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ความคิดเห็นต่อความก้าวหน้าในอาชีพและการสอบคัดเลือกเพือเปลียน
สายงานโดยราชการส่วนกลาง ของข้าราชการส่วนท้องถินในเขตอําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Opinions towards Career Advancement and Selection Tests Change of
work by Central Government of Local Officials in Pak Kret District
Nonthaburi Province.
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จั ย นี มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง นี (1). เพื อศึ ก ษาระดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ
ความก้ าวหน้ าในอาชี พ และการสอบคั ด เลื อ กเพื อเปลี ยนสายงานโดยราชการส่ วนกลาง ของ
ข้ าราชการส่ วนท้ อ งถิ นในเขตอํา เภอ ปากเกร็ด จั งหวั ด นนทบุ รี (2.) เพื อเปรี ย บเทียบความ
คิดเห็น ต่อความก้ าวหน้ าในอาชีพ ของข้ าราชการ ส่วนท้ องถิ นในเขตอําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล (3.) เพื อเปรียบเทียบ ความคิดเห็นต่อการสอบคัดเลื อก
เพื อเปลี ยนสายงานโดยราชการส่วนกลาง ของข้ าราชการส่วนท้ องถิน ในเขตอําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ซึงการศึกษาวิจัยครังนีเป็ นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในการศึกษาคือ ข้ าราชการส่วนท้ องถินในเขตอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
จํานวน 191 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่ างแบบชันภูมิ และแบบโควตา เครื องมือ ทีใช้ ในการเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล คื อ แบบสอบถาม วิ เคราะห์ ข้อ มู ลเกียวกับ ข้ อ มู ลทัวไป โดยใช้ สถิ ติ ค่ าร้ อยละ
ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เปรียบเทียบโดยใช้ ค่าที วิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว และการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี LSD ผลการศึกษาพบว่า
1. ข้ าราชการส่วนท้ องถินในเขตอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีความคิดเห็นต่อ
ความก้ าวหน้ าในอาชีพ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมือพิ จารณาเป็ นรายข้ อโดยเรียงจาก
ค่ า เฉลี ยมากไปหาน้ อ ย พบว่ า มี ค วามก้ า วหน้ า ในตํา แหน่ ง ความก้ า วหน้ า ในสายงาน และ
ความก้ าวหน้ าในเงินเดือน ตามลําดับ และมีความคิดเห็นต่อการสอบคัดเลือกเพือเปลียนสายงาน
โดยราชการส่วนกลาง ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อโดยเรียงค่าเฉลียจาก
มากไปหาน้ อย พบว่ า มีความยุติธรรม ความโปร่ งใส มาตรฐานการจั ดสอบ การพั ฒ นากรอบ
ความคิด ระเบียบหลักเกณฑ์ และการสร้ างขวัญและกําลังใจ ตามลําดับ
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. ข้ าราชการส่วนท้ องถินในเขตอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทีมีปัจจัยส่วนบุคคล
ต่างกัน ได้ แก่ ระดับการศึกษา ประเภทตําแหน่ง และสังกัดหน่วยงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ความก้ าวหน้ า ในอาชีพ ต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05 นอกนันไม่ต่างกัน
. ข้ าราชการส่วนท้ องถินในเขตอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทีมีปัจจัยส่วนบุคคล
ต่างกัน ได้ แก่ ระดับการศึกษา และสังกัดหน่วยงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ การสอบคัดเลือก
เพือเปลียนสายงานโดยราชการส่วนกลาง ต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05 นอกนัน
ไม่ต่างกัน
คําสําคัญ: ความคิดเห็น ความก้ าวหน้ าในอาชีพ การสอบคัดเลือกเพือเปลียนสายงานโดยราชการ
ส่วนกลาง
บทนํา
พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้ แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2542 (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) ได้ กาํ หนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้ แก่ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน เพื อดําเนิ นการเกียวกับภารกิจ ถ่ายโอนจากราชการ
ส่วนกลางให้ แก่ อ งค์กรปกครองส่วนท้ องถินดําเนิ น การแทน ทังนี เพื อเป็ นการลดขันตอนการ
ทํางานให้ สันลง และสามารถปฏิบัติงานได้ รวดเร็วขึนและมีประสิทธิภาพมากยิงขึน ซึงในการให้
องค์ก รปกครองส่วนท้ องถินดําเนิ นการแทน เกียวกับ ภารกิจถ่ ายโอนต่าง ๆ นัน ทําให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถินแต่ละแห่งมีภารกิจเพิมมากขึน ดังนันเพือให้ จาํ นวนบุคลากรสอดคล้ องกับ
ภารกิจและปริมาณงานทีเพิมมากขึน ราชการส่วนกลางจึงให้ ความสําคัญกับการบริหารงานบุคคล
ของราชการส่วนท้ องถิน โดยมอบอํานาจการบริหารงานบุคคลให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
ให้ สามารถดําเนินการได้ อย่างมีอิสระ เช่ น ให้ อาํ นาจหน้ าทีในการจัดสอบแข่งขันเพือบรรจุ บุคคล
เป็ นข้ าราชการหรือพนักงานส่วนท้ องถิน อํานาจหน้ าทีในการจัดสอบคัดเลือกเพือเปลียนสายงาน
อํานาจหน้ าทีในการเลือนขันเงินเดือน และอํานาจหน้ าทีในการเลือนระดับตําแหน่ง เป็ นต้ น
ต่อมา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ มีการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิน
ตามคําสังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที 8/2560 เรือง การขับเคลือนการปฏิรูปการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้ องถิน โดยให้ มีผลบังคับใช้ ตังแต่วันที 21 กุมภาพันธ์ 2560 เป็ นต้ นไป ทังนีเพือเป็ น
การแก้ ไขปัญหาด้ านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน ให้ มีประสิทธิภาพมากยิงขึน โดยกําหนดให้
คณะกรรมการกลางข้ าราชการ หรือพนักงานส่วนท้ องถิน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 (ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 116. ตอนที 120 ก. หน้ า 1) เข้ ามาทํา
หน้ าทีเกียวกับ การจั ด สอบแข่ งขัน การสอบคัดเลื อก และการโอนข้ าราชการส่ว นท้ องถิน แทน
องค์กรปกครองส่ว นท้ อ งถิ น เพื อให้ เป็ นไปตาม หลั ก คุ ณ ธรรม ตามหลั ก เกณฑ์และเงือนไขที
คณะกรรมการกลางข้ าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถินกําหนด
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การปฏิรูปการบริ หารงานบุคคลส่วนท้ องถินเช่ นนี ย่อมมีผลต่ อความก้ าวหน้ า ของ
ข้ าราชการส่วนท้ องถินในหลายด้ าน โดยเฉพาะความก้ า วหน้ าในด้ านการเลือนตําแหน่ง และการ
เปลียนสายงาน เนืองจากเดิม องค์กรปกครองส่วนท้ องถินใดทีมีข้าราชการส่วนท้ องถินในสังกัดมี
คุณสมบัติครบตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ทีจะสามารถเลือนตําแหน่ง หรือเปลียนสายงาน
ไปดํารงตําแหน่ งทีสูงขึนได้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถินนันสามารถทีจะดําเนิ นการสรรหาโดย
วิธีการสอบคัดเลือกเพือเปลียนสายงานเองได้ และเมือข้ าราชการส่วนท้ องถินได้ ผ่านการสรรหา
โดยวิธีการสอบคัดเลือกเพือเปลียนสานงาน ไปดํารงตําแหน่งทีสูงขึนได้ แล้ ว ยังสามารถปฏิบัติงาน
อยู่ ในองค์ กรปกครองส่วนท้ องถินทีตนเองสังกัดอยู่ได้ ซึงเป็ นการส่งผลดีต่อความก้ าวหน้ าใน
อาชี พ ข้ าราชการส่ วนท้ อ งถิ น รวมถึ งเป็ นการสร้ างขวั ญ และกําลั งใจในการปฏิบั ติ งานให้ แ ก่
ข้ าราชการส่วนท้ องถินทีอยู่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถินนัน
ดังนัน จึงเป็ นประเด็นทีผู้วิจัยสนใจทีจะศึกษาเกียวกับความคิดเห็นต่อความก้ าวหน้ า
ในอาชีพ และการสอบคั ดเลื อ กเพื อเปลี ยนสายงานโดยราชการส่วนกลาง ของข้ าราชการส่วน
ท้ องถินในเขตอําเภอปากเกร็ด จั งหวั ดนนทบุ รี ว่ าการจั ดสอบคัดเลือกเพื อเปลี ยนสายงานโดย
ราชการส่ ว นกลาง มี ผ ลต่ อ ความก้ า วหน้ า ในอาชี พ ข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ นอย่ า งไร ซึ งจะเป็ น
ประโยชน์สาํ หรับข้ าราชการส่วนท้ องถิน ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ในด้ านการปฏิบัติงาน
และความรู้ ที จํ า เป็ นในสายอาชี พ ให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกั บ ระเบี ย บหลั ก เกณฑ์ ที
เปลี ยนแปลงไปได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ รวมถึ ง เป็ นข้ อ มู ล เพื อชี แนะผู้ บ ริ ห ารหรื อ ผู้ มี ส่วนกํา หนด
นโยบายในการสร้ างความก้ าวหน้ าในอาชีพแก่ข้าราชการส่วนท้องถินให้ มีโอกาสก้ าวหน้ ามากยิงขึน
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือศึกษาระดับความคิดเห็นต่อความก้ าวหน้ าในอาชีพ และการสอบคัดเลือกเพือ
เปลียน สายงานโดยราชการส่วนกลาง ของข้ าราชการส่วนท้ องถินในเขตอําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี
2. เพือเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อความก้ าวหน้ าในอาชีพ ของข้ าราชการส่วนท้องถิน
ในเขตอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
3. เพือเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการสอบคัดเลือกเพือเปลียนสายงาน โดยราชการ
ส่วนกลาง ของข้ าราชการส่วนท้ องถินในเขตอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามปั จจัย
ส่วนบุคคล
แนวคิดและวรรณกรรมทีเกียวข้อง
ณัฐพงศ์ บัวจันทร์ (2546, น. 9) ได้ ให้ ความหมายของ ความก้ าวหน้ าในอาชีพ ไว้ ว่า
ความก้ าวหน้ าในอาชีพ หมายถึงการได้ มีโอกาสเลือนขัน เลือนตําแหน่งการงานทีสูงขึนตามลําดับ
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หรื อ โอกาสในการศึ ก ษาต่ อ ฝึ กอบรม หาความรู้ เพิ มเติ ม เพื อนํา มาใช้ เป็ นประโยชน์ ต่ อ การ
ปฏิบัติงานในองค์การ
นฤมล นิราทร (2534, น. 2) ได้ ให้ ความหมายของความก้ าวหน้ าในการทํางานไว้ ว่า
(Career Progression) หมายถึง การเปลียนแปลงในบทบาทการทํางาน ซึงจะให้ ผลตอบแทน ทัง
ด้ านจิตวิทยา หรื อผลตอบแทนทีเกียวข้ องโดยตรงกับการทํางาน การเปลียนแปลงต่าง ๆ เหล่ านี
จึ งรวมถึ งการเปลี ยนแปลงทีก่อ ให้ เกิดความก้ าวหน้ าในงาน การเลือนขัน เลื อนตําแหน่ ง หรื อ
เงินเดือน ตลอดถึงความพึงพอใจในชีวิต ความรู้สึกว่าตนเองมีค่าประสบความสําเร็จ ซึงอาจจะ
ออกมาในรูปของอํานาจหน้ าที สถานภาพทีสูงขึน ความก้ าวหน้ าในอาชีพงานจึงเป็ นเหตุผลสุดท้าย
ของการจัดการอาชีพทีเริมต้ นด้ วยการวางแผนอาชีพงานก่อนทีจะพัฒนาไปสู่การพัฒนาอาชีพงาน
และการพัฒนาความก้ าวหน้ าในอาชีพงานในทีสุด
พงศ์ หรดาล (
, น. ) ได้ กาํ หนดเกณฑ์หรือ มาตรวัดความก้ าวหน้ าในอาชีพ
ไว้ ดังนี
. ความก้ าวหน้ าในตําแหน่ งหน้ าที การทีได้ เลือนขึนดํารงตําแหน่ งทีสูงขึน มีหน้ าที
และความรับผิดชอบสูงขึน ความก้ าวหน้ าในตําแหน่งวัดได้ จากการเปรียบเทียบตําแหน่งทีดํารงอยู่
กับระยะเวลาในการทํางาน ซึงเปรียบเทียบกับอายุตัวของบุคลากรนัน ๆ หรืออาจเปรียบเทียบกับ
เพือนร่วมรุ่น
. ความก้ าวหน้ าในเงินเดือน การได้ รับเงินเดือนในอัตราทีสูง ความก้ าวหน้ าในอัตรา
เงิ น เดื อ นมี ส่ ว นสั ม พั น ธ์ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กั บ ความก้ า วหน้ าในตํา แหน่ ง หน้ าที ผู้ ที มี
ความก้ าวหน้ าในตําแหน่ งหน้ าที ย่ อมมี โอกาสทีจะได้ รั บ เงิน เดื อ นสูง หรื อ มี ค วามก้ าวหน้ าใน
เงินเดือน ทําให้ มีโอกาสก้ าวหน้ าในตําแหน่งด้ วย
. ความก้ าวหน้ าในการพั ฒนาตนเอง ในด้ านทั กษะ ความรู้ ความสามารถตามสาย
งาน อั น จะทํา ให้ งานที ปฏิ บั ติ นั นสํา เร็ จ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและบรรลุ เ ป้ าหมายที ว่ า งไว้
ความก้ าวหน้ าในการพั ฒนาตนเองให้ สูงขึนตามสายงาน มีความสําคัญมากทีสุดทีจะก้ าวหน้ าใน
ชีวิตการทํางาน ผู้ปฏิบัติทสามารถพั
ี
ฒนาตนเองได้ อย่างรวดเร็ว ย่อมมีความก้ าวหน้ าทังตําแหน่ง
หน้ าที และเงิ น เดื อ น เพราะการได้ เลื อนตํา แหน่ งหรื อ เงิน เดื อ นโดยปกติ หรื อ พิ เศษนั นย่ อ ม
พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ตลอดจนผลงานของผู้ปฏิบัติเป็ นสําคัญ
ประกร ฤทธิญาติ (2558) ได้ ศึกษาวิจัย เรืองความก้ าวหน้ าในอาชีพของพนักงานส่วน
ท้องถิน ในเขตอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จุรีรัตน์ จอมวุฒิ (
) ได้ ศึกษาวิจัย เรือง ปั จจัยทีมีผลต่อความก้ าวหน้ าในอาชีพ
ของข้ าราชการท้องถินในอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สิทธิพงษ์ นาคเด่น (
) ได้ ศึกษาวิจัย เรืองทัศนคติต่อความก้ าวหน้ าในอาชีพของ
ข้ าราชการตํารวจ กรณีศึกษา สถานีตาํ รวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

546

ปิ ยวรรณ เสนจันทร์ฒิไชย (2552) ได้ ศึกษาวิจัย เรืองปั จจัยทีมีผลต่อความก้ าวหน้ า
ในอาชีพของข้ าราชการตํารวจชันประทวน สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม
กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกียวข้ อง ผู้วิจัยได้ นาํ มาจัดทํากรอบ
แนวความคิดในการวิจัย โดยการจําแนกปัจจัยส่วนบุคคลของข้ าราชการส่วนท้ องถิน ในเขตอําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทีอาจมีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อความก้ าวหน้ าในอาชีพและการสอบ
คัดเลือกเพือเปลียนสายงานโดยราชการส่วนกลาง ดังนี
ตัวแปรอิสระ

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ประเภทตําแหน่ง
5. อัตราเงินเดือนปัจจุบนั
6. อายุราชการ
7. สังกัดหน่วยงาน

ตัวแปรตาม
ความคิดเห็นต่ อความก้าวหน้ าในอาชีพ
1. ความก้าวหน้าในตําแหน่ง
2. ความก้าวหน้าในเงินเดือน
3. ความก้าวหน้าในสายงาน
ความคิดเห็นต่ อการสอบคัดเลือกเพือเปลียน
สายงานโดยราชการส่ วนกลาง
1. ความยุติธรรม
2. ความโปร่ งใส
3. ระเบียบหลักเกณฑ์
4. มาตรฐานการจัดสอบ
5. การสร้างขวัญและกําลังใจ
6. การพัฒนากรอบความคิด

ประชากร ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในการวิจัยนี คือ ข้ าราชการส่วนท้ องถิน ที
ปฏิบัติงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถินในเขตอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จํานวน 8
แห่ง มีจาํ นวนประชากรทังสิน
คน (สถิติข้อมูลจากระบบข้ อมูลบุคลากรท้ องถินแห่งชาติ ซึง
รับรองข้ อมูลในระดับจังหวัด ของสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถินจังหวัดนนทบุรี)
กลุ่มตัวอย่าง ตัวอย่ างทีใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ ข้ าราชการส่วนท้ องถินทีปฏิบัติงานใน
สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน ในเขตอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จํานวน 8 แห่ง จํานวน
กลุ่มตัวอย่าง
คน โดยใช้ สตู รการคํานวณของ Taro Yamane ทีระดับความเชือมัน %
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การสุ่มตัวอย่าง ตัวอย่างทีใช้ ในการวิ จัยครั งนี โดยใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่ างแบบชั นภูมิ
ตามสัดส่วนของจํานวนประชากรทังหมด 8 แห่ ง จากนั นใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา โดย
ผู้วิจัยได้ กาํ หนดโควตาของจํานวนประชากรแต่ละสังกัดหน่วยงาน คิดเป็ นร้ อยละ 53 ต่อแห่ง
เครืองมือทีใช้ในการวิจัย เครื องมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือแบบสอบถาม
(Questionnaire) ซึงมีลักษณะแบบปลายปิ ด ปลายเปิ ด และประเภทเผือเลือก โดยแบ่งโครงสร้ าง
คําถามออกเป็ นจํานวน 4 ตอน ซึงผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ทปรึ
ี กษา และทําการทดลองใช้ กับ
ข้ าราชการ ส่วนท้ องถินสังกัด เทศบาลตําบลไทรม้ า จํานวน 30 คน เพือหาค่าความเชือมัน โดย
การวิเคราะห์ หาค่ าสัมประสิทธิแอลฟ่ า ในคําถามตอนที 2 ได้ ค่าเท่ากับ 0.750 และในคําถาม
ตอนที 3 ได้ ค่าเท่ากับ 0.718
ตอนที 1 ข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทตําแหน่ง อัตราเงินเดือนปั จจุ บัน
อายุราชการ และสังกัดหน่วยงาน
ตอนที 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ ตอบแบบสอบถามทีมีต่อความก้ าวหน้ าใน
อาชีพ โดยใช้ คาํ ถามปลายปิ ดแบบเผือเลือก
ตอนที 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามทีมีต่อการสอบคัดเลือก
เพือเปลียนสายงานโดยราชการส่วนกลาง โดยใช้ คาํ ถามปลายปิ ดแบบเผือเลือก
โดยแบบสอบถามในตอนที และ มีลักษณะเป็ นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) ตามแบบของ ลิเคอร์ท (Likert) ซึงมี 5 ระดับ ดังนี
5 หมายถึง
เห็นด้ วยมากทีสุด
4 หมายถึง
เห็นด้ วยมาก
3 หมายถึง
เห็นด้ วยปานกลาง
2 หมายถึง
เห็นด้ วยน้ อย
1 หมายถึง
เห็นด้ วยน้ อยทีสุด
ตอนที 4 แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพิมเติม โดยใช้ คาํ ถามปลายเปิ ด
สรุปผลการวิจยั
งานวิจัยครังนี ผู้วิจัยได้ สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยทัง ข้ อ ได้ ดังนี
1. เพื อศึกษาระดับความคิดเห็น ต่อความก้ าวหน้ าในอาชีพ และการสอบคัดเลือกเพื อ
เปลียน สายงานโดยราชการส่วนกลาง ของข้ าราชการส่วนท้ องถินในเขตอําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทังหมด มีระดับความคิดเห็นต่อความก้ าวหน้ าในอาชีพ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง และมีความคิดเห็นต่อการสอบคัดเลือกเพื อเปลียนสายงานโดย
ราชการส่วนกลาง ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก

548

2. เพือเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อความก้ าวหน้ าในอาชีพ ของข้ าราชการส่วนท้ องถิน
ในเขตอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล พบว่า ปั จ จัยส่วนบุคคล
ได้ แ ก่ ระดั บ การศึ ก ษา ประเภทตํา แหน่ ง และสั ง กั ด หน่ ว ยงาน ต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็น ต่ อ
ความก้ าวหน้ าในอาชีพต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ . นอกนันไม่ต่างกัน
3. เพื อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อ การสอบคัดเลือกเพื อเปลียนสายงานโดยราชการ
ส่วนกลาง ของข้ าราชการส่ว นท้ องถินในเขตอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามปั จจัย
ส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ ระดับการศึกษา และสังกัดหน่วยงาน ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการสอบคัดเลือกเพือเปลียนสายงานโดยราชการส่วนกลาง ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทระดั
ี บ . นอกนันไม่ต่างกัน
อภิปรายผล
1. ข้ าราชการส่วนท้ อ งถิ นในเขตอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุ รี มี ความคิดเห็น ต่ อ
ความก้ าวหน้ า ในอาชี พ ในภาพรวมอยู่ ในระดั บ ปานกลาง เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ โดยเรี ย ง
ค่ าเฉลี ย จากมากไปหาน้ อยพบว่ า (1.) การจั ด สอบคั ด เลื อ กเพื อเปลี ยนสายงานโดยราชการ
ส่วนกลางเป็ นการส่งเสริ มต่ อความก้ าวหน้ าในอาชี พ แก่ข้าราชการส่ วนท้ อ งถิ นทีสอดคล้ องกับ
ระบบคุ ณ ธรรม อยู่ ในระดั บ มาก (2.) การจั ด สอบคั ด เลื อ กเพื อเปลี ยนสายงานโดยราชการ
ส่วนกลาง จะช่ วยให้ ข้าราชการส่ วนท้ อ งถิ นมี โอกาสก้ าวหน้ าในตําแหน่ งทีสอดคล้ องกับ ระบบ
คุณธรรม อยู่ในระดับปานกลาง (3.) ในกรณีราชการส่วนกลางเป็ นผู้ดาํ เนินการจัดสอบคัดเลือก
เพื อเปลียนสายงาน จะช่ วยให้ ข้าราชการส่วนท้ องถินมีโอกาสก้ าวหน้ า ในสายงานและเป็ นไปตาม
ระบบคุณ ธรรม อยู่ในระดับปานกลาง และ (4.) การจั ดสอบคัดเลือ กเพื อเปลี ยน สายงานโดย
ราชการส่วนกลาง จะช่วยให้ ข้าราชการส่วนท้ องถินมีโอกาสก้ าวหน้ าในเงินเดือนทีสอดคล้ องกับ
ระบบคุณธรรม อยู่ในระดับปานกลาง ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ประกร ฤทธิญาติ (2558) ได้
ศึกษาวิจัยเกียวกับ ความก้ าวหน้ าในอาชี พของพนั กงานส่วนท้ องถินในเขตอําเภอเสนา จังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิ จัยพบว่า ความคิดเห็นต่อความก้ าวหน้ าในอาชีพของพนักงานส่วน
ท้องถิน ในเขตอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณา
เป็ นรายด้ าน โดยเรี ย งลํ า ดั บ จากมากไปหาน้ อย ได้ แก่ ด้ านความก้ าวหน้ าในเงิ น เดื อ น
ความก้ าวหน้ าในการพั ฒนาตนเองตามสายงาน ความก้ าวหน้ าในการเปลียนตําแหน่ งให้ สูงขึน
และความก้ าวหน้ าในตําแหน่ งหน้ าที ตามลําดับ และยังสอดคล้ องกับข้ อเสนอแนะทีว่ าพนักงาน
ส่ ว นท้ อ งถิ นที มี ค วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ควรได้ รั บ การส่ งเสริ ม ด้ านโอกาส
ความก้ าวหน้ าในตําแหน่ง เช่น การเลือนตําแหน่งจากตําแหน่งสายงาน ผู้ปฏิบัติไปเป็ นสายงาน
ผู้บริ หาร หรื อการได้ เลื อนตําแหน่ งในระดับทีสูงขึนกว่ าเดิม โดยระบบคุ ณ ธรรม นอกจากนี ยัง
สอดคล้ องกับแนวคิดของ ปิ ยวรรณ เสนจันทร์ฒิไชย (2552) ได้ ศึกษาวิจัยเกียวกับปั จจัยทีมีผล
ต่อความก้ าวหน้ านาอาชี พของข้ าราชการตํารวจชันประทวน สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม
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ผลการวิ จัยพบว่ า ปั จจั ยสําคัญ ทีมี ผลต่ อความก้ าวหน้ าในอาชี พของข้ าราชการตํารวจ คือ ด้ าน
นโยบายและการบริหาร ของผู้บังคับบัญชา แสดงให้ เห็นว่า การกําหนดนโยบายของผู้บังคับบัญชา
หรือผู้บริหารมีส่วนสําคัญต่อความก้ าวหน้ าในอาชีพข้ าราชการทุกประเภท โดยเฉพาะนโยบายด้ าน
การบริหารงานบุคคล เป็ นต้ น
2. ข้ าราชการส่วนท้ องถินในเขตอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ความคิดเห็นต่อการ
สอบคัดเลือกเพื อเปลียนสายงานโดยราชการส่วนกลาง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณา
เป็ นรายข้ อโดยเรี ยงค่ าเฉลี ยจากมากไปหาน้ อยพบว่ า (1.) กระบวนการจั ดสอบคั ดเลื อกเพื อ
เปลียนสายงานโดยราชการส่วนกลาง ช่วยให้ เกิดความยุติธรรมแก่ข้าราชการส่วนท้ องถินทุกคนอยู่
ในระดับมากทีสุด (2.) การจัดสอบคัดเลือกเพือเปลียนสายงานโดยราชการส่วนกลางจะช่วยสร้ าง
ความเชือมันด้ านความโปร่งใสแก่ข้าราชการส่วนท้ องถินอยู่ในระดับมาก ( 3.) มาตรฐานของการ
จั ด สอบคั ด เลื อ กเพื อเปลี ยนสายงานโดยราชการส่ ว นกลางอยู่ ใ นระดั บ มาก (4.) การจั ด สอบ
คั ด เลื อ กเพื อเปลี ยนสายงานโดยราชการส่ วนกลาง ช่ วยให้ ก รอบความคิ ด ของข้ า ราชการส่ ว น
ท้ องถินมีความคิดกว้ างกว่าการสอบในท้ องทีของตนเอง อยู่ในระดับมาก (5.) ระเบียบหลักเกณฑ์
การจัดสอบคัดเลือกเพื อเปลียนสายงานโดยราชการส่วนกลางมีความเหมาะสมต่อข้ าราชการส่วน
ท้ องถิ น อยู่ในระดับ ปานกลาง และ (6.) การจั ดสอบคัดเลื อกเพื อเปลี ยนสายงานโดยราชการ
ส่วนกลาง ช่วยเสริมสร้ างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการส่วนท้องถินในระดับปาน
กลาง ซึงสอดคล้ องกับแนวคิดของ ดนัย เทียนพุฒิ (2540, น. 98 -100) ได้ อธิบายไว้ ว่า บุคคล
ทุกคนไม่อาจเติบโตก้ าวหน้ าตามแผนผังเส้ นทางความก้ าวหน้ าในสายอาชีพทีกําหนดไว้ ได้ หากแต่
ขึนอยู่กับหลักเกณฑ์การเลือนตําแหน่งหรือสายงานของแต่ละองค์การเป็ นหลัก และยังสอดคล้ อง
กับงานวิจัยของ จุ รีรัตน์ จอมวุฒิ (2550)ได้ ศึกษาวิจัยเกียวกับปั จจัยทีมีผลต่อความก้ าวหน้ าใน
อาชีพ ของข้ าราชการท้ อ งถิ นในอําเภอ เมืองตาก จั งหวั ดตาก ผลการศึ กษาในภาพรวมพบว่ า
ความก้ าวหน้ าในอาชีพของข้ าราชการส่วนท้ องถิน มิได้ อยู่ทระบบบริ
ี
หารงานบุคคลท้ องถิน แต่อยู่
ทีผู้ ใช้ ร ะบบ ซึ งผู้ ใช้ ระบบจะสามารถนําระบบการบริ หารงานบุ คคลไปใช้ ให้ เกิดผลสัมฤทธิได้
หรือไม่ขนอยู
ึ ่กบั พืนฐานความรู้ ความเข้ าใจของผู้ใช้ ระบบเป็ นสําคัญ
3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อความก้ าวหน้ าในอาชีพ ของข้ าราชการส่วนท้องถิน
ในเขตอําเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุ รี จําแนกตามปั จจั ยส่วนบุ คคล พบว่ า เพศ อายุ อัต รา
เงินเดือนปั จจุ บัน และอายุราชการ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความก้ าวหน้ าในอาชีพ ไม่ต่างกัน
ส่ ว นระดั บ การศึ ก ษา ประเภทตํ า แหน่ ง และสั ง กั ด หน่ ว ยงาน ต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ
ความก้ า วหน้ า ในอาชี พ ต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ ทีระดั บ 0.05 ทังนี เนื องจากระดั บ
การศึ ก ษา และประเภทตํา แหน่ ง ถื อ เป็ นส่ ว นหนึ งของหลั ก เกณฑ์ ที ใช้ ก ํา หนดเงื อนไขหรื อ
คุณสมบัติเฉพาะของข้ าราชการส่วนท้ องถินในการเลือนตําแหน่ง หรือการเปลียนสายงานในระดับ
ทีสูงขึน เช่ น ผู้ ทีจบการศึ กษาในระดับ ปริ ญ ญาโท จะมีโอกาสก้ าวหน้ า ในอาชีพ สูงกว่ า ผู้ ทีจบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็ นต้ น ส่งผลทําให้ ข้าราชการส่วนท้ องถินทีมีระดับการศึกษาและ
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ประเภทตําแหน่ง ต่างกัน มีความคิดเห็น เกียวกับความก้ าวหน้ าในอาชีพข้ าราชการ ส่วนท้ องถิน
ต่ า งกัน ซึ งไม่ ส อดคล้ อ งกับ งานวิ จั ย ของ สิท ธิพ งษ์ นาคเด่ น (2556) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เกี ยวกั บ
ทัศ นคติ ต่ อ ความก้ า วหน้ า ในอาชี พ ของข้ า ราชการตํา รวจ กรณี ศึ ก ษา สถานี ตํา รวจภูธ รเมื อ ง
ฉะเชิงเทรา อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ชันยศ และคุณวุฒิทางการศึกษา ทีต่างกัน มี
ทัศนคติต่อความก้ าวหน้ าในอาชีพข้ าราชการตํารวจไม่แตกต่างกัน ส่วนข้ าราชการส่วนท้ องถิน ที
สังกัดหน่วยงาน ต่างกัน อาจเป็ นเพราะหน่ วยงานสังกัด เทศบาล เป็ นหน่ วยงานทีมีฐานะสูงกว่า
และมี รู ป แบบโครงสร้ างตําแหน่ งของข้ าราชการส่ วนท้ อ งถิ นในระดั บ ทีสูงกว่ าหน่ วยงานสังกัด
องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนตํา บล ทําให้ ข้ าราชการ ส่ ว นท้ องถิ นทีสั งกัด หน่ ว ยงานเทศบาล มี โอกาส
ก้ าวหน้ าในอาชีพมากกว่าหน่ วยงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล จึงส่งผลให้ ข้าราชการส่วน
ท้ องถิ นทีสังกัดหน่ ว ยงานต่ างกัน มีมุมมองด้ านความก้ าวหน้ าในอาชีพ ข้ าราชการส่ว นท้ องถิน
ต่างกัน
4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการสอบคัดเลือกเพือเปลียนสายงานโดยราชการ
ส่วนกลาง จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ ประเภทตําแหน่ง อัตราเงินเดือนปัจจุบัน
และอายุ ร าชการ ต่ างกัน มี ความคิ ดเห็น ต่ อ การสอบคั ดเลื อ กเพื อเปลี ยนสายงานโดยราชการ
ส่วนกลาง ไม่ต่างกัน ส่วนระดับการศึกษา และสังกัดหน่วยงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการสอบ
คัดเลือกเพือเปลียนสายงาน โดยราชการส่วนกลาง ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05
ซึงสอดคล้ องกับแนวคิดของ สุพัตรา สุภาพ (
น. 132) ได้ อธิบายไว้ ว่า ความคิดเห็น เป็ น
การแสดงออกของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีมีต่อสิงใดสิงหนึง โดยเฉพาะการพูดหรือการเขียนซึงใน
การแสดงออกนันจะต้ องอาศัยพืนฐานความรู้ ประสบการณ์ และพฤติกรรมระหว่างบุคคลก่อนที
จะมีการตัดสิน ใจแสดงออก ซึ งการแสดงออกนีอาจได้ รับการยอมรั บ หรื อปฏิเสธจากผู้อืนก็ได้
ดังนัน ระดับการศึกษา และสังกัดหน่วยงาน จึงถือเป็ นพืนฐานความรู้ และประสบการณ์ ทีมีผลต่อ
การแสดงออกทางด้ านความคิ ดเห็น เกียวกับ การสอบคัดเลื อกเพื อเปลียนสายงานโดยราชการ
ส่วนกลางของข้ าราชการส่วนท้ องถินทีแตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสําหรับนําไปประยุกต์ใช้
จากผลการศึ กษาวิจัยเกียวกับความคิดเห็นต่ อความก้ าวหน้ าในอาชีพ และการสอบ
คัดเลื อกเพื อเปลียนสายงานโดยราชการส่วนกลาง ของข้ าราชการส่วนท้ องถินในเขตอําเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีข้อเสนอแนะดังนี
1. ผู้ บ ริ ห าร หรื อ ฝ่ ายบริ ห ารงานบุ ค คล ควรมี การเสริ มสร้ า ง และพั ฒ นาความรู้ ที
จําเป็ นใน สายอาชีพแก่ข้าราชการส่วนท้ องถินในสังกัด เพื อให้ สามารถเติบโตก้ าวหน้ าในอาชีพ
มากยิงขึน
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. ผู้ บ ริ ห าร หรื อ ฝ่ ายบริ ห ารงานบุ ค คล ควรมี ก ารเสริ ม สร้ างความรู้ เกี ยวกั บ
หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกเพื อเปลียนสายงาน ให้ แก่ข้าราชการส่วนท้ องถินในสังกัดให้ มีความ
เข้ าใจมากยิงขึน เช่น การจัดฝึ กอบรม เป็ นต้ น
. ราชการส่วนกลาง หรื อผู้ทีมีส่วนในการกําหนดนโยบายด้ านการบริหารงานบุคคล
ควรมีการพิ จารณาหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกเพือเปลียนสายงานให้ เหมาะสมกับข้ าราชการส่วน
ท้องถิน เพือส่งเสริมให้ ข้าราชการส่วนท้ องถินมีโอกาสก้ าวหน้ าในตําแหน่ง เงินเดือน และสายงาน
มากยิงขึน
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครังต่อไป
. ควรศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ที มี ผ ลต่ อ ความก้ า วหน้ า ในอาชี พ ข้ า ราชการส่ ว น
ท้ องถิ น กับ ข้ า ราชการประเภทอืน เพื อนํามาปรั บ ปรุ งและเสริ ม สร้ า งความก้ า วหน้ า ในอาชี พ
ข้ าราชการส่วนท้องถินต่อไป
. ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในด้ านความก้ าวหน้ าในอาชีพข้ าราชการส่วนท้องถิน
เพือการนําไปปรับใช้ กบั ระเบียบของหน่วยงาน
. ควรศึ กษาแรงจู งใจในการปฏิบั ติงานของข้ าราชการส่วนท้ องถิน ทีสนั บ สนุ น ต่ อ
ความก้ าวหน้ าในอาชีพข้ าราชการส่วนท้องถิน
บรรณานุกรม
). ปั จจั ยทีมี ผ ลต่ อความก้ าวหน้ าในอาชี พ ของข้ าราชการท้ องถิ น ใน
จุ รีรั ตน์ จอมวุ ฒิ . (
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