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ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

บริษัทแม่กลองเวชกจิ จํากดั 

OPERATING SATISFACTION OF EMPLOYEES WORKING IN 

MAEKLONG VECHAKIT CO., LTD. 

รุจิรา  ทศันบรรจง 1   ดร.ณฐัพนัธ์  บวัวราภรณ์ 2 

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของ

พนกังาน บริษทัแม่กลองเวชกิจ จาํกดั กลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานบริษทัแม่กลองเวช

กิจ จาํกดั จาํนวน 92 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามซ่ึงมีค่า

ความเช่ือมัน่ 0.9298 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test  

 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30 ปี

และตํ่ากว่า การศึกษาระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการทาํงาน 5 ปีและ

ตํ่ากวา่ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 9,000 บาทและตํ่ากวา่ พนกังานปฏิบติังานส่วนใหญ่อยู่

ฝ่ายการพยาบาล มีเหตุผลท่ีเลือกทาํงานท่ี บริษทั แม่กลองเวชกิจ จาํกดั เพราะใกล้

บา้น มีจาํนวนชัว่โมงในการปฏิบติังานต่อวนั มากกวา่ชัว่โมงปกติ 9 ชัว่โมง 

 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานในระดบัมาก ได้แก่ ดา้นความสัมพนัธ์อนัดีในหน่วยงาน และมีความพึง

พอใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นความมัน่คงและความเจริญกา้วหน้าในตาํแหน่ง

งาน ,ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ และดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

____________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารย ์ประจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนกังานต่อปัจจยัส่วนบุคคล

โดยรวมและรายดา้น พบว่าพนกังานท่ีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ใน

การทาํงาน รายได้เฉล่ียต่อเดือน ฝ่ายในการปฏิบติังาน และจาํนวนชั่วโมงในการ

ทาํงานต่อวนั ต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั ส่วนพนกังานท่ีมีเหตุผล

ในการเลือกทาํงานท่ีบริษทัแม่กลองเวชกิจจาํกดั ต่างกนัมีความพึงพอใจ ด้านความ

มัน่คงและความก้าวหน้า ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ ความสัมพนัธ์อันดีใน

หน่วยงาน และดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 

คําสําคัญ:  เปรียบเทียบความพึงพอใจ 

ABSTRACT 

The study objective is to investigate and compare operating satisfaction of 

employees working in Maeklong Vechakit Co., Ltd. The collected samples were 92 

employees working in the company, and used questionnaires at reliability level of 

0.9298 as a tool for data collection. Statistics used in data analysis were Percentage, 

Mean, Standard Deviation, T-Test and F-Test   

The results revealed that most participants were female, aged 30 years old 

and below, held undergraduate education, had 5 years working experience and less, 

earned average monthly income of 9,000 Baht and below. Most employees worked 

in nursing department and chose to work for Maeklong Vechakit Co., Ltd. because 

it closely located by their homes. While working hour per day was 9 hours longer 

than regular working hour.   

The results also revealed that the aspect the participants were satisfied the 

most in operation was good relationship between staffs in the organization, while 

the medium were stability and growth in jobs, compensation and benefits, and 

working environment. 
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 The result of comparative study in employees’ attitude towards individual 

factors for overall and each aspect found that different gender, age, education level, 

working experience, average income per month, department, and number of 

working hour per day had no different effect to operating satisfaction level. On the 

other hand, different reasons chosen to work in this company affected to the aspects 

of stability and growth in jobs, compensation and benefits, good relationship 

between staffs in the organization, and working environment differently statistical 

significantly at the level of 0.05. 

KEYWORDS: compare operating satisfaction 

1.บทนํา 

 การดาํเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น มิใช่อยู่ท่ีเคร่ืองมือ 

เคร่ืองจกัรอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว คุณภาพของบุคลากรท่ีมีความรู้

ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม  และความเอาใจใส่ของผูบ้ ังคับบัญชาหรือ

ผูบ้ริหาร นั้นส่งผลต่อการปฏิบติังานทั้งส้ิน  การบริหารงานบุคคลในองค์การหรือ

หน่วยงานไม่วา่ภาครัฐหรือภาคเอกชนผูบ้ริหารต่างก็ตอ้งมีความพยายามท่ีจะให้งาน

ของหน่วยงานไดรั้บความสําเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค์และนโยบาย หรือแผนงานท่ี

กาํหนดไวใ้ห้ดีท่ีสุด พร้อมทั้งยงัตอ้งพฒันาองค์การหรือหน่วยงานอยู่งานอยู่เสมอ 

ดงันั้นภาระหน้าท่ีของผูบ้ริหารหรือหัวหน้างานนั้นจึงมีมากมาย แต่ส่ิงสําคญัคือการ

ชักนําจิตใจของผูใ้ต้บงัคบับญัชา หรือผูร่้วมงานให้มีความสมคัรสมานสามคัคีกัน 

ร่วมมือร่วมใจกัน ช่วยเหลือเก้ือกูลกันและรักในงานท่ีทํา ผู ้บริหารจะต้องให้

ความสําคญักับผูใ้ต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของบุคคลากรในการ

ปฏิบติังานโดยจะส่งผลโดยตรงต่องาน ผูบ้ริหารจึงตอ้งหาหนทางท่ีจะยกระดบัความ

พึงพอใจของบุคคลากรในองค์การให้สูงยิ่งข้ึน เพื่อช่วยให้งานดําเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

บริษัท แม่กลองเวชกิจ จํากัด  เ ป็นองค์การท่ีประกอบกิจการธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชน ขนาดเล็ก  60 เตียง ตั้งอยูใ่นจงัหวดัสมุทรสงคราม เปิดกิจการมาก
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วา่ 20 ปี ตลอดระยะเวลาการดาํเนินกิจการท่ีผา่นมามีพนกังานเขา้-ออก จาํนวนมาก ผู ้

ศึกษาเป็นพนักงานบริษทั แม่กลองเวชกิจ จาํกดั ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบนั จึงมี

โอกาสใกลชิ้ดกบัพนกังานบริษทัแม่กลองเวชกิจ จาํกดั พบวา่ พนกังานบางคนไม่มี

ความกระตือรือร้นในการทาํงานเท่าท่ีควร  ผูศึ้กษาจึงมีวามสนใจท่ีจะทาํการศึกษาถึง

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานภายในบริษทัแม่กลองเวชกิจ จาํกัด 

เพื่อให้ผู ้บริหารและผูเ้ ก่ียวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารบุคคลเก่ียวกับ

พนกังานบริษทัแม่กลองเวชกิจ จาํกดั 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัแม่

กลองเวชกิจ จาํกดั 

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานบริษทัแม่กลองเวชกิจ จาํกดั 

3. เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานบริษทัแม่

กลองเวชกิจ จาํกดั จาํแนกตามปัจจยัแวดลอ้มของพนกังาน 

สมมติฐานการวจัิย 

1. พนกังานบริษทัแม่กลองเวชกิจ จาํกดั ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มี

ระดบัความพึงพอใจในการทาํงานแตกต่างกนั 

2. พนกังานบริษทัแม่กลองเวชกิจ จาํกดั ท่ีมีปัจจยัแวดลอ้มแตกต่างกนั มี

ระดบัความพึงพอใจในการทาํงานแตกต่างกนั 

ขอบเขตการวจัิย 

1.  กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือ พนักงานระดบัปฏิบติัการบริษทัแม่

กลองเวชกิจ จาํกดั จาํนวน 120 คน โดยแบ่งเป็น พนกังานประจาํ จาํนวน 95 คน และ

พนกังานลูกจา้งชัว่คราว จาํนวน 35 คน 

2.  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน

การศึกษาคร้ังน้ี  โดยใชต้ารางของ Krejcie & Morgan ท่ีความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และ

กาํหนดค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั .05  จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งพนกังานระดบัปฏิบติัการ
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บริษทั แม่กลองเวชกิจ จาํกดั จาํนวน 92 คน โดยระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1 เดือน คือ ในช่วง 1-30 เมษายน พ.ศ.2556 

 3.  ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงาน

ระดบัปฏิบติัการบริษทั แม่กลองเวชกิจ จาํกดั  

  3.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ลักษณะส่วนบุคคล และปัจจัย

แวดลอ้ม 

  3.2 ตัวแปรตาม คือ ความเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท แม่กลองเวชกิจ จาํกัด ของการ

ปฏิบติังาน ซ่ึงมี 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน ดา้นค่าตอบแทน

และสวสัดิการ ดา้นความสัมพนัธ์อนัดีในหน่วยงาน และดา้นสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  ไดท้ราบถึงระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั แม่

กลองเวชกิจ จาํกดั เพื่อนาํไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการ

ปฏิบติังานของพนกังานในบริษทัแม่กลอง เวชกิจ จาํกดั 

2.  ทําให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานในบริษทัแม่กลอง เวชกิจ จาํกัด เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและ

พฒันางานตามบทบาทและหนา้ท่ีของพนกังาน 

3. ได้ทราบผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการทาํงานของ

พนกังานฝ่ายผลิตบริษทั แม่กลองเวชกิจ จาํกดั จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลของ

พนกังาน 

4. ได้ทราบผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการทาํงานของ

พนกังานบริษทั แม่กลองเวชกิจ จาํกดั จาํแนกตามปัจจยัแวดลอ้มของพนกังาน 

 5.  เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการพฒันาหน่วยงานต่อไป 
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กรอบการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

แพรวพรรณ  นพตระกลู (อา้งถึงใน บุศรา เพชรศิริพนธ� 2546, หน�า 

7) ได�้ให้ความหมายของความพึงพอใจว�า เป็นความรู�สึกของผู�รับบริการ

หรือลูกคา้�ท่ีเกิดข้ึน เม่ือไดรั้บการบริการท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของ

ตนได� ซ่ึงความพึงพอใจน้ีจะเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่�อ ความสําเร็จขององค�์กรท่ีอยู่

�ในธุรกิจบริการ  

ประวทิย ์ตระกลูเกษมสุข (2547, หนา้ 25) ไดใ้หค้วามหมายของความพึง

ลกัษณะส่วนบุคคล 

1.  เพศ 

2.  อาย ุ

3.  ระดบัการศึกษา 

4.  ประสบการณ์ในการ

ปฏิบติังาน 

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

6.  ฝ่ายการปฏิบติังาน 

ความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน 

1.  ความกา้วหนา้ใน

ตาํแหน่งงาน 

2.  ค่าตอบแทนและ

สวสัดิการ 

3.  ความสัมพนัธ์อนัดีใน

หน่วยงาน 

4.  สภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน 

 
ปัจจยัแวดลอ้ม 

1.  เหตุผลท่ีมาทาํงานกบั

บริษทั 

2.  ช่วงเวลาการปฏิบติังาน 
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พอใจว่าเป็�น ความรู้สึกท่ีเกิดจากความตอ้งการท่ีมนุษย�์คาดหวงัไว� ถา้ความ

ตอ้งการไดรั้บการตอบสนองตาม ท่ีคาดหวงัไว� หรือได�รับมากกวา่ท่ีคาดหวงัไว

�ความพึงพอใจก็จะเกิดข้ึน แต่�ถ้าความตอ้งการไม่ได้รับการตอบสนองตามท่ี

คาดหวงัไว� ความพึงพอใจก็จะไม�เกิดข้ึน   

นิวติั กุลศรี (2546, หนา้ 11) ไดใ้ห�ความหมายของความพึงพอใจวา่ เป�

นความรู้สึก หรือ ทศันคติด้านบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด ซ่ึงจะเกิดข้ึนก็

ต่อเม่ือส่ิงนั้น สามารถตอบสนองความตอ้งการให�แก่บุคคลนั้นได้ ข้ึนอยู�กับ 

ค่านิยมและประสบการณ์�ท่ีได�รับ หรือหมายถึง ความรัก ความชอบ ความ

ประทบัใจหรือทศันคติของบุคคลหน่ึงท่ีมีต�อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในเชิงประเมินค่าได

� ซ่ึงความพอใจน้ีจะเกิดจากส่ิงเร�าต่างๆ 

หลุย จาํปาเทศ (อา้งถึงใน บุศรา เพชรศิริพนัธ์�, 2546, หนา้ 6)  กล่าวว�า 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความต�องการ (Need) ท่ีไดบ้รรลุเป�าหมาย พฤติกรรมท่ี

แสดงออกมาก็จะมีความสุข สังเกตได�จากสายตา  คาํพดู และการแสดงออก  

แพรวพรรณ  นพตระกลู (2552, หนา้ 10) กล่าววา่ ความพึงพอใจ คือความรู

�สึก  ดา้นบวกท่ีแสดงออกมา เม่ือส่ิงท่ีคาดหวงัได�รับการตอบสนองความ

ตอ้งการ 

3.วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวจิยัเร่ืองความพึงพอใจของพนกังานบริษทั แม่กลองเวชกิจ จาํกดั ได้

กาํหนดวธีิดาํเนินการวจิยัตามขั้นตอนต่าง ๆ 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานท่ี

บริษทั แม่กลองเวชกิจ จาํกดั ทั้งหมด 120 ราย 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล แบบสอบถามเพื่อการวิจยัคร้ังน้ีไดอ้อกแบบ

สอบถามจาํนวน 92ชุด ฝากไปกบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทั แม่กลองเวชกิจ จาํกดั ตาํแหน่ง 

เจา้หนา้ท่ีบุคคล 
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4. การใชส้ถิติวเิคราะห์ขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยโปรแกรม

สาํเร็จรูป SPSS ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติไดแ้ก่ ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ

ค่าเฉล่ีย (X̅ ),ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน , การทดสอบสมมติฐานดว้ย t-test, F-test และ 

LSD. 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลสมมติฐานข้อที ่ 1 พนักงานบริษัทแม่กลองเวชกจิ จํากดั ทีม่ี

ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน รายได้

และฝ่ายการปฏิบัติงานแตกต่างกนั มีระดับความพงึพอใจในการทาํงานแตกต่างกนั 

 การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของพนกังานบริษทัแม่

กลองเวชกิจ จาํกดั จาํแนกตามเพศ 

ระดับความพงึพอใจ 

เพศ 

t Sig. 
ชาย หญงิ 

X̅ S.D. 
X

̅ 
S.D. 

1. ดา้นความมัน่คงและกา้วหนา้ 3.32 .640 3.18 .594 -.979 .330 

2.  ดา้นค่าตอบแทนและ

สวสัดิการ         

3.44 .585 3.21 .717 -1.468 .146 

3. ความสัมพนัธ์อนัดีใน

หน่วยงาน          

3.91 .840 3.81 .801 -.528 .599 

4. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน       

3.69 .738 3.32 .777 -2.096 .039 

รวม 3.59 .700 3.38 .722 -1.268 .361 

 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของพนกังานบริษทัแม่

กลองเวชกิจ จาํกดั จาํแนกตามเพศ พบว่า เพศ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัความพึง

พอใจดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานแตกต่างกนั ส่วนดา้นอ่ืนๆพบวา่เพศท่ีแตกต่าง
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กนัไม่มีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงาน เช่นเดียวกบัการทดสอบระดบัความพึง

พอใจท่ีจาํแนกตาม อาย ุ

ส่วนการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของพนกังานบริษทัแม่

กลองเวชกิจ จาํกดั จาํแนกตาม ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน และรายได ้ท่ี

แตกต่างกนั พบวา่ไม่มีผลต่อระดบัความพึงพอใจในการทาํงาน 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลสมมติฐานข้อที ่2พนักงานบริษัทแม่กลองเวชกจิ จํากดั 

ทีม่ีปัจจัยแวดล้อมแตกต่างกัน มีระดับความพงึพอใจในการทาํงานแตกต่างกนั 

การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของพนกังานบริษทัแม่

กลองเวชกิจ จาํกดั จาํแนกตามเหตุผลในการทาํงาน 

ระดับความพงึพอใจ 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1.ดา้นความมัน่คง

และความกา้วหนา้ 

ระหวา่งกลุ่ม 4.370 3 1.457 4.380 .006 

ภายในกลุ่ม 29.266 88 .333   

รวม 33.635 91    

2.ดา้นค่าตอบแทน

และสวสัดิการ 

ระหวา่งกลุ่ม 5.688 3 1.896 4.495 .006 

ภายในกลุ่ม 37.124 88 .422   

รวม 42.812 91    

3.ความสัมพนัธ์อนัดี

ในหน่วยงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 6.718 3 2.239 3.723 .014 

ภายในกลุ่ม 52.938 88 .602   

รวม 59.656 91    

4.ดา้นสภาพแวด 

ลอ้มในการทาํงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 7.096 3 2.365 4.313 .007 

ภายในกลุ่ม 48.263 88 .548   

รวม 55.359 91    

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 5.968 3 1.989 4.228 .008 

ภายในกลุ่ม 41.898 88 .476   

รวม 47.866 91    
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ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของพนกังานบริษทั

แม่กลองเวชกิจ จาํกดั จาํแนกตามเหตุผลในการทาํงาน ดว้ยสถิติ One way ANOVA ท่ี

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 ท่ีค่า Sig. นอ้ยกวา่ค่าระดบันยัสาํคญัท่ี α=.05 ทุกดา้น 

คือ ดา้นความมัน่คงและกา้วหนา้ ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ความสัมพนัธ์อนัดี

ในหน่วยงาน และดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน แสดงวา่พนกังานท่ีเหตุผลในการ

ทาํงานแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั 

ส่วนปัจจยัแวดล้อมในการทาํงานท่ีจาํแนกตามชั่วโมงการทาํงานนั้น ด้วย

สถิติ One way ANOVA ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี .05 ท่ีค่า Sig. มากกวา่ค่าระดบั

นยัสําคญัท่ี α=.05 คือ ดา้นความมัน่คงและกา้วหนา้ ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

ดา้นความสัมพนัธ์อนัดีในหน่วยงาน แสดงว่ามีระดบัความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั 

ส่วนดา้น ท่ีมีค่า Sig. นอ้ยกวา่ค่าระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี α = .05 มี 1 ดา้นคือดา้น

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  แสดงวา่พนกังานท่ีมีจาํนวนชัว่โมงการทาํงานต่างกนั มี

ระดบัความพึงพอใจ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานแตกต่างกนั 

5.สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 5.1 ข้อมูลทัว่ไปของพนักงานบริษัท แม่กลองเวชกจิ จํากดั  

พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30 ปีและตํ่ากวา่ การศึกษา

ระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการทาํงาน 5 ปีและตํ่ากวา่ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 9,000 บาทและตํ่ากวา่อยูฝ่่ายในการปฏิบติังาน ฝ่ายการพยาบาล มีเหตุผลท่ีเลือก

ทาํงานท่ี บริษัท แม่กลองเวชกิจ จํากัด เพราะใกล้บ้าน มีจํานวนชั่วโมงในการ

ปฏิบติังานต่อวนัมากกวา่ชัว่โมงปกติ 9 ชัว่โมง 

5.2 ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แม่กลองเวช

กจิ จํากดั 

พนกังานมีความพึงพอใจดา้นความสัมพนัธ์อนัดีในหน่วยงานในระดบัมาก 

ส่วนดา้นความมัน่คงและความเจริญกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน,ดา้นค่าตอบแทนและ

สวสัดิการ ,ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานในระดบัปานกลาง  
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5.3 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของพนักงานบริษัท แม่กลองเวชกิจ 

จํากดั ตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนกังานต่อปัจจยัส่วนบุคคลโดยรวมและ

รายด้าน พบว่าพนักงานท่ีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ฝ่ายในการปฏิบติังาน และจาํนวนชั่วโมงในการทาํงานต่อวนั 

ต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากพนกังานส่วนใหญ่มีอายุรุ่นราว

คราวเดียวกนั ระดบัการศึกษาและประสบการณ์ทาํงาน รายได้ใกล้เคียงกนั อยู่ฝ่าย

ปฏิบติังานเดียวกนัเป็นส่วนมาก  จึงมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั  

5.4  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการทํางานของ

พนักงานจําแนกตามปัจจัยแวดล้อมของพนักงาน  

พนกังานท่ีมีเหตุผลในการเลือกทาํงานท่ีบริษทัแม่กลองเวชกิจจาํกดัต่างกนั มี

ระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนัทุกดา้น คือ ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ ดา้น

ค่าตอบแทนและสวสัดิการ ความสัมพนัธ์อนัดีในหน่วยงาน และดา้นสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากพนกังานมีเหตุผลใน

การทาํงานท่ีแตกต่างกนั จึงมีความพึงพอใจแตกต่างกนั และ จาํนวนชั่วโมงการ

ทาํงานต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจไม่แตกต่างกนัเพราะพนกังานส่วนใหญ่มีชัว่โมง

การปฏิบติังานเท่าๆกนั จึงมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั 

อภิปรายผล 

บริษทัแม่กลองเวชกิจจาํกดั ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล เอกชน ต่างจงัหวดั 

พนกังานท่ีปฏิบติังานส่วนใหญ่ประกอบดว้ย บุคลากรดา้นการแพทยแ์ละการพยาบาล 

โดยมีพนักงานผูช่้วยพยาบาลสังกดัฝ่ายการพยาบาลซ่ึงมีจาํนวนมากกว่า พนักงาน

สังกดัอ่ืนๆ บุคลากรเหล่าน้ีจบการศึกษาตํ่ากวา่ ปริญญาตรี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

ตามค่าแรงข้ึนตํ่า ข้ึนปฏิบัติงานต่อวนัเป็นเวร โดยแบ่งเป็น เวรกลางวนัและเวร

กลางคืน ซ่ึงแต่ละเวรจะมีชัว่โมงในการปฏิบติังานขั้นตํ่า 9 ชัว่โมง เกินจากนั้นจะเป็น

ชัว่โมงล่วงเวลา พนกังานส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นท่ี เหตุผลเพราะบริเวณพื้นท่ีท่ีตั้งน้ี 

ตั้งอยู่ในจงัหวดัสมุทรสงคราม ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีเล็กท่ีสุดของประเทศไทย มีอาํเภอ 3 



175 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

อาํเภอ พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม ทาํสวน และทาํธุรกิจดา้นการท่องเท่ียว มี

โรงพยาบาลทั้งส้ิน 4โรงพยาบาล ซ่ึง 3ใน 4 เป็นโรงพยาบาลรัฐบาล นัน่หมายความวา่

โรงพยาบาลน้ีคือโรงพาบาลเอกชนแห่งเดียว บุคคลากรท่ีอยูใ่นจงัหวดัประกอบอาชีพ

ธุรกิจส่วนตวั หรือทาํงานในจงัหวดัใกลเ้คียง เช่น สมุทรสาคร และกรุงเทพฯ ซ่ึงมี

รายไดท่ี้ดีกวา่ แต่ก็มีค่าครองชีพท่ีสูงกวา่ตามไปดว้ย ประชาชนบางส่วนจึงเลือกท่ีจะ

ประกอบอาชีพในจงัหวดั แมเ้งินเดือนจะไม่สูงนกัแต่ก็มีค่าใชจ่้ายท่ีไม่มากตามไปดว้ย  

 ความพึงพอใจของพนกังานในการปฏิบติังานส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง 

เน่ืองจากบริษทัเป็นบริษทัขนาดเล็ก อตัราการจ้างงานมีจาํกัดและเป็นธุรกิจด้าน

บริการบางคร้ังมีลูกค้ามาก อตัรากาํลังก็จะไม่เพียงพอ พนักงานหน่ึงคนอาจต้อง

ทาํงานมากกว่าหน่ึงอย่าง บางคร้ังลูกคา้มีไม่มากก็ตอ้งลดอตัรากาํลงัลง หรือทาํให้

พนักงานมีเวลาว่างมากข้ึน ก็ทาํให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากงาน ซ่ึงไม่ได้เหน็ด

เหน่ือยตลอดเวลา จะเห็นวา่ผลความพึงพอใจดา้นความสัมพนัธ์อนัดีในหน่วยงาน อยู่

ในระดบัมากนั้น เน่ืองจากพนกังานมีการผลดัเปล่ียนหมุนเวียนการทาํงานอยูบ่่อยคร้ัง 

ทาํให้มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน อีกทั้งองค์กรเป็นองค์ขนาดเล็กพนกังาน

ส่วนใหญ่จะสนิทสนมรู้จกักนัเป็นอยา่งดี 

 ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

1.  ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของพนกังาน บริษทัแม่กลองเวช

กิจ จาํกดั 

 2.  ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของพนกังานบริษทัแม่

กลองเวชกิจ จาํกดั 

 3.  ควรศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั แม่กลองเวชกิจ 

จาํกดั 
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