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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานกระดูกชาย 

(ออร์โธปิดิกส์) โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม  จ านวน  50  ชุด  

ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ 
= 3.6497 , SD = 0.43312) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิ

ดิกส์) ทั้ง 4 ด้าน ซึ่งสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ( ̅ = 4.08 , SD = 0.592) ด้าน

การปฏิบัติหน้าที่ ( ̅ = 3.79 , SD = 0.584) ด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน ( ̅ = 3.7020 , SD = 0.61254) และด้านสวัสดิการและ

เงินเดือน ( ̅ = 3.04 , SD = 0.881)  และผลวิเคราะห์ระดับความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานกระดูกชาย (ออร์

โธปิดิกส์) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.59 , SD = 0.550) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าความคาดหวังในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรหน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์) ทั้ง 4 ด้าน ซึ่งสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านหน้าที่การท างาน ( ̅ = 

3.84 , SD = 0.557) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ ( ̅ = 3.67 , SD = 0.615) ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ( ̅ = 3.61 , SD = 1.012) 

และด้านสวัสดิการและเงินเดือน ( ̅ = 3.24 , SD = 0.898) จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษา หน้าที่การ
ท างาน และรายได้แตกต่างกันจะมี และผลการทดสอบสมมติฐานด้านความคาดหวังในการปฏิบัติงาน พบว่า บุคลากรที่มีระดับ
การศึกษา หน้าท่ีการท างาน รายได้ และสถานภาพท่ีต่างกันจะมีความคาดหวังในการปฏิบัติงานท่ีตกต่างกัน 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ, ความคาดหวัง, บุคลากร 
 

Abstract 
 This research aims to study satisfaction and expectation of staff’s procedure in Male Orthopedic surgery 
building, Buddhachinaraj hospital in Phitsanulok. Tools used to collect data in this study are questionnaire for 50 

copies. The overall of this result is found in the highest rate ( ̅ = 3.6497, SD = 0.43312). The result of satisfaction 
in working performance of staff of Male Orthopedic surgery building, Buddhachinaraj hospital has divided into 4 

parts which arranged from high to low. Firstly, the relationship with colleague is calculated to ( ̅ = 4.08, SD = 

0.592). Secondly, working duty is calculated to ( ̅ = 3.79, SD = 0.584). Thirdly, the environment in workplace is 

calculated to ( ̅ = 3.7020, SD = 0.61254). Lastly, the welfare and salary is calculated to ( ̅ = 3.04, SD = 0.881). 
However, the result of expectation in working performance for staff of Male Orthopedic surgery building, 
Buddhachinaraj hospital in Phitsanulok has divided into 4 parts which arranged from high to low. Firstly, the duty 

of work is calculated to ( ̅ = 3.84, SD = 0.557). Secondly, the working performance is calculated to ( ̅ = 3.67, SD 

= 0.615). Thirdly, the relationship with colleague is calculated to ( ̅ = 3.61, SD = 1.012). Lastly, the welfare and 
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salary is calculated to ( ̅ = 3.24, SD = 0.898). According to the hypothesis, the differences of education, work 
duty and salary have effected to the satisfaction result in workplace. However, the differences of education, work 
duty, salary and status have also affected the expectation result in workplace.  
Keywords:  Satisfaction, Expectation, Staff 
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1. บทน า 
 การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือหรือการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นการบริการที่ดีผู้รับบริการจะได้รับความ
ประทับใจและเกิดความช่ืนชมองค์กร อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรเบื้องหลังความส าเร็จของทุกงาน ไม่ว่าจะเป็นงาน
ประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการต่างๆ ตลอดทั้งความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากเจ้าหน้าที่ทุกระดับซึ่งจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนา
งานบริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ  ซึ่งการที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้นั้น 
จะต้องอาศัยความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่น เพราะฉะนั้นเมื่อจะเห็นได้ว่าบุคลากรในหน่วยงานนั้น มีความส าคัญต่อหน่วยงานหรือ
องค์กรเป็นอย่างมาก ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาจะต้องรักษาบุคลากร ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นการสร้างเสริมก าลังใจให้
บุคลากรเหล่านั้นปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นเวลานานๆ และต้องหาวิธีสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจและความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานกระดูกชาย 
(ออร์โธปิดิกส์)  โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก   
1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรหน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์) โรงพยาบาลพุทธชินราช 
จังหวัดพิษณุโลก 
 2. เพื่อศึกษาความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานในอนาคต ของบุคลากรหน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์) โรงพยาบาลพุทธชิน
ราช จังหวัดพิษณุโลก 
1.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 นรินทร์ กฐินสี (2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต2 พบว่า พนักงานราชการสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์  เขต2 มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน ด้านความส าเร็จของงาน 
ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะของงาน ด้านนโยบายและการบริการ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้าน
ความก้าวหน้า ด้านสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา ด้านสภาพกแวดล้อมในการท างาน และด้านเงินเดือนและประโยชน์เกื้อกูล อยู่ใน
ระดับปานกลาง 
 สุภาวดี การัมย์ (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัด
บุรีรัมย์ พบว่า ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เพื่อพิจารณารายได้พบว่า ด้านความรับผิดชอบ ด้านสภาพการท างาน ด้านความส าเร็จในงาน ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
ด้านความมั่นตง มีระดับความความพึงพอใจมาก ส่วนด้านอ่ืนๆ บุคลากรมีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
 สหชาติ ภุมมา (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์และครูผู้สอนนักเรียนนายร้อยต ารวจใน
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์และครูผู้สอนนักเรียนนายร้อยต ารวจ  ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อแยกเป็น 7 ด้าน พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 
 นาคินทร์ กากแก้ว (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวามพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส านักวิศวกรรม บริษัท อสมท จ ากัด 
(มหาชน) พบว่า ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 2ด้านคือ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและปละผู้บังคับบัญชา ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ 
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ส่วนความพึงพอใจระดับปานกลาง 4 ด้าน เรียงตามล าดับ คือ ด้านลักษณะงาน ด้านลักษณะงาน ด้านนโยบายและการปกครองบังคับ
บัญชา ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ด้านความมั่นคงในงาน ตามล าดับ 
 บุษกร วงศ์สุวรรณ (2553: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดยโสธร 
พบว่า ครูการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดยโสธรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 สุขฤทัย สุขใจ (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 
6 ด้าน คือ ความส าเร็จในการท างานและความก้าวหน้า ลักษณะของงานและ ความรับผิดชอบ การยกย่องนับถือ นโยบายการบริหาร
และ วิธีการบังคับบัญชา สัมพันธภาพกับบังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน และสภาพการท างานและรายได้พบว่า ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 ธีรดา สืบวงษ์ชัย (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานการณ์ศึกษาความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต2 พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษาจันทบุรี เขต2 จ าแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างานอยู่ในระดับมาก  
 รัตนา ศุกลสกุล (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลนครล าปางพบว่า ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลนครล าปาง อยู่ในระดับมาก โดยทีระดับความพึงพอใจจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้าน
ลักษณะงาน รองลงมาคือ ด้านกลุ่มผู้ร่วมงาน ด้านการบังคับบัญชา ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความก้าวหน้าในการท างาน 
และด้านผลตอบแทน 
 เอกสมบัติ ครุฑธา (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตรในสังกัด
ต ารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตรในสังกัดต ารวจภูธร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 นันทวรรณ แตงน้อย (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครสวรรค์ พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค์ ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 ทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นของมาสโลว์(Maslow’s hierarchy of Need) มาสโลว์เป็นผู้พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ในเรื่อง ความต้องการตามล าดับขั้น (Pyramid of Requirements  หรือ Hierarchy of Needs)  ขึ้นในปี 1943  โดยมีสมมติฐาน
เบื้องต้น ดังน้ี (Maslow. 1954 : 253 – 258) 
 1. มนุษย์มีความต้องการเป็นล าดับขั้น เมื่อความต้องการในระดับใดได้รับการตอบสนองแล้ว ก็จะให้ความส าคัญกับความ
ต้องการในล าดับนั้นน้อยลง แต่จะพยามยามเพื่อให้ได้ความต้องการในระดับท่ีสูงขึ้นไป 
 2. ความต้องการของมนุษย์เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน และความต้องการเป็นสิ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ในเวลาใดเวลา
หนึ่ง 
 3. ความต้องการระดับต่ าต้องได้รบัการตอบสนองก่อน จึงจะท าให้แสดงพฤติกรรมที่จะผลักดันให้เกิดความต้องการในระดับที่
สูงขึ้น 
 4. มีหลายวิธีการที่จะท าให้มนุษย์เกิดความพึงพอใจต่อความต้องการในระดับสูงมากกว่าความต้องการในระดับต่ า 
มาสโลว์ได้แบ่งความต้องการของมนุษย์ตั้งแต่ระดับต่ าสุดถึงระดับสูงสุด เป็น 5 ข้ัน ดังนี้ 
 1. ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs)  เป็นความต้องการทางร่างกายขั้นพื้นฐานของมนุษย์และเป็นสิ่งที่
จ าเป็นที่สุดส าหรับการด ารงชีวิต ความต้องการเหล่านี้ ได้แก่อากาศ  เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย ความต้องการทางเพศ เป็น
ต้น มนุษย์จะมีความต้องการในล าดับถัดไปเมื่อความต้องการระดับกายภาพได้รับการตอบสนองแล้ว ดังนั้น  ในขั้นแรกองค์กรจะต้อง
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ตอบสนองความต้องการของพนักงานโดยการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนเพื่อให้พนักงานสามารถน าเงินไปใช้จ่ายเพื่อแสวงหาสิ่งจ าเป็น
พื้นฐานในการด ารงชีวิตของแต่ละคน 
 2. ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety or Security Needs) เมื่อความต้องการด้านร่างกายได้รับการตอบสนองแล้ว 
ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยก็จะเข้ามามีบทบาทในพฤติกรรมของมนุษย์ ความปลอดภัยดังกล่าวมี 2  รูปแบบ คือ ความต้องการ
ความปลอดภัยทางด้านร่างกาย และความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งความต้องการความปลอดภัยทางด้านร่างกายได้แก่ การมีความ
ปลอดภัยในชีวิต การมีสุขภาพดี เป็นต้น ส่วนความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การมีอาชีพการงานมั่นคง การท างานที่มีหลักประกัน
อย่างเพียงพอจะมีผลต่อการตัดสินใจ  ในการท างานต่อไปอันจะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจลาออกจากงานหรือการพิจารณาเลือกงาน
ใหม่แต่ตราบใดที่ความต้องการด้านร่างกายยังไม่ได้รับการตอบสนอง ความต้องการที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยก็ค่อนข้างน้อย 
 3. ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เมื่อความต้องการทั้ง 2  ประการได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการใน
ระดับที่สูงกว่า จะเข้ามามีบทบาทต่อพฤติกรรมของมนุษย์ความต้องการทางสังคม ได้แก่ความต้องการการยอมรับในผลงาน ความเอื้อ
อาทร ความเป็นมิตรที่ดีความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และความรักจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน องค์การสามารถตอบสนองความ
ต้องการของพนักงานได้โดยการให้ลูกจ้างมีส่วนในการแสดงความคิดเห็น ให้ลูกจ้างท างานเป็นกระบวนกลุ่ม (Group Process) และมี
ลักษณะเป็นการร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) ในการท างานมากกว่าที่จะมุ่งการแข่งขัน (Competition)  ตลอดจนองค์กรต้อง
มองเห็นคุณค่าของบุคลากร ยอมรับความคิดเห็นของเขาเหล่านั้นด้วยการยกย่องชมเชยเมื่อมีโอกาสอันควร 
 4. ความต้องการได้รับการยกย่องสรรเสริญในสังคม (Esteem Needs)  หมายรวมถึงความเช่ือมั่นในตนเอง ความส าเร็จ 
ความรู้ความสามารถ การนับถือตนเอง ความเป็นอิสระและเสรีภาพในการท างาน ตลอดจนต้องการมีฐานะเด่นและเป็นที่ยอมรับนับถือ
ของคนทั้งหลาย การมีต าแหน่งสูงในองค์กรหรือการทีสามารถใกล้ ชิดบุคคลส าคัญ ๆ ล้วนเป็นการส่งเสริมให้ฐานะของบุคคลเด่นขึ้น
ทั้งสิ้น 
 5. ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (Self-actualization Needs) เมื่อมนุษย์ได้รับการตอบสนองทั้ง 4  ระดับแล้ว มนุษย์จะ
ท างานเพื่องานคือ อยากรู้ว่าตนมีศักยภาพแค่ไหน และพยายามพัฒนาศักยภาพของตนไปสู่จุดสูงสุด การท างานเกิดจากสนใจและรัก
ในงานท่ีท า และท าเพราะได้มีโอกาพัฒนาศักยภาพของตนให้ถึงจุดสูงสุด 
มาสโลว์ได้จ าแนกความต้องการทั้ง 5 ขั้นของมนุษย์เป็น 2 ระดับใหญ่ ๆ คือ ระดับต่ า(Lower-order)  ได้แก่ ความต้องการทาง
กายภาพ และความต้องการความมั่นคง ส าหรับความต้องการในระดับสูง (Higher-order Needs)  ได้แก่ ความต้องการทางสังคม 
ความต้องการได้รับ     การยกย่อง และความต้องการความส าเร็จในชีวิต ซึ่งความแตกต่างของความต้องการทั้ง 2 ระดับ คือความ
ต้องการในระดับสูงเป็นความพึงพอใจท่ีเกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ขณะที่ความต้องการในระดับต่ า เป็นความพึงพอใจที่เกิดจากภายนอก 
เช่น ค่าตอบแทน  
            Michael Beer  (1965 อ้างถึงใน สมหมาย เปียถนอม, 2551 : 7) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า เป็นทัศนคติของ
คนท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 1)V มาจากค าว่า Valance หมายถึง ความพึงพอใจ 
 2)I มาจากค าว่า Instrumentality หมายถึง สื่อ เครื่องมือ วิธีทางน าไปสู่ความพึงพอใจ 
 3) E มาจากค าว่า Expectancy หมายถึง ความคาดหวังภายในตัวบุคคลนั้น ๆ ซึ่งบุคคล 
มีความต้องการและมีความคาดหวังในหลายสิ่งหลายอย่าง ดังนั้น จึงต้องกระท าด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการหรือสิ่งที่
คาดหวังเอาไว้ ซึ่งเมื่อได้รับการตอบสนองแล้วตามที่ตั้งความหวังหรือคาดหวังเอาไว้ บุคคลนั้นก็จะได้รับความพึงพอใจ และใน
ขณะเดียวกันก็จะคาดหวังในสิ่งที่สูงข้ึนไปเรื่อย ๆ ซึ่งอาจจะแสดงในรูปสมการได้ ดังนี้ 
                                    แรงจูงใจ = ผลของความพึงพอใจ + ความพึงพอใจ 
ซึ่งหมายถึง แรงจูงใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ต่อการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ต่อการประเมินผลงานขององค์กรที่เกี่ยวกับชีวิตความ
เป็นอยู่ของตน หรือแรงจูงใจท่ีบุคคลจะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรใดจะเป็นผลที่เกิดจากทัศนคติองค์กร หรือการท างาน
ขององค์กรนั้นรวมกัน ความคาดหวังที่เขาคาดหมายไว้ ถ้ามีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรต่อผลงานขององค์กร และได้รับการตอบสนองทั้ง
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รูปธรรมและนามธรรมเป็นไปตามที่คาดหมายไว้ แรงจูงใจท่ีจะมีความรู้สึกพึงพอใจก็จะสูง แต่ในทางกลับกัน ถ้ามีทัศนคติในเชิงลบต่อ
งาน และการตอบสนองไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้แรงจูงใจท่ีจะมีความรู้สึกพอใจก็จะต่ าไปด้วย 
      มิลเลท (Millett, 1954 : 4  อ้างถึงใน พีระพัฒน์  ตันตรัตนพงษ์, 2544 : 7) กล่าวว่า เป้าหมายส าคัญของการบริการ คือ 
การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนโดยมีหลักหรือแนวทาง  คือ 
   1.การให้บริการอย่างเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐที่มีฐานะคนที่ว่าคนทุกคนเท่าเทียมกัน 
ดังนั้น ประชาชนทุกคนควรจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในแง่มุมของกฎหมายไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการ 
ประชาชนจะได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการบริการเดียวกัน 
 2. การให้บริการที่ตรงเวลา หมายถึง ในการบริการจะต้องมองว่าการให้บริการสาธารณะจะต้องตรงเวลา ผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผลเลย ถ้าไม่มีการตรงเวลาซึ่งจะสร้างความไม่พร้อมให้แก่ประชาชน 
 3. การให้บริการอย่างเพียงพอ หมายถึง การให้บริการสาธารณะต้องมีลักษณะมีจ านวนการให้บริการและสถานที่ให้บริการ
อย่างเหมาะสม มิลเลทเห็นว่าความเสมอภาค หรือการตรงเวลาจะไม่มีความหมายเลย ถ้ามีจ านวนการให้บริการที่ไม่เพียงพอ และ
สถานท่ีตั้งให้บริการสร้างความ    ไม่ยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการ 
 4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่เป็นอย่างสม่ าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็น
หลัก ไม่ใช่ยึดความพอใจของหน่วยงานท่ีให้บริการว่าจะให้หรือ    หยุดบริการเมื่อใดก็ได้ 
  5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่มีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัย
หนึ่ง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพ  หรือความสามารถท่ีจะท าหน้าท่ีได้มากข้ึนโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม 
 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร ได้แก่ บุคลากรหน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์) โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 50 คน 
ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล ช่วงเดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2560 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ  

ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ตัวแบบสอบถามมีลักษณะแบบเลือกตอบ (Check  list) 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสวัสดิการเละเงินเดือน

 ด้านการปฏิบัติหน้าที ่ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเป็นแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating scale)  
แบ่งเป็น 5 ระดับ คอื มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  

ตอนที่ 3 ความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานในอนาคต โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านหน้าที่การท างาน ด้านการสวัสดิการ
และเงินเดือน ด้านการปฏิบัติหน้าที่  ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating scale) แบ่งเป็น 5 
ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  

เกณฑ์การแปลความหมาย เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลความหมายมี 5 ตัวเลือก ส าหรับตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 แสดงดังนี ้
 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  4.21-5.00  หมายถึง  ความพึงพอใจ/คาดหวังมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  3.41-4.20  หมายถึง  ความพึงพอใจ/คาดหวังมาก 
 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  2.61-3.40  หมายถึง  ความพึงพอใจ/คาดหวังปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  1.81-2.60  หมายถึง  ความพึงพอใจ/คาดหวังน้อย 
 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  1.00-1.80  หมายถึง  ความพึงพอใจ/คาดหวังน้อยที่สุด 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

ในการศึกษานี้อาศัยข้อมูลที่ได้จาก การเก็บตัวอย่างของแบบสอบถาม แล้วน ามาอธิบายเชิงพรรณนา (Description 
method) และใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
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ค่าความถี่ร้อยละ (Percentage)  

                                                        
 

 
                                                                  [1] 

เมื่อ    แทน ค่าร้อยละ 

     แทน  ความถี่ท่ีต้องการแปลงข้อมลูให้เปน็ร้อยละ 

    แทน  จ านวนทั้งหมด 

ค่าเฉลี่ย (Mean: x ) (อ้างอิงใน กัลยา วานิชย์บัญชา, 2557: 47) 

                                                       ̅  
∑ 

 
                                                                       [2] 

 เมื่อ  ̅ แทน    ค่าเฉลี่ย 

        ∑  แทน    ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 

             แทน    จ านวนข้อมูลทั้งหมด  
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation: SD) (อ้างอิงใน กัลยา วานิชย์บัญชา, 2557: 71) 

                                               √
 ∑    ∑   

      
                                                       

[3] 

 เมื่อ     แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  แทน  ข้อมูลตัวที่ 1,2,3,….n 

   ̅ แทน  ค่าเฉลี่ย 

   แทน  จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
Independent Sample T-test (อ้างอิงใน มนตรี สังข์ทอง, 2557: 285) 

  
 ̅   ̅ 

√
        

          
 

       
*
 

  
 

 

  
+

                                        [4] 

 
เมื่อ t แทน ค่าการแจกแจงของที (t-Distribution) 

   ̅  แทน ค่าเฉลี่ยของข้อมูลในกลุม่ตัวอย่างที่ 1 

   ̅   แทน ค่าเฉลี่ยของข้อมูลในกลุม่ตัวอย่างที่ 2 

    
 

 แทน ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 

  
 

 แทน ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที่ 2 

   แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 

   แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ 2 
The Wilcoxon-Mann-Whitney U Test (อ้างอิงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2553: 74) 

  
              

√[         ]*          ∑ (  
    )   

 
   +

                                   [5] 

เมื่อ      แทน ผลรวมของล าดับแต่ละตัวแปร 

      แทน จ านวนข้อมูลในกลุ่มที่น้อยกว่า 

    แทน จ านวนข้อมูลในกลุ่มที่มากกว่า 
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     แทน จ านวนที่ซ้ า 

    แทน จ านวนทั้งหมด 
 The Kruskal-Wallis (อ้างอิงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2553: 132) 

   *
  

      
∑    ̅ 

  
   +                                              [6] 

เมื่อ  ̅  แทน ค่าเฉลี่ยของอันดับในกลุ่มที่ j 

    แทน             
One-way ANOVA (อ้างอิงใน มนตรี สังข์ทอง, 2557: 323) 

  
   

   
                                                                                  [7] 

เมื่อ     แทน ค่าสถิติในการแจกแจงแบบเอฟ (F-Distribution) 

    แทน ความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 

    แทน ความแปรปรวนภายในกลุ่ม          
                                                                       

3. ผลการวิจัย  
ตอนที่1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม    

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 46 คน ร้อยละ 92.0 รองลงมาคือเพศชาย จ านวน 4 คน ร้อยละ8.0  มี
อายุระหว่าง  18-35 ปี มากที่สุด จ านวน 37 คน ร้อยละ 82.0 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จ านวน  33  คน  ร้อยละ 66.0 
ประกอบอาชีพพยาบาลมากที่สุด  จ านวน  33  คน ร้อยละ 66.0   มีรายได้ระหว่าง  20,000-40,000  บาท  มากที่สุด  จ านวน  26  
คน ร้อยละ 52.0 มีสถานภาพโสด จ านวน 34 คน ร้อยละ 68.0  มีประสบการณ์การท างานระหว่าง  1-5 ปี มากที่สุด จ านวน  28  คน 
ร้อยละ 56.0 ตามล าดับ (รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 1) 
ตารางที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม    

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
เพศหญิง 
เพศชาย 

46 
4 

92.0 
8.0 

รวม 50 100.0 
ช่วงอายุ 
18-35 ปี 
36-45 ปี 
46-60 ปี 

37 
9 
4 

74.0 
18.0 
8.0 

รวม 50 100.0 
ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี

17 
33 

34.0 
66.0 

รวม 50 100.0 
หน้าท่ีการปฏิบัติงาน 
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พยาบาล 
ผู้ช่วยเหลือคนไข ้

33 
17 

66.0 
34.0 

รวม 50 100.0 
รายได้ 

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท 
20,001-40,000 บาท 

21 
26 

42.9 
53.1 

40,001-60,000 บาท 2 4.1 

รวม 49 100.0 
สถานะภาพ 

โสด 
สมรส/อยู่ด้วยกัน 
หม้าย/หย่ารา้ง/แยกกันอยู ่

34 
15 
1 

68.0 
30.0 
2.0 

รวม 50 100.0 
ประสบการณ์การท างาน 
1-5 ปี 
6-10 ปี 
11-15 ปี 
15 ปีขึ้นไป 

28 
13 
2 
6 

57.1 
26.5 
4.1 
12.2 

รวม 49 100.0 

 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน   
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิ
ดิกส์) โดยภาพรวม 

ความพึงพอใจ  ̅ SD ระดับความพึงพอใจ 

ด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
ด้านสวสัดิการและเงินเดือน 
ด้านการปฏิบัติหน้าท่ี 
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 

3.70 
3.04 
3.79 
4.08 

0.613 
0.881 
0.584 
0.592 

มาก 
ปานกลาง 

มาก 
มาก 

รวม 3.6497 0.43312 มาก 

 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์) ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.6497, SD = 0.43312) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
หน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์) ทั้ง 4 ด้าน ซึ่งสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  

( ̅ = 4.08, SD = 0.592) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ ( ̅ = 3.79, SD = 0.584) ด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน ( ̅ = 3.7020, SD = 

0.61254) และด้านสวัสดิการและเงินเดือน ( ̅ = 3.04, SD = 0.881) 
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ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิ
ดิกส์) ในด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน โดยจ าแนกเป็นรายข้อ 

ด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน  ̅ SD ระดับความพึงพอใจ 

ความสะอาดของพื้นที่ในบริเวณทีป่ฏิบัติงาน 
มีเสียงรบกวนในขณะที่ปฏบิัติงาน 
ปริมาณแสงสว่างในขณะที่ปฏิบตัิงาน 
ความเหมาะสมในการจดัอุปกรณท์ี่ใช้ปฏิบัติงาน 
ความเหมาะสมในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

3.74 
3.40 
3.88 
3.76 
3.71 

0.723 
0.857 
0.746 
0.960 
0.791 

มาก 
ปานกลาง 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.7020 0.61254 มาก 

 จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหร์ะดบัความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์) ในด้าน
สิ่งแวดล้อมในการท างาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมต่อด้านสิ่งแวดล้อมในการท างานของบุคลากรอยู่ในระดับ

มาก ( ̅ = 3.7020 , SD = 0.61254) แต่เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีความพึงพอใจระดับมากในเรื่องปริมาณแสงสว่างในขณะที่

ปฏิบัติงาน ( ̅ = 3.88 , SD = 0.746) รองลงมาคือความเหมาะสมในการจัดอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงาน ( ̅ = 3.76 , SD = 0.960) และ

ความสะอาดของพื้นที่ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน ( ̅ = 3.74 , SD = 0.723) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิ
ดิกส์) ในด้านสวัสดิการและเงินเดือน โดยจ าแนกเป็นรายข้อ 

ด้านสวัสดิการและเงินเดือน  ̅ SD ระดับความพึงพอใจ 
การตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากร 
ค่าตอบแทนในการท างาน 
การพิจารณาเลื่อนขั้น 
จ่ายค่าล่วงเวลานอกเหนือจากเวลาปกต ิ

3.44 
2.88 
2.92 
2.92 

1.198 
0.918 
0.966 
1.007 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.04 0.881 ปานกลาง 
จากตาราง 4  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์) ใน

ด้านสวัสดิการและเงินเดือน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมต่อด้านสวัสดิการและเงินเดือนของบุคลากรอยู่ในระดับ

ปานกลาง ( ̅ = 3.04 , SD = 0.881) แต่เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีความพึงพอใจระดับมากในเรื่องการตรวจสุขภาพประจ าปีของ

บุคลากร ( ̅ = 3.44 , SD = 1.198) รองลงมาคือจ่ายค่าล่วงเวลานอกเหนือจากเวลาปกติ ( ̅ = 2.92 , SD = 1.007) และการ

พิจารณาเลื่อนขั้น ( ̅ = 2.92 , SD = 0.966) ตามล าดับ 
ตารางที ่5 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิ
ดิกส)์ ในด้านการปฏิบัติหน้าที่ โดยจ าแนกเป็นรายข้อ 

ด้านการปฏิบัติหน้าที ่  ̅ SD ระดับความพึงพอใจ 

รับผิดชอบงานตรงกับความรู้ความสามารถ 
งานท่ีรับผิดชอบมีความท้าทาย 
 งานท่ีรับผิดชอบมีโอกาสรับใช้สังคม 
 รับผิดงานนอกเหนือจากงานตนเอง 

3.78 
3.90 
3.80 
3.67 

0.790 
0.678 
0.700 
0.591 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.79 0.584 มาก 
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 จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหร์ะดบัความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์) ในด้าน

การปฏิบัติหน้าที่ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมต่อด้านการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.79, 

SD = 0.584) แต่เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีความพึงพอใจระดับมากในเรื่องงานท่ีรับผิดชอบมีความท้าทาย ( ̅ = 3.90, SD = 0.678) 

รองลงมาคืองานที่รับผิดชอบมีโอกาสรับใช้สังคม ( ̅ = 3.80, SD = 0.700) และรับผิดชอบงานตรงกับความรู้ความสามารถ ( ̅ = 
3.78, SD = 0.790) ตามล าดับ 
ตารางที ่6 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิ
ดิกส์) ในด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน โดยจ าแนกเป็นรายข้อ 

ด้านความสัมพันธก์ับเพ่ือนร่วมงาน  ̅ SD ระดับความพึงพอใจ 
งานท่ีปฏิบัติเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน 
เพื่อนร่วมงานมีความสนิทสนมและเป็นกันเอง 
มีความสามัคคีกับเพื่อนร่วมงานกนัเป็นอย่างด ี
เพื่อนร่วมงานในหน่วยงานมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 ในหน่วยงานมีความรักใคร่กันด ี

3.90 
4.06 
4.12 
4.16 
4.14 

0.614 
0.712 
0.773 
0.618 
0.639 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.08 0.592 มาก 

 จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหร์ะดบัความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์) ในด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมต่อด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานของบุคลากร

อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.08, SD = 0.592) แต่เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีความพึงพอใจระดับมากในเรื่องเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานมี

การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ( ̅ = 4.16, SD = 0.618) รองลงมาคือในหน่วยงานมีความรักใคร่กันดี ( ̅ = 4.14, SD = 0.639) และมี

ความสามัคคีกับเพื่อนร่วมงานกันเป็นอย่างดี ( ̅ = 4.12, SD = 0.773) ตามล าดับ 
 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์)  
ตารางที ่7 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิ
ดิกส์) โดยภาพรวม 

ความคาดหวัง  ̅ SD ระดับความคาดหวัง 
ด้านหน้าที่การท างาน 
ด้านสวสัดิการและเงินเดือน 
ด้านการปฏิบัติหน้าท่ี 
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 

3.84 
3.24 
3.67 
3.61 

0.557 
0.898 
0.615 
1.012 

มาก 
ปานกลาง 

มาก 
มาก 

รวม 3.59 0.550 มาก 
 จากตาราง 7 ผลวิเคราะห์ระดับความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์) ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.59, SD = 0.550) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงาน

กระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์) ทั้ง 4 ด้าน ซึ่งสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านหน้าที่การท างาน ( ̅ = 3.84, SD = 

0.557) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ ( ̅ = 3.67, SD = 0.615) ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ( ̅ = 3.61, SD = 1.012) และด้าน

สวัสดิการและเงินเดือน ( ̅ = 3.24, SD = 0.898) 
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ตารางที ่8 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิ
ดิกส์) ในด้านหน้าที่การท างาน โดยจ าแนกเป็นรายข้อ 

ด้านหน้าท่ีการท างาน  ̅ SD ระดับความคาดหวัง 

สภาพแวดล้อมในสถานท่ีท างานท่ีดีขึ้น 
มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอต่อการใช้งาน 

3.86 
3.82 

0.606 
0.629 

มาก 
มาก 

รวม 3.84 0.557 มาก 

 จากตาราง 8 ผลวิเคราะห์ระดับความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์) ใน

ด้านหน้าที่การท างาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังโดยรวมต่อด้านหน้าที่การท างานของบุคลากรอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 

3.84, SD = 0.557) แต่เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีความคาดหวังระดับมากในเรื่องสภาพแวดล้อมในสถานที่ท างานที่ดีขึ้น ( ̅ = 3.86, 

SD = 0.606) รองลงมาคือมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอต่อการใช้งาน ( ̅ = 3.82, SD = 0.629) ตามล าดับ 
ตาราง 9 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิ
ดิกส์) ในด้านสวัสดิการและเงินเดือน โดยจ าแนกเป็นรายข้อ 

ด้านสวัสดิการและเงินเดือน  ̅ SD ระดับความคาดหวัง 
ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมตามความต้องการ 
ค่าตอบแทนในการท างานเพิ่มมากขึ้น 
การพิจารณาเลื่อนขั้นเป็นไปด้วยความเป็นธรรม 
มีบ้านพักเพียงพอต่อบุคลากร 

3.28 
3.18 
3.32 
3.18 

1.051 
1.024 
1.039 
0.983 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.24 0.898 ปานกลาง 

 จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ระดับความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์) ในด้าน
สวัสดิการและเงินเดือน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังโดยรวมต่อด้านสวัสดิการและเงินเดือนของบุคลากรอยู่ในระดับปาน

กลาง ( ̅ = 3.24, SD = 0.898) แต่เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีความคาดหวังระดับมากในเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเป็นไปด้วยความ

เป็นธรรม ( ̅ = 3.32 , SD = 1.039) รองลงมาคือได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมตามความต้องการ ( ̅ = 3.28 , SD = 1.051) และ

ค่าตอบแทนในการท างานเพิ่มมากขึ้น ( ̅ = 3.18 , SD = 1.024) ตามล าดับ 
ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานกระดูกชาย (ออร์
โธปิดิกส์) ในด้านการปฏิบัติหน้าที่ โดยจ าแนกเป็นรายข้อ 

ด้านการปฏิบัติหน้าที ่  ̅ SD ระดับความคาดหวัง 

พนักงานปฏิบัติหน้าที่มีจ านวนมากข้ึน 
มีการอบรมในการท างานเพื่อที่จะปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
แยกหน้าท่ีของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน 

3.58 
3.76 
3.68 

0.785 
0.625 
0.741 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.67 0.615 มาก 

 จากตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ระดับความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์) ใน

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังโดยรวมต่อด้านการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 
3.67, SD = 0.615) แต่เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีความคาดหวังระดับมากในเรื่องมีการอบรมในการท างานเพื่อที่จะปฏิบัติงานได้

อย่างถูกต้อง ( ̅ = 3.76, SD = 0.625) รองลงมาคือแยกหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน ( ̅ = 3.68, SD = 0.741) และพนักงาน

ปฏิบัติหน้าท่ีมีจ านวนมากขึ้น ( ̅ = 3.58, SD = 0.785) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานกระดูกชาย (ออร์
โธปิดิกส์) ในด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน โดยจ าแนกเป็นรายข้อ 

ด้านความสัมพันธก์ับเพ่ือนร่วมงาน  ̅ SD ระดับความคาดหวัง 
เพื่อนร่วมงานได้ช่วยเหลืองานท่ีไดร้ับมอบหมาย 
เพื่อนร่วมงานมีมนุษยส์ัมพันธ์ที่ด ี
เพื่อนร่วมงานไม่ใส่ร้ายป้ายสีกันภายในหน่วยงาน 

3.60 
3.78 
3.44 

1.107 
1.055 
1.053 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.61 1.012 มาก 

 จากตาราง 11 ผลการวิเคราะหร์ะดับความคาดหวังในการปฏิบตัิงานของบุคลากรหน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส)์ ใน
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังโดยรวมต่อด้านความสมัพันธ์กับเพื่อนร่วมงานของ

บุคลากรอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.61, SD = 1.012) แต่เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีความคาดหวังระดับมากในเรื่องเพื่อนร่วมงานมี

มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ( ̅ = 3.78, SD = 1.055) รองลงมาคือเพื่อนร่วมงานได้ช่วยเหลืองานท่ีไดร้ับมอบหมาย ( ̅ = 3.60, SD = 1.107) 

และเพื่อนร่วมงานไม่ใส่ร้ายปา้ยสกีันภายในหน่วยงาน ( ̅ = 3.44 , SD = 1.053) ตามล าดับ 
 
การทดสอบสมมติฐานความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์)แต่ละด้านมีการก าหนด
สมมติฐานและแสดงผลการทดสอบดังนี้ 
ตารางที ่12 แสดงการตั้งสมมติฐานและผลการทดสอบสมมติฐานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

สมมติฐาน ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม Asymp.Sig 
1.เพศที่ต่างกันจะมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน 

เพศ (ชาย/หญิง) ด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
ด้านสวสัดิการและเงินเดือน 
ด้านการปฏิบัติหน้าท่ี 
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงาน 

.243 

.614 

.539 

.675 
2.อายุท่ีต่างกันจะมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน 

อายุ (18-35 ปี/36-45 ปี/46-60 
ปี) 

ด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
ด้านสวสัดิการและเงินเดือน 
ด้านการปฏิบัติหน้าท่ี 
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงาน 

.783 

.305 

.650 

.999 
3.ระดับการศึกษาที่ต่างกันจะมี
ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานแตกตา่งกัน 

ระดับการศึกษา (ต่ ากว่าปริญญา
ตร/ีปริญญาตร/ีสูงกว่าปริญญา
ตร)ี  

ด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
ด้านสวสัดิการและเงินเดือน 
ด้านการปฏิบัติหน้าท่ี 
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงาน 

.017 

.106 

.940 

.336 
4.หน้าท่ีการท างานท่ีต่างกันมี
ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานแตกตา่งกัน 

หน้าท่ีการปฏิบตัิงาน (พยาบาล/
ผู้ช่วยเหลือคนไข/้พนักงานท า
ความสะอาด) 

ด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
ด้านสวสัดิการและเงินเดือน 
ด้านการปฏิบัติหน้าท่ี 
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงาน 

.017 

.106 

.940 

.336 
5.รายได้ที่ต่างกันมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน 

รายได ้(ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 
20,000 บาท/20,001-40,000 
บาท/40,001-60,000 
บาท/60,000 บาทขึ้นไป) 

ด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
ด้านสวสัดิการและเงินเดือน 
ด้านการปฏิบัติหน้าท่ี 
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงาน 

.020 

.513 

.214 

.042 
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6.สถานภาพท่ีต่างกันมีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน 

สถานภาพ (โสด/สมรส/หย่าร้าง) ด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
ด้านสวสัดิการและเงินเดือน 
ด้านการปฏิบัติหน้าท่ี 
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงาน 

.783 

.263 

.613 

.645 
7.ประสบการณ์การท างานท่ี
ต่างกันมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานแตกตา่งกัน 

ประสบการณ์การท างาน (1-5 
ปี/6-10 ปี/11-15 ปี/15 ปีขึ้น
ไป) 

ด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
ด้านสวสัดิการและเงินเดือน 
ด้านการปฏิบัติหน้าท่ี 
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงาน 

.395 

.580 

.209 

.617 

 จากตาราง 12  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  บุคลากรที่รายได้ต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันใน
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  (Sig=.042)  ด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน  (Sig=.020) และบุคลากรที่มีหน้าที่การท างานที่
ต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันในด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน  (Sig=.017)  และบุคลากรระดับการศึกษาที่
ต่างกันจะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันในด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน  (Sig=.017)   
 
ตารางที ่13 แสดงการตั้งสมมติฐานและผลการทดสอบสมมติฐานระดับความคาดหวังในการปฏิบัติงาน 

สมมติฐาน ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม Asymp.Sig 

1.เพศที่ต่างกันจะมีความคาดหวัง
ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
 
2.อายุท่ีต่างกันจะมีความคาดหวัง
ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

เพศ (ชาย/หญิง) 
 
 
 
อายุ (18-35 ปี/36-45 ปี/46-
60 ปี) 

ด้านหน้าที่การท างาน 
ด้านสวสัดิการและเงินเดือน 
ด้านการปฏิบัติหน้าท่ี 
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงาน 
ด้านหน้าที่การท างาน 
ด้านสวสัดิการและเงินเดือน 
ด้านการปฏิบัติหน้าท่ี 
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงาน 

.924 

.679 

.064 

.928 

.594 

.570 

.467 

.465 

3.ระดับการศึกษาที่ต่างกันจะมี
ความคาดหวังในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน 

ระดับการศึกษา (ต่ ากว่า
ปริญญาตร/ีปริญญาตร/ีสูง
กว่าปริญญาตร)ี 

ด้านหน้าที่การท างาน 
ด้านสวสัดิการและเงินเดือน 
ด้านการปฏิบัติหน้าท่ี 
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงาน 

.200 

.073 

.398 

.021 

4.หน้าท่ีการท างานท่ีต่างกันมีความ
คาดหวังในการปฏิบตัิงานแตกต่าง
กัน 

หน้าท่ีการปฏิบตัิงาน 
(พยาบาล/ผู้ช่วยเหลือคนไข/้
พนักงานท าความสะอาด) 

ด้านหน้าที่การท างาน 
ด้านสวสัดิการและเงินเดือน 
ด้านการปฏิบัติหน้าท่ี 
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงาน 

.200 

.073 

.398 

.021 

5.รายได้ที่ต่างกันมีความคาดหวังใน
การปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

รายได ้(ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 
20,000 บาท/20,001-
40,000 บาท/40,001-
60,000 บาท/60,000 บาท
ขึ้นไป) 

ด้านหน้าที่การท างาน 
ด้านสวสัดิการและเงินเดือน 
ด้านการปฏิบัติหน้าท่ี 
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงาน 

.015 

.085 

.014 

.131 
 

6.สถานภาพท่ีต่างกันมีความ
คาดหวังในการปฏิบตัิงานแตกต่าง

สถานภาพ (โสด/สมรส/หย่า
ร้าง) 

ด้านหน้าที่การท างาน 
ด้านสวสัดิการและเงินเดือน 

.788 

.241 
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กัน ด้านการปฏิบัติหน้าท่ี 
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงาน 

.603 

.050 

7.ประสบการณ์การท างานท่ีต่างกนั
มีความคาดหวังในการปฏิบตัิงาน
แตกต่างกัน 

ประสบการณ์การท างาน (1-
5 ปี/6-10 ปี/11-15 ปี/15 ปี
ขึ้นไป) 

ด้านหน้าที่การท างาน 
ด้านสวสัดิการและเงินเดือน 
ด้านการปฏิบัติหน้าท่ี 
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงาน 

.226 

.210 

.471 

.326 
 จากตาราง 13  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  บุคลากรที่มีระดับการศึกษาท่ีต่างกันจะมีความคาดหวังในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกันในด้านความสัมพันธ์กบัเพื่อนร่วมงาน (Sig=.021) และบุคลากรที่มหีน้าท่ีการท างานท่ีต่างกันมีความคาดหวังในการ
ปฏิบัติงานแตกตา่งกันในด้านความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงาน (Sig=.021) และบุคลากรทีม่ีรายได้ที่ตา่งกันมีความคาดหวังในการ
ปฏิบัติงานแตกตา่งกันในด้านหน้าที่การท างาน (Sig=.015) ด้านการปฏิบัติหน้าท่ี (Sig=.014)    
 
4.สรุปและอภิปรายผล 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน 46 คน รองลงมาคือเพศชาย จ านวน 4  คน  มีอายุระหว่าง 18-35 ปี 
จ านวน 37 คน มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จ านวน 33 คน ประกอบอาชีพพยาบาลมากที่สุด จ านวน 33 คน มีรายได้
ระหว่าง 20,000-40,000 บาท มากที่สุด จ านวน 26 คน มีสถานภาพโสด จ านวน 34 คน มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 1 -5 ปี 
มากที่สุด จ านวน 28 คน  ตามล าดับ ผลจากการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานกระดูกชาย 

(ออร์โธปิดิกส์) ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.6497, SD = 0.43312) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์) ทั้ง 4 ด้าน ซึ่งสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้าน

ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ( ̅ = 4.08, SD = 0.592) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ ( ̅ = 3.79, SD = 0.584) ด้านสิ่งแวดล้อมในการ

ท างาน ( ̅ = 3.7020, SD = 0.61254) และด้านสวัสดิการและเงินเดือน ( ̅ = 3.04, SD = 0.881) และมีระดับความคาดหวังในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.59, SD = 0.550) เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่าความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์) ทั้ง 4 ด้าน ซึ่งสามารถเรียงล าดับจากมาก

ไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านหน้าที่การท างาน ( ̅ = 3.84, SD = 0.557) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ ( ̅ = 3.67, SD = 0.615) ด้านความสัมพันธ์

กับเพื่อนร่วมงาน ( ̅ = 3.61, SD = 1.012) และด้านสวัสดิการและเงินเดือน ( ̅ = 3.24, SD = 0.898)         
ผลการทดสอบสมมติฐานด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษา หน้าท่ีการท างาน และรายได้

แตกต่างกันจะมี และผลการทดสอบสมมติฐานด้านความคาดหวังในการปฏิบัติงาน พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษา หน้าที่การ
ท างาน รายได้ และสถานภาพท่ีต่างกันจะมีความคาดหวังในการปฏิบัติงานท่ีตกต่างกัน 

ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
เพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ด้านหน้าที่การท างาน  ด้านสวัสดิการและเงินเดือน  ด้านการปฏิบัติ

หน้าที่  ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย(สหชาติ ภุมมา,  2551)  ผลการศึกษาอาจารย์
และครูผู้สอนรักเรียนนายร้อยต ารวจ  ในโรงเรียนนายร้อยต ารวจ  ท่ีมีเพศต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
 อายุท่ีแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านหน้าที่การท างาน  ด้านสวัสดิการและเงินเดือน  ด้านการปฏิบัติหน้าที่  
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย(สหชาติ ภุมมา ,  2551)  ผลการศึกษาอาจารย์และ
ครูผู้สอนนักเรียนนายร้อยต ารวจ  ในโรงเรียนนายร้อยต ารวจ  ท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
 ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่  0.05  
และด้านสวัสดิการและเงินเดือน  ด้านการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงาน  และด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานไม่แตกต่างกัน 
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 หน้าที่การท างานที่ต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่  
0.05  และด้านสวัสดิการและเงินเดือน  ด้านการปฏิบัติหน้าที่  และด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ(สหชาติ ภุมมา,  2551)  ผลการศึกษาอาจารย์และครูผู้สอนนักเรียนนายร้อยต ารวจ  ในโรงเรียนนายร้อยต ารวจ  ที่มี
ต าแหน่งแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
 รายได้ที่ต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน  และด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่  0.05  ส่วนด้านสวัสดิการและเงินเดือน  และด้านการปฏิบัติหน้าที่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่
แตกต่างกัน 
 สถานภาพที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านหน้าที่การท างาน  ด้านสวัสดิการและเงินเดือน ด้านการปฏิบัติ
หน้าที่  ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ(สหชาติ ภุมมา ,  2551)  ผลการศึกษา
อาจารย์และครูผู้สอนนักเรียนนายร้อยต ารวจ  ในโรงเรียนนายร้อยต ารวจ  ที่มีสถานภาพการสมรสแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
 ประสบการณ์การท างานที่ต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านหน้าที่การท างาน  ด้านสวัสดิการและเงินเดือน  ด้าน
การปฏิบัติหน้าที่  ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย(สหชาติ ภุมมา ,2551)  ผลการศึกษา
อาจารย์และครูผู้สอนนักเรียนนายร้อยต ารวจ  ในโรงเรียนนายร้อยต ารวจ  ท่ีมีอายุราชการ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่าง
กัน 
 ด้านความคาดหวังในการปฏิบัติงานในอนาคต 
 เพศที่ต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านหน้าท่ีการท างาน  ด้านสวัสดิการและเงินเดือน  ด้านการปฏิบัติหน้าที่  ด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย(จักรพงษ์ ชมเชย,  2554)  ผลการศึกษา  พนักงานเพศขาย
และเพศหญิง  มีความคาดหวังในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันทุกด้าน 
 อายุท่ีต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านหน้าท่ีการท างาน  ด้านสวัสดิการและเงินเดือน  ด้านการปฏิบัติหน้าที่  ด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย(จักรพงษ์ ชมเชย , 2554)  ผลการศึกษา พนักงานที่มีอายุ
แตกต่างกัน  มีรับความคาดหวังในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีความคาดหวังในการปฏิบัติงานในอนาคต  ด้านหน้าที่การท างาน  ด้านสวัสดิการและเงินเดือน  ด้าน
การปฏิบัติหน้าที่  ไม่แตกต่างกัน  และด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 
 หน้าที่การท างานที่ต่างกันมีความคาดหวังในการปฏิบัติงานในอนาคต  ด้านหน้าที่การท างาน  ด้านสวัสดิการและเงินเดือน  
ด้านการปฏิบัติหน้าที่มีความคาดหวังในการปฏิบัติงานในอนาคตไม่แตกต่างกัน  และด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 
 รายได้ที่ต่างกันมีความคาดหวังในการปฏิบัติงานในอนาคต  ด้านหน้าที่การท างาน  และด้านการปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญที่  0.05  และ  ด้านสวัสดิการและเงินเดือน  ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานไม่แตกต่างกัน 
 สถานภาพท่ีต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านหน้าท่ีการท างาน  ด้านสวัสดิการและเงินเดือน  ด้านการปฏิบัติหน้าที่  
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  ไม่แตกต่าง 
 ประสบการณ์การท างานที่ต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านหน้าที่การท างาน  ด้านสวัสดิการและเงินเดือน  ด้าน
การปฏิบัติหน้าที่  ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
 กระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งส าหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องเพิ่มศักยภาพและความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบท่ี
เปลี่ยนแปลงไประบบราชการไทยมปีัญหาที่ส าคัญคือ ความเสื่อมถอยของระบบราชการ และขาดธรรมาภิบาล ถ้าภาครัฐไม่ปรับเปลี่ยน
และพัฒนาการบริหารจัดการของภาครัฐเพื่อไปสู่องค์กรสมัยใหม่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ก็จะส่งผลบั่นทอนความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ ท้ังยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตด้วย 
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 ดังนั้นการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่( New Public Management) จึงเป็นแนวคิดพ้ืนฐานของการบริหารจัดการภาครัฐซึ่ง
จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบต่าง ๆ ของภาครัฐและยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม  ซึ่งงานงานวิจัยครั้งนี้สามารถน าไป
ประยุกต์กับการบริหารบุคลากรภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งตอ่ไป 
 4.1 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาภายในกลุ่มบุคลากรกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์)  โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัด
พิษณุโลก  เพียงเท่านั้น  ควรมีการศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวัง  ในกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานอื่น เพื่อที่จะได้ทราบถึง
ข้อมูลความพึงพอใจและความคาดหวังเพิ่มมากข้ึน 
 4.2 การท าวิจัยในครั้งต่อไป  ควรจะเพิ่มค าถามปลายเปิด เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความเห็น  เกี่ยวกับความพึงพอใจและ
ความคาดหวัง  เพื่อท่ีจะน ามาข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไข 
 4.3 การท าวิจัยครั้งต่อไปควรจะมีการไปสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อท่ีจะได้ขยายผลในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดีกว่านี้  
 
5.กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจและความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์)  
โรงพยาบาลพุทธชินราช  จังหวัดพิษณุโลก” ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออนุเคราะห์ข้อมูลจากบุคลากรหน่วยงาน
กระดูกชาย  (ออร์โธปิดิกส์) โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการศึกษาครั้งนี้จะมีประโยชน์
ต่อนักศึกษาและผู้ที่สนใจโดยทั่วไป โดยน างานท่ีศึกษานี้ไปพิจารณาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานภายในหน่วยงาน
ในอนาคต คณะผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กล่าวนามและไม่ได้กล่าวนามมา  ณ  โอกาสนี้ 
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	โครงการวิจัยเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (132-143)
	โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (144-160)
	การประยุกต์ใช้การการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชาวบ้านเกาะเกร็ด (161-172)
	คุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของแรงงานต่างด้าว บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (173-183)
	กลยุทธ์และกระบวนการพัฒนาเกมทางการศึกษาสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น (184-192)
	การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง การบริจาคเลือด (193-197)
	การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ Elephant Haven Thailand (198-203)
	การวัดความพึงพอใจสำหรับเกม 2 มิติ เรื่อง ThaiCooking (204-208)
	โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ 3 มิติของระบบการทำงานแปรรูปโลหะผ่านเครื่องใช้งานจริงในสถานประกอบการภายใต้หัวข้อการประยุกต์ใช้ระบบไฮดรอลิกส์ และระบบรีเลย์ควบคุมของเครื่องกลึงบอลวาล์ว (209-214)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีศึกษา  โรงแรมขนาดใหญ่  จังหวัดสงขลา (215-225)
	การแก้ไขปัญหาจราจรในเขตภาคตะวันออกโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ (226-232)
	การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แม่เหล็กเรขาคณิตแบบจับต้อง เรื่อง การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิตในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (233-242)
	การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (243-251)
	การลดอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้วยโครงการเรียนปรับพื้นฐาน (252-258)
	ความพึงพอใจและความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์) โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก (259-275)
	การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติของชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (276-286)
	การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การตรวจสอบปั้นจั่นหอสูง (287-292)
	การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสื่อประสมเรื่องสายอากาศไมโครสตริป (293-302)
	ศึกษาปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (303-311)
	การศึกษาความต้องการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (312-320)
	ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในโรงแรมจังหวัดน่าน ในทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (321-328)
	ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการประกอบวิชาชีพครูกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (329-340)
	แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านนมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (341-349)
	ภาวะน้ำหนักเกินกับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (350-360)
	ความพึงพอใจในการใช้บริการรถสองแถวเพื่อขึ้นไปท่องเที่ยววัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว (361-379)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจแมลงทอด กรณีศึกษา แมลงทอดตราไฮโซ (380-385)
	การพัฒนารูปแบบชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ (386-401)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิรูปการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (402-414)
	เหตุผลและความต้องการในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (415-423)
	แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนของนักเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (424-431)
	ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (432-441)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (442-453)
	สื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีต (454-464)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของเด็กประถมศึกษา (465-476)
	การพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (477-489)
	การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (490-498)
	สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ร้านโฉมงามสปา (499-508)
	การพัฒนาเว็บไซต์กายสิทธิ์ (509-517)
	การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำสมุนไพรมาใช้ตามแนวปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี (518-524)
	การศึกษาศักยภาพการรองรับการท่องเที่ยวเสม็ดนางชี ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (525-538)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม (539-545)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (546-555)
	รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้สำหรับเยาวชน อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (556-565)
	การศึกษาความต้องการใช้งานบริการห้องสมุดนอกเวลา กรณีศึกษาห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (566-571)
	การศึกษาปัจจัยพหุระดับสมรรถนะ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 15 ในจังหวัดชายแดนใต้ (572-582)
	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (583-591)
	ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงาน ความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง (592-602)
	อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน โดยมีกลวิธีในการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรสื่อ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (603-619)
	ความสำเร็จในอาชีพ เชาวน์อารมณ์ และความพึงพอใจในชีวิต โดยมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นตัวแปรสื่อ ของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร (620-631)
	ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงาน คุณภาพชีวิตในการทำงาน การรับรู้คุณค่าของงาน และความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน ของบุคลากรสายวิชาการ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร (632-642)
	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานสายวิจัยและพัฒนา (643-652)
	ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาการบัญชีชั้นต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (653-661)
	ผลของการพัฒนาเมตาคอกนิชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการประเมินแบบเจรจาต่อรอง (662-671)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้สูงอายุตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวที่ชายหาดบางเสร่ในจังหวัดชลบุรี (672-682)
	ท้องถิ่นไทย 4.0 กับ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (683-691)
	การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าของสุนัขในการเลือกใช้บริการที่พักที่สามารถนำสุนัขเข้าพัก (692-704)
	การผลิตมิวสิควิดีโอเพลงเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปูองกันการเกิดโรคกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเทคนิคอินโฟกราฟิกแบบ 2 มิติ ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี (705-712)
	ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชา สต423 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ (713-719)
	ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (720-732)
	ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการในแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันตก เพื่อพัฒนาเป็นไมซ์ซิตี้ในประชาคมอาเซียน (733-743)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (744-753)
	ทรัมเป็ต การแสดงดนตรี การฝึกซ้อม (754-762)
	ศึกษาวิถีภูมิปัญญาการจักสานเตยปาหนันบ้านดุหุนสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตรัง (763-775)
	ศึกษาความเป็นมา อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีข้าวลาซังบ้านพรุจูด ตาบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (776-785)
	รูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ โรงเรียนบ้านแม่สา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (786-797)
	ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสงขลา (798-807)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรหมู่ที่ 7 บ้านท่าช้าง ตาบลทับผึ้ง อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย (808-824)
	ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดระเบียบที่จอดรถบริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (825-837)
	การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (838-853)
	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (854-866)
	ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (867-884)
	พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของพนักงามหาวิทยาลัย ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ (885-893)
	การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนของนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (894-908)
	ศึกษาพฤติกรรมบริโภคอาหารเช้าและความรู้ความเข้าใจตามหลักโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านดอนสาโรง จ.สุโขทัย (909-921)
	ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในชุมชน (922-935)
	การป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโซกม่วง ตำบลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (936-948)
	ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (949-957)
	ศึกษาวิธีการป้องกันพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ : กรณีศึกษา โรงเรียนวัดสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ 3 (958-970)
	การบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (972-983)
	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (984-998)
	การศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการฟื้นพลังของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (999-1013)
	การพัฒนาแบบทดสอบทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม SOLO Taxonomy ของบิกส์และคอลลิส (1014-1024)
	การพัฒนาระบบคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) (1025-1035)
	การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษา ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (1036-1042)
	แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่พักแรมแบบบูติคโฮเต็ลในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1043-1052)
	การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (1053-1062)
	การส่งเสริมความเป็นพลเมืองผ่านกลยุทธ์ CSR ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (1063-1072)
	การออกแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เรื่อง พุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก (1073-1081)
	ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด  จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1082-1090)
	การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตตลาด ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (1091-1098)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1099-1107)
	แนวทางในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของผู้สูงอายุ เพื่อให้วัยรุ่นตระหนักรู้ (1108-1115)
	การใช้สื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่อง โปรโตคอล TCP/IP เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (1116-1122)
	การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวงราชินี 19 ไร่ หัวหิน (1123-1129)
	แนวทางการสืบทอดการทำขนมฝรั่งกุฎีจีนจากผู้สูงอายุในชุมชนกุฎีจีน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1130-1140)
	แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ใช้สถานที่ออกกำลังกายแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร กรณีศึกษาศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (1141-1150)
	รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร (1151-1157)
	การศึกษาทัศนคติของวัยรุ่นตอนกลางต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ (1158-1169)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1170-1179)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1180-1190)
	ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยและการเลือกใช้บริการ ศูนย์การค้าสยามพารากอนของผู้สูงอายุ (1191-1199)
	สภาพปัญหา และการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ทโฟน ในพื้นที่บริเวณโดยรอบพระปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1200-1210)
	การให้ความหมายที่มาของความหมายและการวางแผนการออมเพื่อรองรับการเกษียณอายุของพนักงานเอกชน เขตสีลม-สาทร กรุงเทพมหานคร (1211-1220)
	พฤติกรรมการเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง (1221-1232)
	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1233-1245)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ (1246-1253)
	การศึกษาและการสืบสานการวิธีทำขนมไทยไข่ปลาสูตรโบราณของวัยรุ่นที่สืบทอดมาจากผู้สูงอายุร้านขนมคุณยายผ่องศรี ตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (1254-1264)
	พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ (1265-1273)
	พฤติกรรมและทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ (1274-1284)
	รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านสยามนิเวศน์อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ (1285-1294)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ อย่างสร้างสรรค์สำหรับการเลือกชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป (1295-1307)
	แนวทางพัฒนาการให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (1308-1317)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าบริการภายในคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1318-1324)
	นวัตกรรมการบริการของโรงแรมที่พักเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1325-1332)
	กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค สำหรับลูกค้าสูงอายุ กรณีศึกษา ไร่ปลูกรัก Thai Organic Farm อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1333-1343)
	การตัดสินใจและกลยุทธ์การตลาดในการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาร้านอาหารคลีนที อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1344-1355)
	รูปแบบพฤติกรรมวัยรุ่นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้ใช้งานแอพพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน์ (1356-1366)
	หลักธรรมกับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา แหล่งชุมชน ณ บริเวณวัดศรีเมือง จังหวัดจันทบุรี (1367-1375)
	การดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร (1376-1385)
	บทบาทของภาวะผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมในอำเภอหัวหิน (1386-1398)
	พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1399-1408)
	สภาพการณ์ปัญหาและแนวทางในการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูเด็กเจนเนอเรชั่นซี (Generation Z)ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (1409-1418)
	ที่มาของตัวเลข การตีความหมายและพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินของผู้สูงอายุในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (1419-1426)
	การให้ความหมายและความต้องการจำเป็นของผู้สูงอายุข้าราชการวัยเกษียณในการขอรับบริการสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (14271439)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของข้าราชการครู ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1440-1451)
	การประเมินศักยภาพขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา: พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (1452-1459)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจขนมคางกุ้งทอดอบกรอบ  Okusno (1460-1465)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้ วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน (1466-1476)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผู้สูงอายุ ในเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนซอย 8 กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (1477-1488)
	การศึกษาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (1489-1501)
	แนวทางพฤติกรรมความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลตนเองทางด้านร่างกายและจิตใจอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (1502-1513)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อประกันชีวิตของผู้สูงอายุ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1514-1521)
	รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (1522-1530)
	แนวทางการสืบสานคุณค่าจากภูมิปัญญาด้านการผลิตน้ำตาลมะพร้าวจากผู้สูงอายุในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (1531-1541)
	การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของผู้สูงอายุประเภทสุนัขและแมวในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (1542-1550)
	ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ หลักการ และแนวคิดของการทำความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อผู้สูงอายุกรณีศึกษา : บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (1551-1561)
	ที่มาความหมายของความสุขและแนวทางในการสร้างความสุขของผู้สูงอายุในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุริณท์ลาภัสร์ (1562-1569)
	การตระหนักรู้ของวัยรุ่นที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบแก่ผู้สูงอายุเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ(1570-1579)
	วาทกรรมนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อชีวิตของผู้สูงอายุชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในเขตตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (1580-1589)
	สภาพการณ์และแนวทางการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูหลานในเจเนอเรชัน ซี ในอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (1590-1597)
	รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในสังคมไทย กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร (1598-1605)
	รูปแบบกิจกรรมการสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมในฐานการเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทงานดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่บ้านหนองขอน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (1606-1615)
	ความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐพอเพียงของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (1616-1625)
	การมีส่วนร่วมของวัยรุ่นตอนกลางในการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ (1626-1635)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มกิจกรรมคลายเครียดจากรายการวาไรตี้ผ่านระบบสมาร์ทโฟน (1636-1649)
	การศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามแนวทางสิทธิผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (1650-1655)
	กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในการทำเครื่องเบญจรงค์ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (1656-1668)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นในการส่งเสริมทักษะการใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับการจองที่พักเพื่อผู้สูงอายุ (1669-1680)
	พฤติกรรมการเข้าถึงและการใช้งานอินเตอร์เน็ตของกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1681-1690)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำปราณบุรี (1691-1709)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1710-1630)
	คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามทัศนะผู้ใช้บัณฑิต ศึกษาเฉพาะกรณี บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  (1727-1732)



