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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสุขในการท างานของแพทย์ โรงพยาบาลล าพูน และศึกษา

ปัจจัยท่ีมผีลต่อความสุขในการท างานของแพทยโ์รงพยาบาลล าพูน ประชากรในการศกึษาครัง้นี้ คือ แพทยใ์นโรงพยาบาล

ล าพู น  จ านวน ท้ั งหมด  62 คน  เค ร่ือ งมื อ ท่ี ใช้ เป็ นแบบสอบถาม  การศึ กษาการวิ เค ราะห์ ข้ อมู ล  ใช้สถิ ติ 

เชิงพรรณนา  ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย และใช้สถิติค่าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ( Independent 

Sample t-test)  กรณีประชากร 2 กลุ่มเป็นอิสระต่อกัน  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 

และการทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพยีรสัน  (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)    

แพทย์โรงพยาบาลล าพูนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  พ.ศ. ท่ีเกิดคือ พ.ศ.2520 – 2534  มีสถานภาพคือโสด 

ระยะเวลาท างานในโรงพยาบาลล าพูนน้อยกว่า 1 ปี โดยเป็นข้าราชการ และไม่มีการท างานเกี่ยวเนื่องกับการบริหาร

โรงพยาบาลหรือหนว่ยงาน  โดยหนว่ยงานหลักคือ ศัลยกรรม และอื่นๆ (รวมทุกหน่วย/ any type) จ านวนช่ัวโมงท างานต่อ

สัปดาห์ คือ  มากกว่า 39 – 59 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  และจ านวนชั่วโมงท างานตามท่ีได้รับมอบหมายจ าเป็นต้องอยู่ท างาน

ตอ่เนื่องในโรงพยาบาลล าพูนตอ่สัปดาห์ คือ 20 – 39 ชั่วโมงตอ่สัปดาห์ ส่วนใหญ่สถานะทางการเงินคือพอใชจ้่าย  

จากผลการศึกษาพบว่า แพทย์ส่วนใหญ่มีความสุขในการท างานอยู่ในระดับสูง และจากการเปรียบเทียบกับ

ปัจจัยดา้นลักษณะส่วนบุคคลซึ่งได้แก่ เพศ อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน ระดับต าแหนง่งาน และรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน พบว่ามีความสุขในการท างานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนด้านความคิดเห็นของ

พนักงานต่อองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้น า  ด้านความสัมพันธ์  ด้านการท างาน  ด้านค่านิยมองค์กร และด้าน

คุณภาพชีวิตในการท างานพบว่าแพทย์โรงพยาบาลล าพูนมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก  และพบว่าปัจจัยด้านเพศ    

สถานภาพ  ระยะเวลาท างาน  และการท างานเกี่ยวเนื่องกับการบริหารโรงพยาบาล หรือหน่วยงาน ของแพทย์ไม่มีผลต่อ

ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบใน 5 ด้านดังกล่าว และจากการวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรอิสระในรูป

คะแนนมาตรฐาน (Beta) ที่มคี่าสูงสุดคอื องคป์ระกอบด้านผู้น า (Beta = 1.923)  ซึงจะสามารถท านายถึงระดับความสุขใน

การท างานของแพทย์โรงพยาบาลล าพูนได้มากท่ีสุด  รองลงมาคือด้านความสัมพันธ์ในท่ีท างาน (Beta = 1.080)  ถัดมา

คือด้านค่านยิมองคก์ร (Beta = 4.16)  ด้านการท างาน (Beta = 3.68)  ด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน  (Beta = .119)    

 

 

                                                           

 * นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส าหรับผูบ้รหิาร คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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บทน า 

การบริการทางสาธารณสุขนั้น  มีความส าคัญเป็นการบริการขั้นพื้นฐานท่ีประชาชนไทยมีสิทธ์ิในการรับบริการ

จากทางภาครัฐ  เป็นท่ีทราบกันดีว่าโรงพยาบาลของราชการโดยเฉพาะอยา่งยิ่งโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขน้ันมี

ผู้ป่วยไปขอรับการตรวจรักษามากจนลน้โรงพยาบาล แตม่ีจ านวนแพทย์อยู่น้อยจนท าให้แพทย์มเีวลาตรวจผู้ป่วยนอ้ยมาก  

และแพทย์แต่ละคนต้องดูแลผู้ป่วยท้ังในเวลาราชการและนอกเวลาราชการมากถึง 90-120 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

(เชดิชู อริยศรีวัฒนา, 2556) 

การท่ีแพทย์ต้องเร่งรีบท างานและขาดเวลาพักผ่อนท าให้มีความเสี่ยงต่อความผิดพลาดหรือความเข้ าใจผิดของ

ผู้ป่วย ท าให้มีคดีฟ้องร้องมากขึ้น จนถึงกับแพทย์ถูกตัดสินให้จ าคุก ท าให้แพทย์มีความเครียด และเมื่อมีทางเลือกอื่น  

ก็จะลาออกจากราชการไปอยู่โรงพยาบาลเอกชน ซึ่งแพทย์จะได้รับค่าตอบแทนดีกว่า มีภาระงานท่ีเบากว่า ท าให้จ านวน

แพทย์ท่ียังเป็นข้าราชการอยู่มีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะให้การดูแลรักษาประชาชนอย่างมีมาตรฐาน มีแนวโน้มท่ีน่าเป็นห่วง

ว่า ประเทศชาติจะยิ่งขาดแพทย์ท่ีจะท าหน้าท่ีตรวจรักษาประชาชนในอนาคตยิ่งขึ้น ท้ังนี้การขาดแคลนแพทย์ใน

โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุขก่อให้เกิดผลเสียหายต่อประชาชนและตอ่แพทยเ์องด้วย 

  ผลกระทบจากการท่ีมีจ านวนแพทย์น้อยกว่าจ านวนประชาชนท่ีไปพบแพทย์ท่ีโรงพยาบาลของกระทรวง

สาธารณสุข ท าให้ประชาชนท่ีไปพบแพทย์ต้องเสียเวลารอพบแพทย์เป็นเวลานาน และเมื่อได้พบแพทย์ก็เป็นเพียง

ระยะเวลาอันสั้น แพทย์มีเวลาน้อยเกินไปในการพูดคุยและให้ค าอธิบายเร่ืองอาการของผู้ป่วยหรือการปฏิบัติตัวให้

เหมาะสมเพื่อให้หายเจ็บป่วย ซึ่งอาจมีผลให้เกิดความคาดหวังท่ีไม่เป็นจริง ท าให้ประชาชนไม่พอใจกับผลการรักษา  

เกิดการฟ้องร้องแพทย์  มากขึ้นโดยมีข้อเรียกร้องด้านเงินชดเชย หรือต้องการให้แพทย์ถูกลงโทษ เราจึงเห็นได้ว่า 

โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขเองนั้นมีโอกาสท่ีจะมีคุณภาพมาตรฐานลดลง จากการท่ีแพทย์ท่ีมีน้อย และไม่มี

ความสุขในการท างาน ท าให้การท างานตรวจรักษาเกดิความเสี่ยงดังกล่าว 

      กระทรวงสาธารณสุขเองได้พยายามท่ีจะแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในราชการ โดยได้ออกระเบียบบังคับให้

นักศึกษาแพทย์ท าสัญญาชดใช้ทุนการศึกษา 3 แต่ก็ไมส่ามารถจะท าให้แพทย ์คงอยูใ่นราชการของกระทรวงสาธารณสุข

อย่างสมดุลย์ สาเหตุการลาออกของแพทย์ท่ีเคยมีการศึกษามาจะพบว่า เกิดจาก เงินเดือนน้อย งานหนักและชั่วโมง  

การท างานยาวนาน ขาดความสุขในการท างาน และมคีวามเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง ซึ่งการท่ีบุคคลากรทางสาธารณะสุข 

ท่ีมีความสุขมีผลกับการให้บริการประชาชน (นภวรรณ คณานุรักษ์, 2557) 

บุคคลากรทางการแพทย์มีความส าคัญในการพัฒนาโรงพยาบาล แพทย์ เป็นบุคคลากรส าคัญท่ีท าให้กิจการ

ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลด าเนินได้อย่างต่อเนื่อง เป็นบุคคลากรท่ีต้องเผชิญหน้ ากับผู้ป่วยโดยตรง ปัญหาการท่ี

บุคคลากรไม่มีความสุข มีความเครียดในการท างานอาจส่งผลให้เกิดปัญหาการดูแลรักษาผู้ป่วยผิดพลาด หรือ  

ความพึงพอใจของผู้ป่วย อาจน าไปสู่ปัญหาท่ีพบในปัจจุบันท่ีเกิดการฟ้องร้องทางด้างการบริการของโรงพยาบาลใน

โรงพยาบาลของรัฐมากมาย นอกจากนี้ยังมีความเกี่ยวเนื่องถึงโอกาสในการท่ีเจ้าหน้าท่ีท้ังแพทย์จะลาออกจากระบบ

ราชการซึ่งจะน ามาถึงภาวะขาดแคลนบุคลากรได้ 
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จากการส ารวจของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนปี 2557 ท้ังจังหวัดมีประชากร 405,468คน มีแพทย์

ปฏิบัติงานจริง 91 คน คิดเป็นสัดส่วนแพทย์ท่ีปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดล าพูนมี

จ านวน แพทย ์1 คนดูแล ประชากร 4,447 คน ซึ่งนับวา่สัดส่วนแพทยต์อ่ประชากรนัน้ ยังไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการ  

โรงพยาบาลล าพูน เป็นโรงพยาบาลท่ัวไปประจ าจังหวัดล าพูน ขนาด 433 เตียงสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ให้บริการรักษาท่ัวผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ตั้งอยู่ท่ีต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน แพทย์ 77 คน พยาบาล

วชิาชีพ 346 คน ทันตแพทย ์10 คน เภสัชกร 24 คน และบุคลากรอื่นๆ โดยในปี พ.ศ. 2557 มีจ านวนผู้มารับบริการเฉลี่ย

วันละ 1,228 คน โดยการท างานในองค์กรแพทยโ์รงพยาบาลล าพูนน้ันมกีารแบ่งงานเป็นฝ่ายบริการแผนกตา่งๆ ตามสาขา

ความเชยีวชาญ อันได้แก ่กลุ่มงานอายุรกรรม ศัลยกรรม สูตกิรรม กุมารเวชกรรม กระดูกและข้อ โสตศอนาสิก  

จักษุ เวชกรรมป้องกัน เวชศาสตร์ฟื้นฟู วิสัญญี  โดยรูปแบบการท างานจะเป็นการท างานในเวลาราชการเป็นหลัก และ  

มเีวรรับปรึกษานอกเวลาราชการตามความเหมาะสมในแต่ละแผนก ซึ่งภายในองค์กรท่ีมจี านวนแพทยท่ี์มากและเป็นก าลัง

หลักส าคัญในการดูแลผู้ป่วยโรคท่ัวไป และเฉพาะทาง การด ารงรักษาแพทย์ให้อยู่ในระบบสาธารณะสุขจังหวัดล าพูนมี

ความส าคัญอยา่งยิ่งตอ่ระบบสาธารณสุขในจังหวัดล าพูน  

พบวา่ สัดสว่นของการลาออกของบุคคลากรทางสาธารณสุขมสีัดสว่นการลาออกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  

(ปริศนา ใจบุญ, 2554) ซึ่งการลาออกจากงานสาเหตุส่วนหนึ่งสัมพันธ์กับความสุขในการท างาน (บุญพชชา จิตต์ภักดี , 

2556) ดังนั้นการจะท าให้แพทยค์งอยู่ในระบบรัฐบาลได้น้ันแพทยจ์ะตอ้งมีความสุขในการท างานก่อนเป็นพืน้ฐาน 

 ดังนั้น ภาวะการท่ีแพทย์ท างานอยา่งมีความสุขนั้นย่อมเป็นสิ่งท่ีส าคัญอย่างยิ่งต่อการด ารงรักษาแพทย์ให้อยู่ใน

ระบบสาธารณะสุขจังหวัดล าพูน ทางผู้ท างานวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษาภาวะระดับความสุขในการท างานของแพทย์ใน

โรงพยาบาลล าพูน เพื่อให้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย การดูแลบุคคลากรแพทย์ในระบบให้คงไว้ได้และมีความสุข

ในการท างาน โดยผลการศึกษาจะน าไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่ ผู้บริหาร

โรงพยาบาลและใช้ในการปรับปรุงและวางแผนพัฒนาส่งเสริมให้แพทย์มีความสุขในการท างานมากยิ่งขึ้น สามารถ        

ดึงศักยภาพในการท างานของแพทยอ์อกมาได้อยา่งเต็มท่ีสามารถสรา้งความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาระดับความสุขในการท างานของแพทย ์และพยาบาล โรงพยาบาลล าพูน 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของแพทย ์และพยาบาล โรงพยาบาลล าพูน 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 

1. ท าให้ทราบถึงระดับความสุขในการท างานของแพทย ์โรงพยาบาลล าพุน 

2. ท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของแพทย ์โรงพยาบาลล าพูน 

2. เพื่อเป็นข้อมูลให้โรงพยาบาลล าพูน น าไปใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์การวางแผนจัดการบุคคลากร แพทย์

ให้มีความสุขในปัจจัยท่ีส าคัญตอ่ไป 
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วิธีการศึกษา 

 ขอบเขตเนื้อหา 

 การศึกษาคร้ังนี้ มุ่งศึกษาถึงความสุขและปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของแพทย์โรงพยาบาล

ล าพูน โดยประยุกต์ใช้แนวคิดในการศึกษาของรวมศิริ เมนะโพธิ (2550) เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ

ความสุขในการท างานของเจ้าหน้าท่ีร่วมกับแนวคิดของ Peter Warr (1990) และ Diener (2003) ประกอบไปด้วย 5 ด้าน 

ได้แก่ ด้านผู้น าด้านความสัมพันธ์ในท่ีท างาน ด้านความรักในงาน ด้านค่านิยมร่วมขององค์กร และด้านคุณภาพชีวิตใน  

การท างานที่มผีลตอ่ระดับความสุขในการท างานของแพทยโ์รงพยาบาลล าพูน 

 ประชากร 

 ประชากรในการศึกษาครัง้นี้ คือ แพทยใ์นโรงพยาบาลล าพูน ซึ่งมีจ านวนท้ังหมด 62 คน  

  วิธีการเก็บข้อมูล 

1. ข้อมูลปฐมภูม ิ(Primary Data)  การส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามสอบถามจากแพทย์ในโรงพยาบาลล าพูน  

 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร หนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์ และเอกสาร

งานวจิัยตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการศึกษาในคร้ังน้ี 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษา  

 เครื่องมอืท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังนี้ ในการเก็บข้อมูลจะใชแ้บบสอบถามซึ่งเป็นแบบสอบถามท่ีพัฒนามาจากแบบ

วัดการท างานอย่างมคีวามสุขของ รวมศิริ เมนะโพธ ิ(2550) เป็น 

เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล เร่ืองความสุขในการท างานของ แพทย์โรงพยาบาลล าพูน โดยลักษณะของแบบสอบถาม 

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2  ข้อมูลเกี่ยวกับความสุขในการท างาน 

เป็นแบบสอบถามของค าถามในการวัดสเกลทัศนคติ หรือ  Likert  Scale  โครงสร้างแบบสอบถามมีค่าคะแนน

จากระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอยา่งยิ่ง เห็นด้วย ไมแ่นใ่จ ไมเ่ห็นดว้ย และไมเ่ห็นดว้ยอย่างย่ิง 

ส่วนท่ี3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถามตามขั้นตอน ดังนี้   

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกตอ้งครบถ้วนของแบบสอบถามทุกฉบับ 

2. บันทึกข้อมูลจากแบบสอบถามแบบลงรหัส ( Coding  Sheet) ของโปรแกรมส าเร็จรูปซึ่ งเป็น

แบบสอบถามโดยใชส้เกลของลิเคอร์ท (Likert Scale) โครงสร้างแบบสอบถามมีค่าคะแนนจากระดับความคิดเห็นในระดับ

เห็นดว้ย อยา่งยิ่งเห็นดว้ย  ไมแ่นใ่จไมเ่ห็นดว้ย และไมเ่ห็นดว้ยอย่างย่ิงโดยมเีกณฑ์การให้คะแนนแตล่ะระดับ  
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ระดับความคดิเห็น     คะแนน 

เห็นดว้ยอย่างย่ิง      5 

เห็นดว้ย       4 

ไมแ่นใ่จ       3 

ไมเ่ห็นดว้ย       2 

ไมเ่ห็นดว้ยอย่างย่ิง   1 

 

เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยในแบบสอบถามผู้ศึกษาก าหนดช่วงความกว้างของข้อมูลในแต่ ละ

ชัน้ตามสูตรดังนี้ 

  ความกว้างของขอ้มูลในแต่ละชัน้   = คะแนนสูงสุด –คะแนนต่ าสุด 

จ านวนชัน้  

               แทนค่ า     =   (5-1)/5  =   0.8 

 

การวิเคราะห์คะแนนท่ีได้ จะแปลความหมายจากลักษณะแบบสอบถามท่ีใช้ในระดับการวัดข้อมูลประเภท

อันตรภาคชั้น (Interval Scale) (รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2548) เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยในแบบสอบถาม      

ผู้ศกึษายึดหลักเกณฑ์ ดังนี ้

 

ระดับคะแนนเฉลี่ย      ระดับผลการศึกษา 

4.21 – 5.00     ระดับความคดิเห็นอยูใ่นระดับเห็นดว้ยอย่างย่ิง 

3.41 – 4.20      ระดับความคดิเห็นอยูใ่นระดับเห็นดว้ย 

2.61 – 3.40      ระดับความคดิเห็นอยูใ่นระดับไม่แน่ใจ 

1.81 – 2.60      ระดับความคดิเห็นอยูใ่นระดับไม่เห็นดว้ย 

1.00 – 1.80      ระดับความคดิเห็นอยูใ่นระดับไม่เห็นดว้ยอย่างย่ิง 

 ทดสอบค่าสถิติความต่าง(test of difference) โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียง (one-way ANOVA) 

โดยใชค้่านัยส าคัญทางสถิติ p≤0.05 เพื่อวิเคราะห์หาความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม 

 สร้างสมการตัวแบบการถดถอยเชงิเส้นแบบพหุคูณ (multiple regression)  จากตัวแปรตน้ท่ีมีความแตกต่างอย่าง

มนีัยส าคัญทางสถิติ วัดจากค่า t-test และ ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอสิระ กับตัวแปรตามจากสมการ 

 จากสมการ 

 y= a+b1x1+b2x2+b3x3+b4x4+ b5x5  
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โดยก าหนด  

ตัวแปรอิสระตามค่าคะแนนเฉลี่ยท่ีได้จากกลุ่มของหัวข้อแบบสอบถามตามแนวคิดของรวมศิริ เมนะโพธ์ิ

(2551) ดังนี้ 

 x1=ผู้น า 

 x2=ความสัมพันธ์ในท่ีท างาน 

 x3=ความรักในงาน 

 x4=ค่านยิมร่วมในองค์กร 

 x5=คุณภาพชีวิตในการท างาน 

ตัวแปรตามได้แก่ 

   y= ระดับความสุขในการท างาน(คะแนนเฉลี่ยผลรวมความสุข)  

สรุปผลการศึกษา 

ส่วนท่ี  1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย ร้อยละ 53.2 ส่วนใหญ่   พ.ศ. ท่ีเกิดคือ พ.ศ.2520 – 

2534  ร้อยละ 54.8  มีสถานภาพคือ โสด ร้อยละ 56.5 ระยะเวลาท างานในโรงพยาบาลล าพูนคือ น้อยกว่า 1 ปี ร้อยละ 

27.4 โดยเป็นข้าราชการ ร้อยละ 100.0  ไม่มีการท างานเกี่ยวเนื่องกับการบริหารโรงพยาบาล หรือหน่วยงาน  ร้อยละ 

51.6  หน่วยงานหลักคือ ศัลยกรรม และอื่นๆ (รวมทุกหน่วย/any type)  เท่ากัน ร้อยละ 14.5 จ านวนชั่วโมงท างานต่อ

สัปดาห์ คือ  มากกว่า    39 – 59 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รอ้ยละ 35.5  จ านวนช่ัวโมงท างานตามท่ีได้รับมอบหมายจ าเป็นตอ้ง

อยู่ท างานต่อเนื่องในโรงพยาบาลล าพูนต่อสัปดาห์ คือ 20 – 39 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ร้อยละ 35.5 ส่วนใหญ่สถานะทาง 

การเงินคือพอใชจ้่าย รอ้ยละ 64.5   

สว่นท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการท างานอย่างมคีวามสุขของผู้ตอบแบบสอบถาม  

องค์ประกอบด้านผู้น า  จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบด้านผู้น าใน

ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.00)  ในรายละเอียดพบว่ามีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ งคือ ผู้น าเป็น

บุคคลท่ีอุทิศตนเองให้กับพนักงานและองค์กร (ค่าเฉลี่ย 4.42)  และหัวหน้างานมีการบริหารท่ีเป็นธรรม (ค่าเฉลี่ย 4.26)  

และมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย เรียงล าดับค่าเฉลี่ยดังนี้ ผู้น าเป็นบุคคลท่ีเน้นในเร่ืองของการกระจายอ านาจให้กับ 

พนักงานในการท าภารกิจและหนา้ท่ีต่างๆ เพื่อให้ประสบความส าเร็จ (ค่าเฉลี่ย 4.19)  ผู้น าสรา้งการสื่อสารแบบสองทางท่ี

เปิดเผยและโปร่งใสให้ เกิดขึ้นในองค์กร(ค่าเฉลี่ย 4.16) ผู้น าเป็นผู้มบีทบาทส าคัญในการสร้างและพัฒนาทีมงาน  (ค่าเฉลี่ย 

4.03)  หัวหน้าสามารถดึงศักยภาพของท่านออกมา เพื่อให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (ค่าเฉลี่ย 3.94)  

หัวหน้าจดจ าและให้ความส าคัญกับความส าเร็จท่ีเกิดขึ้น โดยอย่างสม่ าเสมอ  (ค่าเฉลี่ย 3.89) ผู้น าสามารถสร้าง      

ความเข้าใจท่ีตรงกันให้กับพนักงานท้ัง องค์กร (ค่าเฉลี่ย 3.87)  ผู้น าสามารถสร้างความรู้สึกให้พนักงานตระหนักถึง 

วสิัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร (ค่าเฉลี่ย 3.71) ผู้น าสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานในองค์กรเพื่อให้ เขาเหล่านั้น

สามารถท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.58) ตามล าดับ 
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ด้านความสัมพันธ์ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบด้านความสัมพันธ์   

ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 3.96)  ในรายละเอียดพบว่ามีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งคือ  

มีความสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟ้นกับเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉลี่ย 4.31)  ส าหรับมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย เรียงล าดับค่าเฉลี่ย

ดังนี้ เมื่อท่านมีปัญหาสามารถปรึกษาปัญหากับ เพื่อนร่วมงานได้ทุกเร่ือง (ค่าเฉลี่ย 4.16) เพื่อนร่วมงานให้ความส าคัญ 

(ค่าเฉลี่ย 4.13)และเพื่อนร่วมงานต่างฝ่ายต่างเอื้อผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน (ค่าเฉลี่ย 4.03) รู้สึกว่าตนเองมคีวามส าคัญ

หรือมีความหมายต่อองค์กร (ค่าเฉลี่ย 3.92) เพื่อนร่วมงานให้ความใส่ใจ (ค่าเฉลี่ย 3.81) ทได้รับการสนับสนุนจากเพื่อน

ร่วมงานในทุกๆ เร่ือง (ค่าเฉลี่ย 3.90) เพื่อนร่วมงานมีความเอื้ออาทร (ค่าเฉลี่ย 3.77) มีความรู้สึกดี สนุก เพลิดเพลินเมื่อ

อยูก่ับเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉลี่ย 3.77) ระหวา่งเพื่อนร่วมงานกับได้มีการแบ่งเป็นความรู้สึกกันอย่างเปิดเผยและกว้างขวาง 

(ค่าเฉลี่ย 3.77) ตามล าดับ 

ด้านการท างาน จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบด้านการท างาน   

ในภาพรวมอยูใ่นระดับเห็นดว้ย (ค่าเฉลี่ย 4.00)  ในรายละเอียดพบวา่มีความคิดเห็นในระดับเห็นดว้ยทุกปัจจัย  เรียงล าดับ

ค่าเฉลี่ยดังนี้งานท่ีท่านรับผิดชอบใน ปัจจุบันต้องใช้ความรับผิดชอบเป็นอย่างมาก  (ค่าเฉลี่ย 4.19) มีอิสระในการท างาน

อย่างเต็มท่ี (ค่าเฉลี่ย 4.19) ในปัจจุบันท่านได้ท างานท่ีมีความช านาญ(ค่าเฉลี่ย 4.19) ได้รับงานท่ีมีความท้าทายต่อ

ความสามารถ (ค่าเฉลี่ย 4.06) มีอ านาจในการตัดสินใจในงานท่ีรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย 4.00) สามารถควบคุมงานท่ีท าได้

ด้วยตัวเอง (ค่าเฉลี่ย 4.10) งานท่ีท าในปัจจุบันมีความน่าสนใจหลายหลาก และท้าทาย ความสามารถ  (ค่าเฉลี่ย 3.97) 

หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในปัจจุบันมีความเด่นชัด (ค่าเฉลี่ย 3.69) ลักษณะงานท่ีไดรับมอบหมายมคีวามเป็นระบบระเบียบแบบ

แผนท่ีแน่นอน (ค่าเฉลี่ย 3.85) ท่านมีโอกาสก้าวหน้าในงานท่ีท าอยู่ในปัจจุบัน(ค่าเฉลี่ย 3.85) ท่านเข้าใจถึงความส าคัญ

ของงานท่ีรับผิดชอบในปัจจุบัน (ค่าเฉลี่ย 3.85) ตามล าดับ 

ด้านค่านิยมองคก์ร   จากการศกึษาพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคิดเห็นต่อองค์ประกอบด้านค่านยิมองค์กร 

ในภาพรวมในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 3.99)  ในรายละเอียดพบว่ามีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งคือ ยึดถือ

เป้าหมายและคุณค่าขององค์กรประหนึ่งเป็นเป้าหมาย  (ค่าเฉลี่ย 4.37)  และมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย เรียงล าดับ

ค่าเฉลี่ยดังนี้ เข้าใจวา่งานท่ีส่งผลต่อองค์กรอย่างไร (ค่าเฉลี่ย 4.13) มพีฤตกิรรมในการท างานท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรมท่ี

องคก์ร ต้องการ (ค่าเฉลี่ย 3.97) ตระหนักวา่ความส าเร็จในงานมผีลตามเป้าหมายของค่านยิมขององค์กร (ค่าเฉลี่ย 3.77)

มคีวามเชื่อในค่านยิมขององค์กรและได้น าไปปฏบัิติ  (ค่าเฉลี่ย 3.71) ตามล าดับ 

ด้านคุณภาพชวีิตในการท างาน   จากการศึกษาพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบด้านคุณภาพชีวิต

ในการท างาน ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 3.99)  ในรายละเอียดพบว่ามีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย

เรียงล าดับค่าเฉลี่ยดังนี้ มีชีวิตท่ีมีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท างาน  (ค่าเฉลี่ย 4.19) เพื่อสร้าง        

ความกระตือรือร้นในการท างาน (ค่าเฉลี่ย 4.16) อยูใ่นสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดี ปลอดภัย และส่งเสริม สุขภาพท้ัง

กายและใจ (ค่าเฉลี่ย 3.94) และกิจกรรมสว่นตัวและท่ีท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.84) ตามล าดับ 

องค์ประกอบในการท างานภาพรวมในแต่ละด้าน  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเดียวกันคือ 

เห็นด้วยมาก โดยองค์ประกอบด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.03  รองลงมาด้านผู้น า  

และด้านการท างาน   ค่าเฉลี่ย 4.00  ด้านคา่นิยมองค์การ ค่าเฉลี่ย  3.99  ด้านความสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 3.96 
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ส่วนท่ี 3  โอกาสการคงอยู่ในองคก์ร 

จากการศกึษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ่แนวโน้มจะอยู่ในโรงพยาบาลล าพูนคอื มากกวา่ 10 ปี 

ร้อยละ 29.0  และสาเหตุท่ีผู้ตอบแบบสอบถามคิดวา่จะลาออก คือ เกษยีณอายุงาน/เลิกท างานแล้ว   รอ้ยละ 41.9   

ส่วนท่ี 4  การทดสอบค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามความสุขในการท างานของแพทยโ์รงพยาบาลล าพูน 

ค่าความเชื่อมั่น  (Reliability) ของแบบสอบถามท่ีค านวณได้จากวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของคอนบาค 

(Cronbach's Alpha)  ท าการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นในแต่ละด้าน โดยด้านผู้น า  ด้านความสัมพันธ์  ด้านการท างาน 

ด้านค่านิยมองค์การ  ด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน พบว่ามีค่าแอลฟา (Alpha α) เท่ากับ .822, .836,.890,771 และ 

.557 ดังนั้นถือวา่แบบสอบถามมีความนา่เช่ืออยู่ในระดับยอมรับได้  

ส่วนท่ี 5   ความแตกตา่งด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามกับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นตอ่องค์ประกอบ

ในดา้นตา่งๆ 

1) การศึกษาความแตกตา่งในปัจจยัด้านลักษณะสว่นบุคคลที่มผีลตอ่ความคดิเห็นของผู้ตอบแบบสอบ 

ถามต่อองค์ประกอบท้ัง 5 ด้าน ได้แก่  ด้านผู้น า  ด้านความสัมพันธ์  ด้านการท างาน  ด้านค่านยิมองค์กร  ด้านคุณภาพ

ชี วิ ต ในก ารท า งาน   โดย ใช้สถิ ติ ค่ าก ารทดสอบค วามแตกต่ า งขอ งค่ า เฉลี่ ย  ( Independent Sample t-test)   

กรณีประชากร 2 กลุ่มเป็นอิสระต่อกัน  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way  ANOVA) กรณีท่ีมี

ประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหวา่งองค์ประกอบในแต่ละด้านกับปัจจัยส่วนบุคคล  ซึ่งได้แก่ เพศ    

สถานภาพ  ระยะเวลาท างาน  และการท างานเกี่ยวเนื่องกับการบริหารโรงพยาบาล หรือหน่วยงาน ท่ีระดับนัยส าคัญ 

0.05  ซึ่งมีผลการวเิคราะห์ดังตอ่ไปน้ี 

2) ความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบการท างาน  จ าแนกตามเพศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและ 

เพศหญิ งมีความคิด เห็นต่อองค์ประกอบการท างาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิต ท่ีระดับ  0.05   

ในเร่ืองด้านค่านยิมองคก์ร โดยพบวา่ค่าเฉลี่ยความคดิเห็นของเพศชายมากกวา่เพศหญิง  

3) ความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบการท างาน  จ าแนกตามสถานภาพ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี 

ความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบการท างาน ไมแ่ตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.05    

4) ความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบการท างาน  จ าแนกตามระยะเวลาท างาน   พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ทุกระยะเวลาท างาน มีความคดิเห็นต่อองคป์ระกอบการท างาน ไมแ่ตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.05    

5) ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบการท างาน  จ าแนกตามการท างานเกี่ยวเนื่องกับการบริหารโรงพยาบาล 

หรือหน่วยงาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบการท างาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตท่ีระดับ 0.05  

ส่วนท่ี 6 การวิเคราะห์การถดถอยพุคูณระหว่างองค์ประกอบในด้านผู้น า  ด้านความสัมพันธ์ ด้านการท างาน  

ด้านคา่นิยมองค์กร  และด้านคุณภาพชวีติในการท างาน กับความสุขในการท างาน 

 การวเิคราะห์ปัจจัยหรือองค์ประกอบท่ีมีผลกระทบต่อระดับความสุขในการท างานของแพทยโ์รงพยาบาลล าพูน 

เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบในด้านตา่งๆ ทั้ง 5 ด้านวา่มอีงค์ประกอบด้านใดบ้างที่ส่งผลตอ่ระดับความสุขในการท างาน  

โดยน าเสนอผลการวเิคราะห์ถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise Regression Analysis)   
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 ก่อนการวิเคราะห์การถดถอยพหุได้ตรวจสอบตามข้อก าหนดของการวิเคราะห์การถดถอยท่ีว่าตัวแปรอิสระ 

ทุกตัวจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กันสูงเกิน 0.80 โดยทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ   ได้แก่ องค์ประกอบท้ัง  

5 ด้าน เพื่อดูว่าตัวแปรอิสระเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กันสูงเกิน 0.80 หรือไม่ ซึ่งสามารถทดสอบหาความสัมพันธ์ของตัว

แปรดังกล่าวด้วยการวิเคราะห์หาค่ าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient)  เพราะหากตัวแปรอิสระคู่ใดมคี่าสหสัมพันธ์ (r) เกิน 0.8 แสดงวา่ตัวแปรอิสระคู่นั้นมีความสัมพันธ์กันสูงมาก  

ตัวแปรไมเ่ป็นอสิระต่อกัน  ซึ่งถ้าตัวแปรอิสระต่างๆ ไม่เป็นอิสระต่อกันจะท าให้แยกอิทธิพลของตัวแปรหนึ่งออกจากอีกตัว

แปรหนึ่งไมไ่ด้เกิดปัญหาที่เรียกวา่ “Multicollinearity Problem”  ขึน้ได้  และถ้าเกิดปัญหานี้จะต้องแก้ไขด้วยการตัดตัวแปร

อสิระที่มคีวามสัมพันธ์กันสูงออกไป (ทรงศักดิ์  ภูสอีอ่น, 2550: 280-281)  

 ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation)  ของตัวแปรอิสระท่ีจะน ามาวิเคราะห์

การถดถอยพหุ พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระท้ังหมดมีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05  ทุกคู่โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระเป็นความสัมพันธ์ทางบวกหมด  และพบวา่มีตัวแปรอิสระ

บางตัวท่ีมีคา่ความสัมพันธ์สูงเกิน  0.80  จึงสามารถน าตัวแปรอสิระนีไ้ปวเิคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอนต่อไป  

จากผลการศึกษา ท าให้ทราบวา่องค์ประกอบด้านใดท่ีมีความสัมพันธ์ท่ีมคีวามสัมพันธ์กับความสุขในการท างาน

บ้าง  ซึ่งจากผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียรสัน ท าให้ทราบว่าองค์ประกอบท้ัง 5 ด้าน ได้แก่  

ด้านผู้น า  ด้านความสัมพันธ์  ด้านการท างาน  ด้านค่านิยมองค์กร และด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน  ทุกด้านล้วนมี

ความสัมพันธ์ทางบวก และมีค่าแตกต่างจากศูนย์กับความสุขในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

โดยมีค่าสหสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการท างานกับองค์ประกอบด้านผู้น า  ด้านความสัมพันธ์  ด้านการท างาน  

ด้านค่านิยม  และด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน เท่ากับ 0.794, 0.676, 0.673,  0.730  และ 0.687 ตามล าดับ  ซึ่ง

พบวา่องค์ประกอบในทุกด้านดังกลา่วมีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานอยู่ในระดับคอ่นข้างสูง 

จากผลการศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรอิสระในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) ท่ีมีค่าสูงสุดคือ 

องคป์ระกอบด้านผู้น า (Beta =  1.923)  ซึงจะสามารถท านายถึงระดับความสุขในการท างานของแพทยโ์รงพยาบาลล าพูน

ได้มากท่ีสุด  รองลงมาคือด้านความสัมพันธ์ในท่ีท างาน (Beta = 1.080)  ถัดมาคือด้านค่านิยมองค์กร (Beta = 4.16)  

ด้านการท างาน (Beta = 3.68)  ด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน  (Beta = .119)   ตามล าดับ 

อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง  ความสุขในการท างานของแพทยใ์นโรงพยาบาลล าพูน สามารถอภิปรายผลการศึกษา ดังตอ่ไปน้ี 

 จากผลการศึกษาพบว่า โดยรวมแพทย์ในโรงพยาบาลล าพูนมีความสุขในการท างานในโรงพยาบาลล าพูนใน

ระดับสูง  และปัจจัยส่วนบุคคลต่างๆ ซึ่งได้แก่ สถานภาพ  ระยะเวลาท างาน  และการท างานเกี่ยวเนื่องกับการบริหาร

โรงพยาบาล หรือหนว่ยงาน  ไม่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความสุขในการท างานของแพทย์โรงพยาบาลล าพูน  ไม่แตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล (2557) ท่ีศึกษา  

การพัฒนาบุคลากรด้วยแนวคิด ความสุข และความพึงพอใจในการท างานโดยการศึกษาปัจจัยและกิจกรรมท่ีมีผลต่อ      

ความพึงพอใจในงาน ความสุข และคุณภาพชีวิต ของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดพะเยา  ผลการศึกษาพบว่าบุคลากร
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สาธารณสุข จังหวัดพะเยา มคีวามสุขในระดับสูง    และยังสอดคล้องกับผลการศกึษาของนันทรัตน ์ อุ่ยประเสริฐ (2553) 

ท่ีศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของพนักงานบริษัทเฟิสท์ดรัก จ ากัด จังหวัดเชยีงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่พนักงานสว่น

ใหญ่มีความสุขในการท างานอยู่ในระดับสูง เช่นกัน  และเมื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่างๆ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อ

ระดับความสุขในการท างานของพนักงาน แต่มีความสัมพันธ์กับระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบในด้านต่างๆ  

โดยพบวา่ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลซึ่งได้แก่ สถานภาพ ระดับการศกึษา อายุงาน ระดับต าแหนง่งาน และรายได้เฉลี่ย

ตอ่เดอืน พบว่ามคีวามสุขในการท างานไมแ่ตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 ด้านผู้น า  จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งล าดับแรกคือ   

ผู้น าเป็นบุคคลท่ีอุทิศตนเองให้กับพนักงานและองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนันทรัตน์  อุ่ยประเสริฐ (2553)  

ท่ีศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของพนักงานบริษัทเฟิสท์ดรัก จ ากัด จังหวัดเชียงใหม ่ท่ีผลการศึกษาพบว่าพนักงานมี

ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากล าดับแรกคือ หัวหน้างานเป็นบุคคลท่ีอุทิศตนเองให้กับพนักงานและองค์กร    

ซึ่งผลการศึกษาท่ีสอดคล้องกันแสดงให้เห็นว่าพนักงานทุกองค์กรต่างก็มีความต้องการหัวหน้างานท่ีเป็นบุคคลท่ีอุทิศ

ตนเองให้กับพนักงานและองค์กรเหมอืนกัน 

ด้านความสัมพันธ์  จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งล าดับ

แรกคือ มีความสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟ้นกับเพื่อนร่วมงาน ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของนันทรัตน์  อุ่ยประเสริฐ (2553)  

ท่ีศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของพนักงานบริษัทเฟิสท์ดรัก จ ากัด จังหวัดเชียงใหม ่ท่ีผลการศึกษาพบว่าพนักงานมี

ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากล าดับแรกคือเพื่อนร่วมงานให้ความใส่ใจ ท้ังนี้ผลการศึกษาท่ีไม่สอดคล้องกันอาจ

เนื่องจากลักษณะกลุ่มตัวอยา่งที่แตกตา่งกัน 

 ด้านการท างาน   จากผลการศกึษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคิดเห็นในระดับเห็นดว้ยอย่างยิ่งล าดับแรก

คืองานท่ีรับผิดชอบใน ปัจจุบันต้องใช้ความรับผิดชอบเป็นอย่างมาก  สอดคล้องกับผลการศึกษาของนันทรัตน ์  

อุ่ยประเสริฐ (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของพนักงานบริษัทเฟิสท์ดรัก จ ากัด จังหวัดเชียงใหม ่  

ท่ีผลการศึกษาพบว่าพนักงานมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากล าดับแรกคือ  งานท่ีรับผิดชอบในปัจจุบันต้องใช้ความ

รับผิดชอบเป็นอย่างมาก  ทั้งนี้ผลการศึกษาท่ีสอดคล้องกันแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐหรือเอกชนลักษณะ

ของการท างานต้องมคีวามรับผิดชอบเป็นอยา่งมากเหมอืนกัน 

 ด้านค่านิยมองค์กร จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยล าดับแรกคือ 

ยึดถือเป้าหมายและคุณค่าขององค์กรประหนึ่งเป็นเป้าหมายของตัวเอง ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของนันทรัตน ์ 

อุ่ยประเสริฐ (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของพนักงานบริษัทเฟิสท์ดรัก จ ากัด จังหวัดเชียงใหม ่  

ท่ีผลการศกึษาพบวา่พนักงานมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากล าดับแรกคือ  เข้าใจว่างานท่ีท าส่งผลตอ่องค์กรอย่างไร   

ท้ังนีผ้ลการศึกษาท่ีไม่สอดคล้องกันอาจเนื่องจากลักษณะขององค์กรท่ีแตกต่างกัน 

ด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย

ล าดับแรกคือ มีชีวิตท่ีมีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท างาน ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของนันทรัตน ์  

อุ่ยประเสริฐ (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของพนักงานบริษัทเฟิสท์ดรัก จ ากัด จังหวัดเชียงใหม ่  

ท่ีผลการศึกษาพบว่าพนักงานมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากล าดับแรกคือ อยู่ในสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดี 
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ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพท้ังกายและใจ ท้ังนี้  ผลการศึกษาท่ีไม่สอดคล้องกันอาจเนื่องจากลักษณะขององค์กรท่ี

แตกตา่งกัน 

ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ืองความสุขในการท างานของแพทยใ์นโรงพยาบาลล าพูนมขี้อเสนอแนะ ดังตอ่ไปน้ี 

1. จากผลการศึกษาพบวา่ ความสุขในการท างานของแพทยโ์รงพยาบาลล าพูน  โดยรวมอยู่ในระดับสูงและ 

ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีผลต่อความสุขในการท างานของพนักงาน  ดังนั้น ผู้บริหารของโรงพยาบาลล าพูนควรท่ีค านึงถึง

ปัจจัยหรือองค์ประกอบอื่นๆท่ีเป็นสาเหตุท่ีท าให้แพทย์มีความสุขในการท างาน  ซึ่งอาจเป็นปัจจัยท่ีสามารถก่อให้เกิด

ความสุขในการท างานของแพทยไ์ด้เป็นอยา่งดี 

2. จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบด้านผู้น า พบว่า ปัจจัยย่อยท่ี

แพทย์มีความคิดเห็นต่ ากว่าปัจจัยย่อยตัวอื่นๆ ได้แก่ ผู้น าสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานในองค์กรเพื่อให้เขา

เหล่านั้นสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้บริหารของโรงพยาบาลล าพูนควรจะหาวิธีในการสร้างแรงจูงใจ

ให้กับแพทยใ์นองค์กรโดยพิจารณาถึงสาเหตุและปัจจัยตา่งๆท่ีท าให้แพทยใ์นองค์กรขาดแรงจูงใจในการท างาน  

3. จากการศึกษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคิดเห็นต่อองคป์ระกอบด้านความสัมพันธ์ พบวา่ ปัจจัย

ย่อยท่ีแพทย์มีความคิดเห็นต่ ากว่าปัจจัยย่อยตัวอื่นๆ ได้แก่ระหว่างเพื่อนร่วมงานกับได้มีการแบ่งเป็นความรู้สึกกันอย่าง

เปิดเผยและกว้างขวาง ดังนัน้ผู้บริหารของโรงพยาบาลล าพูนควรส่งเสรมิกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในหนว่ยงาน  โดยให้

ความสนใจในการดูแลแพทยใ์นองค์กรโดยเฉพาะอยา่งยิ่งแพทยใ์หมท่ี่เพิ่งเข้ามาท างานในองค์กร   

4. จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบด้านการท างาน พบว่า ปัจจัย

ยอ่ยท่ีแพทย์มคีวามคิดเห็นต่ ากว่าปัจจัยย่อยตัวอื่นๆ ได้แก่การเข้าใจถึงความส าคัญของงานท่ีรับผิดชอบในปัจจุบัน  ดังนั้น

ผู้บริหารของโรงพยาบาลล าพูนควรให้ความส าคัญในเร่ืองความรับผิดชอบงานในปัจจุบัน ควรมีการสื่อสารแจ้งให้แพทย์

ทุกคนได้ทราบอย่างท่ัวถึงในแต่ละสายงาน  มีความก้าวหน้าไปสู่ระดับใดได้บ้าง  และแต่ละระดับต้องการคุณสมบัติของ

บุคลากรแบบใด  และมีขั้นตอนสู่ความส าเร็จได้อย่างไรเพื่อท าให้แพทย์มีแรงบันดาลใจรวมถึงมีเป้าหมายในการท างานท่ี

ชัดเจน 

5. ด้านลักษณะงานพบวา่ ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยความคดิเห็นต่ ากว่าปัจจัยย่อยตัวอื่นๆ ได้แก่ ลักษณะงานท่ี

ไดรับมอบหมายมีความเป็นระบบระเบียบแบบแผนท่ีแน่นอน มีโอกาสก้าวหน้าในงานท่ีท าอยู่ในปัจจุบัน และเข้าใจถึง

ความส าคัญของงานท่ีรับผิดชอบในปัจจุบัน ซึ่งพบว่าแพทยโ์รงพยาบาลล าพูนยังมีความไม่แน่ใจในความก้าวหน้าในอาชีพ

หรือความสงสัยขัดขอ้ข้องใจในอนาคตของตนเอง  อาจท าให้แพทยโ์รงพยาบาลล าพูนขาดความกระตอืรือร้นและจิตส านึก

ท่ีทีในการท างานไม่มีความสุขในการท างาน รู้สึกไม่อยากท าหรือเกิดความเบ่ือหน่ายเนื่องจากไม่เห็นถึงความก้าวหน้าใน

ต าแหน่งของตนเอง  และไม่มีเป้าหมายในชีวิตการท างาน อาจเปลี่ยนเป้าหมายชีวิตในการท างานได้  ซึ่งหากผู้บริหาร

โรงพยาบาลล าพูนปล่อยปัญหาให้เกิดท้ิงไวอ้าจท าให้เกิดผลเสียหายต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น  และแพทย์เหล่านั้นก็พร้อมท่ีจะ

ทิง้องค์กรไปได้ทุกเมื่อหากมีองค์กรอื่นท่ีนา่สนใจในอาชีพมากกวา่ ผู้บริหารโรงพยาบาลล าพูนควรมีการสื่อสารแจ้งให้กับ

แพทยทุ์กคนได้ทราบอย่างทั่วถึงวา่ในแตล่ะสายงานมีความก้าวหนา้ไปสู่ระดับใดได้บ้าง แตล่ะระดับตอ้งการคุณสมบัตขิอง
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แพทย์แบบใด  และมีขั้นตอนสู่ความส าเร็จได้อย่างไร  เพื่อให้แพทย์เหล่านั้นมีแรงบันดาลใจรวมถึงมีเป้าหมายใน          

การท างานท่ีชัดเจน แพทย์จึงจะมีผลงานท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อท่ีจะได้ก้าวสู่ต าแหน่งงานท่ีสูงกว่า  ซึ่งสิ่งต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น 

ล้วนแต่จะเป็นประโยชนต์อ่องค์กรท้ังสิ้น  
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