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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาเ ร่ืองปัจจัย ท่ี มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร
กรมบญัชีกลาง มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร
กรมบัญชีกลางจ าแนกตามความก้าวหน้าในบทบาทการท างาน ความก้าวหน้าใน
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ความกา้วหน้าดา้นการเงิน ความกา้วหน้าดา้นการเล่ือน
ต าแหน่ง เพื่อศึกษาระดบัความกา้วหนา้ในอาชีพของบุคลากรกรมบญัชีกลางจ าแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์ และเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการสนบัสนุน
ทางสังคมกบัความกา้วหน้าในอาชีพ การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณและการ
วิจยัเชิงคุณภาพ ผสมผสาน การวิจยัเชิงคุณภาพเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เลือก
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กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จากผูช้  านาญงานจ านวน 5 คน และการวิจัยเชิง
ปริมาณเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม (SD-scale คะแนน 0-10) เลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยการสุ่มค านึงถึงความน่าจะเป็นจากบุคลากรกรมบญัชีกลางจ านวน 275 คน  
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของตวัแปรตามกบั
ตัวแปรอิสระ โดยใช้สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s r Coefficient)
ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัความกา้วหนา้ในอาชีพของบุคลากรกรมบญัชีกลางโดยรวมอยู่
ในระดบัสูง (mean = 7.95 S.D. = 1.21) จ าแนก 4 ดา้นคือ ดา้นความกา้วหนา้ในบทบาท
การท างานอยูใ่นระดบัสูงมาก (mean = 8.01 S.D. =1.16) ความกา้วหนา้ในความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคลอยูใ่นระดบัสูง (mean = 7.81 S.D. =1.27) ดา้นความกา้วหนา้ดา้นการเงิน 
อยู่ในระดับสูงมาก (mean = 8.06 S.D. = 1.08) และด้านความก้าวหน้าด้านการเล่ือน
ต าแหน่งอยูใ่นระดบัสูง (mean = 7.92 S.D. =1.34)   

จ าแนกตามเพศ พบวา่เพศชาย อยูใ่นระดบัสูงมาก (mean = 8.28 S.D. =1.07) 
และเพศหญิงอยูใ่นระดบัสูง (mean = 7.86 S.D. = 1.02) จ าแนกตามอาย ุพบวา่อาย ุ40 ปี
ข้ึนไป มีความกา้วหนา้ในอาชีพสูงกวา่กลุ่มอ่ืนในทุกดา้น (มีค่าเฉล่ียมากสุด) และอยูใ่น
ระดบัสูงมาก (mean = 8.76 S.D. = 0.84) อายรุะหวา่ง 25 – 30 ปี มีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด (mean 
= 7.71 S.D. =1.21) อยูใ่นระดบัสูง จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ระดบัปริญญาโทมี
ค่าเฉล่ียมากสุดอยูใ่นระดบัสูงมาก (mean = 8.30 S.D. =1.05) ระดบัปริญญาตรีมีค่าเฉล่ีย
นอ้ยสุดอยูใ่นระดบัสูง (mean = 7.78 S.D. =1.00) จ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
พบวา่ มีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 20 ปีข้ึนไปมีค่าเฉล่ียมากสุดอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด (mean 
= 9.06 S.D. =0.70) ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 10 – 15 ปี มีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด อยูใ่น
ระดบัสูง (mean = 7.73 S.D. =0.89) 
 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสนบัสนุนทางสงัคมกบั
ความกา้วหนา้ในอาชีพของบุคลากรกรมบญัชีกลาง พบวา่ ค่า r เท่ากบั 0.66  
มีความสมัพนัธ์กนัในเชิงบวกท่ีระดบัค่อนขา้งสูง พิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นปัจจยั 
การสนบัสนุนจากองคก์รมี ค่า r มากสุดเท่ากบั 0.77 มีความสมัพนัธ์กนัในเชิงบวกท่ี



ระดบัสูง และดา้นปัจจยัการสนบัสนุนจากครอบครัวมีค่า r นอ้ยสุดเท่ากบั 0.55  
มีความสมัพนัธ์กนัในเชิงบวกท่ีระดบัปานกลาง 
 ขอ้เสนอแนะ ใหค้วามส าคญัดา้นการพฒันาบุคลากรในการฝึกอบรม การศึกษาดู
งานเพ่ือเพ่ิมโอกาสในความก้าวหน้าในอาชีพ และให้ความส าคญักบัหลกัเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อประกอบการพิจารณาในการเล่ือนต าแหน่งอยา่งเป็นธรรม 
เน่ืองจากพบวา่มีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด 

ABSTACT  

 The objectives were 1) to study the level of the career advancements in the 
Comptroller General’s Department, classified by advancement of working roles, 
advancement of personal relations, advancement of finances, advancement of 
promotions, 2) to study the level of career advancements in the Comptroller General’s 
Department, classified by demography and 3) to study the relation between factors of 
social supports and career advancements. This research was quantitative and qualitative 
research “combined”. For the qualitative research, 5 experts were selected by purposive 
sampling and collected data by the in - depth interviews. For the  quantitative research, 
275 officers were selected by probability random sampling, collected data by 
questionnaires (SD-Scale score from 0 to 10). The statistic were percentage, average 
(mean) and standard deviation (S.D). Statistical assumption was tested by T-Test, One-
Way ANOVA, and analyzed the relation of dependent variables and independent 
variables by Pearson’s r Coefficient. 
 The research found as follows: the level of career advancements were at high 
level (mean = 7.95 S.D = 1.21). Classified by 4 dimensions, the advancement of 
working role was at very high level (mean = 7.81 S.D = 1.16), the advancement of 
personal relation was at high level (mean = 7.81 S.D = 1.27), the advancement of 
finance was at very high level (mean = 8.06 S.D = 1.08), and the advancement of 
promotion was at high level (mean = 7.92 S.D = 1.34). 



 Classified by gender, male had at very high level (mean = 8.28 S.D = 1.07 and 
female had at high level (mean = 7.86 S.D = 1.02). Classified by age, the age from 40 
years old or older had the highest career advancement in all aspects and were at a very 
high level (mean = 8.76 S.D. = 0.84). The age between 25-30 years old had the lowest 
average (mean = 7.71 S.D = 1.21) and were at high level. Classified by education, the 
Master’s degree had the highest average at very high level (mean = 8.30 S.D. = 1.05). 
Bachelor’s degree had lowest average at high level (mean = 7.78 S.D = 1.00). Classified 
by working period, the working period more than 20 years had the highest average at 
highest level (mean = 9.06 S.D = 0.70), the working between 10 to 15 years had the 
lowest average at high level (mean = 7.73 S.D = 0.89). 

The correlation between social support factors and career advancement in 
employee’s Comptroller General Department were positive relation at relative high 
level (r = 0.66). Considering each aspect, the relation of the supporting from the 
organization was the highest (r = 0.77), and was a positive relation at a high level, and 
the supporting from the family was the lowest (r = 0.55), and was positive relation at a 
moderate level. 

 The suggestion as follow, focusing on the personnel development in training, 
scholarships to increase the opportunities for career advancement and paying the 
attention to the criteria of performance evaluation for fair promotion. Due to having the 
lowest average. 

1. นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

2.อาจารยท่ี์ปรึกษา ประจ าหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

บทน ำ 

ก ร มบัญ ชี ก ล า ง  (The Comptroller General's Department) เ ป็ น ก ร ม ใ น สั ง กั ด
กระทรวงการคลัง  มีภารกิจเก่ียวกับการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)


และหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นไปโดยถูกต้อง มีวินัย คุ ้มค่า โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยการวางกรอบหลักเกณฑ์กลางให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ  
การให้บริการค าแนะน าปรึกษาดา้นการเงิน  การคลงั การบญัชี การตรวจสอบภายใน 
การบริหารเงินนอกงบประมาณ และการพสัดุภาครัฐ การด าเนินการเก่ียวกบัการบริหาร
เงินคงคลงัให้มีใช้จ่ายอย่างเพียงพอ และการเสนอขอ้มูลในเชิงนโยบาย การคลงัแก่ 
ฝ่ายบริหารโดยประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้เกิดเสถียรภาพทางการคลงั 
รวมทั้ งด าเนินการเก่ียวกับการประเมินผลการคลังภาครัฐ การก ากับดูแลนโยบาย 
และมาตรฐาน ค่าตอบแทน สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐ 

อาชีพ "ราชการ" เป็นอีกอาชีพหน่ึงท่ีมีความส าคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก 

เน่ืองจากระบบราชการเป็นฟันเฟืองท่ีส าคัญต่อการขับเคล่ือนประเทศ ขบัเคล่ือน

นโยบายรัฐบาลให้ บังเกิดผล น าพาประเทศชาติ สังคมไปสู่ความเจริญ สงบสุข  

และสามารถแข่งขนัในเวทีโลกได ้“ขา้ราชการพลเรือนสามญั” คือ ขา้ราชการท่ีท างาน

อยู่ในกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ยกเวน้ ครู ทหาร 

ต ารวจ อยัการ ตุลาการ หรือขา้ราชการทอ้งถ่ิน เป็นตน้ ผูส้นใจท่ีเขา้รับราชการพลเรือน

สามัญ ต้องสมัครสอบแข่งขัน  หรือสมัครคัด เ ลือก  ตามหลัก สูตร ท่ีก าหนด  

ซ่ึงนอกเหนือจากค่าตอบแทนหรือเงินเดือน เช่น สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลฟรี 

ให้กับครอบครัว รวมถึงการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร คือเหตุผลหน่ึงท่ีเป็นแรงจูงใจ 

ให้มีผูส้มคัรสอบเพ่ือเขา้รับราชการจ านวนมาก เน่ืองจากการรับราชการถูกมองวา่เป็นอาชีพ

ท่ีมีความมัน่คงและมีความกา้วหนา้ (ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน,2563) 

ความก้าวหน้าในอาชีพถือเป็นเป้าหมายหลกัของบุคลากรในการปฏิบติังาน 

เน่ืองจากเป็นเคร่ืองช้ีว ัดในการปฏิบัติงาน และความส าเร็จในชีวิตการท างาน  

ช่วยเพ่ิมรายได ้สร้างความยอมรับนับถือในสังคม รวมถึงช่วยให้เกิดความภาคภูมิใจ 

ถึงคุณค่าในตัวเอง ทั้ งยงัส่งผลให้มีความสุขในการท างาน ท างานด้วยความมุ่งมั่น 

ตั้ งใจเต็มท่ี และผลท่ีตามมาย่อมท าให้เกิดผลดีกับองค์กรไปด้วย ดังนั้ น การบรรลุ 



ถึงความกา้วหนา้ในอาชีพจึงตอ้งให้ความส าคญักบัปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมาเก่ียวขอ้งในอาชีพ

การท างาน ซ่ึงปัจจัยต่าง ๆ จะมีส่วนช่วยให้บุคลากรบรรลุถึงเป้าหมายซ่ึงก็คือ

ความกา้วหนา้ในอาชีพท่ีแต่ละคนตอ้งการ 

จากความส าคญัขา้งต้น ผูศึ้กษาถึงมีความสนใจในการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ

ความก้าวหน้าในอาชีพ โดยจะศึกษาในกลุ่มบุคลากรกรมบญัชีกลาง โดยผูศึ้กษาให้

ความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม ( Social Support)  

โดยจะอธิบายวา่ความกา้วหนา้ในอาชีพไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัใดบา้ง ซ่ึงผลการศึกษา

ในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรกรมบญัชีกลาง ท าให้บุคลากรทราบว่ามีปัจจยั

ใดบา้งท่ีส่งผลต่อความกา้วหนา้ในอาชีพ เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาและเสริมสร้าง

ศกัยภาพของตวัเอง และยงัเป็นประโยชน์ส าหรับองค์กร ท่ีจะสามารถท าให้องค์กร

ทราบถึงแนวทางในการพฒันาบุคคลากรและเสริมสร้างศกัยภาพแก่บุคลากรอนัจะเป็น

ประโยชน์ในการพฒันาองคก์รต่อไป 

วตัถุประสงค์ของงำนวจิยั 

 1. เพ่ือศึกษาระดับความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรกรมบัญชีกลาง

จ าแนกตามความกา้วหนา้ในบทบาทการท างาน ความกา้วหนา้ในความสัมพนัธ์ระหวา่ง

บุคคล ความกา้วหนา้ดา้นการเงิน ความกา้วหนา้ดา้นการเล่ือนต าแหน่ง   

2. เพ่ือศึกษาระดับความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรกรมบัญชีกลาง

จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นการสนับสนุนทางสังคมกบั

ความกา้วหนา้ในอาชีพ 

 

 



สมมติฐำน 

1) เพศแตกต่างกนัมีความกา้วหนา้ในอาชีพไม่แตกต่างกนั 

2)  อายแุตกต่างกนัมีความกา้วหนา้ในอาชีพไม่แตกต่างกนั 

3) ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความกา้วหนา้ในอาชีพไม่แตกต่างกนั 

4) ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการแตกต่างกันมีความก้าวหน้าในอาชีพ 

ไม่แตกต่างกนั 

5) ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากครอบครัวมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ

ความกา้วหนา้ในอาชีพ 

6) ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากผูบ้งัคบับญัชามีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกับ

ความกา้วหนา้ในอาชีพ 

7) ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากเพ่ือนร่วมงานมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกับ

ความกา้วหนา้ในอาชีพ 

8) ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากองค์กรมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ

ความกา้วหนา้ในอาชีพ 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1) ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความกา้วหนา้ในอาชีพซ่ึงจะเป็นแนวทางในการ

พฒันาใหก้บับุคลากรเพ่ือน าไปสู่ความกา้วหนา้ในอาชีพต่อไป  

2) สามารถน าผลการศึกษาท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางของกองพฒันาทรัพยากร

บุคคล ในการพฒันาและส่งเสริมให้บุคลากรมีศกัยภาพและเกิดความกา้วหนา้ในอาชีพ

ในระดบัท่ีสูงข้ึนไป 



3) เพ่ือเป็นแนวทางให้กับบุคลากรภายในกรมบญัชีกลางท่ีมีความสนใจ

เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความกา้วหนา้ในอาชีพ ซ่ึงสามารถน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์เพ่ือ

น าไปสู่ความกา้วหนา้ในอาชีพต่อไปได ้

แนวคดิเกีย่วกบัควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 

 ความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Advancement) อารีรัตน์ เป็งรักษา 

(2554) ไดใ้ห้ความหมายของค าว่า ความกา้วหน้าในอาชีพไวว้่า เป็นการเปล่ียนแปลง 

ดา้นบทบาทการท างาน ท่ีน าไปสู่ความกา้วหน้าในการท างาน เช่น การเล่ือนต าแหน่ง 

การเล่ือนขั้น หรือการเล่ือนเงินเดือน หรือเปล่ียนไปในสายงานใหม่ตามความกา้วหนา้ท่ี

หน่วยงานก าหนด หรือไดรั้บการพฒันาความรู้และทกัษะเพ่ิมเติมโดยการศึกษาดูงาน 

การฝึกอบรม หรือการศึกษาต่อ และแนวคิดดา้นความกา้วหน้าในอาชีพ ของ London 

และ  Stumpf (1982, อ้าง ถึ งใน  ปา ริฉัตร  ตู ้ค  า .  2557: 29) ซ่ึ งได้ให้ความหมาย 

ของความกา้วหน้าในอาชีพไวว้่า เป็นการเปล่ียนแปลงใบบทบาทการท างานโดยตรง 

โดยการเปล่ียนแปลงด้านบทบาทในการท างานนั้นไม่ใช้เพียงแค่การเล่ือนต าแหน่ง 

และการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีสูงข้ึนเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงผลของการเปล่ียนแปลงบทบาท

ในการท างานทั้งหมด ตลอดจนความพึงพอใจในชีวิต ความรู้สึกประสบความส าเร็จ

ทางดา้นจิตใจ รู้สึกมีคุณค่า และมีความเช่ียวชาญ ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดความรู้สึกทางบวก 

กำรวดัควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 

 สาม า ร ถ วัด ค ว ามก้ า วหน้ า ในอ า ชีพ ได้  2 วิ ธี  ป ร ะกอบด้ว ย  

การวดัความส าเร็จในอาชีพเชิงปรนัย (Objective Career success) และความส าเร็จ 

ในอาชีพเชิงอตันยั (Subjective career success) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 จดัจ ์และคณะ (Judge et al., 1995) ไดน้ าเสนอเกณฑท่ี์ใชว้ดัความส าเร็จ

ในอาชีพ ประกอบดว้ย 



 ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น อ า ชี พ เ ชิ ง ป ร นั ย  ( Objective Career success)  

ซ่ึงนกัวิจยัส่วนใหญ่มกัใชเ้กณฑเ์ป็นเกณฑว์ดัความส าเร็จในอาชีพ เน่ืองจากเป็นเกณฑ ์

ท่ีมองเห็นได ้(Visible criteria) สามารถวดัไดจ้ากการสงัเกตการเล่ือนต าแหน่ง การเล่ือน

เงินเดือน 

 คว ามส า เ ร็ จ ในอา ชี พ เ ชิ ง อัตนั ย  ( Subjective career success) คื อ  

การรับรู้ถึงการประสบความส าเร็จในอาชีพ รวมถึงความพึงพอใจในอาชีพ ประกอบ  

ไปดว้ย ความพึงพอใจในงาน และความพึงพอใจในอาชีพ (Career satisfaction)   

ควำมหมำยของกำรสนับสนุนทำงสังคม  
  เฮาส์ (House, 1985) ไดใ้ห้ความหมายของการสนบัสนุนทางสังคม
ไวว้่า หมายถึง ส่ิงท่ีผูรั้บไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมในดา้นความช่วยเหลือทางดา้น
ขอ้มูล ข่าวสาร วตัถุส่ิงของ หรือการสนบัสนุนทางดา้นจิตใจจากผูใ้ห้การสนบัสนุน ซ่ึง
อาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มคน และเป็นผลให้ผูรั้บไดป้ฏิบติัหรือแสดงออกทางพฤติกรรม
ไปในทางท่ีผูรั้บตอ้งการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ บาเรียรา (Barreara, 1982)  
ไดใ้หค้วามหมายของการสนบัสนุนทางสงัคมไวว้า่ หมายถึง ความใกลชิ้ด การช่วยเหลือ
โดยให้ส่ิงของ ให้แรงงาน ให้ค  าแนะน า ให้ข้อมูลข่าวสาร การให้ข้อมูลป้อนกลับ  
และใหก้ารมีส่วนร่วมทางสงัคม 
4 ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบักำรสนับสนุนทำงสังคม 
 แนวคิดท่ีจะสามารถน ามาใช้ในการอธิบายเก่ียวกับการสนับสนุน 
ทางสังคม ไดแ้ก่ กรอบแนวคิดการปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์ (Symbolic interactionism) 
ซ่ึงเป็นแกนหลกัแกนหน่ึงของสังคมวิทยาการตีความ (Interpretive sociology) ซ่ึงเน้น
ความส าคัญของความหมายเชิงอัตวิสัย (Subjective meaning) ในการจัดระเบียบ 
ทางสังคมในชีวิตประจ าว ัน โดยแนวคิดดังกล่างมีรากฐานมาจากผลงานของ  
จอร์จ เฮอเบอร์ต ม้ีด (Geoge Herbert Mead, 1934) โดยแนวคิดเชิงสัญลกัษณ์ดงักล่าว 
ประกอบดว้ยสมมติฐาน 3 ประการ คือ  
  1) สั งคมมนุษย์ประกอบด้วย บุคคล ท่ี มีตัวตน  ( Self)  หมาย ถึ ง 
ความสามารถในการเป็นวตัถุแห่งการกระท าของตนเอง 



  2) การกระท าของ บุคคลไ ม่ ใ ช่ ส่ิ ง ท่ี ถู กปลดปล่อยจากแรงขับ 
ตามธรรมชาติ แต่เป็นผลจากการสร้างสรรค์โดยบุคคลนั้ น ๆ จากการบันทึก 
และการตีความตามลกัษณะต่าง ๆ ของสถานท่ีท่ีเขาไดคิ้ดการกระท านั้น ๆ ข้ึนมา 
  3) การกระท าร่วม (Joint act) หรือการกระท าของกลุ่มเป็นผลจาก 
การประสานการกระท าของแต่ละบุคคลเข้าหากัน จากการท่ีแต่ละคนตีความ 
และค านึงถึงการกระท าของกนัและกนั 
ขอบเขตกำรศึกษำ 

กลุ่มเป้าหมายท่ีท าการศึกษาคือขา้ราชการต าแหน่งประเภทวชิาการ ประกอบดว้ย ระดบั

ช านาญการ 694 คน และระดับช านาญการพิเศษ 167 คน ระยะเวลาในการศึกษาอยู่

ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 – พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้สัมภาษณ์ เลือกมาโดยเฉพาะเจาะจงเป็นผูท่ี้มีความรู้ 

และมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานในกรมบญัชีกลาง ท่ีมีต าแหน่งอ านวยการระดบัสูง 

คือ คลงัจงัหวดัหนองบวัล าภู คลงัจงัหวดัอุดรธานี คลงัจงัหวดัสุราษฎ์ธานี คลงัเขต  3 

และคลงัจงัหวดัชลบุรี 

ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 

ขา้ราชการของกรมบญัชีกลาง จ านวน 861 คน (ขอ้มูล ณ มีนาคม 2563) เน่ืองจากทราบ

จ านวนประชากร จึงจะค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีของ Taro Yamane (1967) 

ซ่ึงไดก้ าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และจะยอมใหมี้คลาดเคล่ือนในการประมาณค่า

ไม่เกิน 5% ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีค านวณไดท่ี้จะใชใ้นการศึกษาทั้งหมด ท่ียอมรับ

ความคลาดเคล่ือนท่ีระดบั 0.05 ได ้คือ 275 ตวัอยา่ง 

 

 



วธีิกำรสุ่มตวัอย่ำง 

 ในการวิจยัเชิงปริมาณจะใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งโดยค านึงถึงความน่าจะเป็นเพ่ือเก็บ

รวบรวมขอ้มูลของขา้ราชการกรมบญัชีกลาง ผู ้วิจยัน าแบบสอบถามท่ีไดจ้ดัท าไวไ้ป

จดัเกบ็ขอ้มูล  

 ในการวิจยัเชิงคุณภาพจะใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจงหรือตาม

จุดมุ่งหมาย (Purposive Sampling) ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสัมภาษณ์ท่ีไดจ้ดัท าไวเ้พื่อใชใ้นการ

จดัเกบ็ขอ้มูล 

ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล และอภปิรำยผล 

บุคลากรกรมบญัชีกลางส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ31 – 40 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญา

ตรี และมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 5 ปีข้ึนไป - 10 ปี  

 การอภิปรายผลขอ้คน้พบตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 พบวา่ 

 ความก้าวหน้าในบทบาทการท างาน มีระดับความก้าวหน้าในอาชีพอยู่ใน

ระดบัสูงมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.02 และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.99 

 ความกา้วหนา้ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล มีระดบัความกา้วหนา้ในอาชีพ

อยูใ่นระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.81 และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.10 

 ความกา้วหน้าดา้นการเงิน ระดบัความก้าวหน้าในอาชีพอยู่ในระดบัสูงมาก 

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.06 และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.94 

 ความก้าวหน้าด้านการเล่ือนต าแหน่ง ระดับความก้าวหน้าในอาชีพอยู่ใน

ระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.92 และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.16 

 ความกา้วหน้าในอาชีพทุกดา้น ระดบัความกา้วหน้าในอาชีพอยู่ในระดบัสูง 

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.96 และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.05 

 การอภิปรายผลขอ้คน้พบตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 พบวา่ 



ระดบัความกา้วหน้าในอาชีพของบุคลากรกรมบญัชีกลางจ าแนกตามเพศ 

พบวา่ เพศต่างกนัมีความกา้วหนา้ในอาชีพไม่ต่างกนั โดยเพศชายมีระดบัความกา้วหนา้

ในอาชีพอยู่ในระดับสูงมากซ่ึงมากกว่าเพศหญิง ระดับความก้าวหน้าในอาชีพของ

บุคลากรกรมบญัชีกลางจ าแนกตามอายุ พบว่า อายุต่างกันมีความก้าวหน้าในอาชีพ

ต่างกัน โดยบุคลากรกรมบัญชีกลางอายุ 40 ปีข้ึนไป มีความก้าวหน้าในอาชีอยู่ใน

ระดบัสูงมาก เม่ือเทียบกบักลุ่มอ่ืน ความกา้วหนา้ในอาชีพของบุคลากรกรมบญัชีกลาง

จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า ระดบัการศึกษาต่างกนัมีความกา้วหน้าในอาชีพไม่

แตกต่างกันบุคลากรกรมบัญชีกลางท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีมี

ความก้าวหน้าในอาชีพในระดับสูงมาก และความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร

กรมบญัชีกลางจ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบติังาน พบว่า ระยะเวลาในการปฏิบติังาน

ต่างกนัมีความกา้วหนา้ในอาชีพแตกต่างกนั โดยบุคลากรกรมบญัชีกลางท่ีมีระยะเวลาในการ

ปฏิบติังาน 20 ปีข้ึนไปมีระดบัความกา้วหนา้ในอาชีพสูงมาก 

การอภิปรายผลขอ้คน้พบตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 พบวา่ 

ความสัมพัน ธ์ระหว่ าง ปัจจัยสนับสนุนทางสั งคมกับความก้าวหน้า 

ในบทบาทการท างานกบัของบุคลากรกรมบญัชีกลาง มีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกท่ีระดบั

ค่อนข้างสูง ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยสนับสนุนทางสังคมกับความก้าวหน้าใน

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลของบุคลากรกรมบญัชีกลาง มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกนั

ท่ีระดบัค่อนขา้งสูง ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัสนบัสนุนทางสังคมกบัความกา้วหน้า

ดา้นการเงินของบุคลากรกรมบญัชีกลาง มีความสมัพนัธ์กนัในเชิงบวกท่ีระดบัปานกลาง 

และความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัสนับสนุนทางสังคมกบัความกา้วหน้าดา้นการเล่ือน
ต าแหน่งของบุคลากรกรมบญัชีกลาง มีความสมัพนัธ์กนัในเชิงบวกท่ีระดบัปานกลาง 
 
 



สรุปผลข้อค้นพบตำมสมตฐิำนทีต่ั้งไว้ 
 1. เพศแตกต่างกนัมีความกา้วหนา้ในอาชีพไม่แตกต่างกนั 

 2. อายแุตกต่างกนัมีความกา้วหนา้ในอาชีพแตกต่างกนั 

 3. ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความกา้วหนา้ในอาชีพไม่แตกต่างกนั 

 4. ระยะเวลาในการปฏิบติัราชการแตกต่างกนัมีความกา้วหนา้ในอาชีพแตกต่างกนั 

 5. ปัจจัยการสนับสนุนจากครอบครัวมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกับความก้าวหน้า 

ในอาชีพ พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิเพียร์สันมีค่าเท่ากบั 0.55 และเป็นค่าบวก ในระดบัปาน

กลาง  

 6. ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากผู ้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์ ในเชิ งบวก 

กบัความกา้วหนา้ในอาชีพ พบวา่ ค่าสมัประสิทธ์ิเพียร์สันมีค่าเท่ากบั 0.71 และเป็นค่าบวก 

ในระดบัสูง  

 7. ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากเพ่ือนร่วมงานมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ

ความกา้วหนา้ในอาชีพ พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิเพียร์สัน มีค่าเท่ากบั 0.61 และเป็นค่าบวก

ในระดบัปานกลาง 

8. ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนจากองคก์รมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัความกา้วหนา้ในอาชีพ 

พบวา่ ค่าสมัประสิทธ์ิเพียร์สนัมีค่าเท่ากบั 0.77 และเป็นค่าบวก ในระดบัสูง 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรพัฒนาด้านความก้าวหน้าด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของบุคลากร

กรมบญัชีกลางเน่ืองจากผลการวิจัยพบว่า ความก้าวหน้าในด้านน้ีมีค่าเฉล่ียต ่ากว่า 

ดา้นอ่ืน ๆ โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 7.81 โดยเฉพาะขอ้การ Promote เล่ือนต าแหน่งในช่วงเวลา  

2 ปีท่ีผา่นมา มีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด เท่ากบั 7.54 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.67 และดา้น

ความกา้วหนา้ในการเล่ือนต าแหน่งท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.92  



 2. ด้านประชากรศาสตร์ จากผลการวิจัยพบว่าเพศ ระดับการศึกษาต่างกันมี

ความก้าวหน้าในอาชีพไม่ต่างกัน ทางหน่วยงานควรให้ความส าคญัด้านการพฒันา

ฝึกอบรม การศึกษา การดูงานเพ่ือโอกาสความกา้วหน้าในอาชีพของบุคลากรกลุ่มน้ี 

มากข้ึน 

ข้อเสนอแนะเพือ่กำรศึกษำคร้ังต่อไป 

1.การศึกษาคร้ังน้ีศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของ

บุคลากรกรมบญัชีกลาง โดยผูว้ิจยัเน้นศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพ  

หากท าการศึกษาคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัเสนอแนะให้ท าการศึกษาโดยเน้นศึกษาปัจจยัท่ีเป็น

อุปสรรคต่อความก้าวหน้าในอาชีพ ซ่ึงจะได้ผลการศึกษาท่ีแตกต่างออกไป ท่ีเป็น

ประโยชน์ในการน ามาประยกุตใ์ชพ้ฒันาบุคลากรและองคก์รต่อไป 

2. การศึกษาในคร้ังน้ีมุ่งเนน้ศึกษากบักลุ่มเป้าหมายท่ีขา้ราชการประเภทวิชาการ

ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ ผู ้วิจัยเสนอแนะให้ท าการศึกษา

กลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกันหรือขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน เช่น 

ประเภททัว่ไป ระดบัปฏิบติังาน ระดบัช านาญงาน ระดบัอาวุโส และประเภทวิชาการ

ระดบัเช่ียวชาญ เพ่ือน าผลการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมาประยกุตใ์ชอ้นัจะเป็นประโยชน์ต่อ

บุคลากรและองคก์ร 
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