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บทคัดย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการท างานของ

บุคลากรในโรงพยาบาลส่องดาว ดา้นการบริหารบุคคลของหน่วยงาน  และดา้นความสมดุลระหวา่ง
ชีวติและการท างาน  และเพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรใน
โรงพยาบาลส่องดาว ในดา้น เพศ และหนา้ท่ี  ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรใน
โรงพยาบาลส่องดาว  จงัหวดัสกลนคร โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม จากกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเป็นขา้ราชการและลูกจา้งท่ีปฏิบติังานในฝ่าย/กลุ่มงานต่างๆ ในโรงพยาบาลส่องดาว
ท างานไม่นอ้ย 6 เดือน จ านวน 100 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  คือแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมี
ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .88  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  คือ ค่าร้อยละ, ค่าเฉล่ีย, ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานและการทดสอบ t-test 

ผลการวจัิยพบว่า 
1.  บุคลากรในโรงพยาบาลส่องดาว  จงัหวดัสกลนคร  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.0  

มีอายนุอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 30  ปี ร้อยละ 38.0 สถานภาพสมรส ร้อยละ 82.0 ระดบัการศึกษาต ่ากวา่
ปริญญาตรี ร้อยละ 52.0  ระยะเวลาในการท างานมากกวา่ 10 ปีข้ึนไป  ร้อยละ 52.0  รายไดต่้อเดือน 
5,001-12,000  บาท ร้อยละ 49.0  

2.  บุคลากรในโรงพยาบาลส่องดาว  จงัหวดัสกลนคร  มีความพึงพอใจในการท างาน โดย
ภาพรวมและทุกดา้นอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก (X = 3.60 ) และในภาพรวมรายดา้น  ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือดา้นสมดุลระหวา่งชีวติและการท างาน  อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก( X = 4.07)  รองลงมา
ความพึงพอใจในการท างานดา้นบริหารทรัพยากรบุคคล  อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก ( X = 3.47) ส่วน
ปัจจยัรายขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือในภาพรวมขอ้ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ ความพึงพอใจท่ี
ไดท้  างานในหน่วยงานน้ีอยูใ่นระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด ( X = 4.25)  รองลงมา คือ ความพึงพอใจท่ีมี
ท่านไดท้  างานอยา่งเตม็ความรู้อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก ( X = 4.12) และรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ



ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัสรรอตัราก าลงัในการท างานของหน่วยงาน อยูใ่นระดบัพึงพอใจปาน
กลาง ( X = 3.00)    

3.  ผลการทดสอบสมมติฐาน ของบุคลากรในโรงพยาบาลส่องดาว  จงัหวดัสกลนคร  โดย
จ าแนกตามเพศและหนา้ท่ี พบวา่ 

 เพศท่ีต่างกนั มีความพึงพอใจในการท างานในดา้นบริหารทรัพยากรบุคคล  ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

เพศท่ีต่างกนั  มีความพึงพอใจในการท างานในดา้นสมดุลระหวา่งชีวติและการท างาน  
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

หนา้ท่ีท่ีต่างกนั มีความพึงพอใจในการท างานในดา้นบริหารทรัพยากรบุคคล  ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

หนา้ท่ีท่ีต่างกนั  มีความพึงพอใจในการท างานในดา้นสมดุลระหวา่งชีวติและการท างาน  
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี  .05 
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Abstract 
The purpose of this  descriptive study was to study Job Satisfaction  of Personnel in the  

Songdao Hospital, Skonnakhon  Province. The data was collected by questionnairs. The 
samples were 100 personel who working in Songdao Hospital, Skolnakhon  Province at least 6 
month. Data  collecting tools  were  at 0.88  confidential  interval  Questionnaires. The  statistical  
urse  in this  research  composed  of  percentage, mean, standard deviation and  t-test 
The results of the research were as follows : 
 1. Most of  Questionnaire  answerers  were  female  at  71.0 % ; age  elder or equal to 30 
year old  38.0 % ;  marriage status at 82.0% ; educational  lower the bachelor's degree at  52.0% ;  
period of work time 10 more  at  52.0% ; the  average  monthly  income  was  between  5,000-
12,000  baht  at  49.0 % 
  2. The personnel in the Songdao Hospital Sakon Nakhon.  There is the contentment in 
the work , by the overall image and every a side are in the level please very  ( X = 3.60 ) . And in 
the overall image lays a side , a side that is valuable share topmost is a side equilibriums between 
the life and the work , stay in the level pleases very ( X  = 4.07) , next the contentment in side 
work administrates person resource , stay in the level pleases very ( X = 3.47) . Factor part lays 
that is valuable share topmost is in overall question image that is valuable share topmost for 
example, the contentment has that to work in this institute is in the level pleases most  ( X = 4.25).  
Next  the contentment that can have you works fullly the knowledge is in the level pleases very , 
( X = 4.12) , and lay that be valuable share minimum , be the contentment that have to build [ 



wasp ] the arrangement culls the rate is ining the work of an institute , stay in the level pleases 
moderate ( X  = 3.00). 

3. Hypothesis test , of the personnel in the Songdao Hospital Sakon Nakhon Sakon 
Nakhon , by separate follow the gender and the duty, meet that , 
 The gender differently , there is the contentment in the work in the sense of administrates 
person resource , not different prevent implily important .05 statistics ways. 

The gender differently , there is the contentment in the work in the sense of equilibriums 
between the life and the work , different prevent implily important statistics way that .05 level. 
 The duty differently , there is the contentment in the work in the sense of administrates 
person resource , not different prevent implily important .05 statistics ways. 
 The duty differently , there is the contentment in the work in the sense of equilibriums 
between the life and the work , not different prevent implily important .05 statistics ways. 

 


