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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้
สูญเสียอัตราก าลังข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ : กรณีศึกษา โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาแนวโน้มการเพิ่มขึ้น-ลดลงของอัตราก าลัง 3) เพ่ือศึกษาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาการสูญเสียอัตราก าลัง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 
คือ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 285 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสถิติ t-test ค่า One-Way ANOVA (f-test) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ต าแหน่ง และประสบการณ์ 
ในงานแตกต่างกันคือปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้สูญเสียอัตราก าลังข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
แตกต่างกัน ยกเว้นเพศ ปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้สูญเสียอัตราก าลัง ปัจจัยจูงใจ คือ ด้านลักษณะของ
งานที่สร้างสรรค์และท้าทาย เกิดจากงานที่ปฏิบัติมีความท้าทายหรือเป็นงานที่อาศัยความริเริ่ม ค้นหา 
สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ ปัจจัยค้ าจุน คือ ด้านความมั่นคงในการท างาน เกิดจากความรู้สึกที่มีต่อความ
มั่นคงในการท างาน ความมั่นคงในองค์การหรือความมั่นคงในอาชีพการงาน ส่งผลต่อความคิดเห็น
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้สูญเสียอัตราก าลัง โดยจ านวนอัตราก าลังข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
ปัจจุบันมีแนวโน้มลดลง มีสาเหตุมาจากครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจในอนาคต   
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้สูญเสียอัตราก าลัง โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
  
 *บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง ปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้สูญเสียอัตราก าลังข้าราชการ 
   กรุงเทพมหานครสามัญ : กรณีศึกษา โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
 **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 
 ทรัพยากรบุคคล เป็นปัจจัยส าคัญของทุกองค์การที่จะช่วยท าให้เป้าหมายขององค์การ
บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การจึงต้องให้ความส าคัญต่อกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพ่ือให้ได้ทรัพยากรบุคคลที่เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขเข้ามาปฏิบัติงานในองค์การ โดยต้องมีการ
ก าหนดนโยบาย การวางแผน การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน การสรรหาและการคัดเลือก 
การฝึกอบรมและการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน สวัสดิการ และการรักษาทรัพยากรบุคคลไว้  
 กรุงเทพมหานคร ได้จัดท าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) 
โดยน ากรอบการพัฒนาดังกล่าวและแผนวิสัยทัศน์ของประชาชนมาบูรณาการร่วมกัน ซึ่งมีมิติการ
พัฒนาด้านหนึ่งคือด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่จะเป็นมาตรการในการขับเคลื่อนให้การบริหาร
ราชการของกรุงเทพมหานครสัมฤทธิผล สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อ
กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร (ส านักงาน ก.ก.) ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565) ก าหนดเป้าหมายและทิศทาง ใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน และ
คุณภาพชีวิต    
 ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีอ านาจ
หน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการให้บริการตรวจรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
บริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การจัดการศึกษา ฝึกอบรมและพัฒนาทางวิชาการ
ทางการแพทย์และการพยาบาล โดยมีโรงพยาบาลในสังกัดทั้ งสิ้น จ านวน 11 แห่ง ได้แก่  
1) โรงพยาบาลกลาง 2) โรงพยาบาลตากสิน 3) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 4) โรงพยาบาลสิรินธร 
มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการบ าบัดรักษาผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรค 
การฟ้ืนฟูสุขภาพและสมรรถภาพ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน จัดการด้านแพทยศาสตรศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ค้นคว้าและวิจัยทางการแพทย์ พัฒนางานวิชาการและด้านบริการรักษา และปฏิบัติงาน
ร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 5) โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์  
ชุตินฺธโร อุทิศ 6) โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 7) โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร  
8) โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการบ าบัดรักษาผู้ป่วย การส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสุขภาพและสมรรถภาพ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ส่งเสริม 
สนับสนุน ค้นคว้าและวิจัยทางการแพทย์ ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 9) โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการ
บ าบัดรักษาผู้ป่วย งานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรค การฟ้ืนฟู
สุขภาพและสมรรถภาพ ส่งเสริม สนับสนุน ค้นคว้าและวิจัยทางการแพทย์ ปฏิบัติงานร่วมกันหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 10) โรงพยาบาลคลองสามวา และ  
11) โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการบ าบัดรักษาผู้ป่วย  
การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสุขภาพและสมรรถภาพ ส่งเสริม สนับสนุน 
ค้นคว้าและวิจัยทางการแพทย์ พัฒนางานวิชาการและด้านบริการรักษา ปฏิบัติงานร่วมกัน  หรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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 โรงพยาบาลกลาง มีจ านวนเตียงสามารถรองรับผู้ป่วยที่เข้ามาพักรักษาตัวรวมทั้งสิ้น 475 
เตียง เปิดให้บริการแก่ประชาชนครอบคลุมจ านวนเตียงในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีอัตราก าลังของ
บุคลากรในสังกัด ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ กรอบ 
1,043 อัตรา มีคนครอง 987 อัตรา ว่าง 56 อัตรา ลูกจ้างประจ า กรอบ 324 อัตรา คนครอง 277 
อัตรา ว่าง 47 อัตรา และลูกจ้างชั่วคราว กรอบ 172 อัตรา คนครอง 159 อัตรา ว่าง 13 อัตรา รวม
กรอบทุกประเภท 1,539 อัตรา คนครอง 1,426 อัตรา ว่าง 113 อัตรา 
 ในปัจจุบันโรงพยาบาลกลาง สูญเสียอัตราก าลังข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จากการ
ขอโอน ย้าย ลาออกจากราชการ ส่งผลท าให้ในบางหน่วยงานมีก าลังคนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
และการให้บริการประชาชน มีต้นทุนด้านเวลาและงบประมาณของกรุงเทพมหานครกับกระบวนการ
ต่าง ๆ เช่น การสรรหาและการคัดเลือกครั้งใหม่ การฝึกอบรมและการพัฒนาเพ่ือทดแทน จึงเป็น
ปัญหาส าคัญที่ทุกองค์การต้องให้ความส าคัญ โดยการส ารวจความสุขในการท างาน เพ่ือใช้ข้อมูลนั้น
ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความรักความผูกพันที่ดีให้กับผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกว่าตนเองมีความสุข 
มีความพร้อมและความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ผูกพันและเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ที่มีความต้องการ
ให้องค์การบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้อมูลการสูญเสียอัตราก าลังข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญจากการขอโอน ย้าย ลาออกจากราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล 
ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 40 อัตรา 
 จากความเป็นมาดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาว่า ปัจจัยใดบ้างท่ีเป็นสาเหตุท าให้สูญเสีย
อัตราก าลังข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญจากการขอโอน ย้าย ลาออกจากราชการ แนวโน้มใน
ปัจจุบัน เพ่ือเป็นแนวทางท่ีสามารถน ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้สูญเสียอัตราก าลังข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ : 

กรณีศึกษา โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาแนวโน้มการเพ่ิมขึ้น-ลดลงของอัตราก าลังข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ : 

กรณีศึกษา โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการสูญเสียอัตราก าลังข้าราชการกรุงเทพมหานคร

สามัญ : กรณีศึกษา โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสังกัดโรงพยาบาลกลาง  ส านัก
การแพทย์ กรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้สูญเสียอัตราก าลัง
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญแตกต่างกัน 
 2. ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสังกัด
โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ส่งผลต่อความคิดเห็นปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้
สูญเสียอัตราก าลังข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 การวิจัยนี้จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ เป็นสาเหตุท าให้สูญเสียอัตราก าลังข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ : กรณีศึกษา โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จากการ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถน ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
ได้ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- รายได ้
- ต าแหน่ง 
- ประสบการณ์ในงาน ความคิดเห็นของ 

ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
ต่อการสูญเสียอัตราก าลัง 

ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ :  
กรณีศึกษา โรงพยาบาลกลาง ส านัก

การแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
 1. ปัจจัยทางพันธุกรรม 
 2. อิทธิพลจากครอบครัว 
 3. เจตคติและความคดิเห็น 
 4. สื่อมวลชน 
(แนวคิดของ Oskamp) 
 

ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables) 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) 

ปัจจัยจูงใจ 
- ความส าเร็จในการท างาน 
- ความก้าวหน้าในอาชีพ 
- การได้รับการยอมรับนับถือ 
- ความรับผิดชอบ 
- ลักษณะของงานที่สร้างสรรค์และ
ท้าทาย 
(ทฤษฎี 2 ปัจจัย ของ Herzberg) 
 

ปัจจัยค  าจุน 
- นโยบายและการบริหาร 
- การปกครองบังคับบัญชา 
- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
องค์การ 
- ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
- สภาพแวดล้อมในการท างาน 
- ความมั่นคงในการท างาน 
(ทฤษฎี 2 ปัจจัย ของ Herzberg) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้สูญเสียอัตราก าลังข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ : 
กรณีศึกษา โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารทางวิชาการ เอกสารทางราชการ สถิติตัวเลข วารสาร สิ่งพิมพ์ หนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการ
วิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ ที่มีอยู่  
 2. การวิจัยส ารวจ (Survey research) โดยการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษา คือ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดโรงพยาบาลกลาง 
ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จ านวน 987 คน กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยใช้สูตรการค านวณ
ของ Taro Yamane (อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2563 หน้า 23) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้ค่า
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Error) 0.05 ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 285 คน 
 

เครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวความคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะค าถามปลายปิด เป็นแบบเลือกตอบที่ก าหนดไว้ให้เท่านั้น โดยมี
ค าถามที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้ ต าแหน่ง และประสบการณ์ในงาน 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม โดยมีค าถามเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้สูญเสียอัตราก าลังข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญสังกัดโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ด้านปัจจัยจูงใจ จ านวน  
5 ด้าน 15 ข้อ ได้แก่ ความส าเร็จในการท างาน ความก้าวหน้าในอาชีพ การได้รับการยอมรับนับถือ ความ
รับผิดชอบ ลักษณะของงานที่สร้างสรรค์และท้าทาย และปัจจัยค้ าจุน จ านวน 6 ด้าน 18 ข้อ ได้แก่ นโยบาย
และการบริหาร การปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ สภาพแวดล้อมในการท างาน ความมั่นคงในการท างาน 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถาม โดยมีค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการสูญเสียอัตราก าลังข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญสังกัดโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จ านวน 4 ด้าน 20 ข้อ 
ได้แก่ ปัจจัยทางพันธุกรรม อิทธิพลจากครอบครัว เจตคติและความคิดเห็น และสื่อมวลชน 
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามลักษณะค าถามปลายเปิด เป็นการให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความ
คิดเห็นส่วนตัวได้ โดยมีค าถามเกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการสูญเสียอัตราก าลังข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญสังกัดโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
 ส่วนที่ 5 แบบสอบถามลักษณะค าถามปลายเปิด เป็นการให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความ
คิดเห็นส่วนตัวได้ โดยมีค าถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการสูญเสียอัตราก าลัง
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสังกัดโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
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วิธีการสร้างเครือ่งมือ 
 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้สูญเสียอัตราก าลัง
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ : กรณีศึกษา โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ เอกสารทางราชการ สถิติตัวเลข วารสาร สิ่งพิมพ์ หนังสือ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ข้อมูล
หลักฐานต่าง ๆ ที่มีอยู่ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้สูญเสียอัตราก าลังข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญสังกัดโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เพ่ือท าความเข้าใจโครงสร้างเนื้อหาที่จะ
น ามาสร้างแบบสอบถาม 
 2. ความถูกต้อง สมบูรณ์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดในการวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 3. น าแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วมาตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการทดสอบความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) แล้วท าการทดสอบ (Try Out) กับกลุ่มประชากรที่ต้องการศึกษาคือ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสังกัดโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จ านวน 30 ชุด 
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS) ในการหาค่าความเชื่อมั่นด้วยการหา
ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha) ตามแนวคิดของ Cronbach (อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ์, 
2563, หน้า 119-121) ที่มีค่ามากกว่า 0.80 ขึ้นไป กล่าวได้ว่ามีความน่าเชื่อถือได้ค่อนข้างสูง ผู้วิจัยได้น าไป
ทดสอบกับกลุ่มประชากรและน าผลมาค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS) ได้ผลเท่ากับ 0.951 จึงแสดงว่า แบบสอบถามที่สร้างขึ้นและท าการ
ทดสอบมีค่าระดับความเชื่อมั่นเป็นที่ยอมรับได้ สามารถน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยได้   
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป โดยการ
รวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก ่  
  1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยายรวมถึงเอกสารทางวิชาการ 
วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น  
  1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น  
  1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอียด 
  1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ 
เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น  
 2. วิธีการวิจัยส ารวจ เก็บรวบรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการแจกแบบสอบถามที่เป็น
มาตรฐานเดียวกันด้วยตนเองให้แก่กลุ่มตัวอย่างและรับแบบสอบถามกลับคืน  
 

การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้หลังจากการเก็บแบบสอบถามกลับคืน
ทั้งหมด ดังนี้ 
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 1. ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน และน าแบบสอบถาม
มาลงรหัส (Coding) ในแต่ละข้อของแบบสอบถาม 
 2. ท าการประมวลผลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
(SPSS) โดยน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติมาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา พร้อมทั้งตรวจสอบและอธิบาย
ระดับนัยส าคญัของตัวแปรเพ่ือพิสูจน์สมมติฐาน และน าผลการวิเคราะห์มาน าเสนอเชิงพรรณนาความ 
 3. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้สูญเสียอัตราก าลังข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ : 
กรณีศึกษา โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 
ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ข้อที่  1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้สูญเสียอัตราก าลังข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ : กรณีศึกษา โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 234 
คน คิดเป็นร้อยละ 82.1 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 มีรายได้ 10,000-20,000 บาท จ านวน 164 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 57.5 ต าแหน่งสายวิชาชีพสาธารณสุข (มีใบประกอบวิชาชีพ) จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 55.1 
และมีประสบการณ์ในงาน 1-5 ปี จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 73.0 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนของข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญ สังกัดโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พบว่า ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
สังกัดโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 ปัจจัยจูงใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.77, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาแยกตาม
ด้าน พบว่า ปัจจัยจูงใจ ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ ด้านลักษณะของงานที่สร้างสรรค์และท้าทาย  
อยู่ในระดับมาก (   = 4.08, S.D. = 0.46) รองลงมา คือ ด้านความส าเร็จในการท างาน อยู่ในระดับมาก (   = 
3.90, S.D. = 0.51) และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ าที่สุด คือ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ อยู่ในระดับมาก (   = 
3.54, S.D. =0.36) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาแยกตามด้านของปัจจัยจูงใจ มีรายละเอียดดังนี้ 
   2.1.1 ด้านความส าเร็จในการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.90, S.D. = 0.65) 
เมื่อพิจารณาแยกตามค าถาม พบว่า ปัจจัยจูงใจ ด้านความส าเร็จในการท างาน ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด 
คือ งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติประสบความส าเร็จตามที่คาดหวัง อยู่ในระดับมาก (   = 4.02, S.D. = 0.62)  
   2.1.2 ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.54, S.D. = 0.58) 
เมื่อพิจารณาแยกตามค าถาม พบว่า ปัจจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ 
ได้รับโอกาสในการเสริมสร้างความรู้ เช่น ฝึกอบรม ดูงาน สัมมนา อยู่เสมอ อยู่ในระดับมาก (   = 3.77, S.D. = 0.67) 
   2.1.3 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.59, S.D. = 
0.61) เมื่อพิจารณาแยกตามค าถาม พบว่า ปัจจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับสูงที่สุด คือ ความคิดเห็นได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงาน อยู่ในระดับมาก (   = 
3.82, S.D. = 0.76) 
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   2.1.4 ด้านความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.74, S.D. = 0.70) เมื่อ
พิจารณาแยกตามค าถาม พบว่า ปัจจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบ ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ 
สามารถตัดสินใจปฏิบัติงานที่ท าอยู่ อยู่ในระดับมาก (   = 4.14, S.D. = 0.72) 
   2.1.5 ด้านลักษณะของงานที่สร้างสรรค์และท้าทาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 
4.08, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาแยกตามค าถาม พบว่า ปัจจัยจูงใจ ด้านลักษณะของงานที่สร้างสรรค์และท้า
ทาย ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ พยายามปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถแม้งานจะมีความยาก
เท่าใด อยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.23, S.D. = 0.60) 
  2.2 ปัจจัยค้ าจุน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.49, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาแยกตาม
ด้าน พบว่า ปัจจัยค้ าจุน ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ ด้านความมั่นคงในการท างาน อยู่ในระดับมาก 
(   = 3.66, S.D. = 0.51) รองลงมา คือ ด้านการปกครองบังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก (   = 3.64, S.D. = 
0.48) และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ าที่สุด คือ ด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง (   = 
2.96, S.D. = 0.73) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาแยกตามด้านของปัจจัยค้ าจุน มีรายละเอียดดังนี้ 
   2.2.1 ด้านนโยบายและการบริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.56, S.D. = 0.59) 
เมื่อพิจารณาแยกตามค าถาม พบว่า ปัจจัยค้ าจุน ด้านนโยบายและการบริหาร ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด 
คือองค์การมีความยืดหยุ่นในการบริหารตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อยู่ในระดับมาก (   = 3.73, S.D. = 0.47) 
   2.2.2 ด้านการปกครองบังคับบัญชา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.63, S.D. = 0.55) 
เมื่อพิจารณาแยกตามค าถาม พบว่า ปัจจัยค้ าจุน ด้านการปกครองบังคับบัญชา ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด 
คือ ผู้บังคับบัญชามีความยุติธรรมเท่าเทียมต่อผู้ใต้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก (   = 3.69, S.D. = 0.51) 
   2.2.3 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.50, 
S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณาแยกตามค าถาม พบว่า ปัจจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ  
ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด คือสามารถท างานร่วมกับผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วยงานหรือองค์การได้เสมอ 
อยู่ในระดับมาก (   = 3.55, S.D. = 0.59) 
   2.2.4 ด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (   = 2.96, 
S.D. = 0.80) เมื่อพิจารณาแยกตามค าถาม พบว่า ปัจจัยค้ าจุน ด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับองค์การอ่ืน อยู่ในระดับ
ปานกลาง (   = 3.33, S.D. = 0.65) 
   2.2.5 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.62, S.D. = 
0.72) เมื่อพิจารณาแยกตามค าถาม พบว่า ปัจจัยค้ าจุน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับสูงที่สุด คือ องค์การมีสิ่งอ านวยความสะดวก วัสดุ อุปกรณ์ ที่ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น 
อยู่ในระดับมาก (   = 3.71, S.D. = 0.66) 
 2.2.6 ด้านความมั่นคงในการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.66, S.D. = 0.65) 
เมื่อพิจารณาแยกตามค าถาม พบว่า ปัจจัยค้ าจุน ด้านความมั่นคงในการท างาน ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง
ที่สุด คือ รู้สึกว่าองค์การนี้มีความมั่นคง อยู่ในระดับมาก (   = 4.07, S.D. = 0.50) 
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญต่อการสูญเสีย
อัตราก าลังข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสังกัดโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญต่อการสูญเสียอัตราก าลังข้าราชการ
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กรุงเทพมหานครสามัญ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.77, S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณาแยกตามด้าน 
พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญต่อการสูญเสียอัตราก าลังข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ ด้านปัจจัยทางพันธุกรรม อยู่ในระดับมาก (   = 
3.92, S.D. = 0.43) รองลงมา คือ ด้านเจตคติและความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก (   = 3.84, S.D. = 0.36) และ
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ าที่สุด คือ ด้านอิทธิพลจากครอบครัว อยู่ในระดับมาก (   = 3.52, S.D. = 0.47) 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาแยกตามด้าน มีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1 ด้านปัจจัยทางพันธุกรรม โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก (   = 3.92, S.D. = 0.70)  
เมื่อพิจารณาแยกตามค าถาม พบว่า ด้านปัจจัยทางพันธุกรรม ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ  
คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การแห่งนี้ อยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.45, S.D. = 0.62) รองลงมา คือ คิดว่า 
มีความกดดันหรือความเครียดในการปฏิบัติงานที่เพ่ิมขึ้น อยู่ในระดับมาก (   = 4.16, S.D. = 0.85) และ 
มีค่ าเฉลี่ ยอยู่ ในระดับต่ าที่ สุ ด คื ออยากหาประสบการณ์ ในการปฏิบั ติ งานกับองค์ การอ่ืน  
อยู่ในระดับมาก (   = 3.45, S.D. = 1.01) ตามล าดับ 
  3.2 ด้านอิทธิพลจากครอบครัว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.52, S.D. = 0.64) เมื่อ
พิจารณาแยกตามค าถาม พบว่า ด้านอิทธิพลจากครอบครัว ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ ค่าตอบแทน
เป็นสิ่งส าคัญในการด ารงชีวิตและครอบครัว อยู่ในระดับมาก (   = 4.00, S.D. = 0.58) รองลงมา คือ คิดว่า
ครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจในอนาคต อยู่ในระดับมาก (   = 3.86, S.D. = 0.59) และมีค่าเฉลี่ย 
อยู่ในระดับต่ าที่สุด คือ มีเวลาเพียงพอให้กับชีวิตส่วนตัวและครอบครัว อยู่ในระดับปานกลาง (   = 2.99, 
S.D. = 0.77) ตามล าดับ 
  3.3 ด้านเจตคติและความคิดเห็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.84, S.D. = 0.60) เมื่อ
พิจารณาแยกตามค าถาม พบว่า ด้านเจตคติและความคิดเห็น ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ การสอน
งานและค าแนะน าในการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชามีส่วนช่วยให้ท่านสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก (   = 4.16, S.D. = 0.58) รองลงมา คือ คิดว่าการสูญเสียอัตราก าลังท าให้การ
ปฏิบัติงานมีความไม่ต่อเนื่อง ส่งผลกระทบหลายด้าน อยู่ในระดับมาก (   = 4.10, S.D. = 0.53) และมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ าที่สุด คือ จะปฏิบัติงานในองค์การนี้ต่อไป โดยยังไม่มีความคิดจะโอน ย้าย ลาออกจาก
ราชการ อยู่ในระดับปานกลาง (   = 3.11, S.D. = 0.74) ตามล าดับ 
  3.4 ด้านสื่อมวลชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.79, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาแยกตาม
ค าถาม พบว่า ด้านสื่อมวลชน ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ อยากสร้างชื่อเสียงที่ดีให้แก่องค์การ อยู่ใน
ระดับมาก (   = 4.03, S.D. = 0.54) รองลงมา คือ คิดว่าองค์การได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคม อยู่ใน
ระดับมาก (   = 3.98, S.D. = 0.54) และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ าที่สุด คือ อยากอธิบายเมื่อมีการน าเสนอข่าว
วิพากษ์วิจารณ์องค์การในทางที่ไม่ดี อยู่ในระดับมาก (   = 3.49, S.D. = 0.70) ตามล าดับ 
 สรุปวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวแสดงว่า ปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้สูญเสีย
อัตราก าลังข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
ปัจจัยจูงใจ คือ ด้านลักษณะของงานที่สร้างสรรค์และท้าทาย ปัจจัยค้ าจุน คือ ด้านความมั่นคงในการท างาน 
ความคิดเห็นของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญต่อการสูญเสียอัตราก าลังข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญ สังกัดโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร คือ ด้านปัจจัยทางพันธุกรรม 
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 วัตถุประสงค์ข้อที่  2 เพื่อศึกษาแนวโน้มการเพิ่มขึ น-ลดลงของอัตราก าลังข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ : กรณีศึกษา โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มการเพ่ิมขึ้น-ลดลงของอัตราก าลังข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
สังกัดโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญต่อการสูญเสียอัตราก าลังข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (   = 3.53, S.D. = 0.75) เมื่อพิจารณาแยกตามรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ 
ครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจในอนาคต อยู่ในระดับมาก (   = 3.86, S.D. = 0.59) รองลงมา คือ ข่าว
ที่น าเสนอความส าเร็จ การยอมรับ หรือค่าตอบแทนขององค์การอ่ืนส่งผลในการตัดสินใจต่อการปฏิบัติงานใน
อนาคต อยู่ในระดับมาก (   = 3.71, S.D. = 0.66) อยากหาประสบการณ์ในการปฏิบัติงานกับองค์การอ่ืน อยู่
ในระดับมาก (   = 3.45, S.D. = 1.01) และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ าที่สุด คือ จะปฏิบัติงานในองค์การนี้ต่อไป 
โดยยังไม่มีความคิดจะโอน ย้าย ลาออกจากราชการ อยู่ในระดับปานกลาง (   = 3.11, S.D. = 0.74) 
ตามล าดับ 
 สรุปวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวแสดงว่า จ านวนอัตราก าลังข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มลดลงจาก
ปัจจุบัน โดยมีครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจในอนาคต รองลงมา คือ ข่าวที่น าเสนอความส าเร็จ การ
ยอมรับ หรือค่าตอบแทนขององค์การอ่ืนส่งผลในการตัดสินใจต่อการปฏิบัติงานในอนาคต และอยากหา
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในอนาคต ตามล าดับ   
 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการสูญเสียอัตราก าลังข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ : กรณีศึกษา โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
 จากผลการศึกษา ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการสูญเสีย
อัตราก าลังข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
 1. ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ได้แก่ หน่วยงานควรจัดให้มีการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน  
อยู่สม่ าเสมอ เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะในการน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ได้แก่ หน่วยงานควรมีการชมเชยผู้ปฏิบัติงานดีเด่นอย่าง
สม่ าเสมอทุกปี 
 3. ด้านความรับผิดชอบ ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาควรมอบหมายงานที่มีปริมาณ และชั่วโมงในการ
ท างานที่เหมาะสม  
 4. ด้านลักษณะของงานที่สร้างสรรค์และท้าทาย ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาควรมอบหมายงานให้ตรงกับ
ความรู้ความสามารถ  
 5. ด้านนโยบายและการบริหาร ได้แก่ หน่วยงานควรก าหนดนโยบายให้มีความชัดเจน สามารถ
น ามาปฏิบัติได้จริงภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้เป็นรูปธรรม 
 6. ด้ านการปกครองบั งคับบัญชา ได้ แก่  ผู้ บั งคั บบัญชาต้องมีความสามารถในการ 
ให้ค าปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานได้ มีความเท่าเทียมต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ 
 7. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ ได้แก่ บุคลากรในหน่วยงานทุกคนควรให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกนัและพร้อมช่วยเหลือ 
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 8. ด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ได้แก่ หน่วยงานควรพิจารณาเพ่ิมอัตราค่าตอบแทนหรือ
สวัสดิการให้มากขึ้น เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 9. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ได้แก่ หน่วยงานควรจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เพียงพอและทันสมัย ปรับปรุงสภาพสถานที่ในการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย 
 สรุปวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากองค์การน าไปพิจารณาปรับใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล จะท าให้ลดปัญหาการสูญเสียอัตราก าลังข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
สังกัดโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานครในอนาคต   
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้สูญเสียอัตราก าลังข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ : 
กรณีศึกษา โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยสามารถอภิปรายโดยเชื่อมโยงแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ืออธิบายสมมติฐานของการวิจัยได้ ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสังกัดโรงพยาบาลกลาง
ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้สูญเสียอัตราก าลัง
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญแตกต่างกัน 
 เพศ พบว่า เพศแตกต่างกันมีปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้สูญเสียอัตราก าลังข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอภิปรายได้ว่า เพศไม่มีผลต่อปัจจัยที่
เป็นสาเหตุท าให้สูญเสียอัตราก าลังข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดโรงพยาบาลกลางส านัก
การแพทย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ก าหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัลยา 
ปัญญาไชย (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีต่อปัจจัยในการตัดสินใจลาออก
ของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยผลการศึกษาพบว่า พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรีที่มีเพศแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจต่อการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 อายุ  พบว่า อายุแตกต่างกันมีปัจจัยที่ เป็นสาเหตุท าให้สูญเสียอัตราก าลั งข้ าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอภิปรายได้ว่า ช่วงอายุ
ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ที่ต่างกันจึง
ท าให้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ก าหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรรษา พุ่ม
พวง (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง เขต
ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
แนวโน้มการลาออกของพนักงานโรงพยาบาลเอกชน ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 ระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้สูญเสียอัตราก าลัง
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอภิปรายได้ว่า 
ระดับการศึกษาของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานครแต่ละคนที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ความรอบรู้ในด้านต่าง ๆ แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ได้ก าหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐธยาน์ อ าไพวงษ์ (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจลาออก (เปลี่ยนนายจ้าง) ของพนักงานขับรถขนส่งในเขตนิคมอุตสาหกรรม 
อีสเทิร์นซีบอร์ด และนิคมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง โดยผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับ
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การศึกษาที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจลาออก (เปลี่ยนนายจ้าง) ของพนักงานขับรถขนส่ง ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด และนิคมอมตะซิตี้ จังหวัดระยองที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  
 รายได้ พบว่า รายได้แตกต่างกันมีปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้สูญเสียอัตราก าลังข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สามารถอภิปรายได้ว่า รายได้ของ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานครแต่ละคน 
ที่แตกต่างกัน เกิดจากประสบการณ์ ระดับการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ก าหนดไว้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อัญชลี ปิงวัง (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลต่อแนวโน้มการลาออก
ของพนักงานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง โดยผลการศึกษาพบว่า รายได้ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานธนาคาร
ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 ต าแหน่ง พบว่า ต าแหน่งแตกต่างกันมีปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้สูญเสียอัตราก าลังข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอภิปรายได้ว่า ต าแหน่ง
ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานครแต่ละคน 
ที่แตกต่างกัน เกิดจากประสบการณ์ ระดับการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ก าหนดไว้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ก้องเดช มีเดช (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานแผนก
พัฒนาซอฟแวร์ บริษัทแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
ต าแหน่งของพนักงานที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับในการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 
 ประสบการณ์ในงาน พบว่า ประสบการณ์ในงานแตกต่างกันมีปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้สูญเสีย
อัตราก าลังข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถ
อภิปรายได้ว่า ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดโรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร ที่มีระยะเวลา
ปฏิบัติงานมากจะมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า ท าให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ก าหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สายชล พูลพงษ์ (2555)  
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยผลการศึกษาพบว่า ระยะเวลาปฏิบัติราชการที่ต่างกันมีผลต่อความตั้งใจ
ลาออกแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 สรุปสมมติฐานที่ 1 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัด
โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้ ต าแหน่ง และประสบการณ์ในงานแตกต่างกันมีปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้สูญเสียอัตราก าลังข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้
ก าหนดไว้ เนื่องจากลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ ประสบการณ์ในงาน ท าให้มี
ความเข้าใจในกระบวนการในการปฏิบัติงานและได้รับรายได้ตามวุฒิการศึกษาและระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน  
ในส่วนที่เพศแตกต่างกันมีปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้สูญเสียอัตราก าลังข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ก าหนดไว้ เนื่องจากใน
ปัจจุบันแนวคิดความแตกต่างระหว่างเพศลดลง 
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 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
สังกัดโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ส่งผลต่อความคิดเห็นปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้
สูญเสียอัตราก าลังข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
 ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสังกัดโรงพยาบาลกลาง ส านัก
การแพทย์ กรุงเทพมหานคร ส่งผลต่อความคิดเห็นปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้สูญเสียอัตราก าลังข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธวัชชัย สุทธิบริหารกุล (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อแรงจูงใจและความพึงพอใจในการท างาน และการลาออกของพนักงาน ฝ่ายการตลาด 
บริษัทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งหนึ่ง พบว่า ปัจจัยจูงใจ ได้แก่ โอกาสความก้าวหน้าใน
อนาคต การได้รับการยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ มีผลกระทบต่อแรงจูงใจและความพึงพอใจในการท างาน
ที่มีต่อการตัดสินใจลาออกจากงานในระดับสูง  
 ปัจจัยค้ าจุนในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสังกัดโรงพยาบาลกลาง ส านัก
การแพทย์ กรุงเทพมหานคร ส่งผลต่อความคิดเห็นปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้สูญเสียอัตราก าลังข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธวัชชัย สุทธิบริหารกุล (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัย 
ที่มีผลกระทบต่อแรงจูงใจและความพึงพอใจในการท างาน และการลาออกของพนักงาน ฝ่ายการตลาด บริษัท
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งหนึ่ง พบว่า ปัจจัยค้ าจุน ได้แก่ ความไม่พึงพอใจในนโยบายการ
บริหารงาน วิธีการปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความมั่นคงในงาน การมีส่วนร่วม
เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และความเป็นธรรมในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน มีผลกระทบต่อแรงจูงใจและ
ความพึงพอใจในการท างานที่มีต่อการตัดสินใจลาออกจากงานในระดับสูง  
 สรุปสมมติฐานท่ี 2 ผลการศึกษาปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญสังกัดโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ส่งผลต่อความคิดเห็น
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้สูญเสียอัตราก าลังข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ มีรายละเอียดดังนี้ 
 ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสังกัดโรงพยาบาลกลาง ส านัก
การแพทย์ กรุงเทพมหานคร ส่งผลต่อความคิดเห็นปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้สูญเสียอัตราก าลังข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ พบว่า ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสังกัด
โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ส่งผลต่อความคิดเห็นปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้สูญเสีย
อัตราก าลังข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
 ปัจจัยค้ าจุนในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสังกัดโรงพยาบาลกลาง ส านัก
การแพทย์ กรุงเทพมหานคร ส่งผลต่อความคิดเห็นปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้สูญเสียอัตราก าลังข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ พบว่า ปัจจัยค้ าจุนในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสังกัด
โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ส่งผลต่อความคิดเห็นปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้สูญเสีย
อัตราก าลังข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการศกึษาเรื่อง ปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้สูญเสียอัตราก าลังข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ : 
กรณีศึกษา โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้ 
 1. หน่วยงานควรจัดให้มีการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน อยู่สม่ าเสมอ เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้และ
ทักษะในการน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 2. หน่วยงานควรมีการชมเชยผู้ปฏิบัติงานดีเด่นอย่างสม่ าเสมอทุกปี 
 3. ผู้บังคับบัญชาควรมอบหมายงานที่มีปริมาณ และชั่วโมงในการท างานที่เหมาะสม  
 4. ผู้บังคับบัญชาควรมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถ  
 5. หน่วยงานควรก าหนดนโยบายให้มีความชัดเจน สามารถน ามาปฏิบัติได้จริงภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนดให้เป็นรูปธรรม 
 6. ผู้บังคับบัญชาต้องมีความสามารถในการให้ค าปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานได้ 
มีความเท่าเทียมต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ 
 7. บุคลากรในหน่วยงานทุกคนควรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันและพร้อมช่วยเหลือ 
 8. หน่วยงานควรพิจารณาเพ่ิมอัตราค่าตอบแทนหรือสวัสดิการให้มากขึ้น เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน 
 9. หน่วยงานควรจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและทันสมัย 
ปรับปรุงสภาพสถานที่ในการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจิัยในครั งตอ่ไป 
 จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้สูญเสียอัตราก าลังข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ : 
กรณีศึกษา โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยขอเสนอแนะประเด็นส าหรับการท า
วิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้ 
 1. การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ในการท าวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเพ่ิมเติมในการวิจัยเชิง
คุณภาพ เพ่ือเป็นการค้นหาข้อมูลในลักษณะเชิงลึก และได้ข้อมูลที่มีความหลากหลายและชัดเจนมากขึ้น 
 2. ควรท าการศึกษาเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้สูญเสียอัตราก าลังข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ ในหน่วยงานอ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 
 3. ควรศึกษาปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ : กรณีศึกษา โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
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