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บทคัดย่อ 

 การวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงพยาบาลแห่งหนึง 

จงัหวดัสมุทรสาคร ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายการบริหาร ดา้นการบงัคบับญัชา ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้น

ความสัมพนัธ์กบัผูอื้น และดา้นสภาพการทาํงาน โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา สถานภาพสมรส สายการทาํงาน อายใุนการปฏิบติังาน และรายไดเ้ฉลียต่อเดือน ซึงประชากรใน

งานวิจยัครังนี คือ บุคลากรในโรงพยาบาลแห่งหนึง จงัหวดัสมุทรสาคร มีกลุ่มตวัอยา่งทีตอบแบบสอบถาม

จาํนวน  คน เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์โดยหาค่าร้อยละ คา่เฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจยัพบวา่ ) บุคลากรทีตอบแบบสอบถามทงัหมดจาํนวน  คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 67.70 มีอาย ุ -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี จาํนวน 3  คน คิดเป็นร้อยละ 59.80  มีสถานภาพโสด จาํนวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ .  เป็น

เจา้หนา้ทีทวัไป จาํนวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ .6  มีอายใุนการปฏิบติังาน -  ปี จาํนวน 203 คน คิดเป็น

ร้อยละ .  และรายไดเ้ฉลียต่อเดือน ,001-20,  บาท จาํนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 51.30  

) แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงพยาบาลแห่งหนึง จงัหวดัสมุทรสาคร โดยรวมอยู่

ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นทีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูอื้น และดา้น
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การบงัคบับญัชา ตามลาํดบั และดา้นทีอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นนโยบายการบริหาร ดา้นสภาพแวดลอ้ม

การทาํงาน และดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ตามลาํดบั 

คําสําคัญ: แรงจูงใจในการปฏิบติังาน, บุคลากรในโรงพยาบาล 

ABSTRACT 

 The research of Work motivation of employees of a general hospital in Samutsakhon. The objective 

is to study Work motivation of employees of a general hospital in Samutsakhon. The factors of research 

include Administrative policy, Mastership, Salary and welfare, Relationship with others, and Working 

conditions. Those are classified by personal factors were including sex, age, education,  marriage status, 

occupation, working experience, and average income per month. The studied population was employees of a 

general hospital in Samutsakhon. The questionnaire was used to collect data from 390 employees by 

random. Data were analyed by SPSS. Analyzed statistics were percentage, mean and standard deviation. 

 The results were found that 1) The 390 employees answered the questionnaire. Most are female 264 

people (67.70%), 26-35 years old 174 people (44.60%), bachelor’s degree 233 people (59.80%), single 219 

people (56.10%), general officers 213 people (54.60%), work experience 1-5 years 203 people (52.00%), 

and average income per month 10,001-20,000 baht 200 people (51.30%). 

 2) Work motivation of employees of a general hospital in Samutsakhon overall is at a high level. 

Considering each aspect, relationship with others and mastership are at high level respectively. 

Administrative policy, salary and welfare, and working conditions are at medium level respectively. 

Keyword: work motivation, employees 

บทนํา 
ประเทศไทยกาํลงัเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุซึงจะมีความตอ้งการทางดา้นสุขภาพเพิมมากขึน เนืองจากความ

เสือมสภาพของร่างกาย ความเจ็บป่วยหรือโรคเรือรัง จึงมีความตอ้งการบุคลากรทางการแพทยม์ากขึน จากการ

วางแผนปฏิรูปกาํลงัคนของกระทรวงสาธารณสุข เพือเพิมการผลิตบุคลากรทางการแพทย ์บงัคบัใหใ้ชทุ้นหลงั

จบการศึกษา มีการเพิมค่าตอบแทนในพืนทีเฉพาะ และการบรรจุรับเขา้ราชการ ทาํใหจ้าํนวนบุคลากรทาง

การแพทยใ์นสถานพยาบาลเพิมขึน แต่ก็ยงัมีความขาดแคลน และมีปัญหาดา้นการกระจายกาํลงัของบุคลากร

ทางการแพทยซึ์งเป็นปัญหาสาํคญัของระบบสุขภาพในประเทศไทย ส่งผลใหบุ้คลากรทางการแพทยต์อ้ง

ปฏิบติังานมากกวา่  ชวัโมงต่อสัปดาห์โดยเฉลีย บวกกบัในปัจจุบนัสถานพยาบาลภาครัฐกาํลงัประสบ
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ปัญหาในดา้นการบริหารจดัการ เนืองจากจาํนวนผูป่้วยทีเพิมขึน บุคลากรตอ้งปฏิบติังานอย่างรีบเร่งเพือให้

ทนัเวลา จึงมีความจาํเป็นทีจะตอ้งปรับปรุงคุณภาพของระบบบริการใหดี้ยงิขึน เพือใหก้ารบริการ

รักษาพยาบาลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ทนัเวลา และเนืองจากการระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 

ทาํใหจ้าํนวนผูป่้วยเพิมขึนอยา่งมาก เพิมภาระมากขึนให้แก่สถานพยาบาล รวมถึงบุคลากรทีเกียวขอ้งกบัการ

ตรวจคดักรอง ดูแลรักษาผูป่้วยโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 เกิดผลกระทบต่อภาวะทางกายและจิตใจ 

เนืองจากภาระการทาํงานทีเพิมมากขึนอยา่งรวดเร็ว การปฏิบติังานภายใตส้ถานการณ์ทีกดดนัและความ

คาดหวงัในการดูแลรักษาของผูป่้วยจาํนวนมาก การปฏิบติังานติดต่อกนัเป็นระยะเวลายาวนาน และความเสียง

ทีจะติดเชือมากกวา่บุคคลอืนทาํใหต้อ้งออกห่างจากครอบครัว (กรมสุขภาพจิต คู่มือการปฏิบติังาน ทีม
ช่วยเหลือเยยีวยาจิตใจ ประสบภาวะวิกฤตในกรณีโรคระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019, 2563) 

การจูงใจจึงเป็นส่วนหนึงในการสร้างขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน โดยทวัไปบุคคลหนึงจะมี

ความสามารถในการกระทาํสิงต่างๆ ไดแ้ตกต่างกนั แต่สิงทีจะช่วยผลกัดนัให้แสดงความสามารถออกมา ก็คือ 

แรงจูงใจ การจูงใจจึงเป็นการสร้างพลงัความสามารถเพือให้ประสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย ทาํใหบุ้คคลหนึง

แสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมาในเชิงบวก องคก์รจะตอ้งส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจแก่บุคคลเหล่านนัดว้ย

สิงจูงใจ เช่น ค่าตอบแทน สวสัดิการ สิงแวดลอ้มในทีทาํงาน เพือนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา เป็นตน้  

ในการวิจยัก่อนหนา้ ส่วนใหญ่ไดมี้การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานเฉพาะของพยาบาลวิชาชีพ

หรือเฉพาะสายวิชาชีพนนัๆ ดงันนั ผูวิ้จยัจึงตอ้งการทีจะศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรโดยรวม 

เพือนาํผลทีไดไ้ปประยกุต์ใชใ้นการจูงใจบุคลากรไดอ้ยา่งครบถว้นทวัถึง 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงพยาบาลแห่งหนึง จงัหวดัสมุทรสาคร 

ขอบเขตของการวิจัย 

ด้านเนือหา 
การวิจยันีเป็นการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงพยาบาลแห่งหนึง จงัหวดั

สมุทรสาคร มีขอบเขตของการวิจยั ดงันี 

ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรในโรงพยาบาลแห่งหนึง จงัหวดัสมุทรสาคร ซึง

ประกอบดว้ยเพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส สายการทาํงาน อายใุนการปฏิบติังาน และรายได้

เฉลียต่อเดือน 

ตวัแปรตาม คือ แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงพยาบาลแห่งหนึง จงัหวดัสมุทรสาคร 

ซึงประกอบดว้ยดา้นนโยบายการบริหาร ดา้นการบงัคบับญัชา ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้น

ความสัมพนัธ์กบัผูอื้น และดา้นสภาพการทาํงาน 
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ด้านประชากร 

ประชากรทีใชใ้นการวิจยั คือ บุคลากรทีปฏิบติังานในโรงพยาบาลแห่งหนึง จงัหวดัสมุทรสาคร ผูว้ิจยั

คาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ W.G. Cochran (1953) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งไม่

นอ้ยกวา่  คน และไดท้าํการเก็บแบบสอบถามทงัหมด  คนโดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ 

ด้านระยะเวลา 
เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลตงัแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 

ประโยชน์ทีได้รับจากการวิจัย 

1. ทราบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรและนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการจูงใจบุคลากรใน

โรงพยาบาล เพือใหเ้กิดการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วยงิขึน 

2. สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลขององคก์รในอนาคต เพือให้มี

จาํนวนบุคลากรเพียงพอต่อการใหบ้ริการผูป่้วย และบุคลากรคงอยูใ่นองคก์รยาวนาน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกยีวข้อง 

 แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 แรงจูงใจ หมายถึง แรงกระตุน้ทีผลกัดนัใหบุ้คลากรปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถ เพือใหบ้รรลุ

ตามเป้าหมายทีตนเองและองคก์รตอ้งการ 

 ทฤษฎีแรงจูงใจสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์กสรุปไวว้า่ บุคคลทีมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานจะตงัใจ

ปฏิบติังานใหเ้กิดผลดีได ้โดยแรงจูงใจนนัแบ่งเป็น  ปัจจยัสาํคญั ไดแ้ก่ ) ปัจจยัจูงใจ ซึงประกอบดว้ย 

ความสาํเร็จของงาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ลกัษณะงาน ความรับผิดชอบ และความเจริญกา้วหนา้ และ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 
4. สถานภาพสมรส 

5. สายการทาํงาน 

6. อายใุนการปฏิบติังาน 

7. รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

1. ดา้นนโยบายการบริหาร 

2. ดา้นการบงัคบับญัชา 
3. ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ 

4. ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูอื้น 

5. ดา้นสภาพการทาํงาน 
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) ปัจจยัคาํจุน ซึงประกอบดว้ยนโยบายและการบริหาร การบงัคบับญัชา เงินเดือนและค่าตอบแทน 

ความสัมพนัธ์กบัผูอื้น สภาพการทาํงาน และสถานะของอาชีพ 

ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Two-factor theory of 

motivation) มาใชเ้ป็นแนวทาง เนืองจากมีความเหมาะสมกบัองคก์รและสถานการณ์ในปัจจุบนัมากทีสุด ซึง

สามารถสรุปเป็นหวัขอ้ได ้  ขอ้หลกั ดงันี ( ) นโยบายและการบริหาร ( ) การบงัคบับญัชา ( ) เงินเดือนและ

ค่าตอบแทน ( ) ความสัมพนัธ์กบับุคคลอืน และ ( ) สภาพการทาํงาน 
ข้อมูลเกียวกับโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรสาคร 

จงัหวดัสมุทรสาครมีโรงพยาบาลหลากหลายประเภททงัทีเป็นของภาครัฐและภาคเอกชนกระจายอยู่

ภายในจงัหวดัไม่วา่จะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล เช่น โรงพยาบางส่งเสริมสุขภาพตาํบลบางโทรัด 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลท่าจีน หรือโรงพยาบาลทวัไป เช่น โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาล

บา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) หรือโรงพยาบาลศูนย ์เช่น โรงพยาบาลสมุทรสาคร หรือโรงพยาบาลเอกชน เช่น 

โรงพยาบาลเอกชยั โรงพยาบาลมหาชยั  ซึงเหล่านีลว้นทาํหนา้ทีใหบ้ริการตรวจ ดูแล รักษา ป้องกนั ส่งเสริม

สุขภาพของประชาชนภายในจงัหวดั 

งานวิจัยทีเกียวข้อง 

เพญ็พิชชา ลว้นดี (2556) ทาํการศึกษาเรืองแรงจูงใจและความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลแห่งบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) สรุปผลการวิจยัไดว้า่ แรงจูงใจและความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพมีค่าเฉลียคะแนนอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นลกัษณะงานทีปฏิบติัมีค่าเฉลีย

คะแนนสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นความรับผิดชอบ โรงพยาบาลบา้นแพว้ควรสนบัสนุนดา้นเงินเดือนและ

สวสัดิการต่อไป และควรพฒันาแรงจูงใจในเรืองนโยบายบริหารและดา้นลกัษณะงานทีปฏิบติัเฉพาะทางที

เหมาะสมจะทาํใหพ้ยาบาลมีความพึงพอใจทีจะปฏิบติังานยงิขึน 

วารุณี แกว้อินทร์ (2560) ทาํการศึกษาเรืองแรงจูงใจทีมีผลต่อการปฏิบติังานของบุคลากร บริษทั

โรงพยาบาล ภทัร จาํกดั กรุงเทพฯ ผลการวิจยัพบวา่ ในส่วนของปัจจยัจูงใจ ระดบัของแรงจูงใจทีส่งผลต่อการ

ปฏิบติังานของพนกังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณารายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดับมากทุกดา้น 

ตามลาํดบัดงันี ) ดา้นความสาํเร็จในหนา้ที ) ดา้นความรับผิดชอบ ) ดา้นลกัษณะงานทีทาํน่าสนใจ ) ดา้น

การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ) ดา้นการเจริญเติบโตในองคก์ร และ ) ดา้นโอกาสในการเจริญกา้วหนา้ ใน

ส่วนของปัจจยัคาํจุนพบวา่ ระดบัแรงจูงใจทีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือ

พิจารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากเกือบทุกดา้น ยกเวน้ ดา้นค่าตอบแทน ทีอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ตามลาํดบัดงันี ดา้นหนา้ทีการงานทีเหมาะสม ดา้นการนิเทศ และสอนงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 

ดา้นความมนัคงของงาน ดา้นสภาพชีวิตส่วนตวั ดา้นมีนโยบายและการบริหารงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน และดา้นค่าตอบแทน 
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ภตัราพร ชนะการณ์ (2561) ทาํการศึกษาเรืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรโรงพยาบาลบาง

กลาํ อาํเภอบางกลาํ จงัหวดัสงขลา ผลการวิจยัพบวา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรโรงพยาบาลบาง

กลาํ อาํเภอบางกลาํ จงัหวดัสงขลาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ บุคลากร

โรงพยาบาลบางกลาํ อาํเภอบางกลาํ จงัหวดัสงขลามีแรงจูงใจในการปฏิบติังานทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดย

แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุด ไดแ้ก่ ดา้นความมนัคง ส่วนแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

ดา้นทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ  

ธีร์ธวชั พิมพว์งค ์( ) ทาํการศึกษาเรืองแรงจูงใจทีมีผลต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลติดดาวของเจา้หนา้ทีสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 

จงัหวดัร้อยเอด็ ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัแรงจูงใจภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย 3.71 แรงจูงใจดา้นปัจจยัจูง

ใจภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย 3.86 และแรงจูงใจดา้น ปัจจยัคาํจุนภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย 

3.61 เมือพิจารณารายดา้น พบวา่ แรงจูงใจดา้นปัจจยัจูงใจทีมีค่าเฉลียสูงทีสุด คือ ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน 

อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย 3.95 ส่วนดา้นทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ ปัจจยัจูงใจดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง

หนา้ทีซึงอยูใ่นระดบัมากค่าเฉลีย 3.68 สาํหรับแรงจูงใจดา้นปัจจยัคาํจุนทีมีค่าเฉลียสูงทีสุด ไดแ้ก่ ปัจจยั คาํจุน

ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย 3.90 ส่วนแรงจูงใจดา้นปัจจยัคาํจุนดา้นทีมีค่าเฉลีย

นอ้ยทีสุด คือ ปัจจยัคาํจุนดา้น เงินเดือนและค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลีย 3.12 

วรรณพร วงศภ์าดี (2563) ทาํการศึกษาเรืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลค่ายสุรศกัดิมนตรี จงัหวดัลาํปาง ผลการวิจยัพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลียทีระดบั 3.71 และเมือวิเคราะห์เป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นสถานะทาง

อาชีพมีค่าเฉลียสูงทีสุด คือ 3.91 รองลงมาคือ ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงานมี

ค่าเฉลียที 3.88 

วิธีดําเนินการวิจัย 

เป็นการวิจยัโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research approach) วิจยัเชิงสาํรวจ 

(Survey research) เก็บขอ้มูลดว้ยการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีใชใ้นการวิจยั คือ บุคลากรในโรงพยาบาลแห่งหนึง จงัหวดัสมุทรสาคร  

กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยั เนืองจากไม่สามารถทราบจาํนวนบุคลากรทีแน่นอน ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีการ

คาํนวณกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ W.G. Cochran (1953) โดยผูว้ิจยัตอ้งการสุ่มตวัอยา่ง

เป็นร้อยละ  จากประชากรทงัหมด ตอ้งการระดบัความเชือมนัร้อยละ  และยอมรับค่าความคลาดเคลือน

จากการสุ่มตวัอยา่งไดร้้อยละ  ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งทียอมรับไดจ้ะตอ้งไม่น้อยกวา่  คน ผูว้ิจยัจึงจะ
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เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  คนจากบุคลากรทงัหมด และใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะ

เป็น (Non-probability sampling) ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) 

เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 

เครืองมือทีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึงประกอบดว้ย  ส่วน ดงันี 

ส่วนที 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา สายการทาํงาน อายใุนการปฏิบติังาน รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

ส่วนที 2 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน แบ่งเป็น  ดา้น ไดแ้ก่ ) ดา้นนโยบาย

การบริหาร ) ดา้นการบงัคบับญัชา ) ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ) ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูอื้น ) ดา้นสภาพ

การทาํงาน ซึงสอบถามเป็นระดบัความคิดเห็นใหค้ะแนนเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) โดยมี

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี  = มากทีสุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอ้ย และ  = นอ้ยทีสุด 

การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ 

แบบสอบถามในงานวิจยันี ผูวิ้จยัไดจ้ดัทาํขึนเองจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง

กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน เมือจดัทาํแบบสอบถามเสร็จสินจึงตรวจสอบความครอบคลุมจุดประสงคข์อง

แบบสอบถาม จากนนันาํไปให้ผูเ้ชียวชาญจาํนวน 2 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเทียงตรงและความถูกตอ้ง

ของเนือหาตลอดจนความชดัเจนและการใชภ้าษาทีเหมาะสมของขอ้คาํถาม ซึงมีเกณฑใ์นการพิจารณาให้

คะแนนในแต่ละขอ้คาํถาม ดงันี วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ถ้ามีคะแนน IOC ตงัแต่ 0.50-1.00 คือ มี

ความเทียงตรงใชไ้ด ้แต่คะแนน IOC ตาํกวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัส่งหนงัสือขอความอนุเคราะห์ใหบุ้คลากรตอบแบบสอบถามถึงดา้นทรัพยากรมนุษยแ์ละดา้น

ธุรการของโรงพยาบาลแห่งหนึง จงัหวดัสมุทรสาคร โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลผา่นแบบสอบถามออนไลน์ดว้ย 

Google form จากนนัตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลทีไดแ้ละนาํไปทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ประมวลผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ (SPSS Version 26.0) 

สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าร้อยละ (Percentage) สาํหรับวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล 

2. ค่าเฉลีย (Average: ) สาํหรับวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรใน

โรงพยาบาลแห่งหนึง จงัหวดัสมุทรสาคร 

3. ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) สาํหรับวิเคราะห์แรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของบุคลากรในโรงพยาบาลแห่งหนึง จงัหวดัสมุทรสาคร 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ส่วนที  ขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรในโรงพยาบาลแห่งหนึง 

จงัหวดัสมุทรสาคร มีผูต้อบแบบสอบถามทงัหมดจาํนวน  คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน  คน คิด

เป็นร้อยละ 67.70 และเป็นเพศชาย จาํนวน 12  คน คิดเป็นร้อยละ 32.30 ส่วนอายขุองผูต้อบแบบสอบถามมกั

อยูใ่นช่วงอาย ุ -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาอยูใ่นช่วงอายตุาํกวา่  ปี จาํนวน  

คน ช่วงอาย ุ -  ปี จาํนวน  คน ช่วงอาย ุ -  ปี จาํนวน  คน และอาย ุ  ปีขึนไป จาํนวน  คน ซึงคิด

เป็นร้อยละ . , 22.80, .  และ .  ตามลาํดบั ดา้นระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปริญญาตรี 

จาํนวน 3  คน คิดเป็นร้อยละ 59.80 รองลงมาระดบัการศึกษามธัยมศึกษา/ปวช. จาํนวน 88 คน ระดบั

การศึกษาอนุปริญญา/ปวส. จาํนวน 34 คน ระดบัการศึกษาตาํกวา่มธัยมศึกษา จาํนวน 9 คน และระดบั

การศึกษาปริญญาโทขึนไป จาํนวน 6 คน ซึงคิดเป็นร้อยละ . , 8.70, 7.40 และ .  ตามลาํดบั ส่วนในดา้น

สถานภาพ ส่วนมากเป็นโสด จาํนวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมามีสถานภาพสมรส จาํนวน 35 

คน หยา่ร้าง จาํนวน 9 คน และหมา้ย/แยกกนัอยู ่จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 34.60, 4.9  และ .40 

ตามลาํดบั อาชีพของผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมเป็นเจา้หนา้ทีทวัไป จาํนวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ .60 

รองลงมาเป็นพยาบาล จาํนวน 7  คน กลุ่มวิชาชีพ จาํนวน 50 คน แพทย/์ทนัตแพทย ์จาํนวน 32 คน และเภสัช

กร จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 19.80, 12.80, 8.2  และ 4.6  ตามลาํดบั มีอายใุนการปฏิบติังานส่วนใหญ่ -  

ปี จาํนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมามีอายใุนการปฏิบติังาน  ปีขึนไป จาํนวน 90 คน มีอายใุน

การปฏิบติังาน -  ปี จาํนวน 6  คน และมีอายใุนการปฏิบติังานตาํกวา่  ปี จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 

23.10, 15.90 และ .0  ตามลาํดบั และในดา้นรายไดเ้ฉลียต่อเดือน ส่วนมากมีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน ,001-

20,  บาท จาํนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3  รองลงมามีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 20,001-30,  บาท จาํนวน 

64 คน มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 30,001-40,  บาท จาํนวน 53 คน มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน ,  บาทขึนไป 

จาํนวน 40 คน และมีรายไดเ้ฉลียต่อเดือนตาํกวา่ ,  บาท จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 6.40, 13.60, 

10.20 และ 8.5  ตามลาํดบั 

ผลการวิเคราะห์ส่วนที  แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงพยาบาลแห่งหนึง จงัหวดั

สมุทรสาคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นทีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้น

ความสัมพนัธ์กบัผูอื้น และดา้นการบงัคบับญัชา ตามลาํดบั และดา้นทีอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นนโยบาย

การบริหาร ดา้นสภาพแวดลอ้มการทาํงาน และดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ตามลาํดบั 

ด้านนโยบายการบริหาร แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงพยาบาลแห่งหนึง จงัหวดั

สมุทรสาคร จาํแนกตามรายดา้นและรายขอ้ของดา้นนโยบายการบริหารโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ
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พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ นโยบายการดาํเนินงานและพฒันามี

ความชดัเจนเหมาะสมกบัยคุสมยัและสามารถนาํมาปฏิบติังานไดจ้ริง และนโยบายการดาํเนินงานสามารถ

ปรับเปลียนใหเ้หมาะสมกบัตามสถานการณ์ ตามลาํดบั ส่วนขอ้ทีมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

คอื การสือสารประชาสัมพนัธ์นโยบายการดาํเนินงานและพฒันามีความครบถว้นและทวัถึง และคณะ

กรรมการฯ โรงพยาบาลแห่งหนึงสามารถบริหารจดัการงานไดส้อดคลอ้งตามนโยบายทีกาํหนดไว ้ตามลาํดบั 

และขอ้ทีมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย คือ ท่านมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายการดาํเนินงานและ

พฒันาของโรงพยาบาลแห่งหนึง 
ด้านการบังคับบัญชา แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงพยาบาลแห่งหนึง จงัหวดั

สมุทรสาคร จาํแนกตามรายดา้นและรายขอ้ของดา้นการบงัคบับญัชาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็น

รายขอ้พบวา่ ทุกขอ้มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ ผูบ้งัคบับญัชาใหค้าํแนะนาํปรึกษาและรับฟัง

ขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังานอยูเ่สมอ ผูบ้งัคบับญัชามอบหมายงานใหท้่านในปริมาณทีเหมาะสมและตรงกบั

ความสามารถ ผูบ้งัคบับญัชามอบอาํนาจในการตดัสินใจในการปฏิบติังานเหมาะสมกบัหนา้ทีตาํแหน่งงานของ

ท่าน และผูบ้งัคบับญัชาของท่านสามารถควบคุมดูแลบริหารจดัการงานไดอ้ยา่งเหมาะสมและยติุธรรม 

ตามลาํดบั 

ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงพยาบาลแห่งหนึง จงัหวดั

สมุทรสาคร จาํแนกตามรายดา้นและรายขอ้ของดา้นเงินเดือนและสวสัดิการโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  

เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ท่านไดรั้บเงินเดือนทีเหมาะสมกบั

ตาํแหน่งและภาระงาน และท่านไดรั้บค่าตอบแทนล่วงเวลา เบียขยนั โบนสั หรือค่าตอบแทนอืนทีเหมาะสม

กบัตาํแหน่งและภาระงาน ส่วนขอ้ทีมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ท่านไดรั้บการฝึกอบรม

หรือการศึกษาต่อเพือพฒันาความรู้และตาํแหน่งงาน ท่านไดรั้บการฝึกอบรมหรือการศึกษาต่อทีจาํเป็นต่อ

ตาํแหน่งงาน ท่านไดรั้บสวสัดิการต่างๆ เช่น ทีพกัอาศยั สิทธิการรักษาพยาบาล ประกนัภยั ค่าเดินทางในการ

ปฏิบติังานนอกสถานที หรือสวสัดิการอืนทีเหมาะสม และท่านมีความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน ตามลาํดบั 
ด้านความสัมพนัธ์กับผู้อืน แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงพยาบาลแห่งหนึง จงัหวดั

สมุทรสาคร จาํแนกตามรายดา้นและรายขอ้ของดา้นความสัมพนัธ์กบัผูอื้นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกขอ้มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ท่านมีความสัมพนัธ์ทีดีระหวา่ง

ผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน ท่านไดรั้บความร่วมมือในการปฏิบติังานจากผูบ้งัคบับญัชา หรือเพือน

ร่วมงาน หรือจากบุคคลอืน ท่านสามารถปรึกษาปัญหาในการปฏิบติังาน หรือปัญหาส่วนตวักับผูบ้งัคบับญัชา 
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หรือเพือนร่วมงาน และท่านไดรั้บความช่วยเหลือ สนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา หรือเพือนร่วมงาน หรือจาก

บุคคลอืน ตามลาํดบั 

ด้านสภาพการทํางาน แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงพยาบาลแห่งหนึง จงัหวดั

สมุทรสาคร จาํแนกตามรายดา้นและรายขอ้ของดา้นสภาพการทาํงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ สถานทีปฏิบติังานของท่านมี

สภาพแวดลอ้มเหมาะสมกบัการปฏิบติังาน เช่น แสงสวา่ง อุณหภูมิ การระบายอากาศ พืนทีปฏิบติังาน ส่วนขอ้

ทีมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง คือ สถานทีปฏิบติังานของท่านมีอุปกรณ์ เครืองมือทีจาํเป็น

เพียงพอเหมาะสมกบัการปฏิบติังาน และสถานทีปฏิบติังานของท่านมีสิงอาํนวยความสะดวกเพียงพอ

เหมาะสมกบัการปฏิบติังาน ตามลาํดบั และขอ้ทีมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย คือ ในฝ่ายงานของท่าน

มีจาํนวนบุคลากรทีเหมาะสมกบัชวัโมงการปฏิบติังานและปริมาณงาน 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจยัพบวา่ ) บุคลากรทีตอบแบบสอบถามทงัหมดจาํนวน  คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 67.70 และเพศชาย จาํนวน 12  คน คิดเป็นร้อยละ 32.30 ส่วนใหญ่มีอาย ุ -  

ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาอายตุาํกวา่  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  อาย ุ -

 ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  อาย ุ -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   และอาย ุ  ปีขึน

ไป จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 3  คน คิดเป็นร้อยละ 

59.80  รองลงมาระดบัการศึกษามธัยมศึกษา/ปวช. จาํนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6  ระดบัการศึกษา

อนุปริญญา/ปวส. จาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.  ระดบัการศึกษาตาํกวา่มธัยมศึกษา จาํนวน 9 คน คิดเป็น

ร้อยละ .4  และระดบัการศึกษาปริญญาโทขึนไป จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่มีสถานภาพ

โสด จาํนวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมามีสถานภาพสมรส จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ .60 

หยา่ร้าง จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ .9  และหมา้ย/แยกกนัอยู ่จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ .4  ส่วนใหญ่

เป็นเจา้หนา้ทีทวัไป จาํนวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ .6  รองลงมาเป็นพยาบาล จาํนวน 7  คน คิดเป็นร้อยละ 

19.80 กลุ่มวิชาชีพ จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8  แพทย/์ทนัตแพทย ์จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ .20 

และเภสัชกร จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6  ส่วนใหญ่มีอายใุนการปฏิบติังาน -  ปี จาํนวน 203 คน คิด

เป็นร้อยละ .  รองลงมาเป็นอายใุนการปฏิบติังาน  ปีขึนไป จาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1  ส่วน -

 ปี จาํนวน 6  คน คิดเป็นร้อยละ 5.9  และตาํกวา่  ปี จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ .0  ส่วนใหญ่มี

รายไดเ้ฉลียต่อเดือน ,001-20,  บาท จาํนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3  รองลงมา 20,001-30,  บาท 
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จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4  ส่วน 30,001-40,  บาทจาํนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6  ส่วน ,001 

บาทขึนไป จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ .  และตาํกวา่ ,  บาท จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ .50 

) แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงพยาบาลแห่งหนึง จงัหวดัสมุทรสาคร โดยรวมอยู่

ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นทีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูอื้น และดา้น

การบงัคบับญัชา ตามลาํดบั และดา้นทีอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นนโยบายการบริหาร ดา้นสภาพแวดลอ้ม

การทาํงาน และดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ตามลาํดบั 

อภิปรายผลการวิจัย 

ด้านนโยบายการบริหารโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง พิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีระดบัความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ นโยบายการดาํเนินงานและพฒันามีความชดัเจนเหมาะสมกบัยคุสมยัและสามารถ

นาํมาปฏิบติังานไดจ้ริง และนโยบายการดาํเนินงานสามารถปรับเปลียนใหเ้หมาะสมกบัตามสถานการณ์ 

ตามลาํดบั ส่วนขอ้ทีอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ การสือสารประชาสัมพนัธ์นโยบายการดาํเนินงานและพฒันามี

ความครบถว้นและทวัถึง และคณะกรรมการฯ โรงพยาบาลแห่งหนึงสามารถบริหารจดัการงานไดส้อดคลอ้ง

ตามนโยบายทีกาํหนดไว ้ตามลาํดบั และขอ้ทีอยูใ่นระดบันอ้ย คือ ท่านมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายการ

ดาํเนินงานและพฒันาของโรงพยาบาลแห่งหนึง ซึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเพญ็พิชชา ลว้นดี (2556) ที

ศึกษาเรืองแรงจูงใจและความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์าร

มหาชน) ผลการวิจยัพบวา่ แรงจูงใจดา้นนโยบายการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบา้นแพว้โดย

รวมอยูใ่นระดบัมาก  เมือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีระดบัแรงจูงใจอยูใ่นระดบัมาก คือ ไดมี้การแสดงความ

คิดเห็น และหน่วยงานเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม ตามลาํดบั ส่วนขอ้ทีมีระดบัแรงจูงใจอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

คือ ความชดัเจนดา้นนโยบาย 
ด้านนโยบายการบังคับบัญชาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พิจารณารายขอ้พบวา่ ทุกขอ้มีระดบัความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คอื ผูบ้งัคบับญัชาใหค้าํแนะนาํปรึกษาและรับฟังขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังานอยู่

เสมอ ผูบ้งัคบับญัชามอบหมายงานใหท้่านในปริมาณทีเหมาะสมและตรงกบัความสามารถ ผูบ้งัคบับญัชามอบ

อาํนาจในการตดัสินใจในการปฏิบติังานเหมาะสมกบัหน้าทีตาํแหน่งงานของท่าน และผูบ้งัคบับญัชาของท่าน

สามารถควบคุมดูแลบริหารจดัการงานไดอ้ยา่งเหมาะสมและยติุธรรม ตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

วารุณี แกว้อินทร์ (2560) ทีทาํการศึกษาเรืองแรงจูงใจทีมีผลต่อการปฏิบติังานของบุคลากร บริษทัโรงพยาบาล 

ภทัร จาํกดั กรุงเทพฯ ผลการวิจยัพบวา่ แรงจูงใจดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เมือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีระดบัแรงจูงใจอยูใ่นระดบัมาก คือ หวัหนา้งานใหค้าํปรึกษาและความ
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ช่วยเหลือเมือเกิดปัญหาจาการทาํงาน หวัหนา้งานมีมนุษยส์ัมพนัธ์ทีดี ดูแลและใส่ใจต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

หวัหนา้งานรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากลูกน้องอยูเ่สมอ และหวัหนา้งานมอบหมายงานอยา่งเสมอ

ภาค ตามลาํดบั 

ด้านเงินเดือนและสวัสดิการโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  พิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีระดบัความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ ท่านไดรั้บเงินเดือนทีเหมาะสมกบัตาํแหน่งและภาระงาน และท่านไดรั้บ

ค่าตอบแทนล่วงเวลา เบียขยนั โบนสั หรือค่าตอบแทนอืนทีเหมาะสมกบัตาํแหน่งและภาระงาน ส่วนขอ้ทีอยู่

ในระดบัปานกลาง คือ ท่านไดรั้บการฝึกอบรมหรือการศึกษาต่อเพือพฒันาความรู้และตาํแหน่งงาน ท่านไดรั้บ

การฝึกอบรมหรือการศึกษาต่อทีจาํเป็นต่อตาํแหน่งงาน ท่านไดรั้บสวสัดิการต่างๆ เช่น ทีพกัอาศยั สิทธิการ

รักษาพยาบาล ประกนัภยั ค่าเดินทางในการปฏิบติังานนอกสถานที หรือสวสัดิการอืนทีเหมาะสม และท่านมี

ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน ตามลาํดบั ซึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของภตัราพร ชนะการณ์ (2561) ที

ทาํการศึกษาเรืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงพยาบาลบางกลาํ อาํเภอบางกลาํ จงัหวดัสงขลา 

ผลการวิจยัพบวา่ แรงจูงใจในดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณารายขอ้

พบวา่ ขอ้ทีมีระดบัแรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก คือ ค่าตอบแทนทีท่านไดรั้บอยูใ่นระดบัทีเหมาะสมเพียงพอและ

เป็นทีพอใจ เงินเดือนทีท่านไดรั้บอยูใ่นระดบัทีเหมาะสมเพียงพอและเป็นทีพอใจ สวสัดิการต่างๆทีท่านไดรั้บ 

เช่น ประกนัสังคม O.T เป็นทีพอใจ และเบียเลียงทีท่านไดรั้บอยูใ่นระดบัทีเหมาะสมเพียงพอและเป็นทีพอใจ 

ตามลาํดบั 
ด้านความสัมพนัธ์กับผู้อืนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พิจารณารายขอ้พบวา่ ทุกขอ้มีระดบัความคิดเห็น

อยูใ่นระดบัมาก คือ ท่านมีความสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา และเพือนร่วมงาน ท่านไดรั้บความร่วมมือ

ในการปฏิบติังานจากผูบ้งัคบับญัชา หรือเพือนร่วมงาน หรือจากบุคคลอืน ท่านสามารถปรึกษาปัญหาในการ

ปฏิบติังาน หรือปัญหาส่วนตวักบัผูบ้งัคบับญัชา หรือเพือนร่วมงาน และท่านไดรั้บความช่วยเหลือ สนบัสนุน

จากผูบ้งัคบับญัชา หรือเพือนร่วมงาน หรือจากบุคคลอืน ตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธีร์ธวชั พิมพ์

วงค ์( ) ทีทาํการศึกษาเรืองแรงจูงใจทีมีผลต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตาํบลติดดาวของเจา้หนา้ทีสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล จงัหวดัร้อยเอด็ ผลการวิจยัพบวา่ 

แรงจูงใจดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีระดบั

แรงจูงใจอยูใ่นระดบัมาก คือ สามารถปฏิบติังานต่างๆร่วมกบัเพือนร่วมงานทงัในและนอกหน่วยงานไดเ้ป็น

อยา่งดี หน่วยงานแสดงออกถึงความสัมพนัธ์อนัดีสามารถร่วมงานกนัเขา้ใจกนัไดเ้ป็นอยา่งดี ผูบ้งัคบับญัชา

หรือเพือนร่วมงานใหค้วามช่วยเหลือเมือมีปัญหาและแนะนาํแนวทางในการแกปั้ญหา และเมือมีปัญหา

สามารถพูดคุยปรึกษาผูบ้งัคบับญัชาหรือเพือนร่วมงานได ้ตามลาํดบั 
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ด้านสภาพการทํางานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง พิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีระดบัความคิดเห็น

อยูใ่นระดบัมาก คือ สถานทีปฏิบติังานของท่านมีสภาพแวดลอ้มเหมาะสมกบัการปฏิบติังาน เช่น แสงสวา่ง 

อุณหภูมิ การระบายอากาศ พืนทีปฏิบติังาน ส่วนขอ้ทีอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ สถานทีปฏิบติังานของท่านมี

อุปกรณ์ เครืองมือทีจาํเป็นเพียงพอเหมาะสมกบัการปฏิบติังาน และสถานทีปฏิบติังานของท่านมีสิงอาํนวย

ความสะดวกเพียงพอเหมาะสมกบัการปฏิบติังาน ตามลาํดบั และขอ้ทีอยูใ่นระดบัน้อย คือ ในฝ่ายงานของท่าน

มีจาํนวนบุคลากรทีเหมาะสมกบัชวัโมงการปฏิบติังานและปริมาณงาน ซึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

วรรณพร วงศภ์าดี (2563) ทีทาํการศึกษาเรืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลค่าย

สุรศกัดิมนตรี จงัหวดัลาํปาง ผลการวิจยัพบวา่ แรงจูงใจดา้นลกัษณะทางกายภาพในโรงพยาบาล-วสัดุอุปกรณ์

เครืองมือเครืองใชโ้ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีระดบัแรงจูงใจอยูใ่นระดบั

มาก คือ โรงพยาบาลมีการตรวจสอบคุณภาพการใชง้านของเครืองมืออยา่งสมาํเสมอซึงมีค่าเฉลียสูงทีสุด และ

โรงพยาบาลมีเครืองมือเครืองใชแ้ละอุปกรณ์ทีเพียงพอซึงมีค่าเฉลียตาํทีสุด ส่วนแรงจูงใจดา้นลกัษณะทาง

กายภาพในโรงพยาบาล-สถานทีโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีระดบัแรงจูงใจ

อยูใ่นระดบัมาก คือ หอ้งปฏิบติังานต่างๆในโรงพยาบาลมีแสงสวา่งเพียงพอแก่การปฏิบติังานซึงมีค่าเฉลียสูง

ทีสุด และหอ้งปฏิบติังานต่างๆในโรงพยาบาลมีขนาดกวา้งขวางเหมาะสมแก่การปฏิบติังานซึงมีค่าเฉลียตาํ

ทีสุด 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

ด้านนโยบายการบริหารควรมีการแจกแจงรายละเอียดชดัเจน ใชภ้าษาทีเขา้ใจง่าย นโยบายเหมาะสม

กบัยคุสมยั สามารถนาํมาปฏิบติัจริงและปรับเปลียนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ทีเกิดขึนในปัจจุบนัได้

ทนัท่วงที เช่น มีการปรับแผนการตรวจ รักษา ติดตามผูป่้วยติดเชือสายพนัธ์ุโอมิครอน จากเดิมทีตอ้งรักษาตวัที

โรงพยาบาลทงัหมด เปลียนให้เฉพาะผูป่้วยทีมีอาการหนกัมารักษาตวัทีโรงพยาบาล ส่วนผูป่้วยอืนรักษาตวัที

บา้นได ้หรือปรับจาํนวนบุคลากรและเวลาทีปฏิบติังาน เพือใหเ้ป็นการเวน้ระยะห่าง ลดความเสียงในการติด

เชือภายในหน่วยงาน เป็นตน้ นอกจากนีตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์นโยบายการดาํเนินงานและพฒันาของ

โรงพยาบาลใหไ้ดรั้บทราบทวัถึงทุกคนโดยอาจส่งผา่นแอพพลิเคชนัไลน์ในรูปแบบทีน่าสนใจ เช่น คลิปวีดีโอ

สัน  นาที หรือภาพอินโฟกราฟิกส์ทีดูน่าอ่าน หรือทาํโปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์ติดบอร์ดโรงพยาบาล 

 ด้านการบังคับบัญชาควรจดัให้มีการอบรมหวัหนา้งานในทุกสายงานเกียวกบัความสาํคญัของการเปิด
ใหแ้สดงความคิดเห็น การรับฟังขอ้เสนอแนะและการใหค้าํแนะนาํปรึกษา เช่น การอบรมเรือง “การรับฟัง

สาํหรับผูจ้ดัการ” “การรับฟังดว้ยหวัใจ” และควรอบรมใหต้ระหนกัถึงการใชค้นใหเ้หมาะสมกบังานและ
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ปริมาณงาน เช่น แม่บา้นก็มอบหมายใหท้าํความสะอาด ไม่ใช่มอบหมายใหไ้ปทาํงานเอกสาร นอกจากนีควร

มอบอาํนาจในการตดัสินใจในการปฏิบติังานของบุคลากรทีเหมาะสม เช่น ในกรณีฉุกเฉินพยาบาลสามารถ

เบิกยาทีจาํเป็นไปใชก่้อนไดโ้ดยไม่ตอ้งรอการอนุมติัจากหัวหนา้พยาบาล แต่ตอ้งมีการแจง้ความจาํเป็นหลงั

งานเสร็จสิน รวมทงัควรตรวจสอบการใชอ้าํนาจและตรวจสอบพฤติกรรมของหัวหนา้งานทุกสายงาน

สมาํเสมอ เช่น ตรวจดูความยติุธรรมในการมอบหมายงานหรือการตดัสินขอ้พิพาท หรือมีการใหบุ้คลากร

ประเมินหวัหนา้งานของตนเอง หรือตรวจสอบวา่ มีบุคลากรร้องเรียนหวัหนา้งานตนเองหรือไม่ 

 ด้านเงินเดือนและสวัสดิการควรมีการปรับเงินเดือนบุคลากรใหเ้หมาะสมกบัตาํแหน่งหรือ
ประสบการณ์การปฏิบติังาน ปรับอตัราค่าตอบแทนล่วงเวลา หรือค่าตอบแทนอืน เช่น ค่าไม่ทาํเวชปฏิบติั

ส่วนตวั ค่าเสียงภยั ฯลฯ ใหเ้หมาะสมตามค่าเงินในปัจจุบนั มีการจ่ายโบนสัหรือเบียขยนั ควรจดัการฝึกอบรม 

หรือจดัให้มีทุนการศึกษาเพือพฒันาความรู้และตาํแหน่งงาน เช่น การจดัฝึกอบรมความรู้เกียวกบัยาใหม่ของ 

เภสัชกร มีทุนการศึกษาส่งแพทยใ์หศึ้กษาต่อปริญญาโทหรือสาขาเฉพาะทาง เพือใหก้ลบัมาใชทุ้นใน

โรงพยาบาล การจดัฝึกอบรมสําหรับการขึนเป็นผูบ้ริหาร เป็นตน้ 

 ด้านความสัมพนัธ์กับผู้อืนควรมีการจดักิจกรรมนนัทนาการกระชบัความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน เช่น งานเลียงฉลองปีใหม่ กิจกรรมกีฬาสี เป็นตน้ มีการสร้างบรรยากาศใน

การทาํงานทีดีเพือให้บุคลากรร่วมมือกนัทาํงานให้ประสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย เช่น มีระบบอาํนวยความ

สะดวกในการติดต่อประสานงานผา่นแอพพลิเคชนัในโทรศพัทมื์อถือหรือคอมพิวเตอร์ ลดขนัตอนทีไม่จาํเป็น

ในการติดต่อประสานงานระหวา่งฝ่ายงาน  เป็นตน้ โรงพยาบาลจดัใหมี้ช่องทางแสดงความคิดเห็นเกียวกบั

ปัญหาในการปฏิบติังานหรือปัญหาต่างๆทีประสบในโรงพยาบาล หรือจดัให้มีหอ้งใหค้าํปรึกษาปัญหาในการ

ปฏิบติังาน หรือมีการจดัฝ่ายงานใหค้าํปรึกษาปัญหาทางดา้นจิตใจของบุคลากรโดยเฉพาะ 

 ด้านสภาพการทํางานควรปรับปรุงสถานทีปฏิบติังานทียงัมีสภาพแวดลอ้มไม่เหมาะสมกบัการ
ปฏิบติังาน ไม่วา่จะเป็นแสงไฟส่องสวา่งภายในห้อง เครืองปรับอากาศหรือระบบปรับอากาศ ระบบระบาย

อากาศ หากมีงบประมาณเพียงพอก็อาจจะสร้างสถานทีปฏิบติังานใหม่ใหแ้ก่ฝ่ายงานทีมีสถานทีปฏิบติังานไม่

เหมาะสมกบัจาํนวนบุคลากรหรือจาํนวนผูป่้วยทีมารับบริการ ควรจดัหาอุปกรณ์เครืองมือทีจาํเป็นต่อการ

ปฏิบติังานใหเ้หมาะสม มีจาํนวนเพียงพอกบัจาํนวนบุคลากรและผูป่้วยทีมารับบริการ เช่น ชุดป้องกนัส่วน

บุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) สาํหรับบุคลากรทางการแพทย ์เครืองช่วยหายใจ เครืองวดัความ

ดนั เป็นตน้ รวมถึงจดัหาสิงอาํนวยความสะดวกทีเหมาะสมเพือใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอย่างราบลืนต่อเนือง

หรือสามารถแบ่งเบาภาระบุคลากรได ้เช่น เครืองพมิพ-์เครืองถ่ายเอกสาร เครืองสแกนเอกสาร เป็นตน้ 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป 

 ในการวิจยัครังหนา้ผูวิ้จยัควรทาํการวิจยัเรือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในหน่วยงาน

อืนทีมีลกัษณะโครงสร้างองคก์รคลา้ยคลึงกนั เพือนาํผลทีไดม้าเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานและ

สามารถนาํไปปรับปรุงเป็นแนวทางในการจูงใจบุคลากรในหน่วยงานลกัษณะนีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ครอบคลุมยงิขึน และในอนาคตอาจตอ้งปรับเปลียนกรอบแนวคิดในการวิจยัทงัตวัแปรตน้และตวัแปรตามให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนันนัๆ เพือใหผ้ลการวิจยัทีไดมี้ความสมจริงเหมาะกบัสถานการณ์และ

สามารถนาํมาใชง้านจริงได ้เนืองจากการวิจยัครังนีทาํในสถานการณ์โรคระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 

 ซึงอาจมีผลต่อการตอบแบบสอบถามในบางขอ้ หากโรคระบาดยติุลง หรือมีโรคระบาดอืนอุบติัขึนทาํให้

สถานการณ์เลวร้ายลงก็อาจมีผลต่อการตอบแบบสอบถามในสถานการณ์นนัๆ เช่นกนั 
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