
 
 
 
 

ปัจจยัทางจิตวิทยาทีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร
ทางการแพทยโ์รงพยาบาลเอกชน ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
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ปริญญา  เลิกนอก 

 

บทคัดย่อ 
1การวิจัยครังนีศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยาทีมีผล

ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง

การแพทย์โรงพยาบาลเอกชน ในเขตเทศบาลนคร

นครราชสมีา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ 

1) เพือศกึษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

ทางการแพทย์ 2) เพือศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานของบคุลากรทางการแพทย์ทีมี เพศ อาย ุ

สถานภาพสมรส ระยะเวลาปฏิบัติงาน 3) เพือศึกษา

ปัจจัยท าง จิต วิทยา ที มีผลต่ อประ สิท ธิภ าพกา ร

ปฏิบัติงาน 4) เพือศึกษาตัวแปรพยากรณ์ทีมีผลต่อ

ประสทิธิภาพการปฏิบติังาน ขนาดกลุม่ตัวอย่างจํานวน 

322 คน เครืองมือทีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม

วิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน t-test, F-test และการวิเคราะห์การถดถอย

พหคุณู 

                                                             
นกัศึกษาหลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต                                      

สาขาวชิาจิตวทิยาประยุกต์ วทิยาลยัเซนต์หลยุส์ 

ผลการศึกษา (1) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

อยู่ในระดบัมาก (2) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานพบว่า เพศ อายุ และสถานภ าพสมรส 

ไม่ต่างกัน ระยะเวลาปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 (3) ตัวแปรปัจจัยทาง

จิตวิทยา คือ ค ว า ม พ ึง พ อ ใ จ ใ น ก า ร ป ฏิบ ัต ิง า น  

ความก้าวหน้าทางอาชีพ และขวัญกําลังใจในการ

ปฏิบัติงาน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรทางการแพทย์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที

ระดับ .01 (4) ปัจจัยทางจิตวิทยาทัง 3 ตัว สามารถ

พยากรณ์ประสิท ธิภ าพ การปฏิบั ติงาน  โดยมีค่า

สมัประสทิธิ สหสมัพันธ์พหุคูณเท่ากับ .299 ความเชือมัน

ได้ร้อยละ 8.1  

 

คําสําคัญ: ปัจจัยทางจิตวิทยา, ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน 
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Abstract 
This study investigated psychological 

factors affecting performance of medical 

personnel in private hospitals in Naknon 

Ratchasima municipality in Nakhon Ratchasima 

province. Its objectives were (1) to determine 

efficiency in performance of medical personnel, 

(2) to compare efficiency in performance of 

medical personnel, classified by gender, age 

range, marital status and length of working time, 

(3) to examine psychological factors that could 

affect efficiency in their performance, and (4) to 

determine predictive factors that could affect 

efficiency in their performance. There were 322 

respondents with data collected using 

questionnaire technique. Statistical analysis tools 

in use were descriptive tools, including means, 

standard deviation, t-test, F-test and multiple 

regression. 

Findings revealed that (1) efficiency in their 

performance was found to be at high level , 

(2) comparison of their efficiency revealed that 

those with different gender, age and marital 

status were not different in their efficiency level, 

while those with different length of working time 

were different with significance level of 0.05, 

(3) psychological factors, such as job satisfaction, job 

advancement, and morale could affect efficiency 

level in their performance with significance level 

of 0.01, and (4) all these 3 psychological factors 

could be predictive variables for their 

performance with multiple correlation coefficient 

of 0.299 and confidence level of 8.1%. 

 

Keywords: Psychological factors, efficiency in 

performance  

 

บทนํา 

การบริหารทรัพยากรมนษุย์ หรือการบริหารงาน

บุคคลเป็นเรืองจําเป็นและมีความสําคัญมากในยุค

ปัจจุบัน เนืองจากมนุษย์เป็นทรัพยากรทีมีชีวิตและ

สามารถเคลือนไหวได้ทงัทางด้านร่างกายและจิตใจ 

จึงทําให้การควบคุมเพือให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือ

ข้อกําหนดทีตงัไว้เป็นเรืองยาก บางครังการใช้มาตรการ

เข้มงวดเกินไปจึงไม่เป็นผลดีต่อองค์การ แต่การใช้

วิธีการอ่อนเกินไป ก็อาจเป็นปัญหาขององค์การได้

เช่นกนั ซงึการใช้หลกัในการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะ

ดําเนินการไปได้ดีหรือไม่ต้องขึนอยู่กับปัจจัยหลาย

ประการ เ ช่น สภาพขององค์การ  บุคลากร  และ

เครืองมือทีใช้ในการพัฒนาบุคลากร เช่น การศึกษา 

การฝึกอบรม ฝึกพฒันาความรู้ทักษะ ดังนัน การคิดค้น

หรือหาแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทีไม่ก่อให้เกิด

ความรู้สกึว่ากําลงัถกูเปลยีนแปลงจงึเป็นเรืองยาก มักมี

ทัศนคติทีไม่ดีต่อการเปลียนแปลง อย่างไรก็ตาม ใน

กระบวนการพัฒนาบุคลากรมีหลายวิธีย่อมมีวิธีใดวิธี

หนึงทีเหมาะสมกับองค์การนัน แต่ทังนีต้องทราบถึง

สภาพปัญหาขององค์การ จึงจะสามารถกําหนด

แนวทางในการแก้ปัญหา (อังคณา นุ้ยพิน, 2554, หน้า 

24) ปัจจุบันองค์การสาธารณสุขและโรงพยาบาล

สว่นมากมีลกัษณะโครงสร้างเป็นแบบรัฐกิจวิชาชีพ คือ 

กลุ่ม วิชา ชีพใน องค์การมีความเ ป็นอิสระและ มี
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เอกลักษณ์ในวิชาชีพของตน นักวิชาชีพเหล่านีไม่แต่

เพียงควบคุมงานทีตนเองทําเท่านัน ยังรวมตัวกัน

ภายในองค์การสาธารณสุขเพือกลุ่มทีเข็มแข็งอีกด้วย 

ผู้บริหารองค์การหากจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสทิธิผล ต้องได้รับการส่งเสริมจากกลุ่มวิชาชีพ

เหล่านีด้วย แพทย์ส่วนมากทําหน้าทีผู้บริหาร และคิด

บริหารแบบนักวิชาชีพ การปรับเปลียนพฤติกรรมและ

แนวคิดให้เป็นนกับริหารจงึทําได้ยาก ซึงเป็นสาเหตุของ

ความขดัแย้งในองค์การ  

การปฏิบัติงานในองค์การจะเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด  เ มือผู้ ป ฏิ บั ติ งาน มีความ พึงพอใ จในกา ร

ปฏิบัติงานในองค์การ มีความก้าวหน้า และได้รับการ

ยอมรับจากผู้ บริหารและผู้ ร่วมงาน ปัญหาจากการ

ปฏิบติังานจงึสง่ผลทางตรงและทางอ้อมต่อภารกิจหลกั

ของระบบสาธารณสขุ เพือให้รับรู้ปัญหาการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรทางการแพทย์ การศึกษาปัจจัยทีส่งผล

กระทบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

เป็นสงิจําเป็นเพราะทําให้ผู้บริหารทราบถึงสถานการณ์

จริง เจตคติและแนวคิดของบุคลากรเพือนํามาแก้ไข

ปรับปรุงให้ได้งานทีมีประสิทธิภาพสงูสดุ (ทองหล่อ 

เดชไทย, 2554, หน้า 116) 

ผู้ วิ จั ย จึ ง ส น ใ จ ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ที มี ผ ล ต่ อ

ประสทิธิภาพการปฏิบติังานของบคุลากรทางการแพทย์

โรงพยาบาลเอกชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 

เพือนําข้อมลูมาพฒันา และเป็นแนวคิดให้โรงพยาบาล

นําไปปรับใช้ในการดําเนินงานให้อย่างมีประสิทธิภาพ

ต่อไป 

 

 

 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

1. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ราชบัณฑิต (2546) ใ ห้ ค ว า ม ห ม า ย ว่า  

ประสทิธิภาพ หมายถงึ ความสามารถทีทําให้เกิดผลใน

การทํางาน ผลสาํเร็จทีพิจารณาในแง่ของเศรษฐศาสตร์ 

ทีมีตัวบ่งชี ได้แก่ ความประหยัด หรือคุ้ มค่า ประหยัด

ต้นทุน ประหยัดทรัพยากร ประหยัดเวลา และ มี

คณุภาพ (ทิพาวดี เมฆสวรรค์, 2551) ประสิทธิภ าพ 

มีค ว า ม ห ม า ย ร ว ม ถึง ผลิตภาพและประสิทธิภาพ 

โดยประสิทธิภาพเป็นสิงทีวัดได้หลายมิติ ตามแต่

วตัถปุระสงค์ทีต้องการพิจารณา คือ 

1) ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือ

ต้นทุนการผลิต (Input) ได้แก่ การใช้ทรัพยากรการ

บริหาร คือ คน เ งิน วัสดุ เทคโนโลยีที มีอยู่อ ย่าง

ประหยดั คุ้มค่าและเกิดการสญูเสยีน้อยทีสดุ 

2) ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการ

บริหาร (Process) ได้แก่ การทํางานทีถกูต้อง ได้มาตรฐาน 

รวดเร็วและใช้เทคโนโลยีทีสะดวกกว่าเดิม 

3) ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและ

ผลลัพธ์ (Output) ได้แก่ การทํางานทีมีคุณภาพ เกิด

ประโยชน์ต่อสงัคม เกิดผลกําไร ทันเวลา ผู้ปฏิบัติงานมี

จิตสํานึกทีดีต่อการทํางานและบริการเป็นทีพอใจของ

ลกูค้าหรือผู้ รับบริการ 

ส รุป ว่า  ป ระ สิท ธิภ า พก าร ปฏิ บั ติ งา น 

หมายถงึ จะต้องสามารถทําให้เกิดผลดีในด้านคุณภาพ

ของงาน ด้านปริมาณของงาน ด้านวิธีการปฏิบัติงาน 

ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และด้านการใช้

ทรัพยากร  
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2. ปั จ จั ย ท า ง จิ ต วิ ท ย า ที ส่ ง ผ ล ต่ อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 2.1  ความพงึพอใจในการปฏิบติังาน 

  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็น

ปัจจยัทีสาํคญัทีทําให้งานมีประสิทธิภาพ (กิติมา ปรีดีดิลิก, 

2554) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจในการทํางาน 

หมายถงึ ความรู้สกึทีชอบหรือพอใจทีมีต่อองค์ประกอบ

และสงิจงูใจในด้านต่าง ๆ ของงานและผู้ปฏิบัติงานนัน

ได้รับการสนองตามความต้องการของเขาได้ ดังนัน 

องค์ประกอบของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ประกอบด้วย สวัสดิการ ค่าตอบแทน การพิจารณา

ความดีความชอบ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

กระบวนการบริหารงาน ผู้ ร่วมงานในหน่วยงาน และ

ลกัษณะงานทีทําอยู่ ซึงส่งผลให้พนักงานปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสทิธิภาพ 

 2.2 ความก้าวหน้าทางอาชีพ 

  ความก้าวหน้าทางอาชีพ หมายถึง 

การเปลียนแปลงในบทบาทการทํางาน ซึงจะให้

ผลตอบแทนทังทางด้านจิตวิทยา หรือผลตอบแทนที

เกียวข้องโดยตรงกบัการทํางาน การเปลียนแปลงต่าง ๆ 

เ ห ล่ า นี ร ว ม ถึ ง ก า ร เ ป ลี ย น แ ป ล ง ที ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด

ความก้าวหน้าในงาน การเลือนขัน เลือนตําแหน่ง หรือ

เงินเดือน ตลอดจนถึงความพึงพอใจต่อชีวิต ความรู้สกึ

ว่าตนเองมีค่า ประสบความสําเร็จซึงอาจออกมาในรูป

ของอํานาจหน้าทีสถานภาพทีสงูขึน ความก้าวหน้าใน

อาชีพจึงเป็นผลสุดท้ายของการจัดการอาชีพงานที

เริมต้นด้วยการวางแผนอาชีพงาน การพฒันาอาชีพงาน 

ซึงนําไปสู่การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพปัจจัยที

ส่งผลต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ ดังนัน

ผลตอบแทนทังทางด้านจิตวิทยา หรือ ผลตอบแทนที

เกียวข้องโดยตรงกบัการทํางาน โดยการเปลียนแปลงที

ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในงาน การเลือนขัน เลือน

ตําแหน่ง การได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ

ทกัษะในการปฏิบติังาน (มณี เหมทานนท์, 2552, หน้า

259) การเรียนรู้เป็นพืนฐานเกียวกับการพัฒนาทาง

ส ติ ปั ญ ญ า ห รื อ ค ว า ม ฉ ล า ด ข อ ง ม นุ ษ ย์  ดั ง นั น 

ความก้าวหน้าทางอาชีพย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังาน 

 2.3  ด้านขวญักําลงัใจในการปฏิบติังาน  

  ข วัญ กํ า ลัง ใ จ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น 

หมายถึง สภาพทางจิตใจของบุคคลทีสะท้อนให้เห็น

ผลรวมของการจูงใจ ทัศนคติและความพอใจในงาน 

(สุรพล พะยอมแย้ม, 2551, หน้า 66) สภาพทีความ

ต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองในระดับที

พงึพอใจ ซงึส่งผลต่อความตังใจทํางาน ความรับผิดชอบ

ของตนเองได้ดีขนึ เพือให้บรรลจุดุมุ่งหมายขององค์การ 

ดังนัน ขวัญกําลังใจเป็นสิงจําทีผู้ บริหารต้องเอาใจใส่

ผู้ใต้บงัคบับญัชาอยู่เสมอ เพราะการบํารุงขวัญกําลงัใจ

จะทําให้มีการสร้างผลงานทีมีคุณภาพให้แก่หน่วยงาน  

(ปรียาพร วงศ์อนตุราโรจน์, 2555, หน้า 134-135) ผู้ทีมี

ขวัญดี มักเป็นผู้ ทีมีความสามารถในการทํางานและ

สง่ผลไปถงึประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน ทําให้บรรลุ

ตามวตัถปุระสงค์ขององค์การ  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจยั 

1. เพือศกึษาประสทิธิภาพการปฏิบติังาน   

2. เพือศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังาน  

3. เพือศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยาทีมีผลต่อ

ประสทิธิภาพการปฏิบติังาน และ  
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4. เพือหาอํานาจพยากรณ์ประสทิธิภาพในการ

ปฏิบติังาน 

  

ตวัแปรในการวิจยั 

1. ตวัแปรอิสระ   

ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อาย ุ 

สถานภาพสมรส และ ระยะเวลาปฏิบติังาน  

ปัจจัยทางจิตวิทยา ประกอบด้วย ความพึง

พอใจในการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าทางอาชีพ และ

ขวญักําลงัใจในการปฏิบติังาน  

2. ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ประกอบด้วย ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณของ

งาน ด้านวิธีการปฏิบัติงาน ด้านความรวดเร็วในการ

ปฏิบติังาน และด้านการใช้ทรัพยากร   

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

การวิจยัครังนีมีวิธีดําเนินการวิจยั ดงันี  

1. ประชากรทีใ ช้ในการศึกษาครังนี ไ ด้แ ก่

บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนในเขต

เ ท ศ บ า ล น ค ร น ค ร ร า ช สีม า จํานวน 5 แห่งได้แก่ 

โรงพยาบาลกรุงเทพ-ราชสีมา โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล 

โรงพยาบาลเซนต์เมรี โรงพยาบาลเดอะโกลเดนเกท 

และโรงพยาบาล ป.แพทย์ จํานวน 2,061 คน   

2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครังนี จํานวน 322 

คน กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางในทัศนะ

ของเครจซี และมอร์แกน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ

แบ่งชนัอย่างเป็นสดัสว่น 

 

 

 

 

เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 

เครืองมือทีใช้ในการวิจัยในครังนีผู้ วิจัยสร้างขึน

เองซงึมีรายละเอียดดงัน ี

ตอนที 1 เป็นแบบสอบถามเกียวกับข้อมูลทัวไป

ของผู้ ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อาย ุ

สถานภาพสมรส และระยะเวลาปฏิบัติงาน โดยใช้

วิธีการให้เขียนตอบ และเลอืกตอบ 

ตอนที  2 เ ป็นแบบสอบเกียวกับปัจจัยทาง

จิตวิทยา ประกอบด้วย ความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

ความก้าวหน้าทางอาชีพ และขวัญกําลังใจในการ

ปฏิบติังาน 

ตอนที  3  เ ป็ น แ บ บ ส อ บ ถ า ม เ กี ย ว ก ับ

ประสทิธิภาพการปฏิบติังาน ประกอบด้วย คณุภาพของ

งาน ปริมาณของงาน วิธีการปฏิบติังาน ความรวดเร็วใน

การปฏิบติังาน และการใช้ทรัพยากร โดยผู้บงัคบับัญชาเป็น

ผู้ประเมิน  

ผู้ ว ิจ ัย ไ ด้ แ ป ล ค วามหมายของค่าคะแนน 

ความ คิดเห็ น โดย ใ ช้ เก ณฑ์กา รคิดค่ า เฉลียขอ ง

แบบสอบถาม ดงันี 

4.21 – 5.00     หมายถงึ   มีความคิดเห็นอยู่ใน 

ระดบั   มากทีสดุ 

3.41 – 4.20     หมายถงึ   มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั   

มาก 

2.61 – 3.40     หมายถงึ   มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั   

ปานกลาง 

1.81 – 2.60     หมายถงึ   มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั   

น้อย 

1.00 – 1.80     หมายถงึ   มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั   

น้อยทีสดุ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิ เ คราะ ห์ ด้วยเค รือ งคอมพิ ว เตอ ร์ในกา ร

ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติทีใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลีย (Mean) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Statistics) t-test, F-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว (One – way analysis of variance) และการ

วิเคราะห์แบบ Multiple Regression 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

                            ตวัแปรอิสระ                  ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการวิจัย และอภปิรายผล 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม 

พบว่า พนักงานผู้ ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 

จํานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9 และเป็นเพศหญิง 

261 คิดเป็นร้อยละ 81.0 อายุ 36 ปีขึนไป จํานวน 110  

คน คิดเป็นร้อยละ  34.1 และอายุ 18-27 ปี กับอาย ุ

28-35 ปี มีจํานวนเท่ากันคือ 106 คน คิดเป็นร้อยละ 

32.9 สถานภาพโสดจํานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ  

53.4 และรองลงมามีสถานภาพสมรส จํานวน 138  คน 

คิดเป็นร้อยละ 42.8 และสถานภาพหย่า / หม้าย 

จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 ระยะเวลาในการ

ปฏิบติังาน ไม่เกิน 5 ปี จํานวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ  

54.6 และ รองลงมามีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6  - 

10 ปี  จํานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2  และ

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 15 ปีขึนไป จํานวน 50 คน 

คิดเป็นร้อยละ 15.5 และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

11 – 15 ปี  จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ  10.5  

ตามลาํดบั    

2. ปัจจัยทางจิตวิทยา ประกอบด้วย 3 ด้าน 

ด้านความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ใน

ประสทิธิภาพการปฏิบติังาน 

1. ด้านคณุภาพของงาน 

2. ด้านปริมาณของงาน  

3. ด้านวิธีการปฏิบติังาน  

4. ด้านความรวดเร็วในการปฏิบติังาน  

5. ด้านการใช้ทรัพยากร 

ปัจจยัทางจิตวิทยา 

1. ความพงึพอใจในการปฏิบติังาน  

2. ความก้าวหน้าทางอาชีพ 

3. ขวญักําลงัใจในการปฏิบติังาน  

ปัจจยัสว่นบคุคล 

1. เพศ  

2. อาย ุ 

3. สถานภาพสมรส  

4. ระยะเวลาปฏิบติังาน  
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ระดบัมาก (x'= 3.42,S.D. = 0.47) ด้านความก้าวหน้า

ทางอาชีพ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x'= 

3.38,S.D. = 0.56) ด้านขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงาน

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x'= 3.54,S.D. = 0.55) 

ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประกอบด้วย 5 ด้าน 

ด้านคุณภาพของงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x'= 

3.65,S.D. = 0.56) ด้านปริมาณของงาน ในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก (x'= 3.67,S.D. = 0.57) ด้านวิธีการ

ปฏิบติังาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x'= 3.65,S.D. 

= 0.56) ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสดุ (x'= 4.84,S.D. = 0.41)

ด้านการใช้ทรัพยากรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x'= 

3.68,S.D. = 0.58)   

3. ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร

ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาล

โรงพยาบาลเอกชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ทีมี 

เพศ อายสุถานภาพสมรส ระยะเวลาปฏิบัติงาน ต่างกัน

พบว่า เพศ อาย ุและสถานภ าพสมรส โดยภาพรวม 

ไม่ต่างกนัซงึไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีตังไว้ ระยะเวลา

ปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที

ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานทีตังไว้ เมือพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่าประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรทางการแพทย์ทีมี  ระยะเวลาปฏิบัติงาน

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ใน

ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณของงาน และด้าน

วิธีการปฏิบติังาน 

 

ตารางที 1 ค่าสมัประสทิธิ สหสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางจิตวิทยา กบั ประสทิธิภาพการปฏิบัติงาน ของบุคคลากรทาง

การแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนงึในจงัหวดันครราชสมีา 

ตัวแปร X5 X6 X7 Y 

X5 1.00 .66** .60** .27** 

X6  1.00 .56** .28** 

X7   1.00 .20** 

X8    .29** 

Y    1.00 

 ** มีนยัสาํคัญทางสถิติที .01 

 

 

4. ตัวแปรปัจจัยทางจิตวิทยา ได้แก่ ความพึง

พอใจในการปฏิบัติงาน (X5) ความก้าวหน้าทางอาชีพ 

(X6) ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน (X7) สามารถ

พยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้ (Y) อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 แสดงว่า ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบว่าตัวแปรอธิบายความแปรปรวน ระดับ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติทีระดบั .01 (p<.01) 
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ตารางที 2  ค่านําหนกัความสาํคญั และค่าเปอร์เซ็นต์สง่ผลของตวัแปรปัจจยั ทีพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ของบคุลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชน ในเขตเทศบาลนครนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 

ตวัแปร b SEb β t Sig 

ความพงึพอใจในการปฏิบติังาน .324 .065 .267 4.956 0.00 

ความก้าวหน้าทางอาชีพ .282 .055 .276 5.137 0.00 

ขวญักําลงัใจในการปฏิบติังาน .208 .056 .203 3.703 0.00 

a = 2.758   R = .299    R2 = .081 

  

 

จากตารางพบว่า ตัวแปรทีสามารถพยากรณ์

ประสทิธิภาพการปฏิบติังาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

ทีระดับ.01 ได้แก่ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ควา มก้ าวห น้า ทา งอา ชีพ  ขวัญกํ าลัง ใจ ใน กา ร

ปฏิบัติงาน ตามลําดับ การทดถอยพหุคูณ พบว่า ตัว

แปรทางจิตวิทยาสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังาน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และ

มีอํ า น า จ ใ น ก า ร พ ย า ก ร ณ์ ไ ด้ ร้ อ ย ล ะ  8 . 1  มี ค่ า

สมัประสทิธิ สหสมัพนัธ์พหคุณูเท่ากับ .299 ค่าคงทีของ

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบเท่ากบั 2.758  

 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 

ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะเพือนําไปใช้เป็นแนวคิด

เพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง

การแพทย์ ในครังนี คือ ความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

ควรมีเ งินเ ดือนทีเหมาะสมกับตําแหน่ง และมีค่า

ล่วงเวลาในการทํางาน ความก้าวหน้าทางด้านอาชีพ  

ควรให้โอกาสพนักงานได้ศึกษาต่อในระดับทีสงูขึนเพือ

พฒันาองค์การให้มีประสทิธิภาพยิงขนึ ขวัญกําลงัใจใน

การปฏิบัติงาน  ควรมีการจัดมอบรางวัลพนักงานที

ดี เ ด่ น ที ทํ า ป ร ะ โ ย ช น์ ใ ห้ กั บ โ ร ง พ ย า บ า ล เ พิ ม

ประสทิธิภาพในการทํางานมากยิงขนึ 
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