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บทคดัย่อ 

 

 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของ

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสามพราน อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม และเพื่อนาํผลการศึกษา

เสนอผู ้บริหารเป็นแนวทางสร้างขวญัและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวดันครปฐม ใน ด้านการมอบหมายงาน ด้าน

ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสําเร็จในงานท่ีทาํ ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบ

แทน และด้านสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและระยะเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

 การศึกษา ได้ดาํเนินการศึกษาเชิงสํารวจ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ พยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลสามพราน อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม จาํนวน 78 คนเคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

 ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 41-50 ปี ข้ึน

ไป มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 21,000 บาทข้ึนไป

และมีประสบการณ์ทาํงานระหว่าง 11-15 ปี ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของพยาบาล

วชิาชีพโรงพยาบาลสามพราน อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ

จําแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีขวญัและกําลังใจอันดับท่ีหน่ึงคือ ด้านความสัมพันธ์กับ

ผูบ้งัคบับญัชา อนัดบัท่ีสองคือ ด้านความสําเร็จในงานท่ีทาํ อนัดับท่ีสามคือ ด้านเงินเดือนและ

ผลประโยชน์ตอบแทน อนัดบัท่ีส่ีคือ ดา้นการมอบหมายงาน อนัดบัสุดทา้ยคือ ดา้นสภาพแวดลอ้ม

ในการปฏิบติังาน ตามลาํดบั  
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Abstract 

 

 The purpose of this study was to study the morale in performing task of registered nurses 

in Sampharn Hospital on Sampharn district at Nakhon Pathom province and presented the result 

to administrator for it could be used as guideline to strengthen the morale in performing task of 

registered nurses in Sampharn Hospital on Sampharn district at Nakhon Pathom province in 5 

aspects which were assignments aspect, interpersonal relation with superiors aspect, achievement 

aspect, salary and benefits aspect and work environment aspect. Data classified by personnel 

factors to gender, age, level of education, marry status, average income per month and work 

experienced. 

The population in this survey study was 78 registered nurses in Sampharn 

Hospital on Sampharn district at Nakhon Pathom province. Tool used in this study was a set of 

questionnaire. Statistics used in data analysis were percentage, mean and standard deviation. 

  The study found that most of respondents was female, aged among 41 - 50 years 

old, graduated in Bachelor, single, average income per month more than 21,000 Baht and work 

experienced about 11 - 15 years. The mean of attitudes regarding to the morale in performing task 

of registered nurses in Sampharn Hospital on Sampharn district at Nakhon Pathom province in 

overall was in high level. When considered to each aspect which could sort from high to low as 

followed; interpersonal relation with superiors aspect, achievement aspect, salary and benefits 

aspect, assignments aspect and work environment aspect, respectively. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 

          องค์การประกอบข้ึนดว้ยกลุ่มต่าง ๆ ในแต่

ละกลุ่มประกอบข้ึนด้วยคน การจัดตั้ งองค์การให้เป็น

องค์การท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงต้องมีทรัพยากรในการ

บริหารงาน และทรัพยากรท่ีเป็นปัจจยัพื้นฐานสําคญั ของ

การบริหารองค์การประกอบด้วยคน เงิน วสัดุอุปกรณ์

เคร่ืองมือ และการจดัการทรัพยากรบุคคลนบัว่าสําคญัยิ่ง 

สําหรับองค์การทุกประเภทเน่ืองจากเป็นผูท่ี้ใช้เงิน วสัดุ

อุ ป ก ร ณ์ เ ค ร่ื อ ง มื อ  ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จัด ก า ร ใ ห้ เ กิ ด

ประสิทธิภาพสูงสุดต่อองคก์าร เม่ือบุคลากรในหน่วยงาน

มีความสําคัญเช่นน้ีแล้ว จึงจํา เป็นอย่างยิ่ง ท่ีผู ้บริหาร

หน่วยงานนั้น ๆ ต้องธํารงรักษาไวซ่ึ้งบุคคล เพื่อให้การ

ป ฏิ บั ติ ง า น บ ร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย  ว ัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ มี

ประสิทธิภาพสูงสุดตราบนานเท่านาน ขวญัเป็นปัจจัย

อยา่งหน่ึงท่ีมีผลต่อองคก์ารต่าง ๆ เพราะการทาํให้บุคคลมี

ความสนใจทาํงานในองคก์ารนั้น องคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งมี

วิธีการเพื่อให้ได้คนท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติการ และการท่ีให้ผู ้ปฏิบัติงานมีกําลังใจในการ

ทาํงาน มีความจงรักภกัดีต่อหน่วยงาน มีความรับผิดชอบ 

สามารถทาํงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก หรือไม่นั้ น

ข้ึนอยู่กับ ขวญัและกําลังใจ ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ซ่ึง

นาํไปสู่ขวญัและกาํลงัใจในการบริหารงาน ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ความพึงพอใจในการทาํงาน ส่งผลให้พนกังานมีกาํลงัใจ

ในการปฏิบติังาน ได้แก่ ปัจจยัด้านบุคคลปัจจยัด้านงาน 

และปัจจัยด้านการจัดการ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 

2544: 123) 

         บุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและมีความสําคญั

ต่อองค์การอย่างยิ่ง โดยบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 

และมีคุณภาพสูง นาํพาองค์การไปสู่เป้าหมายท่ีวางไวไ้ด้

อย่า ง ดี เยี่ ย ม  อย่า งไ รก็ตาม การ ท่ี บุ คลา กรสาม ารถ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งดีและมีคุณภาพเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

ขององค์การนั้ น บุคลากรจํา เป็นต้องได้รับขวัญและ

กาํลงัใจเพื่อให้เกิดความตอ้งการปฏิบติังานนั้นดว้ย ขวญั

และกาํลงัใจเป็นส่ิงจูงใจอย่างหน่ึงท่ีทาํให้บุคลากรมีพลงั

ความตอ้งการปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายได ้(ภิญโญ สา

ธร. 2516: 192-194) กล่าววา่ ขวญัและกาํลงัใจ เป็นส่ิงท่ีทาํ

ให้คนอยากทาํงานให้ไดดี้ โดยสมคัรใจและมีความสุขกบั

งาน ซ่ึงเป็นเร่ืองสําคญัท่ีผูบ้ริหารละเลยไม่ได้  ฉะนั้นจึง

เป็นหน้าท่ีท่ีผูบ้ริหารหรือหัวหน้างานตอ้งให้ความสําคญั

โดยการเสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจให้เกิดข้ึนแก่บุคลากร

ในองคก์ารใหไ้ด ้(ทพิวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. 2550: 6) 

         ขวญัและกาํลังใจการทาํงานของบุคลากรก็เป็นส่ิง

สาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกระดบัควรได้

ตระหนกั และให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะถา้บุคลากรมี

ขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานท่ีดีหรือสูงแสดงวา่บุคลากร

มีความรู้สึกท่ีดีต่อองค์การ รู้สึกท่ีดีต่อผูบ้งัคบับญัชาและ

เพื่อนร่วมงาน รู้สึกเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ร่วม

แรงร่วมใจกันทํางานและการทํางานร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพเป็นระยะเวลาอนัยาวนานก็สามารถเกิดข้ึน

ได้ ในทางกลับกันถ้าบุคลากรในองค์การอยู่ในสภาพมี

ขวญัและกําลังใจในการทาํงานท่ีไม่ดีหรือตํ่า แสดงว่า

บุคลากรกาํลังเสียขวญั มีความรู้สึกระแวงไม่เช่ือถือกัน

และกนัในหมู่เพื่อนร่วมงาน การละทิ้งงานก็เกิดข้ึน ภารกิจ

ขององค์การนั้ นย่อมไม่บรรลุผลและดับสูญไปในท่ีสุด 

(สมบัติ กุสุมาวดี. 2547: 6) 

         การส่งเสริมขวญัและกําลังใจจึงเป็นเร่ืองสําคัญท่ี

ผู ้บ ริหารต้องพยายามสร้างขวัญและกําลังใจให้แ ก่

ผูป้ฏิบติังานเพื่อให้ไดค้วามสามารถเต็มท่ีและสามารถทาํ

กิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การท่ีตั้งไว้

และหากผูบ้ริหารใชก้ารเสริมขวญัไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกวิธี 

ก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย กล่าวคือ ช่วยเพิ่มความ

กระตือรือร้นในการทาํงาน เพิ่มความสนใจ  
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เต็มใจในการทาํงานให้ผลงานเพิ่มข้ึน ซ่ึงทาํให้เกิดผลดี

ทั้งตวัผูป้ฏิบติัเองและผูบ้ริหารในองค์การนั้น ตรงกนัขา้ม

หากผูบ้ริหารไม่ให้ความสําคญัในการส่งเสริมขวญั ผลท่ี

ไดรั้บคือความสนใจในการทาํงานลดลง คนขาดงาน และ

ออกจากงานมากข้ึน (นภดล เชนะโยธิน. 2540: 135) 

         การบริหารโรงพยาบาลสามพราน อาํเภอสามพราน 

จงัหวดันครปฐม ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสามพราน อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

มีความสลับซับซ้อน จาํนวนพยาบาลวิชาชีพต่อจาํนวน

ผูป่้วย ยงัไม่ได้สัดส่วนท่ีเพียงพอต่อการบริการ จึงทาํให้

การปฏิบัติหน้าท่ีของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสาม

พราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ต้องทุ่มเท

แรงกายแรงใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเต็มความสามารถ 

เพื่อให้ผูป่้วยได้รับการรักษาอย่างทนัท่วงที แต่ในความ

เ ป็ น จ ริ ง ใ น ก า รป ฏิ บัติ ห น้า ท่ี ข อ ง พ ย า บ า ล วิ ช า ชี พ

โรงพยาบาลสามพราน อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

ยงัไม่ไดทุ้่มเทความสามารถไดเ้ต็มศกัยภาพ ทั้งน้ีเหตุผลท่ี

สําคญั เน่ืองมาจากยงัขาดเร่ืองขวญัและกําลังใจในการ

ปฏิบัติหน้า ท่ี  ขว ัญและกําลังใจ เ ป็นเ ร่ืองของจิตใจ 

ความรู้สึก เป็นนามธรรม แต่เราก็สามารถจะทราบถึง

สภาพขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของพยาบาล

วิชาชีพในหน่วยงานได้จากการ สังเกตพฤติกรรมท่ี

แสดงออก ผลงาน ความขยนัหมัน่เพียร ความทุ่มเทในการ

ปฏิบัติงาน ขวญัและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของ

พยาบาลวิชาชีพจึงมีความสําคญัท่ีผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งดูแล

และเอาใจใส่ เพราะผู ้บริหารมีอิทธิพลต่อโครงสร้าง

อง ค์ก า ร  ก ร ะ บ ว น ก า ร จัดก า ร  แ ล ะ วิ ธี ก า ร ทํา ง า น

โรงพยาบาลสามพราน อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม  

เป็นหน่วยงานดา้นสถานพยาบาลเป็นโรงพยาบาลประจาํ

อํา เ ภ อ ส า ม พ ร า น  จัง ห วัด น ค ร ป ฐ ม  ทํา ใ ห้ มี ก า ร

เปล่ียนแปลงโครงสร้างอยูต่ลอด อยา่งท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสามพราน อาํเภอสามพราน 

จงัหวดันครปฐม มีอตัรากาํลงัจาํนวน 78 คน จากการ

ทาํงานท่ีผา่นมาสังเกตไดจ้ากการเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการ

ต่าง ๆ ของโรงพยาบาล ผลสาํเร็จของการทาํงานท่ีไม่บรรลุ

ตามวตัถุประสงค ์ความสามคัคี และความสัมพนัธ์ระหวา่ง

พยาบาลวิชาชีพในหน่วยงาน การประสานงาน การแสดง

ความคิดเห็นของพยาบาลวชิาชีพ การหลีกเล่ียงงาน การมา

ทาํงานสาย การกลบับา้นก่อนเวลา ฯลฯ ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ี

หากปล่อยไวจ้ะเป็นปัญหาท่ีไม่สามารถแก้ไขได ้และจะ

เกิดผลเสียต่อองค์การเป็นอย่างมาก อน่ึง ในการปฏิบัติ

หน้าท่ีของพยาบาลวิชาชีพ ส่ิงหน่ึงท่ีพบมากคือระบบ

อุปถมัภ ์ระบบพวกพอ้ง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความกา้วหนา้

ของพยาบาลวิชาชีพ เช่นการพิจารณาความดีความชอบ

หรือเล่ือนขั้น เล่ือนตาํแหน่ง ส่ิงเหล่าน้ีย่อมมีผลต่อสภาพ

ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของพยาบาลวิชาชีพ

ทั้งส้ิน 

         ดงันั้น ด้วยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ทาํให้ผูศึ้กษาใน

ฐานะท่ีเป็นบุคลากรโรงพยาบาลสามพราน อาํเภอสาม

พราน จงัหวดันครปฐม จึงมีความสนใจศึกษาเร่ืองขวญั

และกําลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสามพราน อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

เพื่อนาํผลการศึกษาเสนอผูบ้ริหารนาํไปแกไ้ขเปล่ียนแปลง

และปรับปรุงประสิทธิภาพขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติั

หน้าท่ีของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสามพราน อาํเภอ

สามพราน จงัหวดันครปฐม ใหมี้ขวญัและกาํลงัใจท่ีดีข้ึน 

 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

         1. เพื่อศึกษาขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหน้าท่ี

ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสามพราน อาํเภอสาม

พราน จงัหวดันครปฐม 

         2. เพื่อนาํผลการศึกษาเสนอผูบ้ริหารเป็นแนวทาง

สร้างขวญัและกาํลังใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของพยาบาล
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วิชาชีพโรงพยาบาลสามพราน อาํเภอสามพราน จงัหวดั

นครปฐม 
 

ขอบเขตการศึกษา 

         การศึกษาเร่ือง ผู ้ศึกษาได้ก ําหนดตัวแปรท่ีใช้ใน

การศึกษา ดงัน้ี 

         1. ขอบเขตด้านเนือ้หา   

              ผูศึ้กษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาขวญัและกําลังใจในการ

ปฏิบติัหน้าท่ีของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสามพราน 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

         2. ขอบเขตด้านตัวแปร 

             ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย 

              2.1 ตวัแปรอิสระ (Independent variables) คือ

ปัจจัยส่วนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสาม

พราน อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม นั้น ประกอบดว้ย

เพศ  อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

และระยะเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

              2.2 ตวัแปรตาม (Dependent variables) คือขวญั

และกําลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสามพราน อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

นั้ น  ป ร ะ ก อ บ ด้ว ย  ด้า น ก า ร ม อ บ ห ม า ย ง า น                      

ด้านความสัมพนัธ์กับผูบ้งัคบับญัชา ด้านความสําเร็จใน

งานท่ีทาํ ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนและ

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน 

         3. ขอบเขตด้านประชากร 

              ประชากรท่ี ศึกษาคร้ังน้ี  คือ  พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสามพราน  อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

จาํนวนทั้งส้ิน 78 คน โดยผูศึ้กษาไดก้าํหนดให้เก็บขอ้มูล

จากประชากรทั้งหมด เป็นผูต้อบแบบสอบถาม 

 

 

         4. ขอบเขตด้านระยะเวลา  

              การศึกษาคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่เดือน

มิถุนายนถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2556  

 

กรอบแนวคดิของการศึกษา 

         การศึกษาเร่ืองขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหน้าท่ี

ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสามพราน อาํเภอสาม

พราน จังหวัดนครปฐม นั้ น ผู ้ศึกษาได้ปรับปรุงจาก

งานวิจยัของหวนคนึง นกพึ่ง(2554: บทคัดย่อ)และนิศา

รัตน์ หล้าดอน (2554: บทคัดย่อ)  และทฤษฎีสองปัจจัย

ของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg. 1959: 15–49 อ้างถึงใน วิรัช 

สงวนวงศ์วาน 2550) มากําหนดเป็นกรอบแนวคิดของ

การศึกษาดงัน้ี  

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

         ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง คุณสมบติัอนัเป็นขอ้มูล

ส่ วนตัวใ น ท่ี น้ีหม า ย ถึ ง  เพ ศ  อา ยุ  ระ ดับ ก า ร ศึ ก ษ า 

สถานภาพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบติั

หน้าท่ีของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสามพราน อาํเภอ

สามพราน จงัหวดันครปฐม 

         เพศ หมายถึง รูปท่ีแสดงให้รู้ว่าหญิงหรือชายของ

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสามพรานอาํเภอสามพราน 

จงัหวดันครปฐม 

         อายุ หมายถึง เวลาท่ีดาํรงชีวิตอยู่ช่วงเวลานบัตั้งแต่

เกิดหรือมีมาจนถึงเวลาท่ีกว่าถึง ประกอบดว้ย อายุ 30 ปี

หรือตํ่ากวา่ 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี และ51 ปีข้ึนไป ของ

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสามพราน อาํเภอสามพราน 

จงัหวดันครปฐม 
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         ระดับการศึกษา หมายถึง การไดรั้บวุฒิการศึกษาขั้น

สูงสุดของการศึกษาการปฏิบติัหนา้ท่ีของพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสามพราน อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

ประกอบด้วยตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกว่า

ระดบัปริญญาตรี 

         สถานภาพ หมายถึง สถานภาพโสด สมรส หม้าย 

หยา่ร้าง ของพยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาลสามพราน อาํเภอ

สามพราน จงัหวดันครปฐม 

         รายได้เฉลี่ยต่อเดือน หมายถึง รายได้โดยเฉล่ียต่อ

เดือนของพยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาล 

สามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผู ้ตอบ

แบบสอบถามประกอบดว้ย ตํ่ากว่า 9,000 บาท 9,000 – 

15,000 บาท 15,000 – 20,000 บาท และมากกวา่ 20,001 

บาทข้ึนไป 

         ระ ยะเว ลา ใ นกา รปฏิ บั ติ หน้า ที่  หม าย ถึ ง  ช่ วง

ระยะเวลาจาํนวนปีของการปฏิบติัหน้าท่ีตั้งแต่เร่ิมปฏิบติั

หน้าท่ีจนถึง ณ ว ันท่ี ตอบแบบสอบถามของผู ้ท่ีตอบ

แบบสอบถาม 

         ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาล

วชิาชีพ หมายถึง สภาพของจิตใจท่ีส่งผลต่อการปฏิบติั ซ่ึง

มีทั้งในแง่บวกและในแง่ลบ เราจะทราบสภาพของขวญั

และกาํลงัใจจากการสังเกตพฤติกรรมในการทาํงาน โดยถา้

พยาบาลวิชาชีพทาํงานด้วยความเต็มใจ มีบรรยากาศใน

การทาํงานท่ีดีงานมีคุณภาพ ย่อมหมายถึงสภาพขวญัของ

พยาบาลวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ถ้าผลการปฏิบัติงาน

ออกมาในทางลบ เช่นงานมีความผิดพลาด งานไม่เสร็จ

ตามเวลาท่ีกาํหนด หรือเกิดการแตกความสามคัคี มีการ

สาย การลาบ่อย ๆ นั้น เป็นสัญญาณท่ีบ่งบอกถึงสภาพ

ขวญัในการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีไม่ดี ผูบ้ริหารหรือหัวหน้างาน

จะตอ้งรีบแกไ้ขปัญหา และอุปสรรคนั้นโดยด่วน 

         พยาบาลวิชาชีพ   หมายถึง ผู ้ท่ีสํา เร็จการศึกษา

พ ย า บ า ล ใ น ร ะ ดับ ป ริ ญ ญ า ต รี ห รื อ เ ที ย บ เ ท่ า  จ า ก

มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยพยาบาลท่ีสภาการพยาบาล

รับรอง ท่ีมีใบประกอบวิชาชีพฯ ท่ียงัใช้ประโยชน์ไดโ้ดย

ไม่ ถูกพักใช้ห รือเพิกถอนหรือย ังไม่หมดอายุ  แล ะ

ปฏิบติังานใหบ้ริการดา้นสุขภาพตามวุฒิการศึกษาดงักล่าว

ในท่ีน้ีหมายถึงพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสามพราน 

อาํเภอสามพราน จังหวดันครปฐม จาํนวน 78 คน เป็น

ผูต้อบแบบสอบถาม 

          โรงพยาบาล  หมายถึง ท่ีสําหรับให้บริการด้าน

สุขภาพให้กับผู ้ป่วย โดยมักท่ีจะมุ่งเน้นการส่งเสริม 

ป้องกนั รักษาและฟ้ืนฟูภาวะความเจ็บป่วยหรือโรคต่าง ๆ 

ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

          การมอบหมายงาน หมายถึง การไดรั้บมอบหมายให้

ทาํงานท่ีตรงกบัความสามารถ ไดมี้โอกาสใชค้วามคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ในการทาํงาน และได้รับมอบหมายให้ทาํงาน

ใหม่ ๆ ตลอดเวลา 

          ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา หมายถึง ความเป็น

กนัเอง การมีสัมพนัธภาพอนัดีกบัผูบ้งัคบับญัชา การไดรั้บ

ความไวว้างใจ การไดรั้บความช่วยเหลือ การแกปั้ญหาทั้ง

เร่ืองงาน และเร่ืองส่วนตวั 

         ความสําเร็จในงานที่ทํา  หมายถึง  การท่ีผูป้ฏิบติังาน

ได้ทาํงานตามหน้าท่ีหรืองานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จส้ิน

และบรรลุเป้าหมายทั้งตนเองและหน่วยงาน 

         เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน หมายถึง ส่ิง

ตอบแทนต่างๆในการปฏิบติังาน รางวลัในการปฏิบติังาน 

เบ้ียเล้ียง สวสัดิการและประโยชน์เก้ือกลูอ่ืนๆ  

         สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน  หมายถึง สภาพ

ทางกายภาพของงานทั้งภายในและภายนอก เช่น ความเป็น

ระเบียบ ความสะอาด อุปกรณ์ต่างๆท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 

แสง อากาศ ชัว่โมงในการทาํงาน การเดินทาง ระยะทาง 

ในการปฏิบติังาน  
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 

 

1. ทาํให้ทราบถึงขวญัและกาํลงัใจในการ

ปฏิบติัหน้าท่ีของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสามพราน 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

2. ทาํให้ทราบถึงผลการศึกษานาํไปเสนอ

ผูบ้ริหารเป็นแนวทางในการสร้างขวญัและกาํลงัใจในการ

ปฏิบติัหน้าท่ีของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสามพราน 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

 

ขั้นตอนการดําเนินการศึกษา 

         การศึกษาคร้ัง น้ีผู ้ศึกษาได้กําหนดขั้ นตอนการ

ดาํเนินการศึกษา โดยทาํตามลาํดบัขั้น ตอนการศึกษาไว ้3 

ขั้นตอน ดงัน้ี  

         ข้ันตอนที ่1 การจัดเตรียมวางแผนการดําเนินงาน 

         ขั้นตอนน้ีผูศึ้กษาได้ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติั

หน้าท่ีของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสามพราน อาํเภอ

สามพราน จงัหหวดันครปฐม โดยกาํหนดวตัถุประสงค์

ของการศึกษา ขอบเขตการศึกษา กรอบแนวคิดของ

การศึกษา คาํนิยามศัพท์เฉพาะ ขั้นตอนการดําเนินการ

ศึกษา ประชากรและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา  

           ข้ันตอนที ่2 การดําเนินงาน  

         ผู ้ศึกษาสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาซ่ึงเป็น

แบบสอบถามนําไปให้ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบและให้

ขอ้คิดเห็นและไดด้าํเนินการแกไ้ขปรับปรุงแบบสอบถาม

เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ก่อนการกําหนดวิธีการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลและการกาํหนดสถิติท่ี

ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลและการสรุปผล 

          

 

 ข้ันตอนที ่3 การรายงานผลการศึกษา  

         ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนการจดัทาํการรายงานผล

การศึกษา จากการสรุปผลการศึกษาอภิปรายผลและการ

จดัทาํขอ้เสนอแนะ การจดัพิมพรู์ปเล่มและการนาํเสนอ

บณัฑิตวทิยาลยัเพื่อพิจารณาอนุมติั 

 

ประชากร  

         ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี ไดแ้ก่ พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสามพราน อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

จาํนวน 78 คน โดยผูศึ้กษาได้กําหนดให้เก็บข้อมูลจาก

ประชากรทั้งหมดเป็นผูต้อบแบบสอบถาม 

 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 

         เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ี

ผู ้ ศึ ก ษ า ไ ด้ ป รั บ ป รุ ง จ า ก   ข อ ง ห ว น ค นึ ง  น ก พึ่ ง 

( 2554:บ ท คั ด ย่ อ )  แ ล ะ นิ ศ า รั ต น์  ห ล้ า ด อ น  ( 2554: 

บทคัดย่อ)  และทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก 

(Herzberg.1959:15-49 อ้างถึงในวิ รัช  สงวนวงศ์

วาน:2550)โดยกําหนดจากวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

ขอบเขตการศึกษา กรอบแนวคิดของการศึกษา มากาํหนด

คาํนิยามศพัทเ์ฉพาะ (Operational Definition) เพื่อใชใ้น

การสร้างแบบสอบถามตามคาํนิยามศพัท์เฉพาะท่ีกาํหนด

ไวเ้สนออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อขอความเห็นชอบและ

ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขส่วนท่ีบกพร่องให้มี

ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึนซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ 

         ตอนที่  1  เ ป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวของ

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสามพราน อาํเภอสามพราน 

จงัหวดันครปฐมจาํนวน 78 คน ซ่ึงเป็นแบบสอบถามให้

เลือกตอบ (Check List) โดยมีคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวั

ของผูต้อบแบบสอบถามตามตวัแปรท่ีกาํหนดไวคื้อ เพศ 
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อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและ

ระยะเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

            ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามในการศึกษาเร่ืองขวญั

และกําลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสามพราน อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม

จาํนวน 78 คน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลาย

ปิด โดยแต่ละขอ้คาํถามเป็นการให้ความสําคญัในแต่ละ

เร่ืองท่ีมีคําตอบให้เลือกแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) 5 ระดบัตามแนวความคิดของลิเคอร์ท 

สเกล (Likert Scale) 

       ข้อเสนอแนะขวญัและกาํลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี

ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสามพราน อาํเภอสาม

พราน จงัหวดันครปฐม จาํนวน 78 คน  

 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

         การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใช้แบบสอบถามจาํนวน

ทั้งส้ิน 78 ชุด เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล

เท่ากบัจาํนวนประชากรทั้งหมด โดยมีวิธีการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลดงัน้ี 

         1. แจกแบบสอบถามและช้ีแจงพร้อมอธิบายวธีิการ

ตอบแบบสอบถามอยา่งถูกตอ้งใหผู้ต้อบแบบสอบถาม

ทราบ รวมถึงช้ีแจงใหท้ราบถึงวตัถุประสงคข์องการศึกษา

ในคร้ังน้ี 

         2. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามดว้ยตนเอง

ทั้งหมดในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 

         3. นาํแบบสอบถามมาตรวจสอบดูความถูกตอ้งและ

นบัจาํนวนใหเ้ท่ากบัจาํนวนประชากรกรณีแบบสอบถาม

ไม่ครบถว้นหรือไม่สมบูรณ์ ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการแจก

แบบสอบถามใหม่อีกคร้ัง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้น 

         4. นาํแบบสอบถามท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ตามวธีิการทาง

สถิต 

การวเิคราะห์ข้อมูล  
         การวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี ผูศึ้กษานาํขอ้มูลท่ีไดจ้าก

แบบสอบถาม มาประมวลผลเพื่อหาค่าสถิติดงัน้ี 

           ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผูต้อบแบบสอบถาม 

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) และหาค่า

ร้อยละ (Percentage)  

            ตอนที่ 2 ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของ

ผูต้อบแบบสอบถาม ทั้งน้ีผูศึ้กษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

ค่าเฉล่ีย (µ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) โดยนํา

แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ครบถว้นมาวิเคราะห์ขอ้มูล และ

แปลความหมายจากค่าเฉล่ียท่ีได้โดยใช้เกณฑ์ของเบสท ์

ดงัน้ี (Best. 1977: 147 อา้งถึงใน วาริน แซ่ตนั 2543:66)  

 

สรุปผลการศึกษา 

          จากการศึกษาเร่ือง ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติั

หน้าท่ีของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสามพราน อาํเภอ

สามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน 78 คน สรุปผล

การศึกษา ดงัน้ี 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ 

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสามพราน อาํเภอสามพราน 

จงัหวดันครปฐม จาํนวน 78 คน ส่วนมากเป็นเพศหญิง 

จาํนวน 78 คน มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี  มีสถานภาพโสด  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

มากกวา่  20,001 บาท มีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่  11-

15  ปี 

                  2.  ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสามพราน อาํเภอสามพราน 

จงัหวดันครปฐม จาํนวน 78 คน โดยภาพรวมอยู่ในระดบั

มาก  เม่ือจาํแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีความเขา้ใจ

อนัดับที ่1 คือ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา  อนัดบั
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ท่ี 2 คือ ด้านความสําเร็จในงานท่ีทาํ อนัดับท่ี 3 คือ ด้าน

เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน  

อนัดบัท่ี 4 คือ ดา้นการมอบหมายงาน และอนัดบัสุดทา้ย

คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ตามลาํดบั 

สามารถสรุปผลการศึกษาได ้ดงัน้ี  

  2.1  ด้านการมอบหมายงาน โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก เม่ือจาํแนกเป็นรายข้อ พบว่าข้อท่ีมีความ

เข้าใจอันดับที่ 1 คือ ท่านได้ทํางานตรงกับความรู้ความ

ถนัด อนัดบัท่ี 2 คือ ท่านรู้สึกสนุกกบัการทาํงาน อนัดบัท่ี 

3 คือ ท่านรู้สึกพอใจในลกัษณะของงานท่ีทาํอยู ่อนัดบัท่ี  4 

คือ ท่านมีอาํนาจสั่งการให้ผูใ้ต้บงัคับบัญชาปฏิบัติงาน 

และอันดับสุดท้าย คือ งานท่ีท่านทาํอยู่เป็นระบบไม่มี

ปัญหาในหน่วยงาน ตามลาํดบั  

                 2.2  ด้านความสัมพนัธ์กบัผู้บังคับบัญชา โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้  พบวา่ ขอ้

ท่ีมีความเขา้ใจอนัดับที ่1 คือ หัวหน้างานคอยดูแลเอาใจใส่ 

ช่วยแก้ปัญหาเมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติงาน อนัดบัท่ี 2 คือ 

หวัหนา้งานยอมรับความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจาก

ผูร่้วมงาน อนัดบัท่ี 3 คือ หวัหนา้ใหค้วามยติุธรรมแก่

ลูกนอ้งทุกคนเท่าเทียมกนั,อนัดบัท่ี 4 คือ ท่านไดรั้บการ

เอาใจใส่จากผูบ้งัคบับญัชา  และอนัดบัสุดทา้ย คือ หวัหนา้

ใหค้วามไวว้างใจในการปฏิบติังาน ตามลาํดบั 

 2.3  ด้านความสําเร็จในงานที่ทํา โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก  เม่ือจาํแนกเป็นรายข้อ  พบว่า ข้อท่ีมี

ความเข้าใจอันดับที่ 1 คือ ท่านมีโอกาสก้าวหน้าในการ

ปฏิบัติงานในสายบังคับบัญชา  อนัดบัท่ี 2 คือ ท่านมีโอกาส

ได้รับการพิจารณาเล่ือนตาํแหน่งให้สูงข้ึนอย่างเป็นธรรม, 

อนัดบัท่ี 3 คือ ท่านไดรั้บมอบหมายงานในตาํแหน่งท่ีสําคญั 

และการส่งเสริมจากผูบ้งัคบับญัชา และอนัดบัสุดทา้ย คือ 

ท่านมีโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ตามลาํดบั  

      2.4  ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เ ม่ือจําแนกเป็นรายข้อ  

พบวา่ ขอ้ท่ีมีความเขา้ใจอันดับที่ 1 คือ ท่านคิดว่าเงินเดือน

กับงานที่ ท่านทําอยู่พอสมดุลกัน  อันดับท่ี  2 คือ 

ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ สว ัสดิการ อาทิเช่น ค่า

ล่วงเวลา (รวมถึงโบนสั) มีการจดัให้อยา่งทัว่ถึง และเสมอ

ภาค อนัดับท่ี 3 คือ ท่านได้รับความยุติธรรมจากการ

ปฏิบติังาน เช่น ชั่วโมงการทาํงาน การลาป่วย ลากิจ พกั

ร้อน.อนัดบัท่ี 4 คือ  เงินเดือนท่ีได้รับเป็นท่ีน่าพอใจเม่ือ

เทียบกับภาระงานและความรู้ความสามารถของท่าน 

อนัดบัสุดทา้ย คือ รายได้ท่ีท่านไดรั้บเป็นส่ิงหน่ึงท่ีทาํให้

ท่านตอ้งการท่ีจะปฏิบติักบัองคก์ารต่อไป ตามลาํดบั 

     2.5 ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้  พบวา่ ขอ้

ท่ีมีความเข้าใจอันดับที่  1  คือ สภาพการทํางานของ

โรงพยาบาลสามพรานมีส่วนกระตุ้นให้ท่านอยากทํางาน.

อนัดบัท่ี 2 คือ ท่านพอใจต่อสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

อนัดบัท่ี 3 คือ สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน อาทิเช่น โต๊ะ

ทาํงานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีอยา่งเพียงพอ สะดวกต่อการ

ใช้งาน, อนัดบัท่ี 4 คือ สถานท่ีทาํงานของท่านมีเคร่ือง

อุปโภคท่ีสะอาดและเหมาะสมเพียงพอ และอนัดบัสดทา้ย

คือ สภาพการทาํงาน เช่น การมีอุปกรณ์เคร่ืองใชท่ี้ทนัสมยั 

เพียงพอต่อการทาํงานเป็นท่ีน่าพอใจ ตามลาํดบั 

 

อภิปรายผล 

          จากการศึกษาเร่ือง ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติั

หน้าท่ีของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสามพราน อาํเภอ

สามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน 78 คน ในคร้ังน้ี

สามารถนาํมาอภิปรายผลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ

จาํแนกเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความเข้าใจอยู่ใน

ระดับมาก โดยด้านท่ีมีความเข้าใจอันดับที่ 1 คือ ด้าน

ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา   รองลงมา คือ ด้าน

ความสําเร็จในงานท่ีทาํ  ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์
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ตอบแทน ด้านการมอบหมายงาน และอนัดับสุดทา้ยคือ 

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ตามลาํดบัและเม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้านสามารถอภิปรายผลการศึกษาได้

ดงัต่อไปน้ี 

          1. ด้านการมอบหมายงาน โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก จากประสบการณ์ของผู้ ศึกษาในฐานะท่ีเป็น

บุคลากรโรงพยาบาลสามพราน อาํเภอสามพราน จงัหวดั

นครปฐม เห็นวา่ผลการศึกษาเก่ียวกบัขวญัและกาํลงัใจใน

การปฏิบัติหน้าท่ีของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสาม

พราน อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม จาํนวน 78 คน 

อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะพยาบาลวิชาชีพทุกคน

มีความรักต่อองค์การท่ีตนทาํงานอยู่ มีความเข้าใจและ

เช่ียวชาญในสายวชิาชีพพยาบาลและไดผ้า่นการอบรมและ

เรียนรู้อยู่เป็นประจาํจนเกิดความชํานาญ มีการกําหนด

เป้าหมายและหน้าท่ีของแต่ละคนอย่างชัดเจน และความ

เหมาะสมกับพยาบาลวิชาชีพทุกคนและสามารถปฏิบติั

หนา้ท่ีไดต้รงตามจุดมุ่งหมายหลกัและนโยบายท่ีวางไวไ้ด้

อย่างมีประสิทธ์ิภาพ ซ่ึงพยาบาลวิชาชีพทุกคนควร

คาํนึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมขององค์การเป็นหลกั เม่ือมี

การเปล่ียนแปลงภายในหน่วยงานผูบ้งัคบับญัชาควรแจง้

ให้ทราบก่อนเสมอ  ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นส่ิงจาํเป็นท่ี

จะตอ้งศึกษาและขอ้ท่ีมีความเขา้ใจอันดับที่ 1 คือ ท่านได้

ทํางานตรงกับความรู้ความถนัด  อนัดบัท่ี 2 คือ ท่านรู้สึก

สนุกกับการทํางาน อันดับท่ี 3 คือ ท่านรู้สึกพอใจใน

ลกัษณะของงานท่ีทาํอยู่  อนัดบัท่ี 4 คือ ท่านมีอาํนาจสั่ง

การให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังาน และอนัดบัสุดทา้ย  คือ 

งานท่ีท่านทําอยู่ เ ป็นระบบไม่มี ปัญหาในหน่วยงาน 

ตามลาํดบั สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ หวนคนึง นกพึ่ง 

(2554: บทคัดย่อ)ได้ศึกษาขวญัและกําลังใจในการ

ปฏิบติังานของบุคลากรในสํานกังานเทศบาลเมืองสุโขทยั

ธานี การศึกษาคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัขวญั

และกาํลงัใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในสํานักงาน

เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี และเพื่อนําผลการศึกษาและ

ขอ้เสนอแนะไปเป็นแนวทางให้ผูบ้ริหารไดป้รับปรุงแกไ้ข 

และหาวิธีสร้างขวญัและกาํลังใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในสาํนกังานเทศบาลเมืองสุโขทยัธานี ในด้านการ

มอบหมายงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ด้าน

ความสําเร็จในงานท่ีทาํ ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์

ตอบแทน และด้านสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน การ

ดาํเนินการศึกษาเชิงสํารวจ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา 

บุคลากรท่ีปฏิบติังานในเทศบาลเมืองสุโขทยัธานี จาํนวน 

224 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถาม 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้อธิบายปัจจยั

ส่วนบุคคลของประชากร และขวญัและกาํลังใจในการ

ปฏิบติังานของบุคลากรในสํานกังานเทศบาลเมืองสุโขทยั

ธานี ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรส่วนมากเป็นเพศชาย 

อายุ 41-50 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 

มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-10,000 บาท เป็นประเภท

ของบุคลา กรพนกังา นจา้ง  และมีระยะเวลาในกา ร

ปฏิบัติงาน1-10 ปี ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของ

บุคลากรในสํานักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ขวญั

และกาํลงัใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในสํานักงาน

เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ทั้ ง 5 ด้าน คือ (1) ด้านการ

มอบหมายงาน  อยู่ในระดับมาก  (2) ดา้นความสัมพนัธ์กบั

ผูบ้งัคบับญัชา อยูใ่นระดบัมาก  (3) ดา้นความสําเร็จในงาน

ท่ีทํา  อยู่ ในระดับปานกลาง (4)  ด้านเ งินเ ดือนและ

ผลประโยชน์ตอบแทน อยู่ในระดับมาก  และ (5) ด้าน

สภาพแวดล้อมในการปฏิ บัติ งาน อยู่ ใ นระ ดับ ม า ก  

ตามลาํดบั 

จากประสบการณ์ของผู้ ศึกษาในฐานะท่ีเป็น

บุคลากรโรงพยาบาลสามพราน อาํเภอสามพราน จงัหวดั
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นครปฐม  เห็นว่า ผลการศึกษาเก่ียวกบัขวญัและกาํลงัใจ

ในการปฏิบติัหน้าท่ีของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสาม

พราน อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม จาํนวน 78 คน 

อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารและพยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลสามพราน อาํเภอสามพราน จงัหวดั

นครปฐม จาํนวน 78 คน มีความเข้าใจและเช่ียวชาญใน

สายวิชาชีพพยาบาลและได้ผ่านการอบรมเป็นประจาํจน

เกิดความชํานาญ   และด้านการมอบหมายงาน  โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ทั้งน้ี ผูบ้ริหารควรคาํนึงถึง

พยาบาลวิชาชีพให้มากกวา่น้ีเพราะการทาํงานเป็นทีมตอ้ง

ยึดหลกัท่ีแน่นอนชดัเจนและมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

อยูเ่สมอ  

  2.  ด้านความสัมพันธ์กับผู้ บังคับบัญชา  โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก จากประสบการณ์ของผู้ศึกษาใน

ฐานะท่ีเป็นบุคลากรโรงพยาบาลสามพราน อาํเภอสาม

พราน จงัหวดันครปฐม  เห็นว่าผลการศึกษาเก่ียวกบัขวญั

และกําลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสามพราน อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

จาํนวน 78 คน อยู่ในระดับมาก จึงเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีจะตอ้ง

ศึกษาและข้อท่ีมีความเข้าใจอันดับที่ 1 คือ หัวหน้าคอย

ดูแลเอาใจใส่ ช่วยแก้ปัญหาเมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติงาน  

อันดับท่ี  2 คือ หัวหน้างานยอมรับความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะจากผูร่้วมงาน อนัดบัท่ี 3 คือ หวัหนา้งานให้

ความยุติธรรมแก่ลูกน้องทุกคนเท่าเทียมกนั  อนัดบัท่ี 4  

คือ ท่านไดรั้บการเอาใจใส่จากผูบ้งัคบับญัชา และอนัดบั

สุดทา้ย คือหวัหนา้งานให้ความไวว้างใจในการปฏิบติังาน 

ตามลาํดบั สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ ดาบตํารวจ บัญชา  

นกพึ่ง  (2554: บทคัดย่อ)  ) ไดศึ้กษาขวญัและกาํลงัใจใน

การปฏิบติัหน้าท่ีของขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนสถานี

ตาํรวจภูธรเมืองสุโขทยั การศึกษาคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค์

เพื่อศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้า ท่ีของ

ข้าราชการตํารวจชั้ นประทวนสถานีตํารวจภูธรเมือง

สุโขทยั และเพื่อศึกษาวิธีสร้างขวญัและกาํลงัใจตลอดจน

แนวทางให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดไ้ปปรับปรุงแกไ้ข ซ่ึงเป็น

ประโยชน์ในการปฏิบติัหน้าท่ีของข้าราชการตาํรวจชั้น

ประทวนสถานีตาํรวจภูธรเมืองสุโขทยั ใน 5 ด้าน  ด้าน

ความรับผดิชอบ ดา้นการยอมรับนบัถือ ด้านความสัมพันธ์

กับผู้บังคับบัญชา ดา้นความมัน่คงในดา้นตาํแหน่งหน้าท่ี  

ดา้นความกา้วหน้าในตาํแหน่งหน้าท่ี การดาํเนินการศึกษา

เชิงสํารวจ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ขา้ราชการตาํรวจ

ชั้นประทวนสถานีตาํรวจภูธรเมืองสุโขทยั จาํนวน 179 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา เป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้น

การวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้อธิบายปัจจยัส่วนบุคคล

ของประชากร และขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหน้าท่ี

ของขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนสถานีตาํรวจภูธรเมือง

สุโขทยั ผลการศึกษา พบวา่ บุคลากรส่วนมากเป็นเพศชาย 

อายุ 41-50 ปี มีระดับการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป มี

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 บาทข้ึนไป และมีระยะเวลา

ในการปฏิบัติงาน 21-30 ปี ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติั

หนา้ท่ีของขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนสถานีตาํรวจภูธร

เมืองสุโขทยั โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เป็นรายด้าน ขวญัและกาํลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของ

ข้าราชการตํารวจชั้ นประทวนสถานีตํารวจภูธรเมือง

สุโขทยั ทั้ง 5 ดา้น คือ (1) ดา้นความรับผิดชอบ อยูใ่นระดบั

มาก  (2) ดา้นการยอมรับนบัถือ อยูใ่นระดบัมาก  (3) ด้าน

ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก   (4) ดา้น

ความมัน่คงในดา้นตาํแหน่งหนา้ท่ี  อยู่ในระดบัมาก  และ 

(5) ด้านความก้าวหน้าในตาํแหน่งหน้าท่ี อยู่ในระดบัมาก  

ตามลาํดบั 

 จากประสบการณ์ของผู้ ศึกษาในฐานะท่ีเป็น

บุคลากรโรงพยาบาลสามพราน อาํเภอสามพราน จงัหวดั

นครปฐม  เห็นว่า ผลการศึกษาเก่ียวกบัขวญัและกาํลงัใจ

ในการปฏิบติัหน้าท่ีของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสาม
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พราน อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม จาํนวน 78 คน 

อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารและพยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลสามพราน อาํเภอสามพราน จงัหวดั

นครปฐม จาํนวน 78 คน มีความสัมพนัธ์พื้นฐานท่ีดีต่อ

ผูบ้ ังคับบัญชาของตนและมีความร่วมมือร่วมใจในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ มีความรัก ความ

เคารพนับถือและให้เกียรติต่อผูบ้ ังคบับัญชายอมรับฟัง

ความคิดเห็นของผูบ้ ังคบับัญชาเพราะผูใ้ต้บังคับบญัชา

เปรียบเสมือนเคร่ืองจกัรท่ีสําคญัของหน่วยงาน ไม่ควร

จบัผิดและไม่คอยหาสาเหตุตาํหนิติเตียน ไม่สร้างความ

แตกแยกเกิดข้ึนระหว่างกนัและส่ิงท่ีสําคญัเป็นอยา่งยิ่งต่อ

การบริหารงานขององค์การผูบ้ริหารควรท่ีจะเสริมสร้าง

ขวัญกําลังใจ  แล ะการจูงใจในก ารปฏิบัติ งานให้ มี

ประ สิท ธิ ภาพ ยิ่ ง ข้ึน  ขว ัญและ กํา ลัง ใ จ เ ป็ น เส มื อน

เคร่ืองกระตุ้นให้เกิดพลังในการปฏิบัติงานให้ประสบ

ความสาํเร็จต่อไป 

 3.  ด้านความสําเร็จในงานทีท่าํ โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก  จากประสบการณ์ของผู้ ศึกษาในฐานะท่ีเป็น

บุคลากรโรงพยาบาลสามพราน อาํเภอสามพราน จงัหวดั

นครปฐม เห็นวา่ผลการศึกษาเก่ียวกบัขวญัและกาํลงัใจใน

การปฏิบัติหน้าท่ีของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสาม

พราน อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม จาํนวน 78 คน 

อยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีความเขา้ใจอันดับที่ 1 คือ ท่านมี

โอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงานในสายบังคับบัญชาอนัดบั

ท่ี 2 คือ ท่านมีโอกาสไดรั้บการพิจารณาเล่ือนตาํแหน่งให้

สูงข้ึน อนัดบัท่ี 3 คือ ท่านไดรั้บมอบหมายงานในตาํแหน่ง

ท่ีสําคญัและการส่งเสริมจากผูบ้งัคบับญัชา  และอนัดับ

สุดท้าย คือ ท่านมีโอกาสก้าวหน้าในหน้า ท่ีการงาน 

ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของรุจาภา  จันทริ

นทรากร (2554: บทคัดย่อ)ไดท้าํการศึกษาระดบัขวญัและ

กาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรสาํนกังานเขตบาง

กะ ปิ ก รุง เท พ มหา นค ร จํา นวน 6 ด้าน  ไ ด้แ ก่  ด้ า น

ความสําเร็จในงานที่ทํา อยู่ในระดับมาก ดา้นการยอมรับ

นับถือ ด้านลักษณะงาน ด้านงานท่ีท้าทาย ด้านความ

รับผิดชอบในงาน และด้านความก้าวหน้าในการทาํงาน 

โดยจาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  อายุ 

ระดับการศึกษา อายุราชการ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ

ระดับตําแหน่งงาน การศึกษาได้ดาํเนินการศึกษาเชิง

สํารวจ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรในสังกดั

สํานักงานในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จาํนวน 140 

คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่า เฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้อธิบาย

ลกัษณะทัว่ไปของบุคลากรในสังกดัสํานกังานในเขตบาง

กะปิ กรุงเทพมหานคร ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศ ชาย มี

อายุ 36-45 ปี มีการศึกษาระดับ ปริญญาตรี มีอายุราชการ 

3-10 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-30,000 บาท และมี

ระดับตําแหน่ง 1-5 ปี ระดบัขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติั

ห น้ า ท่ี ข อ ง บุ ค ล า ก ร สํ า นั ก ง า น เ ข ต บ า ง ก ะ ปิ

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 6 ดา้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก คือ ความรับผิดชอบในงาน  ด้านงานท่ีทา้ทาย ด้าน

ลกัษณะงาน และด้านความสําเร็จในงานที่ทําตามลาํดับ 

สาํหรับดา้นท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้น

การยอมรับนับถือ และด้านความก้าวหน้าในการทาํงาน 

ตามลาํดบั 

 จากประสบการณ์ของผู้ ศึกษาในฐานะท่ีเป็น

บุคลากรโรงพยาบาลสามพราน อาํเภอสามพราน จงัหวดั

นครปฐม  เห็นว่า ผลการศึกษาเก่ียวกบัขวญัและกาํลงัใจ

ในการปฏิบติัหน้าท่ีของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสาม

พราน อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม จาํนวน 78 คน 

อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารและพยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลสามพราน อาํเภอสามพราน จงัหวดั

นครปฐม จํานวน 78 คน   มีความเข้าใจและมองว่า
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ความสําเร็จในงานท่ีทาํอยู่นั้นต้องอาศยั ความรัก ความ

ตั้งใจและความสนใจ จากผูบ้งัคบับญัชาเป็นอนัดับแรก

รองลงมาคือผูใ้ต้บังคบับญัชาต้องร่วมมือร่วมใจในการ

ปฏิบติัหน้าท่ีและรับนโยบายผูบ้ริหารมาปฏิบัติตามจน

สําเร็จและส่ิงสําคญัตอ้งมีความคิดริเร่ิมในเชิงบวกเสมอ 

และด้านความสําเร็จในงานที่ทํา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มากทุกข้อเพราะในทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลสาม

พรานพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรทุกคนเป็นเพื่อน

ร่วมงานท่ีรักใคร่และสามคัคีกนัและมีการทาํงานเป็นทีม

เพื่ อ มุ่ ง สู่ ค วา ม สํ า เ ร็ จใ นง า น ท่ี ทํา  อ ง ค์ก า ร มี ค วา ม

เจริญเติบโตกา้วหนา้ต่อไป   

 4. ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก จากประสบการณ์ของผู้ศึกษาใน

ฐานะท่ีเป็นบุคลากรโรงพยาบาลสามพราน อาํเภอสาม

พราน จงัหวดันครปฐม  เห็นวา่ ผลการศึกษาเก่ียวกบัขวญั

และกําลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสามพราน อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

จาํนวน 78 คน อยู่ในระดับมาก ขอ้ท่ีมีความเขา้ใจอันดับที ่

1 คือ ท่านคิดว่าเงินเดือนกับงานที่ทําอยู่พอสมดุลกัน 

อนัดบัท่ี 2 คือ ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ สวสัดิการ อาทิ

เช่น ค่าล่วงเวลา (รวมถึงโบนสั) มีการจดัส่งให้อยา่งทัว่ถึง 

และเสมอภาค  อนัดบัท่ี 3 คือ ท่านไดรั้บความยุติธรรมจาก

การปฏิบติังาน เช่น ชั่วโมงการทาํงาน การลาป่วย ลากิจ 

พกัร้อน  อนัดบัท่ี 4 คือ เงินเดือนท่ีไดรั้บเป็นท่ีน่าพอใจเม่ือ

เทียบกบัภาระงานและความรู้ความสามารถของท่าน  และ

อนัดบัสุดทา้ย  คือ รายไดท่ี้ท่านไดรั้บเป็นส่ิงหน่ึงท่ีทาํให้

ท่านตอ้งการท่ีจะปฏิบติักบัองค์การต่อไป  ตามลาํดบั  ซ่ึง

สอดคล้องกับผลงานวิจยัของ หวนคนึง  นกพึ่ง  (2554: 

บทคัดย่อ) ) ไดศึ้กษาขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน

ของบุคลากรในสํานักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 

การศึกษาคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัขวญัและ

กําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงาน

เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี และเพื่อนําผลการศึกษาและ

ขอ้เสนอแนะไปเป็นแนวทางให้ผูบ้ริหารไดป้รับปรุงแกไ้ข 

และหาวิธีสร้างขวญัและกาํลังใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในสาํนกังานเทศบาลเมืองสุโขทยัธานี ในดา้นการ

มอบหมายงาน ด้านความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ด้าน

ความสําเร็จในงานท่ีทาํ ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์

ตอบแทน และดา้นสภาพแวดล้อมในการปฏิบติังาน การ

ดาํเนินการศึกษาเชิงสํารวจ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา 

บุคลากรท่ีปฏิบติังานในเทศบาลเมืองสุโขทยัธานี จาํนวน 

224 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถาม 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้อธิบายปัจจยั

ส่วนบุคคลของประชากร และขวญัและกาํลังใจในการ

ปฏิบติังานของบุคลากรในสํานกังานเทศบาลเมืองสุโขทยั

ธานี ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรส่วนมากเป็นเพศชาย 

อายุ 41-50 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีข้ึนไป มี

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 5,000-10,000 บาท เป็นประเภทของ

บุคลากรพนกังานจา้ง และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

1-10 ปี ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของบุคลากรใน

สํานักงานเทศบาลเมืองสุโขทยัธานี โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ขวญัและกาํลงัใจใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานเทศบาลเมือง

สุโขทยัธานี ทั้ง 5 ดา้น คือ (1) ดา้นการมอบหมายงาน  อยู่

ในระดบัมาก  (2) ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา อยู่

ในระดบัมาก  (3) ดา้นความสําเร็จในงานท่ีทาํ อยูใ่นระดบั

ปานกลาง (4) ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน อยู่

ในระดับมาก  และ (5) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน 

อยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั  

 จากประสบการณ์ของผู้ ศึกษาในฐานะท่ีเป็น

บุคลากรโรงพยาบาลสามพราน อาํเภอสามพราน จงัหวดั

นครปฐม  เห็นว่า ผลการศึกษาเก่ียวกบัขวญัและกาํลงัใจ

ในการปฏิบติัหน้าท่ีของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสาม
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พราน อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม จาํนวน 78 คน 

อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารและพยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลสามพราน อาํเภอสามพราน จงัหวดั

นครปฐม จํานวน 78 คน  มีความเข้าใจในเร่ืองของ

สวสัดิการต่างๆเป็นอย่างดี  เงินเดือนและผลประโยชน์

ตอบแทนก็เช่นเดียวกนัและมีการปรับเงินเดือนทุกปี ปีละ 

2 คร้ัง มีการบํา เหน็จรางว ัลกับพยาบาลวิชาชีพและ

บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถอย่างเป็นธรรมและมี

ความเสมอภาคเหมาะสมกบัทุกคนในหน่วยงานเป็นอยา่ง

ดี 

 5.  ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน  โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  จากประสบการณ์ของผู้ศึกษาใน

ฐานะท่ีเป็นบุคลากรโรงพยาบาลสามพราน อาํเภอสาม

พราน จงัหวดันครปฐม  เห็นวา่ ผลการศึกษาเก่ียวกบัขวญั

และกําลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสามพราน อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

จาํนวน 78 คน อยูใ่นระดบัมาก ขอ้ท่ีมีความเขา้ใจอันดับที ่

1 คือ สภาพการทํางานของโรงพยาบาลสามพรานมีส่วน

กระตุ้นให้ท่านอยากทํางาน อนัดบัท่ี 2 คือ ท่านพอใจต่อ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน   อันดับท่ี 3 คือ 

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน อาทิเช่น โต๊ะทาํงานอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ มีอยา่งเพียงพอ สะดวกต่อการใชง้าน  อนัดบั

ท่ี 4 คือ สถานท่ีทาํงานของท่านมีเคร่ืองอุปโภคท่ีสะอาด

และเหมาะสมเพียงพอ และอนัดบัสุดทา้ย คือ สภาพการ

ทาํงาน เช่น การมีอุปกรณ์เคร่ืองใช้ท่ีทนัสมยั เพียงพอต่อ

การทาํงานเป็นท่ีน่าพอใจ ตามลําดับ ซ่ึงสอดคล้องกับ

ผลงานวิจยัของ การมอบหมายงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบั

ผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสําเร็จในงานท่ีทาํ ดา้นเงินเดือน

และผลประโยชน์ตอบแทน และด้านสภาพแวดล้อมในการ

ปฏิบัติงาน ตามลาํดบั สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ อุทิศ 

จิตรธรรม (2550: บทคัดย่อ) ไดศึ้กษาขวญัและกาํลงัใจใน

การปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาํบล 

ก ร ณี ศึ ก ษ า ใ น เ ข ต อํา เ ภ อ แ ก่ ง ค อ ย  จัง ห วัด ส ร ะ บุ รี 

ผลงานวิจยัพบว่า ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของ

พนักงานองค์การบริหารส่วนตาํบล  กรณีศึกษาในเขต

อาํเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก ในดา้นนโยบายและการบริหาร การนิเทศงานในการ

บัง คับ บัญช า  เ งิ น เ ดือนแล ะ ค่ า ตอบ แท น สิ ท ธิแล ะ

ผลประโยชน์ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ

มาก  ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน  ความมั่นคงในงาน  

ความสําเร็จในงาน  การยอมรับนับถือ  ลกัษณะงานท่ีทาํ 

ความรับผิดชอบและความกา้วหน้า  การดาํเนินการศึกษา

เชิงสํารวจ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา พนกังานองค์การ

บริหารส่วนตําบล  กรณีศึกษาในเขตอําเภอแก่งคอย 

จงัหวดัสระบุรี อยูใ่นระดบัมาก  ตามลาํดบั 

 จากประสบการณ์ของผู้ศึกษา ในฐานะท่ีเป็น

บุคลากรโรงพยาบาลสามพราน อาํเภอสามพราน จงัหวดั

นครปฐม  เห็นว่า ผลการศึกษาเก่ียวกบัขวญัและกาํลงัใจ

ในการปฏิบติัหน้าท่ีของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสาม

พราน อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม จาํนวน 78 คน 

อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารองคก์ารและ

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสามพราน อาํเภอสามพราน 

จังหวดันครปฐม จํานวน 78 คน มีความเข้าใจในด้าน

สภาพแวดลอ้มภายในท่ีทาํงานเพราะเป็นส่วนหน่ึงท่ีสําคญั

กับการปฏิบัติหน้าท่ี มีความปลอดภัยทางด้านกายภาพ  

ดา้นร่างกายและสุขภาพอนามยัของทุกคน และจะตอ้งไม่

เ ส่ียงต่อการเกิดอุบัติ เหตุในการปฏิบัติหน้า ท่ี  ต้องมี

บรรยากาศท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ี ต้องมีอุปกรณ์การ

ทาํงานท่ีครบถ้วนและทนัสมยั  มีการตกแต่งสถานท่ีทั้ง

ภายในและภายนอกท่ีเหมาะสม สะดวก สะอาด ดูเจริญหู 

เจริญตา มีแสงสว่างท่ีเพียงพอและเหมาะสมชัดเจนต่อผู ้

พบเห็นและผูม้าติดต่อประสานงานทุกคน  
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ข้อเสนอแนะ 

 

 ข้อเสนอแนะจากผู้ศึกษา 

 จากการศึกษาเร่ืองขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติั

หน้าท่ีของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสามพราน อาํเภอ

สามพราน จงัหวดันครปฐม จาํนวน 78 คนโดยภาพรวม

ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสามพราน อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

จาํนวน 78 คน อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น

แลว้อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ควรเก็บรักษาไว ้ 

              1. ด้านนโยบาย โรงพยาบาลสามพราน อาํเภอ

สามพราน จงัหวดันครปฐม ควรกาํหนดนโยบายเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและสร้างขวญักาํลงัใจในการปฏิบติัหน้าท่ี

ของพยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาลสามพรานดงัต่อไปน้ี  

 1.1 โรงพยาบาลสามพราน อาํเภอสามพราน 

จงัหวดันครปฐม ควรมีการกาํหนดนโยบายให้แน่ชัดใน

เ ร่ืองกา รปฏิบัติหน้า ท่ีของพยาบ าลวิชา ชี พของทุ ก

หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็น

แนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีและเพื่อให้ผู ้บริหารของ

หน่วยงานอ่ืนๆในสายวิชาชีพพยาบาลได้มีแนวทางท่ี

ชดัเจนท่ีจะนาํไปปรับปรุงใชส้ําหรับการปฏิบติังานภายใต้

หน่วยงานในความรับผดิชอบ 

 1.2  ผู ้อ ํานวยการโรงพยาบาลสามพราน 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ควรกาํหนด นโยบาย

การปฏิบติัหน้าท่ีพยาบาลวิชาชีพของหน่วยงานในความ

รับผิดชอบของตนให้ชัดเจนแน่นอนโดยยึดหลักตาม

นโยบายการปฏิบติัหน้าท่ีพยาบาลวิชาชีพของกระทรวง

สาธารณสุขเป็นแนวทางหลักและปรับประยุกต์ใช้ให้

เหมาะสมกบัหน่วยงานในความรับผดิชอบ 

   1.3 สาํหรับการกาํหนดนโยบายดา้นพยาบาล

วชิาชีพนั้น  ผูบ้ริหารของหน่วยงานควรมีการจดัทาํแนว

ทางการปฏิบติัหนา้ท่ีพยาบาลวชิาชีพในลกัษณะท่ีเป็น

เอกสาร หนงัสือหรือคู่มือ เพื่อใหเ้กิดความสะดวกเม่ือมี

ความตอ้งการหาขอ้มูลดา้นการปฏิบติัหนา้ท่ีพยาบาล

วชิาชีพขององคก์าร 

  1.4  ผูบ้ริหารของหน่วยงานควรมีการจดัทาํ

มาตรการต่างๆ เพื่อสนบัสนุนใหน้โยบายดา้นการปฏิบติั

หนา้ท่ีของพยาบาลวชิาชีพขององคก์ารมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล นอกจากน้ียงัทาํใหห้น่วยงานอ่ืนๆ เห็น

ความสาํคญัของงานพยาบาลวชิาชีพอีกดว้ย 

                2. ด้านการปฏิบัติ ผูบ้ริหารของหน่วยงานควร

ให้ความสําคญัในด้านปฏิบติัหน้าท่ีเน่ืองจากหน้าท่ีของ

พยาบาลวิชาชีพเป็นงานท่ีเน้นในเร่ืองการปฏิบติัหน้าท่ี

เพื่อให้เกิดผลเชิงประจกัษเ์ป็นงานท่ีช่วยชีวิตคนไขซ่ึ้งเป็น

หลกัฐานท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการปฏิบติังานโดยภาพรวมของ

องคก์าร ดงันั้นผูบ้ริหารของหน่วยงานควรปฏิบติัดงัน้ี 

                    2.1  ผูบ้งัคบับญัชาควรให้ความใส่ใจในเร่ือง

การเพิ่มเติมความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบข้อบังคบัในการ

รักษาพยาบาลผูป่้วย 

                    2.2 ผูบ้งัคบับญัชาควรจดัฝึกอบรมให้ความรู้

เก่ียวกับรักษาพยาบาลผู ้ป่วยให้มีความรู้ความเข้าใจท่ี

ตรงกนั เพื่อให้สามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมี

ประสิทธิภาพต่อไป 

                    2.3 ผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานควรจดัให้มี

รางวลัหรือการชมเชยต่อพยาบาลวิชาชีพท่ีมีความรู้ความ

เขา้ใจและความตั้งใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อเป็นการสร้าง

ขวญัและกาํลงัใจให้กบัพยาบาลวิชาชีพในหน่วยงานและ

เป็นตวัอยา่งใหพ้ยาบาลวชิาชีพคนอ่ืนๆไดป้ฏิบติัตาม 

                  3. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน  ผู ้บังคับบัญชาของหน่วยงานควรให้การ

ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้พยาบาล

วชิาชีพในสังกดัมีความต่ืนตวัต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในความ

รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดย

กระทาํได ้ดงัน้ี 
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                     3.1 ผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานควรจดัให้มี

การประชุมเพื่อช้ีแจงข้อมูลเน้ือหาสาระสําคญัของงาน

พยาบาลวิชาชีพเพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและชดัเจน

ในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

เก่ียวกบังานพยาบาลวชิาชีพ 

                     3.2 ผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานควรจดัหา

รางวลัหรือจัดทาํป้ายประกาศยกย่องพยาบาลวิชาชีพท่ี

ปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็น

การสร้างขวญัและกาํลังใจในการปฏิบติัหน้าท่ีและเป็น

ตวัอยา่งใหก้บัพยาบาลวชิาชีพในสายงานเดียวกนั 

                     3.3 ผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานควรใส่ใจใน

เ ร่ื อง รา ย ไ ด้แ ล ะ ส วัส ดิก า ร ใ ห้ กับ พ ย า บ า ล วิ ช า ชี พ 

โรงพยาบาลสามพราน อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

ซ่ึงหากอยูใ่นระดบัท่ีตํ่าเกินไปก็ควรเสนอขอปรับเป็นกรณี

ตามความเหมาะสมเพื่อลดความกังวลในเร่ืองค่าใช้จ่าย

ของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยงานและช่วยกระตุ้นให้มี

ความตั้งใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพิ่มมากข้ึน 

                      4. ด้านแนวทางการพัฒนาตามผลการศึกษา 

ผูศึ้กษาเห็นว่าควรพฒันาความเข้าใจจากการศึกษาเร่ือง

ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสามพราน อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

จาํนวน 78 คน อยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น

แลว้อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ควรเก็บรักษาไว ้ดงัน้ี  

                     4.1  ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 

พบวา่ พยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาลสามพรานมีความเขา้ใจ

ในดา้นน้ีนอ้ยท่ีสุด เห็นควรท่ีจะมีการพฒันาและปรับปรุง

สถานท่ีให้ดูน่าอยู่จ ัดระเบียบความสะอาดภายในและ

ภายนอกอาคารอยูเ่ป็นประจาํให้มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้

เร่ืองกิจกรรม  5ส.ของโรงพยาบาลคือ  1. สะสาง  2. 

สะดวก  3.สะอาด 4.สุขลกัษณะ 5. สร้างนิสัย  เพื่อนาํมาใช้

ใ นก า รป ฏิ บัติหน้ า ท่ี เพื่ อ ใ ห้ เ กิ ดป ระ สิ ท ธิ ภา พ แล ะ

ประสิทธิผลต่อหน่วยงาน 

                     4.2  ด้านการมอบหมายงาน พบว่า พยาบาล

วชิาชีพโรงพยาบาลสามพรานมีความเขา้ใจในดา้นน้ีอยูใ่น

เกณฑ์นอ้ย ควรจดัโครงการเสริมสร้างศกัยภาพและความ

พร้อมของหน่วยงานในด้านการให้ความรู้ความเขา้ใจใน

เร่ืองการมอบหมายงานควรจัดทําแผนพัฒนาพยาบาล

วิชาชีพในเชิงรุกทั้ งระยะสั้ นและระยะยาวและมีการ

ประเมินผลสัมฤทธ์ิอยา่งเป็นระบบ 

                     4.3  ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน 

พบวา่ พยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาลสามพรานมีความเขา้ใจ

ในด้านน้ีอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ควรให้ผูบ้งัคบับญัชามี

นโยบายท่ีจะแกไ้ขปัญหาดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์

เพื่อเป็นขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่พยาบาลวชิาชีพมากยิง่ข้ึน 

                     4.4   ด้านความสําเ ร็จในงานที่ทํา  พบว่า 

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสามพรานมีความเข้าใจใน

ดา้นน้ีอยู่ในเกณฑ์มาก เพราะมีความเขา้ใจในการปฏิบติั

หนา้ท่ีของตนเพื่อนาํไปสู่ความสําเร็จฉะนั้นผูบ้งัคบับญัชา

ควรเสริมแรงจูงใจโดยการชมเชยในการปฏิบติัหน้าท่ีโดย

การพิจารณาใหค้วามดีความชอบ 

           4.5  ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 

พบวา่ พยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาลสามพรานมีความเขา้ใจ

ในด้านน้ีอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด ผู ้บังคับบัญชาควรเห็น

ความสาํคญัของผูท่ี้ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเต็มใจและตั้งใจ

เพื่อเพิ่มความผกูพนัธ์ในองคก์ารและรักสถาบนัมากยิง่ข้ึน 
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