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ปจจัยภายในโรงพยาบาล และปจจัยดานสุขภาพที่มีผลกระทบตอความสุขในการทํางาน

ของบุคลากรทางสุขภาพ : โรงพยาบาลรัฐบาล A จังหวัดนครราชสีมา 

The study of internal factors and health factors affecting work happiness 

of health personnel: government hospital, A,  

Nakhon Ratchasima province. 
 

สมทรง  คันธนที 1 
 

บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่อง ปจจัยภายในโรงพยาบาล และปจจัยดานสุขภาพท่ีมีผลกระทบตอความสุขในการทํางานของ

บุคลากรทางสุขภาพ : โรงพยาบาลรัฐบาล A จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค 1) ศึกษาระดับของความสุขในการ

ทํางานของบุคลากรทางสุขภาพ 2) ปจจัยภายในโรงพยาบาลท่ีมีผลกระทบตอความสุขในการทํางานของบุคลากรทาง

สุขภาพ 3) ปจจัยดานสุขภาพท่ีมีผลกระทบตอความสุขในการทํางานของบุคลากรทางสุขภาพ โดยใชแบบสอบถาม 

กลุมตัวอยางมีจํานวน 306 คน โดยการสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิอยางเปนสัดสวน การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ไดแก 

คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) และวิเคราะหการถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาสรุปได ดังน้ี 

บุคลากรทางสุขภาพสวนใหญ มีความคิดเห็นตามความเปนจริงเก่ียวกับปจจัยดานความสุขในการทํางานโดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก ไดแก ดานความรูสึกเชิงบวก ดานความพึงพอใจในชีวิต และดานความพึงพอใจในงาน 

ตามลําดับ สวนดานความรูสึกเชิงลบอยูในระดับปานกลาง 

ปจจัยภายในโรงพยาบาลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุก

ดาน ไดแก ดานสภาพแวดลอมในงาน ดานคุณลักษณะของงาน และดานผลลัพธท่ีคาดหวัง 

ปจจัยดานสุขภาพโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน ไก

แก ดานสุขภาพทางใจ ดานสุขภาพทางสังคม และดานสุขภาพทางกาย 

ปจจัยดานความสุขในการทํางานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับ

มาก ไดแก ดานความรูสึกเชิงบวก ดานความพึงพอใจในชีวิต และดานความพึงพอใจในงาน สวนดานความรูสึกเชิงลบ

อยูในระดับปานกลาง 

ปจจัยภายในโรงพยาบาลดานผลลัพธท่ีคาดหวังและดานความสัมพันธระหวางบุคคล มีผลกระทบตอความสุข

ในการทํางานของบุคลากรทางสุขภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 

0.624 โดยสงผลถึงรอยละ 38.50 

ปจจัยดานสุขภาพดานความสุขภาพทางกาย ดานสุขภาพทางสังคม และดานสุขภาพทางใจ มีผลกระทบตอ

ความสุขในการทํางานของบุคลากรทางสุขภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

เทากับ 0.586 โดยสงผลถึงรอยละ 33.50 

คําสําคัญ : ความสุข, บุคลากรทางสุขภาพ  

1 อาจารยประจํา สาขาวิชาการบัญช ีคณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกลุ. Somhunne@gmail.com โทร 091-018-2983 
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Abstract 

The study of internal factors and health factors affecting work happiness of health 

personnel: government hospital, A, Nakhon Ratchasima province. The purpose of 1) study the level 

of happiness in the work of the health personnel, 2 )  internal factors affecting the happiness of 

health personnel, 3 )  health factors affecting work happiness of health personnel using the 

questionnaire. A sample of 3 0 6  people by the random stratified sampling proportionally. The 

statistical analyses were frequency, percentage, mean, standard deviation, and multiple regression 

analysis. The results were as follows: 

Most of health personnel had positive opinions about factors of happiness in working at a 

high level including positive feelings, life satisfaction, and job satisfaction, respectively, while the 

negative feelings were in a moderate level. 

Internal factors were in a high level. If considering each aspect, it was found that the level 

was high in all aspects including working environment, features of task, and expected results. 

 Health factors were in a high level. If considering each aspect, it was found that the level 

was high in all aspects including mental health, social health, and physical health. 

 The factors of work happiness were in a high level. If considering each aspect, it was found 

that the level was high including positive feelings, life satisfaction, and job satisfaction, respectively, 

while the negative feelings were in a moderate level. 

 Internal factors which consist of the expected results and the interpersonal relationships 

affected the work happiness of health personnel with a statistically significant level of 0.05, a 

correlation coefficient of 0.624 which resulted by 38.50 percent. 

 Health factors which consist of physical health, social health, and mental health affected 

the work happiness of health personnel with a statistically significant level of 0.05, a correlation 

coefficient of 0.586 which resulted by 33.50 percent. 

Keywords: happiness, health professionals 

 

บทนํา 

การทํางานมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก เพ่ือการดํารงชีวิตอยางมีความสุข เปน

การเปดโอกาสใหแสดงออกถึงสติปญญา ทักษะ ความคิดริเริ่มสรางสรรค การแกไขปญหา อันนําไปสูความสําเร็จในงาน

ท่ีรับผิดชอบ เปนท่ียอมรับนับถือซึ่งเกียรติภูมิ และความพึงพอใจในหนาท่ีตําแหนงการงาน รวมไปถึงการมีคุณภาพชีวิต

และฐานะทางสังคมท่ีดีใหกับตนเองและครอบครัว จึงทําใหคนสวนมากมีความมุงมั่นทุมเทในการทํางาน  

โรงพยาบาลเปนหน่ึงในหลายหนวยงานท่ีมีคนทํางานจํานวนมาก และเปนองคกรใหบริการดานสุขภาพ มีการ

พัฒนาคุณภาพของการบริการเพ่ือใหเกิดความสุขแกผูท่ีมารับบริการซึ่งเปนสิ่งท่ีสําคัญของโรงพยาบาล โดยเฉพาะใน

โรงพยาบาลของรัฐซึ่งเปนสวัสดิการทางสังคม ท่ีมีผูมารับบริการเปนจํานวนมากมาย ในขณะท่ีปญหาความขาดแคลน

กําลังคนดานสุขภาพ เปนปญหาท่ีสะสมมานานในวงการสุขภาพ เมื่อเทียบกับจํานวนประชากรในพ้ืนท่ีของการ

ใหบริการ (ธิติกมล สุขเย็น,2551) อัตรากําลังคนดานสุขภาพก็ยังเปนวิกฤติปญหาท่ีสําคัญของระบบสาธารณสุขของ
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ประเทศไทย (สํานักขาว H focus. 2559) ความคาดหวังของผูรับบริการท่ีจะไดรับบริการท่ีดียอมสงผลใหบุคลากรทาง

สุขภาพในโรงพยาบาลของรัฐ มีความเครียดสะสมจากการทํางานยากท่ีจะหลีกเลี่ยง และเปนกลุมบุคลากรท่ีตอง

ใหบริการโดยตรงตอผูปวย สงผลใหสภาพรางกายและจิตใจออนลา ซึ่งไดรับผลกระทบจากปญหาในการทํางานตางๆ 

เชน ผูปวย เพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชา สังคม เปนตน  

 ดังน้ัน การสงเสริมความสุขของบุคลากรทางสุขภาพจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ซึ่งจะทําใหการดําเนินชีวิต

เปนไปดวยความราบรื่น สงผลดีตอการทํางานและครอบครัว ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกแบบไรขอบเขตในยุค

ดิจิตอล กรอปท้ังนโยบายของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) มีความตองการใหประชาชนมีความสุข ผู

ศึกษาจึงสนใจศึกษา ปจจัยภายในโรงพยาบาล และปจจัยดานสุขภาพท่ีมีผลกระทบตอความสุขในการทํางานของ

บุคลากรทางสุขภาพของโรงพยาบาลรัฐบาล จังหวัดนครราชสีมา เน่ืองจากเปนโรงพยาบาลท่ีมีประชาชนท่ัวไปเขาไป

รับบริการจํานวนมาก บุคลากรทางสุขภาพตองเผชิญกับสถานการณท่ีนําไปสูความเครียดอยูเสมอ จะมีสภาวะของ

ความสุขมากนอยเพียงใด รวมท้ังองคประกอบของความสุขมีอะไรบาง และการท่ีจะสรางความสุขใหแกบุคลากรทาง

สุขภาพในโรงพยาบาลของรัฐจะตองทําอยางไร เพ่ือเปนสวนหน่ึงในการรักษาบุคลากรทางสุขภาพใหคงอยู และมีการ

ดําเนินชีวิตอยางมีความสุข เพ่ือยังประโยชนตอสังคมและประเทศชาติสืบไป 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาระดับของความสุขในการทํางานของบุคลากรทางสุขภาพของโรงพยาบาลรัฐบาล A จังหวัด

นครราชสีมา 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยภายในโรงพยาบาลท่ีมีผลกระทบตอความสุขในการทํางานของบุคลากรทางสุขภาพของ

โรงพยาบาลรัฐบาล A จังหวัดนครราชสีมา 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยดานสุขภาพท่ีมีผลกระทบตอความสุขในการทํางานของบุคลากรทางสุขภาพของ

โรงพยาบาลรัฐบาล A จังหวัดนครราชสีมา 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ปจจัยภายในโรงพยาบาลมีผลกระทบตอความสุขในการทํางานของบุคลากรทางสุขภาพ ของโรงพยาบาล

รัฐบาล A จังหวัดนครราชสีมา 

2. ปจจัยดานสุขภาพมีผลกระทบตอความสุขในการทํางานของบุคลากรทางสุขภาพของโรงพยาบาลรัฐบาล 

A จังหวัดนครราชสีมา 

 

ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 

1  ดานเน้ือหา ประเด็นท่ีทําการศึกษา คือ ปจจัยภายในโรงพยาบาล และปจจัยดานสุขภาพท่ีมีผลกระทบตอ

ความสุขในการทํางานของบุคลากรทางสุขภาพของโรงพยาบาลรัฐบาล A จังหวัดนครราชสีมา 

1.1  ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย  

1)  ขอมูล ท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  เพศ อายุ  สถานภาพสมรส การศึกษา 

ประสบการณการทํางาน รายไดเฉลี่ยตอเดือน และภาระความรับผิดชอบตอครอบครัว 

2)  ปจจัยภายในโรงพยาบาล มี 4 ดาน คือ  
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(1)  ดานสภาพแวดลอมในงาน ประกอบดวย นโยบายและการบริหารงาน สภาพแวดลอม

และสภาพการทํางาน  

(2)  คุณลักษณะของงาน ประกอบดวย ความสําคัญของงาน ความเหมาะสมของปริมาณ

งานและการทราบผลสะทอนกลับจากงาน   

(3)  ผลลัพธท่ีคาดหวัง ประกอบดวย ความสําเร็จในงาน และการพัฒนาความสามารถ  

ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน     

(4)  ความสัมพันธระหวางบุคคล ประกอบดวย ความสัมพันธกับผูอ่ืน การไดรับการยอมรับ

นับถือ    

3)  ปจจัยดานสุขภาพ ประกอบดวย สุขภาพทางใจ สุขภาพทางกาย สุขภาพทางสังคม 

 1.2  ตัวแปรตาม คือ  ความสขุในการทํางาน ประกอบดวย ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน 

ความรูสึกเชิงบวก ความรูสึกเชิงลบ     

2. ดานบุคคล โดยทําการศึกษาบุคลากรทางสุขภาพของโรงพยาบาลรัฐบาล A จังหวัดนครราชสีมา ตาม

ลักษณะโดยรวมของบุคลากร แบงงานเปนสายการบริหาร และสายงานหลัก จํานวน 1,287 คน (ลักษณะโดยรวมของ

บุคลากร (โรงพยาบาลรัฐบาล A พ.ย. 2557) ดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจํานวน 306 คน  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากร และกลุมตัวอยาง  

1.1  ประชากร คือ บุคลากรท่ีทํางานอยูท่ีโรงพยาบาลรัฐบาล A จังหวัดนครราชสีมา ไดแกบุคลากรสาย

การบริหาร จํานวน 11 คน และสายงานหลัก จํานวน 1,276 คน รวมประชากรท้ังสิ้น จํานวน 1,287 คน (โรงพยาบาล

รัฐบาล A พ.ย. 2557. สืบคนขอมูล 2559.)       

1.2  กลุมตัวอยาง ตามหลักการแปรผันรวมกันระหวางขนาดของกลุมตัวอยาง กับความคลาดเคลื่อนท่ี

เกิดจากการสุมตัวอยาง ในระดับความเช่ือมั่น 95 % โดยกําหนดใหขนาดกลุมตัวอยางมีคาความคลาดเคลื่อนไดไมเกิน 

0.05  ไดกลุมตัวอยางจํานวน 306 คน โดยทําการสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิอยางเปนสัดสวน (Proportinal Stratified 

Radom Sampling)  โดยการเทียบสัดสวนกลุมตัวอยางจากประชากรท้ังสิ้น จํานวน 1,287 คน ไดกลุมตัวอยางจาก

การคํานวณจํานวน 306 คน (ธานินทร ศิลปจารุ, 2557.)  

2.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลในการศึกษาเชิงปริมาณในภาคสนาม ซึ่งประกอบดวย 

5 สวน คือ 

สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

 ขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา ประสบการณการทํางาน รายไดเฉลี่ยตอ

เดือน และภาระความรับผิดชอบตอครอบครัว  

สวนท่ี 2 แบบสอบถามดานปจจัยภายในโรงพยาบาล ประกอบดวย  

 1.  ดานสภาพแวดลอมในงาน  

1.1 นโยบายและการบรหิารงาน    

1.2 สภาพแวดลอมและสภาพการทํางาน   

2.  คุณลักษณะของงาน   
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2.1  ความสําคัญของงาน 

2.2  ความเหมาะสมของปริมาณงานและการทราบผลสะทอนกลับจากงาน 

3.  ผลลัพธท่ีคาดหวัง  

3.1 ความสาํเรจ็ในงาน และการพัฒนาความสามารถ  

3.2 ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน   

4.  ความสัมพันธระหวางบุคคล  

4.1 ความสมัพันธกับผูอ่ืน       

4.2 การไดรับการยอมรับนับถือ   

 สวนท่ี 3 แบบสอบถามปจจัยดานสุขภาพ  

1. สุขภาพทางใจ        

2. สุขภาพทางกาย        

3. สุขภาพทางสังคม   

 สวนท่ี 4 แบบสอบถามปจจัยดานความสุขในการทํางาน  

1. ความพึงพอใจในชีวิต       

2. ความพึงพอใจในงาน       

3. ความรูสึกเชิงบวก       

4. ความรูสึกเชิงลบ  

แบบสอบถามในสวนท่ี 2, 3, 4 มีลักษณะเปนคําถามปลายปด (Closed End) มีมาตราสวนประมาณคา 5 

ระดับ (Rating Scale) ตามมาตรวัดแบบ Likert Scaled (ธานินทร ศิลปจารุ, 2557: 75) 

 สวนท่ี 5 เปนแบบสอบถามใหแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะเก่ียวกับ ปจจัยภายในโรงพยาบาล ปจจัย

ดานสุขภาพ และปจจยัดานความสุขในการทํางาน โดยมีลักษณะคําถามเปนแบบปลายเปด ( Open End) 

3.  การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมือ 

หลังจากไดแบบสอบถาม ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามน้ีไปทําการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ในการวิจัย มี

การดําเนินการดังน้ี 

3.1 การหาความเท่ียงตรง (Validity) โดยคํานวณหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเน้ือหา 

หรือจุดประสงค (Item Objective Congruence : IOC) ไดคา IOC > 0.50 ถือวาขอคําถามน้ันวัดได สอดคลองกับ

เน้ือหาหรือจุดประสงค จํานวน 85 ขอ (ธานินทร ศิลปจารุ, 2557: 95)   

3.2 การหาความเช่ือมั่นหรอืความเท่ียง (Reliability) นําแบบสอบถามมาประมวลผลหาคาสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาค ( Cronbach’s Alpha Coefficient) ( Cronbach , 1990 : 204) ซึ่งผลการวิเคราะหไดคา

ความเช่ือมั่นหรือความเท่ียง จําแนกแตละรายดาน โดยคาของ Alpha มีคาเกิน 0.80 ข้ึนไป ซึ่งเปนคาท่ีเช่ือถือได 

(ธานินทร ศิลปจารุ, 2557: 419)   

4.  สถิติท่ีใชในการวิจัย และการวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือหาคาทางสถิติคือ 

คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) และวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยคาทางสถิติการวิเคราะหการถดถอยพหุ (Multiple 

Regression Analysis)  
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ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหปจจัยภายในโรงพยาบาล ปจจัยดานสุขภาพ และปจจัยดานความสุขในการทํางาน สวนใหญ

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยมีปจจัยดานสุขภาพ ปจจัย

ภายในโรงพยาบาล และปจจัยดานความสุขในการทํางาน ตามลําดับ 

 1.  ปจจัยภายในโรงพยาบาล 

ผลการวิเคราะหปจจัยภายในโรงพยาบาล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา

อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานสภาพแวดลอมในงาน ดานคุณลักษณะของงาน ดานผลลัพธท่ีคาดหวัง เมื่อพิจารณา

ผลสรุปเปนรายดาน มีดังตอไปน้ี 

1.1 ดานสภาพแวดลอมในงาน  

1) ดานสภาพแวดลอมในงาน เก่ียวกับนโยบาย และการบริหารงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา หัวหนางานมีความสามารถในการทํางานและแกไขปญหาในงานไดดี และหัวหนางานให

คําแนะนําหรือสอนงานอยางมีประสิทธิภาพเสมอ หัวหนางานปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาอยางเทาเทียม   

2) ดานสภาพแวดลอมในงาน เก่ียวกับสภาพแวดลอมและสภาพการทํางานโดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สถานท่ีทํางานมีสุขอนามัยและปลอดภัยตอสุขภาพ มีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ

ท่ีทันสมัยและสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานอยางเพียงพอ 

1.2 ดานคุณลักษณะของงาน   

1) ดานคุณลักษณะของงาน เก่ียวกับความสําคัญของงานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา งานมีความทาทาย และตองใชความรูทักษะเฉพาะดาน มีโอกาสนําความรูไปปรับปรุงในงาน

ไดอยางอิสระ 

2) ดานคุณลักษณะของงาน เก่ียวกับความเหมาะสมของปริมาณงาน และผลสะทอนกลับจากงาน

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีโอกาสทราบถึงผลการปฏิบัติงานของตนเอง  ทราบขอดี 

ขอบกพรองในการทํางานจากเพ่ือนรวมงานเสมอ       

1.3 ดานผลลัพธท่ีคาดหวัง   

1) ดานผลลัพธท่ีคาดหวัง เก่ียวกับประสบผลสําเร็จในงาน และการพัฒนาความสามารถโดยภาพ

รวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผลสําเร็จในงานทําใหมีกําลังใจท่ีจะพัฒนางาน ไดพัฒนา

ความสามารถในการทํางาน จากความรับผิดชอบในงานท่ีสูงข้ึน 

2) ดานผลลัพธท่ีคาดหวัง เก่ียวกับความกาวหนาและความมั่นคงในอาชีพโดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ตําแหนงหนาท่ีการงานมีความมั่นคง มีความมั่นใจวาจะสามารถยึดอาชีพท่ีทาน

ทํางานอยูน้ี เพ่ือการดํารงชีพโดยไมตองพะวงกับการหางานใหม 

1.4 ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 

1) ดานความสัมพันธระหวางบุคคล เก่ียวกับความสัมพันธกับผูอ่ืนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา รูสึกมีความสุขท่ีไดชวยเหลอืผูปวยหรือผูมาขอรับบรกิาร มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูปวยหรือผูมา

ขอรับบริการ 

2) ดานความสัมพันธระหวางบุคคล เก่ียวกับการใหการยอมรับนับถือโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา บุคลากรทุกคนในองคกรใหเกียรติและใหความเคารพนับถือ ความคิดเห็นของทานมัก

เปนท่ียอมรับจากผูรวมงาน 
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2.  ปจจัยดานสุขภาพ 

ผลการวิเคราะหปจจัยดานสุขภาพโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูใน

ระดับมากทุกดาน โดยดานสุขภาพทางใจ ดานสุขภาพทางสังคม และดานสุขภาพทางกาย ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปน

รายดาน มีผลสรุปดังตอไปน้ี 

2.1 ดานสุขภาพทางใจโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สมาชิกในครอบครัว

เปนกําลังใจใหในการทํางานเสมอ การเอาชนะกับปญหาความยากลําบากตางๆ ได    

2.2 ดานสุขภาพทางกายโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีกิจกรรมรวมกับ

เครือญาติ / ครอบครัว ความพอใจกับสภาวะสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงในขณะน้ี  

2.3 ดานสุขภาพทางสังคมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีความสัมพันธท่ี

ดีกับเพ่ือนบาน ความรูสึกปลอดภัยเก่ียวกับชีวิตและทรัพยสนิ และมีเพ่ือนหรือญาติมิตรคอยชวยเหลอืและใหคําปรึกษา 

 3.  ปจจัยดานความสุขในการทํางาน 

ผลการวิเคราะหปจจัยดานความสุขในการทํางานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวาอยูในระดับมาก ไดแก ดานความรูสึกเชิงบวก ดานความพึงพอใจในชีวิต และดานความพึงพอใจในงาน สวนดาน

ความรูสึกเชิงลบ อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน มีผลสรุปดังตอไปน้ี 

3.1 ดานความพึงพอใจในชีวิตโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ความสัมพันธ

ท่ีดีระหวางสมาชิกในครอบครัว มีเวลาพักผอน/มีเวลาใหกับครอบครัว 

3.2 ดานความพึงพอใจในงานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา รูสึกรัก 

ผูกพันและเอาใจใสกับงานท่ีทําอยูเสมอ ความพอใจกับสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของในการทํางาน เชน แสง เสียง กลิ่น

โตะ เกาอ้ี อุปกรณ พ้ืนท่ีสวนตัวในท่ีทํางาน ฯลฯ  

3.3 ดานความรูสึกเชิงบวกโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สามารถยิ้มแยม

แจมใสไดเสมอขณะทํางาน และมีความสุขกับกิจกรรมในชีวิตประจําวันตามปกติได รูสึกวาชีวิตมีคุณคาเมื่อไดทํางาน 

3.4 ดานความรูสึกเชิงลบโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา รูสึกซึมเศรา 

จิตใจหดหูในท่ีทํางานอยูบอยครั้ง รูสึกวิตกกังวลตอการเลนพรรคเลนพวกในองคกรท่ีมีมากเกินไป 

4.  ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอความสุขในการทํางาน โดยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ในการทดสอบ

สมมติฐานการวิจัย สรุปผลดังน้ี 

 ตัวแปรอิสระของปจจัยภายในโรงพยาบาล และปจจัยดานสุขภาพแตละดานมีความสัมพันธกัน ซึ่งอาจ

เกิดปญหา Multicollinearity  ผูศึกษาจึงทําการทดสอบ Multicollinearity โดยใชคา VIF ซึ่ง VIF ตองมีคาไมเกิน 10 

จึงจะแสดงวาไมมีปญหา Multicollinearity (Hair JF, Anderson R, Tatham RL and Black WC. 2006: 585) จึง

จะสามารถนําตัวแปรเหลาน้ีไปวิเคราะหการถดถอยพหุคูณได ซึ่งสามารถเขียนสมการโครงสราง ดังน้ี 
 

   HIW = C1+ B1X1+B2X2+B3X3+B4X4  

    HIW = C2 +B5Y1+B6Y2+B7Y3 

 
 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระคือตัวแปรปจจัยภายในโรงพยาบาล ปจจัยดานสุขภาพ ผล

ปรากฏดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ 

 
ตัวแปร X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 Y3 VIF 

X1  0.767** 0.686** 0.690** 0.489** 0.484** 0.497** 2.175 

X2   0.742** 0.764** 0.629** 0.563** 0.605** 2.843 

X3    0.751** 0.518** 0.560** 0.587** 2.294 

X4     0.686** 0.553** 0.645** 2.294 

Y1      0.614** 0.708** 2.232 

Y2       0.618** 1.799 

Y3        2.251 

**5มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา ผลการทดสอบ Multicollinearity โดยใชคา VIF ปรากฏวาคา VIF ของตัวแปรอิสระ 

คือ ปจจัยภายในโรงพยาบาล ปจจัยดานสุขภาพ แตละดานมีคาตั้งแต 1.799 – 2.843 ซึ่งมีคานอยกวา 10 แสดงวาตัว

แปรอิสระไมถึงข้ันกอใหเกิดปญหา Multicollinearity (Black, 2006: 585) สามารถนําไปวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) ไดในตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอความสุขในการทํางานของบุคลากรทางสุขภาพ 

 

ลําดับ 

ท่ี 

ปจจัยท่ีมีผลตอความสุข 

ในการทํางาน 

B Std.Error Beta t P-value 

 ปจจัยภายในโรงพยาบาล      

1 ดานผลลัพธท่ีคาดหวัง (X3) 0.309 0.061 0.365 5.057* 0.000 

2 ดานความสัมพันธระหวางบุคคล (X4) 0.282 0.067 0.302 4.181* 0.000 

n=272, Constant = 1.442, R = 0.624, R2 = 0.390, R2adj = 0.385, S.E.est=0.175, F = 85.816 

 ปจจัยดานสุขภาพ      

1 สุขภาพทางกาย (Y2) 0.236 0.055 0.287 4.324* 0.000 

2 สุขภาพทางสังคม (Y3) 0.181 0.062 0.218 2.936* 0.004 

3 สุขภาพทางใจ (Y1) 0.142 0.064 0.164 2.215* 0.028 

n=272, Constant = 1.538, R = 0.586, R2 = 0.343, R2adj = 0.335, S.E.est = 0.185, F = 46.602 

*5มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 2 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Regression) พบวา 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอความสุขในการทํางานของบุคลากรทางสุขภาพ ของโรงพยาบาลรัฐบาล A จังหวัดนครราชสีมา 

ซึ่งประกอบดวย 2 ปจจัย ดังน้ี 

1. ปจจัยภายในโรงพยาบาล มี 2 ดาน ไดแก ดานผลลัพธท่ีคาดหวัง (X3)  และ ดานความสัมพันธระหวาง
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บุคคล (X4) มีผลกระทบตอความสุขในการทํางานของบุคลากรทางของโรงพยาบาลรัฐบาล A จังหวัดนครราชสีมา 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.624  โดยสงผลถึงรอยละ 38.50 

(R2adj = 0.385) มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการพยากรณ S.E.est= 0.175 

 

 ผลการวิเคราะหสามารถนํามาเขียนเปนสมการโครงสรางได ดังนี้ 
 

 HIW = 1.442 + 0.309X3 + 0.282X4 ……………    1                 หรือ 
 

ความสุขในการทํางาน = 1.442 + 0.309 ดานผลลัพธท่ีคาดหวัง  

                              + 0.282 ดานความสัมพันธระหวางบุคคล  ……………    1 
 

จากสมการ พบวา ปจจัยภายในโรงพยาบาล ดานผลลัพธท่ีคาดหวัง (X3) มีผลกระทบตอความสุขในการ

ทํางานของบุคลากรทางสุขภาพของโรงพยาบาลรัฐบาล A จังหวัดนครราชสีมา มากท่ีสุด โดยมีคาสัมประสิทธ์ิเทากับ 

0.309 รองลงมาไดแก ดานความสัมพันธระหวางบุคคล (X4) มีคาสัมประสิทธ์ิเทากับ 0.282  

2. ปจจัยดานสุขภาพ มี 3 ดาน ไดแก  ดานความสุขภาพทางกาย (Y2) ดานสุขภาพทางสังคม (Y3) และดาน

สุขภาพทางใจ (Y1)มีผลกระทบตอความสุขในการทํางานของบุคลากรทางสุขภาพ ของโรงพยาบาลรัฐบาล A  จังหวัด

นครราชสีมา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.586 โดยสงผลถึงรอยละ 

33.50 (R2adj = 0.335) มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการพยากรณ S.E.est= 0.185 
 

 ผลการวิเคราะหสามารถนํามาเขียนเปนสมการโครงสรางได ดังนี้ 
 

 HIW =  1.538 + 0.236Y2 + 0.181Y3 + 0.142Y1     ………………….      2  หรือ 

 ความสุขในการทํางาน = 1.538 + 0.236 สุขภาพทางกาย + 0.181 สุขภาพทางสังคม 

+ 0.142 สุขภาพทางใจ     ………………….      2 

    จากสมการ พบวา ปจจัยดานสุขภาพ ดานสุขภาพทางกาย (Y2) มีผลกระทบตอความสุขในการทํางานของ

บุคลากรทางสุขภาพ ของโรงพยาบาลรัฐบาล A จังหวัดนครราชสีมา มากท่ีสุด โดยมีคาสัมประสิทธ์ิเทากับ 0.236 

รองลงมาไดแก ดานสุขภาพทางสังคม (Y3) มีคาสัมประสิทธ์ิเทากับ 0.181 และดานสุขภาพทางใจ (Y1) มีคา

สัมประสิทธ์ิเทากับ 0.142 ตามลําดับ 

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาเรื่อง ปจจัยภายในโรงพยาบาล และปจจัยดานสุขภาพท่ีมีผลกระทบตอความสุขในการทํางาน

ของบุคลากรทางสุขภาพของโรงพยาบาลรัฐบาล A จังหวัดนครราชสีมา สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 

1.  ปจจัยภายในโรงพยาบาล ดานผลลัพธท่ีคาดหวัง และดานความสัมพันธระหวางบุคคล มีผลกระทบตอ

ความสุขในการทํางานของบุคลากรทางสุขภาพของโรงพยาบาลรัฐบาล A จังหวัดนครราชสีมา อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.624  โดยสงผลถึงรอยละ 38.50 มีความสอดคลองกับ 

Layard (2007 อางถึงใน รักดี โชติจินดา และ เจริญเกียรติ ธนสุขถาวร, 2550: 76-86) ไดทําการศึกษาคนพบท่ีมาของ

ปจจัยท่ีมีผลตอความสุข พบวา ความสัมพันธในครอบครัว สังคมและเพ่ือนฝูง กลาวคือ มิตรภาพเปนสิ่งท่ีดีท่ีสุดในชีวิต 

เปนสิ่งสะทอนความเช่ือใจ และความรูสึกปลอดภัย ซึ่งมีผลตอความสุข 
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2.  ปจจัยดานสุขภาพ ในการทํางานของบุคลากรทางสุขภาพของโรงพยาบาลรัฐบาล A จังหวัดนครราชสีมา 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานสุขภาพทางใจ ดาน

สุขภาพทางสังคม และดานสุขภาพทางกาย ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ชุติกาญจน  เปาทุย (2553) วิจัยเรื่อง 

ศึกษาระดับความสุขในการทํางานของพยาบาล กรณีศึกษาพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช พบวา ระดับความสุขในการ

ทํางานของพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช โดยรวมอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความสุขทางใจ

ลําดับแรก รองลงมาคือ ดานความสุขทางกาย และดานความสุขทางสังคม  และมีความสอดคลองกับ Layard (2007 

อางถึงใน รักดี โชติจินดา และ เจริญเกียรติ ธนสุขถาวร, 2550: 76-86) ไดทําการศึกษาคนพบท่ีมาของปจจัยท่ีมีผลตอ

ความสุข พบวา สุขภาพคือ การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีน้ันสําคัญตอการเกิดความสุข และคานิยมสวนบุคคล 

กลาวคือ ความสุขข้ึนอยูกับปรัชญาชีวิต การควบคุมอารมณของตนเอง การเอาใสใจผูอ่ืน การทําดีเพ่ือสวนรวม ก็ทําให

เกิดความสุขทางใจ 

3.  ปจจัยดานความสุขในการทํางานของบุคลากรทางสุขภาพ ของโรงพยาบาลรัฐบาล A จังหวัดนครราชสีมา 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมาก ไดแก ดานความรูสึกเชิงบวก ดานความ

พึงพอใจในชีวิต และดานความพึงพอใจในงาน ตามลําดับ สวนดานความรูสึกเชิงลบ อยูในระดับปานกลาง ไม

สอดคลองกับงานวิจัยของเมธี วงศวีระพันธุ ศึกษาเรื่อง ความสุขของบุคลากรทางสุขภาพในโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัด

เชียงใหม พบวา บุคลากรทางสุขภาพเกือบครึ่งหน่ึงมีความสุขระดับปานกลาง (รอยละ 47.1) รองลงมาคือ ระดับนอย 

(รอยละ 27.8) และระดับมาก (รอยละ 25.1) ตามลําดับ แตสอดคลองกับทฤษฎีของ Diener (2000) พบวา ความสุข

ประกอบดวย การประเมินความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction Judgments) ความรูสึกทางบวก (Positive 

Affect) และความรูสึกทางลบ (Negative Affect)  

 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษา ครั้งน้ี 

การศึกษาเรื่อง ปจจัยภายในโรงพยาบาล และปจจัยดานสุขภาพท่ีมีผลกระทบตอความสุขในการทํางาน

ของบุคลากรทางสุขภาพ ของโรงพยาบาลรัฐบาล A จังหวัดนครราชสีมา มีขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษา ดังน้ี 

1.1 ควรเพ่ิมโอกาสรวมแสดงความคิดเห็นตอการกําหนดนโยบาย หรือเสนอขอมูลตอผูบริหารในการ

พัฒนา และปรับปรุงการบริหารงานในหนวยงาน 

1.2 ปรับปรุงหรือทบทวนเงินเดือนและคาตอบแทนท่ีทานไดรบัเหมาะสมกับความรู ความสามารถของ

ทานท่ีทุมเท 

1.3 เพ่ิมขวัญ และกําลังใจ เพ่ือไดรับการยกยองวาเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาจากองคกร มีการจัดกิจกรรม

รณรงคการทํางานท่ีโปรงใส ตรวจสอบได  

2.  ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลกระทบกับความสุขในการทํางานของบุคลากรทางสุขภาพ

ของโรงพยาบาลรัฐบาล กับโรงพยาบาลเอกชน เพ่ือนําผลมาเปรียบเทียบกัน วามีความแตกตางในดานใดบาง และ

นํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตามท่ีตองการขององคกร  

2.2 ควรมีการศึกษาปจจัยอ่ืนท่ีมีผลกระทบกับความสุขในการทํางาน เชน ความผูกพันในองคกร การ

เบ่ือหนายของการทํางาน ความเครียด และประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรทางสุขภาพของโรงพยาบาล เพ่ือ

นําผลท่ีไดมาใชเปนนโยบายขององคกร 
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