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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพงึพอใจในการทํางานของบุคลากรเทศบาลนครนนทบุรี 
 

นายชนิวัฒน์ เกียรติสันติกุล1 และผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมมารี  รักษ์ชูชีพ2 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรเทศบาลนคร
นนทบุรี กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรเทศบาลนครนนทบุรี เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
สํารวจ จํานวน 240 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent 
Sample t-test, One-way ANOVA และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธี LSD (Least Significant Difference) 
และทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรเทศบาลนครนนทบุรีมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ทํางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเรียงตามลําดับปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านงาน ปัจจัยด้านกลุ่มและองค์การ และ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการทํางาน และระดับความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
นอกจากนี้ยังพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน ระดับเงินเดือนท่ีแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการ
ทํางานไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร
เทศบาลนครนนทบุรีในมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 
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ABSTRACT 

 
 The objectives of the study were to investigate the factors that affected the job satisfaction, to 

examine the factor levels that affected the job satisfaction, and to explore the correlation between the 
factors that affected the job satisfaction of the employees at Nonthaburi Municipality.  The sample of the 
study consisted of 240 employees of Nonthaburi Municipality, and the data were collected through the 
use of questionnaires. The statistics used for the data analysis comprised Frequency, Percentage, Mean, 
Standard Deviation, Independent Samples t-test, One-way ANOVA, Least Significant Difference (LSD), and 
Pearson Correlation Coefficient. 

 The results demonstrated that the respondents’ opinions toward the overall factors that 
affected the job satisfaction was found at a high level, and could be ranked as follows, individual factor, 
job factor, peers and organization factor, and physical environment at workplace factor. It was found that 
the overall job satisfaction level was at a moderate level. Moreover, the employees with different gender, 
age, level of education, work experience, monthly income had no differences in the job satisfaction. The 
environment factor showed a high positive correlation with the job satisfaction of the employees of 
Nonthaburi Municipality at 0.01 level of significance. 
Keywords: job satisfaction, Nonthaburi Municipality   
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บทนํา (Introduction) 
หน่วยงานราชการคือองค์กรหลักท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาประเทศและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน

ภายใต้การกําหนดแนวทางการบริหารงานโดยรัฐบาลและมีเป้าหมายท่ีสําคัญท่ีสุดคือคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีของ
ประชาชนท้ังนี้ภารกิจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานราชการนั้นได้ถูกกําหนดไว้อย่างชัดเจนเพ่ือการ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการนํามาใช้ซ่ึงงบประมาณแผ่นดินอันมีท่ีมาจากเงินภาษีอากร
ของประชาชนในประเทศเป็นหลักข้าราชการคือบุคลากรหลักของหน่วยงานราชการท่ีปฏิบัติหน้าท่ีโดยมีความมุ่งม่ันเพ่ือให้
บรรลุซ่ึงเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานราชการข้าราชการเป็นฝ่ายปฏิบัติงานท่ีต้องสัมผัสกับประชาชนและผลของการปฏิบัติ
หน้าท่ีก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนรัฐบาลจะประสบความสําเร็จในการนําพาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าได้หรือไม่
ย่อมข้ึนอยู่กับปัจจัยท่ีสําคัญประการหน่ึงคือการได้รับการสนับสนุนจากประชาชนและประชาชนจะให้การสนับสนุนรัฐบาล
หรือไม่นั้นข้ึนอยู่กับเงื่อนไขท่ีสําคัญคือความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและผลการดําเนินงานของหน่วยงานราชการดังนั้นจึง
ถือได้ว่าข้าราชการเป็นตัวแทนของรัฐบาลท่ีเข้าไปติดต่อสื่อสารโดยตรงกับประชาชนและมีบทบาทที่สําคัญอย่างย่ิงต่อ
ความสําเร็จในการพัฒนาประเทศด้วยเหตุผลดังท่ีได้กล่าวมานี้การทําให้บุคลากรของหน่วยงานราชการมีความพึงพอใจในการ
ทํางาน ตลอดจนสร้างจิตสํานึกท่ีดีในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศจึงมีความสําคัญอย่างย่ิงเพ่ือท่ีจะสามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการได้อย่างสําเร็จลุล่วง นอกจากนี้ข้าราชการท่ีดีต้องมีความเข้าใจในความรู้สึกของประชาชนตลอดจนรู้จักท่ีจะสื่อสารทํา
ความเข้าใจกับประชาชนในการที่จะปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆเพราะแม้ว่าข้าราชการจะปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มความรู้
ความสามารถเพียงใดแต่ถ้าหากไม่สามารถทําให้ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานราชการนั้นๆเป็นไปได้ด้วยดีแล้ว การ
ปฏิบัติราชการให้ประสบความสําเร็จย่อมเป็นไปได้ยากและขาดซ่ึงความร่วมมือจากประชาชน และหากบุคลากรขาดความพึงพอใจใน
การทํางานด้วยแล้วนั้น ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเหล่านั้นก็จะขาดความกระตือรือร้น ปฏิบัติงานเฉื่อยชา เช้าชามเย็นชาม 
ซ่ึงจะไม่สามารถทําให้หน่วยงานราชการนั้นสามารถบรรลุผลสําเร็จในการทํางานได้  

ดังนั้นการทราบความพึงพอใจในการทํางานของบุคคลากรของเทศบาลนครนนทบุรี จึงเป็นประโยชน์ท่ีจะนําไป
ปรับปรุงการทํางานของบุคคลกรดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเป็นการสมควรท่ีจะศึกษาว่าปัจจัยใดบ้างท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการทกงานของบุคคลากรของเทศบาลนครนนทบุรี 
 
วัตถุประสงค์ 

1. ศึกษาปัจจัยความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรเทศบาลนครนนทบุรี 
2. ศึกษาระดับของปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรเทศบาลนครนนทบุรี 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทํางานกับความพึงพอใจในการทํางานของ

บุคลากร เทศบาลนครนนทบุรี 
 

ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
1. ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร เทศบาลนครนนทบุรี 
2. ทราบถึงระดับปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร เทศบาลนครนนทบุรี 
3. ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความพึงพอใจกับความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรเทศบาลนคร

นนทบุรี 
4. สามารถนําผลท่ีได้จากการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือสร้างความพึงพอใจในการทํางานให้เกิด

ประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุด 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย (Research Methodology) 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตเนื้อหาด้านการวิจัย ศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร เทศบาลนครนนทบุรี 
 1.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลา

ในการทํางาน ระดับเงินเดือน และปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทํางาน ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านงาน ปัจจัย
ด้านกลุ่มและองค์การ สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการทํางานมีผลต่อความพึงพอใจในการทํางาน  
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ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
-เพศ 
-อายุ  
-ระดับการศึกษา 
-ระยะเวลาในการทํางาน 
-ระดับเงินเดือน 

 
ความพึงพอใจในการทํางาน 

-สภาพแวดล้อม 
-เงินเดือน 
-ผู้บังคับบัญชา 
-ความสุขกับงาน 
-การแก้ไขปัญหา 
 
 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน 
 -ปัจจัยส่วนบุคคล 
 -ปัจจัยด้านงาน 
 -ปัจจัยด้านกลุ่มและองค์การ 
 -สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ในการทํางาน 

1.2 ตัวแปรตาม ประกอบด้วย ความพึงพอใจในการทํางาน 
2. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีและประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีภายในเทศบาลนครนนทบุรี จํานวน

ท้ังหมด 600 คน โดยกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในกรณีท่ีทราบจํานวนประชากรท่ีแน่นอนด้วยสูตรของ Taro Yamane 
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550 : 47) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 240 คน 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลาการทําวิจัย คือ วิจัยต้ังแต่เดือน ธันวาคม 2555 -มีนาคม 2556 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ตําแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพึง
พอใจในการทํางานแตกต่างกัน 

2. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรเทศบาลนคร
นนทบุรี 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ตัวแปรต้น   ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีการวิเคราะห์ 

การศึกษาในคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม(Questionnaire)เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล จํานวน 240 คนซ่ึงแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1เป็นคําถามเกี่ยวกับปัจจัยพ้ืนฐานของผู้ตอบ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ระยะเวลาการทํางาน ระดับ
เงินเดือน รายได้ จํานวน  5  ข้อ 

ส่วนท่ี 2 เป็นคําถามเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทํางานมีด้วยกัน 4 ด้านรวมเป็นคําถาม 20 ข้อ 
และมีจํานวนคําถามในแต่ละด้านดังต่อไปน้ี 

-ปัจจัยส่วนบุคคล     จํานวน  5  ข้อ 
   -ปัจจัยด้านงาน     จํานวน  5  ข้อ 

-ปัจจัยด้านกลุ่มและองค์การ    จํานวน  5  ข้อ 
-สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการทํางาน  จํานวน  5  ข้อ 

ส่วนท่ี 3 เป็นคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางาน ของบุคลากรเทศบาลนครนนทบุรีจํานวน  5  ข้อ 
ส่วนท่ี 4 เป็นคําถามปลายเปิดคือ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้ตอบได้อย่างอิสระ หรือแสดงความ

คิดเห็น 
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ผู้ศึกษานําแบบสอบถามท่ีได้ไปทดสอบใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน 
จากนั้นใช้สถิติหาค่าความเชื่อม่ันด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ
ได้เท่ากับ 0.900 แสดงว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ สามารถนําไปใช้ได้  

การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 แหล่ง ได้แก่ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
จากหนังสือ งานวิจัย และทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการทํางานเพื่อใช้ข้อมูลท่ีได้ดังกล่าวมาเป็นแนวทางใน
การศึกษาวิจัย และข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการแจกแบบสอบถามให้บุคลากรเทศบาลนครนนทบุรี 
จํานวน 240 ชุด  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้สําหรับการทดสอบสมมติฐานโดยการใช้การทดสอบ t-test 

(Independent Samples t-test) ทดสอบเปรียบเทียบระหว่างค่าเฉล่ียของ ตัวแปรอิสระ ซ่ึงจําแนกเป็น 2 กลุ่ม F-test 
(ANOVA) ทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปรอิสระ ซ่ึงจําแนกมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป และกรณีท่ีพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference) และสถิติ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความพึงพอใจในงานกับความพึงพอใจในการทํางาน 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล (Results and Discussion) 
ผลการวิจัย 

ส่วน 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของ บุคลากร 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 136คน คิดเป็นร้อยละ 

56.7 ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 25 ปี จํานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.4  น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี จํานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 มีระดับเงินเดือน 15,000-25,000 บาท จํานวน 102 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.5 

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทํางาน  
ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจด้านต่าง ๆ ภาพรวมมีระดับความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยส่วนบุคคล มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 อันดับสองปัจจัยด้าน
งาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 อันดับสาม ปัจจัยด้านกลุ่มและองค์การ มีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 และสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการทํางาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดเท่ากับ 3.42 

ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในการทํางาน 
ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางาน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดย

ด้านมีความพึงพอใจและมีความสุขกับผลการปฏิบัติงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 อันดับ
สองด้านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการแก้ไขปัญหา และการยุติความขัดแย้งในหน่วยงาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 อันดับสาม ผู้บังคับบัญชามีความเป็นกันเองและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้ร่วมงาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 อันดับสี่ พอใจกับเงินเดือนท่ีท่านได้รับเหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 และมีความพึงพอใจในด้าน
สภาพแวดล้อม ท่ีเหมาะแก่การทํางาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดเท่ากับ 2.97 

ส่วนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรเทศบาล 

นครนนทบุรี ท่ีแตกต่างกัน 
1.1 เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการทํางานท่ีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
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1.2 อายุท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการทํางานแต่ละด้านท่ีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

1.3 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการทํางานท่ีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

1.4 ระยะเวลาการทํางานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการทํางานท่ีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

1.5 ระดับเงินเดือนท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการทํางานท่ีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยความพึงพอใจมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร เทศบาลนคร
นนทบุรี 

2.1 ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรเทศบาลนครนนทบุรีซ่ึงไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

2.2 ปัจจัยด้านงานไม่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรเทศบาลนครนนทบุรีซ่ึงไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

2.3 ปัจจัยด้านกลุ่มและองค์การไม่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรเทศบาลนครนนทบุรี
ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

2.4 สภาพแวดล้อมทางกายภาพมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรเทศบาลนครนนทบุรี
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
 
สรุปสมมติฐาน 
ลําดับ
ท่ี สมมติฐาน สถิติท่ีใช้ Sig. ผลการ

ทดสอบ 
1.1 เพศของพนักงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการทํางานท่ี

แตกต่างกัน 
Independent 
Sample t-test  0.364 ปฏิเสธ 

1.2 อายุของพนักงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการทํางานท่ี
แตกต่างกัน 

One way 
 ANOVA 0.767 ปฏิเสธ 

1.3 
 

ระดับการศึกษาของพนักงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจใน
การทํางานท่ีแตกต่างกัน 

One way 
 ANOVA 0.244 ปฏิเสธ 

1.4 ระยะเวลาในการทํางานของพนักงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพึง
พอใจในการทํางานท่ีแตกต่างกัน 

One way 
 ANOVA  0.601 ปฏิเสธ 

1.5 ระดับเงินเดือนของพนักงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ทํางานท่ีแตกต่างกัน 

One way 
 ANOVA  0.985 ปฏิเสธ 

2.1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสมัพันธ์ต่อความพึงพอใจในการทํางาน Correlation 0.820 ปฏิเสธ 
2.2 ปัจจัยด้านงานมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการทํางาน Correlation 0.827 ปฏิเสธ 
2.3 ปัจจัยด้านกลุ่มและองค์การมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจ 

ในการทํางาน 
Correlation 0.676 ปฏิเสธ 

2.4 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการ
ทํางาน Correlation 0.000** ยอมรับ 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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อภิปรายผล 
ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรเทศบาล นครนนทบุรี จากการวิเคราะห์ผล

ของข้อมูลสามารถนํามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
1. จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทํางาน ระดับ

เงินเดือน ของบุคลากรเทศบาล นครนนทบุรีท่ีแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการทํางานท่ีไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีต้ังไว้ ผู้ศึกษาขอเสนออภิปรายว่า การท่ีปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาการทํางาน ระดับเงินเดือน ของบุคลากรเทศบาล นครนนทบุรีท่ีแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการทํางานท่ีไม่
แตกต่างกัน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการปฏิบัติงานในเทศบาลนครนนทบุรี มีกฎระเบียบข้อบังคับเดียวกันในการทํางานของทุกคน
จึงมีความรู้สึกพึงพอใจท่ีไม่ต่างกัน ซ่ึงทางด้าน เพศ สอดคล้องกับ ชาลล์ เอ็น. วีเวอร์ (Charles N.Weaver) ได้รายงานถึง
ความแตกต่างเรื่องเพศในเร่ืองความพึงพอใจในงานไว้ว่า ได้มีการศึกษาวิจยัโดยเก็บข้อมูลจากคนอเมริกัน และพบว่า โดยท่ัวไป
จะไม่ปรากฏความแตกต่างท่ีสําคัญในเร่ืองความพึงพอใจ เพราะผู้ชายและผู้หญิงต่างก็ได้รับผลกระทบไม่แตกต่างกันจากตัว
แปรต่าง ๆเช่น ค่าจ้างเงินเดือน เกียรติภูมิในงานหรือการควบคุมบังคับบัญชาท่ีได้รับ นั่นคือผู้หญิงท่ีมีเงินเดือนสูง ทํางานท่ีมี
เกียรติ จะมีความพึงพอใจในงานสูงมากเหมือนกับผู้ชายที่อยู่ในตําแหน่งหน้าท่ีทํานองเดียวกัน 

2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรเทศบาล นครนนทบุรีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
สามารถจําแนกได้ออกเป็น 4 ด้านดังนี้ 

ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร เทศบาล นครนนทบุรี มีความพึงพอใจในระดับ
มาก ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย ความสามารถ ความต้องการ อายุงาน และบุคลิกภาพ ทางด้านความสามารถ ถ้า
พนักงานมีความรู้ความสามารถสูง และความสามารถท่ีมีอยู่นั้นสอดคล้องกับงานท่ีปฏิบัติก็จะเป็นผลทําให้มีความพึงพอใจใน
การทํางานสูงเม่ือพนักงานมีทักษะที่สูงข้ึนมีความเข้าใจในงานของตนเองมากข้ึนก็จะทําให้งานประสบความสําเร็จเพ่ือรักษา
และเพ่ิมระดับความพึงพอใจของพนักงาน และควรรักษาความพึงพอใจให้ได้อยู่ในระดับมากอยู่เสมอเพราะ จะทําให้พนักงาน
ทํางานได้อย่างมีความสุขและสามารถทํางานออกมาได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับตัวกําหนดความพึงพอใจ
ในงานของในด้านระดับอาชีพ สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2542) คนงานท่ีใช้ความชํานาญก็มีแนวโน้มท่ีจะมีความ
พึงพอใจมากกว่าคนงานท่ีใช้กึ่งแรงงานกึ่งความชํานาญ รวมถึงคนท่ีไม่มีความชํานาญ ทางด้านความต้องการ ถ้ามีความ
ต้องการในการทํางานให้ประสบความสําเร็จ และมีความต้องการท่ีจะยกย่องชมเชยก็จะมีความพึงพอใจในงานสูง ถ้างานท่ีทํา
นั้นมีการตอบสนองลักษณะดังกล่าวตลอดจน ตําแหน่งหน้าท่ีในการทํางานสูงก็จะทําให้ความพึงพอใจในการทํางานสูง
สอดคล้องกับ ตัวกําหนดความพึงพอใจในงานของในด้านระดับอาชีพ สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2542) ผู้มีระดับ
อาชีพสูงมักจะมีความพึงพอใจในงานของเขา เขามักจะได้ค่าจ้างและสภาพการทํางานท่ีดีกว่า และงานของเขาก็มีเกียรติและ
เขาต้องใช้ความสามารถอย่างเต็มท่ีเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุทําให้เขามีความพึงพอใจมากข้ึนทางด้านอายุงาน ถ้าพนักงานอายุงาน
และอายุตัวสูง มักจะมีความรู้ประสบการณ์ ตลอดจนตําแหน่งท่ีสูงจึงทําให้มีความพึงพอใจสูง สอดคล้องกับ ตัวกําหนดความ
พึงพอใจในงานของในด้านอายุ สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2542) เม่ือผู้ปฏิบัติงานมีอายุมากข้ึน ตําแหน่งหน้าท่ี
การงานมักสูงตามไปด้วย ดังนั้นเขาจึงมีแนวโน้มท่ีจะพอใจงานของเขามากข้ึน ซ่ึงก็มีเหตุผลหลายประการประกอบอีก เช่น 
ความคาดหวังในระดับตํ่า และการปรับตัวกับสภาวะการณ์ได้ดีข้ึน 

ปัจจัยด้านงานมีผลต่อความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร เทศบาล นครนนทบุรี มีความพึงพอใจในระดับ
มาก ปัจจัยด้านงาน เป็นลักษณะท่ัวไปของงานเช่น ขอบเขตของงานท่ีได้รับมอบหมายชัดเจน มีความท้าทายท่ีหลากหลาย 
และมีความเป็นอิสระ จะทําให้ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจสูง การมอบหมายงานให้เหมาะสมกับเวลาในการปฏิบัติของ
พนักงาน และความหลากหลายของงานเป็นการท้าทายความสามารถทําให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นเพ่ิมข้ึน และการ
มอบหมายงานให้เหมาะกับความรู้ความสามารถของบุคลากร จะทําให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทํางาน สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ปริญญา สัตยธรรม (2550) ท่ีได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัทวาย
เอชเอสอินเตอร์เนชั่นแนลจํากัด ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจลักษณะงานท่ีทําอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ประจวบ ธูปหอม (2550) ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กาญจนบุรีผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก 9 ด้าน เรียงตามลําดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ ความรับผิดชอบความสําเร็จในการทํางาน ลักษณะงาน การยอมรับนับถือ 
นโยบายและการบริหารงานในหน่วยงานการปกครองบังคับบัญชาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความเจริญก้าวหน้าและสภาพ
ของการทํางาน  ส่วนความพึงพอใจ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ประพาฬรัศม์ิ ลิ้มสุคนธ์ (2554) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ี
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ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรทางบัญชี :กรณีศึกษา บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
ด้านลักษณะงานส่งผลต่อความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรทางบัญชีเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

ปัจจัยด้านกลุ่มและองค์การ มีผลต่อความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรเทศบาล นครนนทบุรี มีความพึง
พอใจในระดับมาก ปัจจัยด้านกลุ่มและองค์การ ประกอบด้วยเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 
โอกาสในการก้าวหน้าโครงสร้างและองค์การ นโยบายและกฎระเบียบ การท่ีปัจจัยด้านกลุ่มองค์การมีผลในระดับมากอาจเกิด
จากการท่ี การมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเพ่ือนร่วมงาน มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และผู้บังคับบัญชาท่ีรับฟังความคิดเห็นและให้
คําปรึกษา หรือโอกาสก้าวหน้าของบุคลากรมีผลต่อความพึงพอใจ มีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของมัณฑนา เสนาธรรม 
(2545) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดลําปาง ผลจากการวิจัย
พบว่าความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ตําแหน่งหน้าท่ีในหน่วยงานมีผลกับความพึงพอใจในระดับ
มาก และปริญญา  สัตยธรรม (2550)ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัทวายเอช
เอสอินเตอร์เนชั่นแนลจํากัด ผลจากการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับมากความพึงพอใจต่อเพ่ือน
ร่วมงานและต่อความมั่นคงในการทํางานอยู่ในระดับมากเช่นกันมีความสอดคล้องกับ Blumm และ Naylor ได้ให้คํานิยาม
ความพึงพอใจในการทํางานว่า ทัศนคติของพนักงานโดยรวมซ่ึงมาจาก 3 ด้าน คือ ปัจจัยเกี่ยวข้องกับงาน เช่น ผลตอบแทน
การควบคุมดูแลสภาพการทํางาน โอกาสก้าวหน้า เป็นต้น  

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการทํางานมีผลต่อความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรเทศบาล นคร
นนทบุรี มีความพึงพอใจในระดับมาก สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการทํางาน ประกอบด้วย การจัดสถานท่ีทํางาน อุณหภูมิ 
แสง เสียง จะช่วยสร้างบรรยากาศในการทํางาน ช่วยส่งเสริมการติดต่อสื่อสาร และการประสานงานในองค์การเนื่องจากการท่ี
มีบรรยากาศในการทํางานท่ีดีจึงสามารถกระตุ้นให้บุคลากรตั้งใจทํางานอย่างเต็มท่ีและผลงานออกมาดีและการท่ีมีอุปกรณ์
ทันสมัยและครบครันก็ช่วยให้เกิดความพึงพอใจได้ มีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ประจวบ  ธูปหอม (2550) ได้ศึกษา
เร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรีผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้านอยู่ในระดับมาก  9  ด้าน  เรียงตามลําดับค่าเฉลี่ย  
ดังนี้  ความรับผิดชอบ  ความสําเร็จในการทํางาน  ลักษณะงาน  การยอมรับนับถือ  นโยบายและการบริหารงานในหน่วยงาน  
การปกครองบังคับบัญชาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ความเจริญก้าวหน้า และสภาพของการทํางาน และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ประพาฬรัศม์ิ ลิ้มสุคนธ์ (2554)ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรทางบัญชี : 
กรณีศึกษา บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การทํางานของบุคลากรทางบัญชีเครือเจริญโภคภัณฑ์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริญญา  สัตยธรรม (2550) ได้ศึกษา
เร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัทวายเอชเอสอินเตอร์เนชั่นแนลจํากัดผลจากการวิจัย
พบว่าความพึงพอใจต่อสภาพการทํางานอยู่ในระดับมาก 

3. ความพึงพอใจในการทํางานโดยรวมของบุคลากรเทศบาลนครนนทบุรี อยู่ในระดับปานกลางโดยมีความพึงพอใจ
ในด้านมีความสุขกับผลการปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจในการยุติความขัดแย้งและแก้ไขปัญหาในหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชามี
ความเป็นกันเองและรับฟังข้อคิดเห็น พอใจกับเงินเดือนท่ีได้รับ และมีความพึงพอใจในด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ซ่ึง
การท่ีมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางอาจเกิดจากการท่ีบุคลากรยังไม่พอใจกับปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ ในท่ีทํางานยังขาดความเหมาะสม มีท่ีพักผ่อนไม่เพียงพอ และขาดวัสดุอุปกรณ์ท่ีครบครัน ทันสมัย หรือเกิดจาก
การท่ีผลตอบแทนยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ซ่ึงมีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ มัณฑนา เสนาธรรม (2545) ได้ศึกษาเร่ืองความ
พึงพอใจในการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดลําปาง ผลจากการวิจัยพบว่าพนักงานมีความ
พึงพอใจในการทํางานต่อปัจจัยจูงใจ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลางได้แก่เงินเดือนและสวัสดิการ ความสัมพันธ์กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา นโยบายและการบริหารงาน สภาพการทํางาน และมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประพาฬรัศม์ิ ลิ้มสุคนธ์ 
(2554) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรทางบัญชี : กรณศีึกษา บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ 
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรทางบัญชีเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้แก่ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในการทํางานส่งผลต่อความพึงพอใจในการทํางาน 

4.ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความพึงพอใจกับความพึงพอใจในการทํางานมีด้วยกัน 4 ด้าน ปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยด้านงาน ปัจจัยด้านกลุ่มและองค์กรและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม จากการหาค่าความสัมพันธ์ ทางสถิติ ยอมรับ
สมมติฐานด้านปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ท่ีระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงสรุปได้ว่า 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทํางานอาจเนื่องมาจากการท่ีบุคลากรได้ทํางานในสภาพท่ี
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เหมาะสมเอ้ืออํานวยในการทํางานทําให้เกิดการทํางานอย่างมีความสุข และงานออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ครบถ้วนสมบูรณ์ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประพาฬรัศม์ิ ลิ้มสุคนธ์ (2554) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ทํางานของบุคลากรทางบัญชี : กรณีศึกษา บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การทํางานของบุคลากรทางบัญชีเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้แก่ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การทํางาน 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรเทศบาลนครนนทบุรี ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ
ดังนี้ 

1. ทางด้านปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรเทศบาลนครนนทบุรี  
ปัจจัยด้านกลุ่มและองค์การมีผลต่อความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรเทศบาล นครนนทบุรี ผลจากการ

ทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านกลุ่มและองค์การอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนะว่า ผู้บังคับบัญชาควรให้
คําแนะนํากับลูกน้องให้มากขึ้น และจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ
การประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการทํางานมีผลต่อความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรเทศบาล นครนนทบุรี 
ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการทํางานอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้ศึกษาขอเสนอแนะว่า 
ควรเพ่ิมวัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัย และเพียงพอเหมาะสม และเพ่ิมสถานท่ีพักผ่อนให้กับบุคลากร เพ่ือสร้างบรรยากาศใน
การทํางานและความพึงพอใจให้กับบุคลากร 

2. ความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรเทศบาลนครนนทบุรี ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความพึง
พอใจในการทํางานนั้นอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนะว่าควรปรับปรุงทางด้านสภาพแวดล้อมในท่ีทํางาน
ให้เหมาะสมแก่การทํางาน และปรับอัตราเงินเดือนให้เหมาะกับความรู้ความสามารถกับบุคลากร และผู้บังคับบัญชาควรเข้ามี
ส่วนร่วมในการทํางานให้มากข้ึน และรับฟังความคิดเห็นหรือให้คําปรึกษากับลูกน้องเพื่อให้เกิดการร่วมมือและสร้างความ
ไว้วางใจในการทํางาน และปรับปรุงการแก้ไขปัญหาและยุติความขัดแย้งในหน่วยงานเพ่ือให้เกิดบรรยากาศท่ีเหมาะแก่การ
ทํางานและมีความสุขกับงานก็จะเกิดความพึงพอใจในงาน 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวเนื่องในอนาคต 

1. ควรมีการศึกษาปัจจัยในด้านอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทํางานเพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างความพึงพอใจ
ในการทํางานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ 

2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและการจูงใจ 
3. ควรทําวิจัยในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสายอ่ืน ๆ เพ่ือท่ีจะนําข้อมูลท่ีได้รับมาพัฒนาองค์การให้ดีข้ึน 
 

บทสรุป (Conclusion) 
จากการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการทํางานบุคลากรเทศบาลนครนนทบุรี สามารถสรุปได้ว่าบุคลากร

เทศบาลนครนนทบุรี มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการทํางาน โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก  ปัจจัยอันดับ 1 คือปัจจัยส่วนบุคคล ระดับรองลงมาคือปัจจัยด้านงาน และ ปัจจัยด้านกลุ่มและองค์การ และ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการทํางานตามลําดับ และระดับความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรภาพรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง นอกจากนี้ยังพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน ระดับเงินเดือนท่ีแตกต่างกันมีความพึงพอใจ
ในการทํางานไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทํางานของ
บุคลากรเทศบาลนครนนทบุรีในมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง การศึกษาคร้ังนี้มุ่งหวังสร้างความพึงพอใจในการทํางาน
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน ดังนั้นหากองค์กรทราบว่าปัจจัยใดท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการทํางาน และนําปัจจัย
เหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไข ลดจุดบกพร่อง เพ่ือสร้างความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร ก็จะทําให้เกิดความพึงพอใจในการ
ทํางานและทํางานได้มีประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
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