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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมาย เพื่อศกึษาความพงึพอใจของขา้ราชการ ต่อกองการเงนิ สงักดักรมราชองครกัษ์ 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ขา้ราชการสงักดักรมราชองครกัษ์ จ านวน 230 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็
รวบรวมขอ้มูล คอื แบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การ
วเิคราะหค์่าท ีการวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว การวเิคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใชว้ธิคีวามแตกต่างอย่าง
มนีัยส าคญัน้อยที่สุด และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เพียร์สนั ซึ่งการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติทัง้หมดนี้ใช้โปรแกรม 
ส าเรจ็รปู  
 ผลการวจิยัขอ้มลูทัว่ไปพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ เป็นขา้ราชการชัน้ประทวน เพศชาย อายุ 29 – 39 ปี 
สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน ระดับการศึกษาปริญญาตรี ระยะเวลาการท างาน 21 – 30 ปี รายได ้ 
8,000 – 23,999 บาท  
 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทศันคติของข้าราชการ ต่อกองการเงิน สงักดักรมราชองครกัษ์ ด้านระบบการ
ใหบ้รกิาร ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร โดยรวมอยู่ในระดบัด ี 
 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจของข้าราชการ ต่อกองการเงนิ สงักดักรมราชองครกัษ์ ต่อการ
ใหบ้รกิารของแผนกบญัช ีแผนกควบคุมการเบกิจ่าย แผนกรบัจ่ายเงนิ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ข้าราชการที่มี อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาการท างาน 
รายได้ แตกต่างกนัมีความพงึพอใจต่อการให้บริการของแผนกบญัชี แผนกควบคุมการเบิกจ่าย แผนกรบัจ่ายเงิน 
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ทศันคติการใหบ้รกิารมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจ ของขา้ราชการ ต่อการให้บรกิารของแผนกบญัช ี
แผนกควบคุมการเบกิจ่าย แผนกรบัจ่ายเงนิ ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 
0.01 
 
ค าส าคญั: ความพงึพอใจ ขา้ราชการ กองการเงนิ 
 
 
 
______________________________ 
1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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Abstract 

 This research aims to study about Government officials’ satisfaction with the financial under  Royal 
Aide-De-Camp Department. The sample group used in this research was 230 government officials in Royal 
Aide de Camp Department. Tools used in collection of data were questionnaires. Statistics used in analysis 
of data, including percentage, mean, standard deviation, t-test analysis, one-way variance analysis, analysis 
of difference in pairs using least significant difference and Pearson product moment correlation caefficient. All 
statistical analysis of data used package program. 

 The result of research with general data found that most of respondents were non-commissioned 
government officers, male, aged 29-39 years, being married/stayed together, level of education : Bachelor’s 
Degree, work period : 21-30 years, income : Baht 8,000-23,999. 

 Analysis of information in the aspect of attitude of government officials towards the Finance Division, 
attached to Royal Aide de Camp Department, in service providing system, service providing process, service 
providers, and in the overall attitude, were in good levels. 

 Analysis of information in the satisfaction of government officials towards the Finance Division, 
attached to Royal Aide de Camp Department in providing service of the Accounting Division, Disbursement 
Control Division and Money Receipt and Payment Division, in the overall satisfaction, ware in high levels. 

 Hypotheses testing result found that government officers having different age, marital status, 
education level, work period and income, had different satisfaction towards providing service of the 
Accounting Division, Disbursement Control Division and Money Receipt and Payment Division, with statistical 
significance at the levels of 0.05. 
 The attitude towards providing service had relationship with satisfaction of government officials 
towards providing service of the Accounting Division, Disbursement Control Division and Money Receipt and 
Payment Division, in the same direction, in moderate level with statistical significance at levels of 0.01. 
 
Keywords: Satisfaction, Government Officials, Financial Under 
 

บทน า 
 ความพึงพอ ใ จ ของผู้ ม า รับบ ริก า ร  ถื อ เ ป็นป ัจ จัย ส า คัญที่ ว ัดคว ามส า เ ร็ จ ใ นการ ให้บ ริก า ร  
การทีจ่ะท าใหผู้ร้บับรกิารเกดิความพงึพอใจ ต้องอาศยัปจัจยัหลายดา้น เช่นลกัษณะของบรกิาร ขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 
บุคลกิภาพของผูใ้หบ้รกิาร สถานทีแ่ละสภาพแวดลอ้มของหน่วยงาน ซึง่ปจัจยัเหล่าน้ีจะส่งผลใหผู้ร้บับรกิารเกดิความ
พอใจสงูสดุและช่วยใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็ 

 ในการด าเนินงานใดๆ กต็าม การบรหิารงานบุคคลเป็นปจัจยัส าคญัประการหน่ึงต่อความส าเรจ็ของหน่วยงาน 
ความส าเรจ็ของหน่วยงานขึน้อยู่กบัประสทิธภิาพของผู้ปฏบิตัิงาน โดยประสทิธภิาพในการท างานขึน้อยู่กบัวธิกีาร
บรหิารงานบุคคลเพื่อให้ผู้ปฏบิตัิงานมีความพึงพอใจในการท างาน เพราะหากผู้ปฏบิตัิงานมีความพึงพอใจในการ
ท างาน จะท าใหเ้ขาเหล่านัน้ปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ อุทศิก าลงักาย ก าลงัใจ และสติปญัญาใหก้บังานทีท่ า 



3 
 

 
 

ทัง้ยงัท าใหผู้ป้ฏบิตังิานมสีมัพนัธภาพอนัดกีบับุคคลอื่นในหน่วยงาน บุคคลภายนอก ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ทีต่้อง
ประสานงานร่วมกนัอกีดว้ย ในทางตรงกนัขา้ม หากผูป้ฏบิตัิงานไม่มคีวามพงึพอใจในการท างาน เขาจะขาดความเอา
ใจใส ่และขาดความกระตอืรอืรน้ในการท างาน หลบเลีย่งงาน หรอืขาดงาน ซึง่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่หน่วยงานได้ 
 กรมราชองครักษ์  มีภารกิจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยราชองครักษ์และนายต ารวจราชส านัก  
มี ส มุ ห ร า ช อ ง ค รั ก ษ์ เ ป็ น ผู้ บั ง คั บ บัญ ช า รั บ ผิ ด ช อ บ  ไ ด้ แ ก่  ก า ร ถ ว า ย ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ส า ห รั บ 
องคพ์ระมหากษตัรยิ ์พระราชนิี พระรชัทายาท ผูส้ าเรจ็ราชการแทนพระองค ์พระบรมวงศานุวงศ ์ผูแ้ทนพระองค ์และ
พระราชอาคนัตุกะ ทัง้นี้ ต้องปฏิบตัิให้ถูกต้องตามพระราชประสงค์ นอกจากนัน้ ยงัมีภารกิจต่าง ๆ   อีกจ านวนมากที่
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิีนาถ และบรมวงศานุวงศ ์ทรงไวว้างพระราชหฤทยัใหก้รมราช
องครกัษ์ปฏบิตั ิซึง่เป็นพระมหากรุณาธคิุณแก่ขา้ราชการกรมราชองครกัษ์อย่างยิง่ และไดส้นองพระเดชพระคุณดว้ย
ความจงรกัภกัดตีลอดมา (กรมราชองครกัษ์ 100 ปี, 2541, 58) 
  ภารกจิดงักล่าวเป็นภารกจิทีต่อ้งปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยเคร่งครดัและมปีระสทิธภิาพอย่างสงู ดงันัน้ การปฏบิตังิาน
ในสว่นของการเงนิ ซึง่เป็นหน่วยงานทีส่ าคญัในการด าเนินงานใหบ้รรลุผลส าเรจ็ตามภารกจิของกรมราชองรกัษ์ ดว้ย
การปฏบิตังิานเกีย่วกบั การปฏบิตังิานดา้นการบัญชแีละการเงนิ มกีฎ ระเบยีบ และขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งหลายฉบบั 
ประกอบกบัตอ้งอาศยัประสบการณ์และความเชีย่วชาญ เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปตามระเบยีบ และถูกต้อง เพื่อให้
ภารกจิของกรมราชองครกัษ์ส าเรจ็ไปไดด้ว้ยด ีจงึท าใหผู้ว้จิยั สนใจทีจ่ะศกึษาความพงึพอใจของขา้ราชการในการรบั
บรกิารทางดา้นการเงนิ กองการเงนิ สงักดั กรมราชองครกัษ์ งานการเงนินบัว่าเป็นงานทีส่ าคญัอย่างยิง่ และขา้ราชการ
ทุกคนต้องมาติดต่อกบัการเงนิ เพราะเงนิเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้ภารกจิต่างๆ ส าเรจ็ลุล่วงไปด้วยด ีและต้องอาศยั
ความรอบคอบและความถูกต้องในการปฏิบัติงานและสวัสดิการต่างๆ ซึ่งเปรียบเสมียนขวัญและก าลังใจในการ
ปฏบิตังิานของขา้ราชการ ดงันัน้ การให้บรกิารจงึเป็นสิง่ที่ผู้รบัผดิชอบต้องตระหนักเป็นอย่างยิง่ว่า ผู้รบับรกิารเกดิ  
ความพงึพอใจมาก น้อยเพยีงใด ในการใหบ้รกิารดา้นต่างๆ เช่น ไดร้บัความสะดวกการมาตดิต่อการมมีนุษยสมัพนัธ ์
ตลอดจนความรู้หรือการให้ข้อแนะน าที่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น การที่ให้บริการที่ดีส่วนส าคญัก็ต้องมาจาก
พนกังานใหบ้รกิารมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน เพื่อจะท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของขา้ราชการในการรบับรกิารทางดา้นการเงนิ จ าแนกตามปจัจยัสว่นบุคคล 
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งทศันคตกิารใหบ้รกิารกบัความพงึพอใจของขา้ราชการในการรบับรกิาร
ทางดา้นการเงนิ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

 1.  แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร ์ประชากรศาสตร ์หมายถงึลกัษณะของแต่ละบุคคลทีแ่ตกต่างกนัไป 
โดยความแตกต่างทางประชากรศาสตร์จะมีอิทธิพลต่อการสื่อสาร  ลักษณะประชากรศาสตร์ (พรทิพย ์ 
วรกจิโภคาทร. 2531) 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2537) มาใช้เป็นแนวทางซึ่ง
ประกอบดว้ย 1. ตวัแปรดา้นระบบการใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ ความสะดวกในเงื่อนไขการขอรบับรกิาร ความเพยีงพอทัว่ถงึ
ของบรกิาร การมคีุณค่าใชส้อยของบรกิารทีจ่ะไดร้บั ความคุม้ค่ายุตธิรรมในราคาของระบบบรกิารทีใ่หค้วามกา้วหน้า
และพฒันาของระบบบริการ 2.ตัวแปรด้านกระบวนการให้บริการ ได้แก่ ความสะดวกในการติดต่อขอรบับริการ             
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ความรวดเรว็ในขัน้ตอนของการใหบ้รกิารความสม ่าเสมอต่อเนื่องของบรกิารที่ให้ , ความปลอดภยัของบรกิารทีใ่ห ้3. 
ตวัแปรดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิารไดแ้ก่ ความเอาใจใสใ่นงานของเจา้หน้าที ่ความเสมอภาคและเสมอหน้าทีข่องบรกิารที่
ให ้การมบีุคลกิภายและมารยาทในการบรกิาร ความซื่อสตัยส์จุรติของผูใ้หบ้รกิาร 
 3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ อเดย ์และแอนเดอรเ์ซน (Aday & Andersen. 1975 : 4) ไดใ้ห้
ความหมายของความพงึพอใจไวว้่าความพงึพอใจเป็นความรูส้กึหรอืความคดิเหน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทศันคตขิองคนทีเ่กดิ
จากประสบการณ์ที่ผู้รบับริการเขา้ไปในสถานที่ให้บริการนัน้ๆและประสบการณ์นัน้เป็นไปตามความคาดหวงัของ
ผูร้บับรกิารซึง่ความพงึพอใจจะมากหรอืน้อยนัน้ขึน้อยู่กบัปจัจยัทีแ่ตกต่างกนั 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรที่ท าการวจิยัในครัง้นี้ คอื ขา้ราชการ สงักดักรมราชองครกัษ์ในปีงบประมาณ 2554 ซึง่ก าลงั
ปฏบิตังิาน อยู่ในปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กนัยายน 2554)โดยไม่รวมถงึขา้ราชการกองการเงนิ ซึง่มี
จ านวนทัง้สิน้ 412 คน 

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ขา้ราชการ สงักดั กรมราชองครกัษ์การก าหนดกลุ่มตวัอย่างในการ
เกบ็ขอ้มลู  ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 203 คน และเพิม่จ านวนตวัอย่าง 27 คน รวมเป็นจ านวน 230 คน 
 

ผลการวิจยั 
 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเรื่ องความพึงพอใจของข้าราชการ ต่อกองการเงิน สังกัด 
กรมราชองครกัษส์ามารถสรุปผลการวจิยัโดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 สว่นตามล าดบัดงันี้ 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร ์
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร ์
 กา ร วิ เ ค ร า ะห์ ข้ อ มู ล ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลขอ งผู้ ต อบแบบสอบถ ามที่ ใ ช้ เ ป็ น ก ลุ่ มตั ว อย่ า ง  
ในการศึกษาครัง้นี้ จ านวน 230 นาย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น ข้าราชการชัน้ประทวน  
เพศชาย อายุ 29 – 39 ปี สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั การศกึษาปรญิญาตร ีระยะเวลาการท างาน 21 - 30 ปี รายได ้8,000 - 
23,999 บาท  
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลด้านทศันคติของข้าราชการ ต่อกองการเงิน กรมราชองครกัษ์ ทศันคติด้าน
ระบบการให้บริการ 
 ผลการศึกษาวจิยั พบว่า ขา้ราชการที่มาใช้บริการมทีศันคติต่อการมารบับริการ กองการเงิน กรมราช
องครกัษ์ ด้านระบบการให้บรกิารโดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่าขา้ราชการมทีศันคติต่อการ
ใหบ้รกิารอยู่ในระดบัดคีอืบรกิารข่าวสารขอ้มูลและการประชาสมัพนัธ ์ระบบขัน้ตอนในการใหบ้รกิา รความสะดวกใน
การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ความเพียงพอของเอกสารและแบบฟอร์มแต่ละประเภท การจดัเอกสารและแบบฟอร์ม            
ต่างๆ เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจการจดัใหม้เีครื่องใชส้ านกังานทีจ่ าเป็น เช่น เครื่องคดิเลข เครื่องเขยีน เป็นต้น และความ
ทนัสมยัของเครื่องมอื  
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 ทศันคติด้านกระบวนการให้บริการ 
 ผลการศึกษาวจิยั พบว่า ขา้ราชการที่มาใช้บริการมทีศันคติต่อการมารบับริการ กองการเงิน กรมราช
องครกัษ์ ดา้นกระบวนการใหบ้รกิารโดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าขา้ราชการมทีศันคตต่ิอการ
ใหบ้รกิารอยู่ในระดบัดมีากคอืความรวดเรว็ในการเบกิจ่ายเงนิ และความรวดเรว็ในขัน้ตอนของการใหบ้รกิาร 
 ทศันคติด้านเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการ 
 ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ข้าราชการที่มาใช้บริการมีทัศนคติต่อการมารับบริการ กองการเงิน  
กรมราชองครักษ์ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ขา้ราชการมทีศันคตต่ิอการใหบ้รกิารอยู่ในระดบัดคีอื ความน่าเชื่อถอืและความซื่อสตัยข์องเจา้หน้าที่ผูใ้หบ้รกิารการ
แต่งกายและบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจและตัง้ใจในการให้บรกิารแก่ท่านเจ้าหน้าที่มีความรู้
ความสามารถในการปฏบิตังิานเจา้หน้าทีย่ิม้แยม้แจ่มใสและใชค้ าพดูแบบสภุาพความสามารถในการตอบขอ้สงสยัและ
แนะน าเจา้หน้าทีม่คีวามถูกตอ้งแม่นย าในการท างานเจา้หน้าทีใ่หบ้รกิารต่อผูร้บับรกิารโดยเท่าเทยีมกนัความเอาใจใส่
และความรบัผดิชอบในการใหบ้รกิารความสะดวกในการตดิต่อขอรบับรกิารความสม ่าเสมอต่อเนื่องของบรกิารทีใ่หแ้ละ
ความเพยีงพอของเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร 
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหข์้อมูลด้านความพึงพอใจของข้าราชการ ต่อกองการเงิน กรมราชองครกัษ์ 
 ผลการศึกษาวิจัย  พบว่ า  ข้า ราชการที่ม า ใ ช้บริกา รมีความพึงพอ ใจ ต่อการมารับบริกา ร  
กองการเงนิ กรมราชองครกัษ์ โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าขา้ราชการมคีวาม
พงึพอใจต่อการใหบ้รกิารอยู่ในระดบัมากคอื ความพงึพอใจต่อการให้บรกิารของแผนกบญัช ี แผนกควบคุมการเบกิจ่าย และ
แผนกรบัจ่ายเงนิ  
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลโดยการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ข้าราชการท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ได้แก่ ชัน้ยศ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการท างาน รายได้ ต่างกนัมีความพึงพอใจต่อกองการเงินต่างกนั 
 จากการวเิคราะหข์อ้มลูสรุปไดด้งันี้ 
 1.1 เพศ  ขา้ราชการที่มเีพศแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารของแผนกบญัช ีแผนกควบคุม
การเบกิจ่าย แผนกรบัจ่ายเงนิ ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติิ 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 1.2 ชัน้ยศ ขา้ราชการ ทีม่ชี ัน้ยศแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของแผนกบญัชแีผนกควบคุม
การเบกิจ่าย แผนกรบัจ่ายเงนิ ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติิ 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  
 1.3 อายุ ข้าราชการ ที่มีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของแผนกบัญช ี 
แผนกควบคุมการเบกิจ่าย แผนกรบัจ่ายเงนิ แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้
ไว ้
 1.4 สถานภาพ  
 -  ข้า ราชการ ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจ ต่อการให้บริการของแผนกบัญช ี 
แผนกควบคุมการเบกิจ่าย แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 - ข้าราชการที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของแผนกรับจ่ายเงิน 
ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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 1.5 ระดบัการศึกษา ขา้ราชการ ทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของแผนก
บัญชี แผนกควบคุมการเบิกจ่ าย  แผนกรับจ่าย เงิน  แตกต่างกันที่ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.05  
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 1.6 ระยะเวลาการท างาน ขา้ราชการ ทีม่รีะยะเวลาการท างานแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิาร
ของแผนกบญัช ีแผนกควบคุมการเบกิจ่าย แผนกรบัจ่ายเงนิ แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.05 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 1.7 รายได้ ขา้ราชการ ทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของแผนกบญัช ีแผนกควบคุม
การเบกิจ่าย แผนกรบัจ่ายเงนิ แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ทศันคติการให้บริการมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจของข้าราชการ ต่อกอง
การเงิน สงักดักรมราชองครกัษ์ 
 2.1 ทศันคติการให้บริการมีความสมัพนัธก์บัความพึงพอใจของต่อการให้บริการของแผนกบญัชี 
 1. ด้านระบบการให้บริการมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน้คือ  
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้านระบบการให้บริการ  
มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของแผนกบญัช ีอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวโ้ดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง โดยมคี่า  r เท่ากบั 0.580 กล่าวคอื ถ้า
ขา้ราชการมทีศันคตกิารใชบ้รกิารดา้นระบบการใหบ้รกิารดขีึน้จะท าใหข้า้ราชการมคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของ
แผนกบญัชดีา้นระบบการใหบ้รกิาร เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 
 2. ด้านกระบวนการให้บริการมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน้คือ  
ปฏเิสธสมมติฐานหลกั (H0) และ ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้านกระบวนการให้บริการ มี
ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของแผนกบญัช ีอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวโ้ดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง โดยมคี่า  r เท่ากบั 0.530 กล่าวคอื ถ้า
ขา้ราชการมทีศันคตกิารใชบ้รกิารดา้นกระบวนการใหบ้รกิารดขีึน้จะท าใหข้า้ราชการมคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิาร
ของแผนกบญัชดีา้นกระบวนการใหบ้รกิาร เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 
 3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน้คือ  
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของแผนกบญัช ีอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้ง
กั บ ส ม ม ติ ฐ า น ที่ ตั ้ ง ไ ว้ โ ด ย มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ใ น ทิ ศ ท า ง เ ดี ย ว กั น ใ น ร ะ ดั บ ป า น ก ล า ง  
โดยมคี่า r เท่ากบั 0.530 กล่าวคอื ถ้าขา้ราชการมทีศันคติการใช้บรกิารด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิารดขีึ้นจะท าให้
ขา้ราชการมคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของแผนกบญัชดีา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 
 4. ทศันคติการให้บรกิารโดยรวมมคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน้คือ  
ปฏเิสธสมมติฐานหลกั (H0) และ ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ทศันคติการให้บริการโดยรวม                         
มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของแผนกบญัช ีอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวโ้ดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู โดยมคี่า r เท่ากบั 0.617 กล่าวคอื ถา้ขา้ราชการมี
ทศันคติการให้บริการโดยรวมดีขึ้นจะท าให้ข้าราชการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของแผนกบญัชี  เพิ่มขึ้นใน
ระดบัสงู 
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 2.2 ทศันคติการให้บริการมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจของต่อการให้บริการของแผนกควบคมุ
การเบิกจ่าย 
 1. ด้านระบบการให้บริการมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน้คือ ปฏเิสธ 
สมมติฐานหลัก (H0) และ ยอมรับสมมติฐานรอง  (H1) หมายความว่า ด้านระบบการให้บริการ  
มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของแผนกควบคุมการเบกิจ่าย อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวโ้ดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง โดยมคี่า  r เท่ากบั 0.547 
กล่าวคอื เมื่อขา้ราชการมทีศันคตกิารใหบ้รกิารดา้นระบบการใหบ้รกิารดขีึน้จะท าใหข้า้ราชการมคีวามพงึพอใจต่อการ
ใหบ้รกิารของแผนกควบคุมการเบกิจ่าย ดา้นระบบการใหบ้รกิาร เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 
 2. ด้านกระบวนการให้บริการมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน้คือ  
ปฏเิสธสมมติฐานหลกั (H0) และ ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้านกระบวนการให้บริการ มี
ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของแผนกควบคุมการเบกิจ่าย อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ส ม ม ติ ฐ า น ที่ ตั ้ ง ไ ว้ โ ด ย มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ใ น ทิ ศ ท า ง เ ดี ย ว กั น ใ น ร ะ ดั บ 
ปานกลาง โดยมคี่า r เท่ากบั 0.438 กล่าวคอื เมื่อขา้ราชการมทีศันคตกิารใหบ้รกิารดา้นกระบวนการใหบ้รกิารดขีึน้จะ
ท า ใ ห้ ข้ า ร า ช ก า ร มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อ ง แ ผ น ก ค ว บ คุ ม ก า ร เ บิ ก จ่ า ย  
ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 
 3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน้คือ  
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของแผนกควบคุมการเบกิจ่าย อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวโ้ดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง โดยมคี่า  r เท่ากบั 0.539 
กล่าวคอื เมื่อขา้ราชการมทีศันคตกิารใหบ้รกิารดา้นเจ้าหน้าทีผู่ใ้หบ้รกิารดขีึน้จะท าใหข้า้ราชการมคีวามพงึพอใจต่อ
การใหบ้รกิารของแผนกควบคุมการเบกิจ่าย ดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 
 4. ทศันคติการให้บรกิารโดยรวมมคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน้คือ  
ปฏเิสธสมมติฐานหลกั (H0) และ ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ทศันคติการให้บริการโดยรวม มี
ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของแผนกควบคุมการเบกิจ่าย อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง โดยมคี่า  r เท่ากบั 0.524 
ก ล่ า วคือ  เ มื่ อ ข้ า ร า ชก า รมีทัศ นคติก า ร ใ ห้บ ริก า ร โ ดยร วมดีขึ้ น จ ะท า ให้ข้ า ราชการมีความ 
พงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของแผนกควบคุมการเบกิจ่าย เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 
 2.3ทัศนคติการให้บริการมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของต่อการให้บริการของแผนกรบั
จ่ายเงิน 
 1. ด้านระบบการให้บริการมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน้คือ  
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้านระบบการให้บริการ  
มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของแผนกรบัจ่ายเงนิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวโ้ดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู โดยมคี่า  r  เท่ากบั 0.615 กล่าวคอื 
ถ้ า ข้ า ร า ช ก า ร มี ทั ศ น ค ติ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ด้ า น ร ะ บ บ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ดี ขึ้ น จ ะ ท า ใ ห้ ข้ า ร า ช ก า ร มี 
ความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของแผนกรบัจ่ายเงนิ ดา้นระบบการใหบ้รกิาร เพิม่ขึน้ในระดบัสงู 



8 
 

 
 

 2. ด้านกระบวนการให้บริการมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน้คือ  
ปฏเิสธสมมติฐานหลกั (H0) และ ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้านกระบวนการให้บริการ  
มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจต่อการให้บรกิารของแผนกรบัจ่ายเงนิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวโ้ดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง โดยมคี่า  r เท่ากบั 0.530 
กล่าวคอื ถ้าขา้ราชการมทีศันคติการใหบ้รกิารดา้นกระบวนการใหบ้รกิารดขีึ้นจะท าใหข้า้ราชการมคีวามพงึพอใจต่อ
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อ ง แ ผ น ก รั บ จ่ า ย เ งิ น  ด้ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร  เ พิ่ ม ขึ้ น 
ในระดบัปานกลาง 
 3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน้คือ  
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อการให้บรกิารของแผนกรบัจ่ายเงนิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 ซึ่ง
ส อดคล้ อ ง กับ สมมติ ฐ านที่ ตั ้ง ไ ว้ โ ดย มีค ว าม สัม พัน ธ์ ใ นทิ ศท า ง เ ดีย ว กัน ใ น ร ะดับ ป านกลา ง  โ ด ย  
มคี่า r เท่ากบั 0.562 กล่าวคอื ถา้ขา้ราชการมทีศันคตกิารใหบ้รกิารดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิารดขีึน้จะท าใหข้า้ราชการมี
ความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของแผนกรบัจ่ายเงนิ ดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 
 4. ทศันคติการให้บรกิารโดยรวมมคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน้คือ  
ปฏเิสธสมมติฐานหลกั (H0) และ ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ทศันคติการให้บริการโดยรวม มี
ความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจต่อการให้บริการของแผนกรบัจ่ายเงนิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง โดยมคี่า r เท่ากบั 0.592 
กล่าวคอื ถ้าขา้ราชการมทีศันคติการให้บรกิารโดยรวมดขีึน้จะท าให้ข้าราชการมคีวามพงึพอใจต่อการให้บริการของ
แผนกรบัจ่ายเงนิ เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากการศกึษาความพงึพอใจของขา้ราชการต่อกองการเงนิ สงักดั กรมราชองครกัษ์สามารถอภิปรายผล  
ไดด้งัต่อไปนี้ 
 สมมติฐานกลุ่มท่ี 1 ข้าราชการท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ได้แก่ ชัน้ยศ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการท างาน รายได้ ต่างกนัมีความพึงพอใจต่อกองการเงินต่างกนั พบว่า 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นทศันคตขิองขา้ราชการต่อกองการเงนิ สงักดั กรมราชองรกัษ์ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 
 เพศ  ทีต่่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของแผนกบญัช ีแผนกควบคุมการเบกิจ่าย และ แผนกรบั
จ่ายเงนิไม่ต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05   
 อายุ จากผลการวจิยัพบว่าผูเ้ขา้รบับรกิารทีม่อีายุแตกต่างกนั ต่อการใหบ้รกิารของแผนกบญัช ีและ แผนก
รบัจ่ายเงนิต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั จากผลการวจิยัพบว่าขา้ราชการที่มี
อายุระหว่าง 40 – 50 ปี มคีวามพงึพอใจทัง้แผนกบญัช ีและแผนกรบัจ่ายเงนิมากทีสุ่ด เนื่องจาก ในช่วงอายุดงักล่าว 
จะอยู่ในกลุ่มขา้ราชการทหารอาวุโส และมชีัน้ยศที่สงู จงึได้รบัการอ านวยความสะดวกเป็นกรณีพเิศษ สอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไวผ้ลการวจิยัพบว่า ขา้ราชการมอีายุระหว่าง 40 – 50 ปี ซึง่เป็นกลุ่มทีม่คีวามพงึพอใจมากกว่าช่วงอายุ
อื่นๆ อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05  
 อายุ ทีต่่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของ แผนกควบคุมการเบกิจ่าย ต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 จากผลการวจิยัพบว่าขา้ราชการที่มอีายุระหว่าง 40 – 50 ปี มคีวามพงึพอใจมากกว่าช่วงอายุ            
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29 – 39 ปี และ ช่วงอายุ 51 – 60 ปี อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.01 และ 0.05 ตามล าดบัผลการวจิยัพบว่าขา้ราชการ
มอีายุระหว่าง 40 – 50 ปี ซึง่เป็นกลุ่มทีม่คีวามพงึพอใจมากกว่าช่วงอายุอื่นๆ เนื่องจาก ในช่วงอายุดงักล่าว จะอยู่ใน
กลุ่มขา้ราชการทหารอาวุโส และมชีัน้ยศทีส่งู จงึไดร้บัการอ านวยความสะดวกเป็นกรณีพเิศษ  
 ระดบัการศกึษา ที่แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของแผนกบญัช ีแผนกควบคุมการเบกิจ่าย 
และ แผนกรบัจ่ายเงิน แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05  และ 0.01 ตามล าดบั จากผลการวิจยัพบว่า
ขา้ราชการทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของแผนกบญัช ีเนื่องจากแผนกบญัชี
เป็นงานทีเ่ขา้ใจไดย้าก เมื่อขา้ราชการทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรมีาตดิต่อทีแ่ผนกบญัช ีจะไดร้บัการอ านวย
ความสะดวก ไดร้บัค าแนะน าต่างๆ ท าใหเ้ขา้ใจไดง้่ายขึน้ สว่นขา้ราชการทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมคีวามพงึพอใจ
ต่อการใหบ้รกิารของแผนกควบคุมการเบกิจ่าย และ แผนกรบัจ่ายมากทีส่ดุ เพราะขา้ราชการทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญา
ตร ีจะสามารถรบัรู้และเขา้ใจขัน้ตอนการปฏบิตังิานของแผนกควบคุมการเบกิจ่าย และแผนกรบัจ่ายเงนิไดเ้ป็นอย่างด ี
เมื่อเขา้รบับรกิาร จงึไดร้บัความสะดวกและรวดเรว็  
 สถานภาพ ที่ต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของแผนกบญัชี และ แผนกควบคุมการเบิกจ่าย
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั จากผลการวจิยัพบว่าขา้ราชการที่มีสถานภาพ 
สมรส/อยู่ดว้ยกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของแผนกบญัช ีและแผนกควบคุมการเบกิจ่าย มากทีสุ่ด เพราะว่า
การใหบ้รกิารของแผนกบญัช ีและ แผนกควบคุมการเบกิจ่าย มคีวามเกีย่วพนัในเรื่องเกีย่วกบัสวสัดกิารของขา้ราชการ 
เช่น สทิธใินการเบกิค่ารกัษาพยาบาล ค่าเล่าเรยีนบุตร ซึ่งขา้ราชการที่มสีถานภาพ สมรส/อยู่ด้วยกนั จะมกีารมาใช้
สทิธมิากทีส่ดุ ไดแ้ก่ คู่สมรส บุตร บดิา และ มารดา จงึมกีารตดิต่อรบับรกิารมากทีส่ดุ  
 รายได้ ที่แตกต่างกนัมีความพงึพอใจต่อการให้บรกิารของแผนกบญัชี แผนกควบคุมการเบกิจ่าย และ 
แผนกรบัจ่ายเงนิ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 และ 0.01 ตามล าดบั จากผลการวจิยัพบว่า ขา้ราชการที่
มรีายได ้40,000 บาทขึน้ไป มคีวามพงึพอใจในการใหบ้รกิาร มากกว่าช่วงรายไดอ้ื่นๆ เพราะว่าขา้ราชการทีม่รีายได ้
40,000 บาทขึน้ไป จะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 40 – 50 ปี จะอยู่ในกลุ่มขา้ราชการทหารอาวุโส และมชีัน้ยศทีส่งู จงึไดร้บั
การอ านวยความสะดวกเป็นกรณีพเิศษ  
 สมมติฐานกลุ่มท่ี 2 ทศันคติการให้บริการมีความสมัพนัธก์บัความพึงพอใจของข้าราชการ ต่อกอง
การเงิน สงักดักรมราชองครกัษ์ พบว่า 
 2.1 จากการศกึษาวจิยั พบว่าทศันคตกิารใหบ้รกิารมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของขา้ราชการต่อการ
ใหบ้รกิารของแผนกบญัช ีโดยรวมในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดย
จ าแนกรายดา้น ไดแ้ก่ 
 ด้านระบบการให้บริการ ประกอบดว้ย การจดัเอกสารและแบบฟอรม์ต่างๆ เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจ  ความ
สะดวกในการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ความเพยีงพอของเอกสารและแบบฟอร์มแต่ละประเภท การจดัให้มเีครื่องใช้
ส านกังานทีจ่ าเป็น เช่น เครื่องคดิเลข เครื่องเขยีน เป็นตน้ ระบบขัน้ตอนในการใหบ้รกิาร บรกิารขา่วสารขอ้มูลและการ
ประชาสมัพนัธ์ มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อการให้บรกิารของแผนกบญัช ีอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 
0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง ความทนัสมยัของเครื่องมอื มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึ
พอใจต่อการใหบ้รกิารของแผนกบญัช ีอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัใน
ระดบัค่อนขา้งต ่า  
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 ด้านกระบวนการให้บริการ ประกอบดว้ย ความรวดเรว็ในขัน้ตอนการใหบ้รกิาร ความรวดเรว็ในการเบกิ
จ่ายเงนิ มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของแผนกบญัช ีอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดย
มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 
 ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ประกอบด้วย  ความเพยีงพอของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิาร มคีวามสมัพนัธ์กบั
ความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของแผนกบญัช ีอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
เดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า ความเอาใจใส่และความรบัผดิชอบในการใหบ้รกิาร ความสม ่าเสมอต่อเนื่องของบรกิารที่
ให้ ความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจและตัง้ใจในการให้บริการแก่ท่าน เจ้าหน้าที่
ใหบ้รกิารต่อผู้รบับรกิารโดยเท่าเทยีมกนั เจ้าหน้าที่ยิม้แยม้แจ่มใสและใชค้ าพูดแบบสุภาพ เจา้หน้าที่มคีวามถูกต้อง
แม่นย ่าในการท างาน เจ้าหน้าที่มคีวามรู้ความสามารถในการปฏบิตัิงาน การแต่งกายและบุคลกิภาพของเจ้าหน้าที่ 
ความน่าเชื่อถอืและความซื่อสตัยข์องเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของแผนก
บญัช ีอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง  
 2.2 จากการศกึษาวจิยั พบว่าทศันคตกิารใหบ้รกิารมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของต่อการใหบ้รกิาร
ของแผนกควบคุมการเบกิจ่าย โดยรวมในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง โดยจ าแนกรายดา้น ไดแ้ก่ 
 ด้านระบบการให้บริการ ประกอบดว้ย การจดัเอกสารและแบบฟอรม์ต่าง ๆ เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจ ความ
สะดวกในการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ ความเพียงพอของเอกสารและแบบฟอร์มแต่ละประเภท การจดัให้มเีครื่องใช้
ส านกังานทีจ่ าเป็น มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของแผนกควบคุมการเบกิจ่าย อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง ความทนัสมยัของเครื่องมอื ระบบขัน้ตอนใน
การใหบ้รกิาร บรกิารขา่วสารขอ้มลูและการประชาสมัพนัธ์ มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของแผนก
ควบคุมการเบกิจ่าย อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า  
 ด้ านกระบวนการให้บริการ ประกอบด้วย ความรวดเร็วในขั ้นตอนการให้บริการ มีความสัมพันธ ์
กบัความพงึพอใจต่อการให้บรกิารของแผนกควบคุมการเบกิจ่าย อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า ความรวดเรว็ในการเบกิจ่ายเงนิ มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจ
ต่อการใหบ้รกิารของแผนกควบคุมการเบกิจ่าย อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
เดยีวกนัในระดบัปานกลาง  
 ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ประกอบดว้ย ความเพยีงพอของเจา้หน้าทีผู่้ใหบ้รกิารมคีวามสมัพนัธก์บัความ
พงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของแผนกควบคุมการเบกิจ่าย อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์น
ทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก ความเอาใจใสแ่ละความรบัผดิชอบในการใหบ้รกิาร ความสม ่าเสมอต่อเนื่องของบรกิารที่
ให ้ความสะดวกในการตดิต่อขอรบับรกิาร เจา้หน้าทีม่คีวามเตม็ใจและตัง้ใจในการใหบ้รกิารแก่ท่าน เจา้หน้าทีใ่หบ้รกิาร
ต่อผูร้บับรกิารโดยเท่าเทยีมกนั เจา้หน้าทีย่ิม้แยม้แจ่มใสและใชค้ าพดูแบบสภุาพ เจา้หน้าทีม่คีวามถูกต้องแม่นย ่าในการ
ท างาน เจา้หน้าทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิาน  การแต่งกายและบุคลกิภาพของเจา้หน้าที ่มคีวามสมัพนัธก์บั
ความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของแผนกควบคุมการเบกิจ่าย อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์
ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง ความน่าเชื่อถอืและความซื่อสตัยข์องเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัความ
พงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของแผนกควบคุมการเบกิจ่าย อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์น
ทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
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 2.3 จากการศกึษาวจิยั พบว่าทศันคตกิารใหบ้รกิารมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของต่อการใหบ้รกิาร
ของแผนกรบัจ่ายเงนิ โดยรวมในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง โดยจ าแนกรายดา้น ไดแ้ก่ 
 ด้านระบบการให้บริการ ประกอบดว้ย การจดัเอกสารและแบบฟอรม์ต่าง ๆ เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจ ความ
สะดวกในการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ  ความเพียงพอของเอกสารและแบบฟอร์มแต่ละประเภท การจดัให้มเีครื่องใช้
ส านกังานทีจ่ าเป็น เช่น เครื่องคดิเลข เครื่องเขยีน เป็นต้น ระบบขัน้ตอนในการใหบ้รกิาร บรกิารข่าวสารขอ้มูลและการ
ประชาสมัพนัธ ์มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของแผนกรบัจ่ายเงนิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง ความทนัสมยัของเครื่องมอื มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึ
พอใจต่อการให้บรกิารของแผนกรบัจ่ายเงนิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทาง
เดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 ด้านกระบวนการให้บริการ ประกอบดว้ย ความรวดเรว็ในขัน้ตอนการใหบ้รกิาร ความรวดเรว็ในการเบกิ
จ่ายเงนิ มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของแผนกรบัจ่ายเงนิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง  
 ด้านเจ้ าหน้าท่ีผู้ ให้บริการ ประกอบด้วย ความเพียงพอของเจ้ าหน้าที่ผู้ ให้บริการ มีความสัมพันธ ์
กบัความพงึพอใจต่อการให้บรกิารของแผนกรบัจ่ายเงนิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01โดยมคีวามสมัพนัธใ์น
ทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า ความเอาใจใส่และความรบัผดิชอบในการให้บรกิาร  ความสม ่าเสมอต่อเนื่องของ
บรกิารทีใ่ห ้ความสะดวกในการตดิต่อขอรบับรกิาร เจา้หน้าทีม่คีวามเตม็ใจและตัง้ใจในการใหบ้รกิารแก่ท่าน เจา้หน้าที่
ใหบ้รกิารต่อผูร้บับรกิารโดยเท่าเทยีมกนั เจา้หน้าทีย่ิม้แยม้แจ่มใสและใชค้ าพดูแบบสุภาพ เจา้หน้าทีม่คีวามถูกต้องแม่น
ย ่าในการท างาน เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน การแต่งกายและบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่              
ความน่าเชื่อถอืและความซื่อสตัยข์องเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของแผนก
รบัจ่ายเงนิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก  อาจารย์ที่ปรึกษา  
รศ.ดร.ณกัษ์ กุลสิร ์ทีใ่หค้ าแนะน าช่วยเหลอื ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ อนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่แก่ผูว้จิยั ผูว้จิยั
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ ทีน่ี้ดว้ย  
 ขอขอบพระคุณ รศ.สุพาดา สริกิุตตา และ อาจารย์ ดร.ชวลัลกัษณ์  คุณาธกิรกจิ ที่ให้ความอนุเคราะหเ์ป็น
ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถามและคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์และให้ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อ
ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ต่อการท างานวจิยัชิน้น้ี  
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในภาควิชาบริหารธุรกิจ  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒทุกท่าน ที่ประสิทธิป์ระสาทวิชาความรู้ให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนประสบการณ์ที่ด ี
แก่ผูว้จิยั อกีทัง้ใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา  
 ขอขอบคุณเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ และบณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน ตลอดจนผูม้สี่วน
ส าเรจ็ต่องานวจิยัชิน้น้ี  
 ขอขอบคุณขา้ราชการสงักดักรมราชองครกัษ์ ทีใ่หค้วามร่วมมอืและสละเวลาตอบแบบสอบถามใหเ้สรจ็ตาม
ก าหนดเวลา เพื่อการวจิยัครัง้นี้  
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 ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา ทีไ่ดเ้ลีย้งดูและอบรมสัง่สอนผูว้จิยัใหเ้ป็นคนดี ขยนั อดทน ซื่อสตัย ์ มี
คุณธรรม และมอบโอกาสการศกึษาเป็นวชิาความรูต้ดิตวั เพื่อทดแทนคุณต่อสงัคมและประเทศชาต ิ 
 สุดท้ายนี้ คุณประโยชน์และความดอีนัพงึจากสารนิพนธ์ฉบบันี้ ผู้วจิยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบดิา
มารดา ญาตแิละบรูพคณาจารยท์ุกท่านทีไ่ดอ้บรมสัง่สอน ชีแ้นะแนวทางทีด่แีละมคีุณค่าตลอดมาจนส าเรจ็การศกึษา 
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