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บทคดัย่อ 
 การวจิยัเร่ืองกระบวนการจดัการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการแพทยแ์ละ
พยาบาลในโรงพยาบาลวชิรพยาบาล มีวตัถุประสงคคื์อ (1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาลในโรงพยาบาลวชิรพยาบาล (2) เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของ
ขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาลในโรงพยาบาลวชิรพยาบาล (3) เพื่อศึกษาการบริหารจดัการท่ีส่งผลต่อความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาลในโรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยผูว้จิยัใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาลในโรงพยาบาลวชิรพ
ยาบาล จ านวน 181 คน ซ่ึงแบบสอบถามดงักล่าวประกอบดว้ยประเด็นค าถาม 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 เป็น
ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้น
กระบวนการจดัการ ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน สถิติท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของประชากร (Independent sample t test) การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) และการวเิคราะห์ Multiple Linear Regression Analysis (MLR)  

ผลการวจิยัพบวา่ (1) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี มี สถานภาพสมรส 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,000 บาทขั้นไป ส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการพยาบาล และมีประสบการณ์ในการรับ
ราชการ 20 ปีข้ึนไป (2) กลุ่มตวัอยา่งมีกระบวนการจดัการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเม่ือพิจารณาในรายได ้
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีกระบวนการจดัการดา้นการวางแผนมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นการสั่งการ ดา้นการ
ควบคุม ดา้นการประสานงาน และดา้นการจดัรูปงานหรือการจดัองคก์าร ตามล าดบั (3) กลุ่มตวัอยา่งมีความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเม่ือพิจารณารายได ้พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึง
พอใจในการปฏิบติังานในดา้นคุณค่าของงานมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นมิตรภาพและการยอมรับ ดา้นความ
มัน่คงในการท างาน ดา้นความทา้ทายและความหลากหลายในงาน และดา้นผลตอบแทนท่ีดี ตามล าดบั (4) 
กลุ่มตวัอยา่งมีความแตกต่างในดา้นอาย ุและประสบการณ์ในการรับราชการต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
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.05 ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความแตกต่างในดา้นเพศ สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระดบัต าแหน่ง/
สายงาน มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่ต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
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Abstract 
In this independent study, the researcher investigates (1) to study job satisfaction of civil servants, 

doctors and nurses in Vajira Hospital (2) to study demographic characteristics of civil servants, doctors 
and nurses in Vajira Hospital (3) to study management that affects the satisfaction Satisfied job 
performance of government officials, doctors and nurses in Vajira Hospital. The researcher used 
questionnaires as a tool to collect data from government officials, doctors and nurses in the hospital, Vajira 
Hospital, a total of 181 people. The questionnaire consists of 3 questions : the first part is a question about 
the personal information of the respondent. Questionnaire, part 2, is a question about process management 
information. Part 3 is a question about information about satisfaction. The heart of the operation. The 
statistics used in data analysis are percentage, arithmetic mean. Standard deviation Analysis of comparison 
of differences between population mean (Independent sample t test), One-way ANOVA and Multiple 
Linear Regression Analysis (MLR). The result of this research revealed that: (1) Most of the samples were 
female. Aged between 31-40 years with marital status, average monthly income of 30,000 baht and have 
20 years of government service experience. (2) The sample group had overall management process at a 
high level. When considering income Found that the sample group had the most planning process 
Followed by the order Control Coordination and the arrangement of work or organization, respectively. (3) 
The samples were satisfied with the overall performance at a high level. When considering the income, it 
was found that the sample group had the highest satisfaction in the performance of the work value, 
followed by friendship and acceptance. Work stability Challenges and diversity in the event and good 
returns respectively (4) The samples were different in age. And experience in government service differing 
at the statistical significance level of .05, while the sample group with differences in gender, status, 
average monthly income and position level/line. There was no difference in job satisfaction at the 
statistical significance level of .05 
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บทน า 
 ทรัพยากรทางการบริหารโรงพยาบาลประกอบไปดว้ยปัจจยัการบริหาร อนัไดแ้ก่ คน เงิน วสัดุ
ส่ิงของและเทคนิควธีิการ ทั้งน้ี คน/บุคคล/บุคลากร เป็นทรัพยากรทางการบริหารท่ีส าคญั เพราะบุคลากร
เป็นผูด้  าเนินกิจการต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของโรงพยาบาลอยา่งมีประสิทธิภาพ ส่วนการท่ีจะท าให้
บุคลากรท่ีอยูใ่นโรงพยาบาลท างานดว้ยความกระตือรือร้น และทุ่มเทความสามารถให้กบัโรงพยาบาลอยา่ง
เตม็ท่ีนั้น ผูบ้ริหารหรือผูน้ าจ  าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างใหบุ้คคลเกิดความพึงพอใจในงาน เพราะความพึงพอใจใน
งาน มีผลต่อความส าเร็จในการท างาน อนัจะท าให้โรงพยาบาลสามารถบรรลุวตัถุประสงคภ์ายใตว้สิัยทศัน์
และพนัธกิจท่ีเป็นอยู ่
 ความพึงพอใจในงานมีประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน เพราะหากบุคลากรมีความพึงพอใจในงานสูง
ยอ่มมีผลต่องาน การท างาน การทุ่มเทการท างาน และความรับผดิชอบในงาน และยงัส่งผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของโรงพยาบาล เพราะความพึงพอใจในการปฏิบติังานเป็นผลผลิตรวมของโรงพยาบาล  
นอกจากน้ีความพึงพอใจในงานยงัมีผลดีต่อโรงพยาบาลหลายประการ หากบุคลากรในโรงพยาบาลใดก็ตาม
ไม่มีความพึงพอใจในการท างาน ก็จะเป็นมูลเหตุหน่ึงท่ีท าใหผ้ลงานในการปฏิบติังานต ่า คุณภาพของงาน
ลดลง มีการขาดงาน ลาออกจากงาน หรืออาจก่อใหเ้กิดปัญหาทางวนิยัไดอี้กดว้ย 

ความปรารถนาของขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาลในโรงพยาบาลทุกท่านในการปฏิบติังาน เป็นส่ิงท่ี
ทุกคนประสงคเ์ป็นเบ้ืองแรก คือ การมีงานท า และเม่ือมีงานท าแลว้ ส่ิงท่ีบุคลากรตอ้งการในชีวติการท างาน
ก็คือ ค่าตอบแทนในการท างาน สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ ความมัน่คงในการท างาน ความกา้วหนา้ใน
สายงาน โอกาสโตในสายงาน ความปลอดภยัในการท างาน ความสมบูรณ์แบบของสถานท่ีท างาน ความ
ทนัสมยัของเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ในการท างาน การพฒันาชีวติการท างาน การยอมรับนบัถือ การเอาใจใส่ 
การปฏิบติังานท่ีพอใจ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ความสงบร่มร่ืน บรรยากาศในการท างานท่ีดี การปฏิบติั
ตนท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย ความเป็นประชาธิปไตย เป็นตน้  

ปัจจุบนั โรงพยาบาลวชิรพยาบาล มีหน่วยงานทั้งหมด 2 ส านกังาน 17 ภาควชิา 15 ฝ่ายกลุ่ม
สนบัสนุน ประกอบไปดว้ย ส านกังานคณบดี ส านกังานผูอ้  านวยการ ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ ภาควชิาจกัษุ
วทิยา ภาควชิาจิตเวชศาสตร์ ภาควชิานิติเวชศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวทิยากายวภิาค ภาควชิาพยาธิวทิยาคลินิก 
ภาควชิารังสีวทิยา ภาควชิาวิสัญญีวทิยา ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ภาควชิาเวช
ศาสตร์เขตเมือง ภาควชิาวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐาน ภาควชิาศลัยศาสตร์ ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวช
ศาสตร์ ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา ภาควชิาศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ภาควชิาอายุรศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล 
ฝ่ายชนัสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด ฝ่ายทนัตกรรม ฝ่ายเภสัชกรรม ฝ่ายโภชนาการ ฝ่ายบริการการแพทย์
ฉุกเฉินและสาธารณภยั ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการศึกษาและกิจการนกัศึกษา ฝ่ายส่งเสริมการวจิยั ฝ่าย
วชิาการ ฝ่ายยทุธศาสตร์และพฒันาคุณภาพ ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ ฝ่ายการคลงั ฝ่ายพสัดุ และฝ่าย
วศิวกรรมบริการ ทั้งน้ีทางโรงพยาบาลจึงตอ้งสรรหา และคดัเลือกบุคลากรท่ีเขา้มาท างานใหมี้ความรู้
ความสามารถและศกัยภาพตรงกบัคุณลกัษณะของงาน และท่ีส าคญัการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีกา้วล ้าสมยั



มากข้ึน โรงพยาบาลวชิรพยาบาลจ าเป็นตอ้งปรับใหท้นักบัสถานการณ์ ซ่ึงขอ้มูลของบุคลากรท่ีไดมี้การ
ส ารวจเม่ือเดือนพฤษภาคม 2562 มีบุคลกรทั้งหมดจ านวน 2,902 คน แบ่งเป็นขา้ราชการอุดมศึกษา (อาจารย์
แพทย)์ 13 คน ขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาล 329 คน ลูกจา้งประจ า 516 คน พนกังานมหาวทิยาลยั 2,044 คน 
และมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ส่ิงท่ีทางโรงพยาบาลคาดหวงัต่อบุคลากรในองคก์รคือ แรงจูงใจท่ีดี
ต่อองคก์รและความจงรักภกัดีท่ีเป็นกุญแจส าคญัท่ีจะสะทอ้นถึงความรู้สึก ทศันคติและพฤติกรรม ให้
บุคลากรปฏิบติังานและร่วมงานกบัองคก์รไปไดอ้ยา่งยาวนาน โดยคณะผูบ้ริหาร ท าหนา้ท่ีผลกัดนัให้
บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจจากการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร เกิดความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจท่ีจะอุทิศ
ตนเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งดีในโรงพยาบาล 

การจูงใจเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างขวญัก าลงัใจท่ีดีในการท างาน และมีส่วนส าคญัต่อความส าเร็จ
ของโรงพยาบาล ท่ีจะท าใหบุ้คลากรแสดงพฤติกรรมท่ีน าไปสู่ผลส าเร็จ ทั้งน้ีมีความส าคญัต่อผูบ้ริหารใน
ดา้นการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงผูบ้ริหารท่ีดีและประสบความส าเร็จในการ
บริหารงานนั้นจะตอ้งมีการวิเคราะห์ถึงปัจจยัต่างๆ ทีเก่ียวขอ้ง ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
รวมทั้งพฤติกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนของบุคลากรในโรงพยาบาล เพื่อลดปัญหาและขอ้ยุง่ยากในการบริหารงาน  
 จากความเป็นมาท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความสนใจในเร่ือง กระบวนการจดัการท่ีส่งผล
ต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาลในโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ซ่ึงจะ
ศึกษา กระบวนการจดัการท่ีเก่ียวกบัความรู้สึก ความพึงพอใจ หรือทศันคติ เพื่อเป็นแนวทางในการ
บริหารงานดา้นความพึงพอใจ ท่ีเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูบ้ริหารตอ้งเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของ
บุคลากรในโรงพยาบาล ซ่ึงส่งผลใหบุ้คลากรปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อนัจะ
น าไปสู่ความส าเร็จของโรงพยาบาลสืบเน่ืองต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาลในโรงพยาบาลวชิรพยาบาล 
 2. เพื่อศึกษาระดบักระบวนการจดัการของขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาลในโรงพยาบาลวชิรพยาบาล 
 3. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาลใน
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 
 4. เพื่อศึกษากระบวนการจดัการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการแพทย์
และพยาบาลในโรงพยาบาลวชิรพยาบาล 

สมมติฐานการวจิัย 
1. ขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาลในโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ ท่ีต่างกนั

จะมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั 
 2. กระบวนการจดัการในการปฏิบติังาน ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัรูปงานหรือการจดัองคก์าร 
ดา้นการสั่งการ ดา้นการประสานงาน และดา้นการควบคุมท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั 



ขอบเขตของการวจิัย 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาลในโรงพยาบาลวชิรพยาบาล จ านวน 
329 คน เก็บจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 181 คน (ขอ้มูลอา้งอิงจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ เดือนพฤษภาคม 
2562)   
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
                 ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

     ประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน     ความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
5. ระดบัต าแหน่ง / สายงาน         1. คุณค่าของงาน 
6. ประสบการณ์ในการรับราชการ        2. ความทา้ทายและความหลากหลายในงาน 

      3. ผลตอบแทนท่ีดี 
     กระบวนการจัดการ          4. มิตรภาพและการยอมรับ 
1. การวางแผน          5. ความมัน่คงในการท างาน 
2. การจดัรูปงานหรือการจดัองคก์าร 
3. การสั่งการ 
4. การประสานงาน 
5. การควบคุม 

 
 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของการวิจยัคร้ังน้ี จะใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงมีลกัษณะเป็นค าถาม

ปลายปิด (closed-ended question) ซ่ึงมี 3 ส่วนใหญ่ ๆ ดงัต่อไปน้ี  
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม แบบให้
เลือกตอบจ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัต าแหน่ง/สายงาน และ
ประสบการณ์ในการรับราชการ ซ่ึงเป็นค าถามแบบปลายปิด 
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นกระบวนการจดัการ โดยมีเน้ือหา จ านวน 24 ขอ้ แบ่ง
ออกเป็น 5 ดา้น คือ  



 1. ดา้นการวางแผน  
 2. ดา้นการจดัรูปงานหรือการจดัองคก์าร  
 3. ดา้นการสั่งการ  
 4. ดา้นการประสานงาน   
 5. ดา้นการควบคุม  
 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยมีเน้ือหาจ านวน 
19 ขอ้ แบ่งออกเป็น 5 ดา้นคือ 
 1. ดา้นคุณค่าของงาน  
 2. ดา้นความทา้ทายและความหลากหลายในงาน  
 3. ดา้นผลตอบแทนท่ีดี  
 4. ดา้นมิตรภาพและการยอมรับ  
 5. ดา้นความมัน่คงในการท างาน  
 แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามมาตรวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ตามแบบของ 
Likert โดยมีค าตอบใหเ้ลือก 4 ระดบัตามความคิดเห็น  

 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าร้อยละ (percentage) ใชว้เิคราะห์ขนาดของขอ้มูล ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุสถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัต าแหน่ง/สายงาน ประสบการณ์ในการรับราชการ 

2. ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) เพื่อวดัแนวโนม้สู่ส่วนกลาง และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) เพื่อวดักระบวนการจดัการในการปฏิบติังาน 

3. ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) เพื่อวดัแนวโนม้สู่ส่วนกลาง และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) เพื่อวดัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

 

สรุปผลการวจิัย 
1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 115 คน มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี จ  านวน 72 คน  

สถานภาพสมรส จ านวน 94 คน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,000 บาทข้ึนไป จ านวน 80 คน ส่วนใหญ่เป็น
ขา้ราชการพยาบาล จ านวน 97 คน และมีประสบการณ์ในการรับราชการ 20 ปีข้ึนไป จ านวน 58 คน 

2. กลุ่มตวัอยา่งมีการกระบวนการจดัการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 
กลุ่มตวัอยา่งมีการบริหารจดัการระดบัมากท่ีสุด ในดา้นการวางแผน รองลงมาคือดา้นการสั่งการ ดา้นการ
ควบคุม ดา้นการประสานงาน และดา้นการจดัรูปงานหรือการจดัองคก์าร  

3. กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายดา้น 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานระดบัมากท่ีสุด ในดา้นคุณค่าของงาน รองลงมาคือดา้น



มิตรภาพและการยอมรับ ดา้นความมัน่คงในการท างาน ดา้นความทา้ทายและความหลากหลายในงาน และดา้น
ผลตอบแทนท่ีดี เม่ือพิจารณาถึงระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน  

4. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาลในโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ท่ีมีลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนัมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 
4.1 สมมติฐานท่ี 1.1 ขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาลในโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เพศชายและเพศ

หญิง มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่ต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
4.2 สมมติฐานท่ี 1.2 ขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาลในโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ท่ีมีอายตุ่างกนั มี

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  
4.3 สมมติฐานท่ี 1.3 ขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาลในโรงพยาบาลวชิรพยาบาลท่ีมีสถานภาพ

ต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่ต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
4.4 สมมติฐานท่ี 1.4 ขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาลในโรงพยาบาลวชิรพยาบาลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่ต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  
4.5 สมมติฐานท่ี 1.5 ขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาลในโรงพยาบาลวชิรพยาบาลท่ีมีระดบัต าแหน่ง/

สายงานต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่ต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
4.6 สมมติฐานท่ี 1.6 ขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาลในโรงพยาบาลวชิรพยาบาลท่ีมีประสบการณ์

ในการรับราชการต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
สมมติฐานท่ี 2 กระบวนการจดัการท่ีต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นการ

วางแผน ดา้นการจดัรูปงานหรือการจดัองคก์าร ดา้นการสั่งการ ดา้นการประสานงาน และดา้นการควบคุม
ต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัรูปงานหรือการจดัองคก์าร ดา้นการสั่ง
การ ดา้นการประสานงาน และดา้นการควบคุม ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน  

 

การอภิปรายผล  
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดน้ ามาประยกุต ์ใชใ้นงานวจิยัเร่ือง 

กระบวนการจดัการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาลใน
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล อภิปรายผลตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. กระบวนการจดัการของขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาลในโรงพยาบาลวชิร-พยาบาลโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก หมายถึง กระบวนการจดัการใดๆ ท่ีโรงพยาบาลวชิร-พยาบาลไดใ้ชท้รัพยากรต่างๆ ซ่ึงไดแ้ก่ คน 
เงิน วสัดุอุปกรณ์ หรือพนัธกิจท่ีทางโรงพยาบาลวชิรพยาบาลไดต้ั้งนโยบายไว ้เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์
ตอ้งการไดใ้นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อดุลย ์กองสัมฤทธ์ิ (2557) ศึกษาเร่ือง การบริหาร
จัดการท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงมีประเด็นอภิปราย ดงัน้ี 



1.1 ดา้นการวางแผน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เน่ืองจาก ขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาลรู้สึกวา่ 
โรงพยาบาลไดมี้การก าหนดพนัธกิจในอนาคตท่ีตอ้งการจะบรรลุวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งมีขั้นตอน และยงั
เล็งเห็นถึงความส าคญัของการทบทวนแผนงานอยา่งต่อเน่ือง มีความยดืหยุน่ในการปรับใช ้และมีการ
มอบหมายหนา้ท่ีความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธงชยั สันติวงษ ์(2545: อา้งอิงจาก Henri 
Fayol 1964) กล่าววา่ ภาระหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร ท่ีจะตอ้งการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ล่วงหนา้ และก าหนดข้ึน
เป็นแผนการปฏิบติังาน เพื่อเป็นแนวทางของการท างานในอนาคต และสอดคลอ้งกบั วทิยา ด่านธ ารงกุล 
(2546) กล่าววา่ กระบวนการของการวางแผนการจดัองคก์าร การน า และการบงัคบับญัชา และการควบคุม
ทรัพยากรต่างๆ เพื่อการบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 

1.2 ดา้นการจดัรูปงานหรือการจดัองคก์าร อยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจาก ขา้ราชการแพทยแ์ละ
พยาบาลรู้สึกวา่ หน่วยงานในโรงพยาบาลมีการประชุมเพื่อพิจารณาแบ่งงานภายใน และมีการท างานท่ีไม่
ซ ้ าซอ้น เหมาะสมกบัปริมาณงาน และมีอุปกรณ์สนบัสนุนการท างานอยา่งเพียงพอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธงชยั 
สันติวงษ ์(2545: อา้งอิงจาก Henri Fayol 1964) กล่าววา่ ภาระหนา้ท่ีท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งจดัใหมี้โครงสร้างของ
งานต่างๆ อยูใ่นส่วนประกอบท่ีเหมาะสม ในอนัท่ีจะช่วยใหง้านขององคก์ารบรรลุผลส าเร็จได ้และ
สอดคลอ้งกบั อ านาจ ธีระวนิช (2547: อา้งถึงใน อดุลย ์กองสัมฤทธ์ิ: 2557) ใหค้วามเห็นวา่ การบริหาร
จดัการ คือ กระบวนการท่ีผูจ้ดัการท างานร่วมกนั และโดยอาศยับุคลากรและทรัพยากรอ่ืน โดยการวางแผน 
การจดัองคก์าร การน า และควบคุม เพื่อให้เกิดด าเนินงานบรรลุเป้าหมายขององคก์ารภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

1.3 ดา้นการสั่งการ อยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาลรู้สึกวา่ ผูบ้งัคบับญัชา
มีการมอบหมายงานอยา่งชดัเจน มีความสามารถในการเช่ือมโยงงานและบุคลากรเขา้ดว้ยกนั เพื่อให้
ขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาลสามารถปฏิบติังานตามค าสั่งท่ีไดรั้บมอบหมายงานตามท่ีตอ้งการได ้ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั ธงชยั สันติวงษ ์(2545: อา้งอิงจาก Henri Fayol 1964) กล่าววา่ หนา้ท่ีในการสั่งงานต่างๆ ของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซ่ึงกระท าใหส้ าเร็จผลดว้ยดี โดยท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งกระท าตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีจะตอ้งเขา้ใจ
คนงานของตน และสอดคลอ้งกบั ลูเธอร์ กลิูค และ ลินดลั เออร์วกิค ์(1937) กล่าววา่ การอ านวยงาน ไดแ้ก่ 
การท าหนา้ท่ีในการตดัสินใจ วนิิจฉยัสั่งการ การออกค าสั่ง มอบหมายภารกิจการงานไปใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา 
หลกัจากนั้นตอ้งใชภ้าวะของการเป็นผูน้ าในการกระตุน้จูงใจคนใหย้อมรับในผูบ้ริหาร 

1.4 ดา้นการประสานงาน อยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาล รู้สึกวา่ 
หน่วยงานในโรงพยาบาลมีการส่ือสารภายในท่ีดี มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ประสานงานเป็นระบบ โดยมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของโรงพยาบาลท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธงชยั สันติวงษ ์(2545: อา้งอิง
จาก Henri Fayol 1964) กล่าววา่ การประสานงานหมายถึงภาระหนา้ท่ี ท่ีจะตอ้งเช่ือมโยงของทุกคนใหเ้ขา้กนั
ได ้และก ากบัใหไ้ปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกนั และสอดคลอ้งกบั อนนัต ์เกตุวงศ ์(2523) ให้ความหมายการ
บริหารวา่ เป็นการประสานความพยายามของมนุษย ์(อยา่งนอ้ย 2 คน) และทรัพยากรต่างๆ เพื่อใหเ้กิดผลตาม
ตอ้งการ 



1.5 ดา้นการควบคุม อยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจาก ขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาล รู้สึกวา่ หน่วยงาน
ในโรงพยาบาลมีการติดตาม ควบคุมการด าเนินงานของหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามแผน และร่วมกนัพิจารณา
ถึงขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน เพื่อหาแนวทางแกไ้ขและปรับเปล่ียนการท างานอยา่งเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
ธงชยั สันติวงษ ์(2545: อา้งอิงจาก Henri Fayol 1964) กล่าววา่ การควบคุมงาน หมายถึง การท่ีจะตอ้งก ากบั
ใหส้ามารถประกนัไดว้า่ กิจกรรมต่างๆ ท่ีท าไปนั้นสามารถเขา้กนัไดก้บัแผนท่ีไดว้างไวล่้วงหนา้ และ
สอดคลอ้งกบั เฟรดเดอร์ริค ดบับลิว. เทเลอร์ (อา้งถึงในสมพงศ ์เกษมสิน: 2523) ใหค้วามหมายการบริหาร
ไวว้า้ งานบริหารทุกอยา่งจ าเป็นตอ้งกระท าโดยมีหลกัเกณฑ ์ซ่ึงก าหนดจากการวิเคราะห์ศึกษาโดยรอบคอบ 
ทั้งน้ี เพื่อใหมี้วธีิท่ีดีท่ีสุดในอนัท่ีจะก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิง่ข้ึนเพื่อประโยชน์ส าหรับทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาลในโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก หมายถึง ความรู้สึกชอบ ความพอใจ หรือทศันะคติของขา้ราชการแพทยแ์ละ
พยาบาลในโรงพยาบาลวชิรพยาบาลในเชิงบวกท่ีมีต่อหน่วยงานหรือองคก์ร ท่ีจะปฏิบติังานใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคร่์วมกนัอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ประภาพร จงใจภกัดี (2556) ได้ศึกษา
เร่ือง ความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรามาธิบดี พบวา่ผลการวจิยัพยาบาลวชิาชีพ
โรงพยาบาลรามาธิบดี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุพิชญา อุรเคนทร์เนตร 
(2553) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักการคลังและสินทรัพย์สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึนนพืนนาาน ผลการวิจยัพบวา่ บุคลากรส านกัการคลงัและสินทรัพยส์ังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงมี
ประเด็นอภิปราย ดงัน้ี 

2.1 ดา้นคุณค่าของงาน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เน่ืองจากขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาล รู้สึกวา่ 
ขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาลมีการปฏิบติังาน และบทบาทส าคญัต่อหน่วยงาน รู้สึกภาคภูมิใจในต าแหน่ง
หนา้ท่ีการท างานท่ีปฏิบติัอยูโ่ดยเตม็ความสามารถ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สมยศ นาวกีาร (2533: 222-224) กล่าววา่ 
ความพอใจในการท างานคือ ความรู้สึกท่ีดีโดยส่วนรวมของคนต่องานของพวกเขา เม่ือเราพดูวา่คนมีความ
พึงพอใจในงานสูงเราจะหมายถึงส่ิงท่ีคนชอบและใหคุ้ณค่ากบังานของเขาสูง และมีความรู้สึกท่ีดีต่องานของ
เขาดว้ย 

2.2 ดา้นความทา้ทายและความหลากหลายในงาน อยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากขา้ราชการแพทยแ์ละ
พยาบาล รู้สึกวา่ ขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาลไดรั้บการพฒันา สนบัสนุนเขา้ฝึกอบรม สัมมนา เพิ่มพนู
ความรู้ในเร่ืองท่ีจ าเป็นท่ีจะส่งผลใหส้ามารถปฏิบติังานส าคญัท่ีไดรั้บมอบหมายงานให้รับผดิชอบ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั Weiten และ Lloyd (2003, pp. 337-380) กล่าววา่ ความทา้ทายและความหลากหลายในงาน คือ 
การน าความรู้และความสามารถมาใชใ้นการท างาน จะท าใหบุ้คคลเกิดความกระตือรือร้นในการท างานและมี
ความมุ่งมัน่ท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 



2.3 ดา้นผลตอบแทนท่ีดี อยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาล รู้สึกวา่ 
ขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาลไดรั้บเงินเดือน ค่าตอบแทน สวสัดิการ เหมาะสมกบั ภาระหนา้ท่ี ความ
รับผดิชอบ ความรู้ ความสามารถ วฒิุการศึกษา และประสบการณ์ ซ่ึงผา่นการพิจารณาดว้ยความเหมาะสม 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Gilmer (1971: 114) กล่าววา่ ทศันคติท่ีก่อใหเ้กิดความพึงพอใจในการท างาน เช่นเดียวกบั
ความพึงพอใจยอ่มก่อให้เกิดขวญัดี ความพึงพอใจในการปฏิบติังานจะเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบภายใน 
ไดแ้ก่ การจูงใจ และองคป์ระกอบภายนอก ไดแ้ก่ รางวลัท่ีไดรั้บ และสอดคลอ้งกบั Good (1973: 373-374) 
ไดใ้หค้วามหมายวา่ สถานภาพของคนท่ีมีต่องาน อาจไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัต่างๆ เช่น ความพึงพอใจของ
รายได ้การลาป่วย สถานการณ์ใหอ้อกจากงาน การใหบ้ าเหน็จบ านาญ 

2.4 ดา้นมิตรภาพและการยอมรับ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เน่ืองจากขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาล 
รู้สึกวา่ ขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาลไดรั้บค าแนะน าปรึกษาท่ีดีจากเพื่อนร่วมงานเวลาประสบปัญหา เขา้กบั
เพื่อนร่วมงานในหน่วยงานไดดี้ ไดรั้บความเป็นกนัเองและรวมถึงไดรั้บความร่วมมือในการท างานจากเพื่อน
ร่วมงานเป็นอยา่งดี ซ่ีงสอดคลอ้งกบั Weiten และ Lloyd (2003, pp. 337-380) กล่าววา่ มิตรภาพและการ
ยอมรับ คือ การมีสัมพนัธ์ต่อผูร่้วมงาน บุคคลท่ีมีความมุ่งมัน่ในการท างานยอ่มไดรั้บการยอมรับจากบุคคล
รอบขา้ง และสอดคลอ้งกบั Good (1973: 373-374) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังานวา่ 
ความพึงพอใจคือ เจนคติและความรู้สึกเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบเป้าหมายผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อน
ร่วมงาน 

2.5 ดา้นความมัง่คงในการท างาน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เน่ืองจาก ขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาล
รู้สึกวา่ หน่วยงานในโรงพยาบาลท่ีท างานอยูส่ามารถสร้างผลงานเพื่อเล่ือนต าแหน่ง และมีการประเมินผล
การท างาน เพื่อมุ่งสู่ความมัน่คงในอนาคตใหแ้ก่บุคลากรได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วชิยั โถสุวรรณจินดา 
(2535:111) กล่าววา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน คือ สภาวการณ์มีอารมณ์ในทางบวกท่ีเกิดข้ึนจากการ
ประเมินประสบการณ์ในงานของบุคคล ความพอใจในการปฏิบติังานจะส่งผลถึงขวญัก าลงัใจของบุคคล อนั
เป็นพลงัผลกัดนัต่อการท างานในอนาคต และสอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541:24) กล่าววา่ ความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของบุคคลเป็นทศันดติ หรือเป็นความแตกต่างระหวา่งรางวลัของแรงงานท่ีไดรั้บ 
และจ านวนรางวลัท่ีเขาเช่ือวา่ควรไดรั้บ  

3. ความแตกต่างดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาลใน
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล อภิปรายไดด้งัน้ี 

3.1 ขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาลในโรงพยาบาลวชิรพยาบาลท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานไม่ต่างกนั อธิบายไดว้า่ เพศไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน เพราะเพศชายและเพศ
หญิง มีทศันคติ และความสามารถเท่าเทียมกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กิตติ จอมคีรี (2556) ศึกษาเร่ือง ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารชันนประทวน สังกัดกรมทหารส่ือสาร ผลการศึกษาพบวา่ เพศไม่
เป็นอุปสรรคในการท างาน อาจเป็นเพราะวา่ปัจจยัส่วนบุคคลเป็นเร่ืองเฉพาะตวัของขา้ราชการชั้นประทวน 
ท าใหไ้ม่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และสอดคลอ้งกบั ดุสดี เกษมมงคล (2556) ศึกษาเร่ือง 



ความพึงพอใจของผู้ใหญ่วยัท างานต่อการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษาสาขา
ในเขตบริการและการขาย 6 กรุงเทพมหานคร พบวา่ เพศไม่เป็นอุปสรรคต่อการใชบ้ริการ อีกทั้งในปัจจุบนั
เพศชายและเพศหญิงต่างมีความเท่าเทียมกนั จึงท าให้เพศไม่มีผลต่อการรับบริการ โดยไม่มีการแบ่งแยกวา่จะ
เป็นเพศหญิงหรือเพศชาย ซ่ึงเหตุผลดงักล่าวส่งผลใหลู้กคา้ท่ีมีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ
ของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาในเขตบริการและการขาย 6 โดยรวมและเป็นรายดา้นไม่
แตกต่างกนั  

3.2 ขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาลในโรงพยาบาลวชิรพยาบาลท่ีมีอายตุ่างกนั มีความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานต่างกนั อธิบายไดว้า่ อายท่ีุต่างกนัน้ีส่งผลต่อดุลพินิจในการตดัสินใจ ประสบการณ์ในการ
ท างานท่ีต่างกนั คือ ขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาลท่ีมีอายมุากกวา่อาจมีประสบการณ์ในการท างานมากกวา่ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปวรรัตน เลิศสุวรรณเสรี (2555) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจ าปีการศึกษา 2555 ผลการวจิยัพบวา่กลุ่มอายตุ่างกนัมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานรายดา้นทั้ง 6 ดา้นแตกต่างกนั 

3.3 ขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาลในโรงพยาบาลวชิรพยาบาลท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีความพึง
พอใจในการปฏิบติังานไม่ต่างกนั อธิบายไดว้า่ สถานภาพของขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาลไม่ส่งผลต่อการ
ปฏิบติังาน เพราะสามารถปฏิบติังานท่ีตนเองไดรั้บมอบหมายไดเ้ป็นอยา่งดีจึงใหค้วามพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุภิชญา อุรเคนทร์เนตร (2553) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักการคลังและสินทรัพย์สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันนพืนนาาน 
ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัดา้นบุคคลในดา้นสถานภาพมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่ต่างกนั เพราะไม่วา่
จะเป็นอยา่งไรยอ่มไดรั้บการดูแลเอาใจใส่จากส านกัการคลงัและสินทรัพย ์สังกดัสพฐ. อยา่งเท่าเทียมกนั 
และยงัใหโ้อกาสแก่ทุกคนท่ีจะสามารถกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน โดยไม่มีการกีดกนั ไม่วา่จะมีสถานภาพใด
ก็เป็นไปอยา่งเสมอภาค ท าใหมี้ความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่ต่างกนั 

3.4 ขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาลในโรงพยาบาลวชิรพยาบาลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มี
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่ต่างกนั อธิบายไดว้า่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่ส่งผลต่อการปฏิบติังาน 
เพราะความทุ่มเทในการท างานของขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาลนั้นลว้นมีความส าคญัเป็นหน่ึง รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนจึงไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นฤมล มงคลแท ้(2550) 
ศึกษาเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ส านักอ านวยการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันนพืนนาาน พบวา่ พนกังานราชการท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานโดยรวมและรายไดไ้ม่ต่างกนั 

3.5 ขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาลในโรงพยาบาลวชิรพยาบาลท่ีมีระดบัต าแหน่ง/สายงานต่างกนั 
มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่ต่างกนั อธิบายไดว้า่ ไม่วา่จะเป็นขา้ราชการแพทย ์หรือ ขา้ราชการ
พยาบาล เป็นประเภทบุคลากรท่ีมีความมัน่คง และมีหนา้ท่ีส าคญัในดา้นสาธารณสุข ทุกระดบัสายงานลว้น
ไม่เป็นอุปสรรคในการท างาน ดงันั้นจึงมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่ต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เรณู สุข



ฤกษกิ์จ (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในบริษทัท่าอากาศ
ยานไทยจ ากดั (มหาชน) ผลการวจิยัพบวา่ บุคลากรในบริษทัท่าอากาศยานไทยจ ากดั (มหาชน) ในทุกๆระดบั 
มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่ต่างกนั เน่ืองจากปัจจยัค ้าจุนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความ
พึงพอใจในการปฏิบติังาน 

3.6 ขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาลในโรงพยาบาลวชิรพยาบาลท่ีมีประสบการณ์ในการรับราชการ
ต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานต่างกนั อธิบายไดว้า่ บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการรับราชการ
มาก ท างานมาเป็นระยะเวลานานท าใหมี้ความช านาญในงานมาก ส่งผลใหมี้ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
มากกวา่บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการรับราชการนอ้ย สอดคลอ้งกบั ณฐัชนนัทพ์ร ทิพยรั์กษา (2556) 
ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการท างาน ความบ้างาน และความสุขในการท างาน พบวา่ พนกังานท่ีท างานเวลา
ตั้งแต่ 48 ชัว่โมงข้ึนไป ส่งเสริมใหเ้กิดความรักในงานคิดถึงแต่เร่ืองงานตลอดเวลา ดา้นเนน้ความสมบูรณ์ 
และดา้นย  ้าคิดย  ้าท าสูงกวา่เวลาท่ีใชใ้นการท างานท่ีนอ้ยกวา่ 48 ชัว่โมง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่น ำไปใช้ 
 1. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ควรใหค้วามเป็นธรรมกบัขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาลในการเล่ือนขั้น
เงินเดือน การประเมินผลงาน เล่ือนต าแหน่งงาน โดยพิจารณาตามประสบการณ์ ภาระงาน ความรู้ 
ความสามารถและความเหมาะสม ของขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาล เพราะจะช่วยใหข้า้ราชการแพทยแ์ละ
พยาบาลรู้สึกวา่ตนเองไดรั้บความยติุธรรม ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบโดยระบบอุปถมัภ ์ซ่ึงปัจจยัน้ีจะส่งผลให้
ขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาลมีก าลงัใจในการปฏิบติังานใหบ้รรลุตามพนัธกิจของโรงพยาบาล 

2. ควรสนบัสนุนใหข้า้ราชการแพทยแ์ละพยาบาลไดรั้บการศึกษาอบรมเพิ่มพนูความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบติังาน ในระดบัช านาญงาน ช านาญการพิเศษ และมีแหล่งคน้ควา้หาความรู้ มีการ
ประชุมวางแผน ไดเ้ขา้ร่วมสร้างแนวทางการแกไ้ขปัญหา และ ผูบ้ริหารในทุกๆ ระดบัในโรงพยาบาลวชิรพ
ยาบาล ควรรับฟังความคิดเห็นของขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาลเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดพนัธกิจ
ใหม่ในอนาคต 

3. ควรมีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาล หรือ บุคลากรใน
หน่วยงานของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เพื่อลดความเล่ือมล ้าในโครงสร้างบุคลากร และสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี
ในโรงพยาบาล อนัเป็นส่วนส าคญัท่ีจะช่วยผลกัดนัใหโ้รงพยาบาลมีการด าเนินงานโดยไม่ติดขดั 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังต่อไป  
 1. ควรศึกษาวจิยัเร่ืองกระบวนการจดัการตามทฤษฎีกระบวนการจดัการอ่ืนๆ เช่น ทฤษฎีการบริหาร
จดัการองคก์รท่ีใชก้นัทั้งในภาครัฐ และเอกชน ท่ีผูมี้อ  านาจบริหารมีหนา้ท่ีอยู ่7 ประการ ของลูเธอร์ กลิูค 
และ ลินดลั เออร์วกิค ์ซ่ึงอาจส่งผลต่องานวจิยัแตกต่างจากงานวจิยัในคร้ังน้ี 

2. ควรศึกษาวา่กระบวนการจดัการในการปฏิบติังานดา้นอ่ืนๆ วา่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการแพทยแ์ละพยาบาลในโรงพยาบาลวชิรพยาบาลหรือไม่ 

3. ควรศึกษาวา่กระบวนการจดัการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของกลุ่มบุคลากรใน
สายวชิาชีพอ่ืนๆนั้นส่งผลแตกต่างจากงานวจิยัน้ีหรือไม่ 

4. ควรศึกษาปัญหาและแนวทางการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการแพทยแ์ละ
พยาบาลในโรงพยาบาลวชิรพยาบาล  
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