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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจัยนี  มี วัตถุประสงค์ดั งนี  (1). เพือศึกษาระดับความคิดเห็น ต่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพ และการสอบคัดเลือกเพือเปลียนสายงานโดยราชการส่วนกลาง ของ
ข้าราชการส่วนท้องถินในเขตอาํเภอ  ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (2.) เพือเปรียบเทียบความ
คิดเห็นต่อความก้าวหน้าในอาชีพ ของข้าราชการ  ส่วนท้องถินในเขตอาํเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (3.) เพือเปรียบเทียบ ความคิดเห็นต่อการสอบคัดเลือก
เพือเปลียนสายงานโดยราชการส่วนกลาง ของข้าราชการส่วนท้องถิน  ในเขตอาํเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ซึงการศึกษาวิจัยครังนีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 
กลุ่มตัวอย่างทใีช้ในการศึกษาคือ ข้าราชการส่วนท้องถินในเขตอาํเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 
จํานวน 191 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชันภูมิ และแบบโควตา เครืองมือทีใช้ในการเกบ็
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับข้อมูลทัวไป โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เปรียบเทยีบโดยใช้ค่าที วิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว และการเปรียบเทยีบความแตกต่างรายคู่โดยวิธ ีLSD ผลการศึกษาพบว่า  

1. ข้าราชการส่วนท้องถินในเขตอาํเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีความคิดเหน็ต่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงจาก
ค่าเฉลียมากไปหาน้อย พบว่า มีความก้าวหน้าในตําแหน่ง ความก้าวหน้าในสายงาน และ
ความก้าวหน้าในเงินเดือน ตามลาํดับ และมีความคิดเหน็ต่อการสอบคัดเลือกเพือเปลียนสายงาน
โดยราชการส่วนกลาง ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงค่าเฉลียจาก
มากไปหาน้อย พบว่า มีความยุติธรรม ความโปร่งใส มาตรฐานการจัดสอบ การพัฒนากรอบ
ความคิด ระเบียบหลักเกณฑ ์และการสร้างขวัญและกาํลังใจ ตามลาํดับ 

1 นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
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. ข้าราชการส่วนท้องถินในเขตอาํเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี ทมีีปัจจัยส่วนบุคคล
ต่างกัน ได้แก่ ระดับการศึกษา ประเภทตาํแหน่ง และสังกัดหน่วยงาน ต่างกัน มีความคิดเหน็ต่อ
ความก้าวหน้า ในอาชีพ ต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05 นอกนันไม่ต่างกนั 

. ข้าราชการส่วนท้องถินในเขตอาํเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี ทมีีปัจจัยส่วนบุคคล
ต่างกัน ได้แก่ ระดับการศึกษา และสังกัดหน่วยงาน ต่างกัน มีความคิดเหน็ต่อการสอบคัดเลือก
เพือเปลียนสายงานโดยราชการส่วนกลาง ต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05 นอกนัน
ไม่ต่างกนั 

คําสําคญั: ความคิดเหน็ ความก้าวหน้าในอาชีพ การสอบคัดเลือกเพือเปลียนสายงานโดยราชการ 
ส่วนกลาง 

บทนาํ 
พระราชบัญญัติกาํหนดแผนและขันตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน พ.ศ. 2542 (สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) ได้กาํหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อาํนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เพือดาํเนินการเกียวกับภารกิจ ถ่ายโอนจากราชการ
ส่วนกลางให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินการแทน ทังนีเพือเป็นการลดขันตอนการ
ทาํงานให้สันลง และสามารถปฏิบัติงานได้รวดเรว็ขึนและมีประสิทธิภาพมากยิงขึน ซึงในการให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินการแทน เกียวกับภารกิจถ่ายโอนต่าง ๆ นัน ทาํให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินแต่ละแห่งมีภารกิจเพิมมากขึน ดังนันเพือให้จาํนวนบุคลากรสอดคล้องกับ
ภารกิจและปริมาณงานทเีพิมมากขึน ราชการส่วนกลางจึงให้ความสาํคัญกับการบริหารงานบุคคล
ของราชการส่วนท้องถิน โดยมอบอาํนาจการบริหารงานบุคคลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
ให้สามารถดาํเนินการได้อย่างมีอิสระ เช่น ให้อาํนาจหน้าทใีนการจัดสอบแข่งขันเพือบรรจุบุคคล
เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน อาํนาจหน้าทใีนการจัดสอบคัดเลือกเพือเปลียนสายงาน 
อาํนาจหน้าทใีนการเลือนขันเงินเดือน และอาํนาจหน้าทใีนการเลือนระดับตาํแหน่ง เป็นต้น   

ต่อมา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีการปฏรูิปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน 
ตามคาํสงัคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท ี8/2560 เรือง การขับเคลือนการปฏรูิปการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน โดยให้มีผลบังคับใช้ตังแต่วันท ี21 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ทงันีเพือเป็น
การแก้ไขปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน ให้มีประสทิธภิาพมากยิงขนึ โดยกาํหนดให้
คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 (ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 116. ตอนท ี120 ก. หน้า 1) เข้ามาทาํ
หน้าทีเกียวกับการจัดสอบแข่งขันการสอบคัดเลือก และการโอนข้าราชการส่วนท้องถิน แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เพือให้เป็นไปตาม หลักคุณธรรม ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขที
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถนิกาํหนด 
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การปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถินเช่นนี ย่อมมีผลต่อความก้าวหน้า  ของ
ข้าราชการส่วนท้องถินในหลายด้าน โดยเฉพาะความก้าวหน้าในด้านการเลือนตาํแหน่ง และการ
เปลียนสายงาน เนืองจากเดิม องค์กรปกครองส่วนท้องถินใดทมีีข้าราชการส่วนท้องถินในสังกดัมี
คุณสมบัติครบตรงตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง ทจีะสามารถเลือนตาํแหน่ง หรือเปลียนสายงาน
ไปดาํรงตาํแหน่งทีสูงขึนได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถินนันสามารถทีจะดาํเนินการสรรหาโดย
วิธีการสอบคัดเลือกเพือเปลียนสายงานเองได้ และเมือข้าราชการส่วนท้องถินได้ผ่านการสรรหา
โดยวิธีการสอบคัดเลือกเพือเปลียนสานงาน ไปดาํรงตาํแหน่งทสีงูขึนได้แล้ว ยังสามารถปฏบัิติงาน
อยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีตนเองสังกัดอยู่ได้ ซึงเป็นการส่งผลดีต่อความก้าวหน้าใน
อาชีพข้าราชการส่วนท้องถิน รวมถึงเป็นการสร้างขวัญ  และกําลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่
ข้าราชการส่วนท้องถินทอียู่ในสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถินนัน  

ดังนัน จึงเป็นประเดน็ทผู้ีวิจัยสนใจทีจะศึกษาเกียวกับความคิดเหน็ต่อความก้าวหน้า
ในอาชีพ และการสอบคัดเลือกเพือเปลียนสายงานโดยราชการส่วนกลาง ของข้าราชการส่วน
ท้องถินในเขตอาํเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ว่าการจัดสอบคัดเลือกเพือเปลียนสายงานโดย
ราชการส่วนกลาง มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการส่วนท้องถินอย่างไร ซึงจะเป็น
ประโยชน์สาํหรับข้าราชการส่วนท้องถิน ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ในด้านการปฏบัิติงาน
และความรู้ทีจําเป็นในสายอาชีพ  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระเบียบหลักเกณฑ์  ที
เปลียนแปลงไปได้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงเป็นข้อมูลเพือชีแนะผู้บริหารหรือผู้มีส่วนกาํหนด
นโยบายในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพแก่ข้าราชการส่วนท้องถนิให้มีโอกาสก้าวหน้ามากยิงขนึ 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพือศึกษาระดับความคิดเหน็ต่อความก้าวหน้าในอาชีพ และการสอบคัดเลือกเพือ
เปลียน สายงานโดยราชการส่วนกลาง ของข้าราชการส่วนท้องถินในเขตอาํเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 

2. เพือเปรียบเทยีบความคิดเหน็ต่อความก้าวหน้าในอาชีพ ของข้าราชการส่วนท้องถิน
ในเขตอาํเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพือเปรียบเทยีบความคิดเหน็ต่อการสอบคัดเลือกเพือเปลียนสายงาน โดยราชการ
ส่วนกลาง ของข้าราชการส่วนท้องถินในเขตอาํเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จาํแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล 

แนวคิดและวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง 
ณัฐพงศ์ บัวจันทร์ (2546, น. 9) ได้ให้ความหมายของ ความก้าวหน้าในอาชีพไว้ว่า 

ความก้าวหน้าในอาชีพ หมายถึงการได้มีโอกาสเลือนขัน เลือนตาํแหน่งการงานทสีูงขึนตามลาํดับ 
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หรือโอกาสในการศึกษาต่อ ฝึกอบรม หาความรู้เพิมเติม เพือนํามาใช้เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏบัิติงานในองค์การ 

นฤมล นิราทร (2534, น. 2) ได้ให้ความหมายของความก้าวหน้าในการทาํงานไว้ว่า 
(Career Progression) หมายถึง การเปลียนแปลงในบทบาทการทาํงาน ซึงจะให้ผลตอบแทน ทงั
ด้านจิตวิทยา หรือผลตอบแทนทเีกียวข้องโดยตรงกับการทาํงาน การเปลียนแปลงต่าง ๆ เหล่านี 
จึงรวมถึงการเปลียนแปลงทีก่อให้เกิดความก้าวหน้าในงาน การเลือนขัน เลือนตาํแหน่ง หรือ
เงินเดือน ตลอดถึงความพึงพอใจในชีวิต ความรู้สึกว่าตนเองมีค่าประสบความสาํเร็จ ซึงอาจจะ
ออกมาในรูปของอาํนาจหน้าท ีสถานภาพทสีูงขนึ ความก้าวหน้าในอาชีพงานจึงเป็นเหตุผลสดุท้าย
ของการจัดการอาชีพทเีริมต้นด้วยการวางแผนอาชีพงานก่อนทจีะพัฒนาไปสู่การพัฒนาอาชีพงาน 
และการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพงานในทสีดุ 

พงศ์ หรดาล ( , น. ) ได้กาํหนดเกณฑ์หรือมาตรวัดความก้าวหน้าในอาชีพ 
ไว้ดังนี 

. ความก้าวหน้าในตาํแหน่งหน้าที การทีได้เลือนขึนดาํรงตาํแหน่งทีสูงขึน มีหน้าที
และความรับผิดชอบสงูขึน ความก้าวหน้าในตาํแหน่งวัดได้จากการเปรียบเทยีบตาํแหน่งทดีาํรงอยู่
กบัระยะเวลาในการทาํงาน ซึงเปรียบเทยีบกับอายุตัวของบุคลากรนัน ๆ หรืออาจเปรียบเทยีบกับ
เพือนร่วมรุ่น 

. ความก้าวหน้าในเงินเดือน การได้รับเงินเดือนในอัตราทสีูง ความก้าวหน้าในอัตรา
เงินเดือนมีส่วนสัมพันธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนกับความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าทีผู้ทีมี
ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที ย่อมมีโอกาสทีจะได้รับเงินเดือนสูง หรือมีความก้าวหน้าใน
เงินเดือน ทาํให้มีโอกาสก้าวหน้าในตาํแหน่งด้วย 

. ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง ในด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถตามสาย
งาน  อันจะทําให้งานทีปฏิบัติ นันสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายทีว่างไว้ 
ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองให้สูงขึนตามสายงาน มีความสาํคัญมากทีสุดทีจะก้าวหน้าใน
ชีวิตการทาํงาน ผู้ปฏบัิติทสีามารถพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเรว็ ย่อมมีความก้าวหน้าทงัตาํแหน่ง
หน้าที และเงินเดือน เพราะการได้เลือนตําแหน่งหรือเงินเดือนโดยปกติ หรือพิเศษนันย่อม
พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ตลอดจนผลงานของผู้ปฏบัิติเป็นสาํคัญ 

ประกร ฤทธิญาติ (2558) ได้ศึกษาวิจัย เรืองความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานส่วน
ท้องถนิ ในเขตอาํเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 จุรีรัตน์ จอมวุฒิ ( ) ได้ศึกษาวิจัย เรือง ปัจจัยทีมีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพ
ของข้าราชการท้องถินในอาํเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  

สทิธพิงษ์ นาคเด่น ( ) ได้ศึกษาวิจัย เรืองทศันคติต่อความก้าวหน้าในอาชีพของ
ข้าราชการตาํรวจ กรณีศึกษา สถานีตาํรวจภธูรเมืองฉะเชิงเทรา อาํเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
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ปิยวรรณ เสนจันทร์ฒิไชย (2552) ได้ศึกษาวิจัย เรืองปัจจัยทีมีผลต่อความก้าวหน้า
ในอาชีพของข้าราชการตาํรวจชันประทวน สงักดัตาํรวจภธูรจังหวัดนครปฐม  

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

จากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทเีกยีวข้อง ผู้วิจัยได้นาํมาจัดทาํกรอบ
แนวความคิดในการวิจัย โดยการจาํแนกปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิน ในเขตอาํเภอ
ปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี ทอีาจมีผลต่อระดับความคิดเหน็ต่อความก้าวหน้าในอาชีพและการสอบ
คัดเลือกเพือเปลียนสายงานโดยราชการส่วนกลาง ดังนี 

 ตวัแปรอิสระ  ตวัแปรตาม 

ประชากร ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทใีช้ในการวิจัยนี คือ ข้าราชการส่วนท้องถิน ที
ปฏบัิติงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตอาํเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี จาํนวน 8 

แห่ง มีจาํนวนประชากรทงัสนิ  คน (สถิติข้อมูลจากระบบข้อมูลบุคลากรท้องถินแห่งชาติ ซึง
รับรองข้อมูลในระดับจังหวัด ของสาํนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถนิจังหวัดนนทบุรี)  

กลุ่มตวัอย่าง ตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการส่วนท้องถินทีปฏิบัติงานใน
สงักดั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ในเขตอาํเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี จาํนวน 8 แห่ง จาํนวน
กลุ่มตัวอย่าง  คน โดยใช้สตูรการคาํนวณของ Taro Yamane ทรีะดับความเชือมัน %  

ความคิดเห็นต่อการสอบคัดเลือกเพือเปลยีน
สายงานโดยราชการส่วนกลาง
1. ความยติุธรรม
2. ความโปร่งใส
3. ระเบียบหลกัเกณฑ์
4. มาตรฐานการจดัสอบ
5. การสร้างขวญัและกาํลงัใจ
6. การพฒันากรอบความคิด

ความคิดเห็นต่อความก้าวหน้าในอาชีพ 
1. ความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง

2. ความกา้วหนา้ในเงินเดือน
3. ความกา้วหนา้ในสายงานปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ
2. อายุ
3. ระดบัการศึกษา
4. ประเภทตาํแหน่ง
5. อตัราเงินเดือนปัจจุบนั
6. อายรุาชการ
7. สังกดัหน่วยงาน
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การสุ่มตวัอย่าง ตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครังนี โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชันภูมิ
ตามสัดส่วนของจํานวนประชากรทังหมด 8 แห่ง จากนันใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา โดย
ผู้วิจัยได้กาํหนดโควตาของจาํนวนประชากรแต่ละสงักดัหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 53 ต่อแห่ง 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจัย เครืองมือทใีช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ซึงมีลักษณะแบบปลายปิด ปลายเปิด และประเภทเผือเลือก โดยแบ่งโครงสร้าง
คาํถามออกเป็นจาํนวน 4 ตอน ซึงผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ทปีรึกษา และทาํการทดลองใช้กับ
ข้าราชการ ส่วนท้องถินสังกัด เทศบาลตาํบลไทรม้า จาํนวน 30 คน เพือหาค่าความเชือมัน โดย
การวิเคราะห์ หาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่า ในคาํถามตอนที 2 ได้ค่าเท่ากับ 0.750 และในคาํถาม
ตอนท ี3 ได้ค่าเทา่กบั 0.718  

ตอนท ี1 ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทตาํแหน่ง อัตราเงินเดือนปัจจุบัน 
อายุราชการ และสงักดัหน่วยงาน  

ตอนที 2 แบบสอบถามความคิดเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถามทมีีต่อความก้าวหน้าใน
อาชีพ โดยใช้คาํถามปลายปิดแบบเผอืเลือก  

ตอนท ี3 แบบสอบถามความคิดเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถามทมีีต่อการสอบคัดเลือก
เพือเปลียนสายงานโดยราชการส่วนกลาง โดยใช้คาํถามปลายปิดแบบเผือเลือก  

โดยแบบสอบถามในตอนที  และ  มีลักษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) ตามแบบของ ลิเคอร์ท (Likert) ซึงมี 5 ระดับ ดังนี 

5 หมายถึง เหน็ด้วยมากทสีดุ 

4 หมายถึง เหน็ด้วยมาก 

3 หมายถึง เหน็ด้วยปานกลาง 
2 หมายถึง เหน็ด้วยน้อย 

1 หมายถึง เหน็ด้วยน้อยทสีดุ 

ตอนท ี4 แบบสอบถามแสดงความคิดเหน็เพิมเติม โดยใช้คาํถามปลายเปิด 

สรุปผลการวิจยั 

งานวิจัยครังนี ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยทงั  ข้อ ได้ดังนี 
1. เพือศึกษาระดับความคิดเห็นต่อความก้าวหน้าในอาชีพ และการสอบคัดเลือกเพือ

เปลียน สายงานโดยราชการส่วนกลาง ของข้าราชการส่วนท้องถินในเขตอาํเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทงัหมด มีระดับความคิดเหน็ต่อความก้าวหน้าในอาชีพ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง และมีความคิดเหน็ต่อการสอบคัดเลือกเพือเปลียนสายงานโดย
ราชการส่วนกลาง ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  
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2. เพือเปรียบเทยีบความคิดเหน็ต่อความก้าวหน้าในอาชีพ ของข้าราชการส่วนท้องถิน
ในเขตอาํเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ ระดับการศึกษา ประเภทตําแหน่ง และสังกัดหน่วยงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  นอกนันไม่ต่างกนั 

3. เพือเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการสอบคัดเลือกเพือเปลียนสายงานโดยราชการ
ส่วนกลาง ของข้าราชการส่วนท้องถินในเขตอาํเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จาํแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา และสังกัดหน่วยงาน ต่างกัน มีความ
คิดเหน็ต่อการสอบคัดเลือกเพือเปลียนสายงานโดยราชการส่วนกลาง ต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทาง
สถิติทรีะดับ .  นอกนันไม่ต่างกนั 

อภิปรายผล 
1. ข้าราชการส่วนท้องถินในเขตอาํเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  มีความคิดเห็นต่อ

ความก้าวหน้าในอาชีพ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียง
ค่าเฉลีย จากมากไปหาน้อยพบว่า (1.) การจัดสอบคัดเลือกเพือเปลียนสายงานโดยราชการ
ส่วนกลางเป็นการส่งเสริมต่อความก้าวหน้าในอาชีพแก่ข้าราชการส่วนท้องถินทีสอดคล้องกับ
ระบบคุณธรรม อยู่ในระดับมาก (2.) การจัดสอบคัดเลือกเพือเปลียนสายงานโดยราชการ
ส่วนกลาง จะช่วยให้ข้าราชการส่วนท้องถินมีโอกาสก้าวหน้าในตําแหน่งทีสอดคล้องกับระบบ
คุณธรรม อยู่ในระดับปานกลาง (3.) ในกรณีราชการส่วนกลางเป็นผู้ดาํเนินการจัดสอบคัดเลือก
เพือเปลียนสายงาน จะช่วยให้ข้าราชการส่วนท้องถินมีโอกาสก้าวหน้า ในสายงานและเป็นไปตาม
ระบบคุณธรรม อยู่ในระดับปานกลาง และ (4.) การจัดสอบคัดเลือกเพือเปลียน สายงานโดย
ราชการส่วนกลาง จะช่วยให้ข้าราชการส่วนท้องถินมีโอกาสก้าวหน้าในเงินเดือนทีสอดคล้องกับ
ระบบคุณธรรม อยู่ในระดับปานกลาง ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประกร ฤทธญิาติ (2558) ได้
ศึกษาวิจัยเกียวกับ ความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานส่วนท้องถินในเขตอาํเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเหน็ต่อความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานส่วน
ท้องถิน ในเขตอาํเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณา
เป็นรายด้าน  โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่  ด้านความก้าวหน้าในเงินเดือน 
ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองตามสายงาน ความก้าวหน้าในการเปลียนตาํแหน่งให้สูงขึน 
และความก้าวหน้าในตาํแหน่งหน้าที ตามลาํดับ และยังสอดคล้องกับข้อเสนอแนะทว่ีาพนักงาน
ส่วนท้องถินทีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ควรได้รับการส่งเสริมด้านโอกาส
ความก้าวหน้าในตาํแหน่ง เช่น การเลือนตาํแหน่งจากตาํแหน่งสายงาน ผู้ปฏิบัติไปเป็นสายงาน
ผู้บริหาร หรือการได้เลือนตาํแหน่งในระดับทีสูงขึนกว่าเดิม โดยระบบคุณธรรม นอกจากนียัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ปิยวรรณ เสนจันทร์ฒิไชย (2552) ได้ศึกษาวิจัยเกียวกับปัจจัยทมีีผล
ต่อความก้าวหน้านาอาชีพของข้าราชการตาํรวจชันประทวน สังกัดตาํรวจภูธรจังหวัดนครปฐม 
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ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยสาํคัญทีมีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการตาํรวจ คือ ด้าน
นโยบายและการบริหาร ของผู้บังคับบัญชา แสดงให้เหน็ว่า การกาํหนดนโยบายของผู้บังคับบัญชา 
หรือผู้บริหารมีส่วนสาํคัญต่อความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการทุกประเภท โดยเฉพาะนโยบายด้าน
การบริหารงานบุคคล เป็นต้น 

2. ข้าราชการส่วนท้องถินในเขตอาํเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี ความคิดเหน็ต่อการ
สอบคัดเลือกเพือเปลียนสายงานโดยราชการส่วนกลาง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณา
เป็นรายข้อโดยเรียงค่าเฉลียจากมากไปหาน้อยพบว่า (1.) กระบวนการจัดสอบคัดเลือกเพือ
เปลียนสายงานโดยราชการส่วนกลาง ช่วยให้เกิดความยุติธรรมแก่ข้าราชการส่วนท้องถินทุกคนอยู่
ในระดับมากทสีุด (2.) การจัดสอบคัดเลือกเพือเปลียนสายงานโดยราชการส่วนกลางจะช่วยสร้าง
ความเชือมันด้านความโปร่งใสแก่ข้าราชการส่วนท้องถินอยู่ในระดับมาก ( 3.) มาตรฐานของการ
จัดสอบคัดเลือกเพือเปลียนสายงานโดยราชการส่วนกลางอยู่ในระดับมาก (4.) การจัดสอบ
คัดเลือกเพือเปลียนสายงานโดยราชการส่วนกลาง ช่วยให้กรอบความคิดของข้าราชการส่วน
ท้องถินมีความคิดกว้างกว่าการสอบในท้องทขีองตนเอง อยู่ในระดับมาก (5.) ระเบียบหลักเกณฑ์
การจัดสอบคัดเลือกเพือเปลียนสายงานโดยราชการส่วนกลางมีความเหมาะสมต่อข้าราชการส่วน
ท้องถิน อยู่ในระดับปานกลาง และ (6.) การจัดสอบคัดเลือกเพือเปลียนสายงานโดยราชการ
ส่วนกลาง ช่วยเสริมสร้างขวัญและกาํลังใจในการปฏบัิติงานแก่ข้าราชการส่วนท้องถินในระดับปาน
กลาง ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ดนัย เทยีนพุฒิ (2540, น. 98 -100) ได้อธิบายไว้ว่า บุคคล
ทุกคนไม่อาจเติบโตก้าวหน้าตามแผนผังเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพทกีาํหนดไว้ได้ หากแต่
ขึนอยู่กับหลักเกณฑ์การเลือนตาํแหน่งหรือสายงานของแต่ละองค์การเป็นหลัก และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จุรีรัตน์ จอมวุฒิ (2550)ได้ศึกษาวิจัยเกียวกับปัจจัยทีมีผลต่อความก้าวหน้าใน
อาชีพของข้าราชการท้องถินในอาํเภอ เมืองตาก จังหวัดตาก ผลการศึกษาในภาพรวมพบว่า 
ความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการส่วนท้องถิน มิได้อยู่ทรีะบบบริหารงานบุคคลท้องถิน แต่อยู่
ทีผู้ใช้ระบบ ซึงผู้ใช้ระบบจะสามารถนําระบบการบริหารงานบุคคลไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิได้
หรือไม่ขนึอยู่กบัพืนฐานความรู้ ความเข้าใจของผู้ใช้ระบบเป็นสาํคัญ  

3. การเปรียบเทยีบความคิดเหน็ต่อความก้าวหน้าในอาชีพ ของข้าราชการส่วนท้องถิน
ในเขตอาํเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ อัตรา
เงินเดือนปัจจุบัน และอายุราชการ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความก้าวหน้าในอาชีพ ไม่ต่างกัน 
ส่วนระดับการศึกษา ประเภทตําแหน่ง และสังกัดหน่วยงาน  ต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพ ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ทังนีเนืองจากระดับ
การศึกษา และประเภทตําแหน่ง ถือเป็นส่วนหนึงของหลักเกณฑ์ ทีใช้กําหนดเงือนไขหรือ
คุณสมบัติเฉพาะของข้าราชการส่วนท้องถินในการเลือนตาํแหน่ง หรือการเปลียนสายงานในระดับ
ทีสูงขึน เช่น ผู้ทีจบการศึกษาในระดับปริญญาโท จะมีโอกาสก้าวหน้า ในอาชีพสูงกว่า ผู้ทีจบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นต้น ส่งผลทาํให้ข้าราชการส่วนท้องถินทมีีระดับการศึกษาและ
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ประเภทตาํแหน่ง ต่างกัน มีความคิดเหน็เกียวกับความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการ ส่วนท้องถิน 
ต่างกัน ซึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธิพงษ์ นาคเด่น (2556) ได้ศึกษาวิจัยเกียวกับ
ทัศนคติต่อความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการตํารวจ กรณีศึกษา สถานีตํารวจภูธรเมือง
ฉะเชิงเทรา อาํเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ชันยศ และคุณวุฒิทางการศึกษา ทีต่างกัน มี
ทศันคติต่อความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการตาํรวจไม่แตกต่างกัน  ส่วนข้าราชการส่วนท้องถิน ที
สังกัดหน่วยงาน ต่างกัน อาจเป็นเพราะหน่วยงานสังกัด เทศบาล เป็นหน่วยงานทีมีฐานะสูงกว่า 
และมีรูปแบบโครงสร้างตําแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถินในระดับทีสูงกว่าหน่วยงานสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบล ทําให้ข้าราชการ  ส่วนท้องถินทีสังกัดหน่วยงานเทศบาล มีโอกาส
ก้าวหน้าในอาชีพมากกว่าหน่วยงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตาํบล จึงส่งผลให้ข้าราชการส่วน
ท้องถินทีสังกัดหน่วยงานต่างกัน มีมุมมองด้านความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการส่วนท้องถิน 
ต่างกนั 

4. การเปรียบเทยีบความคิดเหน็ต่อการสอบคัดเลือกเพือเปลียนสายงานโดยราชการ
ส่วนกลาง จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ ประเภทตาํแหน่ง อตัราเงินเดือนปัจจุบัน 
และอายุราชการ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการสอบคัดเลือกเพือเปลียนสายงานโดยราชการ
ส่วนกลาง ไม่ต่างกนั ส่วนระดับการศึกษา และสงักดัหน่วยงาน ต่างกนั มีความคิดเหน็ต่อการสอบ
คัดเลือกเพือเปลียนสายงาน โดยราชการส่วนกลาง ต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05 

ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของ สุพัตรา สุภาพ (  น. 132) ได้อธิบายไว้ว่า ความคิดเหน็ เป็น
การแสดงออกของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทมีีต่อสิงใดสงิหนึง โดยเฉพาะการพูดหรือการเขียนซึงใน
การแสดงออกนันจะต้องอาศัยพืนฐานความรู้ ประสบการณ์ และพฤติกรรมระหว่างบุคคลก่อนที
จะมีการตัดสินใจแสดงออก ซึงการแสดงออกนีอาจได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธจากผู้อืนกไ็ด้ 
ดังนัน ระดับการศึกษา และสงักดัหน่วยงาน จึงถือเป็นพืนฐานความรู้ และประสบการณ์ ทมีีผลต่อ
การแสดงออกทางด้านความคิดเห็นเกียวกับการสอบคัดเลือกเพือเปลียนสายงานโดยราชการ
ส่วนกลางของข้าราชการส่วนท้องถินทแีตกต่างกนั 

 ขอ้เสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะสําหรบันาํไปประยุกตใ์ช ้

จากผลการศึกษาวิจัยเกียวกับความคิดเห็นต่อความก้าวหน้าในอาชีพ และการสอบ
คัดเลือกเพือเปลียนสายงานโดยราชการส่วนกลาง ของข้าราชการส่วนท้องถินในเขตอาํเภอปาก
เกรด็ จังหวัดนนทบุรี มีข้อเสนอแนะดังนี 

1. ผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารงานบุคคล ควรมีการเสริมสร้าง และพัฒนาความรู้ที
จาํเป็นใน สายอาชีพแก่ข้าราชการส่วนท้องถินในสังกัด เพือให้สามารถเติบโตก้าวหน้าในอาชีพ
มากยงิขนึ 
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. ผู้บริหาร หรือ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ควรมีการเสริมสร้างความรู้ เกียวกับ
หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกเพือเปลียนสายงาน ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถินในสังกัดให้มีความ
เข้าใจมากยงิขนึ เช่น การจัดฝึกอบรม เป็นต้น 

. ราชการส่วนกลาง หรือผู้ทีมีส่วนในการกาํหนดนโยบายด้านการบริหารงานบุคคล
ควรมีการพิจารณาหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกเพือเปลียนสายงานให้เหมาะสมกบัข้าราชการส่วน
ท้องถิน เพือส่งเสริมให้ข้าราชการส่วนท้องถินมีโอกาสก้าวหน้าในตาํแหน่ง เงินเดือน และสายงาน
มากยงิขนึ 

 ขอ้เสนอแนะในการทําวิจยัครงัต่อไป 

. ควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยทีมีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการส่วน
ท้องถิน กับข้าราชการประเภทอืน เพือนํามาปรับปรุงและเสริมสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ
ข้าราชการส่วนท้องถินต่อไป 

. ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในด้านความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการส่วนท้องถิน
เพือการนาํไปปรับใช้กบัระเบียบของหน่วยงาน 

. ควรศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิน ทีสนับสนุนต่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการส่วนท้องถิน 
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