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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเร่ืองความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มีวัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (2) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจในการท างานของบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จ าแนกตาม ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล และ (3) 
เพื่อศึกษาปัจจัยองค์กร ปัจจัยทีม ปัจจัยบุคคล ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรห้อง 
ปฏิบัติการทางการแพทย์ มีกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จ านวน 400 คน แบ่ง 
เป็น ชาย 65 คน และ ผู้หญิง 335 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
คือ แบบสอบถามความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่ง
แบ่งเป็น 4 ส่วน ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาก แต่ในปัจจัยบุคคล ด้านความ 
เครียด ความพึงพอใจจะอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกเครียดกับงานและ
หน้าที่ที่ตนต้องรับผิดชอบมากที่สุด และปัจจัยทีม มีความพึงพอใจ เรื่อง เพื่อนร่วมงานมีความสามัคคีให้
ความร่วมมือและท างานเป็นทีมอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด ส่วนการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจในการ
ท างานของบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ความพึงพอใจในการ
ท างานจ าแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และต าแหน่งงาน มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญน้อยกว่า 0.05 ส่วนจ าแนกตาม เพศ อายุ และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่แตกต่างกัน การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ พบว่า (1) ปัจจัยด้านนโยบายขององค์กร ด้านปริมาณงาน ด้านความช านาญ 
และด้านความเครียด มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ด้าน
ความก้าวหน้าในอาชีพ (2) ปัจจัยด้านนโยบายขององค์กร ด้านความสัมพันธ์กับผู้น า ด้านปริมาณงาน และ
ด้านความช านาญ มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ด้าน
เงินเดือน/สวัสดิการ (3) ปัจจัยด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาการ ด้านความสัมพันธ์กับผู้น า และด้าน
ความเครียดมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ด้านสภาพการ
ท างาน 
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ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ, บุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
 
Abstract 
 

The objectives of this research are (1) to study the job satisfaction of medical 
laboratory personnel (2) to study the job satisfaction of medical laboratory personnel, 
classified by personal data factors (3) to study the organizational factors, team, personnel, 
which affect the job satisfaction of medical laboratory personnel. The sample consisted of 
400 Medical laboratory personnel were 65 men and 335 women. The tools used to collect 
data were the job satisfaction questionnaire of medical laboratory personnel which the 
researcher created that was divided into 4 parts. Most of the satisfaction is in the high level. 
But in the personal factor stress satisfaction is at the highest level that mean the 
respondents feel stressed about their work and their respon sibilities and in team 
satisfaction in term of unity is at the highest level too. About the comparative analysis of 
job satisfaction of medical laboratory personnel, classified by personal factors showed that 
job satisfaction classified by educational level, work experience and job position were 
significantly different less than 0.05. But personal factors by gender, age and average 
monthly income are not different. The regression were as follows: (1) organizational policy 
factors, work quantity, expertise and stress affected the job satisfaction of medical 
laboratory personnel regarding career advancement. (2) Organizational policy factors, 
relations with leaders, workload and the proficiency affects the job satisfaction of medical 
laboratory personnel regarding salary / welfare. (3) Training and development factors, 
relation to leaders and stress affect the job satisfaction of medical laboratory personnel 
regarding working conditions. 

 
Keywords: Satisfaction,  Medical Laboratory Personnel 
 
บทน า 

ทรัพยากรบุคคลนับเป็นหัวใจส าคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยผลักดันองค์กรให้ประสบความส าเร็จในปัจจุบัน
องค์กรจึงหันมาให้ความส าคัญกับ “คน” มากขึ้น ซึ่งองค์กรจะสามารถท างานบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่นั้น 
ย่อมขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติที่ดี เมื่อองค์กรเริ่มให้ความส าคัญกับ
ทรัพยากรบุคคลมากยิ่งขึ้น สิ่งหนึ่งที่องค์กรให้ความส าคัญ คือ เรื่องความพึงพอใจในการท างาน (Job 
Satisfaction) ความพึงพอใจในการท างาน เป็นสภาพทางจิตใจ หรือความรู้สึก ทัศนคติของบุคลากรแต่ละ
คน เป็นความรู้สึกทางบวกต่องานที่ได้รับผิดชอบ ที่แสดงให้เห็นถึงความเต็มใจและความต้องการหรือความ
ปรารถนาของบุคคลที่จะท างาน ซึ่งเกิดจากการชอบงาน ความพยายามท างานให้ส าเร็จตามเป้ าหมายที่วาง
ไว้ ความพึงพอใจในการท างานนี้ โดยทั่วไปเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการจากงานและผลที่
ได้รับ อาทิเช่น เงินเดือนค่าตอบแทน ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน และหากบุคลากรมีความสุขกับการ
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ท างานในหน้าที่รับผิดชอบแล้ว มักจะมีแนวโน้มการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
(ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต, 2552) 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษากลุ่มประชากรบุคลากรห้อง ปฏิบัติการทาง
การแพทย์ ตามพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 ให้ความหมาย “วิชาชีพ 
เทคนิคการแพทย์ หรือ บุคลากรทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์” ไว้ว่า วิชาชีพที่กระท าต่อมนุษยเ์พื่อให้ได้
สิ่งตัวอย่างทางการแพทย์ และการด าเนินการโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการตรวจ ทดสอบ 
วิเคราะห์ วิจัยและการรายงานผลการตรวจเพื่อ การวินิจฉัย การติดตามการรักษา การพยากรณ์โรค และ
การป้องกันโรคหรือเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพ (สภาเทคนิคการแพทย์, 2555) ดังนั้นจึงน าไปสู่การวิจัย
เร่ือง ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์ 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์ จ าแนกตาม 

ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล 
3. เพื่อศึกษาปัจจัยองค์กร ปัจจยัทีม ปัจจัยบุคคล ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของ

บุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
  

1. บุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษาประสบการณ์การท างาน 
ต าแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่ต่างกันน่าจะท าให้ความพึงพอใจในการท างานที่ต่างกัน 

2. ปัจจัยองค์กร ได้แก่ นโยบายขององค์กร การฝึกอบรมและการพัฒนาการ ปัจจัยทีม ได้แก่ 
ความสัมพันธ์กับผู้น า ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ปัจจัยบุคคล ได้แก่ ปริมาณงาน ความช านาญ 
ความเครียด น่าจะมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
Kotler and Armstrong (2002) กล่าวว่า พฤติกรรมของมนุษย์จะเกิดขึ้นได้ต้องมีสิ่งจูงใจหรือ

แรงผลักดันที่มากพอที่จะจูงใจให้บุคคลนั้น เกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองแก่ความต้องการของตนเองที่จะท า
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ความต้องการบางอย่าง อาจเป็นความต้องการทาง
ชีววิทยา เช่น ความหิวกระหาย อยากได้สิ่งใดมารับประทานหรือดื่มกิน หรือความต้องการทางด้านจิตวิทยา 
คือ ความต้องการให้เป็นที่ยอมรับ ความต้องการการยกย่องจากผู้อื่นหรือบุคคลรอบข้าง หรือความต้องการที่
จะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน โดยที่ความต้องการส่วนใหญ่ อาจจะไม่มากพอที่จะจูงใจให้บุคคลนั้น กระท าการ
บางอย่างในช่วงเวลานั้น ความต้องการจะกลายเป็นสิ่งจูงใจ เมื่อได้รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอจนเกิดความ
ตึงเครียด 
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ทฤษฎีความพึงพอใจ 
ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s Theory Motivation) อ้างใน วันธงชัย ชีวะกลินศักด์ 

(2559) Maslow เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็นจ านวนมากสามารถอธิบายโดยใช้แนวโน้มของบุคคลในการ
ค้นหาเป้าหมายที่จะท าให้ชีวิตของเขาได้รับความต้องการ ความปรารถนา และได้รับสิ่งที่มีความหมายต่อ
ตนเอง มนุษย์เป็น “สัตว์ที่มีความต้องการ” (wanting animal) และเป็นการยากที่มนุษย์จะไปถึงขั้นของ
ความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ หมายความว่า เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับ
ความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอ่ืนๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์ 
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความต้องการจะได้รับสิ่งต่าง ๆ อยู่เสมอ 
 

แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หรือความพึงพอใจในการท างานตรงกับค าภาษา อังกฤษว่า Job 

Satisfaction เป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ ถ้าผู้บริหารมีความเข้าใจในเรื่องการ
บริหารงานบุคคลเป็นอย่างดีประกอบกับมีปัจจัยเป็นเครื่องจูงใจมาก ย่อมท าให้พนักงานหรือบุคลากรใน
ส านักงานฯ เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากเช่นกัน มีผู้ให้ความหมายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
เร่ืองนี้ไว้หลายท่าน แต่ส่วนใหญ่แล้วมีเห็นใกล้เคียงหรือสอดคล้องกัน ดังนี้ 

ธนชัย ยมจินดา และเสน่ห์ จุ้ยโต (2544) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจในงาน (job satisfaction) ซึ่ง
หมายถึง ระดับความรู้สึกของบุคคลในทางบวกหรือทางลบต่องาน ซึ่งประกอบด้วย 

1. ความพึงพอใจในการจ่ายค่าตอบแทน (pay) 
2. ความพึงพอใจในผู้บังคบับัญชา (supervision) 
3. ความพึงพอใจเพื่อนร่วมงาน (co-worker) 
4. ความพึงพอใจในสภาพการท างาน (work setting) 
5. ความพึงพอใจในตัวงาน (tasks) 
6. ความพึงพอใจในโอกาสความก้าวหน้า (advancement opportunities) 
Cooper (1979) อ้างใน นวลพรรณ ยมนา (2560) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน 

พบว่าคุณลักษณะส่วนตัว ได้แก่ เพศ อายุ ระดับของวิชาชีพ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานโดยความพึง
พอใจจะเพิ่มขึ้นตามอายุ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ เงินเดือน ความมั่นคง โอกาส การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน และค้นพบด้วยว่าความพึงพอใจในงานมีช่องว่างล าดับขั้น คือ ผู้จัดการมี
ความพึงพอใจในงานมากกว่าคนงานรายชั่วโมง 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2548) ความพึงพอใจในการท างานมีส่วนเก่ียวข้องในการชี้บ่งถึงปัญหาที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการท างาน ซึ่งปัจจัยมีอยู่ 3 ประการ ดังนี้  

1. ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ ประสบการณ์ เวลาในการท างาน เชาวน์ปัญญา บุคลิกภาพ แรงจูงใจ
เป็นการแสดงออกถึงความต้องการของบุคคล ความสนใจในงาน  

2. ปัจจัยด้านงาน ได้แก่ ลักษณะของงาน ทักษะในการท างาน ฐานะทางวิชาชีพ ขนาดของ
หน่วยงาน โครงสร้างของงาน  

3. ปัจจัยด้านการจัดการ ได้แก่ ความมั่นคงในงาน รายรับ ผลประโยชน์ โอกาสก้าวหน้า อ านาจ
ตามต าแหน่งหน้าที่ สภาพการท างาน ความรับผิดชอบ การนิเทศงาน  
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ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  
เป็นห้องปฏิบัติการหรือส่วนขององค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อการวินิจฉัยโรค ติดตามการ

รักษา ประเมินสภาวะสุขภาพ งานวิจัย และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีระบบคุณภาพสอดคล้องตามมาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทย์ มีการจัดท าผังโครงสร้างขององค์กรไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นกลางและแสดงความมุ่งมั่น
ในการให้บริการทางห้องปฏิบัติการตามข้อก าหนดของมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รวมถึงการแปลผล 
การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการเพื่อตอบสนองสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้บริการ  
 

บุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  
ประกอบด้วย นักเทคนิคการแพทย์ นัก วิทยาศาสตร์การแพทย์และ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

การแพทย์ เป็นอาชีพที่กระท าต่อมนุษย์เพื่อให้ได้ตัวอย่างทางการแพทย์ และการด าเนินการโดยวิธีทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย และการรายงานผลการตรวจ เพื่อเพื่อนาผล
มาใช้ในการการวินิจฉัย ค้นหาสาเหตุ วิเคราะห์ความรุนแรง การติดตามการรักษา การพยากรณ์โรค และการ
ป้องกันโรค หรือเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ผู้วิจัยได้

ก าหนดตัวแปรในการศึกษาวิจัยดังต่อไปนี้ ประกอบด้วย 
ตัวแปรอิสระ 4 ปัจจัย ดังต่อไปนี้ 
ปัจจัยที่ 1 คือ ปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การ

ท างาน ต าแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ปัจจัยที่ 2 คือ ปัจจัยด้านองค์กร ได้แก่ นโยบายขององค์กร การฝึกอบรมและการพัฒนาการ 
ปัจจัยที่ 3 คือ ปัจจัยด้านทีม ได้แก่ ความสัมพันธ์กับ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
ปัจจัยที่ 4 คือ ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ ปริมาณงาน ความช านาญ ความเครียด 
ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ได้แก่ ด้าน

ความก้าวหน้าในอาชีพ  ด้านเงินเดือน/สวัสดิการ ด้านสภาพการท างาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด (Close -

ended Questionnaire) โดยมีการเก็บข้อมูลระหว่างเดือน เดือน สิงหาคม ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2562  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรห้องปฏิบัติการทาง

การแพทย์ เนื่องจากไม่ทราบจ านวนบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่แน่นอน  การก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างจึงต้องก าหนดโดยการเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) ซึ่งทางผู้วิจัยได้
ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ 0.05 จึงท าให้มีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% 
พบว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้มีจ านวน 400 คน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ(Percentage) 

ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
1. ข้อมูลปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคล จะแสดงเป็นข้อมูลเฉพาะค่าร้อยละ 
2.ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จะ

แสดงเป็นข้อมูลค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3.ข้อมูลความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จะแสดงเป็นข้อมูล

ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การรายงานผลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งได้แก่การวิเคราะห์สมมติฐานทั้ง 2 

ข้อ โดยมีการใช้สถิติการวิจัยดังนี้ 
1. สมมติฐานข้อที่ 1 จะใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าที (t-test)ในกรณีการเปรียบ เทียบของ

กลุ่ม 2 กลุ่ม และจะใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ (F-test) หรือการทดสอบความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way Analysis of Variance : One way ANOVA) กรณีการเปรียบเทียบตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป 
และเมื่อพบความแตกต่างจะท าการทดสอบด้วยการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ (Multiple Comparisons) ด้วย
วิธีของแอลเอสดี (LSD) 

2. สมมติฐานข้อที่ 2 จะใช้สถิติทดสอบการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) 

สมมติฐานทั้ง 2 ข้อ จะท าการทดสอบที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
สรุปผลการวิจัย 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่องความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (คิดเป็นร้อยละ 83.8) อายุ 
22 - 39 ปี (คิดเป็นร้อยละ 85.0) ระดับการศึกษาปริญญาตรี (คิดเป็นร้อยละ 78.3) ประสบการณ์ในการ
ท างาน 5 - 10 ปี (คิดเป็นร้อยละ 50.3) ต าแหน่งงานระดับปฏิบัติการ (คิดเป็นร้อยละ 66.8) และมีรายได้ 
20,001 – 40,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 55.8) โดยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ พบว่า
ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.439 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทั้งด้านความ ก้าวหน้าในอาชีพ ด้านเงินเดือน/สวัสดิการ และด้าน
สภาพการท างาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเช่นกัน  

2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จ าแนก
ตาม ปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคล สามารถสรุปการวิจัยได้ดังนี้   
  2.1 บุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจ
ในการท างานโดยภาพรวมต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ และด้าน
เงินเดือน/สวัสดิการ มีความต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
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2.2 บุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน ท าให้ความ
พึงพอใจในการท างานโดยภาพรวมต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเงินเดือน/สวัสดิการและ
ด้านสภาพการท างานมีความต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05    

2.3 บุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่มีต าแหน่งงานต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจใน
การท างานโดยภาพรวมต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความก้าวหน้าในอาชีพมีความต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการ 
แพทย์ สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้   

3.1 ปัจจัยด้านนโยบายขององค์กร ด้านปริมาณงาน ด้านความช านาญ และด้าน
ความเครียด มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ด้านความ 
ก้าวหน้าในอาชีพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรทั้ง 4 ด้านนี้ สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ด้านความก้าวหน้าใน
อาชีพได้ร้อยละ 50.0 และมีค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ที่ ± 0.018 

 3.2 ปัจจัยด้านนโยบายขององค์กร ด้านความสัมพันธ์กับผู้น า ด้านปริมาณงาน และด้าน
ความช านาญ มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ด้านเงินเดือน/
สวัสดิการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 โดยตัวแปรทั้ง 4 ด้านนี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ด้านเงินเดือน/สวัสดิการได้ร้อยละ 
47.3 และมีค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ที่ ± 0.020 

 3.3 ปัจจัยด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาการ ด้านความสัมพันธ์กับผู้น า และด้าน
ความเครียดมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ด้านสภาพการ
ท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ด้านสภาพการท างานได้ร้อยละ 42.8 
และมีค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ที่ ± 0.019 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 
จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
1. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยภาพ 

รวม ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านเงินเดือน/สวัสดิการ และด้านสภาพการท างาน พบว่าความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Glimmer (1971) อ้างในอนุรักษ์ วัฒนะถาวรวงศ์ (2561) ที่ได้
สรุปความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไว้ในด้านผู้ปฏิบัติงานควรมีความก้าวหน้าในการท างานควรได้รับการ
เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น การเพิ่มขึ้นของค่าจ้างหรือรายได้ และผู้ปฏิบัติงานควรจะอยู่ในสภาพแวดล้อมของการ
ท างานที่ป้องกันอุบัติเหตุ   

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จ าแนกตาม 
ปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคล 
             2.1 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการท างานโดยภาพรวม
ต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ Niederle and Vesterlund (2007) อ้างใน ประพาฬรัศมิ์ ลิ้มสุคนธ์ และ
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คณะ (2554)  กล่าวว่า ระดับการศึกษาก็ส่งผลต่อความพึงพอใจ โดยพนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงจะมี
ความพึงพอใจในการท างานที่ต่ าเนื่องจากมีความคาดหวังที่สูงกว่า  

2.2 บุคลากรที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการท างานโดย
ภาพรวมต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ สร้อยตระกูล อรรถมานะ (2542) อ้างใน ประพาฬรัศมิ์ ลิ้มสุคนธ์ 
และคณะ (2554) กล่าวว่า พนักงานที่มีอายุงานที่นาน มักจะมีแนวโน้มที่จะมีความพอใจในการท างานมาก
ขึ้น เนื่องจากประสบการณ์ที่มากข้ึน ท าให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ในการท างานดีขึ้น 

2.3 บุคลากรที่มีต าแหน่งงานต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการท างานโดยภาพรวม
ต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ ประพาฬรัศมิ์ ลิ้มสุคนธ์ (2549) ที่ให้ความเห็นว่า พนักงานที่มีต าแหน่งงาน
ในระดับสูง จะมีระดับความพึงพอใจในการท างานสูงกว่าเนื่องจากเมื่ออยู่ในต าแหน่งงานที่สูงขึ้น อ านาจการ
ตัดสินใจและระดับความเป็นอิสระในการท างานก็เพิ่มขึ้น   

3. ผลการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
พบว่า (1) ปัจจัยด้านนโยบายขององค์กร ด้านปริมาณงาน ด้านความช านาญ และด้านความเครียด มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ (2) 
ปัจจัยด้านนโยบายขององค์กร ด้านความสัมพันธ์กับผู้น า ด้านปริมาณงาน และด้านความช านาญ มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ด้านเงินเดือน/สวัสดิการ (3) ปัจจัย
ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาการ ด้านความสัมพันธ์กับผู้น า และด้านความเครียดมีผลต่อความพึงพอใจ
ในการท างานของบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ด้านสภาพการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ธนชัย ยมจินดา และเสน่ห์ จุ้ยโต (2544) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจในงาน ว่าเป็นระดับความรู้สึกของบุคคล
ในทางบวกหรือทางลบต่องาน ซึ่งประกอบด้วย ความพึงพอใจในการจ่ายค่าตอบแทน (pay) ความพึงพอใจ
ในสภาพการท างาน (work setting) และความพึงพอใจในโอกาสความก้าวหน้า (advancement 
opportunities)  

 
ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
         1. ด้านข้อมูลส่วนบุคคล จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่มี
ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างานและต าแหน่งงานต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการท างานต่างกัน 
ดังนั้นหน่วยงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์หรือหน่วยงานการบริหารงานบุคคลควรให้ความส าคัญกับการ
คัดเลือกหรือรักษาบุคลากรไว้ให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงานและตรงกับภาระงาน หน้าที่ที่รับผิดชอบ
นั้น ๆ เพื่อการผลักดันให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพในการท างานได้อย่างสูงสุ ด รวมถึงองค์กรควรให้
ความส าคัญกับการจัดท าผังโครงสร้างขององค์กรให้ชัดเจน เพื่อที่จะให้บุคลากรทราบต าแหน่งหน้าที่ของ
ตนเอง 
         2.ด้านปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จาก
การศึกษพบว่า ปัจจัยด้านนโยบายขององค์กร ปัจจัยด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาการ ด้านความสัมพันธ์
กับผู้น า ด้านปริมาณงาน ด้านความช านาญ และด้านความเครียด มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของ
บุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ดังนั้นองค์กรและหน่วยงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จึงควร 
ทบทวน ปรับปรุง พัฒนา รวมถึงสนับสนุน ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับในสิ่งที่คาดหวังหรือได้รับปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความพึงพอใจในการท างานมากยิ่งขึ้น 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
1. เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรห้องปฏิบัติการทาง

การแพทย์ ควรใช้วิธีการวิจัยในเชิงคุณภาพในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เช่น การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มควบคู่ไปกับการแจกแบบสอบถามเพื่อให้มีข้อมูลที่หลากหลายและข้อมูลมี
ความละเอียดยิ่งขึ้น 

2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ที่อาจจะส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เพิ่มด้วย เช่น ตัวแปรด้านลักษณะงาน ด้านความรู้ ด้านทัศนคติ การสื่อสาร
ภายในองค์กร การน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นต้น ซึ่งจะท าให้การศึกษาครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

 
เอกสารอ้างอิง 
 
ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต. (2552). ภาคทฤษฎีของความพึงพอใจในการท างาน (ตอนที่ 1). สืบคน้จาก 

http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?bookID=1333&read=true&c
ount=true 

ธนชัย ยมจนิดา และ เสน่ห์ จุ้ยโต. (2544). เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย.์ นนทบุรี: 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย-ธรรมาธิราช. 

นวลพรรณ ยมนา. (2560). ความพึงพอใจในการท างานของพนกังานทีมีผลต่อความผูกพันกับธนาคาร 
ออมสิน กรณีศึกษา : พนักงานธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคคล. วทิยานิพนธ์
ปริญญาวชิาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 

ประพาฬรัศมิ์ ลิ้มสุคนธ์ และ มนวิกา ผดงุสิทธิ์. (2554). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบคุลากรทาง
บัญชี. วารสารวิชาชพีบัญชี. ธันวาคม 2554. ปีที่ 7 ฉบับที่ 20. หน้า 50-65. 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2548). จิตวิทยาอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ. 
วันธงชยั ชีวะกลินศักดิ์. (2559). วิทยานพินธป์ริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจอาเซียน คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. หนา้ 62-71. 
สร้อยตระกูล อรรถมานะ. (2542). พฤติกรรมองค์การ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
สภาเทคนิคการแพทย์. (2555). มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 ส าหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์. 
วรรณิกา มโนรมณ์, และ นัยนา วัฒนศรี (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ. หน้า 7-8. 
อนุรักษ์ วัฒนะถาวรวงศ์. (2560). ค่านิยมเก่ียวกับงานและความพึงพอใจในงานมผีลต่อความผกูพันองค์การ

ของบุคลากรทางการแพทย์ในแต่ละชนรุ่น. วารสารนวตักรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1. หน้า 83-102. 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2002). Principles of marketing. NJ : Prentice Hall. 
Maslow, A.H. (1954). Motivation and Personality in the Classroom. New York: Harper & 

Brather.  


