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บทคดัย่อ 
 

รายงานการคน้ควา้อสิระและบทความวจิยัฉบบัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาปัจจยัสว่นบุคคลที่
ส่งผลต่อความพงึพอใจด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคลของบุคลากร บรษิัท  โรงพยาบาลวัฒน
แพทย ์ตรงั จ ากดั(มหาชน)  ประชากรทีท่ าการวจิยั คอื บุคลากร บรษิทั  โรงพยาบาลวฒันแพทย์ 
ตรงั จ ากดั(มหาชน)  จ านวน  450 คน และใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
จ านวน 212 ชุด  จากนัน้ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตอบแบบสอบถามของประชากร ท าการประมวลผลดว้ย
เครื่องคอมพวิเตอร์ โดยใช้โปรแกรมทางสถติิที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูลคอื ร้อยละ (Percentage) 
ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่าง 2 
กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกนั (Independent Samples) และการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดยีว 
(One-way Anova) 

ผลจากการศกึษาวจิยัพบว่า กลุ่มประชากรเป็นเพศชาย 21 คน เพศหญงิ 191 คน โดย 
ส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 26-35 ปี  การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสงักดัฝ่ายบรกิารหอผู้ป่วยใน ระดบั
เจา้หน้าที ่อายุงาน 1-5 ปี และมรีายไดเ้ฉลีย่น้อยกว่า 15,000 บาท โดยภาพรวมบุคลากรพงึพอใจ
ด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคลระดบัพงึพอใจมาก  โดยการบรหิารทรพัยากรบุคคลที่บุคลากรมี
ความพงึพอใจมากทีสุ่ด คอืดา้นลกัษณะงาน ค่าเฉลีย่ 4.02 รองลงมา คอื  ดา้นการน าของผูบ้รหิาร
และสมัพนัธ์ต่อผู้บงัคบับญัชา ค่าเฉลี่ย 3.80 และด้านสภาพแวดล้อม และความปลอดภยัในการ
ท างาน ค่าเฉลีย่ 3.77 ตามล าดบั 

และพบว่าปัจจยัส่วนบุคคล ฝ่าย มีผลต่อความพึงพอใจรวมของบุคลากรในการบริหาร
ทรพัยากรบุคคล สว่นเพศ อายุ ระดบัการศกึษา ระดบัต าแหน่งงาน อายุการท างาน และรายไดเ้ฉลีย่
ไม่มผีลต่อความพงึพอใจรวมของบุคลากรในการบรหิารทรพัยากรบุคคลของบรษิทั  โรงพยาบาล
วฒันแพทย ์ตรงั จ ากดั(มหาชน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this research were report and research articles aim to study 
personal factors that affect the human resource management satisfaction of people 
Wattanapat Hospital Trang Public Company Limited.  The population of the research was 
450 personnel at Wattanapat Hospital Trang Public Company Limited and used the 
questionnaire as a tool to collect 212 sets of data. The data analyze by statistical programs 
as Percentage ,Frequency, Mean ,S.D. , Independent Samples           T-Test ,One-Way 
Anova. 
 Research shows that the cohort is 21 males and 191 females. Most are between the 

ages of 26 and 35, undergraduate studies under the inpatient ward service, staff level, 

seniority 1-5 years old and have an average income of less than 15,000 baht. Overall, 

personnel are very satisfied with human resource management level. The most satisfied 

personnel personnel management is the job description, the average of 4.02, second only to 

the leadership of the executive and the relationship with the supervisor. Average 3.80 and 

environment and work safety average 3.77.     

 And it was found that personal factors, parties, affect the total satisfaction of personnel 

in human resource management. But, gender, age, education level, job level, working age 

and average income have no effect on the total satisfaction of personnel in the company's 

human resource management  Wattanapat Trang Hospital Public Company Limited at a 

statistical significance of 0.05. 

Keywords : Satisfaction ,Human Resource Management , Wattanapat Hospital Trang Public 

Company Limited 
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บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

จากสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในปัจจุบนัพบว่า  การที่องค์กรจะประสบความส าเร็จ

และบรรลุได้ตามเป้าหมายนั ้น มักขึ้นอยู่กับการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรให้มี

ประสทิธภิาพ ไม่ว่าจะเป็นดา้นบุคคล ดา้นเงนิทุน ดา้นวสัดุอุปกรณ์  กน็ับว่ามคีวามส าคญัอย่างยิง่ 

องคก์รจ าเป็นทีจ่ะต้องสรรหา ดูแล และรกัษาบุคคลทีม่อียู่ในองคก์รใหธ้ ารงอยู่กบัองคก์ร พรอ้มกบั

การพัฒนาบุคคลเหล่านัน้ให้มีการพัฒนาอยู่สม ่าเสมอ เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถ 

ตลอดจนการอยู่ร่วมกนัในองค์กรอย่างมคีวามสุข รกัษาสมดุลทัง้ชวีติการท างานและชวีติส่วนตวั 

โดยการบริหารทรพัยากรบุคคลเริ่มตัง้แต่กระบวนการสรรหาและคดัเลือก มุ่งเลือกสรรคนดี  มี

ความรู ้ความสามารถ เขา้มาปฏบิตังิาน และเมื่อเราไดค้ดัสรรใหบุ้คลากรเหล่านี้เขา้มาอยู่ในองคก์ร

แลว้ งานดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคลกไ็ม่ไดห้ยุดอยู่เพยีงเท่านี้ ฝ่ายทรพัยากรบุคคลจะตอ้งดูแล

ฝึกอบรมและพฒันาให้พนักงานเป็นบุคคลที่เก่ง ได้รบัความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่

ทนัสมยัสอดคลอ้งกบัสภาพการเปลีย่นแปลงของโลกธุรกจิที่มกีารพฒันาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ

ความก้าวหน้าดา้นเทคโนโลยทีีจ่ะเป็นฐานเสรมิใหพ้นักงานปฏบิตังิานไดม้ปีระสทิธภิาพ และพร้อม

จะปฏบิตังิานที่ท้าทายความรู้ ความสามารถ สร้างความส าเรจ็ให้แก่องค์กรมากยิง่ขึ้น นอกจากนี้ 

การบรหิารงานบุคคลมคีวามส าคญัเป็นอย่างยิง่ เนื่องทรพัยากรมนุษย์นับว่าเป็นองค์ประกอบที่

ส าคญัทีสุ่ด  และถอืเป็นหวัใจของความส าเรจ็ขององคก์ร มคีวามส าคญัต่อการก าหนดทศิทางในการ

พฒันา การบรหิารจดัการ  การคดิค้นนวตักรรม และการใช้ทรพัยากรทุกชนิด หากองค์กรใดมี

ก าลงัคนทีม่คีุณภาพองคก์รนัน้ย่อมจะประสบความส าเรจ็ไดเ้ป็นอย่างด ี(รุ่ง แกว้แดง 2542 : 129)  

 และสิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดนอกเหนือจากกระบวนการเหล่านี้ คอื เราจะท าอย่างไรให้บุคลากรเกดิ

ความพงึพอใจต่อการบรหิารงานบุคคล อยู่ดว้ยกนัในองคก์รดว้ยความรกั ความสามคัค ีสมัผสัไดถ้งึ

ความอบอุ่น ความเป็นครอบครวั ความเป็นบา้นหลงัทีส่องทีพ่รอ้มใหทุ้กคนไดพ้กัพงิตลอดเวลา ซึ่ง

จะสง่ผลใหพ้นกังานเกดิความตัง้ใจทีจ่ะท างานใหก้บัองคก์รอย่างเตม็ที ่เตม็ความสามารถ เพือ่บรรลุ

เป้าหมายขององค์กร น าพาองค์สู่ความส าเร็จอย่างมัน่คงและถาวร ดงันัน้การท าให้บุคลากรใน

องคก์รเกดิความพงึพอใจในการบรหิารทรพัยากรบุคคลขององคก์รจงึเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะเป็นแรงจูงใจ

ให้บุคลากรคงอยู่กับองค์กร  และมีความมุ่งมัน่ที่จะท างานให้กับองค์กร จนองค์กร ประสบ

ความส าเรจ็และบรรลุตามเป้าหมายสงูสุด 



 ด้วยเหตุนี้ ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะศกึษาว่า ปัจจยัใดที่ส่งผลต่อความพงึพอใจด้านการ

บรหิารทรพัยากรบุคคลของบุคลากร บรษิทั  โรงพยาบาลวฒันแพทย ์ตรงั จ ากดั(มหาชน) เพื่อน า

ข้อมูลจากการวิจัยมาเป็นแนวทางในการปรับใช้ในการกา รบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลท าใหอ้งคก์รบรรลุตามเป้าหมายและวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว้ 

 

วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 

 

เพื่อศกึษาระดบัความพงึพอใจของบุคลากรในการบรหิารทรพัยากรบุคคลของบรษิทั  โรง

พยาบาลวฒันแพทย ์ตรงั จ ากดั(มหาชน) 

 

สมมติฐำนของกำรวิจยั 

 

ปัจจยัสว่นบุคคลของบุคลากรบรษิทั  โรงพยาบาลวฒันแพทย ์ตรงั  จ ากดั(มหาชน)   ที่

แตกต่างกนั สง่ผลต่อความพงึพอใจรวมในการบรหิารทรพัยากรบุคคลต่างกนั  

 

ขอบเขตของกำรวิจยั 

 

 การศกึษานี้เพื่อวเิคราะหค์วามพงึพอใจในการบรหิารทรพัยากรบุคคล โดยท าการวจิัยจาก

บุคลากรของบรษิทั  โรงพยาบาลวฒันแพทย ์ตรงั จ ากดั(มหาชน) จ านวนบุคลากรรวม 450 คน  

ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่ ปัจจยัสว่นบุคคลของบุคลากร เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ฝ่าย ระดบั

ต าแหน่งในองคก์ร อายุการท างาน รายได ้

ตวัแปรตาม คอื ความพงึพอใจในการบรหิารทรพัยากรบุคคล แบ่งออกเป็น 8 ดา้น ไดแ้ก่ 

   - ดา้นลกัษณะงาน 

   - ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดกิาร 

   - ดา้นสภาพแวดลอ้มและความปลอดภยัในการท างาน 

   - ดา้นรกัษาสมดุลการท างานและครอบครวั 

   - ดา้นความส าเรจ็และความกา้วหน้าในหน้าทีง่าน 

   - ดา้นการประเมนิผลการท างาน 



   - ดา้นการอบรมและพฒันาสมรรถนะในการท างาน 

   - ดา้นการน าของผูบ้รหิารและผูบ้งัคบับญัชา 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

 งานวจิยัน้ีครัง้นี้  ผูว้จิยัไดศ้กึษาคน้ควา้จากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้ 

ควำมหมำยของควำมพึงพอใจ 

ความพงึพอใจ (Satisfaction) ได้มผีู้ให้ความหมายของความพงึพอใจไวห้ลายความหมาย 

ดงันี้ 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพงึพอใจไว้ว่า พงึ

พอใจ หมายถงึ รกั ชอบใจ และพงึใจ หมายถงึ พอใจ ชอบใจ 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัควำมพึงพอใจ  

  อ้างถึงทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ ( Maslow 1970, 23-25)  เป็นทฤษฎีเกี่ยวกบั

แรงจงูใจหรอืความตอ้งการทีเ่ป็นทีย่อมรบัและมชีื่อเสยีงทีสุ่ดทฤษฎหีนึ่ง 

1. ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการล าดบัต ่าสุดและ

เป็นพื้นฐานของชวีติ ได้แก่ ความต้องการเพื่อตอบสนองความหวิ ความต้องการเพื่อความอยู่รอด

ของชวีติ ปัจจยัสี ่ดงันัน้ ในขัน้แรกองคก์รจะต้องตอบสนองความต้องการของพนักงานโดยการจ่าย

ค่าจา้งและผลตอบแทนเพือ่ใหพ้นกังานสามารถน าเงนิไปใชจ่้ายในการด ารงชวีติของแต่ละคน 

2. ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั  (Safety or Security Needs) เมื่อความตอ้งการดา้น

ร่างกายไดร้บัการตอบสนองแลว้ ความต้องการต่อไป คอื ความมัน่คงปลอดภยักจ็ะเขา้มามบีทบาท

ในพฤตกิรรมของมนุษย์ ไดแ้ก่ การมคีวามปลอดภยัในชวีติ การมปีระกนัสุขภาพ ประกนัอุบตัเิหตุ 

การตรวจสุขภาพประจ าปี เป็นต้น ส่วนความมัน่คงทางทรพัย์สนิหรอืเงนิเดอืน ได้แก่ การมอีาชพี

การงานมัน่คง เงนิเดือนที่เพิม่ขึ้นในการท างาน การได้เลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหน่ง การได้ปรบัเงิน

ประจ าปี การไดร้บัเงนิโบนัสรางวลัประจ าปี อนัจะเป็นขอ้มูลในการตดัสนิใจลาออกจากงานหรอืการ

พจิารณาเลอืกงานใหม่ 

3. ความต้องการทางสงัคม (Social Needs) เมื่อความต้องการทัง้ 2 ประการไดร้บัการตอบ

รบัแล้วความต้องการในระดบัที่สูงกว่า จะเข้ามามผีลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ความต้องการทาง

สงัคม ได้แก่ ความต้องการการยอมรบัในผลงาน การมผีู้คนรู้จกั เชิดหน้าชูตาความเป็นมติรที่ดี



ความมมีนุษย์สมัพนัธ์ที่ดีและความเชื่อใจและไว้วางใจของหวัหน้า ตลอดจนองค์กรต้องมองเหน็

คุณค่าของบุคลากรยอมรบัความคดิเหน็ของเขาเหล่านัน้ดว้ยการยกยองชมเชยเมื่อมโีอกาส  

4. ความต้องการไดร้บัการยกย่องในสงัคม (Esteem Needs) หมายรวมถงึ ความเชื่อมัน่ใน

ตนเอง ความส าเรจ็ ตลอดจนตอ้งการเป็นทีย่อมรบันบัถอืของคนทัง้หลาย  

5. ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (Self-actualization Needs) เมื่อมนุษย์ได้รับการ

ตอบสนองทัง้ 4 ระดบัแลว้ มนุษยจ์ะท างานเพือ่อยากรู้ว่าตนมศีกัยภาพแค่ไหน และพยายามพฒันา

ศกัยภาพของตนไปสูจุ่ดสงูสุด เกดิการพฒันาตนเองทัง้ความรูแ้ละการท างาน 

จึงสรุปได้ว่า การท าให้บุคลากรเกิดความพงึพอใจ มทีศัคติเชิงบวกในการบรหิารงาน มี

ความรกั ความผูกพนั และความจงรกัภกัดตี่อองค์กร องค์ประกอบพื้นฐานมาจากการตอบสนอง

ความต้องการพื้นฐานของบุคคล หากเราสามารถตอบสนองได้ตรงความต้องการ เราก็จะสามารถ

ธ ารงรกัษาใหบุ้คลากรอยู่กบัองคก์รอย่างยัง่ยนื 

ควำมหมำยของกำรบริหำรทรพัยำกรมนุษย ์ 

ความหมายของการบรหิารทรพัยากรมนุษยแ์ยกออกเป็น 2 ประเดน็ คอื  

1. การบริหาร ( Management ) เมสคอลและคณะ ( Mescon , Albert and Kheddouri 

1985 : 4 ) ได้ให้ความหมายของค าว่าการบรหิาร คอื กระบวนการวางแผน การจดัองค์กร การสัง่

การ และการ ควบคุมการปฏิบตัิงาน ของสมาชิกในองค์การ และการใช้ทรพัยากรอื่นใดที่ท าให้

องคก์ารบรรลุเป้าหมาย การบรหิารจะเป็นกจิกรรมหรอืวธิกีารทีบุ่คคลหนึ่งกระท าต่อบุคคลหนึ่ง หรอื 

หลายบุคคล เพื่อใหง้านนัน้ส าเรจ็ ลกัษณะของการบรหิารจงึต้องประกอบดว้ย ผูท้ีท่ าหน้าทีบ่รหิาร  

เรยีกชื่อต่าง ๆ กนั เช่น เจ้านาย ผู้บงัคบับญัชา หวัหน้า ผู้จดัการ ผู้อ านวยการ เป็นต้น ส่วนผู้ถูก

บรหิารเรยีกชื่อว่า ผูใ้ต้บงัคบับญัชา ลูกน้อง เจา้หน้าที ่เป็นต้น บุคคลทัง้สองกลุ่มจะมคีวามสมัพนัธ์

กัน ลักษณะความสัมพันธ์เหล่านี้  มีผลต่อประสิทธิภาพของหน่วยงานหรือองค์การ ถ้ามี

ความสัมพันธ์ในทางที่ดี แนวโน้มของการด าเนินขององค์การก็เป็นไปได้ด้วยดี   แต่ถ้ามี

ความสมัพนัธ์ที่ไม่ดแีลว้ ความส าเรจ็จะเป็นไปดว้ยความยากล าบาก เกดิความขดัแยง้ซึ่งกนัและกนั 

ไม่บรรลุตามเป้าหมายทีว่างไวห้รอืการบรรลุเป็นไปอย่างชา้ 

2. ทรพัยากรมนุษย์ ( Human Resource ) ค าว่า ทรพัยากรมนุษย์ ถ้าแปลตามตวัอกัษร

แล้ว แปลว่า คนมคี่าเป็นทรพัย์ ซึ่งหมายถงึ มนุษย์เป็นสิง่ที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคม เช่นเดยีวกบั

ทรพัยากรธรรมชาตอิื่น ๆ กล่าวคอื คนใน หน่วยงาน หรอืองคก์ารเป็นสิง่มคี่า จงึเป็นการสมควรที่

จะต้องท านุบ ารุงรกัษาใหค้นมคีุณค่าเหมาะสม กบัองคก์ารใหน้านเท่านาน เพราะความมคี่าของคน



นัน้สามารถก่อให้เกิดผลผลิตต่อองค์การได้ ก็ เท่ากบัเป็นหลกัประกนัที่จะท าให้องค์การอยู่รอด

ปลอดภยัและรุ่งเรอืง (ทองศร ีกาํภู ณ อยุธยา 2534 : 151 )  

สรุปได้ว่า คน หรอืบุคคล หรอืทรพัยากรมนุษย์ เป็นทรพัยากรหลกัที่ส าคญัขององค์กร 

องคก์รจะเตบิโตและยัง่ยนือยู่ไดข้ึน้อยู่กบัการมบีุคลากรที่มปีระสทิธภิาพน าพาองคก์รสู่ความส าเรจ็

บรรลุเป้าหมายทีว่างไว ้ดงันัน้ผูบ้รหิารหรอืผู้น าองคก์รจงึต้องมคีวามรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ในการ

บรหิาร เพราะผูบ้รหิารกถ็อืเป็นบุคคลส าคญัทมีผีลต่อการตดัสนิใจในการคงอยู่ของบุคลากร ความ

ผูกพนัและจงรกัภกัดตี่อองคก์ร ดงันัน้องค์กรจงึควรทีจ่ะส ารวจความพงึพอใจของบุคลากรเกี่ยวกบั

การบรหิารทรพัยากรบุคคลของผู้บรหิาร เพื่อที่จะสามารถตอบสนอง หรอืแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 

หรือสิ่งใดที่ดีจะได้พัฒนาด าเนินการต่อไป  จากกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ข้างต้น 

สามารถน ามาสรุปและท าแบบประเมนิเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพงึพอใจด้านการบริหาร

ทรพัยากรบุคคล โดยแบ่งปัจจยัเป็น 8 ดา้น ขา้งตน้ 
 

วิธีการด าเนินการวิจยั 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

ประชากรที่ใช้วิจัยในครัง้นี้  คือ บุคลากรบริษัท  โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จ ากัด

(มหาชน) จ านวน 450 คน  ขนาดของกลุ่มตวัอย่างค านวณจากสูตรการค านวนหากลุ่มตวัอย่าง 

กรณีทราบจ านวนประชากรของ Taro Yamane ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 212 ตวัอย่าง 

การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 

ในการศกึษาวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการวจิยั โดยเกบ็

ขอ้มลูจากแบบสอบถาม  จ านวน  1 ชุด   แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

ระดบัต าแหน่งในองคก์ร ฝ่าย อายุการท างาน  และรายได ้เป็นค าถามแบบเลอืกตอบ จ านวน 7 ขอ้ 

ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) และการเรยีงล าดบั ( Ordinal Scale) 

ตอนที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกบั ความพงึพอใจของบุคลากรต่อการบรหิารทรพัยากรบุคคล

ของบรษิทั โรงพยาบาลวฒันแพทย ์ตรงั จ ากดั(มหาชน) ซึ่งมลีกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) ม ี5 ระดบั  โดยศกึษาความพงึพอใจของบุคลากรต่อการบรหิาร

ทรพัยากรบุคคลของบรษิทัฯ ทัง้ 8 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ด้านลกัษณะงาน 2.ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดกิาร 



3.ด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการท างาน 4.ด้านการรกัษาสมดุลการท างานและ

ครอบครวั 5.ดา้นความส าเรจ็และความก้าวหน้าในหน้าทีง่าน 6.ดา้นการอบรมและพฒันาสมรรถนะ

ในการท างาน 7.ดา้นการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 8.ดา้นผูบ้รหิารและผู้บงัคบับญัชา 

ตอนที่ 3  เป็นข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิดที่เ ปิดโอกาสให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามแสดงความคดิเหน็อย่างอสิระ 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัน าขอ้มลูทีผ่่านการตรวจสอบความสมบูรณ์มาวเิคราะห ์ โดยวธิกีารทางสถติแิละเสนอ

ผลการวจิยัโดยการพรรณนาอธบิายประกอบตารางแสดงขอ้มลูทางสถติ ิดงันี้ 

ขอ้มลูจากแบบสอบถามตอนที ่1 เป็นขอ้มลูเกีย่วกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  ใน

การวเิคราะหข์อ้มูลในส่วนนี้  ผูว้จิยัใชค้่ารอ้ยละในการวเิคราะหแ์ละน าเสนอเป็นตารางประกอบค า

บรรยาย 

ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกบั ความพงึพอใจของบุคลากรต่อการ

บริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จ ากัด(มหาชน) ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ในการวเิคราะหข์อ้มลูในตอนน้ี ผูว้จิยัใชว้ธิกีารแจกแจงแบบทหีรอืการทดสอบ t - test 

ใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่าง ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่ เป็นอิสระต่อกัน 

(Independent Samples) และการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (One-way Anova) ซึง่ใน

การศกึษาครัง้นี้ใชส้ าหรบัทดสอบค่าเฉลี่ยระหว่างตวัแปรต้น คอื ปัจจยัส่วนบุคคล ตวัแปรตาม คอื 

ความพงึพอใจในการบรหิารทรพัยากรบุคคลด้านต่างๆ โดยใชร้อ้ยละ ค่าเฉลีย่น ้าหนัก  ( 𝑋 ̅) ความ

เบีย่งแบนมาตรฐาน (S.D.) ในการวเิคราะหแ์ละน าเสนอเป็นตารางประกอบค าบรรยาย 

ขอ้มูลจากแบบสอบถามตอนที ่3 เป็นขอ้มูลเกี่ยวกบัขอ้เสนอแนะ ผูว้จิยัไดน้ าความคดิเหน็

มาสรุปรวบรวมเป็นรายงานน าเสนอประกอบค าบรรยาย 

 

ผลการวิจยั 

 

บุคลากรบรษิทั โรงพยาบาลวฒันแพทย ์ตรงั จ ากดั(มหาชน) ทีต่อบแบบสอบถามมจี านวน

ทัง้สิน้ 212 คน สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 90.1 และเป็นเพศชาย รอ้ยละ 9.9 ซึง่สว่นใหญ่มอีายุ 

26-35 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 44.8 รองลงมา คอื อายุ 36-45 ปี และ อายุ 46-55 ปี รอ้ยละ 23.6 อายุไม่

เกนิ 25 ปี ร้อยละ 6.6 และอายุ 56 ปีขึ้นไป ร้อยละ 1.4 ตามล าดบั  ส าหรบัระดบัการศกึษาสูงสุด 



ส่วนใหญ่จะจบการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นร้อยละ 60.4 รองลงมา คอื มธัยมศกึษาตอน

ปลาย รอ้ยละ 20.8 ปวช./ปวส./อนุปรญิญา รอ้ยละ 12.7 สูงกว่าปรญิญาตร ีรอ้ยละ 4.2 และต ่ากว่า

มธัยมศกึษาตอนปลาย1.9 ตามล าดบั บุคลากรทีต่อบค าถามส่วนใหญ่สงักดัฝ่ายบรกิารหอผูป่้วยใน 

คดิเป็นร้อยละ 41.0 ฝ่ายบรกิารผู้ป่วยนอก ร้อยละ 25.0 ฝ่ายส านักงาน ร้อยละ 8.5 ฝ่ายจดัซื้อจดั

จ้าง ร้อยละ 5.7 ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์และฝ่ายพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ร้อยละ 5.2 ฝ่ายการ

พยาบาล 4.7 และฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 4.2 ตามล าดบั โดยทีบุ่คลากรสว่นใหญ่มตี าแหน่งงานระดบั

เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 85.5 รองลงมา คอื หวัหน้าแผนก 11.8 และระดบัผู้จดัการ 2.4 ตามล าดบั อายุ

การท างาน ส่วนใหญ่ 1 ปีขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 5 ปี รอ้ยละ 27.8 รองลงมา คอื อายุงาน 5 ปีขึน้ไป แต่

ไม่เกนิ 10 ปี รอ้ยละ 23.6  อายุงาน 20 ปีขึน้ไป รอ้ยละ 22.2 อายุงาน10 ปีขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 15 ปี 

รอ้ยละ 11.8 อายุงาน 15 ปีขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 20 ปี รอ้ยละ 7.5 และอายุงาน ไม่เกนิ 1 ปี รอ้ยละ 7.1 

ตามล าดบั  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน น้อยกว่า 15,000 

บาท คดิเป็นร้อยละ 45.8 รองลงมา คอื 25,001-35,000 บาท ร้อยละ 23.1 15,000-25,000 บาท 

ร้อยละ 22.2 35,001 -45,000 บาท ร้อยละ 7.1 และ 45,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 1.9 ตามล าดบั 

ส าหรบัระดบัต าแหน่งงาน พบว่า พนักงานส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามมรีะดบัต าแหน่งพนักงาน 

คดิเป็นรอ้ยละ 38 รองลงมา คอื พนกังานอาวุโส รอ้ยละ 28 และหวัหน้าแผนก รอ้ยละ 16 ตามล าดบั 

ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ ของบริษัท โรง

พยาบาลวฒันแพทย ์ตรงั จ ากดั(มหาชน) ภาพรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจมาก ( ค่าเฉลีย่ = 3.65 ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.733 ) เมื่อพจิารณาแต่ละด้าน พบว่า บุคลากรมคีวามพงึพอใจมากที่สุด ใน

ด้านลกัษณะงาน ( ค่าเฉลี่ย = 4.02 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.793)  และรองลงมา คอื ด้านการน า

ของผูบ้รหิารและสมัพนัธ์ต่อผูบ้งัคบับญัชา ( ค่าเฉลีย่ = 3.80 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.739)   ดา้น

สภาพแวดล้อม และความปลอดภยัในการท างาน      ( ค่าเฉลี่ย = 3.77 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.759  )  ดา้นการอบรมและพฒันาสมรรถนะในการท างาน ( ค่าเฉลีย่ = 3.69 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

0.757 )   ด้านการประเมนิผลการปฏิบตังิาน   ( ค่าเฉลี่ย = 3.64 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.798 )   

ด้านการรกัษาสมดุลการท างานและครอบครวั ( ค่าเฉลี่ย = 3.57 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.768)  

ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ      ( ค่าเฉลี่ย = 3.38 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.785)   และด้าน

ความส าเรจ็ และความก้าวหน้าในการท างาน ( ค่าเฉลี่ย = 3.35 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.868  )  

ตามล าดบั  



ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจรวมของบุคลากรต่อการบรหิารทรพัยากรบุคคลของบรษิทั  

โรงพยาบาลวฒันแพทย์ ตรงั จ ากัด(มหาชน) จ าแนกตามฝ่าย โดยใช้สถิติวิเคราะห์ One Way 

Anova ในการใช้สถติทิดสอบค่าแปรปรวนทางเดียว พบว่ามคี่า Sig 0.035 ซึ่งมคี่าน้อยกว่า 0.05 

แสดงว่ามนีัยส าคญัทางสถิติ สรุปได้ว่าความพงึพอใจรวมของบุคลากรต่อการบรหิารทรพัยากร

บุคคล จ าแนกตามฝ่ายมคีวามพงึพอใจรวมที่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิที่ระดบั 0.05 

กล่าวคอื ฝ่ายมผีลต่อความพงึพอใจรวมของบุคลากรต่อการบรหิารทรพัยากรบุคคลของบรษิทั  โรง

พยาบาลวฒันแพทย ์ตรงั จ ากดั(มหาชน) จงึท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่เป็นรายคู่ดว้ย

วธิกีาร LSD พบว่า ผู้ที่สงักดัฝ่ายส านักงาน บรกิารผู้ป่วยนอก การพยาบาล สนับสนุนการแพทย์ 

และจดัซื้อจดัจา้ง มคีวามพงึพอใจรวมต่อการบรหิารทรพัยากรบุคคลแตกต่างกบัฝ่าย บรกิารผูป่้วย

ใน บญัชแีละการเงนิ และพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิทีร่ะดบั 0.05 โดยผูท้ี่

สงักดัฝ่ายส านกังาน บรกิารผูป่้วยนอก การพยาบาล สนบัสนุนการแพทย ์และจดัซือ้จดัจา้ง มคีวาม

พงึพอใจรวมต่อการบรหิารทรพัยากรบุคคลสงูกว่าฝ่ายบรกิารผูป่้วยใน บญัชแีละการเงนิ และพฒันา

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

 

อภิปรายผล 

 

ผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

บุคลากรบรษิทั โรงพยาบาลวฒันแพทย ์ตรงั จ ากดั(มหาชน) ผูว้จิยัอภปิรายผลในประเดน็ที่ส าคญั

ดงัต่อไปนี้ 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อความพงึพอใจรวมด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคล

ของบุคลากรบรษิัท โรงพยาบาลวฒันแพทย์ ตรงั จ ากดั(มหาชน) คอื ฝ่าย ส่วนเพศ อายุ ระดบั

ต าแหน่งงาน ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ ไม่ส่งผลต่อความพงึพอใจดา้นการบรหิารทรพัยากร

บุคคลของบุคลากรบรษิทั โรงพยาบาลวฒันแพทย์ ตรงั จ ากดั(มหาชน) ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั

ของ ทองค า ศรเีนตร (2561) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจการบรหิารทรพัยากรบุคคล

ของส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัยโสธร ผลการศกึษาพบว่า เพศ อายุและอายุราชการ การด ารง

ต าแหน่งงานที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจรวมด้านการบริหารทรพัยากรบุคคลของส านักงาน

สาธารณสุขจงัหวดัยโสธรไม่แตกต่างกนั  



ผลความพงึพอใจความพงึพอใจของบุคลากรต่อการบรหิารทรพัยากรบุคคลของบรษิทั โรง

พยาบาลวฒันแพทย์ ตรงั จ ากดั(มหาชน) มคีวามพงึพอใจในระดบัความพงึพอใจมาก ค่าเฉลี่ยที่ 

3.65 โดยการบริหารทรพัยากรบุคคลที่บุคลากรมีความพึงพอใจมากที่สุด คือด้านลักษณะงาน 

ค่าเฉลี่ย 4.02 อาจเนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่มคีวามรู้สกึว่า งานที่ท าหรอืงานที่ได้รบัมอบหมาย 

ตรงกบัต าแหน่งงาน ตรงกบัความสามารถ เป็นงานทีท่า้ทาย และพอใจกบังานทีท่ า 

อนัดบั 2 คอื ดา้นการน าของผูบ้รหิารและสมัพนัธ์ต่อผูบ้งัคบับญัชา ความพงึพอใจในระดบั

ความพงึพอใจมาก ค่าเฉลีย่ 3.80 บุคลากรสว่นใหญ่มคีวามรูส้กึว่าผูบ้รหิารเป็นผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ 

มกีารจดัการบรหิารคน บรหิารงานดมีปีระสทิธภิาพ ท าใหบุ้คลากรมคีวามสุขในการท างาน  

อนัดบั 3 คอื ดา้นสภาพแวดลอ้ม และความปลอดภยัในการท างาน ความพงึพอใจในระดบั

ความพงึพอใจมาก ค่าเฉลีย่ 3.77 บุคลากรสว่นใหญ่ มคีวามพงึพอใจในนโยบายของโรงพยาบาลใน

การสรา้งสภาพแวดลอ้ม สะอาด เป็นสดัส่วน และมบีรรยากาศทีด่ใีนการท างาน ท าใหบุ้คลากรรูส้กึ

มัน่ใจในความปลอดภยั 

อนัดบั 4 ดา้นการประเมนิผลการท างาน ความพงึพอใจในระดบัความพงึพอใจมากค่าเฉลีย่ 

3.69 บุคลากรส่วนใหญ่ พงึพอใจในหลกัเกณฑ์การประเมนิผลการท างานที่ชดัเจน การประเมนิมี

ความยุตธิรรม และเชื่อว่าปฏบิตังิานไดด้เียีย่ม หรอืท าประโยชน์ใหแ้ก่โรงพยาบาล ฉันไดร้บัการยก

ย่อง ชมเชย หรอืไดร้บัคะแนนการประเมนิทีด่ ี

อนัดบั 5 ดา้นการอบรมและพฒันาสมรรถนะในการท างาน ความพงึพอใจในระดบัความพงึ

พอใจมาก ค่าเฉลีย่ 3.64 บุคลากรส่วนใหญ่ พงึพอใจที่โรงพยาบาลสนับสนุน/ใหโ้อกาสแก่บุคลากร
ในการเพิม่พนูความรูใ้หต้นเอง โดยจดัใหม้กีารอบรมทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร อย่างเท่าเทยีม 

อนัดบั 6 ด้านรกัษาสมดุลการท างานและครอบครวั ความพงึพอใจในระดบัความพงึพอใจ

มาก ค่าเฉลีย่ 3.57 บุคลากรส่วนใหญ่พงึพอใจในงานและความพอเพยีงของอตัราก าลงั แต่บางครัง้

งานทีท่ าเป้าหมายเพือ่ค่าตอบแทนทีไ่ดร้บั ท าใหเ้วลาสว่นตวั หรอืการออกก าลงักายน้อยลง 

อนัดบั 7 ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดกิาร ความพงึพอใจในระดบัความพงึพอใจมาก ค่าเฉลีย่ 

3.38  บุคลากรส่วนใหญ่ อยู่ในระดบัเจ้าหน้าที่และสงักดัฝ่ายที่บุคลากรในฝ่ายส่วนใหญ่เป็นระดบั

เจา้หน้าที ่มฝ่ีายวชิาชพีท าแบบสอบถามน้อย จงึท าใหบุ้คลากรทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มี่ระดบั

รายไดไ้ม่เกนิ 15,000 บาท จงึใหร้ะดบัความพงึพอใจน้อยกว่าดา้นอื่นๆ 



อนัดบั 8 ดา้นความส าเรจ็และความก้าวหน้าในหน้าทีง่าน ความพงึพอใจในระดบัความพงึ

พอใจปานกลาง ค่าเฉลีย่ 3.35 เนื่องจาบุคลากรส่วนใหญ่เป็นระดบัเจา้หน้าที ่เป็นมอีายุงาน 1- 5 ปี 

จงึยงัมองไม่ถงึความส าเรจ็ เป้าหมาย และการเลื่อนต าแหน่งตามความกา้วหน้าในเสน้ทางอาชพี 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

 1. บรษิทัฯควรทบทวนหรอืส่งเสรมิแรงจูงใจในการท างานหรอืจดัให้มสีวสัดกิารต่างๆ เพื่อ

เป็นการจงูเพิม่ความพงึพอใจในดา้นค่าตอบแทนและสวสัดกิาร 

2. บุคลากรทีเ่ขา้ใหม่มอีายุงานน้อยกว่า 5 ปี ควรเพิม่การสือ่สาร การแนะน า หรอืการอบรม

เกีย่วกบัการวางแผน การบรรลุตามเป้าหมาย ความส าเรจ็ของงานและความก้าวหน้าในอาชพี                             

 3. สามารถเพิม่เครื่องมอืในการเก็บขอ้มูล เช่น การสมัภาษณ์ การสงัเกต เพื่อให้ได้ขอ้มูล

เชงิคุณภาพและไดข้อ้มลูครอบคลุมมากขึน้ 

4. ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามภาพรวมองค์กรมีการบริหารที่ดีอยู่แล้ว อาจเพิ่มเติม

โครงการเกีย่วกบัการออมทรพัย ์
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