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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการของบุคลากรสังกัด
โรงพยาบาลมหาสารคามที่ปฏิบัติงานในยุคโควิด 2019
วิธีด�ำเนินการวิจัย : เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) รูปแบบการวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey
Research) โดยใช้แบบสอบถาม จากกลุ่มบุคลากรที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการในสังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม
ที่ปฏิบัติงานในยุคโควิด 2019 วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจด้วยค่าเฉลี่ยและร้อยละ
ผลการศึกษา : พบว่ามีข้าราชการที่ได้รับการบรรจุในสังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2563-2564 ทั้งหมด
10 ต�ำแหน่ง จ�ำนวน 113 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 100 คน (ร้อยละ 88.50) มีต�ำแหน่งก่อนบรรจุเป็นประเภท
พนักงานราชการ คิดเป็นร้อยละ 18.59 ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 48.67 และประเภทลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือน คิดเป็นร้อยละ 32.74 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประเภทวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 97.35 ต�ำแหน่งที่ได้รับ
การบรรจุส่วนใหญ่เป็นต�ำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 73.45 ระยะเวลา + การท�ำงานแล้วหรือบรรจุใหม่
ค่าเฉลี่ย 2.61 ปี (S.D.=2.00) จากผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการสรรหา คัดเลือก บรรจุ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( =4.03, S.D.=0.75) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ระดับความพึงพอใจในต�ำแหน่งงานที่ได้รับการบรรจุ
เข้ารับราชการ อยู่ในระดับมาก ( =3.91, S.D.=0.85) และระดับความพึงพอใจในความก้าวหน้า ความมั่นคงในสายงาน
อาชีพ และคุณภาพชีวิตของข้าราชการที่ได้รับการบรรจุ อยู่ในระดับมาก ( =3.88, S.D.=0.80)
สรุปผลการศึกษา : ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการยุคโควิด 2019 สังกัดโรงพยาบาล
มหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่ได้รับความพึงพอใจในระดับมากเป็นล�ำดับแรกคือด้านต�ำแหน่งงานที่ได้
รับแต่งตั้งให้เข้ารับราชการ ( =3.91,S.D.=0.85) รองลงมาคือ ด้านความก้าวหน้า ความมั่นคงในสายงานอาชีพ และ
คุณภาพชีวติ ของข้าราชการ ( =3.88,S.D.=0.80 ) และด้านกระบวนการสรรหา การคัดเลือก บรรจุ ( =4.03,S.D.=0.75)
ค�ำส�ำคัญ : ความพึงพอใจ ข้าราชการ การบรรจุเข้ารับข้าราชการ

นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมหาสารคาม
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ABSTRACT

Objective : To study the satisfaction level of being inducted of civil servants of personnel
Mahasarakham Hospital who work in the covid 2019.
Methods : Survey Research by using a questionnaire from personnel to civil servants Mahasarakham
Hospital in the covid 2019 and satisfaction level analyzed by means and percentages.
Result : The study there were civil servants were placed in Masarakham Hospital during 2020-2021
in 10 positions, 113 people. Most of female, 88.50 % previous positions, 48.67 % were government
employees and academic category 63.72%, the position after filling is a professional nurse73.45% .
The average length service of years 2.61. Analysis of satisfaction the recruitment, selection, process,
were at highest level level. ( =4.03,S.D.=0.75 ) the positions have been filled the government service
Overall,were at highest level. ( =3.91,S.D.=0.85 )
Conclusion : Satisfaction of personnel recruited as civil servants in the cvid-19 in Mahasarakham
Hospital high level. The aspect that received the highest level of satisfaction was the position that
was appointed to government service. ( =3.91,S.D.=0.85), followed by progress. Job security and
quality of life of civil servants ( =3.88,S.D.=0.80 ) and the recruiting, selection and process
( =4.03,S.D.=0.75)
Keywords : satisfaction, government officials, recruitment of government officials

ความเป็นมา

ข้าราชการ คือผูท้ นี่ ำ� นโยบายจากรัฐบาลมาปฏิบตั ใิ ห้
สอดคล้องกับภารกิจของรัฐในการบริหารประเทศเพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวม ในอดีตการปฏิบัติ
หน้ า ที่ ข องข้ า ราชการนั้ น มี ลั ก ษณะงานเป็ น การรั บ ใช้
พระมหากษัตริย์ โดย เรียกกันว่าข้าของแผ่นดิน ดังนั้น
อาชีพข้าราชการ(1,2) จึงเป็นอาชีพที่มีเกียรติและมีคนให้
ความเคารพนับถือ เห็นได้จากค�ำกล่าวว่า “สิบพ่อค้าเลีย้ ง
ไม่เท่าหนึ่งพญาเลี้ยง” ซึ่งค่านิยมการท�ำงานราชการ
ถูกถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูก แต่ปัจจุบันค่านิยมดัง
กล่าวได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยด้วยสังคมที่เปิดกว้าง
ท�ำให้คนรุ่นใหม่มีความคิดในการท�ำงานโดยมุ่งไปที่ความ
ก้าวหน้าในสายอาชีพ ความท้าทายของงาน และตัวเลข
ของรายได้เป็นสิ่งส�ำคัญ ซึ่งต่างกับงานราชการที่ยังคงติด
ภาพลักษณ์กระบวนการท�ำงานทีล่ า้ สมัย เช้าชามเย็นชาม
การปฏิบัติงานที่เชื่องช้าและมีรายได้ต�่ำ อาชีพรับราชการ
ถือได้วา่ เป็นทีน่ ยิ มของคนในสังคมไทยมาช้านาน โดยดูได้

จากการสมัครสอบแข่งขัน และสอบคัดเลือกเพือ่ บรรจุเป็น
ข้าราชการ ซึ่งมีอัตรารองรับเพียง 5,000-6,000 ต�ำแหน่ง
เท่ า นั้ น ในขณะที่ มี บุ ค คลสนใจสมั ค รสอบแข่ ง ขั น ทั่ ว
ประเทศเกือบ 1 ล้านคน(3) แรงจูงใจส่วนหนึ่งมาจากการ
ได้รับอิทธิพลจากคนในครอบครัวที่เห็นว่าเป็นงานที่มี
ความมั่นคง ก้าวหน้าต่อวิชาชีพ และมีสวัสดิการต่างๆ
ที่เอื้อประโยชน์ต่อครอบครัว โดยครอบคลุมตั้งแต่บรรจุ
เป็นข้าราชการจนถึงเกษียณอายุราชการ รวมทัง้ ทีเ่ กิดจาก
การจูงใจของรัฐบาล โดยการปรับเงินเดือนข้าราชการเพิม่
ขึน้ อย่างน้อย 4% และขยับเพดานเงินเดือนอีก 10% ท�ำให้
ปัจจุบนั เงินเดือนข้าราชการไม่ได้ตำ�่ อีกต่อไป4 ซึง่ เงินเดือน
เป็นองค์ประกอบหนึ่งของค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องมือ
ส� ำ คั ญ ทางการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ช้ ใ นการจู ง ใจ
เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล เกิดความพึงพอใจในงานและมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีในการท�ำงาน และการรักษาข้าราชการให้คงอยู่กับ
องค์กรต่อไป โดยเป็นปัจจัยทีไ่ ม่สง่ ผลต่อความตัง้ ใจลาออก
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ของคนเก่งในระบบราชการ(3,5) แรงจูงใจในการบริการ
สาธารณะเป็นพฤติกรรมระดับบุคคล ซึ่งเป็นแนวคิดหนึ่ง
ในการพัฒนาองค์กรท�ำให้เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
โดยข้าราชการที่มีแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ ส่งผล
ให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั หิ น้าที่ มีความผูกพัน ใน
องค์กรและเต็มใจในการให้บริการสาธารณะ(6,7) ดังนั้น จะ
เห็นได้วา่ แรงจูงใจในการบริการสาธารณะเป็นกลไกส�ำคัญ
ที่ เ สริ ม สร้ า งพฤติ ก รรมของบุ ค ลากรภาครั ฐ ซึ่ ง น� ำ มาสู ่
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลในระดับสูง จึงเป็นที่มาของ
การรั บ ใช้ ห รื อ บริ ก ารประชาชนด้ ว ยเหตุ ดั ง กล่ า ว
หากพิจารณาในด้านภารกิจและเป้าหมายในการด�ำเนิน
งานของภาครั ฐ แล้ ว การได้ บุ ค คลที่ มี แ รงจู ง ใจใน
การบริการสาธารณะซึ่งมีทัศนคติเชิงบวกต่องานบริการ
อันเป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลทีส่ อดคล้องกับ คุณลักษณะ
ของหน่วยงานจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
งานของภาครัฐ
จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้
ความส�ำคัญต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรทางการแพทย์
และการสาธารณสุข ทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ
เสียสละ อุทศิ เวลาให้กบั การดูแลผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ เชือ้ ทีเ่ พิม่ สูง
ขึ้นและมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตด้วย ได้เสนอคณะ
รัฐมนตรีในการพิจารณาก�ำหนดต�ำแหน่งตั้งใหม่ เพื่อ
คัดเลือกบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมือ่ วันที่ 15 เมษายน
2563 รวมทั้งขอให้ส�ำนักงาน ก.พ. พิจารณาความเห็น
ชอบกรอบอัตราก�ำลังข้าราชการตัง้ ใหม่ จ�ำนวน 40,897
อัตรา และตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข ในการ
ประชุมครัง้ ที่ 3/2563 เมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ได้
อนุมัติให้ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข คัดเลือกบรรจุ
บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อแต่งตั้งให้
ด�ำรงต�ำแหน่งตามมติคณะรัฐมนตรี จ�ำนวน 38,105
อัตรา และส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้แจ้ง
หนังสือเวียนเรื่องการบรรจุบุคลากรในสังกัดส�ำนักงาน

183

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยให้ด�ำเนิน
การตามกรอบระยะเวลาในปีงบประมาณ 2563-2564
และในระยะที่ 1 ให้ด�ำเนินการภายในวันที่ 29 มิถุนายน
2563 เนื่องจากเป็นการสั่งการเร่งด่วนและเป็นกรณี
พิเศษ
โรงพยาบาลมหาสารคามเป็ น โรงพยาบาลทั่ ว ไป
มีบคุ ลากรทัง้ หมด 1,603 คน เป็นข้าราชการ จ�ำนวน 951 คน
ลูกจ้างประจ�ำ จ�ำนวน 42 คน พนักงานราชการ จ�ำนวน
49 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ�ำนวน 493 คน
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จ�ำนวน 68 คน และลูกจ้าง
ชัว่ คราว รายวัน จ�ำนวน 315 คน ด้วยการเกิดสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส โคโรน่า 2019 ดังกล่าวข้างต้น
เพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจในการปฏิบัติงานและส่งเสริมความ
ก้าวหน้าในอาชีพให้เกิดความมั่นคง ผู้วิจัยในฐานะเป็น
ผู้บริหารจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาล
มหาสารคามและได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ดูแลเรื่องข้อมูลอัตราก�ำลังและโครงสร้าง รวมถึงสิทธิ
ประโยชน์ตา่ ง ๆ ของข้าราชการและบุคลากรประเภทอืน่ ๆ
ที่อยู่ในบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกลุ่มงานทรัพยากร
บุคคลโรงพยาบาลมหาสารคาม
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความประสงค์ทจี่ ะศึกษาความพึงพอใจ
ของบุคลากรประเภทพนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุ ข และลู ก จ้ า งชั่ ว คราวในสั ง กั ด โรงพยาบาล
มหาสารคามทีไ่ ด้รบั การบรรจุเป็นข้าราชการ เพือ่ ศึกษาระดับ
ความพึงพอใจในกระบวนการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และ
ปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการพัฒนาความก้าวหน้าและ
ความมั่นคงในงานอาชีพ ด้านความพึงพอใจในการได้รับการ
บรรจุเข้ารับราชการ และคุณภาพชีวิตของบุคลากรทางด้าน
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในยุคโควิด 2019 หลังที่ได้รับการ
บรรจุเป็นข้าราชการสังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม ส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งจะน�ำผลการศึกษามา
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการในการสรรหา คัดเลือกเพือ่ บรรจุ
และแต่งตัง้ เข้ารับราชการ และการจัดกิจกรรมทีเ่ หมาะสมเพือ่
ให้เกิดความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับ
การบรรจุเป็นข้าราชการของบุคลากรทางด้านสาธารณสุข
ที่ปฏิบัติงานในยุคโควิด 2019
วิธีการด�ำเนินการ
		 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
โดยรูปแบบการวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey Research)
กลุม่ ตัวอย่างเป็นบุคลากรทีไ่ ด้รบั การบรรจุเป็นข้าราชการ
ช่วงระยะเวลาที่ได้รับการบรรจุในระยะที่ 1 และระยะที่
2 ปี 2564 จ�ำนวน 113 คน
เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่
สามารถ แบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของบุคลากรที่ได้
รับการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ในยุคโควิด2019
สังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม ใช้แบบสอบถามชนิดเลือกตอบ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับความความพึงพอใจของ
กระบวนการสรรหา คัดเลือกบรรจุ และความพึงพอใจใน
ต�ำแหน่งงานที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ สังกัดโรง
พยาบาลมหาสารคาม ส� ำ นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
มหาสารคาม ใช้แบบสอบถามชนิดให้ความเห็น (Likert’s
Scale)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามระดับความพึงพอใจในความ
ก้าวหน้า ความมั่นคงในสายงานอาชีพ และคุณภาพชีวิต
ของข้ า ราชการที่ ไ ด้ รั บ การบรรจุ สั ง กั ด โรงพยาบาล
มหาสารคาม ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ใช้แบบสอบถามชนิดให้ความเห็น (Likert’s Scale)
ตอนที่ 4 สอบถามปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจ และ
คุณภาพชีวิตของบุคลากรหลังจากที่ได้รับการบรรจุเป็น
ข้าราชการยุคโควิด 2019 สังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ใช้แบบสอบถาม
ชนิ ด ให้ ค วามเห็ น ปลายเปิ ด ให้ เ ขี ย นข้ อ ความลงใน
แบบสอบถาม

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) ประกอบด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าร้อยละ (Percentage) ระดับ
ความพึงพอใจ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด เป็น 5 4 3 2 และ 1 ตามล�ำดับ แล้วค�ำนวณหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) การประเมินระดับความพึงพอใจตาม
เกณฑ์
นิยามศัพท์
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ กึ นึกคิดของบุคลากร
ที่เข้ารับบรรจุเป็นข้าราชการปฏิบัติงานในยุคโควิด 2019
ด้านกระบวนการสรรหา หมายถึงการแสวงหาและ
แรงจูงใจผู้สมัครที่มีความสามารถเข้ามาท�ำงานในองค์กร
ให้ตรงตามคุณสมบัติของต�ำแหน่งนั้น ๆ ที่ตรงตามความ
ต้องการขององค์กร
ด้านต�ำแหน่งงาน หมายถึงระดับในการท�ำงานทีแ่ สดง
ถึงอ�ำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลประโยชน์ของ
บุคคลภายในองค์การ รวมถึงการก�ำหนดต�ำแหน่งในส่วน
ราชการได้จ�ำนวนเท่าใด และเป็นต�ำแหน่งประเภทใด
สายงานใด ระดั บ ใด โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ประสิ ทฺ ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล เป็นไปตามมาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่ง
ด้านความก้าวหน้า หมายถึง การเติบโตที่สูงขึ้นของ
ข้าราชการจากการท�ำงานใดท�ำงานหนึง่ การเปลีย่ นแปลง
บทบาทหน้ า ที่ ใ นการท� ำ งาน การพั ฒ นาอาชี พ ที่
ประสบความส�ำเร็จและก่อให้เกิดความก้าวหน้าในงาน
การเลื่อนขั้น เลื่อนต�ำแหน่งหรือเงินเดือนเพิ่มขึ้น
บุ ค ลากร หมายถึ ง พนั ก งานราชการ พนั ก งาน
กระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดโรง
พยาบาลมาสารคามทีไ่ ด้รบั การบรรจุในช่วงระยะที่ 1 และ
ระยะที่ 2 ปี 2563 -2564 ทั้งหมด 10 ต�ำแหน่ง จ�ำนวน
113 คน
ข้าราชการ หมายถึง บุคคลซึ่งรับการคัดเลือกบรรจุ
และแต่งตั้งให้เข้ารับราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการ พ.ศ. 2551 ทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นสังกัดโรงพยาบาล
มหาสารคาม ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
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ผลการศึกษา พบว่ามีบุคลากรกลุ่มทั่วไป และกลุ่ม
วิชาชีพในโรงพยาบาลมหาสารคาม ทีไ่ ด้รบั การบรรจุเข้า
รั บ ราชการในสั ง กั ด โรงพยาบาลมหาสารคาม
ปีงบประมาณ 2563 - 2564 ทั้งหมด 10 ต�ำแหน่ง ได้แก่
ต�ำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จ�ำนวน 83 คน นักวิชาการ
สาธารณสุข จ�ำนวน 12 คน นักเทคนิคการแพทย์ จ�ำนวน
11 คน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จ�ำนวน 2 คน เภสัชกร
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จ�ำนวน 3 คน ตามล�ำดับ และหลังจากได้รับการบรรจุ
เข้ า รั บ ราชการในต� ำ แหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ได้ แ ก่
ต�ำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 83 คน นักวิชาการสาธารณสุข
12 คน นักเทคนิคการแพทย์ 11 คน และนักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ จ�ำนวน 2 คน และประเภททั่วไป ต�ำแหน่ง
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จ�ำนวน 2 คน รายละเอียดข้อมูล
ทั่วไป ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ(ปี)
ประเภทก่อนบรรจุ
พนักงานราชการ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ประเภทหลังบรรจุ
ข้าราชการประเภทวิชาการ
ข้าราชการประเภททั่วไป
ตำ�แหน่งก่อนบรรจุ
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักเทคนิคการแพทย์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ตำ�แหน่งหลังบรรจุ
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักเทคนิคการแพทย์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

จำ�นวน (n=133)

ร้อยละ

13
100
28.58

11.50
88.50
3.66

21
55
37

18.59
48.67
32.74

110
3

97.35
2.65

2
83
12
11
2
3

1.77
73.45
10.62
9.73
1.77
2.66

5
83
12
11
2

4.42
73.45
10.62
9.74
1.77
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186
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานหลังบรรจุ
ด้านบริการทุติยภูมิ/ตติยภูมิ
ด้านบริการปฐมภูมิ
ด้านการพยาบาล
อื่นๆ
เงินเดือน/ค่าตอบแทนพิเศษ(บาท)
ก่อนบรรจุ
หลังบรรจุ
ระยะเวลาในการทำ�งาน(ปี)

จำ�นวน (n=133)

ร้อยละ

18
14
80
1

15.93
12.39
70.80
0.88

17,821
18,029
2.61

4,060
4,329
2.00

จากการส�ำรวจข้าราชการที่ได้รับการบรรจุจ�ำนวน
113 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 88.50 ต�ำแหน่ง
ก่อนบรรจุเป็นพนักงานราชการ ร้อยละ 18.59 พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 48.67 และลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน ร้อยละ 32.74 ส่วนใหญ่เป็นกลุม่ ประเภทวิชาการ

ร้อยละ 97.35 ต�ำแหน่งหลังบรรจุเป็นพยาบาลวิชาชีพ ร้อย
ละ 73.45 ระยะเวลาในการท�ำงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.61 ปี
และระดับความพึงพอใจของกระบวนการสรรหาคัดเลือก
บรรจุเข้ารับราชการ ในสังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 กระบวนการสรรหา คัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ สังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม
ความพึงพอใจของกระบวนการสรรหา คัดเลือก บรรจุ
1. การกำ�หนดนโยบายการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการบรรจุ
2. การสำ�รวจ/กลั่นกรองข้อมูลคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับตำ�แหน่งที่จะ
ได้รับการบรรจุ
3. การกำ�หนดระยะเวลาและขั้นตอนในการดำ�เนินการรับสมัครเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก
4. การประชาสัมพันธ์และการชี้แจงให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือก และคัดเลือก
5. กระบวนการและวิธีการในการดำ�เนินการคัดเลือกเข้าสู่ตำ�แหน่งที่จะได้รับการบรรจุ
(สัมภาษณ์)
6. การคัดเลือกของคณะกรรมการสอบเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีความเป็นธรรม
7. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลให้คำ�แนะนำ� ให้คำ�ปรึกษา บริการอย่างสุภาพ ยิ้มแย้ม
แจ่มใส เป็นกันเอง ทุกขั้นตอนของการสรรหาคัดเลือก
8. การจัดสถานที่และสภาพแวดล้อมเพื่ออำ�นวยการในการดำ�เนินการรับสมัคร เข้ารับการคัด
เลือกและรายงานตัว
โดยรวม

ระดับความพึงพอใจ
 S.D. ระดับ

3.93 0.72 มาก
4.01 0.75 มาก
3.91 0.83 มาก
4.00 0.74 มาก
4.12 0.73 มาก
4.19 0.73 มาก
3.99 0.76 มาก
4.06 0.75 มาก
4.03 0.75 มาก
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จากตารางที่ 2 พบว่ า ระดั บ ความพึ ง พอใจ
ในกระบวนการสรรหา คัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการ
สังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก
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( =4.03,S.D.=0.75) ในส่วนระดับความพึงพอใจในการ
บรรจุ เ ข้ า รั บ ราชการ สั ง กั ด โรงพยาบาลมหาสารคาม
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ตารางที่ 3 การบรรจุเข้ารับราชการ สังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ความพึงพอใจในตำ�แหน่งงานทีไ่ ด้รบั การบรรจุเข้ารับราชการ
9. ตำ�แหน่งที่ได้รับการบรรจุตรงตามบทบาทหน้าที่และภารกิจที่ทำ�อยู่ก่อน
หน้านี้
10. อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนเหมาะสมกับระดับตำ�แหน่งที่ได้รับการ
บรรจุ
11. การให้คำ�แนะนำ� การชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์
12. ตำ�แหน่งที่ได้รับการบรรจุมีความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพการงาน
13. การปรับเปลี่ยนหน้าที่ตรงตามตำ�แหน่งที่ได้รับการบรรจุ ตรงตามศักยภาพ
มีความชัดเจนตามโครงสร้างและภารกิจปัจจุบัน
14. ท่านได้ทำ�งานในหน่วยงานปัจจุบันอย่างเต็มความรู้ ความสามารถในหน้าที่
ความรับผิดชอบของท่าน
15. ความพึงพอใจในค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่พึงได้จากการได้
รับ
บรรจุเป็นข้าราชการตามวิชาชีพ
โดยรวม
จากตารางที่ 3 พบว่าระดับความพึงพอใจในต�ำแหน่ง
งานที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ สังกัดโรงพยาบาล



ระดับความพึงพอใจ
S.D.
ระดับ

4.29

0.68

มากที่สุด

3.37

0.97

ปานกลาง

3.76

0.70

มาก

3.96
4.04

0.76
0.69

มาก
มาก

4.24

0.67

มากที่สุด

3.70

1.04

มาก

3.91

0.85

มาก

มหาสารคาม ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.91,S.D.=0.85 )
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ตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจในความก้าวหน้า ความมั่นคงในสายงานอาชีพ และคุณภาพชีวิตของข้าราชการที่ได้รับ
				 การบรรจุรับราชการในสังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม
ความก้าวหน้า ความมัน่ คงในสายงานอาชีพ และคุณภาพชีวติ ของข้าราชการ
ระดับความรู้สึก /
ทีไ่ ด้รบั การบรรจุ
ความคิดเห็น
S.D.
ระดับ
1. ความสุขกับการได้ทำ�งานในตำ�แหน่งและหน้าที่ในปัจจุบัน
3.81
0.91
มาก
2. งานมีความก้าวหน้าและมั่นคง
3. ผู้ร่วมงานมีความจริงใจเป็นมิตรกับเรา
4. หน้าที่การงานดีขึ้นและเป็นไปตามความต้องการที่ใฝ่ฝันไว้และสมปรารถนา
5. รู้สึกว่าเมื่อได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้วจะได้คิดได้ทำ�ตามที่ต้องการและ
ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ทำ�ให้มีความสุข
6. การได้รับบรรจุเป็นข้าราชการจะทำ�ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความสุขในชีวิต
7.รู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจในตนเอง และตนเองมีคุณค่าในชีวิตปัจจุบัน
8. รู้สึกพึงพอใจว่ามีความสุขกับการที่จะได้เลื่อนเงินเดือน และได้รับการพิจารณา
ความดีความชอบ 2 ครั้ง/ปี
9. การได้ทำ�งานตามที่ตนรัก ตรงตามตำ�แหน่งและตรงกับความรู้ ความสามารถ
ของตนเองทำ�ให้มีความสุข
10. ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับหน้าที่การงานปัจจุบัน และ
ระดับที่สูงขึ้นในอนาคต
11.มีความสุขกับการได้อยู่ในกฎระเบียบ กติกา จรรยาบรรณในการอยู่ร่วมกัน
ของหน่วยงาน
12. เมื่อได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ จะได้มีโอกาสแสวงหาความรู้เพิ่มเติมใน
บทบาทหน้าที่และในตำ�แหน่งงานของตนเอง
13. ได้รับขวัญกำ�ลังใจและได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการบรรจุตรงตามคุณวุฒิ
และตำ�แหน่งงานที่ก้าวหน้า ทำ�ให้ชีวิตและครอบครัวดีขึ้น

3.93
4.04
3.76
3.86

0.76
0.67
0.84
0.79

มาก
มาก
มาก
มาก

3.65
4.13
3.84

0.92
0.76
0.85

มาก
มาก
มาก

3.96

0.72

มาก

3.91

0.80

มาก

3.85

0.77

มาก

3.96

0.73

มาก

3.84

0.82

มาก
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ความก้าวหน้า ความมัน่ คงในสายงานอาชีพ และคุณภาพชีวติ ของข้าราชการ
ทีไ่ ด้รบั การบรรจุ
14. การได้รับบรรจุเป็นข้าราชการทำ�ให้ชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและ
ครอบครัวดีขึ้น
15. ความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่เอื้อต่อการทำ�งานและ
มีการจัดสวัสดิการสำ�หรับบุคลากรในหน่วยงาน
โดยรวม
จากตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจในความก้าวหน้า
ความมั่ น คงในสายงานอาชี พ และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ข้าราชการทีไ่ ด้รบั การบรรจุรบั ราชการ สังกัดโรงพยาบาล

ระดับความรู้สึก /
ความคิดเห็น
S.D.
ระดับ
3.81
0.82
มาก
3.87

0.71

มาก

3.88

0.80

มาก

มหาสารคาม ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.88,S.D.=0.80)

ตารางที่ 5 ระดับความพึงพอใจจากการได้รับการบรรจุเข้ารับราชการรายด้าน
ความพึงพอใจด้าน
ด้านกระบวนการสรรหา
ด้านตำ�แหน่งงาน
ด้านความก้าวหน้า
รวม

4.03
3.91
3.88
3.93

จากตารางที่ 5 ระดับความพึงพอใจจากการได้รบั การ
บรรจุเข้ารับราชการรายด้านของข้าราชการที่ได้รับการ
บรรจุรบั ราชการ สังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม ส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก
( =3.93,S.D.=0.80)
สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ระดั บ ความพึ ง พอใจของ
บุคลากรทีไ่ ด้รบั บรรจุเป็นข้าราชการยุคโควิด 2019 สังกัด
โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยด้าน
ที่ได้รับความพึงพอใจในระดับมากเป็นล�ำดับแรกคือด้าน
ต� ำ แหน่ ง งานที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ เ ข้ า รั บ ราชการ
( =3.91,S.D.=0.85) รองลงมาคือ ด้านความก้าวหน้า
ความมั่ น คงในสายงานอาชี พ และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ

S.D.
0.75
0.85
0.80
0.80

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก

ข้าราชการ ( =3.88,S.D.=0.80 ) และด้านกระบวนการ
สรรหา การคัดเลือก บรรจุ ( =4.03,S.D.=0.75) ซึ่งส่ง
ผลให้ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุรับราชการ สังกัดโรง
พยาบาลมหาสารคาม ส� ำ นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
มหาสารคาม มีความก้าวหน้า ความมัน่ คงในสายงานอาชีพ
คุณภาพชีวิตดีขึ้นและ มีความภาคภูมิใจต่อตนเองและ
ครอบครัว

อภิปรายผลการศึกษา

จะเห็นได้วา่ ระดับความพึงพอใจของบุคลากรทีไ่ ด้รบั
บรรจุเป็นข้าราชการยุคโควิด 2019 สังกัดโรงพยาบาล
มหาสารคาม ครัง้ นี้ เป็นการสรรหาบุคลากรเข้าปฎิบตั งิ าน
ในต�ำแหน่งหน้าที่ส�ำคัญตาม กลุ่มวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน
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ประเภทวิชาการและกลุม่ สนับสนุนด้านบริการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับวิชาชีพหลักทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของ
โควิด19 ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีของ Barry Cushway(9)
ที่ได้กล่าวถึงการสรรหาเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญของ
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสอดคล้องกับ
การศึกษาของกฤติยา ฐานุวรภัทร์(10) ในแนวคิดการคัด
เลือกบุคลากรเข้าท�ำงานตรงตามความต้องการ “Put the
Right Man in the Right Job” ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการ
คั ด เลื อ กมี เ ป้ า หมายหลั ก คื อ ให้ ไ ด้ ค นที่ ดี ที่ สุ ด และมี
คุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ เข้ามาท�ำงานใน
ต�ำแหน่งต่างๆได้อย่างเหมาะสม และส่วนของความเชือ่ มัน่
ในด้านความก้าวหน้านั้นได้สอดคล้องกับการศึกษาของ
สคาญจิต อุดมกิจวัฒนา (2552)(11) ว่าความก้าวหน้า
สามารถพิจารณาได้จากการท�ำงาน จึงส่งผลให้บคุ ลากรที่
ได้รับการคัดเลือกและบรรจุ เข้าสู่ต�ำแหน่งตามนโยบาย
ภาครั ฐ ได้ ทั น ตามกรอบระยะที่ ก� ำ หนด จึ ง ส่ ง ผลให้
บุคลากรที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครั้งนี้มีความพึง
พอใจในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการพัฒนาระบบและจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติ
งานเกี่ยวกับการให้บริการด้านกระบวนการสรรหา คัด
เลือกและบรรจุบุคคลเข้าท�ำงาน ของกลุ่มงานทรัพยากร
บุคคล โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
2. ควรมี พั ฒ นาระบบการสื่ อ สาร หรื อ เพิ่ ม ช่ อ ง
ทางการสื่อสาร ตลอดจนแนวทางในการวางแผนความ
ก้าวหน้าแก่บุคลากรในทุกสาขาวิชาชีพ
3. ควรศึกษาและติดตามความพึงพอใจต่อการจัด
สวั ส ดิ ก ารส� ำ หรั บ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานสู ่ ก ารพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตต่อไป
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