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------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลและ
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมขององค์การ กบัความส าเร็จในวิชาชีพ
พยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  กลุ่มตวัอย่างในการวิจัย คือ พยาบาลทหารบก  
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้จ านวน 242 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคือ แบบสอบถาม การ
วเิคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย การใชส้ถิติเชิงพรรณนา การหาค่าความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายขอ้มูลโดยสรุป การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA F-
test) เพื่อศึกษาความแตกต่างระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตาม และวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จใน
วชิาชีพพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการวจิยั พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาย2ุ0 - 29 ปีมีสถานภาพโสด  มีระดบั
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี  มีประสบการณ์การท างานนอ้ยกว่า 5 ปีมีระดบัชั้นยศ ร.ต.- 
ร.อ. เป็นก าลงัพลระดบัปฏิบติัการมีรายไดสุ้ทธิต่อเดือนโดยเฉล่ีย 20,001 - 25,000 บาทอยู่
กองกุมารเวชกรรมและสูติกรรม ไม่ไดศึ้กษาหลกัสูตรต่อเน่ืองปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุ 
สถานภาพสมรส  ประสบการณ์การท างาน  ระดบัชั้นยศ  ต าแหน่งงาน  รายได้สุทธิต่อ
เดือนโดยเฉล่ีย  หน่วยงานท่ีสังกดั  และการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ืองท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
ความส าเร็จในวิชาชีพของพยาบาลทหารบก  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  ท่ีแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
 

__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาวทิยานิพนธ์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 ปัจจยัสภาพแวดล้อม ด้านนโยบายขององค์กร  ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร  
ด้านการได้รับการยอรมรับนับถือ และด้านความพึงพอใจในงานมีผลต่อความส าเร็จใน
วิชาชีพของพยาบาลทหารบก  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
ค าส าคัญ : ความส าเร็จในวชิาชีพพยาบาล, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study differences of personal factors and 
relationship between environmental factors in an organization in various dimensions 
relating to professional successfulness among Royal Thai Army nurses. The research 
particularly focused on 242 Royal Thai Army nurses working in Phramongkutklao 
hospital as sampling group. The research tool is a questionnaire to collect raw data before 
analyzing into statistical data by employing quantitative (descriptive analysis) approach 
including percentage, mean and median, standard deviation. ANOVA F-test, Multiple 
Regression. The significance level 0.05 is set in this study to conclude the null 
hypothesis.   
 The result showed that the majority of participants aged between 20 and 29 
years, single, Bachelor’s Degree background, working experience less than 5 years, 
second lieutenant to army captain possessed, working in operational level, average 
monthly income of 20,000 – 25,000 baht, working in Department of Pediatrics and 
Obstetrics, Phramongkutklao hospital, without continuing study program. In terms of 
personal data, the data contained data of age, marital status, working experience, position 
and rank, scope of job and responsibilities, average monthly income, organization of 
current job, and continuing study program. The findings revealed that, at statistical 
significance level of 0.05, these factors significantly affect professional successfulness of 
Royal Thai Army nurses in Phramongkutklao hospital. The findings also reveal that 
environmental factors, organization policies, participation and contribution in an 
organization, respect and recognition from co-workers within an organization, and job 
satisfaction also significantly affect professional successfulness of Royal Thai Army 
nurses in Phramongkutklao hospital, at statistical significance level of 0.05. 
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บทน า 
 ความส าเร็จในการท างานนั้นถือไดว้่าเป็นส่ิงท่ีปรารถนาและเป้าหมายสูงสุดใน
การท างานของผู ้ปฏิบัติงานทุกคน ซ่ึงการรับรู้ของบุคคลทางด้านบวกท่ีได้รับจาก
ประสบการณ์การท างานท าให้บุคคลมองเห็นคุณค่าในตนเอง และมีทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
มีความมุ่งมัน่ตั้งใจในงานท่ีปฏิบติั มีความสุขในการท างาน มีความตั้งใจ พากเพียรพยายาม 
และทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบติังาน ภาคภูมิใจในวชิาชีพปฏิบติังานอยูก่บัองคก์รดว้ย
ความสมคัรใจในทางตรงกนัขา้มหากบุคคลรู้สึกวา่ตนเองไม่ประสบความส าเร็จในวิชาชีพ
จะท าให้ไม่มีความสุขในการท างาน ขาดความกระตือรือร้นในการท างาน ไม่สนใจท่ีจะ
พฒันาตนเองเพื่อสร้างประโยชน์ให้กบัองค์กร ซ่ึงในองค์กรใดหากมีบุคคลประเภทน้ีอยู่
เป็นจ านวนมาก ก็จะท าให้องค์กรนั้นยากท่ีจะพฒันาไปสู่ความส าเร็จได ้กล่าวอีกนยัหน่ึง
คือความส าเร็จในวิชาชีพของบุคคล ส่งผลต่อความส าเร็จขององคก์ร และความส าเร็จของ
องคก์รส่งผลต่อความส าเร็จของประเทศชาติ  
 ความส าเร็จในวิชาชีพการพยาบาลจะส่งผลให้พยาบาลเกิดความพึงพอใจใน
วิชาชีพ ก่อให้เกิดผลผลิตทางการพยาบาลท่ีมีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจแก่
ผูรั้บบริการ สามารถเป็นแรงผลกัดนัให้พยาบาลอุทิศแรงกายแรงใจในการปฏิบติังานอยา่ง
เต็มท่ี นับได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงในการน าไปสู่การปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ อนัจะ
น าไปสู่ความกา้วหน้าในต าแหน่งหนา้ท่ี การไดรั้บค ายกยอ่งชมเชย การไดรั้บการยอมรับ
นบัถือให้เป็นแบบอย่างให้ผูอ่ื้นปฏิบติัตาม ตลอดจนการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีสูงข้ึน ส่งผล
ให้พยาบาลท างานได้อย่างมีความสุข เกิดความพึงพอใจในวิชาชีพและคงอยู่ในวิชาชีพ
ต่อไป ดงันั้นความส าเร็จในวิชาชีพการพยาบาลจึงเป็นเสมือนพลงัท่ีส าคญัของพยาบาล
และแสดงใหเ้ห็นถึงความส าเร็จในองคก์รพยาบาล  
 ส าหรับวิชาชีพการพยาบาลมีส่ิงท่ีสะทอ้นว่าพยาบาลยงัไม่ประสบผลส าเร็จใน
วิชาชีพ โดยมีสาเหตุส าคญัหลายประการ เช่น เงินเดือนและค่าตอบแทนมีอตัราน้อยกว่า
บุคลากรในทีมสุขภาพอ่ืนๆ การขาดความกา้วหนา้ในงาน ขาดการไดรั้บความยอมรับนบั
ถือ ตลอดจนภาระงานมีเพิ่มมากข้ึนในขณะท่ีอตัราก าลงัคนยงัคงเดิม ขาดการสนบัสนุน
ความกา้วหน้าและความส าเร็จในงาน ลกัษณะงานมีความเครียดสูง ท าให้เกิดความไม่พึง
พอใจในงาน และมีการโยกยา้ยหรือลาออกไปท างานในอาชีพอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่วิชาชีพการ
พยาบาลตามมา 
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 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่จ านวน 1,000 เตียง สังกดั
กองทพับก มีหน้าท่ีให้บริการตรวจรักษาโรคทัว่ไป และโรคเฉพาะทางแก่ผูม้ารับบริการ 
ซ่ึงประกอบดว้ย ทหาร ครอบครัว ขา้ราชการ และประชาชนทัว่ไป รวมถึงรับส่งต่อผูป่้วย
จากโรงพยาบาลต่างๆทั้งในและนอกสังกัดกองทพับกในการปฏิบติังานของพยาบาล
ทหารบกสังกดัโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ มีความแตกต่างกบัพยาบาลสังกดักระทรวง
สาธารณสุขอ่ืน เน่ืองจากเป็นทั้งพยาบาลวิชาชีพและทหารอาชีพคู่กัน มีหน้าท่ีในการ
ให้บริการรักษาพยาบาลผูป่้วยทหาร ครอบครัวและบุคคลทัว่ไปในยามประเทศสงบ ซ่ึง
พยาบาลระดบัปฏิบติัการตอ้งปฏิบติังานเวร เชา้ บ่าย ดึก เช่นเดียวกบัพยาบาลทัว่ไป และยงั
ต้องปฏิบัติภารกิจพิเศษท่ีผูบ้งัคับบัญชามอบหมายซ่ึงไม่เก่ียวข้องกับงานพยาบาลใน
หน่วยงานโดยตรง กล่าวได้ว่า พยาบาลทหารบกสังกดัโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าตอ้ง
ปฏิบติัภารกิจ และมีงานมากกวา่พยาบาลประจ าการทัว่ไป อีกทั้งมีกรอบความกา้วหนา้ใน
วิชาชีพจ ากดัเม่ือเทียบกับทหารอาชีพในสังกัดอ่ืนส่งผลให้พยาบาลบางส่วนเกิดความ
เหน่ือยหน่ายและทอ้แทต่้อการปฏิบติังาน 
 อาจกล่าวได้ว่าการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในวิชาชีพ ของพยาบาล
ทหารบกจะเป็นการหาหนทางใหก้บัพยาบาลเพื่อผลกัดนัตวัเองสู่ความส าเร็จ ซ่ึงจะช่วยลด
ปัญหาการลาออกและการเปล่ียนสายงานดงัท่ีปรากฏเป็นปัญหาและก าลงัเป็นวิกฤตเร่ือง
การขาดแคลนพยาบาลในปัจจุบัน นอกจากน้ีอาจใช้ในการบริหารงานองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพสร้างแรงจูงใจในการท างานแก่วิชาชีพพยาบาลเพื่อพฒันาศกัยภาพของ
องคก์รและส่งผลท่ีดีต่อประเทศชาติสืบต่อไป 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของพยาบาลทหารบกท่ีมีผลต่อความส าเร็จใน
วชิาชีพพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มขององค์การ เช่น
นโยบายองค์กร การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร การมีส่วนร่วมในการบริหาร 
ความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน การบริหารงานของผูบ้งัคบับญัชา การไดรั้บความยอมรับนบั
ถือ ความพึงพอใจในงานกบัความส าเร็จในวชิาชีพพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
สมมุติฐานของการวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความส าเร็จในวชิาชีพพยาบาลต่างกนั 
 2. ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมขององค์การ เช่นนโยบายองค์กรการส่งเสริมการ
พฒันาบุคลากร การมีส่วนร่วมในการบริหาร ความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน การบริหารงาน
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ของผูบ้งัคบับญัชา การไดรั้บความยอมรับนบัถือ ความพึงพอใจในงาน มีความสัมพนัธ์ต่อ
ความส าเร็จในวชิาชีพพยาบาล 
ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ส าหรับประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ พยาบาลทหารบกสังกดัโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลา้ โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้คือพยาบาลทหารบกสังกดัโรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกลา้ ท่ีปัจจุบนัปฏิบติังานอยูท่ี่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้จริง มีประสบการณ์การท างาน
อย่างน้อย 1 ปี เฉพาะเพศหญิง เน่ืองจากปัจจุบนัพยาบาลทหารบกท่ีเป็นเพศชายมีเพียง 2 
คนเท่านั้น 
 2. ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในวิชาชีพของพยาบาล
ทหารบก กรณีศึกษาเฉพาะ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ประกอบดว้ย 
 1. ตวัแปรอิสระท่ีศึกษา ไดแ้ก่   ปัจจยัส่วนบุคคล คือ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การท างาน ระดบัชั้นยศ ต าแหน่งงาน รายไดสุ้ทธิต่อเดือน
โดยเฉล่ีย หน่วยงานท่ีสังกดั การศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมของ
องค์การ คือนโยบายองคก์รการส่งเสริมการพฒันาบุคลากร การมีส่วนร่วมในการบริหาร 
ความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน การบริหารงานของผูบ้งัคบับญัชา การไดรั้บความยอมรับนบั
ถือ ความพึงพอใจในงาน  
 2.ตวัแปรตามท่ีศึกษาไดแ้ก่ ความส าเร็จในวชิาชีพ 
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการวจิยัในคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาวิจยั เก็บรวบรวมขอ้มูล 
วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการศึกษาวิจัยในระหว่างเดือน เมษายน 2555 ถึง เดือน 
ธนัวาคม 2556 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
                ตวัแปรอิสระ                                   ตวัแปรตาม 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. สามารถใช้เป็นขอ้มูลในการปรับเปล่ียน นโยบายหรือโครงสร้างการบริหาร
เพื่อส่งเสริมความส าเร็จของพยาบาลต่อไป    
 2. ผูบ้งัคบับญัชาสามารถน าไปปรับแผนการบริหาร เพื่อให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามี
ทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพ ลดปัญหา พยาบาลสมองไหล แกว้ิกฤตการขาดแคลนพยาบาลใน
อนาคต 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
อาย ุ 
สถานภาพสมรส  
ระดบัการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน 
ระดบัชั้นยศ 
ต าแหน่งงาน 
รายไดสุ้ทธิ 
หน่วยงานท่ีสงักดั 
การอบรมหรือการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความส าเร็จในวชิาชีพ 
 

 

 

 

 
 

 

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มขององคก์าร 
นโยบายองคก์ร 
การส่งเสริมการพฒันาบุคลากร 
การมีส่วนร่วมในการบริหาร 
ความสมัพนัธ์กบัผูร่้วมงาน 
การบริหารงานของผูบ้งัคบับญัชา 
การไดรั้บความยอมรับนบัถือ 
ความพึงพอใจในงาน 
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 3. ฝ่ายบริหารสามารถใช้เป็นแนวทางในการพฒันาส่งเสริม และ สนับสนุน
พยาบาลประจ าการ ให้มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จในวิชาชีพ
พยาบาล 
 4. ผูบ้ริหารทางการพยาบาลสามารถน ามาใช้เป็นแนวทาง วางแผนพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์เพื่อความส าเร็จในวชิาชีพยาบาล 
การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในวิชาชีพของพยาบาลทหารบก:กรณีศึกษาเฉพาะโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
มีดงัต่อไปน้ี 
 ภูริชญา มชัฌิมานนท ์(2544) กล่าวว่า การรับรู้ความส าเร็จในการปฏิบติังาน (job 
success perception) หมายถึง การประเมินการปฏิบติังานของตนเองว่าน่าพึงพอใจ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเป้าหมาย หรือเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
  พทัราภรณ์ จีนกูล(2547: 18) ไดอ้ธิบายความส าเร็จในวิชาชีพไวว้า่ เป็นการรับรู้
ของบุคคลท่ีส่งผลบวกทางดา้นจิตใจ ซ่ึงเกิดจากผลลพัธ์ท่ีบุคคลไดรั้บจากประสบการณ์
การท างานของตนเองทั้งในด้านการท างาน ค่าตอบแทน ความก้าวหน้าในงานและการ
ไดรั้บการยอมรับจากผูร่้วมงาน 
 Vogt ( 2004 ) ใหค้วามหมายของความส าเร็จในวิชาชีพวา่หมายถึง การท่ีบุคคลได้
ท างานท่ีสนใจ ได้ท างานท่ีช่วยเหลือคนอ่ืน มีความสุขในอาชีพ มีความเงียบสงบ และมี
ความสุขทางใจ ซ่ึงค าจ  ากดัความของความส าเร็จในอาชีพของแต่ละบุคคลจะไม่เหมือนกนั 
 Judge et al. ( 1995 ) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบความส าเร็จในวิชาชีพ ( Model of 
executive career success ) โดยไดพ้ฒันารูปแบบน้ีข้ึนจากผลการวิจยั และทฤษฏีต่างๆท่ี
เก่ียวข้องเป็นจ านวนมาก ซ่ึงแบ่งความส าเร็จในวิชาชีพออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
ความส าเร็จในวิชาชีพเชิงปรนัย ประกอบด้วย ค่าตอบแทน และจ านวนของการเล่ือน
ต าแหน่ง จะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลและลกัษณะองคก์าร ส่วนความส าเร็จใน
วิชาชีพเชิงอตันยั ประกอบดว้ย ความพึงพอใจในงาน และความส าเร็จในวิชาชีพจะไดรั้บ
อิทธิพลจาก ลกัษณะส่วนบุคคล ลกัษณะองคก์าร และความส าเร็จเชิงปรนยั และอตันยั  
 Hellriegel et al. (2001) ; 7-8 อา้งถึงใน เปรมฤดี ปองมงคล  ,2546; 31   กล่าววา่ 
บุคคลท่ีจะส าเร็จในวิชาชีพนั้นไม่ไดข้ึ้นกบัประสบการณ์ในงานเพียงอยา่งเดียว แต่ข้ึนกบั

โอกาสของทางเลือกวิชาชีพ การเลือกวิชาชีพ และประสบการณ์ข องบุคคลไดใ้ห้มุมมอง
เก่ียวกบัวชิาชีพไว ้5 มุมมอง ดงัน้ี 



8 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2557) 

1. ความก้าวหน้าช้าหรือเร็ววิชาชีพไม่ได้เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงความส าเร็จ หรือ
ลม้เหลว แต่ส่ิงท่ีบ่งบอกความส าเร็จ หรือความลม้เหลวในวิชาชีพท่ีดีท่ีสุดคือ 
ตวับุคคลนั้น 

2. ความส าเร็จหรือล้มเหลวในวิชาชีพนั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัมโนมติ เป้าหมาย 
และ ความสามารถของบุคคล 

3. บุคคลควรจะศึกษาวิชาชีพทั้ งเชิงปรนัย ( Objective ) และเชิงอัตนัย ( 
Subjective ) เชิงปรนยัไดแ้ก่ ค่านิยม ทศันคติ คุณลกัษณะ และการจูงใจส่วน
เชิงอตันยั ไดแ้ก่ การเลือกงาน การด ารงต าแหน่ง และการพฒันาทกัษะในงาน 

4. การพฒันาวิชาชีพมีผลต่อการตดัสินในกิจกรรมสู่เป้าหมายของวิชาชีพ ท่ีมี
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายอยา่ง เช่น สภาวะทางการเงิน ครอบครัว บุคลิกลกัษณะ
ของบุคคล ตลอดจนลกัษณะของงาน 

5. วฒันธรรมองค์การเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อวิชาชีพ สถานภาพทางสังคม และ
การศึกษาเป็นพื้นฐานส าคญัของเส้นทางวชิาชีพ ( Career path ) 

แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัความต้องการ 
ทฤษฎีล าดบัขั้นของมาสโลว(์Maslow, (1970)) อา้งถึงใน ฉนัทะ พุทธสุภะ(2549) ได ้
แบ่งล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษยอ์อกเป็น 5 ล าดบั ดงัน้ี 
 1. ความตอ้งการทางร่างกาย (physiological needs) ได้แก่ความตอ้งการดา้น
พื้นฐานเบ้ืองตน้ ในการใชชี้วิต เช่น อาหาร น ้ าด่ืม อากาศ การนอนหลบั เม่ือความตอ้งการ
ในระดบัน้ีไดรั้บการตอบสนองจนเป็นท่ีพอใจแลว้ มนุษยจ์ะเร่ิมเกิดความตอ้งการในระดบั
ท่ีสูงข้ึนต่อไป 
  2.ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั (security and safety needs) เม่ือไดรั้บการ
ตอบสนองดา้นร่างกายจนเป็นท่ีพอใจแลว้ ความตอ้งการดา้นความปลอดภยัจะเร่ิมข้ึน ทั้งน้ี 
 3.  ความตอ้งการท่ีไดรั้บการยกยอ่งในสังคม (esteem needs) 
 4.  ความตอ้งการของสังคม ตอ้งการเป็นเจา้ของ (belongingness and love needs) 
 5.  ความตอ้งการความสมหวงัของชีวติ (self - actualization needs) 
 ทฤษฎีสองปัจจยั(two factor theory) เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg,(1959)) อา้งถึงในระ
พีพฒัน์  ปาละวงศ์ (2532) ซ่ึงไดส้รุปวา่มีปัจจยัส าคญั 2 ประการ ท่ีสัมพนัธ์กบัความชอบ
หรือไม่ชอบในงานของแต่ละบุคคล ซ่ึงปัจจยัดงักล่าว คือ 
 1.  ปัจจยัจูงใจ (motivation factor)เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโดยตรง เพื่อจูงใจ
ให้คนชอบและรักงานท่ีปฏิบติั เป็นตวักระตุ้นท าให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลใน
องคก์ารให้ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพราะปัจจยัน้ี สามารถตอบสนอง
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ความตอ้งการภายในของบุคคลไดด้ว้ย อนัไดแ้ก่ความส าเร็จในการท างานของบุคคล,การ
ไดรั้บการยอมรับนบัถือ,ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั,ความรับผดิชอบ,ความกา้วหนา้,โอกาสท่ี
จะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต 
 2.  ปัจจยัค ้าจุน (maintenance factor) หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงวา่ปัจจยัสุขอนามยั 
หมายถึง ปัจจยัท่ีค  ้าจุนให้แรงจูงใจในการท างานของบุคคลมีอยูต่ลอดเวลา ถา้มีลกัษณะท่ี
ไม่สอดคล้องกบับุคคลในองค์การ บุคคลในองค์การจะเกิดความไม่ชอบงานช้ินน้ี และ
ปัจจยัน้ีมาจากภายนอกตวับุคคล ไดแ้ก่ 
เงินเดือน,โอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต,ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
(ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา, ความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา,ความสัมพนัธ์กบัเพื่อน
ร่วมงาน),สถานะของอาชีพ,นโยบายและการบริหารงานหน่วยงาน,สภาพการท างาน,ความ
เป็นอยูส่่วนตวั,ความมัน่คงในการท างาน และ วธีิการปกครองบงัคบับญัชา 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ี
มีผลต่อความส าเร็จในวิชาชีพของพยาบาลทหารบก: กรณีศึกษาเฉพาะ โรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกลา้ 
 ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาตามกรอบทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในการวิจยัโดยใช้เคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม และท าการวิจยัและวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ย
โปรแกรมส าเร็จรูป โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัวธีิด าเนินการวจิยั ดงัน้ีคือ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ พยาบาลทหารบก สังกดัโรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล้า รวมทั้งส้ิน 658 คน ซ่ึงก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยการใช้ตารางส าเร็จรูป
ค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane (1967)  (อา้งถึงใน เอกชยั  อภิศกัด์ิกุล
, กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ และ จตุพร   เลิศล ้ า, 2551)  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และ 
ระดบัความคลาดเคล่ือน     5 % จะไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 242 คน ท าการสุ่มตวัอยา่งโดย
ใช้ วิธีการสุ่มแบบโควตา้  โดยจดัแบ่งข้าราชการออกตามหน่วยงานท่ีสังกดั ทั้งหมด 9 
หน่วยงาน แลว้ท าการก าหนดสัดส่วน จ านวน  242 คน ต่อ 658 คน  ไดส้ัดส่วนของกลุ่ม
ตวัอยา่งคือ 0.37 ของประชากร 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ใช้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีต่อ
ความส าเร็จมาเป็นองค์ประกอบในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ แบบสอบถาม 
(questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น แบบสอบโดยแบ่งออกเป็นออกเป็น 4 ตอน รวมทั้งส้ิน 
71 ขอ้ ประกอบดว้ยแบบสอบถามปลายปิด 69 ขอ้และค าถามปลายเปิด 2 ขอ้ 
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 แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาส าหรับการศึกษาวิจัยได้ทดสอบความเท่ียงตรง 
(validity)โดยน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปเสนอผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอ้งเชิงเน้ือหา (content validity) โดยผลการทดสอบพบวา่แบบสอบถามในแต่ละหวัขอ้
มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง 0.92-1.00และท าการทดสอบความเช่ือมัน่ (reliability)   โดยการ
น าแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ น าไปทดลองใช ้(try out)  จ านวน 30 ราย และ
น ามาหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha-
Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาร์ค (Cronbatch) ดา้นปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มและ
ปัจจยัดา้นความส าเร็จในวชิาชีพได ้0.9395และ0.9391ตามล าดบั 
 สถิติท่ีใชใ้นการการวเิคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย การใชส้ถิติเชิงพรรณนา การหา
ค่าความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายขอ้มูลโดยสรุป การวิเคราะห์
ความแปรปรวน (ANOVA F-test) เพื่อศึกษาความแตกต่างระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปร
ตาม และวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในวชิาชีพพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ โดยก าหนดนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล และทดสอบสมมุติฐาน 
  จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 242 คน  สามารถจ าแนกขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม ไดด้งัน้ี  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 20 - 29 ปีจ านวน 113 คน  คิด
เป็นร้อยละ 46.70ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด  จ  านวน 154 คน  คิดเป็นร้อยละ 63.64ระดบั
การศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่คือ ปริญญาตรี  จ  านวน 193 คน  คิดเป็นร้อยละ 79.75  ส่วนใหญ่
มีประสบการณ์การท างานน้อยกวา่ 5 ปีจ านวน 81 คน  คิดเป็นร้อยละ 33.47 ส่วนใหญ่มี
ระดบัชั้นยศ ร.ต.- ร.อ. จ  านวน 180 คน  คิดเป็นร้อยละ 74.38 ก าลงัพลส่วนใหญ่เป็นระดบั
ปฏิบติัการจ านวน 214 คน  คิดเป็นร้อยละ 88.43ส่วนใหญ่มีรายไดสุ้ทธิต่อเดือนโดยเฉล่ีย 
20,001 - 25,000 บาทจ านวน 89 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.51ส่วนใหญ่อยูก่องกุมารเวชกรรม
และสูติกรรม จ านวน 42 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.36  ส่วนใหญ่ไม่ไดศึ้กษาหลกัสูตรต่อเน่ือง
จ านวน 105  คน  คิดเป็นร้อยละ 43.39 
 การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของพยาบาลทหารบกท่ีมีผลต่อความส าเร็จในวิชาชีพ
พยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  ซ่ึงตวัแปรอิสระ  ประกอบดว้ย  อาย ุสถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การท างาน ระดบัชั้นยศ ต าแหน่งงาน รายไดสุ้ทธิต่อ
เดือนโดยเฉล่ีย หน่วยงานท่ีสังกัด การศึกษาหลักสูตรต่อเน่ืองและท าการทดสอบ
สมมติฐานการวิจยัตามสมมติฐานท่ี 1  เพื่อหาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผล
ต่อต่อความส าเร็จในวิชาชีพพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูล
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ทางสถิติแบบ  One Way Anova โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติ (alpha)  ท่ีระดบั 0.05  
ผลการศึกษาพบว่า  อายุ สถานภาพสมรส ประสบการณ์การท างาน ระดบัชั้นยศ ต าแหน่ง
งาน รายไดสุ้ทธิต่อเดือนโดยเฉล่ีย หน่วยงานท่ีสังกดั การศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง การศึกษา
หลกัสูตรต่อเน่ือง  มีผลต่อความส าเร็จในวิชาชีพของพยาบาลทหารบก  โรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกลา้  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 การทดสอบสมมติฐานการวิจยัตามสมมติฐานท่ี 2 เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัของตวัแปร
อิสระท่ีมีผลต่อตวัแปรตาม โดยตวัแปรอิสระท่ีใช้ ไดแ้ก่  ด้านนโยบายขององค์กร  ดา้น
การส่งเสริมพฒันาบุคลากร ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร ด้านความสัมพนัธ์กับ
ผูร่้วมงาน ดา้นการบริหารงานของผูบ้งัคบับญัชา ดา้นการไดรั้บการยอรมรับนับถือ และ
ด้านความพึงพอใจในงาน  และตวัแปรตาม ได้แก่  ความส าเร็จในวิชาชีพของพยาบาล
ทหารบก  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ผูว้ิจ ัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และ
พยากรณ์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในวิชาชีพของพยาบาลทหารบก  โรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกลา้  ผลการศึกษาพบว่า ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม ดา้นนโยบายของ
องคก์ร  ดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหาร  ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ และดา้นความ
พึงพอใจในงาน  มีผลต่อความส าเร็จในวิชาชีพของพยาบาลทหารบก  โรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกล้า  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิซ่ึงแสดง
ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ (R2)  ท่ีไดจ้ากการค านวณเท่ากบั 0.674  แสดงวา่ตวัแปร
อิสระ คือ  ปัจจยัสภาพแวดล้อม ด้านนโยบายขององค์กร  ด้ านการมีส่วนร่วมในการ
บริหาร  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านความพึงพอใจในงาน  มีผลอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับตัวแปรตาม คือ ความส าเร็จในวิชาชีพของพยาบาลทหารบก  
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  คิดเป็น 67.40% 
ส่วน ปัจจยัดา้นการส่งเสริมพฒันาบุคลากร  ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน  และดา้นการ
บริหารงานของผูบ้งัคบับญัชา  ไม่มีผลต่อความส าเร็จในวิชาชีพของพยาบาลทหารบก  
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  มีค่า Sig 0.069, 0.051 และ 0.134 ตามล าดบั 
 ผูว้ิจ ัยได้น าเสนอ  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  
(Multiple Regression  Analysis) เพื่อใชเ้ป็นค่าพยากรณ์ โดยมีรูปแบบของสมการดงัน้ี 
Y     = C + ß1 X1 + ß2 X2 + ß3X3  +ß4 X4 
  
 โดยสามารถแทนค่าสมการไดด้งัน้ี 
Y = 1.517 + .194 X1 - .155 X2 + .186X3  + .163 X4 
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                 Y    หมายถึง  ความส าเร็จในวิชาชีพของพยาบาลทหารบก  โรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกลา้   
                 C    หมายถึง  ค่าคงท่ี (Constant) 
                 ß     หมายถึง  ค่าเบตา้ (Beta) 
                 X1   หมายถึง  ปัจจยัดา้นนโยบายขององคก์ร 
                 X2   หมายถึง  ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
                 X3   หมายถึง  ปัจจยัดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
                 X4   หมายถึง  ปัจจยัดา้นความพึงพอใจในงาน 
การทดสอบสมมุติฐาน 
 สมมุติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับ
การศึกษาสูงสุด  ประสบการณ์การท างาน  ระดบัชั้นยศ  ต าแหน่งงาน  รายไดสุ้ทธิต่อเดือน
โดยเฉล่ีย  หน่วยงานท่ีสังกัด  และการศึกษาหลักสูตรต่อเน่ืองท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ
ความส าเร็จในวชิาชีพของพยาบาลทหารบก  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
 จากผลการวเิคราะห์  และทดสอบสมมุติฐานตามสมมุติฐานท่ี 1  พบวา่  ปัจจยัส่วน
บุคคล ด้านอายุ  สถานภาพสมรส  ประสบการณ์การท างาน  ระดบัชั้นยศ  ต าแหน่งงาน  
รายไดสุ้ทธิต่อเดือนโดยเฉล่ีย  หน่วยงานท่ีสังกดั  และการศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง  มีผลต่อ
ความส าเร็จในวชิาชีพของพยาบาลทหารบก  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ในขณะท่ีระดบัการศึกษาสูงสุด ไม่มีความแตกต่างกนั  
จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 ในส่วนของอายุ  สถานภาพสมรส  ประสบการณ์การท างาน  
ระดับชั้ นยศ  ต าแหน่งงาน  รายได้สุทธิต่อเดือนโดยเฉล่ีย  หน่วยงานท่ีสังกัด  และ
การศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง  และปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 ในดา้นระดบัการศึกษาสูงสุด 
 สมมุติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มขององคก์าร ประกอบดว้ย ดา้นนโยบาย
ขององค์กร  ดา้นการส่งเสริมการพฒันาบุคลากร  ดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหาร  ดา้น
ความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน  ดา้นการบริหารงานของผูบ้งัคบับญัชา  ดา้นการไดรั้บความ
ยอมรับนบัถือ  และดา้นความพึงพอใจในงานมีผลต่อความส าเร็จในวิชาชีพของพยาบาล
ทหารบก  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
 จากผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวา่  ปัจจยัสภาพแวดลอ้มของ
องค์การ  ดา้นนโยบายขององค์กร  ดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหาร  ดา้นการไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือ  และดา้นความพึงพอใจในงานมีผลต่อความส าเร็จในวิชาชีพของพยาบาล
ทหารบก  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  และมี
ค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน (t) เป็นบวก  แสดงให้เห็นวา่ปัจจยัดงักล่าว  มีผลใน
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ทิศทางเดียวกบัความส าเร็จในวิชาชีพของพยาบาลทหารบก  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2  
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยัสรุปได้ว่า อายุ  สถานภาพสมรส  ประสบการณ์การท างาน  
ระดบัชั้นยศ  ต าแหน่งงาน  รายไดสุ้ทธิต่อเดือนโดยเฉล่ีย  หน่วยงานท่ีสังกดั  การศึกษา
หลกัสูตรต่อเน่ือง  ปัจจยัสภาพแวดลอ้มขององค์การ ด้านนโยบายขององค์กรดา้นการมี
ส่วนร่วมในการบริหาร  ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ  และดา้นความพึงพอใจในงาน มี
ผลต่อความส าเร็จในวิชาชีพของพยาบาลทหารบก  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ และสามารถท านายผลการวิจยัน้ีไดโ้ดยการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิซ่ึง
แสดงประสิทธิภาพในการพยากรณ์ (R2) ท่ีระดบั  67.40%  สามารถอภิปรายผลการวิจยั
ตามสมมติฐานการวจิยั ไดด้งัน้ี 
 ในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคล  พบว่า  อายุ  สถานภาพสมรส  ประสบการณ์การ
ท างาน  ระดบัชั้นยศ  ต าแหน่งงาน  รายไดสุ้ทธิต่อเดือนโดยเฉล่ีย  หน่วยงานท่ีสังกดั  และ
การศึกษาหลักสูตรต่อเน่ือง  มีผลต่อความส าเร็จในวิชาชีพของพยาบาลทหารบก  
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  แต่ระดบั
การศึกษาสูงสุดแตกต่างกันไม่มีผลต่อความส าเร็จในวิชาชีพของพยาบาลทหารบก  
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้แตกต่างกนั แสดงให้เห็นวา่ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่เห็นว่าในสายงานวิชาชีพพยาบาลนั้นระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึนบางคร้ังอาจไม่มีผลต่อ
ความส า เ ร็จในวิชาชีพ เ น่ืองจากในงานพยาบาลนั้ นเป็นงานท่ีต้องอาศัยทักษะ 
ประสบการณ์การท างาน รวมถึงความช านาญเฉพาะทางในการน าไปสู่ความกา้วหนา้และ
ความส าเร็จ ดงันั้นทางผูบ้ริหารควรมีการเปิดโอกาสส่งเสริมให้มีการศึกษาเพิ่มเติมเฉพาะ
ทาง รวมถึงสนับสนุนด้านความก้าวหน้าทางวิชาชีพส าหรับผูท่ี้ศึกษาในระดบัท่ีสูงกว่า
ปริญญาตรีควบคู่ไปดว้ยเพื่อจะไดน้ าความรู้มาพฒันาองค์กรอย่างต่อเน่ืองนอกเหนือจาก
การท างานประจ าวนัเท่านั้น 
 ในส่วนของปัจจยัสภาพแวดลอ้มขององคก์าร ดา้นนโยบายขององคก์รพบวา่  มี
ผลต่อความส าเร็จในวิชาชีพของพยาบาลทหารบก  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐาน (t) เป็นบวก
แสดงให้เห็นว่าปัจจยัดงักล่าวส่งผลในทิศทางเดียวกนัมีผลต่อความส าเร็จในวิชาชีพของ
พยาบาลทหารบก  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ดงันั้นทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้จึง
ควรมีนโยบายท่ีแสดงแนวทางดา้นความกา้วหนา้ท่ีชดัเจนเพื่อใหบุ้คลากรมีแรงจูงใจในการ
ท างานเพื่อความส าเร็จของตนเอง และองคก์รสืบต่อไป 
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 ในส่วนของปัจจยัสภาพแวดลอ้มขององคก์าร  ดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหาร  
พบว่า  มีผลต่อความส าเร็จในวิชาชีพของพยาบาลทหารบก  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐาน (t) เป็น
บวกแสดงให้เห็นว่าปัจจยัดงักล่าวส่งผลในทิศทางเดียวกนัมีผลต่อความส าเร็จในวิชาชีพ
ของพยาบาลทหารบก  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ดงันั้นควร  เปิดโอกาสให้บุคลากร
ระดบัปฏิบติัการโดยเฉพาะอยา่งยิง่พยาบาลจบใหม่สามารถปรึกษาหารือไดต้ลอดเวลา เพื่อ
ลดโอกาสดา้นความผิดพลาดในการปฏิบติั และเพิ่มความมัน่ใจในการปฏิบติังานเพิ่มข้ึน  
เปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วมในการวางแผนงานก าหนดเป้าหมายขององค์กรเพื่อให้
รู้สึกมีส่วนร่วมในการบริหารและรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัขององค์กรเพื่อให้องค์การ
สามารถด าเนินงานไดบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื  
 ในส่วนของปัจจยัสภาพแวดลอ้มขององคก์าร  ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ  
พบว่า  มีผลต่อความส าเร็จในวิชาชีพของพยาบาลทหารบก  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐาน (t) เป็น
บวกแสดงให้เห็นว่าปัจจยัดงักล่าวส่งผลในทิศทางเดียวกนัมีผลต่อความส าเร็จในวิชาชีพ
ของพยาบาลทหารบก  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ทางผูบ้ริหารควรให้ความส าคญั มีการ
มอบรางวลัผูป้ฏิบติังานดี มีการประกาศเกียรติคุณเพื่อให้ผูป้ฏิบติังาน รู้สึกว่าตนเองมีค่า
ไดรั้บการยอมรับและเป็นแบบอย่างแก่ผูอ่ื้นไดส่้งเสริมให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน  
 ในส่วนของปัจจยัสภาพแวดลอ้มขององคก์ารดา้นความพึงพอใจในงาน  พบว่า  
มีผลต่อความส าเร็จในวิชาชีพของพยาบาลทหารบก  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐาน (t) เป็นบวก
แสดงให้เห็นว่าปัจจยัดงักล่าวส่งผลในทิศทางเดียวกบัมีผลต่อความส าเร็จในวิชาชีพของ
พยาบาลทหารบก  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซ่ึงการท าให้ทุกคนพึงพอใจเป็นเร่ือง
ค่อนขา้งยาก จึงควรมีการส ารวจความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ังเพื่อ
เป็นแนวทางในการวางแผนตอบสนองดา้นความพึงพอใจ ให้เหมาะสม ทนัสมยัอยูเ่สมอ 
เพื่อเพิ่มความสุขและความพึงพอใจในงานให้มากข้ึน ส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
 ในส่วนของปัจจยัสภาพแวดลอ้มขององคก์าร  ดา้นการส่งเสริมพฒันาบุคลากร  
พบวา่  ไม่มีผลต่อความส าเร็จในวชิาชีพของพยาบาลทหารบก  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  
กล่าวคือ  ความส าเร็จในวิชาชีพของพยาบาลทหารบก  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  ไม่ได้
ข้ึนอยู่กับปัจจัยสภาพสภาพแวดล้อมขององค์การ  ด้านการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร  
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เน่ืองจากลกัษณะการท างานของพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้นั้นมีโอกาสท่ีจะหา
ความรู้เพิ่มเติมไดน้้อย จากปัญหาดา้นก าลงัพลขาดแคลน ภาระงานไม่มีความสมดุลกบั
ก าลงัพล และในปัจจุบนัการประเมินผลการปฏิบติังานไม่ได้น าปัจจยัด้านการศึกษามา
ประเมินดงันั้นผูป้ฏิบติังานจึงสามารถท่ีจะเกิดความพึงพอใจ  ภาคภูมิใจในต าแหน่งหนา้ท่ี
การงานในหน่วยงานในต าแหน่งหน้าท่ีปัจจุบนั และสามารถท างานท่ีได้รับมอบหมาย
ส าเร็จลุล่วงทุกคร้ัง อีกทั้งต าแหน่งหนา้ท่ีปัจจุบนัท าให้มีเกียรติยศ ช่ือเสียงทั้งดา้นราชการ 
เร่ืองส่วนตัวอยู่แล้วท าให้ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์การ  ด้านการส่งเสริมพฒันา
บุคลากร  ไม่มีผลต่อความส าเร็จในวิชาชีพของพยาบาลทหารบก  โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกลา้ 
 ในส่วนของปัจจยัสภาพแวดลอ้มขององค์การ  ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน  
พบวา่  ไม่มีผลต่อความส าเร็จในวชิาชีพของพยาบาลทหารบก  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  
กล่าวคือความส าเร็จในวิชาชีพของพยาบาลทหารบก  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าไม่ได้
ข้ึนอยู่กับปัจจัยสภาพสภาพแวดล้อมขององค์การ  ด้านความสัมพันธ์กับผู ้ร่วมงาน  
ถึงแมว้า่พยาบาลทหารบก  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  ไม่สามารถท างานเป็นทีมร่วมกบั
ผูร่้วมงาน กบัคนในหน่วยงาน และประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ก็ไม่มีผลต่อการท างาน
ให้บรรลุวตัถุประสงค์และบุคลากรมีการรับรู้เก่ียวกบัสัมพนัธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน
กบั สัมพนัธภาพระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาวา่มีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั  ท า
ให้ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์การ  ด้านความสัมพันธ์กับผู ้ร่วมงาน  ไม่มีผลต่อ
ความส าเร็จในวชิาชีพของพยาบาลทหารบก  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้   
 ในส่วนของปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์การ  ด้านการบริหารงานของ
ผูบ้งัคบับญัชา  พบวา่  ไม่มีผลต่อความส าเร็จในวชิาชีพของพยาบาลทหารบก  โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลา้  กล่าวคือ  ความส าเร็จในวิชาชีพของพยาบาลทหารบก  โรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกลา้  ไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัปัจจยัสภาพสภาพแวดลอ้มขององค์การ  ดา้นการบริหารงาน
ของผูบ้งัคบับญัชา  เน่ืองจากการบริหารงาน หรือภาวะผูน้ าของผูบ้งัคบับญัชา  ไม่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจ  ความรู้สึกภาคภูมิใจในต าแหน่งหน้าท่ีการงานในหน่วยงานในต าแหน่ง
หน้าท่ีปัจจุบนั สามารถท างานท่ีไดรั้บมอบหมายส าเร็จลุล่วงทุกคร้ัง ซ่ึงต าแหน่งหน้าท่ี
ปัจจุบนัท าให้มีเกียรติยศ ช่ือเสียงทั้งด้านราชการ เร่ืองส่วนตวั  ของพยาบาลทหารบก  
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้   
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ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวจัิยไปประยุกต์ใช้ 
 1) ผลการวิจยัน้ีมีขอ้คน้พบท่ีสามารถพยากรณ์  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จใน
วิชาชีพของพยาบาลทหารบก  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  ในอนาคตได ้5 ปัจจยั  ไดแ้ก่  
ปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  อายุ  สถานภาพสมรส  ประสบการณ์การท างาน  ระดบัชั้นยศ  
ต าแหน่งงาน  รายไดสุ้ทธิต่อเดือนโดยเฉล่ีย  หน่วยงานท่ีสังกดั  และการศึกษาหลกัสูตร
ต่อเน่ือง  ปัจจยัสภาพแวดลอ้มขององคก์าร ดา้นนโยบายขององคก์รดา้นการมีส่วนร่วมใน
การบริหาร  ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ  และดา้นความพึงพอใจในงาน  ดงันั้น  ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  จึงควรให้ความส าคญักบัปัจจยัดงักล่าว เพื่อ
น าไปเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงแผนพฒันาทรัพยากรบุคคล  ซ่ึงเป็นการพฒันาทรัพยากร
บุคลากรใหมี้สมรรถนะขีดความสามารถท่ีเหมาะสมในการปฏิบติังานตามแผน 
 2) ผลการวิจยัน้ีมีขอ้คน้พบวา่  ปัจจยัสภาพแวดลอ้มขององคก์าร ดา้นนโยบาย
ขององค์กรมีผลต่อความส าเร็จในวิชาชีพของพยาบาลทหารบก  โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกลา้ดงันั้น  ผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญักบันโยบายขององคก์ร  โดยการสร้างความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบันโยบายขององค์กรให้กบัพยาบาลวิชาชีพ  เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพได้รับ
ทราบและสามารถน านโยบายขององค์กรไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและบรรลุตาม
วตัถุประสงค ์
 3) ผลการวิจยัน้ีมีขอ้คน้พบว่า  ปัจจยัสภาพแวดล้อมขององค์การ  ด้านการมี
ส่วนร่วมในการบริหาร  มีผลต่อความส าเร็จในวิชาชีพของพยาบาลทหารบก  โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลา้  ดงันั้น  ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้พยาบาลวิชาชีพไดมี้ส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ  การก าหนดนโยบาย  รวมทั้งเปิดโอกาสให้พยาบาลไดเ้สนอแนะปัญหาและการ
แกไ้ขปัญหาดา้นต่างๆ  เช่น  นโยบายการบริการแก่ผูป่้วยโรงพยาบาล  เน่ืองจากพยาบาล
เป็นบุคคลท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบัผูป่้วยมากท่ีสุดซ่ึงจะท าให้พยาบาลสามารถก าหนดนโยบายการ
บริการ  การแกไ้ขปัญหาดา้นการใหบ้ริการไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
 4) ผลการวิจยัน้ีมีขอ้คน้พบว่า  ในส่วนของปัจจยัสภาพแวดล้อมขององค์การ  
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  มีผลต่อความส าเร็จในวิชาชีพของพยาบาลทหารบก  
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ ดงันั้น  ฝ่ายทรัพยากรบุคลากรควรจดัให้มีการอบรมคุณธรรม  
จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลให้กับพยาบาล  เพื่อสร้างให้พยาบาลเกิด
ความรู้สึกรักในอาชีพพยาบาล  และมีความคิดท่ีจะพฒันาตนเอง  และอาชีพให้สมเกียรติ
กบัอาชีพพยาบาลของตนเอง 
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 5) ผลการวิจยัน้ีมีขอ้คน้พบว่า  ปัจจยัสภาพแวดลอ้มขององค์การดา้นความพึง
พอใจในงาน  มีผลต่อความส าเร็จในวิชาชีพของพยาบาลทหารบก  โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกลา้  ดงันั้น  ผูบ้ริหารควรสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานให้กบัพยาบาลวิชาชีพ  โดย
การให้รางวลักบัผูป้ฏิบติังานดี  มอบหมายงานให้มีความเหมาะสมกบัพยาบาลแต่ละคน  
การลดเวรท า OT เพื่อให้พยาบาลมีเวลาพกัผ่อนมากข้ึน  การส่งเสริมและสนับสนุนให้
พยาบาลไดมี้โอกาสศึกษาต่อในหลกัสูตรเฉพาะทาง  เพื่อให้พยาบาลมีความช านาญเฉพาะ
ทางเพิ่มมากข้ึน  การส่งเสริมและสนบัสนุนให้พยาบาลวิชาชีพไดมี้โอกาสในการพฒันา
ตนเอง  เพื่อให้ตนเองมีความกา้วหนา้ในวิชาชีพพยาบาล  ท าให้เกิดความพึงพอใจในการ
ท างานมากข้ึน  และมีความสุขกบัการท างานในวชิาชีพพยาบาล 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวจิยั  ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์สูงสุดต่อความส าเร็จในวิชาชีพ
พยาบาลเปรียบเทียบทั้งในโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน 

2. ควรศึกษาความส าเร็จในวิชาชีพพยาบาลโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ  
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก  อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และส่งเสริมความส าเร็จใน
วชิาชีพพยาบาลต่อไป 

3. ควรมีการศึกษาความส าเร็จในวิชาชีพพยาบาลในกลุ่มตัวอย่างสังกัด
โรงพยาบาลอ่ืน 

4. ควรมีการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรและสร้างสมการพยากรณ์
ความส าเร็จในวิชาชีพพยาบาลด้วยตวัแปรอ่ืนๆ  เช่น  ปัจจยัด้านการบริหารขององค์กร  
ปัจจยัดา้นความกา้วหนา้  และปัจจยัดา้นการสนบัสนุนจากองคก์ร 
 5. ควรมีการศึกษาวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในวิชาชีพพยาบาลในเชิง
คุณภาพ  โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  เพื่อให้ไดค้  าตอบเพิ่มเติมในประเด็นท่ีศึกษาเชิง
ปริมาณท่ีไม่สามารถท าไดช้ดัเจน เช่น ความรู้สึกทางดา้นจิตใจ เป็นตน้ 
บรรณานุกรม 
กองการพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้.  (2554).  คู่มือปฐมนิเทศบุคลากรทางการ 
 พยาบาล. กรุงเทพฯ: โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้. 
กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ. (2552).  ระเบียบวธีิวจัิยทางธุรกจิ. กรุงเทพฯ : เพียร์สัน. 
กฤษฎา แสวงดี.  (2548).  พยาบาลกับความขาดแคลน:กลยุทธ์ความอยู่รอดเพื่อชาติและ

ประชาชน.  เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.academic.hcu.ac.th/  (วนัท่ีคน้ขอ้มูล: 24 
สิงหาคม 2554). 
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