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และกลุ่มชายข้ามเพศบางจงัหวดัในประเทศไทย 
ศภุดิษฐ์ บาริศรี   ดสิุต สุจิรารัตน์   มธุรส ทิพยมงคลกลุ

275-283

 ปัจจยัทีส่่งผลต่อการยอมรับนํา้ประปาดืม่ได้ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร  
เอกสิทธ์ิ ติยานันต์   กิติพงษ์ หาญเจริญ   สุคนธา ศิริ   มยนุา ศรีสุภนันต์ 

284-294

 แบคทเีรียกลุ่มแอกตโินมยัซีตทีส่ร้างสารยบัยั้งเอนไซม์ทีสํ่าคญัต่อการ
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สารบัญ 
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 โปรแกรมส่งเสริมพฤตกิรรมทางจริยธรรมโดยการเรียนรู้จากส่ือออนไลน์
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  
วิจิตรา โทษาธรรม   ศภุชัย ปิติกลุตัง   สุธรรม นันทมงคลชัย   
โชคชัย หมัน่แสวงทรัพย์   พิมพ์สุรางค์ เตชะบญุเสริมศักด์ิ 
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 ปัจจยัทาํนายคุณภาพชีวติของผู้มีความพกิารทางการเคลือ่นไหวหรือทาง
ร่างกาย อาํเภอบึงนาราง จงัหวดัพจิติร  
วิชญาภรณ์ วงศ์วิชญ์   ทัศนีย์ ศิลาวรรณ    
ประศักด์ิ สันติภาพ   ภครตี ชัยวฒัน์

359-367



สารบัญ 
 หน้า 
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ด ีอาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี  
ทิพวลัย์ ชูประเสริฐ   ทัศนีย์ ศิลาวรรณ   ประศักด์ิ สันติภาพ   สุนีย์ ละกาํป่ัน 
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ปัจจยัแรงจูงใจทีม่ีผลต่อความผูกพนัในวชิาชีพของนักกายภาพบําบัด 
 

เพญ็พชิา มโนมัธย์1   นิทศัน์ ศิริโชติรัตน์2   ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ2   สุรชาติ ณ หนองคาย2 
 

1 นกัศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกการบริหารสาธารณสุข  คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ
บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหิดล 
2 ภาควชิาบริหารงานสาธารณสุข  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

บทคดัย่อ 
ภูมิหลัง: จากการสาํรวจจาํนวนนกักายภาพบาํบดัชุมชนพบวา่ มีขาดแคลน ทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจศึกษาปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีผลต่อความ
ผกูพนัในวิชาชีพของนกักายภาพบาํบดั เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดม้าส่งเสริมความผกูพนัในวิชาชีพกายภาพบาํบดั ทาํให้เกิดประโยชน์ต่อระบบ
บริการสุขภาพและประชาชนสามารถเขา้ถึงการบริการทางกายภาพบาํบดัไดม้ากข้ึน 
วัตถุประสงค์: เพ่ือวดัระดับความผูกพนัในวิชาชีพกายภาพบาํบัดและวิเคราะห์แรงจูงใจท่ีมีผลต่อความผูกพนัในวิชาชีพของนัก
กายภาพบาํบดั 
วิธีการศึกษา: การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงบรรยาย มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีผลต่อความผกูพนัในวิชาชีพของนกั
กายภาพบาํบดั โดยกลุ่มตวัอยา่งคือ นกักายภาพบาํบดัชุมชนตามเขตสุขภาพ 12 เขตในประเทศไทย คาํนวณกลุ่มตวัอยา่งตามสูตรของ
เคร็ซซ่ีและมอร์แกน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 301 คน เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ขอ้มูลส่วนบุคคล แบบสอบถาม
เก่ียวกบัแรงจูงใจ แบบสอบถามเก่ียวกบัความผกูพนัในวิชาชีพ ไดรั้บแบบสอบถามตอบกลบัคืนท่ีมีความสมบูรณ์จาํนวน 281 ฉบบั 
คิดเป็นร้อยละ 93.0 นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ ใชส้ถิติพรรณนาอธิบายลกัษณะส่วนบุคคล โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย ร้อยละ และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และเทคนิคการวเิคราะห์แบบ Multiple Linear Regression เพ่ือศึกษาอิทธิพลของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม 
ผลการศึกษา: ผลการศึกษาขอ้มูลพบว่า เป็นเพศหญิงร้อยละ 85.8 และเพศชายร้อยละ 14.2 ช่วงอายสุ่วนใหญ่อยูท่ี่อายุ 30-39 ปี คิด
เป็นร้อยละ 44.9 โดยมีสถานภาพโสดร้อยละ 65.5 ประสบการณ์การทาํงานโดยเฉล่ีย 7.5 ปี มีรายไดต่้อเดือนโดยเฉล่ีย 22,959 บาท 
ดา้นความเพียงพอของรายไดพ้บว่า เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 56.9  ผลการวิเคราะห์พบว่า  ระดบัความผูกพนัในวิชาชีพของนัก
กายภาพบาํบดั อยูใ่นระดบัมาก  (x̄= 10.4, SD = 8.7) โดยปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีผลต่อความผกูพนัในวิชาชีพของนกักายภาพบาํบดัพบวา่ 
ปัจจยัค ํ้าจุนและปัจจยัจูงใจ สามารถร่วมกนัทาํนายความผกูพนัในวิชาชีพของนกักายภาพบาํบดัไดร้้อยละ 35.2 (r = 0.593, p<0.001) 
สรุปผลการศึกษา: ผลการทาํนายปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีผลต่อความผกูพนัในวิชาชีพของนกักายภาพบาํบดัพบวา่ ปัจจยัค ํ้าจุนและปัจจยัจูงใจ
สามารถร่วมกนัทาํนายความผกูพนัในวิชาชีพของนกักายภาพบาํบดัตามเขตสุขภาพ 12 เขตไดร้้อยละ 35.2 
 
คาํสําคญั: ความผกูพนัในวชิาชีพ, นกักายภาพบาํบดั, ปัจจยัค ํ้าจุน, ปัจจยัจูงใจ 
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บทนํา 
ปัจจุบันจากการสํารวจมีแนวโน้มท่ีมีจํานวน

ผูสู้งอายุเพ่ิมมากข้ึน ในปี 2559 มีผูสู้งอายุคิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 15.07 ของจาํนวนประชากรทั้ งประเทศ1 ซ่ึงการท่ี
ประเทศเขา้สู่สังคมผูสู้งอายนุั้นมีผลกระทบต่อโครงสร้างการ
ให้บริการสาธารณสุขของประเทศ เน่ืองจากผูสู้งอายุเป็น
กลุ่มประชากรท่ีมีภาวะเส่ียงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
ต่างๆ  มี ปัญหาในการเคล่ือนไหวและการดูแลตนเอง 
นอกจากผูสู้งอายแุลว้ยงัมีประชากรในประเทศท่ีเป็นโรคไม่
ติดต่อเร้ือรังต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน2โดยโรคท่ีเกิดเพ่ิมมากข้ึน
ไดแ้ก่ โรคหลอดเลือดสมองซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีทาํใหร่้างกายเกิด
อมัพฤกษห์รืออมัพาต3 

นอกจากน้ีในโลกยุคปัจจุบนัรวมถึงประเทศไทย 
ได้มีสภาพการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศไปสู่สังคมอุตสาหกรรม4 และจากการสํารวจของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ในปี 2559 ประเทศไทย มี
จาํนวนผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ประมาณ 20.2 ลา้นคน และจากผล
สํารวจพนักงานท่ีทาํงานในสํานักพิมพ์แห่งหน่ึงจาํนวน 400 
คน พบว่า ร้อยละ 60.0 มีอาการเจ็บป่วยจากการทาํงาน โดย
อาการท่ีพบได้บ่อยคือ ปวดหลังเร้ือรัง ไมเกรนหรือปวด
ศีรษะเร้ือรัง  และมือชา  เอ็นอักเสบ  น้ิวล็อก5  ซ่ึงการท่ี
ประชาชนมีการทํางานในงานอุตสาหกรรมมากข้ึนและ
ทาํงานหนา้คอมพิวเตอร์มากข้ึนเป็นสาเหตุท่ีทาํใหมี้ผลต่อวิถี
ชีวิตของประชาชนไทย  เน่ืองจากรูปแบบการทาํงานมีการ
เคล่ือนไหวท่ีลดลงหรือมีการทาํงานในรูปแบบซํ้ าๆ เพ่ิมมาก
ข้ึน ทาํให้ส่งผลต่อความเจ็บป่วยของระบบประสาทและ
กลา้มเน้ือจนเกิดภาวะปวดกลา้มเน้ือเร้ือรังรวมไปถึงปัญหา
ทางดา้นกระดูกและโครงสร้างต่างๆ ในร่างกาย  ซ่ึงปัญหา
ดงักล่าวสามารถป้องกนั ดูแล รักษาและฟ้ืนฟดูว้ยวิธีการทาง
กายภาพบาํบดัได้6  

จากขอ้มูลของสภากายภาพบาํบดัในเดือนมีนาคม 
ปี  พ .ศ .  2558  พบว่า  มีนักกายภาพบําบัดท่ี ข้ึนทะเบียน
ประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบดัประมาณ 9,009 คน (ขอ้มูล
เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2558) โดยขอ้มูลการสํารวจการกระจาย
กาํลังคนของสภากายภาพบาํบัดในปี พ.ศ. 2555 พบว่า มี
จาํนวนผูข้ึ้นทะเบียนประมาณ 7,000 คน แต่คาดว่ามีผูข้ึ้น
ทะเบียน ประมาณคร่ึงหน่ึงท่ีไม่ไดป้ระกอบวชิาชีพ 

 
กายภาพบําบัด 7   นอกจากนั้ นในระดับปฐมภู มิพบว่า
โรงพยาบาลชุมชนท่ีมีนกักายภาพบาํบดัปฏิบติังานอยูมี่เพียง
ประมาณ 300 แห่ง จากจาํนวนโรงพยาบาลชุมชนทั้งประเทศ
จํานวน 735 แห่ง โดยแต่ละแห่งท่ีมีนักกายภาพบาํบัด มี
จาํนวนนกักายภาพบาํบดัโดยเฉล่ียเพียง 1.5 คน6 ซ่ึงจาํนวนท่ี
ก ล่ า ว ม า ถื อ ว่ า ไ ม่ เ พี ย งพอ ต่ อ ลัก ษณะ ง านขอ งนั ก
กายภาพบาํบดัชุมชนท่ีตอ้งใหบ้ริการกายภาพบาํบดัในเชิงรุก
ในการเยีย่มผูป่้วยและผูพิ้การตามบา้น  

จากผลการสํารวจจาํนวนและการกระจายตวัของ
นักกายภาพบาํบดัของชมรมนักกายภาพบาํบดัชุมชนเดือน
มิถุนายน  2557 พบว่า  มีนักกายภาพบําบัดทํางานใน
โรงพยาบาลชุมชนทั้งหมด 1,378 คน ในโรงพยาบาลชุมชน 
726 แห่งจาก 787 แห่งทั่วประเทศ หรือคิดเป็นร้อยละ 92 
โดยท่ีโรงพยาบาลชุมชนประมาณร้อยละ  44 .0  มีนัก
กายภาพบาํบดัเพียง 1 คน ซ่ึงไม่เพียงพอต่อลกัษณะงานของ
นักกายภาพบาํบดัชุมชนท่ีตอ้งให้บริการกายภาพบาํบดั ทั้ง
ในเชิงรุก เช่น การเยี่ยมและให้การรักษาผูป่้วยและผูพิ้การ
ตามบา้นหรือในลกัษณะตั้งรับ7  

โด ย เห ตุ ผล ท่ี ทํา ให้ เ กิ ด ก า ร ข าด แคลนนั ก
กายภาพบาํบดัเน่ืองจากขาดความกา้วหนา้และมัน่คงในงาน 
และขาดระบบสร้างแรงจูงใจในการประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด  การ เป ล่ี ยนอา ชีพ  การไปทํา ง านใน
ต่างประเทศท่ีมีค่าตอบแทนสูงกว่ามากและการเกษียณอาย ุ
โดยเฉพาะนักกายภาพบาํบัดท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ชุมชนในระดับปฐมภูมิ ซ่ึงมีความมั่นคงในวิชาชีพตํ่ า
เ น่ืองจากการขาดอัตราบรรจุเป็นข้าราชการ  ทําให้นัก
กายภาพบาํบดัถึงร้อยละ 40 ท่ีทาํงานในโรงพยาบาลชุมชนมี
สถานภาพเป็นลกูจา้งชัว่คราวท่ีมีอตัราค่าตอบแทนในอตัราท่ี
ตํ่ ากว่าภาคเอกชนมาก  นอกจากนั้ นการขาดระบบการ
เสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับนัก
ก ายภาพบําบัด ท่ี ไปป ฏิบั ติ ง านใน ชุมชน  ตลอดจน
ความกา้วหนา้ทางวิชาการและวิชาชีพยงัเป็นปัญหาสาํคญัใน
การสร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษานักกายภาพบําบัดให้อยู่ใน
โรงพยาบาลชุมชนอย่า งย ั่ง ยืน   จึ งทํา ให้จํานวนนัก
กายภาพบาํบดัท่ีผลิตในปัจจุบนัจะยงัคงไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของประเทศในระยะ 10 ปีขา้งหนา้7  
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จากเหตุผลข้างต้นท่ีกล่าวมาทําให้กระทรวง
สาธารณสุข สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ และสภา
กายภาพบาํบัดได้เล็งเห็นความสําคญัในการพฒันาระบบ
บริการในปฐมภูมิ และร่วมกนัพิจารณาแนวทางในการสร้าง
แรงจูงใจในการสร้างเสริมและรักษาให้นักกายภาพบาํบัด
สามารถปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื เพ่ือประโยชน์ต่อ
ระบบบริการสุขภาพและการเขา้ถึงบริการทางกายภาพบาํบดั
ของประชาชน8 ทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบั
แรงจูงใจท่ีมีผลต่อความผูกพนัในวิชาชีพของนักกายภาพ 
บําบัด  เ พ่ือ ท่ีจะสามารถนําข้อมูล ท่ี ศึกษากลับมาเ ป็น
ประโยชน์  ท่ี จะใช้ในการส่งความผูกพันในวิชา ชีพ
กายภาพบาํบดัได ้เพ่ือทาํให้เกิดประโยชน์ต่อระบบบริการ
สุขภาพและการเข้า ถึงบริการทางกายภาพบําบัดของ
ประชาชน 

โดยแรงจูงใจท่ีผู ้วิจัยสนใจท่ีจะนํามาศึกษาคือ
แรงจูงใจของ Herzberg เน่ืองจากทฤษฎีแรงจูงใจของ 
Herzberg นั้น เป็นทฤษฎีท่ีมีปัจจยัท่ีสามารถทาํให้เกิดความ
พึงพอใจในงานหรือไม่พึงพอใจในงานได ้ซ่ึงความพึงพอใจ
ในงานและไม่พึงพอใจในงานทําให้เกิดความเช่ือมโยง
ระหว่างแรงจูงใจและความผูกพันในวิชาชีพ   จากการ
ทบทวนวรรณกรรมของผูว้ิจยัพบว่า ความพึงพอใจในงานมี
ความสัมพนัธ์อย่างมากกบัความผูกพนัในวิชาชีพ9 ซ่ึงจาก
การทบทวนวรรณกรรมท่ีผูว้ิจยัไดค้น้ควา้มามีการศึกษาใน
วิชาชีพอ่ืนแต่ยงัไม่พบว่ามีการศึกษาในวิชาชีพกายภาพ 
บาํบดัมาก่อน จึงทาํให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะทาํการศึกษาเก่ียวกบั
แรงจูงใจท่ีมีผลต่อความผูกพนัในวิชาชีพของนักกายภาพ 
บาํบดั เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดม้าส่งเสริมความผูกพนัในวิชาชีพ
กายภาพบาํบดั ทาํให้เกิดประโยชน์ต่อระบบบริการสุขภาพ
และประชาชนสามารถเขา้ถึงการบริการทางกายภาพบาํบดั
ไดม้ากข้ึน 
วธีิการศึกษา 

ก า ร วิ จั ย ค ร้ั ง น้ี เ ป็ น ก า ร ศึ กษ า เ ชิ ง บ ร ร ย า ย 
(Descriptive research) มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยั
แรงจูงใจท่ีมีผลต่อความผูกพนัในวิชาชีพของนักกายภาพ 
บาํบดั โดยกลุ่มตวัอย่างคือนักกายภาพบาํบดัชุมชนตามเขต
สุขภาพ 12 เขตในประเทศไทย คาํนวณกลุ่มตวัอยา่งตามสูตร
ของเคร็ซซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan)10 ไดก้ลุ่ม

ตัวอย่าง  301  คน  มาทําการ สุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ 
(Systematic random sampling) ให้ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง
ตามท่ีกําหนดไว้  เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  ซ่ึ ง
แบบสอบถามจะประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ ส่วนท่ีหน่ึงขอ้มูล
ส่วนบุคคล ประกอบด้วย ขอ้คาํถาม 7 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ประสบการณ์การทาํงาน ตาํแหน่งงานและ
สถานท่ีปฏิบติังานปัจจุบนั รายไดต่้อเดือน  ความพอเพียง
ของรายไดใ้นครอบครัว โดยเป็นขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ
และเติมคาํตอบ ส่วนท่ีสองแบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจ
โดยแบบสอบถามน้ีผูว้ิจัยได้สร้างข้ึนและมีระดับการวดั
คะแนนโดยใชร้ะดบัการวดัแบบ  Likert (Likert’s scale) 
เพ่ือใหมี้ความสอดคลอ้งกบัแบบสอบถามในส่วนท่ี 3 โดย มี
จาํนวน 16 หวัขอ้ (48 ขอ้ยอ่ย) เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 
5 ตวัเลือก จาก 1-5 ส่วนท่ีสามแบบสอบถามเก่ียวกบัความ
ผูกพนัในวิชาชีพเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความผูกพนัใน
วิชาชีพ (Career commitment) ซ่ึงจะมีทั้งหมด 12 ขอ้ โดย
แบบสอบถามน้ีมีการปรับเปล่ียนขอ้คาํถามมาจาก Carson 
และ Bedeian (1994) โดยจะใช้แบบวดัเจตคติตามวิธีของ 
Likert (Likert’s scale)11  

การประเมินคุณภาพเคร่ืองมือทาํโดยการหาความ
ตรง (Validity) โดยนาํแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแลว้ปรึกษา
คณาจารย์และผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของเน้ือหา ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
จากนั้นจะพิจารณาขอ้บกพร่องของแบบสอบถามและทาํการ
แกไ้ขและปรับปรุงแบบสอบถามตามคาํแนะนาํ และหาความ
เท่ียง (Reliability) โดยการนาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บั
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัประชากรศึกษา โดย
จะสอบถามจาํนวน 30 ชุด แลว้นาํมาวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ
แอลฟาของคอนบาค โดยกาํหนดค่าความเช่ือมั่นของชุด
แบบสอบถามเท่ากบั 0.70 

ผู ้วิ จั ย จั ด ทํา แบบสอบถ าม  และทํา ก า ร ส่ ง
แบบสอบถามผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิคให้กับกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไดท้าํการสุ่มไวแ้ลว้ หากมีกลุ่มตวัอยา่งท่านใดท่ีไม่
สามารถติดต่อได ้ผูว้ิจยัจะไปทาํการเก็บแบบสอบถามจาก
กลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเองหรืออาจจะทาํการสุ่มเพ่ิมเติมเพ่ือให้
ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่างครบตามท่ีไดค้าํนวณไวก่้อนหน้าน้ี 
โดยการวิจัยคร้ังน้ีได้ยื่นขอจริยธรรมจากคณะกรรมการ
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จริยธรรมการวิจัยในคน  ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

ในการวจิยัคร้ังน้ีไดรั้บแบบสอบถามตอบกลบัคืนท่ี
มีความสมบูรณ์จํานวน  281 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  93 .0 
จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ ใช้สถิติพรรณนาอธิบาย
ลกัษณะส่วนบุคคล โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย ร้อย
ละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์
แบบ Multiple Linear Regression เพ่ือศึกษาอิทธิพลของตวั
แปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม 
ผลการศึกษา 

การวิ จั ย ในค ร้ั ง น้ี เ ป็นก ารวิ จั ย เ ชิ งบรรย า ย
(Descriptive research) เพ่ือศึกษาปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีผลต่อ
ความผกูพนัในวชิาชีพของนกักายภาพบาํบดั โดยจากการเกบ็
ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 301 คน ไดรั้บแบบสอบถาม
กลบัคืนจาํนวน 281 คิดเป็นร้อยละ 93.0 ซ่ึงจะนาํเสนอผล
การวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อน้ี 

ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง นั ก
กายภาพบาํบดัตามเขตสุขภาพ 12 เขตพบว่า ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงร้อยละ 85.8 และเพศชายร้อยละ 14.2 ช่วงอายุส่วน
ใหญ่อยู่ท่ีอายุ 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.9 โดยส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสดร้อยละ 65.5 ประสบการณ์การทาํงานโดย
เฉล่ีย 7.5 ปี มีรายได้ต่อเดือนโดยเฉล่ีย 22,959 บาท ด้าน
ความเพียงพอของรายไดพ้บวา่ เพียงพอคิดเป็นร้อยละ 56.9 

ผลการศึกษาค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัคํ้า
จุนของนักกายภาพบาํบัดตามเขตสุขภาพ 12 เขตโดยรวม
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x ̄=35.5, SD=23.4) เม่ือพิจารณาราย
ดา้นพบวา่ ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ความสัมพนัธ์
กบัลูกนอ้งและตาํแหน่งหนา้ท่ี มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด (x̄=3.9, 
SD=2.2) รองลงมาคือ ดา้นความมัน่คง (x ̄=3.8, SD=2.5)  การ
ปกครองบงัคบับญัชา (x ̄=3.7, SD=2.2)  ความสัมพนัธ์กบั
หัวหน้างาน (x̄=3.6, SD=2.6) สภาพการทาํงาน (x̄=3.5, 
SD=2.3) นโยบายการบริหารขององคก์ร (x ̄=3.4, SD=2.2) 
ชีวิตส่วนตวั (x ̄=3.0, SD=2.5) ส่วนดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่า
ท่ีสุดคือ เงินเดือน (x ̄=2.8, SD=2.5) 

ผลการศึกษาค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัจูง
ใจของนักกายภาพบาํบัดตามเขตสุขภาพ 12 เขตโดยรวม
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x ̄=21.1, SD=12.6) เม่ือพิจารณาราย

ด้านพบว่า ด้านความสําเร็จในการทาํงาน มีคะแนนเฉล่ีย
สูงสุด (x ̄=3.8, SD=1.7) รองลงมาคือ ดา้นการยอมรับนบัถือ 
(x ̄=3.7, SD=1.7)  ดา้นความรับผิดชอบในงาน (x ̄=3.6, 
SD=2.3)  ดา้นความกา้วหนา้ในงาน (x ̄=3.5, SD=2.3) ดา้น
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (x ̄=3.4, SD=2.2) ส่วนดา้นท่ีมีคะแนน
เฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ ดา้นโอกาสกา้วหนา้ (x ̄=3.1, SD=2.4) 

ผลการศึกษาระดบัความผูกพนัในวิชาชีพของนัก
กายภาพบาํบดัพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (x ̄=10.4, SD=8.7) เม่ือ
พิจารณาความผูกพนัในวิชาชีพของนักกายภาพบาํบัดราย
ดา้นพบวา่ ดา้นเอกลกัษณ์ทางวิชาชีพมีค่าเฉล่ียสูงสุด (x ̄=3.8, 
SD=2.7) รองลงมาคือ ดา้นการวางแผนวิชาชีพ (x ̄=, SD=2.7) 
และดา้นการคงอยูใ่นวชิาชีพมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด (x ̄=2.9, SD=3.3)  

ผลการทาํนายปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีผลต่อความผกูพนั
ในวิชาชีพของนักกายภาพบาํบดัพบว่า ปัจจยัค ํ้ าจุนมีผลต่อ
ความผูกพนัเท่ากับร้อยละ 20.4  ปัจจัยจูงใจมีผลต่อความ
ผกูพนัเท่ากบัร้อยละ 43.0  

โดยสรุป  ผลการวิ เคราะห์การทํานายปัจจัย
แ ร ง จู ง ใ จ ท่ี มี ผล ต่ อคว ามผูกพัน ใน วิช า ชีพของนั ก
กายภาพบาํบัดพบว่า ปัจจัยคํ้ าจุนและปัจจัยจูงใจ สามารถ
ร่วมกนัทาํนายความผกูพนัในวิชาชีพของนักกายภาพบาํบดั
ตามเขตสุขภาพ 12 เขตไดร้้อยละ 35.2  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 0.593 และมีค่ากาํลงัสองของค่า
สหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 0.352 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าตวัแปร
พยากรณ์ทั้ งหมดสามารถร่วมกันทํานายความผูกพันใน
วชิาชีพของนกักายภาพบาํบดัไดร้้อยละ 35.2  
อภิปรายผล 

การวิจยัเร่ือง ปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีผลต่อความผกูพนั
ในวิชาชีพของนกักายภาพบาํบดั ซ่ึงศึกษานกักายภาพบาํบดั
ชุมชนตามเขตสุขภาพ 12 เขต เพ่ือศึกษาระดบัความผกูพนัใน
วชิาชีพของนกักายภาพบาํบดัและวเิคราะห์ปัจจยัแรงจูงใจท่ีมี
ผลต่อความผูกพันในวิชาชีพของนักกายภาพบาํบัด โดย
สามารถอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

จากการศึกษาระดบัความผูกพนัในวิชาชีพของนัก
กายภาพบาํบดัพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (x ̄=10.4, SD=8.7) เม่ือ
พิจารณาความผูกพนัในวิชาชีพของนักกายภาพบาํบัดราย
ด้านพบว่า  ด้านเอกลักษณ์ทางวิชาชีพมีค่า เฉล่ียสูงสุด 
รองลงมาคือ ดา้นการวางแผนวิชาชีพ และดา้นการคงอยูใ่น
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วิชาชีพมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด จากการศึกษาของ Fateme Jafaragaee 
และคณะ12 กล่าววา่หากมีความผกูพนัในวิชาชีพจะทาํให้เกิด
ความภูมิใจและมีความกระตือรือร้นในการทาํงานในวิชาชีพ
และมีแนวโนม้ท่ีจะคงอยูใ่นวิชาชีพค่อนขา้งถาวร ซ่ึงผลจาก
การวิจัยท่ีพบว่า  มีระดับความผูกพันในวิชาชีพของนัก
กายภาพบาํบดัระดบัมากนั้น อาจจะสามารถทาํนายไดว้่านกั
กายภาพบาํบดัเกิดความภมิูใจและมีความกระตือรือร้นในการ
ทาํงานในวิชาชีพและอาจมีแนวโน้มท่ีจะคงอยู่ในวิชาชีพ
ค่อนข้างถาวร  ซ่ึงจะส่งผลดีกับระบบสาธารณสุขของ
ประ เทศ  ประช าชน  ท่ี ก ํ า ลั ง มี ค ว ามข าดแคลนนัก
กายภาพบาํบัดอย่างเห็นได้ชัด13  และผลจากการศึกษาถึง
ระดับความผูกพนัในวิชาชีพของนักกายภาพบาํบัดอาจจะ
เป็นแนวทางให้กระทรวงสาธารณสุข สภากายภาพบาํบัด 
หรือองคก์รท่ีมีนกักายภาพบาํบดัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมในการ
ปฏิบติังาน ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของความผกูพนัในวิชาชีพ
ของนักกายภาพบาํบดัให้มากข้ึน เพ่ือว่าจะไดบ้รรเทาหรือ
ป้องกันปัญหาความขาดแคลนของนักกายภาพบําบัดใน
ระบบสาธารณสุขในปัจ จุบัน  ซ่ึ งจะ ส่ งผลต่อระบบ
สาธารณสุขไทยและประชาชน  

ส่วนด้านการวิเคราะห์ระดับปัจจัยแรงจูงใจทั้ ง
ปัจจยัค ํ้าจุนและปัจจยัจูงใจพบวา่ ผลการศึกษาค่าเฉล่ียระดบั
ความคิดเห็นต่อปัจจัยคํ้ าจุนของนักกายภาพบาํบดัตามเขต
สุขภาพ 12 เขตโดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (x ̄=35.5, 
SD=23.4)  เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นความสัมพนัธ์กบั
เพ่ือนร่วมงาน ความสัมพนัธ์กบัลูกนอ้งและตาํแหน่งหน้าท่ี 
มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ด้านความมั่นคง การ
ปกครองบงัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบัหัวหน้างาน สภาพ
การทาํงาน  นโยบายการบริหารขององค์กร  ชีวิตส่วนตัว 
ส่วนด้านท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ เงินเดือน จากขอ้มูล
ข้างต้นข้อค้นพบจากผลการวิจัยพบว่า ข้อคิดเห็นท่ีมีค่า
คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัตํ่าท่ีสุดคือ เงินเดือน ซ่ึงแสดงให้
เห็นว่าเงินเดือนท่ีได้รับอาจไม่เหมาะสมกบังานและภาระ
งานของบุคลากร เกณฑ์ในการปรับข้ึนเงินเดือนอาจไม่มี
ความเหมาะสม ดงันั้น ภาครัฐควรหาแนวทางในการปรับ
เงินเดือนหรือปรับเกณฑก์ารข้ึนเงินเดือนใหเ้หมาะสมกบังาน
หรือภาระงานบุคลากร  เพ่ือทาํให้เกิดความพึงพอใจ ท่ีอาจ
ส่งผลต่อความผกูพนัในวชิาชีพของนกักายภาพบาํบดัได ้

ด้านผลการศึกษาค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยจูงใจของนักกายภาพบาํบัดตามเขตสุขภาพ 12 เขต 
โดยรวมค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x ̄=21.1, SD=12.6)   เม่ือ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านความสําเร็จในการทาํงาน มี
คะแนนเฉล่ียสูงสุด  รองลงมาคือ ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้น
ความรับผิดชอบในงาน  ด้านความก้าวหน้าในงานด้าน
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  ส่วนดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ 
ด้านโอกาสก้าวหน้า โดยจากขอ้มูลข้างตน้ ขอ้คน้พบจาก
ผลการวิจยัพบว่า ขอ้คิดเห็นท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบั
ตํ่าท่ีสุดคือ ดา้นโอกาสกา้วหนา้ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าบุคลากร
ทางวิชาชีพกายภาพบาํบดัไม่ค่อยมีโอกาสไดรั้บการแต่งตั้ง
เพ่ือทาํหน้าท่ีใหม่ ไม่ค่อยมีโอกาสไดโ้ยกยา้ยไปตาํแหน่งท่ี
สูงข้ึน และไม่ค่อยมีโอกาสไดรั้บการอบรมเพ่ือเพ่ิมทกัษะ
วิชาชีพอย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของกานดา ชัย
ภิญโญ7 ท่ีพบวา่ สาเหตุของการขาดแคลนนกักายภาพบาํบดั
คือ ขาดความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน โดยเฉพาะนกั
กายภาพบาํบดัท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลชุมชนในระดบั
ปฐมภูมิซ่ึงมีความมัน่คงในวิชาชีพตํ่าเน่ืองจากการขาดอตัรา
บรรจุเป็นข้าราชการ ดังนั้ น ผูบ้ังคับบัญชาควรต้องมีการ
ส่งเสริมทางดา้นโอกาสกา้วหน้า เช่น มีการวางแผนและส่ง
บุคลากรในวิชาชีพกายภาพบาํบดัได้มีโอกาสไปอบรมให้
มากข้ึน และควรมีการประเมินนักกายภาพบาํบัดประจาํปี 
เพ่ือดูผลและประเมินผลการทาํงาน ทาํใหน้กักายภาพบาํบดัมี
โอกาสมากข้ึนท่ีจะไดรั้บโอกาสการแต่งตั้งเพ่ือทาํหนา้ท่ีใหม่ 
หรือไดโ้ยกยา้ยไปตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน ตามผลงานท่ีไดป้ระเมิน
ไวอ้ยา่งเหมาะสม 

ผลการวิจยัโดยวิเคราะห์ปัจจยัแรงจูงใจทั้งปัจจยัค ํ้า
จุนและปัจจยัจูงใจพบว่า มีผลต่อความผกูพนัในวิชาชีพของ
นักกายภาพบาํบดั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นงพิมล  
นิมิตอานนัท ์และทินกร  จงัหาร14  ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ี
มีความสัมพนัธ์กบัความยึดมัน่ผกูพนัต่อวิชาชีพพยาบาลของ
นกัศึกษาพยาบาลพบวา่ ปัจจยัแรงจูงใจ  ไดแ้ก่ ความตอ้งการ
ดา้นการไดรั้บการยกยอ่ง  ดา้นความตอ้งการความปลอดภยั  
และด้านการได้รับความสําเร็จในชีวิต สามารถร่วมกัน
ทาํนายความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาชีพ ไดร้้อยละ35.2 (R2  =  
0.35) ซ่ึงจากขอ้มูลทั้งสองท่ีปรากฏ ทั้งจากผลการวิจยัและ
ผลการคน้ควา้หาขอ้มูลแสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพ
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ของนักกายภาพบาํบัด หรือวิชาชีพทางการแพทย์ด้านอ่ืน 
ปัจจยัแรงจูงใจนั้นมีความสอดคลอ้งหรือสามารถทาํนายผล
ความผูกพนัต่อวิชาชีพได้ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจจะเป็น
ประโยชน์หรือเป็นแนวทางให้กระทรวงสาธารณสุข สภา
กายภาพบาํบดั หรือองค์กรท่ีมีนักกายภาพบาํบดัอยู่ภายใต้
การควบคุมในการปฏิบติังาน นาํปัจจยัแรงจูงใจไปปรับใชใ้น
องคก์รเพื่อเพ่ิมความผกูพนัในวชิาชีพใหม้ากข้ึน  

นอกจากน้ี ผลการวิจัยปัจจัยแรงจูงใจท่ีมีผลต่อ
ความผกูพนัในวิชาชีพของนกักายภาพบาํบดัพบว่า ปัจจยัค ํ้า
จุนมีผลต่อความผูกพนัในวิชาชีพของนักกายภาพบาํบดั ซ่ึง
สอดคล้องกับการศึกษาของ นฤมล เพชรชารี และอารยา 
ประเสริฐชยั15 ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความยึด
มั่นผูกพนัต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพอัตราจ้างพบว่า 
แรงจูงใจทั้งภาพรวมและรายปัจจยัมีความสัมพนัธ์ทางบวก
กบัความยึดมัน่ผกูพนัต่อองคก์ารอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 ดงันั้นองคก์รท่ีมีนกักายภาพบาํบดัอยูภ่ายใตก้าร
ควบคุมในการปฏิบติังานอาจจะตอ้งให้ความสําคญักบัการ
สร้างแรงจูงใจใหก้บันกักายภาพบาํบดั เพ่ือทาํใหเ้กิดความพึง
พอใจในการทาํงานและส่งผลให้นักกายภาพบาํบดัมีความ
ผกูพนัในวชิาชีพและองคก์รมากข้ึน เพ่ือท่ีจะสามารถบรรเทา
ความขาดแคลนของนกักายภาพบาํบดัได ้

ส่วนผลการวิจัยปัจจัยแรงจูงใจท่ีมีผลต่อความ
ผกูพนัในวิชาชีพของนกักายภาพบาํบดัพบวา่ ปัจจยัจูงใจดา้น
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัมีผลต่อความผูกพนัในวิชาชีพของนัก
กายภาพบาํบดั โดยสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Yuan-Ping 
Chang และคณะ16  ศึกษาเก่ียวกบัอุปสรรคในงานทาํงาน 
และความน่าต่ืนเตน้ในงานกบัความผูกพนัในวิชาชีพของ
พยาบาล ซ่ึงผลการศึกษาพบว่าความน่าต่ืนเตน้หรือความ
น่าสนใจในงานส่งผลทาํใหค้วามผกูพนัในวิชาชีพเพ่ิมข้ึน 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเร่ืองปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีผลต่อความผกูพนั
ในวิชาชีพของนักกายภาพบาํบัดเป็นการวิจัยเชิงบรรยาย 
(Descriptive research) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวดัระดบัความ
ผกูพนัในวิชาชีพกายภาพบาํบดัและเพื่อวิเคราะห์ถึงแรงจูงใจ
ท่ีมีผลต่อความผกูพนัในวชิาชีพของนกักายภาพบาํบดั  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวิจยัคือ นกักายภาพบาํบดั
ชุมชนตามเขตสุขภาพ 12 เขตจาํนวน 301 คน โดยมีการใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และ
ไดรั้บแบบสอบถามตอบกลบัจาํนวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 
93.0 จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรม SPSS โดยการหา ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ
(Multiple Linear Regression) 

ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 
85.8 และเพศชายร้อยละ 14.2 ช่วงอายสุ่วนใหญ่อยูท่ี่อาย ุ30-
39 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.9 โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดร้อย
ละ 65.5 ประสบการณ์การทาํงานโดยเฉล่ีย 7.5 ปี มีรายไดต่้อ
เดือนโดยเฉล่ีย 22,959 บาท ดา้นความเพียงพอของรายได้
พบวา่ เพียงพอคิดเป็นร้อยละ 56.9 

ระดับคว าม คิ ด เ ห็น ต่ อ ปั จจั ย คํ้ า จุ นของนัก
กายภาพบาํบดัตามเขตสุขภาพ 12 เขตโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก (x ̄=35.5, SD=23.4) เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้น
ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ความสัมพนัธ์กบัลูกนอ้งและ
ตาํแหน่งหนา้ท่ี มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นความ
มัน่คง การปกครองบงัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบัหัวหน้า
งาน สภาพการทาํงาน นโยบายการบริหารขององค์กร ชีวิต
ส่วนตวั ส่วนดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ เงินเดือน  

ระดับค ว าม คิ ด เ ห็ น ต่ อ ปั จ จั ย จู ง ใ จขอ งนั ก
กายภาพบาํบดัตามเขตสุขภาพ 12 เขตโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก (x ̄=21.1, SD=12.6) เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้น
ความสาํเร็จในการทาํงาน มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ
ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบในงาน ด้าน
ความกา้วหนา้ในงาน ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ส่วนดา้นท่ีมี
คะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ ดา้นโอกาสกา้วหนา้  

ระดบัความผกูพนัในวิชาชีพของนกักายภาพบาํบดั 
อยูใ่นระดบัมาก (x ̄=10.4, SD=8.7) เม่ือพิจารณาความผกูพนั
ในวิชาชีพของนักกายภาพบําบัดรายด้านพบว่า  ด้าน
เอกลกัษณ์ทางวิชาชีพมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นการ
วางแผนวิชาชีพ และดา้นการคงอยูใ่นวิชาชีพมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 
ผลการทาํนายปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีผลต่อความผกูพนัในวิชาชีพ
ของนกักายภาพบาํบดัพบวา่ ปัจจยัค ํ้าจุนมีผลต่อความผกูพนั
เท่ากบัร้อยละ 20.4  ปัจจยัจูงใจมีผลต่อความผูกพนัเท่ากบั
ร้อยละ 43.0 
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัจูงใจมีผลต่อ
ความผูกพันในวิชาชีพของนักกายภาพบําบัด  อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติ (p<0.001) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี
หน่ึงคือ ปัจจยัจูงใจ (Motivating factors) มีผลต่อความผกูพนั
ในวิชาชีพของนกักายภาพบาํบดั และพบว่าปัจจยัคํ้าจุนมีผล
ต่อความผูกพันในวิชาชีพของนักกายภาพบําบัด อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติ (p=0.003) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี
สองคือ ปัจจยัค ํ้าจุน (Hygiene factors) มีผลต่อความผกูพนั
ในวชิาชีพของนกักายภาพบาํบดั 

ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั คือ ควรมีการประเมิน
นักกายภาพบําบัดประจําปี เพ่ือดูผลและประเมินผลการ
ทาํงาน ทาํให้นักกายภาพบาํบดัมีโอกาสมากข้ึนท่ีจะไดรั้บ
โอกาสการแต่งตั้ งเพ่ือทําหน้าท่ีใหม่ หรือได้โยกยา้ยไป
ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน ตามผลงานท่ีไดป้ระเมินไวอ้ยา่งเหมาะสม  
องคก์รหรือผูบ้งัคบับญัชาควรใหโ้อกาสมอบหมายงานใหม่ๆ 
นอกเหนือจากงานท่ีปฏิบติัอยู ่เพ่ือไม่ให้เกิดความน่าเบ่ือใน
งาน  ภาครัฐหรือระดบัผูบ้งัคบับญัชาควรหาแนวทางในการ
ปรับเงินเดือนหรือปรับเกณฑ์การข้ึนเงินเดือนให้เหมาะสม
กบังานหรือภาระงานบุคลากร  เพ่ือทาํใหเ้กิดความพึงพอใจท่ี
อาจส่งผลต่อความผกูพนัในวชิาชีพของนกักายภาพบาํบดัได ้
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ABSTRACT 
 
Background: From the survey, a lack of physical therapists was observed, so the researchers were interested in 
studying the motivating factors affecting professional commitment of physical therapists. This information would 
be used to promote professional commitment of physical therapists. It would also lead to a better health service 
system and greater access to physical therapy services. 
Objectives: The study aimed to measure the level of professional commitment of physical therapists and analyze 
motivation affecting professional commitment. 
Materials and Methods: This research employed  a descriptive design.. Representative subjects comprised 
physical therapists from 12 regional health providers in Thailand. Representative subjects were calculated using 
Krejcie and Morgan’s formula totaling 301 representative subjects. Data were collected by questionnaire, divided 
in 3 parts: personal information, motivation and professional commitment. In all, 281 questionnaires (93%) were 
returned and analyzed. Descriptive statistics such as frequency distribution, mean and percentage were used to 
explain characteristics.  Multiple Linear Regression was used to analyze independent variables influence on 
dependent variables. 
Results: In all, 85.8% of subjects were female Most (44.9%) were aged from 30-39. In all, 65.5% were single. 
The average working experience was 7.5 years, and average salary was 22,959  THB. Exactly 56.9% thought 
their received salaries were sufficient. Professional commitment level of the physical therapists was at a high level 
(=10.14, SD=8.7). Both hygiene factors and motivating factors could help predict professional commitment of 
the physical therapists at the level of 35.2% (r = 0.593, p<0.001).        
Conclusion: The result of analyzing the prediction of motivating factors affecting professional commitment of 
the physical therapists showed that both hygiene and motivating factors could help predict professional 
commitment of the physical therapists at the level of 35.2% 
 
Keywords: Professional commitment, physical therapist, hygiene factor, motivation factor 
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