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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน และเพื่อ
เปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
คือ บุคลากรหน่วยงานสนับสนุนในสังกัดกรมการแพทย์ 11 หน่วยงาน จานวน 189 คน ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูล ซึ่ งมีค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เท่ากับ .810 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเป็ น
รายคู่ โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffé)
ผลการวิจยั พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการ
แพทย์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านความ
มุ่งมัน่ ในการทางาน ด้านความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน และด้านความรับผิดชอบ ส่ วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านเงินเดือน ผลการเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ในสังกัดกรมการแพทย์ พบว่า บุคลากรเพศชายมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมากกว่าบุคลากรเพศ
หญิง บุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมากที่สุด รองลงมาคือ
ระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี บุคลากรที่มีตาแหน่งพนักงานราชการมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานมากที่สุด รองลงมาคือตาแหน่งข้าราชการ และตาแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุ ข
ตามลาดับ และบุคลากรที่มีอายุการทางานมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมาก
ที่สุด บุคลากรที่มีอายุการทางานน้อยกว่า 5 ปี และบุคลากรที่มีอายุการทางาน 5-10 ปี ตามลาดับ
เพศมีค่า Sig. เท่ากับ 0.239 ระดับการศึกษามีค่า Sig. เท่ากับ 0.157 และอายุการทางานมีค่า Sig.
เท่ากับ 0.290 สรุ ปว่า เพศ ระดับการศึกษา และอายุการทางานต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ไม่แตกต่างกัน ประเภทตาแหน่งมีค่า Sig. เท่ากับ 0.045 สรุ ปว่าประเภทตาแหน่งต่างกันมีแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน

จ
บทค ัดย่ อภาษาอ ังก ฤษ

59930034:

CONCENTRATION: HUMAN RESOURCES ADMINISTRATION; M.P.A.
(HUMAN RESOURCES ADMINISTRATION)
KEYWORDS: MOTIVATION, WORKING, PERSONNEL OF THE DEPARTMENT OF
MEDICAL SERVICES
KLAITAWAN SORNSITHONG: WORK MOTIVATION AMONG PERSONNEL
WORKING FOR THE DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES. ADVISORY
COMMITTEE: SUNEE HONGWISET 2017
This study aims to explore and compare work motivation among personnel of the
Department Medical of Services. The sample group of this study is staff of 11 units, in total 189
people, in the Management Assistance Group of the Department Medical of Services. Survey and
questionnaires are used in gathering data, with the reliability of the questionnaire of 0.810.
Statistical tools employed to analyze the data are frequency, percentage, mean, standard
deviation, the one-way analysis of variance, and Scheffe's Test.
The study finds that the overall level of work motivation of personnel is relatively
high. The top 3 factors with the highest average of motivation are work determination, success of
work, and accountability, while the lowest average motivation is salary. The result of comparing
work motivation among personnel shows that male personnel generally have a higher level of
work motivation than that of female personnel. In addition, it is found that personnel with a
Bachelor’s degree have the highest level of work motivation, and followed by that of those with
graduate degrees, while personnel with educational backgrounds below a Bachelor’s degree have
the lowest level of work motivation. Personnel with a position as government employees have
the highest level of work motivation, followed by that of those with a position as employees of
the Ministry of Public Health, and that of those as permanent employees, respectively. Moreover,
it is found that personnel with more than 15 years of service have the highest level of work
motivation, followed by that of those with less than 5 years of service that of those with between
5-10 years of service and that of those with between 11-15 years of service respectively. The
result of the statistical hypothesis testing, with a level of significance at 0.05, shows that gender is
significant at 0.239, education is significant at 0.157, and the number years of service is
significant at 0.290. These are greater than the level of significance at 0.05: the null hypothesis is

ฉ
therefore rejected. Hence, it can be concluded that gender, level of education, different years of
service yield no difference in work motivation. Meanwhile, the position variable is significant at
0.045 which is less than the level of significance at 0.05, so the null hypothesis is accepted. This
indicates that a difference in position at work influences work motivation.

ช
กิตติกรรมประก าศ

กิตติกรรมประกาศ
งานนิ พนธ์เรื่ องแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์สาเร็ จลงได้
ด้วยความกรุ ณาจากหลายท่านที่ได้อนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลืออย่างดียงิ่ โดยเฉพาะดร.สุ ณี หงษ์วิเศษ
ในฐานะที่ปรึ กษางานนิพนธ์ ที่กรุ ณาให้คาปรึ กษาด้วยความเข้าใจ แนะนาแนวทางที่ถูกต้อง ตลอดจน
แก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ และดร. สุ ปราณี ธรรมพิทกั ษ์ รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์เสฐียร
เหลืองอลงกต ในฐานะกรรมการสอบงานนิพนธ์ ที่ได้ให้คาชี้ แนะในการดาเนิ นงานวิจยั บุคลากร
สานักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์ ที่คอยให้คาแนะนา และเป็ นที่ปรึ กษาในการทาวิจยั เป็ นผู้
ชี้แนะให้คาแนะนาเกี่ยวกับรายละเอียดของกรมการแพทย์ ส่ งผลให้การวิจยั สาเร็ จลุล่วงด้วยดี ขอกราบ
ขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งมา ณ ที่น้ ี
ขอขอบพระคุณนายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิ บดีกรมการแพทย์ ที่ให้โอกาส
ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาความรู้ ด้านวิชาการ และให้ความสนับสนุ นในการใฝ่ หาความรู ้ใหม่อยูเ่ สมอ การวิจยั
ครั้ งนี้ จะส าเร็ จลงไม่ ได้หากขาดความร่ วมมื อจากบุ ค ลากรกรมการแพทย์ ที่ตอบแบบสอบถาม
แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของบุ คลากรในสังกัดกรมการแพทย์ และได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน
ทาให้ได้ผลการวิจยั ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นงานของกรมการแพทย์ ตลอดจนผูท้ ี่มิได้เอ่ยนาม
ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการดาเนินงานนิพนธ์ครั้งนี้
สุ ดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณผูส้ นับสนุ นทุนการศึกษา คุณสมนึก ศรสี ทอง คุณสุ วดี ศรสี ทอง
และคุณวาเลนไทน์ ศรสี ทอง ครอบครัวที่เปรี ยบเสมือนลมใต้ปีกที่คอยพยุงให้ผวู ้ ิจยั บินขึ้นที่สูงได้
ดัง่ ใจหวัง ทาให้ผวู้ จิ ยั เป็ นผูม้ ีการศึกษา และประสบความสาเร็ จ

ใกล้ตะวัน ศรสี ทอง

สารบัญ
หน้ า
บทคัดย่อภาษาไทย ............................................................................................................................ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ...................................................................................................................... จ
กิตติกรรมประกาศ ............................................................................................................................ ช
สารบัญ ............................................................................................................................................. ซ
สารบัญตาราง .................................................................................................................................. ญ
สารบัญภาพ ...................................................................................................................................... ฏ
บทที่ 1 บทนา ...................................................................................................................................1
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา .......................................................................................1
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ..............................................................................................................3
สมมติฐานของการวิจยั ..................................................................................................................3
ขอบเขตของการศึกษา ..................................................................................................................3
กรอบแนวคิดการวิจยั ....................................................................................................................5
นิยามศัพท์เฉพาะ...........................................................................................................................6
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ...........................................................................................................8
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ............................................................................................9
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ..................................................................9
บริ บทของกรมการแพทย์............................................................................................................18
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ......................................................................................................................23
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจยั ................................................................................................................28
ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ...........................................................................................28
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ......................................................................................29

ฌ
การพิทกั ษ์สิทธิ กลุ่มตัวอย่าง .......................................................................................................31
การวิเคราะห์ขอ้ มูล......................................................................................................................32
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ..................................................................................................33
บทที่ 4 ผลการศึกษา .......................................................................................................................34
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม..........................................................................................34
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์วจิ ยั ข้อที่ 1 ...................................................................................36
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์วจิ ยั ข้อที่ 2 ...................................................................................54
ผลการทดสอบสมมติฐาน ...........................................................................................................59
บทที่ 5 สรุ ป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ....................................................................................60
สรุ ปผลการวิจยั ...........................................................................................................................60
อภิปรายผลการวิจยั .....................................................................................................................62
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ............................................................................................................65
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิ ...............................................................................................................65
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ .............................................................................................................65
ภาคผนวก ........................................................................................................................................66
บรรณานุกรม ...................................................................................................................................76
ประวัติยอ่ ของผูว้ ิจยั .........................................................................................................................81

ญ

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 1 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามหน่วยงานสนับสนุน
ในสังกัดกรมการแพทย์……………………………….…………………….........
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศ…………….……………….
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับการศึกษา…...……............
ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามประเภทตาแหน่ง……………….
ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอายุการทางาน…………............
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรใน
สังกัดกรมการแพทย์โดยรวม และในแต่ละด้าน………………...……………….
ตารางที่ 7 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน…….....………………....
ตารางที่ 8 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของกลุ่มตัวอย่างในด้านการได้รับการยอมรับนับถือ………………...……..……
ตารางที่ 9 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ……….…………………………..
ตารางที่ 10 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านความรับผิดชอบ……...……………………………….
ตารางที่ 11 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน……………..
ตารางที่ 12 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านเงินเดือน……………………………..………….……
ตารางที่ 13 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านโอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต…………………
ตารางที่ 14 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา………………….……..
ตารางที่ 15 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน………………….……..

29
34
35
35
36
36
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ฎ
ตารางที่ 16 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของกลุ่มตัวอย่างในด้านความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา…………..………...…
ตารางที่ 17 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านสถานะของอาชีพ……………………………………..
ตารางที่ 18 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านนโยบายและการบริ หาร……………..………………..
ตารางที่ 19 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน…………………………
ตารางที่ 20 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว……………………………….….
ตารางที่ 21 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านความมุ่งมัน่ ในการทางาน…………………………….
ตารางที่ 22 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านการปกครองบังคับบัญชา………………..……………
ตารางที่ 23 การเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์
จาแนกตามเพศ………………………………………………………………….
ตารางที่ 24 การเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์
จาแนกตามระดับการศึกษา………………………………………………...…...
ตารางที่ 25 การเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์
จาแนกตามประเภทตาแหน่ง..................................................………………
ตารางที่ 26 การเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์
จาแนกตามอายุการทางาน...............................................................................….
ตารางที่ 27 การทดสอบความแตกต่างของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัด
กรมการแพทย์ ด้านเงินเดือน จาแนกตามประเภทตาแหน่ง เป็ นรายคู่...…...……
ตารางที่ 28 ผลการทดสอบสมมติฐานแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัด
กรมการแพทย์…………………………………………………………………….

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

ฏ

สารบัญภาพ
หน้า
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั …………………………………………………………….. 5
ภาพที่ 2 ลาดับขั้นความต้องการของ Maslow (Maslow’s hierarchy of needs)……………….. 17
ภาพที่ 3 ตรากรมการแพทย์…………………………………………………………………… 18

1

บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั หน่วยงานภาครัฐ หรื อภาคเอกชน ต่างให้ความสาคัญกับทรัพยากรมนุษย์
มากขึ้น บุคลากรในองค์กรถือเป็ นทรัพยากรอันดับต้น ๆ ที่จะช่วยขับเคลื่อนกระบวนการการทางาน
ให้ประสบความสาเร็ จตามจุดหมายที่ต้ งั ไว้ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ทั้ง
ด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และค่านิยม การหันมาให้ความสนใจกับเรื่ องทรัพยากรมนุษย์ มองว่า
บุคลากรเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กร เป็ นสิ่ งที่สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสาคัญกับศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ซึ่ งเป็ นตัวกาหนดความสาเร็ จ และความล้มเหลวขององค์กรไม่ทางตรงก็
ทางอ้อม ดังนั้นการบริ หารงานขององค์กรหรื อการบริ หารบุคคล เพื่อให้ได้มาซึ่ งทรัพยากรมนุษย์ที่
มีคุณภาพ บุคลากรในองค์กรจะต้องมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้วยปั จจัยที่แตกต่างกันไป การมี
แรงจูงใจจึงเป็ นกระบวนการสาคัญที่จะทาให้เกิดความสาเร็ จได้เร็ วขึ้น
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมีความจาเป็ นต่อกระบวนการเพิ่มผลผลิตทั้งในเชิงปริ มาณ
และเชิงคุณภาพเพราะบุคลากรที่ได้รับแรงจูงใจที่เหมาะสมจะทุ่มเทการปฏิบตั ิงานอย่างเต็ม
ความสามารถ มีความมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุด ซึ่ งจะส่ งผลต่อ
ความก้าวหน้า การมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานเป็ นการโน้มน้าวให้บุคลากรมีความรู ้สึกผูกพัน มี
ความพึงพอใจ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มีความศรัทธา ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ สติปัญญา และรู้สึก
ว่างานที่ทาไม่น่าเบื่อ เกิดการพัฒนาตนเอง หากขาดแรงจูงใจก็จะเกิดความไม่อยากทางาน ความ
ล่าช้า เกิดการเกี่ยงงาน ขาดความรับผิดชอบ หรื อเบื่อในงาน หากองค์กรสามารถทาให้บุคลากรก้าว
ไปถึงเป้ าหมายตามที่ตอ้ งการได้ บุคลากรก็อยากที่จะปฏิบตั ิงานในองค์กรเกิดความจงรักภักดี และ
คงอยูก่ บั องค์กรต่อไป ในทางตรงกันข้ามหากองค์กรไม่สามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ให้กบั บุคลากรได้ ก็จะขาดความกระตือรื อร้น หากบุคลากรในองค์กรได้รับแรงจูงใจ จะช่วยทาให้
เกิดความกระตือรื อร้นต่องาน ต่อองค์กร ทาให้งานก้าวหน้า สามารถบรรลุถึงผลสาเร็ จตาม
เป้ าหมาย เพราะทุกความสาเร็ จต้องอาศัยความร่ วมมือร่ วมใจในการปฏิบตั ิงานของทุกฝ่ าย
(อาทิตยา เหลืองมัน่ คง, 2559)
กรมการแพทย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ขเป็ นหน่วยงานที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่
มีหน่วยงานในสังกัดจานวนมาก หน่วยงานสนับสนุนประกอบด้วย สานักงานเลขานุการกรม
กองคลัง สถาบันวิจยั และประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ สานักบริ หารทรัพยากรบุคคล สานัก
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ยุทธศาสตร์ การแพทย์ สานักวิชาการแพทย์ สานักนิเทศระบบการแพทย์ กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร สานักสารสนเทศการแพทย์ และสานักกฎหมายการแพทย์ หน่วยงานใน
ส่ วนกลางประกอบด้วย โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ ขิง)
โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิ น โรงพยาบาลสงฆ์ สถาบันสิ รินธรเพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์แห่งชาติ สถาบันทันตกรรม สถาบันประสาทวิทยา สถาบันพยาธิวทิ ยา สถาบันมะเร็ ง
แห่งชาติ สถาบันบาบัดรักษาและฟื้ นฟูผตู ้ ิดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี สถาบันโรคทรวงอก
สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผูส้ ู งอายุ สถาบันสุ ขภาพ
เด็กแห่งชาติมหาราชิ นี สถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุ ข สถาบันร่ วมผลิตแพทย์กรมการแพทย์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ศูนย์แพทย์ศาสตร์ ช้ นั คลินิกโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุ ขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี สถาบันร่ วมผลิตแพทย์กรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ศูนย์แพทย์ศาสตร์ ช้ นั คลินิก
โรงพยาบาลเลิดสิ น สถาบันร่ วมผลิตแพทย์กรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต สถาบันเวชศาสตร์
การออกกาลังกายและการกีฬา หน่วยงานในส่ วนภูมิภาคประกอบด้วย โรงพยาบาลประสาท
เชียงใหม่ โรงพยาบาลมะเร็ งชลบุรี โรงพยาบาลมะเร็ งลพบุรี โรงพยาบาลมะเร็ งลาปาง โรงพยาบาล
มะเร็ งอุบลราชธานี โรงพยาบาลมะเร็ งอุดรธานี โรงพยาบาลมะเร็ งสุ ราษฎร์ธานี โรงพยาบาลมหา
วชิราลงกรณธัญบุรี โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา โรงพยาบาล
ธัญญารักษ์ขอนแก่น โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง และ
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผูส้ ู งอายุ จังหวัดชลบุรี ซึ่ งดาเนินการเกี่ยวกับ
การแพทย์ เช่น การพัฒนาการแพทย์ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เกี่ยวกับการแพทย์ เป็ นต้น การบริ หารงาน
และการบริ หารคนภายในองค์กรที่มีขนาดใหญ่น้ ี บุคลากรคือกลไกสาคัญที่จะขับเคลื่อนนโยบาย
ต่าง ๆ นาสู่ การปฏิบตั ิ เพื่อให้งานของกรมการแพทย์ บรรลุวสิ ัยทัศน์ตลอดจนสนับสนุ นการ
ดาเนินงานต่าง ๆ ตามภารกิจให้มีประสิ ทธิ ภาพภายใต้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัด
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้เห็นบริ บทกระบวนการจัดการภายในองค์กร ที่เกี่ยวกับการ
จัดสรรทรัพยากรบุคคล และงานในองค์กรที่มีสภาวะการทางานที่มีส่วนในการขับเคลื่อนประเทศ
ในด้านของสุ ขภาพ ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะบุคคลหลากหลายด้าน ที่จะช่วย
พัฒนา และสนับสนุนด้านการแพทย์ ซึ่ งการได้รับงานที่ทาซ้ าในทุก ๆ วัน อาจทาให้เกิดความจาเจ
ในงาน ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ งอาจเป็ นสาเหตุที่ทาให้บุคลากรขาด
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานได้ และจากการได้ศึกษาความสาคัญของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์ ทาให้ตระหนัก และเล็งเห็นว่าแรงจูงใจเป็ นสิ่ งสาคัญที่ทาให้องค์กร
ก้าวไปข้างหน้าได้ ปั จจัยในเรื่ องใดที่เป็ นแรงขับเคลื่อนให้บุคคลนั้น ๆ ยังคงอยู่ และกรมการแพทย์ยงั ไม่เคยมี
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การสารวจหรื อศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์เลย การวิจยั ใน
ครั้งนี้จึงอยากทราบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์ และ
เปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์ ซึ่ งคาดหวังว่ากรมการ
แพทย์จะได้นาข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ไปปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการหรื อตอบสนองต่อ
องค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้นไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์
2. เพื่อเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์
จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล

สมมติฐานของการวิจัย
1.
2.
3.
4.

บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
บุคลากรที่มีการศึกษาต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
บุคลากรที่มีตาแหน่งต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
บุคลากรที่มีอายุการทางานต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน

ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
การศึกษาครั้งนี้จะทาการศึกษาเฉพาะหน่วยงานสนับสนุ นของกรมการแพทย์
ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรส่ วนกลางในสังกัดกรมการแพทย์
ประกอบด้วย 1) สานักงานเลขานุการกรม 2) กองคลัง 3) สานักบริ หารทรัพยากรบุคคล 4) สานัก
วิชาการแพทย์ 5) สานักยุทธศาสตร์ การแพทย์ 6) กลุ่มตรวจสอบภายใน 7) กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร
8) สานักสารสนเทศการแพทย์ 9) สานักกฎหมายการแพทย์ 10) สถาบันวิจยั และประเมินเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ และ 11) สานักนิเทศระบบการแพทย์ รวม 360 คน

4
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
การศึกษาครั้งนี้จะศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัด
กรมการแพทย์ โดยใช้ตวั แปรอิสระของ นันทวัฒน์ ศรี สด (2555) และตัวแปรตามใช้ทฤษฎี
แรงจูงใจของ (Herzberg, 1959) ซึ่ งมีปัจจัยที่สาคัญ 2 ด้าน คือ ปั จจัยจูงใจและปั จจัยค้ าจุน มากาหนด
กรอบการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย
1) เพศ 2) ระดับการศึกษา 3) ประเภทตาแหน่ง 4) อายุการทางาน
2. ตัวแปรตาม ใช้ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg ประกอบด้วย
2.1 ปัจจัยจูงใจ (Motivation factors) ได้แก่ 1) ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน 2) การ
ได้รับการยอมรับนับถือ 3) ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ 4) ความรับผิดชอบ 5) ความก้าวหน้าในตาแหน่ง
หน้าที่การงาน
2.2 ปั จจัยค้ าจุน (Hygiene factors) ได้แก่ 1) เงินเดือน 2) โอกาสได้รับความก้าวหน้า
ในอนาคต 3) ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา 4) ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน 5) ความสัมพันธ์
กับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา 6) สถานะของอาชีพ 7) นโยบายและการบริ หาร 8) สภาพแวดล้อมในการ
ทางาน 9) ความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว 10) ความมุ่งมัน่ ในการทางาน 11) การปกครองบังคับบัญชา
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิจยั แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์ โดยใช้ตวั
แปรอิสระของ นันทวัฒน์ ศรี สด (2555) และใช้ทฤษฎีแรงจูงใจของ Frederick Herzberg Mausner
and Synderman ซึ่ งมีปัจจัยที่สาคัญ 2 ด้าน คือ ปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุน มากาหนดกรอบการวิจยั
ได้ดงั นี้ (Herzberg et al., 1959 อ้างถึงใน ปฐมวงค์ สี หาเสนา, 2557)
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสั งกัด
กรมการแพทย์

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ

2. ระดับการศึกษา
3. ประเภทตาแหน่ง
4. อายุการทางาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

1. ปัจจัยจูงใจ (Motivation factors)
1.1 ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน
1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ
1.3 ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
1.4 ความรับผิดชอบ
1.5 ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน
2. ปั จจัยค้ าจุน (Hygiene factors)
2.1 เงินเดือน
2.2 โอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต
2.3 ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
2.4 ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
2.5 ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
2.6 สถานะของอาชีพ
2.7 นโยบายและการบริ หาร
2.8 สภาพแวดล้อมในการทางาน
2.9 ความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว
2.10 ความมุ่งมัน่ ในการทางาน
2.11 การปกครองบังคับบัญชา

6

นิยามศัพท์ เฉพาะ
แรงจูงใจ หมายถึง พลังผลักดันให้บุคลากรกรมการแพทย์มีความพยายามในการกระทา
ไปสู่ เป้ าหมายโดยไม่ลดละหรื อล้มเลิกการกระทาก่อนบรรลุเป้ าหมาย
การปฏิบตั ิงาน หมายถึง การดาเนินงานของบุคลากรกรมการแพทย์หรื อกระทากิจกรรม
ใด ๆ ภายใต้กฎระเบียบ หรื อหน้าที่หรื อตามคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชา
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน หมายถึง สิ่ งเร้าหรื อสิ่ งกระตุน้ ที่ทาให้บุคลากรกรมการแพทย์
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรื อมีการกระทาโดยมีแรงขับ และแรงผลักดันให้เกิดความต้องการที่จะ
ปฏิบตั ิงานมากขึ้น สามารถปฏิบตั ิงานได้เป็ นเวลานาน มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจ และพึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิงาน
บุคลากร หมายถึง ผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ ปฏิบตั ิงานในสังกัดกรมการแพทย์ ซึ่งมี
ตาแหน่งหน้าที่แตกต่างกัน และปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน หมายถึง การที่บุคลากรกรมการแพทย์สามารถปฏิบตั ิงาน
ที่ได้รับมอบหมายสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ สามารถวางแผนการปฏิบตั ิงานเพื่อป้ องกันปั ญหา
ที่อาจจะเกิดขึ้น สามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบตั ิงานได้ สามารถปฏิบตั ิงานให้เป็ นที่
พอใจแก่ผบู ้ งั คับบัญชา และมีความภูมิใจในความสาเร็ จของงานที่ปฏิบตั ิ
การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง การที่บุคลากรกรมการแพทย์ได้รับคาชมเชยใน
งานที่ปฏิบตั ิ ได้รับการยอมรับนับถือ ได้รับความไว้วางใจในการขอคาปรึ กษา ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบตั ิงานที่สาคัญ การแสดงความคิดเห็นได้รับการยอมรับจากผูบ้ งั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ หมายถึง งานที่บุคลากรกรมการแพทย์ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีความ
ถนัด และมีปริ มาณที่เหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถ ส่ งเสริ มให้มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
มีความท้าทาย มีอิสระ และสามารถเลือกวิธีดาเนินงานที่เหมาะสมในการปฏิบตั ิงานได้ดว้ ยตนเอง
ความรับผิดชอบ หมายถึง การที่ผบู้ งั คับบัญชาเปิ ดโอกาสให้บุคลากรกรมการแพทย์
สามารถตัดสิ นใจในงานที่ปฏิบตั ิอย่างอิสระ ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ได้สาเร็ จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ในเวลาที่กาหนด จัดลาดับความสาคัญของงานได้ แก้ไขปรั บปรุ งงานเมื่ อพบข้อบกพร่ อง
และได้รับมอบหมายให้ทางานใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ
ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน หมายถึง สิ่ งที่ทาให้บุคลากรกรมการแพทย์มี
ประสบการณ์ และความชานาญเพิ่มขึ้น ผลการปฏิบตั ิงานถูกนามาประเมินอยูใ่ นระดับที่น่าพอใจมี
เกณฑ์การพิจารณาเลื่อนตาแหน่งอย่างเป็ นธรรม มีโอกาสเติบโต ผูบ้ งั คับบัญชาให้การแนะนา
และช่วยเหลือให้เกิดความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน
เงินเดือน หมายถึง ค่าตอบแทนที่บุคลากรกรมการแพทย์ได้รับ มีความเหมาะสมกับ
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ความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับปริ มาณงานที่รับผิดชอบ การปรับเงินเดือนเหมาะสมกับผลงาน
เหมาะสมกับค่าครองชีพ และสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั
โอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต หมายถึง บุคลากรกรมการแพทย์มีโอกาสเลื่อน
ตาแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานที่ปฏิบตั ิ ได้รับการส่ งเสริ มให้มีโอกาสในการเข้าร่ วมประชุม ฝึ กอบรม
หรื อสัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่ สามารถลาศึกษาต่อได้ และมีการสนับสนุนให้มีความ
เจริ ญก้าวหน้า ตามความรู ้ ความสามารถ
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา หมายถึง บุคลากรกรมการแพทย์มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั
ผูบ้ งั คับบัญชา ให้เกียรติซ่ ึ งกันและกันด้วยความจริ งใจ ผูบ้ งั คับบัญชามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ดูแล
และใส่ ใจต่อลูกน้องทุกคน เมื่อเกิดปั ญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน ผูบ้ งั คับบัญชาให้คาแนะนา
ช่วยเหลือเสมอ และมีโอกาสร่ วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์ นอกเหนือเวลาปฏิบตั ิงานกับ
ผูบ้ งั คับบัญชา
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน หมายถึง บุคลากรกรมการแพทย์มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั
เพื่อนร่ วมงาน ปฏิบตั ิงานเป็ นทีมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่ วมงาน
ได้หากประสบปั ญหาหรื อมีขอ้ สงสัย ให้เกียรติซ่ ึ งกันและกันด้วยความจริ งใจ และมีโอกาสร่ วม
กิจกรรมพบปะสังสรรค์ นอกเหนื อเวลาปฏิบตั ิงานกับเพื่อนร่ วมงาน
ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หมายถึง บุคลากรกรมการแพทย์มีความสัมพันธ์ที่ดี
กับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ให้เกียรติซ่ ึ งกันและกันด้วยความจริ งใจ สามารถปฏิบตั ิงานร่ วมกันกับ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ช่วยเหลือแก้ไขปั ญหา และให้คาแนะนาเมื่อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาประสบปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน และมีโอกาสร่ วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์
นอกเหนือเวลาปฏิบตั ิงานกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
สถานะของอาชีพ หมายถึง บุคลากรกรมการแพทย์มีความรู ้สึกมัน่ คงในชีวติ พอใจกับ
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิอยู่ ตาแหน่งหน้าที่มีคุณค่า ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง งานเป็ นที่
ยอมรับของสังคม มีเกียรติ มีศกั ดิ์ศรี และความสาคัญต่ออนาคต
นโยบายและการบริ หาร หมายถึง กรมการแพทย์มีนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่มี
ความเหมาะสม มีกฎเกณฑ์ มีการวางแผนปฏิบตั ิงานล่วงหน้า และมีระเบียบในการปฏิบตั ิงานอย่าง
เป็ นระบบไม่ซ้ าซ้อนกัน
สภาพแวดล้อมในการทางาน หมายถึง สถานที่ปฏิบตั ิงานของกรมการแพทย์มีความ
สะอาด ปลอดภัย ไม่มีมลภาวะ มีแสงสว่าง และมีอุณหภูมิเหมาะสมต่อการปฏิบตั ิงาน อุปกรณ์
เครื่ องมือวัสดุสานักงานมีสภาพดี มีเครื่ องอานวยความสะดวก และสาธารณูปโภคเพียงพอ เช่น ระบบ
ประปา ไฟฟ้ า น้ าดื่ม ฯ
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ความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว หมายถึง บุคลากรกรมการแพทย์มีความสุ ข พอใจกับงาน งานที่
ปฏิบตั ิไม่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวติ ส่ วนตัว มีสวัสดิการที่เอื้อต่อการเดินทาง เช่น มียานพาหนะ
รับ-ส่ งบุคลากร และสามารถเดินทางไปทางานสะดวกหรื อไม่ลาบากจนเกินไป
ความมุ่งมัน่ ในการทางาน หมายถึง บุคลากรกรมการแพทย์มีความเอาใจใส่ ทุ่มเทในการ
ปฏิบตั ิงาน มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ปรับปรุ ง พัฒนาการปฏิบตั ิงานด้วยตนเอง มุ่งมัน่ ในการ
ดาเนินงานให้บรรลุเป้ าหมาย พยายามแก้ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จ
การปกครองบังคับบัญชา หมายถึง กรมการแพทย์มีผบู้ งั คับบัญชาที่ปกครองด้วยความ
ยุติธรรม เสมอภาค เข้าใจนโยบาย ให้โอกาสปรึ กษาหารื ออย่างเป็ นกันเอง มอบหมายงานให้ตาม
ความเหมาะสม เปิ ดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น และแนะนาแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
ได้อย่างชัดเจน

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทาให้ทราบถึงระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์
2. ทาให้ได้ทราบถึงผลการเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัด
กรมการแพทย์
3. เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทาง และพัฒนาในการสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์

9

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์ในครั้งนี้
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยนาเสนอหัวข้อตามลาดับดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
1.1 ความหมายของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
1.2 องค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
1.3 ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก
1.4 ทฤษฎีการจูงใจของ McClelland
1.5 ทฤษฎีการจูงใจของ McGregor’s (Theory X และTheory Y)
1.6 ทฤษฎีลาดับความต้องการของ Maslow
2. บริ บทของกรมการแพทย์
3. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ความหมายของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
แรงจูงใจ คือ พลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรม และยังกาหนดทิศทาง เป้ าหมายของ
พฤติกรรมนั้นด้วย คนที่มีแรงจูงใจสู ง จะใช้ความพยายามในการกระทาไปสู่ เป้ าหมายโดยไม่ลดละ
แต่คนที่มีแรงจูงใจน้อย จะไม่แสดงพฤติกรรม หรื อไม่ก็ลม้ เลิกการกระทาก่อนบรรลุเป้ าหมาย
แรงจูงใจ (Motive) เป็ นคาที่ได้ความหมายมาจากคาภาษาละตินที่วา่ Movere ซึ่งหมายถึง
เคลื่อนไหว (Move) ดังนั้นคาว่าแรงจูงใจจึงมีการให้ความหมายไว้หลากหลายดังนี้
โชติกา ระโส (2555, หน้า 11) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง ปั จจัยหรื อสิ่ งต่าง ๆ ที่ผลักดัน
ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย ตามวัตถุประสงค์หรื อเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ่ งที่ตน
ต้องการ หรื อหมายถึงการที่บุคคลมีความปรารถนา หรื อต้องการที่จะปฏิบตั ิงานให้ประสบ
ความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
มณี รัตน์ สุ ไลมานดี (2555, หน้า 15) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง เป็ นแรงขับหรื อแรง
กระตุน้ ที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลที่จะผลักดันให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ออกมา เพื่อ
สนองความต้องการของตน แรงจูงใจจะมีท้ งั ภายในและภายนอก บุคคลที่มีแรงจูงใจภายในจะแสดง
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พฤติกรรมออกมาด้วยความเต็มใจในการทางาน เพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายขององค์การ โดยสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูป้ ฏิบตั ิงาน การสร้างแรงจูงใจจึงเป็ นหน้าที่ประการหนึ่งของผูบ้ ริ หาร
และผูท้ ี่ถูกจูงใจนั้นจะต้องมีความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้ดว้ ย
ศศิธร นาสารี (2555, หน้า 13) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะของบุคคลที่ถูกกระตุน้
ให้เกิดพฤติกรรมไปยังจุดหมายปลายทาง การที่ตอ้ งการแรงจูงใจในการทางานจึงเป็ นความพยายาม
ของบุคคลในการทางานให้เจริ ญก้าวหน้า มีทิศทางที่เด่นชัดและไม่ยอ่ ท้อเมื่อเผชิ ญกับอุปสรรคหรื อ
ปัญหาเป็ นแรงผลักดันให้คนแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างตั้งใจ เต็มใจเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ตามที่ตอ้ งการของแต่ละคนและเป็ นสิ่ งที่ช่วยสนับสนุนให้รักษาพฤติกรรมนั้น ๆ ให้คงอยู่
ไกลาส เกตุเพ็ง (2556, หน้า 15) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง สิ่ งที่เป็ นพลังกระตุน้ มีความ
มานะพยายาม หรื อเป็ นสิ่ งที่ช้ ีแนวทางให้บุคคลแสดงพฤติกรรมความสามารถคิดริ เริ่ ม หรื อสิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่งออกมาเพื่อให้บุคคลได้รับการตอบสนองในสิ่ งที่เป็ นเป้ าหมายของตน จนสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ตอ้ งการ หรื อช่วยสนับสนุนรักษาพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้คงอยู่
วิราช คาริ นทร์ (2556, หน้า 12) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง กระบวนการ หรื อเป็ นสิ่ ง
ที่มาชักนา และให้บุคคลเกิดความต้องการให้กระทาการหรื อปฏิบตั ิงาน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
หรื อเป้ าหมายที่กาหนดไว้ แรงจูงใจอาจเกิดจากสิ่ งเร้าภายใน คือการทาสิ่ งต่าง ๆ เพราะมีความพึง
พอใจโดยไม่ได้หวังรางวัลหรื อคาชม แรงจุงใจภายนอกจะทาอะไรต้องได้รับการยอมรับจากผูอ้ ื่น
หรื อรางวัล
ปฐมวงค์ สี หาเสนา (2557, หน้า 11) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง ความรู ้สึกหรื อทัศนคติ
ของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง อันเกิดจากพื้นฐานของการรับรู ้ ค่านิยม และประสบการณ์ที่แต่ละ
บุคคลได้รับจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่ งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้ ซึ่ งระดับ
ความพึงพอใจของ แต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันไปตอบสนองความต้องการในสิ่ งที่ขาด
หายไปหรื อสิ่ งที่ทาให้เกิดความไม่สมดุล เป็ นสิ่ งที่กาหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออกของบุคคล ซึ่ งมี
ผลการเลือกที่จะปฏิบตั ิในกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
อนุชิต แย้มยืนยง (2557, หน้า 10) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง พลังที่เกิดขึ้นจากภายในตัว
บุคคลหรื อจากภายนอกที่ไปกระตุน้ ให้บุคคลเกิดความกระตือรื อร้น และมุ่งมัน่ ที่จะกระทาบางอย่าง
ให้เกิดผลที่ตอ้ งการในองค์การ เมื่อพนักงานมีแรงจูงใจมุ่งมัน่ ในการทางานก็จะทุ่มเทจนเกิดเป็ นผล
การปฏิบตั ิงานที่ดีที่นาไปสู่ ความสาเร็ จตามเป้ าหมายขององค์การ
ศศิมาศ หอมบุญมา (2558, หน้า 16) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง แรงจูงใจในการทางาน
เป็ นทัศนคติในทางบวก เป็ นความสุ ขที่เกิดจากการปฏิบตั ิงาน ความรู้สึกพึงพอใจในการทางานที่มี
ปั จจัยต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องกระตุน้ ส่ งเสริ มการแสดงพฤติกรรมออกมาในทางสร้างสรรค์เพื่อ
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ตอบสนองความต้องการที่มีอย่างเหมาะสม สิ่ งจูงใจให้เกิดความกระตือรื อร้น มีความมุ่งมัน่ ที่จะ
ทางานไปในทิศทางที่ส่งผลต่อความสาเร็ จบรรลุตามวัตถุประสงค์เป้ าหมายขององค์การ
อุษา เฟื่ องประยูร (2558, หน้า 13) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะใด ๆ ที่เป็ นแรง
กระตุน้ ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา โดยพฤติกรรมนั้น ๆ จะมีส่วนสัมพันธ์โดยตรงต่อการ
ปฏิบตั ิงาน ซึ่ งแรงจูงใจจะมีท้ งั แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก บุคคลที่มีแรงจูงใจภายในจะ
มีความสุ ขในการกระทาสิ่ งต่าง ๆ เพราะมีความพึงพอใจโดยตัวของเขาเองไม่ได้มีการคาดหวัง
รางวัลหรื อ คาชม ส่ วนบุคคลที่มีแรงจูงใจภายนอก จะทาอะไรต้องได้รับการยอมรับจากผูอ้ ื่น มีการ
หวังรางวัลหรื อผลตอบแทน
สรุ ปได้วา่ แรงจูงใจ หมายถึง ตัวกระตุน้ ที่ทาให้บุคคลมีแรงขับเคลื่อนที่จะกระทาสิ่ งใด
สิ่ งหนึ่งด้วยความเต็มใจ เพื่อบรรลุเป้ าหมายของตนเอง
องค์ ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
กฤติญดา อ่อนคล้าย (2555, หน้า 21) กล่าวว่า องค์ประกอบของแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานเกิดจากความต้องการของบุคคลที่จะปรารถนา เพื่อสนองพฤติกรรมของตนหรื อการมี
ความคาดหวังในการคิดหรื อทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งก่อให้เกิดแรงกระตุน้ และสามารถแสดงพฤติกรรมต่าง
ๆ เพื่อนาไปสู่ เป้ าหมายที่ตวั เองต้องการได้ ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบทางด้านกายภาพ
องค์ประกอบทางด้านการเรี ยนรู้
อธิวฒั น์ ปาคาถา (2555, หน้า 16) กล่าวว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมีองค์ประกอบ
สาคัญหลายประการ เช่น เงินเดือน โอกาส สภาพแวดล้อม รวมถึงการบริ หารงาน ความมัน่ คงของ
งาน และความต้องการของสังคม โอกาส และความก้าวหน้า พร้อมทั้งการยอมรับในการปฏิบตั ิงาน
วิราช คาริ นทร์ (2556, หน้า 17) กล่าวว่า องค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมี
หลายประการ เช่น ลักษณะท้าทายความสามารถมาก สภาพแวดล้อมน่าพอใจ ค่าตอบแทนหรื อ
เงินเดือนมีความเหมาะสม มีโอกาสก้าวหน้าในตาแหน่งงานและเป็ นงานที่มีความมัน่ คง เพื่อน
ร่ วมงานมีความเข้าใจในการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน ผูบ้ งั คับบัญชามีความสามารถในการบริ หารงาน
สภาพการทางานที่สะดวกสบายและปลอดภัย มีความมัน่ คงในการทางาน เป็ นต้น
เวียงพิง แสงอาจ (2556, หน้า 19) กล่าวว่า องค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
เกิดจากกระบวนการเบื้องต้นของมนุษย์ที่มีความต้องการ เมื่อความต้องการได้รับการตอบสนอง
ตามเป้ าหมายที่ตอ้ งการแล้ว แรงขับหรื อแรงจูงใจนั้นจะลดลงหรื อหายไป รวมไปถึงทาให้ความ
ต้องการนั้นหมดตามไปด้วย แต่จะเกิดความต้องการใหม่ เมื่อมีสิ่งเร้าใหม่ที่มีความสาคัญมากกว่า
สาหรับบุคคลนั้นขึ้นมาทดแทนเป็ นเช่นนี้ เรื่ อยไปตราบเท่าที่มนุษย์ยงั มีความต้องการ
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ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ ซเบอร์ ก
Herzberg เป็ นศาสตราจารย์หวั หน้าภาควิชาจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเวสเทอร์ นรี เสิ ร์พ
(Westem Reserve University) ได้ทาวิจยั เกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางานของมนุษย์ และได้พบซึ่ง
บทสรุ ปออกมาเป็ นแนวคิดตามทฤษฎีสององค์ประกอบ (Two-factor theory) ซึ่ งแบ่งเป็ นปั จจัยสอง
ด้าน ดังนี้
1. ปัจจัยจูงใจ (Motivation factor) ทาให้เกิดความพึงพอใจ (Satiafiers) มีความสัมพันธ์
โดยตรงกับแรงจูงใจภายในที่เกิดจากการทางาน (Job content) เช่น ความสาเร็ จของงาน และการ
ยอมรับนับถือ ฯลฯ ปั จจัยจูงใจทาให้บุคคลเกิดความชื่นชอบ ยินดีในผลงานและความสามารถของ
ตนเอง ถ้าตอบสนองปั จจัยเหล่านี้ของผูป้ ฏิบตั ิงานแล้ว จะทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเกิดแรงจูงใจ ตั้งใจ
ทางานจนสุ ดความสามารถ และช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของงานได้ ปั จจัยเหล่านี้ ได้แก่
1.1 ความสาเร็ จในการทางาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถทางานได้
เสร็ จ และประสบผลสาเร็ จอย่างดี ความสามารถในการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ
1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับความยอมรับนับ
ถือจากผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อนงาน กลุ่มเพื่อน และบุคคลอื่นโดยทัว่ ไป ซึ่ งการยอมรับนับถือนี้ บางครั้ง
อาจจะแสดงออกในรู ปแบบการยกย่องชมเชย
1.3 ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ (Work itself) หมายถึง ความรู ้สึกที่ดีและไม่ดีต่อ
ลักษณะงานว่างานนั้นเป็ นงานที่น่าจาเจ น่าเบื่อหน่าย ท้าทายความสามารถ ก่อให้เกิดความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์
1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจาก การได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ และมีอานาจในการรับผิดชอบอย่างเต็มที่
1.5 ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน (Advancement) การเปลี่ยนแปลง
สถานะหรื อตาแหน่งของบุคคลในองค์การ แต่ในกรณี ที่บุคคลย้ายตาแหน่งจากแผนกหนึ่งไปแผนก
หนึ่งขององค์การ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ถือเป็ นเพียงการเพิ่มโอกาสให้มีความ
รับผิดชอบ แต่ไม่ใช่ความก้าวหน้าในตาแหน่งการงานอย่างแท้จริ ง
2. ปั จจัยค้ าจุน (Hygiene factors) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับสิ่ งแวดล้อมภายนอกของ
งาน (Job context) เป็ นปั จจัยที่ทาให้เกิดความไม่พึงพอใจ (Dissatisfies) ในงานอันจะทาให้คนงาน
ได้เป็ นปกติในองค์การเป็ นเวลานาน ปั จจัยเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็ นสิ่ งจูงใจให้คนทางานมากขึ้น แต่มี
ส่ วนช่วยให้การทางานสุ ขสบายมากขึ้น ป้ องกันมิให้คนผลัดออกจากงานถ้าปั จจัยนี้จดั ไว้ไม่ดี จะทา
ให้ขวัญของคนทางานไม่ดี ปั จจัยเหล่านี้ ได้แก่
2.1 เงินเดือน (Salary) หมายถึง ความพึงพอใจในเงินเดือน ความพึงพอใจ หรื อ ไม่พึง
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พอใจต่อเงินเดือนที่เพิม่ ขึ้น
2.2 โอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of growth) นอกจากจะ
หมายถึงโอกาสที่บุคคลจะได้รับการแต่งตั้ง โยกย้ายตาแหน่งภายในหน่วยงานหรื อองค์การแล้วยัง
หมายถึงการที่บุคคลมีโอกาสพัฒนาทักษะ และได้รับสิ่ งใหม่ ๆ เพิ่มพูนทักษะที่เอื้อต่อวิชาชีพของ
เขา
2.3 ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ญั ชา (Interpersonal relation; supervisor) หมายถึง การ
พบปะสนทนา ความเป็ นมิตร การเรี ยนรู ้งานจากผูบ้ งั คับบัญชา การช่วยเหลือเกื้อกูลจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา ความซื่อสัตย์ ความเต็มใจรับฟังข้อเสนอแนะนาลูกน้องของผูบ้ งั คับบัญชา
2.4 ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน (Interpersonal relation; peers) หมายถึง การ
พบปะสนทนา ความเป็ นมิตร การเรี ยนรู ้ในงานกลุ่มและความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่งของกลุ่ม
2.5 ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (Interpersonal relation; subordinates)
หมายถึง การพบปะสนทนาและปฏิสัมพันธ์ในการทางานที่แสดงถึงความสัมพันธ์อนั ดี
2.6 สถานะของอาชีพ (Status) หมายถึง องค์ประกอบของสถานะอาชีพที่ทาให้บุคคล
รู ้สึกต่องาน เช่น การมีรถประจาตาแหน่ง การมีอภิสิทธิ ต่าง ๆ
2.7 นโยบายและการบริ หาร (Company policy and administration) หมายถึง นโยบาย
และการบริ หารของผูบ้ งั คับบัญชาที่มีต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
2.8 สภาพแวดล้อมในการทางาน (Working condition) สภาพแวดล้อมและสิ่ งอานวย
ความสะดวกในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน เช่น ห้องทางาน โต๊ะ เครื่ องมือหรื อวัสดุอุปกรณ์ที่
เพียงพอในการปฏิบตั ิงาน
2.9 ความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว (Factors in personal life) หมายถึง สถานการณ์หรื อลักษณะ
บางประการของงานที่ส่งผลต่อชีวติ ความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว ทาให้ให้บุคคลมีความรู ้สึกอย่างใด อย่างหนึ่ง
2.10 ความมุ่งมัน่ ในการทางาน (Job security) หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึง
ความตั้งใจ และรับผิดชอบในการทาหน้าที่การงานด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานสาเร็ จ
ตามเป้ าหมาย
2.11 การปกครองบังคับบัญชา (Supervisor: technical) หมายถึง ความรู้ความสามารถ
ของผูบ้ ญั ชาการ ในการดาเนิ นงาน ความยุติธรรมในการบริ หารงาน ตลอดจนความเต็มใจหรื อไม่
เต็มใจ ของผูบ้ งั คับบัญชาในการให้คาแนะนาหรื อมอบหมายความรับผิดชอบต่าง ๆ ให้แก่ลูกน้อง
(Herzberg, 1959, pp. 113-115 อ้างถึงใน ศศิมาศ หอมบุญมา, 2558)
จากทฤษฎีดงั กล่าว ผูว้ จิ ยั สรุ ปได้วา่ ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก เป็ นทฤษฎีที่ให้
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ความสาคัญกับปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุน มีปัจจัยทั้งหมด 16 ปั จจัย มีรายละเอียดที่ครอบคลุมซึ่ง
เป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงาน และบุคลากรกรมการแพทย์ที่จะนาทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก
ไปใช้ประโยชน์ในการวางกลยุทธ์ และเป็ นแนวทางในการพัฒนาบริ หารงานบุคคล
ทฤษฎีการจูงใจของ McClelland
McClelland นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ ดทาการวิจยั เกี่ยวกับแรงจูงใจในการ
ทางานให้
ประสบผลสาเร็ จทั้งในระดับบุคคลและระดับสังคม ผลจากการศึกษาสรุ ปได้วา่ คนมีความต้องการ
ประสบความสาเร็ จ 3 ประการ คือ
1. ความต้องการความสาเร็ จ (Need for Achievement) เป็ นความต้องการประสบ
ผลสาเร็ จสู ง
โดยตั้งเป้ าหมายไว้ค่อนข้างสู งและมีความต้องการแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง คนพวกนี้ จะสนใจ
ความสาเร็ จที่ได้ต้ งั ใจไว้มากกว่าผลประโยชน์หรื อรางวัลที่จะได้รับ คนกลุ่มนี้มีบุคลิกลักษณะเด่น
3 ประการ คือ
1.1 จะตั้งเป้ าหมายที่ยากและท้าทาย
1.2 ต้องการทราบผลงานและความก้าวหน้าของงานเป็ นระยะ ๆ ว่าบรรลุตาม
เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้เพียงใด และไม่ชอบทางานที่ไม่เห็นผลสาเร็ จและไม่ฝืนคุณค่าของงาน
1.3 ต้องการควบคุมผลการทางานด้วยตนเอง โดยไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของบุคคลอื่น
2. ความต้องการความผูกพัน (Need for affiliation) เป็ นความต้องการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นใน
สังคม ต้องการเป็ นมิตรภาพ และสัมพันธภาพที่อบอุ่นกับบุคคลอื่น
3. ความต้องการอานาจ (Need for power) เป็ นความต้องการมีอานาจเหนือบุคคลอื่น
ต้องการควบคุมผูอ้ ื่นทั้งทรัพย์สิน สิ่ งของ และในทางสังคม การให้คุณให้โทษกับผูอ้ ื่นได้ รวมทั้งมี
หน้าที่รับผิดชอบบุคคลอื่นด้วยลักษณะเด่นของคนกลุ่มนี้ คือ
3.1 นิยมและเชื่อในระบบอานาจที่มีอยูใ่ นองค์กร
3.2 เชื่อในคุณค่าของงานที่ทา
3.3 พร้อมที่จะสละประโยชน์ส่วนตัวให้กบั องค์กร
3.4 เชื่อในความเป็ นธรรม
(McClelland, 1961, p.32 อ้างถึงใน อัญชลี ฆารสว่าง, 2556)
จากทฤษฎีดงั กล่าว ผูว้ จิ ยั สรุ ปได้วา่ ทฤษฎีการจูงใจของ McClelland คนมีความต้องการที่
จะประสบความสาเร็ จ 3 ประการ เปรี ยบได้วา่ คนจะมีเป้ าหมาย มีความคาดหวัง และความพยายาม
อย่างไม่ลดละ เพื่อให้บรรลุตามความมาตรฐานที่วางไว้
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ทฤษฎีการจูงใจของ McGregor’s (Theory X และTheory Y)
McGregor ได้สรุ ปข้อสมมุติฐานเกี่ยวกับมนุษย์ต้ งั เป็ นทฤษฎี X และทฤษฎี Y อธิบายถึง
ลักษณะและการทางานของมนุษย์ไว้ 2 แบบ คือ
แบบที่ 1 เรี ยกว่า ทฤษฎี X เนื้ อหาของทฤษฎีน้ ีมีวา่ มนุษย์มีสัญชาตญาณ ที่จะหลีกเลี่ยง
การทางานทุกอย่างเท่าที่จะทาได้ อันมีสาเหตุจากไม่ชอบการทางาน ดังนั้นผูบ้ ริ หารจึงต้องใช้วธิ ี การ
บังคับใช้อานาจควบคุม สัง่ การ หรื อข่มขู่ดว้ ยวิธีการลงโทษ ทั้งนี้เพื่อให้งานสาเร็ จตามวัตถุประสงค์
ที่แมคเกรเกอร์ เกิดความคิดต่อมนุษย์เช่นนี้ เพราะแต่เดิมคนส่ วนมาก มีความทะเยอทะยานน้อย
ต้องการเพียงความปลอดภัยมากกว่าที่อื่น การปฏิบตั ิต่อคนงานในแนวนี้จดั เป็ นการจูงใจในทางลบ
ซึ่ งใช้ได้นอ้ ยในปั จจุบนั เพราะใครบังคับควบคุม และลงโทษผูป้ ฏิบตั ิงานจะก่อให้เกิดปฏิกิริยา
รุ นแรงขึ้น และเป็ นผลร้ายต่อผูบ้ ริ หารในที่สุด
แบบที่ 2 เรี ยกว่า ทฤษฎี Y ปั จจุบนั นี้มนุษย์ไม่ได้ทางานเพียงให้ได้เงินอย่างเดียวแต่ยงั มี
ส่ วนประกอบอีกหลายอย่างที่เป็ นสิ่ งจูงใจให้พอใจในการทางาน ซึ่ งแมคเกรเกอร์ ได้ต้ งั สมมุติฐาน
โดยสรุ ปไว้วา่ คนไม่หลีกเลี่ยงงานเสมอไป การบังคับข่มขู่ไม่ใช่วถิ ีทางที่จะช่วยให้งานสาเร็ จ
การเปิ ดโอกาสให้คนได้แสดงความสามารถรับผิดชอบควบคุมตนเอง จึงเป็ นวิถีทางทาให้งานสาเร็ จ
และทาให้คนรู ้สึกผูกพันกับหน่วยงานด้วย ถ้าหากงานได้มีการจัดอย่างเหมาะสมคนก็จะยอมรับ
และยินดีรับผิดชอบในผลสาเร็ จของงานด้วย (McGregor, 1960, pp. 33-48 อ้างถึงใน ผ่องศรี พันธ์
นาสี , 2555)
จากทฤษฎีดงั กล่าว ผูว้ จิ ยั สรุ ปได้วา่ ทฤษฎี X คือคนประเภทเกียจคร้านในการบริ หารจึง
ควรใช้มาตรการบังคับ มีระเบียบกฎเกณฑ์คอยกากับ มีการควบคุมการทางานอย่างใกล้ชิด และมี
การลงโทษเป็ นหลัก ส่ วนทฤษฎี Y คือคนประเภทขยัน ควรมีการกาหนดหน้าที่การงานที่เหมาะสม
ท้าทายความสามารถ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานเชิงบวก และควรเปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วมใน
การบริ หารงาน
ทฤษฎีลาดับความต้ องการของ Maslow
Maslow นักจิตวิทยาที่สนับสนุนทฤษฎีน้ ีกล่าวว่า คนถูกจูงใจให้กระทา เนื่ องมาจากการ
กระทานั้น ๆ จะทาให้คนได้รับความพอใจ อารมณ์จึงกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรม ทฤษฎีลาดับความ
ต้องการของ Maslow (Maslow’s hierarchy of needs) เป็ นทฤษฎีการจูงใจของมนุษย์ ซึ่งได้จดั ลาดับ
ความต้องการของมนุษย์จากขั้นต่าถึงขั้นสู งสุ ดรวม 5 ระดับ ได้แก่
1. ความต้องการทางร่ างกาย (Physiological needs) ซึ่ งเป็ นความต้องการขั้นต่าเพื่อการ
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อยูร่ อดของบุคคล เช่น ความต้องการเรื่ องอาหาร น้ า ออกซิ เจน เป็ นต้น มีปัจจัยขององค์การ ที่
สามารถตอบสนองความต้องการระดับนี้ก็คือ การให้เงินเดือนขั้นต่าสุ ด ที่เพียงพอต่อการดารงชีวติ
รวมทั้งเงื่อนไขของการทางานที่เคารพศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของพนักงาน
2. ความต้องการด้านความปลอดภัย (Safety needs) ได้แก่ ความต้องการเรื่ องความมัน่ คง
ความปลอดภัย เสรี ภาพที่ปลอดจากการคุมคามใด ๆ เป็ นต้น องค์การสามารถสร้างเงื่อนไข
เพื่อตอบสนองความต้องการขั้นที่ 2 นี้ โดยจัดเงื่อนไขที่ปลอดภัยในที่ทางาน มีความยุติธรรม
สร้างความมัน่ คงในงานให้ความสะดวกสบายในการทางาน จัดให้มีระบบประกันสวัสดิการสังคม
และเงินตอบแทนหลังออกจากงาน มีค่าจ้างตอบแทนที่สูงกว่าเพื่อความอยูร่ อดพื้นฐานของการ
ดารงชีวิต การให้เสรี ภาพในการรวมตัวเป็ นสหภาพ เป็ นต้น
3. ความต้องการเป็ นสมาชิกของสังคม (Belonging needs) ซึ่งประกอบด้วย ความ
ต้องการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ต้องการความรัก ความผูกพัน ความเป็ นเพื่อนและมิตรภาพ
องค์การสามารถตอบสนองความต้องการระดับนี้ดว้ ยการเปิ ดโอกาสให้สมาชิกได้พบปะสังสรรค์
ทางสังคมระหว่างทางาน ซึ่ งใช้วธิ ี นิเทศงานด้วยการแนะนาช่วยเหลือฉันท์มิตร ให้โอกาสสมาชิก
ได้ทางานแบบทีมและพัฒนาสร้างความเป็ นเพื่อนใหม่ข้ ึนในที่ทางาน
4. ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องนับถือ (Esteem needs) เป็ นความต้องการระดับที่สี่
ที่เกี่ยวกับการนับถือตนเองและการได้รับการยกย่องนับถือจากผูอ้ ื่นเป็ นความต้องการความสาเร็ จ
ความมีเกียรติศกั ดิ์ศรี ความยอมรับในความมีชื่อเสี ยง เป็ นต้น องค์การสามารถทากิจกรรมได้ หลาย
อย่างที่แสดงการตอบสนองความต้องการระดับนี้ เช่น การจัดงานเลี้ยงเป็ นรางวัล ฉลองความสาเร็ จ
ครั้งสาคัญ การให้เงินโบนัส แม้เป็ นจานวนเล็กน้อยก็ตาม การให้การยอมรับ คาแนะนาเพื่อ
ปรับปรุ งงานจากพนักงาน การมอบรางวัลเป็ นโล่หรื อสิ่ งของเพื่อแสดงการให้เกียรติ หรื อยอมรับ
การกล่าวยกย่องถึงผลงานดีเด่นของพนักงานในโอกาสต่าง ๆ การประกาศรายชื่อ ผูม้ ีผลงานดีเด่น
ในฐานะเป็ น “บุคคลดีเด่นประจาเดือนของบริ ษทั ” การให้สิทธิ พิเศษที่แสดงถึง การได้รับเกียรติยก
ย่องในความสาเร็ จ เป็ นต้น
5. ความต้องการสาเร็ จที่ได้ทาดังใจปรารถนา (Self-actualization) เป็ นความต้องการขั้น
สู งสุ ดของมนุษย์ที่เกิดขึ้นหลังจากความต้องการขั้นอื่น ๆ ที่กล่าวมาแล้วได้รับการตอบสนองอย่าง
ครบถ้วน เป็ นความต้องการที่มีคุณค่าสู งสุ ดของความเป็ นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์แห่ งตน
(Selffulfillment) ได้ทาและได้สาเร็ จในทุกอย่างที่ตนใฝ่ ฝันและปรารถนาได้ใช้ความสามารถ และ
พัฒนา ศักยภาพของตนได้ถึงขีดสู งสุ ด ดังนั้นบุคลากรที่อยูใ่ นระดับนี้จึงถือได้วา่ เป็ นทรัพยากร
ทรงคุณค่า สู งสุ ดขององค์การซึ่ งหาได้ยากยิง่
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ภาพที่ 2 ลาดับขั้นความต้องการของ Maslow (Maslow’s hierarchy of needs)
จากทฤษฎีของ Maslow สรุ ปได้วา่ ปั จจัยที่เป็ นความต้องการระดับล่าง เช่น ความต้องการ
ทางร่ างกาย หรื อด้านความมัน่ คงปลอดภัย ก็เป็ นความต้องการที่มาจากสิ่ งจูงใจภายนอก ในขณะที่
ความต้องการระดับสู ง เช่น ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือหรื อความต้องการความสาเร็ จดัง
ใจปรารถนา มีลกั ษณะเป็ นสิ่ งจูงใจจากภายใน Maslow เชื่ อว่ามนุษย์จะต้องได้รับการตอบสนองขั้น
พื้นฐาน คือความต้องการทางร่ างกายจึงจะเกิดแรงจูงใจในระดับสู งขั้นต่อไป
(Maslow, 1970, อ้างถึงใน ปฐมวงค์ สี หาเสนา, 2557)
ทฤษฎีเรื่ องแรงจูงใจที่กล่าวมาในที่น้ ีเป็ นเพียงส่ วนหนึ่งจากทฤษฎี และการวิจยั เรื่ อง
แรงจูงใจจานวนมาก โดยเลือกนามากล่าวเพื่อช่วยให้ผวู ้ จิ ยั ใช้เป็ นแนวทางสาหรับนาไปประยุกต์
และใช้ประโยชน์ในงานวิจยั
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บริบทของกรมการแพทย์

ภาพที่ 3 ตรากรมการแพทย์
วิสัยทัศน์
ประชาชนได้รับบริ การทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค
ภายในปี พ.ศ. 2564
พันธกิจ
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู ้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สมคุณค่า (Appropriate
medical technology) เสริ มสร้างความร่ วมมือทางวิชาการ และบริ การทางการแพทย์ในทุกภาคส่ วน
(Collaboration center) เพื่อพัฒนาการแพทย์ของประเทศสู่ มาตรฐานสากล
ภารกิจ และหน้ าทีร่ ับผิดชอบ
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข พ. ศ. 2545 ได้
กาหนดให้กรมการแพทย์มีภารกิจในการพัฒนาวิชาการด้านการบาบัดรักษา และฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์ โดยมีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
การแพทย์เฉพาะทาง รวมทั้งการดาเนิ นการและประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศในเรื่ องดังกล่าว
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2. กาหนดและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในการบาบัดรักษาฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย์เฉพาะทาง
3. ถ่ายทอดองค์ความรู ้และเทคโนโลยีทางการแพทย์และการแพทย์เฉพาะทางแก่สถาน
บริ การสุ ขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
4. ประเมินการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ของสถานบริ การสุ ขภาพทุกระดับให้
เหมาะสม และคุม้ ค่า
5. จัดให้บริ การเพื่อรองรับการส่ งต่อผูป้ ่ วยระดับตติยภูมิเฉพาะโรคหรื อเฉพาะทาง
6. ให้การเพิ่มพูนความรู ้และทักษะการปฏิบตั ิงานด้านการบาบัดรักษาและฟื้ นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ท้ งั ภาครัฐ
และเอกชน
7. พัฒนาระบบและกลไกการดาเนินงานให้เป็ นไปตามกฎหมายที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ
8. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็ นอานาจหน้าที่ของกรมการแพทย์หรื อ
ตามที่กระทรวงหรื อคณะรัฐมนตรี มอบหมาย
ประวัติกรมการแพทย์
กรมการแพทย์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2485 จวบจนถึงวันนี้ เป็ นเวลากว่า 75 ปี
มีความเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้งที่เป็ นรู ปธรรม และนามธรรม บุคคล และเหตุการณ์ในอดีตเป็ น
ประวัติศาสตร์ และความทรงจาที่ทรงคุณค่า เป็ นความภาคภูมิใจในการสร้างงาน สร้างคน พัฒนา
ความมัน่ คงให้แก่การแพทย์ ตลอดมาจนถึงทุกวันนี้
แต่เดิมงานการแพทย์และสาธารณสุ ขยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบอย่างเป็ นทางการในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จกั รี ได้ทรงพระกรุ ณาโปรด
เกล้า ฯ ให้รวมการสุ ขาภิบาล กระทรวงนครบาล และกรมประชาภิบาล กระทรวงมหาดไทย ตั้งเป็ น
กรมสาธารณสุ ข สังกัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2461 (ปั จจุบนั ถือเป็ นวัน
คล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุ ข) โดยมีพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นชัยนาทนเรนทร (พระยศ
ในขณะนั้นของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร) ดารงตาแหน่งอธิ บดี
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิ ดล รัชการที่ 8 รัฐบาลจอมพล ป.พิบูล
สงคราม พิจารณาว่างานด้านการแพทย์ และสาธารณสุ ขมีความซ้ าซ้อน กระจายอยูใ่ นกระทรวง
และกรมหลายแห่ง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาจัดการปรับปรุ งเพื่อรวบรวมกิจการ
แพทย์ และสาธารณสุ ข ยกเว้นการแพทย์ของทหาร ตารวจ และการรถไฟ มีมติให้ต้ งั กระทรวง
สาธารณสุ ขเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2485 และประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง
ทบวง กรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2485
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กรมการการแพทย์จึงถือกาเนิ ดมาตั้งแต่วาระนั้น โดยมีหน้าที่หลักเกี่ยวกับการบาบัดโรค
การจัดตั้ง และการควบคุมโรงพยาบาล ดาเนินกิจการของโรงพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลบาบัดโรค
ทัว่ ไป และโรงพยาบาลเฉพาะโรค ตลอดจนการจัดตั้งโรงเรี ยนผดุงครรภ์ โรงเรี ยนผูช้ ่วยพยาบาล
โดยมีพนั โทนิตย์ เวชชวิศิษฏ์ เป็ นอธิ บดีท่านแรก และมีพระราชกฤษฎีกาวางระเบียบราชการ
กรมการแพทย์ พ.ศ. 2485
ที่ทาการของกรมการแพทย์ต้ งั อยูบ่ ริ เวณเดียวกับกระทรวงสาธารณสุ ขมาโดยตลอด
ในช่วงแรกอาศัยอยูใ่ นบริ เวณกระทรวงมหาดไทย ต่อมาในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 ได้ยา้ ยที่
ทาการไปยังวังสุ โขทัย ถนนสุ โขทัย โดยเช่าอาคารจากสานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์
ต่อมาในปี พ.ศ. 2493 สานักพระราชวังต้องการใช้วงั สุ โขทัยเป็ นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้า
ราไพพรรณี กระทรวงสาธารณสุ ขจึงขออนุมตั ิซ้ื อวังเทวะเวสม์ ตาบลบางขุนพรหม อาเภอพระนคร
กรุ งเทพมหานคร และกรมการแพทย์ก็ได้ยา้ ยที่ทาการไปยังวังเทวะเวสม์ พร้อมกับกระทรวง
สาธารณสุ ข
วิวฒ
ั นาการกรมการแพทย์ช่วงต้ น
ระหว่างปี พ.ศ. 2485-2505 มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับกรมการแพทย์มากมายใน
ช่วงแรกมีการโอนกิจการโรงพยาบาลมาอยูใ่ นสังกัดกรมการแพทย์อีก 34 แห่ง ต่อมาประเทศไทย
อยูใ่ นภาวะสงครามต่อเนื่องระหว่างสงครามอินโดจีน สงครามเอเชียบูรพา และสงครามโลกครั้งที่
2 หลังสงครามสงบมีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาล และต่อมามีการโอน รับโอน ปรับปรุ ง และ
ก่อสร้างโรงพยาบาลเพิม่ เติม รวมโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ท้ งั สิ้ นถึง 102 แห่ง เป็ น
โรงพยาบาลส่ วนกลาง 11 แห่ง สถาบัน 2 แห่ง และโรงพยาบาลส่ วนภูมิภาค 89 แห่ง
ช่วงของการเปลี่ยนแปลง
30 ปี หลังการก่อตั้งกรมการแพทย์ คณะปฏิวตั ิได้มีประกาศฉบับที่ 216 และ 218 เมื่อ
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515 ให้รวมงานของกรมการแพทย์ งานบางส่ วนของกรมอนามัย และงาน
บางส่ วนของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบ
ในการแบ่งกรมการแพทย์ และอนามัย ออกเป็ น 2 กรม เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2517
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 เป็ นต้นมา กรมการแพทย์ ได้รับบทบาทให้เป็ นกรมวิชาการของ
กระทรวงสาธารณสุ ข ในด้านการรักษาพยาบาล และฟื้ นฟูสุขภาพ โดยพัฒนาเทคนิควิชาการเพื่อ
สนับสนุน ส่ งเสริ ม นิเทศ ฝึ กอบรม ยกระดับขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในระบบงาน
บริ การ สาธารณสุ ขเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพของการบริ การ
ในปี พ.ศ. 2520 ได้รับอนุมตั ิให้ก่อสร้างโรงพยาบาลชานพระนคร ซึ่ งต่อมาได้รับ
พระราชทานนามใหม่วา่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
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ปี พ.ศ. 2531 มีหน่วยงานเพิม่ คือ ศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ต่อมา
เปลี่ยนชื่อเป็ นศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
ปี พ. ศ. 2532 มีการก่อตั้งหน่วยงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ซึ่ งได้รับพระราชทานนามว่า
ศูนย์พฒั นาควบคุมโรคไม่ติดต่อ (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ วัดไร่ ขิง) และต่อมามีพระราช
กฤษฎีกากาหนดชื่อเป็ นโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ ขิง) และมีการก่อตั้งศูนย์ทนั ตกรรม
ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็ นสถาบันทันตกรรม
ปี พ.ศ. 2535 มีการโอนอานาจหน้าที่ และกิจการบริ หารบางส่ วนของกรมการแพทย์ เพื่อ
จัดตั้งสถาบันสุ ขภาพจิต เป็ นกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข ปั จจุบนั คือ กรมสุ ขภาพจิต ที่
ทาการกระทรวงสาธารณสุ ข ณ วังเทวะเวสม์ ซึ่ งมีเนื้ อที่กว้างขวางเพียงพอ แต่ต่อมาได้มีหน่วยงาน
การขยายงานเพิ่มขึ้น เริ่ มเกิดปั ญหาความแออัดทั้งในด้านสถานที่ทางาน และการจราจร นับวัน
ปั ญหาก็ยงิ่ พอกพูนมากขึ้น ผูบ้ ริ หารจึงแนวคิดที่จะย้ายกระทรวง ฯ เพื่อแก้ปัญหาความแออัด
ประกอบกับทางธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ งมีพ้นื ที่ติดต่อกระกระทรวงฯ มีความประสงค์จะขยาย
พื้นที่ปฏิบตั ิงานในปี พ.ศ. 2526 ทั้ง 2 หน่วยงานเห็นชอบและตกลงกันว่ากระทรวงสาธารณสุ ขจะ
ย้ายไปปลูกสร้างใหม่ที่จงั หวัดนนทบุรี โดยขอใช้ที่ดินส่ วนหนึ่งประมาณ 400 ไร่ ของโรงพยาบาล
ศรี ธญ
ั ญา ที่ดินดังกล่าว ศาสตราจารย์นายแพทย์หลวงวิเชี ยรแพทยาคม อดีตผูอ้ านวยการ
โรงพยาบาลโรคจิตธนบุรี (โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา) ได้มองเห็นการณ์ไกลจัดซื้ อไว้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อขยายโรงพยาบาล และสร้างนิคมโรคจิต ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้อนุมตั ิหลักการในการ
เสนอโครงการย้ายกระทรวง การก่อสร้างกระทรวงสาธารณสุ ขแห่งใหม่ได้เริ่ มดาเนินการในปี พ.ศ.
2534
ปี พ.ศ. 2537 การก่อสร้างที่ทาการกระทรวงสาธารณสุ ข ในบริ เวณพื้นที่ของโรงพยาบาล
ศรี ธญ
ั ญา จังหวัดนนทบุรี ได้ดาเนินการเสร็ จเรี ยบร้อย หน่วยงานของกรมการแพทย์ได้ยา้ ยจากที่ทา
การวังเทวะเวสม์ มาปฏิบตั ิงานในสานักงานแห่งใหม่ เมื่อประมาณกลางเดือนกันยายน พ.ศ. 2537
ในฐานะกรมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุ ขซึ่งรับผิดชอบงานวิชาการแพทย์ และมีการบริ การ
ทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิ กรมการแพทย์มีบทบาทหน้าที่ดาเนิ นการ และประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัว่ ไป และต่างประเทศ ด้านการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาวิชาการ
ทางการแพทย์ฝ่ายกาย ส่ งเสริ ม สนับสนุน และถ่ายทอดความรู ้ เทคโนโลยีดา้ นการแพทย์ ให้แก่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน
ให้บริ การตรวจ วินิจฉัย บาบัดรักษา และฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โดยเฉพาะในระดับตติย
ภูมิ และให้บริ การเฉพาะทางต่างๆ เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการทางการแพทย์
กรมการแพทย์ได้สนับสนุนให้มีการศึกษา ค้นคว้าวิจยั ถ่ายทอดเทคโนโลยีทาง
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การแพทย์ แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกาหนดแผนงานเพื่อเร่ งรัดให้มีการแก้ไขปั ญหา
สาธารณสุ ขที่มีแนวโน้มรุ นแรง คือ อุบตั ิเหตุ มะเร็ งโรคหัวใจ หลอดเลือด และกลุ่มโรคไม่ติดต่อ
ปัญหาการติดยา สารเสพติดและบุหรี่ โดยดาเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติ นโยบาย
รัฐบาล นโยบายกระทรวงสาธารณสุ ข ตลอดจนปั ญหาของชาติในเรื่ องโรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย ซึ่ งกรมการแพทย์มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
ตลอด 6 ทศวรรษ ที่กรมการแพทย์ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2485 จนถึงปัจจุบนั
นับเป็ นระยะเวลาอันยาวนานที่กรมการแพทย์ได้มีโอกาสรับใช้ประเทศชาติโดยปฏิบตั ิงานในความ
รับผิดชอบ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุ ข และรัฐบาล โดยยึดหลักวิชาการ ความมัน่ คง
พัฒนาไปสู่ เป้ าหมาย สร้างสรรค์งานให้มีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลยิง่ ขึ้น
ช่วงแรกของการปฏิรูประบบราชการ
ในปี พ. ศ. 2545 รัฐบาล พันตารวจโททักษิณ ชินวัตร ได้พิจารณาเห็นว่า โครงสร้างของ
หน่วยงานราชการหลายแห่งมีบทบาทภารกิจที่ซ้ าซ้อน กระจัดกระจาย ขาดเอกภาพ ขณะที่โลก
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว แต่กลไกภาครัฐโดยรวมยังคงล้าสมัย เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินงานด้าน
ต่างๆ รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะปฏิรูประบบราชการ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของราชการไทย
ให้ทนั ต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบนั โดยปรับโครงสร้าง และระบบการบริ หาร
ราชการให้มีความยืดหยุน่ มีความเป็ นเอกภาพและมีประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารราชการแผ่นดิน
ตลอดจนมีผรู ้ ับผิดชอบในแต่ละภารกิจอย่างชัดเจน
กรมการแพทย์เป็ นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ขซึ่ งต้องเตรี ยมความ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงปรับปรุ งบทบาท โครงสร้างของกรมเพื่อก้าวไปสู่ ความเป็ นองค์กรที่มี
ความแข็งแกร่ งทางด้านวิชาการ ทั้งด้านการวิเคราะห์ การศึกษา ที่มีประสิ ทธิภาพ บุคลากรมี
ศักยภาพ ทาหน้าที่ส่งเสริ ม สนับสนุน ถ่ายทอดองค์ความรู ้ และเทคโนโลยีตลอดจนเป็ น
แกนกลางในการประสานงานของหน่วยงานอื่นๆ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ปัจจุบนั กรมการแพทย์มีหน่วยงานในสังกัด ซึ่ งเป็ นหน่วยงานที่ต้ งั ขึ้นตามกฎกระทรวง
แบ่งส่ วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข พ. ศ. 2545 จานวน 21 หน่วยงาน (1-21) และ
มีหน่วยงานต่ากว่าระดับกอง ซึ่ งตั้งขึ้นตามโครงสร้างที่ ก.พ. กาหนด จานวน 17 หน่วยงาน รวมถึง
หน่วยงานที่กรมการแพทย์ต้ งั ขึ้นเป็ นการภายใน จานวน 3 หน่วยงาน
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งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
โชติกา ระโส (2555) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค์ วัตถุประสงค์การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ 1) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ โดยรวมในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน
ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าใน
ตาแหน่งหน้าที่การงาน 2) เปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค์ โดยรวม และในแต่ละด้าน จาแนกตามตัวแปร เพศ ระดับการศึกษา ลักษณะการ
ปฏิบตั ิงาน และประสบการณ์ในการทางาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ซึ่ งกาลังปฏิบตั ิงานอยูใ่ นปี การศึกษา 2554 จานวน 685 คน
เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน
60 ข้อ ซึ่ งมีค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
การทดสอบที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบความแตกต่าง
ของค่าคะแนนเฉลี่ยเป็ นรายคู่ โดยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe’ method)
ผลการวิจยั พบว่า 1) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจเกือบทุก
ด้าน อยูใ่ นระดับมาก ยกเว้นด้านการยอมรับนับถือ ที่มีแรงจูงใจอยูใ่ นระดับปานกลาง 2) บุคลากร
เพศชายและเพศหญิง มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน 3)
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนด้านอื่น ๆ ไม่พบความแตกต่าง 4) บุคลากรที่มีลกั ษณะการปฏิบตั ิงาน
ต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้าน
ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน ด้านการยอมรับนับถือและด้านความรับผิดชอบแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนด้านอื่นๆไม่พบความแตกต่าง 5) บุคลากรที่มีประสบการณ์ใน
การทางานต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวม และในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน
นันทวัฒน์ ศรี สด (2555) ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่ วนตาบลใน
อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจการปฏิ บตั ิงานของพนักงานส่ วน
ตาบลในอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จาแนกตาม เพศ การศึกษา ตาแหน่งปั จจุบนั อายุราชการ
และศึกษาข้อเสนอแนะของพนักงานส่ วนตาบลในอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานส่ วนตาบลในอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ที่สังกัดองค์การ
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บริ หารส่ วนตาบล จานวน 12 แห่ง จานวนทั้งสิ้ น 205 คน ได้มาโดยการสุ่ มแบบแบ่งชั้นภูมิและการ
สุ่ มอย่างง่าย เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามชนิดมาตราส่ วนประมาณค่า
ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ และค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที่ใช้พิจารณาความมีนยั สาคัญจากการแจกแจงแบบ
F-teat (One-way ANOVA) และการทดสอบรายคู่ตามวิธีการเชฟเฟ่ (Scheffe) โดยกาหนดนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจยั พบว่า 1) แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่ วนตาบลบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อจาแนกเป็ นรายด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับมาก 10 ด้าน คือ ด้าน
นโยบายและการบริ หาร ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านสวัสดิการและสิ ทธิประโยชน์อื่น ด้าน
สวัสดิการ และความมัน่ คง ด้านลักษณะ และขอบเขตของงาน ด้านค่าตอบแทน ด้านการยอมรับนับ
ถือ ด้านความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านการพัฒนา และความก้าวหน้า
ตามลาดับ และอยูใ่ นระดับปานกลาง 2 ด้าน คือด้านความสาเร็ จของงาน และด้านความรับผิดชอบ
2) การเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่ วนตาบลในอาเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี พบว่า 2.1) แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานของพนักงานส่ วนตาบลในอาเภอบ้าน
ดุง จังหวัดอุดรธานี ที่มีเพศแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 เมื่อจาแนกเป็ นรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน
7 ด้าน ได้แก่ ด้านความสาเร็ จของงาน ด้านการพัฒนาและความก้าวหน้า ด้านลักษณะและขอบเขต
ของงาน ด้านค่าตอบแทน ด้านนโยบายและการบริ หาร ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน และด้าน
สวัสดิการ และความมัน่ คง 2.2) แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานของพนักงานส่ วนตาบลใน
อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน พบว่าโดยรวมไม่แตกต่างกันเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 8 ด้าน
ได้แก่ ด้านความสาเร็ จของงาน ด้านการพัฒนาและความก้าวหน้าลักษณะและขอบเขตของงาน
ด้านความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
ด้านสวัสดิการและความมัน่ คง และด้านสวัสดิการและสิ ทธิ ประโยชน์อื่น 2.3) แรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานของพนักงานส่ วนตาบลในอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ที่มีตาแหน่ง
ปั จจุบนั แตกต่างกัน พบว่าโดยรวมมีแรงจูงใจไม่แตกต่างกัน 2.4) แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานของพนักงานส่ วนตาบลในอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ที่มีอายุราชการ แตกต่างกัน
มีแรงจูงใจไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จานวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความสาเร็ จของงาน ด้านความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น
ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านนโยบายและการบริ หาร และด้านสวัสดิการและสิ ทธิประโยชน์
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อื่น 3) ข้อเสนอแนะจากการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อร่ วมงานควรให้โอกาสในการทางาน
มากขึ้น ควรพิจารณาการเลื่อนตาแหน่งให้เหมาะสมมากยิง่ ขึ้น หน่วยงานควรส่ งเสริ มในการศึกษา
ต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิและหาความรู ้เพิ่มเติมของพนักงานมากกว่านี้ ควรปฏิบตั ิตนให้ได้รับการยอมรับ
จากผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงานในการปฏิบตั ิงานบุคคลภายนอกให้ดีที่สุด ควรมอบหมายงาน
ให้รับผิดชอบเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ ควรเปิ ดโอกาสให้ได้ใช้ความรู ้ความสามารถอย่างเต็มที่
เกี่ยวกับงานที่ปฏิบตั ิอยู่ ควรเพิม่ ค่าตอบแทนให้ได้รับเท่าเทียมกับหน่วยงานอื่นที่มีลกั ษณะการ
ทางานเดียวกัน เพื่อนร่ วมงานควรตระหนักในการให้ความช่วยเหลือหรื อให้คาปรึ กษาในยามที่
เดือดร้อน
ยุพิน บุญสิ นชัย (2556) ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่ วนตาบลใน
เขตพื้นที่อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด วัตถุประสงค์การศึกษาวิจยั 1) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงานส่ วนตาบลเขตพื้นที่อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรี ยบเทียบ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่ วนตาบลในเขตพื้นที่อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เพศ
อายุ ระดับการศึกษาและตาแหน่งงาน 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานส่ วนตาบลในเขตพื้นที่อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้วธิ ี วจิ ยั เชิงสารวจกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานส่ วนตาบล จานวน 202 คน เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็ น
แบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าที (Independent Sample t-test) และการทดสอบค่าเอฟ หรื อการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test/ One way ANOVA)
ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่ วนตาบลในเขต
พื้นที่อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.62) และเมื่อพิจารณาแยกเป็ น
รายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยในระดับมากจานวน 10 ด้านโดยเรี ยงลาดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดไปหา
ต่าสุ ด 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านความสาเร็ จของงาน ( = 3.87) ด้านความรับผิดชอบ ( = 3.84)
และด้านลักษณะของงาน ( = 3.80) ส่ วนที่เหลือ 4 ด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลางโดย
เรี ยงลาดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดไปหาต่าสุ ดได้แก่ ด้านสถานะของอาชีพ ( = 3.47) ด้านโอกาส
เจริ ญก้าวหน้าในอนาคต ( = 3.43) ด้านเงินเดือน ( = 3.38) ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว ( = 3.33)
2) ผลการเปรี ยบเทียบ พบว่า พนักงานขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในเขตพื้นที่อาเภอโพนทอง
จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และตาแหน่งงาน แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน 2) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ส่ วนตาบลในเขตพื้นที่อาเภอ โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเรี ยงลาดับความถี่สูงสุ ดไปหาต่าสุ ด 3
อันดับแรก ได้แก่ พนักงานควรให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงาน พนักงานควรมีความรับผิดชอบ
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โดยปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความรู ้ ความสามารถ และควรให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะ
ความคิดเห็นในการปฏิบตั ิงาน
อัญชลี ฆารสว่าง (2556) ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานและลูกจ้าง
เทศบาลตาบลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม วัตถุประสงค์การศึกษาวิจยั 1) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตาบลนาดูน 2) เพื่อเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตาบลนาดูน จาแนกตามระดับการศึกษา ประเภท
พนักงาน เงินเดือน ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน การอบรม/ สัมมนา และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาลตาบลนาดูน กลุ่มตัวอย่างเป็ นบุคลากรในเทศบาล
ตาบลนาดูน จานวน 61 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม ค่าอานาจ
จาแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.335 ถึง 0.989 และค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับของครอนบาค = 0.844 และแนว
คาถามสาหรับการสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ
ทดสอบที (Independent t-test) สถิติทดสอบเอฟ (F-test : One way ANOVA)
ผลการวิจยั พบว่า 1) พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลนาดูนมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.38, SD = 0.40) พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า เรี ยงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากน้อยไปมาก ดังนี้ ดา้ นเงินเดือน และผลประโยชน์เกื้อกูลมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( = 2.77,
SD = 0.58) รองลงมาด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ( = 2.82, SD = 0.64) ด้านความก้าวหน้า
ในตาแหน่งหน้าที่ ( = 2.90, SD = 0.73) ด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้า ( = 3.22, SD =
0.71) ด้านการยอมรับนับถือ ( = 3.30, SD = 0.57) ด้านความมัน่ คง ( = 3.33, SD = 0.59)
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ( = 3.37, SD = 0.64) หน้าลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ ( = 3.40, SD =
0.60) ด้านการปกครองบังคับบัญชา ( = 3.47, SD = 0.54) ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว ( = 3.48, SD
= 0.58) ด้านนโยบายและการบริ หารงานขององค์กร ( = 3.54, SD = 0.57) ด้านความรับผิดชอบ
( = 3.70, SD = 0.57) ด้านความสาเร็ จในการทางาน ( = 4.00, SD = 0.52) และด้านสถานะของ
อาชีพ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( = 4.80, SD = 0.71) 2) พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตาบลนาดูนที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทพนักงานเงินเดือน เวลาปฏิบตั ิงานแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน แต่พนักงานและลูกจ้างเทศบาลที่มีการอบรมและสัมมนาตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้น
ไปมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมากกว่าพนักงานและลูกจ้างเทศบาลที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมและ
สัมมนาอย่างมีนยั ยะสาคัญที่ระดับ 0.5 (p - value < 0.05) 3) ข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
เสริ มสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน ย่อมเกิดขึ้นได้ถา้ มีความ
กระตือรื อร้นที่จะแสวงหาความรู ้ใหม่ๆ ต้องเริ่ มจากการเปิ ดใจรับฟังอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนให้
ความสาคัญต่อความเจริ ญก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่มีความรับผิดชอบ ผูบ้ ริ หารมอบหมายงาน
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พร้อมอานาจหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานที่ใช้ทกั ษะตรงตามความต้องการและความถนัดของตนเอง
มีการตั้งเป้ าหมายในการทางานอย่างชัดเจน ผูบ้ งั คับบัญชาควรมีความเป็ นธรรม เป็ นตัวอย่างที่ดี
ใจกว้าง เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ มีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลอื่น และควรจัดสภาพแวดล้อมให้มีความ
เหมาะสมต่อ ต่อการใช้งาน
อุษา เฟื่ องประยูร (2558) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตอาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี วัตถุประสงค์การศึกษา
วิจยั 1) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ตามความคิดเห็นของพนักงานองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ในเขตอาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 2) เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ของพนักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขต
อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จาแนกตาม สถานภาพส่ วนบุคคล ใช้ตวั อย่างในการศึกษา จานวน
253 คน โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม โดยมีค่าความ
เชื่อมัน่ เท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
t-test ค่า F-test และการเปรี ยบเทียบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe test)
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นในเขตอาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ได้แก่
ด้านความรับผิดชอบ ด้านนโยบายและการบริ หารงาน ความสาเร็ จในงาน ด้านลักษณะงานที่ทา
ด้านการนิ เทศงานและการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน ด้านการยอมรับ
นับถือ ด้านความมัน่ คงในงาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนด้านความก้าวหน้า
ด้านสภาพแวดล้อม อยูใ่ นระดับปานกลางตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มี
ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน จาแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคลในภาพรวมพบว่า เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทางาน และสถานที่ทางานต่างกัน มีผลทาให้ปัจจัยที่มี
ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ส่ วนตาแหน่งงาน และ
รายได้ต่างกัน มีผลทาให้ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์เป็ นการวิจยั
เชิงปริ มาณ (Quantitative research)โดยใช้วจิ ยั เชิงสารวจ (Survey research method)และวิธีการเก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้กาหนดแนวทางในการดาเนินการวิจยั โดยมี
รายละเอียดดังหัวข้อต่อไปนี้
1. ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การสร้างเครื่ องมือและการตรวจสอบเครื่ องมือ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ บุคลากรหน่วยงานสนับสนุ นในสังกัดกรมการแพทย์
11 หน่วยงาน จานวน 360 คน ประกอบด้วย 1) สานักงานเลขานุการกรม 2) กองคลัง 3) สานัก
บริ หารทรัพยากรบุคคล 4) สานักวิชาการแพทย์ 5) สานักยุทธศาสตร์ การแพทย์ 6) กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 7) กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร 8) สานักสารสนเทศการแพทย์ 9) สานักกฎหมายการแพทย์
10) สถาบันวิจยั และประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ และ11) สานักนิเทศระบบการแพทย์
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 189 คน
2. การคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างและใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบ
ทราบจานวนประชากร โดยกาหนดความเชื่อมัน่ ที่ 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ดังสู ตรของ
(Yamane, 1967) ดังนี้
n

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = จานวนประชากร
E = 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95

N
1  Ne2

29
360
แทนค่าสู ตร

n=

1 + 360 (0.05)2
= 189 คน
3. การสุ่ มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็ น (Probability sampling) สุ่ มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ
(Stratified random sampling) โดยคานวณตามสัดส่ วนของประชากรแต่ละหน่วยงาน
ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนประชากร จาแนกตามหน่วยงานสนับสนุนในสังกัดกรมการแพทย์ (สานัก
บริ หารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์, 2560)
ลาดับที่

หน่ วยงาน

ประชากร

กลุ่มตัวอย่ าง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สานักงานเลขานุการกรม
กองคลัง
สานักบริ หารทรัพยากรบุคคล
สานักวิชาการแพทย์
สานักยุทธศาสตร์การแพทย์
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร
สานักสารสนเทศการแพทย์
สานักกฎหมายการแพทย์
สถาบันวิจยั และประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
สานักนิเทศระบบการแพทย์

57
51
59
45
30
12
9
22
16
36
23

30
27
31
24
16
6
5
11
8
19
12

360

189

รวมทั้งสิ้ น

เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยแบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นรายละเอียดข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ
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ระดับการศึกษา ประเภทตาแหน่ง อายุการทางาน จานวน 4 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็ นระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์
ประกอบด้วย 16 ด้าน จานวน 80 ข้อ
1. ปัจจัยจูงใจ (Motivation factors)
1.1 ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน
จานวน 5 ข้อ
1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ
จานวน 5 ข้อ
1.3 ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
จานวน 5 ข้อ
1.4 ความรับผิดชอบ
จานวน 5 ข้อ
1.5 ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน
จานวน 5 ข้อ
2. ปั จจัยค้ าจุน (Hygiene factors)
2.1 เงินเดือน
จานวน 5 ข้อ
2.2 โอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต
จานวน 5 ข้อ
2.3 ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
จานวน 5 ข้อ
2.4 ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
จานวน 5 ข้อ
2.5 ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
จานวน 5 ข้อ
2.6 สถานะของอาชีพ
จานวน 5 ข้อ
2.7 นโยบายและการบริ หาร
จานวน 5 ข้อ
2.8 สภาพแวดล้อมในการทางาน
จานวน 5 ข้อ
2.9 ความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว
จานวน 5 ข้อ
2.10 ความมุ่งมัน่ ในการทางาน
จานวน 5 ข้อ
2.11 การปกครองบังคับบัญชา
จานวน 5 ข้อ
มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ
ลิเคอร์ท (Likert, Best & Kahn, 1993, pp. 246-250) โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
5 คะแนน หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมาก
3 คะแนน หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานน้อย
1 คะแนน หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานน้อยที่สุด
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การสร้ างเครื่องมือและการตรวจสอบเครื่องมือ
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั โดยมีข้ นั ตอน ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในเรื่ องแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
โดยนามากาหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ ในการวิจยั กาหนดนิ ยามและเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
3. สร้างแบบสอบถามแล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจสอบและแก้ไขตาม
คาแนะนา
4. นาแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความเที่ยงตรง, เชิงเนื้ อหา (Content
validity) และทาการปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนา
5. นาแบบสอบถามมาปรับปรุ งแก้ไข แล้วนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อพิจารณา
และให้ความเห็นชอบ
6. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มประชากรที่มีลกั ษณะใกล้เคียง
หรื อเหมือนกับกลุ่มตัวอย่างแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คนแล้วนามาวิเคราะห์หาค่าอานาจ
จาแนกแบบสอบถามเป็ นข้อ โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson) ระหว่างคะแนนรายข้อ
และคะแนนรวม (Item-total correlation) ได้ค่าอานาจจาแนกรายการระหว่าง 0.67-1.00 และหา
ความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ (Alpha coefficient) ของ
(Cronbach, 1990, pp. 202-204) ซึ่ งได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามแต่ละด้าน และทั้งฉบับ
เท่ากับ .810
7. นาแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบความเชื่ อมัน่ (Reliability) และมีความสมบูรณ์
ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาต่อไป

การพิทกั ษ์ สิทธิกลุ่มตัวอย่ าง
1. ผูว้ จิ ยั รับรองว่าจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลเป็ นความลับ จะเปิ ดเผยได้เฉพาะส่ วนที่
เป็ นสรุ ปผลการวิจยั การเปิ ดเผยข้อมูลของบุคคลต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องได้รับอนุ ญาต
จากบุคคลผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั
2. การเข้าร่ วมโครงการวิจยั นี้เป็ นไปด้วยความสมัครใจ ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั สามารถ
ปฏิเสธการเข้าร่ วมโครงการวิจยั ได้ และสามารถถอนตัวออกจากการเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั ได้
ทุกเมื่อ โดยการปฏิเสธหรื อถอนตัวของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั จะไม่มีผลกระทบต่อสิ ทธิ ประการ
ใด ๆ ที่ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั จะพึงได้รับ
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามวิธีการและขั้นตอน ดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ขอหนังสื อจากวิทยาลัยการบริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อขอความ
อนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล
2. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บข้อมูลจากบุคลากรในสังกัด
กรมการแพทย์ซ่ ึ งเป็ นประชากรกลุ่มตัวอย่าง จานวน 189 คน โดยนาแบบสอบถามไปให้โดยตรง
ด้วยตนเอง พร้อมทั้งชี้แจง รายละเอียดและวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม โดยให้โอกาสผูต้ อบ
แบบสอบถามได้ทาแบบสอบถามอย่างอิสระ
3. จานวนแบบสอบถาม 189 ชุด สามารถเก็บคืนและตรวจสอบความสมบูรณ์ได้ท้ งั หมด
189 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยลาดับ ดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องทุกฉบับ
2. ลงรหัสแบบสอบถาม ให้คะแนนตามเกณฑ์น้ าหนักรายข้อบันทึกลงในคอมพิวเตอร์
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า ตามวิธีของลิเคอร์ ท (Likert) (Best & Kahn, 1993, pp.
246-250) จาแนกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด และบุญส่ ง นิลแก้ว, 2535, หน้า 23-24)
5 คะแนน หมายถึง
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมาก
3 คะแนน หมายถึง
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานน้อย
1 คะแนน หมายถึง
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานน้อยที่สุด
3. ประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ แล้วทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
3.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
โดยการบรรยายคุณลักษณะจากสถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
3.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามส่ วนที่ 2 ตามสมมติฐานที่กาหนดดังนี้
3.2.1 วิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์
จากหลักทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนาค่าเฉลี่ยที่ได้มาเทียบเกณฑ์
ของลิเคอร์ท
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(Likert) (Best & Kahn, 1993, PP. 246-250) จาแนกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด และบุญ
ส่ งนิลแก้ว, 2535, หน้า 23-24)
คะแนนเฉลี่ย 4.5 -5.00 หมายถึง มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
3.2.2 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัด
กรมการแพทย์ จาแนกตาม เพศ โดยใช้หลักทางสถิติ t-test (IndependentSamples) จาแนกตาม
การศึกษา ตาแหน่งปั จจุบนั อายุราชการ ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test (Oneway ANOVA)

สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป สถิติที่ใช้ คือ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ
(Percentage)
2. การวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์
สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
3. การเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์ สถิติ
ที่ใช้ คือ (t-test: Independent) จาแนกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ
4. การเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์ สถิติ
ที่ใช้ คือ สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบว่าแตกต่างกันได้
ทดสอบรายคู่โดยใช้สถิติของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) จาแนกมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ ระดับ
การศึกษา ประเภทตาแหน่ง และอายุการทางาน
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การวิจยั เรื่ องแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์ เพื่อ
เปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์ เป็ นการศึกษาวิจยั เชิง
ปริ มาณ (Quantitative research) เก็บรวบรวมข้อมูลจาก การตอบแบบสอบถาม (Questionnaire)
กาหนดกลุ่มตัวอย่างจานวน 189 คน ผูว้ จิ ยั ได้แจกแบบสอบถามจานวน 189 ชุด และรับกลับคืน
จานวน 189 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100 ผูว้ จิ ยั แบ่งการวิเคราะห์เป็ น 4 ส่ วน โดยนาเสนอตามลาดับดังนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
2. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์วจิ ยั ข้อที่ 1
3. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์วจิ ยั ข้อที่ 2
4. ผลการทดสอบสมมุติฐาน

ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยเพศ
ระดับการศึกษา ประเภทตาแหน่ง อายุการทางาน ผูว้ จิ ยั นาเสนอในรู ปตารางประกอบการบรรยาย
ดังนี้
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศ (n = 189)
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
50
139
189

ร้ อยละ
26.50
73.50
100.00

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของบุคลากรเกินครึ่ งที่ตอบแบบสอบถาม เป็ นเพศ
หญิง คิดเป็ นร้อยละ 73.50 อีกร้อยละ 26.50 เป็ นเพศชาย
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ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับการศึกษา (n = 189)
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม

จานวน
23
143
43
189

ร้ อยละ
12.20
65.10
22.80
100.00

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม ส่ วนมากร้อยละ
65.10 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี รองลงมาคือ ร้อยละ 22.80 ระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี และส่ วน
น้อยที่สุดร้อยละ 12.20 มีการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี
ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามประเภทตาแหน่ง (n = 189)
ประเภทตาแหน่ ง
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุ ข
รวม

จานวน
77
15
65
32
189

ร้ อยละ
40.70
7.90
34.40
16.90
100.00

จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของบุคลากรที่ตอบแบบสอบถามเป็ นข้าราชการมาก
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 40.70 รองลงมาคือพนักงานราชการ คิดเป็ นร้อยละ 34.40 พนักงานกระทรวง
สาธารณสุ ข คิดเป็ นร้อยละ 16.90 และลูกจ้างประจา คิดเป็ นร้อยละ 7.90 ตามลาดับ
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ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอายุการทางาน (n = 189)
อายุการทางาน
น้อยกว่า 5 ปี
5-10 ปี
11-15 ปี
มากกว่า 15 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน
100
37
14
38
189

ร้ อยละ
52.90
19.60
7.40
20.10
100.00

จากตารางที่ 5 พบว่า บุคลากรที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ร้อยละ 52.90 มีอายุการทางาน
น้อยกว่า 5 ปี รองลงมาคือร้อยละ 20.10 มีอายุการทางานมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 19.60 มีอายุการ
ทางาน 5-10 ปี และส่ วนน้อยที่สุดร้อยละ 7.40 มีอายุการทางาน 11-15 ปี

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ วจิ ัยข้ อที่ 1
จากการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์ โดยสร้าง
แบบสอบถามจานวน 80 ข้อ รายละเอียดการวิเคราะห์ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัด
กรมการแพทย์โดยรวม และในแต่ละด้าน (n = 189)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในสั งกัดกรมการแพทย์
ด้านความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน
ด้านเงินเดือน
ด้านโอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต

3.97
3.60
3.70
3.91
3.44
3.06
3.17

SD

ระดับแรงจูงใจ

0.46
0.55
0.61
0.51
0.69
0.87
0.78

มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

37
ตารางที่ 6 (ต่อ)
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในสั งกัดกรมการแพทย์
8. ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
9. ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
10. ด้านความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
11. ด้านสถานะของอาชีพ
12. ด้านนโยบายและการบริ หาร
13. ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
14. ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว
15. ด้านความมุ่งมัน่ ในการทางาน
16. ด้านการปกครองบังคับบัญชา
รวม

3.60
3.79
3.73
3.76
3.60
3.69
3.63
4.00
3.54
3.64

SD

ระดับแรงจูงใจ

0.69
0.58
0.58
0.62
0.63
0.69
0.57
0.57
0.84
0.45

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 6 พบว่าผลการสารวจแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัด
กรมการแพทย์ โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ
แรก ได้แก่ ด้านความมุ่งมัน่ ในการทางาน ด้านความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน และด้านความ
รับผิดชอบ ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านเงินเดือน

38
ตารางที่ 7 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
กลุ่มตัวอย่าง ในด้านความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน (n = 189)
ระดับแรงจูงใจ
ด้ านความสาเร็จ
ในการปฏิบัติงาน

มาก มาก
ทีส่ ุ ด
1. ท่านสามารถปฏิบตั ิงานที่ 48
117
ได้รับมอบหมายให้สาเร็ จ
(25.40) (61.90)
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
2. ท่านสามารถแก้ไขปั ญหา 30
124
ที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบตั ิงาน (15.90) (65.60)
ได้
3. ท่านมีความภูมิใจใน
62
95
ความสาเร็ จของงานที่ท่าน (32.80) (50.30)
ปฏิบตั ิ
4. ท่านสามารถวางแผนการ 25
104
ปฏิบตั ิงานเพื่อป้ องกัน
(13.20) (55.00)
ปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
5. ท่านสามารถปฏิบตั ิงาน
19
112
ให้เป็ นที่พอใจแก่
(10.10) (59.30)
ผูบ้ งั คับบัญชา
รวม

SD

แปล
ความ

ปาน น้ อย น้ อย
กลาง
ทีส่ ุ ด
24
0
0 4.13 0.60 มาก
(12.70) (0.00) (0.00)
35
0
0 3.97 0.58 มาก
(18.50) (0.00) (0.00)
31
1
0 4.15 0.70 มาก
(16.40) (0.50) (0.00)
60
0
0 3.81 0.64 มาก
(31.70) (0.00) (0.00)
57
1
0 3.79 0.61 มาก
(30.20) (0.50) (0.00)
3.97 0.46 มาก

จากตารางที่ 7 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์ ด้าน
ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน โดยรวมและรายข้อ อยูใ่ นระดับมาก เรี ยงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย สามอันดับแรก ได้แก่ ท่านมีความภูมิใจในความสาเร็ จของงานที่ท่านปฏิบตั ิอยูใ่ นอันดับแรก
รองลงมาคือ ท่านสามารถปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
และท่านสามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบตั ิงานได้ ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่
ท่านสามารถปฏิบตั ิงานให้เป็ นที่พอใจแก่ผบู ้ งั คับบัญชา

39
ตารางที่ 8 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
กลุ่มตัวอย่าง ในด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (n = 189)
ระดับแรงจูงใจ
ด้ านการได้ รับการยอมรับ
นับถือ

มาก มาก
ปาน น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
1. ท่านได้รับคาชมเชยใน
16
80
82
11
งานที่ปฏิบตั ิ
(8.50) (42.30) (43.40) (5.80)
2. ท่านได้รับการยอมรับนับ 14
96
74
5
ถือจากเพื่อนร่ วมงาน
(7.40) (50.80) (39.20) (2.60)
3. ท่านได้รับความไว้วางใจ 13
96
80
0
ในการขอคาปรึ กษาจาก
(6.90) (50.80) (42.30) (0.00)
เพื่อนร่ วมงาน
4. ท่านได้รับความไว้วางใจ 16
91
71
11
และได้รับมอบหมายให้
(8.50) (48.10) (37.60) (5.80)
ปฏิบตั ิงาน
ที่สาคัญ
5. การแสดงความคิดเห็น
17
84
84
3
ของท่านได้รับการยอมรับ
(9.00) (44.40) (44.40) (1.60)
จากผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อน
ร่ วมงาน
รวม

SD

แปล
ความ

น้ อย
ทีส่ ุ ด
0 3.53 0.73 มาก
(0.00)
0 3.63 0.66 มาก
(0.00)
0 3.65 0.60 มาก
(0.00)
0 3.59 0.72 มาก
(0.00)

1 3.60 0.69 มาก
(0.50)

3.60 0.55 มาก

จากตารางที่ 8 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์ ด้านการ
ได้รับการยอมรับนับถือ โดยรวม และรายข้อ อยูใ่ นระดับมาก เรี ยงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
สามอันดับแรก ได้แก่ ท่านได้รับความไว้วางใจในการขอคาปรึ กษาจากเพื่อนร่ วมงานอยูใ่ นอันดับ
แรก รองลงมาคือ ท่านได้รับการยอมรับนับถือจากเพื่อนร่ วมงาน และการแสดงความคิดเห็นของ
ท่านได้รับการยอมรับจากผูบ้ งั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่
ท่านได้รับคาชมเชยในงานที่ปฏิบตั ิ

40
ตารางที่ 9 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
กลุ่มตัวอย่าง ในด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ (n = 189)
ระดับแรงจูงใจ
ด้ านลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
1. งานที่ท่านได้รับ
มอบหมายตรงกับความถนัด
และเหมาะสมกับความรู ้
ความสามารถของท่าน
2. ท่านมีทศั นคติที่ดีต่องาน
ของท่าน
3. ลักษณะงานของท่าน
ส่ งเสริ มให้ท่านมีความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์
4. ลักษณะงานที่ท่านปฏิบตั ิ
มีความท้าทาย ทาให้รู้สึก
อยากปฏิบตั ิงาน
5. ท่านสามารถเลือกวิธี
ดาเนินงานที่เหมาะสมในการ
ปฏิบตั ิงานได้ดว้ ยตนเอง

SD แปล
ความ

มาก
มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
29
102
51
5
2 3.80 0.76 มาก
(15.30) (54.00) (27.00) (2.60) (1.10)

33
98
55
3
0 3.85 0.71 มาก
(17.50) (51.90) (29.10) (1.60) (0.00)
23
82
77
6
1 3.63 0.75 มาก
(12.20) (43.40) (40.70) (3.20) (0.50)
24
80
70
13
2 3.59 0.83 มาก
(12.70) (42.30) (37.00) (6.90) (1.10)
24
84
69
11
1 3.63 0.79 มาก
(12.70) (44.40) (36.50) (5.80) (0.50)
รวม

3.70 0.61 มาก

จากตารางที่ 9 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ โดยรวมและรายข้อ อยูใ่ นระดับมาก เรี ยงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ ท่านมีทศั นคติที่ดีต่องานของท่านอยูใ่ นอันดับแรก รองลงมาคือ งานที่ท่านได้รับ
มอบหมายตรงกับความถนัดและเหมาะสมกับความรู ้ความสามารถของท่าน ท่านสามารถเลือกวิธี
ดาเนินงานที่เหมาะสมในการปฏิบตั ิงานได้ดว้ ยตนเอง และลักษณะงานของท่านส่ งเสริ มให้ท่าน
มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ลักษณะงานที่ท่านปฏิบตั ิมีความ
ท้าทายทาให้รู้สึกอยากปฏิบตั ิงาน

41
ตารางที่ 10 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
กลุ่มตัวอย่าง ในด้านความรับผิดชอบ (n = 189)
ระดับแรงจูงใจ
ด้ านความรับผิดชอบ

มาก
มาก
ทีส่ ุ ด
1. ผูบ้ งั คับบัญชาเปิ ดโอกาส 28
86
ให้ท่านตัดสิ นใจในงานที่
(14.80) (45.50)
ปฏิบตั ิอย่างอิสระ
2. ท่านสามารถปฏิบตั ิงาน
30
117
ตามหน้าที่ได้สาเร็ จลุล่วง
(14.80) (14.80)
ตามวัตถุประสงค์ในเวลาที่
กาหนด
3. ท่านสามารถจัดลาดับ
34
112
ความสาคัญของงานได้
(18.00) (59.30)
4. ท่านยินดีแก้ไขปรับปรุ ง
66
100
งานเมื่อพบข้อบกพร่ อง
(34.90) (52.90)
5. ท่านได้รับมอบหมายให้
32
91
ทางานใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ
(16.90) (48.10)
รวม

SD แปล
ความ

ปาน น้ อย น้ อย
กลาง
ทีส่ ุ ด
61
12
2 3.67 0.84 มาก
(32.30) (6.30) (1.10)
40
2
0 3.93 0.64 มาก
(14.80) (14.80) (0.00)

42
1
0 3.95
(22.20) (0.50) (0.00)
21
2
0 4.22
(11.10) (1.10) (0.00)
63
3
0 3.80
(33.30) (1.60) (0.00)
3.91

0.65 มาก
0.67 มาก
0.72 มาก
0.51 มาก

จากตารางที่ 10 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์
ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมและรายข้อ อยูใ่ นระดับมาก เรี ยงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
สามอันดับแรก ได้แก่ ท่านยินดีแก้ไขปรับปรุ งงานเมื่อพบข้อบกพร่ องอยูใ่ นอันดับแรก รองลงมาคือ
ท่านสามารถจัดลาดับความสาคัญของงานได้ และท่านได้รับมอบหมายให้ทางานใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ
ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ผูบ้ งั คับบัญชาเปิ ดโอกาสให้ท่านตัดสิ นใจในงานที่ปฏิบตั ิ
อย่างอิสระ

42
ตารางที่ 11 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
กลุ่มตัวอย่าง ในด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน (n = 189)
ระดับแรงจูงใจ
ด้ านความก้าวหน้ าใน
ตาแหน่ งหน้ าทีก่ ารงาน

SD แปล
ความ

มาก
มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
19
61
84
18
7 3.35 0.92 ปาน
(10.10) (32.30) (44.40) (9.50) (3.70)
กลาง

1. หน่วยงานของท่านมี
เกณฑ์การพิจารณาเลื่อน
ตาแหน่งอย่างเป็ นธรรม
2. งานที่ท่านปฏิบตั ิทาให้
30
91
62
6
ตนเองมีประสบการณ์
(15.90) (48.10) (32.80) (3.20)
3. ท่านรู ้สึกว่าในสายงาน
14
55
81
21
ของท่านมีโอกาสเติบโต
(7.40) (29.01) (42.90) (11.10)
4. ผูบ้ งั คับบัญชาแนะนา
19
76
71
17
ช่วยเหลือให้เกิด
(10.10) (40.20) (37.60) (9.00)
ความก้าวหน้า
5. ผลการปฏิบตั ิงานของ
20
80
73
12
ท่านถูกนามาประเมินอยูใ่ น (10.60) (42.30) (38.60) (6.30)
ระดับที่น่าพอใจ
รวม

0 3.77 0.75 มาก
(0.00)
18 3.14 1.03 ปาน
(9.50)
กลาง
6 3.45 0.90 ปาน
(3.20)
กลาง
4 3.53 0.84 มาก
(2.10)
3.44 0.69 ปาน
กลาง

จากตารางที่ 11 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เรี ยงอันดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย สามอันดับแรก ได้แก่ งานที่ท่านปฏิบตั ิทาให้ตนเองมีประสบการณ์ และความ
ชานาญเพิ่มขึ้นอยูใ่ นอันดับแรก รองลงมาคือ ผลการปฏิบตั ิงานของท่านถูกนามาประเมินอยูใ่ น
ระดับที่น่าพอใจ และผูบ้ งั คับบัญชาแนะนาช่วยเหลือให้เกิดความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน
ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ท่านรู ้สึกว่าในสายงานของท่านมีโอกาสเติบโต และก้าวหน้าได้

43
ตารางที่ 12 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
กลุ่มตัวอย่าง ในด้านเงินเดือน (n = 189)
ระดับแรงจูงใจ
ด้ านเงินเดือน
1. เงินเดือนที่ท่านได้รับ
เหมาะสมกับความรู ้
ความสามารถของท่าน
2. เงินเดือนที่ท่านได้รับ
เหมาะสมกับปริ มาณงาน
ที่ท่านรับผิดชอบ
3. การปรับเงินเดือน
เหมาะสมกับผลงาน
4. เงินเดือนที่ได้รับ
เหมาะสมกับค่าครองชีพ
และสภาพเศรษฐกิจ
5. ท่านพอใจกับเงินเดือน
ที่ได้รับ

SD

แปล
ความ

มาก มาก
ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
13
67
72
23
14 3.22 1.00 ปาน
(6.90) (35.40) (38.10) (12.20) (7.40)
กลาง
10
56
97
21
11 3.17 0.90 ปาน
(5.30) (29.60) (48.10) (11.10) (5.80)
กลาง
14
51
94
21
9
3.21 0.91 ปาน
(7.40) (27.00) (49.70) (11.10) (4.80)
กลาง
9
39
66
49
26 2.77 1.07 ปาน
(4.80) (20.60) (34.90) (25.90) (13.80)
กลาง
13
48
65
46
17 2.97 1.06 ปาน
(6.90) (25.40) (34.40) (24.30) (9.00)
กลาง
รวม
3.06 0.87 ปาน
กลาง

จากตารางที่ 12 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์
ด้านเงินเดือน โดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับปานกลาง เรี ยงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
สามอันดับแรก ได้แก่ เงินเดือนที่ท่านได้รับเหมาะสมกับความรู ้ความสามารถของท่านอยูใ่ นอันดับ
แรก รองลงมาคือ การปรับเงินเดือนเหมาะสมกับผลงาน และเงินเดือนที่ท่านได้รับเหมาะสมกับ
ปริ มาณงานที่ท่านรับผิดชอบ ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับค่า
ครองชีพ และสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั

44
ตารางที่ 13 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
กลุ่มตัวอย่าง ในด้านโอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (n = 189)
ระดับแรงจูงใจ
ด้ านโอกาสได้ รับ
ความก้าวหน้ าในอนาคต
1. ท่านได้รับการส่ งเสริ ม
ให้มีโอกาสในการเข้าร่ วม
ประชุม ฝึ กอบรม
2. ท่านมีโอกาสได้ไป
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
3. ท่านมีโอกาสเลื่อน
ตาแหน่งที่สูงขึ้นในสาย
งานที่ปฏิบตั ิ
4. หน่วยงานของท่านเปิ ด
โอกาสให้ลาศึกษาต่อได้
5. ท่านได้รับการ
สนับสนุนให้เจริ ญก้าวหน้า
ตามความรู้ ความสามารถ

มาก
มาก ปาน น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
28
69
67
18
(14.80) (36.50) (35.40) (9.50)

SD แปล
ความ

น้ อย
ทีส่ ุ ด
7 3.49 0.98 ปาน
(3.70)
กลาง

24
63
72
25
5 3.40 0.96 ปาน
(12.70) (33.30) (38.10) (13.20) (2.60)
กลาง
8
38
87
39
17 2.90 0.96 ปาน
(4.20) (20.10) (46.00) (20.60) (9.00)
กลาง
10
49
80
30
20 2.99 1.02 ปาน
(5.30) (25.90) (42.30) (15.90) (10.60)
กลาง
11
56
75
36
11 3.11 0.97 ปาน
(5.30) (5.30) (5.30 (5.30) (5.30)
กลาง
รวม

3.17 0.78 ปาน
กลาง

จากตารางที่ 13 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์
ด้านโอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต โดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับปานกลาง เรี ยงอันดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามอันดับแรก ได้แก่ ท่านได้รับการส่ งเสริ มให้มีโอกาสในการเข้าร่ วม
ประชุม ฝึ กอบรมหรื อสัมมนาอยูใ่ นอันดับแรก รองลงมาคือ ท่านมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานนอก
สถานที่ และท่านได้รับการสนับสนุนให้มีความเจริ ญก้าวหน้า ตามความรู ้ ความสามารถของท่าน
ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ท่านมีโอกาสเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานที่ปฏิบตั ิ

45
ตารางที่ 14 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของกลุ่ม
ตัวอย่าง ในด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา (n = 189)
ระดับแรงจูงใจ
ด้ านความสั มพันธ์ กบั
ผู้บังคับบัญชา

มาก
มาก
ทีส่ ุ ด
1. ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านมี
28
75
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ดูแล
(14.80) (39.70)
และใส่ ใจต่อลูกน้อง
2. เมื่อท่านเกิดปั ญหาการ
25
82
ทางานผูบ้ งั คับบัญชาให้
(13.20) (43.40)
คาแนะนา ช่วยเหลือ
3. ท่านมีโอกาสพบปะ
15
47
สังสรรค์นอกเวลา
(7.90) (24.90)
ปฏิบตั ิงานกับผูบ้ งั คับบัญชา
4. ท่านให้ความเคารพยก
38
82
ย่องผูบ้ งั คับบัญชาในโอกาส (20.10) (43.40)
ต่าง ๆ
5. เมื่อผูบ้ งั คับบัญชาขอ
42
108
ความร่ วมมือกับท่าน
(22.20) (57.10)
ท่านเต็มใจปฏิบตั ิ
รวม

SD แปล
ความ

ปาน น้ อย น้ อย
กลาง
ทีส่ ุ ด
65
16
5 3.56 0.93 มาก
(34.40) (8.50) (2.60)
67
13
2 3.61 0.84 มาก
(35.40) (6.90) (1.10)

81
30
16 3.08 1.03 ปาน
(42.90) (15.90) (8.50)
กลาง
63
3
3 3.79 0.83 มาก
(33.30) (1.60) (1.60)
35
3
1 3.99 0.72 มาก
(18.50) (1.60) (0.50)
3.60 0.69 มาก

จากตารางที่ 14 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์
ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
สามอันดับแรก ได้แก่ เมื่อผูบ้ งั คับบัญชาขอความร่ วมมือกับท่าน ท่านเต็มใจที่จะปฏิบตั ิอยูใ่ นอันดับ
แรก รองลงมาคือ ท่านให้ความเคารพยกย่องสรรเสริ ญผูบ้ งั คับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ และเมื่อท่าน
เกิดปั ญหาอุปสรรคในการทางาน ผูบ้ งั คับบัญชาให้คาแนะนา และช่วยเหลือเสมอ ส่ วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ท่านมีโอกาสร่ วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์ นอกเหนื อเวลาปฏิบตั ิงานกับ
ผูบ้ งั คับบัญชา

46
ตารางที่ 15 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
กลุ่มตัวอย่าง ในด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน (n = 189)
ระดับแรงจูงใจ
ด้ านความสั มพันธ์ กบั เพือ่ น
ร่ วมงาน

มาก
มาก
ทีส่ ุ ด
1. ท่านปฏิบตั ิงานเป็ นทีมกับ 32
102
เพื่อนร่ วมงานอย่างมี
(16.90) (54.00)
ประสิ ทธิภาพ
2. ท่านมีโอกาสร่ วมกิจกรรม 21
81
พบปะสังสรรค์ นอกเหนือ
(11.10) (42.90)
เวลาปฏิบตั ิงาน
3. ท่านสามารถขอความ
32
108
ช่วยเหลือจากเพื่อนร่ วมงาน (16.90) (57.10)
ได้หากท่านประสบปั ญหา
4. ท่านยกย่อง ชมเชยเพื่อน
31
109
ร่ วมงานตามโอกาสที่
(16.40) (57.70)
เหมาะสมด้วยความจริ งใจ
5. ท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั
39
95
เพื่อนร่ วมงาน แสดงความ
(20.60) (50.30)
คิดเห็นการปฏิบตั ิงานได้
รวม

SD แปล
ความ

ปาน น้ อย น้ อย
กลาง
ทีส่ ุ ด
49
6
0 3.85 0.73 มาก
(25.90) (3.20) (0.00)

65
15
7 3.50 0.92 ปาน
(34.40) (7.90) (3.70)
กลาง
44
5
0 3.88 0.70 มาก
(23.30) (2.60) (0.00)
43
6
0 3.87 0.71 มาก
(22.80) (3.20) (0.00)
51
3
1 3.89 0.76 มาก
(27.00) (1.60) (0.50)
3.79 0.58 มาก

จากตารางที่ 15 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์
ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
สามอันดับแรก ได้แก่ ท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงาน สามารถแสดงความคิดเห็นในการ
ปฏิบตั ิงานต่อกันได้อยูใ่ นอันดับแรก รองลงมาคือ ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่ วมงาน
ได้หากท่านประสบปั ญหาหรื อมีขอ้ สงสัย และท่านยกย่อง ชมเชยเพื่อนร่ วมงานตามโอกาสที่
เหมาะสม ด้วยความจริ งใจ ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ท่านมีโอกาสร่ วมกิจกรรมพบปะ
สังสรรค์นอกเหนื อเวลาปฏิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอ

47
ตารางที่ 16 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
กลุ่มตัวอย่าง ในด้านความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (n = 189)
ระดับแรงจูงใจ
ด้ านความสั มพันธ์ กับ
ผู้ใต้ บังคับบัญชา

มาก
มาก ปาน น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
29
93
69
2
(15.30) (49.20) (33.30) (1.10)
20
107
58
3
(10.60) (56.60) (30.70) (1.60)

SD แปล
ความ

น้ อย
ทีส่ ุ ด
2 3.77 0.75 มาก
(1.10)
1
(0.50) 3.75 0.68 มาก

1. ท่านมีความสัมพันธ์ที่ดี
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้เกียรติ
2. ท่านช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาและให้คาแนะนา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
3. ท่านให้ความยุติธรรมแก่
21
109
58
1
0 3.79 0.65
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความ
(11.10) (57.70) (30.70) (0.50) (0.00)
เสมอภาค
4. ท่านมีโอกาสร่ วมกิจกรรม 19
86
73
8
3 3.58 0.79
พบปะสังสรรค์ นอกเหนือ
(10.10) (45.50) (38.60) (4.20) (1.60)
เวลาปฏิบตั ิงาน
5. ท่านสามารถปฏิบตั ิงาน
22
108
54
5
0 3.78 0.67
ร่ วมกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้ (11.60) (57.10) (28.60) (2.60) (0.00)
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
รวม
3.73 0.58

มาก

มาก

มาก

มาก

จากตารางที่ 16 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์
ด้านความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา โดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก เรี ยงอันดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย สามอันดับแรก ได้แก่ ท่านให้ความยุติธรรมแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความเสมอภาค
อยูใ่ นอันดับแรก รองลงมาคือ ท่านสามารถปฏิบตั ิงานร่ วมกันกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้เกียรติท่าน
ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ท่านมีโอกาสร่ วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์ นอกเหนื อเวลา
ปฏิบตั ิงานกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา

48
ตารางที่ 17 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
กลุ่มตัวอย่าง ในด้านสถานะของอาชีพ (n = 189)
ระดับแรงจูงใจ
ด้ านสถานะของอาชีพ

มาก
มาก ปาน
ทีส่ ุ ด
กลาง
1. ท่านมีความรู ้สึกมัน่ คงใน
25
98
50
ชีวติ ที่ปฏิบตั ิงานหน่วยงานนี้ (13.20) (51.90) (26.50)
2. ตาแหน่งหน้าที่ของท่านมี
34
86
60
คุณค่าก่อให้เกิดความ
(18.00) (45.50) (31.70)
ภาคภูมิใจในตนเอง
3. ท่านพอใจกับลักษณะงาน
24
77
72
ที่ท่านปฏิบตั ิอยู่
(12.70) (40.70) (38.10)
4. งานที่ท่านปฏิบตั ิมีเกียรติ
42
85
57
มีศกั ดิ์ศรี และสาคัญต่อ
(22.20) (45.00) (30.20)
อนาคต
5. งานที่ท่านปฏิบตั ิเป็ นที่
40
109
39
ยอมรับของสังคม
(21.20) (57.70) (20.60)
รวม

น้ อย

SD แปล
ความ

น้ อย
ทีส่ ุ ด
11
5 3.67 0.87 มาก
(5.80) (2.60)
9
0 3.77 0.79 มาก
(4.80) (0.00)
11
5 3.55 0.88 มาก
(5.80) (2.60)
3
2 3.86 0.81 มาก
(1.60) (1.10)
1
0 3.99 0.66 มาก
(0.50) (0.00)
3.76 0.62 มาก

จากตารางที่ 17 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์
ด้านสถานะของอาชีพ โดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก เรี ยงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
สามอันดับแรก ได้แก่ งานที่ท่านปฏิบตั ิเป็ นที่ยอมรับของสังคมอยูใ่ นอันดับแรก รองลงมาคือ งานที่
ท่านปฏิบตั ิมีเกียรติ มีศกั ดิ์ศรี สาคัญต่ออนาคต และตาแหน่งหน้าที่ของท่านมีคุณค่าก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ท่านพอใจกับลักษณะงานที่ท่านปฏิบตั ิอยู่

49
ตารางที่ 18 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
กลุ่มตัวอย่าง ในด้านนโยบาย และการบริ หาร (n = 189)
ระดับแรงจูงใจ
ด้ านนโยบาย และการ
บริหาร

SD แปล
ความ

มาก
มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
48
117
24
0
0 3.64 0.72 มาก
(25.40) (61.90) (12.70) (0.00) (0.00)

1. หน่วยงานของท่านมี
กฎเกณฑ์ ระเบียบการ
ปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน
2. หน่วยงานของท่านมีการ
15
67
77
บริ หารงานอย่างเป็ นระบบ (7.90) (35.40) (40.70)
ไม่ซ้ าซ้อนกัน
3. นโยบาย วิสัยทัศน์
24
82
76
และพันธกิจเหมาะสม
(12.70) (43.40) (40.20)
4. หน่วยงานของท่านมีการ
18
100
57
วางแผนปฏิบตั ิงานล่วงหน้า (9.50) (52.90) (30.20)
5. ท่านมีความตั้งใจ เต็มใจ
29
98
58
ที่จะปฏิบตั ิงานเพื่อความ
(15.30) (51.90) (30.70)
ก้าวหน้าของหน่วยงาน
รวม

24
6 3.32 0.90 ปาน
(12.70) (3.20)
กลาง
5
2 3.64 0.77 มาก
(2.60) (1.10)
12
2 3.63 0.78 มาก
(6.30) (1.10)
4
0 3.80 0.72 มาก
(2.10) (0.00)
3.60 0.63 มาก

จากตารางที่ 18 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์
ด้านนโยบายและการบริ หาร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
สามอันดับแรก ได้แก่ ท่านมีความตั้งใจและเต็มใจ ที่จะปฏิบตั ิงานตามนโยบาย เพื่อความก้าวหน้า
ของหน่วยงานอยูใ่ นอันดับแรก รองลงมาคือ นโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจมีความเหมาะสม
และหน่วยงานของท่านมีกฎเกณฑ์ และระเบียบในการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด ได้แก่ หน่วยงานของท่านมีการบริ หารงานอย่างเป็ นระบบไม่ซ้ าซ้อนกัน

50
ตารางที่ 19 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
กลุ่มตัวอย่าง ในด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน (n = 189)
ระดับแรงจูงใจ
ด้ านสภาพแวดล้อม
ในการทางาน
1. สถานที่ปฏิบตั ิงานของ
ท่านมีแสงสว่าง อุณหภูมิ
เหมาะสม ต่อการปฏิบตั ิงาน
2. หน่วยงานของท่านมี
อุปกรณ์เครื่ องมือ วัสดุ
สานักงาน ที่มีสภาพดี และมี
จานวนเพียงพอ
3. หน่วยงานของท่านมี
สถานที่ และห้องปฏิบตั ิงาน
มีสภาพที่เหมาะสม
4. หน่วยงานของท่านมี
สาธารณูปโภค อย่างเพียงพอ
5. หน่วยงานของท่านมีความ
สะอาด ปลอดภัย ไม่มี
มลภาวะ

SD แปล
ความ

มาก
มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
36
101
51
1
0 3.90 0.70 มาก
(19.00) (53.40) (27.00) (0.50) (0.00)
27
79
63
16
4 3.58 0.91 มาก
(14.30) (41.80) (33.30) (8.50) (2.10)

25
85
66
10
3 3.63 0.83 มาก
(13.20) (45.00) (34.90) (5.30) (1.60)
30
90
54
13
2 3.70 0.85 มาก
(15.90) (47.60) (28.60) (6.90) (1.10)
25
96
52
14
2 3.68 0.83 มาก
(13.20) (50.80) (27.50 (7.40) (1.10)
รวม

3.63 0.69 มาก

จากตารางที่ 19 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก เรี ยงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย สามอันดับแรก ได้แก่ สถานที่ปฏิบตั ิงานของท่านมีแสงสว่าง อุณหภูมิ เหมาะสม ต่อการปฏิบตั ิงาน
อยูใ่ นอันดับแรก รองลงมาคือ หน่วยงานของท่านมีเครื่ องอานวยความสะดวก และสาธารณูปโภค
อย่างเพียงพอ เช่น ระบบประปา ไฟฟ้ า น้ าดื่ม ฯ และหน่วยงานของท่านมีความสะอาด ปลอดภัย
ไม่มีมลภาวะ ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ หน่วยงานของท่านมีอุปกรณ์เครื่ องมือ วัสดุ
สานักงาน ที่มีสภาพดี และมีจานวนเพียงพอ

51
ตารางที่ 20 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
กลุ่มตัวอย่าง ในด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว (n = 189)
ระดับแรงจูงใจ
ด้ านความเป็ นอยู่ส่วนตัว

มาก
มาก ปาน
ทีส่ ุ ด
กลาง
1. ท่านมีความสุ ข และพอใจ
23
89
64
กับงานที่ปฏิบตั ิ
(12.20) (47.10) (33.90)
2. หน่วยงานของท่านมี
24
96
57
สวัสดิการที่เอื้อต่อการ
(12.70) (50.80) (30.20)
เดินทาง เช่น มียานพาหนะ
รับ-ส่ งบุคลากร
3. ท่านสามารถเดินทางไป
29
85
68
ทางานสะดวกหรื อไม่ลาบาก (15.30) (45.00) (36.00)
4. งานของท่านไม่มี
29
71
78
ผลกระทบต่อการใช้ชีวิต
(15.30) (37.60) (41.30)
ส่ วนตัว
5. ท่านรู ้สึกว่าการให้
17
88
70
สวัสดิการ เช่น ค่ารักษา
(9.00) (46.60) (37.00)
พยาบาลหรื อค่าเดินทางไป
ราชการมีความเหมาะสม
รวม

น้ อย

SD แปล
ความ

น้ อย
ทีส่ ุ ด
10
3 3.63 0.82 มาก
(5.30) (1.60)
9
3 3.68 0.81 มาก
(4.80) (1.60)

6
1 3.71 0.78 มาก
(3.20) (0.50)
9
2 3.61 0.84 มาก
(4.80) (1.10)
11
3 3.56 0.80 มาก
(5.80) (1.60)

3.63 0.57 มาก

จากตารางที่ 20 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์
ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว โดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก เรี ยงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
สามอันดับแรก ได้แก่ ท่านสามารถเดินทางไปทางานสะดวกหรื อไม่ลาบากจนเกินไปอยูใ่ นอันดับ
แรก รองลงมาคือ หน่วยงานของท่านมีสวัสดิการที่เอื้อต่อการเดินทาง เช่น มียานพาหนะรับ-ส่ ง
บุคลากร และท่านมีความสุ ข พอใจกับงานที่ปฏิบตั ิ ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ท่านรู ้สึกว่า
การให้สวัสดิการเช่น ค่ารักษา พยาบาลหรื อค่าเดินทางไปราชการมีความเหมาะสม

52
ตารางที่ 21 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
กลุ่มตัวอย่าง ในด้านความมุ่งมัน่ ในการทางาน (n = 189)
ระดับแรงจูงใจ
ด้ านความมุ่งมั่น
ในการทางาน

มาก
มาก ปาน น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
1. ท่านมีความเอาใจใส่
38
117
32
2
และทุ่มเทในการปฏิบตั ิงาน (20.10) (61.90) (16.90) (1.10)
2. ท่านมีความมุ่งมัน่ ในการ
46
105
37
1
ดาเนินงานให้บรรลุเป้ าหมาย (24.30) (55.60) (19.60) (0.50)
3. ท่านพยายามแก้ปัญหา
44
109
35
1
และอุปสรรคในการ
(23.30) (57.70) (18.50) (0.50)
ปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จ
4. ท่านมีความรับผิดชอบ
44
100
41
4
และตรงต่อเวลา
(23.30) (52.90) (21.70) (2.1)
5. ท่านปรับปรุ ง และพัฒนา
41
105
42
1
การปฏิบตั ิงานด้วยตนเอง
(21.70) (55.60) (22.20) (0.50)
รวม

SD แปล
ความ

น้ อย
ทีส่ ุ ด
0 4.01 0.64 มาก
(0.00)
0 4.04 0.67 มาก
(0.00)
0 4.04 0.66 มาก
(0.00)
0 3.97 0.73 มาก
(0.00)
0 3.98 0.68 มาก
(0.00)
4.00 0.57 มาก

จากตารางที่ 21 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์
ด้านความมุ่งมัน่ ในการทางาน โดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก เรี ยงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย สามอันดับแรก ได้แก่ ท่านมีความมุ่งมัน่ ในการดาเนิ นงานให้บรรลุเป้ าหมายอยูใ่ นอันดับแรก
รองลงมาคือ หน่วยงานท่านพยายามแก้ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จ และท่านมี
ความเอาใจใส่ ทุ่มเทในการปฏิบตั ิงาน ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ท่านมีความรับผิดชอบ
และตรงต่อเวลา

53
ตารางที่ 22 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
กลุ่มตัวอย่าง ในด้านการปกครองบังคับบัญชา (n = 189)
ระดับแรงจูงใจ
ด้ านการปกครองบังคับ
บัญชา
1. ผูบ้ งั คับบัญชาของท่าน
ปกครองด้วยความยุติธรรม
และเสมอภาค
2. ผูบ้ งั คับบัญชาของท่าน
ให้โอกาสปรึ กษาหารื ออย่าง
เป็ นกันเอง
3. ผูบ้ งั คับบัญชามอบหมาย
งานให้ตามความเหมาะสม
4. ผูบ้ งั คับบัญชาของท่าน
เปิ ดโอกาสให้ท่านได้แสดง
ความคิดเห็น
5. ผูบ้ งั คับบัญชาของท่าน
แนะนาแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงานชัดเจน

SD แปล
ความ

มาก
มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
23
81
59
19
7 3.50 0.96 ปาน
(12.20) (42.90) (31.20) (10.10) (3.70)
กลาง
25
81
58
17
8 3.52 0.97 มาก
(13.20) (42.90) (30.70) (9.00) (4.20)
25
83
66
11
4 3.60 0.86 มาก
(13.20) (43.90) (34.90) (5.80) (2.10)
25
84
58
15
7 3.56 0.94 มาก
(13.20) (44.40) (30.70) (7.90) (3.70)
24
82
66
11
6 3.57 0.90 มาก
(12.70) (43.40) (34.90) (5.80) (3.20)
รวม

3.54 0.84 มาก

จากตารางที่ 22 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์
ด้านการปกครองบังคับบัญชา โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
สามอันดับแรก ได้แก่ ผูบ้ งั คับบัญชามีการมอบหมายงานให้ตามความเหมาะสมอยูใ่ นอันดับแรก
รองลงมาคือ หน่วยงานผูบ้ งั คับบัญชาของท่านแนะนาแนวทางในการปฏิบตั ิงานได้อย่างชัดเจน
และผูบ้ งั คับบัญชาของท่านเปิ ดโอกาสให้ท่านได้แสดงความคิดเห็น ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ได้แก่ ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านปกครองด้วยความยุติธรรม และเสมอภาค
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ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ วจิ ัยข้ อที่ 2
การเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์สถิติที่ใช้
คือ (t-test: Independent) จาแนกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ
ตารางที่ 23 การเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์
จาแนกตามเพศ (n = 189)
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในสั งกัดกรมการแพทย์
รวม

ชาย
n = 50
SD
3.77

0.50

หญิง
n = 139
SD
3.59

0.43

t

p

2.480

0.239

*P < .05
จากตารางที่ 23 ผลการเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรด้วยค่า t-test
ที่ระดับนัยยะสาคัญ 0.05 พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.239 ซึ่ งมากกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 สรุ ปว่า
เพศต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน
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การเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์ สถิติที่ใช้ คือ สถิติ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบว่าแตกต่างกัน ทดสอบ รายคู่โดย
ใช้สถิติของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) จาแนกมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ ระดับการศึกษา ประเภท
ตาแหน่ง และอายุการทางาน
ตารางที่ 24 การเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์
จาแนกตามระดับการศึกษา (n = 189)
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
ในสั งกัดกรมการแพทย์
รวม

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

.781
38.879
39.660

2
186
188

MS
.390
.209

F

p

1.867

.157

*P < .05
จากตารางที่ 24 ผลการเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ด้วยค่า F-test โดย
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.157 ซึ่ งมากกว่าค่า
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 สรุ ปว่าระดับการศึกษาต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 25 การเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์ จาแนก
ตามประเภทตาแหน่ง (n = 189)
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
ในสั งกัดกรมการแพทย์
รวม

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

1.680
37.980
39.660

3
185
188

MS
.560
.205

F

p

2.727

.045

*P < .05
จากตารางที่ 25 ผลการเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ด้วยค่า F-test โดย
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.045 ซึ่ งน้อยกว่าค่า
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 สรุ ปว่าประเภทตาแหน่งต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
และรายด้านพบว่า ด้านเงินเดือนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05 จึงได้ทดสอบความ
แตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s) ดังตารางที่ 26
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ตารางที่ 26 การทดสอบความแตกต่างของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรม
การแพทย์ ด้านเงินเดือน จาแนกตามประเภทตาแหน่ง เป็ นรายคู่ (n = 189)
ประเภทตาแหน่ ง

1. ข้าราชการ

3.07

2. ลูกจ้างประจา

2.81

3. พนักงานราชการ

3.29

4. พนักงานกระทรวง
สาธารณสุ ข

2.71

ข้ าราชการ

ลูกจ้ าง
ประจา

พนักงาน
ราชการ

3.07
-

2.81

0.26
(0.17)

-

3.29
0.22
(0.15)
0.48
(0.02*)
-

0.36
(0.15)

0.10
(0.01*)

0.58
(0.04*)

พนักงาน
กระทรวง
สาธารณสุ ข
2.71

-

*P < .05
จากตารางที่ 26 เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s) พบว่าความ
แตกต่างของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์ ด้านเงินเดือน จาแนก
ตามประเภทตาแหน่ง แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 3 คู่ ได้แก่บุคลากร
ตาแหน่งพนักงานราชการกับบุคลากรตาแหน่งลูกจ้างประจา บุคลากรตาแหน่งลูกจ้างประจากับ
บุคลากรตาแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุ ข และบุคลากรตาแหน่งพนักงานราชการกับ
บุคลากรตาแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุ ข ส่ วนรายคู่อื่นแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญ
ทางสถิติ
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ตารางที่ 27 การเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์
จาแนกตามอายุการทางาน (n = 189)
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
ในสั งกัดกรมการแพทย์

รวม

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

.793
38.867
39.660

3
185
188

MS
.264
.210

F
1.258

p
.290

*P < .05
จากตารางที่ 27 ผลการเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ด้วยค่า F-test
โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.290 ซึ่ง
มากกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 สรุ ปว่าอายุการทางานต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ไม่แตกต่างกัน
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 28 ผลการทดสอบสมมติฐานแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์
สมมติฐาน

Sig.

1. บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
แตกต่างกัน
2. บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
แตกต่างกัน
3. บุคลากรที่มีประเภทตาแหน่งต่างกันมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
4. บุคลากรที่มีอายุการทางานต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
แตกต่างกัน

0.239

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
ยอมรับ
ปฏิเสธ



0.157
0.045
0.290




จากตารางที่ 28 ผลการทดสอบสมมติฐานระดับนัยสาคัญที่ 0.05 พบว่า เพศมีค่า Sig. เท่ากับ
0.239 ระดับการศึกษามีค่า Sig. เท่ากับ 0.157 และอายุการทางานมีค่า Sig. เท่ากับ 0.290 ซึ่ งมากกว่า
ค่านัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั สรุ ปว่า เพศ ระดับการศึกษา และอายุ
การทางานต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน ประเภทตาแหน่งมีค่า Sig. เท่ากับ 0.045
ซึ่ งน้อยกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั สรุ ปว่าประเภทตาแหน่งต่างกัน
มีแรงจูงใจแตกต่างกัน
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ องแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน และเพื่อเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์ ซึ่ งสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. สรุ ปผลการวิจยั
2. การอภิปรายผลการวิจยั
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
4. ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป

สรุปผลการวิจัย
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ
(Quantitative research) โดยใช้วจิ ยั เชิงสารวจ (Survey research method) และวิธีการเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม (Questionnaire) ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ บุคลากรหน่วยงานสนับสนุนใน
สังกัดกรมการแพทย์ 11 หน่วยงาน จานวน 360 คน ประกอบด้วย 1) สานักงานเลขานุ การกรม 2)
กองคลัง 3) สานักบริ หารทรัพยากรบุคคล 4) สานักวิชาการแพทย์ 5) สานักยุทธศาสตร์ การแพทย์
6) กลุ่มตรวจสอบภายใน 7) กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร 8) สานักสารสนเทศการแพทย์ 9) สานัก
กฎหมายการแพทย์ 10) สถาบันวิจยั และประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ และ11) สานักนิเทศ
ระบบการแพทย์ การสุ่ มตัวอย่าง ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยคานวณ
ตามสัดส่ วนของประชากรแต่ละหน่วยงาน จากการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน
189 คน แจกแบบสอบถามจานวน 189 ชุด และรับกลับคืน จานวน 189 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานโดยแบ่งเป็ น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็ นรายละเอียดข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบ
แบบสอบถามประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา ประเภทตาแหน่ง อายุการทางาน จานวน 4 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็ นระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์ ประกอบด้วย 16
ด้าน จานวน 80 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั คือ สถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
( ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป การเปรี ยบเทียบแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานจาแนกตามเพศ สถิติที่ใช้ คือ (t-test :Independent) จาแนกตาม ระดับการศึกษา
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ประเภทตาแหน่ง และอายุการทางาน ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way
ANOVA) เมื่อพบว่าแตกต่างกันได้ทดสอบรายคู่โดยใช้สถิติของ
เชฟเฟ่ (Scheffe’s method)
จากการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์ รายละเอียดการ
วิเคราะห์ได้ผลดังนี้ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 73.5 อีกร้อยละ 26.5 เป็ นเพศชาย จาแนกตามระดับการศึกษา ส่ วนมาก
ร้อยละ 65.1 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี รองลงมาคือ ร้อยละ 22.8 ระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี และ
ส่ วนน้อยที่สุดร้อยละ 12.2 มีการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี จาแนกตามประเภทตาแหน่ง เป็ น
ข้าราชการมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 40.7 รองลงมาคือพนักงานราชการ คิดเป็ นร้อยละ 34.4
พนักงานกระทรวงสาธารณสุ ข คิดเป็ นร้อยละ 16.9 และลูกจ้างประจา คิดเป็ นร้อยละ 7.9 ตามลาดับ
จาแนกตามอายุการทางาน ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 52.9 มีอายุการทางานน้อยกว่า 5 ปี รองลงมาคือร้อยละ
20.1 มีอายุการทางานมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 19.6 มีอายุการทางาน 5-10 ปี และส่ วนน้อยที่สุด
ร้อยละ 7.4 มีอายุการทางาน 11-15 ปี
ผลการสารวจแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์ มีท้ งั หมด 16 ด้าน
โดยรวม และรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่
ด้านความมุ่งมัน่ ในการทางาน ด้านความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน และด้านความรับผิดชอบ
ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านเงินเดือน
ผลการเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์ พบว่า
โดยรวมบุคลากรเพศชายมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมากกว่าบุคลากรเพศหญิง โดยรวมแต่ละด้าน
พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน ส่ วนด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้าน
ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติในระดับ .05 บุคลากร
ที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมากที่สุด รองลงมาคื อระดับการศึกษาสู ง
กว่าปริ ญญาตรี และระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี ตามลาดับ เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว โดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกันบุคลากรที่มีตาแหน่งพนักงานราชการมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานมากที่สุด รองลงมาคือตาแหน่งข้าราชการ ตาแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุ ข และ
ตาแหน่งลูกจ้างประจา ตามลาดับ เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05 และรายด้านพบว่า ด้านเงินเดือนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
.05 จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s) และบุคลากรที่มีอายุการ
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ทางานมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมากที่สุด บุคลากรที่มีอายุการทางานน้อย
กว่า 5 ปี บุคลากรที่มีอายุการทางาน 5-10 ปี และบุคลากรที่มีอายุการทางาน 11-15 ปี ตามลาดับ
เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานระดับนัยสาคัญที่ 0.05 พบว่า เพศมีค่า Sig. เท่ากับ 0.239 ระดับ
การศึกษามีค่า Sig. เท่ากับ 0.157 และอายุการทางานมีค่า Sig. เท่ากับ 0.290 ซึ่ งมากกว่าค่านัยสาคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั สรุ ปว่า เพศ ระดับการศึกษา และอายุการทางาน
ต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ไม่แตกต่างกัน ประเภทตาแหน่งมีค่า Sig. เท่ากับ 0.045 ซึ่งน้อย
กว่าค่านัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั สรุ ปว่าประเภทตาแหน่งต่างกัน
มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน

อภิปรายผลการวิจัย
บุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์ส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมาก ผูว้ จิ ยั
ขอนาเสนอการอภิปรายผลเป็ นรายด้าน ดังนี้
ด้านความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน โดยรวมและรายข้อ อยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับการวิจยั
ของ โชติกา ระโส (2555) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค์ พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้าน
ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน อยูใ่ นระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับการวิจยั ของนันทวัฒน์ ศรี สด
(2555) ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่ วนตาบลในอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
พบว่า ด้านความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน อยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ โดยรวมและรายข้อ อยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับการวิจยั
ของศศิธร นาสารี (2555) ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ผดู้ ูแลเด็กศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น อาเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ด้านการได้รับการ
ยอมรับนับถืออยูใ่ นระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับการวิจยั ของโชติกา ระโส (2555) ศึกษาแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ พบว่า ด้านการได้รับการยอมรับ
นับถือ อยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ โดยรวมและรายข้อ อยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับการวิจยั ของ
นันทวัฒน์ ศรี สด (2555) ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่ วนตาบลในอาเภอบ้าน
ดุง จังหวัดอุดรธานี พบว่า ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับการวิจยั
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ของอัญชลี ฆารสว่าง (2556) ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานและลูกจ้างเทศบาล
ตาบลนาดูนจังหวัดมหาสารคาม พบว่า ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมและรายข้อ อยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับการวิจยั ของ
โชติกา ระโส (2555) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค์ พบว่า ด้านความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน อยูใ่ นระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับการวิจยั
ของนันทวัฒน์ ศรี สด (2555) ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่ วนตาบลในอาเภอ
บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี พบว่า ด้านด้านความรับผิดชอบ อยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง สอดคล้องกับการ
วิจยั ของอัญชลี ฆารสว่าง (2556) ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานและลูกจ้าง
เทศบาลตาบลนาดูนจังหวัดมหาสารคาม พบว่า ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน
อยูใ่ นระดับปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกับการวิจยั ของโชติกา ระโส (2555) ศึกษาแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ พบว่า ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ง
หน้าที่การงาน อยูใ่ นระดับมาก
ด้านเงินเดือน โดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับปานกลาง สอดคล้องกับการวิจยั ของยุพิน
บุญสิ นชัย (2556) ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่ วนตาบลในเขตพื้นที่อาเภอ
โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ด้านเงินเดือน อยูใ่ นระดับปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกับการวิจยั
ของนันทวัฒน์ ศรี สด (2555) ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่ วนตาบลในอาเภอ
บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี พบว่า ด้านเงินเดือน อยูใ่ นระดับมาก
ด้านโอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต โดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับปานกลาง สอดคล้อง
กับการวิจยั ของยุพิน บุญสิ นชัย (2556) ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่ วน
ตาบลในเขตพื้นที่อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ด้านเงินเดือน อยูใ่ นระดับปานกลาง แต่ไม่
สอดคล้องกับการวิจยั ของนันทวัฒน์ ศรี สด (2555) ได้ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานส่ วนตาบลในอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี พบว่า ด้านการพัฒนา และความก้าวหน้า
อยูใ่ นระดับมาก
ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน และด้านความสัมพันธ์
กับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับการวิจยั ของนันทวัฒน์ ศรี สด (2555)
ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่ วนตาบลในอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี พบว่า
ด้านความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น อยูใ่ นระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับการวิจยั ของอัญชลี ฆารสว่าง (2556)
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ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานและลูกจ้างเทศบาลตาบลนาดูนจังหวัด
มหาสารคาม พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านสถานะของอาชีพ โดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับการวิจยั ของไม่
สอดคล้องกับการวิจยั ของยุพิน บุญสิ นชัย (2556) ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานส่ วนตาบลในเขตพื้นที่อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด และการวิจยั ของอัญชลี ฆารสว่าง
(2556) ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานและลูกจ้างเทศบาลตาบลนาดูนจังหวัด
มหาสารคาม พบว่า ด้านสถานะของอาชีพ อยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านนโยบายและการบริ หาร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับการวิจยั ของนันทวัฒน์
ศรี สด (2555) ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่ วนตาบลในอาเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี พบว่า ด้านนโยบายและการบริ หาร อยูใ่ นระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับการวิจยั ของ
อุษา เฟื่ องประยูร (2558) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตอาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พบว่า ด้านนโยบายและการบริ หาร อยูใ่ น
ระดับปานกลาง
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับการวิจยั ของนันทวัฒน์
ศรี สด (2555) ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่ วนตาบลในอาเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน อยูใ่ นระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับการวิจยั ของ
อัญชลี ฆารสว่าง (2556) ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน และลูกจ้างเทศบาล
ตาบลนาดูนจังหวัดมหาสารคาม พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง
ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ไม่สอดคล้องกับการวิจยั ของอัญชลี
ฆารสว่าง (2556) ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานและลูกจ้างเทศบาลตาบลนาดูน
จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว อยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านการปกครองบังคับบัญชา โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับการวิจยั ของนันทวัฒน์
ศรี สด (2555) ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่ วนตาบลในอาเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี พบว่า ด้านการปกครองบังคับบัญชา อยูใ่ นระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับการวิจยั ของ
อัญชลี ฆารสว่าง (2556) ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานและลูกจ้างเทศบาล
ตาบลนาดูนจังหวัดมหาสารคาม พบว่า ด้านการปกครองบังคับบัญชา อยูใ่ นระดับปานกลาง
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ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. หน่วยงานควรคิดกลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจ ให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับบุคลากร
เพื่อก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ สูงสุ ด
2. หน่วยงานควรส่ งเสริ ม ประยุกต์แนวทางในการพัฒนาหรื อปรับปรุ งปั จจัยที่ก่อให้เกิด
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลให้มากยิง่ ขึ้น

ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. หน่วยงานควรรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และสนับสนุนบุคลากรด้วยการฝึ กอบรม
หรื อพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบตั ิงาน
2. จากผลการวิจยั พบว่า 3 อันดับที่บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานน้อยที่สุด ได้แก่ ด้าน
เงินเดือน ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดใน 16 ด้าน รองลงมาคือ ด้านโอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต
และด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน ตามลาดับ ฉะนั้น หน่วยงานควรให้ความสาคัญ
กับ 3 ด้านนี้ที่สุด เพื่อพัฒนา และเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานให้กบั บุคลากรมากยิง่ ขึ้น

ข้ อเสนอแนะเชิงวิชาการ
1. หน่วยงานควรศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน เพื่อนาผลการศึกษาไป
ปรับปรุ ง การปฏิบตั ิงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับตัวชี้วดั การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากร
2. หน่วยงานควรศึกษาสิ่ งจูงใจมาใช้ในการปฏิบตั ิงานโดยศึกษาจากข้อคิดเห็นจากบุคลากร
ทุกระดับชั้น เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากรสู งสุ ด
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แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย
เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสั งกัดกรมการแพทย์
แบบสอบถามชุดนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรใน
สังกัดกรมการแพทย์ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของหลักสู ตรรัฐประศาสนสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยการบริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงขอความร่ วมมือจากท่าน
กรุ ณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็ นจริ ง ผูว้ จิ ยั จะเก็บแบบสอบถามไว้เป็ นความลับ
ไม่มีผลกระทบต่อผูต้ อบแบบสอบถาม ดังนั้น ท่านสามารถ ตอบข้อคาถามได้อย่างอิสระ
และสอดคล้องกับความเป็ นจริ งมากที่สุดแบบสอบถามแบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นรายละเอียดข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็ นระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์
ตอนที่ 1 ลักษณะข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
โปรดเขียนเครื่ องหมาย  ลงในช่อง ( ) ที่ตรงกับความเป็ นจริ ง
1. เพศ
( ) 1. ชาย
( ) 2. หญิง
2. ระดับการศึกษา
( ) 1. ต่ากว่า ปริ ญญาตรี
( ) 2. ปริ ญญาตรี
( ) 3. สู งกว่าปริ ญญาตรี
3. ประเภทตาแหน่ง
( ) 1. ข้าราชการ
( ) 2. ลูกจ้างประจา
( ) 3. พนักงานราชการ
( ) 4. พนักงานกระทรวงสาธารณสุ ข
4. อายุการทางาน
( ) 1. น้อยกว่า 5 ปี
( ) 2. 5-10 ปี
( ) 3. 11-15 ปี
( ) 4. มากกว่า 15 ปี ขึ้นไป
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์
โปรดเขียนเครื่ องหมาย  ลงในช่อง ( ) ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามความจริ ง
โดยมีเกณฑ์ความคิดเห็นดังนี้
5 คะแนน หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมาก
3 คะแนน หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานน้อย
1 คะแนน หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานน้อยที่สุด

ข้ อ

1.
2.
3.
4.
5.

6.

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สั งกัดกรมการแพทย์
ด้ านความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
การที่ท่านสามารถปฏิบตั ิงานที่ได้รับ
มอบหมายให้สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
ท่านสามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง
ปฏิบตั ิงานได้
ท่านมีความภูมิใจในความสาเร็ จของงานที่
ท่านปฏิบตั ิ
ท่านสามารถวางแผนการปฏิบตั ิงานเพื่อ
ป้ องกันปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
สามารถปฏิบตั ิงานให้เป็ นที่พอใจแก่
ผูบ้ งั คับบัญชา
ด้ านการได้ รับการยอมรับนับถือ
ท่านได้รับคาชมเชยในงานที่ปฏิบตั ิ

7. ท่านได้รับการยอมรับนับถือจากเพื่อน
ร่ วมงาน

มาก
ทีส่ ุ ด
5

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้ อย
กลาง
4
3
2

น้ อย
ทีส่ ุ ด
1
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8. ท่านได้รับความไว้วางใจในการขอคาปรึ กษา
จากเพื่อนร่ วมงาน
9. ท่านได้รับความไว้วางใจและได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบตั ิงานที่สาคัญ
10. การแสดงความคิดเห็นของท่าน ได้รับการ
ยอมรับจากผูบ้ งั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน
ด้ านลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
11. งานที่ท่านได้รับมอบหมายมีความถนัดและ
เหมาะสมกับความรู ้ความสามารถของท่าน
12. ท่านมีทศั นคติที่ดีต่อลักษณะงานของท่าน
13. ลักษณะงานของท่านส่ งเสริ มให้ท่านมี
ความคิด ริ เริ่ มสร้างสรรค์
14. ลักษณะงานที่ท่านปฏิบตั ิมีความท้าทาย ทาให้
อยากรู้สึกอยากปฏิบตั ิงาน
15. ท่านสามารถเลือกวิธีดาเนินงานที่เหมาะสม
ในการปฏิบตั ิงานได้ดว้ ยตนเอง
ด้ านความรับผิดชอบ
16. ผูบ้ งั คับบัญชาเปิ ดโอกาสให้ท่านตัดสิ นใจใน
งานที่ปฏิบตั ิอย่างอิสระ
17. ท่านสามารถปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ได้สาเร็ จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ในเวลาที่กาหนด

มาก
ทีส่ ุ ด
5

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้ อย
กลาง
4
3
2

น้ อย
ทีส่ ุ ด
1
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18. ท่านสามารถจัดลาดับความสาคัญของงานได้
19. ท่านยินดีแก้ไขปรับปรุ งงานเมื่อพบ
ข้อบกพร่ อง
20. ท่านได้รับมอบหมายให้ทางานใหม่ ๆ
อยูเ่ สมอ
ด้ านความก้าวหน้ าในตาแหน่ งหน้ าทีก่ ารงาน
21. หน่วยงานของท่านมีเกณฑ์การพิจารณาเลื่อน
ตาแหน่งอย่างเป็ นธรรม
22. งานที่ท่านปฏิบตั ิทาให้ตนเองมีประสบการณ์
และความชานาญเพิ่มขึ้น
23. ท่านรู ้สึกว่าในสายงานของท่านมีโอกาส
เติบโตและก้าวหน้าได้
24. ผูบ้ งั คับบัญชาแนะนา ช่วยเหลือให้เกิด
ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน
25. ผลการปฏิบตั ิงานของท่านถูกนามาประเมิน
อยูใ่ นระดับที่น่าพอใจ
ด้ านเงินเดือน
26. เงินเดือนที่ท่านได้รับเหมาะสมกับความรู ้
ความสามารถของท่าน
27. เงินเดือนที่ทา่ นได้รับเหมาะสมกับปริ มาณ
งาน ที่ท่านรับผิดชอบ
28. การปรับเงินเดือนเหมาะสมกับผลงาน
29. เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับค่าครองชีพ
และสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั

มาก
ทีส่ ุ ด
5

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้ อย
กลาง
4
3
2

น้ อย
ทีส่ ุ ด
1
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30. ท่านพอใจกับเงินเดือนที่ได้รับ
ด้ านโอกาสได้ รับความก้าวหน้ าในอนาคต
31. ท่านได้รับการส่ งเสริ มให้มีโอกาสในการเข้า
ร่ วมประชุม ฝึ กอบรมหรื อสัมมนา
32. ท่านมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
33. ท่านมีโอกาสเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้นในสาย
งานที่ปฏิบตั ิ
34. หน่วยงานของท่านเปิ ดโอกาสให้ลาศึกษาต่อ
ได้
35. ท่านได้รับการสนับสนุนให้มีความ
เจริ ญก้าวหน้า ตามความรู ้ ความสามารถ
และสายงาน
ด้ านความสั มพันธ์ กบั ผู้บังคับบัญชา
36. ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านมีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี
ดูแล และใส่ ใจ ต่อลูกน้องทุกคน
37. เมื่อท่านเกิดปั ญหาอุปสรรคในการทางาน
ผูบ้ งั คับบัญชาให้ คาแนะนาและช่วยเหลือ
เสมอ
38. ท่านมีโอกาสร่ วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์
นอกเหนือเวลาปฏิบตั ิงานกับผูบ้ งั คับบัญชา
39. ท่านให้ความเคารพยกย่องสรรเสริ ญ
ผูบ้ งั คับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ
40. เมื่อผูบ้ งั คับบัญชาขอความร่ วมมือกับท่าน
ท่านเต็มใจที่จะปฏิบตั ิ

มาก
ทีส่ ุ ด
5

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้ อย
กลาง
4
3
2

น้ อย
ทีส่ ุ ด
1
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ด้ านความสั มพันธ์ กบั เพื่อนร่ วมงาน
41. ท่านปฏิบตั ิงานเป็ นทีมกับเพื่อนร่ วมงานอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
42. ท่านมีโอกาสร่ วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์
นอกเหนือเวลาปฏิบตั ิงาน อย่างสม่าเสมอ
43. ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากเพื่อน
ร่ วมงานได้หากท่านประสบปั ญหาหรื อมีขอ้
สงสัย
44. ท่านยกย่อง ชมเชยเพื่อนร่ วมงานตามโอกาสที่
เหมาะสม ด้วยความจริ งใจ
45. ท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงาน
สามารถแสดงความคิดเห็นในการปฏิบตั ิงาน
ต่อกันได้
ด้ านความสั มพันธ์ กบั ผู้ใต้ บังคับบัญชา
46. ท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้เกียรติท่าน
47. ท่านช่วยเหลือแก้ไขปั ญหาและให้คาแนะนา
เมื่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาประสบปัญหาในการ
ปฏิบตั ิงาน
48. ท่านให้ความยุติธรรมแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาด้วย
ความเสมอภาค
49. ท่านมีโอกาสร่ วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์
นอกเหนือเวลาปฏิบตั ิงานกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา

มาก
ทีส่ ุ ด
5
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50. ท่านสามารถปฏิบตั ิงานร่ วมกันกับ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

ด้ านสถานะของอาชีพ
ท่านมีความรู ้สึกมัน่ คงในชีวิต ที่ปฏิบตั ิงานใน
หน่วยงานนี้
ตาแหน่งหน้าที่ของท่าน มีคุณค่าก่อให้เกิด
ความภาคภูมิใจในตนเอง
ท่านพอใจกับลักษณะงานที่ท่านปฏิบตั ิอยู่
งานที่ท่านปฏิบตั ิมีเกียรติ มีศกั ดิ์ศรี และสาคัญ
ต่ออนาคต
งานที่ท่านปฏิบตั ิ เป็ นที่ยอมรับของสังคม
ด้ านนโยบายและการบริหาร
หน่วยงานของท่านมีกฎเกณฑ์และระเบียบใน
การปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน
หน่วยงานของท่านมีการบริ หารงานอย่างเป็ น
ระบบไม่ซ้ าซ้อนกัน
นโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจมีความ
เหมาะสม
หน่วยงานของท่านมีการวางแผนปฏิบตั ิงาน
ล่วงหน้า
ท่านมีความตั้งใจและเต็มใจ ที่จะปฏิบตั ิงาน
ตามนโยบาย เพื่อความก้าวหน้าของหน่วยงาน

มาก
ทีส่ ุ ด
5

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้ อย
กลาง
4
3
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61.
62.
63.

64.

65.
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ด้ านสภาพแวดล้อมในการทางาน
สถานที่ปฏิบตั ิงานของท่านมีแสงสว่าง
อุณหภูมิ เหมาะสม ต่อการปฏิบตั ิงาน
หน่วยงานของท่านมีอุปกรณ์เครื่ องมือ วัสดุ
สานักงาน ที่มีสภาพดี และมีจานวนเพียงพอ
หน่วยงานของท่านมีอาคารสถานที่ และห้อง
ปฏิบตั ิงานมีสภาพที่เหมาะสมในการ
ปฏิบตั ิงาน
หน่วยงานของท่านมีเครื่ องอานวยความ
สะดวก และสาธารณูปโภค อย่างเพียงพอ เช่น
ระบบประปา ไฟฟ้ า น้ าดื่ม ฯ
หน่วยงานของท่านมีความสะอาด ปลอดภัย
ไม่มีมลภาวะ
ด้ านความเป็ นอยู่ส่วนตัว
ท่านมีความสุ ขและพอใจกับงานที่ปฏิบตั ิ
หน่วยงานของท่านมีสวัสดิการที่เอื้อต่อการ
เดินทาง เช่น มียานพาหนะรับ - ส่ งบุคลากร
ท่านสามารถเดินทางไปทางานสะดวกหรื อไม่
ลาบากจนเกินไป
งานของท่านไม่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิต
ส่ วนตัว
ท่านรู ้สึกว่าการให้สวัสดิการ เช่น ค่ารักษา
พยาบาลหรื อค่าเดินทางไปราชการมีความ
เหมาะสม

มาก
ทีส่ ุ ด
5

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้ อย
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71.
72.
73.
74.
75.

76.
77.
78.
79.
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มาก
ทีส่ ุ ด
5

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้ อย
กลาง
4
3
2

ด้ านความมุ่งมั่นในการทางาน
ท่านมีความเอาใจใส่ และทุ่มเทในการ
ปฏิบตั ิงาน
ท่านมีความมุ่งมัน่ ในการดาเนินงานให้บรรลุ
เป้ าหมาย
ท่านพยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จ
ท่านมีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
ท่านปรับปรุ งและพัฒนาการปฏิบตั ิงานด้วย
ตนเอง
ด้ านการปกครองบังคับบัญชา
ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านปกครองด้วยความ
ยุติธรรม และเสมอภาค
ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านให้โอกาสปรึ กษาหารื อ
อย่างเป็ นกันเอง
ผูบ้ งั คับบัญชามีการมอบหมายงานให้ตาม
ความเหมาะสม
ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านเปิ ดโอกาสให้ท่านได้
แสดงความคิดเห็น
ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านแนะนาแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างชัดเจน

ขอขอบคุณที่กรุ ณาตอบแบบสอบถาม

น้ อย
ทีส่ ุ ด
1
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ประวัติย่อของผู้วจิ ัย
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
ตาแหน่ งและประวัติการ
ทางาน
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
วุฒิการศึกษา

นางสาวใกล้ตะวัน ศรสี ทอง
11 เมษายน พ.ศ. 2536
โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
พ.ศ. 2558-ปั จจุบนั นักจัดการงานทัว่ ไป สานักงานเลขานุ การกรม
กรมการแพทย์
เลขที่ 99/46 ธัญญานนท์เพลส ซอยติวานนท์ 4 ถนนติวานนท์ ตาบล
ตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
พ.ศ. 2558 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริ หารทัว่ ไป)
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. 2561 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริ หารทรัพยากรมนุษย์) วิทยาลัยการบริ หารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา
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