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บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับขวัญและกําลังใจของบุคลากรดานสุขภาพของโรงพยาบาล

นครปฐม และ 2) ปจจัยสวนบุคคลที ่มีความสัมพันธกับขวัญและกําลังใจของบุคลากรดานสุขภาพของโรงพยาบาล
นครปฐม กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก บุคลากรดานสุขภาพของโรงพยาบาลนครปฐม จํานวน 333 คน 
ไดมาโดยการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและไคสแควร  

ผลการวิจัย พบวา 1) ระดับขวัญและกําลังใจของบุคลากรดานสุขภาพของโรงพยาบาลนครปฐม ภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง 2) รายไดที่ไดรับตอเดือนและระดับตําแหนงของบุคลากรดานสุขภาพ มีความสัมพันธกับขวัญและ
กําลังใจของบุคลากรดานสุขภาพของโรงพยาบาลนครปฐม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 สวนเพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุการทํางาน ตําแหนงและภูมิลําเนา ไมมีความสัมพันธกับขวัญและกําลังใจ  
 
คําสําคัญ: ขวัญและกําลังใจ, บุคลากรสุขภาพ, โรงพยาบาลนครปฐม 
 

Abstract 
 

The purposes of this research were to study: 1) the levels of the morale of health personnel in 
Nakhon Pathom Hospital; and 2) relationship between personal factors with the morale of health 
personnel. The sample was 333 health personnel derived by simple random sampling technique. The 
research instrument was a questionnaire constructed by the researcher. The statistics used for data 
analysis were percentage, mean, standard deviation and chi-square test.  

The findings of this research showed that:  
1. Overall the level of morale of health personnel in Nakhon Pathom Hospital was at a 

moderate level. Monthly income and position level were related with the morale of health personnel 
with the statistical significant level of .05.  

2. However, sex, age, marital status, education levels, working tenure, work position and 
birthplace were not significantly related with the morale.   
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1. บทนํา 
 
 ขวัญและกําลังใจเปนปจจัยที่สําคัญประการหน่ึงในการบริหารทรัพยากรมนุษย เพราะเปนการแสดงถึงความสัมพันธ
ระหวางมนุษยที่ปฏิบัติงานอยูในองคการเดียวกัน ตั้งแตผูบริหารระดับสูงสุดจนถึงพนักงานระดับลางสุดขององคการ 
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พฤติกรรมที่แสดงออกจะตอบสนองความตองการของมนุษย ในรูปที่สรางความพึงพอใจซ่ึงกันและกัน และกระตุนใหเกิดความ
อุตสาหะที่จะทําใหเกิดความสําเร็จในงาน ขวัญและกําลังใจที่เห็นไดชัด คือความเต็มใจที่จะทําส่ิงใดส่ิงหน่ึง เพื่อตอบสนอง
ความตองการบางส่ิงบางอยางของแตละบุคคล สวนบุคคลที่ขาดขวัญและกําลังใจ ยอมสงผลตอความมุงม่ันตั้งใจในการ
ปฏิบัติงาน ผลงานที่ไดจะมีประสิทธิภาพต่ํา การลาออกจากงานในหนวยงานจะมีแนวโนมที่สูง ทําใหตนทุนในการบริหารงาน
องคการน้ันสูงขึ้น ผูบริหารจึงควรสงเสริมใหบุคคลากรในองคการมีขวัญและกําลังใจซ่ึงเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรค
ความกาวหนาและความสัมพันธบรรยากาศที่ดีในหนวยงาน ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานจึงเปนพฤติกรรมที่แสดงออกซ่ึง
ความคิดเห็นสะทอนถึงสภาวะแหงจิตใจของความรูสึกนึกคิดของผูปฏิบัติงานที่มีตอการทํางาน ซ่ึงเปนเรื่องของความพึงพอใจ
และมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคการ ลักษณะของขวัญและกําลังใจที่ดีจะแสดงออกโดย ผูรวมงาน
จะมีความรักใครสามัคคีกัน ความสัมพันธในการทํางานกับผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาในรูปแบบของทัศนคติ 
ความสําคัญของขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานคือกอใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาเสริมสรางความเขาใจอันดี
ระหวางบุคลากรในองคการกับนโยบายและวัตถุประสงคขององคการ เก้ือหนุนใหบุคลากรมีความคิดสรางสรรคที่เปน
ประโยชนตอองคการ สนับสนุนใหสมาชิกในองคการไดแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการทางานขององคการใหดีขึ้น สราง
ความสามัคคีในหมูคณะขจัดปญหาและอุปสรรคในการทํางาน ทําใหเกิดความเช่ือม่ันศรัทธาในองคการที่ตนปฏิบัติงานอยู  
 บุคลากรดานสุขภาพ (Human Resources for Health: HRH) ถือไดวาเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญที่สุดตอระบบ
การบริการสุขภาพ คือเปนกลไกลที่สําคัญในกิจกรรมบริการทางสุขภาพ เน่ืองจากการบริการเกือบทั้งหมดเปนกิจกรรมที่ตอง
ดําเนินการโดยบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ซ่ึงไมสามารถทดแทนดวยเครื่องจักรหรืออุปกรณได ในชวงเวลาที่ผานมา
หลายทศวรรษปญหาของบุคลากรในระบบสุขภาพโดยเฉพาะวิชาชีพแพทย พยาบาลวิชาชีพ ไดรับความสนใจจากหลายฝายที่
เก่ียวของลักษณะของปญหาอันเก่ียวเน่ืองกับแพทยในดานความขาดแคลนและความพอเพียง การกระจายตามภูมิศาสตร 
(GIS) ความรูความสามารถและทักษะ ตลอดจนการลาออกของแพทยและพยาบาล จนตองมีมาตรการเพื่อแกไขปญหาเหลาน้ี 
ไมวาจะเปนการเพิ่มกําลังการผลิตบุคลากร การสรางแรงจูงใจดวยระบบโครงสรางคาตอบแทน หรือการกระจายแพทยและ
พยาบาลตามขอมูลทางภูมิศาสตร การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขเปนแนวทางในการดําเนินพัฒนา
บุคลากรของหนวยงานสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการพลเรือน และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มิติภายใน (การพัฒนาองคกร) 
ตัวช้ีวัดที่ 10.3 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน วัตถุประสงคเพื่อการพัฒนา 
เพิ่มพูนความรู ทักษะ และสมรรถนะของขาราชการผูปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จนเปนที่เช่ือถือศรัทธาของประชาชน โดย
สาระสําคัญประกอบดวย ยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการพลเรือน ยุทธศาสตรดานการพัฒนาบุคลากร  
 โรงพยาบาลนครปฐม เปนหนวยงานภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใหบริการดานรักษาพยาบาล ดานการ
สงเสริมสุขภาพ ดานการปองกันและควบคุมโรคและดานการฟนฟูสภาพของผูปวยและมีบุคลากรใหบริการจํานวนรวมทั้งส้ิน 
1,962 คน แยกเปนขาราชการ 818 คน ลูกจางประจํา 295 คน ลูกจางช่ัวคราว 849 คน จากการสํารวจสถิติยอนหลัง 3 ป 3 
(ป 2553-2555) พบวาบุคลากรมีอัตรา  การลาออกเพิ่มสูงขึ้น รอยละ 0.4 ,0.6 ,0.8  ตามลําดับ เม่ือพิจารณากรณีของผูที่ขอ
เขารวมโครงการเกษียณกอนกําหนด มีอัตราการแสดงความจํานงเพิ่มสูงขึ้น โดยในป 2553 มีผูยื่นขอเกษียณอายุราชการกอน
กําหนด รอยละ 2.57 ของผูมีสิทธ์ิ ป 2554 มีผูยื่นขอเกษียณอายุราชการกอนกําหนดรอยละ  3.6 ของผูมีสิทธ์ิ และป 2555  
มีผูยื่นขอเกษียณอายุราชการกอนกําหนดรอยละ 4.3 ของ ผูมีสิทธ์ิเขารวมโครงการ ตามลําดับ จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็น
วาบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีสภาวะของการขาดแรงจูงใจในการทํางาน โดยเฉพาะกลุมผูที่มีอายุราชการมากหรือกลุมของบุคลากรที่ใกล
เกษียณอายุราชการ 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับขวัญและกําลังใจของบุคลากรดานสุขภาพของโรงพยาบาลนครปฐม  
และศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับขวัญและกําลังใจของบุคลากรดานสุขภาพของโรงพยาบาลนครปฐม 
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยเลือกใชวิธีวัดขวัญและกําลังใจโดยวิธีการสรางแบบสอบถามจากแนวคิดและทฤษฎี              
ที่เก่ียวของกับ แนวทางการเสริมสรางขวัญและกําลังใจของบุคลากรใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพ
ของโรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือดวยการตั้งขอคําถามจากกรอบแนวคิดและทฤษฎีสองปจจัย 
(Herzberg’s Two Factors Theory) ซ่ึงประกอบดวยปจจัยสําคัญสองประการที่เก่ียวของกับความพึงพอใจของบุคคลในการ
ทํางานไดแก 1) ปจจัยจูงใจ (motivation factor) เปนปจจัยที่เก่ียวกับงานโดยตรง เพื่อจูงใจใหคนชอบและรักงานที่ปฏิบัติ 
เปนตัวกระตุนใหเกิดความพึงพอใจใหกับบุคคลในองคการใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถสนองความ
ตองการภายใน และ 2) ปจจัยค้ําจุน (maintenance factor) หรืออาจเรียกอีกอยางหน่ึงวาปจจัยสุขอนามัย (hygiene 
factor) ซ่ึงเปนปจจัยค้ําจุนใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรอยูตลอดเวลา หากไมมีทั้งสองปจจัยที่มาจากภายนอก
และภายในตัวบุคคลเก้ือหนุนหรือไมสอดคลองกับลักษณะของบุคลากรในหนวยงาน จะทําใหเกิดความไมพึงพอใจงาน ดังน้ัน 
ผูวิจัยจึงสรางขอคําถามขึ้นเพื่อใชทดสอบระดับขวัญและกําลังใจของบุคลากรดานสุขภาพของโรงพยาบาลนครปฐมโดย
คัดเลือกใหเหมาะสมกับการนําไปใชในหนวยงานของผูวิจัยใหมากที่สุด โดยประเมินจากสภาวะของจิตใจและอารมณของ
บุคลากร ประกอบดวย ดานการยอมรับนับถือ ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน ดานนโยบายและการบริหารงาน ดาน
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานความม่ันคงในงาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานเงินเดือนและสวัสดิการ และการ
ดูแลดานสุขภาพ ซ่ึงสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานในหนวยงาน 
 นอกจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีขวัญและกําลังใจแลว จากการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวของยังพบวาปจจัยที่มีผล
ตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ขึ้นอยูกับเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษาสูงสุด อายุการทํางาน ตําแหนงงาน ระดับ
ตําแหนง รายไดที่ไดรับตอเดือน ภูมิลําเนา ซ่ึงมีความสัมพันธกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรดานสุขภาพ
ของโรงพยาบาลนครปฐม  
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) เพื่อศึกษาระดับและปจจัยที่สงผลตอขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรดานสุขภาพของโรงพยาบาลนครปฐม ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวยตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับขวัญและกําลังใจของบุคลากรดานสุขภาพของโรงพยาบาลนครปฐม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อายุการทํางาน ตําแหนงงาน ระดับตําแหนง รายไดที่ไดรับตอเดือน ภูมิลําเนา และตัวแปรตามหมายถึง ขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรดานสุขภาพของโรงพยาบาลนครปฐม ไดแก การยอมรับนับถือ ความกาวหนาในหนาที่
การงาน นโยบายและการบริหารงาน ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ความม่ันคงในงาน สภาพแวดลอมในการทํางาน 
เงินเดือนและสวัสดิการ และการดูแลสุขภาพ 

ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนบุคลากรดานสุขภาพของโรงพยาบาลนครปฐมที่ปฏิบัติงานในปงบประมาณ 
2556 รวมทั้ง ส้ินจํานวน 1,962  คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ บุคลากรดานสุขภาพของโรงพยาบาลนครปฐม 
ประกอบดวยขาราชการ ลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราว จํานวน  333 คน ซ่ึงมีที่มาจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดย
ใชสูตรคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของทาโรยามาเน (Taro Yamané) การจัดเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถามและวิเคราะห
ขอมูลในชวงระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม  2556  ถึง  30 มีนาคม 2557 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อวัดระดับระดับ
และปจจัยที่สงผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรดานสุขภาพของโรงพยาบาลนครปฐมโดยการหาคาเฉล่ีย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยการใชสถิติไคสแควร โดยกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 

การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง โดยการนํามาแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ พบวา ขอมูลกลุม
ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมีทั้งหมด 333 คน สวนใหญมีรายละเอียดดังน้ี เปนเพศหญิง มีจํานวน 283 คน คิดเปนรอยละ 
85.0 อายุ 30 - 39 ป มีจํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 29.1 สถานภาพสมรส มีจํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 48.7 ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีจํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 52.6 อายุการทํางาน 25 ปขึ้นไป มีจํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 
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27.0 ตําแหนงลูกจางช่ัวคราว มีจํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 43.54 ระดับตําแหนงชํานาญการ มีจํานวน 76 คน คิดเปน
รอยละ 22.8 และไมมีระดับตําแหนงเพราะเปนลูกจางช่ัวคราวและลูกจางประจํา มีจํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 49.6 
รายได 10,001 - 20,000 บาท มีจํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 29.7 ภูมิลําเนาภาคกลาง มีจํานวน 291 คน คิดเปนรอยละ 
87.4  (ตารางที่ 1) 
 การวิเคราะหระดับขวัญและกําลังใจของบุคลากรดานสุขภาพของโรงพยาบาลนครปฐม โดยการหาคาเฉล่ียและความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา ระดับขวัญและกําลังใจในการทํางานของบุคลากรดานสุขภาพของโรงพยาบาลนครปฐมในภาพรวม 
มีระดับขวัญและกําลังใจในการทํางานระดับปานกลาง ( X  = 3.37 และ S.D. = 0.46 ) เม่ือจําแนกเปนรายดาน โดยเรียงลําดับ
จากมากไปหานอยดังน้ี องคประกอบของขวัญและกําลังใจที่มีระดับมากที่สุด คือ ดานการยอมรับนับถือ มีระดับขวัญและ
กําลังใจในการทํางานมาก ( X  = 3.47 และ S.D. = 0.72) ดานความม่ันคงในงาน มีระดับขวัญและกําลังใจในการทํางานมาก 
( X = 3.61 และ S.D. = 0.81) ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา มีระดับขวัญและกําลังใจในการทํางานปานกลาง ( X  = 
3.50 และ S.D. = 0.68 ) การดูแลสุขภาพ มีระดับขวัญและกําลังใจในการทํางานปานกลาง ( X  = 3.42 และ S.D. = 0.63 )  
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน มีระดับขวัญและกําลังใจในการทํางานปานกลาง ( X  = 3.42 และ S.D. = 0.70 ) ดาน
นโยบายและการบริหารงาน มีระดับขวัญและกําลังใจในการทํางานปานกลาง ( X  = 3.32 และ S.D. = 0.51 ) ดาน
ความกาวหนาในหนาที่การงาน มีระดับขวัญและกําลังใจในการทํางานปานกลาง ( X  = 3.08 และ S.D. = 0.70 ) และดาน
เงินเดือนและสวัสดิการในหนวยงาน มีระดับขวัญและกําลังใจในการทํางานปานกลาง ( X  = 2.83 และ S.D. = 0.90 ) 
ตามลําดับ  
    การหาความสัมพันธระหวางระดับขวัญและกําลังใจของบุคลากรดานสุขภาพของโรงพยาบาลนครปฐมกับปจจัยที่
มีความสัมพันธกับขวัญและกําลังใจ พบวา รายไดที่ไดรับตอเดือนและระดับตําแหนงของบุคลากรดานสุขภาพ มีความสัมพันธ
กับขวัญและกําลังใจของบุคลากรดานสุขภาพของโรงพยาบาลนครปฐม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนเพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุการทํางาน ตําแหนงและภูมิลําเนา ไมมีความสัมพันธกับขวัญและกําลังใจ  
 
6. อภิปรายผล 
 

ผลการวิเคราะหระดับขวัญและกําลังใจในการทํางานของบุคลากรดานสุขภาพของ โรงพยาบาลนครปฐมในภาพรวม 
พบวามีขวัญและกําลังใจในการทํางานระดับปานกลาง สอดคลองกับธนธรณ  จีปน (2551) ขาราชการ ลูกจางประจําลูกจาง
ช่ัวคราวที่ปฏิบัติงานจริงในสถานบริการสาธารณสุขเครือขาย อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน ภาพรวมมีระดับขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง และเม่ือจําแนกเปนรายดานจะพบวา องคประกอบของขวัญและกําลังใจที่มีระดับมาก
ที่สุดตามลําดับ คือ ดานการยอมรับนับถือและดานความม่ันคงในงาน มีระดับขวัญและกําลังใจในการทํางานมากสอดคลองกับ
ธนธรณ   จีปน (2551) ขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว มีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 
ไดแก ดานการยอมรับนับถือและดานความรับผิดชอบ ซ่ึงเกิดจากบุคลากรรูสึกตนเองมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเม่ือทํางานอยูใน
หนวยงานแหงน้ีและรูสึกมีความม่ันคงในอาชีพกับตําแหนงที่ตนเองดํารงอยู  สวนขวัญและกําลังใจของบุคลากรดาน
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน การดูแลสุขภาพ ดานนโยบายและการบริหาร ดาน
ความกาวหนาในหนาที่การงาน ดานเงินเดือนและสวัสดิการในหนวยงาน มีระดับขวัญและกําลังใจในการทํางานปานกลาง 
สอดคลองวสันต พล่ัวพันธ (2550) ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ เม่ือพิจารณาในรายดานพบวา 
พนักงานระดับปฏิบัติการมีขวัญกําลังใจ ดานนโยบายการบริหารงานขององคกร ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานการ
ดูแลสุขภาพ และดานสวัสดิการในหนวยงาน อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงอาจเกิดความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาอาจยังไมดี
เทาที่ควร หรือสภาพแวดลอม บรรยากาศ ส่ิงอํานวยความสะดวกของหนวยงานยังไมเหมาะกับการทํางานเทาที่ควร หรือ
หนวยงานมีการจัดบริการดูแลสุขภาพยังไมดีพอ หรือนโยบายและการบริหารงานของหนวยงานสามารถปฏิบัติงานไดคอนขาง
ยาก หรือหนวยงานที่ทานปฏิบัติงานอยูมีโอกาสกาวหนานอย หรือเงินเดือน คาตอบแทนและสวัสดิการที่ไดรับยังไมเปนที่นา
พอใจเทาที่ควร ซ่ึงสงผลระดับขวัญและกําลังใจในการทํางานของบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐมอยูในระดับที่ปานกลาง 

ผลจากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานเพศ พบวาปจจัยดานเพศไมมีความสัมพันธตอขวัญและกําลังใจ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมสอดคลองกับการศึกษาของจิรชาติ  เช้ือภักดี (2550: 71) พบวาเพศมีผลตอขวัญในการทํางาน
ของบุคลากรทางการแพทย ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากลักษณะการใหบริการของบุคลากร
โรงพยาบาลนครปฐม มีการปฏิบัติงานอยางตอเน่ืองและลักษณะงานการใหบริการไมจําเปนตองมีการจัดสรรงานใหเหมาะสม
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กับเพศ จนทําใหเพศไมสงผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เม่ือพิจารณาจากคารอยละพบวาแนวโนมของเพศหญิงมีคา
รอยละของระดับขวัญและกําลังใจคอนขางสูง ซ่ึงแสดงวาเพศหญิงมีความสัมพันธตอขวัญและกําลังใจจึงควรนํามาพิจารณา
ประกอบการสงเสริมขวัญและกําลังใจของบุคลากร  
 ผลจากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานระดับการศึกษา พบวาปจจัยดานระดับการศึกษาไมมี
ความสัมพันธตอขวัญและกําลังใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมสอดคลองกับการศึกษาของเกษม โรจนประเสริฐ (2555: 7) 
พบวาระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอระดับขวัญและกําลังใจโดยรวมแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากบุคลากรที่
ใหบริการ เม่ือจบการศึกษาเขามาปฏิบัติหนาที่ จะไดรับการสอนหนางานจนเกิดความชํานาญ จึงทําใหระดับการศึกษาไมสงผล
ตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เม่ือพิจารณาจากคารอยละพบวาแนวโนมผูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีคารอยละ
ของระดับขวัญและกําลังใจคอนขางสูง ซ่ึงแสดงวาผูที่มีระดับการศึกษาสูง มีความสัมพันธตอขวัญและกําลังใจจึงควรนํามา
พิจารณาประกอบการสงเสริมขวัญและกําลังใจของบุคลากร  
 ผลจากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานอายุการทํางาน พบวาปจจัยดานอายุการทํางานไมมี
ความสัมพันธตอขวัญและกําลังใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมสอดคลองกับการศึกษาของจิรชาติ  เช้ือภักดี (2550: 71) พบวา
อายุงานมีผลตอขวัญในการทํางานของบุคลากรทางการแพทยในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ เพราะอายุงานที่เพิ่มมาก
ขึ้นจะสงผลดีตอขวัญและกําลังใจ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากลักษณะการปฏิบัติงานการใหบริการของบุคลากรมีการปฏิบัติงานอยาง
ตอเน่ืองทําใหเกิดความพึงพอใจในหนาที่การปฏิบัติงานที่เปนอยูในปจจุบันจนทําใหอายุงานไมสงผลตอขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน เม่ือพิจารณาจากคารอยละพบวาพบวาแนวโนมผูที่มีอายุงาน 5-9 ป มีคารอยละของระดับขวัญและกําลังใจ
คอนขางสูง ซ่ึงแสดงวาผูที่มีอายุงาน 5-9 ป มีความสัมพันธตอขวัญและกําลังใจจึงควรนํามาพิจารณาประกอบการสงเสริมขวัญ
และกําลังใจของบุคลากร 
 ผลจากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานระดับตําแหนง พบวาปจจัยดานระดับตําแหนงมีความสัมพันธ
ตอขวัญและกําลังใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับการศึกษาของเกษม  โรจนประเสริฐ (2555 ) พบวาระดับตําแหนง
ที่แตกตางกันมีผลตอระดับขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยรวม ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากบุคคลที่มีระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
ทําใหบุคลากรมีความม่ันคงในอาชีพหรือหนาที่การงานจึงสงผลดีตอขวัญและกําลังใจ ในสวนของหนาที่ความรับผิดชอบผูที่มี
ระดับตําแหนงต่ํายอมมีความเส่ียงในการปฏิบัติหนาที่มากกวา  
 ผลจากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานรายไดที่ไดรับตอเดือน พบวาปจจัยดานรายไดที่ไดรับตอเดือน
ของบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐมมีความสัมพันธกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอง
กับการศึกษาของจิรชาติ  เช้ือภักดี (2550) พบวาเงินเดือนและรายไดอ่ืน ๆ ตอเดือนบุคลากรทางการแพทยในโรงพยาบาล
ชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ ตางกันมีขวัญในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งน้ี เน่ืองมาจากเงินเดือนและคาจาง
บงบอกถึงสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งยังเปนปจจัยเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรไดเปนอยางดี เพื่อใหเกิด
ความเหมาะสมกับคาครองชีพที่ทวีสูงขึ้นตลอดเวลา เพียงพอกับความตองการน้ันจึงสงผลดีตอขวัญและกําลังใจในการทํางาน
ของบุคลากร 
 ผลจากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานอายุ พบวาปจจัยดานอายุไมมีผลตอขวัญและกําลังใจของ
บุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม สอดคลองกับการศึกษาของวสันต  พล่ัวพันธ (2550: 68) พบวาอายุไมมีผลตอขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากลักษณะการใหบริการของบุคลากรมีความชํานาญ และเช่ียวชาญในหนาที่ที่
ปฏิบัติ จนทําใหอายุไมสงผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เม่ือพิจารณาจากคารอยละ พบวาแนวโนมของผูที่มีอายุ 
30-39 ปมีคารอยละของระดับขวัญและกําลังใจคอนขางสูง ซ่ึงแสดงวาผูที่มีอายุ 30-39 ป มีความสัมพันธตอขวัญและกําลังใจ
จึงควรนํามาพิจารณาประกอบการสงเสริมขวัญและกําลังใจของบุคลากร 
 ผลจากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานสถานภาพ พบวาปจจัยดานสถานภาพไมมีผลตอขวัญและ
กําลังใจของบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม สอดคลองกับการศึกษาของซิตีฮามีนะ  ไชยมล (2555 ) พบวาสถานภาพไมมี
ความสัมพันธกับระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจช้ันประทวนสังกัด กองบังคับการ
ตํารวจสันติบาล 3 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากรมีการสับเปล่ียนหมุนเวียนกันอยางตอเน่ือง จนทํา
ใหสถานภาพไมสงผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
แตเม่ือพิจารณาจากคารอยละพบวาแนวโนมของบุคลากรมีสถานภาพสมรส มีคารอยละของระดับขวัญและกําลังใจคอนขางสูง 
ซ่ึงแสดงวาสถานภาพสมรสมีความสัมพันธตอขวัญและกําลังใจจึงควรนํามาพิจารณาประกอบการสงเสริมขวัญและกําลังใจของ
บุคลากร 
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 ผลจากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานตําแหนง พบวาปจจัยดานตําแหนงไมมีผลตอขวัญและกําลังใจ
ของบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม สอดคลองกับการศึกษาของเกษม โรจนประเสริฐ (2555: 7) พบวาตําแหนงที่แตกตางกันมี
ผลตอระดับขวัญและกําลังใจโดยรวมไมแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากมีบุคลากรไมเพียงพอตอการใหบริการ บุคลากรที่
ปฏิบัติงานทุกตําแหนงสามารถทํางานแทนกันได จนทําใหตําแหนงไมสงผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เม่ือพิจารณา
จากคารอยละพบวาแนวโนมผูที่มีตําแหนงขาราชการมีคารอยละของระดับขวัญและกําลังใจคอนขางสูง ซ่ึงแสดงวาตําแหนง
ขาราชการมีความสัมพันธตอขวัญและกําลังใจจึงควรนํามาพิจารณาประกอบการสงเสริมขวัญและกําลังใจของบุคลากร 
 ผลจากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานภูมิลําเนา พบวาปจจัยดานภูมิลําเนาไมมีผลตอขวัญและกําลังใจ
ของบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม ไมสอดคลองกับการศึกษาของซิตีฮามีนะ  ไชยมล (2555 ) พบวาภูมิลําเนาไมมี
ความสัมพันธกับระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจช้ันประทวนสังกัดกองบังคับการตํารวจสันติบาล 
3 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการคมนาคมสะดวกทําใหบุคลากรเดินทางมาปฏิบัติงานไดสะดวกสบาย จนทําใหภูมิลําเนาของ
บุคลากรไมสงผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เม่ือพิจารณาจากคารอยละพบวาผูที่มีภูมิลําเนาภาคตะวันตกมีคารอย
ละของระดับขวัญและกําลังใจคอนขางสูง ซ่ึงแสดงวาภูมิลําเนามีความสัมพันธตอขวัญและกําลังใจจึงควรนํามาพิจารณา
ประกอบการสงเสริมขวัญและกําลังใจของบุคลากร 
 
8. ขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยครั้งน้ี เปนเพียงการวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาระดับขวัญและกําลังใจและปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอขวัญและ
กําลังใจในการทํางานของบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐมควรสงเสริมขวัญและกําลังใจของบุคลากรใหสูงขึ้น โดยเฉพาะกับกลุม
บุคลากรเพศชาย ระดับการศึกษาต่ํา ผูมีอายุงานนาน ผูมีรายไดนอย และผูมีตําแหนงงานระดับลาง นอกจากน้ีผูบริหาร
โรงพยาบาลนครปฐมควรมีการสงเสริมขวัญและกําลังใจในดานเงินเดือนและสวัสดิการในหนวยงาน ดานความกาวหนาในหนาที่
การงานใหมากยิ่งขึ้น เชน เม่ือทํางานหนักขึ้นผลการปฏิบัติงานของเขาอยูในเกณฑที่ดีขึ้นทําใหเขาไดรับการพิจารณาเล่ือนขั้น
เล่ือนตําแหนงและไดคาจางเพิ่มขึ้น คาจางกับตําแหนงเปนผลของการทํางานหนัก และเปนรางวัลที่เขาตองการเพราะทําใหเขา
รูสึกวาไดรับการยกยองจากผูอ่ืนมากขึ้น ในการวิจัยครั้งตอไปผูวิจัยควรศึกษาแนวทางการสงเสริมขวัญและกําลังใจเพื่อหา
แนวทางหรือรูปแบบการสงเสริมขวัญและกําลังใจของหนวยงาน โดยควรศึกษาเปรียบเทียบในกลุมบุคลากรที่มีอายุแตกตางกัน 
อายุงานที่แตกตางกัน หรือปจจัยที่สงผลแตกตางกัน เปนตน นอกจากน้ี ผูวิจัยควรที่จะวิจัยเชิงทดลอง โดยสรางสถานการณ
ส่ิงแวดลอมตาง ๆ ใหเปนไปตามทฤษฎี แลวพิจารณาขวัญและกําลังใจที่จะเกิดขึ้นวาเปนไปตามทฤษฎีหรือไม 
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