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ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทแม่ กลองเวชกิจ จํากัด
OPERATING SATISFACTION OF EMPLOYEES WORKING IN
MAEKLONG VECHAKIT CO., LTD.
รุ จิรา ทัศนบรรจง 1 ดร.ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์ 2
---------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของ
พนักงาน บริ ษทั แม่กลองเวชกิจ จํากัด กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานบริ ษทั แม่กลองเวช
กิจ จํากัด จํานวน 92 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามซึ่ งมีค่า
ความเชื่ อมัน่ 0.9298 สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 30 ปี
และตํ่ากว่า การศึกษาระดับตํ่ากว่าปริ ญญาตรี มีประสบการณ์ในการทํางาน 5 ปี และ
ตํ่ากว่า มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,000 บาทและตํ่ากว่า พนักงานปฏิบตั ิงานส่ วนใหญ่อยู่
ฝ่ ายการพยาบาล มีเหตุผลที่เลือกทํางานที่ บริ ษทั แม่กลองเวชกิ จ จํากัด เพราะใกล้
บ้าน มีจาํ นวนชัว่ โมงในการปฏิบตั ิงานต่อวัน มากกว่าชัว่ โมงปกติ 9 ชัว่ โมง
ผลการศึ ก ษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ร ะดับ ความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบตั ิงานในระดับมาก ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์อนั ดีในหน่วยงาน และมีความพึง
พอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านความมัน่ คงและความเจริ ญก้าวหน้าในตําแหน่ง
งาน ,ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน
____________________________
1
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2
อาจารย์ ประจําหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ผลการศึกษาการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อปั จจัยส่ วนบุคคล
โดยรวมและรายด้าน พบว่าพนักงานที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ใน
การทํางาน รายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อน ฝ่ ายในการปฏิ บ ตั ิง าน และจํานวนชั่วโมงในการ
ทํางานต่อวัน ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ส่ วนพนักงานที่มีเหตุผล
ในการเลือกทํางานที่บริ ษทั แม่กลองเวชกิ จจํากัด ต่างกันมีความพึงพอใจ ด้านความ
มัน่ คงและความก้า วหน้า ด้า นค่า ตอบแทนและสวัส ดิ ก าร ความสั ม พันธ์ อ ันดี ใ น
หน่วยงาน และด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ: เปรี ยบเทียบความพึงพอใจ
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
การดํา เนิ นงานให้มี ป ระสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลนั้น มิ ใช่ อยู่ที่ เครื่ องมื อ
เครื่ องจักรอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพียงอย่างเดี ย ว คุ ณภาพของบุ คลากรที่ มีความรู้
ความสามารถ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และความเอาใจใส่ ข องผูบ้ ัง คับ บัญ ชาหรื อ
ผูบ้ ริ หาร นั้นส่ งผลต่อการปฏิ บตั ิงานทั้งสิ้ น การบริ หารงานบุคคลในองค์การหรื อ
หน่วยงานไม่วา่ ภาครัฐหรื อภาคเอกชนผูบ้ ริ หารต่างก็ตอ้ งมีความพยายามที่จะให้งาน
ของหน่วยงานได้รับความสําเร็ จลุ ล่วงตามวัตถุประสงค์และนโยบาย หรื อแผนงานที่
กําหนดไว้ให้ดีที่สุด พร้ อมทั้งยังต้องพัฒนาองค์การหรื อหน่ วยงานอยู่งานอยู่เสมอ
ดังนั้นภาระหน้าที่ของผูบ้ ริ หารหรื อหัวหน้างานนั้นจึงมีมากมาย แต่สิ่งสําคัญคือการ
ชักนําจิ ตใจของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หรื อผูร้ ่ วมงานให้มี ความสมัครสมานสามัค คีก ัน
ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกัน ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กัน และรั ก ในงานที่ ท ํา ผู้บ ริ หารจะต้อ งให้
ความสํา คัญ กับ ผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญชา เพื่ อให้เ กิ ด ความพึง พอใจของบุ คคลากรในการ
ปฏิบตั ิงานโดยจะส่ งผลโดยตรงต่องาน ผูบ้ ริ หารจึงต้องหาหนทางที่จะยกระดับความ
พึ ง พอใจของบุ ค คลากรในองค์ก ารให้สู ง ยิ่ง ขึ้ น เพื่ อ ช่ ว ยให้ง านดํา เนิ นไปอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
บริ ษั ท แม่ ก ลองเวชกิ จ จํา กั ด เป็ นองค์ ก ารที่ ป ระกอบกิ จ การธุ รกิ จ
โรงพยาบาลเอกชน ขนาดเล็ก 60 เตียง ตั้งอยูใ่ นจังหวัดสมุทรสงคราม เปิ ดกิจการมาก
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ว่า 20 ปี ตลอดระยะเวลาการดําเนิ นกิจการที่ผา่ นมามีพนักงานเข้า-ออก จํานวนมาก ผู้
ศึกษาเป็ นพนักงานบริ ษทั แม่กลองเวชกิ จ จํากัด ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปั จจุบนั จึงมี
โอกาสใกล้ชิดกับพนักงานบริ ษทั แม่กลองเวชกิจ จํากัด พบว่า พนักงานบางคนไม่มี
ความกระตือรื อร้นในการทํางานเท่าที่ควร ผูศ้ ึกษาจึงมีวามสนใจที่จะทําการศึกษาถึง
ความพึ งพอใจในการปฏิ บ ตั ิ งานของพนักงานภายในบริ ษทั แม่ก ลองเวชกิ จ จํา กัด
เพื่ อ ให้ ผู ้บ ริ ห ารและผูเ้ กี่ ย วข้อ งได้ใ ช้ เ ป็ นแนวทางในการบริ ห ารบุ ค คลเกี่ ย วกับ
พนักงานบริ ษทั แม่กลองเวชกิจ จํากัด
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั แม่
กลองเวชกิจ จํากัด
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานบริ ษทั แม่กลองเวชกิจ จํากัด
3. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานบริ ษทั แม่
กลองเวชกิจ จํากัด จําแนกตามปั จจัยแวดล้อมของพนักงาน
สมมติฐานการวิจัย
1. พนักงานบริ ษทั แม่กลองเวชกิจ จํากัด ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกัน มี
ระดับความพึงพอใจในการทํางานแตกต่างกัน
2. พนักงานบริ ษทั แม่กลองเวชกิจ จํากัด ที่มีปัจจัยแวดล้อมแตกต่างกัน มี
ระดับความพึงพอใจในการทํางานแตกต่างกัน
ขอบเขตการวิจัย
1. กลุ่ มประชากรที่ใช้ในการศึ กษาคื อ พนักงานระดับปฏิบตั ิการบริ ษทั แม่
กลองเวชกิจ จํากัด จํานวน 120 คน โดยแบ่งเป็ น พนักงานประจํา จํานวน 95 คน และ
พนักงานลูกจ้างชัว่ คราว จํานวน 35 คน
2. กลุ่ ม ตัวอย่า งในการวิจ ัย ครั้ งนี้ กํา หนดขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ น
การศึกษาครั้งนี้ โดยใช้ตารางของ Krejcie & Morgan ที่ความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และ
กําหนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .05 จะได้กลุ่มตัวอย่างพนักงานระดับปฏิบตั ิการ
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บริ ษทั แม่กลองเวชกิจ จํากัด จํานวน 92 คน โดยระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1 เดือน คือ ในช่วง 1-30 เมษายน พ.ศ.2556
3. ตัวแปรที่ ใช้ในการศึ กษาความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน
ระดับปฏิบตั ิการบริ ษทั แม่กลองเวชกิจ จํากัด
3.1 ตัว แปรอิ ส ระ ประกอบด้ว ย ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล และปั จ จัย
แวดล้อม
3.2 ตัว แปรตาม คื อ ความเห็ น เกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจในการ
ปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งานระดับ ปฏิ บ ัติ ก ารบริ ษ ัท แม่ ก ลองเวชกิ จ จํา กัด ของการ
ปฏิบตั ิงาน ซึ่ งมี 4 ปั จจัย ได้แก่ ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน ด้านค่าตอบแทน
และสวัสดิ การ ด้านความสัมพันธ์อนั ดี ในหน่วยงาน และด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั แม่
กลองเวชกิ จ จํากัด เพื่อนําไปใช้เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานในบริ ษทั แม่กลอง เวชกิจ จํากัด
2. ทํา ให้ ท ราบถึ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติ ง านของ
พนัก งานในบริ ษ ทั แม่กลอง เวชกิ จ จํา กัด เพื่อเป็ นประโยชน์ใ นการปรั บ ปรุ ง และ
พัฒนางานตามบทบาทและหน้าที่ของพนักงาน
3. ได้ท ราบผลการเปรี ย บเที ย บระดับ ความพึง พอใจในการทํา งานของ
พนักงานฝ่ ายผลิ ตบริ ษทั แม่กลองเวชกิจ จํากัด จําแนกตามลักษณะส่ วนบุคคลของ
พนักงาน
4. ได้ท ราบผลการเปรี ย บเที ย บระดับ ความพึง พอใจในการทํา งานของ
พนักงานบริ ษทั แม่กลองเวชกิจ จํากัด จําแนกตามปั จจัยแวดล้อมของพนักงาน
5. เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการพัฒนาหน่วยงานต่อไป
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กรอบการวิจยั

ลักษณะส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ประสบการณ์ในการ
ปฏิบตั ิงาน
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
6. ฝ่ ายการปฏิบตั ิงาน
ปัจจัยแวดล้อม
1. เหตุผลที่มาทํางานกับ
บริ ษทั
2. ช่วงเวลาการปฏิบตั ิงาน

ความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิงาน
1. ความก้าวหน้าใน
ตําแหน่งงาน
2. ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ
3. ความสัมพันธ์อนั ดีใน
หน่วยงาน
4. สภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน
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หรื อลูกค้า�ที่เกิดขึ้น เมื่อได้รับการบริ การที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ตนได� ซึ่ งความพึงพอใจนี้ จะเป็ นปั จจัยที่มีผลต่�อ ความสําเร็ จขององค์�กรที่อยู่
�ในธุ รกิจบริ การ
ประวิทย์ ตระกูลเกษมสุ ข (2547, หน้า 25) ได้ให้ความหมายของความพึง
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พอใจว่าเป็ �น ความรู ้ สึกที่เกิ ดจากความต้องการที่มนุษย์�คาดหวังไว� ถ้าความ
ต้องการได้รับการตอบสนองตาม ที่คาดหวังไว� หรื อได�รับมากกว่าที่คาดหวังไว
�ความพึงพอใจก็จะเกิ ดขึ้น แต่�ถ้าความต้องการไม่ได้รับการตอบสนองตามที่
คาดหวังไว� ความพึงพอใจก็จะไม�เกิดขึ้น
นิ วตั ิ กุลศรี (2546, หน้า 11) ได้ให�ความหมายของความพึงพอใจว่า เป�
นความรู้ สึ ก หรื อ ทัศ นคติ ด้า นบวกของบุ ค คลที่ มี ต่อสิ่ งหนึ่ ง สิ่ ง ใด ซึ่ ง จะเกิ ดขึ้ นก็
ต่อเมื่อสิ่ งนั้น สามารถตอบสนองความต้องการให�แก่บุคคลนั้นได้ ขึ้นอยู�กับ
ค่า นิ ย มและประสบการณ์ � ที่ ไ ด�รั บ หรื อหมายถึ ง ความรั ก ความชอบ ความ
ประทับใจหรื อทัศนคติของบุคคลหนึ่ งที่มีต�อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งในเชิงประเมินค่าได
� ซึ่ งความพอใจนี้จะเกิดจากสิ่ งเร�าต่างๆ
หลุย จําปาเทศ (อ้างถึงใน บุศรา เพชรศิริพนั ธ์�, 2546, หน้า 6) กล่าวว�า
ความพึงพอใจ หมายถึง ความต�องการ (Need) ที่ได้บรรลุเป�าหมาย พฤติกรรมที่
แสดงออกมาก็จะมีความสุ ข สังเกตได�จากสายตา คําพูด และการแสดงออก
แพรวพรรณ นพตระกูล (2552, หน้า 10) กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือความรู
�สึ ก ด้านบวกที่แสดงออกมา เมื่อสิ่ งที่คาดหวังได�รับการตอบสนองความ
ต้องการ
3.วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ องความพึงพอใจของพนักงานบริ ษทั แม่กลองเวชกิจ จํากัด ได้
กําหนดวิธีดาํ เนินการวิจยั ตามขั้นตอนต่าง ๆ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ พนักงานที่
บริ ษทั แม่กลองเวชกิจ จํากัด ทั้งหมด 120 ราย
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามเพื่อการวิจยั ครั้งนี้ ได้ออกแบบ
สอบถามจํานวน 92ชุด ฝากไปกับเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั แม่กลองเวชกิจ จํากัด ตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่บุคคล
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4. การใช้สถิติวเิ คราะห์ขอ้ มูล วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ยโปรแกรม
สําเร็ จรู ป SPSS ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติได้แก่ ค่าความถี่และค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย (X̅ ),ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน , การทดสอบสมมติฐานด้วย t-test, F-test และ
LSD.
4. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลสมมติฐานข้ อที่ 1 พนักงานบริษัทแม่ กลองเวชกิจ จํากัด ทีม่ ี
ปัจจัยส่ วนบุคคลประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ ทาํ งาน รายได้
และฝ่ ายการปฏิบัติงานแตกต่ างกัน มีระดับความพึงพอใจในการทํางานแตกต่ างกัน
การทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของพนักงานบริ ษทั แม่
กลองเวชกิจ จํากัด จําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
ระดับความพึงพอใจ
t
Sig.
X
X̅ S.D.
S.D.
̅
1. ด้านความมัน่ คงและก้าวหน้า 3.32 .640 3.18 .594 -.979 .330
2. ด้านค่าตอบแทนและ
3.44 .585 3.21 .717 -1.468 .146
สวัสดิการ
3. ความสัมพันธ์อนั ดีใน
3.91 .840 3.81 .801 -.528 .599
หน่วยงาน
4. ด้านสภาพแวดล้อมในการ
3.69 .738 3.32 .777 -2.096 .039
ทํางาน
รวม
3.59 .700 3.38 .722 -1.268 .361
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของพนักงานบริ ษทั แม่
กลองเวชกิ จ จํากัด จําแนกตามเพศ พบว่า เพศ ที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความพึง
พอใจด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานแตกต่างกัน ส่ วนด้านอื่นๆพบว่าเพศที่แตกต่าง
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กันไม่มีมีผลต่อความพึงพอใจในการทํางาน เช่นเดียวกับการทดสอบระดับความพึง
พอใจที่จาํ แนกตาม อายุ
ส่ วนการทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของพนักงานบริ ษทั แม่
กลองเวชกิ จ จํากัด จําแนกตาม ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทาํ งาน และรายได้ ที่
แตกต่างกัน พบว่าไม่มีผลต่อระดับความพึงพอใจในการทํางาน
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลสมมติฐานข้ อที่ 2พนักงานบริษัทแม่ กลองเวชกิจ จํากัด
ทีม่ ีปัจจัยแวดล้ อมแตกต่ างกัน มีระดับความพึงพอใจในการทํางานแตกต่ างกัน
การทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของพนักงานบริ ษทั แม่
กลองเวชกิจ จํากัด จําแนกตามเหตุผลในการทํางาน
ระดับความพึงพอใจ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
2.ด้านค่าตอบแทน ระหว่างกลุ่ม
และสวัสดิการ
ภายในกลุ่ม
รวม
3.ความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างกลุ่ม
ในหน่วยงาน
ภายในกลุ่ม
รวม
4.ด้านสภาพแวด
ระหว่างกลุ่ม
ล้อมในการทํางาน
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
โดยรวม
ภายในกลุ่ม
รวม
1.ด้านความมัน่ คง
และความก้าวหน้า

Sum of
Mean
Df
Squares
Square
4.370
29.266
33.635
5.688
37.124
42.812
6.718
52.938
59.656
7.096
48.263
55.359
5.968
41.898
47.866

3
88
91
3
88
91
3
88
91
3
88
91
3
88
91

F

Sig.

1.457
.333

4.380 .006

1.896
.422

4.495 .006

2.239
.602

3.723 .014

2.365
.548

4.313 .007

1.989
.476

4.228 .008
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ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของพนักงานบริ ษทั
แม่กลองเวชกิจ จํากัด จําแนกตามเหตุผลในการทํางาน ด้วยสถิติ One way ANOVA ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ที่ค่า Sig. น้อยกว่าค่าระดับนัยสําคัญที่ α=.05 ทุกด้าน
คือ ด้านความมัน่ คงและก้าวหน้า ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ความสัมพันธ์อนั ดี
ในหน่วยงาน และด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน แสดงว่าพนักงานที่เหตุผลในการ
ทํางานแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน
ส่ วนปั จจัยแวดล้อมในการทํา งานที่จาํ แนกตามชั่วโมงการทํางานนั้น ด้วย
สถิติ One way ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ที่ค่า Sig. มากกว่าค่าระดับ
นัยสําคัญที่ α=.05 คือ ด้านความมัน่ คงและก้าวหน้า ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ด้านความสัมพันธ์อนั ดีในหน่ วยงาน แสดงว่ามีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
ส่ วนด้าน ที่มีค่า Sig. น้อยกว่าค่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ α = .05 มี 1 ด้านคือด้าน
สภาพแวดล้อมในการทํางาน แสดงว่าพนักงานที่มีจาํ นวนชัว่ โมงการทํางานต่างกัน มี
ระดับความพึงพอใจ ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานแตกต่างกัน
5.สรุ ปผล อภิปรายและข้ อเสนอแนะ
5.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของพนักงานบริษัท แม่ กลองเวชกิจ จํากัด
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 30 ปี และตํ่ากว่า การศึกษา
ระดับตํ่ากว่าปริ ญญาตรี มีประสบการณ์ในการทํางาน 5 ปี และตํ่ากว่า มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 9,000 บาทและตํ่ากว่าอยูฝ่ ่ ายในการปฏิบตั ิงาน ฝ่ ายการพยาบาล มีเหตุผลที่เลือก
ทํา งานที่ บริ ษ ัท แม่ ก ลองเวชกิ จ จํา กัด เพราะใกล้บ ้า น มี จ ํา นวนชั่ว โมงในการ
ปฏิบตั ิงานต่อวันมากกว่าชัว่ โมงปกติ 9 ชัว่ โมง
5.2 ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แม่ กลองเวช
กิจ จํากัด
พนักงานมีความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์อนั ดีในหน่วยงานในระดับมาก
ส่ วนด้านความมัน่ คงและความเจริ ญก้าวหน้าในตําแหน่งงาน,ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ ,ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานในระดับปานกลาง
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5.3 เปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของพนักงานบริ ษัท แม่ กลองเวชกิจ
จํากัด ตามปัจจัยส่ วนบุคคล
การเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของพนักงานต่อปั จจัยส่ วนบุคคลโดยรวมและ
รายด้าน พบว่าพนักงานที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ ในการทํางาน
รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ฝ่ ายในการปฏิ บตั ิงาน และจํานวนชั่วโมงในการทํางานต่อวัน
ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน เนื่องจากพนักงานส่ วนใหญ่มีอายุรุ่นราว
คราวเดี ยวกัน ระดับการศึ กษาและประสบการณ์ ทาํ งาน รายได้ใกล้เคี ยงกัน อยู่ฝ่าย
ปฏิบตั ิงานเดียวกันเป็ นส่ วนมาก จึงมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน
5.4 ผลการวิเคราะห์ เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจในการทํางานของ
พนักงานจําแนกตามปัจจัยแวดล้ อมของพนักงาน
พนักงานที่มีเหตุผลในการเลือกทํางานที่บริ ษทั แม่กลองเวชกิจจํากัดต่างกัน มี
ระดับความพึงพอใจแตกต่างกันทุกด้าน คือ ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้า ด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ความสัมพันธ์อนั ดีในหน่วยงาน และด้านสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากพนักงานมีเหตุผลใน
การทํางานที่แตกต่ างกัน จึง มีความพึงพอใจแตกต่างกัน และ จํานวนชั่วโมงการ
ทํางานต่างกัน มีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกันเพราะพนักงานส่ วนใหญ่มีชว่ั โมง
การปฏิบตั ิงานเท่าๆกัน จึงมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
บริ ษทั แม่กลองเวชกิจจํากัด ประกอบธุ รกิจโรงพยาบาล เอกชน ต่างจังหวัด
พนักงานที่ปฏิบตั ิงานส่ วนใหญ่ประกอบด้วย บุคลากรด้านการแพทย์และการพยาบาล
โดยมี พนักงานผูช้ ่ วยพยาบาลสังกัดฝ่ ายการพยาบาลซึ่ งมีจาํ นวนมากกว่า พนักงาน
สังกัดอื่นๆ บุคลากรเหล่านี้จบการศึกษาตํ่ากว่า ปริ ญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตามค่ า แรงขึ้ นตํ่า ขึ้ น ปฏิ บ ัติ ง านต่อ วันเป็ นเวร โดยแบ่ ง เป็ น เวรกลางวัน และเวร
กลางคืน ซึ่ งแต่ละเวรจะมีชวั่ โมงในการปฏิบตั ิงานขั้นตํ่า 9 ชัว่ โมง เกินจากนั้นจะเป็ น
ชัว่ โมงล่วงเวลา พนักงานส่ วนใหญ่เป็ นคนในพื้นที่ เหตุผลเพราะบริ เวณพื้นที่ที่ต้ งั นี้
ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่ งเป็ นจังหวัดที่เล็กที่สุดของประเทศไทย มีอาํ เภอ 3
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อําเภอ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นพื้นที่เกษตรกรรม ทําสวน และทําธุรกิจด้านการท่องเที่ยว มี
โรงพยาบาลทั้งสิ้ น 4โรงพยาบาล ซึ่ ง 3ใน 4 เป็ นโรงพยาบาลรัฐบาล นัน่ หมายความว่า
โรงพยาบาลนี้คือโรงพาบาลเอกชนแห่งเดียว บุคคลากรที่อยูใ่ นจังหวัดประกอบอาชีพ
ธุ รกิ จส่ วนตัว หรื อทํางานในจังหวัดใกล้เคียง เช่ น สมุทรสาคร และกรุ งเทพฯ ซึ่ งมี
รายได้ที่ดีกว่า แต่ก็มีค่าครองชี พที่สูงกว่าตามไปด้วย ประชาชนบางส่ วนจึงเลือกที่จะ
ประกอบอาชีพในจังหวัด แม้เงินเดือนจะไม่สูงนักแต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่ไม่มากตามไปด้วย
ความพึงพอใจของพนักงานในการปฏิบตั ิงานส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง
เนื่ องจากบริ ษ ทั เป็ นบริ ษ ทั ขนาดเล็ ก อัต ราการจ้า งงานมี จาํ กัด และเป็ นธุ ร กิ จด้า น
บริ ก ารบางครั้ งมี ลู ก ค้า มาก อัตรากํา ลัง ก็ จะไม่เพีย งพอ พนัก งานหนึ่ ง คนอาจต้อ ง
ทํางานมากกว่าหนึ่ งอย่าง บางครั้งลูกค้ามีไม่มากก็ตอ้ งลดอัตรากําลังลง หรื อทําให้
พนัก งานมี เวลาว่างมากขึ้น ก็ทาํ ให้พนัก งานได้ผ่อนคลายจากงาน ซึ่ ง ไม่ได้เหน็ ด
เหนื่อยตลอดเวลา จะเห็นว่าผลความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์อนั ดีในหน่วยงาน อยู่
ในระดับมากนั้น เนื่องจากพนักงานมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการทํางานอยูบ่ ่อยครั้ง
ทําให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงาน อีกทั้งองค์กรเป็ นองค์ขนาดเล็กพนักงาน
ส่ วนใหญ่จะสนิทสนมรู ้จกั กันเป็ นอย่างดี
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงาน บริ ษทั แม่กลองเวช
กิจ จํากัด
2. ควรศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของพนักงานบริ ษทั แม่
กลองเวชกิจ จํากัด
3. ควรศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั แม่กลองเวชกิจ
จํากัด
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