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บทคัดยอ 

                   การวิจัยเชิงสำรวจนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาความพงึพอใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากรใน

สำนักงานเทศบาลตำบลบางบอและองคการบริหารสวนตำบลบางบอ จังหวัดสมทุรปราการ(2) เปรียบเทียบ

ความพึงพอใจในการปฏบิัติงานของบุคลากรในสำนักงานเทศบาลตำบลบางบอและองคการบริหารสวนตำบลบาง

บอ จังหวัดสมุทรปราการ ตามปจจัยสวนบุคคล  ประชากรที่ใชในการศึกษาคือบุคลากรในสำนักงานเทศบาล

ตำบลบางบอและองคการบริหารสวนตำบลบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 233 คน ทำการคำนวณดวยวิธี

ของยามาเน ไดกลุมตัวอยาง 148 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวยความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน 

ประกอบดวย การวิเคราะห t-test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA) หากพบความ

แตกตาง จะทำการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู โดยใชวิธี LSD (Least Significance Difference) 
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ผลการวิจัยมีดังนี้ (1) ความพึงพอใจการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเทศบาลตำบลบางบอและองคการ

บริหารสวนตำบลบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( x ̅ = 4.06 ) โดยดานที่มีคาเฉลี่ย

ความพึงพอใจมากที่สุด คือ ดานความสำเร็จในการทำงาน  รองลงมาคือดานความรบัผิดชอบในงาน และดาน

ความมั่นคงในการทำงาน ตามลำดับ   (2) บุคลากรในสำนักงานเทศบาลตำบลบางบอและองคการบริหารสวน

ตำบลบางบอ จังหวัดสมทุรปราการ ที่มี เพศ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัตงิาน

ไมตางกนั (3) บุคลากรในสำนักงานเทศบาลตำบลบางบอและองคการบริหารสวนตำบลบางบอ จังหวัด

สมุทรปราการ ที่มี อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน แตกตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมที่

แตกตางกัน  

คำสำคัญ : ความพึงพอใจ การปฏิบัติงาน  บุคลากร 

ABSTRACT  

    This research aims to (1) study personnel satisfaction in bangbo municipality office 

and Bang Bo District Administration. Samut Prakan Province  (2) Compare personnel' 

operational satisfaction in Bang Bo Municipal Office and Bang Bo District Administration. Samut 

Prakan province by personal factors  The population used in the study was personnel in 

bangbo municipal office and Bangbo Subdistrict Administration, Samut Prakan Province. Of 

these, 233 people performed the calculations in Yamane's method, and a sample of 148 

people. The tools used in the research are questionnaires, statistics used to analyze data, 

namely descriptive statistics, consisting of frequency, percentage, average, and standard 

deviation, and inferred statistics consisting of t-test analysis, one-way ANOVA analysis, and 

analyses. If differences are found, they will be compared individually using the LSD (Least 

Significance Difference) method. The findings are as follows: (1) The operational satisfaction of 

personnel of Bang Bo Municipal Office and Bang Bo Subdistrict Administration, Samut Prakan 

Province, with the overall picture being very high ( x ̅ = 4.06 ), with the most average 

satisfaction aspects being the work success side, second only to job responsibility and job 

security, respectively, (2) personnel in Bang Bo Municipal Office and Bang Bo District 

Administration, Samut Prakan province with different genders, operating periods, different 

operational satisfactions( 3) Personnel in bangbo municipal offices and Bang Bo District 
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Administration, Samut Prakan province with different ages, educational levels. Different 

monthly incomes have different overall operational satisfactions. 

Keywords : Satisfaction  Operation  Personnel 

บทนำ 

         ในปจจุบันทั้งหนวยงานภาครฐัและเอกชนตางหันมาใหความสนใจทรัพยากรบุคคลมาก ขึ้น ซึ่งถือวา คน 

เปน ทุนมนุษย ที่มีความสาํคัญ ดังนั้น เพื่อเปนการดูแลรักษาคนผูซึ่งเปนกลไกสาํคัญในการขับเคลื่อนองคกร จึง

ไดหันมาใหความสนใจกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ ผูบุคลากร มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ดี

แลว ผลการ ปฏิบัติงานยอมมปีระสิทธิภาพดตีามไปดวย การพจิารณาถึงปจจัยตางๆ ที่สงผลตอความพึงพอใจใน 

การปฏิบัติงานของผปูฏิบัติงานในองคกรนั้น อาจสงัเกตไดจากคาํถามที่เกิดข้ึนเสมอในการปฏิบติังาน ซึง่มักจะ

พบวาเปนคําถามที่สะทอนใหเห็นไดจากพฤติกรรมบางอยางของผูปฏิบติังาน ไมวาจะเปน ปญหาดานการจัด

โครงสรางขององคกร ปญหาดานงบประมาณ ปญหาดานการพิจารณาปรบัเลื่อนตำแหนง หรือเงินเดือน และ

อ่ืนๆ อีกมากมายหลายประการ ที่สงผลตอการปฏิบัติของบุคลากรในองคกร ทรัพยากรบุคคลจึงถือไดวา เปนสิ่ง

สำคัญหลัก เปนปจจัยสำคัญปจจัยหนึ่งของการปฏิบัติงาน  เปนสิ่งที่ชวยผลักดันในองคกรไดเจริญเตบิโต แข็งแรง 

ดำเนินงานตอไปได  จนบรรลุเปาหมายและหนาที่ทีต้ั่งไว  บุคลากรเปนผปูฏิบัตงิานและเปนสวนชวยในการ

ขับเคลื่อนองคกร และ องคกรนั้นจะประสบความสำเรจ็ไดตามตองการหรือไม ก็จำเปนตองอาศัยผมูีความรู 

ความสามารถ และเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานนั้นๆ  ไมวาจะเปนองคกรของภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน 

            สำนักงานเทศบาล และองคการบริหารสวนตำบล ถอืเปนองคกรหลักที่มีหนาที่รบัผดิชอบดูแลในการ

พัฒนาดานตางๆ  ไมวาจะความเปนระเบียบเรียบรอย การศึกษา สาธารณสุข และดานอ่ืนๆ ทีอ่ยูในความ

รับผิดชอบรวมถึง ความเปนอยขูองประชาชนในประเทศมีเปาหมายที่สำคัญคือคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดี

ของประชาชนตางก็มีภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบของแตละหนวยงานที่แตกตางกันไปและไดถูกกำหนดไวอยาง

ชัดเจนเพ่ือการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ องคกรทองถิ่นเหลานี้จะขบัเคล่ือน พัฒนา  และเตบิโตไมไดเลยหาก

ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพทีช่วยสงเสรมิใหองคกรสามารถไปตอได วาจะเปน ขาราชการ พนักงานจางตามวาระ 

ภารกิจตางๆ หรือ พนักงานราชการ ก็คือบุคลากรหลักของหนวยงานราชการ ทีป่ฏิบัติหนาที่ทำงานใหหนวยงาน

นั้นๆ โดยมีความมุงมัน่และมีจุดมุงหมายเพื่อใหบรรลุตามแผนการทำงาน ตามนโนบายหลักขององคกรที่ตั้งไว 

ขึ้นอยูกับปจจัยดานบุคลากรไดรับลงความเห็นวาเปนปจจัยทีส่ำคญัปจจัยหนึ่งที่ทำใหหนวยงานมีความ

เจริญรงุเรืองและประสบความสำเร็จหากหนวยงานใดมบีุคลากรที่มีความรูความสามารถและมปีระสิทธิภาพใน

การทำงานสงูก็จะสงผลใหผลงานของหนวยงานนัน้มีทั้งปริมาณและคุณภาพที่ดี อยางไรก็ตามความสามารถและ
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ทักษะความรูของบุคลากรเพียงอยางเดียวไมอาจสงเสรมิใหหนวยงานนั้นประสบความสำเรจ็ไดหากบุคลากร

เหลานั้นปราศจากความตั้งใจ หรือความพึงพอใจที่จะปฏิบติังานอยางเต็มที่ เต็มความสามารถ ความพึงพอใจของ

บุคลากรตอสิ่งตางๆในดานตางๆจึงเปนเรื่องสำคัญที่องคกรตางๆ จะตองตระหนักและเห็นความสำคัญอยูเสมอ 

เพราะวาความพอใจของบุคลากรในองคกรมีผลตอความสำเรจ็ของงานและขององคกร หากบุคลากรในองคกรไม

พอใจในงาน อาจสงผลทำใหการปฏิบัติงานมีคุณภาพที่ลดลง บุคลากรไมอยากปฏิบัติงานตอ ไมมีแรงใจในการ

ปฏิบัติงาน ในทางกลับกันหากบุคลากรมีความพึงพอใจในการทำงาน ถือวาเปนเครื่องหมายที่ดใีหเห็นถึงการ

บริหารงานที่ด ี

             ดังนั้นดวยความสำคญัและเหตุผลดังกลาวขางตน ผวูิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา และทราบถึงความพึง

พอใจในการทำงานของบุคลากรในเทศบาลตำบลบางบอและองคการบริหารสวนตำบลบางบอ เพื่อนำไปพฒันา

ปรับปรุง และเปรยีบเทียบขอแตกตางสำหรับเสรมิสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในองคกร 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเทศบาลตำบลบางบอและองคการ

บริหารสวนตำบลบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 

2. เพื่อเปรียบเทยีบความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากรในสำนักงานเทศบาลตำบลบางบอและ

องคการบริหารสวนตำบลบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ ตามปจจัยสวนบุคคล 

สมมติฐานของการวิจัย 

         ความพึงพอใจในการปฏบิัติงานของบุคลากรในสำนักงานเทศบาลตำบลบางบอและองคการบริหารสวน

ตำบลบางบอ จังหวัดสมทุรปราการ แตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคล  

ขอบเขตของการวิจัย    

1. ขอบเขตดานเนื้อหาและประเด็นการศกึษา 

ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจยัสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ  เพศ  ระดับการศึกษา  รายไดตอ

เดือน ระยะเวลาในการปฏิบัตงิานในองคกร 

ตัวแปรตาม  ไดแก ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเทศบาลตำบลบางบอและ องคการ

บริหารสวนตำบลบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 
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2. ขอบเขตของประชากร 

ประชากรที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรในสำนักงานเทศบาลตำบลบางบอ จำนวน 60 คน และ องคการ

บริหารสวนตำบลบางบอ จำนวน 173 คน รวม 2 หนวยงาน 233 คน 

3. ขอบเขตระยะเวลาดำเนนิการ ตั้งแต เดือน กุมภาพันธ ถึง เดือน เมษายน 2565 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

          1.  เพื่อทราบความถึงพอใจในแตละดานของบุคลากรในสำนักงานเทศบาลตำบลบางบอและองคการ

บริหารสวนตำบลบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 

          2.  เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรงุพัฒนาใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบคุลากร และมี

ประสิทธิภาพ สงผลตอเนื่องไปสกูารจัดการที่ด ี

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

แนวคิด ทฤษฏีสองปจจัยของเฟรดเดอริค เฮอรซเบอรก  

            เฟรดเดอริค เฮอรชเบอรก (Frederick Herzberg) นักจิตวิทยาไดคิดคนทฤษฎีแรงจูงใจในการทำงาน 

ซึ่งเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางในวงการบริหาร มีชื่อเรียกแตกตางกันออกไป  คือ Motivation 

maintenance หรือ Dual factor theory หรือ The motivation hygiene theory ขอสมมติฐานตามทฤษฎีนี้

เฮอรซเบอรก เชื่อวา คนหรือผปูฎิบัติงานจะปฎบิัติงานไดผลดมีีประสิทธิภาพไดนั้นยอมข้ึนกับความพอใจของ

ผูปฎิบัติงาน เพราะความพึงพอใจในงานจะชวยเพิ่มความสนใจในงานและเพิ่มความกระตือรือรนในการทำงาน

มากขึ้น ยอมทำใหผลผลิตสูงข้ึน ในทางตรงกันขามหากเกิดความไมพอใจในงานแลว ยอมกอใหเกิดผลเสียทำให

คนไมสนใจ ไมกระตือรือรน ผลผลิตก็ตกต่ำ หนาที่ของผูบริหารก็คือ จะตองรวูิธีที่จะทำใหผูปฎบิัติงานเกิดความ

พึงพอใจ เพื่อจะใหงานบรรลุเปาหมายและผลผลิตของงานสูงข้ึน เฮอรซเบอรก กลาววามีปจจยัอยู 2 ประการ 

คือ ปจจัยจูงใจหรือปจจัยกระตุน (Motivator factors) และปจจัยค้ำจุน หรือปจจัยสขุ-อนามยั (Hygiene 

factors)  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ปจจัยจูงใจหรือปจจัยกระตุน (Motivator factors) เปนปจจยัที่จะนำไปสูความพึงพอใจในการ

ทำงาน มีอยู 5 ประการ คือ 

1) ความสำเร็จของงาน หมายถึง การที่บุคคลสามารถทำงานไดเสร็จสิ้นและประสบความสำเรจ็ ได

เปนอยางด ี

2) การยกยองนับถือหรือการยอมรับ คือการที่บุคคลไดรบัการยอมรับนับถือ ทั้งจากกลุมเพื่อน 

ผูบังคับบัญชา หรือจากบุคคลอ่ืนทั่วๆ ไป 
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3) ลักษณะของงาน หมายถึง ความรูสึกที่ดีหรือไมดีของบุคคลที่มีตอลักษณะของงาน 

4) ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดข้ึนจากการที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงาน

ใหมๆ และมีอำนาจในการรับผดิชอบอยางเต็มที ่

5) ความกาวหนาในตำแหนงการงาน การที่ปจจยัจูงใจหรือปจจัยกระตุน ทำใหเกิดความพึงพอใจ

ในการทำงาน ก็เนื่องจากวา ความชื่นชมยินดีในผลงาน และความสามารถของตน ทำใหเกิด

ความเชื่อมั่นในตนเอง ดังนั้นผูบริหารควรใชปจจัยทั้ง 5 ประการขางตนตอผปูฎบิัติงาน จะชวย

สงเสรมิการเรียนรูและจูงใจใหคนตั้งใจทำงานจนสุดความสามารถ 

2. ปจจัยค้ำจนุ หรือปจจัยสุขอนามัย (Hygiene factors) เปนปจจัยที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอมในการ

ทำงานและเปนปจจัยที่จะสามารถปองกันการเกิดความไมพึงพอใจในการทำงาน ไดแก 

1) นโยบายและการบริหารงาน คือการจัดการและการบริหารองคการ 

2) เงินเดือน หรือคาจางแรงงาน หมายถึงความพึงพอใจหรือความไมพึงพอใจในเงนิเดือนหรือ

คาจางแรงงาน หรืออัตราการเพ่ิมเงินเดือน 

3)  ความสัมพันธกับผบูังคับบัญชา หมายถึง การติดตอพบปะพูดคยุแตมิไดหมายถึงการยอมรับนบั

ถือ 

4)  ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา หมายถึง การติดตอกับผูใตบังคับบัญชาดวยความสัมพันธอัน

ดีตอกัน 

5) ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน คือ การตดิตอพบปะพูดคุยระหวางเพื่อนรวมงานในองคการ 

6)  สถานภาพในการทำงาน หมายถึง สภาพทางกายภาพที่เอ้ือตอความสุขในการทำงาน 

7)  วิธีการปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ความรูความสามารถของผูบังคบับัญชาในการดำเนนิงาน

หรือความยุติธรรมในการบริหารงาน 

8)  ความมั่นคงในการทำงาน คือความรูสึกของบุคคลที่มีตอความมั่นคงของงานความมั่นคงของ

องคการ 

9)  สถานะของอาชีพ หมายถึง ลักษณะของงาน หรือลักษณะที่เปนองคประกอบทำใหบุคคลเกิด

ความรูสึกตองาน เชน การมีรถประจำตำแหนง เปนตน 

 

ความหมายและความสำคัญของความพึงพอใจ 

            ความพึงพอใจ หมายถึง  ความรูสึกของบุคลากรที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เก่ียวของกับวิถชีีวิตการทำงาน

ตลอดจนองคกรที่สังกัด ความพงึพอใจจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความตองการไดอยางดีและ

สมบูรณที่สุด แลวความพึงพอใจยังสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามคานิยมตลอดจนประสบการณของแตละคน 

รวมถึงระดับความพึงพอใจของแตละคนก็จะมีมาตรฐานทีไ่มเหมือนกันอีกดวย 
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         ความพึงพอใจในการปฏบิัติงาน (Working Satisfaction) ก็คือ ความรสูึกในทิศทางที่ด ีตลอดจนทัศนคติ

ในเชิงบวกที่มีตองานทีป่ฏิบัติอยู โดยบุคลากรไดรับการตอบสนองที่ดีจากองคกร ซึ่งจะทำใหเกิดขวัญและกำลังใจ

ในการทำงาน รวมถึงมีความสุขในการทำงาน ทีจ่ะสงผลใหการทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได และยังสงผลให

องคกรประสบความสำเรจ็ไดตามเปาหมายที่วางไวเปนอยางดีดวย 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

            พรภัทร  รงุมงคลทรัพย (2556)  ศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงาน บรษิัท เอ

บีบี จำกัด    ผลการศึกษาพบวา 1. )ผลการวิเคราะหระดบัความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยรวม

อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาในแตละดานหกดานความพึงพอใจในดานลักษณะงานมีคาเฉลี่ยสงูสุดคือ 3.83 

รองลงมาไดแกดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผบูังคับบญัชาดานนโยบายและการปกครองบังคับบัญชา

ดานความมั่นคงในงานดานความกาวหนาในตำแหนงงานตามลำดับและความพึงพอใจในดานคาจางและ

สวัสดิการมีคาเฉลี่ยตำ่สุดคอื 3.63   2.) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏบิัติงานพบวาพนักงานที่มี

เพศระดับการศกึษารายไดเฉลี่ยตอเดือนระยะเวลาในการปฏิบัตงิานแตกตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ไมแตกตางกันสวนพนักงานที่มีอายุตำแหนงหนาที่ปจจุบันแตกตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตาง

กันอยางมีนยัยะสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05  

                 นฤมล   มงคลแท (2550) การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการสำนัก

อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผลการศึกษาพบวา  1) ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานราชการสำนักอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมทุกดานอยู

ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานความสัมพันธกับผูรวมงานและผบูริหารดานลักษณะงาน

ดานการเปนที่ยอมรับดานสิง่แวดลอมในการทำงานดานนโยบายในการบริหารงานและดานผลตอบแทนและ

เงินเดือนอยูในระดับปานกลางสวนดานสวสัดิการและผลประโยชนและดานโอกาสกาวหนาในการทำงานอยูใน

ระดับนอย 2) พนักงานราชการที่มี ระดับการศึกษา สถานภาพสมรสแตกตางกันมีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานตางกันที่ระดับ. 05 สวนพนักงานราชการที่มี เพศ อายุ ตำแหนงงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและ

รายไดแตกตางกันมีความพงึพอใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกนั 

                ชไมพร  คงโพ (2559) ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสนิทร  ผลการศึกษาพบวา 1) ผลการวิเคราะหความพึงพอใจในการปฏบิัติงานของบุคลากร

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร 10 ดานโดยจำแนกตาม เพศ ระดับการศกึษา สายการปฎิบัติงาน 

และประสบการณในการปฏิบัตงิานของบุคลากรที่แตกตางกนัไมมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของบุคลากร

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทรอยางมนีัยยะสำคญัทางสถิตสิวนอายุและหนวยงานทีส่ั่งกัดในการ
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ปฏิบัติงานของบุคลากรที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีงานมงคล

รัตนโกสินทรอยางมีนัยยะสำคญัทางสถิติ  2) คุณภาพชีวติในการทำงานและความผูกพันตอองคกรมี

ความสัมพันธกับความพงึพอใจในการปฏิบัตงิานอยางมนีัยยะสำคัญทางสถิติและผลดังกลาวสามารถตีความไดวา

บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสนิทร 

          เจนจิราพร รอนไพลนิ (2558) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย

จำกัด(มหาชน) สาขาอรัญประเทศ จังหวัดสระแกว  ผลการศึกษาพบวา  ผลการวิเคราะหระดบัความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนจังหวัดสระแกวผลการวิจัยพบวาระดบัความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนจังหวัดสระแกวภาพรวมอยูในระดับมาก (u=3.68) เมื่อ

พิจารณาตามรายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสงูสุดคือดานความมั่นคง ในงานอ (u = 4.23 ) รองลงมาคือดาน

ลักษณะของงาน (u= 3.59 )ดานเงินเดือนและสวัสดิการ(u = 3.56 ) ดานความกาวหนาในอาชพี(u = 3.51) และ

ดานความสัมพันธระหวางผูบังคบับัญชาและเพ่ือนรวมงาน(u = 3.50 ) ตามลำดับสองผลการเปรียบเทยีบระดบั

ความพึงพอใจในการปฏบิัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนจังหวัดสระแกวจำแนกตามปจจัยสวน

บุคคล พบวาพนักงานธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนจังหวัดสระแกวที่มี เพศ อายุสถานภาพการสมรส ระดับ

การศกึษา ระดับเงินเดือนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม

แตกตางกันที่ระดบันัยยะสำคัญทางสถิติที่ .05  ไมเปนไปตามสมมุติฐานการวิจยัทุกขอ 

                  วิริยะ  คำฟู (2558) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา 1.) ปจจัยสวนบุคคลของ

กลมุตัวอยางครูผูสอนในสถานศกึษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในจงัหวัดกรุงเทพมหานครที่ใชใน

การศกึษาจำนวน 300 คนสวนใหญเปนเพศชายอายุ 31 ถึง 40 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรีเปนบุคลากร

ประเภทราชการสอนประเภทวิชาพาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ ตำแหนงครผูชูวยและมปีระสบการณสอน1-5 ป   

2. )การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูผูสอนในสถานศึกษาสงักัดสำนักงาน

คณะกรรมการอาชีวศึกษาในจังหวัดกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมความพึงพอใจในการปฏบิัติงานของขาราชการ

ครูผูสอนอยูในระดับเกณฑมากอยูในเกณฑระดับมากเมื่อพิจารณารายดานพบวาดานความสำเรจ็ของงานดาน

การยอมรบันับถือตามลำดับและดานที่มีคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจนอยที่สุดสามดานประกอบดวยดานสภาพ

การทำงานดานผลประโยชนผลตอบแทนดานนโยบายและการบริหารตามลำดับ 
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วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

          ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ บุคลากรในสำนักงานเทศบาลตำบลบางบอและองคการบริหารสวน

ตำบลบางบอ จังหวัดสมทุรปราการ จำนวน  233 คน   

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

          เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจยัครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม เพื่อนำขอมูลมา

วิเคราะห โดยแบงออกเปน 2 สวน ดังนี ้

         สวนที 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของบุคลากร ไดแก เพศ อายุ  เพศ  ระดับการศึกษา  

รายไดตอเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคกร โดยสรางลักษณะคำถามเปนแบบปลายปดใหเลือกตอบ 

(check list) จำนวน 5 ขอ 

         สวนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเทศบาลตำบล

บางบอและองคการบริหารสวนตำบลบางบอ จังหวัดสมทุรปราการ  มีจำนวนขอคำถาม 33 ขอ ซึ่งผูวิจัยได ยึด

หลักแนวคิดและทฤษฏี 2 ปจจยั ของ Frederick Herzberg  คือปจจัยจูงใจและปจจัยค้ำจุน ไดแก ดาน

ความสำเร็จในการทำงาน    ดานการยอมรับนับถือ   ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ   ดานความรับผิดชอบ   

ดานความกาวหนาในตำแหนงงาน       ดานรายไดและเงินเดือน   ดานความสัมพันธกับผบูังคับบัญชาและ

ผูใตบังคับบัญชา   ดานนโยบายและการบริหารงาน   ดานความเปนอยูสวนตวั   ดานความมัน่คงในการทำงาน 

ผลการวิจัย 

            จากการศกึษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏบิัติงานของบุคลากรในสำนักงานเทศบาลตำบลบางบอและ

องคการบริหารสวนตำบลบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุปผลการศึกษา เปน 3 สวนไดดังนี ้

         สวนที่ 1  ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล พบวา บุคลากรสำนักงานเทศบาลตำบลบาง

บอและองคการบริหารสวนตำบลบางบอ จังหวัดสมทุรปราการ  จำนวน 150 คน สวนใหญเปนเพศหญิง มีชวง

อายุระหวาง 26 – 35 ป มีระดบัการศึกษาในระดบั ปริญญาตร ี มีรายไดตอเดือนระหวาง 15,001-20,000 บาท 

และ มรีะยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคกร ต่ำกวาหรือเทากับ 5 ป   

          สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน บุคลากรสำนักงานเทศบาลตำบลบางบอ

และองคการบริหารสวนตำบลบางบอ จังหวัดสมทุรปราการ พบวา โดยภาพรวมความพึงพอใจการงานปฏิบัตงิาน
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ของบุคลากรสำนักงานเทศบาลตำบลบางบอและองคการบริหารสวนตำบลบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ อยูใน

เกณฑระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ

มากที่สุด คือ ดานความสำเร็จในการทำงาน  รองลงมาคือดานความรับผิดชอบในงาน และดานความมั่นคงใน

การทำงาน ตามลำดับ    

           สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจในการงานปฏบิัติงานของบคุลากรสำนักงาน

เทศบาลตำบลบางบอและองคการบริหารสวนตำบลบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล

วิเคราะหดวยการทดสอบคาที (t-test ) และ One-Way Anova พบวา  

1. บุคลากรในสำนักงานเทศบาลตำบลบางบอและองคการบริหารสวนตำบลบางบอ จังหวัด

สมุทรปราการ ที่มี เพศ ตางกันความพึงพอใจในการปฏบิัติงานไมตางกนั 

2. บุคลากรในสำนักงานเทศบาลตำบลบางบอและองคการบริหารสวนตำบลบางบอ จังหวัด

สมุทรปราการ ที่มี อายุ แตกตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมที่แตกตางกัน เมื่อ

พิจารณารายดานพบวา บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานแตกตางกัน ในดานการไดรับการ

ยอมรับ     ดานนโยบายและการบริหาร   ดานการบงัคับบัญชาและควบคุมดูแล   ดานความสมัพันธ

ระหวางบุคคล  ดานความมั่นคงในการทำงาน     ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ   ดาน

สภาพแวดลอมการทำงาน  สวนดานอ่ืนๆพบวาไมแตกตางกัน 

3. บุคลากรในสำนักงานเทศบาลตำบลบางบอและองคการบริหารสวนตำบลบางบอ จังหวัด

สมุทรปราการ ที่มี ระดับการศึกษา แตกตางกนัมคีวามพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมที่แตกตาง

กัน เมื่อ  พิจารณารายดานพบวา บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันใน ดานการ

บังคับบัญชาและควบคุมดูแล   ดานความมั่นคงในการทำงาน    ดานคาตอบแทนและสวสัดิการ   

สวนดานอ่ืนๆพบวาไมแตกตางกัน 

4. บุคลากรในสำนักงานเทศบาลตำบลบางบอและองคการบริหารสวนตำบลบางบอ จังหวัด

สมุทรปราการ ที่มี รายไดตอเดอืน แตกตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมที่แตกตาง

กัน เมื่อ  พิจารณารายดานพบวา บุคลากรมีความพึงพอใจในดานความสำเร็จในการทำงาน  ดาน

การไดรับการยอมรับ    ดานลักษณะงาน     ดานความรับผิดชอบในงาน   ดานการบังคบับัญชาและ

ควบคุมดูแล    ดานความมัน่คงในการทำงาน    ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ  ดาน

สภาพแวดลอมการทำงาน สวนดานอ่ืนๆพบวาไมแตกตางกัน      

5. บุคลากรในสำนักงานเทศบาลตำบลบางบอและองคการบริหารสวนตำบลบางบอ จังหวัด

สมุทรปราการ ที่มี ระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน ตางกันความพงึพอใจในการปฏิบัติงานไมตางกัน 
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อภิปรายผล 

              การศกึษาเรื่อง  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเทศบาลตำบล

บางบอและองคการบริหารสวนตำบลบางบอ จังหวัดสมทุรปราการ การศึกษาในครั้งนี้ไดใชทฤษฏีสอง

ปจจัย ของ เฮอรเบอรก โดยแบงเปน 2 ปจจัย คือ ปจจัยจูงใจ ไดแก  ดานความสำเรจ็ในการทำงาน  

ดานการไดรับการยอมรับ ดานลักษณะงาน   ดานความรับผิดชอบในงาน   ดานความกาวหนาในการ

ทำงาน  และ ปจจัยคำ้จุน  ไดแก  ดานนโยบายและการบริหาร  ดานการบังคับบัญชาและการ

ควบคุมดูแล   ดานความสัมพันธระหวางบุคคล  ดานความมั่นคงในการทำงาน  ดานคาตอบแทนและ

สวัสดิการ  ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน  สามารถอภิปรายผลไดดงันี้  

1.จากการศกึษาความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากรในสำนักงานเทศบาลตำบลบางบอและ

องคการบริหารสวนตำบลบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมความพึงพอใจในการปฏบิติังาน

ของบุคลากร อยูในเกณฑระดับมากในทุกดาน ทั้งนี้ ในสำนักงานเทศบาลตำบลบางบอและองคการ

บริหารสวนตำบลบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ  วัดผลสัมฤทธ์ิในงานโดยกำหนดตัวเปาหมายตางๆ 

เพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัตงิาน ไดอยางมปีระสิทธิภาพ และพึงพอใจงานปฏิบัติงานของตนเอง 

สอดคลองกับ   ปวรรัตน  เลิศสวุรรรณเสร ี(2555) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษประจำปการศึกษา 2555 ผลการศึกษาพบวา ระดับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษประจำปการศึกษา 2555 โดยภาพรวมอยูในเกณฑระดับมาก  

เชนเดียวกับ พรภัทร รงุมงคลทรพัย (2556) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัท เอบีบี จำกัด  ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เอบีบี 

จำกัด  โดยภาพรวมอยูในเกณฑระดับมาก  เชนเดียวกับ เจนจิราพร  รอนไพลนิ (2558) ศึกษาเรื่อง 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบวาความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยภาพรวมอยูในเกณฑระดับ

มาก  โดยสรุปไดวา ความสำเรจ็ของงาน หรือผลงานตางๆที่เกดิขึ้นเกิดจากตัวบุคลากรที่พึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน  ทีท่ำสำเรจ็ตามระยะเวลา เปาหมาย ที่กำหนด สอดคลองกับ ทฤษฏีของ เฮอรเบอรก  

ความสำเร็จในงานที่ทำของบุคคล คือการที่บุคคลนั้นทำไดเสร็จสิ้น ประสบความสำเรจ็เปน

ความสามารถในการแกปญหาตางๆ การรูจักปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนการแกปญหาตางใน

งาน เมื่อบุคลากรมีความสามารถ ความรู และการแกปญหา และไดรับผลตอบแทน สวัสดิการทีด่ ี

ผลงานที่ออกมาสำเร็จจึงเกิดความรูสึกพึงพอใจและภาคภูมิใจกับงานนัน้ๆ 
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           ผลการเปรียบเทยีบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเทศบาลตำบล

บางบอและองคการบริหารสวนตำบลบางบอ จังหวัดสมทุรปราการ จำแนกตามปจจัยสวนบุคคลพบวา     

-  เพศ และ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  ตางกันทำใหความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

โดยรวมไมตางกัน  ทัง้นีป้จจุบันมีความเทาเทียมเกิดขึ้นมาก และไมมีการแบงแยกหญิง ชาย ยอมรับ

สิทธ์ิในกันและกันมากขึ้น รวมถึงระยะเวลาในการปฏิบัติงานหากบุคลากรมีความพึงพอใจ และ

ศักยภาพที่มาพอก็สามารถดำเนินการตอไปได  ซึ่งสอดคลองกบั  นฤมล   มงคลแท ( 2550 ) ศกึษา

เรื่อง การศกึษาความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของพนักงานราชการ สำนักอำนวยการ สำนักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  เชนเดียวกับ เจนจิราพร   รอนไพลิน ( 2558 )    ศึกษาเรื่อง 

ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) จังหวัดสระแกว ผลการศึกษา

พบวาปจจัยดานเพศ ไมสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัตงิาน เชนเดียวกับ สรัญญา  วรรณศลิป ( 

2556 ) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสานศึกษา สังกัดสำนกังาน

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาครทูี่มีเพศตางกัน ไมสงผลตอความพงึพอใจในการ

ปฏิบัติงาน เชนเดียวกับ พรภัทร รงุมงคลทรัพย (2556) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานบรษิัท เอบีบี จำกัด  ผลการศึกษาพบวา พนักงานที่เพศ ระดับการศึกษา รายได ระยะเวลาใน

การปฎิบัติงานตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทีไ่มตางกัน 

-    อายุ  ระดับการศกึษา และ รายไดตอเดือนตางกนั ทำใหความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร โดยรวมตางกัน สอดคลองกลับ วิริยะ คำฟู ( 2558 ) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานขงครูผสูอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจงัหวัด

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา อายุ  ระดับการศกึษา และ รายไดตอเดือนตางกัน ทำใหความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยรวมตางกนั ทั้งนี้อาจจะมาจากดานประสบการณ อายุมาก 

ระดับการศึกษาและรายไดที่สงูกวา อาจจะมปีระสบการณมากกวา ทั้งนี้ก็อาจจะขึ้นอยูกับลักษณะของ

งานดวย สอดคลองกับ  สพุิชญา    อุรเคนทรเนตร   ( 2553 )  ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักการคลังและสินทรพัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการศึกษาพบวา บุคลากรที่มี อายุ ระดับการศึกษา หรือรายไดตางกัน มีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานโดยรวมตางกัน   ทั้งนี้ อายุรายได การศกึษาตางกัน  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

โดยรวมตางกนั  อาจเปนเพราะวาชวงอายุ และชวงวัยที่ตางกัน แตก็อาจไมใชตัวบงชี้ความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงาน 
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ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 

1. ศึกษาปจจัยในดานอ่ืนๆเ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลบางบอและองคการบริหารสวนตำบลบางบอ 

จังหวัดสมุทรปราการ 

2. ศึกษาปญหาและอุปสรรค ของ พนักงานที่ปฏิบัติงานในสำนกังานเทศบาลตำบลบางบอและองคการ

บริหารสวนตำบลบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อจะไดทรายถึงสาเหตุอีกหนึ่งดานที่อาจจะมสีวนทำ

ใหเกิดความพึงพอใจ 
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