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บทคดัย่อ 

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนกั

กายภาพบ าบดับริษทัเอกชนแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร (2) ระดบัแรงจูงใจของนกั

กายภาพบ าบดับริษทัเอกชนแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร (3) ระดบัประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานของนกักายภาพบ าบดับริษทัเอกชนแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร (4) ลกัษณะ

ทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของนกักายภาพบ าบดั

บริษทัเอกชนแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร และ (5) แรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานของนกักายภาพบ าบดับริษทัเอกชนแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร การวจิยัน้ี

เป็นการวจิยัเชิงส ารวจ ในการวิจยัไดเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกักายภาพบ าบดั

บริษทัเอกชนแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร จ านวน 80 คน ท าการสุ่มตวัอยา่งแบบสุ่ม

อยา่งง่าย โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลของการวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ซ่ึงมี

ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดและค าถามปลายเปิด สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ประกอบดว้ย ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Independent Simples t-

test, One-Way ANOVA, และ Multiple Linear Regression ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

.05 

ผลการวจิยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายสุ่วนมากอยูใ่น
ระหวา่ง 20-25 ปี มีระดบัการศึกษาสูงสุดคือ ระดบัปริญญาตรี ส่วนมากเป็นต าแหน่งงาน
เป็นนกักายภาพบ าบดัปฏิบติัการ มีสถานภาพโสด มีอายงุานต ่ากวา่ 3 ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อ



เดือน (ไดรั้บจากท่ีท างานหลกั) อยูใ่นช่วง 20,000-25,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
(ไดรั้บจากเคสนอกเวลา/สถานท่ี) มีรายได ้ต ่ากวา่ 10,000 บาท 

แรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 
กลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจปัจจยัจูงใจและแรงจูงใจปัจจยัค ้าจุนในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั
มาก ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 
ดา้นจรรยาบรรณวชิาชีพ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดา้น
คุณภาพการปฏิบติังาน และดา้นการรักษาวินยั และพบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานไม่ต่างกนั แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นปัจจยัจูง
ใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย ดา้นความส าเร็จในงาน ดา้น
ลกัษณะการปฏิบติังาน และดา้นความรับผิดชอบ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
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Abstract 
 In this independent study, the researcher investigates (1) demographic 
characteristics of a private physiotherapist in Bangkok. Moreover, the researcher 
examines. (2) motivation level of physiotherapists under study. (3) the work 
performance efficiency of the personnel under study. In addition, the researcher also 
studies (4) demographic characteristics affecting the performance of physiotherapists 
Finally, (5) the researcher investigates and motivation that affects the work 

performance of physiotherapists under study.  
    This research is a survey research. In the research, a sample of 80 private 
physiotherapists in Bangkok was selected. using the method of random sampling for 
this survey research investigation, the instrument of research used to collect data was a 
questionnaire eliciting data to consist of close-ended question and open-ended 
question.  
 Using techniques of descriptive statistics, the researcher analyzed the data 
collected in terms of frequency percentage mean and standard deviation. Also tested 
were independent simples t-test, One-way analysis of variance (ANOVA) and Multiple 
Linear Regression by the researcher.  
 Findings are as follows:  
   Most of the sample groups, mostly female are between 20-25 years old, 
educational level is graduate  Most of them are working as physiotherapists with a 
single status , have a minimum age of 3 years, average monthly income (Received 
from the main office) in the range of 20,000-25,000 baht and average monthly income 
(Received from the case outside the time / location) with income below 10,000 baht 
 Overall, the subjects under study motivation to work at a high level. When 
considered in each aspect, it was found that the subjects under study motivation, 
motivational factor and maintenance factor at a high level. work performance 
efficiency of the personnel under study at a high level. When considered in each 



aspect, it was found that professional ethics with the highest average, followed by 
moral and ethical, performance quality and the aspect of discipline. and found that 
different demographic characteristics affecting the performance efficiency is not 
different, Finally. Motivation, motivational factor that affect the work performance to 
consist of 1.) success in the job 2.) the job descriptive and 3.) the responsibility at 
statistical significant of .05 
 
Keyword: Motivations, Motivational factor, Maintenance factor, Work performance, 
Physiotherapist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
เน่ืองจากสภาพการเปล่ียนแปลงขององคก์รธุรกิจท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา ท าให้

องคก์รตอ้งมีการปรับตวัใหท้นักบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจก่อใหเ้กิด
ความสูญเสียทรัพยากรขององคก์รในหลายๆดา้น รวมทั้งท าใหข้าดแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของบุคลากร เช่น ขาดความกระตือรือร้น ไม่มีความตั้งใจในการท างาน รู้สึก
หดหู่ เศร้าหมอง และไร้พลงัในการท างาน จากปัญหาดงักล่าวส่งผลใหบุ้คลากรไม่
สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ศุภรัตน์  ถนอมแกว้) จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนจะ
เห็นไดว้า่แรงจูงใจมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์ร (สนัน่ 
เถาชารี)  

ปัจจุบนัสถานการณ์บุคลากรดา้นสุขภาพยงัเป็นวิกฤตปัญหาท่ีส าคญัของระบบ
สุขภาพ ทั้งในเร่ืองความขาดแคลนในสาขาต่าง ๆ การกระจายตวัท่ีไม่เหมาะสม 
ส่ิงแวดลอ้มในการปฏิบติังานท่ีไม่เอ้ือต่อประสิทธิภาพของงาน ในขณะท่ีความตอ้งการ
ก าลงัคนดา้นสุขภาพมีมากข้ึน (รายงานทรัพยากรสาธารณสุข ส านกันโยบายและ
ยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข,2557) ดงันั้น บุคลากรดา้นสุขภาพ (Human 
Resources for Health) เป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญัในระบบสุขภาพ จ าเป็นตอ้งมี
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน (แผนยทุธศาสตร์
ทศวรรษก าลงัคนดา้นสุขภาพ, 2550-2559) 

พบวา่ ในปี พ.ศ. 2557 มีคลินิกกายภาพบ าบดั จ านวน 281 แห่งทัว่ประเทศ และ
ในปี พ.ศ.2558 มีคลินิกกายภาพบ าบดัเพ่ิมข้ึนเป็น 316 แห่ง อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
109 แห่งและในเขตภูมิภาคอีก 207 แห่ง ซ่ึงมีอตัราการเติบโตจากปี 2557 ถึงปี 2558 คิด
เป็น 12.45% ซ่ึงในเขตกรุงเทพมหานครเติบโตข้ึนถึง 15% (กรมสนบัสนุนบริการ
สุขภาพ) จากขอ้มูลขา้งตน้พบวา่คลินิกกายภาพบ าบดัเอกชนและโรงพยาบาลเอกชนมี
จ านวนเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลใหเ้กิดการแข่งขนัการอยา่งรุนแรงในธุรกิจน้ี และตวัแปร
ส าคญัในธุรกิจคลินิกกายภาพบ าบดัและโรงพยาบาลเอกชน คือ นกักายภาพบ าบดั ซ่ึงแต่
ละองคก์รตอ้งการนกักายภาพบ าบดัเพ่ิมมากข้ึน ในขณะท่ีนกักายภาพท่ีข้ึนทะเบียน
ประกอบวชิาชีพและยงัอยูใ่นระบบสุขภาพมีจ านวนนอ้ย (กานดา ชยัภิญโญ) ดงันั้น หาก
ผูบ้ริหารองคก์รทราบถึงความตอ้งการระดบัความพึงพอใจและปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึง



พอใจในการปฏิบติังานของนกักายภาพบ าบดัจึงจะสามารถจูงใจใหน้กักายภาพบ าบดั
ท างานในองคก์รและลดอตัราการการยา้ยงานได ้(อดุมพร ป้องเกียรติชยัม) 

จากสภาพปัญหาดงักล่าวจึงท าใหผู้ว้ิจยัมีความสนใจในการศึกษาลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์และแรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของนกั
กายภาพบ าบดับริษทัเอกชนแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร เพื่อแสวงหากลยทุธ์แรงจูงใจ
ท่ีใชผ้ลกัดนัใหบุ้คลากรเกิดความแรงจูงใจ มีความพอใจ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรในการ
ปฏิบติังาน และก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพท่ีดีในการปฏิบติังาน 
  
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ระดบัแรงจูงใจ และระดบัประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานของนกักายภาพบ าบดับริษทัเอกชนแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ของนกักายภาพบ าบดับริษทัเอกชนแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของนกักายภาพบ าบดั

บริษทัเอกชนแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานของการวจิยั 
1. นกักายภาพบ าบดัท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา ต าแหน่งงาน สถานภาพการแต่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน (ไดรั้บจากท่ีท างานหลกั) และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ไดรั้บจากท่ีท างานนอก
เวลา/สถานท่ี) ต่างกนัมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานต่างกนั ไดแ้ก่  

2. นกักายภาพบ าบดัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ปัจจยัจูงใจดา้น
ความส าเร็จในงาน ดา้นความยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะการปฏิบติังาน ดา้นความ
รับผิดชอบ และดา้นความกา้วหนา้ ปัจจยัค ้าจุนดา้นค่าตอบแทน ดา้นความสัมพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูร่้วมงาน ดา้นการนิเทศงาน ดา้นนโยบายและ



บริหาร ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน และดา้นขอ้มูลส่วนตวัส่งผลต่อระดบั
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
 
ขอบเขตของการวจิยั 

ขอบเขตการวจิยัด้านเน้ือหา 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์และแรงจูงใจท่ีมีผลต่อ

การปฏิบติังานของนกักายภาพบ าบดับริษทัเอกชนแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 
 ขอบเขตการวจิยัด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
 ประชากรท่ีใชใ้นกาศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกักายภาพบ าบดับริษทัเอกชนแห่งหน่ึง 
จ านวน 80 คน 
 ขอบเขตการวจิยัด้านตัวแปรทีต้่องการศึกษา 

ตวัแปรท่ีน าใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 3 ตวัแปรซ่ึงตวัแปรท่ีเก่ียวส าหรับ
งานวิจยั มีดงัน้ี 
 ตวัแปรตน้ 

1. ตวัแปรลกัษณะทางประชากรศาสตร์ มี 8 ดา้น ไดแ้ก่  
1.1 เพศ  
1.2 อาย ุ 
1.3 ระดบัการศึกษา  
1.4 ต าแหน่งงาน  
1.5 สถานภาพการแต่งงาน  
1.6 ระยะเวลาในการปฏิบติังาน    
1.7 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน(ไดรั้บจากท่ีท างานหลกั)  
1.8 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน(ไดรั้บจากท่ีท างานนอกเวลา/สถานท่ี) 

 2. ตวัแปรแรงจูงใจ มี 2 ดา้น ไดแ้ก่  
2.1. ปัจจยัจูงใจ มี 5 ดา้น ไดแ้ก่  

2.1.1 ดา้นความส าเร็จในงาน  
2.1.2 ดา้นความยอมรับนบัถือ  



2.1.3 ดา้นลกัษณะการปฏิบติังาน  
2.1.4 ดา้นความรับผิดชอบ  
2.1.5 ดา้นความกา้วหนา้ในงาน   

2.2. ปัจจยัค ้าจุน มี 7 ดา้น ไดแ้ก่  
2.2.1 ดา้นค่าตอบแทน  
2.2.2 ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา  
2.2.3 ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูร่้วมงาน  
2.2.4 ดา้นการนิเทศงาน  
2.2.5 ดา้นนโยบายและบริหาร  
2.2.6 ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน  
2.2.7 ดา้นขอ้มูลส่วนตวั 

ตวัแปรตาม 
3. ตวัแปรประสิทธิภพปฏิบติังาน มี 4 ดา้น ไดแ้ก่  

3.1 ดา้นคุณภาพการปฏิบติังาน  
3.2 ดา้นการรักษาวินยั  
3.3 ดา้นคุณธรรมจริยธรรม  
3.4 ดา้นจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 ขอบเขตการวจิยัด้านพืน้ที่และระยะเวลา 
 พ้ืนท่ีท่ีตอ้งการศึกษา คือ บริษทักายภาพบ าบดัเอกชนแห่งหน่ึง โดยใชร้ะยะเวลา
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลและศึกษาวจิยัตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 



กรอบแนวคดิ 
ตัวแปรต้น            ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. ต าแหน่งงาน 
5. สถานภาพการแต่งงาน 
6. ระยะเวลาในการ
ปฏิบติังาน 
7. รายไดเ้ฉล่ีย (ไดรั้บจาก
ท่ีท างานหลกั) 
8. รายไดเ้ฉล่ีย (ไดรั้บจาก
การท างานนอกเวลา/
สถานท่ี) 
 

แรงจูงใจในการท างาน 
ปัจจยัจูงใจ 
1. ดา้นความส าเร็จในงาน 
2. ดา้นความยอมรับนบั
ถือ 
3. ดา้นลกัษณะการ
ปฏิบติังาน 
4. ดา้นความรับผิดชอบ 
5. ดา้นความกา้วหนา้ใน
งาน 
ปัจจยัค า้จุน 
1. ดา้นค่าตอบแทน 
2. ดา้นความสมัพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชา 
3. ดา้นความสมัพนัธ์กบั
ผูร่้วมงาน 
4. ดา้นการนิเทศงาน 
5. ดา้นนโยบาลละบริหาร 
6. ดา้นสภาพแวดลอ้มการ
ท างาน 
7. ดา้นขอ้มูลส่วนตวั 
 

ประสิทธิภาพปฏิบัตงิาน
ของนักกายภาพบ าบัดใน
บริษทัเอกชน 
1. ดา้นคุณภาพการ
ปฏิบติังาน 
2. ดา้นการรักษาวินยั 
3. ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
4. ดา้นจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 



การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกักายภาพบ าบดัในคลินิกเอกชนจ านวน 
100 คน โดยศึกษาเฉพาะผูป้ฏิบติังานกายภาพบ าบดัปฏิบติัการและระดบัหวัหนา้งาน 
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั 
 1. กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกักายภาพบ าบดับริษทัเอกชนจ านวน 
80 คน    

2. วธีิการสุ่มตวัอยา่ง ด าเนินการสุ่มตวัอยา่งแบบการสุ่มตวัอยา่ง (Random 
sampling) ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากระดบัชั้นอยา่งเป็นสดัส่วน (proportional stratified 
random sampling) และสุ่มแบบอยา่งง่าย (simple random sampling) 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของการวจิยัคร้ังน้ี จะใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด (closed-ended question) และค าถามปลายเปิด (open-ended 
question) ซ่ึงมี 4 ส่วนใหญ่ ๆ ดงัต่อไปน้ี  

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะเป็น
ค าถามปลายปิด (closed-ended question) 
 ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงใชล้กัษณะค าถามแบบ 
Linkert Scale  

ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานปฏิบติังาน ซ่ึงใชล้กัษณะ
ค าถามแบบ Linkert Scale  

ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานปฏิบติังาน ซ่ึงใชล้กัษณะ
ค าถามแบบ Linkert Scale  

ส่วนท่ี 4  ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
 
 



สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าร้อยละ (percentage) ใชว้ิเคราะห์ขนาดของขอ้มูล ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง  
 2. ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) เพ่ือวดัแนวโนม้สู่ส่วนกลาง และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) เพื่อวดัลกัษณะการกระจายขอ้มูลของระดบัแรงจูงใจและ
ระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของนกักายภาพบ าบดัในบริษทัเอกชน 

3. ค่าสถิติ t-test (independent sample t test) เพ่ือวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่ง
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของนกักายภาพบ าบดัชายและหญิง 

4. ค่าสถิติ One-way ANOVA เพื่อวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานของนกักายภาพบ าบดัท่ีมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนัซ่ึงใน
กรณีท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั ผูว้จิยัจะวเิคราะห์ความแตกต่างรายคู่ (Post-hoc 
analysis) เพ่ือวเิคราะห์ความแตกต่างนั้นเกิดข้ึนระหวา่งกลุ่มใด โดยวธีิของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’s test) 

5. ค่าสถิติ Multiple Linear Regression Analysis (MLR) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบ
ของปัจจยัจูงใจท่ีมีต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานและเพื่อวเิคราะห์ผลกระทบของปัจจยั
ค ้าจุนท่ีมีต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของนกักายภาพบ าบดัในบริษทัเอกชน 
 
สรุปผลการวจิยั 
 จากการวเิคราะห์ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาทั้งส้ิน 
จ านวน 80 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 54 (ร้อยละ 67.5) มีอายสุ่วนมากอยูใ่น
ระหวา่ง 20-25 ปี จ านวน 45 (ร้อยละ56.3) มีระดบัการศึกษาสูงสุดคือ ระดบัปริญญาตรี
จ านวน 73 (ร้อยละ 91.3)  มีต าแหน่งงานเป็นนกักายภาพบ าบดัปฏิบติัการ จ านวน 73 
(ร้อยละ 91.3) สถานภาพโสด จ านวน 74 (ร้อยละ 92.5)  มีอายงุานต ่ากวา่ 3 ปี จ านวน 49 
(ร้อยละ 61.3) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ไดรั้บจากท่ีท างานหลกัอยูใ่นช่วง 20,000-25,000 
บาท จ านวน 40 (ร้อยละ 50) และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ไดรั้บจากเคสนอกเวลา/สถานท่ี) 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายได ้ต ่ากวา่ 10,000 บาท จ านวน 50 (ร้อยละ 62.5) 

 



จากการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน พบวา่มีแรงจูงใจใน
การปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมี
แรงจูงใจปัจจยัจูงใจและแรงจูงใจปัจจยัค ้าจุนในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก  

เม่ือพิจารณาถึงระดบัแรงจูงใจปัจจยัจูงใจในรายละเอียดแต่ละดา้น พบวา่ 
ค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นความส าเร็จในงาน รองลงมาคือ ดา้นความยอมรับนบัถือ 
ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นลกัษณะการปฏิบติังาน และดา้นความกา้วหนา้ในงาน และเม่ือ
พิจารณาถึงระดบัแรงจูงใจปัจจยัค ้าจุนในรายละเอียดแต่ละดา้น พบวา่  ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด
เท่ากนั คือ ความสมัพนัธ์กบัผูร่้วมงาน และดา้นการนิเทศงาน รองลงมาคือ ดา้นนโยบาย
และบริหาร ดา้นค่าตอบแทน ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน ดา้นความสัมพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชา และดา้นขอ้มูลส่วนตวั  

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นจรรยาบรรณวิชาชีพ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดา้นคุณภาพการปฏิบติังาน และดา้นการรักษาวินยั
มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 

เม่ือพิจารณาถึงประสิทธิภาพการปฏิบติังานในรายละเอียดแต่ละดา้น พบวา่ 
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นจรรยาบรรณวิชาชีพ รองลงมาคือ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดา้น
คุณภาพการปฏิบติังาน และดา้นการรักษาวินยั  

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลนกักายภาพบ าบดัท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ี
ต่างกนัมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานไม่ต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลแรงจูงใจในการปฏิบติังานส่งผลต่อระดบัประสิทธิภาพ
การปฏิบติังาน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ตวัแปรอิสระแรงจูงใจปัจจยัจูงใจในการ
ปฏิบติังาน ประกอบดว้ย ดา้นความส าเร็จในงาน ดา้นลกัษณะการปฏิบติังาน ดา้นความ
รับผิดชอบ สามารถท านายประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไดท่ี้ระดบันยัส าคญั .05  

ส่วนตวัแปรอิสระแรงจูงใจปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย ดา้นความ
ยอมรับนบัถือ และดา้นความกา้วหนา้ในงาน และแรงจูงใจปัจจยัค ้าจุนในการปฏิบติังาน 
ประกอบดว้ย ดา้นค่าตอบแทน ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นการนิเทศงาน 



ดา้นนโยบายและบริหาร ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน และดา้นขอ้มูลส่วนตวั ไม่
สามารถท านายประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไดท่ี้ระดบันยัส าคญั .05 
 
อภปิรายผลการวจิยั 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกนั มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไม่
ต่างกนั อาจเน่ืองมาจากนกักายภาพบ าบดับริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร มีความรู้
ความเขา้ใจ มีความเตม็ใจ และใชท้กัษะความสามารถในการใหก้ารรักษาผูป่้วย ให้
เป็นไปตามมาตรฐาน คุณภาพท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน อีกทั้งมีความเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ี
ของตนเองอยา่งชดัเจน มีความรับผดิชอบ มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีต่อผูป่้วย และท่ีส าคญันกั
กายภาพบ าบดัทราบและมีความเขา้ใจถึงปรัชญา จรรยาบรรณวชิาชีพ และสามารถ
ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามปรัชญา จรรยาบรรณวชิาชีพ นโยบาย กฎระเบียบ และ
มาตรฐานวิชาชีพท่ีก าหนดไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี จึงมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไม่
ต่างกนั 

2. แรงจูงใจในการปฏิบติังานส่งผลต่อระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
ประกอบดว้ยแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นปัจจยัจูงใจและดา้นปัจจยัค ้าจุน จากการวจิยั
พบวา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นปัจจยัจูงใจ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานไดท่ี้ระดบันยัส าคญั .05 ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในงาน ดา้นลกัษณะการ
ปฏิบติังาน ดา้นความรับผิดชอบ สามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 

แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ปัจจยัจูงใจดา้นความส าเร็จในงานส่งผลต่อระดบั
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน อาจเป็นผลมาจากงานท่ีปฏิบติัเป็นงานท่ีเป็นเกียรติ มีความ
ภูมิใจเม่ือสามารถปฏิบติังานไดส้ าเร็จ โดยใชค้วามเช่ียวชาญในการปฏิบติังาน อีกทั้งตอ้ง
แบกรับความคาดหวงัจากผูป่้วย ซ่ึงนกักายภาพบ าบดัตอ้งมีการวางแผนในการ
ปฏิบติังาน และแกไ้ขปั้ญหาต่าง ๆ ใหถู้กตอ้ง ครอบคลุมมากท่ีสุด รวมทั้งตอ้งไดรั้บ
ความไวว้างใจในการใหก้ารรักษาจากผูป่้วย เพื่อใหผ้ลการรักษาดีท่ีสุด สอดคลอ้งกบั 
ปวีณรัตน์ สิงหภิวฒัน์ (2557) ศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผล่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
บุคคลากรในสงักดัอาชีวศึกษาจงัหวดัล าปาง พบวา่ แรงจูงใจท่ีมีผล่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานของบุคคลากรในสงักดัอาชีวศึกษาจงัหวดัล าปาง ไดแ้ก่ ดา้นความตอ้งการ



ความส าเร็จ ดา้นความผกูพนั และดา้นความตอ้งการอ านาจ อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัเกศณ
รินทร์ งามเลิศ (2559) ศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พนกังานและลูกจา้งองคก์ารคลงัสินคา้ พบวา่ แรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของพนกังานและลูกจา้งองคก์ารคลงัสินคา้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 คือ แรงจูงใจการปฏิบติังานดา้นปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ดา้น ความส าเร็จในงานท่ีท าของ
บุคคล และดา้นความกา้วหนา้ เน่ืองจากการกระตุน้ใหบุ้คลากรรักองคก์ร และภูมิใจกบั
ความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนในงาน โดยการวดัผลส าเร็จขิงงานท่ีปฏิบติั รวมทั้งการพิจารณา
เล่ือนต าแหน่ง สนบัสนุนในการฝึกฮบรม สมัมนา และดูงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นธรรม 
และสอดคลอ้งกบัทศพร ทรงเกียรติ (2554) ศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานดา้นภูมิสารสนเทศของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จงัหวดั
ลพบุรี พบวา่ แรงจูงใจดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะงาน 
ดา้นความรับผดิชอบในงาน และดา้นความกา้วหนา้ มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพใน
การท างานดา้นคุณภาพ ดา้นดา้นปริมาณ ดา้นเวลา ดา้นวธีิการ และดา้นค่าใชจ่้าย 

แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ปัจจยัจูงใจดา้นลกัษณะการปฏิบติังานส่งผลต่อระดบั
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน อาจเป็นผลมาจากลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบของนกั
กายภาพบ าบดัมีความน่าสนใจ มีความทา้ทาย และเป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามสามารถใน
หลายๆ ดา้นในการปฏิบติังาน ซ่ึงมีการก าหนดขอบเขตการปฏิบติังานไวอ้ยา่งชดัเจน
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ไดป้ฏิบติังานตวามความถนดัหรือเช่ียวชาญ มีอ านาจในการ
ตดัสินใจในงานท่ีรับผิดชอบ และมีโอกาสในการแสดงความสามารถในงานท่ีปฏิบติัได้
อยา่งเตม็ท่ี  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัณฐัวตัร เป็งวนัปลูก (2560) ศึกษาปัจจยัจูงใจท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของขา้ราชการทหารสงักดักองพนัทหราราบท่ี 1 กรมทหาร
ราบท่ี 7 พบวา่ ปัจจยัจูงใจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน คือ ปัจจยัดา้นลกัษณะ
งาน  

แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ปัจจยัจูงใจดา้นลกัษณะการปฏิบติังานและดา้นความ
รับผิดชอบส่งผลต่อระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน อาจเป็นผลมาจากลกัษณะงานท่ี
ปฏิบติัตอ้งสอดคลอ้งกบัเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน สามารถปฏิบติังานไดจ้นส าเร็จ แม้
จะเลยเวลาท างานปกติ และแสดงความสามารถในงานท่ีตอ้งรับผิดชอบไดเ้ตม็ท่ี 



สอดคลอ้งกบัปัญญาพร ฐิติพงษ ์(2558) ศึกษาแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของบริษทัก่อสร้าง: กรณีศึกษา บริษทั อินเตอร์ เอก็ซ์เพิร์ท คอนสตรัคชัน่ 
จ ากดั พบวา่ ปัจจยัแรงจูงใจดา้นลกัษณะงาน ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นนิเทศงาน ดา้น
ความกา้วหนา้ในงาน และดา้นความสมัพนัธ์กบัผูร่้วมงาน ท่ีปฏิบติัส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรอยา่งมรนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ
สอบคลอ้งกบัทศพร ทรงเกียรติ (2554) ศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานดา้นภูมิสารสนเทศของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จงัหวดั
ลพบุรี พบวา่ แรงจูงใจดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะงาน 
ดา้นความรับผดิชอบในงาน และดา้นความกา้วหนา้ มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพใน
การท างานดา้นคุณภาพ ดา้นดา้นปริมาณ ดา้นเวลา ดา้นวธีิการ และดา้นค่าใชจ่้าย 

 
 

ข้อเสนอแนะในการวจิยั 

ข้อเสนอแนะเพือ่น าไปใช้ 
แรงจูงใจดา้นปัจจยัจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของนกั

กายภาพบ าบดับริษทัเอกชนแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย  
1.) ดา้นความส าเร็จในงาน ตอ้งมีการสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่บุคลากรอยา่ง

เตม็ท่ี ครบถว้น เพ่ือท าใหบุ้คลากรสามารถวางแผนการปฏิบติังาน สามารถแกไ้ขปัญหา
ต่างๆ ท่ีเกิดจากการปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม รวมทั้งใหค้วามไวว้างใจในการ
ปฏิบติังาน ท าใหบุ้คลากรเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ และไดรั้บการยอมรับจาก
ผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือร่วมงาน เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

2.) ดา้นลกัษณะการปฏิบติังาน องคก์รตอ้งก าหนดลกัษณะการปฏิบติังานอยา่ง
ชดัเจน ลกัษณะงานตอ้งมีความน่าสนใจ มีความทา้ทาย และมอบหมายงานใหต้รงกบั
ความถนดัของแต่ละบุคคล รวมทั้งใหโ้อกาสในนการแสดงความสามารถในการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี และใหอ้  านาจการตดัสินใจในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย   

3.) ดา้นความรับผิดชอบ โดยลกัษณะเฉพาะของวิชาชีพกายภาพบ าบดัแลว้ ตอ้ง
ปฏิบติังานใหไ้ดต้ามเวลาท่ีก าหนด สามารถปฏิบติังานไดจ้นส าเร็จแมจ้ะเลยเวลา



ปฏิบติังานปกติ อีกทั้งตอ้งมีอิสระในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บผิดชอบ และตอ้งการโอกาส
แสดงความสามารถในงานท่ีไดรั้บผิดชอบ ดงันั้นองคก์รตอ้งเขา้ใจถึงบริบทของวิชาชีพ
กายภาพบ าบดัใหม้ากท่ีสุด เพ่ือส่งเสริมในดา้นค่าตอบแทนนอกเวลาปฏิบติังานปกติ เพ่ือ
เป็นขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานต่อไป ใหโ้อกาสและอิสระในการปฏิบติังานตาม
ความเหมาะสม เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
 1. เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของนกั
กายภาพบ าบดับริษทัเอกชนแห่งหน่ึงมรกรุงเทพมหานคร ควรใชว้ธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ 
เช่น การสมัภาษณ์เชิงลึก และการสนทนาแบบกลุ่ม ควบคู่กบัการแจกแบบสอบถาม
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลายและขอ้มูลท่ีมีความละเอียดมากข้ึน 
 2. ควรมีการเพ่ิมเติมศึกษาในกลุ่มตวัอยา่ง ใหมี้การครอบคลุมกลุ่มนกั
กายภาพบ าบดับริษทัเอกชนทัว่ทั้งในกรุงเทพมหานคร หรือทัว่ประเทศ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูล
เก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีหลากหลาย 
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