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บทคดัยอ่ 

 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท างานในโรงพยาบาล

วิภาวดี จ  าแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อายุงานหรือประสบการณ์ และต าแหน่ง

งาน กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 253 คน เป็นพนกังานในโรงพยาบาลวิภาวดี แผนกฝ่ายการพยาบาล เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวจิยั เป็นแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ ขอ้มูลใชค้่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างโดยใชส้ถิติ t-test ความแปรปรวนทางเดียว(one-way ANOVA) 

และทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใชว้ธีิการLeast-Signifant Different(LSD) 

 ผลการวจิยัพบวา่ 

 1. ความคิดเห็นของพนักงานฝ่ายการพยาบาลต่อปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกท างานใน

โรงพยาบาลวภิาวดี โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 2. พนกังานโรงพยาบาลวิภาวดี ฝ่ายการพยาบาลท่ีมีเพศต่างกนั มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกท างาน

ในโรงพยาบาลวภิาวดีโดยรวม ไม่มีความแตกต่างกนั 

 3. พนกังานโรงพยาบาลวิภาวดี ฝ่ายการพยาบาลท่ีมีอายุต่างกนั มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกท างาน

ในโรงพยาบาลวิภาวดีโดยรวมมีปัจจัยด้านโอกาสในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง แตกต่างกันอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 



 4. พนกังานโรงพยาบาลวิภาวดี ฝ่ายการพยาบาลท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

เลือกท างานในโรงพยาบาลวภิาวดีโดยรวม และรายดา้นไม่มีความแตกต่างกนั 

 5. พนกังานโรงพยาบาลวิภาวดี ฝ่ายการพยาบาลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

การเลือกท างานในโรงพยาบาลวิภาวดีโดยรวม และรายดา้นมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 

 6. พนักงานโรงพยาบาลวิภาวดี ฝ่ายการพยาบาลท่ีมีอายุงานหรือประสบการณ์ต่างกนั มีปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อการเลือกท างานในโรงพยาบาลวภิาวดีโดยรวม และรายดา้นมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 

 7. พนกังานโรงพยาบาลวภิาวดี ฝ่ายการพยาบาลท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนั มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือก

ท างานในโรงพยาบาลวภิาวดีโดยรวม และรายดา้นไม่มีความแตกต่างกนั 

The objective of this research was to study factors affecting the decision to work in Vibhavadi 

Hospital, classified by gender, age, education level, average monthly income, years of work experience, 

and job position. The sample of this study consisted of 253 employees in Nursing Department, Vibhavadi 

Hospital.  A questionnaire was used as the research instrument for   

data collection. Data collected were then analyzed using statistics, including percentage, mean, standard 

deviation, t-test, One-Way ANOVA and Least-Signiant Difference (LSD).  

The results of this research indicated as follows: 

1.Overall opinion of the respondents towards factors affecting the decision to work in Vibhavadi 

Hospital was at a high level. 

2. The respondents with different gender had indifferent opinion towards factors affecting the 

decision to work in Vibhavadi Hospital.  

3. The respondents with different age had different opinion towards factors affecting the decision 

to work in Vibhavadi Hospital for overall aspect and learning and self-development opportunities with a 

statistical significance level of .05.  



4. The respondents with different educational level had indifferent opinion towards factors 

affecting the decision to work in Vibhavadi Hospital for overall and individual aspects.  

5. The respondents with different average monthly income had different opinion towards factors 

affecting the decision to work in Vibhavadi Hospital for overall and individual aspects with a statistical 

significance level of .05.  

6. The respondents with different years of work experience had different opinion towards factors 

affecting the decision to work in Vibhavadi Hospital for overall and individual aspects with a statistical 

significance level of .05.   

7. The respondents with different job position had indifferent opinion towards factors affecting 

the decision to work in Vibhavadi Hospital for overall and individual aspects.  

บทน ำ 

ในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ซ่ึงเป็นผลจากความเจริญก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีและวิทยาการ ท าให้มีอาชีพเกิดข้ึนมากมายแต่ละอาชีพอาจจะเหมาะกบับุคคลหน่ึงแต่อาจจะไม่

เหมาะสมกบัอีกบุคคลหน่ึง ท าให้มีความแตกต่างหลายดา้น เช่น บุคลิกภาพ ความสามารถ ความถนดั ถ้า

ตดัสินใจเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกบัตนเองท าให้มีความสุขในการท างานและอนาคตจะประสบความส าเร็จ

ในการประกอบอาชีพ ถา้เลือกอาชีพไม่เหมาะสมกบัตนเองก็อาจจะไม่ประสบความส าเร็จในการท างานและ

ไม่มีความสุขในการท างานอีกดว้ย  

ปัญหาการเลือกอาชีพท่ีไม่เหมาะสมกบับุคลิกภาพ อุปนิสัย ความรู้ ความสามารถ ความสนใจและ

ความถนดัในงานของตนและความตอ้งการของตลาดแรงงาน อาจจะท าให้เกิดผลเสียตามมาหรือไม่อยาก

ประกอบอาชีพตามท่ีไดศึ้กษามา ท าให้เกิดความไม่กา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน การประกอบอาชีพจะตอ้งท า

ดว้ยใจรัก มีความตั้งใจและความรับผดิชอบท่ีจะประกอบอาชีพนั้น หากไดง้านท่ีไม่เหมาะสมกบับุคลิกภาพ 

ความถนดั หรือความสนใจในงาน โอกาสท่ีจะรักงาน ตั้งใจท างานหรือรับผิดชอบในหนา้ท่ีการงานมีนอ้ย มี

แต่ความเบ่ืองานไม่อยากท างานโอกาสกา้วหนา้จึงมีนอ้ย เปล่ียนงานบ่อยเกิดความเบ่ืองานจึงตอ้งเปล่ียนงาน

บ่อยๆเพื่อหางานใหม่ๆท่ีน่าสนใจและถูกใจมากกว่า ก่อให้เกิดการเสียเวลาท าให้ความเจริญกา้วหน้าของ

บุคคล เศรษฐกิจครอบครัว รวมถึงองคต์อ้งเสียผลประโยชน์อีกดว้ย 



การตดัสินใจเลือกอาชีพ เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งในชีวิตมนุษย ์กล่าวไดว้า่งานคือชีวิต การ

เลือกอาชีพจ าเป็นตอ้งมีการวางแผนดา้นอาชีพตั้งแต่วยัเรียน ซ่ึงเป็นการวางแผนท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลานาน และ

ใช้ความพยายามค่อนขา้งมากผลตอบแทนท่ีไดรั้บก็ย่อมคุม้ค่าอีกดว้ย การเลือกอาชีพท่ีใช่ท่ีเหมาะสมกบั

ตวัเองให้มากท่ีสุดเพื่อให้เกิดความสุขในชีวิตการท างาน รวมถึงองค์กรก็จะไดรั้บผลประโยชน์จากการท่ี

พนักงานได้ทุ่มเทการท างานเนืองจากตนมีความสุขในการท างาน เน่ืองจากการได้เลือกอาชีพท่ีใช่ก็จะมี

ความความมุ่งมัน่ในการท างานเพื่อใหเ้กิดความกา้วและความมัน่คงในการท างาน 

ปัจจยัหลกัท่ีมีความส าคญัอย่างมากต่อการตดัสินใจเลือกอาชีพของมนุษย ์คือปัจจยัท่ีจูงใจในการ

ท างาน มนุษยเ์งินเดือนทุกคนต่างก็ท างานเพื่อเงินเป็นหลกั เน่ืองจากเงินใช้เพื่อตอบสนองความตอ้งการใน

ส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตอย่าง เช่น ปัจจยั4 ไดแ้ก่ อาหาร ยารักษาโรค ท่ีอยู่อาศยัและเคร่ืองนุ่งห่ม การ

ท างานจึงสามารถตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานเหล่าน้ีได ้ในชีวิตการท างานของมนุษยย์่อมตอ้งการมี

ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานท่ีดี เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ในการท างาน เพื่อท าให้งานนั้นเป็นไปอย่าง

ราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ ชีวิตการท างานของบุคคลนั้นยอ่มมีโอกาสต่อความเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการ

งาน จะเห็นไดว้า่แรงจูงใจจึงเป็นส่ิงส าคญัต่อการตดัสิใจเลือกอาชีพของมนุษยเ์พื่อให้ไดม้าซ่ึงความตอ้งการ

ดา้นต่างๆ  

จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาท่ีกล่าวขา้งตน้ ท าให้เห็นถึงความส าคญัของการเลือก

อาชีพใหเ้ขา้กบัตนเองมากท่ีสุดอนัมีผลต่อการท างานในอนาคต ซ่ึงผูว้ิจยัตอ้งการทราบวา่ปัจจยัใดท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกท างานโรงพยาบาลวิภาวดี ซ่ึงการเลือกอาชีพให้เหมาะสมนั้นมีผลกระทบอยา่งยิ่งต่อการ

ท างานในอนาคตกบัตวับุคคล ทั้งน้ีผูว้ิจยัเห็นถึงความส าคญัขององคก์รท่ีเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการท างาน

ของพนกังานในองคก์รของตน ก็จะเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการจูงใจให้พนกังานทุ่มเทกบัการท างานมาก

ข้ึนอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 



วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท างานในโรงพยาบาลวิภาวดี ไดแ้ก่ เพศ อายุ  ระดบั

การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและอายกุารท างาน  

2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท างานในโรงพยาบาลวิภาวดี ไดแ้ก่ ลกัษณะ

งาน โอกาสเรียนรู้และพฒันาตนเอง โอกาสในความเจริญก้าวหน้า ความมัน่คงในงาน ผลตอบแทนและ

สวสัดิการ 

 

วธิีกำรด ำเนินกำรวจิัย 

 ผูว้ิจยัก าหนดการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยใชค้วามน่าจะเป็น(Probability Sampling) ดว้ยการสุ่มแบบ

ง่าย(Sample Random Sampling) โดยขอรายช่ือพนกังานโรงพยาบาลวิภาวดี ฝ่ายการพยาบาลจากฝ่ายบุคคล 

แลว้ท าการจบัฉลาก จนไดก้ลุ่มตวัอยา่งครบตามตอ้งการ 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) โดยขอ้มูลท่ีไดน้ั้นเป็นขอ้มูลท่ี
เกิดจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ผา่นการ
การแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) เฉพาะพนกังานโรงพยาบาลวิภาวดี ฝ่ายการพยาบาล  จ านวน 253 
ตวัอยา่ง 
 ส าหรับการวิจัยคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีผูว้ิจ ัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
(Questionnaire) ท่ีผูว้ิจยัออกแบบข้ึนมาเอง จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็น
พื้นฐานในการตั้งค  าถาม ซ่ึงแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 คือ ขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นค าถามลกัษณะปลายปิดโดย
ใหใ้หผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกค าตอบเพียงอยา่งเดียว 

 ส่วนท่ี 2 คือ แบบสอบถามความคิดเห็นดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อการประกอบอาชีพ ค าถามในส่วนน้ีเป็น

ค าถามปลายปิด ซ่ึงเป็นสเกลท่ีกลุ่มตวัอย่างให้คะแนนระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกท างานท่ีโรงพยาบาลวภิาวดี  โดยมีระดบัของสเกลในการวดัมี 5 ระดบั จากระดบัเห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด จนถึงระดบัเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 3 คือ ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท างานในโรงพยาบาลวภิาวดี 

 



สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 บทน้ีเป็นการสรุปผลการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท างานในโรงพยาบาลวิภาวดี
การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการตดัสินใจเขา้ท างานในโรงพยาบาลวิภาวดี โดยจ าแนกตาม
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อายุการท างาน และต าแหน่งงาน การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษา
จากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) โดยขอ้มูลท่ีไดน้ั้นเป็นขอ้มูลท่ีเกิดจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้
วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ผ่านการการแจกแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เฉพาะพนกังานโรงพยาบาลวิภาวดี ฝ่ายการพยาบาลจ านวน692 คน โดยแบ่งเป็น พยาบาล 
309 คน ผูช่้วยพยาบาล 227 คน และพนักงานผูช่้วย 156 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้วิธีของ 
Yamane’s โดยมีความคลาดเคล่ือนได ้0.05 จ านวน 253 ตวัอยา่ง ผูว้ิจยัไดจ้ดัล าดบัการวิเคราะห์ขอ้มูลจาก
แบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมา และเป็นแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์  จ  านวน 253 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 
100 
 ส าหรับการวิจัยคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีผูว้ิจ ัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
(Questionnaire) ท่ีผูว้ิจยัออกแบบข้ึนมาเอง จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็น
พื้นฐานในการตั้งค  าถาม โดยผูว้จิยัเก็บแบบสอบถามดว้ยตวัเอง และไดแ้บบสอบถามกลบัมาจ านวน 253 คน 
น าไปวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปท าการหาค่าสถิติ คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างโดยใช้การทดสอบ t test กบัตวัแปร เพศ และ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One-way analysis of variance) กบัตวัแปร อายุ ประสบการณ์การท างาน 
และระดบัการศึกษา 
 

สรุปผลกำรวจิัย 
 การศึกษาขอ้มูลผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ท างานในโรงพยาบาลวิภาวดี ผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคล พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีมีจ  านวนประชากรรวม
ทั้งหมด 253 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 91.70 ส่วนใหญ่อายุ 26-33 ปี 
จ  านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 34.40 ส่วนใหญ่ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ  านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.90 ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 50.20 ส่วนใหญ่
อายุงานหรือประสบการณ์ 37 เดือนข้ึนไป จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 43.10 ส่วนใหญ่ต าแหน่งงาน
พยาบาล จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 

 1.การวิเคราะห์ขอ้มูลผลการศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ท างานในโรงพยาบาล
วภิาวดี โดยค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยมีภาพรวมของปัจจยัต่างๆอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  



 2.พนกังานโรงพยาบาลวิภาวดีท่ีมีเพศต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ท างานในโรงพยาบาลวิภาวดี

โดยรวมและรายดา้นมีความแตกต่างกนั กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยภาพรวมและดา้นอ่ืนๆ

ไม่พบความแตกต่าง 

 3.พนกังานโรงพยาบาลวิภาวดีท่ีมีอายุต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ท างานในโรงพยาบาลวิภาวดี

โดยรวมและรายดา้นมีความแตกต่างกนั กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยภาพรวมและดา้นอ่ืนๆ

ไม่พบความแตกต่าง 

 4.พนักงานโรงพยาบาลวิภาวดีท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเข้าท างานใน
โรงพยาบาลวภิาวดี โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

 5.พนกังานโรงพยาบาลวภิาวดีท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ท างานในโรงพยาบาล

วิภาวดีโดยรวมและรายดา้นมีความแตกต่างกนั กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยภาพรวมและ

ดา้นอ่ืนๆไม่พบความแตกต่าง 

 6.พนกังานโรงพยาบาลวิภาวดีท่ีมีอายุงานหรือประสบการณ์ต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ท างาน

ในโรงพยาบาลวภิาวดีโดยรวมและรายดา้นมีความแตกต่างกนั กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดย

ภาพรวมและดา้นอ่ืนๆไม่พบความแตกต่าง 

 7.พนักงานโรงพยาบาลวิภาวดีท่ีมีต าแหน่งงานต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเข้าท างานใน

โรงพยาบาลวภิาวดี โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ผู ้วิจ ัยได้สรุปข้อเสนอแนะส าหรับผู ้บริหารตามปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าท างานใน

โรงพยาบาลวภิาวดี ดงัต่อไปน้ี 

 1.ควรให้ความส าคญัเก่ียวกบัผลตอบแทนและสวสัดิการ โดยจดัสรรผลตอบแทนให้ตรงตามความ

ตอ้งการของพนกังาน และแตกต่างจากโรงพยาบาลทัว่ๆไป เช่น การให้สวสัดิการท่ีพนกังานสามารถเลือก

ไดเ้องตรงตามความตอ้งการ  



 2.ควรให้ความส าคญัเก่ียวกบัการพฒันาความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน โดยท่ีโรงพยาบาลควรจดั

กิจกรรมท่ีส่งเสริมความสัมพนัธ์ทั้งแนวด่ิงและแนวราบเพื่อให้พนักงานเกิดความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนั

เดียวกนั เช่น กิจกรรมพกัผอ่นประจ าปี กิจกรรมประจ าเดือน 

 3.ควรให้อิสระในการท างาน ผ่านการเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น และแลกเปล่ียน

ขอ้คิดเห็น เพื่อใหมี้ความเขา้ใจและมีเป้าหมายในการท างานไปในทิศทางเดียวกนั 

 4.ควรให้ความส าคญักบับุคลากรท่ีทุ่มเทให้กบัโรงพยาบาลในการท าให้รู้สึกไดรั้บความมัน่คงใน

สายอาชีพ  

 5.ควรให้ความส าคญักบัการเติบโตและเจริญกา้วหน้าในอาชีพโดยไม่เป็นการกดดนัพนกังาน โดย

การท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีจูงใจหากท าส าเร็จ แทนการลงโทษใหพ้นกังานเกิดการต่อตา้น 

 6.ควรใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรงานของผูมี้ระดบั

การศึกษาท่ีต่างกนั เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการไดต้รงจุด ซ่ึงส่งผลให้สามารถจูงใจพนกังานท่ีมี

ระดบัการศึกษาต่างกนัเขา้มาร่วมงานได ้

 

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวจัิยในคร้ังต่อไป 

 1.ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการท างานในโรงพยาบาลวิภาวดี โดยแยกเป็นแต่ละแผนก

เพื่อน ามาเปรียบเทียบใหมี้ความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

 2.ควรมีการศึกษาตวัแปรดา้นใดดา้นหน่ึงเพิ่มข้ึนอย่างละเอียด และเจาะจงมากข้ึนทั้งน้ีเพื่อความ

ชดัเจนและสามารถเสนอแนวทางในการปรับปรุงองคก์รต่อไปได ้

 3.ในการท าวิจยัคร้ังต่อไปควรเพิ่มเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้น าไปใชสู้งสุด 

เช่น การสัมภาษณ์เจาะลึก(In-depth Interview ) หรือการสนทนากลุ่ม(Focus Group) ควบคู่กบัการแจก

แบบสอบถาม 
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