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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านการจัดการในองค์การและการจัดการเวลาต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐบาลขนาดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีจ านวน
เตียง 500 เตียงขึ้นไป จ านวน 408 ราย ใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประกอบด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการทดสอบที ค่าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิจัย พบว่า พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี มี
ประสบการณ์ในการท างาน  11 ปีขึ้นไป มีสถานภาพโสด และมีรายได้ต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า 1) พยาบาลวิชาชีพท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏบิัติงานของพยาบาลวิชาชีพไม่
แตกต่างกัน 2) ปัจจัยด้านการจัดการภายในองค์การมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ด้าน
คุณภาพของงาน ด้านปริมาณ ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดยมีค่าน้ าหนักพยากรณ์ร้อยละ 54.40, 
35.60, 28.10 และ 28.20 ตามล าดับของ 3) ปัจจัยด้านการจัดการเวลามีอิทธิพลต่อต่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน
ของพยาบาลวิชาชีพ ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณ ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดยมีค่าน้ าหนัก
พยากรณ์ร้อยละ 60.70, 61.30, 60.60 และ 58.70 ตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ: การจัดการเวลา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐบาลขนาดใหญ่ 
 

ABSTRACT 
 
 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 
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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. 
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บทน า 
 ในปัจจุบัน ความต้องการในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลยังคงมีเพิ่มขึ้นทุกวัน แต่บุคลากรทางการแพทย์ และ
พยาบาลยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการในการให้การบริการแก่ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา ภายในโรงพยาบาลรัฐบาล
ขนาดใหญ่ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ในการให้การบริการแก่ผู้ป่วยหรือผู้เข้ารับ
บริการภายในโรงพยาบาล เนื่องจากภาวการณ์ที่การให้บริการไม่ทั่วถึง  

บทบาทหน้าท่ีในการปฏิบัติงานของพยาบาล เริ่มตั้งแต่การประเมินปัญหาภาวะสุขภาพท่ีต้องการการดูแล และ
ให้การช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ป่วยปรับตัวได้ น าแผนการรักษาของแพทย์สู่การปฏิบัติ ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน และให้
การฟื้นฟูและสร้างเสริมสุขภาพโดยค านึงถึงความเป็นองค์รวม และความเป็นปัจเจกบุคคลที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน
ระหว่างผู้ป่วยแต่ละคน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองไดแ้ละกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้ โดยบทบาทหน้าท่ีใน
การปฏิบัติงานของพยาบาลจึงแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ ได้แก่ 
 1. บทบาทอิสระ หมายถึง พยาบาลปฏิบัติหน้าท่ีโดยใช้ความรู้จากศาสตร์ทั้งทางด้านการพยาบาลและความรู้ที่
เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาอื่น ๆ ตัดสินใจวางแผนเพื่อให้การดูแลผู้เจ็บป่วย ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ช่วย
ฟื้นฟูและสร้างเสริมสุขภาพ อย่างเป็นอิสระภายใต้ขอบเขตของการพยาบาล 
 2. บทบาทร่วม หมายถึง พยาบาลปฏิบัติหน้าที่โดยท างานร่วมกับแพทย์และทีมสหสาขา โดยน าแผนการรักษา
ของแพทย์สู่การปฏิบัติดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อให้หายจากโรค หรือควบคุมโรคได้ 
 หน้าที่ของพยาบาลในการคัดกรองผู้ป่วย  ในภาวะเร่งด่วน เช่นการปฏิบัติหน้าที่ที่แผนกฉุกเฉิน การคัดกรอง
ผู้ป่วยเป็นหน้าที่ส าคัญของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งมีประโยชน์ท่ีจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลเบื้องต้นด้วยความรวดเร็ว โดย
จะคัดกรองอาการของผู้ป่วยแต่ละราย ออกเป็น 1) ต้องรีบพบแพทย์ทันที / 2)สามารถรอได้แต่ไม่นานนัก พยาบาลอาจ
ต้องให้การช่วยเหลือเบื้องต้น เช่น การเช็ดตัวเพื่อลดไข้ / 3) สามารถรอได้นานกว่า การปฏิบัติในส่วนนี้จะช่วยให้ผู้ป่วย
ได้รับความปลอดภัยอย่างมากระหว่างรอเพื่อพบแพทย์ ซึ่งเป็นหน้าที่ของพยาบาลที่จะต้องดูแลและรับผิดชอบ 
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 ด้วยเหตุนี้องค์การจ าเป็นต้องก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์การให้เป็นระบบ เพื่อให้การ
ท างานของพยาบาลวิชาชีพมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลดีต่อคุณภาพในการให้บริการแก่ผู้ป่วยและผู้เข้ารับบริการ 
ตลอดจนภาพลักษณ์ขององค์การ ความร่วมมือต่อองค์การและปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การก่อให้เกิดความ
เรียบร้อยในการท างานร่วมกัน 
 การบริหารเวลาในการท างานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่นั้น ต้องบริหารจัดการให้
สอดคล้องกับปริมาณคนไข้ที่เข้ามารับการรักษาให้ทันท่วงที และแบ่งเวลาพักผ่อนในแต่ละช่วงเวลาเพื่อสร้างสมดุลให้กับ
ชีวิตโดยยังคงสามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม โดยการแบ่งสรรการท างานจะต้องมีการวางแผนงานไว้
ล่วงหน้าในแต่ละวันจัดเรียงล าดับความส าคัญงานยาก งานง่ายเพื่อให้การท างานเกิดประสิทธิภาพ 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงอิทธิพลของการจัดการในองค์การมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ ว่าปัจจัยด้านการจัดการมีผลอย่างไร ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างไร 
และการจัดการด้านบริหารเวลา ตลอดจนน าเสนอข้อมูลในการศึกษาเป็นแนวทางในการปรับปรุงด้านการจัดการใน
องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างด้านลักษณะส่วนบุคคลกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐบาลขนาดใหญ่ 
 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านการจัดการในองค์การที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐบาลขนาดใหญ่ 
 3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านการจัดการเวลาที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลรัฐบาลขนาดใหญ่ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. พยาบาลวิชาชีพที่มีลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน 
สถานภาพสมรส และ รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน 
 2. ปัจจัยด้านการจัดการภายในองค์การ ด้านกลยุทธ์ โครงสร้าง รูปแบบการบริหาร บุคลากร ระบบ และ
ค่านิยมร่วมขององค์การ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ 
 3. ปัจจัยด้านการจัดการด้านเวลา ได้แก่ การตื่นนอน การจัดตารางเวลา เรียงล าดับการท างาน แบ่งเวลาการ
ท างาน การจัดระเบียบการท างาน และ เวลาพักผ่อน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการด าเนินงานของ Mckinsey แมคคินซีย์ เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้าน
ธุรกิจของประเทศอเมริกาที่มีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความสัมฤทธิ์ผลการบริหารของบริษัทธุรกิจจ านวน 62 บริษัท เพื่อ
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทเหล่านั้นประสบความส าเร็จ โดยได้ท าการศึกษาในปี ค.ศ. 1977 พบว่าแนวความคิด     
ในการท าให้องค์การประสบความส าเร็จขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีความเกี่ยวเนื่องกันท้ังหมด อย่างน้อยที่สุด 
7 ตัวแปรคือ ด้านกลยุทธ์ ด้านโครงสร้าง ด้านระบบ ด้านรูปแบบ ด้านทักษะ ด้านบุคลากร และด้านค่านิยมร่วม               
ซึ่งตัวแปรทั้ง 7 ตัวแปรที่กล่าวข้างต้นจะมีความสัมพันธ์กัน 
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 แนวคิดและทฤษฎีของกลยุทธ์ในการด าเนินงานขององค์การ กลยุทธ์ในการด าเนินงานขององค์การจะประสบ
ความส าเร็จไม่ได้เกิดจากกลยุทธ์ท่ีดีหรือเป็นไปได้โดยอัตโนมัติตามขั้นตอนการด าเนินงาน นักวิชาการหลายท่านมักจะมี
สมมติฐานที่ผิดว่าแนวคิดของตนเองมีความสมบูรณ์และสามารถน าไปใช้งานได้โดยไม่ต้องแก้ไขความจริง กลยุทธ์ที่ดี
สามารถล้มเหลวได้หลายปัจจัย วอร์เตอร์แมน ปีเตอร์ กล่าวว่า ร้อยละ 90 ของกลยุทธ์ที่ถูกก าหนดขึ้นอย่างดี แต่ประสบ
ความล้มเหลว เนื่องจาก การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติไม่สมบูรณ์ ดังนั้นผู้ที่รับผิดชอบในการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติต้องให้ความ
สนใจกับปัจจัยหลายประการ เช่น การวางแผนการด าเนินงาน ความสอดคล้องและความสมดุลระหว่างสถานการณ์กับ
ขั้นตอนการด าเนินงาน ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานกลยุทธ์โดยที่ ปัจจัยส าคัญในการน ากล
ยุทธ์การด าเนินงานไปปฏิบัติ ได้แก่ แบบจ าลอง 7 S ของ Mckinsey Framwork ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ช้ีให้เห็นถึงองค์การที่มี
ประสิทธิผลหรือประสบความส าเร็จในทางการบริหารด าเนินการ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ส าคัญ 3 ประการ คือ            
1. ช่วยให้เกิดความเข้าใจในความส าคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การ 2. ช่วยแสดงความสัมพันธ์
ต่างๆ ท่ีมีผลต่อกันและต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ และ 3. ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ   
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยด้านการจัดการในองค์การ การจัดองค์การเป็นหน้าที่ทางการจัดการ                
ที่รองลงมาจากการวางแผน หลังจากท่ีได้มีการวางแผน มีการก าหนดวัตถุประสงค์แล้วก็ต้องมีการจัดกลุ่มงานตามภารกิจ
ที่ได้วางแผนไว้ การจัดองค์การมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างมีระบบและเกิดการ
ประสานงานสอดคล้องกันทุกหน้าท่ี การจัดการองค์การที่ดีจะช่วยท าให้ผู้บริหารให้ท างานได้ส าเร็จตามที่วางแผนไว้ การ
จัดการองค์การที่ดีช่วยให้การใช้งาน ทรัพยากรทางการบริหารงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตามต้องการและมี
ความสัมพันธ์กัน ระหว่างหน่วยงานต่างๆ การวางแผนการจัดองค์การท าให้ระบบการจัดการมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น 
 ความหมายปัจจัยด้านการจัดการในองค์การ ปัจจัยด้านการจัดการในองค์การ (organizing) หมายถึง การจัด
รูปโครงสร้าง หรือ เค้าโครงการบริหารงานโดยก าหนดหน่วยงานย่อย หรือต าแหน่งต่างๆ ขององค์การให้ชัดเจน พร้อม
ด้วยก าหนดลักษณะและวิธีการติดต่องานที่สัมพันธ์กันตามล าดับขั้นแห่งอ านาจหน้าที่สูง ต่ า ชักน าบุคลากรในองค์กร 
รวมถึงการพิจารณาถึงสิ่งที่ต้องการจะท า ผู้ที่ท ารายงาน มีตัวอย่างในประวัติศาสตร์ของธุรกิจซึ่งมีการจัดองค์กรที่ดี 
สามารถ ท าให้ประสบความส าเร็จในการแข่งขันและสามารถจะเอาชนะคู่แข่งขันได้เพื่อความส าเร็จขององค์การ  
  การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารเวลา คือ การรู้จักวางแผนและจัดสรรเวลาในการ ท างาน
อย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งไม่จ าเป็นว่าจะต้องเป็นผูบ้ริหาร หรือนักบริหาร เท่าน้ันท่ีจะสามารถบริหารเวลาทุกคนก็สามารถ
ท าได้เพียงแต่ต้องรู้จัก ที่จะจัดสรรเวลาของตนเองให้ถูกต้อง เหมาะสมตามวันเวลาที่ก าหนด  
 วิทยาธร ท่อแก้ว. (2549) บทความแนะน า (ออนไลน์).  การบริหารเวลา หมายถึง “การก าหนดและการ
ควบคุมการ ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่ก าหนด เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานหน้าที่ที่
รับผิดชอบ”   
 Aecjoblist.com. (2559) บทความแนะน า (ออนไลน์). เวลาที่ทุกคนมีแต่ละวันมีจึงเท่ากันจึงมีความจ าเป็นที่
ต้องมีการบริหารเวลาเพื่อการให้เกิกการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดจะเห็นได้ว่า บุคคลที่มีความก้าวหน้าในชีวิต
ส่วนใหญ่ไม่มีใครนั่งเฉยๆแต่ละคนต้องท างานมากมายในแต่ละวันและต้องรู้จักบริหารเวลา 
 สถาบันด ารงราชานุภาพ. (2553) บทความแนะน า (ออนไลน์). “เวลา” เป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดที่ทุกคน
ได้รับมาอย่าง เท่าเทียมกัน การบริหารเวลา คือ การใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าตามเวลาที่ผ่านไป เพราะไม่มีใครสามารถขอเวลา
เพิ่มขึ้นได้ดังนั้นจึงจ าเป็นต้อง บริหารและจัดสรรเวลาที่ได้รับมาให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้ก้าว
ไปสู่เป้าหมายในชีวิตตามที่ต้องการได้ หากผู้บริหาร ใช้เวลาไปอย่างไร้ประโยชน์ ท าให้ภารกิจต่างๆ ไม่ส าเร็จลุล่วงหรือไม่ 
สามารถสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีคุณค่าได้ ในท่ีสุดก็จะน าไปสู่ความเครียดความวิตกกังวล และมีผลท าให้สุขภาพเสื่อมโทรม
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จนไม่สามารถอยู่ใน ต าแหน่งผู้บริหารได้อีกต่อไปดังนั้น ผู้บริหารจึงควรรู้จักน าเทคนิคต่างๆ ของการบริหารเวลามาช่วย
ลดการใช้เวลาจนเหลือเวลาเพียงพอที่จะน าไปท ากิจกรรมอื่นๆ ท่ีเกิดประโยชน์ได้เพิ่มขึ้นอีกมากมาย 
 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Vroom and Deci (1997) ได้ท าการศึกษาและพบว่าในการ
ปฏิบัติงานของบุคคลที่จะ ก่อให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วนดังนี้คือ 
ความสามารถความช านาญของผู้ปฏิบัติงานและการจูงใจในการปฏิบัติงานที่น าไปสู่การใช้ความสามารถอย่างเต็มที่การ 
ปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพนั้น จึงจ าเป็นจะต้องค านึงถึงความพึงพอใจและแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานให้เกิดขึ้นกับ
บุคคลเสียก่อน   
 หลักในการบริหารงานจุดมุ่งหมายส าคัญอยู่ที่ต้องการให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประหยัดทั้งเวลา ทรัพยากร และทุกคนเกิดความพึงพอใจโดยอาศัยทรัพยากร พื้นฐานในการบริหารงาน 4 ประการ 
ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุสิ่งของ และวิธีการจัดการ ในส่วนประกอบท้ัง 4 น้ี “คน” นับว่าเป็นทรัพยากรหลักและส าคัญ
ที่สุดเสมอไม่ว่ายุคใดสมัยใดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทางด้านเศรษฐกิจสังคมหรือการเมืองนั้น คนได้เข้าไปมีส่วน
ร่วมของการเปลี่ยนแปลงหรืออาจพูดได้ว่า คน และงานเป็นสิ่งคู่กัน ฉะนั้นการปฏิบัติงานใน หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นของรัฐ
หรือเอกชนก็นับว่าเป็นสิ่งส าคัญ แต่การที่จะปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ ย่อมอาศัยปัจจัยหลากหลายด้าน  
 

วิธีการด าเนินวิจัย 
 ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพเพศหญิงในโรงพยาบาลรัฐบาลขนาดใหญ่ที่มี
จ านวนเตียง 500 เตียงขึ้นไปในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราช
วิถี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลต ำรวจ และ
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล  ผู้วิจัยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1967) ในการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยค านวณจากสูตร ดังนี้ 

 
 

โดยที่    แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

     แทน จ านวนประชากรรวมที่ใช้ในการวิจัย เท่ากับ 13,676 คน 

     แทน ด้วย 0.05 ท่ีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5  
 
 

สามารถค านวณได้ดังนี้  

 
  

จากการค านวณได้ขนาดตัวอย่างประมาณ 389  ตัวอย่าง และเพิ่มกลุ่มตัวอย่าง 5% เท่ากับ 19 ตัวอย่าง รวม
เป็นจ านวนทั้งสิ้น 408 ตัวอย่าง 
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 วิธีการสุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างจะมีขั้นตอนในการสุ่มตัวอย่างโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลรัฐบาลขนาดใหญ่ที่มีจ านวนเตียง 500 เตียงขึ้นไปในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย โรงพยาบาลศิริ
ราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลอ
ดุลยเดช โรงพยาบาลต ารวจ และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เนื่องจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่จะมีพยาบาลวิชาชีพจ านวน
มากเนื่องจากมีคนไข้เข้ามารักษาพยาบาลจ านวนมาก 
 ขั้นตอนที่ 2 การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีโควตา (Quota Sampling) เป็นการก าหนดหาขนาดตัวอย่างท่ีจะ
เก็บจากขั้นตอนที่ 1 โดยที่โรงพยาบาลที่เลือกไว้มีจ านวนทั้งสิ้น 8 โรงพยาบาล ดังนั้นขนาดที่จะเก็บตัวอย่างในแต่ละ
โรงพยาบาลจะค านวณได้ดังนี้ 
 

 
 

 
 

ดังนั้น จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บในแต่ละ โรงพยาบาลคือ 51 คนต่อโรงพยาบาล 
 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของการจัดการในองค์การมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลรัฐบาลขนาดใหญ่ เป็นแบบสอบถามท่ีมีค าตอบให้เลือกหลายข้อ (Multiple Choice Question) แต่สามารถ
เลือกตอบได้เพียงข้อเดียว มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-ended Question) โดยแบ่งออกเป็น 4 
ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย
ด้านการจัดการในองค์กร ส่วนที่ 3 แบบสอบถามด้านการจัดการเวลา ส่วนที่ 4 แบบสอบถามด้านประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ทดสอบแบบสอบถามโดยการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลเลิศสิน จ านวน 
40 คน และตรวจสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Coefficient of 
Alpha) ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วาณิ ชย์บัญชา. 2546) โดยค่าอัลฟ่าที่ ได้  แสดงถึงระดับความคงที่ของ
แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 โดยก าหนดให้แบบสอบถามจะต้องมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าที่ยอมรับได้ไม่ต่ ากว่า 0.7 
 การจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การตรวจสอบข้อมูล (Ending) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับมาเพื่อ
ท าการคัดแยกแบบสอบถามท่ีไม่ถูกต้องสมบูรณ์ออก 
 2. การลงรหัสข้อมูล (Coding) เป็นการน าแบบสอบถามที่ถูกต้องมาลงรหัสตามที่ก าหนดไว้เพื่อใช้ส าหรับ
ประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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 3. การประมวลผลข้อมูล (Processing) น าข้อมูลที่ลงรหัสแล้วมาบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อท าการ
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมประมวลผลทางคอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 

ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ พบว่าพยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31–40 ปี จ านวน 
164 คน คิดเป็นร้อยละ 40.20 รองลงมาคือ อายุ 51–60 ปี จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41 รองลงมาอีกคือ             
41–50 ปี จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.44 และ 21-30 ปี จ านวน 61 คิดเป็นร้อยละ 14.95 พยาบาลวิชาชีพ              
ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 60.50 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 
163 คน คิดเป็นร้อยละ 39.95 พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างาน 11 ปีขึ้นไป จ านวน 296 คน               
คิดเป็นร้อยละ 72.55 รองลงมา คือ 6–10 ปี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 16.91 และไม่เกิน 5 ปี จ านวน 43 คน             
คิดเป็นร้อยละ 10.54 พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีสถานะภาพโสด จ านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 61.52 รองลงมา คือ 
สถานภาพสมรส  จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 38.48 และ อ่ืนๆ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.21 พยาบาลวิชาชีพ
ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 24.75 รองลงมา คือ 35,001–40,000 
บาท จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 24.26 รองลงมาอีก คือ  25,001–30,000 บาท จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.89 ถัดมา คือ  30,001–35,000 บาท จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75 และน้อยที่สุดคือ 20,001–25,000 บาท 
จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 9.80 
 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านการจัดการภายในองค์การ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพ ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณ ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย ในการด าเนินงาน โดยมีค่าน้ าหนักพยากรณ์         
ร้อยละ 54.40, 35.60, 28.10 และ 28.20 ตามล าดับของ  

การวิเคราะห์ปัจจัยด้านการจัดการเวลา มีอิทธิพลต่อต่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ 
ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณ ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดยมีค่าน้ าหนักพยากรณ์                  
ร้อยละ 60.70, 61.30, 60.60 และ 58.70 ตามล าดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 พยาบาลวิชาชีพท่ีมีลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ท างาน สถานภาพสมรส และ รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน 
    สมมติฐานที่ 1.1 พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 โดยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ ด้าน
คุณภาพของงาน ด้านปริมาณ ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
    สมมติฐานที่ 1.2 พยาบาลวิชาชีพที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่แตกต่าง
กัน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.160 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 โดยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านเวลา และ
ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน  
    สมมติฐานท่ี 1.3 พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ที่แตกต่างกัน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 โดยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ที่
แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านปริมาณ และด้านเวลา ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
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    สมมติฐานที่ 1.4 พยาบาลวิชาชีพที่มีสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีแตกต่าง
กันค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 โดยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ที่แตกต่างกัน 
ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณ ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
    สมมติฐานที่ 1.5 พยาบาลวิชาชีพที่มีรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่แตกต่าง
กัน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 โดยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ท่ีแตกต่างกัน 
ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณ ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านการจัดการภายในองค์การ คือกลยุทธ์ขององค์การ บุคลากรขององค์การและค่านิยม
ร่วมขององค์การ สามารถอธิบายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ส่วนปัจจัยด้านการจัดการภายใน
องค์การ โครงสร้างขององค์การ รูปแบบการบริหารขององค์การและระบบขององค์การ ไม่สามารถอธิบายประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพได้ อย่างมีนัย ส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านการจัดการเวลา ได้แก่ การตื่นนอนแต่เช้า การจัดตารางเวลา เรียงล าดับความส าคัญ แบ่งเวลา
งานและเวลาส่วนตัว จัดการงานยากก่อน และ เวลาพักสามารถอธิบายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ พยาบาลวิชาชีพ 
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาเรื่องอิทธิพลของปัจจัยด้านการจัดการในองค์การและการจัดการเวลาต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐบาลขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการท างาน สถานภาพสมรส และ
รายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ แตกต่างกัน  โดยพยาบาลวิชาชีพที่มี
สถานภาพสมรส (Mean = 4.30) มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากกว่าพยาบาลวิชาชีพสถานโสด (Mean = 4.08) ใน
ทัศนะของผู้วิจัยพยาบาลวิชาชีพที่มีสถานภาพสมรสอาจจะต้องการความมั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของครอบครัว จึง
มีผลท าให้พยาบาลวิชาชีพที่มีสถานภาพสมรสมีความรับผิดชอบ เห็นคุณค่าของงาน จึงมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสูง
กว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีสถานภาพโสด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชนกานต์ ชาวะหา (2556) ได้ศึกษาเรื่องกลยุทธ์ใน
การด าเนินงานท่ีมีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม โดยพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม
ที่มีสถานภาพสมรส และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม
แตกต่างกัน ส่วนพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชนกานต์ ชาวะหา (2556) ได้ศึกษาเรื่องกลยุทธ์ในการด าเนินงานที่มีผลต่อประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม โดยพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมไม่แตกต่างกัน 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านการจัดการภายในองค์การ คือ ด้านกลยุทธ์ขององค์การ ได้แก่ 
โรงพยาบาลก าหนดแผนการปรับอัตราส่วนจ านวนพยาบาลให้เหมาะสมต่อจ านวนผู้เข้ารับบริการ และมีการก าหนด
แผนการท างานไว้อย่างชัดเจนท าให้การปฏิบัติงานมีประสทิธิภาพมากยิง่ขึ้น ด้านบุคลากรขององค์การ ได้แก่ โรงพยาบาล
มีจ านวนพยาบาลวิชาชีพในสัดส่วนท่ีเหมาะสมต่อการท างาน และมีการจัดอบรมเชิงวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพให้ท่านสม่ าเสมอ และด้านค่านิยมร่วมขององค์การ ได้แก่ รู้สึกภูมิใจที่ได้ท างานที่
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โรงพยาบาลแห่งนี้ มีส่วนร่วมในการท าให้โรงพยาบาลบรรลุเป้าหมาย และมุ่งมั่นในการสร้างความส าเร็จให้กับ
โรงพยาบาล สามารถอธิบายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพได้ ส่วนปัจจัยด้านการจัดการภายใน
องค์การ โครงสร้างขององค์การ รูปแบบการบริหารขององค์การ และระบบขององค์การ ไม่สามารถอธิบายประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชนกานต์ ชาวะหา (2556) ได้ศึกษาเรื่องกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงานที่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม โดยกลยุทธ์ในการด าเนินงาน ได้แก่ 
กลยุทธ์ขององค์การ ค่านิยมร่วมขององค์การ มีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
พนักงานในนิคมอุตสาหกรรม ด้านการบรรลุเป้าหมาย ส่วนบุคลากรขององค์การมีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันกับ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม ด้านความสามารถในการปรับตัว สอดคล้องกับงานวิจัย
ของณัฐวัตร เป็งวันปลูก (2560) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ของข้าราชการทหาร
ประจ าสังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 โดยปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความมั่นคงใน
งาน ด้านความผูกพันต่อองค์กร และด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของ
ข้าราชการทหารประจ าสังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 สอดคล้องกับงานวิจัยของนลพรรณ บุญฤทธิ์ 
(2558) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  โดย
โครงสร้างและความสามารถมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร และมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และสอดคล้องกับงานวิจัยของอธิปพัฒน์ เดชขุนทด (2558) 
ได้ศึกษาเรื่องอิทธิพลของการจัดการในองค์การมีผลกระทบต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลบาง
ปะอิน โดยปัจจัยด้านการจัดการในองค์การ ได้แก่ กลยุทธ์ขององค์การ และค่านิยมร่วมขององค์การ มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคคลากรโรงพยาบาลบางปะอิน ในด้านความสามารถในการปรับตัว ด้านการคงสภาพ
สมบูรณ์ระบบค่านิยม และด้านความพอใจในการท างาน  ในทัศนะของผู้วิจัย ปัจจัยด้านการจัดการภายในองค์การมี
ความส าคัญต่อผู้ประกอบการพยาบาลวิชาชีพ เนื่องจากก าหนดขั้นตอนการท างาน ก าหนดแผนการท างาน นโยบายแต่
ละหน่วยงาน และหน้าที่ในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพไว้อย่างชัดเจน ให้พยาบาลวิชาชีพด าเนินการตามแผน
อย่างถูกต้องและเป็นไปตามขั้นตอน และมีการตรวจสอบผลการพัฒนาความก้าวหน้าเป็นระยะๆ เพื่อเป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนความก้าวหน้าของอาชีพ และการด าเนินการตามแผน 
นอกจากนี้ควรประชุมหารือกันระหว่างผู้บริหารโรงพยาบาลและหัวหน้าแผนกอย่างสม่ าเสมอ ให้กระจายอ านาจและแบ่ง
การบริหารแต่ละแผนกอย่างชัดเจน และโรงพยาบาลมีการทบทวนขั้นตอนการด าเนินงานและผลการด าเนินงานในทุก
แผนกเป็นระยะ ช้ีให้เห็นถึงความส าคัญในการวางแผนที่ชัดเจนเพื่อให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายในการพัฒนา
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยมีการแบ่งเป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบความส าเร็จและเพิ่มแรงจูงใจในการท างานของ
พยาบาลวิชาชีพ จึงจะน าไปสู่ผลส าเร็จของโรงพยาบาลต่อไป รวมถึงการส่งเสริมให้พูดคุยแก้ปัญหาร่วมกันภายในแผนก 
ก าหนดให้แต่ละแผนกมีการประเมินผลงานของผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม  และมีการจัดระบบการท างานของแต่ละ
แผนกที่ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อนกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลอย่างสม่ าเสมอ และ
ไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกภายในโรงพยาบาล และผู้บริหารหรือหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานสามารถให้ค าปรึกษา 
เสนอแนะ แก้ไขปัญหาส่วนตัวได้ เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การจัดการเวลา คือ ด้านตื่นนอนแต่เช้า ได้แก่ สามารถตื่นนอนแต่เช้าและ
ไปถึงที่ท างานก่อนเวลาการท างานได้ เพื่อเตรียมการท างานในแต่ละวันได้ ด้านจัดตารางเวลา ได้แก่ จัดท ารายการงานที่
จะต้องท าในแต่ละวัน และสามารถปฏิบัติงานได้ตามตารางเวลาที่ก าหนดไว้ ด้านเรียงล าดับความส าคัญ ได้แก่  สามารถ
ท างานให้เสร็จทีละเรื่องตามที่จัดล าดับไว้ และเลือกการท างานที่มีความส าคัญก่อนเสมอ  ด้านแบ่งเวลางานและเวลา
ส่วนตัว ได้แก่ ก าหนดเวลาของช่ัวโมงการท างานและเวลาส่วนตัว และก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบของตนได้
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อย่างชัดเจน ด้านจัดการงานยากก่อน ได้แก่ จัดการงานที่ยากแต่เช้า และมีการประเมินปริมาณงานที่ท าเสมอ และด้าน
เวลาพัก ได้แก่ สามารถจัดสรรเวลาหยุดพักการท างานช่วงเวลาสั้นๆ 5-10 นาทีในระหว่างการท างานในแต่ละวันได้ และ
การหยุดพักการท างานในระหว่างวันแล้วกลับมาท างานใหม่ท าให้งานที่ท ามีประสิทธิภาพมากขึ้น  สามารถอธิบาย
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ วิทยาธร ท่อแก้ว (2549) ที่กล่าวว่า การบริหารเวลาเป็นการก าหนด
และการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานหน้าที่ที่
รับผิดชอบ Aecjoblist.com. (2559) ที่กล่าวว่า บุคคลที่มีความก้าวหน้าในชีวิตส่วนใหญ่ไม่มีใครนั่งเฉย ๆ แต่ละคนต้อง
ท างานมากมายในแต่ละวันและต้องรู้จักบริหารเวลา เนื่องจากเวลาที่ทุกคนถือครองในแต่ละวันมีเท่ากันจึงมีความจ าเป็น
ที่ต้องมีการบริหารเพื่อการใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และสถาบันด ารงราชานุภาพ (2553) ที่กล่าวว่า   การบริหาร
เวลาเป็นการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าตามเวลาที่ผ่านไป เพราะไม่มีใครสามารถขอเวลาเพิ่มขึ้นได้ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องบริหาร
และจัดสรรเวลาที่ได้รับมาให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้ก้าวไปสู่เป้าหมายในชีวิตตามที่ต้องการได้ 
ผู้บริหารขององค์การจึงควรรู้จักน าเทคนิคต่างๆ ของการบริหารเวลามาช่วยลดการใช้เวลาจนเหลือเวลาเพียงพอที่จะ
น าไปท ากิจกรรมอื่นๆ ที่เกิดประโยชน์ได้เพิ่มขึ้นอีกมากมาย ในทัศนะของผู้วิจัย วิชาชีพพยาบาลจ าเป็นต้องอาศัย
หลักการจัดการเวลาเป็นอย่างมาก เนื่องจากเวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความส าคัญกับทุกคน การจัดการเวลา รู้ จัก
วางแผน และจัดสรรเวลาในการท างานอย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเวลาและ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด เพื่อให้ก่อเกิดประสิทธิภาพในงานในแต่ละวันหรือหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด ทั้งนี้พยาบาลวิชาชีพควรจัดสรรทรัพยากรในการท างานอย่างเหมาะสม และบริหารงบประมาณตามที่ทาง
โรงพยาบาลจัดสรรให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า อีกทั้งควรท างานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่โรงพยาบาลต้องการ สามารถบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมายได้ดี สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ได้อย่างดี และมีผลงานให้เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการพยาบาลวิชาชีพควรให้ความส าคัญกับพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 

31 – 40 ปี เนื่องจากเป็นกลุ่มพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุมาก ท างานในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน จะมีการสั่งสม
ประสบการณ์ในการท างานไว้มากจึงมีความช านาญและเข้าในกระบวนการท างาน และมีความสามารถในการช่วยแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้กับโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี ส่วนพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 21-30 ปี ยังไม่สามารถท างานได้ช านาญเท่ากับ
กลุ่มอายุ 31-40 ปี ผู้วิจัยเห็นว่าควรจัดให้มีการอบรบเพิ่มเพิ่มพูนทักษะในการปฎิบัติงานจึงจะสามารถท างานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ และพยาบาลชีพในกลุ่มอายุ ตั้งแต่ 41 ขึ้นไป ผู้วิจัยเห็นควรว่าทางผู้ประกอบการพยาบาลวิชาชีพ ควรจะแบ่ง
งานให้เหมาะสมกับกลุ่มอายุนี้เนื่องจากความเหนื่อยล้าจะเกิดขึ้นได้ ง่ายกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ จึงจะสามารถท างานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ค้นพบว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 1.1 

2. จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการพยาบาลวิชาชีพควรให้ความส าคัญกับการโอกาสในการเติบโต
ของพยาบาลวิชาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของพยาบาลวิชาชีพ โอกาสในการเติบโตของพยาบาลวิชาชีพ เช่น การ
เลื่อนขั้น การเลื่อนต าแหน่ง การถูกประเมิน และการพิจารณาความดีความชอบที่สูงขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ค้นพบว่า 
ปัจจัยด้านการจัดการภายในองค์การ ด้านค่านิยมร่วมขององค์การ สามารถอธิบายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 2 
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3. จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการพยาบาลวิชาชีพควรให้ความส าคัญในเรื่องกลยุทธ์ขององค์การ 
โดยการก าหนดการบริหารในด้านต่าง ๆ ของฝ่ายการพยาบาลที่ชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติได้ มีการก าหนดแผนการ
ท างานไว้อย่างชัดเจนท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และก าหนดแผนการปรับอัตราส่วนจ านวนพยาบาลให้
เหมาะสมต่อจ านวนผู้เข้ารับบริการ เพื่อให้สามารถรองรับจ านวนผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาได้แบบเร่งด่วนหรือกรณีฉุกเฉิน
ได้ สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ค้นพบว่า ปัจจัยด้านการจัดการภายในองค์การ ด้านกลยุทธ์ขององค์การ สามารถอธิบาย
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 2 

4. จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการพยาบาลวิชาชีพควรให้ความส าคัญในเรื่องโครงสร้างขององค์การ 
โดยโรงพยาบาลต้องก าหนดขั้นตอนการท างานอย่างชัดเจน ก าหนดแผนการท างานและนโยบาย และหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ของแต่ละหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อการบรรลุผลตามเป้าหมายของงานที่ก าหนดไว้ รวมถึงเวลาใน
การบริหารจัดการให้ได้อย่างทั่วถึง เช่น ถ้ามีการก าหนดแผนการท างานและนโยบาย และหน้าที่ในการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพแต่ละคนไม่ชัดเจนก็จะส่งผลให้ปริมาณงานท่ีออกงานไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้รรวมทั้งเสียเวลา ต้อง
บริหารจัดการใหม่เพื่อให้งานมีความถูกต้องและตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ค้นพบว่า ปัจจัยด้านการ
จัดการภายในองค์การ ด้านโครงสร้างขององค์การ สามารถอธิบายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ด้าน
ปริมาณงาน และด้านเวลา ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 2 

5. จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการพยาบาลวิชาชีพควรให้ความส าคัญในเรื่องของบุคลากรของ
องค์การ โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น เพศ เช้ือชาติ ศาสนา รูปร่างหน้าตา เป็นต้น นอกจากน้ีควรให้
ผลตอบแทนด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดือน เช่น สวัสดิการต่างๆ ที่มีความเหมาะสมและยุติธรรม คุ้มค่ากับสิ่งที่พยาบาล
วิชาชีพได้ทุ่มเทในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และควรมีกระบวนการในการพิจารณาผลงานท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันส าหรับ
พยาบาลวิชาชีพในแต่ละระดับเหมือนกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ค้นพบว่า ปัจจัยด้านการจัดการภายในองค์การ ด้าน
บุคลากรขององค์การ สามารถอธิบายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 2 

6. จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการพยาบาลวิชาชีพควรให้ความส าคัญในเรื่องของบุคลากรของ
องค์การ โดจัดให้มีการจัดอบรมเชิงวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ 
เนื่องจากถ้าไม่มีจัดอบรมเพิ่มเติมความรู้ให้กับพยาบาลวิชาชีพอาจจะท าให้ประสิทธิภาพหรือผลงานที่ออกมาอาจจะไม่เป็นที่
ยอมรับ ทั้งนี้จะต้องจัดสรรทรัพยากรในการท างานอย่างเหมาะสม และบริหารงบประมาณตามที่ทางโรงพยาบาลจัดสรรให้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ค้นพบว่า ปัจจัยด้านการจัดการภายในองค์การ ด้านบุคลากรของ
องค์การ สามารถอธิบายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ด้านคุณภาพของงาน และด้านค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 2 

7. จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการพยาบาลวิชาชีพควรให้ความส าคัญในเรื่องของจัดตารางเวลา โดย
ก าหนดตารางเวลาการท างานไว้ชัดเจนเรื่องขอบเขตเวลาและเวลาที่ต้องแล้วเสร็จ จัดท ารายการงานที่จะต้องท าในแต่ละวัน 
และสามารถปฏิบัติงานได้ตามตารางเวลาที่ก าหนดไว้ รวมถึงมาใช้เป็นกลยุทธ์ในการบริหารที่จะท าให้โรงพยาบาลประสบ
ความส าเร็จ เนื่องจากเมื่อพยาบาลวิชาชีพรับรู้ถึงคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี ท าให้พยาบาลวิชาชีพเกิดความทุ่มเทในงาน 
มีแรงจูงใจในการท างาน รู้สึกพึงพอใจในงาน และมีความสุขในการท างานก็จะน าไปสู่ผลลัพธ์ท่ีดีกับโรงพยาบาล สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยที่ค้นพบว่า การจัดการเวลา ด้านจัดตารางเวลา สามารถอธิบายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 3 

8. จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการพยาบาลวิชาชีพควรให้ความส าคัญในเรื่องของระบบเรียงล าดับ
ความส าคัญ โดยให้เลือกการท างานที่มีความส าคัญก่อนเสมอ ควรแยกประเภทของงานที่ต้องท าก่อนและหลัง และควร
ท างานให้เสร็จทีละเรื่องตามที่จัดล าดับไว้ นอกจากนี้ควรมีการจัดอบรมเชิงวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อ
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เสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพให้อย่างสม่ าเสมอ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ การ
วางแผนความก้าวหน้าของอาชีพ สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ค้นพบว่า การจัดการเวลา ด้านเรียงล าดับความส าคัญ สามารถ
อธิบายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 3 

9. จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการพยาบาลวิชาชีพควรให้ความส าคัญในเรื่องของจัดการงานยาก
ก่อน โดยการประเมินปริมาณงานที่ท าเสมอ และจัดการงานที่ยากแต่เช้า เพื่อเป็นแนวทางการจัดการคุณภาพชีวิตให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐบาลขนาดใหญ่ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร รวมถึงขจัด
ปัญหาและอุปสรรค และเพิ่มแรงจูงใจในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ จึงจะน าไปสู่ผลส าเร็จของโรงพยาบาลต่อไป 
สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ค้นพบว่า การจัดการเวลา ด้านจัดการงานยากก่อน สามารถอธิบายประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 3 

10. จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการพยาบาลวิชาชีพควรให้ความส าคัญในเรื่องของเวลาพัก โดย
จัดสรรเวลาหยุดพักการท างานให้สามารถช่วงเวลาสั้นๆ 5-10 นาที ในระหว่างการท างานในแต่ละวัน และก าหนดการหยุดพัก
การท างานในระหว่างวันแล้วกลับมาท างานใหม่ เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพลดความเครียด วิตกกังวล ความกลัว รู้สึกขัดแย้งไม่
สามารถแก้ไขขจัดการปัญหานั้นได้จากการท างานในแต่ละช่วงเวลา ให้ร่างกาย สมอง ได้พักบ้างครั้งละประมาณ 5–10 นาที 
เพื่อกระตุ้นความคิดและแรงกายแรงใจให้รู้สึกสดช่ืนพร้อมรับมือกับงานช้ินใหม่อยู่เสมอ ซึ่งส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ค้นพบว่า การจัดการเวลา ด้านเวลาพัก สามารถอธิบายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 3 

11. จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าพยาบาลวิชาชีพให้ความส าคัญในเรื่องของตื่นนอนแต่เช้า โดยสามารถตื่นนอน
แต่เช้าและไปถึงที่ท างานก่อนเวลาการท างาน เพื่อเตรียมการท างานในแต่ละวันได้ และท างานได้อย่างสดใสในเกือบทุกวัน
ของการท างาน เนื่องจากการเริ่มต้นวันท่ีดีมีจะมีความส าเร็จเกินกว่าครึ่ง การไปถึงที่ท างานแต่เช้า ไปถึงที่ท างานก่อนเวลา
ท างานปกติ จะได้เวลาซึ่งปราศจากการขัดจังหวะจากสิ่งใดๆ สามารถใช้เวลา นั้นเพื่อใช้เวลาคิดในการวางแผนหรือท างานท่ี
ต้องใช้สมาธิได้ สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ค้นพบว่า การจัดการเวลา ด้านตื่นนอนแต่เช้า สามารถอธิบายประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 3 

12. จากผลการศึกษาพบว่า พยาบาลวิชาชีพที่สามารถตื่นนอนแต่เช้าและไปถึงที่ท างานก่อนเวลาการท างาน เพื่อ
เตรียมการท างานในแต่ละวันได้ อาจจะไม่มีหมายความรวมถึงประสิทธิภาพและผลงานท่ีออกมาอาจจะยังไม่ถูกต้อง ดังนั้น
พยาบาลวิชาชีพจะต้องมั่นทบทวนและปรับปรุงงานท่ีปฏิบัติให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับผลการวิจัยที่ค้นพบว่า การ
จัดการเวลา ด้านตื่นนอนแต่เช้า สามารถอธิบายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ด้านคุณภาพของงาน และ
ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 3 

13. จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการพยาบาลวิชาชีพควรให้ความส าคัญในเรื่องของแบ่งเวลางานและ
เวลาส่วนตัว โดยก าหนดเวลาของช่ัวโมงการท างาน เวลาส่วนตัว และบทบาท และความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพแต่ละ
คนได้อย่างชัดเจน ซึ่งถือเป็นเคล็ดลับที่จะท าให้จัดการเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้ดีขึ้น โดยเมื่อก้าวถึงที่ท างาน ให้ใช้สมาธิจด
จ่ออยู่กับงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้นและตัดความคิดเรื่องอื่น ๆ ออกไปให้หมด อีกท้ังควรคุยโทรศัพท์ส่วนตัวเฉพาะเรื่องที่
จ าเป็นเท่านั้น อีกด้านหนึ่งหากอยู่ที่บ้านก็ไม่ควรน างานกลับไปท าที่บ้าน ยกเว้นในกรณีที่จ าเป็นจริง ๆ เพื่อใช้เวลากับ
ครอบครัวให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ค้นพบว่า การจัดการเวลา ด้านแบ่งเวลางานและเวลาส่วนตัว 
สามารถอธิบายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 3 

14. จากผลการศึกษาพบว่า พยาบาลวิชาชีพที่สามารถก าหนดเวลาของช่ัวโมงการท างาน เวลาส่วนตัว บทบาท 
และความรับผิดชอบของตนได้อย่างชัดเจน ตื่นนอนแต่เช้าและไปถึงที่ท างานก่อนเวลาการท างาน เพื่อเตรียมการท างานในแต่
ละวันได้ อาจจะไม่มีหมายความรวมถึงประสิทธิภาพและผลงานที่ออกมาอาจจะยังไม่ถูกต้อง ดังนั้นพยาบาลวิชาชีพจะต้องมั่น
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ทบทวนและปรับปรุงงานที่ปฏิบัติให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับผลการวิจัยที่ค้นพบว่า การจัดการเวลา ด้านแบ่งเวลางาน
และเวลาส่วนตัว สามารถอธิบายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ด้านคุณภาพของงาน ซึ่งเป็นไปตาม            
สมมติฐานที่ 3 
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