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การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข และ
เพื่อเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขจําแนกตามปจจัยทางประชากร
ศาสตร และปจจัยดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก พนักงานระดับปฏิบัติการ
ที่ปฏิบัติงานอยูในกระทรวงสาธารณสุขโดยเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 310 คน ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบอยางงาย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับจํานวน 35 ขอ มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .846 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน การทดสอบคา t การทดสอบคา F และสถิติทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
ผลการวิจัย พบวา
1. บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุ ขมีระดับความคิ ดเห็นตอปจจัยดานสภาพแวดลอ มในการปฏิบัติงาน ดาน
บรรยากาศในการทํางานมากที่สุด) รองลงมาคือดานความสัมพันธระหวางปฏิบัติงานกับผูบังคับบัญชา และดานความสัมพันธ
ระหวางปฏิบัติงานกับเพื่อนรวมงาน
2. บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และตําแหนงงาน พบวา มีระดับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
3. ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานดานบรรยากาศในการทํางาน และดานความสัมพันธระหวางปฏิบัติงาน
กับผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน, การปฏิบัติงาน
ABSTRACT
The study aimed to determine the operational performance of employee at the Ministry of Health
and to compare the operational performance of employee at the Ministry of Health by demographic
factors and environmental factors. The sample included employees who are working at the Ministry of
Health among 310 cases. The simple random sampling was used to select the sample. The instrument
that used to collect information was a five rating scale of 35 questions. The reliability of the whole
questionnaire was 0.846. The data was analyzed by descriptive statistics, t–test and F–test and Pearson
Product Moment Correlation
*นักวิจัยรวม
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The research findings were as follows;
1. Personnel of the Ministry of Public had opinions on the environmental factors within the
working atmosphere at a highest level (Mean=4.08, S.D. = 0.54) followed by the relationship between
employee and supervisor (Mean=3.95, S.D. = 0.46) and the relationship between working and colleague
(Mean=3.87, S.D. = 0.72).
2. The operational performance is significantly different at 0.05 in term of gender, education and
job position
3. The working atmosphere, the relationship between employee and supervisor yielded a
significant positive association with the operational performance at 0.05.
Keywords: operational performance, operational environment, operation
บทนํา
องคการทุกองคการจัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการใหบรรลุตามวัตถุประสงคขององคการนั้นๆ ซึ่งการดําเนินการเพื่อให
บรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพนั้นตองการการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งในปจจุบันองคการในดานตางๆ มีการเพิ่ม
จํานวนขึ้นอยางรวดเร็วทําใหการแขงขันสูงขึ้นจึงทําใหองคการตองปรับตัวเองใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(นฤมล สุวรรณมาโจ, 2555, น. 67) ดังนั้น องคการตองมีความยืดหยุนตอแรงกดดันและสามารถตอบสนองตอปญหาที่
เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็วถูกตองและเหมาะสม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ภายนอกอาจสรางโอกาสหรืออุปสรรคใหแกองคการได องคการตองสามารถตอบสนองตอปญหาไดอยางเปนระบบและ
ตรงประเด็นซึ่งตองอาศัยความรูความสามารถและความพรอมขององคการในการรับรูและตระหนักถึงปญหาการวิเคราะห
สาเหตุและการแกไขที่ถูกตองผานทางทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพและเขาใจความสัมพันธระหวางตนเอง กลุมองคการ
และสภาพแวดลอมอยางดี (สมใจ ลักษณะ, 2543, น. 74)
นอกจากนี้องคการที่ไมสามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคมจะกลายเปนองคการที่ไมมี
ประสิทธิภาพและไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคขององคการที่กําหนดไวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคมได
และสงผลใหไมสามารถดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคของตนเองและกลายเปนองคการที่ไมมีประสิทธิภาพจากงานวิจัย
ของอารีย คงอํานาจ (2552, น. 36) กลาวไวในการศึกษาเรือ่ งการพัฒนาองคการที่มีประสิทธิภาพหรือองคการที่มีสุขภาพ
ที่ดีจะมีลักษณะคือทุกคนทํางานโดยมีเปาหมายและตอบสนองตอวัตถุประสงคขององคการ การตัดสินใจดําเนินงานตางๆ
ในองคการขึ้นอยูกับผูที่รูขอมูลดีที่สุด องคการจําเปนตองปรับปรุงแกไขเทคนิคและกรรมวิธีการในการปฏิบัติงาน ระบบ
การวินิจฉัยสั่งการ การจูงใจการสื่อสารขอความ นอกจากนี้ระบบการใหรางวัลก็ตองเปลี่ยนตามสภาพแวดลอมในองคการ
ใหเหมาะสม ซึ่งถาผูบริหารในองคการไดมีการตระหนักถึงความตองการนี้อยางแทจริงแลว องคการก็อยูในสภาพที่พรอม
สําหรับการพัฒนาองคก าร และสามารถบรรลุเปาหมายของตนเองอยางมีประสิทธิภาพได แตปจจัยที่สําคัญที่สุดที่ไม
สามารถมองข า มได คื อ บุ ค ลากรต อ งมี ข วั ญ กํ า ลั ง ใจและมี ค วามพึ ง พอใจในการทํ า งาน ซึ่ ง ต อ งอาศั ย การจู ง ใจเป น
องคประกอบสําคัญ
กระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานราชการไทยที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพอนามัย การปองกัน
ควบคุม และรักษาโรคภัย การฟนฟูสมรรถภาพของประชาชน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดให บุคลากรใน
กระทรวงสาธารณสุขถือเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ทั้งดานรางกาย จิตใจ และสังคมโดยมีภารกิจหลักในการดูแลรับผิดชอบการบริการสุขภาพแกประชาชนทั้งในเขตเมืองและ
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ชนบททั่วประเทศมาโดยตลอด การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงสาธรณสุข จึงถือวาเปนสิ่ง
ที่สําคัญ เพราะบุคลากรเหลานี้ปฏิบัติหนาที่ทั้งในดานการรักษาพยาบาล การปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพและการฟนฟู
สมรรถภาพรวมทั้งงานสนับสนุนรวมทั้งสนับสนุนใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี (สมพร ศิลปสุวรรณ, 2551, น. 36) นอกจากนั้น
ทรัพยากรมนุษยก็ถือวาเปนสิ่งสําคัญซึ่งหากไมมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแลวก็จะไมมีองคการที่มีประสิทธิภาพเกิดขึ้น
ผูบริหารที่ดีจะตองจัดการทรัพยากรบุคคลใหเกิดประสิทธิภาพโดยสามารถจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน ทํางานตามทีต่ น
มีความถนัดบุคลากรก็จะเกิดความพึงพอใจในการทํางานก็จะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางรวดเร็วถูกตองทันเวลา
(Perrin, T, 2009, น. 47)
จากสภาพดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใหทราบถึงระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขและปจจัย
ที่มีผลตอระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขเพื่อจะนําขอมูลที่ไดไปพัฒนาปรับปรุง
กระทรวงสาธารณสุขและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอระดับประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร (Population) ที่ใชในการวิจัย ไดแก พนักงานระดับปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุขจํานวน
1,530 คน (ขอมูลสถิติพนักงานกระทรวงสาธารณสุขประจําป, 2558, น. 12)
1.2 กลุมตัวอยาง (Sample) ที่ใชในงานวิจัย ไดแก พนักงานระดับปฏิบัติการในกระทรวงสาธารณสุข จํานวน
310 คน โดยผูวิจัยเลือกกลุมโดยใชสูตรการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Yamane, 1973, p. 275)
โดยใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิตามประเภทของตําแหนงในการปฏิบัติ (Stratified Random Sampling) แตละชั้นภูมิใช
เทคนิคการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ตามสัดสวนจากกลุม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือในการเก็บขอมูล แบงออกเปน 4 สวน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยทางประชากรศาสตร ไดแก ขอมูลสวนบุคคลดานเพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ตําแหนงในการปฏิบัติงานและรายไดตอเดือน
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ไดแก ดานบรรยากาศในการทํางาน
ดานความสัมพันธระหวางปฏิบัติงานกับผูบังคับบัญชา และดานความสัมพันธระหวางปฏิบัติงานกับเพื่อนรวมงาน
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางาน ไดแก ดานปริมาณงาน ดานคุณภาพ และดานการ
ทํางานรวมกับผูอื่น
โดยปจจัยดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพการทํางานไดกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมากทีส่ ุด
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คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอยที่สดุ
ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามขอเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดผานการตรวจสอบโดยการนําเสนอใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบ
ความถูกตองและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและจุดประสงค (Item–Objective
of Congruence: IOC) โดยหาคา IOC คัดเลือกขอที่มีคาระหวาง 0.70–1.00 แลวนําแบบสอบถามไปทดลองใชจัดเก็บ
ขอมูล (Try–Out) จํานวน 30 คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient
Alpha) = 0.846
สรุปผลวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล
ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 58.4
สวนใหญมีอายุระหวาง 20–30 ป จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 57.1 สวนใหญมีสถานภาพโสดจํานวน 146 คน คิดเปน
รอยละ 47.1 สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ 60.3 มีระยะเวลาในการทํางาน 6–
10 ป จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 57.1 สวนใหญมีตําแหนงงานพนักงานสายสนับสนุน จํานวน 236 คน คิดเปนรอยละ
76.1 และสวนใหญมีรายไดตอเดือน 15,001–20,000 บาท จํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ 60.3
ผลการวิเคราะหปจจัยดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน
ผลการวิเคราะหปจจัยดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดาน
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานอันดับแรกคือ ดานบรรยากาศในการทํางาน มีคาเฉลี่ย 4.08 (S.D. = 0.54) รองลงมา คือ
ดานความสัมพันธระหวางปฏิบัติงานกับผูบังคับบัญชา มีคาเฉลี่ย 3.95 (S.D. = 0.46) และอันดับสุดทายคือดานความสัมพันธ
ระหวางปฏิบัติงานกับเพื่อนรวมงานมีคาเฉลี่ย 3.87 (S.D. = 0.72)
ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ผลการวิเคราะหประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงานพบวา กลุมตัวอยา งมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน อันดับแรกคือดานการทํางานรวมกับผูอื่น มีคาเฉลี่ย 4.12 (S.D. = 0.61) รองลงมาคือดานปริมาณงาน มีคาเฉลี่ย
4.10 (S.D. = 0.62) และอันดับสุดทายคือดานคุณภาพงาน มีคาเฉลี่ย 3.99 (S.D. = 0.54)
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปจจัยทางประชากรศาสตร 1. เพศ 2. ระดับการศึกษา 3. ตําแหนงงานมีผลตอระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม ดวยคาสถิติ f–test และ t–test มีคาเทากับ พบวา 0.924, 3.983 และ
1.985 ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สวนปจจัยทางประชากรศาสตร ดานอายุ ดานสถานภาพสมรส ดาน
รายไดตอเดือน ดานระยะเวลาในการทํางานและดานตําแหนงงาน ไมมีอิทธิพลตอระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม
ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดานบรรยากาศในการทํางานและดานความสัมพันธระหวางปฏิบัติงาน
กับผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม
ดวยคาสถิติ Pearson Correlation มีคาเทากับ พบวา 0.443, 3.35 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สวนปจจัยดาน
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สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดานความสัมพันธระหวางปฏิบัติงานกับเพื่อนรวมงานไมมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องปจจัยทางประชากรศาสตร ปจจัยสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําประเด็นที่นาสนใจมาอภิปรายผลดังตอไปนี้
1. ดานนโยบายและการบริหาร ผลจากการวิจัย พบวา บุคลากรใหความพึงพอใจดานนโยบายและการบริหารใน
ระดับปานกลางโดยมีความพึงพอใจในความเหมาะสมของกฎเกณฑระเบียบปฏิบัติงาน แตมีความพึงพอใจในความเหมาะสม
ของโครงสรางและอัตรากําลังนอยกวาเรื่องอื่น ซึ่งสามารถอภิปรายไดวา การบริหารในปจจุบันของกระทรวงสาธารณสุข
มุงเนนใหความสําคัญ โดยเมื่อมีบุคลากรลาออกไปจะมีการรับโอนหรือรับบุคลากรใหม เพื่อมาทดแทนในอัตราที่วางลง
แตความเปนจริงแลวกระบวนการรับบุคลากรเขามาทดแทนคอนขางลาชา ทําใหบุคลากรที่มีอยูเดิมตองแบกภาระงานที่มี
ทั้งหมดแทนคนที่ลาออกไป ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. (2010, p. 124)
ไดเสนอแนวคิดที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจและความไมพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน สภาพที่เหมาะสมในการทํางาน
ปริมาณงานที่ไดรับมอบหมายหรือความสะดวกสบายในการทํางาน รวมทั้งสภาพการทํางานที่ถูกหลักอนามัยจะทําให
พนักงานมีความพึงพอใจในการทํางาน
2. ดานผลตอบแทนรายได ผลจากการวิจัยพบวา บุคลากรใหความพึงพอใจดานผลตอบแทนรายไดในระดับปาน
กลาง ตัวบุคลากรสาธารณสุขยังรูสึกวาไดรับไมเพียงพอซึ่งผูบริหารมีความจําเปนที่จะตองรีบเก็บขอมูลของระดับความ
คิดเห็นในหัวขอนี้โดยอาจนําไปเปรียบเทียบกับคาตอบแทนเงินเดือนและสวัสดิการขององคกรอื่นๆ เพื่อหาขอแตกตางหา
จุดดีและจุดดอยในคาตอบแทนแยกออกมาใหเห็นชัดวาจุดไหนที่บุคลากรมีความพอใจและจุดไหนที่บุคลากรคิดเห็นวาตอง
ปรับปรุงซึ่งสอดคลองกับแนวทางของทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ Alderfer อางถึงใน รังสรรค ประเสริฐศรี (2548, น. 64)
ไดกลาววาทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ Alderfer (Alderfer’s ERG theory) เปนทฤษฎีที่เกี่ยวกับการความตองการขั้น
พื้นฐานของมนุษยแตไมคํานึงถึงขั้นความตองการวาความตองการใดเกิดขึ้นกอนหรือหลังและความตองการหลายๆ อยาง
อาจเกิดขึ้นพรอมกันก็ได ความตองการตามทฤษฎี ERG จะมีนอยกวาความตองการตามลําดับขั้นของมาสโลว ในหัวขอวา
ความตองการเพื่อความอยูรอด (Existence needs) เปนความตองการพื้นฐานของรางกายเพื่อใหมนุษยดํารงชีวิตอยูได
เชนความตองการอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค เปนตน ซึ่งปจจัยเหลานี้เปนความตองการในระดับต่ําสุด
และมีลักษณะเปนรูปธรรมสูงสุด นอกจากนี้ยังสอดคลองกับทฤษฎีของ มาสโลว (Maslow, 1970, p. 125) กลาวถึงความ
ตองการความปลอดภัยและความมั่นคงตาม โดยถาหากผูบริหารสามารถตอบสนองความตองการในดานนี้ไดดวยการจาย
คาตอบแทนที่เปนธรรม มีสวัสดิการที่ดี มีเงินโบนัส รวมถึงทําใหผูใตบังคับบัญชารูสึกมั่นคง ปลอดภัยจากการทํางาน
รวมถึงไดรับความยุติธรรมหรือมีการทําสัญญาวาจางการทํางานประจําเปนตน เชนเดียวกับวิเชียร วิทยอุดม (2548, น. 24)
กลาววาสิ่งจูงใจเปนเครื่องกระตุนใหคนเกิดความพอใจในการปฏิบัติงานและสิ่งจูงใจที่หนวยงานอาจใหแกผปู ฏิบตั งิ านไดแก
เงิน สิ่งของตางๆ ที่ใหเปนการตอบแทน
3. ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบวาบุคลากรใหความพึงพอใจระดับสูงดานสภาพแวดลอม
ในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะในเรื่องความเหมาะสมของสถานที่ตั้งทําเลของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อพิจารณาขอเท็จจริง
พบวา กระทรวงสาธารณสุขตั้งอยูไมไกลจากตัวเมือง การเดินทางไปกลับที่พักมีความสะดวกมาก รวมทั้งการจัดรถรับสง
บุคลากรในรัศมี 50 กิโลเมตร จึงทําใหบุคลากรมีความพึงพอใจ สอดคลองกับไพรัช ตระการศิรินนท (2549, น. 98) ได
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กลาวถึงปจจัยในการสรางแรงจูงใจซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหเกิดมีกําลังทั้งกายและใจในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก
สภาพแวดลอมซึ่งจะตองมีมาตรฐานไมวาจะดานสถานที่ การทํางานมีความสะดวกสบาย มีอุปกรณการทํางานครบถวน
4. ดานความสัมพันธระหวางปฏิบัติงานกับผูบังคับบัญชา ผลการวิจัยพบวาบุคลากรใหความพึงพอใจระดับปานกลาง
กับดานผูบังคับบัญชา ในเรื่องของความสัมพันธที่ดีกับผูบังคับบัญชาและในเรื่องของการใหคําแนะนําจากผูบังคับบัญชาที่
เปนประโยชนตอการทํางานสอดคลองกับแนวคิดของ Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. (2010, p. 59)
ปจจัยค้ําจุนอันหนึ่งที่ทําใหพนักงานมีความพึงพอใจในการทํางาน คือความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ซึ่งไดแกความเปน
กันเอง การใหความชวยเหลือเกื้อกูลจากผูบังคับบัญชาในโอกาสตางๆ ตอผูใตบังคับบัญชา เปนตน
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
1.1 จากการวัดระดับความคิดเห็ นของปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงานของบุ คลากรใน
กระทรวงสาธารณสุข พบวา บุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข มีความคิดเห็นตอปจจัยดานลักษณะงานเห็นดวยในระดับ
มากสวนดานคาตอบแทนเงินเดือนและสวัสดิการอยูในระดับปานกลางและเปนลําดับสุดทาย ดังนั้น จึงควรทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลขอคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับดานคาตอบแทนเงินเดือนและสวัสดิการโดยละเอียด ทั้งนี้เนื่องจากเรื่อง
เกี่ยวกับคาตอบแทนเงินเดือนและสวัสดิการเปนปจจัยสําคัญที่ละเอียดออ นสงผลถึงความคิดของบุคลากรทุกคน หาก
บุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขมีฐานเงินที่เหมาะสมกับหนาที่และมีสวัสดิการที่ดี ก็จะทําใหบุคลากรสามารถมีรายได
ตามที่ตองการหรือคาดหวังไวและมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
1.2 จากการศึกษา พบวา ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดานบรรยากาศในการทํางานมีความ
สัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น ควรจัดใหมีการเสริมสรางบรรยากาศ
องคการ ดวยการจัดกิจกรรมสรางพลังทีมงานใหเกิดความมุงมั่นที่จะทําใหงานประสบความสําเร็จ และการสนับสนุนการให
รางวัลแกบุคลากร
1.3 จากการศึกษา พบวา ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดานความสัมพันธระหวางปฏิบัติงานกับ
ผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นผูบังคับบัญชา
ควรเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความคิดเห็นอยางอิสรเสรี รวมถึงชวยเหลือและสนับสนุนบุคลากรใหมีกําลังใจในการ
ทํางาน
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
นักวิชาการควรพิจารณาศึกษางานวิจัยในอนาคต ดังนี้
2.1 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขเทานั้น ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้ง
ตอไปควรทําการศึกษากับกลุมตัวอยางที่ปฏิบัติงานอยูในกระทรวงอื่นๆ เชน กระทรวงพลังงาน กระทรวงความมั่นคงซึ่งจะ
เปนประโยชนมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถนําผลการศึกษามาวิเคราะหในเชิงเปรียบเทียบและเพื่อเปนแนวทางในการสราง
นโยบายสงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตอไป
2.2 การศึกษาวิจัยในครั้งตอไปควรมีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการอื่นๆ นอกจากการใชแบบสอบถาม เชน
การสัมภาษณการสังเกตแบบมีสวนรวมและควรเพิ่มระยะเวลาในการรวบรวมขอมูลใหสู งขึ้น เพื่อใหไดก ลุมตัวอยางที่
ครอบคลุมและมีความแมนยํามากยิ่งขึ้น
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2.3 ควรศึกษาถึงตัวแปรอื่นที่เปนปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เชน ปจจัยดาน
ความสัมพันธแรงงาน การเสริมสรางกิจกรรมเพิ่มผลผลิตการมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการทํางาน การมีสวนรวม
ในการกําหนดนโยบาย เปนตน เพื่อจะไดครอบคลุมและสามารถนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดได
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