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บทคัดยอ 

 การวิจัยเชิงสำรวจนี้วัตถุประสงคเพื ่อ 1) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรฝายการคลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายการ

คลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร รายไดเฉลี่ยตอ

เดือน และอายุการทำงาน ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ บุคลากรฝายการคลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ จำนวน 

319 คน ทำการคำนวณหากลุมตัวอยาง โดยการคำนวณใชสูตรของยามาเนไดกลุมตัวอยางจำนวน 180 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย      

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติการทดสอบ t-test การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความ

แปรปรวนทางเดียว (One- way ANOVA) และการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธความถดถอยเชิงพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) ผลการวิจ ัยม ีด ังน ี ้  1) ปจจัยในการทำงานของบุคลากรฝ ายการคลัง 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ อยู ในระดับมาก 2) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายการคลัง 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ อยูในระดับมาก 3) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝาย

การคลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ ทำใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม

แตกตางกัน สวนดานประเภทบุคลากร อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และอายุการ

ทำงาน ทำใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) ปจจัยในการ

ทำงานดานความรูและความเขาใจในงานที่ทำ ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน และดานความมั่นคงกาวหนา
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ภายในองคกร สงผลเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายการคลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

โดยมีอำนาจ พยากรณรอยละ 78.5 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 

 

คำสำคัญ : ปจจัยในการทำงาน; ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน; โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

 

Abstract 

 The objective of this survey research was 1) to study determinants that affect the work 

efficiency of personnel in the finance department at Chulalongkorn Hospital. 2) to study the 

work efficiency of personnel in the finance department of King Chulalongkorn Memorial Hospital. 

Classified by gender, age, status, education level, personnel type, average monthly income, and 

year’s experience. The populace of this research was finance personnel of the King 

Chulalongkorn Memorial Hospital for 319 people. Calculate the sample group by using the 

Yamane formula, and obtain a sample group of 180 people. The equipment used in the research 

was a questionnaire. Statistics used in data analysis include frequency, percentage, average, 

standard deviation, data analysis with t-test statistics, data analysis with One-Way ANOVA 

statistics, and Multiple Regression Analysis. The result was 1) Working determinants of personnel 

in the finance department of King Chulalongkorn Memorial Hospital is at a high level. 2) The 

work efficiency of the personnel in the finance department of King Chulalongkorn Memorial 

Hospital is at a high level. 3) Compared to the work efficiency of the personnel in the finance 

department at King Chulalongkorn Memorial Hospital classified by personal factors, gender does 

not make the work efficiency different. And in terms of personnel type, age, status, education 

level, average monthly income, and year’s experience, make the work efficiency varies with 

statistical significance at the 0.05 level. 4) Work factors in knowledge and understanding of the 

work performed, working environment, and progressive stability in the organization, positively 

affect the work efficiency of the personnel in the finance department of King Chulalongkorn 

Memorial Hospital with a forecasting power of 78.5% at a level of statistical significance of  0.01. 

 

Key words : working determinants; work efficiency; King Chulalongkorn Memorial Hospital  
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บทนำ 

 ในการบริหารองคการไมวาภาครัฐ หรือเอกชน ใหประสบความสำเร็จนั้น นอกจากตองอาศัยผูนำหรือ

ผูบริหารแลว กลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนองคการ คือ ทรัพยากรบุคคล เปนปจจัยที่สำคัญ และเปนรากฐาน

ของการพัฒนาองคการโดยจะตองไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพศักยภาพในการปฏิบัติงาน การสรางขวัญและ

กำลังใจในการ โดยองคกร สงเสริมของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน เพื ่อปฏิบัติงานใหบรรลุสู เปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงสงผลที่ดีตอการปฏิบัติงานและคุณภาพของงาน ทั้งนี้การวางแผนทรัพยากร

มนุษย การวิเคราะหการปฏิบัติงาน การฝกอบรมและพัฒนา ประเมินผลของการปฏิบัติงาน การจายคาตอบแทน 

สวัสดิการและผลประโยชนของบุคลากร หากองคการมีการจัดการบริหารที่ดีจะสามารถดูแลรักษาบุคลากรที่มี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีทักษะความรูความสามารถใหอยูกับองคการตลอดไป ซึ่งจะสงผลใหองคการ

ประสบความสำเรจ็ เพราะองคการก็ตองอาศัยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเชนเดียวกัน 

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  เปนโรงพยาบาลขนาดใหญที่ทันสมัยที่สุดแหงหนึ่งของประเทศไทย มีหนาที่

ใหบริการทางการแพทย รักษาฟนฟูสมรรถภาพ ปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพที่ไดมาตรฐาน ใหการฝกอบรม

และคนควาวิจัยทางการแพทยเพื่อสรางความเปนเลิศทางวิชาการ โดยใหการรักษาพยาบาลผูปวยในทุกๆ ระบบ 

แบบครบวงจร ดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพตามหลักจรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล ดังนั้นจึงตองมีการนำเอา

ความรูความสามารถ และวิธีการของแตละวิชาชีพมาผสมผสาน โดยใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางราบรื่น

และมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนสูงสุดตอประชาชนที่มาใชบริการ  ซึ่งทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ไดมีการ

พัฒนาการใหบริการทางการแพทยรักษาฟนฟูสมรรถภาพ ปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพใหไดมาตรฐาน มีการ

ฝกอบรมและคนควาวิจัยทางการแพทย เพ่ือสรางความเปนเลิศทางวิชาการโดยใหการรักษาพยาบาลในทุกระบบ

แบบครบวงจร เพื่อใหโรงพยาบาลจุฬาลงกรณไดเปนโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ และเปนที่ยอมรับของผูมารับบริการ 

 จากความเปนมาเกี ่ยวกับการใหบริการ ในฐานะที ่ผูศึกษาเปนบุคลากรฝายการคลัง โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ จึงเกิดความสนใจในการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายการคลัง โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ โดยศึกษาปจจัยในการทำงานดานความรูความเขาใจในงานที่ทำ สภาพแวดลอมในการทำงาน 

ความสัมพันธกับบุคลากรภายในองคกร ความมั่นคงกาวหนาภายในองคกร ขวัญและกำลังใจในการทำงานและ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานคุณภาพงาน ปริมาณงาน และเวลาที่ใชในงาน เพื่อกำหนดแนวทางในการ

พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายการคลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ตอไป 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อศึกษาปจจัยทีม่ีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายการคลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายการคลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ จำแนก

ตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร รายไดเฉลี่ยตอเดือน และอายุการทำงาน 
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สมมติฐานในการวิจัย 

 1. ปจจัยในการทำงานมีผลตอประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของบคุลากร ฝายการคลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

 2. ปจจัยสวนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร รายไดเฉลี่ยตอเดือน และ

อายุการทำงานตางกัน ทำใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายการคลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณตางกัน  

 

ขอบเขตงานวิจัย 

 1. ขอบเขตดานเนื้อหาและประเด็นการศึกษา 

 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายการคลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

 2. ขอบเขตของประชากร  

 บุคลากรฝายการคลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ซึ่งประกอบดวย เจาหนาที่ประจำและ ลูกจางชั่วคราว จำนวน 319 คน   

3. ขอบเขตระยะเวลา 

 การดำเนินการวิจัยเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนเมษายน 2565 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. เพื ่อเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของบุคลากรฝายการคลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ             

นำขอมูลที่ไดไปปรับปรุงและพัฒนาใหเกิดการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตอองคกรใหมากที่สุด 

 2. เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนางานดานตาง ๆ  สงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติ ในองคกรและหนวยงานตาง  ๆ   

ใหเกิดประสิทธิภาพ 

 3. เพื่อเปนแนวทางในการศกึษาคนควาและวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตอไป 

 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการทำงาน 

 อัครเดช ไมจันทร (2560) กลาววา ปจจัยในการทำงานที่มีผลตอประสิทธิภาพในการทำงาน มีดังนี้ 

 1. ความรูและความเขาใจในงานที่ทำ หมายถึง  สิ่งที่พนักงานแตละคนสามารถรับรู เขาใจ เห็นความสำคัญ และ

ปฏิบัติได ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานที่ตนไดรับมอบหมายใหปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานที่ไดกำหนดไว รวมทั้งการ

ไดรับการฝกอบรม และการไดปฏิบัติงานที่ตรงกับความรคูวามสามารถของตนเอง 

 2. สภาพแวดลอมในการทำงาน สภาพทางกายภาพ หรือการจัดบรรยากาศของการทำงานในบริษัท 

ประกอบดวย สภาพพื้นที่การทำงาน แสงสวาง เสียง อุณหภูมิ ความปลอดภัยในการทำงาน อุปกรณเครื่องใชที่จำเปนในการ

ปฏิบัติงานสวนที่รับผิดชอบ มีคุณภาพเพียงพอตอการทำงาน การจัดใหมีสิ่งปองกันอันตรายจากการปฏิบัตงิาน 

และเคร่ืองมือในการปฐมพยาบาลเบื้องตนอยางเพียงพอ  
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 3. ความสัมพันธกับบุคลากรในที่ทำงาน คือ การสรางทัศนคติที่ดีตอกัน การเห็นความสำคัญของความ

เปนมนุษย การแสดงความหวงใยซึ่งกันและกัน การพูดจาหรือการแสดงพฤติกรรมตอผอ่ืูน รวมถึงการไดรับความ

ยุติธรรมภายใตกฎระเบียบของบริษัท ความเทาเทียมกันของพนักงานทุกคน 

 4. ความมั่นคงกาวหนาในงาน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในบทบาทการทำงาน การไดรับการฝกอบรม

เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถ พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของตน การไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมตาม

ความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสรางทัศนคติที่ดีในการทำงานเพื่อใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 5. ขวัญและกำลังใจในการทำงาน คือ ความเปนนามอธรรมที่ไมมีรูปราง ไมสามารถมองเห็นได แตเปน

พฤติกรรมของผูปฏิบัติงานซึ่งแสดงออกในรูปของความรูสึกที่มีตอผูบังคับบัญชา ผูรวมงานผูใตบังคับบัญชา      

หากองคกรใดมีบุคลากรที่มีขวัญกำลังใจดี จะชวยใหการทำงานมีประสิทธิผล ผูบริหารจำเปนตองใหความสำคัญ 

ในเรื่องขวัญกำลังใจแกผูใตบังคับบัญชาทุกคน และหาแนวทางในการเสริมสรางและบำรุงขวัญกำลังใจของ

พนักงานในองคกร ใหอยูในสภาพที่เปนขวัญกำลังใจดี เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

 

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 Peterson and Plowman (1989) ไดสรุปองคประกอบของประสิทธิภาพไว 4 ขอ คือ 

 1. คุณภาพของงาน (Quality) จะตองมีคุณภาพสูงคือผูผลิตและผูใชไดประโยชนคุมคาและมีความพึง

พอใจผลการทำงานมีความถูกตองไดมาตรฐาน รวดเร็ว นอกจากนี้ผลงานที่มีคุณภาพควรกอเกิดประโยชนตอ

องคกรและสรางความพึงพอใจของลูกคาหรือผูมารับบริการ 

 2. ปริมาณงาน (Quantity) งานที่เกิดขึ้นจะตองเปนไปตามความคาดหวังของหนวยงาน โดยผลงานที่

ปฏิบัติไดมีปริมาณที่เหมาะสมตามที่กำหนดในแผนงานหรือเปาหมายที่บริษัทวางไวและควรมีการวางแผน 

บริหารเวลา เพื่อใหไดปริมาณงานตามเปาหมายที่กำหนดไว 

 3. เวลา (Time)  คือเวลาที่ใชในการดำเนินงานจะตองอยูในลักษณะที่ถูกตองตามหลักการเหมาะสมกับ

งานและทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิคการทำงานใหสะดวกรวดเร็วขึ้น 

 4. คาใชจาย (Costs) ในการดำเนินการทั้งหมดจะตองเหมาะสมกับงาน และวิธีการ คือ จะตองลงทุน

นอยและไดผลกำไรมากที่สุด ประสิทธิภาพในมิติของคาใชจาย หรือตนทุนการผลิตไดแก การใชทรัพยากรดาน

การเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยูอยางประหยัด คมุคา และเกิดการสูญเสียนอยที่สุด 

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน 

 นลพรรณ  บุญฤทธิ์ (2558) ปจจัยที่มีประสิทธิภาพเปนสิ่งทำใหเกิดประสิทธิภาพในหลายดาน และใน

หลาย ๆ ระดับในการทำงานซึ ่งมีอยูหลายประการ เชน การฝกอบรม ประสบการณ ความรูสึก ผูกพัน          

ความยุติธรรมในการทำงาน การรักษาระเบียบวินัยในการทำงาน ความเขาใจ และกำหนดแนวคิดในการทำงาน

ใหกระจางความนาเชื่อถือ สมรรถภาพในการทำงาน การกำหนดมาตรฐานที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการ

ฝกสอน และการใหบำเหน็จรางวัลแกผูทำงานไดตามเปาหมาย 
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 อัครวัฒน นิธิจิรวงศ (2559) ไดกลาววาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการ

ทำงาน ประกอบดวยปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 

 1. ปจจัยดานลักษณะงานที่รับผิดชอบคือ การที่เจาหนาที่เทศกิจไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานโดย

ลักษณะของงานเปนงานที่มีนโยบาย เปาหมายและขอบเขตงานที่ชัดเจน เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให

การปฏิบัติงานดำเนินไปอยางมีเสถียรภาพ และมีมาตรฐานเดียวกัน สงผลใหเจาหนาที่เทศกิจมีความรูสึกวาได

ปฏิบัติงานที่เหมาะสมคมุคากับเวลาที่ไดทุมเท เกิดความภาคภูมิใจในการมีสวนรวม สงผลใหมีกำลังใจและตั้งใจปฏิบัติงาน 

 2. ปจจัยดานโอกาสและความกาวหนาในการทำงาน คือ การที่บุคลากรในหนวยงานไดรับเสื ่อน

ตำแหนงที่ดีขึ้นหรือสูงขึ้นกวาเดิม รวมถึงการมีโอกาสไดรับการอบรม สัมมนาดูงานหรือศึกษาตอ เพื่อนำความรู

และประสบการณที่ไดมาใชในการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น สงผลใหบุคลากรเกิดความภาคภูมิใจและพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 3. ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทำงาน หมายถึง การจัดสรรสถานที่ทำงานใหเหมาะสมและ

สอดคลองกับลักษณะงาน เพื ่อความคลองตัวทั้งเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและผูมาขอรับบริการ หากองคกรมี

สภาพแวดลอมที่ดีก็จะทำใหบุคลากรในองคกรกระตือรอืรน รสูึกสะดวกสบาย อยากทำงาน และมีความมั่นคงในการทำงาน 

 4. ปจจัยดานความสัมพันธภายในองคกร หมายถึง บุคคลที่เปนบุคลากรในหนวยงานสามารถปฏิบัตงิาน

รวมกันไดโดยมีความเขาใจซึ่งกันและกัน มีความคุนเคย สนับสนุน เปนมิตร มีความรักความสามัคคี รวมทั้งการ

เสียสละชวยเหลือกันในการปฏิบัติงาน เนื่องจากความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานเปนความสัมพันธที่กอใหเกิด

ความสุขใจจึงเปนปจจัยหนึ่งที่ สงเสรมิประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร 

ขอมูลเบื้องตนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณสรางขึ้นโดยพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระ

มงกุฏเกลาเจาอยูหัว เมื่อครั้งพระพุทธเจาหลวงทรงพระชนมอยูนั้นไดทรงพระราชดำริจัดตั้งสภากาชาดซึ่งเรียก

กันในเวลานั้นวาสภาอุณาโลมแดง ขึ้นไวสำหรับการรักษาพยาบาลผูเจ็บไขไดปวยตามคติของนานาชาติที่เจริญ

แลว แตสภากาชาดไทยยังไมแลวเสร็จบริบูรณ ถาจะทรงบริจาคทรัพยสรางโรงพยาบาลสภากาชาดขึ้น ก็จะเปน

พระกุศลอันประกอบดวยถาวรประโยชนอนุโลมตามพระราชประสงค ของสมเด็จพระบรมชนกนาถและเปน

เกียรติแกราชอาณาจักร เมื ่อทรงพระดำริเห็นพองกัน บรรดาพระราชโอรสพระธิดาในพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงทรงบริจาคทรัพยรวมกันสมทบกับทุนของสภากาชาดสรางโรงพยาบาลขึ้น และทรง

โปรดใหพระราชทานนามตามพระปรมาภิไธยสมเด็จพระบรมชนกนาถวา “โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ” เสด็จพระ

ราชดำเนินทรงเปดโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พุทธศักราช 2457 

  ตามแจงความของสภากาชาดเม่ือ 1 พฤษภาคม 2457 ไดกำหนดจุดมุงหมายใหโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

เปนโรงพยาบาลที ่ดีจริงตองตามวิทยาศาสตรแผพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู หัว 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวกับทั้งแพรเกียรติยศของชาติไทย ใหบริการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ 

และผูปวยไขทั้งในยามสงครามและยามปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ไดใหบริการทางการแพทย พยาบาล

ตลอดจนการนําเทคโนโลยีทางการแพทยและวิทยาศาสตรที่ทันสมัยรวมทั้งระบบคอมพิวเตอรมาใชในการ
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รักษาพยาบาล มีการคนควาวิจัยพัฒนาการรักษาและพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง ทำใหโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณมีความกาวหนาเปนอยางมากในดานการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ดวยการประสานงานกันเปนอยางดี

ระหวางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 ปทิตตา จันทวงศ (2559) ไดการศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของลูกจาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นตอปจจัยดานแรงจูงใจ        

และปจจัยดานสุขอนามัย ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของลูกจางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ และ

ศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของลูกจางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ผล

การศึกษาพบวา 1) ลูกจางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยคาน

แรงจูงใจและปจจัยคานสุขอนามัย รวมทั้งระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทั้งโดยภาพรวมและรายดานอยูใน

ระดับมาก 2) ปจจัยดาน สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของลูกจางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ         

3) ปจจัยดานสุขอนามัย ประกอบดวย นโยบายในการบริหาร ความสัมพันธกับบุคคลอื่น และความมั่นคงในงาน สงผลตอ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของลูกจางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 4) ปจจัยสวนบุคคล 

สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของลูกจางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

 ชมจันทร  แจมจำรัส (2564) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการ

กรมสงเสรมิสหกรณ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการกรม

สงเสริมสหกรณ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยจูงใจและปจจัยดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูใน

ระดับมาก และผลทดสอบสมมติฐาน พบวาปจจัยจูงใจ สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการ

กรมสงเสรมิสหกรณ มีจำนวน 4 ดาน คือ ความสำเร็จในการทำงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และ

ความรับผิดชอบ เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความสำเร็จในการทำงานอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ

ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที ่ปฏิบัติ และการยอมรับนับถือ ตามลำดับ สวนปจจัยอนามัย สงผลตอ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการกรมสงเสริมสหกรณ มีจำนวน 4 ดาน คือ ความสัมพันธกับ

ผูบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ความมั่นคงในงาน และผลตอบแทนเมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวา ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ความมั่นคงในงาน อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความสัมพันธกับ

ผูบังคับบัญชา และผลตอบแทน ตามลำดับ 

 สุรพงษ  ฉันทพัฒนพงศ (2559) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานสาย

เทคโนโลยีของธนาคารแหงหนึ่ง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความแตกตางของปจจัยสวนบุคคล เพื่อศึกษาอิทธิพล

ของปจจัยดานแรงจูงใจในการทำงาน ที่มีผลตอประสิทธิภาพ ในการทำงานของพนักงานสายเทคโนโลยีของ

ธนาคารแหงหนึ่ง และเพื่อศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดลอมในการทำงานที่มีผล ตอประสิทธิภาพในการทำงาน

ของพนักงานสายเทคโนโลยีของธนาคารแหงหนึ่ง ผลการศึกษาพบวา ความเห็นตอแรงจูงใจในการทำงาน 
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สภาพแวดลอมในการทำงาน และประสิทธิภาพในการทำงานอยูในระดับมาก ปจจัยดานแรงจูงใจ ประกอบดวย 

ปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ำจุนมีผลตอประสิทธิภาพในการทำงาน และปจจัยดานสิ ่งแวดลอมในการทำงาน 

ประกอบดวย การมีสวนรวมในการทำงาน ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน และการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชามี

ผลตอประสิทธิภาพในการทำงาน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การศกึษาครั้งนี้ไดศึกษา แนวความคิด ทฤษฎี บทความทางวิชาการและงานวิจัยทีเ่กี่ยวกับปจจัยทีส่งผล

ตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายการคลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ซึ่งกำหนดตัวแปรที่ศึกษาไดดังนี ้  

    ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพ 

4. ระดับการศกึษา 

5. ประเภทบุคลากร 

6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

7. อายุการทำงาน 

ปจจัยในการทำงาน 

1. ความรูและความเขาใจในงานที่ทำ 

2. สภาพแวดลอมในการทำงาน 

3. ความสัมพันธกับบุคลากรภายในองคกร 

4. ความมั่นคงกาวหนาภายในองคกร 

5. ขวัญและกำลังใจในการทำงาน 

 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

1. คุณภาพงาน 

2. ปรมิาณงาน 

3. เวลาที่ใชในงาน 

4. คาใชจายในการดำเนินงาน 
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วิธีการดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝายการคลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

เปนการวิจัยเชิงปริมาณ กลมุตัวอยางทีใ่ชในการวิจัย คือ เจาหนาที่ประจำ และลูกจางชั่วคราว ของบุคลากรฝายการคลัง 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ จำนวนทั้งสิ้น 319 คน คำนวณหากลุมตัวอยาง โดยการคำนวณใชสูตรของ Yamane 

(1973) และใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิตามสัดสวนประเภทประชากร  เก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 แหลง คือ 

แหลงขอมูลปฐมภูมิ ดวยการใชแบบสอบถาม และแหลงขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควา

เอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ วารสาร ผลงานวิจัยที่เกี ่ยวของ และฐานขอมูลคอมพิวเตอร มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

หลักกการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ทดสอบเครื่องมือ

โดยการขอคำแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา และนำแบบสอบถามเสนอตอผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน ตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ไดคาดัชนีความสอดคลอง หรือ IOC (Index of Item Objective 

Congruence) ผลการวิเคราะหปรากฏวาทุกขอคำถามผาน คาดัชนีความสอดคลอง ที่มากกวา 0.60 ขึ้นไป 

จากนั้นนำแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับกลมุตัวอยางที่ไมใชกลมุประชากรในการวิจัย จำนวน 18 คน 

และนำไปหาความเชื่อมั่น โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ทั้งฉบับเทากับ 

0.939 แสดงวาแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได และแบบสอบถามที่ใช แบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

 สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ที่เกี่ยวของกับลักษณะปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร และอายุการทำงาน มีจำนวนขอคำถามทั้งหมด 7 ขอ 

กำหนดใหตอบแบบสอบถามไดเพียง 1 คำตอบ 

 สวนที่ 2 ปจจัยในการทำงาน ตามแนวคิดของ อัครเดช ไมจันทร (2560)  ไดแก ความรแูละความเขาใจ

ในงานที่ทำ สภาพแวดลอมในการทำงาน ความสัมพันธกับบุคลากรภายในองคกร ความมั่นคงกาวหนาภายในองคกร ขวัญและ

กำลังใจในการทำงาน ลักษณะเปนคำถามประเมินคาคะแนน 5 ระดับ (Rating Scale) จำนวนขอคำถาม 31 ขอ 

 สวนที่ 3 ปจจัยที ่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามแนวคิดของ Peterson and Plowman (1989)       

ไดแก คุณภาพของงาน ปริมาณงาน เวลาที่ใชในงาน และคาใชจายในการดำเนินงาน ลักษณะเปนคำถามประเมนิ

คาคะแนน 5 ระดับ (Rating Scale) มีจำนวนขอคำถาม 21 ขอ 

 สวนที่ 4 คำถามปลายเปด ที่เก่ียวของกับการแสดงความคดิเห็นเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรฝายการคลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ควรมีกิจกรรม หรือนโยบายอะไรบางเพ่ือ

สงเสรมิประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายการคลัง โรงพยาบาลจุฬาลกรณ  

 

เทคนิคการวิเคราะหขอมูล 

 1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic)  

  1.1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร รายได

เฉลี่ยตอเดือน และอายุการทำงาน วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ และคารอยละ  
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  1.2 ปจจัยในการทำงาน ไดแก ความรูและความเขาใจในงานที ่ทำ สภาพแวดลอมในการทำงาน 

ความสัมพันธกับบุคลากรภายในองคกร ความมั่นคงกาวหนาภายในองคกร ขวัญและกำลังใจในการทำงาน และ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไดแก คุณภาพของงาน ปริมาณงาน เวลาที่ใชในงาน และคาใชจายในการ

ดำเนินงานวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

 2. สถิติอางอิง (Inferential Statistic)  

  2.1 ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ และประเภทบุคลากรตางกัน นาจะทำใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   

ของบุคลากรฝายการคลัง  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณตางกัน จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติการทดสอบ t-test  

  2.2 ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ประเภท

บุคลากรและอายุการทำงานตางกัน นาจะทำใหประสิทธิภาพในการของบุคลากรฝายการคลัง โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณตางกัน จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One- way ANOVA) หากพบ

ความแตกตางจะนำไปสูการเปรยีบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธี LSD (Least Significant Difference) 

  2.3 ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายการคลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ     

จะใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที ่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายการคลัง 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สามารถสรุปผลการศึกษาออกเปน 5 สวน ดังนี้ 

 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลดานปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา บุคลากรฝายการคลัง 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ จำนวน 180 คน สวนใหญเปนเพศหญิง ที่มีอายุระหวาง 31-40 ป สถานภาพโสด        

มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี เปนเจาหนาที่ประจำ มีระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-25,000 บาท 

และมีอายุการทำงานต่ำกวาหรือเทากับ 5 ป  

 สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี ่ยวกับปจจัยในการทำงานของบุคลากรฝายการคลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ         

พบวาปจจัยในการทำงานของบุคลากรฝายการคลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x = 3.64) และ

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ปจจัยในการทำงานของบุคลากรฝายการคลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  มีคาเฉลี่ยมาก 4 ดาน           

คือ ความรูและความเขาใจในงานที ่ทำ(x = 4.00) ความสัมพันธกับบุคลากรภายในองคกร (x = 3.79) 

สภาพแวดลอมในการทำงาน(x = 3.75) และขวัญและกำลังใจในการทำงาน(x = 3.44) สวนความมั่นคงกาวหนา

ภายในองคกร(x = 3.20) อยูในระดับปานกลาง 

 สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี ่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายการคลัง 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ พบวา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายการคลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x = 3.67) และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
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บุคลากรฝายการคลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  มีคาเฉลี่ยมากทุกดาน ไดแก คุณภาพงาน (x = 3.84) เวลาที่ใช

ในงาน (x = 3.79) คาใชจายในการดำเนินงาน(x = 3.54) และปริมาณงาน (x = 3.50) 

 สวนที ่ 4 การวิเคราะหเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัต ิงานของบุคลากรฝายการคลัง 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล โดยใชการทดสอบคา (t-test)  และการวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบวา บุคลากรฝายการคลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณที่มีเพศตางกัน 

ทำใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน สวนบุคลากรฝายการคลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณที่มี

ประเภทบุคลากร อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และอายุการทำงานตางกัน ทำให

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

 สวนที่ 5 การวิเคราะหปจจัยที ่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายการคลัง 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โดยการใชวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) พบวา ปจจัยในการทำงานที ่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายการคลัง 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ทั้งในภาพรวมและรายดาน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาราย

ดานจะเห็นวา ปจจัยในการทำงานดานความรแูละความเขาใจในงานที่ทำ (X1) ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน 

(X2) และดานความมั่นคงกาวหนาภายในองคกร (X4) สงผลเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรฝายการคลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เพิ่มสูงขึ้นในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่ปจจัยการทำงานดาน

ความสัมพันธกับบุคลากรภายในองคกร (X3)  และดานขวัญและกำลังใจในการทำงาน (X5) สงผลเชิงลบตอ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายการคลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ในทิศทางตรงกันขาม กลาวคือ 

เมื ่อปจจัยในการทำงานดานความสัมพันธกับบุคลากรภายในองคกร (X3) และดานขวัญและกำลังใจในการทำงาน (X5)        

เพิ่มสูงขึ้น จะสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายการคลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ลดลง   

มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณในรูปแบบของคะแนนดิบ (b) เทากับ 0.395 0.193 0.134        

-0.164 และ -0.216 ตามลำดับ มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณในรูปแบบของคะแนนมาตรฐาน (β)     

เทากับ 0.971 0.245 0.202 -0.302 และ-0.353 สวนคาคงที่ของสมการในรูปแบบของคะแนนดิบเทากับ 2.528 

 ผลการวิเคราะหจึงสรางสมการพยากรณปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร   

ฝายการคลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ดังนี้  

 สมการในรูปแบบคะแนนดิบ 

 Yt  = 2.528+0.395X4+0.193X2+0.134X1+ (-0.164)X5+(-0.216)X3  

 สมการในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

 Z  =    0.971X4+0.245X2+0.202X1+ (-0.302)X5+(-0.353)X3 
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อภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษาปจจัยที ่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายการคลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ    

สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

 1. จากการศึกษาปจจัยในการทำงานของบุคลากรฝายการคลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ภาพรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ปจจัยในการทำงานอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความรู

และความเขาใจในงานที่ทำ รองลงมา คือ ความสัมพันธกับบุคลากรภายในองคกร สภาพแวดลอมในการทำงาน 

ขวัญและกำลังใจในการทำงาน และความมั่นคงกาวหนาภายในองคกร ตามลำดับ ทั้งนี้ เนื่องมาจากบุคลากรฝาย

การคลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ มีความรคูวามเขาใจถึงระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ทั้งยังสามารถ

แกไขปญหาที่เก ิดขึ ้นระหวางที ่ปฏิบ ัติงานได  เห็นถึงความสำคัญของการฝกอบรมเพื ่อพัฒนางานใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สงผลใหโรงพยาบาลจุฬาลงกรณตองมีการสงเสริมใหบุคลากรไดรับการฝกอบรม และ

พัฒนางานที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ 

ศุกลวัฒน นิธิกุลธนาโรจน (2552) ไดศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานบริษัท อินเดโลร เลนส (ไทยแลนด) จำกัด ผลการศึกษาพบวา พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

ปจจัยดานความรแูละเขาใจ ในงานที่ปฏิบัติอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาพนักงานไดรับการฝกอบรมกอนที่จะ

ไดลงมือปฏิบัติงานจริง มีความรูและความเขาใจเปนอยางดีในงานที่ปฏิบัติอยู เขาใจและเห็นความสำคัญของงาน

ที่กำลังปฏิบัติอยู ซึ่งสอดคลองกับ อัครเดช ไมจันทร (2560) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน กลุมอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบวา 

ปจจัยในการทำงานของพนักงานกลุมอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา ภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ ฐิติรัตน ชะเอม (2563)ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลการศึกษาพบวาระดับความคิดเห็นของปจจัยในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุร ีในภาพรวมอยูในระดับมาก 

 2. จากการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายการคลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ไดแก 

คุณภาพงาน รองลงมา คือ เวลาที ่ใชในงาน คาใชจายในการดำเนินงาน และปริมาณงาน ตามลำดับ ทั ้งนี้ 

เนื่องมาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณไดมีการปรับปรุงระเบียบกฎเกณฑการปฏิบัติงานใหมีความชัดเจนตอการ

ควบคุมผลงาน เพื่อใหคุณภาพของงานมีประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุด ซึ่งสอดคลองกับ วนิดา เอี่ยมวิริ

ยาวัฒน (2564)  ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายการพยาบาล โรงพยาบาลเกษม

ราษฎรอินเตอรเนชั่นแนล รัตนาธิเบศร ผลการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ ปทิตตา จันทวงศ (2564) ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของลูกจาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของลูกจาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่ง
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สอดคลองกับ อัครเดช ไมจันทร (2560) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน กลุมอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของพนักงานกลุมอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา ภาพรวมอยูในระดับ

มาก ซึ่งสอดคลองกับ ปทิตตา จันทวงศ (2559)  ไดการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของลูกจาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ผลการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็น

ตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทั้งโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

 3. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรฝายการคลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา เพศ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมตางกัน ทั้งนี้ เนื่องมาจากบุคลากร

ฝายการคลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ มีความมุงมั่นในการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใหงานที่ไดรับ

มอบหมายไดคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ ่งสอดคลองกับ ชลดา อักษรศิริวิทยา (2559) ไดศึกษา

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายการเดินรถองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ผลการศึกษาพบวา 

พนักงานที่มีเพศ ตางกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน และพนักงานฝายการเดินรถองคกร   

ขนสงมวลชนกรุงเททที่มีอายุและประสบการณในการทำงานตางกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน  

 4. จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายการคลัง โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ พบวา ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายการคลัง โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเมื่อวิเคราะหรายดานจะเห็นวา ปจจัยในการทำงานดาน

ความรูและความเขาใจในงานที่ทำ ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน ดานความสัมพันธกับบุคลากรภายในองคกร 

ดานความมั่นคงกาวหนาภายในองคกร และดานขวัญและกำลังใจในการทำงาน มีผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรฝายการคลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณอยางมีนยัสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณา

รายดาน จะเห็นวาปจจัยในการทำงานดานความมั่นคงกาวหนาภายในองคกรมีผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรฝายการคลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณมากที่สุด รองลงมา คือ ดานสภาพแวดลอมในการ

ทำงาน ดานความรูและความเขาใจในงานที่ทำ ดานขวัญและกำลังใจในการทำงานและดานความสัมพันธกับ

บุคลากรภายในองคกร ทั้งนี้ ถึงแมวาผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยในการทำงานของบุคลากรฝายการคลัง 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ มีปจจัยในการทำงาน ความรูและความเขาใจในงานที่ทำ อยูในระดับมาก แตบุคลากร

ฝายการคลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณบางสวนที่ยังขาดเรื ่องความรูและความเขาใจในงานที ่ทำ ด ังนั้น 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณจะตองมุงเนนความรูและความเขาใจในงานที่ทำ ใหการฝกอบรม เพื่อพัฒนางานใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินเนินการ ซึ่งสอดคลองกับ อัครเดช ไมจันทร (2560) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มผีล

ตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กลุมอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา 

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยในการทำงานมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุมอุตสาหกรรม

ติดตั ้งเครื ่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา ซึ ่งสอดคลองกับ ชลดา อักษรศิร ิว ิทยา (2559) ไดศึกษา

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายการเดินรถองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ผลการศึกษาพบวา 
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ความสัมพันธระหวางปจจัยสงเสริมการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายการเดินรถองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ซึ่งสอดคลองกับ พีรดา แกวมูล (2564) 

ไดการศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานของบริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ ผลการศึกษา

พบวา ปจจัยมีผลตอประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานบริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ 

 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 1. จากการศึกษาปจจัยในการทำงานของบุคลากรฝายการคลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ภาพรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ปจจัยในการทำงานอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความรู

และความเขาใจในงานที่ทำ เนื่องจากบุคลากรฝายการคลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ มีความรูความเขาใจถึง

ระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ทั้งยังสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางที่ปฏิบัติงานได  เห็นถึง

ความสำคัญของการฝกอบรมเพื่อพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สงผลใหโรงพยาบาลจุฬาลงกรณตองมี

การสงเสริมใหบุคลากรไดรับการฝกอบรม และพัฒนางานที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดประโยชนสูงสุด  

 2. จากการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายการคลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื ่อพิจารณารายดานพบวา ดานที่ควรไดรับการพัฒนาและปรับปรุง คือ ดานปริมาณงาน           

ควรมีการจัดสรรปริมาณงานใหเหมาะสมกับบุคลากร เพื่อใหงานมีคณุภาพ ลดขอผิดพลาด สรางประสิทธิภาพให

เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายมากขึ้น 

 3. จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายการคลัง โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ พบวา ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายการคลัง โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ โดยเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ปจจัยในการทำงานทุกดาน มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรฝายการคลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ อยูในระดับมาก โดยบุคลากรบางสวนยังขาดเรื่องความรูและ

ความเขาใจในงานที่ทำ ดังนั้น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณจะตองมุงเนนความรูและความเขาใจในงานที่ทำ ใหการ

ฝกอบรม เพื่อพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินเนินการ 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรศึกษาปจจัยดานอื่น ๆ ที่อาจสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายการคลัง 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เชน ความผูกพันตอองคกรที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

 2. ควรศึกษาความสุขในการทำงานของบุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
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