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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจัย ของการบริ หาร ประกอบด้วย 4 ส่ วนส าคัญคือ มนุ ษ ย์ (Man) เงิ น (Money) วัส ดุ
(Materials) การจัดการ (Management) และส่ วนที่สาคัญมากสุ ด นัน่ ก็คือ มนุษย์ การบริ หารจัดการ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์เ ป็ นศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วกับ การจัด สรรทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
ปรับเปลี่ยนมาจากการบริ หารงานของบุคคล โดยมีหลักคิดในการรับบุคลากรเข้ามาทางาน การดูแล
บุคลากรขณะปฏิบตั ิงาน ซึ่งแนวคิดการบริ หารงานบุคคลในอดีตมองเพียงบุคลากรขององค์กรเป็ น
การจ้างงานและการทางานตอบแทนซึ่ งกันและกันเท่านั้น (สกล บุญสิ น, 2560) ในปัจจุบนั แนวคิด
เรื่ อ งการบริ ห ารงานบุ ค คลได้ป รั บ เปลี่ ย นเป็ นการจัด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี แ นวคิ ด กล่ า วคื อ
บุ ค ลากรในองค์ก รเปรี ย บเหมื อ นเป็ นทรั พ ย์สิ นขององค์ก รที่ ต้อ งได้รั บการดู แ ลเอาใจใส่ จ่ า ย
ค่าตอบแทนและสวัส ดิการ เน้นการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการทางาน มีแนวคิดการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ มุ่งพัฒนาไปสู่การเสริ มสร้าง กระตุน้ ให้บุคลากรเกิดความศรัทธา
มุ่งมัน่ ทุ่มเทให้กับองค์กร กระตุน้ ให้คนในองค์กรมีก ารเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง มีส่วนร่ วมในการ
เสนอแนะข้อคิดเห็นและความคิดสร้างสรรค์จนก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ข้ ึนมา (วนิ ดา วาดีเจริ ญ,
2556) ทั้งหมดนี้จะเป็ นแรงผลักดัน ขับเคลื่อน สร้างเสริ มความเข้มแข็งให้กบั องค์กร
ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าที่สุดขององค์กร การบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ใ ห้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทางาน หน้าที่หลักได้แก่ การวางแผน ออกแบบงานของทรัพยากรมนุษย์
การวิเคราะห์งาน การสรรหาบุคลากร การคัดเลือก การประเมินผลงาน การฝึ กอบรมและพัฒนา
ค่าตอบแทน การดูแลรักษาสุ ขภาพ การพ้นสภาพจากการทางาน สรุ ปได้ว่า หน้าที่ของผูบ้ ริ หาร
2
จะต้องดูแลรับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Novabizz, 2015)
จากผลการสารวจภาวการณ์ทางานของประชากร ของสานักงานสถิติแห่ งชาติ เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 พบว่า ผูม้ ีงานทา 37.63 ล้านคน ผูว้ ่างงาน 4.19 แสนคน (คิดเป็ นร้อยละ 1.1) โดย
เปรี ยบเทียบสถานการณ์แรงงานกับระยะเวลาเดียวกันของปี 2562 พบว่า จานวนผูม้ ีงานทาลดลง 1.5
แสนคน ผูว้ า่ งงานเพิม่ ขึ้น 1.19 แสนคน (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2563) จะเห็นได้วา่ แนวโน้มอัตรา
การว่างงานเพิ่มสู งขึ้นเรื่ อย ๆ ในสถานการณ์ปัจจุบนั อัตราการว่างงานเพิ่มสู งขึ้นเป็ นเท่าตัว จาก
ผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 ทาให้สภาพเศรษฐกิจถดถอย ส่งผลต่อทุกภาคส่วนในเศรษฐกิจ
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ส่ งผลให้บางธุ รกิจปิ ดกิจการ คนตกงาน ถูกเลิกจ้าง อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 1.95 ผล
ส ารวจเมื่ อ เดื อ น สิ ง หาคม 2563 (ส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ , 2563) และในธุ ร กิ จ สุ ข ภาพกลุ่ ม
โรงพยาบาลเอกชน ได้รับ ผลกระทบต่อรายได้ บางแห่ งต้องลดค่าตอบแทนของบุคลากรทาง
การแพทย์และปรับลดการทางานเพื่อให้องค์กรสามารถดาเนินงานต่อไปได้ จากสถานการณ์โควิด19 มีส่วนสาคัญในการกาหนดกลยุทธ์ กาหนดนโยบายขององค์กรในการลดค่าใช้จ่าย ซึ่ งล้วนมี
ผลกระทบต่อการบริ หารทรัพยากรบุคคล
การบริ หารจัดการทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ไ ม่เพี ย งท าหน้าที่ ใ นการสรรหาบุคลากรที่ มี ความรู ้
ความสามารถเข้ามาทางานในองค์กรเท่านั้น การปลูกจิตสานึ กให้บุคลากรเกิดความผูกพัน ความ
ซื่อสัตย์ต่อองค์กร ความพึงพอใจที่จะปฏิบตั ิงาน มีความภักดี เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคี ร่ วม
ใจกันในการทางาน ต้องเป็ นสิ่ งที่ควรทาควบคู่กันไป องค์กรมีความจาเป็ นอย่างมากที่ ตอ้ งทาสิ่ ง
เหล่านี้ ให้เกิดขึ้นกับคนทางานในองค์กรเนื่ องด้วยสิ่ งเหล่านี้ มีผลให้บุคลากรมีความตั้งใจ มุ่งมัน่ ใน
การทางานให้สาเร็จลุล่วง หากบุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร ส่งผลให้เกิดแรงผลักดัน จูงใจใน
กรปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลสาเร็จ องค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ดว้ ย
เช่นกัน การสร้างความผูกพันในองค์กร ความพึงพอใจในงาน มีส่วนสาคัญในการทาให้องค์กร
สามารถรักษาบุคลากรไว้กบั องค์กร หากบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรลดลง ความพึงพอใจใน
งานลดลง ล้วนเกี่ยวข้องกับการลาออกจากงาน การลางาน การขาดงาน การปฏิบตั ิงานและการ
เปลี่ ย นงานของพนัก งาน (Mowday et al., 1982) ดัง นั้ น ทางองค์ ก รต้อ งสร้ า งแรงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั ิงาน เสริ มสร้างความพึงพอใจในงานให้กบั บุคลากร ที่พร้อมจะทุ่มเทในการทางาน สามารถ
ปฏิบตั ิงานให้กบั องค์กรได้อย่างยาวนาน
สาหรับองค์กรแล้วการเพิ่มแรงจูงใจในการทางานไม่เพียงช่วยลดอัตราการลาออกเท่านั้น
แต่ ย งั สามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพในการท างานได้ด้วย กล่าวคือ แรงจู ง ใจเป็ นภาวะในการเพิ่ ม
พฤติกรรมการกระทาหรื อกิ จกรรมของบุคคล โดยบุคคลจงใจกระทาพฤติกรรมนั้นเพื่อให้บ รรลุ
เป้ า หมายที่ ต้อ งการ (Domjan, 1996) องค์ก รต้อ งตระหนัก และเข้า ใจเกี่ ย วกับ แรงจู ง ใจในการ
ปฎิบตั ิงานของบุคลากรแต่ละคน และต้องทราบว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงาน
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แรงจูงใจมีผลต่อบุคลากรในองค์กรแตกต่างกันไป ในองค์กรต้องตระหนักและทราบถึง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของพนักงานแต่ละคน เพื่อให้สามารถรักษา คงอยู่ รวมถึงการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานให้อยู่กบั องค์กรอย่างยาวนาน ในทางตรงกันข้าม สิ่ งใดที่มีผลทาให้แรงจูงใจในการ
ทางานของพนักงานลดลง ความพึงพอใจในงานลดลง ส่ งผลให้พนัก งานเกิดความเบื่อหน่ายในการ
ทางาน ขาดขวัญกาลังใจในการทางานได้ สิ่ งต่าง ๆเหล่านี้ ลว้ นส่ งผลกระทบ เกิดความเสี ยหายต่อ
การด าเนิ น งานของธุ ร กิ จ โดยตรง ทุ ก องค์ก รต้อ งเผชิ ญ รวมไปถึ ง องค์ก รทางธุ ร กิ จ สุ ข ภาพ
โรงพยาบาลก็ เ ช่ น กัน โดยเฉพาะในโรงพยาบาลเอกชน ที่ เ น้น ในเรื่ อ งการบริ ก ารที่ ร วดเร็ ว
ประทับใจของผูม้ ารับบริ การ ผูป้ ่ วยและผูด้ ูแล เพื่อให้มาใช้บริ การของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
ในส่ วนของการดูแลรักษา การพยาบาล และส่ วนสนับสนุนอื่น ๆ เช่น การทากายภาพบาบัดฟื้ นฟู
หลังการผ่าตัด การบริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค การบริ การด้านทันตกรรม การบริ การ
ด้านการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย ทุกองค์ประกอบเหล่านี้ ลว้ นอาศัยการทางานของบุคลากร ซึ่ งเป็ นหัวใจ
สาคัญในการดาเนินธุรกิจขององค์กร การบริ หารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจของโรงพยาบาล
ถือเป็ นปัจจัยหลักที่ผบู ้ ริ หารควรให้ความสาคัญอย่างยิง่
การบริ หารทรัพยากรบุคคลในโรงพยาบาลเอกชน หลักสาคัญคือการรักษาบุคลากรให้คง
อยู่กบั องค์กร มีบุคลากรที่มีคุณภาพด้วยสายงานที่เป็ นวิชาชีพเฉพาะ การฝึ กอบรมเฉพาะทางที่ตอ้ ง
ใช้ท้ งั เวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรแต่ละคน โรงพยาบาลเอกชนต้องสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานให้กบั บุคลากร เพื่อไม่ให้เกิดความคิดหรื อแรงจูงใจในการลาออกหรื อเปลี่ยนงาน
ใหม่
การเปลี่ยนงาน เป็ นการรับรู ้เกี่ยวกับความเป็ นไปได้ในการออกจากงานที่ทาอยู่ในปัจจุบนั
ความตั้งใจจะลาออกจากงาน เป็ นความคิดสมัครใจต้องการที่จะลาออกจากการเป็ นบุคลากรของ
องค์กรที่ปฏิบตั ิงานอยู่เมื่อมีโอกาส เพื่อไปทางานที่องค์ก รแห่ งใหม่หรื อเปลี่ย นอาชี พ ต่อ ไปใน
อนาคต (Nadiri and Tanova, 2010) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออกของพนักงานมีความแตกต่างไป เช่น
ขาดขวัญกาลังใจ การย้ายที่อยูใ่ หม่ กลับภูมิลาเนา การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน การเจ็บป่ วย เพื่อน
ร่ วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา ซึ่งหากผูบ้ ริ หารในองค์กรได้รับรู ้ถึงปัจจัยที่มีผลทาให้บุคลากรในองค์กรมี
ความคิดที่จะเปลี่ยนงานหรื อทราบความเป็ นไปได้ในการลาออก ผูบ้ ริ หารทาการแก้ไขปั ญหาตั้งแต่
เริ่ มต้นก็อาจจะทาให้บุคลากรในองค์กรล้มเลิกความตั้งใจที่จะลาออกก็เป็ นไปได้
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โรงพยาบาลเอกชนที่ ผูว้ ิ จัย ท าการศึ ก ษาในครั้ งนี้ เป็ นโรงพยาบาลเอกชนแห่ ง หนึ่ ง ใน
กรุ งเทพมหานคร ที่เป็ นศูนย์การดู แลผูป้ ่ วยระดับตติยภูมิ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพใน
ระดับ สากล มุ่ ง เน้น ด้า นความเชี่ ยวชาญทางการแพทย์พ ร้ อมความเป็ นเลิศด้านบริ การ เน้นการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้พร้อมต่อการตอบสนองนโยบายของโรงพยาบาล ดังจะเห็นได้
ว่าบุคลากรเป็ นปัจจัยที่มีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กร โดยเฉพาะสังคมปัจจุบนั ที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การสื่ อสารที่มีความสะดวกรวดเร็ว เป็ นยุคที่มีการแข่งขันสูง บุคลากร
ที่มีความสามารถมีอตั ราการลาออกเพิ่มมากขึ้น สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการได้งานใหม่ จานวนการ
ลาออกของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชนแห่ งหนึ่ งในเขตกรุ งเทพมหานคร ดัง
แสดงในตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 แสดงจานวนการลาออกของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่ งหนึ่ งใน
กรุ งเทพมหานคร
ปี ที่ลาออก
2560
2561
2562
2563

จานวน
64
52
56
60

ร้ อยละ
16
13
14
15

จากตารางที่ 1.1 จะเห็นได้ว่า จานวนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์มีปริ มาณการลาออกอย่าง
ต่อเนื่อง ส่ งผลให้จานวนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อการให้บริ การ และสู ญเสี ยบุคลากร
ทางวิชาชีพเฉพาะด้าน ที่ได้รับการอบรม พัฒนามาอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพในการ
ให้บริ การ
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งได้ทาการศึ กษาถึงปั จจัยที่ ส่งผลต่อการเปลี่ยนงานใหม่ของเจ้าหน้าที่ ทาง
การแพทย์ เพื่ อ ให้ ท ราบข้อ มู ล เบื้ อ งต้น ในการบริ หารจัด การบุ ค ลากรในโรงพยาบาลให้ มี
ประสิ ท ธิ ภาพสอดคล้องกับ ความต้อ งการของพนัก งานซึ่ ง เป็ นตัว บ่ ง ชี้ เ หตุ จูง ใจให้ล าออก ให้
ผูบ้ ริ หารสามารถแก้ปัญหาการลาออกของพนักงานได้อย่างตรงจุด พร้อมทั้งธารงรักษาให้บุคลากร
คงอยู่กบั องค์กร รวมไปถึง องค์กรมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ มีอตั รากาลังของบุคลากร
อย่างเพียงพอพร้อมให้การดูแล และองค์กรยังดาเนินธุรกิจต่อไปได้

5

คาถามการวิจัย
1.ปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
วัตถุประสงค์ การวิจัย
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
-เพศ
-อายุ
-สถานภาพ

ตัวแปรตาม
-ระดับการศึกษา

H1

-อายุงาน

แรงจูงใจในการเปลีย่ นงานใหม่

-รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ความพึงพอใจในงาน
→
-ด้านองค์กร
-ด้านลักษณะงาน
-ด้านผูบ้ งั คับบัญชา
-ด้านความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน
-ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดของการวิจยั

ของเจ้ าหน้ าที่ทางการแพทย์

H2
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สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ของเจ้าหน้าที่
ทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.1 ปั จจัยด้านเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ ของ
เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.2 ปั จจัยด้านอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อ แรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ ของ
เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.3 ปัจจัยด้านสถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่
ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.4 ปัจจัยด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงาน
ใหม่ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.5 ปั จจัยด้านอายุงานที่แตกต่างกันมีผลต่อ แรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่
ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
สมมติ ฐานที่ 1.6 ปั จจัย ด้านรายได้เฉลี่ ย ต่อเดื อ นที่ แ ตกต่างกัน มี ผลต่ อแรงจู งใจในการ
เปลี่ ย นงานใหม่ ข องเจ้า หน้า ที่ ท างการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่ งหนึ่ งในกรุ งเทพมหานคร
แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจในงานที่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ ของเจ้าหน้าที่
ทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร

ขอบเขตในการวิจัย
1.ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร
จานวน 400 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563)
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กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ เจ้ า หน้ า ที่ ท างการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนแห่ ง หนึ่ งใน
กรุ งเทพมหานคร จานวน 200 คน
2.ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2563
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อายุงาน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านความพึงพอใจในงาน ได้แก่
ด้านองค์กร
ด้านลักษณะงาน
ด้านผูบ้ งั คับบัญชา
ด้านความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ แรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ของเจ้าหน้าที่ทาง
การแพทย์
นิยามคาศัพท์
ผูว้ ิจัย ได้นาตัวแปรมาก าหนดคานิ ยามคาศัพท์เพื่ อนาไปใช้สร้ างเครื่ องมื อวิจัย นามาซึ่ ง
คาตอบตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการดังต่อไปนี้
ปัจจัยส่ วนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ งในกรุ งเทพมหานคร
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เจ้ าหน้ าที่ทางการแพทย์ หมายถึง ผูป้ ฏิบตั ิงานในตาแหน่งพยาบาลชานาญการ พยาบาล
วิชาชีพ ผูช้ ่วยพยาบาล และพนักงานช่วยเหลือคนไข้
แรงจูงใจ หมายถึง สิ่ งที่กระตุน้ การกระทาต่าง ๆของบุคคล ทาให้เกิดความกระตือรื อร้น
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบ ัติงานและพยายามที่จะทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้ประสบ
ความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรู ้สึกเชิงบวกที่มีต่องาน เป็ นผลมาจากการรับรู ้ การ
ประเมินประสบการณ์ในงาน และประเมินงานว่าสามารถตอบสนองความต้องการได้มากน้อย
เพียงใด
การเปลีย่ นงาน หมายถึง การเปลี่ยนที่ทางานใหม่ มีการลาออกจากที่ทางานเดิม โดยอาจจะ
มีการเปลี่ยนแปลงอาชีพหรื อตาแหน่งหน้าที่หรื อไม่ก็ได้
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เป็ นแนวทางสาหรับผูบ้ ริ หารโรงพยาบาลในการตระหนักถึงปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใน
การเปลี่ยนงานใหม่ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เพื่อลดอัตราการลาออกจากงาน ทาให้มีเจ้าหน้าที่
ทางการแพทย์ปฏิบตั ิงานได้อย่างเพียงพอ
2. เป็ นข้อมู ล ส าหรั บ ผูบ้ ริ หารโรงพยาบาลเอกชนในการวางแผนการบริ หารทรั พยากร
มนุษย์ และพัฒนาการบริ หารงานขององค์กรให้เหมาะสมต่อไป
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บทที่ 2
ความหมาย ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
งานวิจยั เรื่ องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจการเปลี่ยนงานใหม่ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
กรณี ศึ ก ษา โรงพยาบาลเอกชนแห่ ง หนึ่ งในกรุ ง เทพมหานคร ผูว้ ิ จัย ได้ศึ ก ษาค้น คว้า บทความ
ความหมาย ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง เพื่ อนามาประกอบการนาเสนอผลการศึก ษาให้เกิด
ประโยชน์ ดังนี้
2.1 ความหมายและทฤษฎีของการลาออก
2.2 ความหมายและทฤษฎีความพึงพอใจในงาน
2.3 ทฤษฎีความต้องการ
2.4 ความหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนงาน
2.5 ความหมายและทฤษฎีแรงจูงใจ
2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 ความหมายและทฤษฎีของการลาออก
ความหมายของการลาออก
การลาออก หมายถึง การสิ้ นสภาพของพนักงานในองค์กรจากการเป็ นสมาชิกขององค์กร
นั้น การสิ้ นสภาพการเป็ นสมาชิกนี้ แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ 1. การลาออกโดยสมัครใจ คือ พนักงาน
เป็ นคนตัดสิ นใจลาออกเอง 2. การลาออกโดยไม่สมัครใจ คือ การที่พนักงานไม่ได้เป็ นคนเลือกที่จะ
ลาออกแต่องค์กรบริ หารจัดการให้เกิดการลาออกขึ้น รวมไปถึงการเกษียณ และเสี ยชีวิต (Mobley,
1982)
การลาออก หมายถึง การสิ้ นสุ ดการว่าจ้าง การว่าจ้างพนักงานใหม่ทางานแทนพนักงานคน
เดิม โดยการลาออก การให้ออกหรื อการไล่ออกมาจากการขาดการทางานนานเกินกว่า 7 วัน โดย
ไม่ได้แจ้งต่อหัวหน้างานหรื อไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งการออกจากงานโดยสมัครใจจะเกิดจากพนักงาน
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เอง ส่ วนการลาออกโดยไม่สมัครใจจะเกิดจ้างผูว้ ่าจ้าง นายจ้าง (Sayless & Strauss, 1977) โดยสรุ ป
คือการลาออกจากงานได้เกิดจากการที่พนักงานมีความสมัครใจและความไม่สมัครใจ สาเหตุการ
ลาออกเกิดได้หลายปัจจัย อาจมาจากตัวของพนักงานเอง มาจากเพื่อนร่ วมงาน มาจากผูบ้ งั คับบัญชา
และไม่ว่าการลาออกเกิ ดขึ้นจากปั จจัยอะไรก็ตาม จะส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นงานขององค์ก ร
ทั้งสิ้ นโดยทางตรงและทางอ้อม
ความตั้ง ใจจะลาออกจากงาน เป็ นความคิ ด สมัค รใจต้อ งการที่ จ ะลาออกจากการเป็ น
บุคลากรขององค์กรที่ปฏิบตั ิงานอยู่เมื่อมีโอกาส เพื่อไปทางานที่องค์กรแห่งใหม่หรื อเปลี่ยนอาชีพ
ต่อไปในอนาคต (Nadiri & Tanova, 2010) จะเห็นได้วา่ ความตั้งใจลาออกจากงานเป็ นปัจจัยที่ส่งผล
ให้เกิดการลาออกจากงานในที่สุด ร่ วมกับทางเลือก โอกาสของงานใหม่ที่พนักงานมีความตั้งใจจะ
ลาออก โดยมีอิทธิพล 2 ลักษณะ ได้แก่ 1. พนักงานตัดสิ นใจลาออกทันทีถึงแม้จะยังไม่มีทางเลือก
อื่น ทาให้เกิดการลาออกโดยตรง 2. เป็ นสาเหตุของพฤติก รรมในการค้นหาโอกาส ทางเลือกที่
สามารถเป็ นไปได้ โดยโอกาสและทางเลือกจะมีนอ้ ยหรื อมากขึ้นอยูก่ บั ลักษณะส่ วนบุคคล เช่น เพศ
อายุ อาชีพ สภาพทางเศรษฐกิจ หากโอกาส ทางเลือกมีน้อย พนักงานอาจจะไม่ลาออกจากงานแต่
อาจจะมีพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างอื่นเพื่อลดความวิตกกังวลที่ไม่สามารถลาออกจากงานได้ เช่น
การทางานเฉื่ อยชา ขาดงาน มาทางานสาย เมื่ อพนักงานตั้งใจจะลาออกแล้วมี ทางเลื อกก็จะเกิ ด
พฤติกรรมการลาออกเกิดขึ้น (Steers & Mowday, 1981)
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ทฤษฎีและตัวแบบของการลาออก
ตัวแบบการลาออกตามแนวคิดของมอบเล่ห์และคณะ (Mobley, Homer and Hollingworth,
1982)
ความพึงพอใจในงาน
ความคิดที่จะลาออก
อายุ
ความตั้งใจที่จะหางาน
ความตั้งใจที่จะลาออก/คงอยู่
ตาแหน่งที่วางไว้ขณะนั้น
การลาออก/คงอยู่
ภาพที่ 2.1 ตัวแบบการลาออกตามแนวคิดของมอบเล่ห์และคณะ
จากภาพที่ 2.1 มอบเล่ห์และคณะ (Mobley, Homer and Hollingworth, 1982) พบว่า ความ
ไม่พอใจในงานของบุคคลเป็ นจุดเริ่ มต้นที่ทาให้บุคคลคิดถึงการลาออก จากนั้นบุคคลจะเริ่ มมองหา
งานใหม่ และถ้าบุคคลสามารถหางานใหม่ได้ ก็จะต้องตัดสิ นใจว่าจะคงทางานอยู่ต่อไปหรื อลาออก
จากองค์กรนั้น ๆ โดยมีตวั แปรที่สาคัญในการะบวนการลาออกคือ ตาแหน่งงานที่วา่ งในขณะนั้น
มอบเล่ห์และคณะ ได้ทดสอบตัวแปรนั้นกับลูกจ้างที่ทางานเต็มเวลาในโรงพยาบาลจานวน
203 คน โดยใช้ ส มการถดถอยวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปร ถึ ง แม้ว่ า จะไม่ พ บ
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญระหว่างความพึงพอใจในงานกับการลาออกจากงานโดยตรง แต่
ผลการวิจยั ได้ให้ขอ้ สนับสนุนว่า ความไม่พึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจที่จะลาออก
ซึ่งความตั้งใจที่จะลาออกนั้น มีผลโดยตรงกับการลาออก
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โดยสรุ ปคือ ความตั้งใจลาออกจากงาน เป็ นความคิดของพนักงานที่จะลาออกจากงานที่ทา
อยูใ่ นปัจจุบนั มีพฤติกรรมในการหาทางเลือกใหม่ในการทางาน เพื่อการวางแผนในการลาออกจาก
งานเพื่อไปทางานที่แห่ งใหม่ เกิดขึ้นด้วยความสมัครใจของตัวพนักงานเอง แต่อาจจะยังไม่เกิดการ
ตัดสิ นใจลาออกจากงานจริ งจัง
รู ปแบบการลาออกตามแนวคิดของมอบเล่ ห์ (Mobley, 1982)
มอบเล่ห์ (Mobley, 1982) ได้เสนอขั้นตอนของการตัดสิ นใจลาออก ซึ่ งประกอบไปด้วย 10
ขั้นตอน ดังนี้ โดยแสดงดังในภาพที่ 2.2
การประเมินค่างานปัจจุบนั
การประเมินค่าความพึงพอใจ/ไม่พึง
พอใจในงาน

ความไม่พึงพอใจในงาน อาจทาให้
บุคคลเกิดความคิดที่จะเปลี่ยนงาน
แสวงหางานใหม่

เกิดความคิดที่จะลาออกจากงาน
การประเมินค่าของการหางานใหม่
กับการลาออก
ตั้งในที่จะแสวงหาทางเลือก
ประเมินทางเลือก

อาจมีปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น
การย้ายงานของคู่สมรสเข้ามา
เกี่ยวข้อง

เปรี ยบเทียบทางเลือกกับงานปัจจุบนั
ตั้งใจลาออก/ตั้งใจทางานที่ปัจจุบนั
ตัดสิ นใจลาออก/ยังคงทางาน

อาจตัดสิ นใจลาออกจากความรู ้สึกที่
เกิดขึ้นกะทันหันได้

ภาพที่ 2.2 แสดงรู ปแบบการเชื่อมโยงการตัดสิ นใจลาออกของ Mobley
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นอกจากนี้มอบเล่ห์และคณะ (Mobley, Griffeth, Hand & Meglino, 1978) ได้รวบรวม
แนวคิดเกี่ยวกับการลาออกที่ได้มีผศู ้ ึกษาไว้แล้ว และพยายามอธิบายให้ครอบคลุมทุกด้านของการ
ลาออก ในแต่ละด้านมีตวั แปรเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนี้
1.ด้านองค์กร ได้แก่ เป้าหมาย ค่านิยม นโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบตั ิ ค่าตอบแทน ลักษณะงาน
การควบคุมบังคับบัญชา กลุ่มทางาน สภาพงาน สภาพแวดล้อมในการทางาน และขนาดขององค์กร
2.ด้านสภาพแวดล้อม โดยเน้นที่สภาพเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน ได้แก่ ภาวการณ์วา่ งงาน
ตาแหน่งงานที่มีอยู่ การคัดเลือก การโฆษณา การติดต่อสื่ อสาร
3.ด้านตัวแปรส่ วนบุคคล แบ่งเป็ น ด้านอาชีพ ได้แก่ ระดับตาแหน่ง ระดับความชานาญการ
สถานภาพและความเป็ นวิชาชีพ และด้านบุคคล ได้แก่ อายุ ระยะเวลาในการทางาน ระดับการศึกษา
บุคลิกภาพ ผลประโยชน์ที่ได้รับ สภาพเศรษฐกิจและสังคม ความรับผิดชอบต่อครอบครัว เป็ นต้น
2.2 ความหมายและทฤษฎีความพึงพอใจในงาน
ความหมายของความพึงพอใจในงาน
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในงานไว้ ดังนี้
Applewhite (1965) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการทางาน คือ ความสุ ขความ
สบายที่ได้รับจากการทางาน ความสุ ขจากการทางานร่ วมกับเพื่อนร่ วมงาน การมีทศั นคติที่ดีต่องาน
และความพึงพอใจกับรายได้จากองค์ก ร รวมถึงมีความหมายคล้ายคลึงกับคาว่าขวัญในการทางาน
(Morale) ซึ่ งขวัญในการทางานเป็ นเรื่ องของกลุ่ม ส่ วนความพึงพอใจในการทางานเป็ นเรื่ องของ
บุคคลแต่ละคนที่มีความรู ้สึกมาจากสภาพของการทางาน
Morse (1955) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ คือ การลดทุกสิ่ งทุกอย่างที่อาจทาให้
เกิดความเครี ยด โดยหากผูป้ ฏิบตั ิงานมีความเครี ยดในการทางานส่ งผลให้เกิดความไม่พึงพอใจใน
การท างาน โดยมี พ้ื นฐานมาจากความต้อ งการของมนุ ษ ย์ที่ ไ ม่ ไ ด้รับ การตอบสนอง ท าให้เกิ ด
ความเครี ยด ในขณะเดียวกันหากได้รับการตอบสนองตามสิ่ งที่ตอ้ งการก็จะสามารถลดความเครี ยด
ที่เกิดขึ้นได้ ทั้งยังส่ งผลให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานได้
Milton and James (1968) ได้ใ ห้ความหมาย ความพึ งพอใจในงาน คือ เป็ นผลรวมของ
ทัศนคติต่าง ๆ ที่แสดงออกต่องาน ซึ่งทัศนคติมีความสัมพันธ์กบั งานที่ทาอยู่ เกี่ยวข้องกับปัจจัย เช่น
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ค่าจ้าง ความมัน่ คง สถานการณ์ทางาน โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้า การได้รับความเอาใจใส่
ความสัมพันธ์ทางสังคม การได้รับความยอมรับนับถือ ความยุติธรรม
Strauss and Sayless (1960) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในงาน คือ เป็ นความรู ้สึก
พอใจในงานที่ ต นปฏิ บ ัติ อ ยู่ มี ค วามเต็ม ใจที่ ท างานที่ ไ ด้รั บ มอบหมายให้ส าเร็ จ ตามเป้ าหมาย
วัตถุประสงค์ขององค์ก ร โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้เมื่องานที่ทานั้นให้ผลตอบแทนทางวัตถุ
และจิตใจ รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของผูป้ ฏิบตั ิงานด้วย
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการทางานเป็ นความรู ้สึกรวม
ของบุ ค คลที่ มี ต่ อ การท างานในทางบวก เป็ นความสุ ข ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการท างานและการได้รั บ
ค่าตอบแทน ซึ่ งผลความพึงพอใจทาให้เกิดความกระตือรื อร้น มีความมุ่งมัน่ ทางาน มีขวัญกาลังใจ
สิ่ งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการปฏิบตั ิงาน และส่ งต่อความสาเร็ จ บรรลุ
ตามเป้าหมายขององค์กร
สุ พิ ช ญา อุ ร เคนทร์ เ นตร (2553) กล่ า วถึ ง ความพึ ง พอใจในงาน คื อ การแสดงถึ ง
ประสิ ท ธิ ภาพของการท างาน สามารถปรั บเปลี่ ย นได้ตลอดเวลาตามสภาพแวดล้อม ช่ วงเวลา
สถานการณ์ ความพึงพอใจมีผลทาให้เกิดทัศนคติที่ดีในการทางาน หากบุคลากรขาดความพึงพอใจ
ในงาน ส่ งผลกระทบต่อองค์กรได้ เช่ น การขาดงาน การมาสาย การเปลี่ยนงาน การปฏิบตั ิงานที่ไม่
มีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นต้น ในทางตรงกันข้าม หากบุคลากรได้รับความพึงพอใจจากการตอบสนอง
ต่างๆ จะทาให้เกิดผลทางบวก ส่งผลให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุดในการปฏิบตั ิงาน
จากความหมายที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปความหมายของความพึงพอใจในงาน
หมายถึง ความรู ้สึกหรื อทัศนคติที่เป็ นบวกต่องานที่ปฏิบตั ิ โดยมีการตอบสนองขององค์กรต่อปั จจัย
ที่มีความจาเป็ นตามความต้องการของตัวบุคคล จนทาให้บุคลากรมี ความรู ้สึก ที่ เป็ นบวก สร้าง
ความสุ ข ทาให้เกิดแรงกระตุน้ และแรงจูงใจในการทางานให้ผลงานในการทางานออกมาอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
ทฤษฎีความพึงพอใจในงาน
ความพึงพอใจในงานจะเชื่ อมโยงถึงการคงอยู่ในงาน ส่ วนสนับสนุนให้บุคลากรมีความ
ตั้งใจคงอยูใ่ นงาน แบ่ง 5 ด้าน
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1. คุ ณลัก ษณะขององค์ก ร หากองค์ก รมี วฒ
ั นธรรม ค่านิ ย มในทางบวก การบริ หารที่ มี
ประสิ ทธิภาพ งานมีความมัน่ คง ทาให้การลาออกลดลง
2. ลักษณะงานและการทางาน ลักษณะงานที่ดีส่งเสริ มให้เกิดแรงจูงใจในการทางานของ
บุคลากร
3. โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ มีการเลื่อนตาแหน่ง ขึ้นเงินเดือน จะทาให้บุคลากรมีความพึง
พอใจในงาน
4. รายได้และค่าตอบแทน สามารถจูงใจให้บุคลากรทางานได้ และเสริ มขวัญกาลังใจ
5. สัมพันธภาพของบุคลากรในองค์กร หากในหน่วยงานมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน จะทาให้สามารถทางานร่ วมกันได้อย่างมีความสุ ข ทางานเป็ นทีม
จากผลการวิจยั พบว่า พนักงานที่มีเพศและอายุต่างกัน มีแนวโน้มการลาออก ที่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติและปัจจัยด้านลักษณะงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแนวโน้มการลาออก
ส่วนปัจจัยด้านค่าตอบแทน และสวัสดิการ ด้านผูบ้ งั คับบัญชาและองค์กร มีความสัมพันธ์ทางลบกับ
แนวโน้มการลาออกของพนักงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ผลดังกล่าวสามารถตีความได้ว่า หาก
พนั ก งานมี ค วามพึ ง พอใจในค่ า ตอบแทนและสวัส ดิ ก ารที่ ไ ด้ รั บ มี ค วามรู ้ สึ ก เชิ ง บวกต่ อ
ผูบ้ งั คับบัญชาและองค์กร จะส่งผลให้พนักงานมีแนวโน้มการลาออกลดลง
2.3 ทฤษฎีความต้องการ
ทฤษฎีความต้องการ
ทฤษฎี ค วามต้องการตามลาดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory)
(Maslow, 1970) เป็ นนักจิตวิทยาแนวมนุ ษย์นิยม ได้สรุ ปข้อสังเกตจากการทาหน้าที่จิตแพทย์ว่ า
คนไข้ของเขาส่ วนใหญ่มีปัญหาจากการไม่สามารถได้รับความพึงพอใจในสิ่ งที่ตอ้ งการจึงพยายาม
หาข้อสรุ ปกว้างๆ จากข้อสังเกตจนออกมาเป็ นทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ คือ ทฤษฎีลาดับขั้น
ความต้องการ (Hierarchy of Needs) ในทัศนะของมาสโลว์ เป็ นการจัดลาดับขั้นของแรงจูงใจจาก
ความต้อ งการพื้ น ฐานทางชี ว ภาพของมาสโลว์ (Basic Biological Needs) ซึ่ ง มี ม าตั้ง แต่ เ กิ ด ไป
จนกระทัง่ ถึงแรงจูงใจทางจิตใจที่ซบั ซ้อนมากกว่ าแรงจูงใจประเภทหลังนี้ จะมีความสาคัญก็ต่อเมื่อ
ความต้องการพื้นฐานได้รับการตอบสนองจนเป็ นที่พอใจ ทั้งนี้ ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์
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ได้รับความสนใจและประยุกต์ใช้ภายในสภาพแวดล้อม ขององค์กรมากกว่าทฤษฎีการจูงใจอื่น ๆ
ตามแนวคิดของมาสโลว์ได้แบ่งลาดับขั้นความต้องการ (The Hierarchy of Psychological Needs)
ออกเป็ น 5 ขั้น ดังนี้
1) ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Need) เป็ นความต้องการพื้นฐานที่สาคัญที่สุด
ในการดารงชี วิตได้แก่ อาหาร น้ า อากาศ เครื่ องนุ่งห่ ม ยารักษาโรค การขับถ่าย การหายใจ ความ
ต้องการทางเพศ ทั้งหมดนี้เป็ นความต้องการที่ตอ้ งได้รับการตอบสนอง เพื่อความพึงพอใจในแต่ละ
เวลาแต่ละครั้ง ซึ่งมนุษย์ทุกคนจะหมกมุ่นอยู่กบั การตอบสนองความต้องการที่จาเป็ นเพื่อให้ร่างกาย
ได้อยู่รอด เป็ นสุ ขสบาย เช่น เรื่ องความหิ ว ตราบใดที่เรายังมีความหิ วโหยเราจะคิดอยู่ เพียงอย่าง
เดียวว่าต้องทาอย่างไรจึงจะบาบัดความหิ วนี้ ลงได้ ดังนั้น ความต้องการอาหารจะเป็ นตัวกระตุน้ ให้
คนแสดงพฤติกรรม
2) ความต้องการความมัน่ คงปลอดภัย (Safety and Security Need) เป็ นความต้องการการ
ปกป้องคุม้ ครองความเป็ นปึ กแผ่ น ความรู ้สึกที่ปลอดภัย ไม่มีส่ิ งคุกคามไม่มีความวิตกกังวล ความ
มัน่ คง ทางจิตใจและความปลอดภัยทางกาย เช่น กรณี ของนักเรี ยน เด็กทุกคนจะต้องไปโรงเรี ยน
และเด็กจะอยากไปโรงเรี ยน ถ้ารู ้สึกว่าห้องเรี ยนเป็ นที่ปลอดภัยมีบรรยากาศที่อบอุ่น ไม่มีการรังแก
ขู่เข็ญทั้งจากครู และเพื่อน ๆ ไม่มีการลงโทษ แต่ถา้ เด็กมีความรู ้สึกว่าทั้งที่โรงเรี ยนและที่ห้องเรี ยน
เป็ นที่ที่ไม่ปลอดภัย อึดอัด ไม่มีความเป็ นกันเอง วิตกกังวล มีการเอารัดเอาเปรี ยบ เด็กก็ไม่อยากไป
โรงเรี ยน
3) ความต้องการการยอมรับ (Belongingness and Love Need) หากความต้องการในขั้นแรก
ทั้งสองขั้นได้รับการตอบสนองด้วยดีและเพียงพอ มนุษย์ก็จะมีความต้องการต่อเนื่ องสู งขึ้นไปอีก
นัน่ คือ ความต้องการยอมรับรวมทั้งการได้รับการยอมรับตัวเองและผลงานความรักความเอื้ออาทร
อยากอยูใ่ นกลุ่ม เพื่อนอยากอยูใ่ นแวดวงเพื่อน ๆ ต้องการเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ตนเกี่ยวข้องอยาก
มีคนรักความต้องการ ประเภทนี้ ยิ่งคนที่ขาดมากจะยิ่งต้องการมาก มนุษย์ทุกคนมีความปรารถนา
ภายใน เช่น การต้องการ ความรักความห่ วงใย ความใกล้ชิด ต้องการให้บุคคลอื่นเห็นตนเองว่ ามี
คุณค่ามีความสาคัญเกิดความอิ่มเอิบ อบอุ่น และเกิดความรู ้ สึกที่ดีงาม เช่น คนที่ขาดพ่อแม่ เพื่อน ก็
จะยิ่งต้องการความรักจากคนอื่นมาชมเชยมากขึ้นเพื่อทดแทนความรู ้สึก หรื อสิ่ งที่ขาดหายไป โดย
ปกติเด็กที่ขาดความรักมักจะมีวิธีเรี ยกร้อง ความรักและความสนใจด้วยวิธีการที่แปลก ๆ เช่น การ
ลักขโมย การชอบแหย่แกล้งเพื่อน และการส่ งเสี ยงดังในห้อง
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4) ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องและการยอมรับ (Esteem Need) เป็ นความต้องการที่
จะให้ตนเองมีค่าในสายตาของตนเองและผูอ้ ื่น เชื่อมันในตนเอง ถ้าต้องการอะไรที่นามาซึ่งชื่อเสี ยง
และเกียรติยศ ความสาเร็ จ ความรู ้ความสามารถ ตาแหน่ งในหน้าที่การงาน คนที่ยอมรับนับถื อ
ตนเอง มองเห็นคุณค่าและความสามารถของตนเองนั้น จะมี 2 ลักษณะคือลักษณะแรกจะเป็ นคนที่
เชื่อมัน่ ในตนเอง (Social Esteem หรื อ Esteem for Others) ให้ความช่วยเหลือต่อสังคม ร่ วมมือเป็ น
มิตรจะยอมรับผูอ้ ื่น ตระหนักในคุณค่าของผูอ้ ื่น ว่ามีศกั ดิ์ศรี เช่นเดียวกับตน คนลักษณะเช่นนี้ จะให้
ความไว้วางใจ คนอื่นว่ามีความสามารถเช่ นเดียวกับตน มองโลกในแง่ดีและลักษณะที่สองจะเป็ น
คนที่มองเห็นเพียงคุณค่าของตนเอง (Self Esteem) มัน่ ใจในตนเองสู ง ไม่ค่อยมีมนุษย์สัมพันธ์ไม่
ใคร่ ยอมรับคุณค่าและความสามารถของผู ้อื่น ไม่ชอบช่วยเหลือผูท้ ี่อ่อนแอกว่ า คนประเภทนี้ ถา้
มอบหมายการงานให้ใ ครก็ จะไม่ วางใจเพราะคิด ว่ าไม่ มี ใ คร มี ความสามารถดี เท่าตน ซึ่ งหาก
วิเคราะห์ลึก ๆ แล้วจะพบว่าบุคคลประเภทนี้ มีความรู ้สึกไม่มนั่ คงปลอดภัย สาหรับความต้องการ
ด้านนี้หากผูใ้ ดไม่ได้รับการตอบสนอง คนคนนั้น จะมีความรู ้สึกต่าต้อย ไร้ค่าอ่อนแอทางด้านจิตใจ
หมดหวังและไม่มีความหมาย
5) ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ (Self - Actualization) การที่บุคคลใด ๆ
ต้องการที่จะพัฒนาความสามารถตนเองให้สูงขึ้น เพื่อความต้องการบริ สุทธิ์ ไม่มีส่ิ งใดแอบแฝงใน
ขั้นนี้ บุคคลต้องการที่จะใช้ศกั ยภาพ ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการของ
ตนเอง ให้เป็ นประโยชน์อย่ า งสู งสุ ด พร้ อมที่ จะเปิ ดเผยตนเอง ส่ วนใหญ่แล้วบุคคลจะไม่อ าจ
พัฒนาขึ้นถึงจุดนี้ ได้ ทั้งนี้ เพราะโดยธรรมชาติทุกคนล้วนต้องการที่ให้คนรอบข้างมองเห็นศักดิ์ศรี
และคุณค่าในตนเอง มากกว่าที่จะยอมรับความสามารถของใคร ๆ การเปิ ดรับความสามารถยอมรับ
คุณค่าในคนอื่นจึงจากัด ในขณะเดียวกนก็ไม่อยากให้ใครทราบถึงจุดอ่อน จุดบกพร่ องของตน
จากทฤษฎีความต้องการตามลาดับขั้นของมาสโลว์สรุ ปได้ว่า ความต้องการทั้ง 5 ระดับ มี
ความสาคัญต่อเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เท่ากันเสมอไป ความต้องการใด
ยังไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการนั้นก็จะเป็ นพลังกระตุน้ พฤติกรรมให้เป็ นไปตามที่ตอ้ งการ
ได้แต่เมื่อความต้องการนั้นได้รับการตอบสนองแล้วก็จะไม่เป็ นพลังกระตุน้ พฤติกรรมอีก ต่อไป
โดยความต้องการขั้นสู งกว่าจะทาหน้าที่เป็ นพลังกระตุน้ แทนต่อไป คนย่อมแสวงหาการตอบสนอง
ความต้อ งการของตนสู ง ขึ้ น ไปตามล าดับ ขั้น จนถึ ง ความต้อ งการสู ง สุ ด คื อ ความต้อ งการ
ความสาเร็ จในชีวิต ดังนั้น แนวความคิดนี้ จึงเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หารของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
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ในการสร้างแรงจูงใจเพื่อกระตุน้ พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ โดยผูบ้ ริ หารต้องคอยสนใจ
ศึกษาความเปลี่ยนแปลงในความต้องการของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทุกคนเสมอ เพื่อทราบถึงความ
ต้องการขั้นใดที่กาลังมีอิทธิพลอยู่ในขณะนั้นและพยายามตอบสนองความต้องการให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงนั้น เพื่อให้องค์กร บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิผล และประสิ ทธิภาพ
2.4 ความหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนงาน
การเปลี่ยนงาน หมายถึง การปรับเปลี่ยนหรื อโยกย้ายตาแหน่งการทางาน โดยยังคงอยู่ใน
สายงานหรื ออาชีพเดิม การเปลี่ยนงานเป็ นส่ วนหนึ่งของการเปลี่ยนอาชีพ แต่มีความแตกต่างไปจาก
การเปลี่ยนอาชี พ คือ การเปลี่ยนอาชี พเป็ นการเปลี่ยนย้ายชี วิตการทางานทั้งหมด ซึ่ งกระบวนการ
เปลี่ ยนงานอาจเกิ ดขึ้ นเพียงครั้ ง เดี ยวหรื อหลายครั้ งในชี วิตได้ บุคคลมี การเปลี่ ย นงานเนื่ องจาก
ต้องการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ในการทางานที่ตนเองทาอยู่ เพื่อสนองต่อความต้องการส่วนบุคคล
(Black and Loughead, 1990) ซึ่งนักวิชาการได้กล่าวไว้ 3 แนวทาง ดังนี้
1.แนวทางการศึกษาทางด้านพฤติกรรม (Behavioral Schools of Thoughtor Approach) เป็ น
แนวทางการศึกษาที่กล่าวถึง พฤติกรรมการลาออกและเปลี่ยนงาน โดยพยายามค้นหาสาเหตุว่าการ
ลาออกเกิดขึ้นได้อย่างไร และส่ งผลกระทบต่อองค์กรอย่างไร Lawler, 1971 กล่าวถึงการลาออกคือ
การไม่พอใจในการจ่ ายค่าตอบแทน มักจะก่ อให้เกิ ดผลที่ตามมาหลายอย่างด้วยกัน ซึ่ งจะทาให้
พนักงานเกิดความรู ้สึกขึ้น 2 อย่าง คือ
1.1 ความต้องการค่าตอบแทนสู งขึ้น จะทางานพนักงานขององค์กรมีพฤติ ก รรม
ต่าง ๆ ได้แก่ การปฏิบตั ิงานไม่ดี ผลการปฏิบตั ิงานต่า มีการนัดหยุดงาน การร้องทุกข์และแสวงหา
งานใหม่ที่ให้ค่าตอบแทนและผลประโยชน์สูงกว่า ซึ่งจะทาให้เกิดการขาดงานและการลาออกเป็ น
ลาดับถัดมา
1.2 ความดึงดูดใจในการทางานต่าลง หากเกิดความรู ้สึกนี้ข้ ึน จะทาให้พนักงานใน
องค์กรเกิดความไม่พอใจในงาน มีผลให้เกิดความผิดปกติดา้ นจิตใจและสุ ขภาพจิตไม่ดี เป็ นผลทา
ให้เ กิ ด การขาดงานและลาออกในที่ สุ ด อย่า งไรก็ ต ามหากสรุ ป ว่า ความไม่ พ อใจในการจ่ า ย
ค่าตอบแทนมีผลทาให้เกิดการลาออกและการเปลี่ยนงานของพนักงานเสมอไปนั้น คงจะเป็ นการ
สรุ ปที่ไม่ถูกต้องนัก เนื่องจากยังมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากค่าตอบแทน เช่น ลักษณะของ
งาน ผูบ้ งั คับบัญชา ผูร้ ่ วมงาน ความมัน่ คงขององค์กร ซึ่งอาจเป็ นปัจจัยที่จะทาให้ลาออกได้เช่นกัน
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2. แนวทางการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic School of Thoughtor Approach)
เป็ นแนวทางการศึกษาที่กล่าวถึง ภาวะแรงงานในตลาดแรงแรงงาน เป็ นสาเหตุหนึ่งที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจลาออกของพนักงานในองค์กร เนื่องจากหากกิจการทางธุรกิจกาลังดาเนินการไปในทางที่ดี
แล้ว ทาให้งานจานวนมากถูกสร้างขึ้น มีผลให้อตั ราการจ้างงานสู งขึ้น โอกาสในการเปลี่ยนแปลง
ของงานก็จะสู งขึ้นเช่นกัน ถ้าหากความต้องการของแรงงานยังคงที่ โอกาสในการเปลี่ยนแปลงของ
งานก็ จะต่ า ลง ดัง นั้นอัตราการลาออกจะมี ส่ วนสั ม พันธ์กับ การเปลี่ ย นแปลงของโอกาสในการ
เปลี่ ย นแปลงงาน สรุ ป ได้ ว่ า ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความไม่ พ อใจกั บ การลาออกนั้ นจะมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมากในช่วงที่ อตั ราการว่างงานต่ า นั่นคือหากภาวะของความต้องการของ
ตลาดแรงงานสู งก็จะทาให้เกิดการตัดสิ นใจที่จะเปลี่ยนงาน ในทางตรงกันข้าม หากสภาวการณ์
ว่างงานสูง พนักงานจะตัดสิ นใจทางานที่เดิมต่อไป
3. แนวทางการศึกษาทางด้านปั จจัยที่เป็ นแรงผลักดันและปัจจัยที่เป็ นแรงดึงดูด (Pushand
Pull Approach) แนวทางการศึ ก ษานี้ เป็ นแนวทางการศึ ก ษาที่ ผ สมผสานแนวความคิ ดทางด้า น
พฤติกรรมและแนวคิ ดทางด้า นเศรษฐศาสตร์ เข้าไว้ด้วยกัน โดยกล่าวถึงปั จจั ยที่ทาให้พนัก งาน
ลาออกจากงานมี 2 ปัจจัย จากการศึกษาของ Shikiar and Freudenberg, 1982 คือ
3.1 ปัจจัยผลักดัน (Push Factors) หมายถึง ปัจจัยภายในองค์กรที่มีผลต่อการสร้าง
ความไม่พอใจให้กบั บุคคล ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ทาให้บุคคลลาออกในที่สุด เช่น ค่าจ้าง ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน ขนาดขององค์กร การสื่ อสาร เป็ นต้น
3.2 ปัจจัยดึงดูด (Pull Factors) หมายถึง ปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งเป็ นปัจจัยที่ดึงดูด
ให้ บุ ค คลมี ก ารเคลื่ อ นย้า ยหรื อ ลาออกจากองค์ก รเดิ ม ไปสู่ อ งค์ก รใหม่ เช่ น ตลาดแรงงานมี
ค่าตอบแทนสูงกว่า โอกาสก้าวหน้ามากกว่า เป็ นต้น
ผลกระทบจากการเปลีย่ นงาน
มอบเล่ห์ และคณะ (Mobley, Homer and Hollingworth, 1982) ได้อธิบายผลกระทบจาก
การเปลี่ยนงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
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ตารางที่ 2.1 ผลกระทบจากการเปลี่ยนงานในด้านต่าง ๆ ต่อองค์กร
ผลกระทบต่อองค์การเชิงบวก

ผลกระทบต่อองค์การเชิงลบ

1. อ ง ค์ ก ร อ า จ ไ ด้ พ นั ก ง า น ใ ห ม่ ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภาพมากกว่าเข้ามาแทนที่หรื ออาจ
ก่ อ ให้ เ กิ ด แนวคิ ด ความรู ้ ใ หม่ และการน า
เทคโนโลยีใหม่มาให้กบั องค์กร
2. กระตุ้น ให้ ผู ้บ ริ หารปรั บ ปรุ ง หาวิ ธี ก าร
เปลี่ ย นแปลงองค์ ก รให้ ดี ข้ ึ น ช่ ว ยลดความ
ขัดแย้งภายในองค์กรได้

1. สิ้ นเปลืองค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม
ได้ แ ก่ การรั บ สมัค รงาน การคัด เลื อ ก และ
รายได้อาจลดลงระหว่างฝึ กพนักงานใหม่ หาก
คนที่ ล าออกเป็ นผู ้ที่ มี ค วามช านาญหรื อมี
ความสามารถสู ง จะส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
ปฏิบตั ิงานขององค์กรและอาจทาให้ เกิดความ
เสี ยหายได้
2. ผลกระทบต่ อ รู ป แบบของกลุ่ ม สั ง คมการ
ติดต่อสื่ อสารในองค์การปริ มาณงานที่เพิ่มขึ้น
และผลงานที่มีประสิ ทธิภาพที่ดอ้ ยลง
3. ขวัญและกาลังใจของพนักงานที่ยงั อยูล่ ด
น้อยลง

ตารางที่ 2.2 ผลกระทบจากการเปลี่ยนงานในด้านต่าง ๆ ต่อตัวบุคคล
ผลกระทบต่อองค์การเชิงบวก

ผลกระทบต่อองค์การเชิงลบ

1. บุคคลที่จะลาออกจะได้รับการจูงใจที่ดีกว่า
จากองค์กรใหม่ในรู ป ของผลประโยชน์ และ
สวัสดิการเพิ่มขึ้น
2. เมื่อมีความสาเร็ จในการเปลี่ยนงานใหม่จะ
ทาให้เกิดความเชื่อมัน่ ในตนเองเพิ่มขึ้น
3. เมื่อมีคนลาออก ตาแหน่งงานก็จะมีเพิ่มขึ้น
เปิ ดโอกาสให้ค นที่ มี อยู่ มี ค วามก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานสู งขึ้น

1. ทาให้คนที่ยงั อยูอ่ าจเริ่ มพิจารณาหาทางเลือก
ใหม่ตามไปด้วย ซึ่ งอาจทาให้เกิดทัศนคติที่ไม่
ดีต่องาน
2. เนื่ องจากปั ญหาหรื อเหตุผลทางครอบครั ว
อาจทาให้เกิดความไม่พึงพอใจในงานได้
3. ความเครี ยดที่เปลี่ยนงานเนื่ องจากที่ทางาน
ใหม่อาจไม่เป็ นไปตามที่คาดหวัง
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ตารางที่ 2.3 ผลกระทบจากการเปลี่ยนงานในด้านต่าง ๆ ต่อสังคม
ผลกระทบต่อองค์การเชิงบวก

ผลกระทบต่อองค์การเชิงลบ

1. มีการเคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่องค์กรใหม่ ที่ 1. เมื่อผูผ้ ลิตขาดแคลนแรงงานจะท าให้ราคา
ให้ค่ า ตอบแทนสู ง ขึ้ น ส่ ง ผลต่อรายได้เฉลี่ ย สิ นค้าสู งขึ้นและองค์กรไม่สามารถขยายกิจการ
ของประชากรสู งขึ้น
ได้เนื่องจากขาดบุคลากร
ขณะที่ สกาวรัตน์ อินทุสมิต (2543) ได้กล่าวเพิม่ เติมถึง การลาออกหรื อการเปลี่ยนงานของ
พนักงานก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กร ดังนี้
1. เพิ่มค่าใช้จ่ายในการสรรหา การคัดเลือกพนักงาน เมื่อมีพนักงานลาออกหรื อเปลี่ยนงาน
องค์กรจาเป็ นต้องมีก ารสรรหาและคัดเลื อกบุคคลอื่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ แทนตาแหน่ งที่ ว่างลง
กระบวนการในการสรรหา คัดเลือกจนถึงขั้นตอนสุ ดท้าย คือ การตกลงจ้างนั้น ต้องใช้กาลังงาน
และค่าใช้จ่ายจานวนมาก
2. ค่ า ใช้จ่า ยในการฝึ กอบรมและพนัก งานใหม่ที่ เข้ามาท างานในองค์ก รจะไม่ส ามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ทนั ทีและไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ดีเท่าพนักงานเก่าคนอื่ น ๆ ซึ่ งพนักงานใหม่ตอ้ ง
ผ่ า นการฝึ กอบรมและผ่ า นการเรี ย นรู ้ ง านมาก่ อ น เพราะการฝึ กอบรมและพัฒ นาบุ ค ลากรมี
จุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความรู ้ ความสามารถของบุคคลให้สามารถปฏิบตั ิงานได้บรรลุเป้ าหมายของ
องค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนั้นพนักงานใหม่ยงั ต้องการเวลาช่วงหนึ่ งสาหรับการปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพการทางาน ซึ่งเป็ นการสู ญเสี ยขององค์กรอย่างหนึ่งนอกเหนือจากค่าใช้ จ่ายในการ
ฝึ กอบรม พัฒนาทักษะในแต่ละด้าน ความไม่ราบรื่ นในการปฏิบตั ิงาน การลาออกของพนักงานจะ
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายแก่องค์กร ทาให้ข้ นั ตอนการทางานเสี ยระบบ ขาดความต่อเนื่ องและผลผลิตที่
สู ญเสี ยไปจนกว่าจะมีพนักงานใหม่เข้ามาแทนที่ในหน่ วยงานต่าง ๆ เมื่อพนักงานคนใดคนหนึ่ ง
ลาออกย่อมส่ งผลกระทบต่องานในความรับผิดชอบของคนอื่นและโดยรวมทาให้ประสิ ทธิภาพใน
การทางานลดลง
3. การลาออกของพนัก งานอาจทาให้สมาชิกคนอื่น ในองค์ก รเสี ยขวัญและกาลังใจ เกิด
ความไม่แน่ใจในการทางานต่อ เริ่ มหาหนทางในการที่จะไปทางานในองค์ก รอื่น เกิดภาพลักษณ์ที่
ไม่ ดีกับ องค์ก ร เนื่ องจากองค์ก รที่ มี ก ารลาออกหรื อ เปลี่ ย นงานของพนัก งานในอัต ราสู ง ท าให้
ภาพลักษณ์ขององค์กรลดลงได้
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4. คุ ณ ภาพการติ ด ต่ อ สื่ อ สารลดลง หากมี ก ารลาออกปริ มาณการติ ด ต่ อ สื่ อ สารภายใน
หน่ วยงานจะเพิ่มขึ้นในการฝึ กอบรมพนักงานใหม่ สอนงาน แต่พนักงานใหม่ไม่สามารถสื่ อสาร
ข้อมูลได้ถูกต้องชัดเจน
นอกจากนี้จากการวิจยั เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนงานของเทลย์ซี่และฮินคิน (Tracey
and Hinkin, 2006) กล่าวถึงปั จจัยที่กระตุน้ ทาให้ เกิ ดการเปลี่ยนงาน ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่าง
พนักงานและผูบ้ งั คับบัญชา เนื้ อหาของงาน สภาพแวดล้อมในการทางานและค่าตอบแทน แล้วยังมี
ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบจากการตัดสิ นใจส่วนบุคคล เช่น สภาพการแข่งขันของตลาดแรงงาน
2.5 ความหมายและทฤษฎีแรงจูงใจ
ความหมายของแรงจูงใจ
ภารดี อนันต์นาวี (2555) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจ คือ สภาพที่กระตุน้ ให้มนุษย์แสดง
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ ง ออกมาในทิ ศทางที่ตนต้องการ ทั้งนี้ เพื่อไปสู่ จุดหมายปลายทางที่
กาหนด
สมุทร ชานาญ (2556) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจ คือ การจูงใจเป็ นกระบวนที่เกิดขึ้น
แก่ บุคคลในการใช้ความพยายาม (Effort) ผลักดันให้เกิดผลการกระทาต่อเนื่ อง (Persistence) มี
แนวทาง (Direction) ที่แน่นอน เพื่อไปสู่เป้าหมาย (Goal) ที่ตอ้ งการ
Domjan (1996) อธิบายว่า การจูงใจเป็ นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรมการกระทากิจกรรมของ
บุคคลโดยบุคคลจงใจกระทาพฤติกรรมนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตอ้ งการ
Robbins (2005) ให้ค วามหมายของแรงจู งใจ (motivation) หมายถึ ง เป็ นกระบวนการที่
ความพยายามของบุ ค คลได้ รั บ การกระตุ้น (energized) ชี้ น า (directed) และรั ก ษาให้ ค งอยู่
(sustained) จนกระทัง่ งานขององค์กรบรรลุเป้าหมาย
จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุ ปได้ว่า แรงจูงใจ เป็ นกระบวนการกระตุน้ ให้มนุษย์แสดง
ออกมาอย่างมีทิศทางและเป็ นไปตามเป้าหมายที่ตอ้ งการ โดยมีแรงขับหรื อการกระตุน้ จากภายใน
ตัวบุคคล และสิ่ งจูงใจที่เกิดจากการจูงใจภายนอกให้มีการทากิจกรรม หรื อให้มีความต้องการใน
การปฏิบตั ิงานและทุ่มเทในการปฏิบตั ิงาน ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และประสบความสาเร็ จ โดยถูก
กระตุน้ ด้วยสิ่ งเร้า หรื อปัจจัยจูงใจต่าง ๆ เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน การบังคับบัญชา การได้รับการ
ยกย่อง ยอมรับนับถือ ความเหมาะสมในปริ มาณงาน เพื่อให้บุคคลผูป้ ฏิบตั ิงานแสดงออกซึ่งความ
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ต้องการในการกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งที่จะเป็ นพลังผลักดันให้นาไปสู่ การบรรลุเป้ าหมาย จึงถือได้ว่า
แรงจูงใจ เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญต่อความสาเร็ จของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
ทฤษฎีแรงจูงใจ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้ างแรงจู งใจในพนัก งานมี ความพึงพอใจในการท างานและไม่ คิด
ลาออกไปจากองค์กร แบ่งออกเป็ นทฤษฎีใหญ่ๆคือ (เพียงขวัญ ต๊ะยานะ, 2558)
1. ทฤษฎี พ ฤติ ก รรมนิ ย ม (Behavioral View of Motivation) ทฤษฎี น้ ี ให้ ค วามส าคัญ กับ
ประสบการณ์ ใ นอดี ต (Past Experience) ว่า มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจของบุ ค คลเป็ นอย่า งมาก โดยทุ ก
พฤติ ก รรมได้รั บ อิ ท ธิ พ ลที่ เ ป็ นแรงจู ง ใจมาจากประสบการณ์ ใ นอดี ต เป็ นส่ ว นมาก หากมี
ประสบการณ์ ในด้า นดี และกลายเป็ นแรงจู งใจทางบวกที่ส่งผลให้มนุ ษย์ มี ความต้องการแสดง
พฤติ ก รรมในทิ ศ ทางนั้ น มากยิ่ ง ขึ้ น ทฤษฎี น้ ี เน้ น ความส าคั ญ ของสิ่ ง เร้ า ภายนอก (Extrinsic
Motivation)
2. ทฤษฎี ก ารเรี ยนรู ้ ท างสั ง คม (Social Learning View of Motivation) ทฤษฎี น้ ี เห็ น ว่ า
แรงจูงใจเกิดจากการเรี ยนรู ้ทางสังคม เน้นการสร้างเอกลักษณ์และการเลียนแบบ (Identification and
Imitation) จากบุคคลที่ตนเองชื่นชม หรื อคนที่มีชื่อเสี ยงในสังคมจะเป็ นแรงจูงใจที่สาคัญในการ
แสดงพฤติกรรม
3. ทฤษฎีพุทธินิยม (Cognitive View of Motivation) ทฤษฎีน้ ี เห็นว่าแรงจูงใจในการกระทา
พฤติกรรมของมนุษย์น้ นั ขึ้นอยูก่ บั การรับรู ้ (Perceive) รอบตัว เชื่อมโยงกับความสามารถทางปัญญา
เป็ นสาคัญ มนุษย์จะได้รับแรงผลักดันจากหลาย ๆ ทางในการแสดง พฤติกรรม หากเกิดสภาพความ
ไม่ ส มดุ ล (Disequilibrium) จะต้ อ งอาศั ย ขบวนการดู ด ซึ ม (Assimilation) และการปรั บ
(Accommodation) ความแตกต่างของประสบการณ์ที่ได้รับใหม่ให้เข้ากับประสบการณ์เดิมของตน
ซึ่ ง การจะท าได้จะต้อง อาศัย สติ ปั ญญาเป็ นพื้ นฐานที่ ส าคัญทฤษฎี น้ ี เน้น เรื่ องแรงจู ง ใจภายใน
(Intrinsic Motivation) Aspiration) โดยมี การกล่าวว่าหากคนเรามี แนวโน้ม ที่ จะตั้งความคาดหวัง
ของตนเองให้สูงขึ้น เมื่อเขาทางานหนึ่ งสาเร็ จ และตรงกันข้ามคือจะตั้ง ความคาดหวังของตนเอง
ต่าลง เมื่อเขาทางานหนึ่งแล้วล้มเหลว
4. ทฤษฎีมานุษย์นิยม (Humanistic View of Motivation) แนวความคิดนี้ เป็ นของมาสโลว์
(Maslow, 1970) ที่ได้อธิบายถึงลาดับความต้องการของมนุษย์โดยที่ ความต้องการจะเป็ นตัวกระตุน้
ให้ มนุ ษย์แสดงพฤติกรรมเพื่อไปสู่ ความต้องการนั้น ถ้าเข้าใจความต้องการของมนุ ษย์ก็สามารถ
อธิบายถึงเรื่ องแรงจูงใจของมนุษย์ได้เช่นเดียวกัน
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ทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg
การจูงใจของ Herzberg Frederick Herzberg ได้คิดค้นทฤษฎีการจูงใจในการทางานซึ่ง เป็ น
ที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในวงการบริ หาร ชื่อทฤษฎีของ Herzberg มีชื่อเรี ยกแตกต่างกันออกไป
คือ “Motivation-Maintenance Theory” หรื อ“Dual Factor Theory” หรื อ “The Motivation Hygiene
Theory” ในการเริ่ มต้นค้นคว้าเพื่อสร้างทฤษฎี Herzberg ได้ดาเนินการสัมภาษณ์นกั วิศวกรและ นัก
บัญชี ซึ่ ง จุ ดมุ่ ง หมายของการค้นคว้า เพื่ อศึ ก ษาทัศนคติ ที่ เกี่ ย วกับงานเพื่ อที่ จะให้มี หนทางเพิ่ม
ผลผลิต ลดการขาดงาน และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในการทางาน และเพื่อประโยชน์ทวั่ ไปสาหรับ
ทุก ๆ คน คือ ความเข้าใจเกี่ยวกับ อิทธิพลต่าง ๆ ที่จะมีส่วนช่วยในการปรับปรุ งขวัญ และกาลังใจที่
จะส่ งผลให้ทุกคนมีความสุ ขกายสบายใจและมีความพึ งพอใจมากยิ่งขึ้น จากการวิเคราะห์คาตอบ
ของผูท้ ี่ถูกสัมภาษณ์ ปรากฏว่า ปัจจัยที่แตกต่างกันมีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับความรู ้สึกที่ดีและที่ไม่
ดีที่เกิดขึ้น ปั จจัยต่าง ๆ เหล่านี้ สามารถแยกออกได้เป็ น สองกลุ่มใหญ่ๆ คือ ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ที่ดีและมีผลเกี่ยวกับความพึงพอใจเกี่ยวกับงานที่ทา คือ ความสาเร็ จ (Achievement) การ
ยอมรับ (Recognition) ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า และคุณลักษณะของงานที่ทาอยู่ คือ ฐานะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับหัวหน้างาน กับเพื่อนร่ วมงาน กับลูกน้อง การบังคับบัญชา นโยบาย
ของการบริ หาร ความมัน่ คงในงาน สภาพการทางาน เงินเดือน และเรื่ องราวส่ วนตัวที่ถูกกระทบ
โดยสภาพของงาน Herzberg ให้ชื่อปัจจัยกลุ่มนี้วา่ “ ปัจจัยที่เกี่ยวกับการบารุ งรักษาจิตใจ” (Hygiene
or Maintenance Factors) เหตุ ผ ลที่ เรี ย กชื่ อนี้ เพราะปั จจัย ต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ เป็ นปั จจัย ที่ มี ผ ลในทาง
ป้ องกันเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้ จะไม่สร้ างแรงจู งใจได้ แต่อาจป้ องกันไม่ให้แรงจูงใจเกิด
ขึ้นมาได้ การต้องสนใจติดตามดูปัจจัยที่จาเป็ นเพื่อการรักษาจิตใจนี้ เป็ นเรื่ องที่จาเป็ น
1. ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor)
2. ปัจจัยค้ าจุน (Maintenance Factor)
ปัจจัยจูงใจ เป็ นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงเพื่อจูงใจให้คนชอบและรักในการ
ปฏิ บตั ิ งาน เป็ นการกระตุน้ ให้เกิ ดความพึงพอใจในแก่ บุคคลในองค์กร ให้ปฏิ บตั ิ งานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น เพราะปัจจัยที่สามารถสนองตอบความต้องการภายในบุคคลได้ดว้ ยกัน ได้แก่
1. ความสาเร็ จในการทางานของบุคคล หมายถึง การที่บุคคลสามารถทางานได้เสร็ จสิ้ น
และประสบความสาเร็จอย่างดี เป็ นความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ การรู ้จกั ป้องกันปัญหาที่จะ
เกิดขึ้น เมื่อผลงานสาเร็ จจึงเกิดความรู ้สึกพึงพอใจในผลสาเร็ จของงานนั้น
2. การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับความยอมรับนับถือทั้งจากผูบ้ งั คับบัญชา
อาจอยู่ในการยกย่องชมเชยแสดงความยินดี การให้กาลังใจหรื อการแสดงออกอื่นใดที่แสดงให้เห็น
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ถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อได้ทางานใดแล้วบรรลุผลสาเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กบั
ความสาเร็จในงานด้วย
3. ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ หมายถึง งานที่น่าสนใจ งานที่ตอ้ งมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ท้าทายให้ตอ้ งลงมือทา หรื อเป็ นงานที่มีลกั ษณะ สามารถกระทาได้ต้ งั แต่เริ่ มต้นจนสิ้ นสุ ดโดยลาพัง
4. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
งานใหม่ ๆ และมีอานาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ โดยไม่มีการตรวจสอบหรื อควบคุมอย่าง
ใกล้ชิด
5. ความก้าวหน้า หมายถึง ได้รับการเลื่อนตาแหน่งสู งขึ้นของบุคคลในองค์กร การมีโอกาส
ได้ศึกษา หาความรู ้เพิม่ เติมหรื อได้รับการฝึ กอบรม
ปั จจัยค้ าจุน หรื อ ปั จจัยสุ ขอนามัย หมายถึง ปั จจัยที่จะค้ าจุนให้แรงจูงใจในการทางานของ
บุคคลมีตลอดเวลา ถ้าไม่มี หรื อไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์กร บุคคลก็จะเกิดความไม่ชอบงาน
ขึ้น และปัจจัยที่มาจากภายนอกบุคคล ได้แก่
1. เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหน่ วยงานนั้น ๆ เป็ นที่พอใจ
ของบุคลากรในการทางาน
2. โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต หมายถึงการที่บุคคลได้รับการแต่งตั้งเลื่อน
ตาแหน่งภายในหน่วยงานและเป็ นสถานการณ์ที่บุคคลสามารถได้รับความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพ
3. ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อร่ วมงาน หมายถึง การติดต่อ ไม่ว่า
จะเป็ นกิริยา หรื อวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน สามารถทางานร่ วมกันอย่างมีความเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน
4. สถานะของอาชีพ หมายถึง อาชีพนั้นเป็ นที่ยอมรับนับถือของสังคมที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี
5. นโยบายและการบริ หารงาน หมายถึ ง การจัด การและการบริ หารองค์ ก ร การ
ติดต่อสื่ อสารในองค์กร
6. สภาพการทางาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น อากาศ แสง เสี ยง ชัว่ โมงการ
ทางาน รวมทั้งลักษณะของสิ่ งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือต่าง ๆ
7. ความเป็ นอยู่ส่วนตัว หมายถึง ความรู ้สึกที่ดี รู ้สึกไม่ดี ซึ่งเป็ นผลมาจากที่ได้รับจากงาน
ในหน้าที่ของบุคคลนั้นไม่มีความสุ ข และพอใจกับการทางานแห่งใหม่
8. ความมัน่ คงในการทางาน หมายถึง ความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่อความมัน่ คงในการทางาน
ความมัน่ คงขององค์กร หรื อความยัง่ ยืนของอาชีพ
9. วิธีการปกครองของผูบ้ งั คับบัญชา หมายถึ ง ความสามารถของผูบ้ งั คับบัญชา ในการ
ดาเนินงานหรื อความยุติธรรมในการบริ หาร
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การจูงใจของ Herzberg ได้เริ่ มต้นพัฒนาวิธีการเพิ่มพูนเนื้ อหาของงาน (Job Enrichment)
เพื่อให้ค่าของงานสู งขึ้นและมี เนื้ อหามากขึ้น เพื่อให้มีปัจจัยที่ จูงใจได้เพิ่มมากขึ้นในตัวงาน การ
ออกแบบงานให้มีคุณค่าเนื้ อหาที่สูงขึ้น ทาให้มีความสาเร็ จในงานมากขึ้น มี การยอมรั บ มี ความ
รับผิดชอบสู งขึ้น มีความก้าวหน้ามากขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อการจูงใจเป็ นอย่างมาก
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จารุ พร แสงเป่ า (2542) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการลาออกจากงานของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัดสานักการแพทย์ กรุ งเทพมหานคร จากผลการวิจยั พบว่า ตัว
แปรที่สาคัญที่มีผลต่อความความคิดที่จะออกจากงานของพยาบาลวิชาชีพ คือตัวแปรความผูกพันต่อ
วิชาชีพ ความพึงพอใจในงานและความเหนื่อยหน่ายในงานและบุคลิกภาพความเข้มแข็ง แสดงว่าถ้า
พยาบาลวิชาชีพมีบุคลิกภาพความเข้มแข็งมาก มีความพึงพอใจในงานที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก จะมี
ความตั้งใจจากการลาออกจากงานน้อย และถ้ามีความผูกพันต่อวิชาชี พมากก็จะมีความตั้งใจที่จะ
ลาออกจากงานน้อยลงด้วย แต่ถา้ พยาบาลวิชาชีพมีความเหนื่อยหน่ายในงานระดับมาก ก็จะส่ งผล
ให้พยาบาลมีความคิดที่จะลาออกจากงานเพิ่มมากขึ้น
ศศิ อ่วมเพ็ง (2558) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงาน
ระดับบังคับบัญชา สานักงานบัญชี กลาง บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จากัด (มหาชน) จากผลการวิจยั
พบว่า พนัก งานระดับ บริ หารบริ ษ ทั ปูนซิ เมนต์ไ ทย จากัด (มหาชน) มี 3 ปั จจัย เรี ย งล าดับตาม
อิ ทธิ พลที่ ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานจากมากไปน้อย ได้แก่ ความน่ าสนใจในงาน
ผลตอบแทน สวัสดิการและความสัมพันธ์ต่อหัวหน้างาน ตามลาดับ ซึ่ งทั้ง 3 ปั จจัยเป็ นปั จจัยที่มี
อิ ท ธิ พ ลในทิ ศ ทางตรงกัน ข้า มกับ ความตั้ง ใจลาออกของพนั ก งาน ในส่ ว นของลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
พบว่า ไม่มีผลต่อความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน
วิโรจน์ สิ มะทองธรรม และคณะ (2559) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจ
ที่จะลาออกจากงานของพนักงานกลุ่มคนรุ่ นใหม่ ของธนาคารพาณิ ชย์ไทย จากผลการวิจยั พบว่า
ความตั้งใจที่จะลาออกจากงานระดับ ปานกลาง ความพึงพอใจในงานระดับมาก คุณลักษณะของ
งานระดับปานกลางและความผูกพันต่อองค์กรระดับ ปานกลาง สรุ ปสาเหตุที่พนักงานกลุ่มคน รุ่ น
ใหม่ มี ค วามตั้ง ใจที่ จ ะลาออกจากงาน เนื่ อ งมาจากขาดความผู ก พัน ต่ อ องค์ก รเป็ นหลัก และมี
คุณลักษณะของงานเป็ น ปั จจัยสนับสนุ น การวิจยั ในครั้งนี้ เสนอข้อสรุ ปเพื่อประโยชน์ในแง่การ
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บริ หารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ที่ เหมาะสมกับ ลักษณะของกลุ่มคนรุ่ นใหม่ โดยการสร้างความ
ผูกพันต่อองค์กรเพื่อทาให้เกิดการคงอยูก่ บั ธนาคารไม่ลาออก
จิราภรณ์ กองจันทร์ (2557) ได้ทาการศึกษา ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการลาออกของพยาบาล
วิช าชี พ กรณี ศึ ก ษาโรงพยาบาลเวชธานี พบว่า ปั จจัย ที่ มี ผลต่อการลาออกของพยาบาลวิชาชี พ
กรณี ศึกษาโรงพยาบาลเวชธานีในเขตกรุ งเทพฯ พบว่าด้านค่าตอบแทนด้านการปฏิบตั ิงานด้านการ
ฝึ กอบรมและสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลมีความสัมพันธ์ต่อการลาออกของพยาบาลวิชาชีพ
กรณีศึกษาโรงพยาบาลเวชธานีในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญ
วัชระ ยีส่ ุ่นเทศและคณะ (2562) ได้ทาการศึกษา แรงจูงใจที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจที่
มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานมากที่สุด คือ การได้รับความไว้วางใจและความเชื่ อมัน่
จากผูบ้ ัง คับ บัญชา รองลงมาคื อความมั่นใจในองค์ก รและต้องการจะปฏิ บตั ิ ง านตลอดไป และ
องค์กรมีความมัน่ คงและยัง่ ยืนอย่างมีนยั สาคัญ ในทางตรงกันข้าม หากบุคลากรมีแรงจูงใจในการ
ทางานลดลงย่อมส่ งผลกระทบต่องานทั้งประสิ ทธิ ภาพในการทางานลดลง สมาธิ ในการทางาน
ลดลง ทาให้เกิดความผิดพลาดในการทางาน ไม่มีแรงบันดาลใจในการทางาน ต่างคนต่างทางาน ทา
ให้การทางานเป็ นทีมลดลง มีความเบื่อหน่ายต่อการทางาน แสดงออกด้วยการมาทางานสาย ขาด
งานหรื อเปลี่ยนงานใหม่ในที่สุด
ธนัญพร สุ วรรณคาม (2559) ได้ทาการศึกษา ปั จจัยด้านแรงจูงใจในการทางาน ความพึง
พอใจในงาน ที่ ส่ ง ผลต่อ ความผูก พันต่อองค์ก รของพนัก งานธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ ง พบว่า
แรงจูงใจในการทางานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กร องค์กรควรให้ความสาคัญกับการ
รักษาและจูงใจบุคลากรขององค์กรโดยมุ่งเน้น การเพิ่มความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร และ
การพัฒนาระบบที่สามารถสนับสนุ นการทางาน ของพนักงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อ
เสริ มสร้างความผูกพันที่มีต่อองค์กรให้อยู่ในระดับสู ง ขึ้น นอกจากผลตอบแทนในรู ปแบบของเงิน
อาทิเช่น โอกาสการเลื่อนตาแหน่ ง การจัดการอบรม และการให้คาชื่ นชม ความพึงพอใจในการ
ทางานของพนักงาน มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กร องค์กรควรจัดทาการสารวจความพึง
พอใจในการทางานของพนักงาน หรื อการเสนอแนะความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้
มีโอกาสได้เสนอแนะความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์และเพื่อองค์กรจะได้รับทราบปัญหา และความ
คิดเห็นของพนักงาน เพื่อจะได้ นาข้อมูลที่ได้มาเป็ นประโยชน์ในการแก้ไขปั ญหาที่ เกิดขึ้น และ

28

ตอบสนองความต้องการของ พนักงานได้ นาไปสู่ การมีทศั นคติที่ ดีต่อองค์ก ร แรงจูงใจในการ
ทางานและความพึงพอใจในงาน สามารถร่ วมกันพยากรณ์กบั ความผูกพันต่อองค์กร องค์กรควรให้
ความสาคัญ และกาหนดนโยบายใน การสร้างแรงจูงใจในการทางานให้ชดั เจน เพื่อสร้างความรู ้สึก
พึงพอใจในการทางานต่อองค์กร หน่วยงาน และเพื่อนร่ วมงาน เมื่อพนักงานเกิดแรงจูงใจในการ
ทางานและเกิดความพึงพอใจในงานแล้วก็จะส่ งผลต่อความรู ้สึกที่ดีต่อองค์กร และเป็ นปั จจัยที่
ส่งเสริ มให้พนักงานเกิดความรู ้สึก ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานให้พนักงานคงอยูก่ บั องค์กรต่อไป
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยน
งานใหม่ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร
โดยผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 วิธีสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 วิธีการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
เอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน
3.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เนื่องจากผูว้ ิจยั ทราบขนาดของประชากร ผูว้ ิจยั จึงใช้
วิธีการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคานวณแบบทราบจานวนประชากร โดยกาหนด
ความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 ความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ดังสูตรสาเร็ จของ Yamane (1973) ดังนี้
n =

𝑁
1+𝑁𝑒 2
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โดย
n แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N แทน จานวนกลุ่มประชากร
e แทน ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ร้อยละ 5 หรื อ 0.05

แทนค่า
n =

400
1+400 𝑥 (0.05)2

n =

400
2

n = 200

การกาหนดกลุ่มตัวอย่างของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งใน
กรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน และกาหนดความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 ความผิดพลาดไม่เกินร้อย
ละ 5 ซึ่งได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้จานวน 200 ตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้เครื่ องมือที่ใช้ในการสุ่ มตัวอย่างคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ ิจยั ได้
สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น โดย
มีลกั ษณะคาถามปลายปิ ด ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน โดยผูต้ อบแบบสอบถามสามารถเลือกคาตอบได้เพียงข้อเดียว
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ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านความพึงพอใจในงาน มีท้ งั หมด 5 ด้าน คือ
ด้านองค์กร ด้านลักษณะงาน ด้านผูบ้ งั คับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน ด้านค่าตอบแทน
และสวัสดิการ เป็ นคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ตามรู ปแบบของ
Likert’s scale (Likert, 1932) ซึ่งให้เลือกตอบได้เพียงคาตอบเดียว มีจานวนทั้งหมด 15 ข้อ ดังนี้
1. ด้านองค์กร
2. ด้านลักษณะงาน
3. ด้านผูบ้ งั คับบัญชา
4. ด้านความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน
5. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ

ได้แก่ ข้อที่ 1-3
ได้แก่ ข้อที่ 4-6
ได้แก่ ข้อที่ 7-9
ได้แก่ ข้อที่ 10-12
ได้แก่ ข้อที่ 13-15

โดยระดับคะแนนจะสามารถใช้เป็ นเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยนามาแปลผล ได้ดงั นี้
ระดับความเห็น

ความหมาย

ระดับ 5

เห็นด้วยอย่างยิง่

ระดับ 4

เห็นด้วย

ระดับ 3

ไม่แน่ใจ

ระดับ 2

ไม่เห็นด้วย

ระดับ 1

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

ผูศ้ ึกษาใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปรผล ซึ่งผลจากการคานวณ โดยใช้สูตรความกว้างของ
อันตรภาคชั้น มีดงั นี้
จากสู ตรอันตรภาคชั้น =

=

ข้อมูลที่มีค่าสู งสุ ด−ข้อมูลที่มีค่าต่าสุ ด
จานวนชั้น
5−1
5

= 0.8
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คะแนนที่ได้จะนามาหาค่าเฉลี่ย ได้ค่าเฉลี่ยแต่ละระดับห่างกัน 0.8 และแปลความหมายของ
ระดับค่าเฉลี่ย ดังนั้น แต่ระดับ สามารถแบ่งคะแนนค่าเฉลี่ยและแปลความหมายของระดับค่าเฉลี่ย
ได้ 5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับการตัดสิ นใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับการตัดสิ นใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับการตัดสิ นใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับการตัดสิ นใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับการตัดสิ นใจน้อยที่สุด
3.3 วิธีการสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนินการสร้างเครื่ องมือตามขั้นตอนการศึกษา ดังต่อไปนี้
การสร้างแบบสอบถาม มีข้นั ตอน ดังนี้
3.3.1 ศึกษาและค้นคว้าเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากหนังสื อ ตาราวิชาการ
วิทยานิ พนธ์และผลงานวิจยั แล้วนามากาหนดกรอบแนวคิดของการวิจยั เพื่อนามาเป็ นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถาม
3.3.2 นาผลที่ได้จากการศึกษาตามข้อที่ 1 มาสร้างแบบสอบถามโดยแบ่ง ออกเป็ นส่ วนๆ
โดยพิจารณาเนื้อหาให้สอดคล้องกับแนวคิด วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3.3 แบบสอบถามที่สร้างขึ้น นาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์เพื่อขอคาแนะนาและ
ปรับปรุ งแก้ไข
3.3.4 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ ทาการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
3.3.5 นาแบบสอบถามที่แก้ไขเรี ยบร้อยแล้วทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ในงานวิจยั จานวน 20 คน แล้วนาข้อมูลมาหาค่าความเชื่อมัน่ ใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของคอน
แบค (Cronbach, 1984) จากโปรแกรมส าเร็ จ รู ป SPSS ในการวิ เ คราะห์ ได้ ผ ลการทดสอบ
แบบสอบถามทั้งฉบับ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.911 ซึ่ งถือว่าแบบสอบถามนี้ สามารถนาไปใช้ใน
การเก็บข้อมูลเพื่อการวิจยั ครั้งนี้ได้
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3.4 วิธีดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยน
งานใหม่ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร โดยแบ่งการ
วิจยั ตามที่ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้า เอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง นามาสังเคราะห์ และสร้า งเป็ น
แบบสอบถาม นาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาพิจารณาความเหมาะสม
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่ องมือแบบสอบถาม มีวิธีดาเนินการ คือ
3.4.1 กาหนดกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ (พยาบาลชานาญการ พยาบาล
วิชาชีพ ผูช้ ่วยพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้) โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร
จานวน 200 คน
3.4.2 ทาแบบสอบถามแล้วนาไปเชื่อมโยงกับระบบ Google form
3.4.3 การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ใช้วิธีส่งลิงค์แบบสอบถามให้ทางไลน์กลุ่ม
และไลน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ จนครบจานวนที่กาหนดและตามระยะเวลาที่กาหนด
3.4.4 เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้ มูลและแปรผล
3.4.5 วิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิจยั โดยทาการวิเคราะห์ประมวลผลใช้
โปรแกรมสาเร็จรู ป (SPSS)
3.5 วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
3.5.1 การวิเคราะห์ ข้อมูล
เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล โดยนาข้อมูลมาคานวณและวิเคราะห์หา
ค่าสถิติโดยใช้ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) อธิบายตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจยั
และใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต (Arithmetic Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่า
พิสัย (Rang) อธิบายตัวแปรด้านปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งเป็ นตัวแปรที่มีระดับการวัดประเภทช่วง
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3.5.2 แบบสอบถามส่ วนที่ 2
วิเคราะห์ระดับปั จจัย ด้านความพึงพอใจในงานที่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงาน
ใหม่ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนแห่ งหนึ่ งในกรุ งเทพมหานคร ด้วยวิธีการ
คานวณค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หลังจากนั้นนาค่าเฉลี่ยมาแปลความหมาย
3.5.3 สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
-ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)
-ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตร (สุ ทิน บุญชนะ, 2560)

𝑋̅

เมื่อ

แทน ค่าเฉลี่ย

∑ 𝑥 แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด
N

แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

-ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (สุทิน บุญชนะ, 2560)
S=

เมื่อ S
∑ 𝑥2

√

𝑛 ∑ 𝑥 2 −(∑ 𝑥 2 )
𝑛(𝑛−1)

แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทน

ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตัว ยกกาลังสอง

(∑ 𝑥 2 ) แทน

ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกกาลังสอง

n

แทน

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

-Sig.

คือ

ความน่าจะเป็ นสาหรับบอกนัยสาคัญทางสถิติ

-*

คือ

มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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3.5.4 สถิติที่ใช้ หาคุณภาพของแบบทดสอบ
หาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์แอลฟาของคอนแบค
(Cronbach, 1984)
เมื่อ a
แทน ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
n
แทน ค่าจานวนของแบบสอบถาม
∑ 𝑠𝑖2 แทน ค่าผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ
∑ 𝑠𝑡2 แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนนของแบบสอบถามทั้งฉบับ
3.5.5 สถิติที่ใช้ สาหรับทดสอบสมมติฐาน
3.5.5.1 ทดสอบความแตกต่างปั จจัยส่ วนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อายุงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่างคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้สูตร
การวิเคราะห์ความแปรปรวน 1 ตัวประกอบ (One Way Analysis of Variance) และ Independent
Sample t- test เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อ 1 (สุทิน บุญชนะ, 2560) มีสูตรคานวณดังนี้
เมื่อ

F

แทน ค่าที่พิจารณาใน F- distribution

MSB แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกยกกาลังสองระหว่างกลุม่
MSW แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกยกกาลังสองภายในกลุ่ม
โดย

dfb = k – 1
Dfw = n – k -1

เมื่อ

k

แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง

n

แทน จานวนสมาชิกทั้งหมด

3.5.5.2 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Independent Variable) กับตัวแปร
ตาม (Dependent Variable) เป็ นการศึ ก ษาความสัมพันธ์เชิ ง เส้นตรง (Linearity) โดยใช้ส ถิ ติการ
ถดถอยเชิ งเส้น พหุ คูณ (Multiple Linear Regression) เป็ นการใช้หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
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อิสระมากกว่า 1 ตัว คือ ความพึงพอใจในงาน (ด้านองค์กร ด้านลักษณะงาน ด้านผูบ้ งั คับบัญชา ด้าน
ความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ) กับตัวแปรตาม 1 ตัว คือ แรงจูงใจใน
การเปลี่ยนงานใหม่ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร
เพื่อศึกษาว่ามีตวั แปรอิสระตัวใดบ้างที่ร่วมกันทานายหรื อพยากรณ์หรื ออธิ บายการผันแปรของตัว
แปรตามได้ (สุทิน ชนะบุญ, 2560)
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ของเจ้าหน้าที่ทาง
การแพทย์ กรณี ศึ ก ษาโรงพยาบาลเอกชนแห่ ง หนึ่ งในกรุ งเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 200 คน ผูว้ ิจยั ได้
ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม แล้วนามาวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการ
ทางสถิติดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ป ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั และนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในรู ปของตาราง แบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ
4.1 ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนแห่ งหนึ่ งใน
กรุ งเทพมหานคร
4.2 ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ปั จ จัย ความพึ ง พอใจในงานของเจ้า หน้ า ที่ ท างการแพทย์
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร
4.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั
4.1 ข้ อมูลปัจจัยส่ วนบุคคลของเจ้ าหน้ าที่ทางการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนแห่ งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร
ข้อมู ล ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลของเจ้า หน้าที่ ท างการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนแห่ งหนึ่ ง ใน
กรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ดังนี้
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศ
เพศ

จานวน

ร้ อยละ

ชาย

35

17.5

หญิง

165

82.5

รวม

200

100
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จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปั จจัย ส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 165 คน คิดเป็ นร้อยละ 82.5 และเพศชาย จานวน 35 คน คิด
เป็ นร้อยละ 17.5
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอายุ
อายุ

จานวน

ร้ อยละ

18-22 ปี

12

6.0

23-30 ปี

95

47.5

31-40 ปี

72

36

41 ปี ขึ้นไป

21

10.5

รวม

200

100

จากตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปั จจัย ส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่มี อายุ 23 – 30 ปี จานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.5 รองลงมา อายุ 31 – 40 ปี
จานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 36 อายุ 41 ขึ้นไป จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.5 และอายุ 18 – 22
ปี จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.0 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ

จานวน

ร้ อยละ

โสด

122

61.0

สมรส

73

36.5

หย่าร้าง/แยกกันอยู่

5

2.5

รวม

200

100

จากตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปั จจัย ส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 122 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.0 รองลงมา สถานภาพสมรส
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จานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.5 และสถานภาพหย่าร้าง/แยกกันอยู่ จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ
2.5 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา

จานวน

ร้ อยละ

มัธยมศึกษา

35

17.5

ปริ ญญาตรี

161

80.5

ปริ ญญาโท

3

1.5

ปริ ญญาเอก

1

0.5

รวม

200

100

จากตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปั จจัย ส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 161 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.5 รองลงมาระดับ
การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.5 ระดับการศึกษาปริ ญญาโท จานวน 3 คน
คิดเป็ นร้อยละ 1.5 และระดับการศึกษาปริ ญญาเอก จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.5 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอายุงาน
อายุงาน

จานวน

ร้ อยละ

น้อยกว่า 1 ปี

6

3.0

1 – 5 ปี

65

32.5

> 5 – 10 ปี

67

33.5

10 ปี ขึ้นไป

62

31.0

รวม

200

100

จากตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่อายุงาน > 5 – 10 ปี จานวน 67 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.5 รองลงมาอายุงาน 1 – 5 ปี
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จานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.5 อายุงาน 10 ปี ขึ้นไป จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.0 และอายุ
งานน้อยกว่า 1 ปี จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.0 ตามลาดับ

ตารางที่ 4.6 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน (บาทต่อเดือน)

จานวน

ร้ อยละ

10,000 – 15,000

31

15.5

15,001 – 20,000

54

27

20,0001 – 30,000

78

39

30,0001 ขึ้นไป

37

18.5

รวม

200

100

จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปั จจัย ส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่รายได้เฉลี่ย 20,0001 – 30,000 บาทต่อเดือน จานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 39
รองลงมารายได้เฉลี่ย 15,001 – 20,000 บาทต่อเดือน จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 27 รายได้เฉลี่ย
30,0001 บาทขึ้นไปต่อเดือน จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.5 และรายได้เฉลี่ย 10,000 – 15,000
บาทต่อเดือน จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.5 ตามลาดับ
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4.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยความพึงพอใจในงานของเจ้ าหน้ าที่ทางการแพทย์ โรงพยาบาล
เอกชนแห่ งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยความพึงพอใจในงานของเจ้าหน้าที่ทาง
การแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร
ปัจจัยความพึงพอใจในงาน
̅
𝑿

1.ด้านองค์กร
2.ด้านลักษณะงาน
3.ด้านผูบ้ งั คับบัญชา
4.ด้านความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน
5.ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ค่าเฉลี่ยรวม

4.00
3.45
3.88
3.86
3.41
3.72

ระดับการตัดสินใจ
S.D.
0.79
0.80
0.75
0.81
1.04
0.83

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.7 พบว่ า เจ้า หน้ า ที่ ท างการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนแห่ ง หนึ่ งใน
กรุ งเทพมหานครให้ความสาคัญกับปั จจัยความพึงพอใจในงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
3.72 โดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานครให้ความสาคัญใน
ด้านต่างๆ ดังนี้ การตัดสิ นใจที่อยู่ในระดับมาก คือ ด้านองค์กร มีค่า เฉลี่ย 4.00 ด้านผูบ้ งั คับบัญชา มี
ค่าเฉลี่ย3.88 ด้านความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน มีค่าเฉลี่ย 3.86 ด้านลักษณะงาน มีค่าเฉลี่ย 3.45 และ
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ มีค่าเฉลี่ย 3.41 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยความพึงพอใจในงานของเจ้าหน้าที่ทาง
การแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร ด้านองค์กร
ด้านองค์กร
̅
𝑿

1.ท่านคิดว่าองค์กรที่ท่านปฏิบตั ิงานอยูม่ ี
ความมัน่ คงเพียงใด
2.องค์กรที่ท่านปฏิบตั ิงานอยูเ่ ป็ นองค์กร
ที่ท่านตั้งใจเลือกมาปฏิบตั ิงานด้วย
3.ท่านพอใจกับระบบบริ หารงานและ
ระบบปฏิบตั ิงานในองค์กร
ค่าเฉลี่ยรวม

4.15

ระดับการตัดสินใจ
S.D.
0.74

ระดับ
มาก

4.25

0.63

มาก

3.60

0.99

มาก

4.00

0.79

มาก

จากตารางที่ 4.8 พบว่ า เจ้า หน้ า ที่ ท างการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนแห่ ง หนึ่ งใน
กรุ งเทพมหานครให้ความสาคัญกับปัจจัยความพึงพอใจในงานด้านองค์กรโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 โดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานครมี
การตัดสิ นใจพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มี การตัดสิ นใจอยู่ระดับมาก คือ องค์กรที่ท่านปฏิบตั ิงานอยู่
เป็ นองค์กรที่ท่านตั้งใจเลือกมาปฏิบตั ิงานด้วย มีค่าเฉลี่ย 4.25 ท่านคิดว่าองค์กรที่ท่านปฏิบตั ิงานอยู่
มีความมัน่ คงเพียงใด มีค่าเฉลี่ย 4.15 และท่านพอใจกับระบบบริ หารงานและระบบปฏิบตั ิงานใน
องค์กร มีค่าเฉลี่ย 3.60 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยความพึงพอใจในงานของเจ้าหน้าที่ทาง
การแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร ด้านลักษณะงาน
ด้านลักษณะงาน
̅
𝑿

1.ท่านมีความพึงพอใจต่องานที่ท่าน
ปฏิบตั ิอยู่
2.ลักษณะงานที่ท่านทาอยูเ่ ป็ นลักษณะ
งานที่ท่านชอบ
3.ปริ มาณงานที่ท่านทาอยูเ่ มื่อ
เปรี ยบเทียบกับโรงพยาบาลเอกชนอื่น
ถือว่าเบากว่ามาก
ค่าเฉลี่ยรวม

3.75

ระดับการตัดสินใจ
S.D.
0.91

ระดับ
มาก

3.70

0.80

มาก

2.90

0.71

ปานกลาง

3.45

0.80

มาก

จากตารางที่ 4.9 พบว่ า เจ้า หน้ า ที่ ท างการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนแห่ ง หนึ่ งใน
กรุ งเทพมหานครให้ความสาคัญกับปัจจัยความพึงพอใจในงานด้านลักษณะงาน โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย 3.45 โดยเจ้ า หน้ า ที่ ท างการแพทย์โ รงพยาบาลเอกชนแห่ ง หนึ่ งใน
กรุ งเทพมหานครมีการตัดสิ นใจพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีการตัดสิ นใจที่อยู่ในระดับมาก คือ
ท่านมีความพึงพอใจต่องานที่ท่านปฏิบตั ิอยู่ มีค่าเฉลี่ย 3.75 ลักษณะงานที่ท่านทาอยูเ่ ป็ นลักษณะงาน
ที่ท่านชอบ มีค่าเฉลี่ย 3.70 และการตัดสิ นใจอยู่ระดับปานกลาง คือ ปริ มาณงานที่ท่านทาอยู่เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับโรงพยาบาลเอกชนอื่นถือว่าเบากว่ามาก มีค่าเฉลี่ย 2.90 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยความพึงพอใจในงานของเจ้าหน้าที่ทาง
การแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร ด้านผู้บังคับบัญชา
ด้ านผู้บังคับบัญชา
̅
𝑿

1.ท่านมีความพึงพอใจต่อภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ งั คับบัญชา
2.ผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นปัจจัยที่ท่านอยาก
ปฏิบตั ิงานที่องค์กรนี้
3.ท่านมักยอมรับและเห็นด้วยกับ
ข้อแนะนาของผูบ้ งั คับบัญชา
ค่าเฉลี่ยรวม

3.95

ระดับการตัดสินใจ
S.D.
0.75

ระดับ
มาก

3.75

0.91

มาก

3.95

0.60

มาก

3.88

0.75

มาก

จากตารางที่ 4.10 พบว่ า เจ้า หน้ า ที่ ท างการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนแห่ ง หนึ่ งใน
กรุ งเทพมหานครให้ความสาคัญกับปั จจัยความพึงพอใจในงานด้านผูบ้ งั คับบัญชา โดยภาพรวมอยู่
ในระดับ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย 3.88 โดยเจ้า หน้ า ที่ ท างการแพทย์โ รงพยาบาลเอกชนแห่ ง หนึ่ งใน
กรุ งเทพมหานครมีการตัดสิ นใจพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีการตัดสิ นใจอยู่ระดับมาก คือ ท่านมี
ความพึ ง พอใจต่อภาวะผูน้ าของผูบ้ ังคับบัญชา มี ค่าเฉลี่ ย 3.95 ท่านมัก ยอมรั บและเห็ นด้วยกับ
ข้อแนะนาของผูบ้ งั คับบัญชา มีค่าเฉลี่ย 3.95 และผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นปัจจัยที่ท่านอยากปฏิบตั ิงานที่
องค์กรนี้ มีค่าเฉลี่ย 3.75 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยความพึงพอใจในงานของเจ้าหน้าที่ทาง
การแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร ด้านความสั มพันธ์ กบั ผู้ร่วมงาน
ด้ านความสั มพันธ์ กบั ผู้ร่วมงาน
̅
𝑿

1.ผูร้ ่ วมงานให้ความร่ วมมือท่านเป็ น
อย่างดีในการปฏิบตั ิงาน
2.ไม่มีการแบ่งพรรค แบ่งพวกใน
หน่วยงาน
3.ผูร้ ่ วมงานให้ความช่วยเหลือเมื่อ
ต้องการ
ค่าเฉลี่ยรวม

3.95

ระดับการตัดสินใจ
S.D.
0.75

ระดับ
มาก

3.75

0.91

มาก

3.90

0.78

มาก

3.86

0.81

มาก

จากตารางที่ 4.11 พบว่ า เจ้า หน้ า ที่ ท างการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนแห่ ง หนึ่ งใน
กรุ งเทพมหานครให้ความสาคัญกับปัจจัยความพึงพอใจในงานด้านความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.86 โดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่ งหนึ่ ง
ในกรุ ง เทพมหานครมี การตัดสิ นใจพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มี ก ารตัดสิ นใจอยู่ระดับมาก คือ
ผูร้ ่ วมงานให้ค วามร่ วมมื อท่ า นเป็ นอย่างดี ใ นการปฏิ บตั ิ งาน มี ค่าเฉลี่ ย 3.95 ผูร้ ่ วมงานให้ความ
ช่วยเหลือเมื่อต้องการ มีค่าเฉลี่ย 3.90 และไม่มีการแบ่งพรรค แบ่งพวกในหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ย 3.75
ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยความพึงพอใจในงานของเจ้าหน้าที่ทาง
การแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
̅
𝑿

1.ท่านได้รับเงินเดือนคุม้ ค่ากับงาน
ที่ท่านทาอยูใ่ นปัจจุบนั
2.ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับสามารถ
สร้างความมัน่ คงได้ตามที่คาดหวัง
ไว้
3.รายได้ของท่านเพียงพอต่อ
ค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพ
ค่าเฉลี่ยรวม

3.45

ระดับการตัดสินใจ
S.D.
0.99

ระดับ
มาก

3.45

1.05

มาก

3.35

1.08

ปานกลาง

3.41

1.04

มาก

จากตารางที่ 4.12 พบว่ า เจ้า หน้ า ที่ ท างการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนแห่ ง หนึ่ งใน
กรุ งเทพมหานครให้ความสาคัญกับปัจจัยความพึงพอใจในงานด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.45 โดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่ งหนึ่ ง
ในกรุ งเทพมหานครมีการตัดสิ นใจพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีการตัดสิ นใจที่อยู่ในระดับมาก คือ
ท่านได้รับเงินเดือนคุม้ ค่ากับงานที่ท่านทาอยู่ในปั จจุบนั มีค่าเฉลี่ย 3.45 ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับ
สามารถสร้างความมัน่ คงได้ตามที่คาดหวังไว้ มีค่าเฉลี่ย 3.45 และมีการตัดสิ นใจอยู่ระดับปานกลาง
คือ รายได้ของท่านเพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพ มีค่าเฉลี่ย 3.35 ตามลาดับ
4.3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย
การวิเคราะห์ท ดสอบสมมติ ฐาน เพื่ อเปรี ย บเที ย บแรงจู งใจในการเปลี่ ย นงานใหม่ของ
เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ ของ
เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
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H0 : ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ ของเจ้าหน้าที่
ทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
H1 : ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ ของเจ้าหน้าที่
ทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
ปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน และระดับรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานเพื่อการทดสอบ ได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 1.1
H0 : เพศ ที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
H1 : เพศ ที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานจะใช้การทดสอบค่าโดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มเป็ นอิสระ
กัน (Independent t-test) โดยใช้ระดับความเชื่อมัน่ ในการทดสอบสมมติฐานที่ร้อยละ 95 ดังนั้น
จะยอมรับสมมติฐาน เมื่อพบว่าค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05
ตารางที่ 4.13 แสดงผลเปรี ยบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการ
เปลี่ยนงานใหม่ ข องเจ้า หน้าที่ท างการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่ งหนึ่ งในกรุ งเทพมหานคร
จาแนกตามเพศ
เพศ

̅
𝑿

S.D.

t

Sig

ชาย

3.60

0.497

-1.148

0.252

หญิง

3.75

0.713

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.13 พบว่า การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมี
ความเห็นต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนแห่ ง
หนึ่ง ในกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามเพศโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.252
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สมมติฐานที่ 1.2
H0 : อายุ ที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
H1 : อายุ ที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) การทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความเชื่อมัน่
ร้อยละ 95 ดังนั้นจะยอมรับสมมติฐาน เมื่อพบว่าค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05
ตารางที่ 4.14 แสดงผลเปรี ยบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการ
เปลี่ยนงานใหม่ ข องเจ้า หน้าที่ท างการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่ งหนึ่ งในกรุ งเทพมหานคร
จาแนกตามอายุ
แหล่งความ
Sum of
แปรปรวน
Squares
ระหว่างกลุ่ม
19.14
ภายในกลุ่ม
96.83
รวม
115.97
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

df

Mean Square

F

Sig.

22
177

0.87
0.54

1.59

0.06

จากตารางที่ 4.14 พบว่า การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมี
ความเห็นต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนแห่ง
หนึ่ง ในกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามอายุ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.06 อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 1.3
H0 : สถานภาพ ที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ของเจ้าหน้าที่ทาง
การแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
H1 : สถานภาพ ที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ของเจ้าหน้าที่ทาง
การแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.15 แสดงผลเปรี ยบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการ
เปลี่ยนงานใหม่ ข องเจ้า หน้าที่ท างการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่ งหนึ่ งในกรุ งเทพมหานคร
จาแนกตามสถานภาพ
แหล่งความ
Sum of
แปรปรวน
Squares
ระหว่างกลุ่ม
6.69
ภายในกลุ่ม
51.85
รวม
58.54
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

df

Mean Square

F

Sig.

22
177

0.30
0.29

1.04

0.42

จากตารางที่ 4.15 พบว่า การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมี
ความเห็นต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนแห่ ง
หนึ่ง ในกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามสถานภาพ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.42
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 1.4
H0 : ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ของเจ้าหน้าที่
ทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
H1 : ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ของเจ้าหน้าที่ทาง
การแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.16 แสดงผลเปรี ยบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการ
เปลี่ยนงานใหม่ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร
จาแนกตามระดับการศึกษา
แหล่งความ
Sum of
แปรปรวน
Squares
ระหว่างกลุ่ม
9.44
ภายในกลุ่ม
28.06
รวม
37.50
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

df

Mean Square

F

Sig.

22
177
199

0.42
0.159

4.82

0.08
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จากตารางที่ 4.16 พบว่า การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมี
ความเห็นต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนแห่ ง
หนึ่ง ในกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ได้ค่า Sig. เท่ากับ
0.08 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 1.5
H0 : อายุงาน ที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ของเจ้าหน้าที่ทาง
การแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
H1 : อายุงาน ที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ของเจ้าหน้าที่ทาง
การแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.17 แสดงผลเปรี ยบเทียบปัจจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ แรงจูงใจในการ
เปลี่ ย นงานใหม่ ข องเจ้า หน้า ที่ ท างการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่ งหนึ่ งในกรุ งเทพมหานคร
จาแนกตามอายุงาน
แหล่งความ
Sum of
แปรปรวน
Squares
ระหว่างกลุ่ม
1.79
ภายในกลุ่ม
58.58
รวม
60.37
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

df

Mean Square

F

Sig.

3
196
199

0.59
0.29

2.00

0.11

จากตารางที่ 4.17 การเปรี ย บเที ย บความแตกต่างของปั จจัย ส่ วนบุคคลที่ แตกต่างกันมี
ความเห็นต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนแห่ ง
หนึ่ง ในกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามอายุงาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.11
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานที่ 1.6
H0 : รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ของ
เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
H1 : รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ของ
เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.18 แสดงผลเปรี ยบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการ
เปลี่ยนงานใหม่ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร
จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แหล่งความ
Sum of
แปรปรวน
Squares
ระหว่างกลุ่ม
37.85
ภายในกลุ่ม
134.52
รวม
172.37
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

df

Mean Square

F

Sig.

22
177
199

1.72
0.76

0.91

0.45

จากตารางที่ 4.18 การเปรี ย บเที ย บความแตกต่างของปั จจัย ส่ วนบุคคลที่ แตกต่างกัน มี
ความเห็นต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนแห่ ง
หนึ่ง ในกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ได้ค่า Sig.
เท่ากับ 0.45 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจในงานที่ มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ ของเจ้าหน้าที่
ทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร
ตารางที่ 4.19 วิเคราะห์สมการเชิงถดถอยของความพึงพอใจในงานที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการ
เปลี่ยนงานใหม่ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุ งเทพมหานคร

แรงจูงใจในการเปลีย่ นงานใหม่ ของเจ้ าหน้ าที่ทางการแพทย์
โรงพยาบาลเอกชนแห่ งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
ความพึงพอใจในงาน
B

Std. Error

Beta

t

Sig.

(Constant)

1.003

0.319

ด้านองค์กร

0.241

0.092

0.185

2.610

0.010*

ด้านลักษณะงาน

0.020

0.054

0.048

1.205

0.159

ด้านผูบ้ งั คับบัญชา

0.308

0.081

0.300

3.798

0.000*

ด้านความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน

0.164

0.070

0.178

2.349

0.020*

ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ

0.035

0.062

0.067

1.311

0.246

3.145

R2 = 0.090 SEE = 0.523 F= 10.528
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.19 พบว่า ผลการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัว
ร่ วมกันอธิ บ ายความผัน แปรของแรงจู งใจในการเปลี่ ย นงานใหม่ข องเจ้าหน้าที่ ทางการแพทย์
โรงพยาบาลเอกชนแห่ งหนึ่ งในกรุ งเทพมหานคร ได้ร้อยละ 9.00 โดยพบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
แรงจู ง ใจในการเปลี่ ย นงานใหม่ ข องเจ้าหน้าที่ ทางการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนแห่ ง หนึ่ งใน
กรุ ง เทพมหานคร คื อ ความพึ ง พอใจในงานด้านองค์ก ร (ß = 0.185) ความพึ งพอใจในงานด้าน
ผูบ้ งั คับบัญชา (ß = 0.300) และความพึงพอใจในงานด้านความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน (ß = 0.178)
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โดยมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 โดยเมื่ อ พิ จ ารณาตัว แปรที่ มี อ านาจในการท านายการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งอยูใ่ นรู ปแบบสมการ ดังนี้
Y = 1.003 + 0.185 (ด้านองค์กร) + 0.300 (ด้านผูบ้ งั คับบัญชา) + 0.178 (ด้านความสัมพันธ์
กับผูร้ ่ วมงาน) ซึ่ งอธิ บายได้ว่า ความพึงพอใจในงานมีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่
ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร ที่ร้อยละ 9.00
ตัวแปรที่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ (Y)
ได้แ ก่ ความพึ ง พอใจในงานด้า นผูบ้ ัง คับ บัญ ชา (X3) ด้า นองค์ก ร (X1) ด้า นความสั ม พันธ์กับ
ผูร้ ่ วมงาน (X4) โดยตัวแปรทุกตัวมีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับ ร้อยละ 95 Confidence Interval โดย
ตัวแปรที่มีอิทธิ พลสู งสุ ดต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ของเจ้าหน้าที่ทางแพทย์ คือ ความพึง
พอใจในงานด้านผูบ้ งั คับบัญชา ซึ่งมีค่า Coefficient สู งสุ ดที่ 0.300 รองลงมาคือด้านองค์กร ซึ่งมีค่า
Coefficient อยูท่ ี่ 0.185 และด้านความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน ซึ่งมีค่า Coefficient อยูท่ ี่ 0.178
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บทที่ 5
สรุปผล การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
กรณี ศึ ก ษาโรงพยาบาลเอกชนแห่ ง หนึ่ งในกรุ ง เทพมหานคร ได้เ ก็ บ รวมรวมข้อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถาม จานวน 200 ชุด โดยแบ่งการสรุ ปผลการศึกษาออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
5.1 สรุ ปผลการวิจยั
5.2 อภิปรายผลการวิจยั
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งใน
กรุ งเทพมหานคร
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานที่มีผลต่อแรงจูงใจในกรเปลี่ยนงานใหม่ของ
เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร
ส่ วนที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคลของเจ้ าหน้ าที่ทางการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนแห่ งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร
จากการศึ ก ษาพบว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ท างการแพทย์ โ รงพยาบาลเอกชนแห่ ง หนึ่ งใน
กรุ งเทพมหานคร ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ น ร้อยละ 82.50 มีอายุอยู่ระหว่าง 23- 30 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 47.50 ส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็ น ร้อยละ 61.00 การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี คิด
เป็ นร้อยละ 80.50 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,0001- 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 39.00
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ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับความพึงพอใจในงานที่มีผลต่ อแรงจูงใจในการเปลีย่ นงานใหม่ ของเจ้ าหน้ าที่
ทางการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนแห่ งหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร
จากการศึ ก ษาพบว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ท างการแพทย์ โ รงพยาบาลเอกชนแห่ ง หนึ่ งใน
กรุ งเทพมหานคร มีความพึงพอใจในงานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.72 การตัดสิ นใจที่อยู่
ในระดับมาก คือ ด้านองค์กร มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านผูบ้ งั คับบัญชา มีค่าเฉลี่ย 3.88 ด้านความสัมพันธ์
กับผูร้ ่ วมงาน มีค่าเฉลี่ย 3.86 ด้านลักษณะงาน มีค่าเฉลี่ย 3.45 และด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ มี
ค่าเฉลี่ย 3.41 ตามลาดับ สรุ ปได้ดงั นี้
2.1 ความพึงพอใจในงานด้านองค์กร
จากการศึ ก ษาพบว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ท างการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนแห่ ง หนึ่ งใน
กรุ งเทพมหานครให้ความสาคัญกับปัจจัยความพึงพอใจในงานด้านองค์กรโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 โดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานครมี
การตัดสิ นใจพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีการตัดสิ นใจอยู่ระดับมาก คือ องค์กรที่ท่านปฏิบตั ิงานอยู่
เป็ นองค์กรที่ท่านตั้งใจเลือกมาปฏิบตั ิงานด้วย มีค่าเฉลี่ย 4.25 ท่านคิดว่าองค์กรที่ท่านปฏิบตั ิงานอยู่
มีความมัน่ คงเพียงใด มีค่าเฉลี่ย 4.15 และท่านพอใจกับระบบบริ หารงานและระบบปฏิบตั ิงานใน
องค์กร มีค่าเฉลี่ย 3.60 ตามลาดับ
2.2 ความพึงพอใจในงานด้านลักษณะงาน
จากการศึ ก ษาพบว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ท างการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนแห่ ง หนึ่ งใน
กรุ งเทพมหานครให้ความสาคัญกับปัจจัยความพึงพอใจในงานด้านลักษณะงาน โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย 3.45 โดยเจ้ า หน้ า ที่ ท างการแพทย์โ รงพยาบาลเอกชนแห่ ง หนึ่ งใน
กรุ งเทพมหานครมีการตัดสิ นใจพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีการตัดสิ นใจที่อยู่ในระดับมาก คือ
ท่านมีความพึงพอใจต่องานที่ท่านปฏิบตั ิอยู่ มีค่าเฉลี่ย 3.75 ลักษณะงานที่ท่านทาอยูเ่ ป็ นลักษณะงาน
ที่ท่านชอบ มีค่าเฉลี่ย 3.70 และการตัดสิ นใจอยู่ระดับปานกลาง คือ ปริ มาณงานที่ท่านทาอยู่เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับโรงพยาบาลเอกชนอื่นถือว่าเบากว่ามาก มีค่าเฉลี่ย 2.90 ตามลาดับ
2.3 ความพึงพอใจในงานด้านผู้บังคับบัญชา
จากการศึ ก ษาพบว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ท างการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนแห่ ง หนึ่ งใน
กรุ งเทพมหานครให้ความสาคัญกับปั จจัยความพึงพอใจในงานด้านผูบ้ งั คับบัญชา โดยภาพรวมอยู่
ในระดับ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย 3.88 โดยเจ้า หน้ า ที่ ท างการแพทย์โ รงพยาบาลเอกชนแห่ ง หนึ่ งใน
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กรุ งเทพมหานครมีการตัดสิ นใจพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีการตัดสิ นใจอยู่ระดับมาก คือ ท่านมี
ความพึ ง พอใจต่อภาวะผูน้ าของผูบ้ ังคับบัญชา มี ค่าเฉลี่ ย 3.95 ท่านมัก ยอมรั บและเห็ นด้ว ยกับ
ข้อแนะนาของผูบ้ งั คับบัญชา มีค่าเฉลี่ย 3.95 และผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นปั จจัยที่ท่านอยากปฏิบตั ิงานที่
องค์กรนี้ มีค่าเฉลี่ย 3.75 ตามลาดับ
2.4 ความพึงพอใจในงานด้านความสั มพันธ์ กบั ผู้ร่วมงาน
จากการศึ ก ษาพบว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ท างการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนแห่ ง หนึ่ งใน
กรุ งเทพมหานครให้ความสาคัญกับปัจจัยความพึงพอใจในงานด้านความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.86 โดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่ งหนึ่ ง
ในกรุ ง เทพมหานครมี การตัดสิ นใจพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มี ก ารตัดสิ นใจอยู่ระดับมาก คือ
ผูร้ ่ วมงานให้ค วามร่ วมมื อท่ า นเป็ นอย่างดี ใ นการปฏิ บั ติงาน มี ค่าเฉลี่ ย 3.95 ผูร้ ่ วมงานให้ความ
ช่วยเหลือเมื่อต้องการ มีค่าเฉลี่ย 3.90 และไม่มีการแบ่งพรรค แบ่งพวกในหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ย 3.75
ตามลาดับ
2.5 ความพึงพอใจในงานด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
จากการศึ ก ษาพบว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ท างการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนแห่ ง หนึ่ งใน
กรุ งเทพมหานครให้ความสาคัญกับปัจจัยความพึงพอใจในงานด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.45 โดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่ งหนึ่ ง
ในกรุ งเทพมหานครมีการตัดสิ นใจพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีการตัดสิ นใจที่ อยู่ในระดับมาก คือ
ท่านได้รับเงินเดือนคุม้ ค่ากับงานที่ท่านทาอยู่ในปั จจุบนั มีค่าเฉลี่ย 3.45 ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับ
สามารถสร้างความมัน่ คงได้ตามที่คาดหวังไว้ มีค่าเฉลี่ย 3.45 และมีการตัดสิ นใจอยู่ระดับปานกลาง
คือ รายได้ของท่านเพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพ มีค่าเฉลี่ย 3.35 ตามลาดับ
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยส่ วนบุคคลกับแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่
ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ กรณี ศึกษาโรงพยาบาลเอกชนแห่ งหนึ่ งในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ทั้ง
เพศ อายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ พรรษา พุ่มพวง (2559) ในส่ วนของสถานภาพที่แตกต่างกันส่ งผลต่อ
แนวโน้มการลาออกไม่แตกต่างกัน แต่ พนักงานที่มีเพศและอายุต่างกัน มีแนวโน้มการลาออก ที่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศศิ อ่วมเพ็ง (2558) ในส่ วน
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ของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ระดับ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ไม่มีผลต่อความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน จะเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่ทาง
การแพทย์ที่ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 23-30 ปี สถานภาพโสด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
30,001 บาทขึ้ น ไป ถึ ง แม้จ ะไม่ มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการเปลี่ ย นงานใหม่ ทางองค์ ก รควรให้
ความสาคัญมีแรงจูงใจให้พนักงานในการปฏิบตั ิงานให้กบั องค์กร สร้างขวัญกาลังใจ เช่น ให้ของ
รางวัลกับพนักงานที่มีอายุงานครบตามที่กาหนด เป็ นต้น
2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยความพึงพอใจในงานด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยน
งานของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร พบว่า
ความพึงพอใจในงานด้านผูบ้ งั คับบัญชา มีผลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่มากที่สุด กล่าวคือ
พนักงานมีความพึงพอใจต่อภาวะผูน้ าของผูบ้ งั คับบัญชา ปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม ทาให้
เกิดการยอมรับ พนักงานเกิดความรู ้สึกทางบวก รองลงมาคือ ความพึงพอใจในงานด้านองค์กร
พนักงานมีความพึงพอใจกับระบบการบริ หารระบบการปฏิบตั ิงานในองค์กร เป็ นองค์กรที่เลือกมา
ปฏิบตั ิงานเองและเป็ นองค์กรที่มีความมัน่ คง และความพึงพอใจในงานด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูร้ ่ วมงาน หากในการปฏิบตั ิงานมีผรู ้ ่ วมงานที่ให้ความร่ วมมือ ช่วยเหลือเวลามีปัญหา ไม่มีการแบ่ง
พรรคแบ่งพวก เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูร้ ่ วมงาน ก็จะทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีความสุข ทางานได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ ส่ งผลให้แรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ลดลง หากพนักงานมีความพึงพอใจ
มีความรู ้สึกเชิงบวกต่อผูบ้ ังคับบัญชาและองค์กร จะส่ งผลให้พนัก งานมีแนวโน้มการลาออกลดลง
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จารุ พร แสงเป่ า (2542) กล่าวคือ ถ้าพยาบาลวิชาชี พมีบุคลิกภาพ
ความเข้มแข็งมาก มีความพึงพอใจในงานที่ปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก จะมีความตั้งใจจากการลาออก
จากงานน้อย และสอดคล้องกับการศึกษาของ Mobley (1982) พบว่า ลักษณะการนิ เทศงานของ
หัวหน้างานที่เป็ นแบบเผด็จการ จะทาให้อตั ราการลาออกของบุคลากรสูง บุคลากรเกิดความเครี ยด
ความเบื่อหน่ายในการทางาน ซึ่งเป็ นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญในการตัดสิ นใจลาออกจากงานของพยาบาล
วิชาชีพ
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5.3 ข้อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสาหรับผู้บริหาร
ผูบ้ ริ หารที่ดีตอ้ งเป็ นแรงบันดาลใจให้กบั พนักงานทุกคนในองค์กรในการช่วยผลักดันให้
เกิ ดความมุ่ง มั่นในการปฏิ บ ัติง าน เป็ นผูน้ าในการสร้ างความเชื่ อมั่นและความภาคภู มิใ จให้กับ
องค์กร ซึ่ งถื อเป็ นสิ่ งสาคัญในการทางานร่ วมกัน องค์กรควรมี การส่ งเสริ ม พัฒนาศักยภาพของ
ผูบ้ ริ หาร ให้เป็ นผูน้ าที่ดี เช่น มีการสื่ อสารกับทีม รับฟั งปั ญหาและหาแนวทางแก้ไข กระตุน้ ขวัญ
กาลังใจของพนักงาน พร้อมช่วยเหลือและเป็ นที่ปรึ กษาให้กบั บุคลากรในทีมเพื่อให้การทางานมี
ประสิ ทธิภาพสูงสุด และเกิดความภักดีต่อองค์กร
ข้ อเสนอแนะสาหรับบุคลากร
บุคลากรควรยึดหลักการช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในการทางาน รักษาน้ าใจและให้เกียรติ
เพื่อนร่ วมงาน รับฟังผูอ้ ื่น มีทศั นคติที่ดีและแลกเปลี่ ยนสิ่ งที่เป็ นประโยชน์แก่ผูร้ ่ วมงาน เพื่อสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการทางาน เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูร้ ่ วมงาน และส่งผลในทางบวกต่อความ
พึงพอใจในงาน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ในการศึ ก ษาวิ จัย นี้ ใ ช้ระเบี ย บวิ ธี วิ จัย เชิ ง ปริ ม าณเท่ า นั้น เพื่ อให้ไ ด้ข ้อมู ล ที่ ชัด เจนและ
หลากหลายมากขึ้นในการวิจยั ครั้งต่อไปอาจเพิ่มเติมการวิจยั เชิงคุณภาพ ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยวิธีการสัมภาษณ์ (Interview)
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ภาคผนวก ก.
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
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ภาคผนวก ก.
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
แบบสอบถามเรื่ อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจการเปลี่ยนงานใหม่ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์:
กรณีศึกษา โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร
แบบสอบถามนี้เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
ข้อมูลของท่านจะถูกนาไปใช้เฉพาะด้านการศึกษาค้นคว้าเพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาเท่านั้น
……………………………………………………….
แบบสอบถามแบ่ งเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความพึงพอใจในงานที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการ
เปลี่ยนงานใหม่

ส่ วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดเลือกตามความจริ งเพียง 1 ข้อเท่านั้น
1.เพศ

□ ชาย

□ หญิง

2.อายุ

□ อายุ 18- 22 ปี

□ อายุ 23- 30 ปี

□ อายุ 31- 40 ปี

□ อายุ 41 ปี ขึ้นไป

□ โสด

□ สมรส

3.สถานภาพ

□ หย่าร้าง/แยกกันอยู่
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4.ระดับการศึกษา

5.อายุงาน

6.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

□ มัธยมศึกษา

□ ปริ ญญาตรี

□ ปริ ญญาโท

□ ปริ ญญาเอก

□ น้อยกว่า 1 ปี

□ 1- 5 ปี

□ >5- 10 ปี

□ 10 ปี ขึ้นไป

□ รายได้ 10,000 - 15,000 บาทต่อเดือน
□ รายได้ 15,0001 – 20,000 บาทต่อเดือน
□ รายได้ 20,0001 – 30,000 บาทต่อเดือน
□ รายได้มากกว่า 30,0001 บาทต่อเดือนขึ้นไป

ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความพึงพอใจในงานที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการ
เปลี่ยนงานใหม่
คาชี้แจง พิจารณาข้อความเหล่านี้วา่ ท่านเห็นด้วยระดับใดเพียงคาตอบเดียว
คาถาม
ข้อ
ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่ อแรงจูงใจในการ
เปลีย่ นงานใหม่
1.ความพึงพอใจในงานด้านองค์กร
1.1
ท่านคิดว่าองค์กรที่ท่านปฏิบตั ิงานอยูม่ ี
ความมัน่ คงเพียงใด
1.2
องค์กรที่ท่านปฏิบตั ิงานอยูเ่ ป็ นองค์กรที่
ท่านตั้งใจเลือกมาปฏิบตั ิงานด้วย
1.3
ท่านพอใจกับระบบบริ หารงานและ
ระบบปฏิบตั ิงานในองค์กร
2.ความพึงพอใจในงานด้านลักษณะงาน
2.1
ท่านมีความพึงพอใจต่องานที่ท่าน
ปฏิบตั ิอยู่

มาก
ที่สุด

ระดับการตัดสินใจ
มาก ปาน น้ อย
กลาง

น้ อย
ที่สุด
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2.2

ลักษณะงานที่ท่านทาอยูเ่ ป็ นลักษณะงาน
ที่ท่านชอบ
2.3
ปริ มาณงานที่ท่านทาอยูเ่ มื่อเปรี ยบเทียบ
กับโรงพยาบาลเอกชนอื่นถือว่าเบากว่า
มาก
3.ความพึงพอใจในงานด้ านผู้บังคับบัญชา
3.1
ท่านมีความพึงพอใจต่อภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ งั คับบัญชา
3.2
ผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นปัจจัยที่ท่านอยาก
ปฏิบตั ิงานที่องค์กรนี้
3.3
ท่านมักยอมรับและเห็นด้วยกับ
ข้อแนะนาของผูบ้ งั คับบัญชา
4.ความพึงพอใจในงานด้ านความสั มพันธ์ กบั ผู้ร่วมงาน
4.1
ผูร้ ่ วมงานให้ความร่ วมมือท่านเป็ นอย่าง
ดีในการปฏิบตั ิงาน
4.2
ไม่มีการแบ่งพรรค แบ่งพวกใน
หน่วยงาน
4.3
ผูร้ ่ วมงานให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
5.ความพึงพอใจด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
5.1
ท่านได้รับเงินเดือนคุม้ ค่ากับงานที่ท่าน
ทาอยูใ่ นปัจจุบนั
5.2
ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับสามารถสร้าง
ความมัน่ คงได้ตามที่คาดหวังไว้
5.3
รายได้ของท่านเพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ค่า
ครองชีพ
**ขอบพระคุณที่ท่านกรุ ณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม**
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Case Processing Summary
%

N
Cases

Valid

20

100.0

0

.0

20

100.0

Excludeda
Total

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha Based on
Cronbach's

Standardized

Alpha

Items
.911

N of Items
.909

27

Item-Total Statistics
Cronbach's Alpha if Item Deleted
Gender

.912

Age

.914

Status

.915

Education

.917

Work experience

.903

Income

.914

ORG1

.908

ORG2

.909

ORG3

.907

JOB1

.907

JOB2

.908

JOB3

.909

leader1

.906

leader2

.907

leader3

.907

Associate1

.906

Associate2

.908

Associate3

.905

Compensation1

.905

Compensation2

.905

Compensation3

.904
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ประวัติผ้ วู ิจัย

ชื่ อ - สกุล

นางสาวสุจิตตรา บวรสิ ทธิพงศ์

วัน เดือน ปี เกิด

1 ธันวาคม 2526

ประวัติการศึกษา

ปริ ญญาตรี พยาบาลศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

ประวัติการทางาน

พ.ศ. 2549 - ปัจจุบนั แผนกผูป้ ่ วยในศัลยกรรม กล้ามเนื้อ กระดูก
และข้อ โรงพยาบาลพญาไท 3 ตาแหน่ง ผูจ้ ดั การแผนก

