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บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเรื่อง อิทธิพลของปัจจยัดา้นการจดัการในองคก์ารและการจดัการเวลาต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรฐับาล
ขนาดใหญ่ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
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ปรญิญา บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2563 
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การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยดา้นการจัดการในองคก์ารและ

การจดัการเวลาต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรฐับาลขนาดใหญ่ใน
พืน้ที่กรุงเทพมหานคร ที่มีจ  านวนเตียง 500 เตียงขึน้ไป จ านวน 408 ราย ใชแ้บบสอบถามออนไลนใ์นการ
เก็บขอ้มูล สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล ประกอบดว้ยค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าการทดสอบที ค่าการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงพหุคูณ 
ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ผลการวิจยั พบว่า พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 
31 – 40 ปี การศกึษาระดบัปรญิญาตรี มีประสบการณใ์นการท างาน  11 ปีขึน้ไป มีสถานภาพโสด และมี
รายไดต้่อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) พยาบาลวิชาชีพที่มีปัจจยัส่วน
บุคคลแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพไม่แตกต่างกัน 2) ปัจจัยดา้นการ
จดัการภายในองคก์ารมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฎิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นคณุภาพของ
งาน ด้านปริมาณ ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  โดยมีค่าน า้หนักพยากรณ์รอ้ยละ 
54.40, 35.60, 28.10 และ  28.20 ตามล าดับของ  3) ปัจจัยด้านการจัดการเวลามีอิทธิพลต่อต่อ
ประสิทธิภาพในการปฎิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปริมาณ ดา้นเวลา และ
ดา้นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดยมีค่าน ้าหนักพยากรณ์รอ้ยละ 60.70, 61.30, 60.60 และ 58.70 
ตามล าดบั 

 

ค าส าคญั : การจดัการในองคก์าร การจดัการเวลา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรฐับาลขนาด
ใหญ่ 
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The objectives of this independent study aim to explore the influence of 

organization management on the work efficiency of professional nurses in large government 
hospitals in the Bangkok metropolitan area, with beds of 500 or more. There were 408 
participants who used an online questionnaire to collect data. The statistics used for data 
analysis consisted of percentage, mean, standard deviation, a t-test, One-Way ANOVA and 
multiple regression. The statistical significance level was set at a level of 0.05. According to 
the results, most professional nurses were around 31-40 years of age, had 11 years of work 
experience, were single, and earned a monthly income of over 40,001 Baht. The results of the 
hypothesis testing revealed the following: (1) professional nurses with different personal 
factors demonstrated no difference in terms of performance; (2) organizational management 
factors affecting the efficiency of the work of professional nurses work and the quality of work, 
quantity, time, and operating expenses had a Coefficient of Multiple Determination of 54.40%, 
35.60%, 28.10% and 28.20%, respectively; and (3) time management affecting the efficiency 
of the work of professional nurses and the quality of work, quantity, time, and operating 
expenses had a Coefficient of Multiple Determination at 60.70%, 61.30%, 60.60% and 58.70%, 
respectively. 

 
Keyword : Organization management Time management Professional nurses Large 
government hospitals 
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บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตทุกท่านที่ไดใ้หค้วามช่วยเหลือ ใหค้ าแนะน าต่างๆ และ อ านวยความสะดวก
เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาการศกึษาของผูว้ิจยั 

สุดท้ายนี ้ผู ้วิจัยหวังว่าสารนิพนธ์ฉบับนี ้จะเป็นแนวทางหนึ่งที่ เป็นประโยชน์ต่ออาชีพ
พยาบาลวิชาชีพในการปรบัปรุงองคก์าร การบริหารเวลา และเพื่อพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน
ใหส้อดคลอ้งกบัหนา้ที่ความรบัผิดชอบของแต่ละหน่วยงานไดเ้ป็นอย่างดี 
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บทที ่1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
ในปัจจุบนั ความตอ้งการในการเขา้ถึงการรกัษาพยาบาลยังคงมีเพิ่มขึน้ทุกวนั แต่บุคลากร

ทางการแพทย ์และพยาบาลยังคงไม่เพียงพอต่อความตอ้งการในการใหก้ารบริการแก่ผูป่้วยที่เขา้มา
รบัการรกัษา ภายในโรงพยาบาลรฐับาลขนาดใหญ่ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพ ในการให้การบริการแก่ผู้ป่วยหรือผู้เข้ารบับริการภายในโรงพยาบาล เนื่องจาก
ภาวการณท์ี่การใหบ้ริการไม่ทั่วถึง  

ตาราง 1 จ านวนเจา้หนา้ที่พยาบาลวิชาชีพในกรุงเทพมหานคร ต่อจ านวนประชากรที่มีทะเบียน
บา้นในกรุงเทพมหานคร 

   ที่มา: http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/index.aspx, (Jan 2019) 

จากข้อมูลดังตารางที่ 1 สัดส่วนประชากรที่มีทะเบียนบ้านในพื ้นที่กรุงเทพมหานครต่อ
พยาบาลวิชาชีพ ทัง้หมดจะไดอ้ตัราส่วนดงัตารางที่ 1 แต่ในความเป็นจรงินัน้ ในโรงพยาบาลรฐัขนาด
ใหญ่จะมีสดัส่วนผูใ้ชบ้ริการต่อพยาบาลวิชาชีพจ านวนค่อนขา้งมาก ท าใหม้ีอิทธิพลต่อการปฏิบัติ
หนา้ที่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรฐัขนาดใหญ่ ที่ดแูลผูป่้วยภายในโรงพยาบาลและสง่ผลต่อ 

โรงพยาบาล อาจจะไม่ทั่วถึงหรือไม่เป็นไปอย่างที่ผูป่้วยหรือผูเ้ขา้รบับริการคาดหวัง การ
จัดการภายในองคก์ารที่ดี จะส่งผลใหก้ารบริการและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาล

จงัหวดั รายละเอียด 2557 2558 2559 2560 2561 
กรุงเทพมหานคร พยาบาล

วิชาชีพ 
28,088 27,558 28,905 32,497 33,204 

จ านวน
ประชากร 

5,692,284 5,696,409 5,686,646 5,682,415 5,676,648 

สัดส่วน 
ประชากร ต่อ พยาบาลวิชาชีพ  

203 207 197 175 171 
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วิชาชีพมีความเป็นระบบมากขึน้ ยังผลใหผู้ป่้วยหรือผูเ้ขา้รบับริการ ไดร้บัความสุขสบาย ปลอดภัย 
ไดร้บัการรกัษาที่ถูกตอ้ง ท าใหแ้ผนการรกัษาที่วางไวร้าบรื่น รวดเรว็ ถกูตอ้ง และทนัท่วงที 

บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานของพยาบาล  (https://med.mahidol.ac.th/: 2017) เริ่ม
ตัง้แต่การประเมินปัญหาภาวะสขุภาพที่ตอ้งการการดแูล และใหก้ารช่วยเหลือเพื่อใหผู้ป่้วยปรบัตวัได ้
น าแผนการรกัษาของแพทยส์ู่การปฏิบติั ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซอ้น และใหก้ารฟ้ืนฟูและสรา้ง
เสริมสุขภาพโดยค านึงถึงความเป็นองคร์วม และความเป็นปัจเจกบุคคลที่มีความตอ้งการที่แตกต่าง
กนัระหว่างผูป่้วยแต่ละคน ทัง้นีเ้พื่อใหผู้ป่้วยสามารถดแูลตนเองไดแ้ละกลบัคืนสู่ครอบครวัและสงัคม
ได ้โดยบทบาทหนา้ที่ในการปฏิบติังานของพยาบาลจึงแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 

1. บทบาทอิสระ หมายถึง พยาบาลสามารถปฏิบติัหนา้ที่โดยใชค้วามรูท้างดา้นการ
พยาบาลและรวมถึงความรูท้ี่เก่ียวขอ้งในสาขาอ่ืน ๆ ตัดสินใจวางแผนเพื่อใหก้ารดูแลผูเ้จ็บป่วย 
ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซอ้นต่าง ๆ รวมถึงช่วยฟ้ืนฟูและสรา้งเสริมสุขภาพ อย่างเป็นอิสระ
ภายใตข้อบเขตของการพยาบาล 

2. บทบาทร่วม หมายถึง พยาบาลปฏิบติัหนา้ที่โดยท างานร่วมกับแพทยแ์ละทีมสห
สาขา โดยน าแผนการรกัษาของแพทยส์ู่การปฏิบติัดูแลช่วยเหลือผูป่้วยเพื่อใหห้ายจากโรค หรือ
ควบคมุโรคได ้

หน้าที่ของพยาบาลในการคัดกรองผูป่้วย  ในภาวะเร่งด่วน เช่นการปฏิบัติหน้าที่ที่แผนก
ฉุกเฉิน การคัดกรองผู้ป่วยเป็นหน้าที่ส  าคัญของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งมีประโยชนท์ี่จะช่วยใหผู้ป่้วย
ไดร้บัการดแูลเบือ้งตน้ดว้ยความรวดเร็ว โดยการคดักรองแบ่งแยกอาการของผูป่้วยแต่ละราย ดงันี ้1) 
ตอ้งรีบพบแพทย์ทันที / 2) สามารถรอไดแ้ต่ไม่นานนัก พยาบาลอาจตอ้งให้การช่วยเหลือเบือ้งต้น 
เช่น การเช็ดตวัเพื่อลดไข ้/ 3) สามารถรอไดน้านกว่า การปฏิบติัในส่วนนีจ้ะช่วยใหผู้ป่้วยไดร้บัความ
ปลอดภยัอย่างมากระหว่างรอเพื่อพบแพทย ์ซึ่งเป็นหนา้ที่ของพยาบาลที่จะตอ้งดแูลและรบัผิดชอบ 

พยาบาลวิชาชีพ (https://www.tnmc.or.th/: 2018) สายงานนีค้รอบคลุมถึงต าแหน่งหนา้ที่
ปฏิบัติงานการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
สาขาวิชาการพยาบาล และการผดงุครรภช์ัน้หนึ่ง ในการปฏิบติังานส่งเสริมและพฒันาการใหบ้ริการ
พยาบาล และปฏิบติังานวินิจฉัยและบ าบดัรกัษาภายใต้การควบคุมของแพทย ์โดยท าหน้าที่เป็นผู้
ใหบ้ริการ วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผลและบันทึกผล ศึกษา วิเคราะห ์คิดคน้ พัฒนาการ
และควบคมุการพยาบาลใหเ้ป็นไปอย่างมีคณุภาพ และอยู่ในมาตรฐาน  

ดว้ยเหตุนีอ้งคก์ารจ าเป็นตอ้งก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการภายในองคก์ารใหเ้ป็น
ระบบ เพื่อให้การท างานของพยาบาลวิชาชีพมีประสิทธิภาพมากขึน้ ส่งผลดีต่อคุณภาพในการ
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ใหบ้ริการแก่ผูป่้วยและผูเ้ขา้รบับริการ ตลอดจนภาพลกัษณ์ขององคก์าร ความร่วมมือต่อองคก์าร
และปฏิบติัตามกฎระเบียบขององคก์ารก่อใหเ้กิดความเรียบรอ้ยในการท างานร่วมกนั 

การบริหารเวลาในการท างานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรฐัขนาดใหญ่นั้น ตอ้ง
บริหารจดัการใหส้อดคลอ้งกับปริมาณคนไขท้ี่เขา้มารบัการรกัษาใหท้ันท่วงที และแบ่งเวลาพักผ่อน
ในแต่ละช่วงเวลาเพื่อสรา้งสมดุลใหก้ับชีวิตโดยยังคงสามารถใหบ้ริการแก่ผูป่้วยไดอ้ย่างเหมาะสม 
โดยการแบ่งสรรการท างานจะต้องมี การวางแผนงานไว้ล่วงหน้าในแต่ละวันจัดเรียงล าดับ
ความส าคญังานยาก งานง่ายเพื่อใหก้ารท างานเกิดประสิทธิภาพ 

ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงอิทธิพลของการจัดการในองค์การมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรฐัขนาดใหญ่ ว่าปัจจัยดา้นการจัดการมีผลอย่างไร 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างไร และการจัดการดา้นบริหารเวลา ตลอดจนน าเสนอ
ขอ้มลูในการศกึษาเป็นแนวทางในการปรบัปรุงดา้นการจดัการในองคก์ารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้

1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างดา้นลักษณะส่วนบุคคลกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรฐับาลขนาดใหญ่ 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นการจดัการในองคก์ารที่มีต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรฐับาลขนาดใหญ่ 

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านการจัดการเวลาที่มีต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรฐับาลขนาดใหญ่ 

 

ความส าคัญของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี ้ ข้อมูลและผลการวิจัยที่ ได้สามารถน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนา

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การจัดการในองค์การ บรรยากาศในองค์การเพื่อให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการให้บริการ ส่งผลถึงการท างาน ท าให้ทราบถึงความต้องการของ
พยาบาลที่มีต่อองคก์าร หน่วยงาน และตน้สงักัดของพยาบาลวิชาชีพในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร และ
เป็นแนวทางให้กับงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปใน
อนาคต 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ในการศึกษาเรื่อง “ อิทธิพลของปัจจัยดา้นการจัดการในองคก์ารและการจัดการเวลาต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐบาลขนาดใหญ่ในพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัไดก้ าหนดของเขตการศกึษาไวด้งันี ้

 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นีป้ระกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
รฐับาลขนาดใหญ่ที่มีจ านวนเตียง 500 เตียงขึน้ไปในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ โรงพยาบาลศิริ
ราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกลา้ โรงพยาบาลภมูิพลอดลุยเดช โรงพยาบาลต ารวจ และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล 

 
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 

กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัในครัง้นี ้คือ พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรฐับาล
ขนาดใหญ่ที่มีจ านวนเตียง 500 เตียงขึน้ไปในพืน้ที่กรุงเทพมหานครโดยก าหนดกลุ่มตวัอย่างของ
พยาบาลวิชาชีพสืบเนื่องจากรายงานประจ าปี 2561 ของสภาการพยาบาลมีจ านวนผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล เพศหญิงจ านวน 94.74% และเพศชายจ านวน 5.26% 
(https://www.tnmc.or.th/: 2018) ผูว้ิจยัจึงเลือกเฉพาะพยาบาลวิชาชีพเพศหญิงมาใชใ้นงานวิจยั
และ หาขนาดของกลุม่ตวัอย่างโดยใชส้ตูรการค านวณแบบทราบจ านวนประชากร ของทาโร่ ยามา
เน่ (Yamane, 1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ไดข้นาดตัวอย่าง 389 ตัวอย่าง และเพิ่มจ านวน
ตัวอย่าง 5% เท่ากับ 19 ตัวอย่าง รวมขนาดตัวอย่างทัง้หมดเท่ากับ 408 ตัวอย่าง การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  โรงพยาบาลละ 51 ตัวอย่างโดยการเลือก
แบบบงัเอิญจนกว่าจะครบตามจ านวนที่ตอ้งการจาก โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ โรงพยาบาลภูมิพลอ
ดุลยเดช โรงพยาบาลต ารวจ และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก
พยาบาลวิชาชีพตามแผนกต่างๆ เช่น แผนกศลัยกรรม แผนกฉกุเฉิน เป็นตน้ 
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ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
การศกึษาวิจยันี ้ซึ่งประกอบดว้ยตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม ไวด้งันี ้

1. ตวัแปรอิสระ  
1.1 ลกัษณะสว่นบคุคล 

1.1.1 อาย ุ
1.1.2 ระดบัการศกึษา 
1.1.3 ประสบการณใ์นการท างาน 
1.1.4 สถานภาพสมรส 
1.1.5 รายไดต่้อเดือน 

1.2 ปัจจยัดา้นการจดัการในองคก์าร 
1.2.1 กลยทุธข์ององคก์าร 
1.2.2 โครงสรา้งขององคก์าร 
1.2.3 รูปแบบการบรหิารขององคก์าร  
1.2.4 บคุลากรขององคก์าร 
1.2.5 ระบบขององคก์าร 
1.2.6 ค่านิยมรว่มขององคก์าร 

1.3 การจดัการเวลา 
1.3.1 ต่ืนนอนแต่เชา้ 
1.3.2 จดัตารางเวลา 
1.3.3 เรียงล าดบัความส าคญั 
1.3.4 แบ่งเวลางานและเวลาสว่นตวั 
1.3.5 จดัการงานยากก่อน 
1.3.6 เวลาพกั 

2. ตวัแปรตาม   
2.1 ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ 

2.1.1 ดา้นคณุภาพของงาน 
2.1.2 ดา้นปรมิาณ 
2.1.3 ดา้นเวลา 
2.1.4 ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
ในการศกึษาวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดน้ิยามค าศพัทท์ี่เก่ียวขอ้งกบังานวิจยัในครัง้นีด้ังนี ้

1. พยาบาล หมายถึง พยาบาลวิชาชีพเพศหญิงในโรงพยาบาลรฐับาลขนาดใหญ่ที่มี
จ านวนเตียง 500 เตียงขึน้ไปในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร  

2. องคก์าร หมายถึง โรงพยาบาลรฐับาลขนาดใหญ่ที่มีจ านวนเตียง 500 เตียงขึน้ไป
ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ที่มีลกัษณะการท างานเป็นกลุ่ม มีการประสานงานกันตลอดเวลา มีการ
ติดตาม ก าหนดทิศทางในการท างาน การจดัระเบียบการท างาน และมีการวดัผลส าเร็จของงานที่
ท าอยู่เสมอ 

3. ลักษณะขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง คุณสมบัติเฉพาะตัวของพยาบาลวิชาชีพที่
ตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศกึษา ประสบการณใ์นการท างาน สถานะภาพสมรส และ
รายไดต่้อเดือน 

4. โรงพยาบาลรฐับาลขนาดใหญ่ หมายถึง โรงพยาบาลที่มีจ านวนเตียงผูป่้วยใน
จ านวน 500 เตียงขึน้ไป  และได้รบังบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล ในการด าเนินงานด้าน
การแพทย์เพื่อให้การรกัษาแก่ผู้ป่วยทั่วไปในการรกัษาพยาบาล การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เนน้การใหบ้ริการที่ครอบคลมุมีคณุภาพ โรงพยาบาลที่ใชใ้นการเก็บขอ้มลูประกอบดว้ย 
โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ โรงพยาบาลภูมิพลอดลุยเดช โรงพยาบาลต ารวจ และโรงพยาบาลวชิ
รพยาบาล 

5. ปัจจยัดา้นการจดัการในองคก์าร ไดแ้ก่   
5.1 กลยุทธ์ขององค์การ (Strategy) หมายถึง การก าหนดการบริหารในด้าน

ต่างๆ ของฝ่ายการพยาบาลที่ชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติได ้โดยการก าหนดแผนการปรบั
อตัราสว่นของจ านวนพยาบาลใหเ้หมาะสมเพื่อใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

5.2 โครงสรา้งขององค์การ (Structure) หมายถึง การก าหนดแผนการท างาน
และนโยบายของแต่ละหน่วยงาน ก าหนดหนา้ที่การท างาน และขัน้ตอนการท างานไวอ้ย่างชดัเจน 

5.3 รูปแบบการบริหารขององค์การ (Systems) หมายถึง การกระจายอ านาจ
และแบ่งการบริหาร รวมถึงทบทวนขัน้ตอนการด าเนินงานและผลการด าเนินงานเป็นระยะ และมี
การหารือกนัระหว่างผูบ้รหิารและหวัหนา้แผนกสม ่าเสมอ 

5.4 บุคลากรขององค์การ (Staff) หมายถึง จ านวนพยาบาลวิชาชีพมีจ านวน
เพียงพอต่อการท างาน ส่งเสริมการอบรมในเชิงวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อสรา้ง



  7 

ทักษะในการท างานรวมถึงการก าหนดระเบียบและขัน้ตอนการปฏิบติังานตามต าแหน่งหนา้ที่ไว้
อย่างชดัเจน  

5.5 ระบบขององคก์าร (Systems) หมายถึง ระบบการท างานของแต่ละแผนกที่
ชัดเจนไม่ซ  า้ซอ้น มีการะประเมินผลงานอย่างเหมาะสม และส่งเสริมใหม้ีการพูดคุยแก้ปัญหา
รว่มกนัภายในองคก์าร 

5.6 ค่านิยมร่วมขององคก์าร (Share value) หมายถึง ความภูมิใจในการท างาน
ภายในองคก์าร มีสว่นรว่มท าใหอ้งคก์ารบรรลเุปา้หมาย และสรา้งความส าเรจ็ใหแ้กองคก์าร 

6. การจดัการเวลา ไดแ้ก่ 
6.1 ต่ืนนอนแต่เช้า หมายถึง การเริ่มตน้วันด้วยการไปถึงที่ท างานแต่เช้า เพื่อ

เตรียมพรอ้มส าหรบัการท างาน 
6.2 จดัตารางเวลา หมายถึง การจดัเวลาการท างานในแต่ละช่วงเวลาของวนั 
6.3 เรียงล าดบัความส าคญั หมายถึง การเรียงล าดบัการท างานตามความส าคญั

ของงานใหเ้หมาะสม 
6.4 แบ่งเวลางานและเวลาส่วนตวั หมายถึง การท างานจะตอ้งแยกระหว่างเรื่อง

สว่นตวักบัเรื่องงาน ออกจากกนั ไม่น างานกลบัไปท าที่บา้น และไม่เอางานที่บา้นมาท าที่ท างาน 
6.5 การจัดการงานยากก่อน หมายถึง การจัดการงานที่ยากก่อนงานที่ง่ายเพื่อ

ท าใหรู้ส้กึผ่อนคลายเมื่อตอ้งท างานชิน้อ่ืนๆต่อไป 
6.6 เวลาพัก หมายถึง การพักผ่อนช่วงเวลาสัน้ๆในระหว่างการท างาน เช่น การ

ละสายตาจากจอคอมเป็นเวลาสัน้ๆ เป็นตน้ 
7. ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ 

7.1 ดา้นคณุภาพของงาน หมายถึง การมีผลงานเป็นที่ยอมรบั ถูกตอ้งเชื่อถือได ้
สามารถท างานไดต้ามมาตรฐานที่ตัง้ไวแ้ละหาความรูเ้พิ่มเติมสม ่าเสมอ 

7.2 ดา้นปรมิาณ หมายถึง มีการวางแผนงานก่อนการท างานเสมอ ท างานไดต้รง
ตามเปา้หมายที่ก าหนด และสามารถบรหิารจดัการได ้

7.3 ดา้นเวลา หมายถึง การท างานตรงต่อเวลา มีการจดัล าดบัความส าคัญของ
งานก่อนเสมอ และสามารถบรหิารเวลาใหเ้หมาะสมกบังานที่ท า 

7.4 ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน หมายถึง การใชท้รพัยากรของโรงพยาบาล
ไดอ้ย่างคุม้ค่าและบรหิารงบประมาณไดอ้ย่างเหมาะสม 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการท าวิจยั 
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สมมุติฐานของการวิจัย 
1. พยาบาลวิชาชีพที่มีลกัษณะขอ้มลูส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์

ในการท างาน สถานภาพสมรส และ รายไดต่้อเดือนที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่
แตกต่างกนั 

2. ปัจจัยด้านการจัดการภายในองค์การ ด้านกลยุทธ์ โครงสร้าง รูปแบบการบริหาร 
บุคลากร ระบบ และค่านิยมร่วมขององคก์าร มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาล
วิชาชีพ 

3. ปัจจัยดา้นการจัดการด้านเวลา ได้แก่ การต่ืนนอน การจัดตารางเวลา เรียงล าดับการ
ท างาน แบ่งเวลาการท างาน การจดัระเบียบการท างาน และ เวลาพกัผ่อน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
   

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

ในการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของปัจจัยด้านการจัดการในองค์การและการจัดการเวลาต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐบาลขนาดใหญ่ในพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร ครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง มีรายละเอียด
ดงันี ้

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักลยทุธใ์นการด าเนินงาน ของ Mckinsey 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการจดัการในองคก์าร 
3. การบรหิารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ  
4. แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน   
5. เอกสารงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธใ์นการด าเนินงาน ของ Mckinsey 
บริษัทแมคคินซีย ์เป็นบริษัทที่ปรกึษาทางดา้นธุรกิจของประเทศอเมริกาที่มีความสนใจที่จะ

ศกึษาถึงความสมัฤทธิ์ผลการบริหารของบรษัิทธุรกิจจ านวน 62 บรษิัท เพื่อวิเคราะหปั์จจยัที่ส่งผลให้
บริษัทเหล่านัน้ประสบความส าเร็จ โดยไดท้ าการศึกษาในปี ค.ศ. 1977 พบว่าแนวความคิดในการท า
ให้องค์การประสบความส าเร็จขึน้อยู่กับความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีความเก่ียวเนื่องกันทั้งหมด 
อย่างนอ้ยที่สดุ 7 ตวัแปรคือ กลยุทธ ์โครงสรา้ง ระบบ รูปแบบการบริหารบุคลากร ทกัษะ และค่านิยม
รว่ม ซึ่งตวัแปรทัง้ 7 ตวัแปรที่กลา่วขา้งตน้จะมีความสมัพนัธก์นั 

จากแนวคิดที่กล่าวมา ผูว้ิจัยไดน้ าแนวความคิดนีม้าใชเ้ป็นแนวทางในการคน้หาค าตอบ
เก่ียวกบัลกัษณะดา้นประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างกนันัน้มีผลต่อประสิทธิผลในการท างาน ไดแ้ก่ อาย ุ
ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส ประสบการณใ์นการท างาน และรายไดต่้อเดือน 

ความเป็นมาและองคป์ระกอบของ 7-s ของ Mckinsey 
สมยศ นาวีการ (2544:25-126) เมื่อต้นปี ค.ศ. 1977 บริษัท Mckinsey ซึ่งเป็นที่

ปรกึษาธุรกิจของประเทศสหรฐัอเมริกา มีความสนใจเก่ียวกบัปัญหาว่า ท าอย่างไรจึงจะท าใหก้าร
บริหารงานสัมฤทธิ์ผลและต้องการค้นหาว่าธุรกิจต่างๆ ควรมีกลยุทธ์แบบใดและมีการจัด
โครงสรา้งองคก์ารแบบใด เช่นแบบรวมอ านาจ แบบกระจายอ านาจ หรือแบบผสมจึงจะท าใหเ้กิด
ความส าเร็จดังนั้น บริษัท Mckinsey จึงได้ตั้งกลุ่มท างานขึน้มา 2 กลุ่มเพื่อค้นหาลักษณะ
ความสมัพนัธร์ะหว่าง 2 ตวัแปรคือ กลยุทธก์บัรูปแบบของโครงสรา้งองคก์ารและการด าเนินงานที่
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ประสบความส าเร็จของธุรกิจโดยมอบหมายให ้Tom peter และ Robert waterman เป็นผูศ้ึกษา
เรื่องการจดัโครงสรา้งองคก์ารและอีกกลุม่หนึ่งศกึษาเรื่องกลยทุธ์ 

จากการศึกษาและวิจยัของกลุ่มท างานทัง้ 2 กลุ่มท าใหบ้ริษัท Mckinsey ไดเ้ปลี่ยน
แนวการค้นควา้จากเดิมมุ่งศึกษากลยุทธ์กับโครงสรา้งองคก์าร ดว้ยการขยายเขตการศึกษาให้
กว้างขึน้ และได้ใช้เวลา 2 ปีเพื่อการวิจัยนี ้โดยผลการวิจัยได้บ่งชีใ้ห้เห็นว่าความส าเร็จในการ
ด าเนินงานของกิจการหรือการบริหารท่ีสัมฤทธิ์ผลนั้นจะขึน้อยู่กับตัวแปรซึ่งมีความสัมพันธ์
เก่ียวเนื่องกนัทัง้หมดอย่างนอ้ย 7 ดา้นคือ 

1. ดา้นกลยทุธ ์( Strategy ) 
2. ดา้นโครงสรา้ง ( Structure ) 
3. ดา้นระบบ ( Systems ) 
4. ดา้นรูปแบบ ( Style ) 
5. ดา้นทกัษะ ( skill ) 
6. ดา้นบคุลากร ( Staff ) 
7. ดา้นค่านิยมรว่ม ( Share value ) 

ตวัแปรสองตวัแรกคือ โครงสรา้งขององคก์ารกบักลยุทธ์ซึ่งเป็นตัวแปรเดิมนัน้ ถา้จะ
เปรียบเทียบไปแลว้ก็เสมือนหนึ่งเป็นส่วนที่เรียกว่าฮารด์แวรข์องระบบคอมพิวเตอร ์คือเป็นสิ่งที่
สามารถจบัตอ้งไดห้รือมองเห็นไดจ้ดัเจนจึงท าใหต้ลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผูบ้ริหารใหค้วามสนใจ
เป็นพิเศษ 

ความหมายของกลยุทธใ์นการด าเนินงานขององคก์าร 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี พ.ศ. 2525 ให้ค าจ ากัดความว่า กลยุทธ ์

(Strategy) หมายถึง การรบที่มีวิธีการ เล่ห์เหลี่ยมหรือการต่อสู้ที่ต้องใช้กลอุบายต่างๆ ซึ่ง 
เก่ียวขอ้งกบัการท าสงครามหรือการต่อสูท้ี่ตอ้งใชค้วามคิด และชัน้เชิง 

พักตรผ์จง วัฒนสินธุ์ (2542) กล่าวว่า กลยุทธ์ในการด าเนินงานขององค์การ 
หมายถึง การจัดการที่เน้นความส าคัญของสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการจัดการภายในซึ่งต้อง
เตรียมแผนการด าเนินการใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มที่เปลี่ยนไปหรือตอบโตภ้าวการณแ์ข่งขนั
ไดอ้ย่างรวดเรว็โดยมีการจดัสรรทรพัยากรใหเ้หมาะสม 

สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2540) กล่าวไว้ว่า กลยุทธ์ หมายถึง การตัดสินใจที่มี
ความสัมพันธ์กับการคาดการณ์ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เป็นการตัดสินใจบน
สมมติฐานของการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มในอนาคต 
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จากความหมายต่าง ๆ ผูว้ิจัยพอสรุปความหมายของ กลยุทธใ์นการด าเนินงานของ
องคก์ารไดว้่า หมายถึงกระบวนการที่ประกอบดว้ยการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มและขอ้มลูส าคัญ
ของธุรกิจที่ใชป้ระกอบการตัดสินใจ การวางแนวทางการด าเนินงาน และควบคุมการปฏิบัติงาน 
เพื่อที่จะมั่นใจไดว้่าองคก์ารจะสามารถด าเนินการไดส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์
ที่เกิดขึน้ 

แนวคิดและทฤษฎีของกลยุทธใ์นการด าเนินงานขององคก์าร 
กลยุทธใ์นการด าเนินงานขององคก์ารจะประสบความส าเร็จไม่ไดเ้กิดจากกลยทุธท์ี่ดี

หรือเป็นไปไดโ้ดยอัตโนมติัตามขัน้ตอนการด าเนินงาน นักวิชาการหลายท่านมักจะมีสมมติฐานที่
ผิดว่าแนวคิดของตนเองมีความสมบูรณแ์ละสามารถน าไปใชง้านไดโ้ดยไม่ตอ้งแกไ้ขความจรงิ กล
ยทุธท์ี่ดีสามารถลม้เหลวไดห้ลายปัจจยั วอรเ์ตอรแ์มน ปีเตอร ์กล่าวว่า รอ้ยละ 90 ของกลยทุธท์ี่ถูก
ก าหนดขึน้อย่างดี แต่ประสบความลม้เหลว เนื่องจาก การน ากลยุทธไ์ปปฏิบติัไม่สมบูรณ ์ดงันัน้ผู้
ที่รบัผิดชอบในการน ากลยุทธไ์ปปฏิบติัตอ้งศึกษา และใหค้วามสนใจ กบัปัจจยัหลายประการ เช่น 
การวางแผนการด าเนินงาน ความสอดคลอ้งและความสมดลุระหว่างสถานการณก์ับขัน้ตอนการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัจจยัแวดลอ้มที่สง่ผลกระทบต่อการด าเนินงานกลยุทธโ์ดยที่ ปัจจยัส าคญัใน
การน ากลยุทธก์ารด าเนินงานไปปฏิบติั ไดแ้ก่ แบบจ าลอง 7 S ของ Mckinsey Framwork ซึ่งเป็น
ทฤษฎีที่ชีใ้หเ้ห็นถึงองคก์ารที่มีประสิทธิผลหรือประสบความส าเร็จในทางการบริหารด าเนินการ 
เพื่อตอบสนองวตัถปุระสงคส์  าคญั 3 ประการ คือ 

1. เกิดความเขา้ใจในความส าคญัของปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
องคก์าร 

2. แสดงความสมัพนัธต่์างๆ ที่มีผลต่อกนัและต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 
3. เกิดประสิทธิภาพในการน ากลยทุธไ์ปปฏิบติั  

การวิเคราะหช์่องว่างทางศกัยภาพขององคก์าร ( Gap Analysis ) ดว้ยกรอบแนวคิด
ของแมคคินซีย ์( Mckinsey’s 7S Framework ) 

กรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์( Mckinsey’s 7S Framework ) มีการพฒันาขึน้ในช่วงตน้
ทศวรรษที่ 1980 โดยทอม ปีเตอร ์( Tom Peter ) และโรเบิรต์ วอเตอรแ์มน ( Robert Waterman ) ที่
ปรกึษาแห่งบริษัทที่ปรกึษา Mckinsey แนวคิดนีม้ีหลกัการพืน้ฐานเก่ียวกบัประสิทธิภาพขององคก์าร
ธุรกิจจะเกิดความสมัพันธภ์ายในองคก์ารของปัจจัยต่างๆ 7 ประการ การที่องคก์ารใดๆ ก็ตามจะ
สามารถสรา้งความมีประสิทธิผลและไปสู่ความส าเร็จได ้ปัจจยัทัง้ 7 ประการนีม้ีความสอดคลอ้ง
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กัน แนวคิดของแมคคินซียน์ีแ้มจ้ะไม่ไดร้บัการพัฒนามาเกือบ  30 ปีแลว้ แต่ยังคงเป็นแนวคิดที่
ไดร้บัการยอมรบั โดยมีการน าไปใชง้านอย่างกวา้งขวางจนถึงปัจจุบนั 

แนวคิดของแมคคินซีย ์สามารถน าไปประยุกตใ์ช้งานในภาวะการณ์ใดๆ ที่จะไดร้บั
ประโยชนจ์ากการอาศยัหลกัการของความสอดคลอ้งภายในองคก์าร เช่น 

1. การปรบัปรุงและพฒันาผลการปฏิบติังานขององคก์าร 
2. การตรวจสอบผลลัพธ์ที่ควรจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของ

องคก์าร 
3. ความสอดคลอ้งของหน่วยงาน และการสรา้งกระบวนการต่างๆในขณะที่มีการ

ควบรวมบรษิัท หรือควบรวมองคก์าร 
4. ใชใ้นการวิเคราะหศ์กัยภาพขององคก์ารในการน าเขา้มาใช ้ช่วยท าใหผู้บ้รหิาร

สามารถปิดช่องว่างต่างๆ เพื่อใหอ้งคก์ารมีความพรอ้มในการน ากลยุทธท์ี่ถูกก าหนดขึน้มาใหม่ไปสู่
การปฏิบติั 

แนวคิดของแมคคินซีย์ ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ  7 ปัจจัย ที่มีอักษร “S” เป็นค า
น าหนา้ปัจจยัทัง้เจ็ดสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ปัจจัยแข็ง (Hard Elements) และ
ปัจจัยอ่อน (Soft Elements) ปัจจัยแข็งได้แก่ กลยุทธ์ (Strategy) โครงสรา้ง (Structure) และ
ระบบ (Systems) ส่วนปัจจยัดา้นอ่อนตามแนวคิดของแมคคินซียไ์ดแ้ก่ ทกัษะ (Skills) รูปแบบการ
บรหิารจดัการ (Style) บคุลากร (Staff) และค่านิยมรว่ม (Shared Values) 

ปัจจัยแข็งตามแนวคิดของแมคคินซีย์ เป็นปัจจัยที่สามารถระบุหรือชี ้บ่งได้ง่าย 
รวมทัง้การจัดการต่อปัจจัยเหล่านีส้ามารถด าเนินการไดโ้ดยตรงไม่ว่าจะเป็นการก าหนดกลยุทธ ์
การก าหนดโครงสรา้งองคก์ารจากการท าผงัองคก์าร ( Organization Chart ) และการก าหนดสาย
การบงัคบับญัชารวมทัง้การก าหนดการท างานของระบบต่างๆภายในองคก์าร 

ปัจจัยอ่อนจะเป็นสิ่งที่อธิบายใหเ้ห็นภาพไดย้ากกว่า จับตอ้งไดน้้อยกว่าปัจจัยแข็ง
และยังไดร้บัอิทธิพลมาจากวฒันธรรมองคก์ารมากกว่า อย่างไรก็ตามในการพัฒนาองคก์ารไปสู่
ความส าเรจ็ทัง้ปัจจยัแข็ง และปัจจยัอ่อนนีจ้ะมีความส าคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากนั 

ปัจจยัทัง้เจ็ดตามแนวคิดของแมคคินซียจ์ะเป็นปัจจยัที่มีผลกระทบซึ่งกนัและกนัทุก
ปัจจยัเมื่อปัจจยัหนึ่งมีการเปลี่ยนไปซึ่งจะมีผลกระทบต่อปัจจยัที่เหลือที่จะตอ้งมีการเปลี่ยนแปลง
ใหม้ีความสอดคลอ้งซึ่งกันและกัน ความสมัพันธ์ของปัจจัยทัง้ 7 ของแมคคินซียจ์ะประกอบเป็น
โครงรา่ง ( Mckinsey’s 7S Framework ) ดงัภาพประกอบที่ 2 
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ภาพประกอบ 2 แบบจ าลอง 7S ของ Mckinsey 

ที่มา: จินตนา บุญบงการ ; และณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. (2544). แบบจ าลอง 7S ของ 
Mckinsey การจดัการเชิงกลยทุธ.์ หนา้ 178-180. 

จากตัวแบบ 7S ของ Mckinsey ไดก้ าหนดโครงสรา้งของการท างานไว ้7 ประการ
ไดแ้ก่ 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับปัจจัยด้านการจัดการในองคก์าร   
การจัดองคก์ารเป็นหน้าที่ทางการจัดการ ที่รองลงมาจากการวางแผน หลังจากท่ีไดม้ีการ

วางแผน มีการก าหนดวัตถุประสงคแ์ลว้ก็ตอ้งมีการจัดกลุ่มงานตามภารกิจที่ไดว้างแผนไว ้การจัด
องคก์ารมีความจ าเป็นและส าคญัอย่างยิ่งในการน าแผนไปสู่การปฏิบติั ไดอ้ย่างมีระบบและเกิดการ
ประสานงานสอดคลอ้งกันทุกหนา้ที่ การจัดการองคก์ารที่ดีจะช่วยท าใหผู้บ้ริหารใหท้ างานไดส้  าเร็จ
ตามที่วางแผนไว ้การจัดการองคก์ารที่ดีช่วยใหก้ารใชง้าน ทรพัยากรทางการบริหารงานเป็นไปตาม
วตัถุประสงคท์ี่ตัง้ไวต้ามตอ้งการและมีความสมัพันธก์นั ระหว่างหน่วยงานต่างๆ การวางแผนการจัด
องคก์ารท าใหร้ะบบการจดัการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน้  

ความหมายปัจจัยด้านการจัดการในองค์การ ปัจจัยด้านการจัดการในองค์การ 
(organizing) หมายถึง การจัดรูปโครงสรา้ง หรือ เคา้โครงการบริหารงานโดยก าหนดหน่วยงานย่อย 
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หรือต าแหน่งต่างๆ ขององคก์ารใหช้ดัเจน พรอ้มดว้ยก าหนดลกัษณะและวิธีการติดต่องานที่สมัพนัธ์
กนัตามล าดับขัน้แห่งอ านาจหนา้ที่สงู ต ่า ชักน าบุคลากรในองคก์ร รวมถึงการพิจารณาสิ่งที่ตอ้งการ 
ผูท้ี่ท  ารายงาน มีตัวอย่างในประวัติศาสตรข์องธุรกิจซึ่งมีการจัดองคก์รที่ดี สามารถ ท าให้ประสบ
ความส าเรจ็ในการแข่งขนัและสามารถจะเอาชนะคู่แข่งขนัไดเ้พื่อความส าเร็จขององคก์าร  

องค์กร (organ) หมายถึง บุคคล คณะบุคคล หรือสถาบันซึ่งเป็นส่วนประกอบ ของ
หน่วยงานใหญ่ที่ท าหนา้ที่สมัพนัธก์นัหรือขึน้ต่อกัน เช่น คณะรฐัมนตรี เป็นองคก์รบริหารของรฐัสภา
ผู้แทนราษฎร เป็นองค์กรของรัฐสภา ในบางกรณี องค์กร หมายความรวมถึงองค์การด้วย 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2542, หนา้ 1321)  องคก์าร (organization) หมายถึง ศูนยร์วมกลุ่มบุคคลหรือ
กิจการ ที่ประกอบกัน ขึน้เป็นหน่วยงานเดียวกัน เพื่อด าเนินกิจการตามวัตถุประสงคท์ี่ก าหนดไวใ้น
กฎหมาย ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานของรฐั เช่น องคก์ารของรฐับาล หน่วยงาน เอกชน เช่น บริษัทจ ากัด 
สมาคมหรือหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น องคก์ารสหประชาชาติ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542, หนา้ 
1321) มีนักวิชาการและนักวิจัยหลายท่าน ให้ความหมายของปัจจัยดา้นการจัดการในองค์การไว้
หลายทศันะ สรุปไดด้งันี ้ 

ธงชัย สนัติวงษ์ (ธงชัย สนัติวงษ์, 2540; ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) (2540, หน้า 216) ได้
กล่าวไวว้่า การจดัการองคก์าร คือ หนา้ที่งาน ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัระเบียบ เพื่อใหบุ้คคลผูเ้ขา้มาอยู่
ในองคก์ารสามารถ และสิ่งของ เก่ียวขอ้งสมัพันธก์ันอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นประโยชนต่์อ
งานที่จะมี การประสานกนัท าเป็นทีม  

James and Stoner (1987, pp. 12-13) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการ คือ กระบวนการ 
(process) ของการวางแผน (planning) การจัดองค์การ (organization) การสั่งการ (leading) และ
การควบคุม (controlling) ความพยายามของสมาชิกในองคก์ารและการใชท้รพัยากรต่างๆ เพื่อบรรลุ
วตัถปุระสงคท์ี่องคก์ารก าหนดไว ้

วรนารถ แสงมณี (2544, หนา้ 3-2) ไดก้ล่าวไวว้่า การจดัองคก์าร หมายถึง ความพยายาม
ของผูบ้ริหารในการก าหนดแนวทางโครงสรา้งองคก์าร โดยใชก้ระบวนการต่าง ๆ ในการสนับสนุนให้
การด าเนินงาน ประสบความส าเร็จได้ตามที่วางแผนงานไว ้ซึ่งมักประกอบด้วยความสัมพันธ์ขั้น
พืน้ฐาน 3 ประการ ไดแ้ก ่อ านาจหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ และความพรอ้มที่จะใหต้รวจสอบ 

เนตร์พัณณา ยาวิราช (2556, หน้า 2) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารจัดการ หมายถึง 
กระบวนการที่ผู ้บริหารปฏิบัติเพื่อน าไปสู่การบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร โดยอาศัย
บคุลากรและทรพัยากรทางการบริหาร   
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ชาญชยั อาจินสมาจาร (2541, หนา้ 45) ไดส้รุปไวว้่า การบรหิารจดัการองคก์าร หมายถึง   
1. การท างานรว่มกนั   
2. การช่วยกนัตระหนกัในเปา้หมายและวตัถปุระสงคเ์ปา้หมาย   
3. การใหบ้รกิารแก่สงัคม  
4. การเก่ียวขอ้งกับมนุษย์ เช่น ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน และ เกิดความ

รว่มมือของบคุคลเหลา่นี ้ 
การใชท้รพัยากรใหไ้ดป้ระโยชนม์ากท่ีสุดส าหรบัการศึกษาและวัตถุประสงค ์ของมัน โดย

ผ่านวิธีการจดัการองคก์ร การสั่งสมการ การอ านวยความสะดวก และ ปรบัปรุงการท างาน เพื่อบรรลุ
เปา้หมายทางการศึกษา   

กิติมา ปรีดีดิลก (2552, หนา้ 26) กล่าวว่า การจัดการองคก์ารเป็นเทคนิคขัน้พืน้ฐาน ของ
การบริหารวงานอย่างหนึ่ง โดยมีลกัษณะเป็นการก าหนดโครงสรา้งขององคก์ารนัน้ๆ ท าใหท้ราบถึง
ต าแหน่งหนา้ที่ สถานะการณ์และการควบคุมบังคับบญัชาอย่างกวา้งๆ ท าใหส้ามารถจัดโครงสรา้ง
เหมาะสมสอดคลอ้งกบันโยบายวตัถุประสงคข์ององคก์าร  

ผูว้ิจัยสรุปความหมายของปัจจัยดา้นการจัดการในองคก์ารตามที่ไดร้วบรวมไว ้ขา้งตน้ มี
เนือ้หาใจความที่เป็นไปในทิศทางเด่ียวกนั ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจัยประเมินว่า “ปัจจยัดา้นการจดัการ
ในองคก์าร” หมายถึง การก าหนดขอบเขต อ านาจหนา้ที่ การมอบหมายงาน เอกภาพในการบังคับ
บัญชา หน้าที่และภารกิจต่าง ๆ มีการประสานงานซึ่งกัน และกันของผู้ปฏิบัติงาน จะช่วยให้การ
ท างานไม่เกิดการซ า้ซอ้นกัน ท าใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคก์าร หน้าที่พืน้ฐาน 4 
ประการของผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย (1) การวางแผน (planning) (2) การจดัการ (organizing) (3) การ
น า (leading) และ (4) การควบคมุ (controlling 

ด้านกลยุทธข์ององคก์าร (Strategy) 
กลยุทธ์เป็นการก าหนดแผนปฏิบัติงานหรือวิธีการท างานที่เหมาะสมเพื่อใหบ้รรลุ

จดุมุ่งหมายซึ่งแบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบั คือ 
1. กลยุทธ์ระดับองคก์าร เป็นกลยุทธ์ที่ก าหนดทิศทางขององคก์าร การวางแผน

กลยทุธร์ะดบั องคก์ารเป็นหนา้ที่โดยตรงของผูบ้รหิารระดบัสงู 
2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ เป็นกลยุทธ์ที่ ต่อเนื่องเมื่อผู้บริหารก าหนดกลยุทธ์ของ

องคก์ารที่มีต าแหน่งเป็นหวัหนา้หน่วย หวัหนา้ฝ่ายที่มีอิสระและความรบัผิดชอบในการด าเนินงาน
ของตัวเองโดยพยายามสรา้งศักยภาพและความไดเ้ปรียบในการด าเนินงานใหแ้ก่หน่วยงานหรือ
ฝ่ายงาน 
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3. กลยุทธร์ะดับหนา้ที่ ถูกก าหนดโดยผูจ้ดัการในแต่ละหนา้ที่ของหน่วยงานหรือ
ฝ่ายต่างๆ โดยมุ่งเน้นที่จะใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนมีความ
สอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นระดบัองคก์ารและระดบัธุรกิจ 

ความหมายของกลยุทธ ์
ทองใบ สุดชารี (2542:87) กล่าวว่ากลยุทธ์หมายถึง แผนที่องคก์ารก าหนดขึน้

เพื่อการแข่งขนักบัสภาพแวดลอ้มในการท่ีจะท าใหอ้งคก์ารบรรลเุป้าหมาย 
มัลลิกา ตน้สอน (2543:14) กล่าวว่ากลยุทธ์หมายถึงแผนรวมขององคก์าร ซึ่ง

บูรณาการและเชื่องโยงขอ้ไดเ้ปรียบในดา้นต่างๆของธุรกิจเขา้ดว้ยกันโดยสามารถน าเอาจุดเด่น
ของแต่ละหน่วยงานเขา้มาประสานกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และปรบัลดจดุดอ้ยของขอ้จ ากดั ซึ่ง
จะท าใหอ้งคก์ารอยู่รอดเติบโต ภายใตก้ารเปลี่ยนแปลงและความผนัผวนของสภาพแวดลอ้ม กล
ยุทธ์ท าให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อด าเนินการในช่วงเวลา ที่ต่างกนั ใหส้อดคลอ้งและเหมาะสม กบัสภาพแวดลอ้ม 
และการแข่งขนัที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

องคป์ระกอบของกลยุทธ ์
ธงชัย สันติวงศ์ (2533:172) กล่าวว่า ส่วนประกอบในการวางแผนเชิงกลยุทธ์

ประกอบดว้ย 5 ส่วน คือ การจัดวางกลยุทธ์ โครงสรา้งองคก์าร ทรพัยากรมนุษย์ กระบวนการ
บรหิาร และวฒันธรรมองคก์าร 

จากแนวคิดที่กล่าวมาผูว้ิจัยสรุปไดว้่า กลยุทธข์ององคก์าร(Strategy) หมายถึง
แนวทางที่ใชใ้นการด าเนินงานขององคก์ารที่เป็นนโยบายในการด าเนินงานไดแ้ก่ การมีนโยบายที่
ชดัเจน สามารถน าไปปฏิบติัได ้แนวทางด าเนินงานขององคก์ารที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดลอ้ม ในสถานการณปั์จจุบนั ซึ่งสามารถปฏิบติัไดจ้ริงภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว ้
และองคก์ารมีขัน้ตอนในการปฏิบติังานที่เป็นระเบียบและเขา้ใจง่าย 
 

ด้านโครงสร้างขององคก์าร (Structure) 
โครงสรา้ง เป็นการก าหนดโครงสรา้งการท างานทั้งหมด เหมาะสมส าหรบัแต่ละ

องคก์ารซึ่งมีโครงสรา้ง 3 แบบดงันี ้
โครงสร้างแบบง่าย เป็นโครงสรา้งที่เจา้ของกิจการด าเนินงานเอง มีพนักงานไม่ก่ี

คน เหมาะส าหรบัองคก์ารขนาดเล็ก 
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โครงสร้างแบบแบ่งตามหน้าที่ เป็นโครงสรา้งแบบแบ่งตามหน้าที่ของงานที่มี
ความช านาญเฉพาะอย่างเหมาะสมกบัองคก์ารขนาดกลาง 

โครงสร้างแบบแบ่งฝ่ายงาน เป็นโครงสรา้งบริหารงานที่มีการแบ่งองคก์ารเป็นฝ่าย
อย่างชัดเจนเหมาะส าหรบัองค์การขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลาย พนักงานมีความช านาญ
เฉพาะทาง 

ความหมายของโครงสร้าง 
มลัลิกา ตน้สอน (2543:99) ใหค้วามหมายของโครงสรา้งว่าเป็นการจัดการงาน

และ ความสมัพนัธข์องหน่วยงานในองคก์าร ซึ่งจะช่วยใหท้ราบว่าใครเป็นผูบ้งัคบับญัชาคอยดแูล
การปฏิบติังานของใครและหน่วยงานใด โดยโครงสรา้งขององคก์ารจะอธิบายใหเ้ห็นถึงการจัดงาน
เขา้ด้วยกันเป็นหมวดหมู่อ  านาจ (Authority) ความรบัผิดชอบ (Responsibility) สายการบังคับ
บญัชา (Chain of command) ขอบเขตของการควบคุม (Span of control) และการประสานงาน 
(Coordination) ของสมาชิกในหน่วยงานต่างๆภายในองคก์าร 

ออรแ์กนและเบตแมน (Organ; & Bateman. 1986: 607-608) ให้ความหมาย
ของโครงสรา้งไวว้่า โครงสรา้งคือ รูปแบบระบบการจัดการของการปฏิบัติงานและการประพฤติ
กรรมการกระท าต่างๆ ที่ประกอบดว้ยองคก์ารและความสมัพนัธภ์ายในองคก์าร 

กอรด์อน (Gordon. 1993:510) ใหค้วามหมายโครงสรา้งว่าเป็นลายเสน้โครงร่าง
ของงานและการรายงานความสัมพันธ์ในองค์การ หน้าที่หลักขององค์การจะมีอิทธิพลและ
ประสานกบัพฤติกรรมของงานของสมาชิกในองคก์ารเพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายขององคก์าร 

องคป์ระกอบของโครงสร้าง 
สลุกัษณ ์มีชูทรพัย ์(2539:31-33) กล่าวว่าโครงสรา้งขององคก์ารมีองคป์ระกอบ

ที่ส  าคญัดงันี ้
สายบังคับบัญชา แสดงใหเ้ห็นความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัใตบ้งัคบั

บญัชา ซึ่งจะชีใ้หท้ราบถึงต าแหน่งหนา้ที่ความรบัผิดชอบลดหลั่นกนัลงมา อาจสัน้หรือยาวก็ได ้แต่
ควรมีลกัษณะชัดเจนว่าใครเป็นผูม้ีอ  านาจสั่งงาน และสั่งไปยังผูใ้ด ใครเป็นผูร้บัค าสั่งนอกจากนี ้
สายการบงัคับบญัชาไม่ควรใหก้า้วก่ายหรือซอ้นกนั และไม่ควรใหม้ีระดับขัน้มากเกินไปเพราะจะ
ไม่สะดวกในการควบคมุงาน 

ช่วงการบังคับบัญชาหรือขอบเขตของการควบคุมงาน  แสดงใหท้ราบว่า
ผูบ้ังคับบัญชามีขอบเขตความรบัผิดชอบแค่ไหนเพียงใด บอกจ านวนของผูใ้ตบ้ังคับบัญชาและ
หน่วยงานที่รับผิดชอบจะมากน้อยเพียงใดนั้น ควรค านึงถึงความสามารถของคน ซึ่งย่อมมี
ขีดจ ากดัถา้ตอ้งรบัผิดชอบมากเกินไปงานอาจจะไม่ไดผ้ลดีเท่าที่ควรแต่จะก าหนดตายตวัลงไปว่า
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ขอบเขตของการควบคุมงานกวา้งแคบแค่ไหนนั้นไม่อาจท าได ้เพราะขึน้อยู่กับลกัษณะงานและ
ปัจจยัอ่ืนที่เก่ียวขอ้งหลายประการ 

เอกภาพในการบังคับบัญชา จะตอ้งก าหนดใหช้ดัเจนแน่นอนลงไปว่าใครเป็น
ผูร้บัผิดชอบงานใครเป็นผูส้ั่งงานและใครเป็นผูร้บัค าสั่งเพื่อปอ้งกนัความสบัสน และช่วยสง่เสรมิให้
เกิดความรบัผิดชอบรว่มกนัทัง้ผูส้ั่งและผูร้บัค าสั่ง 

หน่วยงานหลักและหน่วยงานช่วย 
1. หน่วยงานหลกัหมายถึง หน่วยงานที่ปฏิบติัหนา้ที่โดยตรงตามความประสงค์

หรือความมุ่งหมายขององคก์ารท่ีตัง้ขึน้ ผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานนีจ้ะตอ้งรบัผิดชอบตามหนา้ที่ 
2. หน่วยงานช่วย อาจแบ่งเป็น 2 ส่วน คือหน่วยงานช่วยทางวิชาการและ

หน่วยงานช่วยทางบริหารมีบทบาทเพียงใหค้ าแนะน าแก่ผูบ้ังคับบญัชาและสายงานหลกัเท่านั้น 
ไม่มีหนา้ที่เก่ียวกบัการตดัสินใจของผูบ้งัคบับญัชาและสายงานหลกัแต่อย่างใด 

การติดต่อส่ือสารและการประสานงานระหว่างหน่วยงานย่อยต่างๆ เพื่อให้
ทกุหน่วยงานท างานตามวตัถปุระสงคข์ององคก์าร ระบบการติดต่อสื่อสารที่ดีตอ้งมีศูนยก์ลางหรือ
จดุที่จะท าหนา้ที่ติดต่อ และมีผูบ้รหิารเป็นผูบ้รหิารและเป็นผูค้วบคมุ 

จากแนวคิดที่กล่าวมาผูว้ิจัยสรุปไดว้่า โครงสรา้งองคก์าร (Structure) หมายถึง 
การพิจารณาโครงสรา้งตามความซบัซอ้นขององคก์าร ไดแ้ก่ มีความชดัเจนในการล าดบัขัน้ในการ
บริหาร จัดการ การแบ่งและความรบัผิดชอบชัดเจน มีการกระจายอ านาจในการตัดสินใจภายใน
องคก์าร 

ด้านรูปแบบการบริหารขององคก์าร (Style) 
รูปแบบ คือลกัษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารของผูบ้ริหารระดับสูงของ

องคก์ารและพนักงานในองคก์าร เช่นวิธีการบริหารแบบต่างๆที่ถือปฏิบติัในองคก์าร การใชเ้วลา
ของผู้บริหาร ลักษณะการเป็นผู้น า ลักษณะของผู้บริหารและพนักงานในองค์การที่ก่อให้เกิด
วฒันธรรม องคก์าร 

ความหมายของแบบการบริหาร 
มลัลิกา ตน้สอน (2543:100) ใหค้วามหมายของแบบการบริหารว่า หมายถึงลกัษณะ

และวิธีการจดัการ  หรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผูบ้ริหารระดับสูง เช่น วิธีการบริหารแบบ
ต่างๆความเป็นผูน้  าการตัดสินใจ การแกปั้ญหา การใชเ้วลาและการใหค้วามส าคัญของผูบ้ริหาร
ตลอดจนลกัษณะความสมัพนัธข์องผูบ้รหิาร และพนกังานในองคก์าร ก่อใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์าร 

สแกนแลน และ คียส ์(Scanlan  & Keys.1983:436) ใหค้วามหมายของการบริหาร
ว่าหมายถึง คณุลกัษณะซึ่งผูบ้รหิารประพฤติเพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายขององคก์าร 
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องคป์ระกอบของแบบการบริหาร 
คณุลกัษณะของแบบการบรหิารตามกรอบแนวคิด 7-s Framework ของ ปีเตอร ์และ 

วอเทอรแ์มน (Peter ; & Waterman. 1982) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะแบบการบริหารงานหรือพฤติ
กรรมการบรหิารงานที่ดีดงันี ้

1. บรหิารงานนอกหอ้ง ท าโดยเดินดรูอบๆ เพื่อสมัผสังานอย่างใกลช้ิด 
2. เปิดโอกาสใหพ้นกังานปรกึษาปัญหาตลอดเวลา 
3. เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีสว่นรว่มในการวางแผนพฒันา 
4. มีการควบคมุอย่างไม่เป็นทางการ 
5. ผู้บริหารใช้เทคนิคการจูงใจเพื่ อให้พนักงานปฏิบัติงานได้ดีขึ ้น ระบบการ

บรหิารงานแบบเดินดรูอบๆนัน้มีคณุประโยชนส์  าคญั 4 ประการดงันี ้
5.1 จะท าให้ทราบความคืบหน้าตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึน้อย่าง   

แทจ้รงิ 
5.2 ผูป้ฏิบัติงานจะมีก าลังใจและตั้งใจปฏิบัติงานมากขึน้เพราะผูบ้ริหารไดใ้ห้

ความสนใจออกไปติดตามผลงาน และรบัฟังปัญหาจากพนกังานดว้ยตนเอง 
5.3 เป็นโอกาสที่ผูบ้รหิารจะไดแ้จง้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึน้ในบรษิัทใหพ้นกังานได้

ทราบโดยเฉพาะในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังานโดยตรง 
5.4 เป็นวิธีการที่ท าใหเ้กิความสนุกสนานในการท างานหรือท าใหก้ารท างานมี

ชีวิตชีวามากขึน้ 
จากแนวคิดที่กล่าวมาผูว้ิจัยสรุปไดว้่า รูปแบบการบริหารองคก์าร (Style) หมายถึง

ภาวะผู้น าของผู้บริหารที่มีบทบาทต่อการบริหารจัดการภายในองค์การ ได้แก่ ผู ้บริหารมีการ
ติดต่อสื่อสารกบัพนกังานอยู่เสมอ ผูบ้รหิารส่งเสรมิใหพ้นกังาน มีส่วนรว่มในการบรหิารองคก์าร มี
การประชุมหารือระหว่างพนกังานกบัผูบ้ริหารในองคก์ารอย่างสม ่าเสมอ การตดัสินใจของผูบ้ริหาร
ที่รวดเรว็และแกปั้ญหาไดดี้ 

ด้านบุคลากรขององคก์าร (Staff) 
บุคลากร คือ ลกัษณะและส่วนประกอบของสมาชิกในองคก์ารประกอบดว้ยผูบ้ริหาร

และพนักงานว่ามีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความช านาญ ตลอดจนคุณวุฒิ ซึ่งลกัษณะของ
สมาชิกขององคก์ารหรือหน่วยงานควรจะเหมาะสม กับลกัษณะโครงสรา้งองคก์ารและงานที่ตอ้ง
ปฏิบัติ ตั้งแต่การจัดหาบุคคลที่เหมาะสมเขา้ท างาน รวมทั้งการมอบหมายงานที่เหมาะสมให้
พนกังาน การจงูใจพนกังานใหพ้ฒันาตนเอง 
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ความหมายของบุคลากร 
สมยศ นาวีการ (2544:125) ไดใ้หค้วามหมายของบุคลากรว่า หมายถึงคณุลกัษณะ

ทางประชากรของบคุลากรภายในองคก์าร เช่น วิศวกร หวัหนา้งานและผูป้ระกอบการ 
มัลลิกา ต้นสอน (2543:100) กล่าวว่า ผู้บริหารองค์การจะต้องจัดหาบุคลากรให้

ปฏิบติัหนา้ที่และความรบัผิดชอบ การจัดหาคนใหเ้หมาะสมกับงาน นอกจากนีอ้งคก์ารจะตอ้งมี
การสรรหา มีการคัดเลือก ประเมินผลงาน การฝึกอบรมและพัฒนา มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่าง
เป็นระบบ เพื่อจูงใจ ท าให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและทุ่มเทความสามารถให้กับ
องคก์ารอย่างเต็มที่ 

องคป์ระกอบของบุคลากร   
ละมลู หลา้มเหศกัดิ ์(2537:27-28) กลา่วว่าองคป์ระกอบของบคุลากรประกอบดว้ย 
สมรรถภาพทางร่างกาย งานที่ตอ้งใชก้ าลังตอ้งการความแข็งแรงและสุขภาพที่

สมบรูณ ์ไดแ้ก่ ความแข็งแรงของรา่งกายที่ดี สายตาดี ความคลอ่งแคลว่ในการใชอ้วยัวะ 
การศึกษา ไดแ้ก่ ความรูวุ้ฒิต่างๆ ทางการศึกษาเป็นเครื่องแสดงถึงความสามารถ

ของแต่ละบคุลากร งานบางอย่างตอ้งใชค้วามรูเ้ป็นพิเศษ 
การอบรม การอบรมในดา้นนัน้โดยเฉพาะจึงเป็นเคร่ืองวดัไดอ้ย่างดี 
เชาวปั์ญญา เป็นความสามารถในการตดัสินใจแกปั้ญหาเป็นสมรรถภาพทางสมอง 
ทักษะ เป็นทักษะทางความสามารถเฉพาะ เช่น ทักษะในการใชม้ือ การรบัฟังเป็น

ความสามารถที่จะใชท้างกายและจิตใจใหผ้สมกนัในงานที่ปฏิบติั บคุคลนัน้ต้องมีความสนัทดัเป็น
พิเศษ 

ความชัดเจนหรือประสบการณ์ท างาน เป็นการพิจารณาในดา้นความช านาญ
เนื่องจากไดเ้คยท างานมาก่อนเป็นเวลานาน 

อายุงานที่ต้องการประสบการณ์ อาจพิจารณาอายุแม้ว่าหน่วยงานจะนิยม
บคุลากร หนุ่มสาวแต่งานบางครัง้ก็ตอ้งผ่านความรอบรูแ้ละประสบการณม์าก่อน 

งานหลายชนิดสามารถท าได้ทั้งชายและหญิง แต่เพศชายมีแนวโนม้ที่จะท างานที่
หนกัและใชแ้รงกาย สว่นหญิงอาจถนดัดา้นภาษาและการติดต่อประสานงาน 

บุคลิกภาพ เป็นการพิจารณาในดา้นรูปร่าง การแต่งกาย การพูดจา ความคิดอ่าน 
รสนิยม เป็นตน้ 

ความคิดริเร่ิมและการตื่นตัวในการท างาน ความคิดที่จะหาวิธีการใหม่ๆ รูจ้กัการ
แกปั้ญหาในการท างานและปรบัปรุงแกไ้ขงาน 
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ความถนัด บุคลากรที่มีความถนัดจะอบรมได้ง่ายกว่า สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานภาพการท างานไดดี้ 

เจตคติต่อนายจ้าง มีความพึงพอใจกับงานกับหน่วยงานและมีแรงจูงใจในการ
ท างาน 

ความคาดหวัง เช่น อตัราเงินเดือนที่ตอ้งการ ต าแหน่งและปัจจยัอ่ืนๆ 
ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เช่นความกระตือรือรน้ความสนใจงาน มีความ

ตอ้งการฝึกอบรมใหม้ีความช านาญเพิ่มขึน้ 
สภาพแวดล้อมอื่นๆ เช่นฐานะทางเศรษฐกิจ สงัคม ความเป็นอยู่ในชีวิต สภาพการ

สมรส ระยะระหว่างบา้นกบัที่ท างาน เป็นตน้ 
จากแนวคิดที่กล่าวมาผูว้ิจยัสรุปไดว้่า บุคลากรขององคก์าร(Staff) หมายถึงผูท้ีไดร้บั

มอบหมายใหป้ฏิบติัตามนโยบาย และแนวทางในการด าเนินงานขององคก์าร ไดแ้ก่ การจดับุคคล
ใหเ้หมาะสมกับงาน มีทักษะและความช านาญในงานที่ท่านปฏิบัติ พนักงานพึงพอใจในงานที่
ปฏิบติัการสรา้งแรงจงูใจในการปฏิบติังานใหก้บัสมาชิกท าใหอ้ยากท างาน 

 

ด้านระบบขององคก์าร (Systems) 
ระบบคือ ระบบในการบรหิารงานประจ าวนัขององคก์ารเพื่อใหก้ารปฏิบติัภาระหนา้ที่

ต่างๆ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย อาทิ เช่น ระบบการเงิน ระบบบัญชี  ระบบการ
ติดต่อสื่อสาร ขบวนการผลิต ระบบการควบคุมคุณภาพ ระบบขอ้มูล ระบบจัดการงบประมาณ 
ระบบวดัผลงาน 

 
ความหมายของระบบ 
เกศรา รกัชาติ (2549:208) กล่าวว่าระบบหมายถึงสิ่งของกลุ่มต่างๆหรือกลุ่มคนที่มี

ความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน ปฏิสัมพันธ์กันหรือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยมีวัตถุประสงค์มา
เก่ียวขอ้งกนัอย่างชดัเจน 

องคป์ระกอบของระบบ 
ปี เต อ ร์แ ล ะวอ เท อ ร์แม น (Peter;&Waterman.1982) ได้ วิ เค ราะห์ ระบบที่ ดี

ประกอบดว้ย 
การท าใหอ้งคก์ารคลอ่งตวัใชก้ลไกดงัต่อไปนี ้
1. ระบบสื่อความแบบไม่มีพิธีรีตองโดย 

1.1 สนบัสนนุใหพ้นกังานปรกึษาพดูคยุแบบไม่มีพิธีรีตองสม ่าเสมอ 
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1.2 สนบัสนนุเรียกขานชื่อหนา้ 
1.3 ผูบ้รหิารใชน้โยบายรบัฟังความคิดเห็นและแกปั้ญหาตรงจดุ 
1.4 ผู้บริหารใช้การเดินดูรอบๆเพื่ อให้สัมผัสการปฏิบัติจริงและมี โอกาส

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
1.5 สง่เสรมิการพบปะและสนบัสนนุใหพ้นกังานรวมกลุม่หรือชมรม 
1.6 ใชเ้ทคนิคประเมินผลงานอย่างสรา้งสรรคแ์บบไม่เป็นทางการในระหว่างงาน

เลีย้งที่จดัขึน้ 
2. ระบบเฉพาะกิจใชใ้นการเผชิญปัญหาหรือสิ่งแปลกใหม่ที่เกิดขึน้ในองคก์าร ซึ่ง

ไม่ไดก้ าหนดไวว้่าเป็นหนา้ที่รบัผิดชอบของหน่วยงานใด ระบบเฉพาะกิจใชใ้นการแกปั้ญหาใหบ้งั
เกิดผลในทางปฏิบัติสามารถท าให้องคก์ารเกิดความคล่องตัวเวลาปฏิบัติเมื่อเผชิญปัญหาจริง 
ดงันี ้

2.1 มีการแบ่งกลุ่มท างานเป็นกลุม่ๆเพราะมีการยืดหยุ่นท าใหก้ารบริหารสมัฤทธิ์

ผลไดง้่าย 
2.2 ใช้เทคนิคในการแยกกลุ่มท างานและเลือกใช้ทรัพยากรที่ถูกต้องในการ

แกปั้ญหา 
2.3 เสริมสรา้งทศันคติของพนกังานหรือผูป้ฏิบติังาน บรรยากาศของการท างาน

และวฒันธรรมองคก์ารใหย้ึดมั่นว่าพฤติกรรมแบบเฉพาะกิจเป็นสิ่งธรรมดามากว่าพฤติกรรมแบบ
เป็นทางการ 

2.4 กลุ่มท างานประกอบด้วยคนไม่เกิน 10 คนมาแก้ปัญหาส าคัญให้เสร็จใน
ระยะเวลาสั้นตามปกติไม่เกิน 4 เดือนและจะถูกยุบอย่างรวดเร็วภายหลังเสร็จสิน้งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ด้านค่านิยมร่วมขององคก์าร (Shared Values) 
ค่านิยมร่วม คือ ค่านิยมร่วมกนัระหว่างสมาชิกภายในองคก์ารซึ่งเป็นสิ่งที่สมาชิกทุก

คนยึดถือในการปฏิบัติงาน ค่านิยมร่วมนีม้ีความส าคัญและความหมายยิ่งกว่าวัตถุประสงคข์อง
องค์การ ซึ่งวัตถุประสงค์ขององค์การมักจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ซึ่งสมาชิกทุกคนใน
องค์การได้แก่  ผู ้บริหาร และพนักงานในองค์การ รวมถึงโครงร่างการท างานในส่วนที่ เป็น
สว่นประกอบหลกัของการท างาน และในส่วนที่เป็นสว่นประกอบย่อย ใหถื้อว่าเป็นสว่นประกอบใน
การสรา้งคณุค่าร่วมกนัขององคก์ารที่มีความเป็นเลิศในการบรหิารงาน มกัจะมีค่านิยมรว่มกนัที่ท า
ใหเ้กิดปัจจยัแห่งความส าเรจ็ในการบรหิาร 
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ความหมายของค่านิยมร่วม 
ธิติภพ ชยวชั (2547: 50) วฒันธรรมองคก์ารเป็นระบบความเชื่อและค่านิยมรว่มกนัที่

พฒันาขึน้มาจากสงัคมและพฤติกรรมของสมาชิก หรือระบบซึ่งมีความหมายรว่มกนั ซึ่งจะก าหนด
วิธีการที่บุคคลน ามาปฏิบติัเป็นระบบซึ่งก าหนดโดยสมาชิกที่ท าใหส้งัคมหนึ่งแตกต่างจากสงัคม
หนึ่งประกอบดว้ยค่านิยม ความเชื่อ ความเขา้ใจ บรรทัดฐาน สญัลกัษณ์ พิธีต่างๆ เรื่องเล่า การ
ปฏิบติั สิ่งเหลา่นีจ้ะเป็นค่านิยมรว่มซึ่งพนกังานรบัรูแ้ละตอบสนองต่อองคก์ารของเขาเมื่อเผชิญกบั
ปัญหาวัฒนธรรมองคก์าร องคก์ารจะควบคุมสิ่งที่พนักงานสามารถท าได ้โดยเสนอแนะถึงวิธีที่ดี
ที่สดุ การก าหนดแนวความคิดการวิเคราะหแ์ละการแกปั้ญหา 

องคป์ระกอบของค่านิยมร่วม 
 วฒันา พฒันพงศ ์(2546: 71-73) กลา่วว่าค่านิยมรว่มประกอบดว้ย 

1. ถอ้ยค าหรือขอ้ความที่เป็นทิศทางแห่งพฤติกรรม ส าหรบัการประพฤติปฏิบัติ
รว่มกนั 

2. ถอ้ยค าหรือขอ้ความที่โนม้นา้วใจใหค้นปฏิบติัตาม 
3. ถอ้ยค าหรือขอ้ความที่กระตุน้ใหค้นอยากปรบัปรุงตนเองใหดี้ขึน้ 
4. ถอ้ยค าหรือขอ้ความที่ช่วยหลอ่หลอมใหเ้ป็นบุคลากรที่ดีขององคก์าร 
5. ถอ้ยค าหรือขอ้ความที่ช่วยใหค้นไม่ประพฤติปฎิบติัออกนอกลูน่อกทาง 
6. ถอ้ยค าหรือขอ้ความที่ช่วยสรา้งบรรยากาศที่เกิดขึน้ในองคก์าร 
7. ถอ้ยค าหรือขอ้ความที่เขา้ใจไดง้่าย 
8. ถอ้ยค าหรือขอ้ความที่ทุกคนอ่านพบและสามารถเขา้ใจไดต้รงกนั 
9. สะทอ้นความคิดความเชื่อและอดุมคติขององคก์าร 
10. สะทอ้นพฤติกรรมการท างานของคนในองคก์าร 
11. กระตุน้ใหเ้กิดความมุ่งมั่นความส าเรจ็ขององคก์าร 
12. เป็นที่ยอมรบัและมีผูป้ฏิบติัตามดว้ยความเต็มใจ 
13. สามารถด ารงอยู่ไดย้ืนยาวควบคู่กบัองคก์าร 

จากแนวคิดที่กล่าวมาผู้วิจัยได้สรุปได้ว่าค่านิยมร่วมขององค์การ (Share Value)
หมายถึงการที่ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานมีค่านิยมร่วมกนัซึ่งถูกก าหนดขึน้โดยคนในองคก์าร ไดแ้ก่
การท าใหพ้นกังานมีความรกั ผูกพันและภคัดีต่อองคก์าร พนกังานมีความภาคภูมิใจที่ไดเ้ป็นส่วน
หนึ่งขององคก์าร และเชื่อมั่นในความมั่นคงขององคก์าร พนักงานรูส้ึกมีคุณค่า ที่ไดเ้ป็นส่วนหนึ่ง
ขององคก์าร พนกังานมีความสามคัคีและมุ่งสูเ่ปา้หมายอนัเดียวกนั 
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การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ  
การบรหิารเวลา คือ การรูจ้ักวางแผนและจัดสรรเวลาในการ ท างานอย่างถูกตอ้งเหมาะสม

ซึ่งไม่จ าเป็นว่าจะตอ้งเป็นผูบ้ริหาร หรือนักบริหาร เท่านั้นที่จะสามารถบริหารเวลาทุกคนก็สามารถ
ท าไดเ้พียงแต่ตอ้งรูจ้กั ที่จะจดัสรรเวลาของตนเองใหถ้กูตอ้ง เหมาะสมตามวนัเวลาที่ก าหนด  

วิทยาธร ท่อแก้ว. (2549) บทความแนะน า (ออนไลน์).  การบริหารเวลา หมายถึง “การ
ก าหนดและการควบคมุการ ปฏิบติังานใหบ้รรลผุลตามเวลาและวตัถุประสงคท์ี่ก าหนด เพื่อก่อใหเ้กิด
ประสิทธิภาพในงานหนา้ที่ที่รบัผิดชอบ”  

เวลาส าคญัต่อทุกคน เพราะธรรมชาติของเวลามีคณุลกัษณะพิเศษดงันี ้         
         1. เวลาถือเป็นทรพัยากรที่มีจ  ากดัใชแ้ลว้หมดไป   

2. เวลาจะไม่สามารถหาซือ้เพิ่มไดไ้ม่ว่ารวยหรือจน   
3. เวลาจะไม่สามารถเก็บสะสมเอาไวใ้ชไ้ด ้    
4. เวลาจะผ่านไปเรื่อยๆ โดยไม่หวนยอ้นกลบัมาอีก 
จากธรรมชาติของเวลาดงักลา่วขา้งตน้เราผูป้ฏิบติังานควร ใจจดใจจ่อกบัการบริหาร

เวลาเพื่อใหช้ีวิตและการงานบรรลผุลไดอ้ย่าง รวดเรว็ 
ความจ าเป็นในการบริหารเวลา  
Aecjoblist.com. (2559) บทความแนะน า (ออนไลน)์. เวลาที่ทุกคนมีแต่ละวันมีจึง

เท่ากนัจึงมีความจ าเป็นที่ตอ้งมีการบรหิารเวลาเพื่อการใหเ้กิกการใชเ้วลาอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดจะเห็นไดว้่า บุคคลที่มีความก้าวหน้าในชีวิตส่วนใหญ่ไม่มีใครนั่งเฉยๆแต่ละคนตอ้งท างาน
มากมายในแต่ละวนัและตอ้งรูจ้กับรหิารเวลา ความจ าเป็นในการบรหิารเวลามีดงันี ้  

- เพื่อเพิ่มความส าเรจ็ของการท างานและชีวิต   
- เพื่อท าใหม้ีคณุค่าเพิ่มขึน้เป็นเงิน เป็นเกียรติและเป็นสขุ 
- การจดัเวลาเพื่อการท างานงานอย่างชาญฉลาด และไม่ท างานหนกัจนเกินไป 
- สามารถพฒันาตนเองมุ่งสู่เป้าหมาย ท างานอย่างมี ความสขุโดยที่การบรหิารเวลา

ที่มีประสิทธิภาพ  
- ท าแผนและขอ้มูลการใชเ้วลาใหเ้หมาะสมกับการท างาน การใชช้ีวิต การพัฒนา

งาน และ การพฒันาตน 
- มีวินยักบัการใชเ้วลาและพยายามท างานใหต้ามแผนและตามก าหนดการ 
- ตรวจสอบการใชเ้วลา แผนงาน ผลงาน ประสิทธิภาพของงาน และ พยายามเตือน

ตวัเองไวเ้สมอว่าท าใหดี้กว่าไดห้รือไม่  
เมื่อเรารูจ้กัการใชเ้วลา จะไม่มีค าว่าไม่มีเวลา 
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ตื่นนอนแต่เช้า  

 การเริ่มตน้วันที่ดีมีจะมีความส าเร็จเกินกว่าครึ่ง  การไปถึงที่ท างานแต่เชา้ ไปถึงที่
ท างานก่อนเวลาท างานปกติ จะไดเ้วลาซึ่งปราศจากการขดัจงัหวะจากสิ่งใดๆ สามารถใชเ้วลา นัน้
เพื่อใชเ้วลาคิดในการวางแผนหรือท างานที่ตอ้งใชส้มาธิได ้  

 
จัดตารางเวลา   

ถือเป็นตวัช่วยขัน้ตน้ที่จะน าไปสูก่ารเป็นนกับริหารเวลาที่ดี การท าตารางเวลาจะช่วย
ให ้เรามองออกว่าในแต่ละวันเราจะมีเวลาเท่าไร ในแต่ละวันจะมีงานอะไรส าคัญที่ตอ้งท า การ
วางแผนสิ่งที่ตอ้งท าในแต่ละวนัจะช่วยท าใหเ้ราท าสิ่งที่ตอ้งการท าไดอ้ย่างครบถว้น รูว้่าช่วงเวลาที่
เหลือเราจะท าอะไรเพิ่มเติมไดอี้กบ้าง ไม่ปล่อยเวลาใหสู้ญเสียไป และมานั่งบ่นว่าเวลาไม่พอๆ 
ตารางเวลาจะท าใหเ้รามองเห็นถึงคณุค่าของเวลามากขึน้ และเป็นการบงัคบัตวัเองไปในตวั 

  
เรียงล าดับตามความส าคัญ  

การจัดเรียงล าดบังานที่ตอ้งท าตามความส าคญั โดยน ารายการเหล่านัน้มาจัดเรียง
ตามความส าคัญจากมากไปน้อย และมีงานใดที่ตอ้งท าต่อเนื่องบา้ง เพื่อท าให้ตัวคุณเองรู ้และ
วางแผนว่าแต่ละงานตอ้งใชเ้วลามากนอ้ยเท่าใด และจะทุ่มแรงใหก้บังานแต่ละชิน้แค่ไหน  

 
แบ่งเวลางานและเวลาส่วนตัวให้เหมาะสม 

วิธีนีถื้อเคล็ดลบัที่จะท าใหจ้ดัการเรื่องงานกบัเรื่องส่วนตวั ไดดี้ยิ่งขึน้ โดยเมื่อคณุกา้ว
ถึงที่ท างาน ใหใ้ชส้มาธิจดจ่ออยู่กบังานที่ตอ้งท าเพียงอย่างเดียวเท่านัน้โดยตดัความคิดเรื่องอ่ืน ๆ 
ออกไปใหห้มด รวมถึงควรคุยโทรศัพทส์่วนตัวเฉพาะเรื่องที่จ  าเป็นเท่านัน้ อีกดา้นหนึ่งถา้หากตัว 
คุณกลับถึงบ้านก็ไม่ควรน างานกลับไปท าที่บ้าน ยกเวน้ในกรณีที่จ  าเป็นจริง ๆ เพื่อใชเ้วลากับ
ครอบครวัใหม้าก ที่สดุเท่าที่จะท าได ้

จัดการงานยากให้เสร็จเสียก่อน  
ในขณะที่คนสว่นใหญ่มกัจะจดัการงานง่าย ๆ ใหเ้สร็จเป็นอนัดบัแรกก่อนที่จะท างาน 

ยากเพราะงานที่ง่ายมักจะใชเ้วลานอ้ย และไม่ตอ้งใชค้วามคิด อะไรซบัซอ้น แต่ในความเป็นจริง
แลว้คณุควรท างานที่ยาก ใหเ้สร็จเสียก่อน เพราะหลงัจากที่งานนัน้จบลงคณุก็จะ รูส้ึกผ่อนคลาย 
สบายใจ และท าใหม้ีเรี่ยวแรงส าหรบัท างาน ชิน้อ่ืน ๆ ต่อไปไดน้ั่นเอง 
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หาเวลาพัก 
การท างานเป็นเวลาติดต่อกันนาน ๆ จะท าใหส้มองเกิดอาการเมื่อยลา้ ดังนัน้คุณจึง

จ าเป็นที่จะตอ้งหาเวลาใหร้่างกาย และ สมอง ไดพ้ัก โดยละสายตาจากหนา้จอคอมพิวเตอรบ์า้ง
ครัง้ละประมาณ 5–10 นาที เป็นการกระตุน้ความคิดและแรงกายแรงใจใหรู้ส้ึกสดชื่นพรอ้มรบัมือ
กบังานชิน้ใหม่อยู่เสมอ   

สถาบันด ารงราชานุภาพ. (2553) บทความแนะน า (ออนไลน์).  “เวลา” เป็น
ทรพัยากรที่มีค่ามากที่สดุที่ทุกคนไดร้บัมาอย่าง เท่าเทียมกนั การบรหิารเวลา คือ การใชช้ีวิตอย่าง
คุม้ค่าตามเวลาที่ผ่านไป เพราะไม่มีใครสามารถขอเวลาเพิ่มขึน้ไดด้งันัน้จึงจ าเป็นตอ้ง บริหารและ
จดัสรรเวลาที่ไดร้บัมาใหเ้กิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสงูสดุ เพื่อใหก้า้วไปสู่เป้าหมายในชีวิต
ตามที่ตอ้งการได ้หากผู้บริหาร ใชเ้วลาไปอย่างไรป้ระโยชน์ ท าให้ภารกิจต่างๆ ไม่ส  าเร็จลุล่วง
หรือไม่ สามารถสรา้งสรรคผ์ลงานที่มีคุณค่าได ้ในที่สุดก็จะน าไปสู่ความเครียดความวิตกกังวล 
และมีผลท าใหส้ขุภาพเสื่อมโทรมจนไม่สามารถอยู่ใน ต าแหน่งผูบ้รหิารไดอี้กต่อไปดงันัน้ ผูบ้รหิาร
จึงควรรูจ้ักน าเทคนิคต่างๆ ของการบริหารเวลามาช่วยลดการใชเ้วลาจนเหลือเวลาเพียงพอที่จะ
น าไปท ากิจกรรมอื่นๆ ที่เกิดประโยชนไ์ดเ้พิ่มขึน้อีกมากมาย 

แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   
จากการศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพของการปฏิบติังานนั้น นักวิชาการและผูท้รงคุณวุฒิ 

หลายท่านไดใ้หค้ าจ ากดัความของค าว่า  “ประสิทธิภาพ” และ “การปฏิบติังาน” ไวด้งันี ้  
พจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546) ไดใ้หค้  าจ ากัดความของ 

ประสิทธิภาพ และ การปฏิบัติ ดังนี ้ประสิทธิภาพคือ ความสามารถที่ท าให้เกิดผลงาน และ การ
ปฏิบติั คือ การด าเนินงานไปตามระเบียบ แบบแผน และการกระท า ท าใหเ้กิดความช านาญ 

ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) (2538 อา้งถึงใน ไพบูลย ์ตัง้ใจ, 2554) 
กล่าวถึง ประสิทธิภาพในการท างานโดยทั่วไปจะหมายถึง การท างานที่ประหยัดเวลา ท าใหไ้ดผ้ล
ลพัธท์ี่รวดเรว็ และมีการใชท้รพัยากรทางการเงิน ทางคน ทางอปุกรณ ์และเวลา อย่างคุม้ค่า 

โคมทอง  ถานอาดนา (2548 อ้างถึ งใน กชพร พุทธจักร , 2553) ได้นิยามถึงค าว่า 
ประสิทธิภาพ กล่าวคือ แนวคิดหรือความปรารถนาในการบริหารงานภายใตร้ะบบประชาธิปไตยใน
อันที่จะท าใหก้ารบริหาร ราชการแผ่นดินไดผ้ลงานสูงที่สุด คุม้ค่ากับการที่ไดจ้่ายเงินภาษีเพื่อใชใ้น
การบรหิารประเทศ และท าใหเ้กิดความพงึพอใจแก่ประชาชน   

ตุลา  มหาพสุธานนท์ (2545 : 42 -43) กล่าวถึง ประสิทธิภาพ (Efficiency) ว่า เป็น
ความสมัพันธ์เกิดขึน้ระหว่างสิ่งที่น าเขา้ (Input) กับผลผลิต (Output) ที่ไดร้บัและถา้ผลผลิตที่ไดร้บั



  28 

ออกมามากกว่าทรัพยากรที่น าเข้า หมายความว่ากระบวนการในท างานขององค์กรได้เพิ่ม
ประสิทธิภาพขึน้แลว้ ขณะเดียวกนัหากผลผลิตที่ไดร้บัออกมานัน้ใชท้รพัยากรนอ้ยกว่าหรือ ประหยดั
ที่สุด ก็หมายความว่ากระบวนการในท างานขององคก์รนั้นได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้กล่าวคือการ
จัดการที่เก่ียวขอ้งกับการคน้หาวิธีการในการใชต้น้ทุนทางดา้นทรพัยากรที่นอ้ยที่สุด หรือการท าสิ่ง
ต่างๆ ใหถู้กลง ถูกตอ้ง และเหมาะสมเมื่อรวมเขา้กับความพอใจ (Satisfaction) ของลูกคา้ หมายถึง 
คณุภาพในตวัผลิตภณัฑ ์หรือบอกต่อลกูคา้ว่าเป็นผลิตภณัฑม์ีคณุภาพดี  

ไซมอน (Simon, 1960) ไดใ้หค้  าจ ากัดความของ ประสิทธิภาพในเชิงธุรกิจที่เก่ียวกับ การ
ท างานของเครื่องจักร โดยพิจารณาว่างานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ดูจากความสัมพันธ์ ระหว่าง
ปัจจัยเข้า (Input) กับผลผลิต (Output) สามารถสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพจะเท่ากับผลผลิตลบด้วย
ปัจจยัเขา้ แต่หากเป็นระบบการท างานของหน่วยงานภาครฐั จะตอ้งน าความพึงพอใจของผูม้าขอรบั
บรกิารมารวมอยู่ดว้ย ซึ่งจะเขียนเป็นสมการไดด้งันี ้ 

 
E  = (I – O) + S  

E  คือ  ประสิทธิภาพของงาน (Efficiency)  

O คือ  ผลิตผลหรือผลงานที่ไดร้บั (Output) 

I  คือ  ปัจจยัน า เขา้หรือทรพัยากรทางการบรหิารที่ใชไ้ป (Input)  

S  คือ  ความพงึพอใจในผลงานที่ออกมา (Satisfaction)   

Millet (1994) ไดใ้หน้ิยามของ ประสิทธิภาพ ว่าเป็นการปฏิบติังาน ที่ท าใหเ้กิด ความพอใจ
แก่มนุษย ์รวมถึงไดผ้ลก าไรในการปฏิบติังานนัน้ดว้ย และความพอใจนัน้ หมายถึง ความพอใจในการ
ไดร้บัการบรกิาร (Satisfactory Service)  ซึ่งพิจารณาจาก   

 
1. การใหบ้รกิารแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั (Equitable service)                   

2. การใหบ้รกิารแก่ทุกคนอย่างรวดเรว็ทนัเวลา (Timely service)   

3. การใหบ้รกิารแก่ทุกคนอย่างเพียงพอ (Ample service)   

4. การใหบ้รกิารแก่ทุกคนอย่างต่อเนื่อง (Continuous service)   
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5. การใหบ้รกิารแก่ทุกคนอย่างกา้วหนา้ (Progressive service)    

ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2538 อา้งถึงใน ไพบูลย์ ตั้งใจ, 2554) ชีใ้ห้เห็นถึงประสิทธิภาพของ 
ระบบงานราชการและรวมถึงประสิทธิภาพ โดยที่ประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่สามารถวดัผลงานได ้ในหลาย
ดา้น วตัถปุระสงคท์ี่ตอ้งใชใ้นการพิจารณา คือ  

1. ประสิทธิภาพในดา้นของค่าใชจ้่าย หรือตน้ทุนของการผลิต (Input) ไดแ้ก่ คน เงิน 
วสัด ุและเทคโนโลยี ที่มีอย่างคุม้ค่า และ ไม่ก่อใหเ้กิดการสญูเสีย หรือ สญูเสียใหน้อ้ยที่สดุ   

2. ประสิทธิภาพในดา้นของการบริหาร (Process) ไดแ้ก่ การท างาน ที่ถูกตอ้ง ตรง
ตามมาตรฐาน มีความรวดเรว็ และใชเ้ทคโนโลยีที่สะดวกกว่าเดิม   

3. ประสิทธิภาพในดา้นของผลผลิตและผลลัพธ์ ไดแ้ก่การท างานที่มีคุณภาพ เกิด 
ประโยชนต่์อสงัคม เกิดผลก าไร และทันเวลา ผูป้ฏิบัติงานที่มีจิตส านึกที่ดีในการท างานและการ
บรกิารเป็นที่น่าพงึพอใจของผูม้ารบับรกิาร  

  Wood Cock (1989) ไดก้ล่าวถึงลักษณะการท างานที่มีประสิทธิภาพของทีมไว ้11 ดา้น 
ดงันี ้  

1. ด้านสมดุลในบทบาท (Balanced roles) นั่ นคือ ในทีมการท างาน จะมีการ
ผสมผสาน ความรู ้ทกัษะ และความสามารถ ที่แตกต่างกนัของแต่ละบุคคล โดยใชค้วามแตกต่าง
ในบทบาทของงานแต่ละงาน ไดอ้ย่างเหมาะสม ตามสถานการณท์ี่แตกต่างกนัไป   

2. ดา้นเป้าหมายชดัเจน สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์(Clear objectives and agreed 
goals) นั่นคือ ทุกคนมีเป้าหมายในการท างานและวตัถุประสงคใ์นการท างานที่ชัดเจนสอดคลอ้ง 
ยอมรบัในเปา้หมายและวตัถปุระสงคน์ัน้ๆ   

3. ดา้นการเปิดเผยและเผชิญ (Openness and confrontation) นั่นคือ บรรยากาศ
ในการท างานเป็นทีม เป็นไปอย่างเปิดเผยทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น และความรูส้ึกของ
ตนเองต่อการท างานได ้มีการสื่อสารโดยตรง ช่วยกนัแกไ้ขปัญหาสรา้งความเขา้ใจซึ่งกนัและกนั   

4. ดา้นการสนับสนุน และการไวว้างใจ (Support and trust) นั่นคือ ทุกคนจะไดร้บั
การ ช่วยเหลือ สนับสนุนซึ่งกันและกัน ด้วยความจริงใจ และพูดอย่างตรงไปตรงมาเก่ียวกับ 
ปัญหาที่เกิดขึน้จากการท างาน พรอ้มที่จะรบัมือในการแกไ้ขปัญหา   

5. ดา้นความร่วมมือและความขัดแยง้ (Co-operation and conflict) นั่นคือ ทุกคน
ใหค้วามร่วมมือกันและพรอ้มที่จะช่วยเหลือสนับสนุน ช่วยเสริมสรา้งความรูค้วามสามารถ และ 
ทักษะ ใหแ้ก่กันรวมถึงการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารที่เอือ้ประโยชนต่์อการท างาน 
และการใชค้วามขดัแยง้ในอย่างสรา้งสรรคใ์นการรว่มมือกนัแกไ้ขปัญหา   
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6. ด้านวิธีการปฏิบัติงานชัดเจน (Sound procedures) นั่ นคือ การท างานมีการ
ประชมุ ปรกึษาหาแนวทางปฏิบติัรว่มกนัในการที่จะตดัสินใจและความเห็นของทกุคนในทีม 

7. ดา้นภาวะผูน้  า ที่เหมาะสม (Appropriate leadership) นั่นคือ การท างานจะตอ้ง
มีผูน้  า ที่มีความสามารถและความเหมาะสมในสถานการณ์นั้นๆ โดยทุกคนสามารถที่จะขึน้เป็น
ผูน้  าทีมไดข้ึน้อยู่กบัสถานการณน์ัน้   

8. ดา้นการทบทวนการท างานอย่างสม ่าเสมอ (Regular review) นั่นคือ การติดตาม
ผลการปฏิบติังานอย่างสม ่าเสมอ ปัญหาเรื่องใดที่จะตอ้งรว่มมือกนัปรบัปรุงแกไ้ข   

9. ด้านการพัฒนาบุคลากร (Individual development) นั่ นคือ พัฒนาความรู ้
ความสามารถ และทกัษะ ใหโ้อกาสสมาชิกไดใ้ชค้วามรูท้ี่มีในการท างาน อย่างเต็มที่  

10. ด้านสัมพันธภาพระหว่างกลุ่มที่ดี (Sound inter-group relations) นั่นคือ การ
ท างานที่มีสมัพนัธภาพที่ดี มีการรว่มมือใหค้วามช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั   

11. ด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี (Good communications) นั่นคือ การติดต่อสื่อสาร
เป็นไปอย่างชัดเจนเหมาะสม สื่อสารกันทางตรงกับทุกคน มีการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนขอ้มูล 
ข่าวสาร และความคิดเห็น   

สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพในการท างานของแต่บุคคลนั้น ประกอบด้วยปัจจัยน าเข้า ซึ่ง
หมายถึง ความพยายาม  ความพรอ้ม  ความสามารถและความคล่องตวัในการปฏิบติังาน  เพื่อท าให้
การปฏิบติังานไดผ้ลดี  มีความรวดเรว็ และมีคณุภาพ ส าเรจ็ตามวตัถุประสงคท์ี่ตัง้ไว ้ 

 จากแนวคิดที่เก่ียวกับ “ประสิทธิภาพ” ของนักวิชาการต่าง ๆ ที่ไดก้ล่าวมาในขา้งตน้นั้น 
อาจกล่าวว่า “ประสิทธิภาพ” สามารถมองได้ 2 แง่มุม คือ เมื่อมองในเชิงธุรกิจ “ประสิทธิภาพ” 
หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เกิดขึน้ระหว่างปัจจัยเข้า (Input) กับผลผลิต (Output) ที่ได้รบั ระบบจะ
สามารถใหผ้ลผลิตมีมูลค่ามากกว่ามูลค่าของวัตถุดิบตั้งตน้บวกดว้ยกับค่าด าเนินการ โดยที่มูลค่า
ของผลผลิตถา้สูงกว่าการลงทุนมากขึน้เท่าใดย่อมแสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพที่สูงมากขึน้ของการ
ผลิตนัน้ๆ ซึ่งผูว้ิจยัจะไดน้ าไปใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้“ประสิทธิภาพ” จะหมายถึง ผลจากการปฏิบติังาน
ที่เกิดจากการท างานที่ เหมาะสม รวดเร็ว ถูกตอ้ง และตรงเวลา โดยใชท้รพัยากรทัง้ คนและ อุปกรณ์
ใหเ้หมาะสม คุม้ค่า เกิดประโยชนส์ูงสดุ รวมทัง้มีการน าเทคนิคต่าง ๆ เขา้มาใชเ้พื่อ ช่วยลดขัน้ตอน
การท างานลง และเกิดความสะดวกมากขึน้ งานต่าง ๆ สามารถเสรจ็ไดต้รงตาม ก าหนดเวลาที่ตัง้ไว ้ 

องคป์ระกอบของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   
Vroom and Deci (1997) ได้ท าการศึกษาและพบว่าบุคคลที่ปฏิบัติงานใหเ้กิดผลงานที่ดี

และมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย ความสามารถความรู ้ความช านาญของผูป้ฏิบติังานและแรงจูงใจ
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ในการปฏิบัติงาน น าไปสู่การใช้ความสามารถอย่างเต็มที่การปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพนั้น
ค านึงถึงความพงึพอใจและแรงจงูใจในการปฏิบติังาน  

Peterson & Plowman (1989 อ้างถึงใน อุทัสน์ วีระศักดิ์การุณย์, 2556) ได้ให้แนวคิด 
ใกลเ้คียงกบั Harring Emerson สามารถสรุปองคป์ระกอบของประสิทธิภาพไวด้งันี ้

คุณภาพของงาน (Quality)  
จะตอ้งมีคณุภาพสงู คือผูผ้ลิตและผูใ้ชไ้ดป้ระโยชนค์ุม้ค่า และมีความพอใจในผลการ

ท างานที่มีความถูกตอ้งไดม้าตรฐานและรวดเร็ว ผลงานที่มีคุณภาพ จะเกิดประโยชนต่์อองคก์ร
และความพงึพอใจแกผู่ม้ารบับรกิาร   

ปริมาณงาน (Quantity)  
งานที่เกิดขึน้เป็นไปตามความคาดหวัง โดยผลงานที่ได้มีปริมาณที่เหมาะสมตาม

แผนงาน หรือเป้าหมายที่บรษิัทตัง้ไว ้และมีการวางแผนงาน ในการบริหารเวลา เพื่อใหไ้ดง้านตาม
เปา้หมายที่ตัง้ไว ้

เวลา (Time)  
คือเวลาที่ใชใ้นการด าเนินงานจะตอ้งเหมาะสมกับงานโดยมีการพัฒนาเพื่อใหก้าร

ท างานใหส้ะดวกและรวดเรว็ยิ่งขึน้   
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (Costs)  

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานตอ้งเหมาะสมกบังาน นั่นคือ มีการลงทุนที่เหมาะสมหรือ
ลงทุนนอ้ยแต่ไดผ้ลก าไรมาก ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในดา้นของค่าใชจ้่ายและตน้ทุน ไดแ้ก่ การ
ใชท้รพัยากรทางดา้นการเงิน คน วสัด ุเทคโนโลยี ที่มีอยู่อย่างประหยดัและคุม้ค่า 

กล่าวคือการปฏิบัติงานที่ มีประสิทธิภาพได้นั้นต้องประกอบ ไปด้วยความรู ้
ความสามารถ  ความช านาญ และแรงจูงใจ โดยผลการประเมินที่ไดม้าของประสิทธิภาพนัน้ดไูด้
จากคณุภาพที่ไดม้าของงาน ปรมิาณของงาน เวลา และค่าใชจ้่ายในการปฏิบติังาน    

 
แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทีม่ีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   
การบริหารงานจุดมุ่งหมายส าคญัอยู่ที่ตอ้งการใหง้านส าเร็จตามวตัถุประสงคท์ี่ตัง้ ไวอ้ย่าง

มีประสิทธิภาพ ประหยัดทั้งเวลา ทรัพยากร และทุกคนเกิดความพึงพอใจโดยอาศัยทรัพยากร 
พื ้นฐานในการบริหารงาน 4 ประการ ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุสิ่งของ และวิธีการจัดการ ใน
ส่วนประกอบทั้ง 4 นี ้“คน” ถือว่าเป็นทรพัยากรหลักและส าคัญที่สุดเสมอไม่ว่ายุคใดสมัยใดก็ตาม
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึน้นั้น คน ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมของการเปลี่ยนแปลงหรือพูดไดว้่า คน 
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และงานเป็นสิ่งคู่กัน ดังนัน้การปฏิบัติงานใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นของภาครฐัหรือเอกชน นับว่าเป็นสิ่ง
ส าคญั แต่การที่จะปฏิบติังานใหม้ีคณุภาพ ย่อมเกิดจากปัจจยัหลากหลายดา้นเป็นตน้ 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
ปัจจยัที่ส  าคญัในการท าใหก้ารปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ  สรุปปัจจยัที่น่าสนใจไดด้งันี ้
สเตียรส ์(Steers, n.d. อา้งถึงใน ฤทัยทิพย ์โพธิ์อ่อน, 2550) กล่าวว่า ปัจจัยที่ส  าคัญของ

ผูป้ฏิบติังานจะประกอบไปดว้ย ความสามารถ ลกัษณะเฉพาะตัว (Trait) และความสนใจส่วนบุคคล 
ทัง้ 3 ปัจจยันีเ้ป็น เครื่องก าหนดขีดความสามารถของบุคคลในการท างานเพื่อองคก์ร ดังนัน้ ถา้หาก
ขาดปัจจยัตวัใดตวัหนึ่งไปผลของการปฏิบติังานของบุคคลก็ยากที่จะคาดหวงัว่าจะอยู่ในระดบัสงูได ้   

สมใจ ลกัษณะ (2552) กลา่วถึง ประสิทธิภาพในการท างานสามารถแบ่งได ้2 ระดบั คือ  
1. ประสิทธิภาพส่วนบุคคล หมายถึง ประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลที่ท างาน

ไดอ้ย่างเต็มความสามารถ โดยใชว้ิธีหรือเทคนิคในการสรา้งผลงาน ซึ่งเป็นผลงานที่มีคณุภาพ และ
เป็นที่พึงพอใจในการท างาน เป็นบุคคลที่จะเพิ่มพูนคุณภาพและปริมาณของผลงาน ด้วยการ
คิดคน้ ดดัแปลงวิธีการท างานใหดี้ขึน้อยู่เสมอ  

2. ประสิทธิภาพขององค์กร หมายถึง องค์กรสามารถด าเนินงานต่าง ๆ ตรงตาม 
หนา้ที่ขององคก์รโดยมีการใชท้รพัยากรหลกั และรวมถึงก าลงัแรงของบุคคลไดอ้ย่างคุม้ค่า มีการ
สูญเสียที่น้อยลง มีลกัษณะของการด าเนินงานน าไปสู่วัตถุประสงค์ขององคก์ร โดยประหยัดทั้ง
เวลา รวมถึงทรัพยากร และ บุคคล การจัดการที่ เอื ้อต่อผลผลิตท าให้การบริการได้ตรงตาม
เป้าหมายขององคก์ร และมีความสามารถในการใชยุ้ทธศาสตร ์รวมทั้งกลยุทธ์ และเทคโนโลยี
อย่างฉลาด ท าใหเ้กิดการท างานอย่างเหมาะสม และมีความราบรื่นในการด าเนินงาน ลดอปุสรรค
และความขดัแยง้ลง ท าใหบ้คุลากรขององคก์รมีขวญัและก าลงัใจที่ดี 
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ตาราง 2 แสดงรายชื่อบทความอา้งอิงที่อา้งอิงภายในหวัขอ้ 
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Mckinsey                 

สมยศ นาวีการ                 

พกัตรผ์จง วฒันสินธุ                 

สมชาย ภคภาสนว์ิวฒัน ์                 

จินตนา บญุบงการ และคณะ                 

ราชบณัฑิตยสถาน                 
ธงชยั สนัติวงษ์                 

James and Stoner                 

วรนารถ แสงมณี                 

เณตรพ์ัณณา ยาวิราช                 
ชาญชยั อาจินสมาจาร                 

กิตติมา ปรีดีดิลก                 

ทองใบ สดุชารี                 
มลัลิกา ตน้สอน                 

สลุกัษณ ์มีชทูรพัย ์                 

สแกนแลน และคียส ์                 
ละมลู หลา้มเหศกัดิ ์                 

เกศรา รกัชาติ                 

ปีเตอร ์และวอเทอรแ์มน                 
ธิติภพ ชยวชั                 

วฒันา พฒันพงศ ์                 

วิทยา ท่อแกว้                 

Acejoblist                 

สถาบนัด ารงราชานภุาพ                 

ก.พ.                 

โคมทอง ถานอาดนา                 

ตลุา มหาพสธุานนท ์                 

ไซมอน                 

Millet                 

ทิพาวดี เมฆสวรรค ์                 

Wood Cock                 

Vroom and Deci                 

Peterson & Plowman                 

สเตียรส ์                 

สมใจ ลกัษณะ                 
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เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ชนกานต ์ชาวะหา (2556) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกับ กลยุทธ์ในที่มีผลต่อประสิทธิผลของ

พนักงานในนิคมอุตสาหกรรม พบว่า พนักงานในนิคมอสุาหกรรมส่วนใหญ่มีความเห็นว่ากลยุทธใ์น
การด าเนินงานขององคก์ารอยู่ในระดบัดี และพนกังานในนิคมอตุสาหกรรมมีระดบัประสิทธิผลในการ
ปฏิบติังานอยู่ในระดบัที่ดี 

ณัฐวัตร เป็งวนัปลูก ( 2560 ) ไดท้ าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน
ของทหารสงักัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
แรงจูงใจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององคก์ารอยู่ในระดับดี และกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีระดบัประสิทธิผลในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัที่ดี 

นลพรรณ บุญฤทธิ์ ( 2558 ) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของบุคลากร
สงักัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่าบุคลากรขององคก์ารใหค้วามเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
การท างานของบคุลากร ทางดา้นโครงสรา้ง ต าแหน่งหนา้ที่ และความสามารถ สง่ผลต่อประสิทธิภาพ
ในระดบัดี 

อธิปพัฒน์ เดชขุนทด ( 2558 ) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับ อิทธิพลที่มีผลกระทบต่อ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรโรงพยาบาลบางปะอิน พบว่าบุคลากรขององค์การให้
ความเห็นต่อปัจจยัที่มีผลต่อการท างานของบุคลากร ทางดา้นกลยุทธ ์รูปแบบการบริหาร และทกัษะ
สง่ผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมในระดบัดี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

บทที ่3 
วิธีด าเนินงานวิจัย 

ผูว้ิจัยไดท้ าการวิจัย อิทธิพลของปัจจัยดา้นการจัดการในองคก์ารและการจัดการเวลาต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐบาลขนาดใหญ่  ในพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดัท าขอ้มลูและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  

ประกอบดว้ย พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรฐับาลขนาดใหญ่ที่มีจ านวนเตียง 500 
เตียงขึน้ไปในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร  

ตาราง 3 จ านวนพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรฐัขนาดใหญ่ที่ใชใ้นการวิจยั  

 

ที่มา: http://gishealth.moph.go.th/healthmap/resource.php. (เมษายน 2563) 

โรงพยาบาล ขา้ราชการ พนักงาน 
ราชการ 

พนกังาน
กระทรวง สธ. 

ลกูจา้ง 
ประจ า 

จา้งเหมา 
เต็มเวลา 

รวมทัง้หมด ขอ้มลู ณ.
วนัท่ี 

โรงพยาบาลศิริราช 78 3,606 - 96 - 3,780 14-04-63 

โรงพยาบาลรามาธิบดี 70 2,850 - 126 3 3,049 18-12-62 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์ 2,200 - - - - 2,200 20-04-63 
โรงพยาบาลราชวถิ ี 1,064 - 5 - - 1,069 26-03-63 
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 194 818 - - - 1,012 19-02-63 

โรงพยาบาลต ารวจ 995 - - - - 995 22-01-63 
โรงพยาบาลภมูิพลอดลุยเดช 770 24 - - 11 805 30-12-62 
โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ 664 - - 102 - 766 13-02-63 

จ านวนพยาบาลวิชาชพีรวม      13,676 

http://gishealth.moph.go.th/healthmap/resource.php
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กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั 
ประกอบดว้ย พยาบาลวิชาชีพเพศหญิงในโรงพยาบาลรฐับาลขนาดใหญ่ที่มีจ านวน

เตียง 500 เตียงขึน้ไปในพืน้ที่กรุงเทพมหานครไดแ้ก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ โรงพยาบาลภูมิพลอ
ดุลยเดช โรงพยาบาลต ารวจ และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล  ผู้วิจัยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ 
(Yamane, 1967) ในการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 โดยค านวณ
จากสตูร ดงันี ้

 

n = 
N

1+Ne2 

 

โดยที่   n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

 𝑁 แทน จ านวนประชากรรวมที่ใชใ้นการวิจยั เท่ากบั 13,676 คน 

 𝑒 แทน ดว้ย 0.05 ที่ความคลาดเคลื่อนรอ้ยละ 5  

สามารถค านวณไดด้งันี ้  

 

n =
13,676

1 + 13,676(0.05)2
= 388.63 

 

จากการค านวณได้ขนาดตัวอย่างประมาณ  389  ตัวอย่าง และเพิ่มกลุ่มตัวอย่าง 5% 
เท่ากบั 19 ตวัอย่าง รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 408 ตวัอย่าง 

 
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ในการเลือกกลุม่ตวัอย่างจะมีขัน้ตอนในการสุม่ตวัอย่างโดยมีขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้
ขัน้ตอนที่ 1 การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

โดยเลือกพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรฐับาลขนาดใหญ่ที่มีจ านวนเตียง 500 เตียงขึน้ไปใน
พืน้ที่กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราช
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วิถี  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
โรงพยาบาลต ารวจ และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เนื่องจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่จะมีพยาบาล
วิชาชีพจ านวนมากเนื่องจากมีคนไขเ้ขา้มารกัษาพยาบาลจ านวนมาก 

ขั้นตอนที่ 2 การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีโควตา (Quota Sampling) เป็นการ
ก าหนดหาขนาดตัวอย่างที่จะเก็บจากขั้นตอนที่ 1 โดยที่โรงพยาบาลที่เลือกไวม้ีจ านวนทั้งสิน้ 8 
โรงพยาบาล ดงันัน้ขนาดที่จะเก็บตวัอย่างในแต่ละโรงพยาบาลจะค านวณไดด้งันี ้

 

จ านวนกลุม่ตวัอย่างที่จะเก็บในแต่ละโรงพยาบาล =
จ านวนกลุม่ตวัอย่าง

จ านวนโรงพยาบาลที่เลือก
 

จ านวนกลุม่ตวัอย่างที่จะเก็บในแต่ละโรงพยาบาล =
408

8
= 51 

 

ดงันัน้จ านวนกลุม่ตวัอย่างที่จะเก็บในแต่ละ โรงพยาบาลคือ 51 คนต่อโรงพยาบาล 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชใ้นงานวิจัยนีผู้ว้ิจัยไดใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใชใ้น

การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของการจัดการในองคก์ารมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรฐับาลขนาดใหญ่ เป็นแบบสอบถามที่มีค าตอบให้
เลือกหลายข้อ (Multiple Choice Question) แต่สามารถเลือกตอบได้เพียงข้อเดียว มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-ended Question) โดยแบ่งออกเป็น 4 สว่นดงันี ้

สว่นที่ 1 แบบสอบถามขอ้มลูส่วนบุคคลของกลุม่ตวัอย่างประกอบดว้ย มีจ านวน 5 ขอ้ 
สว่นที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการจดัการในองคก์ร จ านวน 18 ขอ้ 
สว่นที่ 3 แบบสอบถามดา้นการจดัการเวลา จ านวน 14 ขอ้ 
สว่นที่ 4 แบบสอบถามดา้นประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน จ านวน 10 ขอ้ 
โดยส่วนที่ 1 เป็นการเลือกตอบเพียงค าตอบเดียวโดยใชส้ถิติในการทดสอบ คือ ค่าสถิติที 

(T-Test) และค่าสถิติวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
ส่วนที่  2 ถึง 4 เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าค าตอบ (Rating scale method: 

Likert scale questions) ซึ่งจดัระดับการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยก าหนด
เกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบัดงันี ้
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 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง  5 คะแนน 
 เห็นดว้ย   4 คะแนน 
 ไม่แน่ใจ   3   คะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย  2 คะแนน 
 ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 1 คะแนน 
โดยก าหนดเกณฑค์ะแนนโดยใชส้ตูรการค านวณความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ดงันี ้(มลัลิกา 

บญุนาค. 2537:29) 
 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ =
คะแนนสงูสดุ − คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

           =
5−1

5
 

     = 0.8 

 
จากนัน้น ามาหาระดบัคะแนนเฉลี่ยไดด้งัต่อไปนี ้
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจัยดา้นการจดัการในองคก์าร ประกอบดว้ย กลยุทธข์อง

องคก์าร โครงสรา้งขององคก์าร รูปแบบขององคก์าร บุคลากรขององคก์าร ระบบขององคก์าร และ
ค่านยิมรว่มขององคก์าร โดยก าหนดเกณฑก์ารวดัระดบัเป็น 5 ระดบัดงันี ้

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีการจดัการในองคก์ารในระดบัดีมาก  
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มีการจดัการในองคก์ารในระดบัดี 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.40 หมายถึง มีการจดัการในองคก์ารในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง มีการจดัการในองคก์ารในระดบัไม่ดี 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง มีการจดัการในองคก์ารในระดบัไม่ดีอย่างมาก 
ในสว่นที่ 2 ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาแบบสอบถามมาจาก (ชนกานต ์ชาวะหา. 2556) 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการเวลาของพยาบาลวิชาชีพ ประกอบดว้ย การต่ืน

นอนแต่เชา้ การจัดตารางเวลา การเรียงล าดับความส าคัญ การแบ่งเวลางานและเวลาส่วนตัว การ
จดัการงานยากก่อน และเวลาพกั โดยก าหนดเกณฑก์ารวดัระดบัเป็น 5 ระดบัดงันี ้

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีการจดัการเวลาในระดบัดีมาก  
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มีการจดัการเวลาในระดบัดี 
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ค่าเฉลี่ย 2.51-3.40 หมายถึง มีการจดัการเวลาในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง มีการจดัการเวลาในระดบัไม่ดี 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง มีการจดัการเวลาในระดบัไม่ดีอย่างมาก 
ในสว่นที่ 3 ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาแบบสอบถามมาจาก (วิทยาธร ท่อแกว้. 2549) 
ส่วนที่ 4 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ประกอบดว้ย ดา้นคุณภาพ

ของงาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นเวลา ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน โดยก าหนดเกณฑก์ารวดัระดับ
เป็น 5 ระดบัดงันี ้

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในระดบัสงูมาก  
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในระดบัสงู 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.40 หมายถึง มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในระดบัต ่า 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในระดบัต ่ามาก 
ในสว่นที่ 4 ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาแบบสอบถามมาจาก (สมใจ ลกัษณะ. 2552) 
ทดสอบแบบสอบถามโดยการทดลองใชก้ับกลุ่มตัวอย่างพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาล

เลิศสินจ านวน 40 คน และตรวจสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชสู้ตรค่า
สมัประสิทธิ์อัลฟ่า (Coefficient of Alpha) ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วาณิชยบ์ัญชา. 2546) 
โดยค่าอัลฟ่าที่ได ้แสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 โดยก าหนดให้
แบบสอบถามจะตอ้งมีค่าสมัประสิทธิ์อลัฟ่าท่ียอมรบัไดไ้ม่ต ่ากว่า 0.7 (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา. 2545: 
449) แสดงว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นสงู 

 
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค ในแต่ละด้านมีค่าดังนี ้
 
ปัจจยัดา้นการจดัการในองคก์าร 

- กลยทุธข์ององคก์าร   เท่ากบั  0.865 
- โครงสรา้งขององคก์าร   เท่ากบั  0.954 
- รูปแบบการบรหิารขององคก์าร  เท่ากบั  0.874 
- บคุลากรขององคก์าร   เท่ากบั  0.855 
- ระบบขององคก์าร   เท่ากบั  0.902 
- ค่านิยมรว่มขององคก์าร   เท่ากบั  0.915 
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การจดัการเวลา 
- ต่ืนนอนแต่เชา้    เท่ากบั  0.947 
- จดัตารางเวลา    เท่ากบั  0.844 
- เรียงล าดบัความส าคญั   เท่ากบั  0.898 
- แบ่งเวลางานและเวลาสว่นตวั  เท่ากบั  0.814 
- จดัการงานยากก่อน   เท่ากบั  0.942 
- เวลาพกั    เท่ากบั  0.882 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
งานวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงส  ารวจ (Survey Method) เพื่อศึกษาขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง

โดยแบ่งสว่นที่ใชใ้นการหาขอ้มลูประกอบงานวิจยัออกเป็น 2 สว่นหลกัๆ ดงันี ้
ขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 408 ชุด

จากการแจกแบบสอบถามให้กับพยาบาลวิชาชีพเพศหญิงในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 8 
โรงพยาบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาล
ต ารวจ และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล 

ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวมขอ้มูลจากงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง 
เช่น ปรญิญานิพนธ ์วิทยานิพนธ ์แหล่งขอ้มลูทางอินเตอรเ์น็ต ต าราเรียน และเอกสารต่างๆ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการศกึษาและวิจยัครัง้นี ้

การจัดท าข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 
เมื่อผู้วิจัยได้รบัแบบสอบถามกลับมาจากกลุ่มตัวอย่างเรียบรอ้ยแล้ว จะด าเนินการดัง

ขัน้ตอนต่อไปนี ้
การตรวจสอบข้อมูล (Ending) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามที่ไดร้บักลบัมาเพื่อท าการคดัแยกแบบสอบถามที่ไม่ถกูตอ้งสมบรูณอ์อก 
การลงรหัสข้อมูล (Coding) เป็นการน าแบบสอบถามที่ถูกต้องมาลงรหัสตามที่

ก าหนดไวเ้พื่อใชส้  าหรบัประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
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การประมวลผลข้อมูล (Processing) น าข้อมูลที่ลงรหัสแล้วมาบันทึกลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร  ์เพื่อท าการประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมประมวลผลทางคอมพิวเตอรเ์พื่อทดสอบ
สมมติฐาน 

 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
ค่าสถิติพืน้ฐานทั่วไปประกอบดว้ย 

1. ค่ารอ้ยละ (Percentage) (บญุชม ศรีสะอาด. 2543:101)  
 

Percentage =
f × 100

n
 

 

เมื่อ  f แทน ความถ่ีที่ตอ้งการแปลงใหเ้ป็นรอ้ยละ 

  n แทน จ านวนความถ่ีทัง้หมด(ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง) 

 

2. ค่าเฉลี่ย (Arithmetic mean) (ชศูรี วงศร์ตันะ. 2541:40) 
 

x̅ =
∑ x

n
 

เมื่อ x̅      แทน ค่าเฉลี่ย 

  ∑ x แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

 n     แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

3. สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ชศูรี วงศร์ตันะ. 2541:40) 
 

𝑆. 𝐷. =   √
∑ (𝑋𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
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เมื่อ  𝑆. 𝐷. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

         𝑋𝑖      แทน ขอ้มลูประชากรจ านวน n หน่วย 

       �̅�      แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง 

         𝑛      แทน จ านวนขอ้มลูทัง้หมดของกลุม่ตวัอย่าง 
 
4. ค่าความเชื่อถือได้ของข้อมูล  (Reliability of the Test) โดยวิธีครอนบัคอัลฟ่า 

(Cronbach’s alpha) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545:449) 
 

∝ =  
kConvariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ / Variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

1 + (k − 1)Convariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ / Variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 

 

เมื่อ   ∝     แทน ค่าความเชื่อถือของเครื่องมือ 

       𝑘    แทน จ านวนค าถาม 

       𝐶𝑜𝑛𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนรว่มระหว่างค าถามต่างๆ 

        𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅           แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของค าถาม 
 
เกณฑ์การแปลผล ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือจะอยู่ระหว่าง 0.00-1.00 ยิ่งใกล ้

1.00 ยิ่งมีความเชื่อมั่นสงู 
เกณฑก์ารแปลผลความเชื่อมั่น (เกียรติสดุา ศรีสขุ. 2552:144) 
0.00-0.20 ความเชื่อมั่นต ่ามาก/ไม่มีเลย 
0.21-0.40 ความเชื่อมั่นต ่า 
0.41-0.70 ความเชื่อมั่นปานกลาง 
0.71-1.00 ความเชื่อมั่นสงู 
 
5. ค่าสถิติที (T-Test) ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างการหาค่าเฉลี่ยของกลุ่ม

ตัวอย่าง 2 กลุ่มที่ เป็นอิสระต่อกัน (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2546; กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545, 
2549a) 
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t =  
X1 
̅̅ ̅̅ −  X2 

̅̅ ̅̅

√
S1

2

n1
+

S2
2

n2

 

 

เมื่อ t แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน t-distribution 

  X1 
̅̅ ̅̅  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

  X2 
̅̅ ̅̅  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 

 S1
2 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

 S2
2 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 

  n1 แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

  n2 แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่างที่ 2 
 

สถิติที่ใชท้ดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 

กลุม่จะใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) และจะใชก้าร
วิเคราะห์สถิติจากค่า ค่า ANOVA หรือ ค่า Brown-Forsythe เพื่อทดสอบสมมุติฐาน (กัลยา วา
นิชยบ์ญัชา. 2543:312-313) สามารถเขียนไดด้งันี ้

 สตูรการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว ANOVA(F) 
 

𝐹 =  
𝑀𝑆𝑏

𝑀𝑆𝑤
 

𝑑𝑓 =  (𝑘 − 1, 𝑛 − 𝑘) 
 

เมื่อ 𝐹      แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน F-Distribution 

 𝑀𝑆𝑏  แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 

    𝑀𝑆𝑤   แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ 

 𝑑𝑓 แทน ชัน้ความอิสระ 

 𝑘 แทน จ านวนประชากรที่น ามาทดสอบสมมติฐาน 

 𝑛 แทน จ านวนตวัอย่างทัง้สิน้ที่เลือกมาจากประชากรทุกประชากร 



  44 

สตูรวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว Brown-Forsythe (Hartung. 2001: 300) 
 

𝛽 =  
𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝑊′
 

 

𝑀𝑆𝑊′ =  ∑ (1 −  
𝑛𝑖

𝑁

𝑘

𝑖=1
)𝑆𝑖

2 

 

เมื่อ       𝛽      แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน Brown-Forsythe 

        𝑀𝑆𝐵     แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 

        𝑀𝑆𝑊′  แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ส  าหรบั Brown-Forsythe 

            𝐾      แทน จ านวนประชากรที่น ามาทดสอบสมมติฐาน 

            𝑛      แทน จ านวนตวัอย่างทัง้สิน้ที่เลือกมาจากประชากรทกุประชากร 

            𝑁      แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

            𝑆𝑖
2     แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

 
กรณีพบความต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ใหท้ดสอบดว้ย Dunnett’s T3 เพื่อหา

ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ว่าคู่ใดบา้งแตกต่างกนัที่ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 (วิเชียร เกตตสุิงห,์ 2543: 
116) 

 

𝑡 =  
�̅�𝑖 − �̅�𝑗

𝑀𝑆𝑤(
1
𝑛𝑖

+
1
𝑛𝑗

)
 

 
เมื่อ     t       แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณา t-distribution 

      𝑀𝑆𝑤   แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ส  าหรบั Dunnett’s T3 

         �̅�𝑖       แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง i 

         �̅�𝑗       แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง j 

         𝑛𝑖       แทน จ านวนตวัอย่างของกลุม่ที่ i 

         𝑛𝑗       แทน จ านวนตวัอย่างของกลุม่ที่ j 
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สถิติวิเคราะหส์มการถดถอยเชิงพห ุ(Multiple Regression Analysis)  
สมการถดถอยเชิงซอ้นในรูปแบบความสมัพันธ์เชิงเสน้ตรง (กัลยา วาณิชยบ์ัญชา, 

2546) สามารถเขียนได ้ดงันี ้
 

Y = β0 + β1X𝑖 + β2Xi+. . . +βkX𝑥 + 𝑒 
 

 

เมื่อ Y    แทน ตวัแปรตาม 

  X1, 𝑋2, . . , 𝑋𝑘  แทน ตวัแปรอิสระ 

  β0   แทน ค่าสมัประสิทธิ์ความถดถอย 
     ของตวัแปรอิสระตวัที่ i 

  𝑒   แทน ค่าความคาดเคลื่อน 
 



 
   

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

การวิจัยเรื่อง อิทธิพลของปัจจัยด้านการจัดการในองค์การและการจัดการเวลาต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐบาลขนาดใหญ่  ในพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามออนไลนเ์ป็นเครื่องมือในการเก็บขอ้มลูกบักลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้น
การวิจัย คือ พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรฐับาลขนาดใหญ่ที่มีจ านวนเตียง 500 เตียงขึน้ไปใน
พืน้ที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 408 ราย และน าขอ้มูลที่ไดม้าท าการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 6 ส่วน 
ตามล าดบัดงันี ้ 

 สว่นที่ 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัดา้นขอ้มลูสว่นบุคคล 
 สว่นที่ 2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัดา้นปัจจยัดา้นการจดัการในองคก์าร 
 สว่นที่ 3 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัดา้นการจดัการเวลา 
 สว่นที่ 4 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัดา้นประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
 สว่นที่ 5 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั  
 สว่นที่ 6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการวิเคราะหเ์กี่ยวกับด้านข้อมูลส่วนบุคคล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนนี ้ผู ้ศึกษาได้น าค าตอบจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้มูล

เก่ียวกับข้อมูลลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน สถาน4ภาพสมรส และรายได้ต่อเดือน โดยใชค้วามถ่ี และค่ารอ้ยละ 
ปรากฏตามตาราง 4  
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ตาราง 4 จ านวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอย่าง จ าแนกตามลกัษณะขอ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถามแสดงรายชื่อบทความอา้งอิงที่อา้งอิงภายในหวัขอ้ 

                      (n = 408) 

ลกัษณะขอ้มลูสว่นบคุคล จ านวน (คน) รอ้ยละ 
1.  อาย ุ   
     21 - 30 ปี 61 14.95 
     31 - 40 ปี 164 40.20 
     41 - 50 ปี 63 15.44 
     51 – 60 ปี 120 29.41 
2.  ระดบัการศกึษา   
     ปรญิญาตร ี 245 60.05 
     สงูกว่าปรญิญาตรี 163 39.95 
3. ประสบการณใ์นการท างาน   
     ไม่เกิน 5 ปี 43 10.54 
     6 - 10 ปี 69 16.91 
     11 ปีขึน้ไป 296 72.55 
4.  สถานภาพสมรส   
     โสด 251 61.52 
     สมรส 157 38.48 
5. รายไดต่้อเดือน    
     15,000 – 20,000 บาท 43 10.54 
     20,001 – 25,000 บาท 40 9.80 
     25,001 – 30,000 บาท 73 17.89 
     30,001 – 35,000 บาท 52 12.75 
     35,001 – 40,000 บาท 99 24.26 
     40,001 บาทขึน้ไป 101 24.75 
 408 100.00 
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จากตารางที่ 4 พบว่า อายุ พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 164 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 40.20 รองลงมา คือ อายุ 51 – 60 ปี จ านวน 120 คน คิดเป็นรอ้ยละ 29.41 
รองลงมาอีก คือ 41 – 50 ปี จ านวน 63 คิดเป็นรอ้ยละ 15.44 และ 21 - 30 ปี จ านวน 61 คิดเป็นรอ้ย
ละ 14.95 

ระดับการศึกษา พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 245 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 60.50 รองลงมา คือ สงูกว่าปรญิญาตรี จ านวน 163 คน คิดเป็นรอ้ยละ 39.95 

ประสบการณใ์นการท างาน พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีประสบการณใ์นการท างาน  11 ปี
ขึน้ไป จ านวน 296 คน คิดเป็นรอ้ยละ 72.55 รองลงมา คือ 6 – 10 ปี จ านวน 69 คน คิดเป็นรอ้ยละ  
16.91 และ ไม่เกิน 5 ปี จ านวน 43 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.54 

สถานภาพสมรส พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีสถานะภาพโสด จ านวน 251 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 61.52 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส  จ านวน 157 คน คิดเป็นรอ้ยละ 38.48 และ อ่ืนๆ จ านวน 9 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.21 

รายไดต่้อเดือน พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป จ านวน 101 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.75 รองลงมา คือ 35,001 – 40,000 บาท จ านวน 52 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.26 
รองลงมาอีก คือ  25,001 – 30,000 บาท จ านวน 73 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.89 ถัดมา คือ  30,001 – 
35,000 บาท จ านวน 52 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.75 และนอ้ยที่สุดคือ 20,001 – 25,000 บาท จ านวน 
40 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.80 

ผลการวิเคราะหเ์กี่ยวกับข้อมูลด้านปัจจัยด้านการจัดการในองคก์าร 
การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนนี ้ผู ้ศึกษาได้น าค าตอบจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้มูล

เก่ียวกับปัจจัยด้านการจัดการภายในองค์การ ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ โครงสรา้ง รูปแบบการบริหาร 
บุคลากร ระบบ และค่านิยมร่วมขององคก์าร โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏ
ตามตาราง 5 ดงันี ้
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ตาราง 5 ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นการจดัการภายในองคก์าร 

            (n = 408) 

ปัจจยัดา้นการจดัการในองคก์าร ค่าเฉลี่ย S.D. ระดบัความคิดเห็น 
1. กลยทุธข์ององคก์าร 3.95 0.650 ดี 
2. โครงสรา้งขององคก์าร 4.10 0.487 ดี 
3. รูปแบบการบรหิารขององคก์าร 4.08 0.536 ดี 
4. บคุลากรขององคก์าร 3.86 0.800 ดี 
5. ระบบขององคก์าร 3.92 0.668 ดี 
6. ค่านิยมรว่มขององคก์าร 4.37 0.515 ดีมาก 

รวม 4.05 0.524 ดี 

 
จากตารางที่ 5 พบว่า พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ใหร้ะดับความคิดเห็นของปัจจัยดา้นการ

จดัการภายในองคก์าร โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.05 เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า อยู่
ในระดับระดับดีมาก คือ ค่านิยมร่วมขององค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 และอยู่ในระดับดี คือ 
โครงสรา้งขององคก์าร รูปแบบการบริหารขององคก์าร กลยุทธ์ขององคก์าร ระบบขององคก์าร และ
บคุลากรขององคก์าร มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.10, 4.08, 3.95, 3.92 และ 3.86 ตามล าดบั 
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ตาราง 6 ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นการจดัการภายในองคก์าร จ าแนก
ตามดา้นกลยุทธข์ององคก์าร 

                             (n = 408) 

ปัจจยัดา้นการจดัการ 

ในองคก์าร 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่า 

เฉล่ีย 
S.D. 

ระดบั

ความ

คิดเห็น 

ไม่เห็นดว้ย

อย่างยิ่ง 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่ 

แน่ใจ 

เห็น 

ดว้ย 

เห็นดว้ย 

อย่างยิ่ง 

(รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) 

1. โรงพยาบาลของท่าน ก าหนดการ

บรหิารในดา้นต่างๆของฝ่ายการ

พยาบาลท่ีชดัเจนและสามารถน าไป

ปฏิบตัิได ้

0 26 0 261 121 4.17 0.724 ดี 

(0.00) (6.37) (0.00) (63.97) (29.66)    

2. โรงพยาบาลของท่าน ก าหนด

แผนการปรบัอตัราส่วนจ านวน

พยาบาลใหเ้หมาะสมต่อจ านวนผู้

เขา้รบับรกิาร 

0 36 112 182 78 3.74 0.868 ดี 

(0.00) (8.82) (27.45) (44.61) (19.12)    

3. โรงพยาบาลของท่านมกีาร

ก าหนดแผนการท างานไวอ้ย่าง

ชดัเจนท าใหก้ารปฏิบตังิานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

0 26 53 251 78 3.93 0.757 ดี 

(0.00) (6.37) (12.99) (61.52) (19.12)    

รวมดา้นกลยทุธข์ององคก์าร 3.95 0.650 ดี 

 
จากตารางที่ 6 พบว่า พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ใหร้ะดับความคิดเห็นของปัจจัยดา้นการ

จัดการภายในองคก์าร ดา้นกลยุทธ์ขององคก์าร โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 เมื่อ
พิจารณารายดา้นพบว่า อยู่ในระดับดี คือ โรงพยาบาลของท่านก าหนดการบริหารในดา้นต่างๆของ
ฝ่ายการพยาบาลที่ชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติได้ โรงพยาบาลของท่านมีการก าหนดแผนการ
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ท างานไว้อย่างชัดเจนท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  และโรงพยาบาลของท่าน
ก าหนดแผนการปรบัอตัราส่วนจ านวนพยาบาลใหเ้หมาะสมต่อจ านวนผูเ้ขา้รบับริการ ตามล าดบั              

ตาราง 7 ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นการจดัการภายในองคก์าร จ าแนก
ตามดา้นโครงสรา้งขององคก์าร 

              (n = 408) 

ปัจจยัดา้นการจดัการ 

ในองคก์าร 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่า 

เฉล่ีย 
S.D. 

ระดบั

ความ

คิดเห็น 

ไม่เห็นดว้ย

อย่างยิ่ง 
ไม่เห็นดว้ย 

ไม่ 

แน่ใจ 

เห็น 

ดว้ย 

เห็นดว้ย 

อย่างยิ่ง 

(รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) 

1. โรงพยาบาลของท่านก าหนด

แผนการท างานและนโยบายแต่

ละหน่วยงานไวอ้ยา่งชดัเจน 

0 0 53 259 96 4.11 0.596 ดี 

(0.00) (0.00) (12.99) (63.48) (23.53)    

2. โรงพยาบาลของท่าน ก าหนด

หนา้ที่ในการปฏิบตัิงานของทา่น

ไวอ้ย่างชดัเจน 

0 9 51 261 87 4.04 0.652 ดี 

(0.00) (2.21) (12.50) (63.97) (21.32)    

3. โรงพยาบาลของท่านก าหนด 

ขัน้ตอนการท างานอย่างชดัเจน 

0 0 17 313 78 4.15 0.459 ดี 

(0.00) (0.00) (4.17) (76.72) (19.12)    

รวมดา้นโครงสรา้งขององคก์าร 4.10 0.487 ดี 

 
จากตารางที่ 7 พบว่า พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ใหร้ะดับความคิดเห็นของปัจจัยดา้นการ

จดัการภายในองคก์าร ดา้นโครงสรา้งขององคก์าร โดยรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับดี คือ โรงพยาบาลของท่านก าหนดขั้นตอนการท างานอย่าง
ชดัเจน โรงพยาบาลของท่านก าหนดแผนการท างานและนโยบายแต่ละหน่วยงานไวอ้ย่างชดัเจน และ
โรงพยาบาลของท่านก าหนดหนา้ที่ในการปฏิบติังานของท่านไวอ้ย่างชดัเจน ตามล าดบั 
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ตาราง 8 ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นการจดัการภายในองคก์าร จ าแนก
ตามดา้นรูปแบบการบรหิารขององคก์าร 

                  (n = 408) 

ปัจจยัดา้นการจดัการ 

ในองคก์าร 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่า 

เฉล่ีย 
S.D. 

ระดบั

ความ

คิดเห็น 

ไม่เห็น

ดว้ยอย่าง

ยิ่ง 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่ 

แน่ใจ 

เห็น 

ดว้ย 

เห็นดว้ย 

อย่างยิ่ง 

(รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) 

1. โรงพยาบาลของท่านมกีารกระจาย

อ านาจและแบ่งการบรหิารแต่ละแผนก

ไวอ้ย่างชดัเจน 

0 0 70 259 79 4.02 0.605 ดี 

(0.00) (0.00) (17.16) (63.48) (19.36)    

2. โรงพยาบาลของท่านมกีารทบทวน

ขัน้ตอนการด าเนินงานและผลการ

ด าเนินงานในทกุแผนกเป็นระยะ 

0 0 80 266 62 3.96 0.589 ดี 

(0.00) (0.00) (19.61) (65.20) (15.20)    

3. โรงพยาบาลของท่านมกีารประชมุ

หารือกนั ระหว่างผูบ้รหิารโรงพยาบาล 

และ หวัหนา้แผนกของทา่นอยา่ง

สม ่าเสมอ 

0 0 45 207 156 4.27 0.648 ดีมาก 

(0.00) (0.00) (11.03) (50.74) (38.24)    

รวมดา้นรูปแบบการบรหิารขององคก์าร 4.08 0.536 ดี 

 

จากตารางที่ 8  พบว่า พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ใหร้ะดับความคิดเห็นของปัจจัยดา้นการ
จัดการภายในองคก์าร ดา้นรูปแบบการบริหารขององคก์าร โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.08 เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า อยู่ในระดับดีมาก คือ โรงพยาบาลของท่านมีการประชุมหารือกัน
ระหว่างผู้บริหารโรงพยาบาลและหัวหน้าแผนกของท่านอย่างสม ่าเสมอ และอยู่ในระดับดี คือ 
โรงพยาบาลของท่านมีการกระจายอ านาจและแบ่งการบริหารแต่ละแผนกไว้อย่างชัดเจน  และ
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โรงพยาบาลของท่านมีการทบทวนขัน้ตอนการด าเนินงานและผลการด าเนินงานในทุกแผนกเป็นระยะ 
ตามล าดบั          

ตาราง 9 ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นการจดัการภายในองคก์าร จ าแนก
ตามดา้นบุคลากรขององคก์าร 

                (n = 408) 

ปัจจยัดา้นการจดัการ 

ในองคก์าร 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่า 

เฉล่ีย 
S.D. 

ระดบั

ความ

คิดเห็น 

ไม่เห็นดว้ย

อย่างยิ่ง 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่ 

แน่ใจ 

เห็น 

ดว้ย 

เห็นดว้ย 

อย่างยิ่ง 

(รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) 

1. โรงพยาบาลของท่านมจี านวนพยาบาล

วิชาชีพในสดัสว่นท่ีเหมาะสมตอ่การ

ท างาน 

18 95 78 147 70 3.38 1.146 ดี 

(4.41) (23.28) (19.12) (36.03) (17.16)    

2. โรงพยาบาลของท่านมี การจดัอบรมเชงิ

วิชาการทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิเพื่อ

เสรมิสรา้งทกัษะทางวิชาชีพใหท้า่น

สม ่าเสมอ 

0 35 45 157 171 4.14 0.925 ดี 

(0.00) (8.58) (11.03) (38.48) (41.91)    

3. โรงพยาบาลของท่านมี กฎระเบียบและ

ขัน้ตอนการปฏิบตังิานตามต าแหน่งและ

หน่วยงานท่ีท่านปฏิบตังิานอยา่งชดัเจน 

0 35 36 206 131 4.06 0.866 ดี 

(0.00) (8.58) (8.82) (50.49) (32.11)    

รวมดา้นบคุลากรขององคก์าร 3.86 0.800 ดี 

 
จากตารางที่ 9 พบว่า พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ใหร้ะดับความคิดเห็นของปัจจัยดา้นการ

จัดการภายในองคก์าร ดา้นบุคลากรขององคก์าร โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับดี คือ โรงพยาบาลของท่านมีการจัดอบรมเชิงวิชาการทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัเพื่อเสริมสรา้งทกัษะทางวิชาชีพใหท้่านสม ่าเสมอ โรงพยาบาลของท่านมี
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กฎระเบียบและขัน้ตอนการปฏิบติังานตามต าแหน่งและหน่วยงานที่ท่านปฏิบติังานอย่างชดัเจน และ
โรงพยาบาลของท่านมีจ านวนพยาบาลวิชาชีพในสดัส่วนที่เหมาะสมต่อการท างาน ตามล าดบั 

ตาราง 10 ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นการจดัการภายในองคก์าร จ าแนก
ตามดา้นระบบขององคก์าร 

                 (n = 408) 

ปัจจยัดา้นการจดัการ 

ในองคก์าร 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่า 

เฉล่ีย 
S.D. 

ระดบั

ความ

คิดเห็น 

ไม่เห็นดว้ย

อย่างยิ่ง 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่ 

แน่ใจ 

เห็น 

ดว้ย 

เห็นดว้ย 

อย่างยิ่ง 

(รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) 

1. โรงพยาบาลของท่านมกีาร

จดัระบบการท างานของแต่ละ

แผนกที่ชดัเจนและไม่ซ  า้ซอ้นกนั 

0 26 52 279 51 3.87 0.701 ดี 

(0.00) (6.37) (12.75) (68.38) (12.50)    

2. โรงพยาบาลของท่าน

ก าหนดใหแ้ต่ละแผนกมกีาร

ประเมินผลงานของผูป้ฏิบตัิงาน

อย่างเหมาะสม 

0 26 54 267 61 3.89 0.725 ดี 

(0.00) (6.37) (13.24) (65.44) (14.95)    

3. โรงพยาบาลของท่านมกีาร

ส่งเสรมิใหพ้ดูคยุแกปั้ญหา

รว่มกนัภายในแผนกของท่าน 

0 26 54 224 104 4.00 0.802 ดี 

(0.00) (6.37) (13.24) (54.90) (25.49)    

รวมดา้นระบบขององคก์าร 3.92 0.668 ดี 

 

จากตารางที่ 10 พบว่า พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ใหร้ะดบัความคิดเห็นของปัจจัยดา้นการ
จัดการภายในองค์การ ด้านระบบขององค์การ โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับดี คือ โรงพยาบาลของท่านมีการส่งเสริมให้พูดคุยแก้ปัญหา
ร่วมกันภายในแผนกของท่าน โรงพยาบาลของท่านก าหนดใหแ้ต่ละแผนกมีการประเมินผลงานของ
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ผูป้ฏิบัติงานอย่างเหมาะสม และโรงพยาบาลของท่านมีการจัดระบบการท างานของแต่ละแผนกที่
ชดัเจนและไม่ซ  า้ซอ้นกนั ตามล าดบั          

ตาราง 11 ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นการจดัการภายในองคก์าร จ าแนก
ตามดา้นค่านิยมรว่มขององคก์าร 

              (n = 408) 

ปัจจยัดา้นการจดัการ 

ในองคก์าร 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่า 

เฉล่ีย 
S.D. 

ระดบั

ความ

คิดเห็น 

ไม่เห็นดว้ย

อย่างยิ่ง 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่ 

แน่ใจ 

เห็น 

ดว้ย 

เห็นดว้ย 

อย่างยิ่ง 

(รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) 

1. ท่านรูส้กึภมูิใจที่ไดท้  างาน ที่

โรงพยาบาลแหง่นี ้

0 0 26 209 173 4.36 0.599 ดีมาก 

(0.00) (0.00) (6.37) (51.23) (42.40)    

2. ท่านมีส่วนรว่มในการท าให้

โรงพยาบาลบรรลเุป้าหมาย 

0 0 36 199 173 4.34 0.633 ดีมาก 

(0.00) (0.00) (8.82) (48.77) (42.40)    

3. ท่านมุ่งมั่นในการสรา้ง

ความส าเรจ็ใหก้บัโรงพยาบาล 

0 0 0 236 172 4.42 0.494 ดีมาก 

(0.00) (0.00) (0.00) (57.84) (42.16)    

รวมดา้นค่านยิมรว่มขององคก์าร 4.37 0.515 ดีมาก 

 

จากตารางที่ 11 พบว่า พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ใหร้ะดบัความคิดเห็นของปัจจัยดา้นการ
จดัการภายในองคก์าร ดา้นค่านิยมร่วมขององคก์าร โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.37 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับดีมาก คือ ท่านมุ่งมั่นในการสร้างความส าเร็จให้กับ
โรงพยาบาล ท่านรู้สึกภูมิใจที่ ได้ท างานที่ โรงพยาบาลแห่งนี ้  และท่านมีส่วนร่วมในการท าให้
โรงพยาบาลบรรลเุปา้หมาย ตามล าดบั 
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ผลการวิเคราะหเ์กี่ยวกับข้อมูลด้านการจัดการเวลา 
การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนนี ้ผู ้ศึกษาได้น าค าตอบจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้มูล

เก่ียวกับการจัดการเวลา ไดแ้ก่ การต่ืนนอน การจัดตารางเวลา เรียงล าดับการท างาน แบ่งเวลาการ
ท างาน การจัดระเบียบการท างาน และ เวลาพักผ่อน โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ปรากฏตามตาราง 12 – 18 ดงันี ้  

ตาราง 12 ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจดัการเวลา 

                                                                                                         (n = 408) 

การจดัการเวลา ค่าเฉลี่ย S.D. ระดบัความคิดเห็น 

1. ต่ืนนอนแต่เชา้ 3.80 0.806 ดี 

2. จดัตารางเวลา 3.92 0.683 ดี 

3. เรียงล าดบัความส าคญั 4.23 0.541 ดีมาก 

4. แบ่งเวลางานและเวลาสว่นตวั 4.04 0.568 ดี 

5. จดัการงานยากก่อน 4.02 0.586 ดี 

6. เวลาพกั 4.06 0.741 ดี 

รวม 4.02 0.487 ดี 

 

จากตารางที่ 12 พบว่า พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ใหร้ะดบัความคิดเห็นของปัจจัยดา้นการ
จัดการเวลา โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า อยู่ในระดับ
ระดับดีมาก คือ เรียงล าดับความส าคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 และอยู่ในระดับดี คือ จัดเวลาพัก 
แบ่งเวลางานและเวลาส่วนตัว จัดการงานยากก่อน จัดตารางเวลา และต่ืนนอนแต่เชา้ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.06, 4.04, 4.02, 3.92 และ 3.80 ตามล าดบั 
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ตาราง 13 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจดัการเวลาจ าแนกตามดา้นต่ืนนอนแต่เชา้ 

               (n = 408) 

การจดัการเวลา 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่า 

เฉล่ีย 
S.D. 

ระดบั

ความ

คิดเห็น 

ไม่เห็นดว้ย

อย่างยิ่ง 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่ 

แน่ใจ 

เห็น 

ดว้ย 

เห็นดว้ย 

อย่างยิ่ง 

(รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) 

1. ท่านสามารถตื่นนอนแตเ่ชา้ 

เพื่อมาท างานไดอ้ยา่งสดใสใน

เกือบทกุวนัของการท างาน 

18 0 130 210 50 3.67 0.856 ดี 

(4.41) (0.00) (31.86) (51.47) (12.25)    

2. ท่านสามารถตื่นนอนแตเ่ชา้

และไปถึงที่ท  างานก่อนเวลา

การท างานได ้เพื่อเตรียมการ

ท างานในแต่ละวนัได ้

0 36 61 209 102 3.92 0.865 ดี 

(0.00) (8.82) (14.95) (51.23) (25.00)    

รวมดา้นตื่นนอนแตเ่ชา้ 3.80 0.806 ดี 

 

จากตารางที่ 13 พบว่า พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ใหร้ะดบัความคิดเห็นของปัจจัยดา้นการ
จดัการเวลา ดา้นต่ืนนอน แต่เชา้ โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.80 เมื่อพิจารณารายดา้น
พบว่า อยู่ในระดบัระดบัดี คือ ท่านสามารถต่ืนนอนแต่เชา้และไปถึงที่ท างานก่อนเวลาการท างานได ้
เพื่อเตรียมการท างานในแต่ละวนัได ้และท่านสามารถต่ืนนอนแต่เชา้ เพื่อมาท างานไดอ้ย่างสดใสใน
เกือบทกุวนัของการท างาน ตามล าดบั 
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ตาราง 14 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการเวลา  จ าแนกตามด้านจัด 
ตารางเวลา 

                 (n = 408) 

การจดัการเวลา 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่า 

เฉล่ีย 
S.D. 

ระดบั

ความ

คิดเห็น 

ไม่เห็นดว้ย

อย่างยิ่ง 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่ 

แน่ใจ 

เห็น 

ดว้ย 

เห็นดว้ย 

อย่างยิ่ง 

(รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) 

1. ท่านก าหนดตารางเวลา การ

ท างานไวช้ดัเจนเรื่องขอบเขตเวลา

และเวลาที่ตอ้งแลว้เสรจ็ 

0 18 44 268 78 4.00 0.690 ดี 

(0.00) (4.41) (10.78) (65.69) (19.12)    

2. ท่านจดัท ารายการงาน ที่จะตอ้ง

ท าในแต่ละวนั 

0 26 70 200 112 3.98 0.838 ดี 

(0.00) (6.37) (17.16) (49.02) (27.45)    

3. ท่านสามารถปฏิบตัิงานไดต้าม

ตารางเวลาที่ก าหนดไว ้

0 43 53 260 52 3.79 0.797 ดี 

(0.00) (10.54) (12.99) (63.73) (12.75)    

รวมดา้นจดัตารางเวลา 3.92 0.683 ดี 

 

จากตารางที่ 14 พบว่า พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ใหร้ะดบัความคิดเห็นของปัจจัยดา้นการ
จดัการเวลา ดา้นจดัตารางเวลา โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 เมื่อพิจารณารายดา้น
พบว่า อยู่ในระดบัระดบัดี คือ ท่านก าหนดตารางเวลาการท างานไวช้ดัเจนเรื่องขอบเขตเวลาและเวลา
ที่ตอ้งแลว้เสร็จ ท่านจัดท ารายการงานที่จะตอ้งท าในแต่ละวัน และท่านสามารถปฏิบัติงานไดต้าม
ตารางเวลาที่ก าหนดไว ้ตามล าดบั 
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ตาราง 15 ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจดัการเวลา จ าแนกตามดา้นเรียงล าดบั
ความส าคญั 

              (n = 408) 

การจดัการเวลา 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่า 

เฉล่ีย 
S.D. 

ระดบั

ความ

คิดเห็น 

ไม่เห็นดว้ย

อย่างยิ่ง 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่ 

แน่ใจ 

เห็น 

ดว้ย 

เห็นดว้ย 

อย่างยิ่ง 

(รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) 

1. ท่านแยกประเภทของงานท่ีตอ้ง

ท าก่อนและหลงั 

0 0 27 234 147 4.29 0.584 ดีมาก 

(0.00) (0.00) (6.62) (57.35) (36.03)    

2. ท่านสามารถท างานใหเ้สรจ็ทลีะ

เรื่องตามที่จดัล าดบัไว ้

0 9 70 233 96 4.02 0.704 ดี 

(0.00) (2.21) (17.16) (57.11) (23.53)    

3. ท่านเลือกการท างานท่ีมี

ความส าคญัก่อนเสมอ 

0 0 27 198 183 4.38 0.608 ดีมาก 

(0.00) (0.00) (6.62) (48.53) (44.85)    

รวมดา้นเรียงล าดบัความส าคญั 4.23 0.541 ดีมาก 

 

จากตารางที่ 15 พบว่า พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ใหร้ะดบัความคิดเห็นของปัจจัยดา้นการ
จัดการเวลา ด้านเรียงล าดับความส าคัญ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 เมื่อ
พิจารณารายดา้นพบว่า อยู่ในระดับระดบัดีมาก คือ ท่านเลือกการท างานที่มีความส าคัญก่อนเสมอ 
และท่านแยกประเภทของงานที่ตอ้งท าก่อนและหลงั และอยู่ในระดบัระดบัดี คือ ท่านสามารถท างาน
ใหเ้สรจ็ทีละเรื่องตามที่จดัล าดบัไว ้ตามล าดบั 
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ตาราง 16 ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจดัการเวลา จ าแนกตามดา้นแบ่งเวลางาน
และเวลาสว่นตวั 

                  (n = 408) 

การจดัการเวลา 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่า 

เฉล่ีย 
S.D. 

ระดบั

ความ

คิดเห็น 

ไม่เห็นดว้ย

อย่างยิ่ง 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่ 

แน่ใจ 

เห็น 

ดว้ย 

เห็นดว้ย 

อย่างยิ่ง 

(รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) 

1. ท่านก าหนดเวลาของชั่วโมง

การท างานและเวลาส่วนตวั 

0 18 9 312 69 4.06 0.604 ดี 

(0.00) (4.41) (2.21) (76.47) (16.91)    

2. ท่านก าหนดบทบาทและ

ความรบัผิดชอบของตนไดอ้ยา่ง

ชดัเจน 

9 0 26 313 60 4.02 0.640 ดี 

(2.21) (0.00) (6.37) (76.72) (14.71)    

รวมดา้นแบ่งเวลางานและเวลาส่วนตวั 4.04 0.568 ดี 

 

จากตารางที่ 16 พบว่า พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ใหร้ะดบัความคิดเห็นของปัจจัยดา้นการ
จัดการเวลา ด้านแบ่งเวลางานและเวลาส่วนตัว โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับระดับดี คือ ท่านก าหนดเวลาของชั่วโมงการท างานและเวลา
สว่นตวั และท่านก าหนดบทบาทและความรบัผิดชอบของตนไดอ้ย่างชดัเจน ตามล าดบั 
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ตาราง 17 ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจดัการเวลา จ าแนกตามดา้นจดัการงาน
ยากก่อน 

              (n = 408) 

การจดัการเวลา 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่า 

เฉล่ีย 
S.D. 

ระดบั

ความ

คิดเห็น 

ไม่เห็นดว้ย

อย่างยิ่ง 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่ 

แน่ใจ 

เห็น 

ดว้ย 

เห็นดว้ย 

อย่างยิ่ง 

(รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) 

1. ท่านจดัการงานท่ียากแตเ่ชา้ 0 0 76 253 79 4.01 0.617 ดี 

(0.00) (0.00) (18.63) (62.01) (19.36)    

2. ท่านมีการประเมินปรมิาณ

งานท่ีท าเสมอ 

0 9 60 244 95 4.04 0.684 ดี 

(0.00) (2.21) (14.71) (59.80) (23.28)    

รวมดา้นจดัการงานยากก่อน 4.02 0.586 ดี 

  
จากตารางที่ 17 พบว่า พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ใหร้ะดบัความคิดเห็นของปัจจัยดา้นการ

จดัการเวลา ดา้นจดัการงานยากก่อน โดยรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.02 เมื่อพิจารณาราย
ดา้นพบว่า อยู่ในระดับระดับดี คือ ท่านมีการประเมินปริมาณงานที่ท าเสมอ และท่านจัดการงานที่
ยากแต่เชา้ ตามล าดบั 
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ตาราง 18 ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจดัการเวลา จ าแนกตามดา้นเวลาพกั 

              (n = 408) 

การจดัการเวลา 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่า 

เฉล่ีย 
S.D. 

ระดบั

ความ

คิดเห็น 

ไม่เห็นดว้ย

อย่างยิ่ง 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่ 

แน่ใจ 

เห็น 

ดว้ย 

เห็นดว้ย 

อย่างยิ่ง 

(รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) 

1. ท่านสามารถจดัสรรเวลา

หยดุพกัการท างานช่วงเวลา

สัน้ๆ 5-10 นาทีในระหว่างการ

ท างานในแต่ละวนัได ้

0 9 70 209 120 4.08 0.741 ดี 

(0.00) (2.21) (17.16) (51.23) (29.41)    

2. การหยดุพกัการท างานใน

ระหว่างวนัแลว้กลบัมาท างาน

ใหม่ท าใหง้านท่ีท่านท ามี

ประสิทธิภาพมากขึน้ 

18 18 44 180 148 4.03 1.022 ดี 

(4.41) (4.41) (10.78) (44.12) (36.27)    

รวมดา้นเวลาพกั 4.06 0.741 ดี 

 

จากตารางที่ 18 พบว่า พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ใหร้ะดบัความคิดเห็นของปัจจัยดา้นการ
จดัการเวลา ดา้นเวลาพัก โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า 
อยู่ในระดับระดับดี คือ ท่านสามารถจัดสรรเวลาหยุดพักการท างานช่วงเวลาสั้นๆ 5-10 นาทีใน
ระหวา่งการท างานในแต่ละวนัได ้และการหยุดพกัการท างานในระหว่างวนัแลว้กลบัมาท างานใหม่ท า
ใหง้านที่ท่านท ามีประสิทธิภาพมากขึน้ ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะหเ์กี่ยวกับข้อมูลด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ 
การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนนี ้ผู ้ศึกษาได้น าค าตอบจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้มูล

เก่ียวกับดา้นประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพของงาน ดา้น
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ปริมาณงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ปรากฏตามตาราง 19 – 23 ดงันี ้        

ตาราง 19 ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของดา้นประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพ 

          (n = 408) 

ดา้นประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพยาบาล

วิชาชีพ 
ค่าเฉลี่ย S.D. ระดบัความคิดเห็น 

1. ดา้นคณุภาพของงาน 4.17 0.428 สงู 

2. ดา้นปรมิาณ 4.02 0.647 สงู 

3. ดา้นเวลา 4.18 0.440 สงู 

4. ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 4.29 0.480 สงูมาก 

รวม 4.17 0.411 สงู 

 
จากตารางที่ 19 พบว่า พยาบาลวิชาชีพสว่นใหญ่ใหร้ะดบัความคิดเห็นของประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ  โดยรวมอยู่ในระดบัสงู มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.17 เมื่อพิจารณาราย
ดา้นพบว่า อยู่ในระดบัระดบัสูงมาก คือ ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.29 และ
อยู่ในระดับสูง คือ ดา้นเวลา ดา้นคุณภาพของงาน และ ดา้นปริมาณ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18, 4.17 
และ 4.02 ตามล าดบั 
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ตาราง 20 ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของดา้นประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพ จ าแนกตามดา้นคณุภาพของงาน 

                             (n = 408) 

ดา้นประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่า 

เฉล่ีย 
S.D. 

ระดบั

ความ

คิดเห็น 

ไม่เห็นดว้ย

อย่างยิ่ง 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่ 

แน่ใจ 

เห็น 

ดว้ย 

เห็นดว้ย 

อย่างยิ่ง 

(รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) 

1. ท่านมีผลงานเป็นท่ี ยอมรบั มี

ความถกูตอ้ง และเชื่อถือไดอ้ย่าง

สม ่าเสมอ 

0 0 34 313 61 4.07 0.479 สงู 

(0.00) (0.00) (8.33) (76.72) (14.95)    

2. ท่านสามารถประสานความรว่มมือ

กบัทีมสหสาขาวิชาชีพเรื่องการดแูล

ผูป่้วยไดต้ามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้

0 0 0 297 111 4.27 0.446 สงูมาก 

(0.00) (0.00) (0.00) (72.79) (27.21)    

3. ท่านมกัทบทวนและปรบัปรุงงานท่ี

ปฏิบตัิใหด้ีขึน้อยา่งต่อเนื่อง 

0 0 45 243 120 4.18 0.610 สงู 

(0.00) (0.00) (11.03) (59.56) (29.41)    

รวมดา้นคณุภาพของงาน 4.17 0.428 สงู 

 

 จากตารางที่ 20 พบว่า พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ใหร้ะดับความคิดเห็นของประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นคุณภาพของงาน โดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.17 เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า อยู่ในระดบัระดบัสงูมาก คือ ท่านสามารถประสานความร่วมมือกบั
ทีมสหสาขาวิชาชีพเรื่องการดูแลผูป่้วยไดต้ามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ และอยู่ในระดับระดับสูง คือ 
ท่านมักทบทวนและปรบัปรุงงานที่ปฏิบัติใหดี้ขึน้อย่างต่อเนื่อง และท่านมีผลงานเป็นที่ยอมรบั มี
ความถกูตอ้ง และเชื่อถือไดอ้ย่างสม ่าเสมอ ตามล าดบั 
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ตาราง 21 ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของดา้นประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพ จ าแนกตามดา้นปรมิาณ 

                  (n = 408) 

ดา้นประสิทธิภาพในการ

ปฏิบตัิงาน 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่า 

เฉล่ีย 
S.D. 

ระดบั

ความ

คิดเห็น 

ไม่เห็นดว้ย

อย่างยิ่ง 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่ 

แน่ใจ 

เห็น 

ดว้ย 

เห็นดว้ย 

อย่างยิ่ง 

(รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) 

1. ท่านสามารถปฏิบตัิงานได้

บรรลผุลตามเป้าหมายที่ก าหนด 

0 0 27 251 130 4.25 0.567 สงูมาก 

(0.00) (0.00) (6.62) (61.52) (31.86)    

2. งานของท่านมีปรมิาณ

เหมาะสมที่ทา่นจะสามารถ

บรหิารจดัการไดอ้ยา่งทั่วถึง 

0 62 52 208 86 3.78 0.948 สงู 

(0.00) (15.20) (12.75) (50.98) (21.08)    

รวมดา้นปรมิาณ 4.02 0.647 สงู 

 

จากตารางที่ 21 พบว่า พยาบาลวิชาชีพสว่นใหญ่ใหร้ะดบัความคิดเห็นของประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นปริมาณ โดยรวมอยู่ในระดบัสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.02 เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับระดับสูงมาก คือ ท่านสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลตาม
เป้าหมายที่ก าหนด และอยู่ในระดับระดับสูง คือ งานของท่านมีปริมาณเหมาะสมที่ท่านจะสามารถ
บรหิารจดัการไดอ้ย่างทั่วถึง ตามล าดบั 
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ตาราง 22 ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของดา้นประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพ จ าแนกตามดา้นเวลา 

              (n = 408) 

ดา้นประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่า 

เฉล่ีย 
S.D. 

ระดบั

ความ

คิดเห็น 

ไม่เห็นดว้ย

อย่างยิ่ง 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่ 

แน่ใจ 

เห็น 

ดว้ย 

เห็นดว้ย 

อย่างยิ่ง 

(รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) 

1. ท่านมกัจะท างานท่ีไดร้บัมอบหมาย

เสรจ็ตรงตามเวลาอยู่เสมอ 

0 0 16 324 68 4.13 0.436 สงู 

(0.00) (0.00) (3.92) (79.41) (16.67)    

2. ท่านมีการจดัล าดบัความ ส าคญัใน

การท างานอยู่เสมอ 

0 0 17 253 138 4.30 0.541 สงูมาก 

(0.00) (0.00) (4.17) (62.01) (33.82)    

3. ท่านท างานส าเรจ็ลลุ่วงใน

ระยะเวลาที่ท่านวางแผนไวเ้สมอ 

0 0 33 297 78 4.11 0.510 สงู 

(0.00) (0.00) (8.09) (72.79) (19.12)    

รวมดา้นเวลา 4.18 0.440 สงู 

 

จากตารางที่ 22 พบว่า พยาบาลวิชาชีพสว่นใหญ่ใหร้ะดบัความคิดเห็นของประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นเวลา  โดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 เมื่อ
พิจารณารายดา้นพบว่า อยู่ในระดับระดบัสูงมาก คือ ท่านมีการจดัล าดบัความส าคญัในการท างาน
อยู่เสมอ และอยู่ในระดบัระดบัสงู คือ ท่านมกัจะท างานที่ไดร้บัมอบหมายเสร็จตรงตามเวลาอยู่เสมอ 
และท่านท างานส าเร็จลลุว่งในระยะเวลาที่ท่านวางแผนไวเ้สมอ ตามล าดบั 
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ตาราง 23 ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของดา้นประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพ จ าแนกตามดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

              (n = 408) 

ดา้นประสิทธิภาพในการ

ปฏิบตัิงาน 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่า 

เฉล่ีย 
S.D. 

ระดบั

ความ

คิดเห็น 

ไม่เห็นดว้ย

อย่างยิ่ง 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่ 

แน่ใจ 

เห็น 

ดว้ย 

เห็นดว้ย 

อย่างยิ่ง 

(รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) 

1. ท่านใชท้รพัยากรของโรงพยาบาล

ของท่านอยา่งประหยดัและคุม้คา่ 

0 0 0 270 138 4.34 0.474 สงูมาก 

(0.00) (0.00) (0.00) (66.18) (33.82)    

2. ท่านสามารถจดัสรรทรพัยากรใน

การท างานอย่างเหมาะสม และ

บรหิารงบประมาณตามที่ทาง

โรงพยาบาลจดัสรรใหไ้ดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

0 0 27 252 129 4.25 0.566 สงูมาก 

(0.00) (0.00) (6.62) (61.76) (31.62)    

รวมดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 4.29 0.480 สงูมาก 

 

จากตารางที่ 23 พบว่า พยาบาลวิชาชีพสว่นใหญ่ใหร้ะดบัความคิดเห็นของประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน โดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.29 เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า อยู่ในระดบัระดบัสงูมาก คือ ท่านใชท้รพัยากรของ
โรงพยาบาลของท่านอย่างประหยัดและคุม้ค่า และท่านสามารถจดัสรรทรพัยากรในการท างานอย่าง
เหมาะสม และบรหิารงบประมาณตามที่ทางโรงพยาบาลจดัสรรใหไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตามล าดบั 

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1 พยาบาลวิชาชีพที่มีลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดับการศึกษา 

ประสบการณ์ในการท างาน สถานภาพสมรส และ รายไดต่้อเดือนที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานที่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่ 1.1 พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่
แตกต่างกนั       

ตาราง 24 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ
จ าแนกตามอายุ 

            (n = 408) 

ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของ

พยาบาลวิชาชีพ 

อาย ุ   

21 - 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี 51 – 60 ปี 
F   Sig. 

(n = 61) (n = 164) (n = 63) (n = 120) 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D.   

1. ดา้นคณุภาพของงาน 4.17 0.433 4.36 0.485 4.10 0.152 3.96 0.311 25.864 0.000* 

2. ดา้นปรมิาณ 3.90 0.826 4.20 0.621 4.29 0.455 3.68 0.493 22.785 0.000* 

3. ดา้นเวลา 4.46 0.396 4.33 0.420 4.19 0.304 3.82 0.296 60.857 0.000* 

4. ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงาน 4.28 0.360 4.39 0.529 4.29 0.455 4.18 0.453 4.493 0.004* 

รวม 4.23 0.404 4.33 0.456 4.20 0.319 3.90 0.225 30.746 0.000* 

 

หมายเหต:ุ * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตารางที่ 24 พบว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ F–test ดว้ยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียว 

(One-way ANOVA) ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดบันยัส าคัญ 0.05 จากการทดสอบค่า Sig. เท่ากับ 

0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 โดยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ที่แตกต่างกัน 

ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปริมาณ ดา้นเวลา และดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน ดงันัน้เพื่อให้

ทราบว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดที่แตกต่างกนั จึงไดน้ าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น  (Multiple comparison) โดยการใช้

การทดสอบแบบ Least significant difference (LSD) ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ดงัตารางที่ 25 
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ตาราง 25 ผลความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ของการวิเคราะหค์วามแตกต่างของ ประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ จ าแนกตามอาย ุดว้ยวิธีการ LSD 

             (n = 408) 

 

อาย ุ

(I) 

ค่าเฉล่ีย 

 (I) 

อาย ุ 

(J) 

ค่าเฉล่ีย  

(J) 

Mean Difference  

(I-J) 

Std. 

Error 
Sig. 

ดา้นคณุภาพ  21 - 30 ปี 4.17 31 - 40 ปี 4.36 -0.189 0.059 0.001* 

ของงาน   41 - 50 ปี 4.10 0.080 0.071 0.261 

   51 – 60 ปี 3.96 0.219 0.062 0.000* 

 31 - 40 ปี 4.36 41 - 50 ปี 4.10 0.269 0.058 0.000* 

   51 – 60 ปี 3.96 0.408 0.047 0.000* 

 41 - 50 ปี 4.10 51 – 60 ปี 3.96 0.140 0.061 0.023* 

ดา้นปรมิาณ 21 - 30 ปี 3.90 31 - 40 ปี 4.20 -0.300 0.090 0.001* 

   41 - 50 ปี 4.29 -0.384 0.108 0.000* 

   51 – 60 ปี 3.68 0.222 0.094 0.019* 

 31 - 40 ปี 4.20 41 - 50 ปี 4.29 -0.084 0.089 0.343 

   51 – 60 ปี 3.68 0.522 0.072 0.000* 

 41 - 50 ปี 4.29 51 – 60 ปี 3.68 0.607 0.093 0.000* 

ดา้นเวลา 21 - 30 ปี 4.46 31 - 40 ปี 4.33 0.133 0.055 0.016* 

   41 - 50 ปี 4.19 0.274 0.066 0.000* 

   51 – 60 ปี 3.82 0.648 0.058 0.000* 

 31 - 40 ปี 4.33 41 - 50 ปี 4.19 0.141 0.054 0.010* 

   51 – 60 ปี 3.82 0.515 0.044 0.000* 
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ตาราง 25 (ต่อ) ผลความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ของการวิเคราะหค์วามแตกต่างของ 
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ จ าแนกตามอาย ุดว้ยวิธีการ LSD 

          (n = 408) 

 
หมายเหต:ุ * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตารางที่  25 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงซ้อน โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least 
Significant Difference (LSD) ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 แสดงผลไดด้งันี ้

 

 

 

อาย ุ

(I) 

ค่าเฉล่ีย 

(I) 

อาย ุ

(J) 

ค่าเฉล่ีย 

(J) 

Mean Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 
Sig. 

 41 - 50 ปี 4.19 51 – 60 ปี 3.82 0.374 0.057 0.000* 

ดา้นคา่ใชจ้า่ยใน 21 - 30 ปี 4.28 31 - 40 ปี 4.39 -0.109 0.071 0.128 

การด าเนินงาน   41 - 50 ปี 4.29 -0.007 0.085 0.934 

   51 – 60 ปี 4.18 0.100 0.074 0.182 

 31 - 40 ปี 4.39 41 - 50 ปี 4.29 0.101 0.070 0.149 

   51 – 60 ปี 4.18 0.208 0.057 0.000* 

 41 - 50 ปี 4.29 51 – 60 ปี 4.18 0.107 0.074 0.149 

โดยรวม 21 - 30 ปี 4.23 31 - 40 ปี 4.33 -0.098 0.056 0.079 

   41 - 50 ปี 4.20 0.028 0.067 0.677 

   51 – 60 ปี 3.90 0.325 0.059 0.000* 

 31 - 40 ปี 4.33 41 - 50 ปี 4.20 0.126 0.055 0.023* 

   51 – 60 ปี 3.90 0.423 0.045 0.000* 

 41 - 50 ปี 4.20 51 – 60 ปี 3.90 0.297 0.058 0.000* 
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1. ดา้นคณุภาพของงาน สามารถแบ่งกลุม่ตวัอย่างไดด้งันี ้
พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 21 – 30 ปี กบัพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 31 – 40 ปี พบว่า ค่า

ความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.001 นอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 21 – 
30 ปี แตกต่างเป็นรายคู่กบัพยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ31 – 40 ปี ในประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นคณุภาพของงาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กล่าวคือ พยาบาล
วิชาชีพที่มีอายุ 21 – 30 ปี มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ  ดา้นคุณภาพของ
งาน นอ้ยกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ31 – 40 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั –0.189 

พยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ21 – 30 ปี กบัพยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ51 – 60 ปี พบว่า ค่า
ความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 21 – 
30 ปี แตกต่างเป็นรายคู่กบัพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 51 – 60 ปี ในประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นคณุภาพของงาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กล่าวคือ พยาบาล
วิชาชีพที่มีอายุ 21 – 30 ปี มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ  ดา้นคุณภาพของ
งาน มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ51 – 60 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.219 

พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 31 – 40 ปี กบัพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 41 – 50 ปี พบว่า ค่า
ความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 31 – 
40 ปี แตกต่างเป็นรายคู่กบัพยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ41 – 50 ปี ในประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นคณุภาพของงาน อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 กล่าวคือ พยาบาล
วิชาชีพที่มีอายุ 31 – 40 ปี มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ  ดา้นคุณภาพของ
งาน มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ41 – 50 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.269 

พยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ31 – 40 ปี กบัพยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ51 – 60 ปี พบว่า ค่า
ความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 31 – 
40 ปี แตกต่างเป็นรายคู่กบัพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 51 – 60 ปี ในประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นคณุภาพของงาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กล่าวคือ พยาบาล
วิชาชีพที่มีอายุ 31 – 40 ปี มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ  ดา้นคุณภาพของ
งาน มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ51 – 60 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.408 

พยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ41 – 50 ปี กบัพยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ51 – 60 ปี พบว่า ค่า
ความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.023 นอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 41 – 
50 ปี แตกต่างเป็นรายคู่กบัพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 51 – 60 ปี ในประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นคณุภาพของงาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กล่าวคือ พยาบาล
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วิชาชีพที่มีอายุ 41 – 50 ปี มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ  ดา้นคุณภาพของ
งาน มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ51 – 60 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.140 

2. ดา้นปรมิาณ สามารถแบ่งกลุม่ตวัอย่างไดด้งันี ้
พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 21 – 30 ปี กบัพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 31 – 40 ปี พบว่า ค่า

ความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.001 นอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 21 – 
30 ปี แตกต่างเป็นรายคู่กบัพยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ31 – 40 ปี ในประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นปริมาณ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่
มีอายุ 21 – 30 ปี มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ  ด้านปริมาณ น้อยกว่า
พยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ31 – 40 ปี โดยมีผลตา่งค่าเฉลี่ยเท่ากบั –0.300 

พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 21 – 30 ปี กบัพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 41 – 50 ปี พบว่า ค่า
ความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 21 – 
30 ปี แตกต่างเป็นรายคู่กบัพยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ41 – 50 ปี ในประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นปริมาณ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่
มีอายุ 21 – 30 ปี มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ  ด้านปริมาณ น้อยกว่า
พยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ41 – 50 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั -0.384 

พยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ21 – 30 ปี กบัพยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ51 – 60 ปี พบว่า ค่า
ความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 21 – 
30 ปี แตกต่างเป็นรายคู่กบัพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 51 – 60 ปี ในประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นปริมาณ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่
มีอายุ 21 – 30 ปี มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ  ด้านปริมาณ มากกว่า
พยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ51 – 60 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.222 

พยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ31 – 40 ปี กบัพยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ51 – 60 ปี พบว่า ค่า
ความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 31 – 
40 ปี แตกต่างเป็นรายคู่กบัพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 51 – 60 ปี ในประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นปริมาณ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่
มีอายุ 31 – 40 ปี มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ  ด้านปริมาณ มากกว่า
พยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ51 – 60 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.522 

พยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ41 – 50 ปี กบัพยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ51 – 60 ปี พบว่า ค่า
ความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 41 – 
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50 ปี แตกต่างเป็นรายคู่กบัพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 51 – 60 ปี ในประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นปริมาณ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่
มีอายุ 41 – 50 ปี มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ  ด้านปริมาณ มากกว่า
พยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ51 – 60 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.607 

3. ดา้นเวลา สามารถแบ่งกลุม่ตวัอย่างไดด้งันี ้
พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 21 – 30 ปี กบัพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 31 – 40 ปี พบว่า ค่า

ความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.016 นอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 21 – 
30 ปี แตกต่างเป็นรายคู่กบัพยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ31 – 40 ปี ในประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นเวลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่มี
อายุ 21 – 30 ปี มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ  ดา้นเวลา มากกว่าพยาบาล
วิชาชีพที่มีอาย ุ31 – 40 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.133 

พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 21 – 30 ปี กบัพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 41 – 50 ปี พบว่า ค่า
ความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 21 – 
30 ปี แตกต่างเป็นรายคู่กบัพยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ41 – 50 ปี ในประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นเวลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่มี
อายุ 21 – 30 ปี มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ  ดา้นเวลา มากกว่าพยาบาล
วิชาชีพที่มีอาย ุ41 – 50 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.274 

พยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ21 – 30 ปี กบัพยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ51 – 60 ปี พบว่า ค่า
ความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 21 – 
30 ปี แตกต่างเป็นรายคู่กบัพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 51 – 60 ปี ในประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นเวลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่มี
อายุ 21 – 30 ปี มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ  ดา้นเวลา มากกว่าพยาบาล
วิชาชีพที่มีอาย ุ51 – 60 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.648 

พยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ41 – 50 ปี กบัพยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ51 – 60 ปี พบว่า ค่า
ความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 41 – 
50 ปี แตกต่างเป็นรายคู่กบัพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 51 – 60 ปี ในประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นเวลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่มี
อายุ 41 – 50 ปี มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ  ดา้นเวลา มากกว่าพยาบาล
วิชาชีพที่มีอาย ุ51 – 60 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.374 
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4. ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน สามารถแบ่งกลุม่ตวัอย่างไดด้งันี ้
พยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ31 – 40 ปี กบัพยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ51 – 60 ปี พบว่า ค่า

ความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 31 – 
40 ปี แตกต่างเป็นรายคู่กบัพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 51 – 60 ปี ในประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพ  ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 31 – 40 ปี มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ 
ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 51 – 60 ปี โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.208 

5. โดยรวม สามารถแบ่งกลุม่ตวัอย่างไดด้งันี ้
พยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ21 – 30 ปี กบัพยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ51 – 60 ปี พบว่า ค่า

ความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 21 – 
30 ปี แตกต่างเป็นรายคู่กบัพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 51 – 60 ปี ในประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพ โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่มี
อายุ 21 – 30 ปี มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวม มากกว่าพยาบาล
วิชาชีพที่มีอาย ุ51 – 60 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.325 

พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 31 – 40 ปี กบัพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 41 – 50 ปี พบว่า ค่า
ความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.023 นอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 31 – 
40 ปี แตกต่างเป็นรายคู่กบัพยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ41 – 50 ปี ในประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพ โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่มี
อายุ 31 – 40 ปี มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ  โดยรวม มากกว่าพยาบาล
วิชาชีพที่มีอาย ุ41 – 50 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.126 

พยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ31 – 40 ปี กบัพยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ51 – 60 ปี พบว่า ค่า
ความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.023 นอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 31 – 
40 ปี แตกต่างเป็นรายคู่กบัพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 51 – 60 ปี ในประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพ โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่มี
อายุ 31 – 40 ปี มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวม มากกว่าพยาบาล
วิชาชีพที่มีอาย ุ51 – 60 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.423 

พยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ41 – 50 ปี กบัพยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ51 – 60 ปี พบว่า ค่า
ความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.023 นอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 41 – 
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50 ปี แตกต่างเป็นรายคู่กบัพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 51 – 60 ปี ในประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพ โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่มี
อายุ 41 – 50 ปี มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ  โดยรวม มากกว่าพยาบาล
วิชาชีพที่มีอาย ุ51 – 60 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.297 

สมมติฐานที่ 1.2 พยาบาลวิชาชีพที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานที่แตกต่างกนั 

ตาราง 26 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ
จ าแนกตามระดบัการศกึษา 

              (n = 408) 

ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของ

พยาบาลวิชาชีพ 

ระดบัการศกึษา 

t Sig. 
ปรญิญาตร ี สงูกวา่ปรญิญาตร ี

(n = 245) (n = 163) 

Mean S.D. Mean S.D. 

1. ดา้นคณุภาพของงาน 4.19 0.424 4.16 0.436 0.636 0.525 

2. ดา้นปรมิาณ 3.99 0.600 4.05 0.711 -0.923 0.357 

3. ดา้นเวลา 4.24 0.355 4.09 0.533 3.260 0.001* 

4. ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงาน 4.33 0.482 4.24 0.472 1.996 0.047* 

รวม 4.19 0.362 4.13 0.475 1.409 0.160 

 

หมายเหต:ุ * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตารางที่ 26 พบว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานไม่ต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน โดยใช้สถิติ Independent Sample t-test       
(t–test) ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนยัส าคญั 0.05 จากการทดสอบค่า Sig. เท่ากบั 0.160 ซึ่งมี
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ค่ามากกว่า 0.05 โดยประสิทธิภาพการปฏิบติังานที่แตกต่างกัน ไดแ้ก่ ดา้นเวลา และดา้นค่าใชจ้่าย
ในการด าเนินงาน 

สมมติฐานที่  1.3 พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการท างานที่ แตกต่างกัน มี
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานที่แตกต่างกนั 

ตาราง 27 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ
จ าแนกตามประสบการณใ์นการท างาน 

             (n = 408) 

           ประสบการณใ์นการท างาน 

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ

พยาบาลวิชาชีพ 

ไม่เกิน 5 

ปี 

6 - 10 ปี

  

11 ปี  

ขึน้ไป 
  

(n = 43) (n = 69) (n = 296) F Sig. 

 Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D.   

1. ดา้นคณุภาพของงาน 4.25 0.499 4.20 0.372 4.16 0.430 0.967 0.381 

2. ดา้นปรมิาณ 4.28 0.693 3.79 0.666 4.03 0.620 8.128 0.000* 

3. ดา้นเวลา 4.66 0.304 4.12 0.161 4.12 0.459 33.225 0.000* 

4. ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 4.40 0.371 4.30 0.558 4.28 0.474 1.111 0.330 

รวม 4.41 0.349 4.11 0.378 4.15 0.416 8.627 0.000* 

 

หมายเหต:ุ * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตารางที่  27 พบว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มี
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ F–test ดว้ยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดบันยัส าคัญ 0.05 
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จากการทดสอบค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า 0.05 โดยประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพ ที่แตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นปริมาณ และดา้นเวลา ดงันัน้เพื่อใหท้ราบว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดที่
แตกต่างกัน จึงได้น าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน  (Multiple comparison) โดยการใช้การทดสอบแบบ 
Least significant difference (LSD) ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ดงัตารางที่ 28 

ตาราง 28 ผลความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ของการวิเคราะหค์วามแตกต่างของ  ประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ จ าแนกตามประสบการณใ์นการท างาน ดว้ยวิธีการ LSD 

              (n = 408) 

 

หมายเหต:ุ * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตารางที่  28 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงซ้อน โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least 
Significant Difference (LSD) ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 แสดงผลไดด้งันี ้

 

ประสบการณใ์น

การท างาน 

(I) 

ค่าเฉล่ีย 

 (I) 

ประสบการณ์

ในการท างาน  

(J) 

ค่าเฉล่ีย  

(J) 

Mean 

Difference  

(I-J) 

Std. Error Sig. 

ดา้นปรมิาณ ไม่เกิน 5 ปี 4.28 6 - 10 ปี 3.79 0.489 0.123 0.000* 

   11 ปีขึน้ไป 4.03 0.249 0.104 0.017* 

 6 - 10 ปี 3.79 11 ปีขึน้ไป 4.03 -0.241 0.085 0.005* 

ดา้นเวลา ไม่เกิน 5 ปี 4.66 6 - 10 ปี 4.12 0.538 0.079 0.000* 

   11 ปีขึน้ไป 4.12 0.537 0.067 0.000* 

 6 - 10 ปี 4.12 11 ปีขึน้ไป 4.12 -0.001 0.055 0.988 

โดยรวม ไม่เกิน 5 ปี 4.41 6 - 10 ปี 4.11 0.294 0.078 0.000* 

   11 ปีขึน้ไป 4.15 0.261 0.066 0.000* 

 6 - 10 ปี 4.11 11 ปีขึน้ไป 4.15 -0.033 0.054 0.547 
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1. ดา้นปรมิาณ สามารถแบ่งกลุม่ตวัอย่างไดด้งันี ้
พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการท างานไม่เกิน 5 ปี กับพยาบาลวิชาชีพที่มี

ประสบการณ์ในการท างาน 6 - 10 ปี พบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากับ 0.000 น้อยกว่า 
0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณใ์นการท างานไม่เกิน 5 ปี แตกต่างเป็นรายคู่
กบัพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการท างาน 6 - 10 ปี ในประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นปริมาณ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่
มีประสบการณใ์นการท างานไม่เกิน 5 ปี มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ  ดา้น
ปริมาณ มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการท างาน 6 - 10 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.489 

พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการท างานไม่เกิน 5 ปี กับพยาบาลวิชาชีพที่มี
ประสบการณใ์นการท างาน 11 ปี ขึน้ไป พบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากับ 0.017 นอ้ยกว่า 
0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณใ์นการท างานไม่เกิน 5 ปี แตกต่างเป็นรายคู่
กบัพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณใ์นการท างาน 11 ปี ขึน้ไป ในประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นปริมาณ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่
มีประสบการณใ์นการท างานไม่เกิน 5 ปี มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ  ดา้น
ปริมาณ มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการท างาน 11 ปี ขึน้ไป โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.249 

พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการท างาน 6 - 10 ปี กับพยาบาลวิชาชีพที่มี
ประสบการณใ์นการท างาน 11 ปี ขึน้ไป พบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากับ 0.005 นอ้ยกว่า 
0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณใ์นการท างาน 6 - 10 ปี แตกต่างเป็นรายคู่
กบัพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณใ์นการท างาน 11 ปี ขึน้ไป ในประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นปริมาณ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่
มีประสบการณ์ในการท างาน 6 - 10 ปี มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ  ดา้น
ปริมาณ น้อยกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการท างาน 11 ปี ขึน้ไป โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั -0.241 

2. ดา้นเวลา สามารถแบ่งกลุม่ตวัอย่างไดด้งันี ้
พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการท างานไม่เกิน 5 ปี กับพยาบาลวิชาชีพที่มี

ประสบการณ์ในการท างาน 6 - 10 ปี พบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากับ 0.000 น้อยกว่า 
0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณใ์นการท างานไม่เกิน 5 ปี แตกต่างเป็นรายคู่
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กบัพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการท างาน 6 - 10 ปี ในประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นเวลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่มี
ประสบการณ์ในการท างานไม่เกิน 5 ปี มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ  ดา้น
เวลา มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการท างาน 6 - 10 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.538 

พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการท างานไม่เกิน 5 ปี กับพยาบาลวิชาชีพที่มี
ประสบการณใ์นการท างาน 11 ปี ขึน้ไป พบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากับ 0.000 นอ้ยกว่า 
0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณใ์นการท างานไม่เกิน 5 ปี แตกต่างเป็นรายคู่
กบัพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณใ์นการท างาน 11 ปี ขึน้ไป ในประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นเวลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่มี
ประสบการณ์ในการท างานไม่เกิน 5 ปี มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้น
เวลา มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการท างาน 11 ปี ขึน้ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.537 

3. โดยรวม สามารถแบ่งกลุม่ตวัอย่างไดด้งันี ้
พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการท างานไม่เกิน 5 ปี กับพยาบาลวิชาชีพที่มี

ประสบการณ์ในการท างาน 6 - 10 ปี พบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากับ 0.000 น้อยกว่า 
0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณใ์นการท างานไม่เกิน 5 ปี แตกต่างเป็นรายคู่
กบัพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการท างาน 6 - 10 ปี ในประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพ โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่มี
ประสบการณใ์นการท างานไม่เกิน 5 ปี มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวม 
มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการท างาน 6 - 10 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.294 

พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการท างานไม่เกิน 5 ปี กับพยาบาลวิชาชีพที่มี
ประสบการณใ์นการท างาน 11 ปี ขึน้ไป พบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากับ 0.000 นอ้ยกว่า 
0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณใ์นการท างานไม่เกิน 5 ปี แตกต่างเป็นรายคู่
กบัพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณใ์นการท างาน 11 ปี ขึน้ไป ในประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพ โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่มี
ประสบการณใ์นการท างานไม่เกิน 5 ปี มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวม 
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มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณใ์นการท างาน 11 ปี ขึน้ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.261 

สมมติฐานที่ 1.4 พยาบาลวิชาชีพที่มีสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานที่แตกต่างกนั 

ตาราง 29 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ
จ าแนกตามสถานภาพสมรส 

             (n = 408) 

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ

พยาบาลวิชาชีพ 

ระดบัการศึกษา 

t Sig. 
โสด สมรส 

(n = 251) (n = 157) 

Mean S.D. Mean S.D. 

1. ดา้นคณุภาพของงาน 4.09 0.347 4.31 0.505 -5.321 0.000* 

2. ดา้นปรมิาณ 3.90 0.543 4.19 0.752 -4.510 0.000* 

3. ดา้นเวลา 4.10 0.366 4.30 0.517 -4.422 0.000* 

4. ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 4.22 0.382 4.41 0.587 -3.955 0.000* 

รวม 4.08 0.322 4.30 0.495 -5.475 0.000* 

 

หมายเหต:ุ * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตารางที่ 29 พบว่า พยาบาลวิชาชีพท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานต่างกนั ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ Independent Sample t-test (t–test) ในการ
ทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 จากการทดสอบค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 
0.05 โดยประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ที่แตกต่างกัน ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพของ
งาน ดา้นปรมิาณ ดา้นเวลา และดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 
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สมมติฐานที่  1.5 พยาบาลวิชาชีพที่มีรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานที่แตกต่างกนั 

ตาราง 30 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาล วิชาชีพ
จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

              (n = 408) 

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบตัิงานของ

พยาบาลวิชาชีพ 

รายไดต้่อเดือน   

15,000 – 

20,000 บาท 

20,001 – 

25,000 

บาท 

25,001 – 

30,000 

บาท 

30,001 – 

35,000 บาท 

35,001 – 

40,000 บาท 

40,001 บาท

ขึน้ไป 
F Sig. 

(n = 43) (n = 40) (n = 73) (n = 52) (n = 99) (n = 101) 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D.   

1. ดา้นคณุภาพ

ของงาน 

4.25 0.499 4.13 0.300 4.20 0.355 4.60 0.409 4.14 0.442 3.96 0.308 19.321 0.000* 

2. ดา้นปรมิาณ 4.28 0.693 3.34 0.414 4.10 0.382 4.83 0.382 4.02 0.604 3.69 0.479 51.798 0.000* 

3. ดา้นเวลา 4.66 0.304 4.08 0.141 4.11 0.159 4.71 0.362 4.14 0.437 3.82 0.293 76.422 0.000* 

4. ดา้นคา่ใชจ้า่ย

ในการด าเนินงาน 

4.40 0.371 4.15 0.496 4.26 0.566 4.83 0.382 4.17 0.295 4.18 0.451 20.405 0.000* 

รวม 4.41 0.349 3.96 0.255 4.17 0.328 4.72 0.361 4.12 0.387 3.91 0.222 52.543 0.000* 

 

หมายเหต:ุ * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตารางที่ 30 พบว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ F–test ดว้ยการวิเคราะหค์วามแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-way ANOVA) ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดบันยัส าคญั 0.05 จากการทดสอบ
ค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า 0.05 โดยประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ 
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ที่แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณ ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานดงันัน้เพื่อใหท้ราบว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดที่แตกต่างกนั จึงไดน้ าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น  (Multiple 
comparison) โดยการใชก้ารทดสอบแบบ Least significant difference (LSD) ที่ระดับนยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 ดงัตารางที่ 31                                                                       

ตาราง 31 ผลความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ของการวิเคราะหค์วามแตกต่างของ ประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนดว้ยวิธีการ LSD 

          (n = 408) 

 รายไดต้่อเดือน  ค่าเฉลี่ย รายไดต้่อเดือน ค่าเฉลี่ย Mean Difference Std. Sig. 

(I) (I) (J) (J) (I-J) Error 

ดา้นคณุภาพ

ของงาน 

15,000 – 20,000 

บาท 

4.25 20,001 – 25,000 บาท 4.13 0.115 0.085 0.178 

 25,001 – 30,000 บาท 4.20 0.052 0.074 0.487 

  30,001 – 35,000 บาท 4.60 -0.348 0.080 0.000* 

   35,001 – 40,000 บาท 4.14 0.107 0.071 0.132 

   40,001 บาทขึน้ไป 3.96 0.291 0.070 0.000* 

 20,001 – 25,000 

บาท 

4.13 25,001 – 30,000 บาท 4.20 -0.063 0.076 0.408 

  30,001 – 35,000 บาท 4.60 -0.463 0.081 0.000* 

   35,001 – 40,000 บาท 4.14 -0.008 0.072 0.911 

   40,001 บาทขึน้ไป 3.96 0.176 0.072 0.015* 

 25,001 – 30,000 

บาท 

4.20 30,001 – 35,000 บาท 4.60 -0.400 0.070 0.000* 

  35,001 – 40,000 บาท 4.14 0.055 0.060 0.358 

   40,001 บาทขึน้ไป 3.96 0.239 0.059 0.000* 

 30,001 – 35,000 

บาท 

4.60 35,001 – 40,000 บาท 4.14 0.455 0.066 0.000* 

  40,001 บาทขึน้ไป 3.96 0.639 0.066 0.000* 

 
35,001 – 40,000 

บาท 

4.14 40,001 บาทขึน้ไป 3.96 0.184 0.055 0.001* 
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ตาราง 31 (ต่อ) ผลความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ของการวิเคราะหค์วามแตกต่างของ 
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนดว้ยวิธีการ LSD 

          (n = 408) 

 รายไดต้่อเดือน  ค่าเฉล่ีย รายไดต้่อเดือน ค่าเฉล่ีย Mean Difference Std. Sig. 

 (I) (I) (J) (J) (I-J) Error  

ดา้นปริมาณ 15,000 – 20,000 

บาท 

 

4.28 20,001 – 25,000 บาท 3.34 0.942 0.111 0.000* 

  25,001 – 30,000 บาท 4.10 0.176 0.098 0.071 

  30,001 – 35,000 บาท 4.83 -0.548 0.105 0.000* 

  35,001 – 40,000 บาท 4.02 0.264 0.093 0.005* 

   40,001 บาทขึน้ไป 3.69 0.586 0.092 0.000* 

 20,001 – 25,000 

บาท 

 

3.34 25,001 – 30,000 บาท 4.10 -0.765 0.100 0.000* 

  30,001 – 35,000 บาท 4.83 -1.489 0.107 0.000* 

  35,001 – 40,000 บาท 4.02 -0.678 0.095 0.000* 

  40,001 บาทขึน้ไป 3.69 -0.356 0.095 0.000* 

  25,001 – 30,000 

บาท 

 

4.10 30,001 – 35,000 บาท 4.83 -0.724 0.092 0.000* 

  35,001 – 40,000 บาท 4.02 0.088 0.078 0.264 

  40,001 บาทขึน้ไป 3.69 0.410 0.078 0.000* 

 30,001 – 35,000 

บาท 

4.83 35,001 – 40,000 บาท 4.02 0.812 0.087 0.000* 

  40,001 บาทขึน้ไป 3.69 1.134 0.087 0.000* 

 
35,001 – 40,000 

บาท 

4.02 40,001 บาทขึน้ไป 3.69 0.322 0.072 0.000* 

ดา้นเวลา 15,000 – 20,000 

บาท 

 

4.66 20,001 – 25,000 บาท 4.08 0.584 0.070 0.000* 

  25,001 – 30,000 บาท 4.11 0.545 0.061 0.000* 

  30,001 – 35,000 บาท 4.71 -0.053 0.065 0.421 
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ตาราง 31 (ต่อ) ผลความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ของการวิเคราะหค์วามแตกต่างของ 
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนดว้ยวิธีการ LSD 

          (n = 408) 

 

 

 รายไดต้่อเดือน  ค่าเฉลี่ย รายไดต้่อเดือน ค่าเฉลี่ย Mean Difference Std. Sig. 

 (I) (I) (J) (J) (I-J) Error  

ดา้นเวลา 15,000 – 20,000 

บาท 

4.66 35,001 – 40,000 บาท 4.14 0.518 0.058 0.000* 

  20,001 – 25,000 บาท 3.82 0.584 0.070 0.000* 

 20,001 – 25,000 

บาท 

 

4.08 25,001 – 30,000 บาท 4.11 -0.039 0.062 0.531 

  30,001 – 35,000 บาท 4.71 -0.637 0.067 0.000* 

  35,001 – 40,000 บาท 4.14 -0.066 0.059 0.264 

   40,001 บาทขึน้ไป 3.82 0.253 0.059 0.000* 

 25,001 – 30,000 

บาท 

 

4.11 30,001 – 35,000 บาท 4.71 -0.597 0.058 0.000* 

  35,001 – 40,000 บาท 4.14 -0.027 0.049 0.578 

  40,001 บาทขึน้ไป 3.82 0.292 0.049 0.000* 

 30,001 – 35,000 

บาท 

4.71 35,001 – 40,000 บาท 4.14 0.570 0.054 0.000* 

  40,001 บาทขึน้ไป 3.82 0.890 0.054 0.000* 

 
35,001 – 40,000 

บาท 

4.14 40,001 บาทขึน้ไป 3.82 0.320 0.045 0.000* 

ดา้นค่าใชจ้่ายใน

การด าเนินงาน 

 

15,000 – 20,000 

บาท 

 

4.40 20,001 – 25,000 บาท 4.15 0.245 0.095 0.010* 

 25,001 – 30,000 บาท 4.26 0.135 0.083 0.104 

 30,001 – 35,000 บาท 4.83 -0.432 0.089 0.000* 

  35,001 – 40,000 บาท 4.17 0.229 0.079 0.004* 

  40,001 บาทขึน้ไป 4.18 0.212 0.079 0.007* 
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ตาราง 31 (ต่อ) ผลความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ของการวิเคราะหค์วามแตกต่างของ 
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนดว้ยวิธีการ LSD 

          (n = 408) 

 รายไดต้่อเดือน  ค่าเฉลี่ย รายไดต้่อเดือน ค่าเฉลี่ย Mean Difference Std. Sig. 

 (I) (I) (J) (J) (I-J) Error  

ดา้นค่าใชจ้่ายใน

การด าเนินงาน 

 

25,001 – 30,000 

บาท 

 

4.40 25,001 –30,000 บาท 4.26 -0.110 0.085 0.194 

 30,001 –35,000 บาท 4.83 -0.677 0.091 0.000* 

 35,001 – 40,000 บาท 4.17 -0.017 0.081 0.837 

  40,001 บาทขึน้ไป 4.18 -0.033 0.081 0.681 

 25,001 – 30,000 

บาท 

4.26 30,001 – 35,000 บาท 4.83 -0.567 0.078 0.000* 

  35,001 – 40,000 บาท 4.17 0.094 0.067 0.160 

   40,001 บาทขึน้ไป 4.18 0.077 0.066 0.245 

 30,001 – 35,000 

บาท 

4.83 35,001 – 40,000 บาท 4.17 0.660 0.074 0.000* 

  40,001 บาทขึน้ไป 4.18 0.644 0.074 0.000* 

 
35,001 – 40,000 

บาท 

4.17 40,001 บาทขึน้ไป 4.18 -0.017 0.061 0.787 

โดยรวม 15,000 – 20,000 

บาท 

4.41 20,001 – 25,000 บาท 3.96 0.447 0.071 0.000* 

  25,001 – 30,000 บาท 4.17 0.241 0.062 0.000* 

  30,001 – 35,000 บาท 4.72 -0.316 0.066 0.000* 

   35,001 – 40,000 บาท 4.12 0.286 0.059 0.000* 

   40,001 บาทขึน้ไป 3.91 0.498 0.059 0.000* 

 20,001 – 25,000 

บาท 

3.96 25,001 – 30,000 บาท 4.17 -0.206 0.063 0.001* 

  30,001 – 35,000 บาท 4.72 -0.763 0.068 0.000* 

  35,001 – 40,000 บาท 4.12 -0.161 0.060 0.008* 
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ตาราง 31 (ต่อ) ผลความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ของการวิเคราะหค์วามแตกต่างของ 
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนดว้ยวิธีการ LSD 

          (n = 408) 

 

หมายเหต:ุ * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตารางที่  31 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงซ้อน โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least 
Significant Difference (LSD) ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 แสดงผลไดด้งันี ้

1. ดา้นคณุภาพของงาน สามารถแบ่งกลุม่ตวัอย่างไดด้งันี ้
พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาท กบัพยาบาลวิชาชีพที่

มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท พบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 
0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่
กับพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นคณุภาพของงาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กล่าวคือ พยาบาล
วิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาล

 รายไดต้่อเดือน  ค่าเฉลี่ย รายไดต้่อเดือน ค่าเฉลี่ย Mean Difference Std. Sig. 

 (I) (I) (J) (J) (I-J) Error  

โดยรวม 
20,001 – 25,000 

บาท 

3.96 40,001 บาทขึน้ไป 3.91 0.051 0.060 0.396 

 25,001 – 30,000 

บาท 

4.17 30,001 – 35,000 บาท 4.72 -0.557 0.058 0.000* 

  35,001 – 40,000 บาท 4.12 0.045 0.050 0.370 

   40,001 บาทขึน้ไป 3.91 0.257 0.049 0.000* 

 30,001 – 35,000 

บาท 

4.72 35,001 – 40,000 บาท 4.12 0.602 0.055 0.000* 

  40,001 บาทขึน้ไป 3.91 0.814 0.055 0.000* 

 
35,001 – 40,000 

บาท 

4.12 40,001 บาทขึน้ไป 3.91 0.212 0.046 0.000* 
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วิชาชีพ ดา้นคณุภาพของงาน นอ้ยกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท 
โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั –0.348 

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาท กบัพยาบาลวิชาชีพที่
มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไปพบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่กับ
พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาล
วิชาชีพ ดา้นคณุภาพของงาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่
มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ  ดา้น
คุณภาพของงาน มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายได้ต่อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.291 

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 25,000 บาท กบัพยาบาลวิชาชีพที่
มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท พบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 
0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 25,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่
กับพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นคณุภาพของงาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กล่าวคือ พยาบาล
วิชาชีพที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพ ดา้นคณุภาพของงาน นอ้ยกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท 
โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั –0.463 

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 25,000 บาท กับพยาบาลวิชาชีพที่มี
รายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไปพบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากับ 0.015 นอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 25,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่กับ
พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาล
วิชาชีพ ดา้นคณุภาพของงาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่
มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 25,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ  ดา้น
คุณภาพของงาน มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายได้ต่อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.146 

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 25,001 – 30,000 บาท กบัพยาบาลวิชาชีพที่
มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท พบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 
0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 25,001 – 30,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่
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กับพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นคณุภาพของงาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กล่าวคือ พยาบาล
วิชาชีพที่มีรายได้ต่อเดือน 25,001 – 30,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพ ดา้นคณุภาพของงาน นอ้ยกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท 
โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั –0.400 

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 25,001 – 30,000 บาท กับพยาบาลวิชาชีพที่มี
รายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไปพบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากับ 0.000 นอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายได้ต่อเดือน 25,001 – 30,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่กับ
พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาล
วิชาชีพ ดา้นคณุภาพของงาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่
มีรายไดต่้อเดือน 25,001 – 30,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ  ดา้น
คุณภาพของงาน มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายได้ต่อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.239 

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท กบัพยาบาลวิชาชีพที่
มีรายไดต่้อเดือน 35,001 – 40,000 บาท พบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 
0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่
กับพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 35,001 – 40,000 บาท ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นคณุภาพของงาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กล่าวคือ พยาบาล
วิชาชีพที่มีรายได้ต่อเดือน 30,001 – 35,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพ ดา้นคณุภาพของงาน มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 35,001 – 40,000 บาท 
โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.455 

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท กับพยาบาลวิชาชีพที่มี
รายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไปพบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากับ 0.000 นอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่กับ
พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาล
วิชาชีพ ดา้นคณุภาพของงาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่
มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ  ดา้น
คุณภาพของงาน มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายได้ต่อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.639 
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พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 35,001 – 40,000 บาท กับพยาบาลวิชาชีพที่มี
รายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไปพบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากับ 0.001 นอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 35,001 – 40,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่กับ
พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาล
วิชาชีพ ดา้นคณุภาพของงาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่
มีรายไดต่้อเดือน 35,001 – 40,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ  ดา้น
คุณภาพของงาน มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายได้ต่อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.184 

2. ดา้นปรมิาณ สามารถแบ่งกลุม่ตวัอย่างไดด้งันี ้
พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาท กบัพยาบาลวิชาชีพที่

มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 25,000 บาท พบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 
0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่
กับพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 25,000 บาท ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นปริมาณ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่
มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้น
ปริมาณ มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายได้ต่อ  20,001 – 25,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.942 

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาท กบัพยาบาลวิชาชีพที่
มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท พบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 
0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่
กับพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นปริมาณ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่
มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ  ดา้น
ปรมิาณ นอ้ยกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากบั –0.548 

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาท กบัพยาบาลวิชาชีพที่
มีรายไดต่้อเดือน 35,001 – 40,000 บาท พบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 
0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่
กับพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 35,001 – 40,000 บาท ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
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พยาบาลวิชาชีพ ดา้นปริมาณ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่
มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ  ดา้น
ปริมาณ มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 35,001 – 40,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.264 

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 25,000 บาท กบัพยาบาลวิชาชีพที่
มีรายไดต่้อเดือน 25,001 – 35,000 บาท พบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 
0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 25,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่
กับพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 25,001 – 35,000 บาท ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นปริมาณ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่
มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 25,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ  ดา้น
ปรมิาณ นอ้ยกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 25,001 – 35,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากบั –0.765 

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 25,000 บาท กบัพยาบาลวิชาชีพที่
มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท พบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 
0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 25,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่
กับพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นปริมาณ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่
มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 25,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ  ดา้น
ปรมิาณ นอ้ยกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากบั –0.489 

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 25,000 บาท กบัพยาบาลวิชาชีพที่
มีรายไดต่้อเดือน 35,001 – 40,000 บาท พบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 
0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 25,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่
กับพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 35,001 – 40,000 บาท ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นปริมาณ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่
มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 25,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ  ดา้น
ปรมิาณ นอ้ยกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 35,001 – 40,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากบั –0.678 
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พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 25,000 บาท กับพยาบาลวิชาชีพที่มี
รายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไปพบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากับ 0.000 นอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 25,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่กับ
พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาล
วิชาชีพ ดา้นปริมาณ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่มีรายได้
ต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ  ดา้นปริมาณ 
น้อยกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายได้ต่อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ -
0.356 

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 25,001 – 30,000 บาท กบัพยาบาลวิชาชีพที่
มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท พบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 
0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 25,001 – 30,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่
กับพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นปริมาณ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่
มีรายไดต่้อเดือน 25,001 – 30,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ  ดา้น
ปรมิาณ นอ้ยกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากบั –0.724 

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 25,001 – 30,000 บาท กับพยาบาลวิชาชีพที่มี
รายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไปพบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากับ 0.000 นอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 25,001 – 30,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่กับ
พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาล
วิชาชีพ ดา้นปริมาณ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่มีรายได้
ต่อเดือน 25,001 – 30,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นปริมาณ 
มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.410 

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท กบัพยาบาลวิชาชีพที่
มีรายไดต่้อเดือน 35,001 – 40,000 บาท พบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 
0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่
กับพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 35,001 – 40,000 บาท ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นปริมาณ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่
มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ  ดา้น
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ปริมาณ มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 35,001 – 40,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.812 

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท กับพยาบาลวิชาชีพที่มี
รายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไปพบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากับ 0.000 นอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่กับ
พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาล
วิชาชีพ ดา้นปริมาณ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่มี รายได้
ต่อเดือน 30,001 – 35,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ  ดา้นปริมาณ 
มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.134 

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 35,001 – 40,000 บาท กับพยาบาลวิชาชีพที่มี
รายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไปพบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากับ 0.001 นอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 35,001 – 40,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่กับ
พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาล
วิชาชีพ ดา้นปริมาณ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่มีรายได้
ต่อเดือน 35,001 – 40,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ  ดา้นปริมาณ 
มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.322 

3. ดา้นเวลา สามารถแบ่งกลุม่ตวัอย่างไดด้งันี ้
พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาท กบัพยาบาลวิชาชีพที่

มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 25,000 บาท พบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 
0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่
กับพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 25,000 บาท ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นเวลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่มี
รายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ  ดา้น
เวลา มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 25,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.584 

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาท กบัพยาบาลวิชาชีพที่
มีรายไดต่้อเดือน 25,001 – 30,000 บาท พบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 
0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่
กับพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 25,001 – 30,000 บาท ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
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พยาบาลวิชาชีพ ดา้นเวลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่มี
รายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ  ดา้น
เวลา มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 25,001 – 30,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.545 

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาท กบัพยาบาลวิชาชีพที่
มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท พบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 
0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่
กับพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นเวลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่มี
รายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้น
เวลา มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.518 

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาท กบัพยาบาลวิชาชีพที่
มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไปพบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่กับ
พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาล
วิชาชีพ ดา้นเวลา อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อ
เดือน 15,000 – 20,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ  ด้านเวลา 
มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.584 

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 25,000 บาท กบัพยาบาลวิชาชีพที่
มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท พบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 
0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 25,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่
กับพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นเวลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่มี
รายไดต่้อเดือน 20,001 – 25,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ  ดา้น
เวลา นอ้ยกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากบั –0.637 

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 25,000 บาท กับพยาบาลวิชาชีพที่มี
รายไดต่้อเดือน 40,001 บาท ขึน้ไป พบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 0.05 
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หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 25,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่กับ
พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาล
วิชาชีพ ดา้นเวลา อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อ
เดือน 20,001 – 25,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ  ด้านเวลา 
มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.253 

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 25,001 – 30,000 บาท กบัพยาบาลวิชาชีพที่
มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท พบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 
0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 25,001 – 30,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่
กับพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นเวลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่มี
รายไดต่้อเดือน 25,001 – 30,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ  ดา้น
เวลา นอ้ยกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากบั –0.597 

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 25,001 – 30,000 บาท กับพยาบาลวิชาชีพที่มี
รายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไปพบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากับ 0.000 นอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 25,001 – 30,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่กับ
พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาล
วิชาชีพ ดา้นเวลา อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อ
เดือน 25,001 – 30,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ  ด้านเวลา 
มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.292 

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท กบัพยาบาลวิชาชีพที่
มีรายไดต่้อเดือน 35,001 – 40,000 บาท พบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 
0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่
กับพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 35,001 – 40,000 บาท ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นเวลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่มี
รายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ  ดา้น
เวลา มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 35,001 – 40,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.570 
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พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท กับพยาบาลวิชาชีพที่มี
รายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไปพบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากับ 0.000 นอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่กับ
พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาล
วิชาชีพ ดา้นเวลา อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อ
เดือน 30,001 – 35,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ  ด้านเวลา 
มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.890 

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 35,001 – 40,000 บาท กับพยาบาลวิชาชีพที่มี
รายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไปพบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากับ 0.001 นอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 35,001 – 40,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่กับ
พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาล
วิชาชีพ ดา้นเวลา อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่มี รายไดต่้อ
เดือน 35,001 – 40,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ  ด้านเวลา 
มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.320 

4. ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน สามารถแบ่งกลุม่ตวัอย่างไดด้งันี ้
พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาท กบัพยาบาลวิชาชีพที่

มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 25,000 บาท พบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.010 นอ้ยกว่า 
0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่
กับพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 25,000 บาท ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กล่าวคือ 
พยาบาลวิชาชีพที่มีรายได้ต่อเดือน 15,000 – 20,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 
20,001 – 25,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.245 

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาท กบัพยาบาลวิชาชีพที่
มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท พบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 
0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่
กับพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กล่าวคือ 
พยาบาลวิชาชีพที่มีรายได้ต่อเดือน 15,000 – 20,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
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พยาบาลวิชาชีพ ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน น้อยกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 
30,001 – 35,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั –0.432 

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาท กบัพยาบาลวิชาชีพที่
มีรายไดต่้อเดือน 35,001 – 40,000 บาท พบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.004 นอ้ยกว่า 
0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่
กับพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 35,001 – 40,000 บาท ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กล่าวคือ 
พยาบาลวิชาชีพที่มีรายได้ต่อเดือน 15,000 – 20,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 
35,001 – 40,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.229 

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาท กบัพยาบาลวิชาชีพที่
มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป พบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.007 นอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่กับ
พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาล
วิชาชีพ  ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ 
พยาบาลวิชาชีพที่มีรายได้ต่อเดือน 15,000 – 20,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 
40,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.212 

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 25,000 บาท กบัพยาบาลวิชาชีพที่
มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท พบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 
0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 25,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่
กับพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กล่าวคือ 
พยาบาลวิชาชีพที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน น้อยกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 
30,001 – 35,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั –0.677 

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 25,001 – 30,000 บาท กบัพยาบาลวิชาชีพที่
มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท พบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 
0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 25,001 – 30,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่
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กับพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กล่าวคือ 
พยาบาลวิชาชีพที่มีรายได้ต่อเดือน 25,001 – 30,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน น้อยกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 
30,001 – 35,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั –0.567 

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท กบัพยาบาลวิชาชีพที่
มีรายไดต่้อเดือน 35,001 – 40,000 บาท พบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 
0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่
กับพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 35,001 – 40,000 บาท ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กล่าวคือ 
พยาบาลวิชาชีพที่มีรายได้ต่อเดือน 30,001 – 35,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 
35,001 – 40,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.660 

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท กับพยาบาลวิชาชีพที่มี
รายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไปพบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากับ 0.000 นอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่กับ
พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาล
วิชาชีพ  ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ 
พยาบาลวิชาชีพที่มีรายได้ต่อเดือน 30,001 – 35,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 
40,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.644 

5. โดยรวม สามารถแบ่งกลุม่ตวัอย่างไดด้งันี ้
พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาท กบัพยาบาลวิชาชีพที่

มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 25,000 บาท พบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 
0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่
กับพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 25,000 บาท ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่มี
รายได้ต่อเดือน 15,000 – 20,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ 
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โดยรวม มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 25,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.447 

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาท กบัพยาบาลวิชาชีพที่
มีรายไดต่้อเดือน 25,001 – 30,000 บาท พบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 
0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่
กับพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 25,001 – 30,000 บาท ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่มี
รายได้ต่อเดือน 15,000 – 20,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ 
โดยรวม มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 25,001 – 30,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.241 

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาท กบัพยาบาลวิชาชีพที่
มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท พบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 
0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่
กับพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่มี
รายได้ต่อเดือน 15,000 – 20,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ 
โดยรวม นอ้ยกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากบั –0.316 

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาท กบัพยาบาลวิชาชีพที่
มีรายไดต่้อเดือน 35,001 – 40,000 บาท พบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 
0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่
กับพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 35,001 – 40,000 บาท ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่มี
รายได้ต่อเดือน 15,000 – 20,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ 
โดยรวม มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 35,001 – 40,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.286 

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาท กบัพยาบาลวิชาชีพที่
มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไปพบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่กับ
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พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาล
วิชาชีพ โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อ
เดือน 15,000 – 20,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ  โดยรวม 
มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.498 

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 25,000 บาท กบัพยาบาลวิชาชีพที่
มีรายไดต่้อเดือน 25,001 – 30,000 บาท พบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.001 นอ้ยกว่า 
0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 25,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่
กับพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 25,001 – 30,000 บาท ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่มี
รายได้ต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ 
โดยรวม นอ้ยกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 25,001 – 30,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากบั –0.206 

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 25,000 บาท กบัพยาบาลวิชาชีพที่
มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท พบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 
0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 25,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่
กับพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่มี
รายได้ต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ 
โดยรวม นอ้ยกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากบั –0.763 

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 25,000 บาท กบัพยาบาลวิชาชีพที่
มีรายไดต่้อเดือน 35,001 – 40,000 บาท พบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.008 นอ้ยกว่า 
0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 25,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่
กับพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 35,001 – 40,000 บาท ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่มี
รายได้ต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ 
โดยรวม นอ้ยกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 35,001 – 40,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากบั –0.161 
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พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 25,001 – 30,000 บาท กบัพยาบาลวิชาชีพที่
มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท พบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 
0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 25,001 – 30,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่
กับพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่มี
รายได้ต่อเดือน 25,001 – 30,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ 
โดยรวม นอ้ยกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากบั –0.557 

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 25,001 – 30,000 บาท กับพยาบาลวิชาชีพที่มี
รายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไปพบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากับ 0.000 นอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 25,001 – 30,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่กับ
พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาล
วิชาชีพ โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อ
เดือน 25,001 – 30,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ  โดยรวม 
มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.257 

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท กบัพยาบาลวิชาชีพที่
มีรายไดต่้อเดือน 35,001 – 40,000 บาท พบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 
0.05 หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่
กับพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 35,001 – 40,000 บาท ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่มี
รายได้ต่อเดือน 30,001 – 35,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ 
โดยรวม มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 35,001 – 40,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.602 

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท กับพยาบาลวิชาชีพที่มี
รายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไปพบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากับ 0.000 นอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 35,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่กับ
พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาล
วิชาชีพ โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อ
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เดือน 30,001 – 35,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิ ชาชีพ  โดยรวม 
มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.814 

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 35,001 – 40,000 บาท กับพยาบาลวิชาชีพที่มี
รายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป พบว่า ค่าความน่าจะเป็น (Sig.) เท่ากับ 0.000 นอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 35,001 – 40,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่กับ
พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาล
วิชาชีพ โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อ
เดือน 35,001 – 40,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ  โดยรวม 
มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.212 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัดา้นการจัดการภายในองคก์าร ไดแ้ก่ ดา้นกลยุทธ ์โครงสรา้ง รูปแบบ
การบริหาร บุคลากร ระบบ และค่านิยมร่วมขององคก์าร มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลวิชาชีพ 

การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี ้ ผู ้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติอ้างอิง  (Inferential 
Statistics) วิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) และก าหนดระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ (Level of Significance) ที่ระดับ 0.05 เพื่อทดสอบสมมติฐาน ปรากฏตามตาราง
ที่ 32 
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ตาราง 32 ผลการวิเคราะหส์มการถดถอยพหคุณูปัจจยัดา้นการจดัการในองคก์ารกบั 
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวม 

ปัจจยัดา้นการจดัการภายในองคก์าร 
ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพ 

B Std. Error Beta t Sig. 

ค่าคงที่ 1.771 0.169   10.492 0.000 

X1 กลยทุธข์ององคก์าร 0.253 0.058 0.400 4.391 0.000* 

X2 โครงสรา้งขององคก์าร -0.064 0.051 -0.076 -1.257 0.210 

X3 รูปแบบการบรหิารขององคก์าร 0.111 0.050 0.144 2.192 0.029* 

X4 บคุลากรขององคก์าร -0.053 0.050 -0.102 -1.054 0.293 

X5 ระบบขององคก์าร -0.081 0.042 -0.131 -1.936 0.054 

X6 ค่านิยมรว่มขององคก์าร 0.395 0.047 0.495 8.398 0.000* 

R2 0.448   

Adjusted R2 0.448   

F 54.236   

Significant 0.000   

 
จากตารางที่ 32 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงเสน้พหุคูณ (Multiple Linear Regression 

Analysis) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการจัดการภายในองคก์ารกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวม มีค่า F = 54.236 และ Significant = 0.000 สามารถเขียน
เป็นสมการไดด้งันี ้
  𝑌 =      1.771 + 0.253 (X1) + 0.111 (X3) + 0.395 (X6) 

 เมื่อ 𝑌    =      ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ 

X1   =   กลยทุธข์ององคก์าร 
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X3   =   รูปแบบการบรหิารขององคก์าร 

X6   =   ค่านิยมร่วมขององคก์าร 

     หมายเหต:ุ  ไม่ความสมัพนัธ ์  

 X2 โครงสรา้งขององคก์าร 

 X4 บคุลากรขององคก์าร 

 X5 ระบบขององคก์าร 

ส าหรบัการพิจารณาตวัแปรปัจจยัดา้นการจัดการภายในองคก์ารแต่ละตัวมีความสมัพันธ์
กบัประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ จะพิจารณา
ดว้ยระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 จากค่า Sig. ที่นอ้ยกว่า 0.05 เมื่อเปรียบเทียบจากตาราง 

ผลการวิเคราะหพ์บว่า กลยุทธข์ององคก์าร รูปแบบการบริหารขององคก์าร และค่านิยมรว่ม
ขององคก์าร มีความสมัพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวม 
เมื่อพิจารณาจากค่าความชันของเสน้ถดถอย (B) หมายความว่า เมื่อดา้นกลยุทธ์ขององคก์าร มีค่า
เพิ่มสูงขึน้ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวม จะเพิ่มขึน้ 0.253 หน่วย เมื่อ
ดา้นรูปแบบการบริหารขององคก์าร มีค่าเพิ่มสงูขึน้ ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ 
โดยรวม จะเพิ่มขึน้ 0.111 หน่วย และเมื่อดา้นค่านิยมร่วมขององคก์าร มีค่าเพิ่มสูงขึน้ ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวม จะเพิ่มขึน้ 0.395 หน่วย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 

ค่า Adjusted R Square เท่ากับ 0.448 แสดงว่า ปัจจัยดา้นการจัดการภายในองคก์าร คือ
กลยุทธ์ขององคก์าร รูปแบบการบริหารขององคก์าร และค่านิยมร่วมขององคก์าร สามารถอธิบาย
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวม เท่ากบั 44.80% อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั 0.05 

ส่วนปัจจัยด้านการจัดการภายในองค์การ ได้แก่ โครงสรา้งขององค์การ บุคลากรของ
องคก์าร และระบบขององคก์าร ไม่สามารถอธิบายประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ 
โดยรวม ได ้
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ตาราง 33 ผลการวิเคราะหส์มการถดถอยพหคุณูปัจจยัดา้นการจดัการในองคก์ารกบัประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นคณุภาพของงาน 

ปัจจยัดา้นการจดัการภายในองคก์าร 
ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพ 

B Std. Error Beta t Sig. 

ค่าคงที่ 1.154 0.159   7.277 0.000 

X1 กลยทุธข์ององคก์าร 0.530 0.054 0.804 9.786 0.000* 

X2 โครงสรา้งขององคก์าร 0.002 0.048 0.002 0.043 0.966 

X3 รูปแบบการบรหิารขององคก์าร 0.013 0.047 0.017 0.279 0.780 

X4 บคุลากรขององคก์าร -0.381 0.047 -0.712 -8.115 0.000* 

X5 ระบบขององคก์าร -0.021 0.039 -0.032 -0.531 0.596 

X6 ค่านิยมรว่มขององคก์าร 0.553 0.044 0.665 12.509 0.000* 

R2 0.551   

Adjusted R2 0.544   

F 82.064   

Significant 0.000   

  

จากตารางที่ 33 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงเสน้พหุคูณ (Multiple Linear Regression 
Analysis) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการจัดการภายในองค์การกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ด้านคุณภาพของงาน มีค่า F = 82.064 และ Significant = 0.000 
สามารถเขียนเป็นสมการไดด้งันี ้
  𝑌  =      1.154 + 0.530 (X1) - 0.381 (X4) + 0.553 (X6) 

 เมื่อ 𝑌    =      ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ 

X1   =   กลยทุธข์ององคก์าร 
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X4   =   บคุลากรขององคก์าร 

X6    =   ค่านิยมร่วมขององคก์าร 

     หมายเหต:ุ  ไม่ความสมัพนัธ ์  

 X2 โครงสรา้งขององคก์าร 

 X3  รูปแบบการบรหิารขององคก์าร 

 X5  ระบบขององคก์าร 

ส าหรบัการพิจารณาตวัแปรปัจจยัดา้นการจัดการภายในองคก์ารแต่ละตัวมีความสมัพันธ์
กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นคุณภาพของงาน อย่างมีนัยส าคญัหรือไม่ 
จะพิจารณาด้วยระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 จากค่า Sig. ที่น้อยกว่า 0.05 เมื่อเปรียบเทียบจาก
ตาราง 

ผลการวิเคราะห์พบว่า กลยุทธ์ขององค์การ บุคลากรขององค์การ และค่านิยมร่วมของ
องคก์าร มีความสมัพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นคุณภาพ
ของงาน เมื่อพิจารณาจากค่าความชันของเส้นถดถอย (B) หมายความว่า เมื่อด้านกลยุทธ์ของ
องคก์าร มีค่าเพิ่มสูงขึน้ ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นคุณภาพของงาน จะ
เพิ่มขึน้ 0.530 หน่วย เมื่อดา้นบุคลากรขององคก์าร มีค่าเพิ่มสูงขึน้ ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพ ด้านคุณภาพของงาน จะลดลง 0.381 หน่วย เนื่องจากเมื่อโรงพยาบาลมีการจัด
อบรมเชิงวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อเสริมสรา้งทักษะทางวิชาชีพ มีกฎระเบียบและ
ขัน้ตอนการปฏิบติังานตามต าแหน่งและหน่วยงานที่ปฏิบติังานที่มากขึน้ ส่งผลใหคุ้ณภาพของงาน
ของพยาบาลวิชาชีพลดลง และเมื่อดา้นค่านิยมร่วมขององคก์าร มีค่าเพิ่มสูงขึน้ ประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นคุณภาพของงาน จะเพิ่มขึน้ 0.553 หน่วย อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 

ค่า Adjusted R Square เท่ากับ 0.544 แสดงว่า ปัจจัยดา้นการจัดการภายในองคก์าร คือ
กลยุทธข์ององคก์าร บุคลากรขององคก์าร และค่านิยมร่วมขององคก์าร สามารถอธิบายประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นคณุภาพของงาน เท่ากบั 54.40% อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั 0.05 
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ส่วนปัจจัยดา้นการจัดการภายในองคก์าร ไดแ้ก่ โครงสรา้งขององคก์าร รูปแบบการบริหาร
ขององค์การ และระบบขององค์การ ไม่สามารถอธิบายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพ ดา้นคณุภาพของงาน ได ้

ตาราง 34 ผลการวิเคราะหส์มการถดถอยพหคุณูปัจจยัดา้นการจดัการในองคก์ารกบัประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นปรมิาณ 

ปัจจยัดา้นการจดัการภายในองคก์าร 
ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพ 

B Std. Error Beta t Sig. 

ค่าคงที่ 2.090 0.285   7.341 0.000 

X1 กลยทุธข์ององคก์าร -0.068 0.097 -0.068 -0.696 0.487 

X2 โครงสรา้งขององคก์าร -0.233 0.086 -0.176 -2.706 0.007* 

X3 รูปแบบการบรหิารขององคก์าร 0.100 0.085 0.083 1.173 0.242 

X4 บคุลากรขององคก์าร 0.490 0.084 0.607 5.818 0.000* 

X5 ระบบขององคก์าร -0.275 0.070 -0.284 -3.905 0.000* 

X6 ค่านิยมรว่มขององคก์าร 0.441 0.079 0.351 5.551 0.000* 

R2 0.365   

Adjusted R2 0.356   

F 38.427   

Significant 0.000   

 
จากตารางที่ 34  ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงเสน้พหุคูณ (Multiple Linear Regression 

Analysis) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการจัดการภายในองคก์ารกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ด้านปริมาณ มีค่า F = 38.427 และ Significant = 0.000 สามารถ
เขียนเป็นสมการไดด้งันี ้
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  𝑌  =      2.090 - 0.233 (X2) + 0.490 (X4) – 0.275 (X5) + 0.441 (X6) 

 เมื่อ 𝑌    =      ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ 

X2   =   โครงสรา้งขององคก์าร 

X4   =   บคุลากรขององคก์าร 

X5    =   ระบบขององคก์าร 

X6   =   ค่านิยมร่วมขององคก์าร 

     หมายเหต:ุ  ไม่ความสมัพนัธ ์  

 X1  กลยทุธข์ององคก์าร 

 X3 รูปแบบการบริหารขององคก์าร 

ส าหรบัการพิจารณาตวัแปรปัจจยัดา้นการจัดการภายในองคก์ารแต่ละตัวมีความสมัพันธ์
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ  ด้านปริมาณ อย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ จะ
พิจารณาดว้ยระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 จากค่า Sig. ที่นอ้ยกว่า 0.05 เมื่อเปรียบเทียบจากตาราง 

ผลการวิเคราะหพ์บว่า โครงสรา้งขององคก์าร บุคลากรขององคก์าร ระบบขององคก์าร และ
ค่านิยมรว่มขององคก์าร มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ 
ดา้นปริมาณ เมื่อพิจารณาจากค่าความชนัของเสน้ถดถอย (B) หมายความว่า เมื่อดา้นโครงสรา้งของ
องคก์าร มีค่าเพิ่มสูงขึน้ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ด้านปริมาณ จะลดลง  
0.233 หน่วย เมื่อโรงพยาบาลมีการก าหนดแผนการท างานและนโยบายแต่ละหน่วยงาน ก าหนด
ขัน้ตอนการท างานหลายขัน้ตอน ท าใหก้ารปฏิบติังานไดบ้รรลผุลตามเป้าหมายที่ก าหนดนอ้ยลง เมื่อ
ดา้นบุคลากรขององค์การ มีค่าเพิ่มสูงขึน้ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้น
ปริมาณ จะเพิ่มขึน้ 0.490 หน่วย เมื่อด้านระบบขององค์การ มีค่าเพิ่มสูงขึน้ ประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นปริมาณ จะลดลง 0.275 หน่วย เมื่อโรงพยาบาลมีการจัดระบบ
การท างานของแต่ละแผนกที่ชัดเจนและไม่ซ  า้ซอ้นมากขึน้ ท าใหป้ริมาณที่เหมาะสมในการบริหาร
จดัการไดน้อ้ยลง และเมื่อดา้นค่านิยมร่วมขององคก์าร มีค่าเพิ่มสงูขึน้ ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นปรมิาณ จะเพิ่มขึน้ 0.441 หน่วย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 



  108 

ค่า Adjusted R Square เท่ากับ 0.356 แสดงว่า ปัจจัยดา้นการจัดการภายในองคก์าร คือ
กลยุทธ์ขององคก์าร รูปแบบการบริหารขององคก์าร และค่านิยมร่วมขององคก์าร สามารถอธิบาย
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นปรมิาณ เท่ากบั 35.60% อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 

สว่นปัจจยัดา้นการจดัการภายในองคก์าร ไดแ้ก่ กลยทุธข์ององคก์ารและรูปแบบการบรหิาร
ขององคก์าร ไม่สามารถอธิบายประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นปรมิาณ ได ้

ตาราง 35 ผลการวิเคราะหส์มการถดถอยพหคุณูปัจจยัดา้นการจดัการในองคก์ารกบัประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นเวลา 

ปัจจยัดา้นการจดัการภายในองคก์าร 
ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพ 

B Std. Error Beta t Sig. 

ค่าคงที่ 2.278 0.205   11.126 0.000 

X1 กลยทุธข์ององคก์าร 0.211 0.070 0.311 3.011 0.003* 

X2 โครงสรา้งขององคก์าร -0.122 0.062 -0.135 -1.965 0.050* 

X3 รูปแบบการบรหิารขององคก์าร 0.177 0.061 0.216 2.899 0.004* 

X4 บคุลากรขององคก์าร 0.011 0.061 0.019 0.177 0.860 

X5 ระบบขององคก์าร -0.072 0.051 -0.110 -1.425 0.155 

X6 ค่านิยมรว่มขององคก์าร 0.248 0.057 0.290 4.348 0.000* 

R2 0.291   

Adjusted R2 0.281   

F 27.467   

Significant 0.000   
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จากตารางที่ 35 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงเสน้พหุคูณ (Multiple Linear Regression 
Analysis) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการจัดการภายในองคก์ารกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นเวลา มีค่า F = 27.467 และ Significant = 0.000 สามารถเขียน
เป็นสมการไดด้งันี ้
  𝑌  =      2.278 + 0.211 (X1) - 0.122 (X2) + 0.177 (X3) + 0.248 (X6) 

 เมื่อ 𝑌    =      ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ 

X1 =   กลยทุธข์ององคก์าร 

X2    =   โครงสรา้งขององคก์าร 

X3   =   รูปแบบการบรหิารขององคก์าร 

X6   =   ค่านิยมร่วมขององคก์าร 

     หมายเหต:ุ  ไม่ความสมัพนัธ ์  

 X4 บคุลากรขององคก์าร 

 X5 ระบบขององคก์าร 

ส าหรบัการพิจารณาตวัแปรปัจจยัดา้นการจัดการภายในองคก์ารแต่ละตัวมีความสมัพันธ์
กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นเวลา อย่างมีนัยส าคญัหรือไม่ จะพิจารณา
ดว้ยระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 จากค่า Sig. ที่นอ้ยกว่า 0.05 เมื่อเปรียบเทียบจากตาราง 

ผลการวิเคราะหพ์บว่า กลยุทธ์ขององคก์าร โครงสรา้งขององคก์าร รูปแบบการบริหารของ
องคก์าร และค่านิยมร่วมขององคก์าร มีความสมัพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นเวลา เมื่อพิจารณาจากค่าความชนัของเสน้ถดถอย (B) หมายความว่า เมื่อดา้น
กลยุทธ์ขององคก์าร มีค่าเพิ่มสูงขึน้ ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นเวลา จะ
เพิ่มขึน้ 0.211 หน่วย เมื่อดา้นโครงสรา้งขององคก์าร มีค่าเพิ่มสงูขึน้ ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นเวลา จะลดลง 0.122 หน่วย เมื่อดา้นรูปแบบการบริหารขององคก์าร มีค่าเพิ่ม
สงูขึน้ ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นเวลา จะเพิ่มขึน้ 0.177 หน่วย และเมื่อ
ดา้นค่านิยมร่วมขององคก์าร มีค่าเพิ่มสงูขึน้ ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้น
เวลา จะเพิ่มขึน้ 0.248 หน่วย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ค่า Adjusted R Square เท่ากับ 0.281 แสดงว่า ปัจจัยดา้นการจัดการภายในองคก์าร คือ
กลยุทธ์ขององค์การ โครงสรา้งขององค์การ รูปแบบการบริหารขององค์การ และค่านิยมร่วมของ
องคก์าร สามารถอธิบายประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นเวลา เท่ากบั 28.10% 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ส่วนปัจจัยด้านการจัดการภายในองค์การ ได้แก่ บุคลากรขององค์การ และระบบของ
องคก์าร ไม่สามารถอธิบายประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นเวลา ได ้

ตาราง 36 ผลการวิเคราะหส์มการถดถอยพหคุณูปัจจยัดา้นการจดัการในองคก์ารกบัประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

ปัจจยัดา้นการจดัการภายในองคก์าร 
ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพ 

B Std. Error Beta t Sig. 

ค่าคงที่ 1.619 0.223   7.259 0.000 

X1 กลยทุธข์ององคก์าร 0.223 0.076 0.302 2.927 0.004* 

X2 โครงสรา้งขององคก์าร 0.092 0.068 0.093 1.357 0.176 

X3 รูปแบบการบรหิารขององคก์าร 0.167 0.067 0.187 2.508 0.013* 

X4 บคุลากรขององคก์าร -0.198 0.066 -0.331 -3.003 0.003* 

X5 ระบบขององคก์าร 0.010 0.055 0.014 0.185 0.853 

X6 ค่านิยมรว่มขององคก์าร 0.334 0.062 0.358 5.372 0.000* 

R2 0.292   

Adjusted R2 0.282   

F 27.597   

Significant 0.000   
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จากตารางที่ 36 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงเสน้พหุคูณ (Multiple Linear Regression 
Analysis) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการจัดการภายในองคก์ารกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน มีค่า F = 27.597 และ Significant = 
0.000 สามารถเขียนเป็นสมการไดด้งันี ้
  Y  =     01.771 + 0.253 (X1) + 0.111 (X3) + 0.395 (X4) + 0.395 (X6) 

 เมื่อ Y    =      ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ 

X1   =   กลยทุธข์ององคก์าร 

X3   =   รูปแบบการบรหิารขององคก์าร 

X4   =   บคุลากรขององคก์าร 

X6  =   ค่านิยมร่วมขององคก์าร 

     หมายเหต:ุ  ไม่ความสมัพนัธ ์  
 X2 โครงสรา้งขององคก์าร 

 X5 ระบบขององคก์าร 

ส าหรบัการพิจารณาตวัแปรปัจจยัดา้นการจัดการภายในองคก์ารแต่ละตัวมีความสมัพันธ์
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ  ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน อย่างมี
นัยส าคัญหรือไม่ จะพิจารณาดว้ยระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 จากค่า Sig. ที่น้อยกว่า 0.05 เมื่อ
เปรียบเทียบจากตาราง 

ผลการวิเคราะหพ์บว่า กลยุทธ์ขององคก์าร รูปแบบการบริหารขององคก์าร บุคลากรของ
องคก์าร และค่านิยมร่วมขององคก์าร มีความสมัพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน เมื่อพิจารณาจากค่าความชันของเสน้ถดถอย (B) 
หมายความว่า เมื่อดา้นกลยทุธข์ององคก์าร มีค่าเพิ่มสงูขึน้ ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาล
วิชาชีพ ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน จะเพิ่มขึน้ 0.223 หน่วย เมื่อด้านรูปแบบการบริหารของ
องค์การ มีค่าเพิ่มสูงขึน้ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ด้านค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน จะเพิ่มขึน้ 0.167 หน่วย เมื่อดา้นบุคลากรขององคก์าร มีค่าเพิ่มสูงขึน้ ประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน จะลดลง 0.198 หน่วย และเมื่อดา้น
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ค่านิยมร่วมขององค์การ มีค่าเพิ่มสูงขึน้ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ด้าน
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน จะเพิ่มขึน้ 0.334 หน่วย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ค่า Adjusted R Square เท่ากับ 0.282 แสดงว่า ปัจจัยดา้นการจัดการภายในองคก์าร คือ
กลยุทธ์ขององค์การ รูปแบบการบริหารขององค์การ บุคลากรขององค์การ และค่านิยมร่วมของ
องค์การ สามารถอธิบายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ด้านค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน เท่ากบั 28.20% อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ส่วนปัจจัยด้านการจัดการภายในองค์การ ได้แก่ โครงสรา้งขององค์การ และระบบของ
องคก์าร ไม่สามารถอธิบายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินงาน ได ้

สมมติฐานที่  3 ปัจจัยด้านการจัดการด้านเวลา ได้แก่ การต่ืนนอน การจัดตารางเวลา 
เรียงล าดับการท างาน แบ่งเวลาการท างาน การจัดระเบียบการท างาน และ เวลาพักผ่อน มีอิทธิพล
ต่อประสทิธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ 

การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี ้ ผู ้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติอ้างอิง  (Inferential 
Statistics) วิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) และก าหนดระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ (Level of Significance) ที่ระดบั 0.05 เพื่อทดสอบสมมติฐาน ปรากฏตามตาราง 
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ตาราง 37 ผลการวิเคราะหส์มการถดถอยพหคุณูการจดัการเวลากบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวม 

การจดัการเวลา 
ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพ 

B Std. Error Beta t Sig. 

ค่าคงที่ 1.305 0.089   14.639 0.000 

X1  ตื่นนอนแต่เชา้ -0.069 0.016 -0.136 -4.445 0.000* 

X2  จดัตารางเวลา 0.213 0.021 0.354 10.296 0.000* 

X3  เรียงล าดบัความส าคญั 0.318 0.027 0.418 11.930 0.000* 

X4  แบ่งเวลางานและเวลาส่วนตวั -0.087 0.030 -0.121 -2.948 0.003* 

X5 จดัการงานยากก่อน 0.148 0.030 0.211 4.924 0.000* 

X6  เวลาพกั 0.173 0.021 0.311 8.223 0.000* 

R2 0.765   

Adjusted R2 0.761   

F 217.288   

Significant 0.000   

 
จากตารางที่ 37 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงเสน้พหุคูณ (Multiple Linear Regression 

Analysis) แสดงความสมัพันธร์ะหว่างการจัดการเวลากับประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาล
วิชาชีพ โดยรวม มีค่า F = 217.288 และ Significant = 0.000 สามารถเขียนเป็นสมการไดด้งันี ้
  Y =      1.305 - 0.0.69 (X1) + 0.213 (X2) + 0.318 (X3) - 0.087 (X4)  

+ 0.148 (X5) + 0.173 (X6) 

 เมื่อ Y    =      ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ 

X1   =   ต่ืนนอนแต่เชา้ 
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X2   =   จดัตารางเวลา 

X3   =   เรียงล าดบัความส าคญั 

X4   =   แบ่งเวลางานและเวลาส่วนตวั 

X5   =   จดัการงานยากก่อน 

X6   =   เวลาพกั 

ส าหรบัการพิจารณาตัวแปรการจัดการเวลาแต่ละตัวมีความสมัพันธ์กับประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวม อย่างมีนยัส าคญัหรือไม่ จะพิจารณาดว้ยระดบัความเชื่อมั่น
รอ้ยละ 95 จากค่า Sig. ที่นอ้ยกว่า 0.05 เมื่อเปรียบเทียบจากตาราง 

ผลการวิเคราะหพ์บว่า ต่ืนนอนแต่เชา้ จดัตารางเวลา เรียงล าดบัความส าคญั แบ่งเวลางาน
และเวลาส่วนตัว จัดการงานยากก่อน และเวลาพัก มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวม เมื่อพิจารณาจากค่าความชันของเส้นถดถอย (B) 
หมายความว่า เมื่อด้านต่ืนนอนแต่เชา้ มีค่าเพิ่มสูงขึน้ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพ โดยรวม จะลดลง 0.069 หน่วย เมื่อด้านจัดตารางเวลา มีค่าเพิ่มสูงขึน้ ประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวม จะเพิ่มขึน้ 0.213 หน่วย เมื่อดา้นเรียงล าดับความส าคัญ มี
ค่าเพิ่มสงูขึน้ ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวม จะเพิ่มขึน้ 0.318 หน่วย ดา้น 
แบ่งเวลางานและเวลาส่วนตัว มีค่าเพิ่มสูงขึน้ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ 
โดยรวม จะลดลง 0.087 หน่วย เมื่อด้านจัดการงานยากก่อน มีค่าเพิ่มสูงขึน้ ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวม จะเพิ่มขึน้ 0.148 หน่วย และเมื่อด้านเวลาพัก มีค่าเพิ่ม
สูงขึน้ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวม จะเพิ่มขึน้  0.173 หน่วย อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ค่า Adjusted R Square เท่ากับ 0.761 แสดงว่า การจัดการเวลา คือ ต่ืนนอนแต่เช้า จัด
ตารางเวลา เรียงล าดบัความส าคญั แบ่งเวลางานและเวลาส่วนตวั จดัการงานยากก่อน และเวลาพัก 
สามารถอธิบายประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวม เท่ากับ 76.10% อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 38 ผลการวิเคราะหส์มการถดถอยพหคุณูการจดัการเวลากบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นคณุภาพของงาน 

การจดัการเวลา 
ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพ 

B Std. Error Beta t Sig. 

ค่าคงที่ 2.014 0.119   16.902 0.000 

X1  ตื่นนอนแต่เชา้ -0.056 0.021 -0.106 -2.711 0.007* 

X2  จดัตารางเวลา 0.242 0.028 0.385 8.730 0.000* 

X3  เรียงล าดบัความส าคญั 0.259 0.036 0.327 7.272 0.000* 

X4  แบ่งเวลางานและเวลาส่วนตวั -0.238 0.040 -0.316 -6.007 0.000* 

X5 จดัการงานยากก่อน 0.004 0.040 0.006 0.108 0.914 

X6  เวลาพกั 0.315 0.028 0.544 11.212 0.000* 

R2 0.613   

Adjusted R2 0.607   

F 105.735   

Significant 0.000   

 
จากตารางที่ 38 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงเสน้พหุคูณ (Multiple Linear Regression 

Analysis) แสดงความสมัพันธ์ระหว่างการจัดการเวลากับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพ ดา้นคณุภาพของงาน มีค่า F = 105.735 และ Significant = 0.000 สามารถเขียนเป็นสมการ
ไดด้งันี ้
  Y  =      2.014 - 0.0.56 (X1) + 0.242 (X2  ) + 0.259 (X3) - 0.238 (X4)  

+ 0.315 (X6) 

 เมื่อ Y     =      ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ 
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X1   =   ต่ืนนอนแต่เชา้ 

X2   =   จดัตารางเวลา 

X3   =   เรียงล าดบัความส าคญั 

X4   =   แบ่งเวลางานและเวลาส่วนตวั 

X6   =   เวลาพกั 

     หมายเหต:ุ  ไม่ความสมัพนัธ ์  

             X5 จดัการงานยากก่อน 

ส าหรบัการพิจารณาตัวแปรการจัดการเวลาแต่ละตัวมีความสมัพันธ์กับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ด้านคุณภาพของงาน อย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ จะพิจารณาดว้ย
ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 จากค่า Sig. ที่นอ้ยกว่า 0.05 เมื่อเปรียบเทียบจากตาราง 

ผลการวิเคราะหพ์บว่า ต่ืนนอนแต่เชา้ จดัตารางเวลา เรียงล าดบัความส าคญั แบ่งเวลางาน
และเวลาส่วนตัว จัดการงานยากก่อน และเวลาพัก มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นคณุภาพของงาน  เมื่อพิจารณาจากค่าความชันของเสน้ถดถอย 
(B) หมายความว่า เมื่อดา้นต่ืนนอนแต่เชา้ มีค่าเพิ่มสงูขึน้ ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาล
วิชาชีพ ด้านคุณภาพของงาน  จะลดลง 0.056 หน่วย เมื่อด้านจัดตารางเวลา มีค่าเพิ่มสูงขึน้ 
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นคณุภาพของงาน  จะเพิ่มขึน้ 0.242 หน่วย เมื่อ
ดา้นเรียงล าดับความส าคัญ มีค่าเพิ่มสูงขึน้ ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้น
คุณภาพของงาน จะเพิ่มขึน้ 0.259 หน่วย ด้านแบ่งเวลางานและเวลาส่วนตัว มีค่าเพิ่มสูงขึน้ 
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นคุณภาพของงาน จะลดลง 0.238 หน่วย และ
เมื่อดา้นเวลาพัก มีค่าเพิ่มสงูขึน้ ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นคุณภาพของ
งาน จะเพิ่มขึน้ 0.315 หน่วย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ค่า Adjusted R Square เท่ากับ 0.607 แสดงว่า การจัดการเวลา คือ ต่ืนนอนแต่เช้า จัด
ตารางเวลา เรียงล าดับความส าคัญ แบ่งเวลางานและเวลาส่วนตัว และเวลาพัก สามารถอธิบาย
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ด้านคุณภาพของงาน เท่ากับ 60.70% อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ส่วนการจัดการเวลา ได้แก่ จัดการงานยากก่อน  ไม่สามารถอธิบายประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นคณุภาพของงาน ได ้

ตาราง 39 ผลการวิเคราะหส์มการถดถอยพหคุณูการจดัการเวลากบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นปริมาณ 

การจดัการเวลา 
ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพ 

B Std. Error Beta t Sig. 

ค่าคงที่ -0.177 0.179   -0.993 0.321 

X1  ตื่นนอนแต่เชา้ 0.015 0.031 0.018 0.468 0.640 

X2  จดัตารางเวลา 0.175 0.041 0.185 4.230 0.000* 

X3  เรียงล าดบัความส าคญั 0.353 0.053 0.295 6.623 0.000* 

X4  แบ่งเวลางานและเวลาส่วนตวั 0.096 0.059 0.084 1.615 0.107 

X5 จดัการงานยากก่อน 0.134 0.060 0.121 2.216 0.027* 

X6  เวลาพกั 0.254 0.042 0.291 6.035 0.000* 

R2 0.619   

Adjusted R2 0.613   

F 108.355   

Significant 0.000   

 
จากตารางที่ 39 ผลการวิเคราะหก์ารวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงเสน้พหุคูณ (Multiple Linear 

Regression Analysis) แสดงความสมัพันธ์ระหว่างการจัดการเวลากับประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของพยาบาลวิชาชีพ ด้านปริมาณ มีค่า F = 108.355 และ Significant = 0.000 สามารถเขียนเป็น
สมการไดด้งันี ้
  Y  =      -0.177 + 0.175 (X2) + 0.353 (X3) + 0.134 (X5) + 0.254 (X6) 



  118 

 เมื่อ Y   =      ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ 

X2     =   จดัตารางเวลา 

X3     =   เรียงล าดบัความส าคญั 

X5    =   จดัการงานยากก่อน 

X6     =   เวลาพกั 

    หมายเหต:ุ  ไม่ความสมัพนัธ ์  

 X1   ต่ืนนอนแต่เชา้ 

 X4  แบ่งเวลางานและเวลาสว่นตวั 

ส าหรบัการพิจารณาตัวแปรการจัดการเวลาแต่ละตัวมีความสมัพันธ์กับประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นปริมาณ อย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ จะพิจารณาดว้ยระดับความ
เชื่อมั่นรอ้ยละ 95 จากค่า Sig. ที่นอ้ยกว่า 0.05 เมื่อเปรียบเทียบจากตาราง 

ผลการวิเคราะหพ์บว่า จดัตารางเวลา เรียงล าดบัความส าคญั จดัการงานยากก่อน และจัด
ตารางเวลา มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นปรมิาณ  
เมื่อพิจารณาจากค่าความชันของเสน้ถดถอย (B) หมายความว่า เมื่อดา้นจัดตารางเวลา มีค่าเพิ่ม
สูงขึน้ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นปริมาณ จะเพิ่มขึน้ 0.175 หน่วย เมื่อ
ดา้นเรียงล าดับความส าคัญ มีค่าเพิ่มสูงขึน้ ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้น
ปริมาณ จะเพิ่มขึน้ 0.353 หน่วย ด้านจัดการงานยากก่อน มีค่าเพิ่มสูงขึ ้น ประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นปริมาณ จะลดลง 0.134 หน่วย และเมื่อดา้นเวลาพัก มีค่าเพิ่ม
สงูขึน้ ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นปรมิาณ จะเพิ่มขึน้ 0.254 หน่วย อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ค่า Adjusted R Square เท่ากับ 0.613 แสดงว่า การจัดการเวลา คือ จัดตารางเวลา 
เรียงล าดับความส าคัญ จัดการงานยากก่อน และเวลาพัก สามารถอธิบายประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นปรมิาณ เท่ากบั 61.30% อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ส่วนการจัดการเวลา ไดแ้ก่ ต่ืนนอนแต่เชา้ และแบ่งเวลางานและเวลาส่วนตัว ไม่สามารถ
อธิบายประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นปรมิาณ ได ้
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ตาราง 40 ผลการวิเคราะหส์มการถดถอยพหคุณูการจดัการเวลากบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นเวลา 

การจดัการเวลา 
ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพ 

B Std. Error Beta t Sig. 

ค่าคงที่ 1.624 0.123   13.258 0.000 

X1  ตื่นนอนแต่เชา้ -0.172 0.021 -0.315 -8.029 0.000* 

X2  จดัตารางเวลา 0.297 0.028 0.462 10.446 0.000* 

X3  เรียงล าดบัความส าคญั 0.229 0.037 0.282 6.260 0.000* 

X4  แบ่งเวลางานและเวลาส่วนตวั -0.066 0.041 -0.085 -1.611 0.108 

X5 จดัการงานยากก่อน 0.266 0.041 0.354 6.430 0.000* 

X6  เวลาพกั 0.065 0.029 0.110 2.267 0.024* 

R2 0.612   

Adjusted R2 0.606   

F 105.496   

Significant 0.000   

 
จากตารางที่ 40 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงเสน้พหุคูณ (Multiple Linear Regression 

Analysis) แสดงความสมัพันธ์ระหว่างการจัดการเวลากับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพ ดา้นเวลา มีค่า F = 105.496 และ Significant = 0.000 สามารถเขียนเป็นสมการไดด้งันี ้
  Y  =      1.624 - 0.172 (X1) + 0.297 (X2) + 0.229 (X3  ) - 0.266 (X5)  

+ 0.065 (X6) 

 เมื่อ Y     =      ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ 

X1  =   ต่ืนนอนแต่เชา้ 
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X2   =   จดัตารางเวลา 

X3   =   เรียงล าดบัความส าคญั 

X5   =   จดัการงานยากก่อน 

X6   =   เวลาพกั 

     หมายเหต:ุ  ไม่ความสมัพนัธ ์  

 X4 แบ่งเวลางานและเวลาสว่นตวั 

ส าหรบัการพิจารณาตัวแปรการจัดการเวลาแต่ละตัวมีความสมัพันธ์กับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ด้านเวลา อย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ จะพิจารณาด้วยระดับความ
เชื่อมั่นรอ้ยละ 95 จากค่า Sig. ที่นอ้ยกว่า 0.05 เมื่อเปรียบเทียบจากตาราง 

ผลการวิเคราะหพ์บว่า ต่ืนนอนแต่เชา้ จดัตารางเวลา เรียงล าดบัความส าคญั แบ่งเวลางาน
และเวลาส่วนตัว จัดการงานยากก่อน และเวลาพัก มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ด้านเวลา  เมื่อพิจารณาจากค่าความชันของเส้นถดถอย (B) 
หมายความว่า เมื่อด้านต่ืนนอนแต่เชา้ มีค่าเพิ่มสูงขึน้ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพ ดา้นเวลา จะลดลง 0.172 หน่วย เมื่อดา้นจัดตารางเวลา มีค่าเพิ่มสูงขึน้ ประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นเวลา จะเพิ่มขึน้ 0.297 หน่วย เมื่อดา้นเรียงล าดบัความส าคญั มี
ค่าเพิ่มสูงขึน้ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นเวลา จะเพิ่มขึน้  0.229 หน่วย 
ดา้นจัดการงานยากก่อน มีค่าเพิ่มสูงขึน้ ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นเวลา 
จะลดลง 0.266 หน่วย และเมื่อด้านเวลาพัก มีค่าเพิ่มสูงขึน้ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นเวลา จะเพิ่มขึน้ 0.065 หน่วย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ค่า Adjusted R Square เท่ากับ 0.606 แสดงว่า การจัดการเวลา คือ ต่ืนนอนแต่เช้า จัด
ตารางเวลา เรียงล าดับความส าคัญ จัดการงานยากก่อนและเวลาพัก สามารถอธิบายประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นเวลาเท่ากบั 60.60% อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ส่วนการจดัการเวลา ไดแ้ก่ แบ่งเวลางานและเวลาส่วนตวั ไม่สามารถอธิบายประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นเวลา ได ้
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ตาราง 41 ผลการวิเคราะหส์มการถดถอยพหคุณูการจดัการเวลากบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

การจดัการเวลา 
ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพ 

B Std. Error Beta t Sig. 

ค่าคงที่ 1.246 0.137   9.109 0.000 

X1  ตื่นนอนแต่เชา้ -0.018 0.024 -0.031 -0.767 0.444 

X2  จดัตารางเวลา 0.082 0.032 0.117 2.594 0.010* 

X3  เรียงล าดบัความส าคญั 0.504 0.041 0.568 12.323 0.000* 

X4  แบ่งเวลางานและเวลาส่วนตวั -0.077 0.046 -0.092 -1.702 0.090 

X5 จดัการงานยากก่อน 0.202 0.046 0.247 4.375 0.000* 

X6  เวลาพกั 0.040 0.032 0.061 1.229 0.220 

R2 0.593   

Adjusted R2 0.587   

F 97.431   

Significant 0.000   

 
จากตารางที่ 41 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงเสน้พหุคูณ (Multiple Linear Regression 

Analysis) แสดงความสมัพันธ์ระหว่างการจัดการเวลากับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพ ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน มีค่า F = 97.431 และ Significant = 0.000 สามารถเขียน
เป็นสมการไดด้งันี ้
  Y  =      1.246 + 0.082 (X2) + 0.504 (X3) + 0.202 (X5)  

 เมื่อ Y    =      ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ 

X2   =   จดัตารางเวลา 
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X3   =   เรียงล าดบัความส าคญั 

X5   =   จดัการงานยากก่อน 

    หมายเหต:ุ  ไม่ความสมัพนัธ ์  

 X1 ต่ืนนอนแต่เชา้ 

 X4  แบ่งเวลางานและเวลาส่วนตวั 

 X6  เวลาพกั 

ส าหรบัการพิจารณาตัวแปรการจัดการเวลาแต่ละตัวมีความสมัพันธ์กับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ  ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน อย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ จะ
พิจารณาดว้ยระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 จากค่า Sig. ที่นอ้ยกว่า 0.05 เมื่อเปรียบเทียบจากตาราง 

ผลการวิเคราะหพ์บว่า จัดตารางเวลา เรียงล าดับความส าคัญ และจัดการงานยากก่อน มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินงาน  เมื่อพิจารณาจากค่าความชันของเสน้ถดถอย (B) หมายความว่า เมื่อดา้นจัดตารางเวลา 
มีค่าเพิ่มสงูขึน้ ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน จะ
เพิ่มขึน้ 0.082 หน่วย เมื่อดา้นเรียงล าดับความส าคัญ มีค่าเพิ่มสูงขึน้ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน จะเพิ่มขึน้ 0.504 หน่วย และเมื่อดา้นจัดการ
งานยากก่อน มีค่าเพิ่มสงูขึน้ ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินงาน จะเพิ่มขึน้ 0.202 หน่วย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ค่า Adjusted R Square เท่ากับ 0.587 แสดงว่า การจัดการเวลา คือ จัดตารางเวลา 
เรียงล าดับความส าคัญ และจัดการงานยากก่อน สามารถอธิบายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน เท่ากบั 58.70% อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

ส่วนการจัดการเวลา ไดแ้ก่ ต่ืนนอนแต่เชา้ แบ่งเวลางานและเวลาส่วนตัว และเวลาพัก ไม่
สามารถอธิบายประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน ได ้
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตาราง 42 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 

ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของ

พยาบาลวิชาชีพ 

อาย ุ ประสบการณใ์น

การท างาน 

สถานภาพ

สมรส 

รายไดต้่อเดือน 

1. ดา้นคณุภาพของงาน 

 

X X   

0.525 0.381 0.000 0.000 

2. ดา้นปรมิาณ X    

0.357 0.000* 0.000 0.000 

3. ดา้นเวลา 

 

    

0.001* 0.000* 0.000 0.000 

4. ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการ  X   

ด าเนินงาน 0.047* 0.330 0.000 0.000 

 -    

รวม 0.160 0.000* 0.000 0.000 

 

หมายเหต:ุ * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

    หมายถึง เป็นไปตามสมมตฐิาน 

    X  หมายถึง ไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน 

จากตารางที่ 42 พบว่าผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ใน
การท างาน สถานภาพสมรส และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ส่วนพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ แตกต่างกัน มี
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
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ตาราง 43 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 

ปัจจยัดา้นการจดัการ 

ภายในองคก์าร 

ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพ 

ดา้นคณุภาพ

ของงาน 

ดา้นปรมิาณ ดา้นเวลา ดา้นคา่ใชจ้า่ย

ในการ

ด าเนินงาน 

รวม 

1. กลยทุธข์ององคก์าร  (+) X  (+)  (+)  (+) 

2. โครงสรา้งขององคก์าร X  (-)  (-) X X 

3. รูปแบบการบรหิารขององคก์าร X X  (+)  (+) X 

4. บคุลากรขององคก์าร  (-)  (+) X  (-)  (+) 

5. ระบบขององคก์าร X  (-) X X X 

6. ค่านิยมรว่มขององคก์าร  (+)  (+)  (+)  (+)  (+) 

 

หมายเหต:ุ   หมายถึง มีอิทธิพล 

      X   หมายถึง ไม่มีอิทธิพล 

     (+) หมายถึง มีอิทธิพลเชิงบวก 

     (-) หมายถึง มีอิทธิพลเชิงลบ 

จากตารางที่ 43 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ปัจจัยด้านการจัดการภายใน
องคก์าร คือ กลยุทธข์ององคก์าร บุคลากรขององคก์าร และค่านิยมร่วมขององคก์าร สามารถอธิบาย
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ส่วนปัจจัยด้านการจัดการภายในองค์การ 
โครงสรา้งขององค์การ รูปแบบการบริหารขององคก์าร และระบบขององค์การ ไม่สามารถอธิบาย
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพได ้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 44 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 

การจดัการเวลา 

ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพ 

ดา้นคณุภาพ 

ของงาน 

ดา้นปรมิาณ ดา้นเวลา ดา้นคา่ใชจ้า่ย

ในการ

ด าเนินงาน 

รวม 

1. ตื่นนอนแต่เชา้  (-) X  (-) X  (-) 

2. จดัตารางเวลา  (+)  (+)  (+)  (+)  (+) 

3. เรียงล าดบัความส าคญั  (+)  (+)  (+)  (+)  (+) 

4. แบ่งเวลางานและเวลาส่วนตวั  (-) X X X  (-) 

5. จดัการงานยากก่อน X  (+)  (+)  (+)  (+) 

6. เวลาพกั  (+)  (+)  (+) X  (+) 

 

หมายเหต:ุ   หมายถึง มีอิทธิพล 

      X   หมายถึง ไม่มีอิทธิพล 

     (+) หมายถึง มีอิทธิพลเชิงบวก 

     (-) หมายถึง มีอิทธิพลเชิงลบ 

จากตารางที่ 44 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า การจัดการเวลา คือ ต่ืนนอนแต่
เชา้ จัดตารางเวลา เรียงล าดับความส าคัญ แบ่งเวลางานและเวลาส่วนตัว จัดการงานยากก่อน และ
เวลาพกั สามารถอธิบายประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั 0.05 



 
   

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัยศึกษาค้นคว้า 
การศึกษาเรื่องอิทธิพลของปัจจัยด้านการจัดการในองค์การและการจัดการเวลาต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐบาลขนาดใหญ่ในพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านการจัดการในองค์การและการ
จดัการเวลาต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรฐับาลขนาดใหญ่ใน
พืน้ที่กรุงเทพมหานคร และศึกษาสภาพปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรฐับาลขนาดใหญ่ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษา
อิทธิพลของปัจจยัดา้นการจดัการในองคก์ารและการจดัการเวลาต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรฐับาลขนาดใหญ่ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ท าใหท้ราบถึงอิทธิพลของ
ปัจจยัดา้นการจดัการในองคก์ารและการจดัการเวลาที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลรฐับาลขนาดใหญ่ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยสรา้งแรงจูงใจ ลดอัตรา
การลาออกของพยาบาลวิชาชีพ และท าใหม้ีผลการปฏิบติังานในการท างานมากขึน้ และเพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการพัฒนาทรพัยากรมนุษยข์องโรงพยาบาลรฐับาลใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้จากการ
พฒันาศกัยภาพของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งมีสว่นส าคญัในการพฒันาทรพัยากรมนษุยข์ององคก์าร 

ประชากรที่ใชใ้นศึกษา คือ พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรฐับาลขนาดใหญ่ที่มีจ านวน
เตียง 500 เตียงขึน้ไปในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลย
เดช โรงพยาบาลต ารวจ และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยใช้สูตรการค านวณแบบทราบจ านวน
ประชากร ของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดตัวอย่าง 389 
ตัวอย่าง และเพิ่มจ านวนตัวอย่าง 5% เท่ากับ 19 ตัวอย่าง รวมขนาดตัวอย่างทั้งหมดเท่ากับ 408 
ตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  โรงพยาบาลละ 51 
ตัวอย่างโดยการเลือกแบบบังเอิญจนกว่าจะครบตามจ านวนที่ต้องการจาก โรงพยาบาลศิริราช 
โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลต ารวจ และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยการเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างจากพยาบาลวิชาชีพตามแผนกต่างๆ เช่น แผนกศลัยกรรม แผนกฉกุเฉิน เป็นตน้ 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลครั้งนี ้ คือ แบบสอบถาม ที่ท าการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาที่เก่ียวขอ้ง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที่ 1 
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แบบสอบถามขอ้มลูส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างประกอบดว้ย มีจ านวน 5 ขอ้ ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม
เก่ียวกับปัจจัยดา้นการจัดการในองคก์ร จ านวน 18 ขอ้ ส่วนที่ 3 แบบสอบถามด้านการจัดการเวลา 
จ านวน 14 ขอ้ และส่วนที่ 4 แบบสอบถามดา้นประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จ านวน 10 ขอ้ โดย
ลกัษณะค าถามส่วนที่ 2 – 4 จะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating scale) ใชร้ะดบัใน
การวัดขอ้มูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) คือเห็นดว้ยอย่างยิ่ง เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย 
และไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง จากนั้นท าการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือไดด้ าเนินการใน 2 ลกัษณะ 
คือ ความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) และการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) 

การวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยการหาค่าความถ่ี และอัตราส่วนรอ้ยละ วิเคราะหปั์จจัยดา้นการ
จดัการในองคก์ารและการจัดการเวลา และประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี อัตราส่วนรอ้ยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างอิทธิพลของปัจจัยด้านการจัดการในองค์การและการจัดการเวลาต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรฐับาลขนาดใหญ่ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

พยาบาลวิชาชีพสว่นใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 40.20 มีการศกึษาระดบั
ปริญญาตรี คิดเป็นรอ้ยละ 60.50 มีประสบการณใ์นการท างาน  11 ปีขึน้ไป คิดเป็นรอ้ยละ 72.55 มี
สถานะภาพโสด จ านวน 251 คน คิดเป็นรอ้ยละ 61.52 และส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 40,001 บาท
ขึน้ไป คิดเป็นรอ้ยละ 24.75  

พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ใหร้ะดับความคิดเห็นของปัจจัยดา้นการจัดการภายในองคก์าร 
โดยรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.05 เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า อยู่ในระดบัระดบัดีมาก คือ 
ค่านิยมร่วมขององคก์าร มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.37 และอยู่ในระดบัดี คือ โครงสรา้งขององคก์าร รูปแบบ
การบรหิารขององคก์าร กลยทุธข์ององคก์าร ระบบขององคก์าร และบคุลากรขององคก์าร ตามล าดบั 

พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ใหร้ะดับความคิดเห็นของปัจจยัดา้นการจัดการเวลา โดยรวมอยู่
ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.02 เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า อยู่ในระดบัระดบัดีมาก คือ เรียงล าดบั
ความส าคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 และอยู่ในระดับดี คือ จัดตารางเวลา แบ่งเวลางานและเวลา
สว่นตวั จดัการงานยากก่อน จดัตารางเวลา และต่ืนนอนแต่เชา้ ตามล าดบั 

พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็นของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ  โดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า อยู่ใน
ระดับระดับสูงมาก คือ ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และอยู่ในระดับสูง คือ ด้านเวลา ด้าน
คณุภาพของงาน และ ดา้นปรมิาณ ตามล าดบั 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการท างาน 
สถานภาพสมรส และรายไดต่้อเดือน แตกต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ 
แตกต่างกนั พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ แตกต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ 
ไม่แตกต่างกนั 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ปัจจยัดา้นการจดัการภายในองคก์าร คือ กลยุทธ์
ขององค์การ รูปแบบการบริหารขององค์การ และค่านิยมร่วมขององค์การ สามารถอธิบาย
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวม เท่ากับรอ้ยละ 44.00 เมื่อพิจารณาราย
ดา้นปัจจัยด้านการจัดการภายในองค์การ พบว่า กลยุทธ์ขององค์การ บุคลากรขององค์การ และ
ค่านิยมร่วมขององค์การ สามารถอธิบายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ด้าน
คุณภาพของงาน เท่ากับรอ้ยละ 54.40 กลยุทธ์ขององค์การ รูปแบบการบริหารขององค์การ และ
ค่านิยมร่วมขององค์การ สามารถอธิบายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ด้าน
ปริมาณ เท่ากับรอ้ยละ 35.60 กลยุทธ์ขององค์การ โครงสรา้งขององคก์าร รูปแบบการบริหารของ
องค์การ และค่านิยมร่วมขององค์การ สามารถอธิบายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพ ด้านเวลา เท่ากับรอ้ยละ 28.10 และกลยุทธ์ขององค์การ รูปแบบการบริหารขององค์การ 
บุคลากรขององคก์าร และค่านิยมร่วมขององคก์าร สามารถอธิบายประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน เท่ากับรอ้ยละ 28.20 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า การจดัการเวลา คือ ต่ืนนอนแต่เชา้ จดัตารางเวลา 
เรียงล าดับความส าคัญ แบ่งเวลางานและเวลาส่วนตัว จัดการงานยากก่อน และเวลาพัก สามารถ
อธิบายประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวม เท่ากับรอ้ยละ 76.50 ต่ืนนอนแต่
เช้า จัดตารางเวลา เรียงล าดับความส าคัญ แบ่งเวลางานและเวลาส่วนตัว และเวลาพัก สามารถ
อธิบายประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นคณุภาพของงาน เท่ากบัรอ้ยละ 60.70 
จัดตารางเวลา เรียงล าดับความส าคัญ จัดการงานยากก่อน และเวลาพัก สามารถอธิบาย
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นปริมาณ เท่ากับรอ้ยละ 61.30 ต่ืนนอนแต่เชา้ 
จัดตารางเวลา เรียงล าดับความส าคัญ จัดการงานยากก่อน และเวลาพัก สามารถอธิบาย
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นเวลา เท่ากับรอ้ยละ 60.60 และจดัตารางเวลา 
เรียงล าดับความส าคัญ และจัดการงานยากก่อน สามารถอธิบายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน เท่ากบัรอ้ยละ 58.70 
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อภปิรายผล 
จากการศึกษาเรื่องอิทธิพลของปัจจัยด้านการจัดการในองคก์ารและการจัดการเวลาต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐบาลขนาดใหญ่ในพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร 

จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการท างาน 
สถานภาพสมรส และรายไดต่้อเดือน แตกต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ 
แตกต่างกนั โดยพยาบาลวิชาชีพที่มีสถานภาพสมรส (Mean = 4.30) มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
มากกว่าพยาบาลวิชาชีพสถานโสด (Mean = 4.08) ในทัศนะของผู้วิจัยพยาบาลวิชาชีพที่มี
สถานภาพสมรสอาจจะต้องการความมั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ของครอบครวั จึงมีผลท าให้
พยาบาลวิชาชีพที่มีสถานภาพสมรสมีความรบัผิดชอบ เห็นคุณค่าของงาน จึงมีประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานสงูกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีสถานภาพโสด ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจยัของชนกานต ์ชาวะหา 
(2556) ไดศ้ึกษาเรื่องกลยุทธใ์นการด าเนินงานที่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบติังานของพนกังานใน
นิคมอุตสาหกรรม โดยพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมที่มีสถานภาพสมรส และรายได้ต่อเดือนที่
แตกต่างกัน มีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแตกต่างกัน  ส่วน
พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ไม่แตกต่าง
กนั ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจยัของชนกานต ์ชาวะหา (2556) ไดศ้ึกษาเรื่องกลยุทธใ์นการด าเนินงานที่
มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม  โดยพนักงานในนิคม
อตุสาหกรรมที่มีอายุที่แตกต่างกนั มีประสิทธิผลในการปฏิบติังานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม
ไม่แตกต่างกนั 

จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัดา้นการจดัการภายในองคก์าร คือ ดา้นกลยุทธ์
ขององค์การ ได้แก่ โรงพยาบาลก าหนดแผนการปรบัอัตราส่วนจ านวนพยาบาลให้เหมาะสมต่อ
จ านวนผู้เข้ารับบริการ และมีการก าหนดแผนการท างานไว้อย่างชัดเจนท าให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ดา้นบุคลากรขององคก์าร ไดแ้ก่ โรงพยาบาลมีจ านวนพยาบาลวิชาชีพใน
สดัส่วนที่เหมาะสมต่อการท างาน และมีการจัดอบรมเชิงวิชาการทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อ
เสริมสรา้งทกัษะทางวิชาชีพใหท้่านสม ่าเสมอ และดา้นค่านิยมร่วมขององคก์าร ไดแ้ก่ รูส้ึกภูมิใจที่ได้
ท างานที่โรงพยาบาลแห่งนี ้มีส่วนรว่มในการท าใหโ้รงพยาบาลบรรลเุป้าหมาย และมุ่งมั่นในการสรา้ง
ความส าเร็จใหก้ับโรงพยาบาล สามารถอธิบายประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพได ้
สว่นปัจจยัดา้นการจดัการภายในองคก์าร โครงสรา้งขององคก์าร รูปแบบการบรหิารขององคก์าร และ
ระบบขององค์การ ไม่สามารถอธิบายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพได้  ซึ่ง
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สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชนกานต ์ชาวะหา (2556) ไดศ้ึกษาเรื่องกลยุทธใ์นการด าเนินงานที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลในการปฏิบติังานของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรม โดยกลยุทธ์ในการด าเนินงาน ไดแ้ก่ 
กลยุทธข์ององคก์าร ค่านิยมร่วมขององคก์าร มีความสมัพนัธไ์ปในทางเดียวกนักบัประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม ดา้นการบรรลุเป้าหมาย ส่วนบุคลากรขององคก์ารมี
ความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันกับประสิทธิผลในการปฏิบติังานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม 
ดา้นความสามารถในการปรบัตัว สอดคลอ้งกับงานวิจัยของณัฐวัตร เป็งวันปลูก (2560) ไดศ้ึกษา
เรื่องปัจจยัจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ของขา้ราชการทหารประจ าสงักดักองพนัทหาร
ราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 โดยปัจจัยดา้นความสัมพันธ์กับผูบ้ังคับบัญชา ดา้นความมั่นคงในงาน 
ดา้นความผูกพันต่อองคก์ร และดา้นความเป็นอยู่ส่วนตัว มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ท างานของข้าราชการทหารประจ าสังกัดกองพันทหารราบที่  1 กรมทหารราบที่  7 สอดคล้องกับ
งานวิจยัของนลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ไดศ้ึกษาเรื่องปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  โดยโครงสรา้งและความสามารถมีความสมัพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร และมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และสอดคล้องกับงานวิจัยของอธิปพัฒน์ เดชขุนทด (2558) ได้
ศึกษาเรื่องอิทธิพลของการจัดการในองค์การมีผลกระทบต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโรงพยาบาลบางปะอิน โดยปัจจยัดา้นการจดัการในองคก์าร ไดแ้ก่ กลยุทธข์ององคก์าร และ
ค่านิยมร่วมขององคก์าร มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบติังานของบุคคลากรโรงพยาบาลบางปะ
อิน ในดา้นความสามารถในการปรบัตวั ดา้นการคงสภาพสมบูรณร์ะบบค่านิยม และดา้นความพอใจ
ในการท างาน  ในทัศนะของผู้วิจัย ปัจจัยด้านการจัดการภายในองค์การมีความส าคัญต่อ
ผูป้ระกอบการพยาบาลวิชาชีพ เนื่องจากก าหนดขัน้ตอนการท างาน ก าหนดแผนการท างาน นโยบาย
แต่ละหน่วยงาน และหนา้ที่ในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพไวอ้ย่างชดัเจน ใหพ้ยาบาลวิชาชีพ
ด าเนินการตามแผนอย่างถูกต้องและเป็นไปตามขั้นตอน และมีการตรวจสอบผลการพัฒนา
ความกา้วหนา้เป็นระยะๆ เพื่อเป็นการสรา้งแรงจูงใจในการพัฒนาความกา้วหน้าในสายอาชีพ การ
วางแผนความกา้วหนา้ของอาชีพ และการด าเนินการตามแผน นอกจากนีค้วรประชมุหารือกนัระหว่าง
ผูบ้ริหารโรงพยาบาลและหัวหนา้แผนกอย่างสม ่าเสมอ ใหก้ระจายอ านาจและแบ่งการบริหารแต่ละ
แผนกอย่างชดัเจน และโรงพยาบาลมีการทบทวนขัน้ตอนการด าเนินงานและผลการด าเนินงานในทุก
แผนกเป็นระยะ ชี ้ให้เห็นถึงความส าคัญในการวางแผนที่ชัดเจนเพื่อให้บรรลุความส าเร็จตาม
เป้าหมายในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยมีการแบ่งเป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบ
ความส าเร็จและเพิ่มแรงจูงใจในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ จึงจะน าไปสู่ ผลส าเร็จของ
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โรงพยาบาลต่อไป รวมถึงการส่งเสรมิใหพ้ดูคยุแกปั้ญหาร่วมกนัภายในแผนก ก าหนดใหแ้ต่ละแผนก
มีการประเมินผลงานของผูป้ฏิบติังานอย่างเหมาะสม และมีการจดัระบบการท างานของแต่ละแผนกที่
ชัดเจนและไม่ซ  า้ซอ้นกัน เพื่อสรา้งความสมัพันธ์อันดีระหว่างพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลอย่าง
สม ่าเสมอ และไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกภายในโรงพยาบาล และผูบ้รหิารหรือหวัหนา้งานและเพื่อน
ร่วมงานสามารถให้ค าปรึกษา เสนอแนะ แก้ไขปัญหาส่วนตัวได้ เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล 

จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การจัดการเวลา คือ ด้านต่ืนนอนแต่เช้า ได้แก่ 
สามารถต่ืนนอนแต่เชา้และไปถึงที่ท างานก่อนเวลาการท างานได ้เพื่อเตรียมการท างานในแต่ละวนัได ้
ดา้นจัดตารางเวลา ไดแ้ก่ จัดท ารายการงานที่จะตอ้งท าในแต่ละวัน และสามารถปฏิบติังานไดต้าม
ตารางเวลาที่ก าหนดไว้ ดา้นเรียงล าดับความส าคัญ ไดแ้ก่ สามารถท างานใหเ้สร็จทีละเรื่องตามที่
จดัล าดบัไว ้และเลือกการท างานที่มีความส าคญัก่อนเสมอ ดา้นแบ่งเวลางานและเวลาส่วนตวั ไดแ้ก ่
ก าหนดเวลาของชั่วโมงการท างานและเวลาส่วนตวั และก าหนดบทบาทและความรบัผิดชอบของตน
ไดอ้ย่างชัดเจน ดา้นจัดการงานยากก่อน ไดแ้ก่ จัดการงานที่ยากแต่เชา้ และมีการประเมินปริมาณ
งานที่ท าเสมอ และดา้นเวลาพัก ไดแ้ก่ สามารถจัดสรรเวลาหยุดพักการท างานช่วงเวลาสั้นๆ 5-10 
นาทีในระหว่างการท างานในแต่ละวนัได ้และการหยุดพกัการท างานในระหว่างวนัแลว้กลบัมาท างาน
ใหม่ท าใหง้านที่ท ามีประสิทธิภาพมากขึน้ สามารถอธิบายประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาล
วิชาชีพ วิทยาธร ท่อแก้ว (2549) ที่กล่าวว่า การบริหารเวลาเป็นการก าหนดและการควบคุมการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในงานหน้าที่ที่
รบัผิดชอบ Aecjoblist.com. (2559) ที่กล่าวว่า บุคคลที่มีความกา้วหนา้ในชีวิตส่วนใหญ่ไม่มีใครนั่ง
เฉย ๆ แต่ละคนตอ้งท างานมากมายในแต่ละวันและตอ้งรูจ้ักบริหารเวลา เนื่องจากเวลาที่ทุกคนถือ
ครองในแต่ละวันมีเท่ากันจึงมีความจ าเป็นที่ตอ้งมีการบริหารเพื่อการใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด และสถาบันด ารงราชานุภาพ (2553) ที่กล่าวว่า   การบริหารเวลาเป็นการใชช้ีวิตอย่างคุม้ค่า
ตามเวลาที่ผ่านไป เพราะไม่มีใครสามารถขอเวลาเพิ่มขึน้ได ้ดังนัน้จึงจ าเป็นตอ้งบริหารและจัดสรร
เวลาที่ไดร้บัมาให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้ก้าวไปสู่เป้าหมายในชีวิตตามที่
ตอ้งการได ้ผูบ้รหิารขององคก์ารจึงควรรูจ้กัน าเทคนิคต่างๆ ของการบริหารเวลามาช่วยลดการใชเ้วลา
จนเหลือเวลาเพียงพอที่จะน าไปท ากิจกรรมอื่นๆ ที่เกิดประโยชนไ์ดเ้พิ่มขึน้อีกมากมาย ในทศันะของ
ผู้วิจัย วิชาชีพพยาบาลจ าเป็นต้องอาศัยหลักการจัดการเวลาเป็นอย่างมาก เนื่องจากเวลาเป็น
ทรพัยากรที่มีค่าและมีความส าคัญกับทุกคน การจัดการเวลา รูจ้ักวางแผน และจัดสรรเวลาในการ
ท างานอย่างถกูตอ้งเหมาะสม สามารถควบคมุการปฏิบติังานใหบ้รรลผุลตามเวลาและวตัถุประสงคท์ี่
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ก าหนด เพื่อใหก้่อเกิดประสิทธิภาพในงานในแต่ละวนัหรือหนา้ที่ที่รบัผิดชอบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด ทั้งนี ้พยาบาลวิชาชีพควรจัดสรรทรัพยากรในการท างานอย่างเหมาะสม และบริหาร
งบประมาณตามที่ทางโรงพยาบาลจดัสรรใหไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุม้ค่า อีกทัง้ควร
ท างานที่ไดร้บัมอบหมายใหบ้รรลุตามเป้าหมายที่โรงพยาบาลตอ้งการ สามารถบริหารจัดการงานที่
ไดร้บัมอบหมายไดดี้ สามารถตัดสินใจแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดอ้ย่างดี และมีผลงานใหเ้ป็นที่ยอมรบั
ของเพื่อนรว่มงานและผูบ้งัคบับญัชา 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวิจัย 
1. จากผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่า ผูป้ระกอบการพยาบาลวิชาชีพควรใหค้วามส าคญักับ

พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 31 – 40 ปี เนื่องจากเป็นกลุ่มพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุมาก ท างานใน
โรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน จะมีการสั่งสมประสบการณ์ในการท างานไวม้ากจึงมีความช านาญ
และเข้าในกระบวนการท างาน และมีความสามารถในการช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ให้กับ
โรงพยาบาลไดเ้ป็นอย่างดี ส่วนพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 21-30 ปี ยังไม่สามารถท างานไดช้ านาญ
เท่ากบักลุ่มอายุ 31-40 ปี ผูว้ิจยัเห็นว่าควรจดัใหม้ีการอบรบเพิ่มเพิ่มพนูทกัษะในการปฎิบติังานจึงจะ
สามารถท างานไดเ้ต็มประสิทธิภาพ และพยาบาลชีพในกลุ่มอายุ ตัง้แต่ 41 ขึน้ไป ผูว้ิจัยเห็นควรว่า
ทางผูป้ระกอบการพยาบาลวิชาชีพ ควรจะแบ่งงานใหเ้หมาะสมกับกลุ่มอายุนีเ้นื่องจากความเหนื่อย
ล้าจะเกิดขึน้ได้ง่ายกว่ากลุ่มอายุอ่ืนๆ จึงจะสามารถท างานได้เต็มประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยที่คน้พบว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานต่างกัน 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 1.1 

2. จากผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่า ผูป้ระกอบการพยาบาลวิชาชีพควรใหค้วามส าคญักับ
การโอกาสในการเติบโตของพยาบาลวิชาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของพยาบาลวิชาชีพ 
โอกาสในการเติบโตของพยาบาลวิชาชีพ เช่น การเลื่อนขั้น การเลื่อนต าแหน่ง การถูกประเมิน และ
การพิจารณาความดีความชอบที่สูงขึน้ สอดคลอ้งกับผลการวิจัยที่คน้พบว่า ปัจจัยดา้นการจัดการ
ภายในองค์การ ด้านค่านิยมร่วมขององค์การ สามารถอธิบายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 2 

3. จากผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่าผูป้ระกอบการพยาบาลวิชาชีพควรใหค้วามส าคัญใน
เรื่องกลยุทธข์ององคก์าร โดยการก าหนดการบริหารในดา้นต่าง ๆ ของฝ่ายการพยาบาลที่ชดัเจนและ
สามารถน าไปปฏิบัติได้ มีการก าหนดแผนการท างานไว้อย่างชัดเจนท าให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ และก าหนดแผนการปรบัอตัราส่วนจ านวนพยาบาลใหเ้หมาะสมต่อจ านวนผู้
เขา้รบับรกิาร เพื่อใหส้ามารถรองรบัจ านวนผูป่้วยที่เขา้มารบัการรกัษาไดแ้บบเรง่ด่วนหรือกรณีฉกุเฉิน
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ได้ สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ค้นพบว่า ปัจจัยด้านการจัดการภายในองค์การ ด้านกลยุทธ์ของ
องคก์าร สามารถอธิบายประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 
2 

4. จากผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่าผูป้ระกอบการพยาบาลวิชาชีพควรใหค้วามส าคัญใน
เรื่องโครงสรา้งขององค์การ โดยโรงพยาบาลต้องก าหนดขั้นตอนการท างานอย่างชัดเจน ก าหนด
แผนการท างานและนโยบาย และหน้าที่ในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน 
เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อการบรรลผุลตามเป้าหมายของงานที่ก าหนดไว ้รวมถึงเวลาในการบริหาร
จัดการให้ได้อย่างทั่ วถึง เช่น ถ้ามีการก าหนดแผนการท างานและนโยบาย และหน้าที่ ในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพแต่ละคนไม่ชัดเจนก็จะส่งผลใหป้ริมาณงานที่ออกงานไม่บรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไวร้รวมทั้งเสียเวลา ต้องบริหารจัดการใหม่เพื่อให้งานมีความถูกตอ้งและตรงตาม
เป้าหมายที่วางไว ้สอดคลอ้งกับผลการวิจัยที่คน้พบว่า ปัจจัยดา้นการจัดการภายในองคก์าร ดา้น
โครงสรา้งขององคก์าร สามารถอธิบายประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นปรมิาณ
งาน และดา้นเวลา ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 2 

5. จากผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่าผูป้ระกอบการพยาบาลวิชาชีพควรใหค้วามส าคัญใน
เรื่องของบุคลากรขององคก์าร โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น เพศ เชือ้ชาติ ศาสนา 
รูปร่างหน้าตา เป็นต้น นอกจากนี ้ควรให้ผลตอบแทนด้านอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดือน เช่น 
สวัสดิการต่างๆ ที่มีความเหมาะสมและยุติธรรม คุ้มค่ากับสิ่งที่พยาบาลวิชาชีพได้ทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานที่ถูกตอ้ง และควรมีกระบวนการในการพิจารณาผลงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันส าหรบั
พยาบาลวิชาชีพในแต่ละระดบัเหมือนกนั สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัที่คน้พบว่า ปัจจยัดา้นการจดัการ
ภายในองคก์าร ดา้นบุคลากรขององคก์าร สามารถอธิบายประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาล
วิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 2 

6. จากผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่าผูป้ระกอบการพยาบาลวิชาชีพควรใหค้วามส าคัญใน
เรื่องของบุคลากรขององคก์าร โดจัดใหม้ีการจัดอบรมเชิงวิชาการทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัเพื่อ
เสริมสรา้งทกัษะทางวิชาชีพอย่างสม ่าเสมอ เนื่องจากถา้ไม่มีจดัอบรมเพิ่มเติมความรูใ้หก้บัพยาบาล
วิชาชีพอาจจะท าใหป้ระสิทธิภาพหรือผลงานที่ออกมาอาจจะไม่เป็นที่ยอมรบั ทั้งนีจ้ะตอ้งจัดสรร
ทรพัยากรในการท างานอย่างเหมาะสม และบริหารงบประมาณตามที่ทางโรงพยาบาลจัดสรรใหไ้ด้
อย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัที่คน้พบว่า ปัจจยัดา้นการจดัการภายในองคก์าร 
ดา้นบุคลากรขององคก์าร สามารถอธิบายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ด้าน
คณุภาพของงาน และดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 2 
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7. จากผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่าผูป้ระกอบการพยาบาลวิชาชีพควรใหค้วามส าคัญใน
เรื่องของจดัตารางเวลา โดยก าหนดตารางเวลาการท างานไวช้ดัเจนเรื่องขอบเขตเวลาและเวลาที่ตอ้ง
แล้วเสร็จ จัดท ารายการงานที่จะต้องท าในแต่ละวัน และสามารถปฏิบัติงานได้ตามตารางเวลาที่
ก าหนดไว ้รวมถึงมาใชเ้ป็นกลยุทธใ์นการบริหารที่จะท าใหโ้รงพยาบาลประสบความส าเรจ็ เนื่องจาก
เมื่อพยาบาลวิชาชีพรบัรูถ้ึงคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี ท าใหพ้ยาบาลวิชาชีพเกิดความทุ่มเทใน
งาน มีแรงจูงใจในการท างาน รูส้กึพงึพอใจในงาน และมีความสขุในการท างานก็จะน าไปสู่ผลลพัธท์ี่ดี
กับโรงพยาบาล สอดคลอ้งกับผลการวิจัยที่คน้พบว่า การจัดการเวลา ดา้นจัดตารางเวลา สามารถ
อธิบายประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 3 

8. จากผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่าผูป้ระกอบการพยาบาลวิชาชีพควรใหค้วามส าคัญใน
เรื่องของระบบเรียงล าดับความส าคัญ โดยใหเ้ลือกการท างานที่มีความส าคัญก่อนเสมอ ควรแยก
ประเภทของงานที่ตอ้งท าก่อนและหลงั และควรท างานใหเ้สร็จทีละเรื่องตามที่จดัล าดบัไว ้นอกจากนี ้
ควรมีการจดัอบรมเชิงวิชาการทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะทางวิชาชีพใหอ้ย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผน
ความก้าวหน้าของอาชีพ สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ค้นพบว่า การจัดการเวลา ด้านเรียงล าดับ
ความส าคัญ สามารถอธิบายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ  ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ 3 

9. จากผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่าผูป้ระกอบการพยาบาลวิชาชีพควรใหค้วามส าคัญใน
เรื่องของจดัการงานยากก่อน โดยการประเมินปรมิาณงานที่ท าเสมอ และจดัการงานที่ยากแต่เชา้ เพื่อ
เป็นแนวทางการจัดการคุณภาพชีวิตให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลรฐับาลขนาดใหญ่ ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงขจัดปัญหาและอุปสรรค และเพิ่ม
แรงจูงใจในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ จึงจะน าไปสู่ผลส าเร็จของโรงพยาบาลต่อไป สอดคลอ้ง
กับผลการวิจัยที่คน้พบว่า การจัดการเวลา ดา้นจัดการงานยากก่อน สามารถอธิบายประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 3 

10. จากผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่าผูป้ระกอบการพยาบาลวิชาชีพควรใหค้วามส าคัญใน
เรื่องของเวลาพัก โดยจัดสรรเวลาหยุดพักการท างานใหส้ามารถช่วงเวลาสัน้ๆ 5-10 นาที ในระหว่าง
การท างานในแต่ละวัน และก าหนดการหยุดพักการท างานในระหว่างวันแล้วกลับมาท างานใหม่ 
เพื่อใหพ้ยาบาลวิชาชีพลดความเครียด วิตกกังวล ความกลัว รูส้ึกขัดแยง้ไม่สามารถแก้ไขขจัดการ
ปัญหานั้นไดจ้ากการท างานในแต่ละช่วงเวลา ใหร้่างกาย สมอง ได้พักบ้างครัง้ละประมาณ 5–10 
นาที เพื่อกระตุ้นความคิดและแรงกายแรงใจให้รูส้ึกสดชื่นพรอ้มรบัมือกับงานชิน้ใหม่อยู่เสมอ ซึ่ง
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ส่งผลใหง้านมีประสิทธิภาพมากขึน้ สอดคลอ้งกับผลการวิจัยที่คน้พบว่า การจัดการเวลา ดา้นเวลา
พกั สามารถอธิบายประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 3 

11. จากผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่าพยาบาลวิชาชีพใหค้วามส าคญัในเรื่องของต่ืนนอนแต่
เชา้ โดยสามารถต่ืนนอนแต่เชา้และไปถึงที่ท างานก่อนเวลาการท างาน เพื่อเตรียมการท างานในแต่ละ
วันได้ และท างานได้อย่างสดใสในเกือบทุกวันของการท างาน เนื่องจากการเริ่มต้นวันที่ดีมีจะมี
ความส าเร็จเกินกว่าครึ่ง การไปถึงที่ท างานแต่เชา้ ไปถึงที่ท างานก่อนเวลาท างานปกติ จะไดเ้วลาซึ่ง
ปราศจากการขัดจังหวะจากสิ่งใดๆ สามารถใชเ้วลา นัน้เพื่อใชเ้วลาคิดในการวางแผนหรือท างานที่
ตอ้งใชส้มาธิได ้สอดคลอ้งกับผลการวิจัยที่คน้พบว่า การจัดการเวลา ดา้นต่ืนนอนแต่เชา้ สามารถ
อธิบายประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 3 

12. จากผลการศึกษาพบว่า พยาบาลวิชาชีพที่สามารถต่ืนนอนแต่เชา้และไปถึงที่ท างาน
ก่อนเวลาการท างาน เพื่ อเตรียมการท างานในแต่ละวันได้  อาจจะไม่มีหมายความรวมถึง
ประสิทธิภาพและผลงานที่ออกมาอาจจะยงัไม่ถูกตอ้ง ดงันัน้พยาบาลวิชาชีพจะตอ้งมั่นทบทวนและ
ปรบัปรุงงานที่ปฏิบติัใหดี้ขึน้อย่างต่อเนื่องสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัที่คน้พบว่า การจดัการเวลา ดา้น
ต่ืนนอนแต่เชา้ สามารถอธิบายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้นคุณภาพของ
งาน และดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 3 

13. จากผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่าผูป้ระกอบการพยาบาลวิชาชีพควรใหค้วามส าคัญใน
เรื่องของแบ่งเวลางานและเวลาส่วนตัว โดยก าหนดเวลาของชั่วโมงการท างาน เวลาส่วนตัว  และ
บทบาท และความรบัผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพแต่ละคนไดอ้ย่างชดัเจน ซึ่งถือเป็นเคล็ดลบัที่จะท า
ใหจ้ัดการเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวไดดี้ขึน้ โดยเมื่อกา้วถึงที่ท างาน ใหใ้ชส้มาธิจดจ่ออยู่กับงานเพียง
อย่างเดียวเท่านัน้และตดัความคิดเรื่องอ่ืน ๆ ออกไปใหห้มด อีกทัง้ควรคยุโทรศพัทส์่วนตวัเฉพาะเรื่อง
ที่จ  าเป็นเท่านั้น อีกดา้นหนึ่งหากอยู่ที่บา้นก็ไม่ควรน างานกลับไปท าที่บา้น ยกเวน้ในกรณีที่จ  าเป็น
จริง ๆ เพื่อใชเ้วลากับครอบครวัใหม้ากที่สุดเท่าที่จะท าได ้สอดคลอ้งกับผลการวิจัยที่คน้พบว่า การ
จัดการเวลา ดา้นแบ่งเวลางานและเวลาส่วนตัว สามารถอธิบายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 3 

14. จากผลการศึกษาพบว่า พยาบาลวิชาชีพที่สามารถก าหนดเวลาของชั่วโมงการท างาน 
เวลาส่วนตัว บทบาท และความรบัผิดชอบของตนไดอ้ย่างชัดเจน ต่ืนนอนแต่เชา้และไปถึงที่ท างาน
ก่อนเวลาการท างาน เพื่ อเตรียมการท างานในแต่ละวันได้  อาจจะไม่มีหมายความรวมถึง
ประสิทธิภาพและผลงานที่ออกมาอาจจะยงัไม่ถูกตอ้ง ดงันัน้พยาบาลวิชาชีพจะตอ้งมั่นทบทวนและ
ปรบัปรุงงานที่ปฏิบติัใหดี้ขึน้อย่างต่อเนื่องสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัที่คน้พบว่า การจดัการเวลา ดา้น
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แบ่งเวลางานและเวลาส่วนตวั สามารถอธิบายประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ดา้น
คณุภาพของงาน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 3 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาถึงตวัแปรอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพใน

โรงพยาบาลรัฐบาลขนาดใหญ่เพิ่มเติม เพราะอาจมีปัจจัยอ่ืน  ๆ เช่น วัฒนธรรมขององค์การ 
พฤติกรรมส่วนบุคคล ความมั่นคงในงาน เนื่องจากปัจจุบนัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีเพิ่มขึน้อย่าง
เรว็ อาจจะมีช่องทางการท างานแบบใหม่ ๆ ใหเ้ลือกในการท างานมากขึน้ 

2. การเก็บขอ้มลูควรมีการเก็บขอ้มลูเชิงคณุภาพโดยการสมัภาษณเ์ชิงลกึในประเด็นปัจจยั
ดา้นการจัดการในองคก์าร และการจัดการเวลา ซึ่งเพิ่มเติมจากการใชแ้บบสอบถามเพียงอย่างเดียว 
นอกจากนีค้วรมีการสมัภาษณ์ผูบ้งัคับบัญชาหรือบุคคลใกลเ้คียง ถึงขอ้มูล สถานการณ์ และความ
คิดเห็น เพื่อที่จะไดข้อ้มลูในหลายดา้นใชป้ระกอบในการศกึษา 

3. ควรน าผลที่ได้จากการศึกษาน าไปพัฒนาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อ
ประสิทธิภาพการท างานของของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐบาลขนาดใหญ่ในพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร 

4. ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลรฐับาลขนาดใหญ่ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร กบัโรงพยาบาลอ่ืน ๆ เพื่อทราบถึงปัจจยัดา้น
การจัดการในองคก์าร และการจัดการเวลาต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพที่
แตกต่างกนั 

 5. ควรศึกษาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาของแต่ละปัจจัยดา้นการจัดการในองคก์ารและ
การจดัการเวลาต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรฐับาลขนาดใหญ่
ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อใหผ้ลที่ไดจ้ากการศกึษาสามารถน ามาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และเพื่อประโยชน์ขององคก์ารในการบริหารทรพัยากรบุคคลอย่างมี
คณุค่า อีกทัง้ยงัสามารถรกัษาคนดีมีฝีมือไวก้บัโรงพยาบาลดว้ย 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง อิทธิพลของการจัดการในองคก์ารและการจัดการเวลาทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐบาลขนาดใหญ่ ในพืน้ที่

กรุงเทพมหานคร 

ค าชี ้แจง : แบบสอบถามเพื่อการวิจัยนี ้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนคริ

นทรวิโรฒ โดยใชใ้นการเก็บขอ้มูลเพื่อส ารวจความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล

รฐับาลขนาดใหญ่ ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในหัวขอ้เก่ียวกับอิทธิพลของการจัดการในองคก์ารมี

ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรฐับาลขนาดใหญ่ ผูว้ิจยั

ขอขอบพระคณุที่ท่านสละเวลา และใหค้วามรว่มมือเป็นอย่างสงู 

ส่วนที ่1 ค าถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล 

ค าชีแ้จง : ให้ท่านท าเคร่ืองหมาย ( √ ) หน้าข้อความทีต่รงกับความเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 

1. อาย ุ 

☐ 21 – 30 ปี       ☐ 31 – 40 ปี            ☐ 41 – 50 ปี             ☐ 51 – 60 ปี 

2. ระดบัการศึกษาสงูสดุ 

☐ ปรญิญาตรี   ☐ สงูกว่าปรญิญาตรี               

3. ประสบการณใ์นการท างาน 

☐ ไม่เกิน 5 ปี    ☐ 6 – 10 ปี   ☐ 11 ปีขึน้ไป  

4. สถานภาพสมรส 

☐ โสด    ☐ สมรส                     ☐ อ่ืนๆ  

5. รายไดต่้อเดือน 

☐ 15,000 – 20,000 บาท       ☐ 20,001 – 25,000 บาท  ☐ 25,001 – 

30,000 บาท             

☐ 30,001 – 35,000 บาท  ☐ 35,001 – 40,000 บาท ☐ 40,001 บาทขึน้

ไป 
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ส่วนที ่2 แบบสอบถามความคิดเหน็ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่
เกี่ยวกับปัจจัยด้านการจัดการในองคก์าร 

ค าชีแ้จง : ให้ท่านท าเคร่ืองหมาย ( √ ) หน้าข้อความทีต่รงกับความเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 

ปัจจัยด้านการจัดการในโรงพยาบาล 

ระดับความคิดเหน็ 

เห
น็ด

ว้ย
อย่

าง
ยิ่ง

 

เห
น็ด

ว้ย
 

ไม
่แน่

ใจ
 

ไม
่เห
น็ด

ว้ย
 

ไม่
เห
น็ด

ว้ย
อย่

าง
ยิ่ง

 

5 4 3 2 1 

กลยุทธข์ององคก์าร 
1. โรงพยาบาลของท่านก าหนดการบริหารในดา้นต่างๆของ

ฝ่ายการพยาบาลที่ชดัเจนและสามารถน าไปปฏิบติัได ้

     

2. โรงพยาบาลของท่านก าหนดแผนการปรบัอตัราสว่นจ านวน
พยาบาลใหเ้หมาะสมต่อจ านวนผูเ้ขา้รบับริการ 

     

3. โรงพยาบาลของท่านมีการก าหนดแผนการท างานไวอ้ย่าง
ชดัเจนท าใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

     

โครงสร้างขององคก์าร 
4. โรงพยาบาลของท่านก าหนดแผนการท างานและนโยบายแต่

ละหน่วยงานไวอ้ย่างชดัเจน 

     

5. โรงพยาบาลของท่านก าหนดหนา้ที่ในการปฏิบติังานของ
ท่านไวอ้ย่างชดัเจน 

     

6. โรงพยาบาลของท่านก าหนดขัน้ตอนการท างานอย่างชดัเจน      

รูปแบบการบริหารงานขององคก์าร 
7. โรงพยาบาลของท่านมีการกระจายอ านาจและแบ่งการ

บรหิารแต่ละแผนกไวอ้ย่างชดัเจน 

     

8. โรงพยาบาลของท่านมีการทบทวนขัน้ตอนการด าเนินงาน
และผลการด าเนินงานในทกุแผนกเป็นระยะ 

     

9. โรงพยาบาลของท่านมีการประชมุหารือกนัระหว่างผูบ้รหิาร
โรงพยาบาลและหวัหนา้แผนกของท่านอย่างสม ่าเสมอ 
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ปัจจัยด้านการจัดการในโรงพยาบาล 

ระดับความคิดเหน็ 

เห
น็ด

ว้ย
อย่

าง
ยิ่ง

 

เห
น็ด

ว้ย
 

ไม
่แน่

ใจ
 

ไม
่เห
น็ด

ว้ย
 

ไม่
เห
น็ด

ว้ย
อย่

าง
ยิ่ง

 

5 4 3 2 1 
บุคลากรขององคก์าร 

10. โรงพยาบาลของท่านมีจ านวนพยาบาลวิชาชีพในสดัส่วนที่
เหมาะสมต่อการท างาน 

     

11. โรงพยาบาลของท่านมีการจดัอบรมเชิงวิชาการทัง้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะทางวิชาชีพ
ใหท้่านสม ่าเสมอ 

     

12. โรงพยาบาลของท่านมีกฎระเบียบและขัน้ตอนการ
ปฏิบติังานตามต าแหน่งและหน่วยงานที่ท่านปฏิบติังาน
อย่างชดัเจน  

     

ระบบขององคก์าร 
13. โรงพยาบาลของท่านมีการจดัระบบการท างานของแต่ละ

แผนกที่ชดัเจนและไม่ซ  า้ซอ้นกนั 

     

14. โรงพยาบาลของท่านก าหนดใหแ้ต่ละแผนกมีการประเมินผล
งานของผูป้ฏิบติังานอย่างเหมาะสม 

     

15. โรงพยาบาลของท่านมีการส่งเสรมิใหพ้ดูคยุแกปั้ญหารว่มกนั
ภายในแผนกของท่าน 

     

ค่านิยมร่วมขององคก์าร 
16. ท่านรูส้กึภมูิใจที่ไดท้ างานที่โรงพยาบาลแห่งนี ้      

17. ท่านมีสว่นรว่มในการท าใหโ้รงพยาบาลบรรลเุปา้หมาย      

18. ท่านมุ่งมั่นในการสรา้งความส าเรจ็ใหก้บัโรงพยาบาล      
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ส่วนที ่3 แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับการจัดการเวลาของพยาบาลวิชาชีพ 

ค าชีแ้จง : ให้ท่านท าเคร่ืองหมาย ( √ ) หน้าข้อความทีต่รงกับความเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 

การจัดการเวลาของพยาบาลวิชาชีพ 

ระดับความคิดเหน็ 

เห
น็ด

ว้ย
อย่

าง
ยิ่ง

 

เห
น็ด

ว้ย
 

ไม
่แน่

ใจ
 

ไม
่เห
น็ด

ว้ย
 

ไม่
เห
น็ด

ว้ย
อย่

าง
ยิ่ง

 

5 4 3 2 1 
ตื่นนอนแต่เช้า 

1. ท่านสามารถต่ืนนอนแต่เชา้ เพื่อมาท างานไดอ้ย่างสดใสใน
เกือบทุกวนัของการท างาน 

     

2. ท่านสามารถต่ืนนอนแต่เชา้และไปถึงที่ท างานก่อนเวลา
การท างานได ้เพื่อเตรียมการท างานในแต่ละวนัได ้

     

จัดตารางเวลา 
3. ท่านก าหนดตารางเวลาการท างานไวช้ดัเจนเรื่องขอบเขต

เวลาและเวลาที่ตอ้งแลว้เสร็จ  

     

4. ท่านจดัท ารายการงานที่จะตอ้งท าในแต่ละวนั      

5. ท่านสามารถปฏิบติังานไดต้ามตารางเวลาที่ก าหนดไว ้      

เรียงล าดับความส าคัญ 
6. ท่านแยกประเภทของงานที่ตอ้งท าก่อนและหลงั      

7. ท่านสามารถท างานใหเ้สรจ็ทีละเรื่องตามที่จดัล าดบัไว ้      

8. ท่านเลือกการท างานที่มีความส าคญัก่อนเสมอ      

แบ่งเวลางานและเวลาส่วนตัว 
9. ท่านก าหนดเวลาของชั่วโมงการท างานและเวลาสว่นตวั       

10. ท่านก าหนดบทบาทและความรบัผิดชอบของตนไดอ้ย่าง
ชดัเจน 

     

จัดการงานยากก่อน 
11. ท่านจดัการงานที่ยากแต่เชา้      

12. ท่านมีการประเมินปรมิาณงานที่ท าเสมอ      
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การจัดการเวลาของพยาบาลวิชาชีพ 

ระดับความคิดเหน็ 

เห
น็ด

ว้ย
อย่

าง
ยิ่ง

 

เห
น็ด

ว้ย
 

ไม
่แน่

ใจ
 

ไม
่เห
น็ด

ว้ย
 

ไม่
เห
น็ด

ว้ย
อย่

าง
ยิ่ง

 

5 4 3 2 1 
เวลาพัก 

13. ท่านสามารถจดัสรรเวลาหยุดพกัการท างานช่วงเวลาสัน้ๆ 
5-10 นาทีในระหว่างการท างานในแต่ละวนัได ้

     

14. การหยุดพกัการท างานในระหว่างวนัแลว้กลบัมาท างาน
ใหม่ท าใหง้านที่ท่านท ามีประสิทธิภาพมากขึน้ 
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ส่วนที ่4 แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพ 

ค าชีแ้จง : ให้ท่านท าเคร่ืองหมาย ( √ ) หน้าข้อความทีต่รงกับความเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ 

ระดับความคิดเหน็ 

เห
น็ด

ว้ย
อย่

าง
ยิ่ง

 

เห
น็ด

ว้ย
 

ไม
่แน่

ใจ
 

ไม
่เห
น็ด

ว้ย
 

ไม่
เห
น็ด

ว้ย
อย่

าง
ยิ่ง

 

5 4 3 2 1 
ด้านคุณภาพของงาน 

1. ท่านมีผลงานเป็นที่ยอมรบั มีความถูกตอ้ง และเชื่อถือไดอ้ย่าง
สม ่าเสมอ  

     

2. ท่านสามารถประสานความร่วมมือกบัทีมสหสาขาวิชาชีพเรื่อง
การดแูลผูป่้วยไดต้ามมาตรฐานที่ก าหนดไว ้

     

3. ท่านมกัทบทวนและปรบัปรุงงานที่ปฏิบติัใหดี้ขึน้อย่างต่อเนื่อง      

ด้านปริมาณ 
4. ท่านสามารถปฏิบติังานไดบ้รรลผุลตามเป้าหมายที่ก าหนด      

5. งานของท่านมีปรมิาณเหมาะสมที่ท่านจะสามารถบรหิาร
จดัการไดอ้ย่างทั่วถึง 

     

ด้านเวลา 
6. ท่านมกัจะท างานที่ไดร้บัมอบหมายเสรจ็ตรงตามเวลาอยู่เสมอ      

7. ท่านมีการจดัล าดบัความส าคญัในการท างานอยู่เสมอ      

8. ท่านท างานส าเรจ็ลลุว่งในระยะเวลาที่ท่านวางแผนไวเ้สมอ      

ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
9. ท่านใชท้รพัยากรของโรงพยาบาลของท่านอย่างประหยดัและ

คุม้ค่า 

     

10. ท่านสามารถจดัสรรทรพัยากรในการท างานอย่างเหมาะสม 
และบรหิารงบประมาณตามที่ทางโรงพยาบาลจดัสรรใหไ้ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

     



 
   

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
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