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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภาควิชาทันตกรรมเด็กและคลินกิทันตกรรมเด็ก คณะทันต
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจําแนกตามปจจัย
พื้นฐานสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได 
และระยะเวลาการปฏบิตังิาน ขอมลูวิจยัถกูรวบรวมโดยการ
ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบตังิาน
ของบุคลากรภาควิชาทันตกรรมเด็กและคลินิกทันตกรรม
เด็ก คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 5 ดาน
ไดแก ดานสภาพแวดลอมในการปฏบิตังิาน ดานกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ดานความสัมพันธกับบุคคลในหนวยงาน ความ
กาวหนาจากการปฏิบัติงาน และคาตอบแทน สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมลูไดแก คารอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน ผลจากการวิจัยพบวา 1) ผลการวิเคราะหปจจัย
พื้นฐานสวนบุคคลของบุคลากร ภาควิชาทันตกรรมเด็ก 
และคลินิกทันตกรรมเด็ก  คณะทันตแพทยศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหิดล สวนใหญเปนเพศหญิงอายุระหวาง 
18-29 ป มรีะดับการศึกษาสวนใหญตํา่กวาอนุปรญิญาและ
ปริญญาเอก หรือเทียบเทา มีรายไดอยูระหวาง 10,001 - 

20,000 บาท และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกวา 5 
ป 2) ผลการวเิคราะหความพงึพอใจในการปฏบิตังิานพบวา
ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายดานอันดับแรกคือ ดานความสัมพันธกับบุคคลใน
หนวยงาน รองลงมาคือ ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติ
งาน ความกาวหนาจากการปฏิบัติงาน ดานกระบวนการ
ปฏิบัติงาน และคาตอบแทน ตามลําดับ

Abstract
 The purposes of this research were to 
investigate job satisfaction of personnel in the 
Department of Pediatric Dentistry, Pediatric Dental 
Clinic, Faculty of Dentistry, Mahidol University. 
Basic personal characteristics such as sex, age, 
education level, income, and years of work were 
classifi ed. The data was collected by a self-admin-
istered questionnaire eliciting job satisfaction in 
fi ve aspects including work environment, work 
process, personal relationships at work, chances 
of promotion, and compensation. All data were 
statistically processed to fi nd percentage, mean, 
and standard deviation. The study found that: 1). 
The demographic information of the personnel 
working for the Department of Pediatric Dentistry, 
Pediatric Dental Clinic, Faculty of Dentistry, 
Mahidol University, was described as females, aged 
18-29, holding below diplomas and Philosophy 

degrees, and earning monthly incomes of 10,001-
20,000 baht , and working for more than 5 years. 
2).The analysis of job satisfaction showed at a high 

level, the participants illustrates the most satisfac-
tion towards personal relationships, followed by 
work environment, chances of promotion, work 
process, and compensation, respectively.
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ความสุขเปนสิ่งท่ีทุกคนปรารถนาและอาจกลาว
ไดวาเปนจุดมุงหมายธรรมชาติของมนุษย1 ความสุขในการ
ทาํงานเปนเรือ่งของจติใจ หากมคีวามพงึพอใจตองาน ไมวา
งานนัน้จะมลีกัษณะอยางไรกร็กัและพอใจท่ีจะทําอยางเตม็
ความสามารถ ถาเร่ิมตนการทํางานดวยความพึงพอใจ ผล
ทีไ่ดจะออกมาด ีผูทาํงานจะไมรูสกึเบือ่งาน แมมอีปุสรรคก็
ไมทอถอย2

 ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานคอื ความรูสกึรวม
ของบุคคลท่ีมีตอการทํางานในทางบวกตองานที่ทําอยูและ
ปจจัยแวดลอมตางๆโดยเกิดจากองคประกอบหลาย
ประการไมวาจะเปนสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 
กระบวนการทํางาน ความสัมพันธกับบุคคลในหนวยงาน 
ความกาวหนาจากการปฏิบัติงาน คาตอบแทน ทําใหเกิด
ความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงานและไดรับผล
ตอบแทนคอื ผลทีเ่ปนความพงึพอใจทีท่าํใหบคุคลเกดิความ
รูสึกกระตือรือรนตอการทํางาน มีขวัญและกําลังใจที่ดี
มุงมั่นสรางสรรคใหกับองคกรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด สิ่ง
เหลานี้จะมีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ทํางานรวมท้ังการสงผลตอความสําเร็จและเปนไปตาม
เปาหมายขององคกร3 หากองคกรสามารถหาบุคลากรท่ีมี
ความรู ความสามารถเขาปฏิบัติงานและสามารถดึงดูด
สรางแรงใจในงาน มคีวามยดึมัน่ผกูพนั ทาํใหเกิดการทาํงาน
ที่อยูนานและไมคิดออกจากงาน ยอมทําใหองคกรมีความ
มั่นคงและประสบความสําเร็จ4

 องคกรจะพัฒนาใหประสบความสําเร็จไดนั้น 
ผูปฏิบัติงานถือเปนหัวใจหลักที่สําคัญที่สุดขององคกร5

ซึ่งองคประกอบที่สําคัญของผูปฏิบัติงาน คือ ความสุขใน
การทํางาน ซึง่จะทําใหเกิดผลิตผลขององคกรทีเ่พิม่ข้ึนและ
ทาํใหสงัคมโดยรวมท่ีดขีึน้6 การปรับปรุงพฒันาคุณภาพชีวติ
การทํางานของบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อที่จะสงเสริมให

มคีวามสุขยงัเปนหน่ึงในการบริหารเพ่ือพฒันาคุณภาพของ
งานบริการ ตามแนวนโยบายของภาครัฐ ซึ่งสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 

2550-2554)7 ที่มุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยมี
ผูปฏิบัติงานเปนศูนยกลาง 

 ในสภาวการณปจจุบัน ความพึงพอใจในการ
ทาํงานความสมดลุระหวางชีวติและการทํางานของบุคลากร
วิชาชีพดานสุขภาพถูกบั่นทอนลงอยางตอเนื่อง6 จากการ
ศึกษาของ Tyson and Pongruengphant พบวาสาเหตุที่
ทําใหบุคลากรวิชาชีพที่ดูแลดานสุขภาพลาออกจากงาน 
เนือ่งมาจากสภาพรางกายและจติใจท่ีพบกบัความเครยีดใน
การทํางานตลอดเวลา ขาดความม่ันคงปลอดภัย ขาดอิสระ
ในการทํางาน ขาดการสนับสนุนในการทํางาน ขาดแรงจูงใจ 
ขาดอัตรากําลังทีเ่หมาะสมกับงาน และขาดความสุขในการ
ทํางาน8 เปนปญหาที่สงผลตอการโอนยายและลาออกจาก
งานในทุกวิชาชีพซึ่งเปนเหตุใหปญหาการขาดแคลนอัตรา
กําลังมีความรุนแรงยิ่งขึ้นเนื่องจากมีการไหลของบุคลากร
และขอจํากัดในการสรรหาและบรรจุบุคลากรใหมทดแทน 
ดงันัน้ในการบริหารจัดการดานบุคลากรใหมคีวามสุขในการ
ทํางานยอมเปนปจจัยสําคัญอยางย่ิงในการแกปญหาและ
เปนหนึง่ในปจจยัพืน้ฐานในการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร

ทีด่ทีาํใหบคุลากรเต็มใจท่ีจะปฏิบตังิานใหบรรลุวตัถปุระสงค
ขององคกร9

 จากความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึง
สนใจและตระหนักถึงความสําคัญความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภาควิชาทันตกรรมเด็กและคลินิก
ทนัตกรรมเดก็ คณะทนัตแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล 
เพื่อจะไดนําผลการศึกษามาใชเปนแนวทางแกปญหาการ
บรหิารงานและสงเสรมิใหบคุลากรเกดิความเต็มใจรวมแรง
รวมใจในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ เพื่อให
ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกรซึ่งจะ
สงผลใหองคกรประสบผลสําเร็จในที่สุด

วัตถุประสงคของการวิจัย
 เพื่อศึกษาความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ

บุคลากร ภาควิชาทันตกรรมเด็ก และคลินิกทันตกรรมเด็ก 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการดําเนินงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ไดรับการกลั่นกรองและพิจารณา

จากคณะกรรมการจริยธรรมในคน ประจําคณะทันต



ความพึงพอใจการปฏิบัติงานของบุคลากรภาควิชาทันตกรรมเด็กและคลินิกทันตกรรมเด็ก 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 39

วารสารวิชาการ ปขมท. ปที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2557)

แพทยศาสตรและเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รหัส
โครงการ MU-DT/PY-IRB 2014/DT033 และเปนการวิจยั
เชงิสาํรวจ (survey research) เพือ่ศกึษาความพงึพอใจการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ภาควิชาทันตกรรมเด็กและคลินิก
ทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล
ประชากร
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก บุคลากร
ภาควิชาทันตกรรมเด็กและคลินกิทนัตกรรมเด็ก คณะทันต
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ในปงบประมาณ 2557 
จํานวน 53 คน

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
 ในการศกึษาครัง้นีผู้วจิยัไดใชเครือ่งมอืในการเกบ็
รวบรวมขอมลูเปนแบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากร 
ภาควิชาทันตกรรมเด็กและคลินิกทันตกรรมสําหรับเด็ก 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีโครงสราง
แบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวนคือ
 ตอนที ่1 ขอมลูเกีย่วกบัปจจยัพ้ืนฐานสวนบคุคล
ของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการ
ศึกษา รายได ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
 ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของ
บุคลากรภาควิชาทันตกรรมเด็ก และคลินิกทันตกรรมเด็ก 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลในดานสภาพ
แวดลอมในการปฏิบตังิาน ดานกระบวนการปฏิบตังิาน ดาน
ความสัมพนัธกบับุคคลในหนวยงาน ความกาวหนาจากการ

ปฏิบัติงานและคาตอบแทน โดยเลือกแบบสอบถามเปน
แบบการประมาณคามีการกําหนดใหเลือกตอบ 5 ระดับ
คะแนนโดยใชวิธีการใหคะแนนของบุญชม ป พ.ศ. 254510 

ดังนี้
 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 5 คะแนน

 ความพึงพอใจมาก  4 คะแนน
 ความพึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน
 ความพึงพอใจนอย  2 คะแนน

 ความพึงพอใจนอยที่สุด 1 คะแนน

 สวนเกณฑการวัดความพึงพอใจของการปฏิบัติ
งานของบุคลากรน้ัน ใชวธิกีารแบงชวงระดับความพอใจตาม
อันตรภาคช้ัน ซึ่งมีวิธีการคํานวณดังนี้ 
 คะแนนสงูสดุ-คะแนนตํา่สุด/จาํนวนชัน้ = ระยะ
หางของคาคะแนน 5-1/5 = 0.8
 ดังนั้นระยะหางของคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.8 
ผูวิจัยจึงใชเกณฑในการแปลผลคะแนนเฉล่ีย ดังนี้
 คะแนนเฉล่ียอยูระหวาง 4.21-5.00 หมายถึง
มีความพึงพอใจมากที่สุด
 คะแนนเฉล่ียอยูระหวาง 3.41-4.20 หมายถึง
มีความพึงพอใจมาก
 คะแนนเฉล่ียอยูระหวาง 2.61-3.40 หมายถึง
มีความพึงพอใจปานกลาง
 คะแนนเฉล่ียอยูระหวาง 1.81-2.60 หมายถึง 
มีความพึงพอใจนอย
 คะแนนเฉล่ียอยูระหวาง 1.00-1.80 หมายถึง
มีความพึงพอใจนอยที่สุด
 ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะห โดยมีรายละเอียดของ
ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือดังตอไปนี้
 1.  ศกึษาคนควาเอกสาร ทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวของ 
 2.  สรางแบบสอบถามจากการทบทวนเอกสาร
และตําราที่เกี่ยวของกับการสรางเคร่ืองมือ
 3.  นาํแบบสอบถามทีส่รางเสนอตอผูเชีย่วชาญ

เพื่อตรวจสอบความถูกตอง

 4. นําแบบทดสอบที่ไดนําไปทดลองใชกับ
บุคลากรกลุมตัวอยาง 5 คน (10%) เพื่อหาคาความเช่ือมั่น
ของแบบสอบถาม และปรับแกไขกอนไปใชไดจรงินาํผลท่ีได
ไปหาคาความเช่ือมั่น (reliability) โดยวิธีการหาคา

สมัประสิทธิแ์อลฟา (alpha coeffi cient) ของ Cronbach11 

ไดคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.915

วิธีการวิจัย
 1. ผูวจิยัจะดําเนนิการแจกและรับแบบสอบถาม

กลับคืนภายใน 30 วัน
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 2.  ตรวจสอบความสมบูรณของคําถามจาก
แบบสอบถามที่เก็บมาไดจํานวน 53 ชุด
 3.  นําขอมูล ท่ี เ ก็บไดมาประมวลผลโดย
โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือวิเคราะหผลตอไป 

การวิเคราะหขอมูล
 ผูวจิยันาํขอมลูมาประมวลผลและวเิคราะหขอมูล
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสาํเรจ็รปู โดยใชวธิทีางสถิตทิีน่าํ
มาใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
 1.  วิเคราะหปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลวิเคราะห
โดยใชคารอยละ (percentage)
 2. วิเคราะหความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรภาควิชาทันตกรรมเด็กและคลินิกทันตกรรม
เด็ก คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ดวย
คาเฉลี่ย (mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation)

ผลการวิเคราะหขอมูล
 การศึกษาวจิยัเรือ่งความพงึพอใจการปฏบิตังิาน
ของบุคลากรภาควิชาทันตกรรมเด็กและคลินิกทันตกรรม
เด็ก คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยแบบ
สอบจํานวนทั้งหมด 53 ชุด พบวามีการตอบกลับจํานวน 
53 ชุด คิดเปนรอยละ 100 โดยมีแบบสอบถามที่ตอบ
ครบสมบูรณจํานวน 52 ชุด คิดเปนรอยละ 98.11 
 ผูวิจยัเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

 1) ผลการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล 
พบวา เปนเพศหญิงจํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 94.23 
และเปนเพศชายจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 5.77 มีอายุ

ระหวาง 18-29 ป จํานวน 21คน คิดเปนรอยละ 40.39 
มีอายุ 30-39 ป จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 30.77 
จําแนกตามอาย ุ50 ปขึ้นไป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 
15.38 จาํแนกตามการศกึษาตํา่กวาอนุปรญิญา จาํนวน 27 
คน คิดเปนรอยละ 51.92 มีการศึกษาระดับปริญญาเอก 
จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ17.3 และมีการศึกษาระดับ
ปริญญาโท จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 15.39 จําแนก

ตามรายไดตอเดือนพบวา มีรายไดตอเดือนระหวาง 

10,001-20,000 บาท จาํนวน 22 คน คดิเปนรอยละ 42.31 
มีรายตอเดือนระหวาง 8,001-10,000 บาท จํานวน 11คน 
คดิเปนรอยละ 21.15 และมรีายไดตอเดอืนสูงกวา 40,001 
บาทขึ้นไป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 21.15 จําแนก
ตามระยะเวลาในการปฏบิตังิานของบคุลากร พบวามีระยะ
เวลาในการปฏิบตังิานมากกวา 5 ป จํานวน 29 คน คดิเปน
รอยละ 55.77 มรีะยะเวลาในการปฏิบตังิาน 1-2 ป จาํนวน 
13 คน คดิเปนรอยละ 25 และมีระยะเวลาในการปฏิบตังิาน
ตํ่ากวา 1 ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 13.46
 2) ผลการวเิคราะหความพงึพอใจในการปฏบิตัิ
งานของบุคลากรภาควิชาทันตกรรมเด็กและคลินิกทันต
กรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.74) และเม่ือพจิารณาตาม
รายดานพบวาดานความสมัพนัธกบับคุคลในหนวยงานมคีา
เฉล่ียสงูสดุ ( x = 3.98) รองลงมาไดแก ดานสภาพแวดลอม
ในการปฏิบตั ิ( x = 3.93) ดานความกาวหนาจากการปฏิบตัิ
งาน ( x = 3.72) และดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ( x =3.37) 
ไดแก ดานคาตอบแทน ตามลําดับ 
 3)  ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน โดย
ภาพรวมอยูระดบัมาก ( x = 3.93) เม่ือพิจารณารายขอพบ
วาเจาหนาที่มีความพึงพอใจในเร่ืองสภาพแวดลอมในการ
ทํางานสะดวกสบายตอการทํางานไมแออัดเปนอันดับแรก 
โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.33) รองลงมาไดแก สถานที่
ทํางานมีอุปกรณเคร่ืองมือเหมาะสมในการทํางานเพียงพอ
และเหมาะสม ( x = 4.15) สิง่อํานวยความสะดวกตางๆเชน 

นํ้าดื่ม หองน้ําหองพยาบาลในสถานท่ีทํางานเพียงพอและ
เหมาะสม ( x = 4.08) ขอทีม่รีะดับความพึงพอใจนอยท่ีสดุ
ไดแก มีสถานที่จอดรถสะดวก ( x = 3.33) ตามลําดับ
 4)  ดานกระบวนการปฏบิตังิาน โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก ( x =3.71) เมื่อพิจารณารายขอพบวาเจาหนาที่

มคีวามพงึพอใจในเร่ืองมีการแบงหนาทีส่ายการบงัคับบญัชา
ชัดเจนเปนอันดับแรก โดยมีคาเฉล่ียสูงสุด ( x = 3.77) 
รองลงมาคือ การสือ่สารภายในองคการเปนไปอยางสะดวก
และรวดเร็ว ( x =3.73) โครงการท่ีหนวยงานจัดขึน้ ผูปฏิบตัิ
งานสามารถใชความรู ความสามารถทํางานไดอยางเต็มที่ 

( x = 3.71) ขอที่มีระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุดไดแก 
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มกีารกาํหนดนโยบายหรอืทิศทางในการดาํเนนิงานไวอยาง
ชัดเจน ( x = 3.63) ตามลําดับ
 5) ดานความสัมพันธกับบุคคลในหนวยงาน 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x =3.98) เมื่อพิจารณาราย
ขอพบวาไดรับความรวมมืออยางดีจากเพื่อนรวมงานเปน
อันดับแรก โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.06) รองลงมาคือ 
ปรึกษาเร่ืองงานและเร่ืองสวนตัวกับเพ่ือนรวมงานไดเสมอ 
( x =4.02) และการไดรับความไววางใจในการปฏิบัติงาน
จากเพ่ือนรวมงาน ( x = 4.02) ขอที่มีระดับความพึงพอใจ
นอยที่สุดไดแกโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือมีสวนรวมใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับงาน ( x = 3.83) ตามลําดับ
 6)  ดานความกาวหนาจากการปฏิบัติงานโดย
ภาพรวมอยูระดับมาก ( x = 3.72) เมือ่พิจารณารายขอพบ
วางานท่ีทําตรงตามวุฒิการศึกษาและความสามารถเปน
อนัดบัแรก โดยมีคาเฉล่ียสงูสดุ ( x =3.88) รองลงมาคือ ได
ใชความรูความสามารถในการทาํงานอยางเตม็ที ่( x =3.84) 
หนวยงานสนับสนนุใหไดรบัการพัฒนาความรูในการปฏิบตัิ
งานสม่ําเสมอ ( x =3.81) ขอท่ีมีระดับความพึงพอใจนอย
ที่สุดไดแก การพิจารณาความดีความชอบในหนวยงาน
เหมาะสมและยุติธรรม ( x  = 3.44) ตามลําดับ
 7)  ดานคาตอบแทน โดยภาพรวมอยูระดบัปาน
กลาง ( x  = 3.33) เมื่อพิจารณารายขอพบวาไดรับคา
ตอบแทนพเิศษหากทาํงานหรอืปฏบิตังิานพเิศษเปนอนัดบั
แรก โดยมีคาเฉล่ียสูงสุด ( x  = 3.50) รองลงมาคือ 

สวสัดกิารทีไ่ดรบัในปจจบุนัเปนไปอยางเหมาะสม ( x = 3.44) 
คาตอบแทนเหมาะสมกับวุฒิการศึกษา ( x  = 3.40) ขอที่

มรีะดับความพึงพอใจนอยท่ีสดุไดแก คาตอบแทนเหมาะสม
กับคาครองชีพในปจจุบัน ( x = 3.10) ตามลําดับ

อภิปรายผล
 การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรภาควิชาทันตกรรมเด็กและคลินิกทันตกรรม
เด็ก คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลผูวิจัย มี
ขอคนพบและประเด็นท่ีนาสนใจนํามาอภิปรายผลดังนี้
 1.  บุคลากรภาควิชาทันตกรรมเด็กและคลินิก

ทนัตกรรมเดก็ คณะทนัตแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล 

มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก ถึงแมวาหนวยงานไดมีการปรับปรุงระบบการบริหาร
งานอัตรากําลังตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบ การจัด
สวัสดิการวัสดุอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆเพิ่มขึ้น 
มนีโยบายการทํางานทีช่ดัเจนและกาํหนดขอบเขตความรับ
ผิดชอบตามความรูความสามารถ การประเมินผลคร้ังนี้พบ
วาการปรบัปรงุยงัไมสามารถทาํใหเจาหนาทีม่คีวามพงึพอใจ
ในการปฏิบตังิานในระดับมากท่ีสดุ ซึง่สอดคลองกับแนวคิด
ทฤษฎีของ Herzberg (อางถึงในสมยศ นาวีการ, 2545) ที่
ไดเสนอแนวคิดวาผูบริหารจะตองมีทัศนะเก่ียวกับงานของ
ผูอยูใตบังคับบัญชาสองอยางคือ สิ่งท่ีทําใหผูอยูใตบังคับ
บญัชามีความสุขและส่ิงทีท่าํใหพวกเขาไมมคีวามสุขในงาน
ทีท่าํ ขอสมมตฐิานของทฤษฎกีารจงูใจสมยักอนมกัจะถอืวา
สิง่จงูใจดานการเงนิ การปรบัปรงุความสมัพนัธกบับคุคลอืน่
และสภาพแวดลอมของการทาํงานทีด่ ีจะทาํใหผลผลิตเพิม่
ขึน้ตลอดจนการขาดงานและการออกจากงานจะนอยลง ซึง่
นับวาเปนขอสมมติฐานท่ีผิดพลาดเน่ืองจากปจจัยทั้งหมด
เหลาน้ีเปนเพยีงแตปองกันเพือ่มใิหเกดิความไมพอใจในงาน
ที่ทําเทาน้ันและปจจัยจูงใจ (motivation factors) อยาง
เดียวเทานั้นที่จะเปนสิ่งจูงใจผูอยูใตบังคับบัญชาสามารถ
เพิ่มผลผลิตได ซึ่งปจจัยที่จูงใจใหพนักงานปฏิบัติงานดีขึ้น
ประกอบดวย 1)โอกาสกระทําบางสิ่งบางอยางที่มีความ
สําคัญใหเกิดความสําเร็จ 2) การไดรับการยกยองสําหรับ
ความสําเร็จและ 3) ความกาวหนา12 ผูวิจัยจึงไดนําผลวิจัย
มาอภิปรายดังนี้
  1.1 ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 
ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา

รายขอพบวาขอทีม่คีวามพงึพอใจมากสดุคือ สภาพแวดลอม
ในการทํางานสะดวกสบายตอการทาํงานไมแออดัและขอที่
มรีะดบัความพงึพอใจนอยทีส่ดุคือ มสีถานทีจ่อดรถสะดวก 

ทัง้นีเ้น่ืองจากหนวยงานอยูในชวงเวลากาํลังกอสรางอาคาร
ทีจ่อดรถเพิม่เตมิ ซึง่เมือ่มีทีจ่อดรถใหกบับุคลากรไดทกุคน 
นาจะทําใหความพึงพอใจสูงขึ้น
  1.2 ดานกระบวนการปฏิบตังิาน ความพึงพอใจ
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา
ขอที่มีความพึงพอใจมากสุดคือ มีการแบงหนาที่สายการ
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บงัคบับญัชาชัดเจนและขอทีม่รีะดบัความพึงพอใจนอยท่ีสดุ
คือ มีการกําหนดนโยบาย หรือทิศทางในการดําเนินงานไว
อยางชดัเจน ปจจบุนัทางองคกรไดกาํหนดพันธกจิ วสิยัทศัน 
และวัตถุประสงคในการดําเนินงานใหชัดเจนมากขึ้นเพื่อ
สงเสริมและสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานของบุคลากร คณะ
ทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถปฏิบัติงาน
ในหนาที่ของตนไดอยางมีคุณภาพมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล รวมท้ังสงเสริมความม่ันใจเก่ียวกับการดําเนินงาน
ของหนวยงานใหมากยิ่งขึ้น
  1.3 ดานความสัมพันธกบับคุคลในหนวยงาน

ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายขอพบวาขอที่มีความพึงพอใจมากสุดคือ ไดรับความ
รวมมืออยางดีจากเพ่ือนและขอท่ีมีระดับความพึงพอใจ
นอยท่ีสุดคือ มีโอกาสแสดงความคิดเห็น หรือมีสวนรวม
ในการตัดสนิใจเก่ียวกับงาน ปจจบุนัมีการจัดสมัมนาพบปะ
คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ทกุ 3 เดอืน ทาํใหบคุลากรสามารถแสดงความคดิเหน็ หรอื
มีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานมากขึ้นซ่ึงสอดคลอง
กบัแนวคดิของ Salamon ไดทาํการศกึษาในการมสีวนรวม
ในการวางแผนและการตดัสนิใจของพนกังาน พบวาการให
พนกังานเขามามสีวนรวมในการวางแผนดาํเนนิงานและการ
ตดัสนิใจในการปฏิบตังิานน้ันทําใหพนกังานมีความพงึพอใจ
ในงานทีท่าํอยูในระดบัปานกลางและการใหพนกังานมสีวน
รวมในการปรับปรุงวางแผนในการปฏิบัติงานน้ันทําให
พนักงานรูสึกวามีความสําคัญตอองคกรอยูในระดับมาก13

และตรงกับแนวคิดของ Edwin Locke ไดกลาวถึงเพื่อน

รวมงาน (co-workers) จะสงเสริม หรือหยุดยั้งความ
พึงพอใจในการทํางานของบุคคลไดอยางมาก เชน ถาหากมี
เพือ่นรวมงานทีม่คีวามสามารถสูงเปนมติรพรอมชวยเหลือ
คนอื่นบุคคลน้ันก็จะเกิดความพึงพอใจในการทํางาน

มากกวาคนอื่น เพื่อนรวมงาน ความสัมพันธที่ดีระหวาง
เพื่อนรวมงานจะทําใหคนมีความสุขในการทํางาน14

  1.4  ดานความกาวหนาจากการปฏิบัติงาน 
ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายขอพบวาขอที่มีความพึงพอใจมากสุดคือ งานท่ีทําตรง

ตามวฒุกิารศกึษาและความสามารถและขอท่ีมรีะดบัความ

พึงพอใจนอยที่สุดคือ การพิจารณาความดีความชอบใน
หนวยงานเหมาะสมและยตุธิรรม โดยปจจบุนัการพจิารณา
ความดีความชอบไมไดมาจากหวัหนาสายบงัคบับญัชาเพยีง
คนเดียว ตองมาจากการพิจารณาของคณะกรรมการ 3 
บุคคล ซึ่ง 1 ใน 3ของคณะกรรมการผูถูกประเมินจะเปน
ผูเลือกบุคคลดังกลาวไดดวยตัวเอง ซึ่งนาจะทําใหความ
พงึพอใจในหวัขอนีม้มีากขึน้ในอนาคต ตรงตามแนวคดิของ 
Edwin Locke ไดกลาวถึง โอกาสที่จะไดรับการเล่ือนขั้น
หรือเล่ือนตําแหนง (promotion) ลูกจาง หรือคนทํางาน
จะไดรบัพจิารณาเลือ่นขัน้หรอืเลือ่นตาํแหนงสูงขึน้ไป ซึง่ส่ิง
นี้คือความหวังที่จะไดรับจากนายจางหรือผูบริหาร ซึ่งใน
การเล่ือนขั้น หรือตําแหนง ตองพิจารณาถึงความยุติธรรม
และเปนเกณฑที่ทุกคนยอมรบัได 14

  1.5 ดานคาตอบแทน ความพึงพอใจโดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอพบวา
ขอทีม่คีวามพึงพอใจมากสุดคือไดรบัคาตอบแทนพิเศษหาก
ทาํงานหรอืปฏบิตังิานพเิศษ และขอท่ีมรีะดบัความพงึพอใจ
นอยที่สุดคือ คาตอบแทนเหมาะสมกับคาครองชีพใน
ปจจุบัน ทั้งน้ีเน่ืองจากเจาหนาที่บางตําแหนงยังไดรับ

เงนิเดอืนนอยเมือ่เทยีบกบัภาวะเศรษฐกจิในปจจบุนั ตรงกบั
แนวคิดของ Edwin Locke ไดกลาวถงึวา คาจาง (pay) เปนเงนิ

หรืออยางหน่ึงอยางใดท่ีลกูจางสามารถนําไปใชเปนเคร่ืองมือ
ในการบําบัดความตองการของตนไดคาจางเหมาะสม 
ยุติธรรมและเทาเทียมกัน จะทําใหคนเกิดความพอใจ14

ขอเสนอแนะ
 1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
  จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรภาควิชาทันตกรรมเด็กและ
คลนิกิทนัตกรรมเดก็ คณะทนัตแพทยศาสตร มหาวทิยาลยั

มหิดลโดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก มีขอเสนอแนะ
ในการศึกษาครั้งนี้ดังนี้
  1.1 จากการศกึษาพบวาดานสภาพแวดลอม
ในการปฏบิตังิาน โดยภาพรวมเจาหนาท่ีมคีวามพึงพอใจอยู
ในระดับมาก มีความพึงพอใจนอยในขอที่มีสถานที่จอดรถ

สะดวก ควรมีการปรับปรุงในเร่ืองของสถานท่ีจอดรถใหมี
ความสะดวกและเพียงพอกับความตองการ 
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  1.2  จากศึกษาพบวาดานกระบวนการ
ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมเจาหนาท่ีมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก มีความพึงพอใจนอยในขอท่ีมีการกําหนด
นโยบาย หรอืทศิทางในการดําเนินงานไวอยางชัดเจน หนวย
งานควรใหจดัระบบการส่ือสารการประชาสัมพนัธทีร่วดเร็ว
และเขาถึงใหมากยิ่งขึ้น
  1.3  จากการศึกษาพบวาดานความสัมพนัธ
กบับคุคลในหนวยงาน โดยภาพรวมเจาหนาท่ีมคีวามพงึพอใจ
อยูในระดับมากมีความพึงพอใจนอยในขอท่ีมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็น หรือมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับงาน 
ผูบงัคับบญัชาควรเปดโอกาสใหมสีวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและการแกปญหารวมกันพรอมทั้งเปดโอกาสให
เจาหนาที่ไดปรึกษาปญหาเร่ืองงานและเร่ืองสวนตัวหรือ
ทาํกิจกรรมรวมกันเพ่ือสือ่สารความสัมพันธภายในหนวยงาน

ใหมากยิ่งขึ้น
  1.4  จากการศกึษาพบวาดานความกาวหนา
จากการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีความ
พึงพอใจนอยในขอที่การพิจารณาความดีความชอบใน
หนวยงานควรพิจารณาความดีความชอบและกําหนด
แนวทางของการประเมนิผลการปฏบิตังิานอยางมีกฎเกณฑ
มีความยุติธรรมและใหโอกาสเทาเทียมกันทุกคน
  1.5 จากการศึกษาพบวาดานคาตอบแทน 
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีความพึงพอใจนอยใน
ขอที่คาตอบแทนเหมาะสมกับคาครองชีพเน่ืองจาก
คาตอบแทนเปนปจจัยสําคัญในการในการดํารงชีพ ดังนั้น
หนวยงานควรพจิารณาปรบัโครงสรางคาตอบแทนทีเ่หมาะ
สมกับสภาวะเศรษฐกิจและคาครองชีพในปจจุบัน

 2.  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
  ควรมกีารศกึษาปจจยัทีม่ตีอความสมัพนัธใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรภาควิชาทันตกรรมเด็กและ

คลนิกิทนัตกรรมเดก็ คณะทนัตแพทยศาสตร มหาวทิยาลยั
มหิดลเพ่ือทราบถึงขอมูลท่ีมคีวามสัมพนัธตอการปฏิบตังิาน
ของบุคลากรและนําผลของการศึกษามาเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาบุคลากรตอไป

สรุปผลการวิจัย
 ความพึงพอใจในการปฏิบตังิานของบุคลากรภาค
วิชาทันตกรรมเด็กและคลินิกทันตกรรมเด็ก คณะทันต
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมอยูในระดับมาก
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