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บทคดัย่อ 
 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเล่มนี�  จัดท�าขึ�นเพื�อการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ

ข้าราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในแต่ละด้าน อันจะส่งผลต่อการท�างานที�มี
ประสิทธิภาพ และเพื�อน�าผลการศึกษาที�ได้มาเป็นข้อมูลส�าหรับการหาแนวทางในการสร้างความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการเพื�อให้เกิดประโยชน์ และน�าไปสู่ความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายที�องค์กรได้ก�าหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1. เพื�อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของ
ข้าราชการ สังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  2. เพื�อศึกษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 3. เพื�อศึกษาเปรียบเทียบความ
แตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที�มีผลต่อความ พึงพอใจในการปฏบัิติงานของข้าราชการ สงักดักรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ตัวแปรที�ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย �. ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ประเภทต�าแหน่ง รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน �. ตัวแปรตาม คือ 
ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ด้านความส�าเร็จในงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที�ปฏิบัติ ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในต�าแหน่งงาน ด้านนโยบาย/แผนและการบริหารงาน ด้านเงินเดือนและ
ผลประโยชน์เกื�อกูล ด้านความสัมพันธ์กับเพื�อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ด้านสภาพ 

การท�างานและด้านความมั�นคงในงาน ประชากรที�ใช้ในการศึกษา คือ ข้าราชการสังกัดกรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เลือกกลุ่มตัวอย่างจ�านวน ��� คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื�องมือในการวิจัย จากนั�นน�าข้อมูลแบบสอบถามที�ได้รวบรวมมาวิเคราะห์ โดยโปรแกรมส�าเรจ็รูปทาง
สถิติ สถิติที�ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐาน t-test, F-test หรือ One-Way ANOVA และ
การเปรียบเทียบเชิงซ้อนด้วยวิธี LSD (Least Square Difference) โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่ ผล
การศึกษาพบว่า 

�. ข้าราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ�านวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.� ส่วนมากมีอายุระหว่าง �� - �� ปี จ�านวน �� คน คิดเป็น

                                                            
1 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
2 ที�ปรึกษาสารนิพนธห์ลัก 
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ร้อยละ ��.� มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ�านวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ �� มีประเภทต�าแหน่งทั�วไป 
จ�านวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.� มีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,��� บาท จ�านวน �� คน คิดเป็น
ร้อยละ ��.� และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1–5 ปี จ�านวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�  

�. ข้าราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กับเพื�อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา  ด้านความส�าเร็จในงาน ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้าในต�าแหน่งงาน ด้านความมั�นคงในงาน 
ด้านนโยบาย/แผนและการบริหารงาน และด้านลักษณะงานที�ปฏิบัติ ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
ได้แก่ ด้านสภาพการท�างาน และด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื�อกูล ตามล�าดับ 

�. จากการเปรียบเทียบความแตกต่าง พบว่าที�มีปัจจัยส่วนบุคคลที�แตกต่างกัน ในด้านอายุ 
ประเภทต�าแหน่ง รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จะมีระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานโดยภาพรวมแตกต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลที�แตกต่างกันในด้านเพศ และระดับการศึกษา 
จะมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
ค�าส�าคญั : ปัจจัย, ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน, ปัจจัยส่วนบุคคล 
 

บทน�า 
ปัจจุบันทั�งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสนใจทรัพยากรบุคคลมากขึ�น ซึ�งถือว่า  

“คน” เป็น “ทุนมนุษย์” ที�มีความส�าคัญในการขับเคลื�อนหน่วยงาน จึงได้หันมาให้ความสนใจกับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยปัจจัยด้านบุคลากรได้รับการพิจารณาว่าเป็นปัจจัยที�ส �าคัญ
ประการหนึ�ง ที�จะท�าให้หน่วยงานมีความเจริญรุ่งเรืองและประสบความส�าเร็จได้ หากหน่วยงานใดมี
บุคลากรที�มีความรู้  ความสามารถและมีประสิทธิภาพในการท �างานสูง ย่อมส่งผลท�าให้งานของหน่วยงานมี
ทั�งปริมาณและคุณภาพดีตามไปด้วย อย่างไรกต็ามความรู้และความสามารถของบุคลากรเพียงอย่างเดียวก็
ไม่อาจท�าให้หน่วยงานประสบความส�าเร็จได้  หากบุคลากรของหน่วยงานนั�นปราศจากความตั�งใจ  และ
ความเตม็ใจที�จะปฏบิัติงานอย่างเตม็ความสามารถ ซึ�งการที�บุคคลจะปฏบิัติงานได้อย่างเตม็ความสามารถ
จนเกิดผลการปฏิบัติงานที�ดีได้ สิ�งที�ส �าคัญขึ�นอยู่กบัความสขุและความพึงพอใจของผู้ปฏบิัติงานที�มีต่องาน
ในหน่วยงาน ดังนั�น ความพึงพอใจของบุคคลต่อสิ�งต่างๆ จึงเป็นเรื�องส�าคัญที�ต้องตระหนักและค�านึงอยู่
เสมอ เพราะความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงาน มีผลต่อความส�าเร็จของงาน หากบุคลากรในองค์การ
ไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ก็จะท�าให้ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพของงานลดลง มีการขาดงาน ลาออก
จากงาน และเป็นปัญหาทางวินัยได้อีกด้วย  แต่ในทางตรงข้ามหากบุคลากรมีความพึงพอใจในการ
ปฏบิัติงาน เป็นเครื�องหมายให้เหน็ถงึการบริหารที�ดีและมีประสทิธภิาพอกีด้วย 

ด้วยเหตุนี� การประสบความส�าเร็จหรือเจริญก้าวหน้าการบริหารที�ดีของหน่วยงาน จึงต้อง
ประกอบด้วยเงื�อนไขและองค์ประกอบ 2 ประการ คือระบบการบริหารงานที�มีประสทิธภิาพ และบุคลากร
ในหน่วยงานนั�นมีความพึงพอใจสูง ซึ�งทั�ง 2 องค์ประกอบถือเป็นหัวใจส�าคัญของทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะ
ในส่วนของการบริหารงานถือเป็นปัจจัยภายในที�ผู้บริหารต้องเป็นผู้จัดกระบวนการต่างๆ ให้มีความ
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สอดคล้องสมัพันธก์ับสภาพแวดล้อมของหน่วยงานนั�นๆ ซึ�งเป็นสิ�งที�สร้างขึ�นได้ไม่ยากนัก หากผู้บริหารมี
ความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์ที�ดีพอ แต่ในส่วนของการสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ� นกับ
บุคลากรกลับเป็นสิ�งที�กระท�าได้ไม่ง่ายนัก เพราะความต้องการของบุคลากรแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ตาม
สถานภาพของบุคคลนั�น ขณะเดียวกันความก้าวหน้าหรือการพัฒนาองค์การให้ได้รับความส�าเร็จสูงสุดกม็า
จากประสิทธิภาพของบุคลากรเช่นเดียวกัน นอกจากนั�นความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลใน
หน่วยงานมีผลต่อความส�าเร็จของงาน รวมทั�งความสุขของผู้ปฏิบัติงานด้วย 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นหน่วยงานภาครัฐภายใต้การก�ากับดูแล
ของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นองค์กรที�มีรูปแบบโครงสร้างขนาดใหญ่ โดยประกอบด้วยหน่วยงาน
ภายในต่างๆ จ�านวน �� หน่วยงาน ซึ�งต่างก็มีภารกิจที�ส �าคัญและที�ปฏิบัติแตกต่างกันออกไปตาม
โครงสร้างอ�านาจหน้าที�ที�แต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบ ดังนั�นการรักษาทรัพยากรบุคคลให้คงอยู่กับ
หน่วยงานนับว่าเป็นสิ�งส�าคัญ เพื�อให้การบริหารงานมีความต่อเนื�องอย่างมีประสิทธิ ภาพ และไม่เสีย
บุคลากรที�มีความช�านาญงานนั�นๆ ซึ�งจ�าเป็นอย่างยิ�งที�องค์กรต้องทราบถึงระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละด้าน  

ปัจจุบันผู้ศึกษารับราชการในสังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  มีความ
สนใจที�จะศึกษาถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาข้าราชการกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ที�ผู้ศึกษาปฏบิัติงานอยู่เพื�อหาค�าตอบของระดับความพึงพอใจในการปฏบัิติงานในแต่
ละด้าน อันจะส่งผลต่อการท�างานที�มีประสิทธิภาพ และเพื�อน�าผลการศึกษาที�ได้มาเป็นข้อมูลส�าหรับการ
หาแนวทางในการสร้างความพึงพอใจในการปฏบัิติงานของข้าราชการส�าหรับหน่วยงานที�รับผดิชอบต่อไป 
 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
1. เพื�อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการ สังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก 
2. เพื�อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก 
3. เพื�อศึกษาเปรียบเทยีบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที�มีผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 

ขอบเขตการศึกษา 
ด้านประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร (N) ที�ใช้ในการศึกษาวิจัยครั�งนี�  คือ ข้าราชการสังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก ซึ�งจะท�าการเลือกจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง (n) ในการวิจัยครั�งนี� โดยใช้สูตรในการค�านวณ 
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ด้านตัวแปร 
ตัวแปรอสิระที�ใช้ในการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลในงานวิจัยครั�งนี�  ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ประเภทต�าแหน่ง รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ตัวแปรตาม คือ ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดกรมการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ด้านความส�าเร็จในงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะ
งานที�ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในต�าแหน่งงาน ด้านนโยบาย/แผนและการ
บริหารงาน ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื�อกูล ด้านความสัมพันธ์กับเพื�อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 
ด้านสภาพการท�างาน และด้านความมั�นคงในงาน 

ด้านระยะเวลาในการวิจัย 
การศึกษาครั�งนี� ได้ก�าหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการส�ารวจความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  เป็นระยะเวลา � 
เดือน คือเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ���� 
 

ประโยชนที์�คาดว่าจะไดร้บั 
�. ข้อมูลที�ได้รับจากการศึกษา สามารถน�าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการด�าเนินงานของ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที�จะสามารถส่งผลให้เกดิความพึงพอใจต่อการปฏบัิติงาน
ของข้าราชการ สังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกต่อไป 

�. ข้อมูลที�ได้รับจากการศึกษา สามารถน�าไปปรับใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อการก�าหนดปัจจัยที�จะ
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 
 

ทบทวนวรรณกรรม หรืองานวิจัยที �เกี�ยวขอ้ง 
ทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s Need Hierarchy) 
Maslow, (1970) ได้ศึกษาว่าพฤติกรรมของคนจะถูกก�าหนดและควบคุม โดยแรงจูงใจต่างๆ 

แรงจูงใจเหล่านี�  มีลักษณะแตกต่างกันไปส�าหรับแต่ละคนอีกด้วย ดังนั�น จึงเป็นสิ�งส�าคัญที�ผู้บริหารควรได้รับ
ทราบว่า แรงจูงใจหรือความต้องการของพนักงานในองค์การนั�นมีรูปแบบอย่างไรบ้าง ความรู้ ในเรื�องดังกล่าว
ได้รับการศึกษาอย่างถูกต้อง จนกระทั�งตั�งเป็นทฤษฎีทั�วไปเกี�ยวกบัการจูงใจคนขึ�นไว้ ซึ�งได้ตั�งสมมติฐานเกี�ยวกบั
พฤติกรรมของคนไว้ดังนี�  คือ 1. มนุษย์มีความต้องการและความต้องการจะเพิ�มขึ� นเรื�อยๆไม่มีที�สิ� นสุด
จนกระทั�งตาย 2. เมื�อมีการตอบสนองความต้องการแล้ว จะไม่เป็นสิ�งจูงใจส�าหรับพฤติกรรมนั�นอีกต่อไป 
ความต้องการล�าดับต่อไปนี�ที�ยังไม่ได้ตอบสนองจะมีอิทธิพลต่อไป และ3. ความต้องการของมนุษย์จะมี
ลักษณะเป็นล�าดับขั�นจากต��าไปหาสูง เมื�อความต้องการล�าดับต��าได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการใน
ล�าดับขั�นสูงขั�นต่อไปกจ็ะติดตามมา  
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มาสโลว์ ได้ล�าดับความต้องการของมนุษย์จากระดับต��าถึงระดับสูงไว้ 5 ขั�น ดังนี�  
1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เช่น ความต้องการทางอาหาร อากาศ 

น��า ที�อยู่อาศัย ยารักษาโรค และความต้องการทางเพศ 
2. ความต้องการทางความมั�นคงปลอดภัย (Safety Needs) ได้แก่ ความต้องการที�จะได้รับการ

คุ้มครองภัยต่างๆ ที�เกดิขึ�นกบัร่างกาย ความมั�นคงทางเศรษฐกจิ 
3. ความต้องการทางด้านสังคม (Belonging Needs) ได้แก่ ความต้องการที�จะเข้าร่วมและ

ได้รับการยอมรับในสังคม ความเป็นมิตรและความรักจากเพื�อนร่วมงาน 
4. ความต้องการที�จะได้รับการยกย่องในสงัคม (Esteem Needs) ได้แก่ ความต้องการในเรื�อง

ของความรู้  ความสามารถ รวมทั�งความต้องการได้รับการยกย่องสรรเสริญจากบุคคลอื�นที�เกี�ยวกับความ
มั�นใจในตัวเอง 

5. ความต้องการที�จะได้รับความส�าเร็จในชีวิต (Self-Actualization) เป็นความต้องการขั�น
สูงสุดของมนุษย์ คือ อยากจะให้เกิดความส�าเร็จในทุกสิ�งทุกอย่างตามความคาดหวังของตน 

ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอรซ์เบอรก์ (Herzberg) 
ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก Herzberg, (1959) ได้ท�าการศึกษาค้นคว้าเกี�ยวกับพฤติกรรม

ของคนเพื�อที�จะทราบว่าอะไร คือสิ�งที�มีอทิธิพลและแรงจูงใจในการท�างาน ปรากฏว่าความพอใจและไม่พอใจ
หาได้เกิดจากสิ�งเดียวกันไม่ แต่เกิดจากปัจจัย 2 กลุ่ม คือ 

 1. ปัจจัยกระตุ้น (Motivator Factors) คือ มีปัจจัยบางประการเกี�ยวกบังานที�ท�า ซึ�งจะเป็นสิ�งกระตุ้น
และจูงใจ ท�าให้เกิดความพึงพอใจที�จะท�างานเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรกต็ามแม้จะไม่มีปัจจัยที�ว่านี� อยู่กมิ็ได้
หมายความว่า คนท�างานจะไม่มีความพอใจในงานที�ท�า องค์ประกอบของปัจจัยที�จะกล่าวต่อไปนี�  จะเป็นสิ�งกระตุ้น
จูงใจให้ปฏิบัติงานได้ดียิ�งขึ�น คือ 

 1.1 ความส�าเร็จในการท�างาน (Achievement) องค์ประกอบนี�นับว่ามีความส�าคัญมากที�สดุเพราะ
เมื�อได้ท �างานหรือสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในส่วนที�เกี�ยวข้องกับงานในหน้าที�ได้ปฏิบัติเป็นผลส�าเรจ็  
เขาจะรู้สึกพึงพอใจและปลาบปลื�มใจในผลส�าเร็จของงานนั�นอย่างยิ�ง 

 1.2 การได้รับความยกย่องนับถือ (Recognition) การที�ผลงานของผู้ท�างานได้รับการยกย่อง
ชมเชย ยอมรับนับถือ หรือแสดงความยินดีจากผู้บังคับบัญชา เพื�อนร่วมงานหรือบุคคลอื�นๆ เป็นสิ�งที�ท �า
ให้ผู้ท�างานเกิดความภาคภูมิใจ และมีผลในการกระตุ้นจูงใจที�จะท�างานให้ดียิ�งขึ� น การยอมรับนับถือ
ดังกล่าวนี� มักจะเกิดขึ�นควบคู่กับความส�าเร็จของงานด้วย 

 1.3 ลักษณะงาน (Work itself) หมายถึง ลักษณะของงานที� น่าสนใจและท้าทาย
ความสามารถ ผู้ให้สมัภาษณ์จ�านวนไม่น้อยที�รู้สกึพึงพอใจเมื�อได้ท�างานที�ต้องใช้ 

 1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง งานที� ได้ รับมอบหมายให้ท�านั�น 
ผู้บังคับบัญชาไม่จ�าเป็นต้องตรวจควบคุมมากเกินไป การให้โอกาสแก่ผู้ท�างานได้รับผิดชอบต่อการท�างาน
อย่างเตม็ที�จะท�าให้เกิดความพึงพอใจเป็นอย่างมาก  
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 1.5 ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง การได้รับการพิจารณาเลื�อนขั�นเงินเดือน 
หรือค่าจ้าง และเลื�อนต�าแหน่งให้สูงขึ�น 

2. ปัจจัยค��าจุน (Hygiene or Maintenance Factors) กล่าวคือ มีปัจจัยบางประการที�เกี�ยวกับ
งานซึ�งจะเป็นข้อก�าหนดเบื� องต้น ที�จะท�าให้คนไม่พอใจในการท�างาน แต่ปัจจัยเหล่านี�จะมีประสิทธิภาพ
เพียงไรกต็ามกไ็ม่ใช่สิ�งที�จะจูงใจให้คนท�างานเพิ�มมากขึ� นจากเคยท�าตัวอย่าง ปัจจัยค��าจุนที�กล่าวมานี�  
ประกอบด้วย 

2.1 นโยบายและการบริหารขององค์การ (Company Policy and Administration) ได้แก่ การท�างาน
ซ��าซ้อนกัน การแก่งแย่งอ�านาจระหว่างบุคลากรในองค์การ ความไร้ประสิทธิภาพขององค์การ และการ
ด�าเนินการที�ขาดความเป็นธรรม เป็นต้น 

2.2 การปกครองบังคับบัญชา (Supervision) ผู้บังคับบัญชามีอคติล�าเอียง และขาดความรู้
ความสามารถในการปกครอง ทั�งยังไม่สามารถให้ค�าแนะน�าทางวิชาการ หรือเทคนิคใหม่ๆ ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

2.3 ความสัมพันธ์กับ ผู้บั ง คับบัญชา (Relationship with Supervision) ไ ด้ แก่  ก า รที�
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่สามารถเข้าถึงผู้บังคับบัญชาของตนได้ เพราะ ผู้บังคับบัญชาวางตนไม่ยอมให้ความ
สนิทสนมเป็นกนัเอง ท�าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกดิความรู้สกึไม่พึงพอใจในงานที�ท�าด้วย 

2.4 สภาพการท�างาน (Working Condition) หมายถึง สภาพแวดล้อมต่างๆ ในการท �างาน 
เช่น ที�ตั�งของที�ท�างานไม่มี ขาดอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกในการท�างาน ปริมาณงานที�ท�ามีมากเกินไป
หรือน้อยเกินไปไม่เพียงพอกับความต้องการ 

2.5 ความสัมพันธ์กับเพื�อนร่วมงาน (Relationship with Peers) คือ การที� ต่างคนต่าง
ท�างานโดยไม่ค�านึงถึงมิตรภาพระหว่างเพื�อนร่วมงาน การแข่งขันชิงดีชิงเด่นการเอาตัวรอดโดยการทับถม
เพื�อนร่วมงาน ล้วนเป็นสาเหตุแห่งการสร้างความไม่พอใจในการท�างานทั�งสิ�น 

2.6 ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา (Relationship with Subordinates) ได้แก่ การเข้า
กับผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้ ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและท�าตนเป็นตัวถ่วง
ความเจริญของหน่วยงาน กเ็ป็นส่วนสร้างความไม่พอใจในการท�างานได้เช่นกัน  

2.7 เงินเดือน (Salary) หรือเงินค่าตอบแทนไม่เหมาะสมกับงานที�ท �า รวมตลอดถึงการ
ได้รับเลื�อนขั�นเงินเดือน หรือค่าจ้างช้าเกินไป เงินเดือนหรือค่าจ้างระหว่างคนเก่ากับคนใหม่ แตกต่างกัน
น้อยเกินไป ท�าให้เกิดการเปรียบเทียบและกลายเป็นความไม่พอใจในการท างานไปในที�สดุ 

2.8 สถานะของอาชีพ (Status) หมายถึง ลักษณะของอาชีพที�บุคคลนั�นท�างานอยู่ ซึ�งท�าให้
บุคคลเกดิความรู้สกึต่องานว่าอาชีพนั�นเป็นที�ยอมรับนับถอืของสงัคม มีเกยีรติ มีศักดิ�ศรี 

2.9 ความมั�นคงในงาน (Job Security) หมายถึง ความรู้ สึกของบุคคลที�มีต่อหน่วยงานว่า 
มีความมั�นคง หรือไม่มั�นคงเพียงใด เช่น ระยะเวลาของงาน ความมั�นคงหรือไม่มั�นคงของหน่วยงาน 

2.10 ความเป็นอยู่ส่วนตัว (Personal Life) หมายถึง สถานการณ์ของงานที�มีผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่ของบุคคล ซึ�งเป็นผลให้เกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ�ง 
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2.11 ความเจริญก้าวหน้า (Growth) หมายถึงโอกาสที�จะเพิ�มพูนความรู้ ความช�านาญ     
ในการท�างาน ท�าให้สามารถท�างานให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ�งขึ�น สิ�งที�น่าสนใจประการหนึ�งกค็ือ ปัจจัย
กระตุ้น หรือปัจจัยตัวจูงใจ 2 ประการแรกที�กล่าวมา คือ ความสมัฤทธิ�ผลของงาน และได้รับความยอมรับ
นับถอื นั�นจะเป็นความรู้สกึพึงพอใจที�เกิดขึ�นเป็นครั�งคราว และด�ารงอยู่ในระยะเวลาอันสั�น (Short Duration) 
ส่วนองค์ประกอบอื�นๆ เช่นความรู้สึกรับผิดชอบลักษณะงาน และความก้าวหน้าจะอยู่ในความรู้สึกได้นาน 
(Long Duration) 
 

ผลงานวิจัยที�เกี �ยวขอ้ง 
ณทัฐา กรีหิร ัญ (2550) ได้ท�าการศึกษาเรื�องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัยพบว่าพนักงานส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มี อายุระหว่าง 25 ปี  
ถึง 35 ปี มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  ประสบการณ์ท �างานมากกว่า  5 ปี เมื�อพิจารณาความ       
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน พบว่า พนักงานมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื�อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านความมั�นคงในงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ส่วนด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในต�าแหน่งงาน ด้านนโยบาย/แผนงานและการบริหารงาน 
ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื�อกูล ด้านความสัมพันธ์กับเพื�อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ด้านลักษณะ
งาน มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

วราภรณ์ ค�าเพชรดี (2552) ศึกษาเรื�องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส�านักงาน
สรรพากรพื� นที�อุบลราชธานีผลการวิจัยพบว่า (1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของ
บุคลากรส�านักงานสรรพากรพื�นที�อุบลราชธานีทั�ง 5 ด้านประกอบด้วย ด้านความส�าเร็จในการท�างาน ด้าน
ความก้าวหน้าในต�าแหน่งงาน ด้านการยอมรับนับถือด้านลักษณะงานที�ท �า และด้านความรับผิดชอบ โดย
ภาพรวมมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง เมื�อพิจารณาจากองค์ประกอบของแรงจูงใจในการ
ปฏบิัติงานเป็นรายด้านด้านที�มีคะแนนเฉลี�ยสงูสดุ คือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในต�าแหน่ง
การงาน ด้านความส�าเร็จในการท�างาน ด้านการยอมรับนับถือ โดยมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับสูง ส่วนด้านลักษณะงานที�ท �าอยู่ในระดับปานกลาง (2) บุคลากรของส�านักงานสรรพากรพื� นที�
อุบลราชธานีที�มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ และประสบการณ์ในการปฏบิัติงานที�
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนบุคลากรที�ฝ่าย
ปฏิบัติงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในด้านความรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที�ระดับ 0.01 

กรกช ใจซื�อตรง (2549) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท SCT จ�ากัด 
ผลการศึกษาพบว่า (1) พนักงานในระดับปฏิบัติการส่วนมากมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในด้าน
ความส�าเร็จในงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื�อนร่วมงาน ด้านลักษณะงานที�ปฏิบัติและ
ด้านความมั�นคงในการท�างานอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านสภาพการท�างาน
ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า ด้านเงินเดือน ด้านโอกาสได้รับความก้าวหน้า อยู่ในระดับปาน
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กลาง (2) พนักงานในระดับบังคับบัญชาส่วนมากมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใน ด้านความส�าเร็จ
ของงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านผู้บังคับบัญชาและเพื�อนร่วมงาน ด้านสถานะทางอาชีพ ด้านสภาพการ
ท�างาน และด้านความมั�นคงในการท�างานอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  ด้าน
ลักษณะของงานที�ปฏบิัติ ด้านความก้าวหน้า ด้านเงินเดือน ด้านโอกาสได้รับความก้าวหน้า ด้านนโยบาย
และการบริหาร และด้านความเป็นอยู่ส่วนตัวอยู่ในระดับปานกลาง 

 

เครื�องมือวิจัยและวิธีการด�าเนินการวิจัย 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
ระเบียบวิธีการวิจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา ข้าราชการกรมการแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Study) โดยใช้การวิจัยแบบส�ารวจ 
(Survey Research) เพื�อศึกษาเปรียบเทียบระหว่างตัวแปรต่างๆ ที�ก�าหนดขึ�น ซึ�งกระท�าโดยการระบุ
ปัญหาส�าหรับการศึกษา การก�าหนดวัตถุประสงค์และการตั�งสมมติฐานเพื�อทดสอบ ซึ�งท�าการเกบ็รวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประกอบการศึกษา  

ประชากรที�ท�าการวิจัย 
ประชากร (N) ที�ใช้ในการศึกษาวิจัยครั�งนี�  คือ ข้าราชการสังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก มีจ �านวนทั�งสิ�น 235 คน  
การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัยครั�งนี�  คือ ข้าราชการสังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก ใช้วิธีการค�านวณหาขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ (Taro Yamane, 1997) ที�ระดับความ
เชื�อมั�น 95% มีค่าความคลาดเคลื�อนในการประมาณไม่เกิน 5% จากการค�านวณและเผื�อความคลาดเคลื�อน
ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยประมาณ ��� คน โดยผู้วิจัยจะใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ�านวน ��� คน 

เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจัย 
เครื�องมือที�ใช้ในการศึกษาครั�งนี�  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ�งผู้ศึกษาสร้างขึ�นจาก

กรอบแนวคิด จากการศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที�เกี�ยวข้องต่างๆ มาสร้างแบบสอบถามโดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น � ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที� � แบบสอบถามเกี�ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยค�าถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทต�าแหน่ง รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ซึ�งเป็น
แบบสอบถามปลายปิด (Close-ended response question) จ �านวน 6 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมีหลาย
ค�าตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions) โดยให้เลือกตอบได้เพียงค�าตอบเดียว 

ส่วนที� � แบบสอบถามเพื�อวัดระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัด
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตามองค์ประกอบ �� ด้าน จ�านวน 54 ข้อ ได้แก่ 1) ด้าน
ความส�าเร็จในงาน 2) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 3) ด้านลักษณะงานที�ปฏิบัติ 4) ด้านความ
รับผิดชอบ 5) ด้านความก้าวหน้าในต�าแหน่งงาน 6) ด้านนโยบาย/แผนและการบริหารงาน 7) ด้าน
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เงินเดือนและผลประโยชน์เกื�อกูล 8) ด้านความสัมพันธ์กับเพื�อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 9) ด้านสภาพ
การท�างาน และ10) ด้านความมั�นคงในงาน 

จากข้อมูลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ใช้ค�าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบ (Rating Scale) โดยใช้น��าหนักความส�าคัญ
เฉลี�ยให้ค่าคะแนนค�าถามเชิงบวกทุกข้อ (รวีวรรณ ชินะตระกูล, ����) ดังนี�  

คะแนน � หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยในเรื�องดังกล่าว มากที�สดุ 
คะแนน � หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยในเรื�องดังกล่าว มาก 
คะแนน � หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยในเรื�องดังกล่าว ปานกลาง 
คะแนน � หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยในเรื�องดังกล่าว น้อย 
คะแนน � หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยในเรื�องดังกล่าว น้อยที�สดุ 
ในการแปลความค่าคะแนนเฉลี�ยของความคิดเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ศึกษาได้ค�านวณเกณฑ์

ค่าคะแนนเฉลี�ย จะได้ดังนี� 
ค่าคะแนนเฉลี�ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผู้ตอบมีความพึงพอใจในการปฏบัิติงานมากที�สดุ 
ค่าคะแนนเฉลี�ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผู้ตอบมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมาก 
ค่าคะแนนเฉลี�ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผู้ตอบมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานปานกลาง 
ค่าคะแนนเฉลี�ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผู้ตอบมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานน้อย 
ค่าคะแนนเฉลี�ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผู้ตอบมีความพึงพอใจในการปฏบัิติงานน้อยที�สดุ 

วิธีการสรา้งเครื�องมือ 
การศึกษาวิจัยเรื�องความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาข้าราชการกรมการแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์ทางเลือกใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื�องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพื�อน�ามาวิเคราะห์ โดยมีขั�นตอนในการสร้างเครื�องมือ ดังต่อไปนี�  

1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยที�เกี�ยวข้องแล้วน�ามาปรับปรุงแบบสอบถาม 
โดยให้เนื�อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ที�ตั�งไว้ 

2. สร้างกรอบแนวความคิด โดยการน�าเอาบทความ และงานวิจัยที�เกี�ยวข้องมาก�าหนดกรอบ
และแนวคิด เพื�อสร้างแบบสอบถามที�ใช้ในการวิจัย 

3. ร่างแบบสอบถาม โดยเขียนข้อความค�าถามต่างๆ ให้สอดคล้องกับหัวข้อและวัตถุประสงค์
ที�ตั�งไว้เสนอต่ออาจารย์ที�ปรึกษาเพื�อตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื�อหา (Content Validity) และความถูกต้องของ
ภาษา (Wording) พร้อมทั�งแนะน�าและแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถาม 

4. น�าแบบสอบถามมาปรับปรงุแก้ไขตามค�าแนะน�าของอาจารย์ที�ปรึกษา 
5. ปรับปรุงแบบสอบถามเพื�อน�าไปใช้ในการเกบ็ข้อมูลเพื�อวิเคราะห์ผลการศึกษาต่อไป 

การทดสอบเครื�องมือ 
การศึกษาครั�งนี�  ผู้ศึกษาได้ด�าเนินการ Pre-test ��% มีจ�านวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง 160 คน ได้

ค่า เท่ากับ 16 ชุด และด�าเนินการทดสอบความน่าเชื�อถือ (Reliability) น�าไปทดสอบกบักลุ่มตัวอย่างที�มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริงจ�านวน 16 ชุด ทั�งนี�  เพื�อป้องกันความคลาดเคลื�อนจึงเพิ�มเติมการ
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ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างอีก �� ชุด รวมทั�งสิ�นจ�านวน �� ชุด จากนั�นน�าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ
แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป ซึ�งได้ค่าความเชื�อมั�น 
0.975  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
�. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงต่างๆได้แก่ 

บทความหนังสอื ผลงานวิจัยที�เกี�ยวข้อง และระบบสบืค้นวิทยานิพนธข์องนักศึกษาปริญญาโทของมหาลัยต่างๆ 
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื�อมาสร้างแบบสอบถาม 

�. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจัดท�าแบบสอบถาม 
จ�านวน ��� ชุด เป็นเครื�องมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจากข้าราชการ สังกัดกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื�ออธิบายถึงลักษณะส่วน

บุคคลของกลุ่มประชากร คือ ได้แก่ เพศ อายุ ระ ดับการศึกษา ประเภทต�าแหน่ง รายได้ต่อเดือน และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ท�าให้ทราบถึงลักษณะพื� นฐานของข้อมูล สถิติที� ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าคะแนนเฉลี�ย (Mean) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอนุมาน (Inference statistic) คือหลักการวิเคราะห์ต่างๆ โดย
ตั�งสมมติฐานขึ�นมาและน�ามาทดสอบให้มีความเชื�อมั�นในการตัดสินใจ t-test, F-test (One-Way ANOVA) โดย
ใช้ระดับความเชื�อมั�น ��% ดังนั�นจะยอมรับสมมติฐานเมื�อมีนัยส�าคัญทางสถติิที�ระดับ �.��  

โดยมีสมมติฐานของการวิจัย คือ เพื�อศึกษาเปรียบเทยีบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที�มี
ผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี�ย ดังนี�  

2.1 ค่า t-test ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์ เป็นการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่าง ค่าคะแนนเฉลี�ยของกลุ่มประชากร 2 กลุ่ม ที�เป็นอิสระต่อกัน (Independent t-test) เพื�อใช้
ทดสอบสมมติฐานข้อที� 1 ด้าน เพศ 

2.2 ค่า F-test (One-Way ANOVA) ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์ เป็นการทดสอบ
การเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี�ยของตัวแปรที�มีการแบ่งกลุ่มมากกว่า 2 กลุ่ม ขึ�นไป ได้แก่ 
อายุ ระดับการศึกษา ประเภทต�าแหน่ง รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และถ้าผลการ
เปรียบเทยีบพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างนัยส�าคัญทางสถิติที�ระดับ �.�� จะมีการเปรียบเทียบเชิงซ้อน
ด้วยวิธี LSD (Least Square Difference) เปรียบเทยีบค่าเฉลี�ยรายคู่ว่าคู่ใดแตกต่าง 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
สรุปผลการศึกษา 
�. ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้แก่ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา ประเภทต�าแหน่ง รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.� ส่วนมากมีอายุระหว่าง �� - �� ปี 
จ�านวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.� มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ�านวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ �� มี
ประเภทต�าแหน่งทั�วไป จ�านวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.� มีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,��� บาท 
จ�านวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.� และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน � – 5 ปี จ�านวน �� คน คิดเป็น
ร้อยละ ��.�  

�. การประเมินความคิดเห็นของข้าราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
เกี�ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กับเพื�อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ด้าน
ความส�าเร็จในงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้าในต�าแหน่ง
งาน ด้านความมั�นคงในงาน ด้านนโยบาย/แผนและการบริหารงาน และด้านลักษณะงานที�ปฏบิัติ ความพึง
พอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านสภาพการท�างาน และด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื�อกูล ตามล�าดับ 

�. จากการเปรียบเทียบความแตกต่าง พบว่าที�มีปัจจัยส่วนบุคคลที�แตกต่างกัน ในด้านอายุ 
ประเภทต�าแหน่ง รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จะมีระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานโดยภาพรวมแตกต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลที�แตกต่างกันในด้านเพศ และระดับการศึกษา 
จะมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

อภิปรายผล 
ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา ข้าราชการกรมการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื�อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าเกือบทุกด้านมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านสภาพการท�างาน และด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื�อกูล ความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง จึงขออภิปรายผล ด้านที�มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง เพื�อน�าไปหา
แนวทางพัฒนาต่อไป ดังนี�  

1. ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื�อกูล 
จากการศึกษาพบว่า ข้าราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  มีความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื�อกูล อยู่ในระดับปานกลาง สามารถอภิปราย
ผลได้ว่า ข้าราชการสิทธิการลาหยุดงานที�ได้รับมีความเหมาะสม แต่การประเมินขั�นของเงินเดือนแต่ละขั�น
มีความเหมาะสม ในระดับปานกลาง ทั�งนี�  สอดคล้องกับงานวิจัยของณัทฐา  กรีหิรัญ (2550) ได้
ท�าการศึกษาเรื�องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้าน
เงินเดือนและผลประโยชน์เกื�อกูล อยู่ในระดับปานกลาง  
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�. ด้านสภาพการท �างาน 
จากการศึกษาพบว่า ข้าราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  มีความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานด้านสภาพการท�างาน อยู่ในระดับปานกลาง  
สามารถอภิปรายผลได้ว่า ข้าราชการมีความพึงพอใจ ประเมินความเหน็ว่า อาคาร สถานที�มี

ความเหมาะสมมาก แต่ทั�งนี�  หน่วยงานมีจ�านวนผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับจ�านวนงาน อยู่ในระดับปานกลาง 
ซึ�งผู้ตอบแบบสอบให้ค่าน��าหนักในข้อนี� เป็นล�าดับสุดท้าย ซึ�งสอดคล้องกับงานวิจัยของกรกช ใจซื�อตรง 
(����) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท SCT จ�ากัด มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานด้านสภาพการท�างาน อยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกัน 
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