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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการทํางาน 
ของบุคลากรสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 

ปจฉิมา บัวยอม  วทม.( สุขศึกษา ) 
แจมจันทร กิมาคม พยาบาลศาสตรและผดงุครรภชั้นสูง 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 

Abstract 
  This research was aim to study factors that affected on the working contentment of the 
officials at the Office of Disease Prevention and Control 12, Songkhla Thailand. The questionnaires 
were used as the main instruments for gathering information of 276 samples. The Statistical Package 
for Social Science (SPSS) for Windows was used. Descriptive and analytic statistics including 
percentage, minimum, maximum, mean, median, standard deviation and both Analysis of variance 
(ANOVA) and  Multiple Classification Analysis (MCA) were applied for conducting data analysis.  
  This study indicated that the samples had high working satisfaction levels. The highest 
official contentment was expressed regarding their achieving and job descriptions. The factors 
influencing on those satisfactions were education, marital status, age, and gender and they could 
express those satisfactions statistically significance (p < 0.05).  
 Key word:  Working satisfactions, Satisfaction of health personnel  

บทคัดยอ 
การวิจยัคร้ังนีมี้วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร

สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 12 จังหวัดสงขลา โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือหลักในการวิจัย 
กลุมตัวอยางเปนบุคลากรของสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 12 สงขลา จํานวน 276 คน ประมวลผล
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร (SPSS for Windows)      โดยใชสถิติรอยละ คาตํ่าสุด 
คาสูงสุด คาเฉล่ียเลขคณิต คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหการผันแปร (ANOVA) และการวิเคราะห
การจําแนกพห ุ(Multiple Classification Analysis : MCA)  

ผลการศึกษาพบวา บุคลากรของสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 12 สงขลา มีความพงึพอใจตอ
การทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก  ดานท่ีพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ผลสําเร็จของงาน และลักษณะงานท่ี
ทํา       ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร คือ ระดับการศึกษา  สถานภาพ
สมรส  อายุ  และเพศ  สามารถรวมกันอธิบายความผันแปรของความพึงพอใจในการทํางานไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
คําสําคัญ  :  ความพึงพอใจ บุคลากร 



 2 

บทนํา 
ปจจุบันกระแสการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานไดรับความยอมรับ และไดรับความสนใจใน

หลายประเทศ รวมท้ังประเทศไทย โดยทุกองคการตาง ๆ ไดตระหนักถึงความสําคัญและเร่ิมสนใจใน
การพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานใหกับสมาชิกในหนวยงาน โดยจะใหความสําคัญกับผล
ของงานท่ีมีตอบุคคล และประสิทธิภาพขององคการ รวมท้ังความพอใจของบุคลากรกับการแกปญหา
และการตัดสินในขององคการ ส่ิงท่ีตองเขาใจและยอมรับความจริงวาสมาชิกและองคการจะมีความ
ตองการที่แตกตางกัน ซ่ึงโดยธรรมชาติของคนมิไดเกดิมาเพื่อทํางานอยางเดยีว โดยปฏิบัติงานอยาง
เต็มท่ีจนกระท่ังเกษยีณอายุและนอนอยูกับบานเพื่อรอวันสุดทายของชีวติ แตคนเหลานั้นมีบทบาท
หลายหนาท่ี ไดแก การเปนประชาชน เปนสมาชิกของครอบครัว เปนเพื่อน และอีกหลาย ๆ บทบาท แต
ประการท่ีสําคัญทุกคนตองพฒันาตนเองเพือ่เปนมนุษยท่ีสมบูรณ ในขณะที่องคการตองการบรรลุ
เปาหมายสูงสุดท่ีตองการ ซ่ึงตองอาศัยการทํางานหนักและทุมเทอยางจริงจังของสมาชิก จนอาจไมเห็น
ความสําคัญกับความตองการของสมาชิก จึงทําใหสมาชิกขาดแรงจูงใจในการทํางาน เกิดทัศนคตท่ีิไมดี
ตอองคการจนมีความรูสึกไมผูกพันและไมพึงพอใจตอการทํางาน ดังทฤษฎีลําดบัข้ันความตองการ 
(Hierarchy of Need Theory) ของ Abraham Maslow (1)  ท่ีแบงลําดับข้ันความตองการของมนุษย
ออกเปน 5 ระดับ คือ ความตองการทางกายภาพ ความตองการความม่ันคงและปลอดภัย ความตองการมี
สวนรวมในสังคม ความตองการยอมรับนบัถือ และความตองการบรรลุในส่ิงท่ีต้ังใจ  และทฤษฎีความ
พึงพอใจในงานของ Frederick Herzberg (1966)(2)  ท่ีศึกษาปจจัยท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจในงาน  
ไดแก ลักษณะของงาน  ความสําเร็จของงาน  โอกาสกาวหนา  และไดรับการยอมรับ เปนตน  

จากการปฏิรูประบบราชการ ทําใหภาครัฐเกิดการเปล่ียนแปลงแบบองครวม ท้ังดานบทบาท 
ภารกิจวิธีการบริหารภาครัฐ ระบบงบประมาณ การเงิน การพัสด ุ ระบบริหารงานบุคคล กฎหมาย 
รวมถึงวัฒนธรรมคานิยมของเจาหนาท่ีของรัฐ กระทรวงสาธารณสุขจึงดําเนนิการปรับโครงสรางและ
บทบาทการทํางานใหสอดคลองกับการบริหารภาครัฐแนวใหม  โดยกรมควบคุมโรคไดรับมอบหมาย
ใหมีบทบาทภารกิจดานวิชาการ ดําเนินการพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีการปองกันควบคุมโรคท่ี
ไดมาตรฐานและใหสามารถประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเผยแพรความรูและเทคโนโลยี
ตาง ๆ ใหแกหนวยงานท่ีเกีย่วของและประชาชน ซ่ึงทําใหกรมควบคุมโรคเดิมจากท่ีเคยรับผิดชอบงาน
ควบคุมปองกนัโรคโดยตรงในลักษณะของโครงการจากสวนกลาง (Vertical Programe) มาเปน
หนวยงานซ่ึงสนับสนุนดานวิชาการปองกันและควบคุมปญหาสุขภาพ และไดมีการปรับโครงสรางและ
กระบวนการทาํงานขององคการใหมีสมรรถนะดานวิชาการ และสรางกลไกการเรียนรูและพัฒนาข้ึนใน
องคการ และสนับสนุนใหองคการและเครือขายไดอาศัยความรูท่ีเกดิข้ึนไปใชในการพัฒนาและแกไข
ปญหาสุขภาพประชาชน  

ซ่ึงจากการเปล่ียนแปลงดานตาง ๆ ท่ีเปนไปอยางรวดเร็วท้ังดานบทบาทพันธกิจ  ภารกิจ และ
ตัวแบบใหมในการดําเนินงาน สงผลกระทบตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน เพราะการบรรลุ
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เปาหมายองคการนั้นข้ึนกับความทุมเทและความรวมมือรวมใจของสมาชิกในองคการ   ดังนั้น
คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาระดับความพึงพอใจและปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 12 สงขลา    ซึ่งประกอบดวย 5 ดาน ไดแก ดานความ
พึงพอใจในลักษณะงานท่ีทํางาน  การยอมรับนับถือ  ผลสําเร็จของงาน  ความรับผิดชอบ  และ
ความกาวหนาในอาชีพ  รวมถึงศึกษาปจจยัสวนบุคคลท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางาน ไดแก เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษา  เพื่อใหทราบถึงขอมูลพื้นฐานในการนําไปสูการพัฒนาปรับ
กระบวนทัศนและทัศนคติท่ีจะสงผลตอความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร  และเพื่อเปนแนว
ทางการบริหารจัดการของผูบริหารในการสรางสมดุลระหวางชีวิตและงานใหกับบุคลากรใหสามารถใช
สวนของชีวิตท่ีเกี่ยวของกับองคการปฏิบัติงานใหเกิดผลสูงสุด  

วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อศึกษาระดับความพงึพอใจในการทํางานของบุคลากร สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 
12 สงขลา 
 2.  เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร สํานักงาน
ปองกันควบคุมโรคท่ี 12 สงขลา 
 3.  เพื่อศึกษาปจจัยทํานายความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร สํานักงานปองกนัควบคุม
โรคท่ี 12 สงขลา 

วิธีการศึกษา 
การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคล ระดับความ

พึงพอใจดานลักษณะงานท่ีทํางาน  การยอมรับนับถือ  ผลสําเร็จของงาน  ความรับผิดชอบ  และดาน
ความกาวหนาในอาชีพ   โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลระหวางเดือนมิถุนายน – กรกฏาคม 2551 

ประชากร คือ บุคลากรสํานักงานปองกนัควบคุมโรคท่ี 12 สงขลา   
กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรสํานักงานปองกนัควบคุมโรคท่ี 12 สงขลา โดยการสุมแบบโควตา

จํานวน  276 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 2 ตอน ดังนี้  
ตอนท่ี 1   แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรสํานักงานปองกนัควบคุมโรคท่ี 12  

สงขลา จํานวน 6 ขอ      
ตอนท่ี 2   แบบสอบถามความพึงพอใจในการทํางาน 16 ขอ     เกณฑประเมินระดับความพึงพอใจใน

การทํางาน ดังนี้     พอใจมากท่ีสุด (4.51 – 5.00 คะแนน)   พอใจมาก (3.51 – 4.50 คะแนน)      เฉย ๆ 
(2.51 – 3.50 คะแนน)   ไมพอใจมาก (1.51 – 2.50 คะแนน)   และไมพอใจมากท่ีสุด (1.00 – 1.50 คะแนน)  
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การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถามท่ีพัฒนาไวแลว(3) นํามาปรับใช โดยผูวิจยันําไปทดสอบกับ

บุคลากรของสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 12 ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ราย  โดยคํานวณ
คาสัมประสิทธแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)  ของแบบประเมินความพึงพอใจใน
การทํางาน ไดคาความเท่ียงเทากับ .85 

การวิเคราะหขอมูล 
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร (SPSS for Windows)   วิเคราะหคารอยละ คาตํ่าสุด 

คาสูงสุด คาเฉล่ียเลขคณิต คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหการผันแปร (ANOVA) และการวิเคราะห
การจําแนกพห ุ(Multiple Classification Analysis : MCA) 

ผลการศึกษา 
 กลุมตัวอยางบุคลากรสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 12 สงขลา  เปนชายมากกวาหญิงเล็กนอย 
(ชายรอยละ 58)   ประมาณ 2 ใน 3 อายุมากกวา 45 ป  การศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี  และสถานภาพสมรสคู 
(ตารางท่ี 1) 
 ความพึงพอใจจําแนกรายดาน ของบุคลากรสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 12 สงขลา  พบวา
บุคลากรมีคะแนนความพึงพอใจดานความรับผิดชอบมากท่ีสุด รองลงมาคือดานผลสําเร็จของงาน และ
ลักษณะงานท่ีทํา สวนดานท่ีมีคะแนนความพึงพอใจตํ่าสุด คือดานความกาวหนาในอาชีพ  (ตารางที่ 2)   
 จากการวิเคราะหความผันแปรของความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร พบวา อิทธิพล
ของผลหลัก (Main Effect) ประกอบดวย  เพศ กลุมอาย ุระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส เปนตัว
แปรที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ใน
สวนของคาปฏิกิริยาสองทาง (Interactions) พบวาไมมีปฏิสัมพันธกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ซ่ึงเปนไปตามเง่ือนไขของ Additive Model(4) ดังนั้นจึงทําการวเิคราะหตอดวยการจําแนกพหุ จึง
สรุปไดวา บุคลากรสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 12 สงขลา  ท่ีมีความแตกตางกันทางเพศ  อายุ  
ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส สงผลใหความพึงพอใจในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  (ตารางท่ี 3) 
 จากผลการวิเคราะหจําแนกพหุความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรสํานักงานปองกัน-
ควบคุมโรคท่ี 12 สงขลา พบวา บุคลากรกลุมตัวอยางท้ังหมดมีคะแนนความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
เฉล่ียเทากับ 63.76 (Grand Mean)  (ตารางท่ี 4) 

โดยพบวาเพศของบุคลากร เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียโดยท่ียังไมปรับตัวแปรอิสระ บุคลากรเพศชาย 
มีความพึงพอใจในการทํางานสูงกวาเพศหญิง โดยคาเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจในการทํางาน
เทากับ 64.44 และ 62.82 ตามลําดับ โดยเพศสามารถอธิบายการผันแปรของความพึงพอใจในการทํางาน
ของบุคลากรไดรอยละ 1.78 (Eta = 0.13) เม่ือปรับตัวแปรอิสระแลวพบวา ทิศทางความสัมพันธของเพศ
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กับความพึงพอใจในการทํางานยังคงเหมือนเดิม โดยบุคลากรเพศชายยังคงมีความพึงพอใจในการ
ทํางานสูงกวาเพศหญิง โดยมีคาเฉล่ียของคะแนนเทากับ 63.92 และ 63.55 ตามลําดับ และปจจยัดานเพศ
สามารถอธิบายการผันแปรของความพึงพอใจไดลดลงเหลือรอยละ 0.09 (Beta = 0.03) 

อายุของบุคลากร เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียโดยท่ียังไมปรับตัวแปรอิสระพบวา บุคลากรท่ีมีอายุ
มากกวา 45 ป มีความพึงพอใจในการทํางานสูงกวากลุมอายุระหวาง 36-45 ป และ20–35 ป โดยมี
คาเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจในการทํางานเทากับ 64.97 62.94 และ 61.91 ตามลําดับ โดยอายุ
สามารถอธิบายการผันแปรของความพึงพอใจในการทํางานไดรอยละ 3.04 (Eta = 0.17)  และเม่ือ
ปรับตัวแปรอิสระแลวพบวา ทิศทางความสัมพันธระหวางอายุกับความพึงพอใจเปล่ียนไปเล็กนอย โดย
พบวา บุคลากรท่ีมีอายุมากกวา 45 ป มีความพึงพอใจในการทํางานสูงกวากลุมอายรุะหวาง 20–35 ป 
และ 36-45 ป โดยมีคาเฉล่ียของคะแนนเทากับ 64.05 63.72 และ 63.08 ตามลําดบั โดยอายุสามารถ
อธิบายความผันแปรของความพึงพอใจในการทํางานไดลดลงเหลือเพียงรอยละ 0.45 (Beta = 0.07) 

สถานภาพสมรส เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียโดยท่ียังไมปรับตัวแปรอิสระแลวพบวา บุคลากรท่ีมี
สถานภาพสมรสคูมีความพึงพอใจในการทํางานสูงกวาบุคลากรท่ีมีสถานภาพหมาย/หยาราง และโสด 
โดยมีคาเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจในการทํางานเทากับ 64.52  63.53 และ 60.51 ตามลําดับ โดย
สถานภาพสมรสสามารถอธิบายการผันแปรของความพึงพอใจในการทํางานไดรอยละ 5.96 (Eta = 
0.24)  และเม่ือปรับตัวแปรอิสระแลวพบวา ทิศทางความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับความพึง
พอใจในการทาํงานยังคงเหมือนเดิม โดยพบวาบุคลากรท่ีมีสถานภาพสมรสคูมีความพึงพอใจในการ
ทํางานสูงกวาบุคลากรท่ีมีสถานภาพหมาย/หยาราง และโสด โดยมีคาเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจ
ในการทํางานเทากับ 64.34  63.47  และ 61.38 ตามลําดับ โดยสถานภาพสมรสสามารถอธิบายการผัน
แปรของความพึงพอใจในการทํางานไดลดลงเหลือรอยละ 3.26 (Beta = 0.18) 

ระดับการศึกษา เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียโดยท่ียังไมปรับตัวแปรอิสระพบวา บุคลากรท่ีมีระดับ
การศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีมีความพึงพอใจในการทํางานสูงกวาบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี
และระดับสูงกวาปริญญาตรี โดยมีคาเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจในการทํางานเทากับ 64.89  61.71 
และ 60.62 ตามลําดับ โดยระดับการศึกษาสามารถอธิบายการผันแปรของความพึงพอใจในการทํางาน
ไดรอยละ 7.41 (Eta = 0.27)  และเม่ือปรับตัวแปรอิสระแลวพบวา ทิศทางความสัมพันธระหวางระดับ
การศึกษากับความพึงพอใจในการทํางานยงัคงเหมือนเดมิ โดยพบวาบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวา
ปริญญาตรีมีความพึงพอใจในการทํางานสูงกวาบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและระดับสูงกวา
ปริญญาตรี โดยมีคาเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจในการทํางานเทากับ 64.56  62.17 และ 61.98 
ตามลําดับ โดยระดบัการศึกษาสามารถอธิบายการผันแปรของความพึงพอใจในการทํางานไดลดลง
เหลือรอยละ 3.65 (Beta = 0.19) 

ตัวแปรอิสระท้ังหมด ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษา สามารถอธิบายการ
ผันแปรความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรเม่ือปรับตัวแปรอิสระแลวไดรอยละ 11 (R2 = 0.108)   
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เม่ือพิจารณากลุมยอยของตัวแปรโดยท่ียังไมปรับตัวแปรอิสระแลวพบวา บุคลากรกลุมท่ีมี
ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี สถานภาพสมรสคู อายุมากกวา 45 ป และเปนเพศชาย    มีความ
พึงพอใจในการทํางานสูงกวาบุคลากรกลุมอ่ืนโดยมีคะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจเทากับ 67.14 
(63.76+1.13+0.76+.0.81+0.68) และกลุมท่ีมีความพึงพอใจในการทํางานตํ่ากวาทุกกลุม คือกลุมท่ีมีระดับ
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี เปนโสด  อายุระหวาง 20-35 ป  และเปนเพศหญิง   โดยมีคะแนนความ
พึงพอใจในการทํางานเฉล่ียเทากับ 55.61 (63.76+(-3.14)+(-3.25)+(-0.82)+(-0.94))  และเม่ือปรับ 
ตัวแปรอิสระแลวพบวา บุคลากรกลุมท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี สถานภาพสมรสคู อายุ
มากกวา 45 ป และเปนเพศชาย     มีความพึงพอใจในการทํางานสูงกวาบุคลากรกลุมอ่ืน โดยมี
คะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจเทากับ 65.58 (63.76+0.80+0.58+0.28+0.16) และกลุมท่ีมีความ
พึงพอใจในการทํางานตํ่าสุด คือกลุมท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี เปนโสด  อายุระหวาง 20-35 ป  
และเปนเพศหญิง    มีคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียเทากับ 58.70 (63.76+(-1.78)+ (-2.38)+(-0.68)+ 
(-0.22))   

 ตารางท่ี 1   จํานวนและรอยละของบุคลากรสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 12 สงขลา จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล 

 ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

 เพศ  

  ชาย 160 58.0 

  หญิง 116 42.0 

 กลุมอายุ (ป)  

  20-35 43 15.6 

  36-45 67 24.3 

  46-60 166 60.1 

 สถานภาพสมรส   

  โสด 45 16.3 

  หมาย / หยาราง 30 10.9 

  สมรส 201 72.8 

 ระดับการศึกษา   

  ตํ่ากวาปริญญาตรี 185 67.0 

  ปริญญาตรี 70 25.4 

  สูงกวาปริญญาตรี 21 7.6 
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ตารางท่ี 2   คะแนนเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และรอยละของคะแนนเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม จําแนกรายดาน  
                   ความพึงพอใจในการทํางาน ของบุคลากรสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 12 สงขลา                   

ความพึงพอใจ 
คะแนนเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คะแนนตํ่าสุด คะแนนสูงสุด รอยละของคะแนนเฉล่ีย

จากคะแนนเต็ม 

  ลักษณะงานที่ทํางาน 16.4 1.8 9.0 20.0 81.8 

  การยอมรับนับถือ 12.0 1.4 8.0 15.0 79.9 

  ผลสําเร็จของงาน 12.3 1.2 8.0 15.0 81.9 

  ความรับผิดชอบ 12.6 1.5 5.0 15.0 84.0 

  ความกาวหนาในอาชีพ 11.0 2.0 5.0 15.0 73.2 

ตารางท่ี 3   การวิเคราะหการผันแปรของความพึงพอใจในการทํางาน ของบุคลากรสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 12   
                   สงขลา   จําแนกตามขอมูลลักษณะสวนบุคคล          

ท่ีมาของการผันแปร 
ผลรวม 
กําลังสอง 

D.F. 
คาเฉลี่ยของ 

ผลรวมกําลังสอง 
F ระดับนัยสําคัญ 

ตัวแปรอิสระ 1071.47 7 153.07 4.62 0.00 

เพศ 177.53 1 177.53 5.36 0.02 

กลุมอายุ 277.23 2 138.62 4.18 0.02 

สถานภาพสมรส 360.77 2 180.38 5.44 0.00 

ระดับการศึกษา 255.95 2 127.97 3.86 0.02 

คาปฏิกริยาสองทาง 591.02 18 32.83 0.99 0.47 

เพศ * กลุมอายุ 54.72 2 27.36 0.83 0.44 

เพศ * สถานภาพสมรส 10.47 2 5.23 0.16 0.85 

เพศ * ระดับการศึกษา 15.23 2 7.62 0.23 0.79 

กลุมอายุ * สถานภาพสมรส 104.17 4 26.04 0.79 0.54 

กลุมอายุ * ระดับการศึกษา 94.48 4 23.62 0.71 0.58 

สถานภาพสมรส * ระดับการศึกษา 158.33 4 39.58 1.19 0.31 

การผันแปรที่อธิบายได 1662.50 25 66.50 2.01 0.00 

การผันแปรที่เหลือ 8287.72 250 33.15     

การผันแปรทั้งหมด 9950.22 275 36.18     
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ตารางท่ี 4     การวิเคราะหการจําแนกพหุของความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล    
                 (คาเฉล่ียรวม 63.76) 

 ยังไมปรับแก คาท่ีปรับแกแลว 

 
ตัวแปร 

จํานวน 
(คน) 

คา
เบี่ยงเบน 

Eta 
คา

เบี่ยงเบน 
Beta 

F p-value 

 เพศ    0.13  0.03 5.36 0.02 

  ชาย 160 0.68  0.16    

  หญิง 116 -0.94  -0.22    

 กลุมอายุ (ป)   0.17  0.07 4.18 0.02 

  20-35 43 -1.85  -0.04    

  36-45 67 -0.82  -0.68    

  46-60 166 0.81  0.28    

 สถานภาพสมรส   0.24  0.18 5.44 0.01 

  โสด 45 -3.25  -2.38    

  หมาย / หยาราง 30 -0.23  -0.30    

  คู 201 0.76  0.58    

 ระดับการศึกษา   0.27  0.19 3.86 0.02 

  ตํ่ากวาปริญญาตรี 185 1.13  0.80    

  ปริญญาตรี 70 -2.05  -1.59    

  สูงกวาปริญญาตรี 21 -3.14  -1.78    

 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธยกกําลังสอง (R2) 0.108 

 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (R) 0.328 

 

สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษาคร้ังนี้ พบวา บุคลากรของสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 12 สงขลา มีความพึงพอใจ
ในการทํางานมิติดานความความรับผิดชอบสูงกวาทุกดาน รองลงมาเปนดานผลสําเร็จของงาน ลักษณะ
งานท่ีทํา และการยอมรับนบัถือ สวนดานความกาวหนาในอาชีพมีความพึงพอใจต่ํากวาดานอ่ืน ๆ แต
คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก สวนปจจัยท่ีมีอิทธิตอความพึงพอใจในการ
ทํางานของบุคลากร ไดแก เพศ สถานภาพสมรส อายุ  และระดับการศึกษา โดยเพศชายมีความพึงพอใจ
ในการทํางานสูงกวาเพศหญิง บุคลากรท่ีสถานภาพสมรสคูมีความพึงพอใจในการทํางานสูงกวา
สถานภาพหมาย/หยาราง และโสด  กลุมอายุมากกวา 45 ปมีความพึงพอใจในการทํางานสูงกวากลุมอายุ
ตํ่ากวา 45 ป และบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีมีความพึงพอใจในการทํางานสูงกวา
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กลุมท่ีมีการศึกษาต้ังแตปริญญาตรีข้ึนไป เม่ือจําแนกตัวแปรยอยท่ีรวมกันสงผลตอความพึงพอใจในการ
ทํางานของบุคลากรมากท่ีสุดประกอบดวย ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี สถานภาพสมรสคู อายุ
มากกวา 45 ป และเปนเพศชาย สวนตัวแปรยอยท่ีมีความพึงพอใจในการทํางานตํ่ากวาทุกกลุม
ประกอบดวย กลุมท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี เปนโสด  อายรุะหวาง 20-35 ป  และเปนเพศ
หญิง  โดยตัวแปรอิสระทุกตัวสามารถในการรวมทํานายความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรอยูใน
ระดับคอนขางตํ่า 

จากผลการศึกษาคร้ังนี้ ทําใหทราบถึงมิติดานความพึงพอใจในการทํางานท่ีบุคลากรของ
สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 12 สงขลา ท่ีมีความพึงพอใจในระดับท่ีแตกตางกัน และสามารถทราบ
ถึงกลุมเปาหมายท่ีควรดําเนนิการปรับกระบวนทัศนและทัศนคติการทาํงาน รวมท้ังปรับปรุงดานการ
บริหารจัดการท่ีเอ้ืออํานวยและสอดรับกับความตองการเอกัตบุคคล เพื่อใหบุคลากรมีความรูสึกเช่ือม่ัน
และรูสึกผูกพนัตอองคการ ซ่ึงจะสงผลตอความต้ังใจและพึงพอใจในการทํางาน ตามแนวทฤษฎีคานิยม

ของ Locke(5) ซ่ึงมีความเหน็วา หากองคการตองการใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ควร
เอาใจใสปรับเปล่ียนแตละประเด็นท่ีเกี่ยวกบัการทํางานใหสอดคลองกับแตละบุคคลซ่ึงแตกตางกนั 
พรอมกับใหมีโอกาสไดมีประสบการณการเรียนรูโดยตรงกับงานนัน้ ซ่ึงจะเปนสวนสําคัญท่ีทําให
บุคคลเกิดความรูสึกพึงพอใจในงานมากข้ึน แตความพอใจในงานอาจเกิดจากหลายปจจัย วิธีท่ีดีท่ีจะ
ชวยใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจโดยคนหาความตองการเหลานั้นและรีบดําเนินการทันทีในวิสัยท่ี
พอจะทําได  

ขอเสนอแนะ 

 ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรตามโดยนําทฤษฎีปจจัยคูของ Frederick Herzberg(2) 
มาประยุกตใชโดยใชปจจัยสวนบุคคลเปนตัวแปรทํานาย แตในการศึกษาคร้ังนี้ผูวจิัยยังมิไดนําปจจัย
สภาพแวดลอมมารวมศึกษาดวย ดังนั้นผลการศึกษาจึงไมสามารถอธิบายถึงปจจัยแวดลอมอ่ืน ๆ ท่ีอาจ
สงผลตอความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรได              จึงสงผลใหประสิทธิภาพในการทํานาย
อยูในเกณฑคอนขางตํ่า ดงันั้นในการศึกษาคร้ังตอไป จึงเหน็ควรนําตัวแปรดานจิตวิทยาสังคม และ
ปจจัยดานสภาพแวดลอมมารวมศึกษาดวย 
 
กิตติกรรมประกาศ 
              การศึกษาวจิัยคร้ังนี ้  สําเร็จลุลวงไปดวยดี       จากความกรุณาและความชวยเหลืออยางดยีิ่ง
ของนายแพทยบุญชัย  ภูมิบอพลับ  นายแพทยเช่ียวชาญ  กรมควบคุมโรค  นายแพทยสุวิช  ธรรมปาโล  
ผูอํานวยการสํานักงานปองกนัควบคุมโรคท่ี  12  จังหวดัสงขลา   ท่ีชวยในการสนับสนุนทุกข้ันตอน
ของการวิจยั   รวมท้ังนางธนษิฐา   ดิษยสุวรรณ 
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