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Abstract
Objective: To study and compare the factors contributing to job 
satisfaction of personnel in the Department of Operative Dentistry and 
Endodontics who vary in gender, age, educational background, salary, and 
working experience. 

Materials and methods: Subjects of the current investigation were 
staffs at Department of Operative Dentistry and Endodontics. Data 
acquisitions were collected from 30 subjects using questionnaires 
containing 3 parts. Part 1: General information. Part 2: Aspects 
contributing to job satisfaction of personnel in 5 viewpoints, i.e., 1) job 
details; 2) job security; 3) career development; 4) income/welfare; and 5) 
social relationship within the bureau. Part 3: Suggestions. Literature 
review was also done through publications. The collected data were 
analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation using t-test 
and One-way Analysis of Variance (ANOVA) with SPSS statistical 
software program. 

Results: Job satisfaction of personnel in the Department of Operative 
Dentistry and Endodontics, Faculty of Dentistry, Mahidol University was 
noted at high-level with x = 4.01. In detail, high satisfaction was shown 
for aspects of job security (x = 4.67); social relationship within the 
bureau (x = 4.47); job details (x = 3.98); and career development (x = 
3.68). The least satisfaction was derived from aspect of income/welfare, 
which presented moderate level with x = 3.20 Job satisfaction was 
affected by job security but not by income/welfare. 

Conclusion: Factors that influence the job satisfaction of personnel are 
derived from different personal basic information. However, differences of 
personal basic information, i.e., gender, age, educational background, 
salary, and working experience, were not depend on job satisfaction, 
which was not conform to the set hypothesis.  
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ศิริลักษณ์ ชนะพันชัย 
ศศ.บ. (ศิลปศาสตร์) ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์  

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ติดต่อเกี่ยวกับบทความ: 

ศิริลักษณ์ ชนะพันชัย 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์  

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน ๐๒-๒๐๐๗๘๒๕  

โทรศัพท์มือถือ ๐๘๔-๔๖๖๒๔๘๒   

โทรสาร  ๐๒-๒๐๐๗๘๒๔ 

อีเมล์  Sililuk2010@motmail.com 

แหล่งเงินทุน:   -  

วันรับเรื่อง: 5 กุมภาพันธ์ 2558 

วันยอมรับการตีพิมพ์: 28 กุมภาพันธ์ 2558 

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ ที่มีเพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการศึกษาคือบุคลากรภาควิชา
ทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
เป็นเครื่องมือในการสำรวจจำนวน 30 ตัวอย่าง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 
แบบสอบถามเป็นข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของบุคลากร
แบ่งเป็น 5 ด้านได้แก่ 1)ด้านลักษณะของงาน 2)ด้านความมั่นคงในการทำงาน 3)
ด้านความก้าวหน้าในอนาคต 4)ด้านเงินเดือน/สวัสดิการ 5)ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคมภายในหน่วยงาน ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ วิธีการศึกษา ศึกษาจากตำราวิชาการ
และทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
หาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทดสอบ t-test การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) โดยใช้ โปรแกรม SPSS  

ผลการศึกษา: พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มีระดับความพึงพอใจของปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานอยู่ ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย x เท่ากับ 4.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ 1)ด้านความมั่นคงในการทำงาน x เท่ากับ 4.67 2)ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคมภายในหน่วยงาน x เท่ากับ 4.47 3)ด้านลักษณะของงาน x 
เท่ากับ 3.98 4)ด้านความก้าวหน้าในอนาคต x เท่ากับ 3.68 ปัจจัยที่มีผลต่อความ
พึงพอใจค่าเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ ในระดับปานกลาง 5)ด้านเงินเดือน/สวัสดิการ x เท่ากับ 
3.20 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานคือด้านความมั่นคงในการทำงาน 
ปัจจัยที่ ไม่มีผลในการปฏิบัติงานคือด้านเงินเดือน/สวัสดิการ 

บทสรุป: ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาควิชา
ทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล มีปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลแตกต่างกันผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศ 
อายุ วุฒิการศึกษา รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน แตกต่างกันมี
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจที่ ไม่แตกต่างกันซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

รหัสคำ: การทดสอบหาความแตกต่าง,การปฏิบัติงาน, ความพึงพอใจ, บุคลากร, 
ปัจจัย 5 ด้าน, ผลตอบแทน 

วิธีอ้างอิงบทความนี้: ศิริลักษณ์ ชนะพันชัย ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. ว ทันต มหิดล 2558; 35: 163-175. 
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บทนำ 
 ปัจจุบันการบริหารการจัดการและการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ มีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ต่อ

องค์กรต่างๆ ทั้งในภาคธุรกิจเอกชน หรือหน่วยงาน

ภาคราชการ เพราะไม่ว่าองค์กรจะปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงไป ในทางใดย่อมต้องเกี่ยวข้องกับตัว

บุคคลทั้งสิ้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ตัวชี้วัดความสำเร็จ

อย่างยั่งยืนขององค์กรอยู่ที่คุณภาพของคนในองค์กร

นั้นๆ การที่องค์กรใดจะกระทำภารกิจหลักให้บรรลุ

วัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ หน่วยงานหรือ

องค์กรนั้นจำเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพใน

ปริมาณงานที่เหมาะสมกับงาน ทรัพยากรมนุษย์จึงจัด

เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารงาน เพราะ

บุคลากรเป็นผู้จัดหาและใช้ทรัพยากรบริหารอื่นๆ ไม่

ว่าจะเป็นเงิน วัสดุอุปกรณ์และการจัดการ การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กร 

จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องรับผิดชอบ

ต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งหนึ่งในวิธีการเพื่อที่

จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็คือการสร้างความพึง

พอใจในการทำงาน ความพึงพอใจในการทำงานของ

บุคคลในองค์กร มีผลต่อความสำเร็จของงานและ

องค์กร รวมทั้งความสุขของผู้ทำงานด้วย องค์กรใด

ก็ตามหากบุคคลในองค์กรไม่มีความพึงพอใจในการ

ทำงานก็เป็นมูลเหตุหนึ่งที่ทำให้ผลงานและการปฏิบัติ

งานต่ำ คุณภาพของงานลดลง เมื่อมีการขาดงาน   

ลาออกจากงาน หรอือาจกอ่ใหเ้กดิปญัหาอาชญากรรม

และปัญหาทางวินัยได้อีกด้วย แต่ ในทางตรงกันข้าม 

หากองค์กรมีบุคคลที่มีความพึงพอใจในการทำงานสูง 

ย่อมมีผลทางบวกต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ความ

พึงพอใจในการทำงานยังเป็นเครื่องหมายแสดงถึง

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และภาวะผู้นำของผู้

บริหารองค์กร หน่วยงานทั้งหลายจึงควรเห็นความ

สำคัญของการสร้างความพึงพอใจการทำงานให้เกิด

ขึ้นกับคนในหน่วยงานของตน และมีความเข้าใจใน

ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน

การทำงานนั้น อีกทั้งจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าความ

รู้สึกพึงพอใจนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

ตามสถานภาพการณ์หรือตามเวลา ความพึงพอใจใน

การทำงานเป็นความรู้สึกรวมของบุคคลที่มีต่อการ

ทำงานในทางบวกเป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจาก

การปฏิบัติงาน และได้รับผลตอบแทนคือ ผลที่

เป็นความพึงพอใจที่ทำให้บุคคลเกิดความรู้สึก

กระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นที่จะทำงาน มีขวัญและ

กำลังใจ สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการทำงาน รวมทั้งการส่งผลต่อความ

สำเร็จและความเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร   

(วิมล คำนวน) 

 ภาควชิาทนัตกรรมหตัถการและวทิยาเอน็โดดอนต ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น

สถาบันอุดมศึกษาของอาเซียน และเป็นมหาวิทยาลัย

แห่งชาติ มีความเป็นเลิศทางด้านการเรียนการสอน 

การวิจัยและนวัตกรรม การบริการทางวิชาการ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งได้รับการคาดหวังในด้านการผลิต

บัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่ ได้มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิ

การศึกษา เพื่อสะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตเป็นสิ่งที่

ให้ความสำคัญมากที่สุด โดยยึดมั่นในปณิธานเพื่อ

พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ และควบคู่กับการ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของบัณฑิตให้มีความ

รับผิดชอบต่อประเทศชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับ

แนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล 

เพราะในปัจจุบันทุกเวลานาทีมีแต่ความเร่งรีบไปตาม

แรงบีบคั้ นของการแข่ งขันที่ รุ นแรงและเข้มข้น 

บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน

ต่างต้องเร่งสร้างผลงานของตนเพื่อความสำเร็จ และ

การเจริญเติบโตเป็นเป้าหมายสูงสุดของภาควิชา การ

ทำงานในปัจจุบันที่มุ่งเน้นในเรื่องความสำเร็จของงาน 

โดยมีค่าตอบแทนเป็นสิ่งจูงใจในการทำงานเพื่อให้

สามารถทำให้งานนั้นประสบความสำเร็จ และความ

เป็นอยู่ของบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสาย

สนับสนุน ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติ

งานของบุคลากรภาควิชาทันตกรรมหัตถการและ

วิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยมหิดล คือด้านความสำเร็จของงาน ด้าน

ความมั่นคงในการทำงาน ด้านความก้าวหน้าใน

อนาคต ด้านเงินเดือน/สวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์

ทางสังคมภายในหน่วยงาน บุคลากรสายวิชาการ 

บุคลากรสายสนันสนุน จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่

ทำใหภ้าควชิาทนัตกรรมหตัถการและวทิยาเอน็โดดอนต์

ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะบุคลากรสายวิชาการ

ภาควิชาเห็นความสำคัญในแนวทางในการคัดเลือก 

ดูแล และรักษาพัฒนาอย่างเต็มที่ย่อมส่งผลที่เป็น

รูปธรรมที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดี มีส่วนร่วมเป็นส่วน

หนึ่งของภาควิชาทำงานอย่างทุ่มเท และเสียสละให้

กับภาควิชาตลอดไป 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการศึกษาคือบุคลากรภาค

วิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ โดยใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการ

สำรวจจำนวน 30 ตวัอยา่ง ซึง่แบง่ออกเปน็ 3 ตอนคอื 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเป็นข้อมูลทั่วไปได้แก่ 

ประเภท เพศ อายุ วุฒิการศึกษา รายได้ต่อเดือน  

ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน 

 ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของ

บุคลากรแบ่งเป็น 5 ประเด็นได้แก่ 1)ด้านลักษณะของ

งาน 2)ด้านความมั่นคงในการทำงาน 3)ด้านความ

ก้าวหน้าในอนาคต 4)ด้านเงินเดือน/สวัสดิการ 5)ด้าน

ความสัมพันธ์ทางสังคมภายในหน่วยงาน โดยกำหนด

คะแนนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 อันดับ 

ตามวิธีของ ลิเคิร์ท สเกล (Likert's Scale) คือความ

พึงพอใจระดับมากที่สุดเท่ากับ 5 ระดับมากเท่ากับ 4 

ระดับปานกลางเท่ากับ 3 ระดับน้อยเท่ากับ 2 และ

ระดับน้อยที่สุดเท่ากับ 1 การแปลผลโดยใช้เกณฑ์

ระดับค่าเฉลี่ยตามวิธีของ (บุญชม ศรีสะอาด) 

 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

 

วิธีการศึกษา 

 1. ศึกษาตำราวิชาการ และทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลที่ ได้มาสร้าง

แบบสอบถามสำหรับงานวิจัย 

 2. ส ร้ า ง แบบสอบถ ามแล้ ว น ำ เ ส น อต่ อ

ผู้ เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาความถูกต้องความเหมาะสมของ

ภาษาและรูปแบบ ปรับปรุงคำถามตามข้อเสนอแนะ

ของผู้ เชี่ยวชาญ นำมาคำนวนการหาค่าความ

เที่ยงตรงของแบบสอบถามระหว่างข้อคำถามและ

วัตถุประสงค์ ได้ค่า IOC เท่ากับ 1 และตรวจสอบ

ความเชือ่มัน่ดว้ยวธิสีมัประสทิธิแ์อลฟา (coefficient-α) 
ของครอนบาค (Cronbach) และนำไปทดลองใช้   

(Try-Out) กับบุคลากรนอกภาควิชาโดยไม่ ใช่กลุ่ม

ตัวอย่างจำนวน 10 คนได้ค่าความเชื่อมั่น α 0.96 จึง
นำไปใช้กับประชากรกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวม

ข้อมูล แจกแบบสอบถามด้วยตนเองให้กับบุคลากร

ช่วยตอบแบบสอบถามและส่งกลับโดยตรง นำข้อมูลที่

ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ 

 1. วเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม

สถิติที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2. เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานของบุคลากร จำแนกตามตัวแปรเพศ 

วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ค่า t-test 

ส่วนตัวแปรอายุ วุฒิการศึกษา รายได้ต่อเดือน 

ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน วิ เคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (ANOVA) โดยใช้ โปรแกรม 

SPSS 

 

ผลการศึกษา 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้คือ บุคลากรสาย

วิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 30 คนคิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 

 จำนวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของ

บุคลากรภาควิชาทันตกรรมหัตถกการและวิทยาเอ็น
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โดดอนต์ จำแนกตามประเภท เพศ อายุ วุฒิการ

ศึกษา รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน 

จากการศึกษาพบว่าประเภทข้าราชการจำนวน 1 คน

คิดเป็นร้อยละ 3.33 พนักงานมหาวิทยาลัยจำนวน 

23 คนคิดเป็นร้อยละ 76.66 พนักงานส่วนงานจำนวน 

2 คนคิดเป็นร้อยละ 6.67 ลูกจ้างประจำจากเงินราย

ได้คณะฯ จำนวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 6.67 ลูกจ้าง

ชั่วคราวจากเงินรายได้คณะฯ จำนวน 2 คนคิดเป็น

ร้อยละ 6.67 ส่วนใหญ่เพศหญิงจำนวน 17 คนคิด

เป็นร้อยละ 56.70 เพศชายจำนวน 13 คนคิดเป็นร้อย

ละ 43.30 จำแนกตามอายุของบุคลากรคืออายุ 25-

30 ปีจำนวน 8 คนคิดเป็นร้อยละ 26.70 อายุ 30-40 

ปีจำนวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 30 อายุ 40-50 ปี

จำนวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 20 อายุ 50-60 ปีขึ้นไป

จำนวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 23.30 ระดับการศึกษา

ของบุคลากรอยู่ ในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีจำนวน 2 

คนคิดเป็นร้อยละ 6.67 ปริญญาตรีจำนวน 5 คนคิด

เป็นร้อยละ 16.67 ปริญญาโทจำนวน 16 คนคิดเป็น

ร้อยละ 53.33 ปริญญาเอก/หรือสูงกว่าจำนวน 7 คน

คิดเป็นร้อยละ 23.33 รายได้ต่อเดือนของบุคลากรมี

รายได้ตั้งแต่ 12,000-40,000 บาทจำนวน 8 คนคิด

เป็นร้อยละ 26.70 ตั้งแต่ 40,001-50,000 บาท

จำนวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ 50,001-

70,000 บาทจำนวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ 

70,001-90,000 บาทจำนวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 

13.30 ตั้งแต่ 90,000 บาท - 1 แสนบาทจำนวน 4 

คนคิดเป็นร้อยละ 13.30 ตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป

จำนวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 6.70 ประสบการณ์ ใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรตั้งแต่ 1-10 ปีจำนวน 15 

คนคิดเป็นร้อยละ 50 ตั้งแต่ 10-20 ปีจำนวน 6 คน

คิดเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ 20-30 ปีจำนวน 3 คนคิด

เป็นร้อยละ 10 ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไปจำนวน 6 คนคิด

เป็นร้อยละ 20 

 จากตารางที่ 1 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยภาพรวมเพศ

ชาย x เท่ากับ 4.08 เพศหญิง x เท่ากับ 3.99 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความพึง

พอใจค่าเฉลี่ยสูงสุดคือเพศชาย 1)ด้านความสัมพันธ์

ทางสังคมภายในหน่วยงาน x เท่ากับ 4.46 2)ด้าน
ลักษณะของงาน x เท่ากับ 4.36 3)ด้านความมั่นคง
ในการทำงาน เท่ากับ 4.28 3)ด้านความก้าวหน้าใน

อนาคต x เท่ากับ 4.13 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ยต่ำสุด 5)ด้านเงินเดือน/สวัสดิการ x เท่ากับ 
3.18 รองลงมาคือเพศหญิง 1)ด้านความสัมพันธ์ทาง

สังคมภายในหน่วยงาน x เท่ากับ 4.37 2)ด้านความ
มั่นคงในการทำงาน x เท่ากับ 4.31 3)ด้านลักษณะ

ของงาน x เท่ากับ 4.02 4)ด้านความก้าวหน้าใน

อนาคต x เท่ากับ 3.94 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึง

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเพศชายและเพศหญิงที่มีปัจจัยที่มีผลต่อ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยา

เอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีปัจจัยความพึงพอใจ

ดังนี้ 

ข้อที่ ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ชาย (N=13) หญิง (N=17)

x  S.D x S.D.

1. ด้านลักษณะของงาน 4.36   0.75 4.02  0.89

2. ด้านความมั่นคงในการทำงาน    4.28 0.79 4.31  0.95

3. ด้านความก้าวหน้าในอนาคต     4.13 0.94 3.94 1.02

4. ด้านเงินเดือน/สวัสดิการ 3.18 1.28 3.33 1.08

5. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมภายในหน่วยงาน 4.46 0.77 4.37 0.67

ค่าเฉลี่ยรวม 4.08 0.90 3.99 0.92
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พอใจค่าเฉลี่ยต่ำสุด 5)ด้านเงินเดือน/สวัสดิการ x 
เท่ากับ 3.33  

 ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสาย

สนับสนุน ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็น

โดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 จากตารางที่ 2 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนันสนุนภาควิชาทันตกรรมหัตถการและ

วิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ ในระดับมาก x เท่ากับ 4.01 เมื่อ
พิจารณาเป็นด้านพบว่ามีความพึงพอใจมากที่สุดคือ 1)

ด้านความมั่นคงในการทำงาน x เท่ากับ 4.67 2)ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคมภายในหน่วยงาน x เท่ากับ 
4.47 3)ด้านลักษณะของงาน x เท่ากับ 3.98 4)ด้าน
ความก้าวหน้าในอนาคต x เท่ากับ 3.68 ปัจจัยที่มีผล
ต่อความพึงพอใจค่าเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ ในระดับปานกลาง 

5)ด้านเงินเดือน/สวัสดิการ x เท่ากับ 3.20 
 จากตารางที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ บุคลากร

สายสนับสนุน ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยา

เอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหิดล มีปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นด้านพบว่ามีความพึงพอใจ

มากที่สุดคือ 1)ด้านความมั่นคงในการทำงานคิดเป็น

ร้อยละ 93.4 2)ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมภายใน

หน่วยงานคิดเป็นร้อยละ 89.4 3)ด้านลักษณะของ

งานคิดเป็นร้อยละ 79.6 4)ด้านความก้าวหน้าใน

อนาคตคิดเป็นร้อยละ 73.6 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึง

พอใจต่ำสุดอยู่ ในระดับปานกลาง 5)ด้านเงินเดือน/

สวัสดิการคิดเป็นร้อยละ 64 

 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ  

 

บทวิจารณ์ 
 วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรภาควิชาทันตกรรมหัตถการ

และวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ของบุคลากรสายวิชาการ 

บุคลากรสายสนันสนุน ปัจจัยวัดระดับความพึงพอใจ 

5 ด้านได้แก่ 1)ด้านลักษณะของงาน 2)ด้านความ

มั่นคงในการทำงาน 3)ด้านความก้าวหน้าในอนาคต   

4)ด้านเงินเดือน/สวัสดิการ 5)ด้านความสัมพันธ์ทาง

สังคมภายในหน่วยงาน ในภาพรวมระดับความพึง

พอใจอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 

ตารางที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชา

ทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีปัจจัยความพึง

พอใจดังนี้ 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

บุคลากร

สายวิชาการ

  x S.D.  แปลผล

บุคลากรสาย

สนันสนุน

  x S.D.  แปลผล

โดยภาพรวม

  x S.D.  แปลผล

1.ด้านลักษณะของงาน  4.31 0.65 มากที่สุด  3.66 1.18 มาก  3.98 0.92 มาก

2.ด้านความมั่นคงในการทำงาน  4.40 0.75 มากที่สุด  4.95 1.16 มากที่สุด  4.67 0.96 มากที่สุด

3.ด้านความก้าวหน้าในอนาคต  4.27 0.74 มากที่สุด  3.19 1.24 ปานกลาง  3.68 0.99 มาก

4.ด้านเงินเดือน/สวัสดิการ  3.32 1.15 ปานกลาง  3.09 1.16 ปานกลาง  3.20 1.16 ปานกลาง

5.ด้านความสัมพันธ์ทาง

 สังคมภายในหน่วยงาน
 4.37 0.73 มากที่สุด  4.57 0.64 มากที่สุด  4.47 0.68 มากที่สุด

ค่าเฉลี่ยรวม  4.13 0.80 มาก  3.89 1.08 มาก  4.01 0.94 มาก
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 1. ด้านลักษณะของงาน 

 ผลการวิจัยพบว่า ด้านลักษณะของงาน โดย

ภาพรวมปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติ

งานอยู่ ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 คือ 1)งาน

ที่ ได้รับมอบหมายตรงกับความรู้ความสามารถ 2)งาน

ที่น่าสนใจมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และท้าทาย   

3)ลักษณะของงานต้องใช้ความรู้ความสามารถ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์แรม พุทธนุกูล1 

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี ใน

ด้านความสำเร็จในการทำงาน สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ธนาวุฒิ นาคสังข์2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ ใน

แต่ละด้านคือด้านความสำเร็จของการปฏิบัติงาน ด้าน

ความท้าทายของงานและอิสระในการทำงาน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนิดา ริมดุสิทธิ์3 ความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคม

และสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนนทบุรี   

ในด้านกระบวนการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ นิศา เขียวพุ่มพวง4 การศึกษาความพึงพอใจของ

บุคลากรที่มีต่อการปฏิบัติงานหลังออกนอกระบบ

ราชการ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : กรณี

ศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ในแต่ละด้านคือด้านความ

สำเร็จในการทำงาน ด้านความรับผิดชอบในงาน ด้าน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวร

รัตน์ เลิศสุวรรณเสรี7 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในแต่ละด้านคือด้าน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ มนชัย อรพิมพ์8 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรม

การค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในด้าน

กระบวนการในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ เรวัตร ก่อวงศ์กาญจน์9 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ

ความพึงพอใจในงานของข้าราชการกรมส่งเสริม

สหกรณ์ ในด้านลักษณะงาน สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ วาสนา พัฒนานันทชัย10 ปัจจัยที่มีผลต่อแรง

จูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสำนักงานทรัพย์สิน

ตารางที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็น 

โดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในภาพรวมแต่ละด้านมีปัจจัยความพึงพอใจดังน้ี



170 Factors affected to satisfaction of personnels toward operation at Department of Operative Dentistry and Endodontics, Faculty of Dentistry, Mahidol University Factors affected to satisfaction of personnels toward operation at Department of Operative Dentistry and Endodontics, Faculty of Dentistry, Mahidol University 
Sirilug Chanapanchai 

M Dent J Volume 35 Number 2 May-August 2015

Factors affected to satisfaction of personnels toward operation at Department of Operative Dentistry and Endodontics, Faculty of Dentistry, Mahidol University 

ส่วนพระมหากษัตริย์ ในแต่ละด้านคือด้านความสำเร็จ

ในการทำงานของบุคคล ด้านความรับผิดชอบ ด้าน

ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ศิวิไล กุลทรัพย์ศุทรา12 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน บริษัท เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอ็นยิเนียริ่ง   

(1964) จำกัด ในแต่ละด้านคือด้านความสำเร็จของ

งาน ด้านลักษณะของงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สถาพร ไกรถวิล13 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

ผู้จัดการและพนักงานสหกรณ์การเกษตรในจังหวัด

สุพรรณบุรี ในด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติงานใน

สหกรณ์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาวิตรี อิ่ม

บูรณาประวัติ14 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน บริษัท เอสซี บี แคปปิตอล เซอร์วิส จำกัด 

ในแต่ละด้านคือด้านลักษณะงานและปริมาณงาน งาน

ที่ท่านทำมีความเหมาะสมไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน

มากเกินไป งานที่ท่านทำอยู่มีความน่าสนใจและ

ท้าทายความสามารถของท่าน  

 2. ด้านความมั่นคงในการทำงาน 

 ผลการวิจัยพบว่า ด้านความมั่นคงในการ

ทำงาน โดยภาพรวมปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจใน

การปฏิงานอยู่ ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.67 คือ 1)มีความมั่นคงในการทำงาน 2)ความมั่นคง

ขององค์กร 3)ความมั่นคงและความยั่งยืนของอาชีพ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนาวุฒิ นาคสังข์2 ปัจจัยที่

มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

กระทรวงพาณิชย์ ในด้านความมั่นคงในงาน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิศา เขียวพุ่มพวง4 การ

ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการปฏิบัติงาน

หลังออกนอกระบบราชการ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

ของรัฐ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ในด้านความ

มัน่คงในการทำงานสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปวรรตัน ์

เลิศสุวรรณเสรี7 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในด้านความมั่นคงใน  

การทำงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เรวัตร ก่อวงศ์

กาญจน์9 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจในงาน

ของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในด้านความ

มั่นคงในงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนา 

พัฒนานันทชัย10 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติ

งานของพนักงานสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหา

กษัตริย์ ในด้านสภาพการทำงานและความมั่นคง 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิวิไล กุลทรัพย์ศุทรา12 

แรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน บรษิทั เอ.เอส. 

แอสโซซิเอท เอ็นยิเนียริ่ง (1964) จำกัด ในด้านความ

มั่นคงในงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สถาพร 

ไกรถวิล 13 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

ผู้จัดการและพนักงานสหกรณ์การเกษตรในจังหวัด

สุพรรณบุรี ในด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงาน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาวิตรี อิ่มบูรณาประวัติ14 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท 

เอสซี บี แคปปิตอล เซอร์วิส จำกัด ในด้านความ

มั่นคงในการทำงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

อัจจิมา หอมระรื่น15 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานบริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) 

จำกัด ในด้านความมั่นคงในการทำงาน  

 3. ด้านความก้าวหน้าในอนาคต 

 ผลการวิจัยพบว่า ด้านความก้าวหน้าในอนาคต 

โดยภาพรวมปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานอยู่ ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 คือ 

1)ได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาต่อในประเทศและต่าง

ประเทศ 2)ได้รับการฝึกอบรม สัมมนา หรือดูงาน 

เพื่อความก้าวหน้าในสาขาวิชาชีพ 3)สนับสนุนให้ ได้

รับการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้า สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ จันทร์แรม พุทธนุกูล1 ปัจจัยที่มีผลต่อ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัย

การอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี ในด้านความ

ก้าวหน้าในตำแหน่งงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ธนาวุฒิ นาคสังข์2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ ในด้าน

โอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน สอดคล้องกับงาน

วิจัยของ ธนิดา ริมดุสิทธิ์3 ความพึงพอใจในการปฏิบัติ

งานของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
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ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนนทบุรี ในด้านความก้าวหน้า

จากการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ มนชัย 

อรพิมพ์8 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการค้าต่างประเทศ 

กระทรวงพาณิชย์ ในด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติ

งาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เรวัตร ก่อวงศ์

กาญจน์9 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจในงาน

ของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในด้านได้รับการ

พัฒนาและโอกาสก้าวหน้าในสายงานสูง สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ วาสนา พัฒนานันทชัย10 ปัจจัยที่มีผล

ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสำนักงาน

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในด้านความก้าวหน้า

ในตำแหน่งหน้าที่การงานตามลำดับ สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ศิวิไล กุลทรัพย์ศุทรา12 แรงจูงในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เอ.เอส. แอสโซซิเอท 

เอ็นยิเนียริ่ง (1964) จำกัด ในด้านความก้าวหน้า และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สถาพร ไกรถวิล13 ความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้จัดการและพนักงาน

สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสุพรรณบุรี ในด้านความ

ก้าวหน้าในการปฏิบัติงานในสหกรณ์ สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ สาวิตรี อิ่มบูรณาประวัติ14 ความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เอสซี บี 

แคปปิตอล เซอร์วิส จำกัด ในด้านความก้าวหน้าใน

การทำงาน  

 4. ด้านเงินเดือน/สวัสดิการ 

 ผลการวิจัยพบว่า ด้านเงินเดือน/สวัสดิการ 

โดยภาพรวมปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานอยู่ ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.20 คือ 1)เงินเดือนที่ ได้รับมีความเหมาะสม   

2)สวสัดกิารดา้นการรกัษาพยาบาลและสง่เสรมิสขุภาพ 

3)เงินอื่นๆ ที่ ได้รับมีความเหมาะสม เช่น เงินประจำ

ตำแหน่ง เงินพตส. เงินประชุมและอบรม เงินโอที 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์แรม พุทธนุกูล1 

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี ใน

ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ธนาวุฒิ นาคสังข์2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวง

พาณิชย์ ในด้านค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ธนิดา ริมดุสิทธิ์3 ความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนนทบุรี ในด้านค่า

ตอบแทน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิศา เขียว

พุ่มพวง4 การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ

การปฏิบัติงานหลังออกนอกระบบราชการ เป็น

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : กรณีศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล ในด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปราโมทย์ ถึงสุข6 ความ

พึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อสำนักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในด้านสวัสดิการ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวรรัตน์ เลิศสุวรรณเสรี7 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัย

ราชพฤกษ์ ในด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ มนชัย อรพิมพ์8 ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

ในด้านค่าตอบแทน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เรวัตร 

ก่อวงศ์กาญจน์9 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจ

ในงานของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในด้านผล

ตอบแทนการทำงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

วาสนา พัฒนานันทชัย10 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานของพนักงานสำนักงานทรัพย์สินส่วน

พระมหากษัตริย์ ในด้านผลประโยชน์ตอบแทน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิวิไล กุลทรัพย์ศุทรา12 

แรงจูงในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เอ.เอส.

แอสโซซิเอทเอ็นยิเนียริ่ง (1964) จำกัด ในด้านผล

ตอบแทนและสวัสดิการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สถาพร ไกรถวิล13 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

ผู้จัดการและพนักงานสหกรณ์การเกษตรในจังหวัด

สุพรรณบุรี ในด้านผลตอบแทนที่ ได้รับในการปฏิบัติ

งานและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อจัจมิา หอมระรืน่15 
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ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 

แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด ในด้าน

สวัสดิการและด้านค่าตอบแทน  

 5. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมภายในหน่วย

งาน  

 ผลการวิจัยพบว่า ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม

ภายในหน่วยงาน โดยภาพรวมปัจจัยที่มีผลต่อความ

พึงพอใจในการปฏิงานอยู่ ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.47 คือ 1)ผู้บังคับบัญชาให้คำปรึกษาและ

แนะนำ 2)เพื่อนร่วมงานมีความสนิทสนมและเป็น

กันเอง 3)มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์แรม พุทธนุกูล1 

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี ใน

ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับ

เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา สอดคล้องกับงาน

วิจัยของ ธนิดา ริมดุสิทธิ์3 ความพึงพอใจในการปฏิบัติ

งานของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนนทบุรี ในด้านความสัมพันธ์กับ

บุคคลในหน่วยงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิศา 

เขียวพุ่มพวง4 การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่

มีต่อการปฏิบัติงานหลังออกนอกระบบราชการเป็น

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : กรณีศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล ในด้านความสัมพันธ์ของบุคลากร 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปราโมทย์ ถึงสุข6 ความ

พึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อสำนักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในแต่ละด้านคือ

ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์

เพื่อนร่วมงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวรรัตน์ 

เลิศสุวรรณเสรี7 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในด้านความสัมพันธ์กับ

เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา สอดคล้องกับงาน

วิจัยของ มนชัย อรพิมพ์8 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการค้า

ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในด้านความสัมพันธ์

กับบุคคลในหน่วยงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เร

วัตร ก่อวงศ์กาญจน์9 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพึง

พอใจในงานของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ใน

แต่ละด้านคือด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน ด้าน

ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ วาสนา พัฒนานันทชัย10 ปัจจัยที่มีผลต่อแรง

จูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสำนักงานทรัพย์สิน

ส่วนพระมหากษัตริย์ ในด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน

ร่วมงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิวิไล กุลทรัพย์

ศุทรา 12 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

บริษัท เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอ็นยิเนียริ่ง (1964) 

จำกัด ในด้านความสัมพันธ์กับระหว่างบุคคล และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สถาพร ไกรถวิล13 ความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้จัดการและพนักงาน

สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสุพรรณบุรี ในด้านความ

สัมพันธ์ ในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สาวิตรี อิ่มบูรณาประวัติ14 ความพึงพอใจในการปฏิบัติ

งานของพนักงาน บริษัท เอสซี บี แคปปิตอล เซอร์วิส 

จำกัด ในด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาสามารถ

ให้คำแนะนำปรึกษา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

อัจจิมา หอมระรื่น15 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานบริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) 

จำกัด ในแต่ละด้านคือด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน

ร่วมงาน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านการ

ปกครองบังคับบัญชา 

 

บทสรุป 
 สรุปผลการวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรภาควิชาทันตกรรมหัตถการ

และวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล เพศชาย x เท่ากับ 4.08 เพศหญิง x 

เท่ากับ 3.99 อายุตั้งแต่ 25 ปี-30 ปี x เท่ากับ 3.74 อายุ

ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป - 40 ปี x เท่ากับ 4.17 อายุตั้งแต่ 40 

ปีขึ้นไป - 50 ปี x เท่ากับ 3.86 อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป - 

60 ปีขึ้นไป x เท่ากับ 4.33 วุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญา

ตรี x เท่ากับ 3.63 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี x เท่ากับ 4 
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วุฒิการศึกษาปริญญาโท x เท่ากับ 4.07 วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก/หรือสูงกว่า x เท่ากับ 3.97 รายได้ต่อเดือน

ตั้งแต่ 12,000-40,000 บาท x เท่ากับ 3.78 ตั้งแต่ 

40,001-50,000 บาท x เท่ากับ 4.11 ตั้งแต่ 50,001-

70,000 บาท x เท่ากับ 3.88 ตั้งแต่ 70,001-90,000 

บาท x เท่ากับ 4.13 ตั้งแต่ 90,001-1 แสนบาท x 

เท่ากับ 4.51 ตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป x เท่ากับ 4.06 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตั้งแต่ 1-10 ปี x เท่ากับ 

4.24 ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป - 20 ปี x เท่ากับ 3.95 ตั้งแต่ 

20 ปีขึ้นไป - 30 ปี x เท่ากับ 4.24 ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป x 

เท่ากับ 4.32 โดยรวม x เท่ากับ 4.03 ระดับมาก 

 1. สรุปผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาควิชาทันต 

กรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันต

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิเคราะห์โดยการนำ

ข้อมูลมาคำนวณหาค่า คือ t-test และ One-Way 

Analysis of Variance (One-Way ANOVA) โดย

กำหนดค่านัยสำคัญ (Significance) ที่ระดับ 0.05 หรือ

ระดับค่าความเชื่อมั่นทางสถิติที่ร้อยละ 95 สมมติฐานผล

การทดสอบสมมติฐาน 

 1.1 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติ

งานของบุคลากรภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยา

เอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เพศแตกต่างกันผลการวิจัยพบว่าที่ไม่แตกต่างกัน 

 1.2 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติ

งานของบุคลากรภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยา

เอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

อายุแตกต่างกันผลการวิจัยพบว่าที่ไม่แตกต่างกัน 

 1.3 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติ

งานของบุคลากรภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยา

เอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

วุฒิการศึกษาแตกต่างกันผลการวิจัยพบว่าที่ไม่แตกต่าง

กัน 

 1.4 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติ

งานของบุคลากรภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยา

เอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

รายได้ต่อเดือนแตกต่างกันผลการวิจัยพบว่าที่ไม่แตกต่าง

กัน 

 1.5 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติ

งานของบุคลากรภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยา

เอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกันผลการวิจัยพบ

ว่าที่ไม่แตกต่างกัน 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะ

ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรภาควิชาทันตกรรมหัตถการและ

วิทยาเอ็นโดดอนต์  

 2. ทราบถึงข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาวิจัยมา

ปรับปรุง และให้เห็นความสำคัญในการเสริมสร้างปัจจัยที่

มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร และ

นำไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานแก่บุคลากรในภาควิชาให้การทำงานที่มี

ประสิทธิภาพและศักยภาพในอนาคตต่อไป 

 3. ทราบถึงปัญหา และอุปสรรค ของปัจจัยที่มีผล

ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาควิชา

ทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันต

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาควิชา

ทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันต

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในด้านลักษณะของ

งาน ด้านความมั่นคงในการทำงาน ด้านความก้าวหน้าใน

อนาคต ด้านเงินเดือน/สวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์ทาง
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สังคมภายในหน่วยงาน เพื่อที่จะได้ทราบถึงความพึง

พอใจของบุคลากร ซึ่งจะทำให้การแก้ปัญหาของบุคลากร

ได้ตรงเป้าหมาย พบปัญหาที่ควรหลีกเลี่ยงคือการ

สอบถามให้แสดงความคิดเห็นเรื่องเงินเดือน และ

สวัสดิการ เป็นสิ่งที่มีปัญหาของบุคลากรโดยทั่วไปส่วน

มากก็อยากจะได้รายได้มากๆ ส่วนนายจ้างหรือ

มหาวิทยาลัยก็ไม่มีเงินและสวัสดิการ หรือได้รับการ

จัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของ

พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

 2. ควรทำการวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิต และความสุข

ของบุคลากรภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็น

โดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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International Abstract 

Periodontal CGRP contributes to orofacial pain 

following experimental tooth movement in rats. 

Neuropeptides Long H, Liao L, Gao M, et al. 2015. 

Abstract: 

Calcitonin-related gene peptide (CGRP) plays an 

important role in orofacial inflammatory pain. The aim 

of this study was to determine whether periodontal 

CGRP contributes to orofacial pain induced by 

experimental tooth movement in rats. Male 

Sprague-Dawley rats were used in this study. Closed 

coil springs were used to deliver forces. Rats were 

euthanized on 0d, 1d, 3d, 5d, 7d, and 14d following 

experimental tooth movement. Then, alveolar bones 

were obtained for immunostaining of periodontal 

tissues against CGRP. Two hours prior to euthanasia 

on each day, orofacial pain levels were assessed 

through rat grimace scale. CGRP and olcegepant (

CGRP receptor antagonist) were injected into 

periodontal tissues to verify the roles of periodontal 

CGRP in orofacial pain induced by experimental tooth 

movement. Periodontal CGRP expression levels and 

orofacial pain levels were elevated on 1d, 3d, 5d, and 

7d following experimental tooth movement. The two 

indices were significantly correlated with each other 

and fitted into a dose-response model. Periodontal 

administration of CGRP could elevate periodontal 

CGRP expressions and exacerbate orofacial pain. 

Moreover, olcegepant administration could decrease 

periodontal CGRP expressions and alleviate orofacial 

pain. Therefore, periodontal CGRP plays an important 

role in pain transmission and modulation following 

experimental tooth movement. We suggest that it may 

participate in a positive feedback aiming to amplify 

orofacial pain signals. 

 

The Association Between Psychological Factors 

and Orofacial Pain and Its Effect on Quality of 

Life: A Hospital Based Study. 

Nagarajappa AK, Bhasin N, Reddy S. 

J ClinDiagn Res 2015;9:ZC39-ZC43. 

OBJECTIVE: To examine the hypothesis that 

psychological factors of psychological distress and 

perception of unhappiness in childhood are associated 

with self reportedorofacial pain and to examine 

whether such patients have a poorer perception of 

their oral health related quality of life and if so then 

to what extent. 

MATERIALS AND METHODS: A cross-sectional 

hospital based study was conducted in Hitkarini 

Dental College and Hospital, Jabalpur amongst 400 

cases and 400 controls. Patients were included 

based on Locker and Slade’s criteria. Patients were 

asked to complete 27 items Questionnaire which 

included the General Health Questionnaire to assess 

for psychological distress and Oral Health Impact 

Profile-14 for evaluating impact on quality of life. 

Bivariate and logistic regression analyses were 

performed to determine the degree of association 

between psychological factors, unhappy childhood and 

quality of life. P-value of less than 0.05 was 

considered statistically significant. 

RESULTS: An increased propensity to report 

orofacial pain was seen for those individuals with 

higher levels of Psychological Distress and with 

perception of Unhappiness in Childhood. These 

individuals also reported with poorer perception of 

their oral health related Quality of Life.  

CONCLUSION: The present study has shown 

relationship between Orofacial Pain, Quality of Life 

and Psychological Factors 

 


