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 การวิจัยเร่ือง ทัศนคติและปัจจัยทางด้านบัญชี ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการด ารงชีพของ
ขา้ราชการและพนกังานราชการเหล่าทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก(พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร) มีวตัถุประสงค ์(1) 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการด ารงชีพของขา้ราชการและพนกังานราชการเหล่าทหารการเงิน (2) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร์ต่างกนัท าให้ความพึงพอใจในการด ารงชีพของขา้ราชการและพนักงานราชการเหล่าทหารการเงิน
ต่างกนั (3) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นทศันคติและปัจจยัดา้นบญัชีท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการด ารงชีพของขา้ราชการ
และพนกังานราชการเหล่าทหารการเงิน 
  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการและพนกังานราชการเหล่าทหารการเงิน กรมการเงิน
ทหารบก(พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร) จ านวน 291 คน ใชก้ารหลกัการค านวณก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดย Taro Yamane 
โดยใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ 
ค่าร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยการทดสอบแบบ t – test  แบบสถิติ
แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)  และถา้หากพบความแตกต่างจะท าการทดสอบเป็นรายคู่ดว้ยสถิติ LSD และ
สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นประชากร ไดแ้ก่ ชั้นยศ ท่ีต่างกนั ท าให้ความพึงพอใจในการด ารง
ชีพต่างกนั อย่างมีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ปัจจยัทางดา้นบญัชี ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายและรายได ้มีผลต่อความพึง
พอใจในการด ารงชีพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และปัจจัยด้านทัศนคติ ได้แก่ ความพึงพอใจใน
ระยะเวลาการท างานท่ีได้รับ ความรู้สึกผูกพนักับผูบ้ังคับบัญชาท่ีท่านท างานด้วย และความรู้สึกผูกพนักับ
หน่วยงานท่ีท่านท าอยู ่มีผลต่อความพึงพอใจในการด ารงชีพของ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ค ำส ำคัญ : ทศันคติ ปัจจยัทางดา้นบญัชี ความพึงพอใจในการด ารงชีพ 
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ABSTRACT 
 
 Research subject Attitudes and Factors in Accounting That Affects the Satisfaction of 
Living of Government officials And Government employees Financial Soldiers Royal Thai 
Army Finance Department (Bangkok Area) Intended to ( 1 )  Study the satisfaction of living of 
government officials and government employees. financial soldiers. (2 )  to study the different 
demographic factors that resulted in the satisfaction of living of government officials and 
government employees financial soldiers. And (3) to study attitude factors and accounting 
factors that affects the satisfaction of living of government officials and government employees. 
financial soldiers. 
 The samples of this study are government officials and government employees, 291. 
The sample size was calculated by Taro Yamane using random sampling. The questionnaire 
was used as a research tool. The statistics used in the analysis were percentage, frequency, mean 
and standard deviation. The hypothesis was tested with t-test, One way ANOVA, and if 
differences were found, paired tests were performed using LSD and Multiple Regression. 
 The study found that Demographic factors such as different ranks resulted in different 
living satisfaction. with a statistically significant level of 0.05. Accounting factors such as 
expenses and income Affects the satisfaction of living the statistical significance at the 0.05 
level and the attitude factor were satisfaction with the length of work received. A sense of 
attachment to the supervisors you work with. and feeling connected to the agency you are 
working in Affects the satisfaction of living statistically significant at the 0.05 level  
 
Keywords: attitude, accounting factors satisfaction with living 
 
บทน ำ 
 ภายใตส้ถานการณ์ในปัจจุบนัการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ท่ีเร่ิมมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 
ปีท่ีแลว้ ก่อให้เกิดความกงัวลกบัประชาชนไทยรวมถึงบุคลากรขา้ราชการและพนกังานราชการเหล่าทหาร
การเงินอีกคร้ัง ทั้ งความกังวลจากการติดโรคและความกังวลจากผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 
ประชาชนขาดความมัน่คงของการท างานและรายได้ ท าให้มีผลกระทบแรงในแง่การสูญเสียรายไดแ้ละ 



การท างาน หน่วยงานภาครัฐไม่วา่จะเป็นขา้ราชการ พนกังานราชการ หรือลูกจา้ง ยอ่มมีสวสัดิการท่ีใหค้วาม
มัน่คงกบับุคคลกลุ่มน้ีได ้  ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจในเร่ือง ทศันคติและปัจจยัทางดา้นบญัชีท่ีมีผลต่อ
ความพึงพอใจในการด ารงชีพ ของขา้ราชการและพนกังานราชการเหล่าทหารการเงิน เพื่อให้ทราบถึงปัจจยั
ทางด้านบัญชีและทัศนคติด้านต่าง ๆ ท่ีอาจจะส่งผลต่อความพึงพอใจในการด ารงชีพของบุคคลากร
ขา้ราชการและพนกังานราชการเหล่าทหารการเงิน เพื่อให้ทราบถึงขอ้มูลและน าผลการวิเคราะห์ท่ีไดไ้ปใช้
เป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับความพึงพอใจท่ีจะส่งผลให้
บุคคลากรขา้ราชการและพนักงานราชการเหล่าทหารการเงินไปในทิศทางท่ีดี และมีผลต่อการปฏิบติังาน
ต่อไป เพื่อเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจของบุคคลากรขา้ราชการและพนกังานเหล่าทหารการเงิน 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการด ารงชีพของขา้ราชการและพนกังานราชการเหล่าทหารการเงิน 
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ต่างกันท าให้ความพึงพอใจในการด ารงชีพของ
ขา้ราชการและพนกังานราชการเหล่าทหารการเงินต่างกนั 
  3. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นทศันคติและปัจจยัดา้นบญัชีท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการด ารงชีพของ
ขา้ราชการและพนกังานราชการเหล่าทหารการเงิน 
 
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
  1. เพื่อใหท้ราบถึงความพึงพอใจในการด ารงชีพของขา้ราชการและพนกังานราชการเหล่าทหาร
การเงิน เพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุดกบัองคก์ร 
  2. เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ว่าขา้ราชการและพนักงานราชการเหล่าทหาร
การเงินมีความพึงพอใจต่อการด ารงชีพ 
  3. เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัดา้นทศันคติและปัจจยัดา้นบญัชีว่ามีผลต่อความพึงพอใจในการด ารง
ชีพของขา้ราชการและพนักงานราชการเหล่าทหารการเงินหรือไม่ เพื่อท่ีจะไดน้ ามาปรับปรุงแกไ้ขซ่ึงน าไปสู่
พฒันาในล าดบัต่อไป 
 
สมมติฐำนกำรวิจัย 
  1. ปัจจยัด้านประชากร ได้แก่ เพศ อายุ อายุราชการ (นับตั้งแต่วนัท่ีบรรจุ) ชั้นยศ ระดับ
การศึกษา สังกดัหน่วยงาน ต่างกนัน่าจะมีความพึงพอใจในการด ารงชีพของขา้ราชการและพนกังานราชการ
เหล่าทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก(พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร) แตกต่างกนั 
  2. ปัจจัยด้านทัศนคติและปัจจัยด้านบัญชี มีผลต่อความพึงพอใจในการด ารงชีพของ
ขา้ราชการและพนกังานราชการเหล่าทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก(พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร) 
 



แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
  ทฤษฎีล ำดับช้ันควำมต้องกำร ไดก้ าหนดว่าความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษย ์และเป็น
ส่ิงจ าเป็นท่ีสุดส าหรับการด ารงชีวิตเพื่อความอยู่รอด ซ่ึงในองคก์รจะส่ิงท่ีเป็นการสะทอ้นถึงความตอ้งการ 
ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการต่าง ๆ อันเป็นส่ิงตอบแทนท่ีออกมาในลักษณะเป็นตัวเงิน และ
ผลประโยชน์เก้ือกูล เพื่อให้เกิดความมัน่ใจในการด ารงชีพ ความตอ้งการความมัน่คง เป็นความตอ้งการเกิด
จากความตอ้งการทางกาย ไดแ้ก่ ความมัน่คงในการปฏิบติังาน ไม่หวาดหวัน่ต่อการท่ีจะถูกไล่ออกจากงาน
โดยไม่เป็นธรรม จึงตอ้งสร้างหลกัประกนัความมัน่คงและปลอดภยัในชีวิตการงาน เช่น การมีเงินบ าเหน็จ
บ านาญเป็นตน้ ความตอ้งการความผูกพนัหรือการมีมิตรสัมพนัธ์ บุคลลทัว่ไปมีความตอ้งการการยอมรับ
จากเพื่อน มีความสัมพนัธ์ฉันทเ์พื่อน พี่นอ้ง และครอบครัว ซ่ึงมีอิทธิพลต่อความปรารถนาท่ี การไดรั้บการ
ยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา อนัแสดงให้เห็นว่าผูบ้งัคบับญัชา ไดใ้ห้ความส าคญักบับุคลากร 
(Abraham H. Maslow, 1970, pp.180 - 185) 
  Gilmer ไดศึ้กษาแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรต่าง ๆ กล่าวโดย
สรุปว่า ความมัน่คงในการท างาน คือ การไดรั้บความเป็นธรรมจากการผูใ้ตบ้งัคบับญัชาคนท่ีมีความรู้น้อย
หรือขาดความรู้ย่อมเห็นวา่ความมัน่คงในงานมีความส าคญักบัเขามากซ่ึงจะขึ้นตามอายขุองผูป้ฏิบติังาน การ
มีโอกาสไดเ้ล่ือนชั้นยศการงานสูงขึ้นการมีโอกาสกา้วหน้าจากความสามารถในการท างานย่อมท าให้เกิด
ความพึงพอใจในงาน ลกัษณะของงานของงานท่ีท า หากไดท้ างานท่ีตรงตามความตอ้งการและความช านาญ
ก็จะเกิดความพอใจและคนท่ีมีการศึกษาสูงจะมีผลความพึงพอใจใน ส่ิงแวดลอ้มในการท างาน มีส่วนช่วยให้
เกิดความพึงพอใจในการท างานได ้(Gilmer, 1967, p.380 389) 
  ทฤษฎี Side-Bet ของ Becker ไดใ้ห้ความหมายว่าบุคคลท่ีมีความผูกพนัต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดก็
เน่ืองจากเขาไดล้งทุนในส่ิงนั้น ๆ การท่ีไปท างานอยู่ในองค์กรในช่วงระยะเวลาหน่ึงนั้นจะก่อให้เกิดการ
ลงทุนซ่ึง Becker เรียกการลงทุนนั้ นว่า “Side bet” เ  เป็นการลงทุนในรูปของเวลา แรงกายแรงใจ 
ก าลงัสติปัญญา ตลอดจนการยอมเสียโอกาสบางอย่าง เช่น โอกาสในการไปท างานกับองค์กรอ่ืนเพราะ
บุคคล ผูน้ั้นย่อมคาดหวงัผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บตอบแทนจากองคก์ารในระยะยาว ไดแ้ก่ บ าเหน็จ บ านาญ 
และสวสัดิการต่าง ๆ ท่ีนอกเหนือไปจากเงินเดือน ดงันั้นการท่ีคนเราเลือกตดัสินใจท่ีจะอยูก่บัองคก์รไดน้าน
ตามระยะเวลา (Becker, 1960, pp.32-40) 
  Apple white ไดใ้ห้ความหมายความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ปฏิบติังาน เป็นความสุข
สบายท่ีไดรั้บจากสภาพการท างานความสุขจากการท างานร่วมกบัเพื่อนร่วมงานท่ีมีทศันคติท่ีดีต่องาน และ
ความพึงพอใจกบัรายไดจ้าก ในส่วนของความพึงพอใจในการปฏิบติังานเป็นเร่ืองของแต่ละบุคคล ซ่ึงจะ
ขึ้นอยูว่า่บุคคลนั้นมีความรู้สึกมาจากสภาพแวดลอ้มของการปฏิบติังาน (Apple white, 196, p.6) 
  Cohen & Uphoff ได้กล่าวว่าการมีส่วนร่วมคือการท่ีสมาชิกของชุมชนตอ้งเขา้มามีส่วน
เก่ียวขอ้งใน 4 มิติ ไดแ้ก่ (1) การมีส่วนร่วมการตดัสินใจว่าควรท าอะไรและท าอย่างไร (2) การมีส่วนร่วม



เสียสละในการพฒันา รวมทั้งลงมือปฏิบติัตามท่ีไดต้ดัสินใจ (3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์
ท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน (4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ (Cohen & Uphoff, 1981) 
  ปริญญำ สัตยธรรม (2559) ไดก้ล่าววา่ ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีต่อการ
ปฏิบติังาน ซ่ึงไดแ้ก่ สภาพการท างานดีสวยงาม ระบบงานดี เพื่อนร่วมงานดี ผูบ้งัคบับญัชาดีจะก่อให้เกิด
สถานภาพทางสังคมสูง และสามารถปรับ บุคลิกภาพของตนให้เขา้กบัสภาพสังคม ทั้งภายในและภายนอก
องค์กรได้ ดังนั้น เม่ือบุคคลสามารถปรับตวัให้เขา้กับสังคม ทั้งภายในและภายนอกองค์กรและสามารถ
ตอบสนองความจ าเป็นพื้นฐานไดย้่อมมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงท าให้บุคคลนั้นเกิดความพึง
พอใจในการท างาน และสามารถท างานไดอ้ยา่งเต็มก าลงัความสามารถ เพื่อใหเ้กิดการพฒันาการ ปฏิบติังาน
และบรรลุเป้าหมายขององคก์รทั้งในดา้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงาน 
  นภศูล มงคลสวัสดิ์ (2562) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาภาวะผูน้ าของหัวหน้างานท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จในการท างานของบุคลากรกรมการคา้ภายใน จากการศึกษาพบวา่ บุคลากรกรมการคา้ภายในท่ีมี
ต าแหน่งงานต่างกนัท าใหค้วามส าเร็จในการท างานต่างกนั อยา่งมีระดบันยัส าคญั 0.05 
  ศิรประภำ ภำคีอรรถ (2562) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจในงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านต าแหน่งงาน ของ
บุคลากรในองค์กรท่ีแตกต่างกนั ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรในองค์กรแตกต่างกนั 
อย่างมีระดับนัยส าคัญ 0.05 ซ่ึงต าแหน่งนักวิเคราะห์อาวุโส มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากกว่า
ต าแหน่งต าแหน่งนักวิเคราะห์ปฏิบติัการ และปัจจยัส่วนบุคคลด้านรายได้ พบว่า บุคลากรในองค์กรท่ีมี
รายไดต้่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีระดบันยัส าคญั 0.05 
  สมบัติ นำมบุรี (2562) ไดก้ล่าววา่ การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสใหทุ้กคนเขา้มามี
ส่วนเก่ียวขอ้งในการ ด าเนินงานพฒันาไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม โดยการร่วมคิด ร่วมตดัสินใจเพื่อ
ก าหนด เป้าหมายของสังคมและการจดัสรรทรัพยากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และปฏิบติัตามแผนการหรือ  
โครงการต่าง ๆ ดว้ยความเตม็ใจ 
  ธัญพร สินพัฒนพงค์ (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน
ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จงัหวดักรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า รายได้ท่ีต่างกันมีผลต่อ
ความพึงพอใจในการท างานของพนกังานการไฟฟ้านครหลวง จงัหวดักรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมี
ระดบันยัส าคญั 0.05 
 
 
 
 
 
 



กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

                ตัวแปรอสิระ                                                                                              ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวิธีกำรวิจัย 

กำรออกแบบวิจัย 
  เป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non - Experimental research design) ซ่ึงมีการแสวงหาค าตอบและ
เก็บขอ้มูลจากส่ิงท่ีเกิดขึ้นอยู่แลว้ตามธรรมชาติไม่มี การเปล่ียนแปลงหรือการสร้างขึ้นใหม่ ทั้งน้ี ผูวิ้จยัไดใ้ช้
เคร่ืองมือวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ประมวลผลขอ้มูลดว้ยวิธีการทางสถิติ 

ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง และวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง 
  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการและพนกังานราชการเหล่าทหารการเงิน กรมการ
เงินทหารบก (พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ) จ านวน 1,058 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีรู้ประชากรแน่นอน ก าหนดขนาด
กลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ Taro Yamane ในการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีจ านวนประชากรทั้งหมด 1,058 

ความพงึพอใจในการด ารงชีพของ
ข้าราชการและพนักงานราชการเหล่าทหาร

การเงิน กรมการเงินทหารบก 
(พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร) 

ปัจจัยด้านประชากร 
- เพศ 
- อาย ุ
- อายรุาชการ (นบัตั้งแต่วนัท่ีบรรจุ) 
- ชั้นยศ 
- ระดบัการศึกษา 
- สังกดัหน่วยงาน 
 

ปัจจัยด้านบัญชี 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
- ค่าใชจ้่ายเฉล่ียต่อเดือน 
- ภาระหน้ีสินรวมโดยประมาณ 
 

ปัจจัยด้านทัศนคติ (Attitude) 
- ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) 
- การมีส่วนร่วมในงาน (Job Involvement) 
- ความผกูพนัต่อองคก์ร (Organization Commitment) 

 
 



คน ยอมรับใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งได ้5% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดเ้ท่ากบั 
290.26 คน ดงันั้นผูวิ้จยัจึงท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 291 คน และวิธีการสุ่มตวัอยา่ง อา้งอิงจากสูตร
การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างของขา้ราชการและพนักงานราชการเหล่าทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก
(พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร) มีการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล การสุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี
ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญหรือสะดวก (Convenience Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลท่ีได้จากการเก็บขอ้มูลมาวิเคราะห์ เพื่อการตอบปัญหาการวิจยัโดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาหาคน้ควา้ 
ทบทวนแนวคิดทฤษฎี และเอกสารทางวิชาการ รวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อก าหนดกรอบแนวความคิดของ
งานวิจยัท่ีแสดงใหเ้ห็นตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งในคร้ังน้ีและน าไปสู่ขั้นตอนของการใหค้วามหมายของนิยามศพัทเ์ฉพาะ
เป็นแนวทางในการพฒันาการสร้างแบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีผูวิ้จยัก าหนด โดยการตั้งขอ้
ค าถามในแบบสอบถามตอ้งเป็นค าถามท่ีมีความครอบคลุมนิยามศพัทเ์ฉพาะ ซ่ึงการวิจยัน้ีเป็นวิธีวิจยัเชิงส ารวจท่ี
ใช้แบบสอบถามปลายปิดโดยผูว้ิจัยมีตัวเลือกค าตอบให้ผู ้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบ แบบสอบถามถูก
แบ่งเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นประชากร ส่วนท่ี 2 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยั
ทางดา้นบญัชี ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นทศันคติ ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจใน
การด ารงชีพ และส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะ 

เทคนิคกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 เม่ือผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามแลว้ จึงไดน้ าขอ้มูลนั้นมาประมวลผล
ดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) จะใช้การวิเคราะห์ขอ้มูล ร้อยละและความถ่ีใช้ในการ
อธิบาย เพศ อายุ อายุราชการ (นับตั้งแต่วนัท่ีบรรจุ) ชั้นยศ ระดบัการศึกษาและสาขาท่ีส าเร็จการศึกษาสูงสุด x̅  
และ S.D. ใช้ในการอธิบาย ปัจจยัทางด้านบญัชี ได้แก่ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือน และภาระ
หน้ีสินโดยเฉล่ีย ปัจจัยด้านทัศนคติ (Attitude) และความพึงพอใจในการในการด ารงชีพของข้าราชการและ
พนกังานราชการเหล่าทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก(พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร) 

 2. สถิติอนุมาน (สถิติเชิงอา้งอิง) (Inferential Statistics) จะใช้การวิเคราะห์สถิติ t – test กบัเพศ
เน่ืองจากเพศมี 2 กลุ่ม คือ ชาย – หญิง ใช้สถิติ One way ANOVA เน่ืองจากอายุ อายุราชการ (นับตั้งแต่วนัท่ี
บรรจุ) ชั้นยศ ระดบัการศึกษาและสาขาท่ีส าเร็จการศึกษาสูงสุด มี 3 กลุ่ม ขึ้นไป และถา้หากพบความแตกต่างจะท า

การทดสอบเป็นรายคู่ดว้ยสถิติ LSD ทศันคติและปัจจยัทางดา้นบญัชีท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการด ารงชีพของ

ขา้ราชการและพนกังานราชการเหล่าทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก ใชส้ถิติ Multiple Regression Analysis 
 
 



ผลกำรวิจัย 
 ขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
54.3 อาย ุ25 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 58.1 อายรุาชการนอ้ยกวา่ 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.4 ชั้นยศสิบตรี – สิบเอก 
คิดเป็นร้อยละ 46.7 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 59.1 สังกดัหน่วยงานกรมการเงินทหารบก คิด
เป็นร้อยละ 63.9 

 1. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการด ารงชีพของขา้ราชการและพนกังานราชการเหล่า
ทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก(พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร) โดยภาพรวม อยู่ในระดบัคะแนนมาก ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั4.18 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.526  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ความพึงพอใจใน
ความมัน่คงของงานในต าแหน่งปัจจุบนั อยูใ่นระดบัคะแนนมากท่ีสุด 
  2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการด ารงชีพของขา้ราชการและพนักงานราชการ
เหล่าทหารการเงิน จ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากร สามารถสรุปการวิจยั ไดด้งัน้ี 
  2.1 ข้าราชการและพนักงานราชการเหล่าทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก(พื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร) ท่ีมีชั้นยศต่างกนัท าใหมี้ความพึงพอใจในการด ารงชีพต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

 3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการด ารงชีพของขา้ราชการและพนกังานราชการเหล่า
ทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก (พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร) เม่ือวิเคราะห์โดยภาพรวม (Y) 
ปัจจัยทางด้านบัญชี  B SE Beta t Sig. F Sig. 
(Constant) 1.582 0.219  7.225 0.000 26.095 0.000* 
รายได(้x1) -7.292E-6 0.000 -0.175 -2.293 0.023*   
ค่าใชจ่้าย(x2) 1.037E-5 0.000 0.148 2.023 0.044*   
ภาระหน้ีสิน(x3) 5.915E-8 0.000 0.053 0.981 0.327   
ความพึงพอใจในงาน(x4) 0.237 0.042 0.281 5.582 0.000*   
การมีส่วนร่วมในงาน(x5) 0.044 0.017 0.124 2.531 0.012*   
ความผกูพนัต่อองคก์ร(x6) 0.350 0.044 0.399 7.902 0.000*   

R2 = 0.355, R = 0.596, Adjuster R Square = 0.342, SEE = 0.427  
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 3.1 พบว่าปัจจยัดา้นปัจจยัทางดา้นทศันคติ ความผูกพนัต่อองค์กร ความพึงพอใจในงาน 
การมีส่วนร่วมในงาน และปัจจยัทางด้านบญัชี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการด ารงชีพของขา้ราชการและพนกังานราชการเหล่าทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก 
(พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  3.2 พบว่าปัจจยัทางดา้นบญัชี ภาระหน้ีสินรวมโดยประมาณ ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการ 
ด ารงชีพของขา้ราชการและพนักงานราชการเหล่าทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก (พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 



  3.3 สามารถแทนค่าสมการไดด้งัน้ี 

 Y   =   0.037 + 0.350(x6) + 0.237(x4)  + 0.044(x5) + ((-7.292)( 1

106
 ))(x1) + ((1.037)(

1

105
 ))(x2) 

 
อภิปรำยผลกำรวิจัย 
  ผลการวิจยัการศึกษาทศันคติและปัจจยัทางดา้นบญัชี ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการด ารง
ชีพของขา้ราชการและพนักงานราชการเหล่าทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก(พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร) 
สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 
 1. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการด ารงชีพของขา้ราชการและพนักงานราชการเหล่า
ทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก(พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร) ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยผูต้อบแบบสอบถามให้คะแนนความพึงพอใจในความมัน่คงของงานใน
ต าแหน่งปัจจุบนั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด แสดงใหเ้ห็นวา่ ขา้ราชการและพนกังานราชการเหล่าทหารการเงิน มี
ความพึงพอใจท่ีตนเองนั้นมีความมัน่คงในการปฏิบติังานไม่กลวัต่อการท่ีจะตอ้งถูกออกจากงาน ซ่ึงใน
องคก์รมีสวสัดิการต่าง ๆ เป็นส่ิงตอบแทนให้กบัขา้ราชการและพนกังานราชการเหล่าทหารการเงิน เพื่อให้
เกิดความมัน่ใจว่างานท่ีไดป้ฏิบติัอยู่นั้นมีความมัน่คง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ทฤษฎีล าดบัชั้นความตอ้งการ ของ 

Maslow  ไดก้ล่าวไวว้่า ความตอ้งการความมัน่คงหรือความปลอดภยั  คือ ความตอ้งการทางดา้นร่างกายท่ี
ได้รับการตอบสนอง ความต้องการความมั่นคงเกิดจากความต้องอย่างหน่ึง ได้แก่ ความมั่นคงในการ
ปฏิบติังาน ไม่เกรงกลวัต่อการท่ีจะถูกออกจากงาน การสร้างหลกัประกนัความมัน่คง ไดแ้ก่ การมีบ าเหน็จ
บ านาญ มีสวสัดิการค่ารัดษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร รวมถึงสวสัดิการอ่ืน ๆ และสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ทฤษฎีของ Gilmer (1967) ซ่ึงไดก้ล่าวไวว้า่ การท่ีไดรั้บความมัน่คงจากการท างาน ไดรั้บความเป็นธรรมจาก
การบงัคบับญัชาต่อบุคคลท่ีมีความรู้น้อยหรือขาดความรู้ ซ่ึงจะท าให้เห็นว่าความมัน่คงในการท างานมี
ความส าคญัมากหรือนอ้ยนั้น จะขึ้นอยูก่บัอายรุาชการหรืออายงุานของผูป้ฏิบติังาน 
 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการด ารงชีพ ของขา้ราชการและพนักงานราชการเหล่า
ทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก(พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร) จ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากร ประกอบดว้ย 
เพศ อาย ุอายรุาชการ (นบัตั้งแต่วนัท่ีบรรจุ) ชั้นยศ ระดบัการศึกษา และหน่วยงานตน้สังกดั สามารถสรุปได้
ดังน้ีคือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีชั้นยศต่างกัน ท าให้มีความพึงพอใจในการด ารงชีพ ของขา้ราชการและ
พนกังานราชการเหล่าทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก(พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร) โดยภาพรวมต่างกนั ซ่ึง
ผูวิ้จยัมีความเห็นวา่ ต าแหน่งงานหรือชั้นยศทางทหารท่ีแตกต่างกนัเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหมี้ความพึงพอใจใน
การด ารงชีพต่างกนัทั้งในเร่ืองของความคิดและทศันคติท่ีมีต่อประสบการณ์ คนท่ีท างานมานานกว่าย่อมมี
ประสบการณ์ท่ีมากกว่าท าให้ความตอ้งการของขา้ราชการและพนกังานราชการเหล่าทหารการเงินท่ีชั้นยศ
ต่างกนันั้นมีความพึงพอใจในการด ารงชีพต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นภศูล มงคลสวสัด์ิ (2562) 
ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาภาวะผูน้ าของหัวหน้างานท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการท างานของบุคลากรกรมการ



คา้ภายใน จากการศึกษาพบว่า บุคลากรกรมการคา้ภายในท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนัท าให้ความส าเร็จในการ
ท างานต่างกนั อย่างมีระดบันัยส าคญั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิรประภา ภาคีอรรถ (2562) ได้
ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรในองค์กร จาก
การศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นต าแหน่งงาน ของบุคลากรในองคก์รท่ีแตกต่างกนั ท าใหป้ระสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์รแตกต่างกนั อยา่งมีระดบันยัส าคญั 0.05 
 3. ผลการศึกษาปัจจยัทางดา้นบญัชีท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการด ารงชีพของขา้ราชการ
และพนกังานราชการเหล่าทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก(พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร) สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 3.1 ปัจจยัทางด้านบญัชี จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีด้าน
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อความพึงพอใจในการด ารงชีพของขา้ราชการและ
พนกังานราชการเหล่าทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก (พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสามารถบ่งช้ีไดว้่าค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ของขา้ราชการและ
พนักงานราชการเหล่าทหารการเงิน ท าให้มีความพึงพอใจในการด ารงชีพต่างกนันั้นอนัมาจากสาเหตุจาก
ปัจจยัท่ีเป็นในเร่ืองของเงินเดือนของแต่ละชั้นยศหรือการพิจารณาขั้นเงินเดือนในแต่ละรอบปี ซ่ึงขึ้นอยู่กบั
ประสบการณ์ในการท างาน จึงส่งผลต่อความพึงพอใจในการด ารงชีพของขา้ราชการและพนกังานราชการ
เหล่าทหารการเงิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิรประภา ภาคีอรรถ (2562) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจ
ในงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรในองค์กร จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วน
บุคคลด้านรายได้ บุคลากรในองค์กรท่ีมีรายได้ต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม
แตกต่างกนั อยา่งมีระดบันยัส าคญั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธญัพร สินพฒันพงค ์(2560) ไดศึ้กษา
เ ร่ือง ปัจจัย ท่ี ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท า งานของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา่ รายไดท่ี้ต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนกังานการ
ไฟฟ้านครหลวง จงัหวดักรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อยา่งมีระดบันยัส าคญั 0.05   
 4. ผลการศึกษาปัจจัยทางด้านทัศนคติท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการด ารงชีพของ
ขา้ราชการและพนกังานราชการเหล่าทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก(พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร) สามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 
  4.1 ด้านความพึงพอใจในงาน ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในงานมีผลต่อความพึงพอใจในการด ารงชีพของ
ข้าราชการและพนักงานราชการเหล่าทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก(พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ Apple white (1965 : 6) ซ่ึงไดใ้หค้วามหมายความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
เป็นความสุขสบายท่ีไดรั้บจากสภาพการท างานความสุขจากการท างานร่วมกบัเพื่อนร่วมงานท่ีมีทศันคติท่ีดี
ต่องาน และความพึงพอใจกบัรายไดจ้าก ในส่วนของความพึงพอใจในการปฏิบติังานเป็นเร่ืองของแต่ละ
บุคคล ซ่ึงจะขึ้นอยู่ว่าบุคคลนั้นมีความรู้สึกมาจากสภาพแวดลอ้มของการปฏิบติังาน และสอดคลอ้งกับ
แนวความคิดของ ปริญญา สัตยธรรม (2559) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจในงาน คือ ความรู้สึกท่ีดีต่อการ



ปฏิบติังาน ซ่ึงไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี สวยงาม  ระบบงานดี เพื่อนร่วมงานดี ผูบ้งัคบับญัชาดี จะ
ก่อให้เกิดสถานภาพทางสังคมสูง และสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาพสังคมนั้น เพื่อให้เกิดการ
พฒันาการปฏิบติังานและบรรลุเป้าหมายขององคก์รทั้งในดา้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงาน 
  4.2 ดา้นการมีส่วนร่วมในงาน ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมในงาน มีผลต่อความพึงพอใจในการด ารงชีพของขา้ราชการ
และพนักงานราชการเหล่าทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก(พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร) ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
แนวความคิดของ Cohen & Uphoff (1981) ไดก้ล่าววา่การมีส่วนร่วมคือการท่ีสมาชิกของชุมชนตอ้งเขา้มามี
ส่วนเก่ียวขอ้งใน 4 มิติ ไดแ้ก่ (1) การมีส่วนร่วมการตดัสินใจว่าควรท าอะไรและท าอย่างไร (2) การมีส่วน
ร่วมเสียสละในการพัฒนา รวมทั้ งลงมือปฏิบัติตามท่ีได้ตัดสินใจ (3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน (4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ และสอดคลอ้งกบั
แนวความคิดของ สมบติั นามบุรี (2562) ไดก้ล่าววา่ การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ทุกคนเขา้มา
มีส่วนเก่ียวขอ้งในการ ด าเนินงานพฒันาไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม โดยการร่วมคิด ร่วมตดัสินใจเพื่อ
ก าหนด เป้าหมายของสังคมและการจดัสรรทรัพยากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และปฏิบติัตามแผนการหรือ 
โครงการต่าง ๆ ดว้ยความเตม็ใจ 
  4.3 ดา้นความผูกพนัต่อองคก์ร ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก ผลการศึกษาพบวา่ ความผกูพนัต่อองคก์ร มีผลต่อความพึงพอใจในการด ารงชีพของขา้ราชการ
และพนักงานราชการเหล่าทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก(พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร) ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
ทฤษฎี Side-Bet ของ Becker ไดก้ล่าวถึงว่าบุคคลท่ีมีความผูกพนัต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดก็เน่ืองจากเขาไดล้งทุนใน
ส่ิงนั้น ๆ การท่ีไปท างานอยู่ในองคก์รในช่วงระยะเวลาหน่ึงนั้นจะก่อให้เกิดการลงทุนซ่ึง Becker เรียกการ
ลงทุนนั้นว่า “Side bet” เป็นการลงทุนในรูปของเวลา แรงกายแรงใจ ก าลงัสติปัญญา  ตลอดจนการยอมเสีย
โอกาสบางอยา่ง เช่น โอกาสในการไปท างานกบัองคก์รอ่ืนเพราะบุคคล ผูน้ั้นยอ่มคาดหวงัผลประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บตอบแทนจากองค์การในระยะยาว ไดแ้ก่ บ าเหน็จ บ านาญ และสวสัดิการต่าง ๆ ท่ีนอกเหนือไปจาก
เงินเดือน ดงันั้นการท่ีคนเราเลือกตดัสินใจท่ีจะอยูก่บัองคก์รไดน้านตามระยะเวลา และสอดคลอ้งกบัทฤษฎี
ล าดบัชั้นความตอ้งการ ของ Maslow  (1970) 5 ขั้นตอน ซ่ึงไดก้ล่าวไวใ้นขั้นตอนท่ี 3 วา่ ความตอ้งการความ
ผูกพนัหรือการมีมิตรสัมพนัธ์ (Affiliation or Belonging Needs) ความปรารถนาท่ีจะได้รับการยอมรับจาก
ผูบ้งัคบับญัชาและหน่วยงานนั้น มีความสัมพนัธ์กนัแบบเพื่อน พี่นอ้ง และครอบครัวและเป็นส่วนหน่ึงของ
หน่วยงาน ซ่ึงความตอ้งการเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อความปรารถนาท่ีจะมีความสัมพนัธ์ กบัเพื่อนร่วมงาน การ
ไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา ท่ีจะแสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้งัคบับญัชาไดใ้หค้วามส าคญัในตวั
บุคลากร การมีส่วนร่วมในการท างานเป็นกลุ่มหรือทีมงาน ตลอดจนการมีความสัมพนัธ์ ในเชิงบวกกบั
ผูบ้งัคบับญัชา 
 
 



ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัส าหรับการบริหารบุคลากรเพื่อพฒันาปัจจยัดา้น
ทศันคติและปัจจยัทางดา้นบญัชีให้สอดคลอ้งกบัความพึงพอใจในการด ารงชีพของขา้ราชการและพนกังาน
ราชการเหล่าทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก(พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร) อีกทั้งใช้เป็นแนวทางพัฒนา
ขา้ราชการและพนกังานราชการเหล่าทหารการเงิน ของกรมการเงินทหารบก(พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร) ต่อไป
ในอนาคต ดงัต่อไปน้ี 

ปัจจัยด้ำนประชำกร 
 ปัจจยัดา้นประชากรดา้นชั้นยศ จากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่ ขา้ราชการและพนกังานราชการเหล่า
ทหารการเงินท่ีมีชั้นยศต่างกนั ท าใหค้วามพึงพอใจในการด ารงชีพของขา้ราชการและพนกังานราชการเหล่า
ทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก(พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร) โดยภาพรวมต่างกนั ดงันั้นหน่วยงานท่ีท่านได้
ปฏิบติังานอยู่นั้น ควรให้ความส าคญักบัทุกชั้นยศรวมถึงสนับสนุนบุคลากรภายในหน่วยงานให้ไดรั้บการ
เรียนรู้ การฝึกอบรม การพฒันาตวัเอง และเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร โดยไม่เลือกการปฏิบติั 
เพื่อท่ีจะให้บุคคลากรนั้นสามารถปฏิบติังานไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีวางไว ้เพื่อให้
บุคคลากรขา้ราชการและพนักงานราชการเหล่าทหารการเงินนั้นไดมี้โอการท่ีจะเล่ือนระดบัชั้นยศไปใน
ระดบัท่ีสูงขึ้น 

ปัจจัยทำงด้ำนบัญชี 
 ปัจจยัทางด้านบญัชี จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ขา้ราชการและพนักงานราชการเหล่าทหาร
การเงินท่ีมีรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในการด ารงชีพของขา้ราชการและพนักงาน
ราชการเหล่าทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก(พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร) ดังนั้นผูบ้ ังคับบัญชาควรให้
ความส าคญักบัการประเมินเล่ือนขั้นเงินเดือน โดยดูจากผลการปฏิบติังานท่ีเกิดขึ้นจริง และให้ความเป็น
ธรรม ในการประเมินเล่ือนขั้นเงินเดือน เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจให้กบัขา้ราชการและพนักงานราชการ
เหล่าทหารการเงิน 

ปัจจัยด้ำนทัศนคติ 
 ทัศนคติด้านความพึงพอใจในงาน มีผลต่อความพึงพอใจในการด ารงชีพของข้าราชการและ
พนกังานราชการเหล่าทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก(พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร) ดงันั้น ทศันคติดา้นความ
พึงพอใจในงานของบุคลากรท่ีมีต่อการท างาน การท่ีท าให้เกิดบุคลากรเกิดความพึงพอใจได้นั้ น 
ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งสร้างทศันคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่อการท างานและสภาพแวดลอ้มท่ีดีภายในสถานท่ี
ท างาน อนัเน่ืองเกิดมาจากปริมาณของงาน รายละเอียดของงาน ระยะเวลาของการท างาน ผู ้บงัคบับญัชา
จะตอ้งจดัสรรงานในระดบัท่ีพอดี ไม่เยอะจนเกินไปจนท าใหบุ้คลากรมีความรู้สึกนึกคิดในทางท่ีไม่ดีต่องาน
ท่ีท าอยู ่ซ่ึงการท่ีจะใหบุ้คลากรนั้นมีความสุขท่ีเกิดขึ้นจากการท างาน บุคลากรควรจะไดรั้บผลตอบแทนโดย
ผลของผลตอบแทนนั้นจะท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ และมีความรู้สึกนึกคิดท่ีจะกระตือรือร้น มีความ
มุ่งมัน่ในการท างาน มีขวญัและก าลงัใจ ซ่ึงส่งผลใหก้ารท างานของบุคคลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



ทัศนคติด้านการมีส่วนร่วมในงาน มีผลต่อความพึงพอใจในการด ารงชีพของข้าราชการและ
พนกังานราชการเหล่าทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก(พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร) ดงันั้น ผูบ้งัคบับญัชาควร
ท่ีจะมีการเปิดโอกาสให้ขา้ราชการและพนกังานราชการเหล่าทหารการเงินทุกคนเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งใน
การด าเนินพฒันา ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงอาจจะอยู่ในรูปแบบของการร่วมคิด ร่วมรับรู้ ร่วมท า 
และร่วมกนัตดัสินใจ รวมถึงการติดตามผลท่ีจะพฒันา แกปั้ญหา จดัสรรทรัพยากรหรือก าหนดทิศทางของ
องคก์รใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวด้ว้ยความเตม็ใจ 

ทัศนคติด้านความผูกพันต่อองค์กร มีผลต่อความพึงพอใจในการด ารงชีพของข้าราชการและ
พนักงานราชการเหล่าทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก(พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร) ดงันั้น ควรจะมีการจดั
กิจกรรมเพื่อสานความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ให้มีโอกาสไดท้ าความรู้จกัซ่ึง
กนัและกนั มีความรู้สึกสามคัคี จะท าใหก้ารปฏิบติังานภายในหน่วยงานนั้นเกิดมิตรภาพท่ีดีต่อกนั พร้อมทั้ง
มีความตั้งใจ เต็มใจ มุ่งมั่น และยินดีท่ีจะเสียสละในการปฏิบัติงานให้ก้าวไปถึงเป้าหมาย เพื่อท่ีจะให้
บุคลากรนั้นไดมี้โอกาสท่ีจะพิสูจน์ และแสดงถึงความสามารถของบุคคล สร้างความทา้ทายของงานท่ีท า
เพื่อให้มีโอกาสท่ีจะมีปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมภายในองคก์ร  ความไวว้างใจต่อองคก์ร และก่อให้เกิดแรงจูงใจ
ในการท างาน  
  
ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้นดว้ย ท่ีอาจจะส่งผลต่อความพึงพอใจในการด ารงชีพของข่า
ราชการและพนักงานราชการ เช่น ตวัแปรในเร่ืองของสวสัดิการท่ีได้รับ สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
ลกัษณะของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย รวมถึงตวัแปรทศันะคติดา้นอ่ืน ๆ ท่ียงัไม่ไดรั้บการศึกษาในการวิจยัคร้ัง
น้ี เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มานั้ นไปใช้ในแนวทางพัฒนาทัศนคติและความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ของ
ผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในองคก์รภายในกรมการเงินทหารบก (พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร) ต่อไป
ในอนาคต 
 2. การศึกษาคร้ังน้ีถือเป็นการศึกษาเฉพาะขา้ราชการและพนกังานราชการเหล่าหารการเงิน กรมการ
เงินทหารบก (พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร) เท่านั้น ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาให้กวา้ง
ขึ้น และครอบคลุมยิง่ขึ้น เช่น ศึกษาขา้ราชการและบุคลากรภายในกองทพับก กองทพัอากาศ และกองทพัเรือ 
เพื่อใหท้ราบถึงความคิดเห็นทศันคติและความพึงพอใจในการด ารงชีพท่ีแตกต่างและหลากหลายเพิ่มมากขึ้น 
 3. ควรมีการทดสอบโดยการน าสถิติอ่ืนมาใช้ในการวิเคราะห์ท่ีนอกเหนือจากสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ผลการวิจัยในคร้ังน้ี เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ท่ีมีความหลากหลายและแตกต่างกัน รวมถึง
การศึกษาในเชิงการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อท าความเข้าใจในระดับลึกซ้ึง ได้รับข้อเท็จจริงจากผูต้อบและ
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
 
 



บรรณำนุกรม 
ปริญญา สัตยธรรม. (2550). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท วาย เอช เอส 
  อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด. (สารนิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต , สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์).  

นภมูล มงคลสวสัด์ิ. (2562). การศึกษาภาวะผู้น าของหัวหน้างานท่ีมีผลต่อความส าเร็จ ในการท างานของ 
บุคลากรกรมการค้าภายใน. การคน้ควา้อิสระ. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, กรุงเทพมหานคร :  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง. 

ธญัพร สินพฒันพงค.์ (2560). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง 
 จังหวัดกรุงเทพมหานคร. การคน้ควา้อิสระ. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

 
ศิรประภา ภาคีอรรถ. (2562). ความพึงพอใจในงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร.  

(การศึกษาคน้ควา้อิสระ. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต , มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี). 
 
สมยศ นาวีการ. (2545). การบริหาร. กรุงเทพฯ: ชาญวิทยเ์ซ็นเตอร์. 

Applewhite, P. B. (1965). Organization Behavior Englewook Cliffs. New York: Prentice Hall.  

Cohen, J.M. , & Uphoff, N.T. (1981). Rural Development Participation: Concept and 

 Measure for Project Design Implementation and Evaluation: Rural 

 Development Committee Center for international Studies. New York: 

 Cornell University Press. 

Gilmer, V. B. (1967). Industrial and Organization Psychology. New York: McGraw-Hill. 

Steers Richard M. (1977). Antecedents and Outcome of Organizational Commitment.  
Administrative Science quarterly. 15 January. 


