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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล 
รัตนาธิเบศร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีจ านวน 120 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอย
พหุคูณ  

  ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-35 ปี ระดับการศึกษาปริญญา
ตรี ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สถานภาพโสด และรายรับต่อเดือน 10,001- 20,000 บาท และผลการวิจัยยัง
พบว่าปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานและปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (  = 3.25,S.D.= 0.552)และ (  = 4.03,S.D. = 0.829) ตามล าดับ  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายการ
พยาบาล โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.549 (R2 = 0.549) แสดงว่าตัวแปรอิสระคือปัจจัยจูงใจมีผลต่อตัวแปร
ตาม คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่น
แนล รัตนาธิเบศร์ได้ร้อยละ 54.90 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีจ านวน 1 ด้าน คือ ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่
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การงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์
เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ 

ค าส าคัญ: ปัจจัยจูงใจ, ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ 

ABSTRACT 
  The objective of this research was to study  factors affecting performance efficiency of 

personnel of nursing department of Kasemrad International Rattanatibeth hospital, The 
samples of this study were 120 employees. They were selected through simple random 
sampling. This research was a quantitative research. The research instrument was a 
questionnaire. Frequency, percentage, mean, standard deviation and multiple regression 
analysis were the statistics used to analyze data. 

    The findings revealed that most of the participants were females aged between 21-35 
years old with the nurse bachelor’s degree. Most of respondents had the average monthly 
income less than 10,001-20,000 baht. And results, it found that the motivation factors in work 
and work efficiency factors were at high levels of their opinions (  = 3.25, S.D. = 0.552) and (  
= 4.03, S.D. = 0.829) respectively. 

   The results from hypothesis testing showed that factors affecting performance 
efficiency of personnel of nursing department of Kasemrad International Rattanatibeth hospital 
had a  statistical significance level at  0.05. R Square of the model was found as 0.549 which 
indicated that motivation factors (i.e. independent variable) affected performance efficiency of 
personnel  of nursing department of Kasemrad International Rattanatibeth hospital at 54.90 
percent. As for the results of hypothesis testing, it was found that   responsibility with 
colleagues affected   the performance efficiency of personnel of nursing department of 
Kasemrad International Rattanatibeth hospital. 

 Keywords: Motivation factors, Performance efficiency, Kasemrad International Rattanatibeth 
hospital  

บทน า 

ในปัจจุบันพยาบาลเป็นบุคคลากรทางการแพทย์ที่ส าคัญและเป็นก าลังหลักของระบบบริการสุขภาพ
ของประเทศในการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนทุกช่วงชีวิต คุณลักษณะของพยาบาลจึงได้ถู กคาดหวังจาก
สังคมค่อนข้างสูงมาก บทบาทหน้าที่ของพยาบาลจึงเปรียบเสมือนเสาหลักในการดูแลสุขภาพของประชาชน
โดยเฉพาะผู้ที่เจ็บป่วยนั้นมีความส าคัญมาก เพราะพยาบาลเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยมากที่สุดและผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ฉะนั้นพยาบาลจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ที่เป็นเลิศ ทั้งทางด้าน
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วิชาการ ความมีสมรรถนะทางวิชาชีพ การมีคุณธรรม จริยธรรม ดังนั้นวิชาชีพพยาบาลจึงเป็นวิชาชีพที่ส าคัญ
อย่างยิ่งและจ าเป็นต่อสังคม ถือเป็นอาชีพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี โดยงานพยาบาลนั้นต้องใช้หลักการ ให้บริการ
แบบองค์รวม คือกาย จิต สังคม จิตวิญญาณ ต้องใช้ความรู้ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยทั้งในระยะวิกฤต 
ระยะสุดท้ายของชีวิต และผู้ป่วยเรื้อรัง รวมถึงเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยง ต้องท างานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อต่างๆ  
หรืองานที่ท าอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของตน  อีกทั้งยังเป็นอาชีพที่ต้องท างานหนัก
ติดต่อกันเป็นเวลานาน ต้องมีการขึ้นเวรติดกันอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากสัดส่วนจ านวนผู้ป่วยต่อจ านวนพยาบาล
ไม่สมดุลกัน เกิดปัญหาขาดแคลนอัตราก าลัง ท าให้เกิดภาระงานมาก ส่งผลให้เกิดความอ่อนล้าทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ และยังส่งผลให้เกิดความเครียด ท าให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างาน  รวมถึงคุณภาพการ
ให้บริการ  

ฉะนั้นแรงจูงใจจึงเป็นสิ่งส าคัญมากต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ถ้าองค์กรมีแรงจูงใจ
ในระดับที่สูงอยู่เสมอ บุคลากรก็จะมีความพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ มีความอดทน และมีปัญหาในการ
ปฏิบัติงานน้อยมาก ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่องค์กรควรท าให้เกิดขึ้น เพื่อท าให้
บุคลากรมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ท าให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี มีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ จึง
ท าให้ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ และอีกประการหนึ่งการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นั้น  บุคลากร
ทุกคนมีส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการช่วยขับเคลื่อน ผลักดัน ให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ซึ่งความร่วมมือ
ร่วมกันนั้นเองจะน าพาองค์กรไปสู่ผลส าเร็จ (ธัชฤทธิ์ ปนารักษ์, 2555)  
 ฝ่ายการพยาบาล(Nurses Service Organization)โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิ
เบศร์ จึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ  ให้การพยาบาลที่ถูกต้อง 
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการครอบคลุม  4 มิติ คือป้องกัน รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟู โดยยึดหลักการพยาบาลแบบองค์รวม กาย จิต 
อารมณ์ สังคม เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตสร้างความพึงพอใจทั้งผู้ให้และผู้รับบริการโดยให้การบริการ
พยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมเพิ่มศักยภาพบุคลากรและสร้างสุขให้กับบุคลากรเพื่อ
ธ ารงรักษาให้บุคลากรคงอยู่ และพัฒนาองค์กรพยาบาลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดระบบบริการ
พยาบาลผู้ป่วยให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยในหน้างานแต่ละหน่วยงาน/มีความสอดคล้องกับกลุ่มโรคส าคัญที่
ทีมน าทางคลินิก ให้ความส าคัญ การจัดการความเจ็บปวด ความสามารถในการดูแลตนเอง ส่งเสริมทีมสร้างการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน้างานพัฒนากระบวนการนิเทศเชิงคลินิกเพิ่มขึ้นทั้งในทีมงานและร่วมกับ สหสาขา
วิชาชีพโดยเฉพาะกระบวนการพยาบาลในกลุ่มผู้ป่วยซับซ้อน เสี่ยงสูง หรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อ
น าไปพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถทางการพยาบาลได้ดียิ่งขึ้นในทุกระดับ 

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ เนื่องจากฝ่ายการพยาบาล
เป็นหัวใจที่ส าคัญในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อน าผลการศึกษาไปส่งเสริมและพัฒนาวางแผนกล
ยุทธ์ทางทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  ฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ 

 
สมมติฐานของงานวิจัย 
 ปัจจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเกษม
ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ 

 
ขอบเขตของงานวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  ฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของงานวิจัย ดังต่อไปนี้ 

1. ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรในฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเกษมราษฎร์
อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ จ านวน 164 คน ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานผู้
ช่วยเหลือคนไข้ (โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์, 2564)  
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากทราบจ านวนประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือบุคลากรในฝ่ายการ
พยาบาลโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ จึงใช้การก าหนดขนาดตัวอย่าง จากสูตร
ค านวณตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้จ านวน 116.31 คน อย่างน้อยใช้ 117คน แต่เพื่อ
ป้องกันการเก็บข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์จากแบบสอบถาม จึงเพิ่มขนาดตัวอย่างเป็นจ านวน 120 ตัวอย่าง 

2. ขอบด้านเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา 
  ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านการ
ได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร ด้านความมั่นคงในการท างาน ด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างาน และด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์  
  ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาล
เกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ 
 3. ขอบเขตพื้นที่: พื้นที่วิจัยในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ คือฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเกษมราษฎร์
อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ 
 4. ขอบเขตระยะเวลา: ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. เพื่อท าให้ทราบถึงปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ซึ่งจะสามารถน าผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ไป เป็น
แนวทางพัฒนาปัจจัยแรงจูงใจในการบริหารงานบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
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 2. เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการจัดท าแผนงานในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กร 
 3. เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลให้แก่ผู้บริหารใช้ประกอบพิจารณาด าเนินกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ของฝ่ายการ
พยาบาลโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ 

การทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเกษม
ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน 
ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง กระบวนการ วิธีการ หรือการกระท าใด ๆ ที่น าไปสูผ่ลส าเร็จ โดย

ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ได้แก่ ทรัพยากรทางธรรมชาติ แรงงาน เงนิทุน และวิธีการด าเนินการหรือประกอบการที่มี
คุณภาพสูง สุดในการด าเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ อย่างไรก็ตามการด าเนนิการใด ๆ นัน้ก็ข้ึนอยู่กับทรัพยากร 
ณ ขณะนั้นดว้ยว่าม ีคุณภาพและปริมาณเพียงใด หากมีคุณภาพมากการจะใช้อย่างเต็มศักยภาพได้นัน้จะต้องใช้
ในปริมาณน้อยจึงจะเรียกได้วา่ มีประสิทธิภาพต่างกันกับทรัพยากรที่มีปริมาณมากแต่คุณภาพต่ าที่จะต้องเลือก
วิธีการดึงศักยภาพของทรัพยากรออกมา ให้ได้มากที่สุดจงึจะเรียกว่ามีประสทิธิภาพ 
 กิตติชัย ลาภวุฒิโรจน์ (2558) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความส าเร็จในการ
ปฏิบัตงิานเปน็ไปตามมาตรฐาน และเปา้หมายที่องค์กรก าหนดให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์โดยตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้บริการให้เกิดความพึงพอใจ ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อยา่งรวดเร็วซึ่ง
ความส าเร็จนัน้ จะต้องประกอบด้วยปริมาณของงาน  
  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างาน 

ภุมรินทร์  ทวิชศรี (2552) อธิบายว่า พฤติกรรมของคนในองค์กรจะถูกก าหนดและควบคุมโดยแรงจูงใจ
ต่าง ๆ ซึ่งแรงจูงใจเหล่านี้จะมีลักษณะแตกต่างกันไปส าหรับแต่ละบุคคล ถ้าผู้บริหารมีความเข้าใจในการ
บริหารงานบุคคลเป็นอย่างดีประกอบกับมีปัจจัยที่เป็นสิ่งจูงใจมาก บุคลากรในองค์กรนั้นย่อมเกิดความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานมาก การจูงใจในการท างาน คือ การสร้างส่วนประกอบในการท างาน เพื่อโน้มน้าวจิตใจให้คนมี
ความรู้สึกผูกพันอยู่กับการท างาน อยากท างานโดยทุ่มเท และเสียสละเพื่อองค์กร การจูงใจจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัย
สิ่งจูงใจเป็นเครื่องล่อ การจูงใจเป็นความพยายามอย่างมีระบบของหน่วยงานที่จะลดปัญหาต่าง ๆ ที่เผชิญหน้ากับ
บุคลากรใหม่ เพื่อให้เขามีความสุข ความพอใจกับงานและต าแหน่งของเขา เพื่อผลักดันพฤติกรรมในการท างาน
ให้ด าเนินไปในทิศทางที่ต้องการและมีประสิทธิภาพ 
  การปฏิบัติงานด้วยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องประกอบไปด้วยปัจจัยต่าง ๆ ทั้งในด้านส่วนบุคคล
และด้านสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงาน ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ
หรือไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานได้  หากองค์การมุ่งมั่นที่จะประสบความส าเร็จแล้ว องค์การต้องค านึงถึงปัจจัย
แวดล้อมเหล่านี้ด้วยบุคคลจะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากหรือน้อยนั้น ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของ
บุคคลและองค์ประกอบที่เป็นแรงจูงใจที่มีอยู่ในงานนั้นด้วย 
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          ทฤษฎี 2 ปัจจัย ของ Herzberg (Herzberg's two-factor theory) 
   ทฤษฎี 2 ปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg, 1979) เป็นทฤษฎีจูงใจ โดยเสนอว่าปัจจัยในการท างาน
เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการท างานและไม่พึงพอใจในการท างานหมายถึง  การท างานโดยหลักการของเจ้าของกิจการ
ที่จะพยายามสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงาน  โดยการสร้างความพอใจนี้ สรุปว่า บุคคลจะมีความต้องการในงานที่
แยกจากกันเป็นอิสระซึ่งจะขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย ได้แก่ 

1. ปัจจัยจูงใจ (Motivator factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงหรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นปัจจัยที่
เป็นตัวกระตุ้นสภาพแวดล้อมของการท างานที่ท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ และเกิดการจูงใจให้บุคคลในองค์กร
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยปัจจัยเหล่านี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมี
อยู่ 5 ปัจจัยด้วยกัน  ได้แก่ ความส าเร็จในการท างาน (Achievement)  การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) 
ลักษณะของงานที่สร้างสรรค์และท้าทาย (Work itself)  ความรับผิดชอบในงาน (Responsibility) ความก้าวหน้าใน
อาชีพ (Advancement)   

2. ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene factors) เป็นปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นที่ทุกคนจะต้องได้รับการตอบสนอง 
ปัจจัยเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งจูงใจที่จะท าให้คนท างานมากขึ้น หรือการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ตลอดจนเป็นสิ่ง
กระตุ้นให้บุคคลกระตือรือร้นในการท างานมากยิ่งขึ้น แต่เป็นปัจจัยเบื้องต้นเพื่อป้องกันไม่ให้คนไม่พอใจในงานที่ท า 
เท่านั้น ปัจจัยเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกันกับสภาพแวดล้อมของการท างานที่ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจใน
งาน และร่วมรักษาให้บุคคลปฏิบัติงานในองค์กร ซึ่งมีอยู่ 7 ปัจจัย ได้แก่นโยบายการบริหารขององค์กร 
(Company policies and administration) การปกครองบังคับบัญชา (Supervision) ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลในองค์การ (Relationship with supervisors Peers and   subordinates)  ค่าจ้างและผลตอบแทน 
(Salary)  สถานภาพในการท างาน (Working condition) ความมั่นคงในงาน (Job security)  ต าแหน่งงาน 
(Status)  
  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร ์

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปขนาดใหญ่มี
จ านวนเตียงรวมทั้งหมด 400 เตียง ที่ให้บริการแบบบูรณาการด้านการป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟู
สภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ ให้กับประชาชนในจังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานครและรอยต่อ จังหวัด
ใกล้เคียง เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง มีแพทย์เฉพาะทางหลากหลาย
สาขา และเพียบพร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ทันสมัย 

วิสัยทัศน์ 
 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ เปน็โรงพยาบาลเอกชน ผูน้ าในการให้บริการ
สุขภาพในเขตวงแหวนตะวนัตก (West Gate) ของกรุงเทพมหานคร ภายใต้มาตรฐานแห่งชาติผูร้ับบริการมีความ
เชื่อมือและไว้วางใจ 

พันธกิจ 
- ให้การดูแลรักษาพยาบาลตามมาตรฐานสากลเพื่อความเปน็เลศิด้านการรักษาและการให้บริการ 
- สร้างองค์กรที่มุ่งเน้นสร้างความผูกพันกับผู้รบับริการ 
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- สร้างเสริมสิ่งแวดล้อมในการท างานและสิ่งแวดล้อมรอบโรงพยาบาลให้เกิดความปลอดภัยแก่
ผู้รับบริการและพนักงานสรา้งวฒันธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) 
- ให้การบริการผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยทีี่ทันสมัย 
ค่านิยม 

ค่านิยมขององค์กรเป็นค าย่อ KIIHH 
 K Knowledge Management พาเรียนรู้ (ความรู้ HA/JCI) 

I Integrated Digital Information for International Standard การบูรณาการ ข้อมูล  
   (การใช้งานระบบ SSB) 
I Integrity and Honesty ความซื่อสัตย์สุจริต 
H Hospitality การให้บริการที่ดี 
H High Quality and Safety โรงพยาบาลที่มีคุณภาพและปลอดภัย 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
สุรพงษ์   ฉันทพฒันพ์งศ ์(2559) ได้ศึกษาวจิัย เรือ่ง ปจัจัยที่สง่ผลต่อประสทิธิภาพในการท างานของ

พนักงานสายเทคโนโลยีของธนาคารแห่งหนึ่ง พบว่า กลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31 - 40 ปี 
สถานภาพโสดระดับการศึกษาปริญญาโท ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน 6 - 10 ปี รายได้มากกว่า 50,000 บาท มี
ความเห็นต่อแรงจูงใจในการท างาน สภาพแวดล้อมในการท างาน และประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในระดบัมาก 
(3.57, 3.58, 3.60 ตามล าดับ) และพบวา่บุคลากรที่มีเพศ อาย ุสถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
และรายได้ที่แตกต่างกนัมีประสทิธิภาพในการท างานไม่แตกตา่งกนั ปจัจัยดา้นแรงจูงใจ ประกอบดว้ย ปัจจยัจูงใจ และ
ปัจจัยค้ าจนุมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน และปัจจัยดา้นสิง่แวดล้อมในการท างาน ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมใน
การท างาน ความสัมพันธ์กับเพือ่นร่วมงาน และการสนับสนนุจากผู้บังคบับัญชามผีลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานอย่างมนีัยส าคัญ 0.05 

            เกศณรินทร์ งามเลิศ (2559)ศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานและ
ลูกจ้างองค์การคลังสินค้า  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน และลูกจ้างองค์การคลังสินค้ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นพนักงาน และลูกจ้างองค์การคลังสินค้า
จ านวน 250 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ความถี่ร้อย
ละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ ANOVA การทดสอบถดถอยพหุคูณ Multiple linear 
regression ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิงอายุระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพ โสดระดับ
การศึกษาปริญญาตรีรายได้ต่อเดือน 15,001-25000 บาท และมีประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า 5 ปี ระดับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจ้างองค์การคลังสินค้า ได้แก่ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้าน
นโยบายและการบริหารและด้านความมั่นคงในการท างาน 
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วิธีด าเนินงานวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล
วิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางคอมพิวเตอร์ประชากร ได้แก่ บุคลากรของฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล 
รัตนาธิเบศร์จ านวน 164 คน ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างเนื่องจากทราบประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือบุคลากรในฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์จ านวน  164 คน (โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์
เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์, 2564) จึงใช้การก าหนดขนาดตัวอย่าง จากสูตรค านวณตัวอย่างของ ทาโร่ ยามา
เน่ (Taro Yamane) ได้จ านวน 116.31 คน อย่างน้อยใช้ 117คน แต่เพื่อป้องกันการเก็บข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์จาก
แบบสอบถาม จึงเพิ่มขนาดตัวอย่างเป็นจ านวน 120 ตัวอย่างและใช้การสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) 

สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้ง ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยประมวลผลด้วยวิธีทางสถิติ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ โดยผู้วิจัยได้ก าหนดค่าสถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ ประกอบด้วย 
    1. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
         1.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ ค่าความถี่ 
(Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
 1.2 วิ เคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน และปัจจัยด้าน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิ
เบศร์โดยใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
     2. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยในการ
วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเกษม
ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis - MRA) 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรของฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิ
เบศร์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-35 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี ต าแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ และรายรับต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
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ด้านที่อยู่ในระดับมากอันดับแรก คือ ด้านความส าเร็จในการท างาน (  =3.99 , S.D. = .628) รองลงมาคือ ด้าน
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (  =3.81 , S.D. =.644 ) ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (  =3.644 , S.D. = .714) 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร (  =3.64 , S.D. = .762) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (  =3.62 
,S.D. =.717 )ระดับความคิดเห็นปานกลาง คือ ด้านความมั่นคงในการท างาน (  = 3.09, S.D. =.926 ) ด้านการ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (  =3.02 , S.D. =.911 )ด้านนโยบายบริษัทและการบริหาร(  =2.83 , S.D. =.917 ) 
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน (  =2.76 , S.D. = .8700) และระดับความคิดเห็นระดับน้อย คือ ด้าน
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ (  = 2.15, S.D. =.902 )ตามล าดับ 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความคิดเห็นประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มี
ระดับความคิดเห็นระดับมากเป็นอันดับแรก (  =4.03 , S.D. =.830 ) คือ ท่านตรงต่อเวลาและรักษาเวลาในการ
ปฏิบัติงาน (  =4.03 , S.D. =.830) รองลงมาคือ ท่านมีการวางแผนบริหารเวลา เพื่อให้ได้ปริมาณงานตาม
เป้าหมายที่มีการก าหนดไว้ (  =3.79 , S.D. =.721 ) ท่านสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องและ
ได้มาตรฐานที่องค์กรก าหนด (  = 3.73, S.D. =.753 ) ท่านปฏิบัติงานส าเร็จด้วยความคุ้มค่าและประหยัด
ทรัพยากร (  =3.72 , S.D. =.747 )  และท่านมีการสรุปผลการปฏิบัติงานและผลงานเป็นประโยชน์ในการ
น าไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานอื่น ๆ ในอนาคต (  =3.59 , S.D. =.835 ) ตามล าดับ  

ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคคลากรฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ปรากฏผลตามตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 

ปัจจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานของบุคลากรฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร ์

ตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(B) 
Beta t Sig. 

ความส าเร็จในการท างาน (X1) 0.142 0.138 1.278 0.204 
 

การได้รับการยอมรับนบัถือ (X2) 0.151 0.168 1.567 0.120 
 

ลักษณะของงานที่ปฏบิัติ (X3) -0.019 -0.021 -0.166 0.868 
 

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (X4) 0.381 0.379 3.387  0.001*          
 

การก้าวหน้าในหนา้ที่การงาน (X5) -0.085 -0.120 -1.246 0.215 
 

นโยบายบริษัทและการบริหาร (X6) 0.043 0.060 0.518 0.605 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร (X7) 0.140 0.165 1.864 0.065 
 

ความมั่นคงในการท างาน (X8) 0.135 0.193 1.923 0.057 
 

สภาพแวดล้อมในการท างาน (X9) -0.056 -0.075 -0.698 0.487 
 

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ (X10) -0.030 -0.042 -0.413 0.681 
 

ค่าคงที่ 0.705  2.229 0.028* 
 

R= 0.741, R2 = 0.549, SEE=0.454, F=13.276, Sig. = 0.000, * =P< 0.05 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.549 (R2 = 0.549)  แสดงว่าตัว
แปรอิสระ  คือ ปัจจัยจูงใจมีผลต่อตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของฝ่ายการ
พยาบาลโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ร้อยละ 54.90 และเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่ามี 1ด้าน คือ ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Beta=0.379)  มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร บุคลากรของฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ 
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อภิปรายผลการวิจัย 

  จากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จ านวน 1 ด้าน คือ ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถ
อภิปรายผลเพิ่มเติมได้ดังนี้ 

  ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในความเห็นของผู้วิจัย
คิดว่า เนื่องมาจากการท างานได้ส าเร็จลุล่วงตามเวลาและปริมาณงานที่เหมาะสม ทั้งการแก้ไขปัญหา ใช้ความรู้ 
ความสามารถอย่างเต็มที่ และการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระของบุคลากร ซึ่งมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใน
ระดับความคิดเห็นมาก จึงมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาล
เกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ สอดคล้องกับการวิจัยของณัฐพร นิ่มนวล (2563)ซึ่งศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด ได้กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
ส านักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพราะความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ และมีอ านาจในการรับผิดชอบได้อย่างดี เมื่อท าการวิจัยแล้ว พบว่าระดับ
ความคิดเห็นด้านปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความรับผิดชอบ คือ ความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบให้ส าเร็จ โอกาสได้รับ มอบหมายให้ท างานส าคัญ และการมีอิสระในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้
ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  

  ด้านความส าเร็จในการท างาน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในความเห็นของ
ผู้วิจัยคิดว่าเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความส าเร็จ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก บุคคลากรในหน่วยงานพยายามหาวิธีปรับปรุงแก้ไขงานที่ปฏิบัติอยู่ให้ดีขึ้นเสมอ และ
พยายามท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จตามเป้าหมาย ท าให้รู้สึกมีความภาคภูมิใจกับความส าเร็จของงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิรินภา ทาระนัด (2561) ได้ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นในเขตพื้นที่อ าเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าปัจจัยด้านความส าเร็จในการท างาน ไม่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

  ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในความเห็นของผู้วิจัย
คิดว่าเนื่องมาจากลักษณะงานที่ปฏิบัติมีความท้าทายความรู้ ความสามารถ ต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และมีการปฏิบัติงานที่เป็นขั้นตอนและกระบวนการท างานที่ชัดเจนของบุคลากร ซึ่งมี ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในระดับความคิดเห็นมาก จึงไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ สอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาคณาธิป จันทร์สง่า 
(2561) ซึ่งศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ ส านักงานเขตส านักงานเขตสัม
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พันธวงค์ กรุงเทพมหานคร พบว่า ลักษณะงานที่ปฏิบัติไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ 

  ด้านการก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในความเห็นของ
ผู้วิจัยคิดว่าเนื่องมาจากการที่บุคลากรได้รับการสนับสนุนด้านการฝึกอบรม สัมมนา หรือการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้  แม้กระทั่งการได้มีโอกาสได้เสนอความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน รวมถึงต าแหน่งในหน้าที่การงานมี
โอกาสก้าวหน้า ซึ่งมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับความคิดเห็นมาก จึ งไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ สอดคล้องกับ
การวิจัยของพระมหาคณาธิป จันทร์สง่า (2561) ซึ่งศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ ส านักงานเขตส านักงานเขตสัมพันธวงค์ กรุงเทพมหานคร พบว่า โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ไม่
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ 

  ด้านนโยบายบริษัทและการบริหาร ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในความเห็นของ
ผู้วิจัยคิดว่า เนื่องจากองค์กรในปัจจุบันมีการก าหนดไว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นด้านนโยบาย กฎหมาย และ
ข้อบังคับขององค์กร แต่เนื่องจากปัจจุบันโครงสร้างและอัตราก าลังบุคลากรยังคงมีไม่เพียงพอกับประมาณงานที่
เพิ่มขึ้น แม้จะไม่สัมพันธ์กันระหว่างนโยบายและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น แต่บุคลากรก็ยังมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับความคิดเห็นมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐวัตร เป็ง
วันปลูก (2560) ซึ่งศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการ 

          ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใน
ความเห็นของผู้วิจัยคิดว่า เนื่องจากผู้บังคับบัญชาได้ให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน และการปฏิบัติงานการได้รับ
ความร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติงาน และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับความคิดเห็นมาก จึงไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ
เกศณรินทร์ งามเลิศ (2559) ซึ่งศึกษาเรื่องแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาและ
ลูกจ้าง องค์การคลังสินค้า พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในองค์การไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานหารประจ าสังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 

  ด้านความมั่นคงในการท างานไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยความเห็นของ
ผู้วิจัยคิดว่า เนื่องจากองค์กรมีความมั่นคง มีความน่าเชื่อถือ มีสถานะทางการเงินที่มั่นคง และบุคคลากรมี
ความตั้งใจที่จะท างานในองค์กรนี้จนเกษียณอายุอยู่ในระดับปานกลางจึงไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคคลกรฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของนลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 อยู่ในระดับมากโดยที่ต าแหน่งหน้าที่ของ ท่านมีความ
มั่นคงดีแล้ว อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาการท างานในหน่วยงานนี้ช่วยส่งเสริมความมั่นคงในชีวิตส่วนตัวของ
ท่าน ในขณะที่ท่านมีความตั้งใจที่จะท างานในหน่วยงานนี้จนเกษียณอายุอยู่ ในระดับน้อยที่สุด 
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  ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในความเห็นของ
ผู้วิจัยคิดว่าเนื่องจากอุปกรณ์ประจ าส านักงานเอื้ออ านวย ความพึงพอใจกับความสะอาดของอาคารและสถานที่ 
รวมถึงบรรยากาศในการท างานมีความเหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในระดับความคิดเห็นมาก จึงไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาคณาธิป จันทร์
สง่า (2561) ซึ่งศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ ส านักงานเขตสัมพันธวงค์ 
กรุงเทพมหานครพบว่าสภาพแวดล้อมในการท างานไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ส านักงานเขตสัมพันธวงค์ กรุงเทพมหานคร 

  ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ซึ่งในความเห็น
ของผู้วิจัยคิดว่า เนื่องจากการก าหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของบุคลากรฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ยังไม่ มีความเหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
รวมถึงค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา และค่าตอบแทนอื่น ตลอดจนการได้รับค่าครองชีพที่อาจจะไม่เหมาะสม ไม่
พอเพียงกับสถานการณ์ของเศรษฐกิจในช่วงวิกฤติที่มีโรคระบาดในปัจจุบัน  ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ      
ณัฐพร นิ่มนวล (2563)ซึ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ  ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่กล่าวว่าด้านค่าตอบแทนไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเนื่องจากเงินเดือนที่ได้รับมีความเหมาะสมกับปริมาณงานที่ปฏิบัติค่าตอบแทนต่าง ๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าล่วงเวลา มีความเหมาะสม และเงินเดือนที่ได้รับมีความเหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบัน ซึ่งมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากดีอยู่แล้ว จึงไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ของข้าราชการ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ที่น าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.) ควรมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับต าแหน่ง ความรู้ 
ความสามารถ และให้โอกาสบุคลากรได้ท างานที่ส าคัญในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการท างาน ท าให้
เกิดความเข้าใจและความช านาญในการปฏิบัติงาน และหากมีข้อปัญหาหรือข้อสงสัย ผู้บังคับบัญชา  สามารถให้
ค าแนะน าปรึกษา และชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติได้อย่างชัดเจน  เพื่อบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและส าเร็จตามก าหนดเวลา 

            2.) ควรเปิดโอกาสในการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรสามารถหาแนวทางในการปรับปรุง  
แก้ไขและการพัฒนางานที่ปฏิบัติให้ดีขึ้น และเมื่อผลงานนั้นส าเร็จแล้วต้องให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกพึงพอใจ ปลาบปลื้มใจ
ในการเป็นส่วนหนึ่งในความส าเร็จนั้นด้วย 

2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
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  1.) ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ในส่วนของระดับ
ผู้บริหาร เพื่อให้ทราบปัจจัยในการบริหาร และสามารถน ามาบูรณาการในการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานต่อไป  

2.) ควรศึกษาเปรียบเทียบการประเมินสภาพการท างาน ปัญหาและอุปสรรคของบุคลากร
เฉพาะแต่ละส่วนงาน เพื่อน าปัญหาและอุปสรรคมาด าเนินการปรับปรุงแก้ไข บูรณาการในการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น  
  3.) ควรเพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก หรือการสนทนากลุ่ม เพื่อให้ผลของ

งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
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