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บทคัดย่อ
รายงานการค้นคว้าอิสระและบทความวิจยั ฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจด้านการบริหารทรัพยากรบุค คลของบุคลากร บริษัท โรงพยาบาลวัฒน
แพทย์ ตรัง จากัด(มหาชน) ประชากรทีท่ าการวิจยั คือ บุคลากร บริษทั โรงพยาบาลวัฒนแพทย์
ตรัง จากัด(มหาชน) จานวน 450 คน และใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จานวน 212 ชุด จากนัน้ ข้อมูลทีไ่ ด้จากการตอบแบบสอบถามของประชากร ทาการประมวลผลด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมทางสถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ร้อยละ (Percentage)
ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่าง 2
กลุ่มที่เป็ นอิสระต่อกัน (Independent Samples) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One-way Anova)
ผลจากการศึกษาวิจยั พบว่า กลุ่มประชากรเป็ นเพศชาย 21 คน เพศหญิง 191 คน โดย
ส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง 26-35 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดฝ่ ายบริการหอผู้ป่วยใน ระดับ
เจ้าหน้าที่ อายุงาน 1-5 ปี และมีรายได้เฉลีย่ น้อยกว่า 15,000 บาท โดยภาพรวมบุคลากรพึงพอใจ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับพึงพอใจมาก โดยการบริหารทรัพยากรบุคคลที่บุคลากรมี
ความพึงพอใจมากทีส่ ุด คือด้านลักษณะงาน ค่าเฉลีย่ 4.02 รองลงมา คือ ด้านการนาของผูบ้ ริหาร
และสัมพันธ์ต่อผู้บงั คับบัญชา ค่าเฉลี่ย 3.80 และด้านสภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในการ
ทางาน ค่าเฉลีย่ 3.77 ตามลาดับ
และพบว่าปั จจัยส่ว นบุค คล ฝ่ าย มีผ ลต่อ ความพึงพอใจรวมของบุค ลากรในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ส่วนเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่งงาน อายุการทางาน และรายได้เฉลีย่
ไม่มผี ลต่อความพึงพอใจรวมของบุคลากรในการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษทั โรงพยาบาล
วัฒนแพทย์ ตรัง จากัด(มหาชน) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ ,การบริ หารงานทรัพยากรบุคคล , บริ ษทั โรงพยาบาลวัฒนแพทย์
ตรัง จากัด(มหาชน)

1

2

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

Factors affecting human resource management satisfaction of
personnel Wattanapat Hospital Trang Public Company Limited
Maneenate Kongnakorm2and Asst. Prof. Dr. Piraphat Phakkiri 2

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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บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
จากสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในปั จจุบนั พบว่า การที่องค์กรจะประสบความส าเร็จ
และบรรลุ ไ ด้ต ามเป้ าหมายนั ้น มัก ขึ้น อยู่ กับ การบริห ารทรัพ ยากรที่มีอ ยู่ ภ ายในองค์ ก รให้ มี
ประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็ นด้านบุคคล ด้านเงินทุน ด้านวัสดุอุปกรณ์ ก็นับว่ามีความสาคัญอย่างยิง่
องค์กรจาเป็ นทีจ่ ะต้องสรรหา ดูแล และรักษาบุคคลทีม่ อี ยู่ในองค์กรให้ธารงอยู่กบั องค์กร พร้อมกับ
การพัฒ นาบุ ค คลเหล่ า นัน้ ให้มีก ารพัฒ นาอยู่ส ม่ า เสมอ เพื่อ เพิ่ม ทัก ษะ ความรู้ ความสามารถ
ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในองค์กรอย่างมีความสุข รักษาสมดุลทัง้ ชีวติ การทางานและชีวติ ส่ว นตัว
โดยการบริห ารทรัพยากรบุค คลเริ่มตัง้ แต่กระบวนการสรรหาและคัดเลือ ก มุ่งเลือกสรรคนดี มี
ความรู้ ความสามารถ เข้ามาปฏิบตั งิ าน และเมื่อเราได้คดั สรรให้บุคลากรเหล่านี้เข้ามาอยู่ในองค์กร
แล้ว งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลจะต้อ งดูแล
ฝึ กอบรมและพัฒนาให้พนักงานเป็ นบุคคลที่เก่ง ได้รบั ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ี
ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการเปลีย่ นแปลงของโลกธุรกิจที่มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทจ่ี ะเป็ นฐานเสริมให้พนักงานปฏิบตั งิ านได้มปี ระสิทธิภาพ และพร้ อม
จะปฏิบตั งิ านที่ท้าทายความรู้ ความสามารถ สร้างความสาเร็จให้แก่องค์กรมากยิง่ ขึ้น นอกจากนี้
การบริหารงานบุคคลมีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ เนื่องทรัพยากรมนุ ษย์นับว่าเป็ นองค์ประกอบที่
สาคัญทีส่ ุด และถือเป็ นหัวใจของความสาเร็จขององค์กร มีความสาคัญต่อการกาหนดทิศทางในการ
พัฒนา การบริหารจัดการ การคิดค้นนวัต กรรม และการใช้ทรัพยากรทุกชนิด หากองค์กรใดมี
กาลังคนทีม่ คี ุณภาพองค์กรนัน้ ย่อมจะประสบความสาเร็จได้เป็ นอย่างดี (รุ่ง แก้วแดง 2542 : 129)
และสิง่ ทีส่ าคัญทีส่ ุดนอกเหนือจากกระบวนการเหล่านี้ คือ เราจะทาอย่างไรให้ บุคลากรเกิด
ความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคล อยู่ดว้ ยกันในองค์กรด้วยความรัก ความสามัคคี สัมผัสได้ถงึ
ความอบอุ่น ความเป็ นครอบครัว ความเป็ นบ้านหลังทีส่ องทีพ่ ร้อมให้ทุกคนได้พกั พิงตลอดเวลา ซึ่ง
จะส่งผลให้พนักงานเกิดความตัง้ ใจทีจ่ ะทางานให้กบั องค์กรอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ เพือ่ บรรลุ
เป้ าหมายขององค์ก ร นาพาองค์สู่ความสาเร็จอย่างมันคงและถาวร
่
ดังนัน้ การทาให้บุค ลากรใน
องค์กรเกิดความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรจึงเป็ นสิง่ สาคัญทีจ่ ะเป็ นแรงจูงใจ
ให้ บุ ค ลากรคงอยู่ ก ับ องค์ ก ร และมีค วามมุ่ ง มัน่ ที่จ ะท างานให้ กับ องค์ก ร จนองค์ ก ร ประสบ
ความสาเร็จและบรรลุตามเป้ าหมายสูงสุด

ด้วยเหตุน้ี ผู้วจิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่า ปั จจัยใดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากร บริษทั โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จากัด(มหาชน) เพื่อนา
ข้ อ มู ล จากการวิจ ัย มาเป็ นแนวทางในการปรับ ใช้ ใ นการกา รบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คล ให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทาให้องค์กรบรรลุตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้
วัตถุประสงค์ของกำรวิ จยั
เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษทั โรง
พยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จากัด(มหาชน)
สมมติ ฐำนของกำรวิ จยั
ปั จจัยส่วนบุคคลของบุคลากรบริษทั โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จากัด(มหาชน) ที่
แตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจรวมในการบริหารทรัพยากรบุคคลต่างกัน
ขอบเขตของกำรวิ จยั
การศึกษานี้เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยทาการวิจ ั ยจาก
บุคลากรของบริษทั โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จากัด(มหาชน) จานวนบุคลากรรวม 450 คน
ตัวแปรต้น ได้แก่ ปั จจัยส่วนบุคคลของบุคลากร เพศ อายุ ระดับการศึกษา ฝ่ าย ระดับ
ตาแหน่งในองค์กร อายุการทางาน รายได้
ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากรบุคคล แบ่งออกเป็ น 8 ด้าน ได้แก่
- ด้านลักษณะงาน
- ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- ด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทางาน
- ด้านรักษาสมดุลการทางานและครอบครัว
- ด้านความสาเร็จและความก้าวหน้าในหน้าทีง่ าน
- ด้านการประเมินผลการทางาน

- ด้านการอบรมและพัฒนาสมรรถนะในการทางาน
- ด้านการนาของผูบ้ ริหารและผูบ้ งั คับบัญชา
แนวคิ ด ทฤษฎี และงำนวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
งานวิจยั นี้ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องดังนี้
ควำมหมำยของควำมพึงพอใจ
ความพึงพอใจ (Satisfaction) ได้มผี ู้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้หลายความหมาย
ดังนี้
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า พึง
พอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับควำมพึงพอใจ
อ้างถึงทฤษฎีค วามต้องการของมาสโลว์ ( Maslow 1970, 23-25) เป็ นทฤษฎีเ กี่ยวกับ
แรงจูงใจหรือความต้องการทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับและมีช่อื เสียงทีส่ ุดทฤษฎีหนึ่ง
1. ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็ นความต้องการลาดับต่ าสุดและ
เป็ นพื้นฐานของชีวติ ได้แก่ ความต้องการเพื่อตอบสนองความหิว ความต้องการเพื่อความอยู่รอด
ของชีวติ ปั จจัยสี่ ดังนัน้ ในขัน้ แรกองค์กรจะต้องตอบสนองความต้องการของพนักงานโดยการจ่าย
ค่าจ้างและผลตอบแทนเพือ่ ให้พนักงานสามารถนาเงินไปใช้จ่ายในการดารงชีวติ ของแต่ละคน
2. ความต้องการความมันคงปลอดภั
่
ย (Safety or Security Needs) เมื่อความต้องการด้าน
ร่างกายได้รบั การตอบสนองแล้ว ความต้องการต่อไป คือ ความมันคงปลอดภั
่
ยก็จะเข้ามามีบทบาท
ในพฤติกรรมของมนุ ษย์ ได้แก่ การมีความปลอดภัยในชีวติ การมีประกันสุขภาพ ประกันอุบตั เิ หตุ
การตรวจสุขภาพประจาปี เป็ นต้น ส่วนความมันคงทางทรั
่
พย์สนิ หรือเงินเดือน ได้แก่ การมีอาชีพ
การงานมันคง
่ เงินเดือนที่เพิม่ ขึ้นในการทางาน การได้เลื่อนขัน้ เลื่อนตาแหน่ ง การได้ปรับเงิน
ประจาปี การได้รบั เงินโบนัสรางวัลประจาปี อันจะเป็ นข้อมูลในการตัดสินใจลาออกจากงานหรือการ
พิจารณาเลือกงานใหม่
3. ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เมื่อความต้องการทัง้ 2 ประการได้รบั การตอบ
รับแล้วความต้องการในระดับที่สูงกว่า จะเข้ามามีผลต่อพฤติกรรมของมนุ ษย์ความต้องการทาง
สังคม ได้แก่ ความต้องการการยอมรับในผลงาน การมีผู้คนรู้จกั เชิดหน้าชูตาความเป็ นมิตรที่ดี

ความมีมนุ ษย์สมั พันธ์ท่ดี ีและความเชื่อใจและไว้วางใจของหัวหน้า ตลอดจนองค์กรต้องมองเห็น
คุณค่าของบุคลากรยอมรับความคิดเห็นของเขาเหล่านัน้ ด้วยการยกยองชมเชยเมื่อมีโอกาส
4. ความต้องการได้รบั การยกย่องในสังคม (Esteem Needs) หมายรวมถึง ความเชื่อมันใน
่
ตนเอง ความสาเร็จ ตลอดจนต้องการเป็ นทีย่ อมรับนับถือของคนทัง้ หลาย
5. ความต้ อ งการความส าเร็จ ในชีว ิต (Self-actualization Needs) เมื่อ มนุ ษ ย์ไ ด้ร ับ การ
ตอบสนองทัง้ 4 ระดับแล้ว มนุษย์จะทางานเพือ่ อยากรู้ว่าตนมีศกั ยภาพแค่ไหน และพยายามพัฒนา
ศักยภาพของตนไปสูจ่ ุดสูงสุด เกิดการพัฒนาตนเองทัง้ ความรูแ้ ละการทางาน
จึงสรุปได้ว่า การทาให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจ มีทศั คติเชิงบวกในการบริหารงาน มี
ความรัก ความผูกพัน และความจงรักภักดีต่อองค์กร องค์ประกอบพื้นฐานมาจากการตอบสนอง
ความต้องการพื้นฐานของบุคคล หากเราสามารถตอบสนองได้ตรงความต้องการ เราก็จะสามารถ
ธารงรักษาให้บุคลากรอยู่กบั องค์กรอย่างยังยื
่ น
ควำมหมำยของกำรบริ หำรทรัพยำกรมนุษย์
ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์แยกออกเป็ น 2 ประเด็น คือ
1. การบริห าร ( Management ) เมสคอลและคณะ ( Mescon , Albert and Kheddouri
1985 : 4 ) ได้ให้ความหมายของคาว่าการบริหาร คือ กระบวนการวางแผน การจัดองค์กร การสัง่
การ และการ ควบคุมการปฏิบตั ิงาน ของสมาชิกในองค์การ และการใช้ทรัพยากรอื่นใดที่ท าให้
องค์การบรรลุเป้ าหมาย การบริหารจะเป็ นกิจกรรมหรือวิธกี ารทีบ่ ุคคลหนึ่งกระทาต่อบุคคลหนึ่ง หรือ
หลายบุคคล เพื่อให้งานนัน้ สาเร็จ ลักษณะของการบริหารจึงต้องประกอบด้วย ผูท้ ท่ี าหน้าทีบ่ ริหาร
เรียกชื่อต่าง ๆ กัน เช่น เจ้านาย ผู้บงั คับบัญชา หัวหน้า ผู้จดั การ ผู้อานวยการ เป็ นต้น ส่วนผู้ถูก
บริหารเรียกชื่อว่า ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ลูกน้อง เจ้าหน้าที่ เป็ นต้น บุคคลทัง้ สองกลุ่มจะมีความสัมพันธ์
กัน ลัก ษณะความสัม พัน ธ์ เ หล่ า นี้ มีผ ลต่ อ ประสิท ธิ ภ าพของหน่ ว ยงานหรือ องค์ ก าร ถ้ า มี
ความสัม พัน ธ์ ใ นทางที่ดี แนวโน้ ม ของการด าเนิ น ขององค์ ก ารก็ เ ป็ นไปได้ ด้ ว ยดี แต่ ถ้ า มี
ความสัมพันธ์ท่ไี ม่ดแี ล้ว ความสาเร็จจะเป็ นไปด้วยความยากลาบาก เกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกัน
ไม่บรรลุตามเป้ าหมายทีว่ างไว้หรือการบรรลุเป็ นไปอย่างช้า
2. ทรัพยากรมนุ ษย์ ( Human Resource ) คาว่า ทรัพยากรมนุ ษย์ ถ้าแปลตามตัวอักษร
แล้ว แปลว่า คนมีค่าเป็ นทรัพย์ ซึ่งหมายถึง มนุ ษย์เป็ นสิง่ ที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม เช่นเดียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่นื ๆ กล่าวคือ คนใน หน่วยงาน หรือองค์การเป็ นสิง่ มีค่า จึงเป็ นการสมควรที่
จะต้องทานุบารุงรักษาให้คนมีคุณค่าเหมาะสม กับองค์การให้นานเท่านาน เพราะความมีค่าของคน

นัน้ สามารถก่อให้เกิดผลผลิตต่อองค์การได้ ก็ เท่ากับเป็ นหลักประกันที่จะทาให้องค์การอยู่รอด
ปลอดภัยและรุ่งเรือง (ทองศรี กําภู ณ อยุธยา 2534 : 151 )
สรุปได้ว่า คน หรือบุคคล หรือทรัพยากรมนุ ษ ย์ เป็ นทรัพยากรหลักที่สาคัญ ขององค์กร
องค์กรจะเติบโตและยังยื
่ นอยู่ได้ขน้ึ อยู่กบั การมีบุคลากรที่ มปี ระสิทธิภาพนาพาองค์กรสู่ความสาเร็จ
บรรลุเป้ าหมายทีว่ างไว้ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารหรือผู้นาองค์กรจึงต้องมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการ
บริหาร เพราะผูบ้ ริหารก็ถอื เป็ นบุคคลสาคัญทีมผี ลต่อการตัดสินใจในการคงอยู่ของบุคลากร ความ
ผูกพันและจงรักภักดีต่อองค์กร ดังนัน้ องค์กรจึงควรทีจ่ ะสารวจความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหาร เพื่อที่จะสามารถตอบสนอง หรือแก้ไขปั ญหาได้ต รงจุด
หรือ สิ่ง ใดที่ดีจ ะได้พ ัฒ นาด าเนิ น การต่ อ ไป จากกระบวนการบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ข้า งต้ น
สามารถนามาสรุปและทาแบบประเมินเพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยแบ่งปั จจัยเป็ น 8 ด้าน ข้างต้น
วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใ ช้ว ิจ ัย ในครัง้ นี้ คือ บุ ค ลากรบริษัท โรงพยาบาลวัฒ นแพทย์ ตรัง จ ากัด
(มหาชน) จานวน 450 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างคานวณจากสูตรการคานวนหากลุ่มตัวอย่าง
กรณีทราบจานวนประชากรของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่าง 212 ตัวอย่าง
การสร้างเครื่องมือในการวิ จยั
ในการศึกษาวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการวิจยั โดยเก็บ
ข้อมูลจากแบบสอบถาม จานวน 1 ชุด แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ระดับตาแหน่งในองค์กร ฝ่ าย อายุการทางาน และรายได้ เป็ นคาถามแบบเลือกตอบ จานวน 7 ข้อ
ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) และการเรียงลาดับ ( Ordinal Scale)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของบริษทั โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จากัด(มหาชน) ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ โดยศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของบริษทั ฯ ทัง้ 8 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านลักษณะงาน 2.ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ

3.ด้านสภาพแวดล้อ มและความปลอดภัยในการท างาน 4.ด้านการรักษาสมดุล การท างานและ
ครอบครัว 5.ด้านความสาเร็จและความก้าวหน้าในหน้าทีง่ าน 6.ด้านการอบรมและพัฒนาสมรรถนะ
ในการทางาน 7.ด้านการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน 8.ด้านผูบ้ ริหารและผู้บงั คับบัญชา
ตอนที่ 3 เป็ นข้อ เสนอแนะ มีล ัก ษณะเป็ นค าถามปลายเปิ ดที่เ ปิ ดโอกาสให้ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
วิ ธีการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลทีผ่ ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์มาวิเคราะห์ โดยวิธกี ารทางสถิตแิ ละเสนอ
ผลการวิจยั โดยการพรรณนาอธิบายประกอบตารางแสดงข้อมูลทางสถิติ ดังนี้
ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 เป็ นข้อมูลเกีย่ วกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในส่วนนี้ ผูว้ จิ ยั ใช้ค่าร้อยละในการวิเคราะห์และนาเสนอเป็ นตารางประกอบคา
บรรยาย
ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ
บริห ารทรัพ ยากรบุ ค คลของบริษัท โรงพยาบาลวัฒ นแพทย์ ตรัง จ ากัด (มหาชน) ของผู้ต อบ
แบบสอบถาม ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในตอนนี้ ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารแจกแจงแบบทีหรือการทดสอบ t - test
ใช้ใ นการทดสอบความแตกต่ า งระหว่ า ง ค่ า เฉลี่ย ของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง 2 กลุ่ ม ที่ เ ป็ น อิส ระต่ อ กัน
(Independent Samples) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Anova) ซึง่ ใน
การศึกษาครัง้ นี้ใช้สาหรับทดสอบค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปรต้น คือ ปั จจัยส่วนบุคคล ตัวแปรตาม คือ
ความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ โดยใช้รอ้ ยละ ค่าเฉลีย่ น้ าหนัก ( 𝑋̅ ) ความ
เบีย่ งแบนมาตรฐาน (S.D.) ในการวิเคราะห์และนาเสนอเป็ นตารางประกอบคาบรรยาย
ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 3 เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ผูว้ จิ ยั ได้นาความคิดเห็น
มาสรุปรวบรวมเป็ นรายงานนาเสนอประกอบคาบรรยาย
ผลการวิ จยั
บุคลากรบริษทั โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จากัด(มหาชน) ทีต่ อบแบบสอบถามมีจานวน
ทัง้ สิน้ 212 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 90.1 และเป็ นเพศชาย ร้อยละ 9.9 ซึง่ ส่วนใหญ่มอี ายุ
26-35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 44.8 รองลงมา คือ อายุ 36-45 ปี และ อายุ 46-55 ปี ร้อยละ 23.6 อายุไม่
เกิน 25 ปี ร้อยละ 6.6 และอายุ 56 ปี ข้นึ ไป ร้อยละ 1.4 ตามลาดับ สาหรับระดับการศึกษาสูงสุด

ส่วนใหญ่จะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 60.4 รองลงมา คือ มัธยมศึกษาตอน
ปลาย ร้อยละ 20.8 ปวช./ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 12.7 สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 4.2 และต่ากว่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย1.9 ตามลาดับ บุคลากรทีต่ อบคาถามส่วนใหญ่สงั กัดฝ่ ายบริการหอผูป้ ่ วยใน
คิดเป็ นร้อยละ 41.0 ฝ่ ายบริการผู้ป่วยนอก ร้อยละ 25.0 ฝ่ ายสานักงาน ร้อยละ 8.5 ฝ่ ายจัดซื้อจัด
จ้าง ร้อยละ 5.7 ฝ่ ายสนับสนุ นการแพทย์และฝ่ ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร้อยละ 5.2 ฝ่ ายการ
พยาบาล 4.7 และฝ่ ายบัญชีและการเงิน 4.2 ตามลาดับ โดยทีบ่ ุคลากรส่วนใหญ่มตี าแหน่งงานระดับ
เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 85.5 รองลงมา คือ หัวหน้าแผนก 11.8 และระดับผู้จดั การ 2.4 ตามลาดับ อายุ
การทางาน ส่วนใหญ่ 1 ปี ขน้ึ ไป แต่ไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 27.8 รองลงมา คือ อายุงาน 5 ปี ขน้ึ ไป แต่
ไม่เกิน 10 ปี ร้อยละ 23.6 อายุงาน 20 ปี ขน้ึ ไป ร้อยละ 22.2 อายุงาน10 ปี ขน้ึ ไป แต่ไม่เกิน 15 ปี
ร้อยละ 11.8 อายุงาน 15 ปี ขน้ึ ไป แต่ไม่เกิน 20 ปี ร้อยละ 7.5 และอายุงาน ไม่เกิน 1 ปี ร้อยละ 7.1
ตามลาดับ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มรี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน น้อยกว่า 15,000
บาท คิดเป็ นร้อยละ 45.8 รองลงมา คือ 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 ตามลาดับ
สาหรับระดับตาแหน่ งงาน พบว่า พนักงานส่วนใหญ่ท่ตี อบแบบสอบถามมีระดับตาแหน่ งพนักงาน
คิดเป็ นร้อยละ 38 รองลงมา คือ พนักงานอาวุโส ร้อยละ 28 และหัวหน้าแผนก ร้อยละ 16 ตามลาดับ
ความพึง พอใจของบุ ค ลากรต่ อ การบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คลด้า นต่ า งๆ ของบริษัท โรง
พยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จากัด(มหาชน) ภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( ค่าเฉลีย่ = 3.65 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.733 ) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจมากที่สุด ใน
ด้านลักษณะงาน ( ค่าเฉลี่ย = 4.02 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.793) และรองลงมา คือ ด้านการนา
ของผูบ้ ริหารและสัมพันธ์ต่อผูบ้ งั คับบัญชา ( ค่าเฉลีย่ = 3.80 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.739) ด้าน
สภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในการทางาน
( ค่าเฉลี่ย = 3.77 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.759 ) ด้านการอบรมและพัฒนาสมรรถนะในการทางาน ( ค่าเฉลีย่ = 3.69 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
0.757 ) ด้านการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ( ค่าเฉลี่ย = 3.64 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.798 )
ด้านการรักษาสมดุลการทางานและครอบครัว ( ค่าเฉลี่ย = 3.57 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.768)
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ( ค่าเฉลี่ย = 3.38 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.785) และด้าน
ความสาเร็จ และความก้าวหน้าในการทางาน ( ค่าเฉลี่ย = 3.35 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.868 )
ตามลาดับ

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจรวมของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษทั
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จากัด(มหาชน) จาแนกตามฝ่ าย โดยใช้ส ถิติว ิเ คราะห์ One Way
Anova ในการใช้สถิตทิ ดสอบค่าแปรปรวนทางเดียว พบว่ามีค่า Sig 0.035 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05
แสดงว่ามีนัยสาคัญทางสถิติ สรุปได้ ว่าความพึงพอใจรวมของบุคลากรต่อการบริหารทรัพ ยากร
บุคคล จาแนกตามฝ่ ายมีความพึงพอใจรวมที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
กล่าวคือ ฝ่ ายมีผลต่อความพึงพอใจรวมของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษทั โรง
พยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จากัด(มหาชน) จึงทาการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ เป็ นรายคู่ดว้ ย
วิธกี าร LSD พบว่า ผู้ท่สี งั กัดฝ่ ายสานักงาน บริการผู้ป่วยนอก การพยาบาล สนับสนุ นการแพทย์
และจัดซื้อจัดจ้าง มีความพึงพอใจรวมต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลแตกต่างกับฝ่ าย บริการผูป้ ่ วย
ใน บัญชีและการเงิน และพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ ทีร่ ะดับ 0.05 โดยผูท้ ่ี
สังกัดฝ่ ายสานักงาน บริการผูป้ ่ วยนอก การพยาบาล สนับสนุนการแพทย์ และจัดซือ้ จัดจ้าง มีความ
พึงพอใจรวมต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลสูงกว่าฝ่ ายบริการผูป้ ่ วยใน บัญชีและการเงิน และพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
อภิ ปรายผล
ผลการวิจ ัย เรื่อ ง ปั จ จัย ที่ส่ง ผลต่ อ ความพึง พอใจด้า นการบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คลของ
บุคลากรบริษทั โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จากัด(มหาชน) ผูว้ จิ ยั อภิปรายผลในประเด็นที่สาคัญ
ดังต่อไปนี้
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ท่สี ่งผลต่อความพึงพอใจรวมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของบุคลากรบริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จากัด(มหาชน) คือ ฝ่ าย ส่วนเพศ อายุ ระดับ
ตาแหน่งงาน ระดับการศึกษา และรายได้เฉลีย่ ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของบุคลากรบริษทั โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จากัด(มหาชน) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ทองคา ศรีเนตร (2561) ศึกษาเรื่อง ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุและอายุราชการ การดารง
ต าแหน่ งงานที่แ ตกต่ างกัน มีค วามพึงพอใจรวมด้า นการบริห ารทรัพ ยากรบุค คลของส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดยโสธรไม่แตกต่างกัน

ผลความพึงพอใจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษทั โรง
พยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จากัด(มหาชน) มีความพึงพอใจในระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยที่
3.65 โดยการบริห ารทรัพ ยากรบุค คลที่บุค ลากรมีค วามพึงพอใจมากที่สุ ด คือ ด้านลักษณะงาน
ค่าเฉลี่ย 4.02 อาจเนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่มคี วามรู้สกึ ว่า งานที่ทาหรืองานที่ได้รบั มอบหมาย
ตรงกับตาแหน่งงาน ตรงกับความสามารถ เป็ นงานทีท่ า้ ทาย และพอใจกับงานทีท่ า
อันดับ 2 คือ ด้านการนาของผูบ้ ริหารและสัมพันธ์ต่อผูบ้ งั คับบัญชา ความพึงพอใจในระดับ
ความพึงพอใจมาก ค่าเฉลีย่ 3.80 บุคลากรส่วนใหญ่มคี วามรูส้ กึ ว่าผูบ้ ริหารเป็ นผูน้ าทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มีการจัดการบริหารคน บริหารงานดีมปี ระสิทธิภาพ ทาให้บุคลากรมีความสุขในการทางาน
อันดับ 3 คือ ด้านสภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในการทางาน ความพึงพอใจในระดับ
ความพึงพอใจมาก ค่าเฉลีย่ 3.77 บุคลากรส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในนโยบายของโรงพยาบาลใน
การสร้างสภาพแวดล้อม สะอาด เป็ นสัดส่วน และมีบรรยากาศทีด่ ใี นการทางาน ทาให้บุคลากรรูส้ กึ
มันใจในความปลอดภั
่
ย
อันดับ 4 ด้านการประเมินผลการทางาน ความพึงพอใจในระดับความพึงพอใจมากค่าเฉลีย่
3.69 บุคลากรส่วนใหญ่ พึงพอใจในหลักเกณฑ์การประเมินผลการทางานที่ชดั เจน การประเมินมี
ความยุตธิ รรม และเชื่อว่าปฏิบตั งิ านได้ดเี ยีย่ ม หรือทาประโยชน์ให้แก่โรงพยาบาล ฉันได้รบั การยก
ย่อง ชมเชย หรือได้รบั คะแนนการประเมินทีด่ ี
อันดับ 5 ด้านการอบรมและพัฒนาสมรรถนะในการทางาน ความพึงพอใจในระดับความพึง
พอใจมาก ค่าเฉลีย่ 3.64 บุคลากรส่วนใหญ่ พึงพอใจที่โรงพยาบาลสนับสนุน/ให้โอกาสแก่บุคลากร
ในการเพิม่ พูนความรูใ้ ห้ตนเอง โดยจัดให้มกี ารอบรมทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร อย่างเท่าเทียม
อันดับ 6 ด้านรักษาสมดุลการทางานและครอบครัว ความพึงพอใจในระดับความพึงพอใจ
มาก ค่าเฉลีย่ 3.57 บุคลากรส่วนใหญ่พงึ พอใจในงานและความพอเพียงของอัตรากาลัง แต่บางครัง้
งานทีท่ าเป้ าหมายเพือ่ ค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั ทาให้เวลาส่วนตัว หรือการออกกาลังกายน้อยลง
อันดับ 7 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ความพึงพอใจในระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลีย่
3.38 บุคลากรส่วนใหญ่ อยู่ในระดับเจ้าหน้าที่และสังกัดฝ่ ายที่บุคลากรในฝ่ ายส่วนใหญ่เป็ นระดับ
เจ้าหน้าที่ มีฝ่ายวิชาชีพทาแบบสอบถามน้อย จึงทาให้บุคลากรทีต่ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ม่รี ะดับ
รายได้ไม่เกิน 15,000 บาท จึงให้ระดับความพึงพอใจน้อยกว่าด้านอื่นๆ

อันดับ 8 ด้านความสาเร็จและความก้าวหน้าในหน้ าทีง่ าน ความพึงพอใจในระดับความพึง
พอใจปานกลาง ค่าเฉลีย่ 3.35 เนื่องจาบุคลากรส่วนใหญ่เป็ นระดับเจ้าหน้าที่ เป็ นมีอายุงาน 1- 5 ปี
จึงยังมองไม่ถงึ ความสาเร็จ เป้ าหมาย และการเลื่อนตาแหน่งตามความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ
ข้อเสนอแนะ
1. บริษทั ฯควรทบทวนหรือส่งเสริมแรงจูงใจในการทางานหรือจัดให้มสี วัสดิการต่างๆ เพื่อ
เป็ นการจูงเพิม่ ความพึงพอใจในด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
2. บุคลากรทีเ่ ข้าใหม่มอี ายุงานน้อยกว่า 5 ปี ควรเพิม่ การสือ่ สาร การแนะนา หรือการอบรม
เกีย่ วกับการวางแผน การบรรลุตามเป้ าหมาย ความสาเร็จของงานและความก้าวหน้าในอาชีพ
3. สามารถเพิม่ เครื่องมือในการเก็บข้อมูล เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต เพื่อให้ได้ขอ้ มูล
เชิงคุณภาพและได้ขอ้ มูลครอบคลุมมากขึน้
4. ข้อ เสนอแนะจากแบบสอบถามภาพรวมองค์กรมีการบริหารที่ดีอยู่แล้ว อาจเพิ่ มเติม
โครงการเกีย่ วกับการออมทรัพย์
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