึกษาวิจัยในประเทศไทย ซึ่งพบผลการศึกษาว่าแรงจูงใจในการท างานมีอ านาจในการท านาย
ประสิทธิผลการท างานในองค์การ เช่น งานวิจัยของ นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ศึกษาแรงจูงใจใน  
การท างานท่ีมีต่อผลการท างานของบุคลากรส่วนราชการพบว่าแรงจูงใจในการท างานมีอ านาจท านาย
ผลการท างานด้านคุณภาพ ปริมาณ เวลา และค่าใช้จ่าย (นลพรรณ บุญฤทธิ์, 2558) ในท านอง
เดียวกันงานวิจัยของวรเดช ช้างแก้ว, สมศกด์ิ ลิลา, ไพรัตน์ วงษ์นาม และสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ 
(2557) ท าการศึกษาประสิทธิผลการท างานของอาสาสมัคราธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม .)         
ผลการศึกษาท่ีพบ คือ แรงจูงใจในการท างานมีอ านาจท านายประสิทธิผลการท างานได้ (วรเดช     
ช้างแก้ว, สมศกด์ิ ลิลา, ไพรัตน์ วงษ์นาม และสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ, 2557) ในปีเดียวกันฉัตรา 
โพธิ์พุ่ม (2557) ศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีอ านาจในการท านายการบริการงาน
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (ฉัตรา โพธิ์พุ่ม, 2557) ชูเกียรติ ยิ้มพวง (2554) ศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการ
ปฏิบัติงานผลการศึกษาปรากฏว่าแรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจและด้านปัจจัยค้ าจุนมีอ านาจร่วมกันท านาย
ผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 34.40 (ชูเกียรติ ยิ้มพวง, 2554) เช่นเดียวกับงานวิจัยของรัฐพล   
ศรีกตัญญู (2551) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของ
บุคลากรธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ผลปรากฏว่าแรงจูงใจในการท างานมีอ านาจในการท านาย
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (รัฐพล ศรีกตัญญู, 2551) สอดคล้องกับลาวัลย์ พร้อมสุข (2544) 
ศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการท างานมีอ านาจท านายผลการท างานของพนักงานบริษัทเอกชนได้ร้อยละ 
40.2 (ลาวัลย์ พร้อมสุ, 2544) นอกจากนี้ยังสนับสนุนพบผลการศึกษาท่ีพบว่าพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การมีอ านาจในการท านายประสิทธิผลการท างานในองค์การ ดังงานวิจัยของสาธิต 
สุวรรณประกร และสมยศ อวเกียรติ (2559) พบผลการศึกษาว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การมีอ านาจในการท านายผลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยคิดเป็นร้อยละ 72 
(สาธิต สุวรรณประกร และสมยศ อวเกียรติ, 2559) สอดคล้องกับดนตร์ทวี ไทรวิจิตร มนตรี พิริยะกุล 
และประยงค์ มีใจซื่อ (2555) พบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของพนักงานบริษัท     
ทีโอที จ ากัด มีอ านาจในการท านายผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (ดนตร์ทวี ไทรวิจิตร มนตรี   
พิริยะกุล และประยงค์ มีใจซื่อ, 2555) ในท านองเดียวกันหัตยา สุบรรณ (2545) พบว่าพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือและด้านพฤติกรรมการส านึกใน
หน้าท่ีมีอ านาจร่วมกันท านายผลการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 54.9 (หัตยา สุบรรณ, 2545) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของลาวัลย์ พร้อมสุข (2544) ได้ผลการศึกษาว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การใน
ด้านพฤติกรรมความสุภาพอ่อนน้อม ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ และด้านพฤติกรรมความ
ส านึกในหน้าท่ีมีอ านาจในการท านายผลการปฏิบัติการงานของพนักงานระดับปฏิบัติการกลุ่มบริษัท
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มินีแบ (ประเทศไทย) คิดเป็นร้อยละ 30.5 39.6 และ 42.0 ตามล าดับ (ลาวัลย์ พร้อมสุข, 2544) 
รวมถึงสนับสนุนผลการวิจัยพฤติกรรมในรูปแบบต่างๆ ท่ีมีอ านาจในการท านายประสิทธิผลการท างาน
ในองค์การ ดังเช่น ผลการศึกษาของศิริพร สอนไชยา (2557) พบผลการศึกษาว่าพฤติกรรมองค์การมี
อ านาจท านายประสิทธิผลการด าเนินงานของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ได้ร้อยละ 
63.6 (ศิริพร สอนไชยา, 2557) และผลการศึกษาของอรอนงค์ พรหมวิหาร (2545) ได้ผลการศึกษาว่า
พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษามีอ านาจท านายประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการเพิ่มได้    
ร้อยละ 8 (อรอนงค์ พรหมวิหาร, 2545) อีกท้ังยังสนับสนุนผลการศึกษาท่ีพบว่าแรงจูงใจในการ
ท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ รวมถึงพฤติกรรมสุขภาพมีอ านาจร่วมกันในการ
ท านายประสิทธิผลการท างานในองค์การ ดังผลการศึกษาของณิชา คงสืบ (2558) พบผลการศึกษาว่า
แรงจูงใจในการท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมีอ านาจร่วมกันในการท านายผล
การท างานเป็นทีมได้ร้อยละ 54 โดยพบว่าแรงจูงใจในการท างานมีอ านาจในการท านายได้มากท่ีสุด 
(ณิชา คงสืบ, 2558) และผลการศึกษาของสันติ เกตุมณี (2552) พบว่าพฤติกรรมสุขภาพและแรงจูงใจ
มีอ านาจในการท านายร่วมกันต่อผลการท างานของโครงการ อย . น้อย คิดเป็นร้อยละ 77.5         
โดยสามารถแยกได้ว่าพฤติกรรมสุขภาพมีอ านาจท านายคิดเป็นร้อยละ 73.4 และแรงจูงใจมีอ านาจ
ท านายเพิ่มคิดเป็นร้อยละ 4.1 (สันติ เกตุมณี, 2552)   
 ผลการศึกษาครั้งนี้สนับสนุนผลการศึกษาท่ีผ่านมา จึงกล่าวได้ว่าแรงจูงใจในการท างานและ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมีอ านาจร่วมกันในการท านายประสิทธิผลการท างานใน
องค์การของบุคลากรวัยท างาน 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท้ัง 4 สมมติฐานจะเห็นได้ว่าตัวแปรท้ัง 3 ตัวแปร ได้แก่ พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ประสิทธิผลการท างานในองค์การ และแรงจูงใจในการท างานมี
ความสัมพันธ์กัน เป็นเหตุและผลกัน เนื่องจากแรงจูงใจเป็นสาเหตุหรือเป็นตัวกระตุ้น ชักจูง ให้บุคคล
เกิดพฤติกรรม ซึ่งในท่ีนี้คือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ เมื่อบุคคลมีพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การแล้ว บุคคลจะเต็มใจช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกในองค์การ การท างานจะค านึงถึง
ผู้อื่น มีความอดทนต่อส่ิงท่ีท าให้ไม่สบายใจ เข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมท่ีองค์การจัดขึ้นด้วยความ
สมัครใจ รวมถึงมีความตรงต่อเวลา และใช้เวลาในการท างานอย่างเต็มท่ี ซึ่งส่ิงเหล่านี้จะช่วย         
ให้การท างานท้ังในระดับบุคล ระดับฝ่าย และระดับองค์การมีความราบรื่น ตลอดจนเพิ่มประสิทธิผล
การท างานในองค์การให้สูงยิ่งขึ้น นอกจากแรงจูงใจจะเป็นสาเหตุของการเกิดพฤติกรรม แรงจูงใจซึ่ง
เป็นความต้องการความส าเร็จยังจะช่วยผลักดันให้บุคคลอยากท างานให้ประสบความส าเร็จ และ
ประสบความส าเร็จเพิ่มมากขึ้นจากความส าเร็จครั้งก่อน ซึ่งในการท างานไม่ว่าจะเจอกับงานท่ียาก
หรืออุปสรรคในการท างานบุคคลจะไม่ย่อท้อหรือล้มเลิกโดยง่าย เพราะบุคคลท่ีมีแรงจูงใจในการ
ท างานจะมีความพยายาม มุ่งมานะ ใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มท่ี และมีการพัฒนาตนเอง       
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อยู่เสมอ เพื่อให้ได้ผลงานท่ีดี มีความน่าเช่ือถือ รวมถึงส าเร็จตามเป้าหมายและทันเวลาท่ีก าหนด 
กล่าวได้ว่าบุคคลท่ีมีท้ังแรงจูงใจในการท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ บุคคลนั้น
จะยิ่งมีผลการท างานท่ีดีมากขึ้นนั่นคือ แรงจูงใจในการท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การมีอ านาจร่วมกันในการเพิ่มประสิทธิผลการท างานในองค์การ จึงสามารถกล่าวย้ าได้ว่า        
ผลการศึกษาครั้งนี้สนับสนุนกรอบแนวคิดและสมมติฐานในการวิจัยท่ีต้ังไว้ดังภาพที่ 5.2  
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ภาพที่ 5.2 กรอบแนวคิดและสมมติฐานในการวิจัย 

แรงจูงใจในการท างาน 
1) ก า ร พั ฒ น า ต น แ ล ะ ค ว า ม
ทะเยอทะยานในระดับท่ีเหมาะสมกับ

ความสามารถ (Aspiration Level)   
2) ความมุ่งมานะพยายาม (Upward 
Mobility) 
3) การไม่ละท้ิงงาน แม้จะเผชิญกับ
งานท่ียากล าบาก (Persistence) 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การ 

1) พ ฤ ติ ก ร ร ม ด้ า น ก า ร ให้ ค ว า ม
ช่วยเหลือ (Altruism) 
2) พฤติกรรมด้านการค านึงถึงผู้อื่น 
(Courtesy) 
3) พ ฤ ติ ก ร ร ม ด้ า น ค ว า ม อ ด ท น        
อดกล้ัน (Sportsmanship) 
4) พฤติกรรมด้านการให้ความร่วมมือ 
(Civic Virtue) 
5) พฤติกรรมด้านความส านึกในหน้าท่ี 
(Conscientiousness) 

ประสิทธิผลการท างานใน
องค์การ 

1) คุณภาพของผลงาน (Quality 
of Work) 
2) ปริมาณของผลงาน 
(Quantity of Work) 
3) ความตรงต่อเวลาในการ
ท างาน (Timing of Work) 
 

H3 

H4 

H1 

H2 
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5.3  การสรุปและอภิปรายผลนอกเหนือสมมติฐาน 
 
 ในท่ีนี้ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย  
2 กลุ่มแบบเป็นอิสระต่อกัน (Independent Samples t-test) ของแรงจูงใจในการท างาน 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และประสิทธิผลการท างานในองค์การของบุคลากรวัย
ท างานตามกลุ่มปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน และท าการวิเคราะห์อ านาจในการท านายร่วมกัน 
(Multiple Regression Analysis: Stepwise) ของแรงจูงใจในการท างานและพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การท่ีมีต่อประสิทธิผลการท างานในองค์การของบุคลากรวัยท างานท่ีมีปัจจัยส่วน
บุคคลแตกต่างกัน ซึ่งพบผลการศึกษาดังรายละเอียดท่ีจะอธิบายต่อไปนี้ 
 
 5.3.1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของแรงจูงใจในการท างาน พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ และประสิทธิผลการท างานในองค์การของบุคลากรวัยท างานที่มีเพศ
แตกต่างกัน 
 
 ผลการวิเคราะห์ไม่พบว่าบุคลากรวัยท างานท่ีเป็นผู้ชายมีแรงจูงใจในการท างาน พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และประสิทธิผลการท างานในองค์การแตกต่างกับบุคลากรวัยท างานท่ี
เป็นผู้หญิงหญิงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ       
 
 5.3.2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของแรงจูงใจในการท างาน พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ และประสิทธิผลการท างานในองค์การของบุคลากรวัยท างานที่มีคะแนน
เฉลี่ยสะสม (GPA) สุดท้ายแตกต่างกัน 
 
 ผลการวิเคราะห์ไม่พบว่าบุคลากรวัยท างาน ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) สุดท้ายสูงมี
แรงจูงใจในการท างาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และประสิทธิผลการท างานใน
องค์การแตกต่างกับบุคลากรวัยท างานท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) สุดท้ายต่ าอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างแรงจูงใจในการท างาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี             
ดีขององค์การ และประสิทธิผลการท างานในองค์การของบุคลากรวัยท างานท่ีมีเพศและคะแนน    
เฉล่ียสะสม (GPA) สุดท้ายแตกต่างกัน ไม่พบถึงความแตกต่างกันนั้น เนื่องจากบุคลากรวัยท างาน    
ท้ังชายและหญิง  และบุคลากรวัยท างาน ท่ีมีคะแนนเฉ ล่ียสะสม (GPA) สุดท้าย สูงและมี           
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คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) สุดท้ายต่ ามีระดับค่าเฉล่ียของแรงจูงใจในการท างาน พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การ และประสิทธิผลการท างานในองค์การท่ีใกล้เคียงกัน อีกท้ังแรงจูงใจในการ
ท างานเป็นเรื่องของจิตหรือความต้องการของแต่ละบุคคล โดยแรงจูงใจท่ีต่างกันของแต่ละบุคคล
สามารถส่งผลต่อพฤติกรรมและประสิทธิผลการท างานนั้นๆ ได้ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน , 2538) 
รวมถึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การก็เกิดจากการตัดสินใจของตัวบุคคลเองไม่ได้เกิดจาก
กฎข้อบังคับขององค์การ เมื่อทุกคนต่างมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การจะเกิดการร่วมมือ
ช่วยเหลือกันในการท างานใช้ความรู้ความสามารถท่ีแตกต่างกันของบุคคลน ามาซึ่งความคิดท่ี
หลากหลาย สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งช่วยสนับสนุนประสิทธิผลการท างานในองค์การให้เพิ่ม  
มากขึ้น รวมถึงการเพิ่มผลิตภาพให้แก่องค์การ (พิมลวรรณ เช้ือบางแก้ว, 2554; Saxena, 2014) และ
ปัจจุบันนักทรัพยากรมนุษย์ให้ความสนใจในเรื่องความหลากหลายของพนักงาน (Workforce 
Diversity) มากขึ้น ท าให้มีการจัดการเรื่องความแตกต่างในด้านต่างๆ ด้วยการใช้นโยบายการรวมกัน
หรืออยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวท ากิจกรรมกาเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อส่งเสริมการท างานเป็นทีม เพื่อให้
บุคลากรท่ีมีความแตกต่างกันได้ปรับตัวเรียนรู้และท าความเข้าใจกันให้เกียรติและยอมรับถึงความ
แตกต่าง รวมถึงไม่มองความแตกต่างนั้นเป็นจุดด้อย ส่งผลให้การท างานในองค์การมีความราบรื่น 
องค์การมีความเป็นเลิศอันเกิดจากทุกในคนองค์การร่วมมือกัน (อภิชัย ศรีเมือง,2550)   
 ผลการศึกษาครั้งนี้ สนับสนุนผลงานวิจัยท่ีผ่านมา ดังเช่น วิมลรัตน์ แก้วโผงเผง (2534) 
ท าการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
พบว่านักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ไม่แตกต่างกัน (วิมลรัตน์ แก้วโผงเผง, 2534) ทิพย์วรรณ สุขใจรุ่งวัฒนา และธีรศักด์ิ อุ่นอารมณ์เลิศ 
(2553) พบว่าเกรดเฉล่ียท่ีแตกต่างกันของนักเรียนไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนดีท่ีแตกต่างกัน   
(ทิพย์วรรณ สุขใจรุ่งวัฒนา และธีรศักด์ิ อุ่นอารมณ์เลิศ, 2553) งานวิจัยของฉัตรแก้ว จรัญชล และ
ประภัสสร กิตติมโนรม (2557) ศึกษาประสิทธิผลการท างานในองค์การของผู้ท าบัญชีพบว่า 
ประสิทธิผลการท างานในองค์การไม่แตกต่างกันเมื่อผู้ท าบัญชีมีเพศแตกต่างกัน (ฉัตรแก้ว จรัญชล 
และประภัสสร กิตติมโนรม , 2557) เช่นเดียวกับสันติ เกตุมณี (2552) ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผล    
การปฏิบัติงานโครงการ อย.น้อย พบว่านักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ อย.น้อยท่ีเพศต่างกันมีประสิทธิผล
การปฏิบัติงานโครงการ อย.น้อยไม่แตกต่างกัน (สันติ เกตุมณี, 2552) 
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 5.3.3 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของแรงจูงใจในการท างาน พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ และประสิทธิผลการท างานในองค์การของบุคลากรวัยท างานที่มีสถานะ
การศึกษาแตกต่างกัน 
 
 ผลการวิเคราะห์พบว่าบุคลากรวัยท างานท่ีเพิ่งส าเร็จการศึกษามีแรงจูงใจในการท างาน 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และประสิทธิผลการท างานในองค์การแตกต่างจากบุคลากร
วัยท างานท่ีอยู่ระหว่างการศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจากบุคลากรวัยท างานท่ีเพิ่งส าเร็จ
การศึกษาเป็นผู้ท่ีผ่านการศึกษาเรียนรู้ มีองค์ความรู้ครบถ้วนตามหลักสูตรตลอดระยะเวลา 2 ปี จึงท า
ให้มีความมั่นใจท่ีจะใช้ความรู้ท่ีได้เรียนมาประยุกต์ใช้เข้ากับการท างาน จึงท าให้มีประสิทธิผลการ
ท างานในองค์การและแรงจูงใจในการท างานท่ีสูงกว่าบุคลากรวัยท างานท่ีอยู่ระหว่างการศึกษา  
กล่าวคือ บุคลากรวัยท างานท่ีส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถน าความรู้ประสบการณ์จากท่ีเรียนมาใช้
แก้ปัญหาในการท างานได้ เมื่องานประสบความส าเร็จก็ยิ่งเพิ่มแรงจูงใจในการท างานให้มากยิ่งขึ้น 
ท้ังนี้ระหว่างการเรียนอาจท าให้บุคลากรวัยท างานมีความรู้สึกย่อท้ออยู่บ้าง แต่เมื่อจบการศึกษาแล้ว
จะมีก าลังใจ มีแรงผลักดันในการท างานเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ระหว่างการเรียนอาจท าให้บุคลากรวัย
ท างานท่ีก าลังศึกษาไม่สามารถรับผิดชอบงานอื่นนอกเหนือจากงานในหน้าท่ีได้มากนัก เพราะต้องใช้
เวลาส่วนหนึ่งทุ่มเทให้กับการเรียน จึงท าให้ในบางครั้งไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมท่ีองค์การจัดขึ้นได้ 
ขณะท่ีบุคลากรวัยท างานท่ีส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วสามารถช่วยเหลือกิจการงานขององค์การได้
อย่างเต็มท่ี จึงส่งผลให้มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมากกว่าบุคลากรวัยท างานท่ีอยู่
ระหว่างการศึกษา 
 ผลการศึกษานี้  สนับสนุนผลการศึกษาในอดีตท่ีผ่านมา ตัวอย่างเช่น งานวิ จัยของ                          
ดาริน ปฏิเมธีภรณ์ (2556) พบว่าพนักงานบริษัทขนส่งทางอากาศท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานและ
ระดับการศึกษาท่ีต่างกัน มีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน (ดาริน ปฏิเมธีภรณ์, 2556)      
ในท านองเดียวกับจันทรา พิกุลทอง (2552) ศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของ
พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์พบผลว่าพนักงานท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน 
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การแตกต่างกัน 
(จันทรา พิกุลทอง, 2552) 
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 5.3.4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณประสิทธิผลการท างานในองค์การของบุคลากร
วัยท างานที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) สุดท้ายแตกต่างกัน 
 
 ผลการวิเคราะห์พบว่าแรงจูงใจในการท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
เป็นตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปรมีอ านาจร่วมกันในการท านายตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลการท างานใน
อง ค์การของบุคลากรวัยท างาน ท่ีมีคะแนนเฉ ล่ียสะสม (GPA) สุดท้ายต่ าไ ด้ร้อยละ 50.3               
ซึ่งสามารถแยกได้ว่าตัวแปรแรงจูงใจในการท างานมีอ านาจในการท านายมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 40.8 
รองลงมา คือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมีอ านาจท านายเพิ่มได้ร้อยละ 9.6   
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5.3 ผลการท านายประสิทธิผลการท างานในองค์การของบุคลากรวัยท างานท่ีมีคะแนนเฉล่ีย
สะสม (GPA) สุดท้ายต่ า โดยตัวแปรแรงจูงใจในการท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การเป็นตัวท านาย 
 
 นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์พบว่าแรงจูงใจในการท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การเป็นตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปรมีอ านาจร่วมกันในการท านายตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผล       
การท างานในองค์การของบุคลากรวัยท างานท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) สุดท้ายสูงได้ร้อยละ 53.6             
ซึ่งสามารถแยกได้ว่าตัวแปรแรงจูงใจในการท างานมีอ านาจในการท านายมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 48.8 
รองลงมา คือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมีอ านาจท านายเพิ่มได้ร้อยละ 4.8 
  

แรงจูงใจในการท างาน 

พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การ 

ประสิทธิผลการท างาน
ในองค์การ 

R2=40.8

R2=9.6
% 
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ภาพท่ี 5.4 ผลการท านายประสิทธิผลการท างานในองค์การของบุคลากรวัยท างานท่ีมีคะแนนเฉล่ีย
สะสม (GPA) สุดท้ายสูง โดยตัวแปรแรงจูงใจในการท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การเป็นตัวท านาย 
 
 5.3.5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณประสิทธิผลการท างานในองค์การของบุคลากร
วัยท างานที่มีสถานะการศึกษาแตกต่างกัน 
 
 ผลการวิเคราะห์พบว่าแรงจูงใจในการท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
เป็นตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปรมีอ านาจร่วมกันในการท านายตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลการท างานใน
องค์การของบุคลากรวัยท างานท่ีเพิ่งส าเร็จการศึกษาได้ร้อยละ 49.2 ซึ่งสามารถแยกได้ว่าตัวแปร
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมีอ านาจในการท านายมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 43.2 รองลงมา 
คือ แรงจูงใจในการท างานมีอ านาจท านายเพิ่มได้ร้อยละ 5.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5.5 ผลการท านายประสิทธิผลการท างานในองค์การของบุคลากรวัยท างานท่ีเพิ่งส าเร็จ
การศึกษา โดยตัวแปรแรงจูงใจในการท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การเป็นตัว
ท านาย 
  

แรงจูงใจในการท างาน 

พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การ 

ประสิทธิผลการท างาน
ในองค์การ 

R2=48.8

R2=4.8
% 

แรงจูงใจในการท างาน 

พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การ 

ประสิทธิผลการท างาน
ในองค์การ 

R2=43.2

R2=5.9
% 
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 นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์พบว่าแรงจูงใจในการท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การเป็นตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปรมีอ านาจร่วมกันในการท านายตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผล      
การท างานในองค์การของบุคลากรวัยท างานท่ีอยู่ระหว่างการศึกษาได้ร้อยละ 56.6 ซึ่งสามารถแยก   
ได้ว่าตัวแปรแรงจูงใจในการท างานมีอ านาจในการท านายมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 51.4 รองลงมา คือ 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมีอ านาจท านายเพิ่มได้ร้อยละ 5.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5.6 ผลการท านายประสิทธิผลการท างานในองค์การของบุคลากรวัยท างานท่ีอยู่ระหว่าง
การศึกษา โดยตัวแปรแรงจูงใจในการท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การเป็นตัว
ท านาย 
  
 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณประสิทธิผลการท างานในองค์การ  ดังกล่าวข้างต้น 
สามารถสรุปได้ว่าแรงจูงใจในการท างานเป็นตัวแปรท่ีมีอ านาจในการท านายได้มากท่ีสุด รองลงมา คือ 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ เนื่องจากบุคคลท่ีมีแรงจูงใจในการท างานจะมีความขยัน
ขันแข็ง กระตือรือร้นท่ีจะท างานให้เกิดความส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยการมีความรับผิดชอบในงาน  
จัดงานให้เป็นระบบ รู้จักคาดการณ์ล่วงหน้าถึงแนวโน้มท่ีจะประสบความส าเร็จ อีกท้ังผู้ท่ีมีแรงจูงใจ
ในการท างานสูงจะเป็นผู้ท่ีมีความมุ่งมานะพยายาม ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค หรือไม่ละท้ิงงานไปโดยง่าย 
ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการท างานท่ีบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล (McClelland, 
1961; Hermans, 1970) ดังนั้นบุคคลท่ีมีแรงจูงใจในการท างานสูงย่อมมีเป้าหมายหรือความต้องการ
ความส าเร็จในการท างานท่ีสูงตามไปด้วย ซึ่งน ามาสู่การท างานอย่างมีประสิทธิผล  
 นอกจากนี้เป็นท่ีน่าสังเกตว่าผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณประสิทธิผลการท างาน       
ในองค์การของบุคลากรวัยท างานท่ีเพิ่งส าเร็จการศึกษาเท่านั้นท่ีมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี        
ขององค์การเป็นตัวแปรท่ีมีอ านาจในการท านายได้มากท่ีสุด รองลงมา คือ แรงจูงใจในการท างาน    
ซึ่งต่างจากการท านายประสิทธิผลการท างานในองค์การของบุคลากรวัยท างานท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสม 
(GPA) สุดท้ายต่ า บุคลากรวัยท างานท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) สุดท้ายสูง และบุคลากรวัยท างาน

แรงจูงใจในการท างาน 

พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การ 

ประสิทธิผลการท างาน
ในองค์การ 

R2=51.4

R2=5.2
% 
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ท่ีอยู่ระหว่างการศึกษาท่ีมีแรงจูงใจในการท างานเป็นตัวแปรท่ีมีอ านาจในการท านายได้มากสุด ท้ังนี้
เป็นเพราะว่าลักษณะการจัดการเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มุ่งเน้นการท า
กิจกรรมกลุ่ม แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ท้ังระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และระหว่างนักศึกษา
ด้วยกันเอง รวมถึงการท ารายงานส่วนใหญ่อาจารย์มอบหมายงานลักษณะร่วมกันคิด ร่วมกันท า   
แบบกลุ่ม ฉะนั้นบุคลากรวัยท างานท่ีเพิ่งส าเร็จการศึกษาผ่านการเรียนรู้ ผ่านการท างานเป็นกลุ่มหรือ
เป็นทีม จึงย่อมตระหนักดีว่าการท างานท่ีส าเร็จได้ผลดีนั้นต้องเกิดจากพฤติกรรมการท างานแบบให้
ความร่วมมือ ช่วยกันแก้ปัญหา เมื่ออยู่รวมกันต้องมีการท างานประสานกันย่อมต้องค านึงถึงผู้อื่นให้
มาก เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้อื่น และรู้จักอดทนอดกล้ันเมื่อเกิดปัญหาระหว่างการท างาน รวมท้ัง
ใช้เวลาในการท างานต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มท่ี และท่ีส าคัญค านึงถึงความส าเร็ จ
ขององค์การเป็นท่ีต้ัง นั่นคือเมื่อองค์การประสบความส าเร็จ บุคคลท่ีมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององค์การ และแรงจูงใจในการท างานสูงจะมีความพึงพอใจกับความส าเร็จนั้นด้วย เพราะความ
ต้องการอย่างหนึ่งของคนกลุ่มนี้ คือ ความส าเร็จ และการท างานอย่างบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
 ผลการศึกษานี้สนับสนุนผลการศึกษาท่ีผ่านมา เช่น งานวิจัยของณิชา คงสืบ (2558) พบผล
การศึกษาว่าแรงจูงใจในการท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมีอ านาจร่วมกัน
ท านายผลการท างานเป็นทีมได้ร้อยละ 54 โดยพบว่าแรงจูงใจในการท างานมีอ านาจในการท านาย
ได้มากท่ีสุด (ณิชา คงสืบ, 2558) และในท านองเดียวกันกับสันติ เกตุมณี (2552) ศึกษาเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานโครงการ อย.น้อย พบว่าพฤติกรรมสุขภาพและแรงจูงใจมีอ านาจร่วมกัน
ท านายประสิทธิผลการปฏิบัติงานโครงการ อย. น้อย ได้ร้อยละ 77.5 และยังพบว่าพฤติกรรมสุขภาพ
มีอ านาจท านายได้ร้อยละ 73.4 และแรงจูงใจมีอ านาจท านายเพิ่มได้ร้อยละ 4.1 (สันติ เกตุมณี, 
2552) 

5.4  จุดเด่นและข้อจ ากัดในการวิจัย 
 
 การศึกษาครั้งนี้พบข้อดีและข้อจ ากัด ดังรายละเอียดท่ีจะกล่าวต่อไปนี้ 
 
 5.4.1 จุดเด่นในการวิจัย 
 
 ประการแรก การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาท่ีมุ่งเน้นหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ
ท างาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และประสิทธิผลการท างานในองค์การของบุคลากร
วัยท างาน และยังท าการหาอิทธิพลของตัวแปรอิสระท่ีมีอ านาจร่วมกันในการท านายประสิทธิผล    
การท างานในองค์การ โดยการศึกษาในครั้งนี้ยังไม่พบว่ามีนักวิชาการท่านใดได้ออกแบบการวิจัย        
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ในลักษณะนี้ ประกอบกับท าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่มคนท างานท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
คือ เลือกศึกษาบุคลากรในองค์การท่ีเพิ่งส าเร็จการศึกษาเป็นมหาบัณฑิตใหม่ และบุคลากรในองค์การ
ท่ีอยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งยังไม่เคยมีนักวิชาการท่านใดท าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะนี้มาก่อน ผลการศึกษาในครั้งนี้ จึงเป็นประโยชน์ต่อองค์การ งานทางวิชาการ และวงการ
การศึกษาท่ีได้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การ และประสิทธิผลการท างานในองค์การ รวมท้ังทราบถึงอ านาจในการท านายร่วมกันของ
แรงจูงใจในการท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การท่ีมีต่อประสิทธิผลการท างานใน
องค์การของบุคลากรวัยท างาน เพื่อน าไปปรับใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมงาน เพื่อให้องค์การได้
คนท่ีมีคุณภาพ คนท่ีพร้อมท างานอย่างทุ่มเทให้แก่องค์การ และการพัฒนาบุคลากรด้านแรงจูงใจใน
การงาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และประสิทธิผลการท างาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของบุคลากร รวมท้ังเพิ่มผลการด าเนินงานขององค์การให้สูงขึ้น ตลอดจนการน าผล
วิจัยนี้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึงคณะอื่นๆ ให้สอดคล้องกับผลการศึกษาท่ีพบ 
 ประการท่ีสอง แบบวัดในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบวัดแรงจูงใจในการท างาน พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และประสิทธิผลการท างานในองค์การ ผู้วิจัยได้น าแบบวัดท้ัง 3 ฉบับมา
จากแบบวัดท่ีมีความน่าเช่ือถือสูงและเป็นแบบวัดท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยผู้วิจัยได้น าข้อมูล
จากการประมวลเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการพัฒนา และปรับแบบวัดให้มีความ
เหมาะสมกับบริบทและกลุ่มตัวอย่างท่ีท าการศึกษา โดยแบบวัดท้ัง 3 ฉบับท่ีพัฒนาปรับปรุงแล้วนั้นได้
ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับข้อค าถาม (Index of Item 
Objective Congruence: IOC ) จากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน และผ่านการตรวจสอบการหาคุณภาพของ
เครื่องมือด้วยการหาความสัมพันธ์ระหว่างรายข้อกับแบบวัดท้ังฉบับ (Corrected Item-Total 
Correlation) การหาค่าอ านาจจ าแนกของข้อค าถามแต่ละข้อ (Discrimination t-value) และ     
การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดแต่ละฉบับ (Cronbach’s Alpha Reliability) ซึ่งพบว่าแบบวัดทุก
ฉบับมีค่าความเช่ือมั่นอยู่ในระดับสูง และแสดงค่าอ านาจจ าแนกได้ดีแสดงถึงคุณภาพของเครื่องมือท่ีมี
ความน่าเช่ือถือ และสามารถน าไปพัฒนาในการศึกษาครั้งต่อไปได้ 
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 5.4.2 ข้อจ ากัดในการวิจัย 
 
 ประการแรก ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยท าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นบุคลากรวัยท างานท่ี
เพิ่งส าเร็จการศึกษาและอยู่ระหว่างการศึกษา โดยท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง กล่าวคือ 
ผู้วิจัยเลือกศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคณะรัฐประศาสนศาสตร์
เท่านั้น  
 ประการท่ีสอง ในการเก็บข้อมูลผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลกับบุคลากรวัยท างานท่ีเพิ่งส าเร็จ
การศึกษา ดังนั้นการเก็บข้อมูลจึงถูกจ ากัดด้วยเรื่องของวันและเวลา รวมถึงความสะดวกของ       
กลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากการเก็บข้อมูลกับผู้ท่ีเพิ่งส าเร็จการศึกษาผู้วิจัยมีวันท่ีสามารถเก็บข้อมูลได้มาก
ท่ี สุด เพี ยง วั น เ ดียว  คือ วั นซ้ อมรั บปริญญาของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคณะ                   
รัฐประศาสนศาสตร์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงแก้ปัญหาด้วยการแจกแบบวัดผ่านทางออนไลน์ด้วย แต่การได้รับ
แบบวัดคืนก็ยังไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนดไว้ จึงท าให้การวิจัยครั้งนี้ไม่สามารถเก็บข้อมูลจาก      
กลุ่มตัวอย่างได้ตามจ านวนท่ีต้ังเป้าหมายไว้ แต่อย่างไรก็ตามจ านวนแบบวัดท่ีเก็บรวบรวมได้มีจ านวน
มากเพียงพอส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

5.5  ข้อเสนอแนะ 
 
 ในส่วนนี้จะกล่าวถึงข้อเสนอแนะเพื่อการประยุกต์ใช้ และข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง
ต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 5.5.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการประยุกต์ใช้ 
 
 ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างาน 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และประสิทธิผลการท างานในองค์การ และยังสามารถระบุ
ได้ว่าตัวแปรแรงจูงใจในการท างานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การส่งผลต่อประสิทธิผล
การท างานในองค์การ โดยพบอย่างชัดเจนว่าแรงจูงใจในการท างานเป็นตัวแปรท่ีมีอ านาจในการ
ท านายประสิทธิผลการท างานในองค์การได้มากท่ีสุด ดังนั้นองค์การ สถานศึกษา รวมถึงสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และคณะต่างๆ ของสถาบันฯควรให้ความส าคัญของแรงจูงใจในการท างาน
ต่อไป และควรส่งเสริมการพัฒนาแรงจูงใจในการท างานให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของบุคลากรในองค์การและนักศึกษาให้ได้มากขึ้น เพราะความต้องการหรือแรงจูงใจเป็น
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ปัจจัยส าคัญของการมีพฤติกรรมการท างานท่ีดีท่ีเหมาะสมอย่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การอันส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานในองค์การ ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจใน
การท างาน การก าหนดเป้าหมายในการท างานท่ีชัดเจน โดยองค์การบอกความต้องการหรือความ
คาดหวังขององค์การจากการท างานของพนักงานท้ังในด้านคุณภาพ ปริมาณ และพฤติกรรมท่ีคาดหวัง    
(ทองพันช่ัง พงษ์วารินทร์, 2560) เพราะบุคคลท่ีมีแรงจูงใจในการท างานมักจะสามารถท างานได้ตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดหรือท าให้ดีกว่า อีกท้ังผลการศึกษาครั้งนี้ยังช่วยให้องค์การและหน่ วยงานต่างๆ   
มีแนวทางในการคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมงาน โดยพิจารณาจากการตรวจวัดแรงจูงใจในการท างาน 
กล่าวคือ องค์การและหน่วยงานสามารถคัดเลือกบุคลากรท่ีมีแรงจูงใจในการท างานสูง เพราะบุคคลท่ี
มีแรงจูงใจในการท างานสูงจะมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การและประสิทธิผลการท างาน
ในองค์การสูงตามไปด้วย ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะน ามาซึ่งความส าเร็จและความเจริญเติบโตให้แก่องค์การ 
ด้วยการใช้ความรู้ความสามารถ การทุ่มเทแรงกายและแรงใจ เพื่อช่วยองค์การในการด าเนินงาน    
การแก้ปัญหา ตลอดจนการฝ่าฟันวิกฤต และการก้าวผ่านความเปล่ียนแปลงท้ังการเปล่ียนแปลงจาก
ภายในและภายนอกองค์การท่ีเกิดขึ้น 
 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณประสิทธิผลการท างานในองค์การของบุคลากรวัยท างาน 
พบว่าบุคลากรวัยท างานท่ีเพิ่งส าเร็จการศึกษามีตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การเป็น
ตัวแปรท่ีมีอ านาจในการท านายมากท่ีสุด เนื่องจากผ่านการเรียนการสอนและการท ารายงานใน
ลักษณะร่วมกันเป็นกลุ่ม คณะต่างๆ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จึงควรรักษารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนและการท ารายงานในลักษณะนี้ไว้ เพราะการท างานแบบเป็นกลุ่มท าให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้การท างานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การรับฟังแลกเปล่ียนความคิดเห็นภายในกลุ่ม รวมท้ัง
การช่วยเหลือการร่วมมือกันแก้ปัญหา เพื่อให้งานส าเร็จได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด ซึ่งส่ิงเหล่านี้จะถูก   
หล่อหลอมจากในห้องเรียนสู่การน าไปใช้จริงในการท างาน เพราะนักศึกษาเห็นคุณค่าและตระหนักดี
ว่าการท างานเป็นกลุ่มท่ีประสบผลส าเร็จได้ไม่ใช่แค่การรับผิดชอบงานในหน้าท่ีของตนเองเท่านั้น แต่
ต้องผ่านการร่วมมือช่วยเหลือกันและการค านึงถึงผู้อื่นด้วยงานจึงส าเร็จบรรลุผลได้ด้วยดี 
 
 5.5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
 
 ประการท่ีหนึ่ง การศึกษาครั้งนี้ท าการศึกษาเพียงแรงจูงใจในการท างาน ซึ่งเป็นหนึ่งใน       
จิตลักษณะท่ีส าคัญของคนไทย ผู้ท่ีสนใจอาจท าการศึกษาความเปล่ียนแปลงจิตลักษณะด้านอื่นๆ 
เพิ่มเติม เช่น ความเช่ืออ านาจในตน ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ซึ่งจิตลักษณะเหล่านี้อาจพัฒนา
มากขึ้นในระหว่างเรียนและอาจเป็นผลท าให้มีประสิทธิผลการท างานในองค์การท่ีสูงขึ้น  
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 ประการท่ีสอง การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้วัดแรงจูงใจในการท างานของกลุ่มตัวอย่างในขณะท่ี
เพิ่งส าเร็จการศึกษาและอยู่ระหว่างการศึกษา ในการศึกษาครั้งต่อไปผู้ท่ีสนใจควรวัดแรงจูงใจในการ
ท างานก่อนเข้ารับการศึกษาด้วย เพื่อพิสูจน์ว่าการได้รับการศึกษามีส่วนท าให้แรงจูงใจในการท างาน
เพิ่มสูงขึ้น และเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วยังคงมีแรงจูงใจในการท างานท่ีสูงขึ้นเช่นกัน  



 
 

ภาคผนวก 



 
 

ภาคผนวก ก 
 

แบบวัดที่ใช้ในการวิจยั 
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แบบวัดเพือ่การวิจัย 
เร่ือง แรงจูงใจในการท างาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และประสิทธิผล         

การท างานของบุคลากรวัยท างาน 
ค าช้ีแจง 
 แบบวัดนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่าง แรงจูงใจใน
การท างาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และประสิทธิผลการท างานในองค์การของ
บุคลากรวัยท างาน 
  ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบวัดให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง 
เพื่อให้ได้ผลการวิจัยท่ีน่าเช่ือถือ และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน โดยค าตอบท่ีได้รับ
จากท่านจะท าการวิเคราะห์ และน าเสนอในลักษณะภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการรายงานผลเป็น
รายบุคคล จึงไม่ส่งผลกระทบต่อตัวท่านเป็นอันขาด  
  
 แบบวัดชุดนี้มี 4 ฉบับ จ านวน 50 ข้อ ดังนี้ 
 ฉบับท่ี 1 แบบวัดข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบวัด จ านวน 8 ข้อ 
 ฉบับท่ี 2 แบบวัดแรงจูงใจในการท างานในปัจจุบัน จ านวน 11 ข้อ 
 ฉบับท่ี 3 แบบวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในปัจจุบัน จ านวน 20 ข้อ 
 ฉบับท่ี 4 แบบวัดประสิทธิผลการท างานในองค์การในปัจจุบัน จ านวน 11 ข้อ 
  
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความร่วมมือในการตอบแบบวัดมา ณ โอกาสนี้ 
        
 
       ขอแสดงความนับถือ 
               นางสาวรวินท์พร   สุวรรณรัตน์ 
                                 นักศึกษาคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ฉบับที่ 1 แบบวัดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบวัด 
ค าชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่านเพียง     
ข้อเดียว 
1. เพศ    ชาย    หญิง 
2. นักศึกษาระดับ  ปริญญาโท   ปริญญาเอก 
3. นักศึกษาคณะ   พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
4. สถานะการศึกษา  ส าเร็จการศึกษา  อยู่ระหว่างการศึกษา 
5. คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) สุดท้าย …………………. 
6. อายุ     20-25 ปี   26-30 ปี    31-35 ปี 
    36-40 ปี    41-50 ปี   มากกว่า 50 ปี 
7. สถานภาพ   โสด    สมรส    
    หย่า/หม้าย   แยกกันอยู่ 
8. องค์การที่ท่านท างาน  ราชการ   รัฐวิสาหกิจ  ธุรกิจส่วนตัว 
    องค์กร/บริษัทเอกชน  อื่นๆ โปรดระบ…ุ…………………………….. 
 
ค าช้ีแจงในการตอบแบบวัดฉบับที่ 2-4 
กรุณาอ่านและท าเครื่องหมาย  ลงใน  ท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียง
ค าตอบเดียว โดยใช้เกณฑ์ระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
6 หมายถึง  ข้อความนั้นเป็นจริงอย่างยิ่งส าหรับท่านหรือท่านท าตามนั้นเสมอ 
5 หมายถึง  ข้อความนั้นเป็นจริงส าหรับท่านหรือท่านท าตามนั้นบ่อยครั้ง 
4 หมายถึง  ข้อความนั้นค่อนข้างเป็นจริงส าหรับท่านหรือท่านท าตามนั้นบางครั้ง  
3 หมายถึง  ข้อความนั้นค่อนข้างไม่เป็นจริงส าหรับท่านหรือท่านท าตามนั้นน้อยครั้ง  
2 หมายถึง  ข้อความนั้นไม่เป็นจริงส าหรับท่านหรือท่านไม่ค่อยท าตามนั้น 
1 หมายถึง  ข้อความนั้นไม่เป็นจริงอย่างยิ่งส าหรับท่านหรือท่านไม่ท าตามนั้นเลย 
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ฉบับที่ 2 แบบวัดแรงจูงใจในการท างานในปัจจุบันของท่าน  
ค าช้ีแจง หากปัจจุบันท่านไม่ได้ท างาน กรุณาตอบแบบวัดโดยนึกถึงการท างานในอดีตท่ีผ่านมา 
 

ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

6 5 4 3 2 1 

1 
ปัจจุบันท่านสามารถคิดหาวิธีจะปฏิบัติงานให้เสร็จเร็ว และดี
ขึ้น 

        
    

2 ท่านมีการจัดตารางเวลาท างาน และพยายามท าให้ได้ตามนั้น             

3 
ปัจจุบันท่านทุ่มเทความพยายามมากขึ้นให้กับงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

        
    

4 เวลาท างานในแต่ละวันของท่านผ่านไปอย่างมีค่าและรวดเร็ว             

5 
ท่านไม่ย่อท้อต่อปัญหาหรืออุปสรรคในการท างาน โดย
พยายามท าจนกว่าจะส าเร็จ 

        
    

6 เพื่อนร่วมงานลงความเห็นว่า ท่านเป็นคนขยัน             
7 ท่านได้รับการช่ืนชมว่า ท่านท างานได้ดีมีประสิทธิภาพสูง             

8 
ท่านท างานในหน้าท่ีของท่านได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน
โดยไม่เบ่ือ 

        
    

9 
ท่ านพัฒนาตน เอ งอย่ า ง ต่ อ เนื่ อ ง  เพื่ อ ให้ ทัน ต่อการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 

        
    

10 
ถ้าเลือกได้ ท่านจะเลือกท างานท่ีท้าทายความสามารถของ
ท่านมากกว่าท างานง่ายๆ 

    
  

11 
ท่านมีเพื่อนร่วมงานท่ีทุ่มเทและท างานอย่างขยันขันแข็ง
ร่วมกับท่าน 
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ฉบับที่ 3 แบบวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในปัจจุบันของท่าน 
ค าช้ีแจง หากปัจจุบันท่านไม่ได้ท างาน กรุณาตอบแบบวัดโดยนึกถึงการท างานในอดีตท่ีผ่านมา 
 

ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

6 5 4 3 2 1 

1 ท่านช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานท่ีมีงานล้นมือ             

2 ท่านพร้อมจะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานทุกคน             

3 ท่านปฏิบัติงานแทนเพื่อนร่วมงานท่ีไม่มาท างาน             

4 ท่านเต็มใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานท่ีมีปัญหาในการปฏิบัติงาน             

5 ท่านยินดีให้ค าแนะน าพนักงานใหม่โดยไม่ต้องร้องขอ             

6 ท่านพยายามหลีกเล่ียงการสร้างปัญหากับเพื่อนร่วมงาน             

7 ท่านค านึงถึงผลกระทบจากการกระท าของท่านต่อเพื่อน
ร่วมงาน 

        
    

8 ท่านไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น             

9 ท่านให้ความส าคัญกับพฤติกรรมของท่านท่ีส่งผลต่องานของ
ผู้อื่น 

        
    

10 ท่านไม่เพิกเฉยต่อปัญหาท่ีเกิดขึ้นในองค์การ             

11 ท่านไม่เสียเวลาไปกับการบ่นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ       

12 ท่านมุ่งสนใจในส่ิงท่ีผิดพลาดมากกว่าค าชม       

13 ท่านยอมรับ และช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของการด าเนินงาน
ขององค์การ 

    
  

14 ท่านให้ความส าคัญกับการประชุม และเข้าร่วมด้วยความ   
เต็มใจ 

    
  

15 ท่านช่วยเหลืองานต่างๆ ท่ีช่วยสร้างภาพลักษณ์ขององค์การ
ด้วยความเต็มใจ แม้ไม่ใช่หน้าท่ีของท่าน 

    
  

16 ท่านอ่าน และติดตามประกาศ/บันทึก/ค าส่ังขององค์การอยู่
เสมอ 

    
  

17 ท่านปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์       

18 ท่านปฏิบัติงานตามบรรทัดฐานขององค์การ       

19 ท่านไม่พักก่อนเวลา และไม่พักเกินเวลาท่ีก าหนด       

20 ท่านปฏิบัติตามกฎ/ข้อบังคับขององค์การเสมอ       
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ฉบับที่ 4 แบบวัดประสิทธิผลการท างานในองค์การในปัจจุบันของท่าน 
ค าช้ีแจง หากปัจจุบันท่านไม่ได้ท างาน กรุณาตอบแบบวัดโดยนึกถึงการท างานในอดีตท่ีผ่านมา 
 

ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

6 5 4 3 2 1 

1 ท่านปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามมาตรฐานขององค์การ             

2 ท่านปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และละเอียดรอบคอบ             

3 
ผลงานของท่านมีความน่าเช่ือถือสามารถน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจได้ 

        
    

4 ผลงานของท่านโดยท่ัวไปมีคุณภาพสูง             

5 
เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนร่วมงานโดยท่ัวไปท่านท างานได้
ปริมาณมากกว่า 

        
    

6 ท่านมักท างานไม่ได้ปริมาณตามท่ีองค์การก าหนด             

7 
ในแต่ละวันหรือแต่ละเดือนท่านท างานได้ปริมาณมากกว่าท่ี
คาดหวัง 

        
    

8 ท่านมีปริมาณผลงานท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ             

9 
โดยปกติท่านปฏิบัติงานได้ส าเร็จ ครบถ้วนภายในเวลาท่ี
หน่วยงานต้องการ 

        
    

10 ท่านสามารถท างานได้ส าเร็จตามแผนงานท่ีวางไว้       

11 
ท่านสามารถวางแผนบริหารเวลา เพื่อให้งานเสร็จตามเวลาท่ี
ก าหนดไว้ 

        
    

 

 

ขอขอบพระคุณที่ได้สละเวลาอันมีค่าของท่านในการตอบแบบวัดนี ้

 
 



 
 

ภาคผนวก ข  
 

ผลการวิเคราะห์เพิ่มเติม 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมเติม 
 

 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของแรงจูงใจในการท างาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องค์การ และประสิทธิผลการท างานในองค์การของบุคลากรวัยท างานท่ีมีสถานะการศึกษาต่างกัน     

3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเพิ่งส าเร็จการศึกษาจากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มท่ีเพิ่งส าเร็จการศึกษาจาก

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และกลุ่มอยู่ระหว่างการศึกษาจากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้สถิติ

การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่าบุคลากรวัยท างานท่ีมีสถานะ

การศึกษาต่างกันท้ัง 3 กลุ่มมีแรงจูงใจในการท างาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และ

ประสิทธิผลการท างานในองค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (F = 9.370, p < .01, 4.022, 

4.035, p < .05 ตามล าดับ) เมื่อท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า

ค่าเฉล่ียแรงจูงใจในการท างานของกลุ่มท่ีเพิ่งส าเร็จการศึกษาจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์กับกลุ่มอยู่

ระหว่างการศึกษาจากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

โดยกลุ่มท่ีเพิ่งส าเร็จการศึกษาจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มอยู่ระหว่าง

การศึกษาจากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (สูงกว่าหรือต่างกันเท่ากับ 2.760) ซึ่งสองกลุ่มนี้มีค่าเฉล่ีย

ไม่ต่างจากค่าเฉล่ียแรงจูงใจในการท างานของกลุ่มท่ีเพิ่งส าเร็จการศึกษาจากคณะพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ และมีค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติเกินกว่ายอมรับได้ (d = 1.149 และ 1.611, p = .237,.051) 

นอกจากนี้พบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของกลุ่มท่ีเพิ่งส าเร็จการศึกษาจากคณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์กับกลุ่มอยู่ระหว่างการศึกษาจากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยกลุ่มท่ีเพิ่งส าเร็จการศึกษาจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์มีคะแนน

เฉล่ียสูงกว่ากลุ่มอยู่ระหว่างการศึกษาจากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (สูงกว่าหรือต่างกันเท่ากับ 

3.563) ซึ่งสองกลุ่มนี้มีค่าเฉล่ียไม่ต่างจากค่าเฉล่ียพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของกลุ่มท่ี

เพิ่งส าเร็จการศึกษาจากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และมีค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติเกินกว่ายอมรับ

ได้ (d = 2.480 และ 1.083, p = .183,.710) และพบว่าประสิทธิผลการท างานในองค์การของกลุ่มท่ี

เพิ่งส าเร็จการศึกษาจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์กับกลุ่มอยู่ระหว่างการศึกษาจากคณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยกลุ่มท่ีเพิ่งส าเร็จการศึกษาจาก

คณะรัฐประศาสนศาสตร์มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มอยู่ระหว่างการศึกษาจากคณะพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ (สูงกว่าหรือต่างกันเท่ากับ 1.965) ซึ่งสองกลุ่มนี้มีค่าเฉล่ียไม่ต่างจากค่าเฉล่ียประสิทธิผลการ

ท างานในองค์การของกลุ่มท่ีเพิ่งส าเร็จการศึกษาจากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และมีค่าระดับ

นัยส าคัญทางสถิติเกินกว่ายอมรับได้ (d = 1.222 และ .743, p = .248, .581)  
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 จึงสรุปได้ว่าบุคลากรวัยท างานท่ีมีสถานะการศึกษาต่างกัน 3 กลุ่มมีเพียง 2 กลุ่มเท่านั้นท่ีมี

แรงจูงใจในการท างาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และประสิทธิผลการท างานใน

องค์การความแตกต่างกันนั่นคือ กลุ่มท่ีเพิ่งส าเร็จการศึกษาจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์กับกลุ่มอยู่

ระหว่างการศึกษาจากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โดยกลุ่มท่ีเพิ่งส าเร็จการศึกษาจากคณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์มีค่าเฉล่ียของแรงจูงใจในการท างาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และ

ประสิทธิผลการท างานในองค์การสูงกว่ากลุ่มอยู่ระหว่างการศึกษาจากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 
 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาในด้านแรงจูงใจในการท างาน 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และประสิทธิผลการท างานในองค์การของบุคลากรวัย
ท างานที่มีสถานะการศึกษาแตกต่างกัน 
 

สถานะ
การศึกษา 

แรงจูงใจในการท างาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ 

ประสิทธิผลการท างานใน
องค์การ 

N Mean S.D. F N Mean S.D. F N Mean S.D. F 
1 121 53.94 5.257 9.370** 121 99.60 9.760 4.022* 121 53.33 5.481 4.035* 
2 132 55.09 5.596 132 102.08 10.776 132 54.55 5.906 
3 

รวม 
148 
401 

52.33 
53.73 

5.242 
5.477 

148 
401 

98.52 
100.02 

11.271 
10.751 

148 
401 

52.59 
53.46 

5.979 
5.853 

หมายเหตุ: 1) **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

     2) *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

     3) ก าหนดให้ 1 คือ บุคลากรวัยท างานที่เพ่ิงส าเร็จการศึกษาจากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

     4) ก าหนดให้ 2 คือ บุคลากรวัยท างานที่เพ่ิงส าเร็จการศึกษาจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

     5) ก าหนดให้ 3 คือ บุคลากรวัยท างานที่อยู่ระหว่างการศึกษาจากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างแรงจูงใจในการท างาน พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และประสิทธิผลการท างานในองค์การของบุคลากรวัยท างานที่มี
สถานะการศึกษาแตกต่างกัน โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s 
Method) 
 
สถานะ

การศึกษา 
แรงจูงใจในการท างาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ที่ดีขององค์การ 
ประสิทธิผลการท างานใน

องค์การ 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 - -1.149 1.611 - -2.480 1.083 - -1.222 .743 
2 1.149 - 2.760* 2.480 - 3.563* 1.222 - 1.965* 
3 1.611 2.760* - 1.083 3.563* - -.743 1.965* - 

หมายเหตุ: 1) *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

        2) ก าหนดให้ 1 คือ บุคลากรวัยท างานที่เพ่ิงส าเร็จการศึกษาจากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

     3) ก าหนดให้ 2 คือ บุคลากรวัยท างานที่เพ่ิงส าเร็จการศึกษาจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

     4) ก าหนดให้ 3 คือ บุคลากรวัยท างานที่อยู่ระหว่างการศึกษาจากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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