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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรโรงพยาบาลจันทรุเบกษาเกี่ยวกับการ

บริหารทรัพยากรมนุษยในโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

บุคลากรเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ 

คือ บุคลากรของโรงพยาบาลจันทรุเบกษา จํานวนทั้งส้ิน 240 คน ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยมีคา

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .965 การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป คาสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คา

รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติที และ การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว โดยกําหนดระดับ

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ผลการวิจัย พบวา บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรหิารทรัพยากรมนุษยในโรงพยาบาลจันทรุเบกษา    

ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพจิารณาเปนรายดาน บุคลากรมีความคิดเห็นอยูในระดับสูง 3 ดาน ไดแก 

สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร การประเมนิผลการปฏิบัติงาน และมี

ความคิดเห็นระดับปานกลางใน 4 ดาน ไดแก การวางแผนทรัพยากรมนุษย การคัดเลือกสรรหา บรรจุและแตงตั้ง

บุคลากร ความกาวหนาในอาชีพ ผลตอบแทนและสวัสดิการ  และจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา บุคลากรที่มี

ปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันในดาน อาย ุ ประสบการณการทํางาน ตําแหนงงาน และลักษณะงาน มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับการบรหิารทรัพยากรมนุษยในโรงพยาบาลจันทรุเบกษาแตกตางกัน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (p=.004, 

.002, .019 และ .001 ตามลําดับ) สวนบคุลากรที่มีปจจยัสวนบุคคลแตกตางกันในดาน เพศ ระดับการศึกษา และ

รายไดตอเดือน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยในโรงพยาบาลจนัทรุเบกษาไมแตกตางกัน 

(p=.114, .204, และ .664 ตามลําดับ) 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to explored and compared the opinions of Chandrubeksa 

Hospital  personnel on human resource management in Chandrubeksa Hospital. The samples consisted 

of 240 personnel who worked at Chandrubeksa Hospital. They were selected by stratified random 

sampling. Data were collected by five-scale questionnaires developed by the researcher with .965 

reliability coefficient, and then analyzed by using a computer program. The statistical methods for data 

analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test and One-Way Analysis of Variance, with 

statistical level of significance at .05 

The research found that the opinions of Chandrubeksa Hospital personnel on human resource 

management in Chandrubeksa Hospital were at a moderate level. The personnel opinions were at a high 

level in 3 aspects; (1) Health and safety at workplace, (2) training and human resource development,  

(3) performance appraisals, and were at a moderate level in 4 aspects; (1) human resource planning,  

(2) recruitment, selection and appointment, (3) progress in career path, (4) compensation and welfare.   

The hypothesis test found that age, experience, position and type of work significantly affected the 

opinions (p =.004, .002, .019 , .001, respectively) but gender , education and salary did not affect the 

opinions on human resource management in Chandrubeksa  Hospital. (p=.114, .204 , .664, respectively) 
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คํานํา 
องคการจะปฏิบัติภารกิจหลักใหบรรลุเปาหมายไดนั้น จําเปนตองมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่

เหมาะสมกับงาน และมนุษย ถือวาเปนทุนสําคัญขององคการในการสรางความไดเปรียบในการดําเนินงาน คน

นับเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุด เพราะการที่องคกรไดบุคคลที่ดีและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน การไดรับการพัฒนา

ความรูและทักษะ ตลอดจนการไดรับผลตอบแทนอยางเหมาะสมและคุมคากับงานที่ปฏิบัติแลว บุคคลนั้นจะ

กอใหเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแกองคการ ทําใหองคการนั้นประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ดวย ดังนั้นอาจกลาวไดวาหัวใจหลักขององคการ คือการบริหารทรัพยากรบุคคลนั่นเอง   

การบริหารงานบุคคลนั้นมีความยุงยากซับซอน เนื่องจากคนมักมีพฤติกรรมที่หลากหลายทั้งนี้ขึ้นกับความ

ตองการสิ่งแวดลอม,เจตคติและอารมณ รวมทั้งแรงจูงใจ ซึ่งสงผลตอผลสําเร็จของงานตามเปาหมาย การสราง 

เจตคติที่ดีใหแกบุคลากรเปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะในดานการบริหารงานบุคคล ถาบุคลากรมีเจตคติที่ดีตองาน ตอ

ผูบังคับบัญชา ตอเพื่อนรวมงาน และตอหนวยงานในดานตางๆ ที่ตนเองปฏิบัติงานอยูก็จะทําใหเกิดความผูกพันกับ

องคการและสามารถอยูในองคการอยางมีความสุข  

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา เปนหนวยงานภาครัฐ ที่ใหบริการแกทหารและประชาชนทั่วไป เพื่อตอบสนอง

ความตองการของผูใชบริการและผูใหบริการมีความสุขในการทํางาน โรงพยาบาลจันทรุเบกษา จึงไดมีการพัฒนา

ระบบบริการและระบบการบริหารงานดานตางๆ คือ ดานการบริหารงานบุคคลและการจายคาตอบแทน รวมถึงการ
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พัฒนาสภาพแวดลอมใหเอือ้อาํนวยตอการปฏิบัติงานของบคุลากร ผูวิจัยในฐานะที่เปนคณะกรรมการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลจันทรุเบกษา พบขอรองเรียนวา บุคลากรสวนหนึ่งขาดจิตสํานึกในการ

ใหบริการที่ดี ขาดความกระตือรือรน ขาดความรวมมือในการปฏิบัติงาน ขวัญและกาํลังใจต่ํา มีเจตคติที่ไมดีตอ

องคกร ซึ่งสงผลตอคุณภาพบริการ โดยจากการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ พบวาผูรับบริการมีความ 

พึงพอใจลดลงและจาํนวนขอรองเรียนเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะดานพฤติกรรมบริการของเจาหนาที่ จากสถิติในเดือน 

มกราคม 50 ผูใชบริการประเภทผูปวยนอก มีความพึงพอใจในบริการรอยละ 76.18 และในเดือน กรกฎาคม ป

เดียวกัน ความพึงพอใจลดลงเหลือรอยละ 72.88 นอกจากนัน้ยังพบวาบุคลากร ลาออก โอน ยาย ในป 49,50 ถึงรอย

ละ 12.82 และ 11.96 ตามลําดับ และจากการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร พบวาบุคลากรมีความพึงพอใจใน

ดานความกาวหนาในงานและคาตอบแทนนอยที่สุดติดตอกันเปนเวลา 3 ป ปญหาที่เกิดขึ้นจําเปนตองไดรับการแกไข  

การแกปญหาจงึจําเปนตองมีขอเท็จจริง เพื่อวิเคราะหปญหา กําหนดแผนงาน โครงการ และวิธีการที่จะแกปญหา 

โดยใชผลการวจิัยที่สะทอนสภาพความเปนจริง เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน และสรางความพึงพอใจในงานแก

บุคลากร ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพการบริการตามที่ผูรับบริการคาดหวัง 

 

เครื่องมือและวิธกีาร 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research โดยใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นตามวัตถุประสงค ประกอบดวย คําถามแบบปลายเปด และคําถาม 

ปลายปด การกําหนดคะแนนเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ  มีคะแนน เรียงลําดับจาก

มากไปหานอย คือ 5,4,3,2,1 ตามลําดับ เกณฑการแปลผลเปน 3 ระดับ โดยใชชวงคะแนนเฉลี่ย คือ ระดับสูง ระดับ

ปานกลาง และ ระดับต่ํา โดยมีความกวางของชั้นเทากับ 1.33 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรทุกระดับของโรงพยาบาลจันทรุเบกษาที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา ใน

ป พ.ศ. 2551 จํานวน 484 คน  กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยคํานวณจากสูตรของ Taro Yamane  ที่ระดับ

นัยสําคัญ .05  ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 219  คน จากนั้นทําการสุมตัวอยางแบบสัดสวนตามกลุมประเภท

บุคลากร ( Proportional Random Sampling )  

 สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาเฉลี่ยดวย

คาสถิติที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)  

 

ผลการวิจัยและวิจารณ 
 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 62.3 มีอายุระหวาง 21-30 ป 

และ 41-50 ป ใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ 28.9 และ 28.5 ตามลําดับ มีระดับการศึกษา ระดับต่ํากวาปริญญาตรีมาก

ที่สุด คิดเปนรอยละ 53.9 มีรายไดตอเดือนมากกวา 20,001 บาทมากทีสุ่ด คิดเปนรอยละ 28.1 มีประสบการณการ

ทํางานมากกวา 21 ปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 33.3 มีตําแหนงงานเปนระดับปฏิบัติการมากที่สุด คิดเปนรอยละ 86.8  

และมีลักษณะงานเปนพยาบาลมากที่สุด คิดเปนรอยละ 39.9 ทั้งนี้อาจเนื่องจากองคกรมีภารกิจหลักที่ตองใหการ
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รักษาพยาบาล ทําใหจาํเปนตองมีบุคลากรเพศหญิงมากกวาเพศชายและผูตอบแบบสอบถามมอีายุอยูในชวง  

18-30ป มากทีสุ่ด เนื่องจากเปนวัยทํางานและตองการความมั่นคงในการทํางาน  บุคลากรระดับปฏิบัตงิาน มีจาํนวน

มากกวาระดบัหัวหนาหนวยงาน สวนใหญจบการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี เนื่องจากบุคลากรในองคกร 

นอกเหนือจากกลุมแพทย ทันตแพทย เภสัชกร และพยาบาลแลว บุคลากรสวนใหญองคกรจะจางในอัตราที่มีคุณวุฒิ

ต่ํากวาปริญญาตรี ซึ่งจะเปนขาราชการทั่วไป ลูกจางและอาสาสมัคร บุคลากรมีรายไดตอเดือน 20,001 ขึ้นไป  

สวนใหญมีอายงุาน 21 ปขึ้นไป ซึ่งรายไดสัมพันธกับอายุงาน 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย โดยภาพรวม อยูในระดับ 

ปานกลาง (Χ  = 3.52) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทวี สีหามาตย (2548) ที่พบวา ขาราชการและพนักงานของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มีความคิดเห็นตอการบริหารทรัพยากรมนุษยโดยภาพรวมและ รายดาน

อยูในระดับปานกลาง (Χ=3.30) เชนเดียวกัน  

บุคลากรโรงพยาบาลจันทรุเบกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยในโรงพยาบาล 

จันทรุบกษา อยูในระดับสูง 3 ดาน ไดแก  ดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน(Χ=3.78) ดานการฝกอบรม

และพัฒนาบุคลากร (Χ=3.72) และ ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Χ=3.69)  ซึ่งสงผลดีตอโรงพยาบาลและ

ตัวบุคลากรเอง เนื่องจากโรงพยาบาลมีภารกิจหลักในการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค รักษาและฟนฟูสภาพรางกาย

แกผูรับบริการและชุมชน ดังนั้นเมื่อบุคลากรมีสุขภาพที่ดี จะเปนเปนแบบอยางที่ดีแกผูรับบริการ รวมทั้งการจัดการ

สภาพแวดลอมใหความปลอดภัย จะทําใหองคการไมตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น อีกทั้งจะธํารงรักษาบุคลากรใหอยูกับ

องคการตอไป สวนดานการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่พบวาอยูในระดับสูงนั้นจะมีผลทําใหบุคลากรมีการพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง     ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพของการรักษาพยาบาลและการบริการใหมีคุณภาพมากขึ้น 

 สวนดานการวางแผนทรัพยากรมนุษย ดานการสรรหา คัดเลือก บรรจุและแตงตั้งบุคลากร ดาน

ความกาวหนาในอาชพี และดานผลตอบแทนและสวัสดิการ ในภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใน

ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39 ,3.41, 3.33 และ 3.31 ตามลําดับ  

 จากผลการวิจยัพบวาดานการสรรหา คัดเลือก บรรจุและแตงตั้งนั้น ในประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการ

สอบแขงขัน/สอบคัดเลือกบุคลากรมีความเปนธรรมนั้นมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (Χ = 3.05) ประกอบกับเมือ่พิจารณา

ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเพิ่มเติมจากขอคําถามปลายเปด พบวาบุคลากรจํานวนหนึ่งมีความคิดเห็นวาการ

คัดเลือก บรรจุและแตงตั้งบุคลากรนั้นยังมีระบบอุปถมัภ อาจเปนเพราะระบบราชการไทยยังมีระบบอปุถัมภอยู อีก

ทั้งกฎระเบียบ นโยบายตางๆ ทําใหไดบุคลากรที่ไมตรงตามความตองการ และการสรรหา คัดเลือก บรรจุและแตงตั้ง

บุคลากรนั้น โรงพยาบาลไมสามารถดาํเนินการเองไดทุกตําแหนง ทําใหไดบุคลากรที่ไมตรงตามที่ตองการ ซึ่ง

สอดคลองกับผลงานวิจัยในหนวยงานอื่นของกองทัพอากาศ เชน ผลงานวิจัยของ สุมาลี  จันทรยุคล (2541) ที่พบวา 

สถาบันวิชาการทหารอากาศชัน้สูง มีปญหาในการสรรหาบุคลากรเชนเดียวกัน นอกจากนั้นยังสอดคลองกับงานวิจัย

ของ วัลยาภรณ  ทังสุภูติ (2548) ที่พบวา สถานการณการบริหารกําลังคนของหนวยงานสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัด เขต 1 ประสบปญหา คือ หนวยงานสาธารณสุขจดับุคลากรไมเหมาะสมกับงาน   ไมตรงกับความรู

ความสามารถที่มีและในขณะที่โรงพยาบาลไมไดรับการจัดสรรบุคลากรตามแผนที่วางไว เนื่องจากการจัดสรรกําลัง
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พลนั้นโรงพยาบาลไมมีเอกภาพในการดําเนินการทั้งนี้ขึ้นอยูกับนโยบายระดับกรม ซึ่งขาดแคลนพยาบาล และปญหา

พยาบาลขาดแคลนเปนปญหาวิกฤตในระบบบริการสาธารณสุข ทําใหไมไดรับการจัดสรรพยาบาลตามแผนที่วางไว 

นอกจากนั้นอาจเกิดจากขาดการสื่อสาร ทําใหผูปฏิบัติไมทราบแผนงาน และขาดการมีสวนรวมของบุคลากรในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานของหนวยงาน การที่ผูบริหารมีการสื่อสารนโยบายใหบุคลากรในหนวยงานทราบ

อยางทั่วถึง จะทําใหเกิดความรูสึกวาตนเองหรือบุคลากรนั้นๆ มีสวนเปนเจาของหนวยงานดวย  ซึ่งจะชวยสรางความ

มั่นใจ เกิดความรูสึกของการมีสวนรวม สงผลใหบุคลากรมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  รักและภักดีตอหนวยงาน  เกิด

ความมุงมั่นจะพัฒนางานใหกาวหนาดวย 

ดานความกาวหนาในอาชีพ ผลการวิจัยพบวาบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย 

ดานความกาวหนาในอาชีพอยูในระดับปานกลาง (Χ  = 3.33) โดยประเด็นเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบมีสวนสงเสริมให

มีโอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (Χ  = 3.41) ในขณะที่ประเด็นเกี่ยวกับการไดรับโอกาสในการ

เล่ือนตําแหนงหรือไดรับการสนับสนุนใหกาวหนาในงาน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (Χ  = 3.27) เมื่อพิจารณาขอมูลเกี่ยวกับ

ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากขอคําถามปลายเปด พบวาบุคลากรจํานวนหนึ่งเห็นวาโอกาสกาวหนาในงานมีนอยมาก ซึ่ง

สอดคลองกับผลงานวิจัยของ สมรรัตน  นิรันดรเกียรติ (2541) ที่พบวาบุคลากรของโรงเรียนตํารวจนครบาลและ

โรงเรียนตํารวจภูธรที่ 1-9 ขาดความกาวหนาในหนาที่ราชการเชนเดียวกัน อาจเนื่องจากระบบราชการมีตําแหนง

จํากัด และการลดขนาดองคการ ทําใหตําแหนงตางๆลดลง อีกทั้งยังมีระบบอุปถัมภในระบบราชการไทยอยู จึงทําให

โอกาสที่จะความกาวหนามีนอย ทั้งๆที่ งานที่รับผิดชอบมีสวนสงเสริมใหมีโอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน 

สอดคลองกับงานวิจัยของ วัลยาภรณ ทังสุภูติ (2548) ที่พบวา สถานการณการบริหารกําลังคนของหนวยงาน

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เขต 1 ประสบปญหา คือ บุคลากรที่ผานการพัฒนาแลวไมไดปรับเปล่ียนตําแหนงหรือ

หนาที่ความรับผิดชอบใหเหมาะสมกับความรูที่ไดรับการพัฒนามา    และไมมีการวางแผนการพัฒนาความกาวหนา

ในวิชาชีพใหบุคลากรในองคการ  ซึ่งสงผลใหบุคลากรขาดขวัญกําลังใจ 
ดานผลตอบแทนและสวัสดิการ ผลการวิจัยพบวา บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร

มนุษย ดานผลตอบแทนและสวัสดิการอยูในระดับปานกลาง (Χ=3.31) โดยประเด็นเกี่ยวกับการที่โรงพยาบาลมีการ

แจกสินคาอุปโภค/บริโภคแกผูมีรายไดนอยมีความเหมาะสมกับความจําเปนมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (Χ  = 3.77) อาจ

เนื่องจากในภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา การดํารงชีวิตประจําวันเปนสิ่งจําเปน ซึ่งสอดคลองกับความตองการขั้นพื้นฐาน

ของมาสโลว คือ ความตองการทางดานกายภาพและชีวภาพ ไดแก ความตองการอาหาร น้ําดื่ม ฯลฯ  สวนประเด็น

เกี่ยวกับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาที่ไดรับมีความเหมาะสมกับภาระงานนั้น มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (Χ=2.78) 

อาจเนื่องจากคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาที่ไดรับเมื่อเปรียบเทียบกับหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

แลว พบวาคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาที่ไดรับนอยกวาโรงพยาบาลอื่น ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหาร บริหาร

คาตอบแทนตามฐานะและเศรษฐกิจของโรงพยาบาล ซึ่งมีรายรับของสถานพยาบาลนอยกวา อีกทั้งผูบริหารปฏิบัติ

ตามระเบียบการเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาที่ใหโรงพยาบาลสามารถกําหนดไดเองตามรายรับของ

โรงพยาบาล จึงทําใหบุคลากรระดับแพทย พยาบาล ไมเห็นดวย เนื่องจากภาระงานมาก ทั้งยังมีภารกิจดานอื่นที่

ไมใชงานรักษาพยาบาลอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ เจนวิทย ยามะรัตน (2547) ไดศึกษาพฤติกรรม

ตางๆ ที่เกิดขึ้นหลังการปฏิรูประบบราชการ พบวา การที่องคการมีขนาดเล็กลงและมีทรัพยากรจํากัด แตไดรับ

มอบหมายใหปฏิบัติภารกิจที่หลากหลายและกวางขวางมากขึ้น ทําใหบุคลากรที่มีอยูจํานวนนอยนั้นตองปฏิบัติงาน
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แบบไมมีเวลาวาง จึงทําใหบุคลากรมีความเห็นวาคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาที่ไดรับไมเหมาะสมกับภาระ

งาน ประกอบกับเมื่อพิจารณาขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเพิ่มเติมจากขอคําถามปลายเปด พบวาบุคลากรจํานวน

หนึ่งเห็นวา ผลตอบแทนที่ไดรับยังไมเพียงพอกับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน ควรเพิ่มผลตอบแทนในทุกกลุมอาชีพให

เหมาะสมกับคาครองชีพ 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตัวแปรอิสระ 

เปนไปตามสมมติฐาน ไมเปนไปตามสมมติฐาน 
คานัยสําคัญ 
ทางสถิต ิ

ปจจัยสวนบุคคล    

1. เพศ   .114 

2. อาย ุ   .004 

3. ระดับการศึกษา   .204 

4. รายไดตอเดือน   .664 

5. ประสบการณการทํางาน   .002 

6. ตําแหนงงาน   .019 

7. ลักษณะงาน   .001 

  

ขอวิจารณสมมติฐาน 

 สมมติฐานที ่ 1 บุคลากรที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยในโรงพยาบาล 

จันทรุเบกษาแตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเนื่องจากใน

ปจจบุันทั้งเพศหญิงและเพศชายตางไดรับสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเทาเทียมกัน ทั้งในดานเศรษฐกิจ 

การเมือง และสังคม จึงทําใหไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกัน ความคิดเหน็จึงไมแตกตางกัน อยางไรก็ดีเมื่อพิจารณา

ตามกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนรายดาน พบวา บุคลากรที่มีเพศที่ตางกันมีความคิดเห็นตอการฝกอบรม

และพัฒนาบุคลากรและความกาวหนาในอาชีพที่แตกตางกัน เนื่องจากวาผูตอบแบบสอบถามเปนบุคลากรใน

องคการทหาร มีการบังคับบญัชาลดหลั่นกันตามชั้นยศ สวนใหญเปนพยาบาลทั้งหญิงและชาย ซึ่งพยาบาลชายจะ

เปนพยาบาลเทคนิคที่จบการศึกษาระดับอนุปริญญา จึงมชีั้นยศตั้งแตระดับจาอากาศตรี ถึง พันจาอากาศเอก สวน

พยาบาลหญิงจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป จึงไดรับพระราชทานยศเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตร ชั้นยศ

ตั้งแต เรืออากาศตรี ถึงนาวาอากาศเอก ซึ่งจะมโีอกาสกาวหนามากกวา นอกจากนั้นพยาบาลชาย ซึ่งเปนพยาบาล

เทคนิคมีโอกาสไปศึกษาอบรมภายนอกนอยกวา เนื่องจากหลักสูตรตางๆจะเปดโอกาสใหพยาบาลวิชาชีพเขาศึกษา

อบรมมากกวาพยาบาลเทคนิค 

  สมมติฐานที ่ 2 บุคลากรที่มีอายุตางกัน มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยในโรงพยาบาล 

จันทรุเบกษาแตกตางกัน ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัย

ของ อิศรัตน  ศรีวัฒนา (2540) ที่พบวา ครูที่มีอายุตางกัน มีความคาดหวังตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร

โรงเรียนเอกชนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องจากอายุมากขึ้นทําใหสามารถมอง

ปญหา วิเคราะหและทําความเขาใจกบัปญหาไดมากขึ้นตามประสบการณ จึงทําใหความคิดเห็นแตกตางกัน 
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สมมติฐานที่ 3  บุคลากรที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยใน

โรงพยาบาลจันทรุเบกษาแตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลอง

กับผลงานวิจัยของ อิศรัตน  ศรีวัฒนา (2540) ที่พบวา ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความคาดหวังตอการบริหารงาน

บุคคลของผูบริหารโรงเรียนเอกชนไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเนื่องจาก บุคลากร

สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยในโรงพยาบาลจันทรุเบกษาไดอยางเทาเทียมกัน  

อีกทั้งบุคลากรอยูภายใตระบบบริหารการใหผลตอบแทนเดียวกันตามระเบียบของทางราชการ จึงทําใหความคิดเห็น

ของบุคลากรไมแตกตางกัน อยางไรก็ดีเมื่อพิจารณารายดาน พบวา บุคลากรที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความ

คิดเห็นตอการวางแผนทรัพยากรมนุษย และมีความคิดเห็นตอการประเมินผลการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน 

เนื่องจากวาบุคลากรที่มีระดับการศึกษาที่สูง จะมีโอกาสในการเขาไปมีสวนรวมในการวางแผนทรัพยากรมนุษยของ

โรงพยาบาล และมักมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมากกวาผูที่มีระดับการศึกษาที่ต่ํากวา 

จึงทําใหความคิดเห็นแตกตางกัน 

 สมมติฐานที ่ 4  บุคลากรที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยใน

โรงพยาบาลจันทรุเบกษาแตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจ

เนื่องจากทุกคนไดรับคาตอบแทนตามความรู ความสามารถ  เมื่อพจิารณารายดาน พบวา บุคลากรที่มีรายไดตอ

เดือนที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอการประเมนิผลการปฏิบัติงานแตกตางกัน อาจเนื่องจากบุคลากรมีความคาดหวัง

แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ นวลเนตร  กวยาวงศ (2542) ที่พบวา ครูสวนใหญคาดหวังตอการ 

ยกยอง ชมเชย หรือใหรางวัลและการประเมนิผลงานในระดับมาก ซึ่งผูที่มีรายไดตอเดือนตางกันมีความคาดหวังตอ

การประเมินผลการปฏิบัติงานแตกตางกัน  

 สมมติฐานที ่ 5  บุคลากรที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร

มนุษยในโรงพยาบาลจันทรุเบกษาแตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้ 

อาจเนื่องจาก  ผูที่มีประสบการณการทํางานงานมาก จะมีประสบการณมากกวาและคุนเคยกับระบบราชการ หรือ

องคการ รวมทั้งรับรูระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการมากกวาผูที่มีประสบการณการทํางานนอย ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ กนกรส วงษเล็ก (2539) ที่พบวาครูและผูบริหารที่มีประสบการณที่ตางกัน ทําใหเกิดการ

มองและการรับรูที่ตางกันออกไป  

  สมมติฐานที่ 6  บุคลากรที่มีตําแหนงงานตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยใน

โรงพยาบาลจันทรุเบกษาแตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว สอดคลองกับ

งานวิจัยของ กนกรส  วงษเล็ก (2539) ที่พบวา ทั้งครูและผูบริหารโรงเรียนมีทัศนะที่แตกตางกันในดานการ    สรรหา

บุคลากร การพัฒนาบุคลากร การบํารุงรักษาบุคลากร และการใหบุคลากรพนจากงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05  ทั้งนี้อาจเนื่องจากผูบริหารตั้งแตระดับหัวหนาหนวยงานขึ้นไปถึงระดับผูบริหาร มีหนาที่เกี่ยวของกับการ

บริหารทรัพยากรมนุษย จึงคิดวาตนเองดําเนินการไดอยางดีตามฐานะและสภาพเศรษฐกิจของโรงพยาบาล สวน

บุคลากรระดับปฏิบัติการคาดหวังใหมีการดําเนินการใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน นอกจากนั้น

บุคลากรในระดับหัวหนาหนวยงานขึ้นไปจะไดรับรูขอมูลขาวสารจากผูบริหารมากกวาระดับปฏิบัติการ รวมทั้งมีสวน

รวมในการดําเนินการตามแผนงานมากกวา จึงทําใหมีความคิดเห็นที่แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 

บุคลากรที่มีตําแหนงที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานไมแตกตางกัน ทั้งนี้
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อาจเนื่องจากระบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยมีการปฏิบัติที่เสมอภาคแกทุกคนจึงทําใหความคิดเห็นของ

บุคลากรไมแตกตางกัน  

สมมติฐานที่ 7 บุคลากรที่มีลักษณะงานตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยใน

โรงพยาบาลจันทรุเบกษาแตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว อาจเนื่องจาก 

ลักษณะงานที่แตกตางกันมีโอกาสไดรับรูแผนปฏิบัติงานจากผูบริหารที่แตกตางกัน และมีสวนรวมในการบริหาร

แตกตางกัน จึงทําใหเกิดความเขาใจและมีความคิดเห็นที่แตกตางกันไปดวย เมื่อพิจารณารายดาน พบวา บุคลากรที่

มีลักษณะงานที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน และดานผลตอบแทนและ

สวัสดิการไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากบุคลากรอยูภายใตระบบการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และระบบการ

ใหผลตอบแทนและสวัสดิการเดียวกัน โดยไดรับการปฏิบัติที่เสมอภาคตามสิทธิ์ที่พึงได จึงทําใหความคิดเห็นของ

บุคลากรไมแตกตางกัน 

 

สรุปผลการวจิัย 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยโดยภาพรวม อยูในระดับ 

ปานกลาง (Χ  = 3.52) ในการวเิคราะหเปนรายดาน พบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับสูง  3 ดาน 

ไดแก ดานการฝกอบรมและพฒันาทรัพยากรมนุษย (Χ=3.72) ดานการประเมินผลการปฏิบตัิงาน (Χ=3.69) และ

ดานสุขภาพและความปลอดภยัในการทํางาน (Χ=3.78) สวนดานความกาวหนาในอาชพี (Χ  = 3.33) และดาน

ผลตอบแทนและสวัสดิการ (Χ  = 3.31) อยูในระดับปานกลาง  
 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  
  ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปวา บุคลากรที่มีปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ ประสบการณการทํางาน  

ตําแหนงงาน ลักษณะงานที่ตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยในโรงพยาบาลจันทรุเบกษา

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว สวนบุคลากรที่มีปจจัยสวนบุคคล 

ดานเพศ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนที่ตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยใน

โรงพยาบาลจันทรุเบกษาไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
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อิศรัตน  ศรีวัฒนา.  2540.  ความคาดหวังของครูที่มีตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารโรงเรียนเอกชน 

อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา.  วทิยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
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