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บทคดัย่อ 

การศกึษาเรือ่งความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรกลุ่มงานเภสชักรรมกรณีศกึษา กลุ่ม
งานเภสชักรรม โรงพยาบาลนพรตันราชธานี มวีตัถุประสงค์ 1) เพื่อศกึษาระดบัความพงึพอใจในการ
ปฏบิตังิานของบุคลากรกลุ่มงานเภสชักรรมโรงพยาบาลนพรตันราชธานี จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล 2) 
เพื่อเปรยีบเทยีบระดบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรกลุ่มงานเภสชักรรมโรงพยาบาลนพ
รตันราชธานี จ าแนกตาม ความส าเรจ็ของงาน การได้รบัความยอมรบั ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 
การบงัคบับญัชาปกครอง ความสมัพนัธ์กับผู้ร่วมงาน ผลประโยชน์ตอบแทน และเป็นการวิจัยเชิง
ปรมิาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ บุคลากรกลุ่มงานเภสชักรรม โรงพยาบาลนพรตันราชธานี 
จ านวน 95 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห ์
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (µ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ทดสอบสมมติฐานโดยวิธ ี
Independent Sample Test และ One-way ANOVA 

ผลการวจิยัพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 69.50 ความพงึพอใจโดย
เฉลีย่ (µ=7.26) ต าแหน่งผูป้ฏบิตังิานมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 89.50 ความพงึพอใจโดยเฉลีย่ (µ=7.24) 
บุคลากรอายรุะหว่าง 26 – 35 ปีมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 34.70 ความพงึพอใจโดยเฉลีย่ (µ=7.40) 
บุคลากรทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรมีากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 74.70 ความพงึพอใจโดยเฉลีย่ (µ=7.19 ) 
บุคลากรทีม่ปีระสบการณ์การท างานมากทีสุ่ด 0 – 5 ปี  

คดิเป็นรอ้ยละ 30.50 ความพงึพอใจโดยเฉลีย่ (µ=7.51) ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของ
บุคลากรกลุ่มงานเภสชักรรม กรณศีกึษา กลุ่มงานเภสชักรรม โรงพยาบาลนพรตันราชธานี โดยรวมอยูใ่น
ระดบัสงู (µ=7.34) เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ความส าเรจ็ของงาน ดา้นการไดร้บัความยอมรบั ดา้น
ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ดา้นการบงัคบับญัชาปกครอง ดา้นความสมัพนัธก์บัผูร้ว่มงาน ดา้น
ผลประโยชน์ตอบแทน ดา้นความพงึพอใจในการปฏบิตังิานโดยรวม อยูใ่นระดบัสงู (µ=6.60 ถงึ µ = 7.73) 

จากการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานโดยจ าแนกตาม เพศ ต าแหน่ง 
อาย ุ ระดบัการศกึษา ประสบการณ์การท างาน ไม่พบความแตกต่างของระดบัความพงึพอใจในการ
ปฏบิตังิาน อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติ ิทีแ่อลฟา ระดบั .05 และ .01 



ABSTRACT 
          The objectives of this quantitative research were 1) to study the level of job satisfaction 
of  personnel in Department of Pharmacy, Nopparat Rajathanee Hospital, classified by personal 
factors, 2) to compare the level of job satisfaction of personnel in Department of Pharmacy, 
Nopparat Rajathanee Hospital, classified by achievement, recognition, progress, supervision, 
relationship with co-workers, and compensation.  The sample of this study was 95 personnel in 
Department of Pharmacy, Nopparat Rajathanee Hospital. A questionnaire was used as a 
research instrument for data collection. Data collected were then analyzed using statistics 
including percentage, mean (µ) and standard deviation (σ). Hypotheses were tested using 
Independent Sample Test and One-way ANOVA. 
          The results of this study indicated that most of the respondents were female (69.50%) 
with the mean satisfaction (µ = 7.26); worked as the operating officer ( 89.50%) with the mean 
satisfaction (µ = 7.24); between 26 - 35 years (34.70%) with the mean satisfaction(µ = 7.40); 
graduated with a bachelor’s degree (74.70% ) with the mean satisfaction (µ = 7.19); had 0-5 
years of work experience (30.50 %) with the mean satisfaction (µ = 7.51). Furthermore, overall 
job satisfaction of the respondents was at the high level (µ = 7.34). When individual aspects 
were considered, achievement, recognition, progress, supervision, relationship with co-workers,  
compensation and job satisfaction were at a high level(in a range of µ = 6.60 to µ = 7.73). 
 When personal factors, including gender, position, age, educational level, and work 
experience were classified, there were no statistically significant difference in job satisfaction at 
.05 and .01 level.  
 

บทน า 

การเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิของประเทศไทยในหลายทศวรรษทีผ่่านมา ส่งผลให้สภาพชวีติความเป็นอยู่
ของประชาชนดขีึน้ อ านาจการซือ้สนิคา้และบรกิารสงูขึน้ ประชาชนยงัหนัมาบรโิภคสนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นปจัจยัเสรมิ
ต่อการด ารงชีวิตสูงกว่าแต่ก่อน แต่ก็เป็นที่น่าสนใจว่า สภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนี้ได้ส่งผลให้สภาวะสุขภาพ 
อนามยัของประชาชนไทยดขีึน้กว่าเดมิในสดัส่วนเดยีวกนัหรอืไม่ และยิง่ไปกว่านัน้ ยงัอาจมคีวามเป็นไปได้ในทาง
กลบักนัด้วยซ ้าว่า พฒันาการทางเศรษฐกิจ ที่ได้ก่อให้เกิดการขยายตวัของสงัคมเมอืงเข้าไปสู่ชนบท ท าให้มีการ
เปลีย่นแปลงลกัษณะพืน้ฐานชวีติจากภาคเกษตรกรรม ไปสูภ่าคอุสาหกรรมอย่างรวดเรว็โดยมคี่านิยมทางดา้นวตัถุเป็น
ใหญ่ อาจจะท าใหเ้กดิภาวะครอบครวัแตกแยก วฒันธรรมถูกละเลย ซึง่ในที่สุดอาจจะท าใหภ้าวะสุขภาพอนามยัของ
ประชาชน ทัง้ทางดา้นร่างกาย และ จติใจ เสือ่มโทรมลงได ้

ผลของการพฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคมทีผ่่านมา ยงัท าใหโ้ครงสรา้งประชากรเปลีย่นแปลงไปผลส าเรจ็จาก
โครงการวางแผนครอบครวั อตัราการเสยีชวีติของทารกทีล่ดลง ความบบีคัน้ของภาวะสงัคมเมอืง และการพฒันาดา้น
การแพทยท์ี่ท าใหอ้ายุขยัเฉลี่ยของประชาชนสูงขึน้ ได้ท าใหส้ดัส่วนของประชากรวยัเดก็ลดลงสดัส่วนของผู้สงูอายุมี
มากขึน้ ลกัษณะปญัหาสุขภาพของประชาชนกลุ่มเฉพาะมีความเด่นชดัขึน้ ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมคอื ประชากรวยั



แรงงานซึ่งเดิมกระจัดกระจายอยู่ในภาคเกษตรกรรม ได้อพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามารวมตัวกันท างานในโรงงาน
อุสาหกรรมมากขึน้ มบีางสว่น ทีห่นัมาประกอบอาชพีอสิระ ใหบ้รกิารในเมอืง เหล่านี้มผีลกระทบต่อทัง้พื้นฐานสภาวะ
สุขภาพของประชาชน ตลอดจนการเลือกใช้บริการรักษา ป้องกัน ส่งเสริม  ฟ้ืนฟู สุขภาพอนามัยด้วย 
เพื่อทีจ่ะทราบภาวะสขุภาพของประชาชนนัน้ หน่วยงานต่าง ๆ ไดท้ าการรวบรวมขอ้มูล ทัง้ในลกัษณะการส ารวจ และ 
เฝ้าระวงัฯ ทีผ่่านมายงัไม่สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดเ้ตม็ที ่เพราะไดจ้ดักลุ่มตวัอย่างออกตามสภาพภูมศิาสตร ์หรอื
กล่าวอกันยัหน่ึง คอืมองจากทีอ่ยู่อาศยัเป็นหลกั และท าการรวบรวมขอ้มูลจากเป้าหมายทีไ่ดพ้บ ยิง่ไปกว่านัน้ลกัษณะ
การศกึษาปญัหาสุขภาพ ยงัมกัจะติดอยู่กบัการมองหาตวัโรค หรอืตวัปญัหาโดยท าการค้นควา้ว่ามขีนาด (ความชุก 
ความรุนแรง) อย่างไรในประชากรที่ศกึษา ทัง้ที่โรคหรอืภาวะสุขภาพบางอย่างมปีระชากรกลุ่มเสีย่งโดยเฉพาะ เช่น 
โรคของสตร ีภาวะสขุภาพเสือ่มถอยในประชากรสงูอายุ ภาวะสุขอนามยัในการท างาน ปญัหาสารเสพตดิในกลุ่มวยัรุ่น 
เป็นต้น นอกจากนี้ ผลกระทบต่อภาวะต่าง ๆ เหล่านัน้ยงัอาจจะมเีฉพาะต่อประชากรกลุ่มหนึ่งมากกว่ากลุ่มอื่น เช่น 
ภาวะโภชนาการในเดก็ ก่อใหเ้กดิผลกระทบสงูกว่าในผูใ้หญ่ ทีส่ าคญัคอื การแกป้ญัหาภาวะต่าง ๆ นัน้ จะไดผ้ลสมัฤทธิ ์
สงูกว่า ถ้าด าเนินการอย่างเจาะจงในกลุ่มเฉพาะทีป่ระสบปญัหาร่วมกนั ดงันัน้กรอบแนวความคดิในการศกึษาภาวะ
สุขภาพของประชาชนไทยในปจัจุบนั จึงควรวางกรอบแนวคิดในการมองประชากรที่จะศึกษาออกเป็นกลุ่มเฉพาะ
มากกว่าการมองเป็นประชากรแบบเหมอืนกนัทัง้หมด 

ในปี พ.ศ. 2539 กระทรวงสาธารณาสุขโดยส านักนโยบายและวางแผนสาธารณาสุข ร่วมกบั สถาบนัวจิยัสา
ธารณาสุขไทย จงึได้ก าหนดใหม้ีการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยขึน้อกีครัง้หนึ่ง เพื่อตดิตามดูสภาวะสุขภาพที่อาจ
เปลีย่นแปลงไป และปญัหาสุขอนามยัที่เริม่มขีึน้ใหม่ในประชาชนไทย โดยก าหนดใหข้อความร่วมมอื จากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ดงัทีไ่ดด้ าเนินการมาก่อนแลว้ และใหม้กีารวางองคก์รของการส ารวจเป็นระดบัประเทศและระดบัภาค เพื่อใหไ้ด้
ประโยชน์จากการใช้ขอ้มูลสูงทีสุ่ด อนัจะท าให้การวางแผนทางสาธารณสุข เพื่อเคลื่อนยา้ยทรพัยากรเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพมากขึน้กว่าทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนัน้ี 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาระดบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรกลุ่มงานเภสชักรรม โรงพยาบาลนพรตันราช
ธานี จ าแนกตามปจัจยัสว่นบคุคล 

2. เพื่อเปรยีบเทยีบระดบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรกลุ่มงานเภสชักรรม โรงพยาบาลนพรตันราช

ธานี จ าแนกตาม ความส าเรจ็ของงาน การไดร้บัความยอมรบัความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน การบงัคบับญัชาปกครอง 

ความสมัพนัธก์บัผูร้ว่มงานผลประโยชน์ตอบแทน 

ขอบเขตของการวิจยั 

ในการศกึษาวจิยัเรื่องความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรกลุ่มงานเภสชักรรม กรณีศกึษา กลุ่มงาน
เภสชักรรม โรงพยาบาลนพรตันราชธานี ไดก้ าหนดขอบเขตการวจิยัไวด้งันี้ 

การศกึษาวจิยัครัง้นี้มุ่งศกึษาความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรกลุ่มงานเภสชักรรม กรณีศกึษา 
กลุ่มงานเภสชักรรม โรงพยาบาลนพรตันราชธานี   

การศกึษาวจิยัครัง้นี้จะศกึษากบักลุ่มบุคลากรกลุ่มงานเภสชักรรม  
โรงพยาบาลนพรตันราชธานี จ านวนประชากรทัง้สิน้ 95 คน เกบ็ขอ้มลูจากประชากรทัง้หมด  (100 เปอรเ์ซน็ต)์ การ
ศกึษาวจิยัในครัง้นี้ผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็ขอ้มลู ศกึษาและรวบรวมโดยใชแ้บบสอบถามเริม่ตัง้แต่วนัที ่16 มนีาคม 2563 
ถงึ 22 พฤษภาคม 2563 
 



ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

  1. เพื่อทราบถงึระดบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรในกลุ่มงานเภสชักรรม โรงพยาบาลนพรตันราช
ธาน ี
  2. เพื่อเปรยีบเทยีบความพงึพอใจในการปฏบิตังิานโดยรวมของบุคลากรกลุ่มงานเภสชักรรม โรงพยาบาลนพ
รตันราชธานี ตามตวัแปรส่วนบุคคล เพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษาไปพฒันา ปรบัปรุงให้เกิดความพงึพอใจในการ
ปฏบิตังิาน และสง่ผลต่อเนื่องไปสูก่ารปรบัปรุงใหเ้กดิความพงึพอใจในการปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
  3. เพื่อเป็นแนวทางใหแ้ก่กลุ่มงานเภสชักรรม โรงพยาบาลนพรตันราชธานี น าผลทีไ่ดจ้ากการวจิยัไปปรบัปรุง 
แก้ไข และพัฒนาด้านการจัดการบุคลากรเพื่ อ ให้การปฏิบัติงานข องบุคลากรในก ลุ่มงานเภสัชกรรม  
โรงพยาบาลนพรตันราชธานี เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 
 
กรอบแนวความคิดการวิจยั 
             ตวัแปรอสิระ X                                                                   ตวัแปรตาม Y 
 
 
 
 
 
 

 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 
 
 
 
          การศกึษาวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณโดยการส ารวจ (survey research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มลู (Questionnaire) แลว้ท าการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิทีางสถติโิดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS 
ในการสรุปผล 
ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม (questionnaire) ซึง่เป็นเครื่องมอืหลกัทีผู่ว้จิยัใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
จากประชากร โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 2 สว่นดงันี้ 

     ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้ค าถามเกีย่วกบัปจัจยัสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ ต าแหน่ง อายุ ระดบั
การศกึษา ประสบการณ์การท างาน ลกัษณะเป็นแบบเลอืกตอบชนิดแบบส ารวจรายการ (Check list) มจี านวน
ทัง้หมด 5 ขอ้ เพื่อเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัปจัจยัสว่นบุคคล จากนัน้จงึน ามาแจกแจงความถีเ่พื่อหาค่าเฉลีย่รอ้ยละ 
     ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้ค าถามเกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรกลุ่มงานเภสชักรรม กรณีศกึษา 
กลุ่มงานเภสชักรรม โรงพยาบาลนพรตันราชธานี โดยมลีกัษณะเป็นแบบประเมนิคา่ (Rating Scale) มจี านวน  
25 ขอ้ 
 

   ปัจจยัส่วนบุคคล 

     1. เพศ 

     2.อาย ุ

     3.ต าแหน่ง 

     4.ระดบัการศึกษา 

     5.ประสบการการณ์ท างาน 

ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

โดยรวม 

1. ความส าเร็จของงาน 

2. การไดรั้บความยอมรับ 

3. ความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน 

4. การบงัคบับญัชาปกครอง 

5. ความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน 

6. ผลประโยชน์ตอบแทน 



สรปุผลข้อค้นพบตามวตัถปุระสงค ์

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์2 ขอ้ จากจ านวนประชากร 95 คน ผูว้จิยัจะสรุปผลขอ้คน้พบตามวตัถุประสงค์
ทีต่ัง้ไว ้ดงันี้ 

สรุปผลขอ้คน้พบตามวตัถุประสงคข์อ้ที ่1) พบว่าการศกึษาระดบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของบุคลากร
จ าแนกตาม เพศ ต าแหน่ง อายุ ระดบัการศกึษา ประสบการณ์การท างาน แต่ละปจัจยัสว่นบุคคลจ าแนกไดด้งัน้ี  

จ าแนกตามเพศ ประชากรเพศชายมคีวามพงึพอใจในระดบัสงู (µ = 7.56) ประชากรเพศหญงิมคีวามพงึพอใจ
ในระดบัสูง (µ = 7.26) จ าแนกตามต าแหน่ง บุคลากรต าแหน่งผู้บรหิารมคีวามพงึพอใจในระดบัสูงมาก (µ = 8.19) 
บุคลากรต าแหน่งผู้ปฏบิตัิงานมคีวามพงึพอใจในระดบัสูง (µ = 7.24) จ าแนกตามอายุแบ่งได้ 5 กลุ่ม กลุ่มที่มรีะดบั
ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานสูงทีสุ่ดคอื ประชากรอายุระหว่าง 36 – 45 ปี มคีวามพงึพอใจในระดบัสงู (µ = 7.77) 
และต ่าทีส่ดุคอื ประชากรอายุระหว่างมากกว่า 55 ปี มคีวามพงึพอใจในระดบัค่อนขา้งสงู (µ = 6.77) จ าแนกตามระดบั
การศกึษาแบ่งได ้3 กลุ่ม กลุ่มทีม่รีะดบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานสงูทีสุ่ดคอื ประชากรทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่า
ปรญิญาตร ีมคีวามพงึพอใจในระดบัสงู (µ = 7.97) และต ่าทีสุ่ดคอื ประชากรทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรี มคีวามพงึ
พอใจในระดบัสูง (µ = 7.19) จ าแนกตามประสบการณ์การท างานแบ่งได้ 5 กลุ่ม กลุ่มทีม่รีะดบัความพงึพอใจในการ
ปฏบิตังิานสงูทีส่ดุคอื ประชากรทีม่ปีระสบการณ์การท างานมากกว่า 14 – 23 ปี มคีวามพงึพอใจในระดบัสงู (µ = 7.84) 
และต ่าทีสุ่ดคอื ประชากรที่มปีระสบการณ์การท างานมากกว่า 23 – 32 ปี มคีวามพงึพอใจในระดบัค่อนขา้งสูง (µ = 
6.67)  

สรุปผลขอ้คน้พบตามวตัถุประสงคข์อ้ที ่2) พบว่าค่าเฉลีย่ของความพงึพอใจในการปฏบิตังิานจ าแนกตามดา้น 
ระดบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานสงูทีส่ดุคอื ดา้นความส าเรจ็ของงาน มคีวามพงึพอใจในระดบัสงู (µ = 7.73) และ
ต ่าทีส่ดุคอื ดา้นผลประโยชน์ตอบแทน มคีวามพงึพอใจในระดบัค่อนขา้งสงู (µ = 6.60) 
 
สรปุผลข้อค้นพบตามสมมติฐาน 

การวจิยัครัง้นี้มสีมมตฐิาน 5 ขอ้ ผูว้จิยัจะสรุปผลขอ้คน้พบตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ดงันี้ 
1) ปจัจยัส่วนบุคคล เพศ แตกต่างกนั ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานโดยรวมไม่แตกต่างกนั จึงยอมรบั

สมมตฐิานว่าปจัจยัสว่นบุคคล เพศ แตกต่างกนั ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั
ทีร่ะดบัแอลฟา (α = .05)  

2) ปจัจยัสว่นบุคคล ต าแหน่ง แตกต่างกนั ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานโดยรวมไม่แตกต่างกนั จงึยอมรบั
สมมตฐิานว่าปจัจยัสว่นบุคคล ต าแหน่ง แตกต่างกนั ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานโดยรวมไมแ่ตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบัแอลฟา (α = .05)  

3) ปจัจยัส่วนบุคคล อายุ แตกต่างกนั ความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานโดยรวมไม่แตกต่างกนั จงึยอมรบั
สมมตฐิานว่าปจัจยัสว่นบุคคล อายุ แตกต่างกนั ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั
ทีร่ะดบัแอลฟา (α = .05)  

4) ปจัจยัส่วนบุคคล ระดบัการศึกษา ความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานโดยรวมไม่แตกต่างกนั จงึยอมรบั
สมมตฐิานว่าปจัจยัสว่นบุคคล ระดบัการศกึษา ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทีร่ะดบัแอลฟา (α = .05)  

5) ปจัจยัสว่นบุคคล ประสบการณ์การท างานแตกต่างกนั ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน โดยรวมไม่แตกต่าง
กนัจึงยอมรบัสมมติฐานว่าปจัจยัส่วนบุคคล ประสบการณ์การท างาน ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานโดยรวมไม่
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบัแอลฟา (α = .01)  
 



การอภิปรายผล 

อภิปรายผลข้อค้นพบตามวตัถปุระสงคข์อ้ที ่1) ประชากรเพศชายมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานมาก
ทีสุ่ด หากว่ามปีจัจยัเรื่องค่าตอบแทนและความกา้วหน้าในต าแหน่งงานเขา้มาเกีย่วขอ้งซึง่สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบ
และปจัจยัที่ก่อให้เกดิความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานของ Gilmer (1967, 380-384) ทีว่่าด้วย ความกา้วหน้าใน
ต าแหน่งงานและค่าจา้งหรอืรายได ้บุคลากรต าแหน่งผูบ้รหิารมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานมากทีสุ่ดซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัองคป์ระกอบและปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของ สุนันทา เลาหนันทน์ (2541, 8-9) 
ทีว่่าดว้ยผูบ้รหิารซึง่ต้องการความเป็นเลศิในการปฏบิตังิานท าใหเ้ป็นแรงกระตุ้นทีจ่ะแสวงหาแนวคดิใหม่ ๆ มาใชใ้น
การปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพ ประชากรกลุ่มทีม่อีายุระหว่าง 36 – 45 ปี ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานมากทีส่ดุ ซึง่
สอดคลอ้งกบักบัแนวคดิของนกัวชิาการต่างประเทศ แนวคดิของ Gilmer (1967, 380-384) ทีว่่าดว้ยเสมยีนพนักงานที่
ค่อนข้างมีอายุ แต่มีรายได้และสถานภาพการท างานต ่า จะมีความพึงพอใจในการท างานสูง ประชากรที่มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการ
ต่างประเทศ Gilmer (1967, 380-384) ที่ว่าด้วยบุคคลที่มคีวามพงึพอใจในงาน มกัจะเป็นผู้ที่ได้รบัการศกึษาด ี
ประชากรทีม่ปีระสบการณ์การท างานมากกว่า 14 – 23 ปีมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานมากทีสุ่ด  ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัในประเทศของ ราตร ียอดด าเนิน (2547 : บทคดัย่อ) พนกังานทีม่ปีระสบการณ์ในการท างานต่างกนัมคีวามพงึ
พอใจในการท างานแตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติ ิ

ตามวตัถุประสงคข์อ้ที ่2) ขอ้ค้นพบไดว้่า ดา้นความส าเรจ็ของงานมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานสงูทีสุ่ด 
ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง (Herzberg. 1959 : 110-117) ทีว่่าดว้ยการทีบุ่คคลสามารถท างานได้เสรจ็สิน้และประสบ
ผลส าเร็จอย่างดี เป็นความสามารถแก้ปญัหาต่าง ๆ การรู้จกัป้องกนัปญัหาที่จะเกิดขึ้น เมื่อผลงานส าเร็จจึงเกิด
ความรูส้กึพงึพอใจและปลาบปลืม้ในผลส าเรจ็ของงานนัน้ ๆ 

อภิปรายผลข้อค้นพบตามสมมติฐานขอ้ที่ 1) ปจัจยัส่วนบุคคล เพศ แตกต่างกนั ความพงึพอใจในการ
ปฏบิตังิานโดยรวมไม่แตกต่างกนั ซึง่แตกต่างกบัแนวคดิของ (Gilmer 1967, 380-384) ทีว่่าจากการส ารวจหลายครัง้ 
เพศหญิงมคีวามพงึพอใจในการท างานมากกว่าชาย ตามสมมตฐิานขอ้ที ่2 ) ปจัจยัส่วนบุคคล ต าแหน่ง แตกต่างกนั 
ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานโดยรวมไม่แตกต่างกนั ซึ่งแตกต่างกบังานวจิยัในประเทศของ ราตร ียอดด าเนิน (2547 
: บทคดัย่อ) ทีว่่าพนกังานทีม่ตี าแหน่งแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการท างานโดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส าคญั
ทางสถติ ิตามสมมตฐิานขอ้ที ่3) ปจัจยัสว่นบุคคล อายุ แตกต่างกนั ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานโดยรวมไม่แตกต่าง
กนั ซึง่แตกต่างกบัแนวคดิของ คูเปอร ์และคณะ (Cooper and others 1979, 117-125) ทีว่่าแนวคดิเกีย่วกบัความพงึ
พอใจนัน้มปีจัจยัหลายชนิดที่ท าให้เกิดความพงึพอใจไม่ว่าจะเป็น อายุ เพศ ระดบัการศึกษา อายุงาน บุคลิกภาพ
ส่วนตวั ปจัจยัเหล่าน้ีท าใหเ้กดิ แนวคดิเกี่ยวกบัความพงึพอใจแตกต่างกนั ตามสมมติฐานขอ้ที ่4) ปจัจยัส่วนบุคคล 
ระดบัการศกึษาแตกต่างกนั ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานโดยรวมไม่แตกต่างกนั ซึง่จากแนวคดิของ (Gilmer 1967, 
380-384) ที่ว่า ระดับการศึกษา มีหลักฐานมากมายที่แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งที่หาข้อสรุปไม่ได้ระ หว่าง
ความสัมพันธ์ของระดับการศึกษากับความพึงพอใจในการท างาน ตามสมมติฐานข้อที่ 5 ) ปจัจัยส่วนบุคคล 
ประสบการณ์การท างาน แตกต่างกนั ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานโดยรวมไม่แตกต่างกนั ซึง่แตกต่างกบังานวจิยั
ของ ราตร ียอดด าเนิน (2547 : บทคดัย่อ) ทีพ่บว่า พนักงานทีม่ปีระสบการณ์ในการท างานต่างกนัมคีวามพงึพอใจใน
การท างานแตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติ ิ

ข้อเสนอแนะ 

จากการวจิยัเรื่องความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรกลุ่มงานเภสชักรรม กรณีศกึษา กลุ่มงานเภสชั
กรรม โรงพยาบาลนพรตันราชธานี นัน้ ผลการวจิยัอยู่ในเกณฑ ์ค่อนขา้งสงูถงึสงู แต่ยงัมคีวามพงึพอใจบางดา้นทีไ่ด้
น้อยกว่าดา้นอื่น ๆ หรอืกลุ่มอื่น ๆ จงึมขีอ้เสนอแนะในแต่ละกลุ่มประชากรและดา้นความพงึพอใจในการปฏบิตังิานดงันี้ 



1) ในเรื่องของการบรหิารจดัการควรให้ความส าคญักบัประชากรเพศหญิง บุคลากรต าแหน่งผู้ปฏบิตัิงาน 
ประชากรทีม่อีายุมากกว่า 55 ปีขึน้ไป บุคลากรทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและบุคลากรทีม่ปีระสบการณ์การท างาน
มากกว่า 23 – 32 ปี ในเรื่องของงานและความอาวุโส มากขึน้ 

2) ดา้นผลประโยชน์ตอบแทนพจิารณาขึน้เงนิเดอืนควรมหีลกัเกณฑท์ีช่ดัเจน มกีารวดัผลทีส่ามารถตรวจสอบได ้
3) ควรเปิดโอกาสให้ประชากรหรือบุคลากรมีที่ความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานอยู่ในเกณฑ์ค่อนขา้งสูงได้

แสดงความคดิเหน็ระหว่างหรอืในการประชุมของกลุ่มงาน 
 
ข้อเสนอแนะการวิจยัในอนาคต 

เสนอใหม้กีารวจิยัทีป่ระชากรครอบคลุมกลุ่มงานอื่น ๆ ทีม่ากขึน้ในและเสนอใหม้กีารท าวจิยัในสงักดักรมการ
แพทยค์รัง้ต่อไป 
 
บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 

กชพร เป้าสุวรรณและคณะ. (2550). ความพึงพอใจต่อการมาศึกษาต่อท่ีมหาวิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต   ศูนย์
จงัหวดัพิษณุโลก. คณะมนุษยศ์าสตร ์และสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ. 

เกษม สวสัด.ี (2556). ธรรมาภิบาลกบัการบริหารจดัการสถาบนัการเงินไทย. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัทกัษณิ 
กอบชยั อนันาค. (2540). ประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบภายใน ของส านักงานจเรต ารวจ ปัญหาและ

แนวทางแก้ไข. (วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ). มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ คณะรฐัศาสตร ์
จรสัศรี ผดุงผล. (2548). ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของข้าราชการส านักเลขาธิการนายกรฐัมนตรี. 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ณฐัณิชา ปานศกิดิ.์ (2544). ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนักงานในบริษทั มัน่ย่ิง 

จ ากดั. สารนิพนธ ์การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวทิยาการแนะแนว, มหาวทิยาลยัศรนีครนิวโิรฒ. 
รกัษณีย ์มหานพวงศช์ยั. (2544). ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงาน บริษัทเครื่องสุขภณัฑ์อเมริกนั

สแตนดารด์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน). กรุงเทพฯ : วทิยานิพนธป์รญิญาบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง.  

ราชบณัฑติสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.2542. (พมิพ ์  ครัง้ที ่10).กรุงเทพฯ : ส านักพมิพ์
นานมบีุ๊คสพ์บัลเิคชัน่. 

ราตร ียอดด าเนิน. (2547). การศึกษาความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน บริษทั ซี. พี.เซเว่นอีเลฟเว่น 
จ ากดั (มหาชน). ปรญิญาการจดัการมหาบณัฑติ, สาขาวชิาการจดัการทรพัยากรมนุษย์, คณะมนุษยศ์าสตร์
และสงัคมศาสตร,์ มหาวทิยาลยับรูพา. 

สุนันทา เลาหนันทน์. (2541). การพฒันาองคก์าร. กรุงเทพฯ : ด.ีด.ีบุ๊คสโตร.์ สมยศ นาวกีาร. (2521). การพฒันา
องค์การและแรงจูงใจ. กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพมิพ์. เทพพนม เมอืงแมน และสวิง สุวรรณ. (2529). 
พฤติกรรมองคก์าร. กรุงเทพฯ : โรงพมิพไ์ทยวฒันาพานิช 

อุทยัพรรณ สดุใจ. (2545). ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการขององคก์ารโทรศพัท์แห่งประเทศ
ไทย จงัหวดัชลบุรี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาสงัคมวิทยาประยุกต์,บัณฑิตวิทยาลัย, 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์                 

 



ภาษาองักฤษ 

Applewhite, P.B. (1965). Organization Behavior Englewood Cliffs. New York; Prentice Hall. 
Charles N. Green and Robert E. Craft. (1979). The Satisfaction Performance Controversy Revisited 

Motivation and Work Behavior, New York ; McGraw - Hill book company, 1979 
Cooper, M.R. and Other. (1979). “Changing Employee Values : Deepening Discontent?”Howard Business 

Review, 57(1), 117 – 125. 
Davis, Keith. (1981). Human Behavior at Work : Organizational Behavior. New York : McGraw - Hill Book 

Company. 
Gilmer, V. H. B. (1967). Applied psychology. New York : McGraw - Hill Book Company. 
Glimmer, E. (1971). A Glimmer of their own beauty: Black sounds of the twenties. n.p. 
Good, Carter V. (1973). Dictionary of Education. 3rd ed. New York ; McGraw – Hill Book Inc. 
Herzberg, Frederick, (1959). The Motivation to Work. New York ; John Wiley and sons 
Kotler, Phillip and Armstrong. (2002). Principle of Marketing. USA : Prentice – Hall. 
Locke. E.A. (1976). The Nature and Causes of Job Satisfaction in Marvin D. Dunnette Edition. Handbook 

of Industrial and Organizational Psychology. Chicago : Ran McNally 
Maslow, Abraham H. (1970). Motivation and Personality. New York ; Harper’ ETROW.. 
Morse, N.C. (1958).  Satisfaction in the White Collar Job. Ann Arbor ; University of Michigan 
Shelly, Maynard W. (1975). Responding to Social Change. Pennsylvania ; Dowden, Hutchison Press.    
Van Dersal.William R. The Successful Supervisor in Government and Business. New York : Harper, 1968. 
Vroom, H Victor. (1964). Work and Motivation. New York ; Wiley and Sons Inc. 

 
 
 

 


