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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดบัการศึกษา รายได ้และอายุงาน ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกจากงานของขา้ราชการส านักงานการ

ตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง 2) เพื่อศึกษาปัจจยัภายในองคก์รไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นโอกาส

และความกา้วหนา้ในการปฏิบตัิงาน ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ดา้นความสัมพนัธ์ต่อหัวหนา้งาน 

ดา้นความสัมพนัธ์ต่อเพื่อนร่วมงาน และดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ

ลาออกจากงานของขา้ราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง เป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง 

กลุ่มตวัอย่างในการศึกษา คือ ขา้ราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ปฏิบตัิงานอยู่ที่ส่วนกลาง 

มีขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 270 คน โดยใช้แบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

(Content Validity) และค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach's Alpha) 



รวมเท่ากบั 0.938 เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความ

แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้

วิธี LSD และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 25 - 29 ปี สถานภาพโสด มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี มีรายไดร้ะหวา่ง 15,000 - 25,000 บาท และมีอายุงานระหว่าง 1 - 5 ปี มีการตดัสินใจลาออก

จากงาน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาปัจจยัภายในองคก์รเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความสัมพนัธ์

ต่อเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ขา้ราชการส านกังานการตรวจเงิน

แผน่ดิน ส่วนกลาง ท่ีมีอาย ุและระดบัการศึกษา ต่างกัน ส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกจากงาน แตกต่างกนั 

อย่างมีนัยส าค ัญทางสถิติ 0.05 นอกจากน้ีปัจจยัภายในองค์กร ได้แก่ ด้านลกัษณะของงานที่ปฏิบ ัติ 

ด ้านความสัมพนัธ์ต่อหัวหนา้งาน และดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ

ลาออกจากงานของขา้ราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง ที่ระดบัความมีนัยส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

ABSTRACT 

The objective of this study were 1) to study personal factors such as sex, age, marriage status, 

degree of study, income and years’ experience that affected to the resignation decision of civil servants of 

state audit office of the kingdom of Thailand in headquarter. 2) to study organizational factors such as nature 

of the work, opportunities and advancement of a position, policy and administration, relationship with 

supervisors, relationships with colleagues and compensation and benefits affecting the relationship of the 

resignation decision of civil servants of state audit office of the kingdom of Thailand in headquarter. The 

sample group was 270 people of civil servants of state audit office of the kingdom of Thailand in 

headquarter. The questionnaire was used to be a tool for collecting the data organizational factors with the 

total Cronbach's Alpha 0.938. The data collected were analyzed by using the frequency, percentage, mean 

and standard deviation. The hypotheses were tested by Independent Sample (t -test), One- way ANOVA 

(F-test), in case of its had statistical significant different testing a pair of variables by LSD was used to test 

hypothesis for each pair in order to see which pair are different and Multiple Regression Analysis. 

The results of study showed that the most of the respondents are female, aged between 25-29 years 

old, with single marital status, have bachelor's degree, income 15,000 - 25,000 baths, Years’ experience 



1-5 years. The Decision to resign are at the moderate, when focus in a part showed that relationships with 

colleagues has the highest mean. Moreover, the results of hypothesis testing showed that personal factors 

of civil servants of state audit office of the kingdom of Thailand in headquarter with age and degree of study, 

make the decision to resign differently at statistical significance of 0.05 levels. Futhermore, organizational 

factors such as nature of the work, relationship with supervisors and compensation and benefits had effect 

to the decision to resign civil servants of state audit office of the kingdom of Thailand in headquarter at 

statistical significance of 0.05 levels. 

บทน า 

บุคลากรเป็นปัจจัยหลักและเป็นก าลงัส าคัญในการด าเนินงานและน าความส าเร็จมาสู่องค์การ

โดยเฉพาะอยา่งยิง่บุคลากรในภาครัฐ ซ่ึงเป็นตวัแปรส าคญัของความส าเร็จในการแปลงนโยบายจากรัฐไปสู่

การปฏิบตัิให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ในแต่ละปีการแข่งขนั เพื่อสอบเขา้รับราชการมีจ านวนผูส้มคัรสอบคดัเลือก

เป็นจ านวนมาก เม่ือเวลาผ่านไปกลุ่มคนบางกลุ่มก็เลือกท่ีจะลาออกตามความตอ้งการของตนเองเน่ืองจาก

อาจจะมีความรู้สึกวา่งานราชการไม่ไดมี้การน าเอาศกัยภาพท่ีตวัเขาเองมีอยูม่าใชอ้ยา่งเตม็ท่ี กฎระเบียบต่างๆ 

ของทางราชการมีความเข้มงวด ชับช้อน หรือแมก้ระทัง่มีความรู้สึกว่างานไม่ทา้ทายอีกต่อไป จึงท าให้

หลายๆ หน่วยงานของภาครัฐเผชิญกบัปัญหาขาดแคลนขา้ราชการ การท่ีองค์การจะแก้ไขปัญหาได ้จะต้อง

ทราบสาเหตุท่ีแทจ้ริงจึงจะสามารถจดัการกบัปัญหาเหล่าน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (พรนิภา ศรีวรมาศ, 2562)  

ดังนั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจในเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกจากงานของขา้ราชการ

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง ซ่ึงจะท าการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ 

สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้อายุงาน และปัจจยัภายในองค์กร ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 

ด้านโอกาสและความกา้วหน้าในการปฏิบติังาน ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านความสัมพนัธ์ต่อ

หัวหน้างาน ดา้นความสัมพนัธ์ต่อเพื่อนร่วมงาน ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ลาออกจากงานของขา้ราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อท่ีจะสามารถเ ป็นแนวทางส าหรับการ

แกไ้ขปัญหา วางแผนและปรับปรุงการบริหารงานทรัพยากรมนุษยข์องส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ทั้งในปัจจุบนัและอนาคตเพื่อลดอตัราการสูญเสียบุคลากรจากการลาออกให้ไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงจะช่วยรักษา

บุคลากรท่ีมีศกัยภาพใหค้งอยูก่บัองคก์ร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาองคก์รต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายได ้และอายุงาน 
ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกจากงานของขา้ราชการส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ส่วนกลาง 



2. เพื่อศึกษาปัจจยัภายในองคก์รไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นโอกาสและความกา้วหน้าใน
การปฏิบติังาน ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ดา้นความสัมพนัธ์ต่อหวัหนา้งาน ดา้นความสัมพนัธ์ต่อเพื่อน
ร่วมงาน และดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจลาออกจากงานของขา้ราชการ
ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง 

ขอบเขตงานวิจัย 
งานวิจยัฉบบัน้ีท าการศึกษาการตดัสินใจลาออกจากงานของขา้ราชการส านักงานการตรวจเงิน

แผน่ดิน ส่วนกลาง  
ขอบเขตของประชากร 
ท าการศึกษาการตดัสินใจลาออกจากงานของขา้ราชการส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ปฏิบติังาน

อยูท่ี่ส่วนกลาง 
ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง 
ขา้ราชการส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ปฏิบติังานอยูท่ี่ส่วนกลาง สังกดัส านกัตรวจสอบการเงิน

และบริหารพสัดุท่ี 1 - 24 ทั้งเพศและเพศหญิง ช่วงอายุตั้งแต่ต ่ากว่า 25 ปี จนถึงอายุมากกว่า 50 ปี ต าแหน่งงาน
ระดบัปฏิบติัการ จนถึงระดบัผูอ้  านวยการ 

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
เน่ืองจากผูว้ิจยัทราบจ านวนขา้ราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปฏิบติังานอยู่ท่ี ส่วนกลาง 

สังกดัส านกัตรวจสอบการเงินและบริหารพสัดุท่ี 1 - 24 มีจ านวนทั้งหมด 822 คน จากการค านวณจึงไดข้นาด
ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมส าหรับการใชใ้นงานวิจยั จ านวน 270 ตวัอยา่ง 

ขอบเขตของเคร่ืองมือที่ใช้ 
ในการวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ชแ้บบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจลาออกจากงานของขา้ราชการส านักงาน

การตรวจเงินแผน่ดิน ส่วนกลาง 
ขอบเขตด้านเน้ือหาและประเด็นในการศึกษา 
ตัวแปรท่ีศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ 
 1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายได ้และอายงุาน 
 1.2 ปัจจยัภายในองคก์ร ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นโอกาสและความกา้วหนา้ใน

การปฏิบติังาน ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ดา้นความสัมพนัธ์ต่อหัวหน้างาน ดา้นความสัมพนัธ์ต่อ
เพื่อนร่วมงาน และดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ  

2. ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจลาออกจากงานของขา้ราชการส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง 

  



ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อให้ผูบ้ริหาร หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยข์องส านักงานการ

ตรวจเงินแผ่นดินได้รับทราบข้อมูลท่ีแท้จริงว่าปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกจากงานของ

ขา้ราชการส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ส่วนกลาง 

2. สามารถน าผลการวิจยัมาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวิธีการแกไ้ขปัญหาการลาออกจากงาน

ของขา้ราชการไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม เพื่อลดอตัราการลาออกของขา้ราชการส านกังานการตรวจเงิน

แผน่ดิน ส่วนกลางต่อไป 

3. สามารถน าเสนอขอ้มูลให้กบัฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคลากรเพื่อวางแผนจดัการทรัพยากรมนุษย ์

ใหข้า้ราชการเกิดความผกูพนักบัองคก์รและท างานใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

แนวคิด และทฤษฎีเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจยัส่วนบุคคลนั้นมีคุณลกัษณะทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบังานประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดบัการศึกษา รายได ้และอายุงาน มีผลต่อพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัออกไป นิติพล ภูตะโชติ (2556) กล่าว

ว่ามนุษยมี์ความแตกต่างกนัหลายอย่าง ดงัน้ี 1. เช้ือชาติ ซ่ึงจะท าให้คนแต่ละเช้ือชาติมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั

ไปตามเผา่พนัธุ์ 2. อาย ุพบวา่บุคคลท่ีมีอายุแตกต่างกนัจะมีความคิดท่ีแตกต่างกนั และดว้ยอายท่ีุมากขึ้นก็จะ

ท าให้บุคคลมีความคิดท่ีรอบคอบมากขึ้นและมีเหตุผลในการแสดงพฤติกรรม 3. เพศ พบว่าทั้งเพศชายและ

เพศหญิงต่างมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงรวมถึงความรู้สึกนึกคิดและความสนใจในดา้นต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั 

4. การศึกษา พบว่าบุคคลท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัจะท าให้บุคคลมีความคิดและพฤติกรรมท่ีแตกต่าง

กนัไปดว้ย 5. ฐานะทางสังคม พบว่าบุคคลท่ีอยู่ในฐานะทางสังคมท่ีดีกว่าจะมีพฤติกรรมการแสดงออกท่ี

แตกต่างจากผูท่ี้อยู่ในฐานะทางสังคมแตกต่างกนัออกไป  6. สถานภาพสมรส พบว่า ซ่ึงบุคคลท่ีมีสถานภาพ

โสดหรือแต่งงานแลว้จะมีการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั  7. ความแตกต่างทางกายภาพ ซ่ึงเป็น

ลกัษณะความแตกต่างท่ีท าใหแ้ต่ละบุคคลมีการแสดงออกแตกต่างกนั  

แนวคิด และทฤษฎีเกีย่วกบัปัจจัยภายในองค์กร 
Arnold & Feldman (1986) ไดอ้ธิบายถึงองคป์ระกอบท่ีท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจเก่ียวกบังานไว ้

ดงัน้ี 1. รายไดห้รือค่าจา้ง มีบทบาทท่ีส าคญัต่อความพึงพอใจในงานเน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือท่ีจะท าให้ไดม้า

ซ่ึงความต้องการต่างๆ 2. ลักษณะงานท่ีท า คือ ความหลากหลาย การควบคุมวิธีการท างานและความ

สอดคล้องของงาน ถ้างานไม่หลากหลายจะท าให้เกิดความเบ่ือหน่าย 3. การเล่ือนต าแหน่ง เป็นการ

เปล่ียนแปลงไปสู่ระดับท่ีสูงขึ้น ระดับเงินเดือนมากขึ้น งานทา้ทายขึ้นและมีอิสระมากขึ้น 4. การบงัคบั

บญัชา ลกัษณะของผูบ้งัคบับญัชามี 2 แบบ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในงาน แบบแรก คือ การให้ลูกจา้งเป็น



ศูนยก์ลางหรือให้สิทธิลูกจา้งมีส่วนร่วมในการ แบบท่ีสอง คือ ลกัษณะการบงัคบับญัชาแบบกระจายอ านาจ

ในการตดัสินใจ 5. การมีมิตรภาพ สัมพนัธภาพของผูร่้วมงาน บุคคลชอบท่ีจะไดมี้โอกาสไดพ้บปะสนทนา

กบับุคคลอ่ืนท่ีเขาตอ้งท างานดว้ย 6. สภาพเง่ือนไขในการท างาน เช่น อุณหภูมิ ความช้ืน การระบายอากาศ 

แสงและเสียง ความสะอาดของท่ีท างาน และความเพียงพอของอุปกรณ์เคร่ืองมือ 

แนวคิด และทฤษฎีเกีย่วกบัการตัดสินใจลาออกจากงาน 
Mobley (1982) กล่าวว่า ความไม่พอใจในงานเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีท าให้พนักงานคิดถึงการลาออก 

จากนั้นจะเร่ิมมองหางานใหม่ และถา้สามารถหางานใหม่ได ้พนักงานก็เร่ิมตดัสินใจว่าจะท างานอยู่หรือ
ลาออก เกิดเป็นพฤติกรรมการคงอยูห่รือลาออกจากองคก์ร  

ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกบัส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พ.ศ. 2560 โดยท าหน้าท่ีในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินติดตาม ประเมินผล และให้ค  าแนะน า
เก่ียวกบัการเงินภาครัฐ รวมถึงวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิของงาน เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ว่าการไดม้าและการใช้
จ่ายเงินแผ่นดิน รวมทั้งการบริหารทรัพยากรของแผ่นดินเป็นไปอย่างโปรงใส มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
ประหยดั คุม้ค่า เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ  

สมมติฐานการวิจัย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดแ้ละอายุงานท่ีต่างกนั 

ส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกจากงานของขา้ราชการส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ส่วนกลาง ต่างกนั 

2. ปัจจยัภายในองค์กร ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นโอกาสและความกา้วหน้าในการ

ปฏิบติังาน ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ดา้นความสัมพนัธ์ต่อหัวหน้างาน ดา้นความสัมพนัธ์ต่อเพื่อน

ร่วมงาน และดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจลาออกจากงานของ

ขา้ราชการส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ส่วนกลาง 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การออกแบบการวิจัย 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Research) เป็นการวิจยัท่ีมุ่งเนน้

การศึกษาคน้ควา้ที่เน้นสถานการณ์ที่ปรากฎอยู่ในปัจจุบนั ศึกษาตามสถานภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ 

โดยไม่มีการควบคุมตวัแปรใดๆ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง (Cross sectional 

studies) คือการเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียว โดยใช้วิธีเคร่ืองมือการวิจยั

เป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการทางสถิติ 

  



ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ท่ีปฏิบติังานอยู่ท่ี

ส่วนกลาง สังกดัส านกัตรวจสอบการเงินและบริหารพสัดุท่ี 1-24 ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 822 คน โดยใชสู้ตรของ 

Yamane (1967) ท่ีค่าระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดอ้ยูท่ี่ 5% มีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% จากประชากร

ทั้งหมด 822 คน จากการค านวณ จึงไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมส าหรับการใชใ้นการวิจยั จ านวน  

270 ตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีได้แก่ แบบสอบถาม ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหลกัท่ีผูวิ้จยัใช้เก็บรวบรวม

ขอ้มูลท่ีตอ้งการศึกษา โดยสร้างขึ้นจากการศึกษาคน้ควา้ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัน้ี 

เพื่อเป็นการก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั และการให้ความหมายนิยามศัพทเ์ฉพาะ รวมถึงเพื่อเป็นแนวทาง

ในการพฒันาแบบสอบถามส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง โดยอาศยัวิธีการวิจยัแบบไม่

ทดลอง (Non-Experimental Research) ส าหรับการตั้งค  าถามในแบบสอบถามท่ีครอบคลุมถึงนิยามศพัท์เฉพาะ 

ทั้งน้ี ผูวิ้จยัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์เพื่อตอบปัญหาทางการวิจยัเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษา 

โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกับขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั

ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายได ้และอายงุาน มีจ านวนขอ้

ค าถามทั้งหมด 6 ขอ้ ซ่ึงเป็นขอ้ค าถามท่ีก าหนดใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ค าตอบ (Checklist) 

ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัภายในองคก์รท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจลาออกจากงาน

ของขา้ราชการส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง ซ่ึงปัจจัยปัจจยัภายในองคก์ร ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะ

ของงานท่ีปฏิบติั ด้านโอกาสและความก้าวหน้าในการปฏิบติังาน ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้าน

ความสัมพนัธ์ต่อหัวหน้างาน ด้านความสัมพนัธ์ต่อเพื่อนร่วมงาน ด้านผลตอบแทนและสวสัดิการ ซ่ึงมี

จ านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 24 ขอ้ ซ่ึงเป็นขอ้ค าถามในลกัษณะประเมินระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั (Rating Scale) 

ส่วนท่ี 3 เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัการตดัสินใจลาออกจากงานของขา้ราชการส านกังานการตรวจเงิน

แผน่ดิน ส่วนกลาง มีจ านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 3 ขอ้ ซ่ึงเป็นขอ้ค าถามในลกัษณะประเมินระดบัความคิดเห็น 

5 ระดบั (Rating Scale) 

ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซ่ึงเป็นค าถามแบบปลายเปิดเพื่อให้ผูต้อบ

แบบสอบถามแสดงขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มเติม  



การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดเ้ลือกใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือหลกัในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยั โดยสร้างแบบสอบถามตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั และกรอบแนวคิดการวิจยั 

ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. การศึกษาคน้ควา้แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดการ

วิจยัของการวิจยัน้ี ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งหรือความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรการตดัสินใจลาออก

จากงานของขา้ราชการส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง 

2. การนิยามศพัท์เฉพาะ เป็นการให้ความหมายนิยามศพัท์กับตวัแปร ท่ีจ าแนกตามตวัแปรอิสระ 

และตัวแปรตาม เพื่อให้สามารถวดัผลได้อย่างชัดเจน รวมถึงผูอ่้านงานวิจัยมีความเข้าใจในส่ิงท่ีผูวิ้จยั

ตอ้งการส่ือสารเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั 

3. น านิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีไดจ้ากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัคร้ังน้ี มาสร้างเป็น

ขอ้ค าถามที่มีความครอบคลุม และสัมพนัธ์กบันิยามศพัทเ์ฉพาะของตวัแปรทั้งหมด เพื่อให้สามารถวดัผล

ไดอ้ย่างชดัเจน รวมถึงผูต้อบแบบสอบถามมีความเขา้ใจในส่ิงที่ผูว้ิจยัตอ้งการส่ือสารเพื่อให้เกิดความ

เขา้ใจท่ีตรงกนั 

4. จดัท าร่างแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน 

5. ผูวิ้จัยได้น าร่างแบบสอบถามดังกล่าว ท่ีสร้างขึ้นให้อาจารยท่ี์ปรึกษาท าการตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาก่อน 

การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

1. ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และความน่าเช่ือถือก่อนน าแบบสอบถามไป

ใชจ้ริง โดยน าร่างแบบสอบถามให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบขอ้ค าถามในแบบสอบถาม เพื่อให้เกิดความ

ครอบคลุมของเน้ือหาการวิจยัท่ีตอ้งการศึกษา วา่มีการจดัเรียงล าดบัค าถาม การใชภ้าษาในแบบสอบถามและ

มีความเหมาะสมของขอ้ค าถามท่ีใชน้ั้น โดยใชวิ้ธีการวดัความเท่ียงเชิงเน้ือหา  

2. การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม โดยให้ผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน 

เพื่อเป็นผูต้รวจสอบความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา และปริมาณของขอ้ค าถาม เพื่อหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง

ระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั (Item Variable Congruence Index) 

3. ผูว้ิจยัได้น าแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะคุณสมบติัใกลเ้คียงกับกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้

ส าหรับศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี (Try-out) จ านวน 30 คน เพื่อท าการตรวจสอบค านวณหาค่าความเช่ือมั่น 

(Reliability) โดยใชว้ิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach' s Alpha) ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป 



จากการศึกษาวิจยั พบว่า ไดค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาคของปัจจยัภายในองคก์รโดยรวมเท่ากบั 0.94 

แสดงวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค มีค่าความเช่ือมัน่อยูร่ะหวา่ง 0.80 – 1.00 ซ่ึงยอมรับได ้

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีไดรั้บการแกไ้ขตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิท่ีไดท้ าการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้ค าถามและตรวจสอบความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยั และได้

ผ่านความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้น ามาใช้ในการเก็บขอ้มูลของกลุ่มประชากรน้ี คือ ขา้ราชการ

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปฏิบติังานอยู่ท่ีส่วนกลาง สังกดัส านักตรวจสอบการเงินและบริหารพสัดุ

ที่ 1 - 24 ซ่ึงขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 270 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) ด้วยวิธีส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่างเฉพาะขา้ราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ท่ีปฏิบติังานอยูท่ี่ส่วนกลาง สังกดัส านกัตรวจสอบการเงินและบริหารพสัดุท่ี 1-24  

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัท าการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยน าขอ้มูลดงักล่าวประมวลผลดว้ยการวิเคราะห์

ขอ้มูลดงัน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม 

ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายได ้และอายงุาน 

1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบัตวัแปรท่ีมีระดบั

การวดัเชิงปริมาณ มีดงัน้ี 

1.2.1 ปัจจยัภายในองค์กรได้แก่ ด้านลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ด้านโอกาสและ

ความก้าวหน้าในการปฏิบตัิงาน ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านความสัมพนัธ์ต่อหัวหน้างาน 

ด้านความสัมพนัธ์ต่อเพื่อนร่วมงาน และดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ  

1.2.2 การตดัสินใจลาออกจากงานของขา้ราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ส่วนกลาง 

2. สถิติอนุมาน (InferentialStatistics) ใชใ้นการวิเคราะห์จากสมมติฐานการวิจยัดงัต่อไปน้ี 

2.1 ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายได ้และอายงุาน

ท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกจากงานของขา้ราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง 

ต่างกนั 



2.1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกจากงานของ

ขา้ราชการส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง ต่างกนั  จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติการทดสอบ

แบบ t-test 

2.1.2 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายท่ีุต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกจากงานของ

ข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง ต่างกัน  จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความ

แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ซ่ึงหากพบว่า มีความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

โดยใชว้ิธี Multiple Comparisons (LSD) 

2.1.3 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพสมรสท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจลาออก

จากงานของขา้ราชการส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง ต่างกนั  จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ

ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ซ่ึงหากพบว่า มีความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็น

รายคู่ โดยใชว้ิธี Multiple Comparisons (LSD) 

2.1.4 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจลาออก

จากงานของขา้ราชการส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง ต่างกนั  จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ

ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ซ่ึงหากพบว่า มีความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็น

รายคู่ โดยใชว้ิธี Multiple Comparisons (LSD) 

2.1.5 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดท่ี้ต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกจากงาน

ของขา้ราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง ต่างกนั  จะใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความ

แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ซ่ึงหากพบว่า มีความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

โดยใชว้ิธี Multiple Comparisons (LSD) 

2.1.6 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุงานท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกจากงาน

ของขา้ราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง ต่างกนั จะใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความ

แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ซ่ึงหากพบว่า มีความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

โดยใชว้ิธี Multiple Comparisons (LSD) 

  2.2 ปัจจยัภายในองคก์รไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นโอกาสและความกา้วหนา้

ในการปฏิบติังาน ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ดา้นความสัมพนัธ์ต่อหัวหนา้งาน ดา้นความสัมพนัธ์ต่อ

เพื่อนร่วมงาน และด้านผลตอบแทนและสวสัดิการ  มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจลาออกจากงานของ

ขา้ราชการส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง 



 2.2.1 ปัจจัยภายในองค์กรด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติมีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตดัสินใจลาออกจากงานของขา้ราชการส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง  จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล

ดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 

2.2.2 ปัจจัยภายในองค์กรด้านโอกาสและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานมี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจลาออกจากงานของขา้ราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง  

จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 

2.2.3 ปัจจยัภายในองคก์รดา้นนโยบายและการบริหารงานมีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตดัสินใจลาออกจากงานของขา้ราชการส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง  จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล

ดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 

2.2.4 ปัจจยัภายในองคก์รดา้นความสัมพนัธ์ต่อหัวหนา้งานมีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตดัสินใจลาออกจากงานของขา้ราชการส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง  จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล

ดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 

2.2.5 ปัจจยัภายในองค์กรดา้นความสัมพนัธ์ต่อเพื่อนร่วมงานมีความสัมพนัธ์ต่อ

การตดัสินใจลาออกจากงานของข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง  จะใช้การวิเคราะห์

ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 

2.2.6 ปัจจยัภายในองค์กรดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการมีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตดัสินใจลาออกจากงานของขา้ราชการส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง  จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล

ดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการศึกษาสามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของขา้ราชการส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ส่วนกลาง

ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง เป็นการศึกษาวิเคราะห์ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ ของตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้และอายงุาน และศึกษาวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ของปัจจยัภายในองคก์รไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นโอกาสและความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน 

ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ดา้นความสัมพนัธ์ต่อหัวหนา้งาน ดา้นความสัมพนัธ์ต่อเพื่อนร่วมงานดา้น

ผลตอบแทนและสวสัดิการ และปัจจยัการตดัสินใจลาออกจากงานของขา้ราชการส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน ส่วนกลาง พบว่า ผลส ารวจขา้ราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง จ านวน 270 คน 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 88.50 โดยมีช่วงอายุ

ระหว่าง 25 - 29 ปี จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 44.10 ซ่ึงมีสถานภาพโสด จ านวน 227 คน คิดเป็น



ร้อยละ 84.10 อยู่ในระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 68.90 มีรายได้ระหว่าง 

15,000 - 25,000 บาท จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 46.30 และมีอายุงานระหว่าง 1 - 5 ปี จ านวน 154 คน 

คิดเป็นร้อยละ 57.00 

ปัจจัยภายในองค์กรได้แก่ ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ด้านโอกาสและความก้าวหน้าในการ

ปฏิบติังาน ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ดา้นความสัมพนัธ์ต่อหัวหน้างาน ดา้นความสัมพนัธ์ต่อเพื่อน

ร่วมงานดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ พบวา่ ขา้ราชการส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง มีความ

คิดเห็นต่อปัจจยัภายในองคก์ร โดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 และเม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้น พบว่า ปัจจยัภายในองคก์รดา้นความสัมพนัธ์ต่อเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั 3.99 ดา้น

ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 ดา้นโอกาสและความกา้วหน้าในการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.58 ดา้นความสัมพนัธ์ต่อหัวหนา้งาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 ดา้นนโยบายและการบริหารงาน มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.31 และดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.28 ตามล าดบั  

การตัดสินใจลาออกจากงานของข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง พบว่า 

ขา้ราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง มีการตดัสินใจลาออกจากงาน โดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.90 

ส่วนท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดแ้ละอายุงานท่ีต่างกนั 

ส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกจากงานของขา้ราชการส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ส่วนกลาง ต่างกนั 

1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกจากงานของขา้ราชการส านกังาน

การตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง ไม่ต่างกัน ซ่ึงสอดคลอ้งกับ จิรภัทร มีคุณ (2562) ได้อธิบายไวว้่า ปัจจัย

ลกัษณะส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อแนวโนม้การลาออกแตกต่างกนั 

1.2 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุท่ีต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกจากงานของข้าราชการ

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง ต่างกัน  ซ่ึงสอดคลอ้งกับ วณิชยช์า ทองสิริสัมพนัธ์ (2562) 

ได้อธิบายว่า พนกังานท่ีมีอายุต่างกนัท าให้การตดัสินใจลาออกของพนกังานต่างกนั ซ่ึงสามารถเขา้ใจไดว้่า

พนกังานท่ีมีอายแุละวุฒิภาวะมากกวา่ยอ่มมีความอดทนในการท างานสูงกวา่  

1.3 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพสมรสท่ีต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกจากงานของ

ขา้ราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง ไม่ต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  อญัญุรี ตุย้แมน้ (2562) 

ไดอ้ธิบายวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพสมรส มีผลต่อการตดัสินใจลาออกไม่แตกต่างกนั 

1.4 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาท่ีต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกจากงานของ

ขา้ราชการส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง ต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศิวะบุตร พึ่งอารมณ์  (2562) 



ได้อธิบายว่า วุฒิการศึกษาต่างกัน มีความตั้งใจจะลาออกต่างกันเพราะการศึกษาเป็นปัจจยัท่ีท าให้คนมี

ความคิด ค่านิยม ทศันคติ และพฤติกรรมแตกต่างกนั 

1.5 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ท่ีต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกจากงานของข้าราชการ

ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง ไม่ต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อญัญุรี ตุย้แมน้ (2562) ไดอ้ธิบายว่า 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัเงินเดือน มีผลต่อการตดัสินใจลาออกไม่แตกต่างกนั 

1.6 ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอายุงานท่ีต่างกัน ส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกจากงานของขา้ราชการ

ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ส่วนกลาง ต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จิรภทัร มีคุณ (2562) ไดอ้ธิบายวา่ ปัจจยั

ลกัษณะส่วนบุคคลดา้นอายงุานท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อแนวโนม้การลาออกแตกต่างกนั 

2 ปัจจยัภายในองค์กร ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นโอกาสและความกา้วหน้าในการ

ปฏิบติังาน ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ดา้นความสัมพนัธ์ต่อหัวหนา้งาน ดา้นความสัมพนัธ์ต่อเพื่อน

ร่วมงาน และดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจลาออกจากงานของขา้ราชการ

ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ส่วนกลาง 

2.1 ปัจจยัภายในองค์กรดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจลาออกจาก

งานของขา้ราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อภิวฒัน์ ท าบุญ (2562) 

ไดอ้ธิบายว่า ด้านลกัษณะงานและการท างาน ส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกและโอนยา้ยขา้ราชการของ

กรมสรรพากร ส่วนใหญ่มองวา่ลกัษณะการท างานจะตอ้งปฏิบติังานท่ีอยูน่อกเหนือหนา้ท่ี ท าใหป้ริมาณงาน

ท่ีไดรั้บมอบหมายมีมากเกินไป  

2.2 ปัจจยัภายในองคก์รดา้นโอกาสและความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตดัสินใจลาออกจากงานของขา้ราชการส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั วาโย 

อศัวรุ่งเรือง (2561) ไดอ้ธิบายวา่ความกา้วหนา้ในวิชาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจลาออกของแพทย ์ 

2.3 ปัจจยัภายในองคก์รดา้นนโยบายและการบริหารงาน ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจลาออก

จากงานของขา้ราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั ไพศาล บุญสุวรรณ 

(2562) ไดอ้ธิบายว่า นโยบายและการบริหารงาน นโยบายของบริษทัที่ไม่มีความชดัเจน เขา้ใจไดย้าก 

และไม่สามารถน าไปปฏิบติัต่อไดน้ั้น อาจจะเป็นปัจจยัท่ีท าให ้มีความตั้งใจในการลาออกจากงานมากท่ีสุด 

2.4 ปัจจยัภายในองค์กรดา้นความสัมพนัธ์ต่อหัวหน้างาน มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจลาออก

จากงานของขา้ราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกับ ไพศาล บุญสุวรรณ 

(2562) ไดอ้ธิบายว่า ดา้นความสัมพนัธ์กบัหัวหนา้งาน พนกังานมีความกงัวลเร่ืองหัวหนา้งานเป็นผูน้ าท่ีดี 

มีความยติุธรรม ไม่ล าเอียง มากท่ีสุด จึงเป็นปัจจยัท่ีท าใหมี้ความคิดหรือความตั้งใจท่ีจะลาออกได ้



2.5 ปัจจยัภายในองค์กรด้านความสัมพนัธ์ต่อเพื่อนร่วมงาน ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ

ลาออกจากงานของขา้ราชการส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั สุจิตตรา 

บวรสิทธิพงศ ์(2563) ไดอ้ธิบายวา่ ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงานมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเปล่ียนงานใหม่ 

2.6 ปัจจยัภายในองคก์รดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจลาออกจาก

งานของขา้ราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง  ซ่ึงสอดคลอ้งกับ กสิณ วิต๊ะกุล (2562) 

ได้อธิบายวา่ ค่าจา้งและสวสัดิการเป็นสาเหตุหลกัท่ีท าใหพ้นกังานสามารถตดัสินใจลาออกได้ 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1. องค์กรควรปรับปรุงการบริหารงานบุคคล สร้างให้บุคลากรมีความผูกพนักับองค์กร และมี

ทศันคติท่ีดีกับองค์กร โดยอาจมีการจดัให้มีกิจกรรมต่างๆ โดยตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีสร้างผลประโยชน์แก่

บุคลากร จึงจะท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึกท่ีดี ส่งผลให้มีทศันคติท่ีดีและเกิดความผูกพนักบัองคก์ร ส่งผล

ใหท้ างานกบัองคก์รไดอ้ยา่งยาวนาน  

2. องค์กรควรให้ความส าคญักับการสร้างและเพิ่มความพึงพอใจจากการท างาน ของขา้ราชการ

ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลางท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาโทให้มากเป็นพิเศษ  เน่ืองจาก 

ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาโท มีการตดัสินใจลาออกในระดบัท่ีสูงกว่าระดบัการศึกษาอ่ืนๆ  

3. องค์กรควรมีการบริหารจดัการงานให้ชดัเจนเหมาะสมกบัต าแหน่งของพนักงานแต่ละคน และ

จดัสรรงานใหต้รงกบัความรู้ความสามารถและความสนใจ นอกจากนั้นควรเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดเ้รียนรู้

หรือโยกยา้ยไปสายงานใหม่เพื่อพฒันาความสามารถ  

4. องค์กรควรมีการปรับเปล่ียนวิธีการปกครองบงัคบับัญชาให้ถูกต้องเหมาะสม และควรมีการ

อบรมหัวหน้างานเก่ียวกบัการบริหารคนโดยมีวิทยากรจากภายนอกเพื่อเพิ่มความสามารถและทกัษะของ

หวัหนา้งานท่ีดี หวัหนา้งานควรใหค้วามส าคญักบัลูกนอ้ง เปิดโอกาสใหลู้กนอ้งแสดงความคิดเห็น  

5. องคก์รควรมีการจดัการระบบการพิจารณาผลตอบแทนและสวสัดิการให้เหมาะสม โดยพิจารณา

ตามความรู้ความสามารถ และตอ้งมีความเท่ียงตรง ยติุธรรม ควรมีเกณฑก์ารประเมินใหไ้ดม้าตรฐาน  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาของขา้ราชการส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง ดงันั้น 

ควรขยายขอบเขตดา้นประชากรให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เช่น ขยายการศึกษาประชากรทั้งองคก์ร เพื่อให้ได้

ความแตกต่าง และไดผ้ลการวิจยัท่ีหลากหลายมากขึ้น 

2.2 ควรศึกษาปัจจยัในด้านอ่ืนๆ ท่ีมีผลหรือมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจลาออกจากงานของ

ขา้ราชการส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ส่วนกลาง เช่น ดา้นแผนกหรือส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
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