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บทคัดย่อ
การวิจ ัยครัง้ นี้ เ ป็ นการศึกษารู ปแบบแรงจู งใจในการท างานของข้าราชการ Back Office
โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั (1) เพื่อศึกษารูปแบบแรงจูงใจใน
การทางานของข้าราชการ Back Office โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช และ (2) เพื่อทราบ
ลั ก ษณะปั ญหาแรงจู ง ใจในการท างานของข้ า ราชการ Back Office โรงพยาบาลสิ ช ล จัง หวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็ นการวิจ ัยเชิงคุ ณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมู ลจาก
แบบสอบถามปลายเปิ ด โดยวิธกี ารสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้
คือ ข้าราชการ ในกลุ่ม Back Office ณ โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 8 ตัวอย่าง
โดยการสุ่มตัวอย่างใช้วธิ ีการสุ่มแบบเจาะจง (purpose sampling) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แจกแจง
ค่าความถี่ (f-frequencies)
ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการ Back Office โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรูปแบบ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้ 1) ด้านความสาเร็จของงาน (Achievement) คืองานที่ได้รบั มอบหมาย
ส าเร็จ ถู กต้องบรรลุ เป้ าหมายที่วางไว้ และมีความภาคภู มิใจที่ได้เป็ นส่วนหนึ่ งในการท างาน และ
มีความก้าวหน้าในงานตามลาดับ 2) ด้านลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ (The Work Itself) คือ งานทีป่ ฏิบตั ติ รงกับ
ความรูค้ วามสามารถ ได้รบั มอบหมายหน้าทีอ่ ย่างชัดเจน และรูส้ กึ ว่างานทีไ่ ด้รบั มอบหมายมีความสาคัญ
3) ความก้าวหน้าในอาชีพ (Advancement) คือ การได้รบั การเลื่อนเงินเดือนที่เหมาะสมมีความยุตธิ รรม
และมีความก้าวหน้ าได้ร ับการเลื่อนระดับตามโครงสร้าง ได้ร ับการสนับสนุ นให้พ ัฒนาองค์ความรู้
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เกีย่ วข้องกับการทางาน 4) ด้านค่าตอบแทน (Pay & Benefits) ได้รบั เงินเดือน
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 5) สภาพการทางาน (Working Conditions)
มี
สถานที่ทางานที่มีความสะอาด สะดวก ปลอดภัย เครื่องมืออุปกรณ์ ในการทางานมีความพร้อมใช้
เพียงพอ เพื่อนร่ วมงานเป็ นมิตรมีน้ าใจช่ วยเหลือกัน 6) ความมัน่ คงในงาน (Job Security) อาชีพ
รับราชการเป็ นอาชีพทีม่ คี วามมันคง
่ และองค์กรมีความมันคงทางด้
่
านการเงิน
คาสาคัญ ได้แก่ (1) แรงจูงใจในการทางาน (2) ข้าราชการ Back Office
*นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแรง

Abstract
This study aims to shed light on work motivation among back-office government
employees of Sichon hospital, Nakhon Si Thammarat under two major objectives; (1) to study
forms of work motivation of the back-office government employees of Sichon hospital, Nakhon Si
Thammarat and (2) to learn gain an insight into characteristics of the problems related to work
motivation of the back-office government employees at Sichon hospital, Nakhon Si Thammarat.
This qualitative study contains data collected using open-ended questionnaires and in-depth
interviews. The study samples are eight back-office government employees at Sichon hospital,
Nakhon Si Thammarat and they were recruited through a purposive sampling. The data were
analyzed using f-frequencies.
The result suggested that back-office government employees at Sichon hospital, Nakhon Si
Thammarat exhibited the following forms of work motivation 1) for Achievement: being able to
achieve the tasks assigned as determined by the goals and self-pride as part of the team, and
advancing the laid-out career prospect 2) for the Work Itself: the work itself being directly related
to knowledge and capability, being clearly assigned to tasks and appreciating the tasks’ importance
3) for Advancement: being granted an appropriate and fair raise rate and advancing up the
promotion path as informed by the organization structure and being supported for promotion of
knowledge through trainings in programs pertaining to work 4) for Pay and Benefit: being paid a
salary as scheduled and determined by the criteria and entitled to medical benefits 5) for Working
conditions: working in a hygienic, convenient and safe place equipped with adequate supply of
modern work tools with supportive colleagues 6) for Job security: being government employees
is a secure job because the organization has financial stability.
Keywords: (1) Work motivation (2) Back-office government employee

บทนา
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นระบบสุ ข ภาพ (Human Resource for Health) ซึ่ ง ถื อ เป็ น ปั จจัย แห่ ง
ความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการดาเนินงานด้านสุขภาพ เพราะเป็ นทัง้ ผูส้ ร้าง และผูน้ าเทคโนโลยี
ด้านสุขภาพไปใช้ อีกทัง้ เป็ น ผูบ้ ริหารจัดการระบบสุขภาพเพือ่ ให้เกิดสุขภาพทีด่ ขี น้ึ ในหมู่ประชาชน โดย
กระทรวงสาธารณสุขได้ กาหนดยุทธศาสตร์ บุคลากรเป็ นเลิศ (People Excellence) ซึ่งได้แก่ กาลังคน
ด้านสุขภาพทุกสาขาที่มบี ทบาทในด้าน ส่งเสริม รักษา ป้ องกัน ฟื้ นฟู และคุ้มครองผู้บริโภค รวมกลุ่ม
วิชาชีพและสายสนับสนุน ซึง่ อยู่ในภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน ให้เป็ นหนึ่งในสีป่ ระเด็นยุทธศาสตร์หลัก
ของกระทรวงสาธารณสุข ซึง่ ประกอบด้วยการ ส่งเสริมสุขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริโภคเป็ นเลิศ
(PP&P Excellence) การบริการเป็ นเลิศ (Service Excellence) บุคลากรเป็ นเลิศ (People Excellence) และ
การบริหารเป็ นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ทีจ่ ะบรรลุเป้ าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี
เจ้าหน้าทีม่ คี วามสุข ระบบสุขภาพยังยื
่ น” สูว่ สิ ยั ทัศน์ “กระทรวงสาธารณสุข เป็ นองค์กรหลักด้านสุขภาพ
ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี” ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความมันคง
่ มังคั
่ ง่ และยังยื
่ น
และจากสถานการณ์กาลังคนด้านสุขภาพ ด้านการบริหารกาลังคน การจ้างงาน ระบบค่าตอบแทน และ
แรงจูงใจบุคลากรในภาครัฐยังไม่มปี ระสิทธิผล (คณะกรรมการกาลังคนด้านสุขภาพ,2560)
แรงจูงใจในการทางานมีความสาคัญ และจาเป็ นสาหรับทุกองค์การ หากผูบ้ ริหารสามารถชักจูง
บุคคลในองค์การได้ตรงกับเรื่องทีเ่ ขาต้องการ ก็จะทาให้บุคคลมีแรงจูงใจ และจะส่งผลให้เขาเต็มใจ และใช้
ความพยายามอย่างเต็มที่ในการให้ความร่วมมือปฏิบัติงาน ให้บรรลุเป้ าหมายหรือวัตถุ ประสงค์ของ
องค์การ (โชติกา ระโส, 2555 หน้า 18) โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็ นโรงพยาบาลทัวไป
่
ขนาด M1 สังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข การปฏิบตั ริ าชการตามภารกิจต่าง ๆ ส่วนหนึ่งคือการดาเนินงานเพื่อให้ตอบสนอง
ตัวชีว้ ดั ตามยุทธศาสตร์ (Functional KPIs) ของกระทรวงสาธารณสุข ซึง่ ทุกภารกิจและทุกคนในองค์การมี
ความสาคัญในการขับเคลื่อนภารกิจให้ประสบความสาเร็จ และค่าตอบแทนถือเป็ นปั จจัยจูงใจให้บุคลากร
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ปั จจุบนั มีค่าตอบแทนสาหรับบุ คลากรกระทรวงสาธารณสุข ที่กลุ่มวิชาชีพ
ได้รบั และกลุ่ มสนับสนุ น Back Office ไม่ได้รบั เช่น ค่ าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เงินเพิ่มส าหรับ
ตาแหน่ งที่มเี หตุพเิ ศษของผู้ปฏิบตั ิงานด้านสาธารณสุข เงินประจาตาแหน่ ง John B. Miner (2015)
สรุปทฤษฎีสองปั จจัยของเฮอร์เบิรก์ (Herzberg’s Two Factor Theory) ด้านปั จจัยอนามัย (Hygiene
factor) ต้องทาการเสนอเพื่อป้ องกันไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พงึ พอใจในการทางาน และทาให้เกิด
แรงจูงใจกับพนักงาน เช่น ค่าตอบแทน สภาพการทางาน ความมันคงในการงาน
่
เป็ นต้น เพื่อให้ผล
การดาเนินงานของกลุ่มสนับสนุน มีประสิทธิภาพ การสร้างแรงจูงใจในการทางานเป็ นสิง่ สาคัญ จากกรณี
ดังกล่ าวจึงได้ศึกษาเรื่องปั จจัยแรงจูงใจในการท างานของข้าราชการ Back Office โรงพยาบาลสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาระดับแรงจูงใจในการทางานของข้าราชการ Back Office โรงพยาบาลสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพือ่ ทราบลักษณะปั ญหาแรงจูงใจในการทางานของข้าราชการ Back Office โรงพยาบาลสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอบเขตของการวิจยั
1. การศึกษาวิจยั นี้เป็ นการศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการทางานของข้าราชการ Back Office
โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. กลุ่มเป้ าหมายคือ กลุ่มข้าราชการ สายสนับสนุ น Back Office โรงพยาบาลสิชล ทีม่ อี ายุ
การทางานไม่น้อยกว่า 2 ปี จานวนประชากรกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 8 คน
3. ใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้หลักการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview)

ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั
1. ได้ทราบถึงระดับแรงจูงใจในการทางาน ของข้าราชการ Back Office โรงพยาบาล
สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. ได้ทราบปั ญหาแรงจูงใจในการทางานของข้าราชการ Back Office โรงพยาบาลสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. เป็ นข้อมูลในการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านแก่ขา้ ราชการ
Back Office โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
4. เป็ นแนวทางในการวิจยั เพือ่ ศึกษาระดับแรงจูงใจในการทางานของข้าราชการ
Back Office ในหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป

ทบทวนวรรณกรรม
วัลลี จันทเรนทร์ (2552) ได้สรุ ปทฤษฎีล าดับขัน้ ความต้องการตามของมาสโลว์ (Maslow’s
Hierarchy of Need Theory) ว่ าเป็ นทฤษฎีท่ีกล่ าวถึง ความต้องการมนุ ษย์ทุ กชนชัน้ ตัง้ แต่ ต้องการ
พื้นฐานไปสู่ขนั ้ สูงสุดของมนุ ษย์ โดยทฤษฎีมาสโลว์ได้เรียบเรียงลาดับขัน้ ตอน 5 ลาดับ ดังนี้ (1) ความ
ต้องการพื้นฐานด้านร่ างกายมนุ ษย์ (Physiological Needs) คือ สิ่งของต่ าง ๆ ที่มนุ ษย์ต้องการเพื่อ
ดารงชีวติ หรือความต้องการอยู่รอด เช่น อากาศหายใจ น้ า อาหาร พักผ่อน ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่ งห่ม
เป็ นต้น (2) ความต้องการด้านความปลอดภัย (Safety Needs) คือ ความรูส้ กึ ทีป่ ลอดภัยจากภัยอันตราย
ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับร่างกายหรือจิตใจ เช่น ความปลอดภัยต่อร่างกาย ความมันคงในต
่
าแหน่ง ความมันคง
่
ในการเงิน หลักประกันชีวติ สุขภาพ ครอบครัว เป็ นต้น (3) ความต้องการด้านสังคม (Social Needs or

Love) คือ ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั ความรักจากบุคคลรอบข้าง ครอบครัว เพื่อนฝูง มิตรภาพ การเป็ นทีย่ อมรับ
ในสังคม (4) ความต้องการด้านเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs) คือ ความรู้สกึ ที่ได้รบั ความนับถือ
ได้ร ับความนับถือ ความยกย่ องในสังคม (5) ความต้องการสูงสุ ดในชีว ิต (Self-Actualization Needs)
คือ ความรู้สกึ ที่ได้บรรลุเป้ าหมายของตัวเอง หรือ การได้ค้นพบศักยภาพของตัวเองความต้องการของ
ตนเอง ซึ่งความต้องการลาดับนี้ของแต่ละคนนัน้ เป้ าหมายจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กบั ความต้องการของ
บุคคลนัน้ ๆ และความต้องการนี้ค ือลาดับสุ ดท้ายของมนุ ษย์หลังจากได้บรรลุเป้ าหมายทัง้ 4 ความ
ต้องการแรก
John B. Miner (2015) ได้สรุปทฤษฎีสองปั จจัย (Herzberg’s Two Factor Theory) ว่า คือความ
พึงพอใจในการทางาน ของมนุ ษย์มี 2 แนวคิดหลัก คือ ปั จจัยการจูงใจ (Motivators Factors) เป็ นปั จจัย
ภายนอก (แต่เป็ นความต้องการภายใน) ของแต่ละบุคคลที่มอี ทิ ธิพลในการสร้างความพึงพอใจในการ
ทางาน เช่น ความสาเร็จในการงาน ความก้าวหน้าในชีวติ การได้รบั การยอมรับ ความรับผิดชอบ และ
ลักษณะงาน เป็ นต้น ปั จจัยอนามัย (Hygiene Factors) เป็ นปั จจัยภายนอก เพื่อป้ องกันไม่ให้ พนักงาน
เกิดความไม่พงึ พอใจในการทางาน จึงได้ทาการเสนอปั จจัยด้านสุขอนามัย เพื่อทาให้เกิดแรงจูงใจกับ
พนักงาน เช่น ค่าตอบแทน สภาพการทางาน ความมันคงในการงาน
่
เป็ นต้น

งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
บุษบา เชิดชู (2556) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พบว่า ด้านความสาเร็จในการทางานของบุคคล ข้าราชการมีความภาคภูมใิ จ
มากกับต าแหน่ งหน้ าที่การงานที่ปฏิบัติอยู่ รองลงมาคือ พึงพอใจในความส าเร็จที่ได้ร ับจากการ
ปฏิบตั งิ าน และสามารถแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในการปฏิบตั งิ านจนสาเร็จลุล่วงด้วยดี ด้านลักษณะ
ของงานที่ปฏิบตั ิ คืองานที่ปฏิบตั ไิ ด้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ งานที่ปฏิบตั อิ ยู่ตรงกับความรู้
ความสามารถ งานที่ปฏิบตั อิ ยู่เปิ ดโอกาสให้ใช้ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์อย่างเต็มที่ ด้านความก้าวหน้า
ตาแหน่ งสายงานที่ปฏิบตั ิ มีโอกาสก้าวหน้าทัดเทียมกับตาแหน่ งสายงานอื่น รองลงมาคือได้รบั การ
สนับสนุ นในเรื่องการศึกษาต่อ ดูงาน การเข้าร่วมประชุม ฝึ กอบรม การพิจารณาความดีความชอบหรือ
การเลื่อนระดับ และเลื่อนตาแหน่งตามลาดับ ด้านสภาพการทางานและความมันคง
่ ด้านคมนาคมและการ
เดินทางไปปฏิบตั งิ านได้สะดวกสบาย รองลงมาคือ งานที่ปฏิบตั อิ ยู่มคี วามมันคงกั
่ บอนาคต มีอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานเพียงพอ ด้านผลประโยชน์ ตอบแทน คือเงินเดือนที่ได้รบั อยู่มี
ความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ เงินเดือนที่ได้รบั เหมาะสมกับงานที่รบั ผิดชอบ มีสวัสดิการให้
อย่างเพียงพอ
เกศณรินทร์ งามเลิศ (2559) ศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่ อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน และลูกจ้างองค์การคลังสินค้า พบว่าด้านปั จจัยจูงใจ ปั จจัยจูงใจในการทางาน มีดา้ นความสาเร็จ
ในงานที่ทาของบุคคล และด้านความก้าวหน้ า เนื่องจากในการที่กระตุ้นให้บคคลรักในงาน องค์กร

จาเป็ นต้องจูงใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง ในที่น้ีอาจะเป็ นการมอบหมายงานโครงการเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพขององค์กร โดยการวัดผลสาเร็จของกิจกรรมทีท่ า เพื่อให้บุคคลรูส้ กึ ภูมใิ จกับความสาเร็จที่
เกิดขึ้น รวมทัง้ การพิจารณเลื่อนขัน้ เลื่อนตาแหน่ งที่สูงขึ้นด้วยความเป็ นธรรม และสนับสนุ นฝึ กอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงานทีเ่ กี่ยวข้อง และด้านปั จจัยค้าจุนหรือปั จจัยสุขศาสตร์ ทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ าน ของพนักงาน และลูกจ้าง คือ ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน ในการทางานผลงานจะ
สาเร็จได้ จาเป็ นต้องอาศัยการติดต่อสื่อสาร การทางานร่วมกัน ซึ่งอาจต้องการคาปรึกษา หรือการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สาหรับด้านความมันคงในการท
่
างาน และด้านนโยบายและการบริหาร องค์การ
คลังสินค้าเป็ นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัด กระทรวงพาณิชย์ บุคคลจะรูส้ กึ ถึงความมันคงในอาชี
่
พทีจ่ ะไม่
ถูกไล่ออกได้งา่ ย
พัชร เนตรวิจติ ร (2560) ศึกษาแรงจูงใจต่อการปฏิบตั งิ านของพนักงานโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าระดับแรงจูงใจต่อการปฏิบตั งิ านของพนักงานโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ดังนี้ ด้านงานที่ท าในปั จจุ บัน
พนักงานสามารถปฏิบตั งิ านที่ได้รบั มอบหมายสาเร็จตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ พนักงานรู้สกึ ว่า
ตนเองมีความสาคัญในการสร้างผลงานให้กบั องค์กร ด้านความเจริญก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน พนักงาน
มีความเจริญก้าวหน้ าในหน้ าที่การงาน และมีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่ งที่สูงขึ้นในสายงานที่ปฏิบัติ
ด้านผูบ้ งั คับบัญชา มีการแบ่งงาน บทบาทหน้าทีข่ องพนักงานชัดเจนและเห็นความสาคัญในหน้าทีท่ ่ที า
ด้านการได้รบั ความยอมรับนับถือ มีความสัมพันธ์ท่ดี รี ะหว่างพนักงานในหน่ วยงาน ด้านความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่วมงาน มีการร่วมแรงร่วมใจทางานเป็ นทีม ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน มีเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทท่ี นั สมัย อย่างเพียงพอ มีความภาคภูมใิ จในสถานทีท่ างาน และด้านรายได้และสวัสดิการ ส่งผล
ต่อคุณภาพชีวติ และเสริมสร้างขวัญกาลังใจ

ผลการวิจยั
จากการวิจยั เรื่องศึกษารูปแบบแรงจูงใจของข้าราชการ Back Office โรงพยาบาลสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีผลการศึกษารูปแบบแรงจูงใจ สรุปได้ดงั นี้
1. ด้านความสาเร็จของงาน (Achievement) รูปแบบแรงจูงใจ ข้าราชการรูส้ กึ พอใจเกีย่ วกับงานที่
ทามีความถูกต้องบรรลุเป้ าหมาย และมีความภาคภูมใิ จทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งในความสาเร็จขององค์การ คิดเป็ น
ร้อยละ 100 รองลงมาคือ ได้รบั การยอมรับจากผู้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน คิดเป็ นร้อยละ 75.00
สาหรับปั ญหาด้านความสาเร็จของงาน คือข้าราชการยังขาดความรูค้ วามเชีย่ วชาญในงานใหม่ ๆ ทีม่ กี าร
ปรับเปลีย่ นรวมถึงระเบียบหลักเกณฑ์ต่าง ๆ คิดเป็ นร้อยละ 75.00
2. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ (The Work Itself) รูปแบบแรงจูงใจ ข้าราชการเห็นว่า งานที่ได้รบั
มอบหมายตรงกับความรูค้ วามสามารถ คิดเป็ นร้อยละ 100 และรองลงมา มีรูปแบบการมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบ (Job Description) ชัดเจน คิดเป็ นร้อยละ 87.50 คืองานทีไ่ ด้รบั มอบหมายมีความสาคัญ

ในการขับเคลื่อนการบริหารงานขององค์กร คิดเป็ นร้อยละ 62.50 สาหรับ ปั ญหาด้านลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
ข้าราชการมีความคิดเห็นว่ า ปั ญหาการมีงานเร่ งด่ วนนอกเหนื อจากแผนงานที่วางไว้ เช่ น จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จะมีงานนโยบายเร่งด่วนฉุกเฉิน ทัง้ เกี่ยวกับการรวบรวม
ข้อมูลรายงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ส่งผลกระทบกับงาน
ประจาซึง่ อาจมีความล่าช้าออกไปหรือต้องทางานนอกเวลาราชการ คิดเป็ นร้อยละ 62.50
3. ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ (Advancement) รูปแบบแรงจูงใจ ข้าราชการพอใจต่อการได้รบั
การเลื่อนเงินเดือนที่เหมาะสม ยุติธรรม และมีความก้าวหน้ าเกี่ยวกับการเลื่อนระดับตามโครงสร้าง
คิดเป็ นร้อยละ 100 รองลงมาคือ ได้รบั การสนับสนุนให้พฒ
ั นาความรูก้ ารฝึกอบรมในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการทางาน คิดเป็ นร้อยละ 75.00 มีความภาคภูมใิ จและพึงพอใจในอาชีพรับราชการ คิดเป็ นร้อยละ
52.50 สาหรับลักษณะปั ญหา ข้าราชการมีความเห็นว่าโอกาสย้ายเปลีย่ นสายงานที่สูงขึน้ มีน้อย คิดเป็ น
ร้อยละ 75.00
4. ด้านค่าตอบแทน (Pay & Benefits) รูปแบบแรงจูงใจ ข้าราชการพึงพอใจ ต่อเงินเดือนได้รบั
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และได้รบั สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสาหรับตนเองและครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ
100 และอันดับรองลงมาคือ ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการทีไ่ ด้รบั เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ คิดเป็ นร้อยละ
87.50 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ร้อยละ 62.50 รถราชการ และสวัสดิการบ้านพัก คิดเป็ นร้อยละ 50.00
สาหรับลักษณะปั ญหาด้านค่าตอบแทน ข้าราชการเห็นว่าอัตราค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ซึ่งกาหนด
อัตราตามสายงานและตาแหน่ง ไม่ได้กาหนดตามความยากง่ายของงาน ร้อยละ 50.00 และเห็นว่าไม่เป็ น
ปั ญหา ร้อยละ 50.00
5. ด้านสภาพการทางาน (Working Conditions) รูปแบบแรงจูงใจ สรุปได้ว่า สถานที่ทางานมี
ความสะอาด และมีความสะดวก คิดเป็ นร้อยละ 100 อันดับรองลงมา คือด้านเครื่องมืออุปกรณ์ในการ
ทางานมีความเพียงพอ และมีเพื่อนร่วมงานเป็ นมิตรมีน้ าใจช่วยเหลือ ร้อยละ 87.50 สถานที่ทางานมี
ความปลอดภัย ร้อยละ 62.50 ส่วนปั ญหา คือ บรรยากาศในการทางานมีเสียงดังรบกวน และห้องทางานมี
การอยู่รวมกันหลายกลุ่มงาน ซึ่งทาให้ไม่มสี มาธิในการทางาน และส่งผลให้ประสิทธิภาพของงานลดลง
คิดเป็ นร้อยละ 50.00
6. ด้านความมันคงในงาน
่
(Job Security) สรุปได้ว่า อาชีพรับราชการมีความมันคง
่ คิดเป็ น
ร้อยละ 87.50 รองลงมาคือ การปฏิบตั ติ ามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด โรงพยาบาลมีความมันคง
่
ทางการเงิน และโรงพยาบาลมีช่อื เสียงด้านการบริหารจัดการดี คิดเป็ นร้อยละ 62.50 ส่วนปั ญหาคือ เห็น
ว่าไม่มปี ั ญหาด้านความมันคงในงาน
่
คิดเป็ นร้อยละ 75.00 และมีความเสีย่ งต่อการปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย เช่น ระเบียบพัสดุเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้าง และระเบียบเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล
อาจนามาซึง่ การฟ้ องร้อง ร้องเรียน อาจส่งผลต่อความมันคงในงานได้
่
คิดเป็ นร้อยละ 25.00

อภิปรายผล
ผลการวิจ ัย เรื่อ ง การศึ ก ษารู ป แบบแรงจู ง ใจในการท างานของข้ า ราชการ Back Office
โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกาหนดรูปแบบแรงจูงใจทัง้ หมด 6 ด้าน สามารถนามา
อภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ด้านความสาเร็จของงาน (Achievement) พบว่า ข้าราชการมีแรงจูงใจเกีย่ วกับงานทีท่ ามี
ความถูกต้องบรรลุเป้ าหมาย และมีความภาคภูมใิ จทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งในความสาเร็จขององค์การ ได้รบั การ
ยอมรับจากผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน และได้รบั การยกย่องชมเชย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีลาดับ
ขัน้ ความต้องการของมาสโลว์ (1954) (วัลลี จันทเรนทร์, 2552) กล่าวว่ามนุ ษย์ต้องการความนับถือ
ยกย่องในสังคม และทฤษฎีสองปั จจัย(Herzberg’s Two Factor Theory) ของ Herzberg (1959) (John B.
Miner, 2015) กล่าวว่าความสาเร็จในการทางาน ทาให้เกิดความรูส้ กึ พึงพอใจ และมีกาลังใจในการทางาน
อื่น ๆ ต่อไป และรวมถึงงานวิจยั ของ บุษบา เชิดชู (2556) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตอาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พบว่า ด้านความสาเร็จในการ
ทางานของบุคคล ข้าราชการมีความภาคภูมใิ จมากกับตาแหน่ งหน้าที่การงานที่ปฏิบตั อิ ยู่ รองลงมาคือ
พึงพอใจในความสาเร็จทีไ่ ด้รบั จากการปฏิบตั งิ าน และงานวิจยั ของ เกศณรินทร์ งามเลิศ (2559) ศึกษา
เรื่องแรงจูงใจทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ของพนักงาน และลูกจ้างองค์การคลังสินค้า พบว่า
ด้านความสาเร็จในงานทีท่ าของบุคคล คือ ต้องมอบหมายงานโครงการเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพขององค์กร
โดยการวัดผลสาเร็จของกิจกรรมที่ทา เพื่อให้พนักงานรู้สกึ ภูมใิ จกับความสาเร็จที่เกิดขึ้น นอกจากนี้
งานวิจยั ของ พัชร เนตรวิจติ ร (2560) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจต่อการปฏิบตั งิ านของพนักงานโรงพยาบาลลาด
บัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านงานที่ทาในปั จจุบนั พบว่าพนักงานสามารถปฏิบตั งิ านที่ได้รบั
มอบหมายสาเร็จตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ และงานวิจยั ของชลธิชา ปิ ยวาจานุสรณ์ (2563) ศึกษา
รูปแบบแรงจูงใจในการทางานของผูช้ ่วยพนักงานธุรการ ณ ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ฝ่ ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง จังหวัดสงขลา พบว่ารูปแบบแรงจูงใจในการทางานของผูช้ ่วยพนักงาน
ธุรการ ณ ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฝ่ ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง จังหวัดสงขลา
ด้านความสาเร็จการงานและหน้าที่ คือ ตาแหน่ งที่ได้รบั มีความเหมาะสม และได้รบั ความไว้วางใจจาก
ผูบ้ ริหารเป็ นอันดับแรก
2. ด้านลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ (The Work Itself) พบว่าข้าราชการมีรูปแบบแรงจูงใจในการทางาน
คืองานที่ปฏิบัติตรงกับความรู้ความสามารถ มีรูปแบบการมอบหมายหน้ าที่ ความรับผิดชอบ (Job
Description) ชัดเจน งานทีไ่ ด้รบั มอบหมายมีความสาคัญในการขับเคลื่อนการบริหารงานขององค์กร ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีสองปั จจัย (Herzberg’s Two Factor Theory) ของ Herzberg (1959) John B. Miner
(2015) กล่าวว่าลักษณะงานทีม่ คี วามท้าทายและน่าสนใจ จะทาให้พนักงานมีความรูส้ กึ ว่างานนัน้ มีคุณค่า
มีความสาคัญ สามารถใช้ความรูใ้ นการปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่างเต็มที่ และงานวิจยั ของ บุษบา
เชิดชู (2556) พบว่าข้าราชการพอใจด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ โดยรวมอยู่ในระดับมาก คืองานที่

ปฏิบตั ไิ ด้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ และงานที่ปฏิบตั อิ ยู่ตรงกับความรู้ความสามารถ รวมถึง
งานวิจยั ของ พัชร เนตรวิจติ ร (2560) พบว่างานทีท่ าในปั จจุบนั พนักงานรูส้ กึ ว่าตนเองมีความสาคัญใน
การสร้างผลงานให้กบั องค์กร และนอกจากนี้งานวิจยั ของชลธิชา ปิ ยวาจานุสรณ์ (2563) พบว่าตาแหน่งที่
ได้รบั มีความเหมาะสมกับความสามารถในการทางาน
3. ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ (Advancement) พบว่าข้าราชการมีแรงจูงใจในการทางาน คือ
ได้รบั การเลื่อนเงินเดือนทีเ่ หมาะสม และมีความก้าวหน้าเกีย่ วกับการเลื่อนระดับตามโครงสร้างสูงสุด และ
รองลงมาคือการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนมีความเหมาะสม ได้รบั การสนับสนุนให้พฒ
ั นาความรู้ ฝึกอบรม
ในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการทางาน และมีความภูมใิ จและพึงพอใจในอาชีพรับราชการ ซึง่ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ บุษบา เชิดชู (2556) พบว่าความพอใจด้านความก้าวหน้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ตาแหน่ง
สายงานที่ปฏิบตั มิ โี อกาสก้าวหน้าทัดเทียมกับตาแหน่ งสายงานอื่น รองลงมาคือได้รบั การสนับสนุ นใน
เรื่องการศึกษาต่อ ดูงาน การเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม การพิจารณาความดีความชอบหรือการเลื่อนระดับ
และเลื่อนตาแหน่ งตามลาดับ รวมถึงงานวิจยั ของ อรทิมา ยุ้งเกี้ยว (2564) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั งิ านของข้าราชการกรมชลประทาน (ส่วนกลาง) พบว่ามีแรงจูงใจในการทางานด้านความก้าวหน้า
ในต าแหน่ งงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่ ได้รบั การสนับสนุ นให้เจริญก้าวหน้ าตามความรู้
ความสามารถและสายงานที่ปฏิบตั ิอยู่ และได้อบรมเพิม่ พูนความรู้ ความสามารถ และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ พัชร เนตรวิจติ ร (2560) และเกศณรินทร์ งามเลิศ (2559) พบว่าด้านความก้าวหน้า คือการ
ได้รบั การพิจารณาเลื่อนขัน้ เลื่อนตาแหน่ งที่สูงขึ้นด้วยความเป็ นธรรม และสนับสนุ นฝึ กอบรม สัมมนา
ศึกษาดูงานทีเ่ กีย่ วข้อง
4. ด้านค่ าตอบแทน (Pay & Benefits) พบว่าข้าราชการ มีรูปแบบแรงจูงใจในการทางาน คือ
ได้รบั เงินเดือนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และได้รบั สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสาหรับตนเองและครอบครัว
สูงสุด รองลงมาคือ ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการที่ได้รบั เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ รถราชการ และสวัสดิการบ้านพัก ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสองปั จจัย (Herzberg’s Two Factor
Theory) ของ Herzberg (1959) (John B. Miner, 2015) กล่ าวว่าปั จจัยอนามัย (Hygiene Factors) เป็ น
ปั จจัยภายนอกเพือ่ ป้ องกันไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พงึ พอใจในการทางาน จึงได้ทาการเสนอปั จจัยด้าน
สุขอนามัย เพือ่ ทาให้เกิดแรงจูงใจกับพนักงาน เช่น ค่าตอบแทน สภาพการทางาน ความมันคงในการงาน
่
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรทิมา ยุ้งเกี้ยว (2564) พบว่าแรงจูงใจด้านค่าตอบแทนโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนใหญ่ คอื ด้านเงินเดือน สวัสดิการต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล บ้านพัก เป็ นต้น และ
นอกจากนี้งานวิจยั ของ บุษบา เชิดชู (2556) พบว่าแรงจูงใจด้านผลประโยชน์ตอบแทน คือได้รบั เงินเดือน
ทีไ่ ด้รบั เหมาะสมกับความรูค้ วามสามารถ และเหมาะสมกับงานทีร่ บั ผิดชอบ มีสวัสดิการให้อย่างเพียงพอ
5. ด้านสภาพการทางาน (Working Conditions) พบว่าข้าราชการมีรปู แบบแรงจูงใจในการทางาน
คือ สถานทีท่ างานมีความสะอาด และมีความสะดวก รองลงมาคือ ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ในการทางานมี

ความเพียงพอ และมีเพื่อนร่วมงานเป็ นมิตรมีน้ าใจช่วยเหลือ สถานทีท่ างานมีความปลอดภัย สอดคล้อง
กับแรงจูงใจเคลย์ตนั แอลเดอร์เฟอร์ (Claton Alderfer) Jonathan Law (2009) กล่ าวว่า ความต้องการ
ดารงชีวติ อยู่ (Existence Needs) คือ ความต้องการทางร่างกายและความปลอดภัยในชีวติ หรือความ
ต้องการความอยู่รอดของชีว ิต และสภาพแวดล้อมในการทางาน ค่ าตอบแทนรายได้ สวัสดิการ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พัชร เนตรวิจติ ร (2560) พบว่าด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน มีเครื่องมือ
และอุปกรณ์ทท่ี นั สมัย อย่างเพียงพอ มีความภาคภูมใิ จในสถานทีท่ างาน รวมถึงงานวิจยั ของ บุษบา เชิดชู
(2556) พบว่าแรงจูงใจด้านสภาพการทางานและความมันคง
่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบตั งิ านเพียงพอ
6. ด้านความมันคงในงาน
่
(Job Security) พบว่าข้าราชการรู้สกึ พอใจต่อความมันคงในงาน
่
คือ
อาชีพรับราชการมีความมันคง
่ รองลงมาคือ การปฏิบตั ติ ามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด องค์การ
มีความมันคงทางการเงิ
่
น และมีช่อื เสียงด้านการบริหารจัดการดี สอดคล้องกับงานวิจยั ของ บุษบา เชิดชู
(2556) พบว่าแรงจูงใจด้านสภาพการทางานและความมันคง
่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยงานทีป่ ฏิบตั อิ ยู่
มีความมันคงกั
่
บอนาคต และงานวิจยั ของ เกศณรินทร์ งามเลิศ (2559) พบว่าด้านความมันคงในการ
่
ทางาน บุคคลจะรูส้ กึ ถึงความมันคงในอาชี
่
พ

ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการวิจยั
การผลการศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการทางานของข้าราชการ Back Office โรงพยาบาลสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้าราชการมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการทางาน ดังนี้
1. ด้านความสาเร็จของงาน (Achievement) ตามที่โรงพยาบาลยกฐานะเป็ นโรงพยาบาลทัวไป
่
มีภาระงานทีต่ อ้ งรับผิดชอบงานทีเ่ พิม่ ใหม่ ข้าราชการยังขาดความรูค้ วามเชีย่ วชาญในงานใหม่ ๆ องค์การ
ควรมีการพัฒนาผู้ปฏิบตั โิ ดยการจัดอบรมในประเด็นที่ยงั ขาดความเชี่ยวชาญในงาน โดยเชิญวิทยากร
ผูเ้ ชีย่ วชาญจากหน่วยงานทีม่ ปี ระสบการณ์และมีความชานาญ อบรมให้ความรูแ้ ละคาแนะนา รวมถึงการ
นาเทคโนโลยีหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยท างาน ซึ่งจะช่วยให้งานสาเร็จได้เร็วขึ้น และเพิ่ม
ประสิทธิภาพความน่าเชื่อถือของงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิจติ ร อาวะกุล (2540,หน้า 30) กล่าว
ว่า การศึกษา (Education) หมายถึง การเพิม่ พูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเข้าใจในวิธกี ารทางาน
ให้ทนั ต่อเทคโนโลยี การพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้ โดยกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ในการ
เรียนรู้ ซึง่ การศึกษาเป็ นกิจกรรมทีท่ าให้บุคคลเกิดการเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี น้ึ และเป็ นกิจกรรมที่ทา
ให้บุคคลได้รบั การพัฒนาผ่านกระบวนการต่างๆ ได้แก่ การอ่าน การเรียน การพูด การฟั ง การสังเกต สิง่
เหล่านี้ลว้ นเป็ นการศึกษาเพือ่ เพิม่ ความรูใ้ ห้กบั บุคคล และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัตนาภรณ์ บุญนุช
(2555) พบว่าการพัฒนาและฝึ กอบรม มีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคเขต 1
(ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการได้รบั การศึกษา ทาความเข้าใจ วิธกี ารทางานและทัน
ต่อเทคโนโลยีทพ่ี ฒ
ั นาอย่างไม่หยุดยัง้

2. ด้านค่าตอบแทน (Pay & Benefits) ข้าราชการเห็นว่าการจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ
ควรจ่ายตามความยากง่ายของงาน และเพือ่ สร้างขวัญกาลังใจแก่ขา้ ราชการ องค์การอาจจะเสนอขออนุมตั ิ
ต่ อกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทนระดับจังหวัด เพื่อเพิ่มค่ าตอบแทนโดยไม่ เกิน ที่ก าหนดไว้ จาก
หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีท่ ป่ี ฏิบตั งิ านให้กบั หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552
3. ด้านสภาพการทางาน (Working Conditions) ข้าราชการเห็นว่าบรรยากาศในการท างาน
พลุกพล่าน มีเสียงดังรบกวน ห้องทางานอยู่รวมกันหลายกลุ่มงาน ควรแยกห้องทางานออกเป็ นกลุ่มงาน
ต่าง ๆ เพื่อความสะดวก คล่องตัว และมีสมาธิในการทางาน และสัญญาณอินเตอร์เน็ตช้า ควรปรับปรุง
ระบบอินเตอร์เน็ตให้มคี วามเร็วสูงเพือ่ สนับสนุนการทางาน

ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรขยายการศึกษาโดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุม ซึง่ ในส่วนงานสนับสนุนหรือ
Back Office มีบุคลากร 4 ประเภท ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ
ลูกจ้างชัวคราว
่
เพือ่ ให้ผบู้ ริหารได้รบั ผลการวิจยั ทีม่ คี วามครอบคลุมบุคลากร ทัง้ 4 ประเภท
2. ควรศึกษาบุคลากรทัง้ หมดในโรงพยาบาล เพือ่ จะได้นาผลวิจยั ทีไ่ ด้มาเปรียบเทียบกัน
ระหว่างภารกิจ และเพือ่ กาหนดปั จจัยจูงใจได้ตรงกับความต้องการของบุคลากร
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