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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน 

จังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ประกอบด้วย ประการท่ีหนึ่ง เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรโรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ประการท่ีสอง เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และประการที่สาม เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร จํานวน 52 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.0001 

ผลการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จงัหวัดสมุทรสาคร 
พบว่า ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก และระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ในการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านงานมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงพยาบาล
กระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ร้อยละ 67 อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.0001  
 
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ  ประสิทธิภาพ 
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Abstract 
 

The study Factors affecting the performance of hospital staff Baen Baen district. Samutsakorn 
There are 3  main objectives include the one. To study the level of satisfaction in the performance of 
Krathum Baen Hospital, Samut Sakhon Province. Secondly, to study the level of efficiency of the operation of 
Krathum Baen Hospital, Samut Sakhon Province.  Thirdly To study the factors that affect the efficiency of 
the operation of Krathum Baen Hospital, Samut Sakhon Province. The questionnaire was used to collect 
data from a population of 52 people. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, 
average, standard deviation and stepwise multiple regression analysis. The configuration is statistically 
significant at the level of 0.0001. 

The results showed that the levels of satisfaction in the performance of Krathum Baen Hospital, 
Samut Sakhon Province in overall level and the level of efficiency of the operation of Krathum Baen Hospital, 
overall level. in hypothesis testing. The performance affect the efficiency of the operation of Krathum Baen 
Hospital, Samut Sakhon Province 67 percent significance level of 0.0001. 
 
Keywords: satisfaction, efficiency 
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1. บทนํา 
 

เนื่องจากปัจจุบันความพึงพอใจในการปฏิบัติงานงานของบุคลากรในองค์กรมีผลต่อความสําเร็จของงาน และองค์กร
นั้นเป็นอย่างมาก องค์กรใดก็ตามหากบุคลากรในองค์กรไม่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีทําให้ผลงาน 
และการปฏิบัติงานตกตํ่าคุณภาพงานลดลงมีปัญหาทางด้านวินัย แต่ในทางตรงข้ามหากองค์กรมีบุคลากรที่มีความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานสูงจะมีผลทางบวกต่อการปฏิบัติงาน ดังน้ัน องค์กรจึงควรท่ีจะต้องพิจารณาว่า ปัจจัยอะไรบ้าง ท่ีมีส่วนสําคัญใน

การสร้างความรู้สึก ปัจจัยส่วนบุคล ปัจจัยด้านงาน ปัจจัยด้านกลุ่มและองค์การ และปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการ

ปฏิบัติงาน ท้ังนี้ เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีจะส่งเสริมให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม

ความสามารถ เพ่ือสร้างความสําเร็จให้แก่องค์กรอย่างเต็มท่ี  
ความพึงพอใจเป็นแรงผลักดันให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น และด้วยความสมัครใจ  ซ่ึงจะมีผลทําให้

องค์กรบรรลุเป้าหมาย และเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซ่ึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนั้นท่ีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานควรมี 
ประกอบด้วย ด้านความฉับไว ด้านความถูกต้องแม่นยํา ด้านความรู้ ด้านประสบการณ์ และด้านความคิดสร้างสรรค์ ก็จะส่งผล
ให้องค์กรมีคุณภาพ พัฒนาไปข้างหน้าได้รวดเร็ว เป็นผลมาจากความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยสามารถวัดผลได้จาก
คุณภาพของงาน ปริมาณงาน โดยองค์กรต้องรองรับ และสนับสนุนแรงจูงใจเพ่ือส่งเสริมความพึงพอใจของบุคลากร เพ่ือให้

ส่งผลต่อความสําเร็จของงานและองค์กร เม่ือบุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติ จึงส่งผลท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน              
และคุณภาพของผลงาน ดังนั้น หากผู้บริหารขององค์กรให้ความสําคัญกับการสร้างความสุข และความพึงใจจึงเป็นสิ่งสําคัญ

มากต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซ่ึงถ้าองค์กรมีความพึงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับท่ีสูงเสมอบุคลากรก็

จะมีความพึงพอใจท่ีจะปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ มีความอดทน และมีปัญหาในการปฏิบัติงานน้อยมาก ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า 
ความพึงใจในการปฏิบัติงาน เป็นสิ่งท่ีองค์กรควรทําให้เกิดข้ึน เพ่ือทําให้บุคลากรมีความต้ังใจในการปฏิบัติงาน ทําให้ผลการ

ปฏิบัติงานมีคุณภาพ และอีกประการหนึ่งการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวนั้น ได้บุคลากรทุกคนมีส่วนสําคัญเป็นอย่าง

ย่ิงในการช่วยขับเคลื่อน ผลักดัน ให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย ซ่ึงความร่วมมือร่วมกันนั้นเองจะนําพาองค์กรไปสู่ผลสําเร็จ

(ปัญญาพร ฐิติพงศ์, 2558) 
จากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยคาดหวังว่าผลการศึกษาที่ได้จะเป็นประโยชน์กับองค์กร 
โดยนําข้อมูลไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร เพ่ือให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ทําให้มีผลต่อความสําเร็จ

ของงาน รวมท้ังความสุขของบุคลากรด้วยอีกท้ังยังเป็นการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้กับบุคลากร เพ่ือให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และเพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามท่ีวางไว้ 
 
2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา  
 

2.1 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร 

2.2 เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลกระทุ่มแบนอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัด

สมุทรสาคร  
2.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลกระทุ่มแบนอําเภอกระทุ่มแบน 

จังหวดัสมุทรสาคร 
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3. สมมติฐานในการศึกษา  
 

จากกรอบแนวคิดในการวิจัยท่ีได้กล่าวมาข้างต้น จึงต้ังสมมติฐานการวิจัยของงานวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของบุคลากร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครไว้ ดังน้ี  

ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านงาน ปัจจัยด้านกลุ่มและองค์การ และปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการ

ปฏิบัติงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลกระทุ่มแบนอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
 
4. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของสุภานี สฤษฎ์วานิช (2549) และแนวคิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสมพิศ สุขแสน (2556) มาใช้ในการศึกษาเรื่อง

ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน จังหวดัสมุทรสาคร ดังน้ี 
        
           ตัวแปรต้น               ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
5. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

ฉัตรชฎา จับปรั่ง (2548) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติท่ีดี

ของบุคคลท่ีมีต่องาน มีความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ลกัษณะงาน สภาพการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และค่าตอบแทน 
เป็นต้น บุคคลจะมีความรู้สึกพอใจในงานท่ีปฏิบัติ และเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงาน ถ้างานนั้นทําให้บุคคลได้รับผลตอบแทนตาม

ต้องการท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ หากคนในหน่วยงานใดมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จะพยายามท่ีจะสละเวลา  หรือ

พยายามทุ่มเทแรงกายแรงใจ และสติปัญญาให้แก่การปฏิบัติงานนั้นมาก  
สุภาณี จินดาหลวง (2550) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึก หรือทัศนคติท่ี

ผู้ปฏิบัติงานมีต่องานเป็นไปในทางบวก หรือความสุขของผู้ปฏิบัติงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน หรือการได้รับการตอบสนอง

ความต้องการในด้านต่าง ๆ จากนโยบายของผู้บริหารได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงการมีความสะดวกสบาย และบรรยากาศ 
เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน ทําให้ผู้ปฏิบัติงานมีความมุ่งม่ัน เกิดความกระตือรือร้น มีขวัญและกําลังใจดี ทุ่มเท เสียสละท้ังแรงกาย 
แรงใจและสติปัญญาให้กับการปฏิบัติงาน ส่งผลให้งานขององค์การประสบผลสําเร็จ  

สมหมาย เปียถนอม (2551) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า เป็นทัศนคติอย่างหนึ่งท่ีมีลักษณะเป็นนามธรรม 
ไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได้ เป็นความรู้สึกส่วนตัวท่ีเป็นสุข เม่ือได้รับการตอบสนองความต้องการของตนในส่ิงท่ีขาดหายไป 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  
1. ปัจจัยส่วนบุคคล                         
2. ปัจจัยด้านงาน  
3. ปัจจัยด้านกลุม่และองค์การ 
4. ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการปฏิบัติงาน 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน  
1. ด้านความฉับไว 
2. ด้านความถูกต้องแม่นยํา 
3. ด้านความรู้ 
4. ด้านประสบการณ์ 
5. ด้านความคิดสร้างสรรค ์

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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และเป็นสิ่งท่ีกําหนดพฤติกรรมในการแสดงออกของบุคคลท่ีมีผลต่อการเลือกท่ีจะปฏิบัติในกิจกรรมนั้น ๆ ความพึงพอใจจะทํา

ให้บุคคลเกิดความสบายใจ หรือสนองความต้องการทําให้เกิดความสุข รวมท้ังสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นปัจจัยทํา

ให้เกิดความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจ 
สุภานี สฤษฎ์วานิช (2549) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้น มีหลายปัจจัยซ่ึงอาจพิจารณาได้

เป็น 4 กลุ่ม คือ  
1) ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย  

1.1) ความสามารถ ถ้าพนักงานมีความรู้ ความสามารถสูง และความสามารถน้ันสอดคล้อง     กับงาน 
ผู้ปฏิบัติงานก็จะมีความพอใจในการปฏิบัติงานสูง  

1.2) ความต้องการ ถ้ามีความต้องการในการปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จและมีความต้องการท่ีจะได้รับ

การยกย่องชมเชยก็จะมีความพอใจในงานสูง ถ้างานนั้น ๆ มีลักษณะดังกล่าว  
1.3) อายุงานและอายุตัว ถ้าพนักงานมีอายุงานและอายุตัวสูง มักจะมีความรู้และประสบการณ์ตลอดจน 

ตําแหน่งหน้าท่ีการงานสูง จึงทําให้มีความพอใจในงานสูง  
1.4) บุคลิกภาพ โดยท่ัวไปพบว่าบุคลิกภาพท่ีสอดคล้องกับงาน และบุคลิกภาพบางอย่าง เช่น แบบมุ่งม่ัน 

แบบ Internal Locus of Control จะทําให้ผู้ปฏิบัติงานมีความพอใจ    ในงานสูง  
2) ปัจจัยด้านงาน เป็นลักษณะท่ัวไปของงาน เช่น ขอบเขตงานท่ีชัดเจน  มีความท้าทาย ความหลากหลากหลาย

และความเป็นอิสระ เป็นต้น จะทําให้ผู้ปฏิบัติงานมีความพอใจในงานสูง  
3) ปัจจัยด้านกลุ่มและองค์การ ประกอบด้วย  

3.1) เพ่ือนร่วมงาน การมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับเพ่ือนร่วมงาน มีความร่วมมือท่ีดีจะทําให้มีความพอใจในการ

ปฏิบัติงาน 
3.2) ผู้บังคับบัญชา ท่ีมีสไตล์การบังคับบัญชาที่ดี เป็นแบบอย่างท่ีดี มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ ก็จะ

ทําให้ผู้ตามมีความพอใจในการปฏิบัติงานภายใต้การกํากับดูแลของผู้บังคับบัญชาผู้นั้น  
3.3) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ค่าตอบแทนท่ียุติธรรม และผลประโยชน์ท่ีเหมาะสมจะทําให้เกิด

ความรู้สึกพอใจในงาน  
3.4) โอกาสในการก้าวหน้า ในองค์การนั้น ๆ ถ้าบุคลากรตระหนักในโอกาสท่ีจะก้าวหน้า เติบโตในสายงาน 

และในองค์การนั้น ๆ ได้ เขาก็จะรู้สึกพอใจในการปฏิบัติงาน 
3.5) โครงสร้างขององค์กร การมีโครงสร้างท่ีชัดเจนเหมาะสมจะให้ทราบขอบเขตงานหน้าท่ี และความ

รับผิดชอบ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร การประสานงานและอื่น ๆ จึงทําให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
3.6) นโยบายและกฎระเบียบต่าง ๆ นโยบายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมจะทําให้บุคลากรมีกรอบและ

แนวทางปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม จะสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานได้  
4.) ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการปฏิบัติงาน เช่น การจัดสถานที่ อุณหภูมิ แสง เสียง จะช่วยสร้าง

บรรยากาศในการปฏิบัติงานช่วยส่งเสริมการติดต่อสื่อสาร และการประสานงานภายในองค์กรจึงมีผลกระทบต่อความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานด้วย 
ไซมอน (Simon 1960) อ้างถึงใน กันตยา เพ่ิมผล (2551) ได้ให้ความหมายของ ประสิทธิภาพในเชิงธุรกิจ

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเครื่องจักร โดยพิจารณาว่างานใดท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ดูได้จากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

นําเข้า (Input) กับผลผลิต (Output) ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพเท่ากับผลผลิตลบด้วยปัจจัยนําเข้า แต่หากเป็นระบบ

การปฏิบัติงานของภาครัฐ ต้องนําความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการรวมอยู่ด้วย ซ่ึงอาจเขยีนเป็นสมการได้ดังน้ี 
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E = (I – O) + S  
E  คือ ประสิทธิภาพของงาน (Efficiency) 
O  คือ ผลิตผลหรือผลงานท่ีได้รับ (Output) 
I  คือ ปัจจัยนําเข้าหรือทรัพยากรทางการบริหารท่ีใช้ไป (Input) 
S  คือ ความพึงพอใจในผลงานท่ีออกมา (Satisfaction) 

สมพิศ สุขแสน (2556) ได้ให้ความหมายของเทคนิคการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพในเร่ืองของคนปฏิบัติงาน

จะต้องมีแนวคิดการปฏิบัติตัวในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาตนเองอยู่เสมอซ่ึงคนปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพควรมีลักษณะ

ดังน้ี 
1) ด้านความฉับไว หมายถึง การใช้เวลาได้อย่างดีท่ีสุด รวดเร็ว ไม่ปฏิบัติงานล่าช้า แบบช้าชามเย็นชาม นั่นคือ

คนท่ีมีประสิทธิภาพถ้านายมอบหมายงานให้ทําภายในเวลา 10 นาที ก็ควรทําให้เสร็จตามกําหนด ไม่ควรใช้เวลาถึงครึ่งชั่วโมง 
หรืองานบริการ ผู้รับบริการย่อมต้องการความรวดเร็ว ดังนั้น ผู้ให้บริการจะต้องสร้างวัฒนธรรมการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจุด

เดียว (One Stop Service ) 
2) ด้านความถูกต้องแม่นยํา หมายถึง การผิดพลาดในงานน้อย ตลอดจนมีความแม่นยําในกฎระเบียบข้อมูล 

ตัวเลขหรือสถิติต่าง ๆ ตลอดจนไม่เลินเล่อจนทําให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรต้องตรวจทานงานก่อนเสนอนายเสมอ 
3) ด้านความรู้ หมายถึง การมีองค์ความรู้ในงานดี รู้จักศึกษาหาความรู้ในเรื่องงานท่ีกําลังทําอยู่ตลอดเวลา มิใช่

การมีวุฒิการศึกษาสูงเท่านั้น แต่คนท่ีมีประสิทธิภาพจะเป็นผู้ท่ีแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาดังคํากล่าวท่ีว่า “No one is too 
old to learn” หรือท่ีเรียกว่า “พวกน้ําไม่เต็มแก้ว” ท้ังการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากองค์กร เรียนรู้จากผู้อ่ืน เรียนรู้จาก

อินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยเรียนให้ “รู้จริงและรู้แจ้ง”และนําความรู้นั้นมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 
4) ด้านประสบการณ์ หมายถึง การรอบรู้หรือรู้รอบด้าน จากการได้เห็น ได้สัมผัส ได้ลงมือปฏิบัติบ่อย ๆ มิใช่มี

ความรู้ด้านวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว เช่น เป็นหมอท่ีรักษาคนไข้มานาน เป็นอาจารย์ท่ีสอนนักศึกษามานาน หรือเป็น

เจ้าหน้าท่ีธุรการมานาน บุคลเหล่านี้เราอาจเรียกว่า “ผู้มีชั่วโมงบินสูงในการปฏิบัติงาน” คนเหล่านี้ถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์

สูง จะปฏิบัติงานผิดพลาดน้อยสมควรที่องค์กรจะต้องธํารงรักษาบุคคลเหล่านี้ให้อยู่ในองค์กรนานท่ีสุด เพราะ คนเหล่านี้จะทํา

ให้องค์การพัฒนาได้รวดเร็ว 
5) ด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creative) หมายถึง การคิดริเร่ิม สิ่งใหม่ ๆ มุมมองแปลกใหม่ท่ีเรียกว่า “นวัตกรรม” 

(Innovation) มาใช้ในองค์กร เช่น คิดระบบการให้บริการใหม่ ๆ ท่ีลดขั้นตอนคิดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ 
คิดวิธีการบริหารงานแบบเชิงรุก คิดปรับปรุงอาคารสถานท่ีแบบเอนกประสงค์ เป็นต้น คนท่ีมีประสิทธิภาพจึงเป็นคนท่ีชอบคิด 
หรือเก่งคิด หรือมองไปข้างหน้าตลอดเวลาท่ีเราเรียกว่ามี “วิสัยทัศน์” (Vision) 

Millet (1994) อ้างถึงใน ณิชชา วิริกุลเจริญ (2555) ได้ให้ความหมายของคําว่า “ประสิทธิภาพ” หมายถึง ผลการ
ปฏิบัติงาน ท่ีก่อให้เกิดความพอใจแก่มนุษย์และได้ผลกําไร จากการปฏิบัติงานนั้นด้วยและความพึงพอใจน้ัน หมายถึง ความพึง

พอใจในการบริการ Satisfactory Service) ซ่ึงพิจารณาจาก 
1) การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable service) 
2) การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา (Timely service) 
3) การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample service) 
4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous service) 
5) การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive service) 

เวบเบอร์ (Weber) อ้างถึงใน กิตติยา ฐิติคุณรัตน์ (2556) ได้ให้ความหมายในแนวความคิด Ideal Type 
Bureaucracy กล่าวถึง การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องมีทักษะ (Skill) ดังนั้นการท่ีจะเน้นส่งเสริมพัฒนา 
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การแบ่งงาน และการฝึกงานเฉพาะงาน จะช่วยให้เกิดการประหยัดท้ังทรัพยากรและเวลาในการปฏิบัติงานและข้ันตอนการ

บังคับบัญชา รวมท้ังระเบียบวินัยข้อบังคับของงานท่ีเห็นได้ชัด  
บุญทัน ดอกไธสงและเล็ก สาระภูมิ (2545) อ้างถึงใน เมธี ไพรชิต (2556) ได้ให้ความหมายของการจะทําให้องค์กรมี

ประสิทธิภาพได้นั้น บุคลากรจะต้องมีจิตอุทิศเพ่ืองาน ปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี (ฉันทะ) มีความขยัน หม่ันเพียรอย่างเต็มท่ี 
(วิริยะ) มีความมุ่งม่ันในงาน ปฏิบัติงานอะไรก็ทําให้สําเร็จ ไม่หยิบโหย่งปฏิบัติงานประณีต นั่นคือ ปฏิบัติงานโดยไม่ผิด ซ่ึงมีสติ
ควบคุมอยู่ตลอดเวลา (จิตตะ) และมีการไตร่ตรองงานนั้น ๆ ว่าดี หรือเลวอย่างไร (วิมังสา) 

ธงชัย สันติวงษ์ (2547) อ้างถึงใน นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ได้ให้ความหมายของในการบริหารทีมงานให้มี

ประสิทธิภาพนั้นทําได้เพียงใดจะอยู่ท่ีปัจจัยสําคัญ 3 ประการ ท่ีผสมผสานอยู่ด้วยกัน คือ  
1) ความพยายาม คือ ขนาดของกําลังความพยายามของผู้ปฏิบัติงานท่ีทุ่มเท ให้กับงานของกลุ่ม จะมีมากน้อย

เพียงใดขึ้นอยู่กับลักษณะงานท่ีออกแบบว่าเป็นงานท่ีท้าทายความสามารถ หรือไม่ให้อิสระ          ในการตัดสินใจหรือไม่ เป็น

ต้น  
2) ทักษะความรู้ หมายถึง ท้ังทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และความรู้ท่ีจะเอาไว้พิชิตงาน และรวมไปถึง

การมีทักษะ และความรู้ท่ีเก่ียวกับการเข้ากับคนเพ่ือการปฏิบัติงานด้วยทักษะ และความรู้นี้เอง      ท่ีจะทําให้กลุ่มมี

ประสิทธิภาพเข้ากันได้ และรวมพลังกันเพ่ือการปฏิบัติงานได้  
3) กลยุทธ์ท่ีใช้แก้ปัญหา หรือประยุกต์ใช้ปฏิบัติงาน ถ้ากลุ่มมีกลไกในการร่วมกันและช่วยกันคิดค้นหากลยุทธ์ท่ี

จะใช้แก้ปัญหา หรือพัฒนางานให้ดีขึ้นตลอดเวลาแล้วประสิทธิภาพ ของกลุ่มจะเกิดข้ึนได้เสมอ 
 
6. วิธีดําเนินการศึกษา 
 

6.1 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง ผู้ศึกษาได้กําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จํานวนท้ังสิ้น 40 ตัวอย่าง 
 

6.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรมข้อมูลการวิจัยคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถามปลายปิด ซ่ึงผู้วิจัยสร้างข้ึนเองจากการศึกษา

สาระสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร มี 3 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของบุคลากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ตําแหน่งงาน ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  
ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
การหาความเชื่อม่ัน โดยผู้ศึกษาจะนําแบบสอบถามไปใช้กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา จํานวน 40 ตัวอย่าง หลังจากน้ันนํา

แบบสอบถามมาวิเคราะห์ เพ่ือหาค่าความเชื่อม่ันเป็นรายข้อ และใช้วิธีการหาความสอดคล้องภายใน(Internal Consistency 
Method) ใช้สูตร(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และหาค่าความเชื่อม่ันรวมโดยใช้วิธีการของ 
Cronbach โดยมีการปรับปรุงแบบสอบถามสําหรับคําถามข้อท่ีมีค่า (Item Total Correlation) ต่ําเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงผลการ
วิเคราะห์ทําให้ได้สัมประสิทธ์ิอัลฟ่า ดังน้ี แบบสอบถามรวมสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า = .961 
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6.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ทําดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนําแบบสอบถามท่ีได้กลับคืนมา

ท้ังหมดมาวิเคราะห์ และประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 
7. สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาเพ่ือหาระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 
อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ปรากฏผลสรุปการศึกษารายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ลักษณะประชากรศาสตร์ 
บุคลากรของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 40 คน ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 - 35 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าอยู่ในตําแหน่งงานพนักงานราชการ/
พนักงานกระทรวง และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ํากว่า 15,000 บาทต่อเดือน 

 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นรายด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยเรียงลําดับดังนี้ โดยปัจจัยด้านท่ี

มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ปัจจัยด้านงาน รองลงมาคือ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านกลุ่ม และองค์การ และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพในการปฏิบัติงาน ตามลําดับ 
 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นรายด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับดังนี้ โดยด้านท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความฉับไว รองลงมาคือ ด้านความถูกต้องแม่นยํา ด้านความรู้ ด้านประสบการณ์และด้านความคิด

สร้างสรรค์ ตามลําดับ 
 

8. อภิปรายผลการศึกษา 
 

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 

 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
บุคลากรของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านงาน  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านความรู้ 
ปัจจัยด้านกลุ่มและองค์การ และปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการปฏิบัติงาน เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า 

ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีความ

คิดเห็นปัจจัยส่วนบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่า   
บุคคลากรมีความรู้ ความสามารถ และบุคลิกภาพ รวมท้ัง อายุงาน ประสบการณ์ ตําแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ มี

ความสอดคล้องกับงานท่ีปฏิบัติอยู่ มีความต้องการในการปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จ และการปฏิบัติงานให้ได้รับการยก

ย่องชมเชยท้ังจากบุคคลภายในและภายนอกองค์กร ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของพวงเพชร วงศ์ย้ิมย่อง (2543) ท่ีได้

ทําการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีทําให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ 
ผลการศึกษาพบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านปัจจัยส่วนบุคคล โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1271



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1299 

พนักงานท่ีมีอายุงานเฉลี่ย 11-20 ปี มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูงสุด กลุ่มพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า

ปริญญาตรีมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในด้านเงินเดือนและความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน แตกต่างจากกลุ่มท่ีจบตํ่ากว่า

ปริญญาตรี พนักงานท่ีมีระดับชั้นงานท่ีสูงกว่ามีแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานแตกต่างจากระดับชั้นงานท่ีต่ํากว่า ในด้าน

ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานรายได้และสวัสดิการ 
ปัจจัยด้านงาน พบว่า บุคลากรของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีความคิดเห็น

ปัจจัยด้านงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่า ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานท่ีน่าสนใจท้าทายกับความรู้ 
ความสามารถของบุคลากรภายในโรงพยาบาลกระทุ่มแบนท้ังยังให้ความอิสระในการกําหนดข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ทํา

ให้กระบวนการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากย่ิงข้ึน บุคลากรมีความเอาใจใส่ติดตามงานท่ีได้รับมอบหมายอยู่เสมอ 
ทําให้ได้ปริมาณงานตามมาตรฐานท่ีองค์กรกําหนดไว้ และบุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อจํากัดด้าน

จํานวนบุคลากร ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของเจนจิราพร รอนไพริน (2558) ท่ีได้ทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจ ในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) สาขาอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผลการศึกษาพบว่า พนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) มีความพึงพอใจต่อปริมาณงานท่ีได้รับมอบหมาย สามารถใช้ความคิดเป็นของตนเองในการ

ปฏิบัติงานได้งานท่ีปฏิบัติตรงกับความรู้ความสามารถ มีความสุขในงานท่ีได้รับมอบหมาย และการปฏิบัติงานไม่มีผลกระทบต่อ

สุขภาพร่างกายและจิตใจ ตามลําดับ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะในการปฏิบัติงานของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) นั้นเป็นงาน

ด้านการให้บริการรับ-ฝากเงิน และดําเนินงานด้านธุรกรรมทางการเงินในทุกประเภท พนักงานของธนาคารจะได้รับการฝึกฝน

ก่อนท่ีจะปฏิบัติงานจริง อีกท้ังลักษณะของงานท่ีปฏิบัติจะเป็นงานท่ีกระทําซํ้า ๆ จนเกิดความชํานาญจึงส่งผลให้ด้านลักษณะ

งานมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก  
ปัจจัยด้านกลุ่มและองค์กร พบว่า บุคลากรของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มี

ความคิดเห็นปัจจัยด้านกลุ่มและองค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเห็นว่า เพ่ือนร่วมงานมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและ

เอาใจใส่ซ่ึงกันและกัน ผู้บังคับบัญชามีความรู้ ความสามารถให้คําปรึกษา ช่วยแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนได้ และ
องค์กรยังได้รับความร่วมมือท่ีดีในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆจากบุคลากรของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน และให้ค่าตอบแทนและ

ผลประโยชน์ท่ียุติธรรมเหมาะสมกับบุคลกรท่ีปฏิบัติงาน ทําให้เกิดความรู้สึกพอใจในการปฏิบัติงาน และองค์กรยังตระหนักถึง

โอกาสความก้าวหน้าของบุคลากรเติบโตในสายงาน เช่น การอบรมพัฒนาความรู้ต่าง การส่งเสริมให้ทุนการศึกษาและ

โครงสร้างขององค์กรท่ีชัดเจน ทําให้บุคลากรรู้ขอบเขตของงาน หน้าท่ี ความรับผิดชอบมากย่ิงข้ึน ซ่ึงสองคล้องกับการศึกษา

ของจิดาภา พิทักษ์กรสกุล (2557) ท่ีได้ทําการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านกลุ่มและองค์การ ภาพรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ท้ังนี้เนื่องมาจากผู้บังคับบัญชา มีความเป็นกันเอง และยอมรับฟังความคิดเห็นจาก

ผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี รับรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนภายในหน่วยงาน รับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการ

ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและผู้บังคับบัญชายินดีให้ความช่วยเหลือ เม่ือมีปัญหาท้ังในเร่ืองงานและเรื่องส่วนตัว 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า บุคลากรของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน 

จังหวัดสมุทรสาคร มีความคิดเห็นปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยเห็นว่า โรงพยาบาลกระทุ่มแบน มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และมีการความสะอาดให้ปราศจากเชื้อ

โรคอยู่เสมอ สถานท่ีปฏิบัติงานมีการจัดสถานท่ีให้เป็นสัดส่วน ไม่มีเสียงรบกวนท่ีก่อให้เกิดผลเสียในการปฏิบัติงานสะดวกต่อ

การเดินทางมาปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล และวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ สิ่งอํานวยความสะดวกมีเพียงพอต่อ         
การปฏิบัติงานทําให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงานบุคลากรส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมาก ซ่ึง
สอดคล้องกับการศึกษาของสุพิชญา อุรเคนทร์เนตร (2553) ท่ีได้ทําการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร สํานักการคลังและสินทรัพย์สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีความ

พึงพอใจในสถานท่ีตั้งของสํานักงานท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมภายในห้องปฏิบัติงานมีการจัดแสงสว่างให้เพียงพอ มีการปรับ
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อุณหภูมิของห้องปฏิบัติงานให้เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส่วนข้ออ่ืน ๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ สภาพ

ภายในห้องปฏิบัติงานมีความกว้างขวางเหมาะสม มีวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ปฏิบัติงานพอเพียง และเหมาะสม รวมท้ังสภาพของวัสดุ

อุปกรณ์มีความพร้อมสะดวกต่อการปฏิบัติงาน 
 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
บุคลากรของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านความฉับไวค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านความถูกต้องแม่นยํา ด้านความรู้ 
ด้านประสบการณ์ และด้านความคิดสร้างสรรค์ เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า 

ด้านความฉับไว พบว่า บุคลากรของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีความคิดเห็น

ด้านความฉับไว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่า บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย รู้จักการบริหารเวลาในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ทําให้ผลงานท่ีออกมามีคุณภาพ และบุคลากรมีความ

รับผิดชอบต่อหน้าท่ีปฏิบัติงานได้ตามเวลาที่กําหนดเมื่อเทียบกับมาตรฐานขององค์กร และสามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย

อย่างเร่งด่วนได้ด้วยความรวดเร็ว ฉับไว ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของเสกสรร อรกุล (2557) ท่ีได้ทําการศึกษาเร่ือง ปัจจัย

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เมทเทิลคอม จํากัด ผลการศึกษาพบว่า 
ภาพร่วมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยแรงจูงใจภายในท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ด้านความรู้ ด้านความ

ฉับไวในการปฏิบัติงาน ด้านผลสําเร็จในการปฏิบัติงานการยกย่องยอมรับนับถือ การมีอํานาจในหน้าท่ีและโอกาสก้าวหน้า 
ส่วนปัจจัยแรงจูงใจภายนอก ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ด้านการเลื่อนตําแหน่งงาน เทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย และด้านความปลอดภยัในการปฏิบัติงาน เป็นด้านท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสําคัญ 
ด้านความถูกต้องแม่นยํา พบว่า บุคลากรของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน  อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มี

ความคิดเห็นด้านความถูกต้องแม่นยํา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่า การปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง แม่นยําตาม

กฎระเบียบขององค์กร ทําให้มีความผิดพลาดในงานน้อย และการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาทเลินเล่อในงาน 
ตรวจทานงานให้มีความถูกต้องในงานทุกคร้ังก่อนเสนอหัวหน้างาน จะทําให้องค์กรเกิดความเสียหายน้อยลงได้ และงานยังเป็น

ท่ียอมรับต่อหน่วยงานภายในและภายนอก ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของกิตติยา ฐิติคุณรัตน์ (2556) ท่ีทําการศึกษาเรื่อง 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ซันนไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ผลการศึกษาพบว่า เอกสาร                    
ในการปฏิบัติงาน มีความถูกต้อง ชัดเจนและแม่นยํา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เนื่องจากการปฏิบัติงานในส่วนของแผนก

วางแผนผลิตจําเป็นต้องมีข้อมูลท่ีถูกต้อง สามารถสืบย้อนกลับได้ เม่ือนําไปปฏิบัติงานข้อมูลต้องชัดเจน ส่วนการปฏิบัติงาน

ถูกต้องโดยวัดความสําเร็จในเวลาท่ีกําหนด มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก เนื่องจากพนักงานที่ปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีวางไว้ 
และสามารถทําให้เสร็จตาม ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้โดยคํานึงถึงคุณภาพงาน ความถูกต้องแม่นยํา แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ               
ในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง จึงเป็นผลให้งานท่ีปฏิบัติบรรลุ ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์นั้น 

ด้านความรู้ พบว่า บุคลากรของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีความคิดเห็นด้าน

ความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่า บุคลากร มีองค์ความรู้ในงานท่ีดีตรงกับลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถท่ี
ปฏิบัติอยู่ เช่น ความเข้าใจข้ันตอนการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีกับงานท่ีปฏิบัติอยู่ เป็นต้น แล้วบุคลากรยังศึกษาหาความรู้

เพ่ิมเติมในเร่ืองงานท่ีปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาและนําความรู้ ความเข้าใจ มาปรับปรุงงานท่ีปฏิบัติงานให้ดีขึ้น และองค์กรยังมีการ
ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ ฮาเซ็ง มะเซ็ง (2557)  ท่ีได้

ทําการศึกษาเรื่อง คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) ในจังหวัด

ปัตตานี ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) 
ในจังหวัดปัตตานี อยู่ในระดับมาก ความรู้ความสามารถทางการบริหารเป็นปัจจัยหลักในการบริหารจัดการ ผู้บริหารจะต้องมี

ความรู้ทางการบริหาร เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบาทในตําแหน่งผู้บริหาร ตั้งแต่เร่ิมแรกในการที่จะดํารงตําแหน่งผู้บริหาร 
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จะต้องมีการพัฒนาหรือศึกษาในด้านการบริหารโดยตรง เพ่ือให้การปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จ และมีประสิทธิภาพรัฐบาลก็มี

นโยบายให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยวิธีการศึกษา หรือพัฒนา             
ในระดับท่ีสูงข้ึน เพ่ือให้ได้พัฒนาในหน้าท่ีการงานให้มีประสิทธิภาพ  

ด้านประสบการณ์ พบว่า บุคลากรของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีความ
คิดเห็นด้านประสบการณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่า บุคลากรของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน มีความรอบรู้ รู้รอบ
ด้านในงานที่ปฏิบัติเป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย การได้เห็น ได้สัมผัส ได้ลงมือปฏิบัติงานบ่อย ๆ ในการ

ปฏิบัติงานระยะยาว ทําให้มีความชํานาญในการปฏิบัติงานและมีประสบการณ์สูงในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา

ของน้ําทิพย์ ตระกูลมายคี (2559) ท่ีทําการศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านประสบการณ์ และแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความต้องการของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้านสารสนเทศอาหารไทย เพ่ือการท่องเท่ียวบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี ผลการศึกษาพบว่า ประสบการณ์

ด้านเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อความต้องการสารสนเทศ อาหารไทยบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ีของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ อยู่ในระดับ

มาก โดยนักท่องเที่ยวท่ีเคยมีประสบการณ์การใช้โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพ่ือการท่องเที่ยวจะมีความต้องการ

สารสนเทศอาหารไทยบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ีมากกว่านักท่องเท่ียว ท่ีไม่เคยมีประสบการณ์การใช้อุปกรณ์ เคลื่อนท่ีเพ่ือการ

ท่องเท่ียว 
ด้านความคิดสร้างสรรค์ พบว่า บุคลากรของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีความ

คิดเห็นด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่า บุคลากรของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน ควรมีความคิด
รเิร่ิมสร้างสรรค์ แนวทางใหม่ ๆ มุมมองท่ีแตกต่างจากคนอ่ืนในการปฏิบัติงาน สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือนําความคิดท่ีจะปรับปรุง พัฒนาข้ันตอนการปฏิบัติงานมาใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และบุคลากรยังมี

วิสัยทัศน์ มองไปข้างหน้าตลอดเวลา มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติ อย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ซ่ึงสองคล้องกับการศึกษาของภูวนาถ วิสุทธากร (2558) ท่ีทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างผลการ

ปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมของบุคลากรสายสนับสนุนการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความคิด
สร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก การให้ความสําคัญกับการคิดหาคําตอบท่ีเด่นชัดและตรงประเด็น การ
ให้ความสําคัญกับการทดลอง นําวิธีการปฏิบัติงานแบบใหม่   มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ได้ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ้น การให้ความสําคัญกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือนํามาดัดแปลงให้เกิดสิ่งใหม่ หรือช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน อยู่
ในเกณฑ์สูง 
 
 ผลทดสอบสมมติฐาน 

จากการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรโรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ระหว่างตัวแปร

อิสระและตัวแปรตาม เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านงาน  มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.0001 
โดยเห็นว่าปัจจัยด้านงานส่งผลกับกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากปัจจัยด้านงานท่ีดีของบุคลากรทําให้ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
มาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ซ่ึงจะมีความถูกต้องแม่นยํา ลดความผิดพลาดในงานเกิดความรวดเร็ว และคล่องตัว
ในการปฏิบัติงาน ท้ังยังสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน จนนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในโรงพยาบาลกระทุ่มแบนไปในทิศทางท่ีดีอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้งานเกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายได้                 
ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ ภินันท์ รัชตาจ้าย (2555) ท่ีทําการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอําเภอโป่งน้ําร้อน ผลการศึกษาพบว่า อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้ อาจเป็นเพราะลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นงานท่ีส่งเสริม และพัฒนาทักษะท้าทาย ความสามารถ ได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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9. ข้อเสนอแนะ  
 

9.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือนําไปใช้ 
1) ผลการศึกษาคร้ังนี้ พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลกระทุ่มแบน 

อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย 1 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านงาน 
2) ในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 

อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ควรให้ความสําคัญกับปัจจัยดังกล่าวข้างต้น กล่าวคือ 
2.1) ปัจจัยด้านงาน พบว่า ปัจจัยด้านนี้มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงพยาบาลกระทุ่ม

แบน อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ในลักษณะเช่นนี้ ผู้ศึกษาเห็นว่า  
2.1.1) ผู้บริหารของโรงพยาบาลกระทุ่มแบนควรมอบหมายงานที่ท้าทาย ความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากรท่ี

ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติ เช่น โครงการขนาดใหญ่ หรืองานใหม่ ๆ เป็นต้น 
2.1.2) ผู้บริหารของโรงพยาบาลกระทุ่มแบนควรสรรหา คัดเลือกบุคลากร ให้ตรงกับสานงานที่ได้ปฏิบัติงาน จะ

ให้บุคลากรสามารถเข้าใจในงานปฏิบัติงานได้ท่ีมอบหมายจากหัวหน้างาน 
2.1.3) บุคลากรของโรงพยาบาลกระทุ่มแบนควรมีการพัฒนาองค์ความรู้ในงานเพ่ิมเติมจากช่องทางต่าง ๆ เช่น 

การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน การสอนงาน การอบรมเพ่ิมความรู้ และการเรียนรู้ด้วยตนเองจากอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
 

9.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาครั้งต่อไป 
หลังจากท่ีได้ดําเนินการวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 

อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการดําเนินวิจัยหลังจากนี้ คือ 
1) ควรทําการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพเจาะลึกในประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรและมีการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก เพ่ือให้ได้มาซ่ึงคําตอบเพิ่มเติมในประเด็นท่ีการศึกษาเชิงปริมาณไม่สามารถทําได้ 
2) ควรศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน 2 ระยะต่อรอบปีงบประมาณเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

ของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในอนาคต 
3) ควรศึกษาตัวแปรต้นท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพ่ือเติมเต็มผลการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ แรงจูงใจใน

การปฏิบัตงิาน หลักธรรมาภิบาล วัฒนธรรมขององค์กร สมรรถนะ และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
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