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บทคัดย่อ 

การวิจัยเ ร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงพยาบาลเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ มีวตัถุประสงค ์คือ 1 ) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานโรงพยาบาล

เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 2 ) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานในโรงพยาบาลเอกชน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 3 ) เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ของพนักงานในโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประชากรท่ีใช้ในการวิจัยน้ี คือ พนักงาน

โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง ในเขตวฒันา กรุงเทพมหานคร มีกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 351 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
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 ผลการวิจยั การศึกษาเร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานโรงพยาบาลเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ 

1. ขอ้มลูส่วนบุคคลของพนกังานโรงพยาบาล ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ท่ี

มีอายุ 20 – 30 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อยู่ในสถานภาพโสด มีรายไดต่้อเดือน 

10,000 – 20,000 บาท อายงุาน 1-5 ปี  

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 2 

ด้าน ประกอบด้วย ด้านสมรรถนะ และด้านการบริหารจัดการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เม่ือพิจารณาใน

รายละเอียด พบว่า ดา้นสมรรถนะในการปฏิบติังานของพนกังานโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

ภาพรวมอยู่ในระดบัสูงมาก และดา้นการบริหารจดัการการปฏิบติังานของพนักงานโรงพยาบาลเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง 

2.1 ดา้นสมรรถนะในการปฏิบติังานของพนกังานโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดา้นทกัษะในการในการปฏิบติังานมีคะแนนเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบัสูงมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า 

ทกัษะในการในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัสูงมาก ส่วนความรู้ในการปฏิบติังานและลกัษณะนิสัยส่วน

บุคคลอยูใ่นระดบัสูง 

2.2  ด้านการบริหารจัดการการปฏิบัติงานของพนักงานโรงพยาบาลเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร การบริหารเวลาในการปฏิบติังานมีคะแนนเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัสูงมาก เม่ือพิจารณา

รายขอ้ พบว่า การบริหารเวลาในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัสูงมาก และบริหารทัว่ไปในการปฏิบติังานอยู่

ในระดบัสูง 

ค าส าคญั : การเพ่ิมประสิทธิภาพ, การปฏิบติังาน 

 

ABSTRACT 

This study, Increasing Performance Efficiency of Employees in Private Hospital, Bangkok, is a survey 

research.  The objectives are:  1 )  To study the personal factors of private hospital employees in Bangkok.  2 )  To 

study the employee performance efficiency in a private hospital in Bangkok.  3) To study the differences between 

personal factors and employee performance efficiency in a private hospital in Bangkok.  The population used in 

this research is employees in a private hospital in Wattana District, Bangkok.  There were 351  respondents.  The 

tools used for data collection were questionnaires and data analysis using computer program to find frequency, 

percentage, mean and standard deviation.  
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Study results of Increasing Performance Efficiency of Employees in Private Hospital, Bangkok found that  

1.  The respondents are Employees in a Private Hospital, Bangkok, The majority are female aged 20-30 

years, and most of them graduated with a bachelor's degree or equivalent, single, salary 10,000 - 20,000 baht, and 

1-5 years of service.  

2. Increasing Performance Efficiency of Employees in a Private Hospital, Bangkok, consist of 2 aspects, 

competency and operational management. Overall is at a high level. Furthermore, it was found that the competency 

of the private hospital employee in Bangkok is at a very high level and the operational management is at a high 

level.  

2 .1  For employee performance competency of a private hospital in Bangkok, their operational 

skills had a very high average score. When considering each item, it was found that the operational skills 

were at a very high level, while the knowledge of work and personal character were at a high level.  

2 .2  For operational management of private hospital employees in Bangkok, time management 

has a very high overall average score.  When considering each item, it was found that time management 

was at a very high level, while general management was at a high level. 

Keywords: Performance, Efficiency, Private Hospital 

บทน า

ในภาวะปัจจุบนัเป็นยุคแห่งขอ้มูลข่าวสารและเทคโนโลยี มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ท าให้การใช้

ชีวิตประจ าวนัด าเนินไปแบบเร่งรีบ ส่งผลต่อสุขภาพของมนุษยเ์ป็นอย่างมาก ท าให้มนุษยห์ันมาให้ความส าคญั 

ดูแลเอาใจใส่กบสุขภาพมากข้ึน จึงเป็นสาเหตุท่ีท าใหธุ้รกิจท่ีใหบ้ริการดา้นสุขภาพ เช่น โรงพยาบาลมีการขยายตวั

เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขนักนในกลุ่มผูใ้ห้บริการเพ่ือท าให้ธุรกิจของตนเองเป็นท่ีรู้จกั โดยเฉพาะอยางยิ่ง

โรงพยาบาลเอกชนตอ้งต่ืนตวัหรือเตรียมพร้อมทั้งดา้นบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทางการแพทย ์เคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์

มีความทนัสมยัและเท่ียงตรง รวมถึงศูนยรั์กษาโรคทัว่ไป และศูนยรั์กษาโรคเฉพาะทาง เพ่ือใหพ้ร้อมส าหรับการ

เป็นศูนยก์ลางทางการแพทยข์องภูมิภาคเอเชีย เพ่ือรองรับผูป่้วยต่างชาติท่ีมีความประสงค์จะมารับการรักษาท่ี

ประเทศไทย (สมฤดี ธรรมสุรัต, 2554)  

ปี 2563 ผลประกอบการของโรงพยาบาลเอกชนไดรั้บแรงกดดนัจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 

กระทบก าลงัซ้ือของผูป่้วยไทยและต่างชาติ ท าให้รายไดข้องธุรกิจมีแนวโนม้หดตวั 10.0-12.0% ขณะท่ีปี 2564-

2565 คาดว่าธุรกิจโรงพยาบาลจะกลบัมาฟ้ืนตวั โดยไดแ้รงหนุนจากการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างของสังคมไทย 

อาทิ การเขา้สู่สงัคมผูสู้งอาย ุการขยายตวัของชุมชนเมืองและการเพ่ิมข้ึนของชนชั้นกลาง ผนวกกบักระแสการดูแล

สุขภาพก าลงัอยูใ่นความสนใจของคนทัว่โลก (พลูสุข นิลกิจศรานนท,์ 2561) 
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ดว้ยแนวโนม้การแข่งขนัท่ีทวีความรุนแรงข้ึนทั้งระหวา่งผูป้ระกอบการภายในประเทศดว้ยกนัเองและการ

แข่งขนักบัผูป้ระกอบการโรงพยาบาลเอกชนต่างประเทศท่ีเป็นคู่แข่ง ดงันั้นผูป้ระกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน

ขนาดใหญ่ท่ีตอ้งการส่วนแบ่งตลาดท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างมีเสถียรภาพ อาจตอ้งอาศยัการสร้างความแตกต่างให้กบัธุรกิจ

และหันมาท าการตลาดเจาะกลุ่มเป้าหมายโดยเลือกไลฟ์สไตลส์อดคลอ้งกบัลูกคา้มากข้ึน โดยการวดัจากความ

คาดหวงัและการรับรู้คุณภาพบริการองโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน ท าให้โรงพยาบาลมีความพร้อมและมี

ศกัยภาพในการแข่งขนั เพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาและบริการลูกคา้ใหดี้ยิ่งข้ึน (จุไรรัตน์ ชุตินนัท.์ 2554 อา้งถึง

ใน ปราณปริยา รัศมีแข. 2559) 

โดยโรงพยาบาลเอกชนของไทยมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงระหว่างโรงพยาบาลเอกชนในประเทศ รวมทั้ง

แข่งขนักบัโรงพยาบาลของภาครัฐท่ีหันมาพฒันาตวัเองเพ่ือแข่งกบัโรงพยาบาลเอกชน ดงันั้นจึงตอ้งมีการบริหาร

จดัการทรัพยากรมนุษย ์เป็นกระบวนการในการจดัการบุคลากรในองค์กรตามมิติต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากรสามารถ

ด าเนินการท างานตามหนา้ท่ีของตนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดปัญหาให้นอ้ยท่ีสุด รวมถึงการพฒันาให้

บุคลากรมีศกัยภาพเพ่ิมข้ึน เพ่ือการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเพ่ือความส าเร็จขององคก์รท่ีเพ่ิมข้ึนตาม

ไปดว้ย 

จากการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงจากงานวิจยัหลายช้ินระบุว่า ปัจจยัในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานมี

หลายดา้น เช่น ความรู้สึกผูกพนัหรือเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร สภาพการท างาน ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 

การมีระบบสารสนเทศสนบัสนุนการท างาน เป็นตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาระดบัประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของพนกังานโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันา ปรับปรุง และ

แกไ้ข การใหบ้ริการของธุรกิจโรงพยาบาลใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป 

 

1.1 วตัถุประสงค์ในการวจิยั 

1.1.1 เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.1.2 เ พ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงพยาบาลเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

1.1.3 เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานใน

โรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 



5 
 

1.2 สมมตฐิานการวจิยั 

สมมติฐานในการวิจยั : ขอ้มูลส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สภานะภาพ ต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

และอายุงาน ต่างกนั ท าให้การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงพยาบาลเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

1.3 ขอบเขตของการวจิยั 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีโดยเลือกใชวิ้ธีการส ารวจ

ดว้ยแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนและไดก้ าหนดขอบเขตของการวิจยัไวด้งัน้ีคือ 

1.2.1 ประชากรท่ีใชศึ้กษาเป็น พนกังานท่ีท างานในโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.2.2 ตวัอย่างท่ีใชศึ้กษาเลือกจากประชากร โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

โดยทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน คือ 3,981 คน ผูวิ้จยัจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้าราง

การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างส าเร็จรูปของ เครจซ่ีและมอร์แกน (krejcie & morgan) ไดข้นาดของกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีแจกแบบสอบถามจ านวน 351 ชุด 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.3.1 เพ่ือน าผลการวิจยัท่ีไดรั้บไปเป็นแนวทางในการวางแผน และใช้เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานในโรงพยาบาล 

1.3.2 เพ่ือใหท้ราบถึงสมรรถนะ และบริหารจดัการใดบา้ง ท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

พนกังานในโรงพยาบาล 

1.3.3 เพ่ือน าผลการวิจยัไปเป็นขอ้มูลส าหรับการก าหนดแนวทางของผูบ้ริหาร ในการเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังานของพนกังานในโรงพยาบาล 

1.3.4 เพ่ือน าผลการวิจยัท่ีไดรั้บไปเป็นแนวทางในการพฒันา ปรับปรุง และแกไ้ขในการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติังานของพนกังานในโรงพยาบาล และสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับใชก้บั

โรงพยาบาลท่ีมีลกัษณะการด าเนินธุรกิจใกลเ้คียงกนัใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

การทบทวนวรรณกรรม 

  

 ณัฐณิชา ปานศกัด์ิ (2544 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระดบัความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานในบริษทัมัน่ยิ่งจ ากดั พบว่า พนกังานบริษทัมัน่ยิ่งจ ากดั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ดา้นผลตอบแทนและเงินเดือน สวสัดิการ และผลประโยชน์การบริหารงาน และนโยบายของบริษทัฯในระดบัปาน
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กลาง ส่วนดา้นลกัษณะของงาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน ความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน โอกาสกา้วหนา้ในการ

ท างาน การไดรั้บยอมรับนบัถือ มีความพึงพอใจในระดบัมาก 

อนุชา ยนัตรปกรณ์ (2548 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ของเจา้หนา้ท่ีในหน่วยพฒันาการเคล่ือนท่ี 11 จงัหวดักาญจนบุรีผลการศึกษาพบวา่ เจา้หนา้ท่ีหน่วยพฒันาเคล่ือนท่ี 

11 จงัหวดักาญจนบุรีส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่อาย ุ20 – 29 ปี รองลงมาอาย ุ30-39 ปีส่วนใหญ่มีสนถานภาพ

สมรส ส่วนใหญ่มีระยะเวลารับราชการ10 ปีข้ึนไป รองลงมามีระยะเวลารับราชการ 1-5 ปี ส่วนใหญ่มีระดับ

การศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตรีส่วนใหญ่เป็น ขา้ราชการชั้นประทวน รองลงมาเป็นระดบัลูกจา้งชัว่คราว ส่วนใหญ่มี

รายไดต่้อเดือนนอ้ยกว่า 10,000 บาท รองลงมามีรายไดต่้อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ส่วนใหญ่รายไดไ้ม่เพียงพอ 

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานพบวา่ ปัจจยัดา้นรายไดค่้าตอบแทนและสวสัดิการ มีผล

ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในระดบัสูง ส่วนปัจจยัดา้นบุคลากร ดา้นการฝึกอบรม ดา้นสภาพแวดลอ้มใน

การปฏิบติังาน และดา้นการบริหารจดัการ มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานระดบัต ่า และเม่ือเปรียบเทียบ

ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีในหน่วยพฒันาการเคล่ือนท่ี 11 จงัหวดักาญจนบุรีท่ีมี

เพศ และระดบัการศึกษาต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแตกต่างกนั ส่วนเจา้หนา้ท่ีในหน่วย

พฒันาการเคล่ือนท่ี 11 จงัหวดักาญจนบุรี ท่ีมีอายสุถานภาพ ระยะเวลาในการรับราชการ ระดบัของเจา้หนา้ท่ีรายได้

ต่อเดือน และความเพียงพอของรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 

 ชชัวาลย ์สุขสวสัด์ิ (2552) ไดท้ าการศึกษาสมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากร บริษทั เซ็นทรัล ฟู้ ด รี

เทล จ ากดัสาขาเอฟดีซี การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาสมรรถนะใน การปฏิบติังานของบุคลากร

ของบริษทัเซ็นทรัล ฟู้ ด รีเทล จ ากดัสาขาเอฟดีซี 2) เรียบเทียบลกัษณะ ทางประชากรศาสตร์ท่ีมีความคิดเห็นต่อ

สมรรถนะในการปฏิบติังานของุบคลากร ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า 1) ระดบัสมรรถนะในการปฏิบติังานของ

บุคลากรบริษทัเซ็นทรัล ฟู้ ด รีเทล จ ากัด สาขาเอฟดีซี มีความเห็นเก่ียวกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานสูงใน

ภาพรวมทุกดา้น มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะในการปฏิบติังานทางดา้นทกัษะอยูใ่นระดบัสูง ความเห็นในการ

ท างาน เป็นทีมมีสมรรถนะในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัสูง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะในการ ปฏิบติังาน

ดา้นความรู้สูง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะในการปฏิบติังานดา้นคุณลกัษณะสูง และมีความคิดเห็นเก่ียวกบั

สมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านความเข้าใจในการปฏิบัติงานสูง 2) ผลการเปรียบเทียบลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายงุานท่ีแตกต่างกนั มีความเห็นต่อสมรรถนะกนัในการปฏิบติังานท่ี

แตกต่างโดยพบวา่ระดบัอายงุาน 17 ปีข้ึนไปมี ความเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะสูงกวา่ระดบัอายงุานไม่เกิน 1 ปี อายงุาน 

7-11 ปี และอายงุาน 12-16 ปี 

 พิชญา วฒันรังสรรค ์(2558 : บทคดัย่อ) ไดท้ าการศึกษาระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงาน

โรงแรมระดบั 4 ดาว ย่านสยามสแควร์ โดยใชแ้บบสอบถามกบัพนกังานจ านวน 218 คนและสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร

จ านวน 3 คน พบวา่ ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานโรงแรมโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง ส่วนแนวทางการเพ่ิม
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ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน (1) ควรมีการมอบอ านาจการตดัสินใจ ให้พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และ

วิเคราะห์สาเหตุและก าหนดวิธีการแกไ้ขปัญหาเร่ืองความผิดพลาดในการท างานอยา่งเป็นระบบ  

(2) ควรมีการตั้งเป้าหมายในการท างานให้มีความชัดเจนและถ่ายทอดเป้าหมายนั้นไปยงัพนักงานทุกคนอย่าง

เหมาะสม และ  

(3) ควรปรับปรุงวิธีการท างานให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถท างานทดแทนกนัได ้ในการปฏิบติังานของ

พนกังานโรงแรมพบปัญหาอุปสรรค 4 ดา้น ไดแ้ก่ (1) การให้บริการของพนกังานต่อความตอ้งการของลูกคา้ (2) 

ต าแหน่งความรับผิดชอบของพนกังาน (3) ทกัษะการส่ือสารภาษาต่างประเทศ และ (4) การรับพนกังานใหม่และ

นักศึกษาฝึกงาน โรงแรมแก้ไขปัญหาตั้ งแต่ขั้นตอนการรับพนักงานใหม่รวมถึงนักศึกษาฝึกงานโดยเน้นการ

ฝึกอบรมเป็นหลกั ในปี 2558 เนน้เร่ืองการให้บริการ ส่วนในปี 2559 เนน้เร่ืองทกัษะการติดต่อส่ือสารภาษาจีน 

ขอ้เสนอแนะงานวิจยั ผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญักบัเร่ืองความผิดพลาดในการท างานเป็นล าดบัตน้ ๆ ควบคู่ไปกบั

การมีนโยบายการฝึกอบรมท่ีเน้นให้พนักงานมีทกัษะความสามารถการท างานในสายงานท่ีมีความใกลเ้คียงกัน 

สามารถท างานทดแทนต าแหน่งกนัไดแ้ละควรมีการปรับเปล่ียนการบริการและส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ใหมี้

ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีเป็นชาวจีนใหม้ากข้ึน หวัหนา้แผนกควรก ากบัดูแล

เอาใจใส่ลูกนอ้งในการท างานอย่างใกลชิ้ดเพ่ือลดความผิดพลาดในการท างาน และใหก้ารสนบัสนุนพนกังานใน

การฝึกทกัษะหรือทดลองไดท้ างานในต าแหน่งอ่ืนท่ีมีลกัษณะการท างานใกลเ้คียงกนัใหม้ากข้ึน ส่วนพนกังานควร

ตระหนกัและมีความระมดัระวงัในการท างานโดยเฉพาะงานท่ีตอ้งใหบ้ริการแก่ลูกคา้โดยตรงใหม้ากข้ึน และควร

ใหค้วามส าคญักบัการเรียนรู้วฒันธรรมประเพณีของชาวจีนใหม้ากข้ึนดว้ย 

สมชาย ศิริรัตน์ (2549 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน

โรงพยาบาลเพชรเวชจ าแนกตามข้อมูลส่วนตัว และศึกษาตัวแปรพยากรณ์เพ่ือท านายประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของพนกังานโรงพยาบาลเพชรเวช ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 1) ผลการศึกษาการพฒันาคุณภาพงานดว้ย 

กิจกรรม 5 ส ของโรงพยาบาลเพชรเวช ขอ้มูลการจดัคุณภาพโดยรวม (TQM) และประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ของพนกังานโรงพยาบาลเพชรเวช โดยรวมอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ย ส่วนการบริหารจดัการในองคก์ร โดยรวมอยู่ใน

ระดับเห็นด้วย 2) พนักงานโรงพยาบาลเพชรเวชท่ีมี เพศ อายุ และสถานภาพต่างกันมีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนพนกังานท่ีมีต าแหน่งในหน่วยงาน และมีระยเวลาในการ

ปฏิบติังานต่างกนั มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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กรอบแนวคิดในการวจิยั

 

 

 

 

 

 

 

 

1.วธีิการวจิยั 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั และเพ่ือใหไ้ดท้ั้งขอ้มูล

ทัว่ไปท่ีเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงพยาบาลเอกชน ผูว้ิจัยจึงใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ประมวลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดย

สถิติร้อยใชก้บัการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล ส่วนโปรแกรมส าเร็จรูป ประมวลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใชก้บัการ

วิเคราะห์ขอ้มลูประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน 

1.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) มีทั้งหมด 3 ส่วนดงัน้ี 

1.1.1.ขอ้มลูส่วนบุคคล 

ขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สภานะภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอายุงาน 

โดยใชแ้บบสอบถามแบบปลายปิดและปลายเปิด 

1.1.2.ขอ้มลูประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน 

ขอ้มลูในส่วนของประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน ประกอบดว้ย ดา้นสมรรถนะ ไดแ้ก่ ทกัษะ  

ความรู้  และลกัษณะนิสยัส่วนบุคคล ดา้นการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ การบริหารทัว่ไป และการบริหารเวลา 

1.1.3.การทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity Test) และการ   ทดสอบความน่าเช่ือถือ 

(Reliability Test) ของแบบสอบถาม (Questionnaire) 

1.1.3.1 การทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity Test)  

ขอ้มลูส่วนบุคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. สภานะภาพ 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
6. อายกุารท างาน 

  

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน 
ดา้นสมรรถนะ 
- ทกัษะในการปฏิบติังาน 
- ความรู้ในการปฏิบติังาน 
- ลกัษณะนิสยัส่วนบุคคล 

ดา้นการบริหารจดัการ 
- การบริหารทัว่ไป 
- การบริหารเวลา 

ตวัแปรต้น X ตวัแปรตาม Y 



9 
 

ผูวิ้จยัน าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแลว้น าไปปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษา และตรวจสอบความ

ถกูตอ้งของเน้ือหาและท าการแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชนต่์องานวิจยั 

1.1.3.2 การทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability Test) 

เ ม่ือผู ้วิจัยได้ท าการแก้ไข ปรับเปล่ียนตามท่ีผู ้ทรงคุณวุฒิระบุเรียบร้อยแล้ว  และได้น า

แบบสอบถามมาท าการทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability Test) โดยท าการแจกกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสภาพ

ความเป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบความน่าเช่ือถือ โดยการวิเคราะห์ประมวลหาค่า

สมัประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

2.พืน้ที่ที่ใช้ในการวจิยั 

การก าหนดพ้ืนท่ีในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิ้จัยได้เลือกส ารวจในพ้ืนท่ีโรงพยาบาลเอกชน ในเขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร 

3.การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลเอกชน ใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน คือ 3,981 คน ผูวิ้จยัจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง

โดยใชต้ารางการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างส าเร็จรูปของ เครจซ่ีและมอร์แกน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ระดบั

ความเคล่ือน +- 5% ท่ีค่า ∞ ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 351 ชุด โดยจะเลือกกลุ่มประชากรตวัอย่างแบบง่าย 

(Simple Random Sampling) 

4.ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการรวบรวมขอ้มูล คน้ควา้ขอ้มูลต่าง ๆ และการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูในการวิจยั มีดงัน้ี 

4.1 ขอ้มลูทุติภูมิ (Secondary Data) ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้จาก การศึกษาต ารา เอกสาร แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ และ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยผูวิ้จัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น

เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ซ่ึงมีขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการวิจยัดงัน้ี 

4.2.1. แจกแบบสอบถาม ซ่ึงผูว้ิจยัจะเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบง่าย โดยอยู่ในขอบเขตท่ีผูต้อบแบบสอบถาม

ในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ พนกังานท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลเอกชน 

4.2.2 ด าเนินการเกบ็รวบรวมแบบสอบถาม  
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4.2.3 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบในแบบสอบถาม และลงคะแนนแบบสอบถามเพ่ือน าไปท าการ

วิเคราะห์ค่าทางสถิติต่อไป 

5.วธีิการทางสถิตทิี่ใช้ในการวจิยั 

สมมติฐานในการวิจยั : ขอ้มูลส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สภานะภาพ ต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน และอายุงาน ต่างกนั ท าใหก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานในโรงพยาบาลเอกชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

วิธีการทางสถิติท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

5.1 การวิเคราะห์ผลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

5.2 การวิเคราะห์ผลโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซ่ึงไดแ้ก่การวิเคราะห์สมมติฐาน คือ 

การใชส้ถิติหาความแตกต่าง (t-test) และ (F-test) หรือการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

Analysis of Variance: One-way ANOVA) 

 

สรุปผลการวจิยั 

ผลการศึกษาวิจยัเร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานโรงพยาบาลเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 68.1 ท่ีมีอายตุั้งแต่ 20-30 

ปี จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 53 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 227 คน คิดเป็น

ร้อยละ 64.7 ส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพโสด จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 68.1 มีรายไดต่้อเดือน 10,000 – 20,000 

บาท จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 37 และส่วนใหญ่มีอายงุาน 1-5 ปี จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 

ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานมี 2 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นสมรรถนะ และ

ดา้นการบริหารจดัการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง (�̅� = 4.19) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นปรากฏผลดงัน้ี 

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน ดา้นสมรรถนะในการปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ ของพนกังาน

โรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูงมาก (�̅� = 4.21) และเม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้พบว่า ทกัษะในการในการปฏิบติังานมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัสูงมาก รองลงมา ความรู้ในการปฏิบติังาน

และ ลกัษณะนิสยัส่วนบุคคลมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง ตามล าดบั 
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ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน ดา้นการบริหารจดัการ พบวา่โดยภาพรวมอยู่ในระดบัสูง (�̅� 

= 4.17) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า การบริหารเวลาในการปฏิบติังานมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัสูงมาก และ

การบริหารทัว่ไปในการปฏิบติังานมีคะแนนเฉล่ียในระดบัสูง 

ผลการเปรียบเทียบ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานโรงพยาบาลเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามตวัแปร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สภานะภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอายงุาน 

พบว่า พนกังานท่ีมีเพศต่างกนั ท าใหก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานโรงพยาบาลเอกชน ใน

เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความแตกต่างดา้นเพศมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ีแตกต่าง

กนัทุกดา้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

พนกังานท่ีมีอายตุ่างกนั ท าใหก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานโรงพยาบาลเอกชน ใน

เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความแตกต่างดา้นอายุมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ีไม่

แตกต่างกนัในทั้ง 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสมรรถนะ และดา้นการบริหารจดัการ 

พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน

โรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ความแตกต่างดา้นระดบัการศึกษามีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ท่ีแตกต่างกนัทุกดา้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

พนกังานท่ีมีสภานะภาพต่างกนั ท าให้การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานโรงพยาบาล

เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความแตกต่างดา้นสถานภาพมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ี

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในดา้นการบริหารเวลา ส่วนดา้นการจดัการทัว่ไปไม่แตกต่างกนั 

พนักงานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกัน ท าให้การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน

โรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ความแตกต่างดา้นรายไดต่้อเดือนมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ท่ีแตกต่างกนัทุกดา้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

พนกังานท่ีมีอายงุานต่างกนั ท าใหก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานโรงพยาบาลเอกชน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ความแตกต่างดา้นอายุการท างานมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ท่ีไม่แตกต่างกนัในทั้ง 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสมรรถนะ และดา้นการบริหารจดัการ 

 

อภิปรายผลการวจิยั 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดค้น้พบประเดน็ท่ีควรน ามาอภิปรายดงัน้ี 

1. ในการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ท่ีมีอายุ 20-30 ปี ส่วน

ใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อยู่ในสถานภาพโสด มีรายไดต่้อเดือน 10,000 – 20,000 บาท อายุ

งาน 1-5 ปี 

2. จากการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทั้ง 2 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นสมรรถนะ และดา้นการบริหารจดัการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัสูง เม่ือพิจารณาใน

รายละเอียด พบว่า ดา้นสมรรถนะในการปฏิบติังานของพนกังานโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

ภาพรวมอยู่ในระดบัสูงมาก และ ดา้นการบริหารจดัการการปฏิบติังานของพนกังานโรงพยาบาลเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงสามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 

2.1 ดา้นสมรรถนะในการปฏิบติังานของพนกังานโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นทกัษะ

ในการในการปฏิบติังานมีคะแนนเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัสูงมาก ซ่ึงคือทกัษะในการปฏิบติังานท่ีมีความ

ต่ืนตวั ระมดัระวงั และรับผิดชอบในการปฏิบติังาน รองลงมาคือ ปฏิบติังานไดเ้สร็จตามเวลา และถูกตอ้ง 

และ มีทักษะในปฏิบัติงานการให้บริการทางวิชาชีพ ทั้ งน้ีความสามารถ ความช านาญหรือความ

คล่องแคล่วในการปฏิบติังานทั้งดา้นการใชอ้วยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย หรือการใชส้มองเพ่ือคิด

ส่ิงต่าง ๆ หรือกล่าวอยา่งสั้น ๆ กคื็อ “ บุคคลตอ้งท าอะไรไดบ้า้ง ” เช่น ผูพิ้พากษาตอ้งมีความรู้เก่ียวกบังาน

ศาลยุติธรรมหมายถึงมีความรู้ ความเขา้ใจในภาพรวมของงานศาลยุติธรรมในส่วนท่ีเก่ียวกบับทบาท

ภารกิจ อ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบตอ้งมีสมรรถนะความเช่ียวชาญในการตรวจวินิจฉยัพิพากษาตดัสิน

คดีความต่าง ๆ เป็นตน้ (เสน่ห์ จุย้โต : 2547) 

2.2 ดา้นการบริหารจดัการการปฏิบติังานของพนกังานโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร การ

บริหารเวลาในการปฏิบติังานมีคะแนนเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบัสูงมาก ซ่ึงคือการตรงต่อเวลาและรักษา

เวลาในการปฏิบติังาน รองลงมาคือ ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จทนัตรงตามเวลาท่ีก าหนด ทั้งน้ีการ

บริหารเวลาท่ีดีจะสามารถท างานส าเร็จลุล่วงไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงมีผูรู้้ไดเ้สนอ

แนวทางและวิธีการไว ้ดงัน้ี การจดัล าดบัความส าคญัและความเร่งด่วน 5 การจดัล าดบัความส าคญัและ

ความเร่งด่วนในการท างานจะตอ้งแยกแยะใหช้ดัแจง้ (วิทยาธร ท่อแกว้ : 2548) 
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ข้อเสนอแนะในการวจิยั 

การศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถน าขอ้มูลการวิจยัในส่วนของสรรถนะในการปฏิบติังาน และการบริหารจดัการของพนกังานโรงพยาบาล 

ไปจดัท าเป็นฐานข้อมูลส าหรับผูบ้ริหาร และฝ่ายทรัพยากรบุคล ในการวางแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน เพ่ือใหพ้นกังานปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมทั้งสามารถน าผลการวิจยัไป

ปรับใชก้บัทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนท่ีตอ้งการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาใน

โรงพยาบาล 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. เน่ืองจากการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นเชิงปริมาณ ซ่ึงเป็นการศึกษาเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

พนกังานในโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ดงันั้นคารมีการศึกษาเก่ียวกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติังานของพนกังานในโรงพยาบาลในเชิงคุณภาพดว้ย เพ่ือเป็นการศึกษาประเด็นท่ีละเอียดและเจาะลึก

กวา่การศึกษาในเชิงปริมาณ 

2. ควรมีการศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานในระดบัต่าง ๆ 

เพ่ือน ามาปรับใชใ้นการบริหาร ในการท างานการแบ่งหน้าในการปฏิบติังาน และการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน ในหนา้ท่ีและต าแหน่งงานระดบัต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั 

3. เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งอาจมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ควรมีการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง และควรมีการศึกษาการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานในจงัหวดั หรือเขตอ่ืน ๆ 

ทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน เพ่ือน าไปปรับปรุง และพฒันาการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของพนกังานต่อไป 
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