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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรโรงพยาบาลธัญบุรี   จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ บุคลากรโรงพยาบาล
ธัญบุรี   จังหวัดปทุมธานี จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 200 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน  ค่าที่วิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว ใช้ค่าเอฟ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ผลการศึกษา พบว่า  บุคลากรโรงพยาบาลธัญบุรี   จังหวัดปทุมธานี มีแรงจูงใจในการทำงาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยแบ่งแรงจูงใจเป็น 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุน และมีคุณภาพชีวิตใน
การทำงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลจำแนกตามอายุ ระดับ
การศึกษา ตำแหน่งงาน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และอัตราเงินเดือน ที่แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการ
ทำงานแตกต่างกัน และแรงจูงใจในการทำงาน ในปัจจัยค้ำจุ้น ด้านเงินเดือนและผลตอบแทน  ด้านนโยบาย
และการบริหาร  ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านความมั่นคงในงาน 
และด้านการปกครองบังคับบัญชา ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 

 คำสำคัญ : แรงจูงใจในการทำงาน; คุณภาพชีวิตในการทำงาน; บุคลากรโรงพยาบาลธัญบุรี 

ABSTRACT 
 This research aims to study job motivtion affecting quality of work life of employees 
in thanyaburi hospital pathum thani province the sample  were groups used in this study 
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hospital personnel at thanyaburi pathumthani province the samples were 200 people. A 
questionnaire was used to collect data. The statistics used to analyze the data were 
percentage, mean, standard deviation. Data analysis was compared between two 
independent variables, t-Test, one-way analysis of variance, one-way ANOWA, F-test and 
multiple regression analysis. 
 The results of the study showed that employees in thanyaburi hospital pathum 
thani province job motivtion Overall is at a high level. The motivation is divided into 2 
factors, are Motivator Factor  and Hygiene Factor. And the overall quality of life in work is 
at a high level The hypothesis test results showed that personal factors classified by age. 
Education level, position, duration of service And salary rates Different people have 
different quality of life in their work. And motivation for work In holding factor Salary and 
compensation Policy and Administration Working environment Interpersonal relations Job 
security And administrative and supervisory aspects That affect the quality of work life of 
Thanyaburi Hospital personnel Pathumthani Province 

Keyword : Job Motivation; Quality of work life; Employees in Thanyaburi Hospital  

บทนำ 
โรงพยาบาลธัญบุรีเปน็โรงพยาบาลชุมชนระดบัทุติยภูมิ (M2) ขนาด 60 เตียง เป็นพืน้ที่กึ่งเมืองมี

ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นทั้งในหมู่บ้านจัดสรรและชุมชน โรงพยาบาลจึงจัดระบบบริการที่ครอบคลุมทั้งใน
และนอก โรงพยาบาล ด้วยการเชื่องโยงเครือข่าย และมีแผนพฒันาเป็นโรงพยาบาลขนาดจาก 60 เตียง เป็น 
150 เตียง  

เนื่องด้วยเป็นโรงพยาบาลชุมชน ที่อยู่ในเมืองที่ค่อนข้างมีประชากรแออัด ทำให้มีผู้มารับบริการต่อ
วันในจำนวนที่มาก และบุคลากรที่มีในจำนวนที่จำกัดไม่เพียงพอต่อผู้มารับบริการในจำนวนที่มาก.จึงเกิดการ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในโรงพยาบาลธัญบุรี ดังนี้ การได้รับบริการที่ล่าช้าต้องรอนาน มีลำดับขัน้ตอน
ที่ซ้ำซ้อนไม่คล่องตัวเป็นลำดบัแรก  รองลงมาเป็นปัญหาที่เก่ียวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ได้แก่  เจ้าหน้าที่พูดจา
ไม่สุภาพ เจา้หน้าทีไ่ม่อำนวยความสะดวกหรือคำแนะนำ เปน็ตน้     

จึงเป็นหนา้ที่โดยตรงของนักบรหิารที่ดีที่จะต้องเสริมสร้างดูแลเอาใจใส่ให้บุคคลคงสภาพที่จะ
ปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ การที่จะให้คนทำงานให้กับองค์กรด้วยความกระตือรือร้นและทุ่มเท
ความสามารถในการทำงานนั้น จำเป็นที่จะต้องสร้างความพอใจในการทำงานให้เกิดขึ้น รวมกับคำนึงถึงคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรอีกด้วย องค์กรจึงต้องมีปัจจัยเพื่อสนองตอบความต้องการของบุคลากร นอกจากค่าจ้าง
และเงินเดือนซึ่งเปน็ผลประโยชน์ตอบแทนโดยตรงในการปฏิบตัิงานแล้ว สวสัดิการและประโยชน์เก้ือกูลต่าง 
ๆ ในการปฏิบัตงิานเป็นปัจจัยทีส่ำคัญและมีอิทธพิลต่อการจูงใจให้บุคลากร   มีกำลังใจในการปฏิบัติงานการ
จูงใจจึงเป็นเร่ืองสำคัญยิ่ง แรงจงูใจในการทำงานเปน็สิง่ที่มีความสำคัญมากเพราะแรงจงูใจทำให้เกิดการ
กระทำ คือ พนักงานเหล่านั้นมีความอยากที่จะทำงาน มีความตั้งอกตั้งใจในการทำงาน ทุ่มเท  และใช้ความ
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พยายามในการทำงานได้มีคุณภาพมากข้ึน ดำรงตนเปน็บุคคลากรที่ดีขององค์กร สร้างสรรค์และพัฒนางาน
และองค์การตลอดจนคงอยู่กับองค์การอย่างยาวนานด้วย  

 ผู้วิจัยจงึเลง็เห็นปัญหาดงัที่กลา่วข้างตน้สง่ผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของบคุลากรโรงพยาบาลธัญบรุี 
จังหวัดปทุมธานีได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนบัสนนุให้บุคลากรของโรงพยาบาลธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี โดยค้นหาแรงจูงใจและคุณภาพชีวิตโดยส่งเสริมให้เกิดข้ึนภายในองค์กร ส่งผลให้เกิดขวัญ
และกำลังใจในการปฏิบตัิงานจึงมีความสนใจทีจ่ะศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาล
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำผลการวิจัยนี้ไปใช้เป็นข้อมูลเบือ้งต้นให้ผู้บริหารในการปรับปรงุงานด้าน
สาธารณสุขให้มีความเหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลธัญบุรีส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตในการทำงานต่อไป 

วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อศึกษาปัจจัยสว่นบุคคลของบุคลากรโรงพยาบาลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
 2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลธญับุรี จังหวัดปทุมธานี 
  3.  เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
  4. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวติในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 จำแนกตาม  ปัจจัยส่วนบุคคล 
 5..เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทำงานทีส่่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาล
 ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
 
 
 
สมมติฐานของงานวิจัย 

1.บุคลากรโรงพยาบาลธัญบุรีจงัหวัดปทุมธานีที่มีปจัจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันจะมีคุณภาพชีวิตใน
การทำงานแตกต่างกัน 
 2.แรงจูงใจในการทำงานส่งผลตอ่คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธาน ี
ตัวแปรที่จะศึกษาวิจัย 
   ตัวแปรต้น : ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน และอัตราเงินเดือน 
 ตัวแปรต้น : แรงจูงใจในการทำงาน11 ด้าน ได้แกป่ัจจัยจูงใจ 5ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสำเร็จใน
การทำงาน2) ดา้นการได้รับการยอมรับนับถือ3) ด้านลักษณะของงานทีป่ฏิบัติ4) ดา้นความรับผิดชอบ5) 
ด้านความก้าวหนา้ในตำแหนง่งาน  และปัจจัยคำ้จุน 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1)เงินเดือนและผลตอบแทน 2)นโยบาย
และการบริหาร3)สภาพแวดล้อมในการทำงาน4)ดา้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล5)ดา้นความมั่นคงในงาน6)
ด้านการปกครองบังคับบญัชา 
 ตัวแปรตาม : คุณภาพชีวิตในการทำงาน 8 ด้าน  ได้แก่  1)ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเปน็
ธรรม2)ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ3) ดา้นการพัฒนาความสามารถของบุคคล4)ด้าน
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 5)ด้านการมีส่วนร่วมในการทำงานและความสัมพันธ์กบับุคคลอื่น 6) 
ด้านธรรมนูญในองค์กร 7)ด้านความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตสว่นตัว 8)ด้านการเก่ียวข้องสัมพนัธ์กับสังคม 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั  
1. เพื่อสามารถนำผลการวิจัยไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการ

บริหารงาน ดา้นทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

2. เพื่อทำให้ทราบถึงคุณภาพชวีิตในการทำงานของโรงพยาบาลธญับุรี จังหวัดปทุมธานีเพื่อ
นำไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเพิ่มคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

    3.เพื่อทำให้ทราบถึงระดับแรงจูงใจในการปฏบิัติงานทีส่่งผลต่อคุณภาพชีวิตบุคลากรของ
โรงพยาบาลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อรวบรวมผลเสนอผู้บริหารเป็นแนวทางในการเสริมสร้าง แรงจูงใจใน
การทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการทำงาน 

      คินิชิและวิลเลี่ยม (โศภชา  อรัญวัฒน์ 2551:197: แปลจาก Kinicki ;&Williams 2008) 
กล่าวว่า กระบวนการในทางจิตวิทยานัน้มาจากมนษุย์มีความตอ้งการ  ซึ่งความต้องการนัน้เปน็ผลทำให้เกิด
แรงจูงใจ แรงจูงใจจะเป็นผลในการผลักดันให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวจะมผีลให้มนุษย์ได้
รางวัล และผลของรางวัลนัน้จะทำให้มนุษย์เกิดความพึงพอใจ 

  ทฤษฎีสองปัจจัย ของ Herzberg (1959) เป็นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับ มีชื่อเรียกทฤษฎี
นี้ คือ Motivation-Hygiene Theory “ทฤษฎีสองปัจจัย”ทฤษฎีนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ ศึกษาวิจัยของ 
Herzberg (1959) ปัจจัยที่มีความเก่ียวข้องกับความรู้สึกพึงพอใจและไม่พึงพอใจของพนักงาน 2 ประเภท 
คือ ปัจจัยค้ำจุน (Hygiene Factor) และปัจจัยจูงใจ (Motivator Factor)  

1. ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) ปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจให้คนทำงานอย่าง มีความสุข และ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความรู้สึกและมีทศันคติไปในทางที่ดีที่เกิดขึ้นกับพนักงานส่วน
ใหญ่จะเก่ียวข้องกับการทำงานและมีผลกบัความพอใจโดยตรง ปัจจัยจูงใจประกอบไป 

 1.1 ความสำเร็จในการทำงาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถที่จะปฏิบัตงิานให้
ได้ผลได้เปน็อย่างดีและนา่พึงพอใจสำเร็จตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้  

1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับคำชมเชย  ยกย่อง ยอมรับนับถือ
จากเพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลอืน่ๆภายในองค์กร เมื่อทำงานนัน้สำเร็จ 

1.3 ลักษณะของงาน (Work Itself) หมายถึง งานทีผู่้ปฏบิัติมีความนา่สนใจมีความทา้ท้ายในงานที่
ทำ งานที่ต้องใช้ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ในการทำงาน และเป็นงานทีท่ำได้ตั้งแต่ตน้จนจบด้วยตนเอง  

1.4 ความรับผิดชอบ ( Responsibility ) หมายถึง  ความพึงพอใจในงานที่ ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบต่องานของตนและมอีำนาจต่องานนั้นได้อย่างเต็มที่ โดยไม่มีการควบคุม ใกล้ชิดมากเกิน  

1.5 ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง การได้เลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น รวมถึงการที่จะได้รับ
โอกาสเพิ่มพูนความรู้ หรือการได้รับการอบรมฝึกฝน เพิ่มความสามารถและ พัฒนาศักยภาพของตนเอง  

2. ปัจจัยค้ำจุน (Hygiene Factors) ปัจจัยที่จะค้ำจนุให้แรงจูงใจในการทำงานของบุคคลมีอยู่
ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรือมีในลักษณะไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์การบุคคลในองค์การจะเกิดความไมช่อบ
งานขึ้น และปัจจัยที่มาจากภายนอกบุคคล ปัจจัยคำ้จุนประกอบด้วย  
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2.1 เงินเดือน (Salary) หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่องค์การจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ค่าใช้จา่ยนีอ้าจ
จ่ายในรูปตัวเงนิหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เพื่อตอบแทนการปฏิบตัิงานตามหนา้ที่ความรบัผิดชอบ จูงใจให้มีการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมขวัญกำลังใจของผูป้ฏิบตัิงาน เชน่ เงินเดือน เงนิพิเศษ 

 2.2 นโยบายการบริหารขององค์การ (Company Policy and Administration) หมายถึง 
นโยบายการบริหารจัดการขององค์การ ระเบียบข้อบังคับ กฎ ระเบียบ การจัดการ รวมถึงระบบงานที่มี
คุณภาพ  

2.3 สภาพการทำงาน (Working Condition) หมายถึง สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่จะอำนวย
ความสะดวกในการปฏิบัตงิาน เช่น แสง เสยีง อากาศ เคร่ืองมืออุปกรณ์ และอ่ืน ๆ รวมทั้งปริมาณงานที่
รับผิดชอบ ความสัมพนัธ์กับผู้บงัคับบัญชา เชน่ อุปกรณ์หรือเครื่องมือเครื่องใช้ ให้มีความเหมาะสมเพียงพอ  

2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Relationship with Interpersonal) หมายถึง การติดต่อสัมพันธ์
กับ เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคบับญัชาและหรือบุคคลอื่นๆ ไม่วา่จะเป็นทา่ทาง กิริยาต่างๆ  วาจา  ที่แสดงถึง 
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และสามารถปฎิบัติงาน 
ร่วมกันได้อย่างเปน็อย่างดี  

2.5 ความมั่นคงในงาน (Job security) หมายถึง มีความรู้สึกมัน่คงในงานทีท่ำ  ความยั่งยนืในอาชีพ 
ความมั่นคงต่อองค์การ   หรือความมั่นคงในอาชีพ 

 จากทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg นั้นสามารถสรปุได้วา่ ปัจจัยจูงใจนั้น เป็นปัจจัยทีส่่งผลตอ่
ความพึงพอใจโดยตรง จะสามารถช่วยสร้างแรงบนัดาลใจ แรงจูงใจให้กับพนักงานได้   

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน 

 (ดุสิตา เครือคําปิว, 2551, น. 23-25) ได้ให้ความหมาย คุณภาพชีวิตการทำงานว่า กระบวนการ
ทำงานที่องค์การได้ให้มีขึ้น  เพื่อสนับสนุนให้ผูป้ฏิบัติงานทำงาน ให้มีความสุขและมีสุขภาพจิตในการทำงาน
ที่ดี โดยผูป้ฏิบัตงิานจะมีความรู้สึกมีความพึงพอใจในการตอบแทนทั้งในรปูแบบต่างๆเช่น คา่จา้ง สวสัดิการ 
หรือปัจจัยเก่ียวข้องอื่นๆที่ดี จากการทำงานที่สามารถจะตอบสนองตามความคาดหวังและตามความต้องการ
ทั้งทางด้านร่างกายและทางดา้นจิตใจ  

ตามหลักการของ Richard E. Walton ซึ่งปรากฎในหนังสือ Creteria for Quality of Working 
life ได้แบ่งออก องค์ประกอบสำคัญเก่ียวกับคุณภาพชีวติไว้ 8 ประการ ดังนี้                                                                                 
 1. ค่าตอบแทนที่เปน็ธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation) การที่พนักงาน
ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในสว่นอ่ืนๆ อยา่งมากพอที่จะดำเนนิชวีิตอยู่ได้ตามมาตรการ
ยอมรับทั่วไปและต้องได้รับความยุติธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนๆในประเภทเดียวกนั                                                        
 2. สิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย (Safe and Healthy Environment) พนักงานไม่ควรจะ
อยู่ในสภาพแวดล้อมทางดา้นร่างกายและสิ่งแวดล้อมของการทำงานที่ไม่เหมาสะม ซึ่งจะก่อให้เกิดสุขภาพไม่
ดี โดย สภาพการทำงานต้องไมม่ีลักษณะที่จะต้องเสี่ยงภัยมากเกินไป และยังช่วยให้ผู้ที่ปฏบิัติงานนัน้มี
ความรู้สึกที่สะดวกสบาย และไม่เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามยั    

3. เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานไดม้ีการพัฒนาความรู้และความสามารถได้เป็นอย่างดี 
(Development of Human Capacities) งานที่ไดป้ฏิบัติอยูน่ัน้ต้องเปิดโอกาสให้ผู้แก่ผูป้ฏิบัตงิานได้ใช้และ
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พัฒนาทักษะความรู้อย่างแท้จรงิ                                                                                                                                                          
 4. ลักษณะงานที่ส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน (growth and 
security)นอกจากงานจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของตนเองให้ได้รับความรู้และทักษะใหม่ๆ แล้ว 
ยังช่วยให้ผู้ปฏบิัติงานได้มีโอกาสก้าวหน้า และมีความมัน่คงในอาชีพ มีแนวทางหรือโอกาสในการเลื่อน
ตำแหน่ง                             

5. ลักษณะงานมีส่วนส่งเสริมดา้นบูรณาการทางสังคมของผู้ปฏบิัติงาน (social integration) 
การทำงานร่วมกันเปน็การที่ผูป้ฏิบัติงานเห็นว่าตนเองมีคุณค่า สามารถปฏบิัติงานให้สำเร็จลลุ่วงได้ มีการ
ยอมรับและร่วมมือทำงานด้วยด ีและงานนัน้ช่วยให้ผู้ปฏิบัตงิานได้มีโอกาสสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นๆ
 6. ลักษณะงานที่ตั้งอยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุตธิรรม (Constitutionalism) 
หมายถึง การบริหารจัดการที่ให้เจ้าหน้าที่/พนักงาน ได้รับสิทธิในการปฏิบัตติามขอบเขตที่ได้รบัมอบหมาย
และแสดงออกในสิทธิซึ่งกนัและกันหรือเป็นการกำหนดแนวทางในการทำงาน                                                                 
 7. ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานโดยส่วนรวม (the total life space) คือ เป็นการเปิด
โอกาสที่จะให้ผู้ทีป่ฏิบัตงิานได้ใช้ชีวิตในการทำงานและชีวิตความมีส่วนตัวนอกองค์กรอย่างไดอ้ย่างสมดุล                        
 8. ลักษณะงานมีส่วนเก่ียวข้องและสัมพนัธ์กับสงัคมโดยตรง (social relevance)กิจกรรมการ
ทำงานที่ดำเนินไปในลักษณะที่ได้รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งนบัวา่เป็นเร่ืองที่สำคัญมากเรื่องหนึ่งที่บุคคลที่
ปฏิบัติงานจะมีความรู้สึกในการยอมรับองค์กรที่ปฏิบัติงานอยู่นัน้ จะมีความรบัผิดชอบต่อสังคมในด้านตา่งๆ 
ทั้งด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะของเสีย การปฏบิัตเิก่ียวกับการจ้างงาน และเทคนคิด้าน
การตลาด 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สร้างแบบสอบถามขึ้นตามกรอบข้อมูลที่ต้องการศึกษา โดยใช้
คำจำกัดความหรือนิยามปฏิบัตกิารตามตัวแปรที่กำหนดไว้เปน็หลักในการสร้างคำถามต่าง ๆ ให้ครอบคลุม
ตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด จากนัน้นำไปให้อาจราย์ทีป่รึกษาตรวจสอบแล้วนำมาปรับปรุงตามคำแนะนำของอาจ
ราย์ที่ปรึกษา 
 2.  นำแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำของอาจราย์ที่ปรึกษา เสนอผู้เชี่ยวชาญ จำนวน
ทั้ง 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)   หาค่า IOC 
 3.การทดสอบเครื่องมือ โดยนำแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ กบักลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรการหา สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α - 
Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) 
 4.ทำการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว ้
 5. นำแบบสอบถามมาแปลข้อมลูที่ได้เปน็รหัสพร้อมบันทึกข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 
 6. ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรโรงพยาบาลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 200 คน เนื่องจากมี
จำนวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงคำนวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 
;125) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความคลาดเคลื่อน 0.05 หรือ ค่าความเชื่อมั่น 95% 
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วน ดังนี้                                                                                                                                                                                           
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ตำแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และอัตราเงินเดือน  

  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการทำงาน ข้อคำถามใช้มาตรวัดประเมนิค่า 
(Rating Scal) เพื่อวัดระดับความคิดเห็น โดยมี 5 ระดับ  
  ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน ข้อคำถามใช้มาตรวัดประเมิน
ค่า (Rating Scal) เพื่อวัดระดับความคิดเห็น โดยมี 5 ระดับ  
  ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 
เพื่อวิเคราะห์หาค่าสถิติ ดังนี้  

 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   

 สถิติอ้างอิงหรือสถิติอนุมาน (Inference Statistics)      

         1. t-test ใช้สำหรับเปรยีบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปร 2 กลุ่มกับคุณภาพชีวิตใน
การทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลธญับุรี จังหวัดปทุมธานี 

          2. One-way analysis of variance ใชส้ำหรับเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างตัว
แปร 3 กลุ่มขึ้นไปกับคุณภาพชวีิตในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลธญับุรี จังหวัดปทุมธานี หากพบวา่
มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติจะทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยเปน็รายคู่โดยวิธีแบบ 
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 

 3. การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบคุณภาพชีวิตใน
การทำงานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของโรงพยาบาลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
 
ผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบคุคลของบุคลากรโรงพยาบาลธญับุรี ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
บุคคลของบุคลากรโรงพยาบาลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 200 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า สว่น
ใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 73.50 มีอายุระหว่าง 36 - 45 ปีคิดเป็นร้อยละ 34.00 มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 53.50 มีตำแหน่งงานตำแหนง่งานเปน็พนักงานกระทรวงสาธารณสุข คิดเป็นร้อย
ละ 31.00 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน6 – 10 ปีคิดเป็นร้อยละ 26.00 และมีรายได้ต่อเดือน 10,001- 
20,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 36.00 
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 2  ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการทำงาน ปจัจัยจูงใจ 5 ด้าน ข้อมูลระดับแรงจูงใจในการทำงาน
ของบุคลากรโรงพยาบาลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี      

ด้านความสำเร็จในการทำงาน มีผลต่อคุณภาพชวีิตในการทำงานมากทีสุ่ดคือ พึงพอใจเมื่องานที่ทำ
สำเร็จ โดยรวมแปลผลได้ระดบัมากที่สุด    (�̅�= 3.86) 

ด้านการได้รับการยอมรับนบัถือ มีผลต่อคุณภาพชวีิตในการทำงานมากทีสุ่ดคือ ได้รับการยอมรับ
จากเพื่อนร่วมงาน เม่ือทำงานสำเร็จโดยรวมแปลผลได้ระดับมากที่สุด    (�̅�= 3.69) 

 ด้านลักษณะของงานทีป่ฏิบัติ มผีลต่อคุณภาพชวีิตในการทำงานมากที่สุดคือ  พอใจการทำงานที่ท้า
ท้ายความสามารถของตนเอง โดยรวมแปลผลได้ระดบัมากทีส่ดุ    (�̅�= 3.61) 
 ด้านความรับผิดชอบ มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานมากทีสุ่ดคือ ชอบที่จะไม่มีการควบคุมการ
ทำงานอย่างใกลช้ิด โดยรวมแปลผลได้ระดับมากที่สุด    (�̅�= 3.73) 
 ด้านความก้าวหนา้ในตำแหนง่งาน มีผลต่อคุณภาพชวีิตในการทำงานมากทีสุ่ดคือ งานที่ทา่นทำจะ
มีความก้าวหน้า โดยรวมแปลผลได้ระดบัมากทีสุ่ด    (�̅�= 3.53) 
 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการทำงาน ปจัจัยค้ำจนุ 6 ด้าน ข้อมูลระดับแรงจูงใจในการทำงานของ
บุคลากรโรงพยาบาลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี   ปัจจยัค้ำจนุ 6 ด้าน     
 เงินเดือนและผลตอบแทน มผีลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานมากที่สุดคือ เงินเดือนปัจจุบนั
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ โดยรวมแปลผลได้ระดบัมากที่สุด    ( �̅�= 3.31) 
 นโยบายและการบริหาร  มีผลตอ่คุณภาพชีวิตในการทำงานมากที่สุดคือ องค์กรของท่านมีการแจ้ง
ให้ทราบถึงนโยบาย กฎระเบียบ วิสัยทัศน์ พนัธกิจ ขององค์กรเสมอ โดยรวมแปลผลได้ระดับมากที่สุด       
(�̅�= 3.49) 
 สภาพแวดล้อมในการทำงาน มผีลต่อคุณภาพชวีิตในการทำงานมากที่สุดคือ สถานที่ตัง้ที่ทำงาน
ของท่านมีความสะดวกสบายในการเดินทางมาทำงาน โดยรวมแปลผลได้ระดบัมากทีสุ่ด    ( �̅�= 3.42) 
 ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล  มีผลต่อคุณภาพชีวติในการทำงานมากทีสุ่ดคือ ได้รับคำแนะนำ
และความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานในยามทีต่้องการความชว่ยเหลือ โดยรวมแปลผลได้ระดบัมากที่สุด    
(�̅�= 3.82) 
 ด้านความมั่นคงในงาน มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานมากที่สุดคือ รู้สึกว่างานที่ทำมีความมั่นคง
โดยรวมแปลผลได้ระดับมากที่สดุ    (�̅�= 3.72) 
  ด้านการปกครองบังคับบญัชา  มีผลต่อคุณภาพชวีิตในการทำงานมากทีสุ่ดคือ ผู้บังคับบัญชาของ
ท่านมีความยุติธรรมในการปกครองผู้ อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยรวมแปลผลได้ระดบัมากทีสุ่ด    (�̅�= 3.39) 
  3. ผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวติในการทำงาน ข้อมูลระดบัคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร
โรงพยาบาลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ทัง้ 8 ด้าน พบวา่ ในดา้นภาพรวม  ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะ ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคล ดา้นความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน ด้านการมี
ส่วนร่วมในการทำงานและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ดา้นธรรมนูญในองค์กร ด้านความสมดลุระหว่างงาน
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กับชีวิตส่วนตัว และด้านการเก่ียวข้องสัมพันธ์กับสังคมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และด้านค่าตอบแทนที่
เพียงพอและเป็นธรรม อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง  

4.ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลทีส่่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของ
บุคคลากรโรงพยาบาลธัญบุรี จงัหวัดปทุมธานี ที่มปีัจจัยสว่นบคุคลแตกต่างกันจะมีคุณภาพชวีติในการ
ทำงานแตกต่างกัน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลที่สง่ผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงาน ได้แก่ ระดับการศึกษา 
ตำแหน่งงาน และอัตราเงินเดือน ส่วนปัจจัยเร่ือง เพศ  อายุและระยะเวลาในการปฏบิัติงาน ทีแ่ตกต่างกันไม่
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร 

 5.ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการทำงานทีส่่งผลต่อคุณภาพชีวติในการทำงานของบุคลากร
โรงพยาบาลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลจากการศึกษาไดผ้ลสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้น 
แบบพหุพบวา่  แรงจูงใจในการทำงาน ได้แก่ ด้านความสำเร็จในการทำงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
ด้านลักษณะของงานทีป่ฏิบัติ ดา้นความรบัผิดชอบ ด้านความกา้วหน้าในตำแหน่งงาน  ด้านเงนิเดือนและ
ผลตอบแทน  ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคล ด้านความมัน่คงในงาน และด้านการปกครองบังคบับัญชา ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของ
บุคลากรโรงพยาบาลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05  
 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 บุคลากรโรงพยาบาลธญับุรีจังหวัดปทุมธานีที่มปีจัจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันจะมี
คุณภาพชีวิตในการทำงานแตกต่างกัน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวติในการทำงาน ได้แก่ 
ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน และอัตราเงินเดือน  อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05                                                                                                                                                                                
 สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจในการทำงานที่แตกตา่งกันสง่ผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร
โรงพยาบาลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีที่แตกตา่งกัน พบว่าแรงจงูใจ ปัจจัยค้ำจนุทีส่่งผลต่อคุณภาพชีวิต ได้แก่
ด้านเงินเดือนและผลตอบแทนดา้นนโยบายและการบริหาร ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ดา้น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านความมั่นคงในงาน และด้านการปกครองบังคับบัญชาส่งผลตอ่คุณภาพชีวิต
ในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05   
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ตาราง แสดงถึงแรงจูงใจในการทำงานสง่ผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลธญับุรี 
จังหวัดปทุมธานี

 
แสดงว่าแรงจูงใจในการทำงานกับคุณภาพชีวิตในการทำงานมคีวามสัมพันธ์กัน (R) เท่ากบั 0.852 

โดยมีตัวแปรตน้ที่สามารถอธิบายความผันแปรของแรงจูงใจ มี 6 ด้าน คือปัจจัยคำ้จุน สามารถร่วมกัน
พยากรณ์ตัวแปรได้ร้อยละ 85.20( R2)     พบเท่ากับ 0.852 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 และ มี
ด้านทีส่่งผลต่อคุณภาพชวีิตในการทำงานมากที่สุด คือ ด้านเงินเดือนและผลตอบแทน รองลงมาได้แก่ ด้าน
การปกครองบังคับบัญชา  ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านความมั่นคงใน
งาน และด้าน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีค่าความคาดเคลือ่นมาตรฐานของการประมาณคา่ (SEE) 
เท่ากับ 0.248 

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาคน้คว้า เร่ืองแรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของ

บุคคลากรโรงพยาบาลธัญบุรี จงัหวัดปทุมธานี ผู้วจิัยไดน้ำผลสรุปการวิเคราะห์มาอภิปรายผล และอ้างอิง
จากงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ได้ดังนี ้

บุคลากรส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 36 - 45 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  6 – 10 ปี และมรีายได้ต่อ
เดือน 10,001-20,000 บาท   สอดคล้องบางส่วน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรโรงพยาบาลธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี ที่แตกตา่งกันสง่ผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานที่แตกต่างกนั ได้แก่ ระดบัการศึกษา 
ตำแหน่งงาน และอัตราเงินเดือน 

การศึกษาแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลธญับรุี จังหวัดปทุมธานี พบว่าโดย
ภาพรวมปัจจัยจงูใจและปัจจัยคำ้จุนอยู่ในระดบัแรงจูงใจมาก แต่ในเร่ืองของปัจจัยค้ำจุนจะมีด้านที่มีระดับ
แรงจูงใจปานกลาง ได้แก่ ด้านเงินเดือนและผลตอบแทน และดา้นการปกครองบังคบับัญชา ซึง่สอดคล้อง
บางส่วนกับวิจัยของภรภัทร หมอยา (2557) ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของ พนักงานระดบัหัวหน้างานของบริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด ด้านปัจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมมีแรงจูงใจในระดับมาก ในด้านความสำเร็จใน งาน ดา้นสภาพแวดล้อมในการ

ปัจจัยจูงใจ
ดา้นความส าเร็จในการท างาน 0.045 0.047 0.041 0.965 0.336
ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ -0.014 0.046 -0.014 -0.303 0.762
ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 0.025 0.041 0.028 0.609 0.543
ดา้นความรับผิดชอบ 0.009 0.041 0.008 0.215 0.83
ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน 0.004 0.045 0.005 0.088 0.93
ปัจจัยค ำ้จุน
ดา้นเงินเดือนและผลตอบแทน 0.135 0.03 0.211 4.427 0.00*
ดา้นนโยบายและการบริหาร 0.152 0.047 0.192 3.236 0.01*
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 0.198 0.037 0.265 5.28 0.00*
ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล 0.107 0.041 0.102 2.643 0.09*
ดา้นความมัน่คงในงาน 0.119 0.043 0.124 2.778 0.06*
ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 0.155 0.043 0.153 3.588 0.00*

R2 = 0.852   SEE = 0.24867   F = 105.129*
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ปฏิบัติงาน ดา้นลักษณะงานที่ทำ ด้านความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล ด้านความก้าวหนา้ในหนา้ทีก่ารงาน และ
ด้านค่าตอบแทน และ สวสัดิการ ด้านการได้รบัการยอมรับ นบัถือ มีแรงจูงใจระดับปานกลาง และ เพศ อายุ
สถานภาพ และอายงุานที่ตา่งกนัมีผลต่อแรงจูงใจ ในการปฏิบตัิงานไม่ต่างกัน ระดบัการศึกษาที่ต่างกันมผีล
ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทีแ่ตกต่างกัน อย่างมนีัยสำคัญที่ระดับ 0.05 

จากการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบวา่
ระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานอยู่ในระดับมาก จะมีดา้นทีไ่ดร้ะดับคุณภาพชีวิตน้อยได้แก่ด้านค่าตอบแทน
ที่เพียงพอและเป็นธรรมซ่ึงแตส่อดคล้องบางสว่นกับการวิจัย กิตติคุณ ซื่อสัตย์ดี (2557) ได้ศึกษาเร่ือง
คุณภาพชีวิตการทำงานกับ ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัตงิานของเจ้าพนักงานชวเลข สังกัดสำนักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผลการวิจัยพบวา่ คุณภาพชีวิตการทำงานสง่ผลต่อประสิทธผิลในการปฏิบัติงาน
และเป็นไปในทิศทางเชิงบวก 

การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลทีส่่งผลต่อคุณภาพชวีิตในการทำงานของบุคลากร
โรงพยาบาลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันจะมีคุณภาพชีวติในการทำงาน
แตกต่างกัน พบว่า ปัจจัยส่วนบคุคลที่ส่งผลต่อคุณภาพชวีิตในการทำงาน ได้แก่ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง
งาน และอัตราเงินเดือน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่ง ไม่สอดคล้องกับการ วิจัยของอุสุมาศักดิ์ 
ไพศาล(2556) ได้ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการทำงานที่มผีลต่อประสิทธิภาพใน การปฏิบตัิงานของพนกังาน 
บริษัท อินเตอร์ เรียลรี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ผลการวิจัยพบวา่ ปจัจัยส่วนบุคคลไม่ มผีลต่อประสทิธิภาพการ
ปฏิบัติงาน และคุณภาพชีวิตการท างานมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

การศึกษาแรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาล
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีพบวา่แรงจูงใจ ปัจจัยค้ำจุนทีส่่งผลต่อคุณภาพชีวิต ได้แก่ด้านเงินเดือนและ
ผลตอบแทนด้านนโยบายและการบริหาร ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ด้านความมัน่คงในงาน และด้านการปกครองบังคบับัญชาส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของ
บุคลากรโรงพยาบาลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องบางส่วน
กับ วิจัยของ สุภาภรณ์ โชติชญาน์ (2555) พบวา่ปัจจยัด้านแรงจูงใจของพนักงานมหาวิทยาลัยในด้านความ
ต้องการ ความผูกพัน ความต้องการความมีอำนาจ และความตอ้งการความสำเร็จในภาพรวม มีระดับ
ความสำคัญอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต การทำงานคือ
ด้านสถานภาพ สมรส ระดบัการศึกษา รายได้ และตำแหนง่ด้านประสบการณ์ การทำงานที่แตกต่างกัน มีผล
ต่อคุณภาพชีวิตทำงานแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรงของปัจจัยด้านแรงจูงใจ
ในประกอบด้วยปัจจัยดา้นความผูกผัน ปัจจัยด้านความต้องการความมีอำนาจและปัจจัยดา้นความต้องการ
ความสำเร็จ มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานโดยรวม โดยมคีวามสัมพันธ์เชิงบวกในทิศทางเดียวกัน และ
สามารมถนำมาสร้างเปน็การพยากรณ์ สามารถทำนายสมการของการพยากรณ์ได้ร้อยละ 64.60 และมีค่า
สัมประสทิธิ์สหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากับ 0.808 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
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 จากผลการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร
โรงพยาบาลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบว่า แรงจูงใจที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงาน ของบุคลากร
โรงพยาบาลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีนั้น มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของแรงจูงใจในการทำงานดังนี้ 

ปัจจัยด้านองค์กร ในส่วนของปจัจัยจูงใจ                                                                                                                                                           
 1.ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน ควรมีการปรบัปรุงเร่ืองของความก้าวหนา้ในตำแหน่งงาน ของ
บุคลากร ให้ได้มีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งตามความรู้ความสามารถและมีการเพิ่มพูลและพฒันาความรู้
ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ ถัดไปในเร่ืองของการฝึกอบรม สัมมนาควรจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนา
อย่างต่อเนื่องอย่างจริงจัง  รวมถึงควรมีการบรรจุงานหรือเลื่อนตำแหน่งอย่างเปน็ธรรม                                                                       
 2. ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ ควรจะมีการแบ่งลักษณะงานตามตำแหน่งที่ต้องปฏบิัติตามสาย
งานได้อย่างชัดเจน ตรงกบัความถนัดของผู้ปฏิบัตงิาน ผู้บงัคับบัญชาควรให้โอกาสให้ตัวบุคคลได้ใช้ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่ควรมอบหมายงานให้เกินหน้าที่ที่พนักงานรบัผิดชอบ                                                         
 3.ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  ผู้บังคับบัญชาควรยอมรับฟงัความคิดเห็น และมีเชื่อมั่นใน
ความสามารถของผู้ปฏิบัตงิานและควรได้รับคำชมเชยเมื่อผูป้ฏิบัติงานนนั้นทำงานได้สำเร็จ                                  
 4.ด้านความรับผิดชอบ ควรปรับปรุงในเรื่องของอำนาจในการตัดสินใจของผู้ปฏบิัติงาน คือการ
กำหนดขอบเขตอำนาจในการตัดสินใจให้เหมาะสม ได้มีความอิสระในการที่จะสินใจได้อย่างถูกต้อง และควร
ให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนรับผิดชอบในการกำหนดแผนงาน                                                                                              
ปัจจัยด้านองค์กร ในส่วนของปจัจัยค้ำจุน 

 1. ด้านเงินเดือนและผลตอบแทน บุคลากรของโรงพยาบาลธญับุรีบางส่วน เห็นวา่ ภายใน
หน่วยงานหรือหัวหน้างานควรมกีารปรับเงินเดือนในปัจจุบนัให้มีความเหมาะสมกับการดำรงชวีิตภายใน
ปัจจุบนั ดูในเร่ืองเงินเดือนและผลตอบแทน สวัสดิการที่ได้รบัให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ ในการดำเนินชีวิต
ในปัจจุบนั เนื่องด้วยเศรษฐกิจทีเ่ปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับ บุคลากร
ในหน่วยงานๆได้มากยิ่งขึ้น และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานในหน่วยงาน                                                                                   
 2. ด้านปกครองบังคับบัญชา หน่วยงานควรมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน เพื่อให้เป็น
แนวทางในการปฏบิัติงานของบคุลากร และลดความสบัสนในงานและหน้าที่ของตน และมีการกำหนด
กฎระเบียบอย่างชดัเชนในด้านการปกครองและบังคับบัญชาเพือ่ที่จะได้ปฏบิัติไปในทิศทางเดียวกัน และเปน็
ที่ยอมรับภายในองค์กรที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อให้เกิดความสบายใจและเท่าเทียมกัน ในการปฏิบัตงิาน    

 3. ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ควรปรบัปรุงในเรื่องพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนเหมาะสมกับพื้นที ่
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้อย่างสะดวกและปลอดภัยควร จัดให้มีสถานที่พักผ่อนและกิจกรรม
นันทนาการแก่พนักงาน ถัดไปในเร่ืองสถานที่จอดรถที่เพียงพอและการรักษาความปลอดภัย 

 4. ด้านความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล ควรปรับปรุงในเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคคลากรให้
เป็นไปอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะบคุลากรใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในองค์กรได้เข้าร่วมกิจกกรม จะทำให้ส่งผลดา้น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลากรในองค์ ควรมีการจัดกิจกรรมหรือมีการแนะนำเพื่อให้เป็นที่รู้จักกันภายใน
องค์กร เพื่อที่จะเกิดความสามัคคีและปฏิบัตงิานร่วมกันได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และบุคลากรในองค์กรมี
ความสามัคคีกัน 

 จากผลการศึกษาเก่ียวกับแรงจงูใจในการทำงานทีส่่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร
โรงพยาบาลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบว่า คุณภาพชีวติในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี จากผลการศึกษาวิจัยทัง้ 8 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ 1 รายด้านที่มีระดับปาน
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กลาง คือ ด้านคา่ตอบแทนที่เพยีงพอและเป็นธรรม  จากผลการวิจัย แรงจูงใจที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการ
ทำงาน ของบุคลากรโรงพยาบาลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีนัน้ มคีวามคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคุณภาพ
ชีวิตในการทำงานคือ  

  ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม บุคลากรโรงพยาบาลธัญบุรีบางส่วน เห็นว่า ค่าตอบแทน
ไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน ควรมีการเพิ่มรายได้ค่าตอบแทนให้เพียงพอกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
ค่าตอบแทนน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย อัตราการขึ้นเงินเดือนค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับ
เนื้องานที่ปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตามยังมีบุคลากรในบางส่วนที่มีความเห็นว่า ค่าตอบแทนยุติธรรมเหมาะสมกับ
งานที่ได้รับมอบหมาย แต่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทำงานให้ดีด้วยการปรับขึ้นอัตราเงินเดือนเป็นเรื่องที่
จะดำเนินไปได้ยาก เพราะเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนและตามระเบียบบังคับจะมีผลผูกพันระยะยาว ซึ่ง
จะต้องมีการพิจารณาผลกระทบหลายอย่าง อย่างรอบคอบและต้องมีเกณฑ์ที่เหมาะสม  

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. การทำวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่มีการนำแบบสอบถามมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเดียว ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถลงในรายละเอียดเชิงลึกได้ ดังนั้นในการทำวิจัยครั้ง
ต่อไปจึงเสนอให้ใช้วิธีการเชิงคุณภาพ และระบุเฉพาะเจาะจงหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อให้ทราบถึงแรงจูงใจ 
และคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรในหน่วยงานนั้น เป็นไปในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 

 2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานเพื่อนำผลการศึกษาไปปรับปรุงการปฏิบัตงิาน
ของบุคคลากรให้สอดคล้องกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน 

 3. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยด้านอ่ืนของบุคคลากร เช่น ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงใน
งาน ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงาน 
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