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บทคดัยอ่ 

 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของขา้ราชการ

ตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอ (2) ระดบัความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการ

ตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอ (3) ระดบัความคิดเห็นต่อความคาดหวงัในการทาํงานของขา้ราชการ

ตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอ (4) ระดบัความคิดเห็นต่อความตั้งใจจะลาออกของขา้ราชการตาํแหน่ง

เสมียนตราอาํเภอ (5) ความตั้งใจจะลาออกของขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอจาํแนกตาม

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุวฒิุการศึกษา รายได ้สถานภาพ ตาํแหน่ง

งานและอายงุาน (6) ผลกระทบทางความพึงพอใจในการทาํงานท่ีมีผลต่อความตั้งใจจะลาออกของ

ขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอ (7) ผลกระทบทางความคาดหวงัในการทาํงานท่ีมีผลต่อ

ความตั้งใจจะลาออกของขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอ ในการศึกษาไดเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอ (สายงานการเงินและบญัชี) 

จาํนวน 275 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวจิยั สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล

ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ 

Independent Sample t-test , One-Way ANOWA และค่าสถิติ Multiple Linear Regression (MLR)  

ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 46-50 ปี สถานภาพโสด 

วฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายได ้30,0001 บาทข้ึนไป ส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการตาํแหน่ง

เสมียนตราอาํเภอ (นกัวชิาการเงินและบญัชี ระดบัชาํนาญการ) และมีอายงุาน 10 ปี ข้ึนไป          
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กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในการทาํงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  มีความคาดหวงัในการ

ทาํงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และความตั้งใจจะลาออกของขา้ราชการตาํแหน่ง เสมียนตรา

อาํเภอในสังกดักรมการปกครองอยูใ่นระดบัมาก   

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอในสังกดักรมการ

ปกครองชายและหญิงมีความตั้งใจจะลาออกไม่ต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ส่วนอาย ุ

วฒิุการศึกษา รายได ้สถานภาพ ตาํแหน่งงานและอายงุานท่ีต่างกนัมีความตั้งใจจะลาออกต่างกนั 

ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 นอกจากนั้นยงัพบวา่ความพงึพอใจในการทาํงานและความ

คาดหวงัในการทาํงานมีผลต่อความตั้งใจจะลาออกของของขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอ

ในสังกดักรมการปกครอง ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

  

คาํสาํคญั : ความตั้งใจจะลาออก,  ความคาดหวงั, ความพึงพอใจ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The objective of this research were to examine (1) Demographics data of 

Finance and Accounting Personnel of the Department of Provincial Administration. 

(2) Level comments of the satisfaction in the work of Finance and Accounting 

Personnel of the Department of Provincial Administration. (3) Level comments of 

the expectation in the work of Finance and Accounting Personnel of the Department 

of  Provincial Administration. (4) Level comments the turnover intention of 

Finance and Accounting Personnel of the Department of  Provincial Administration. 

(5) Turnover intention of Finance and Accounting Personnel of the Department of  

Provincial Administration sort by demographic characteristics, gender, age, 

education, monthly income, status, position and working duration. (6) Job satisfaction 

Influencing Turnover Intention of Finance and Accounting Personnel of the 

Department of Provincial Administration.(7)Job Expectation Influencing 

Turnover Intention of Finance and Accounting Personnel of the Department 

of Provincial Administration.    

The sample use in the study comprise 275 Finance and Accounting 

Personnel of the Department of Provincial Administration. The researcher 

utilized questionnaire to collect data from the respondents. The statistics used 

for the data analysis consisted of Percentage, Mean, Standard Deviation, 

Independent Sample t-test, One-Way ANOWA and Multiple Linear Regression 

(MLR) at .05 significance. 



 Result found that most of respondents were female, age between 46-50 

years old, single, graduate degree, 30,001 up monthly income, Finance and 

Accounting Analyst Professional Level and working duration 10 years up.  

Job expectation at a most level. Job satisfaction and the turnover intention at 

high level. 

Result found that male and female did not different levels of turnover 

intention. Respondents in different age, education, monthly income, status, 

position and working duration had different levels of turnover intention. The 

Multiple Regression Analysis revealed that Job Satisfaction and Expectation 

Influenced Turnover Intention of Finance and Accounting Personnel of the 

Department of Provincial Administration. All statistical analysis were perform 

at .05 significance. 

         

Keywords : Turnover Intention, Expectation, Satisfaction 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

   เม่ือกล่าวถึงทรัพยากรในการบริหารงานขององคก์รจาํเป็นตอ้งมีปัจจยัพื้นฐาน

หรือทรัพยากรพื้นฐานซ่ึงจะประกอบไปดว้ย คน (Man) เงิน (Money) วสัดุส่ิงของ

(Materials) และวธีิการบริหารจดัการ (Management)  ซ่ึงองคก์ารไม่สามารถดาํเนินงาน

ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคไ์ด ้หากขาดทรัพยากรใดทรัพยากรหน่ึงไดแ้ต่เม่ือตอ้งตอบ

คาํถามวา่ในทรัพยากรใดสาํคญัท่ีสุด กค็งเห็นพอ้งในแนวทางเดียวกนั คือ ทรัพยากร

มนุษยห์รือคนนัน่เองเพราะมนุษยมี์ความรู้ มีความสามารถ สติปัญญาและสามารถพฒันา

ศกัยภาพไดอ้ยา่งไม่มีขอ้จาํกดัและยงัไม่มีเคร่ืองมือหรือเทคโนโลยใีดท่ีสามารถมา

ทดแทนมนุษยไ์ดอ้ยา่งแทจ้ริง (ศกัดิพนัธ์ ตนัวมิลรัตน. 2557)  

ทรัพยากรมนุษย ์คือ ส่ิงท่ีช่วยสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัขององคก์ร 

เปรียบเสมือนเป็นทุนมนุษย ์(Human Capital) กล่าวคือ องคก์รสามารถใชป้ระโยชนไ์ด้

จากความรู้ การกระทาํรวมถึงทกัษะท่ีส่ังสมมา ความรู้ความชาํนาญ ประสบการณ์ ความ

เช่ียวชาญ ความคิดสร้างสรรค ์ตลอดจนบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลในองคก์รไดใ้ช้

ประโยชนต์ามศกัยภาพของบุคคลอยา่งมีประสิทธิภาพโดยอาศยัคุณภาพทางการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร (พะยอม  วงศส์ารศรี. 2538) และจากการศึกษาวจิยัของ

ศาสตราจารย ์แกร่ี เบคเคอร์ (Gary Stanley Becker) ไดท้าํการศึกษาวจิยัถึงแนวทางใน

การลงทุนท่ีจะทาํให ้เกิดผลลพัธ์ทางเศรษฐกิจมากท่ีสุด ซ่ึงพบวา่การลงทุนท่ีดีและจะได้

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจท่ีดีท่ีสุด คือ การลงทุนในทรัพยากรมนุษยท่ี์ถือวา่เป็นทุน

มนุษย ์(Human Capital Investment) อนัจะนาํมาสร้างเป็นคุณค่าใหแ้ก่องคก์รไดเ้พราะ

บุคคลากรท่ีไดรั้บการพฒันาจะนาํเอาทุนท่ีอยูใ่นตนเองกลบัมาพฒันาองคก์รหรือสังคม

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้น หากบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถลาออกจากองคก์รก็

เหมือนองคก์ารไดสู้ญเสียทุนหรือทรัพยากรท่ีมีคุณค่าไป  



การบริหารราชการแผน่ดินของไทยตอ้งมีบุคลากรคือขา้ราชการเป็นผูบ้ริหาร

และผูป้ฏิบติัเป็นไปตามกฎหมายท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ

แผน่ดิน พ.ศ. 2534 แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 (นายพยนต ์เอ่ียมสาํอาง. 2557) ซ่ึงในแต่ละ

หน่วยงาน ขา้ราชการถือเป็นทรัพยากรมนุษยใ์นการบริหารงานโดยกิจการงานจะดาํเนิน

ไปไดอ้ยา่งราบร่ืนมีประสิทธิภาพจาํเป็นตอ้งอาศยัขา้ราชการเป็นปัจจยัสาํคญัและ

ปัจจุบนัขา้ราชการท่ีมีความรู้ความสามารถไดมี้การลาออกอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยเหตุผล

ต่างๆ ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ จากบทสรุปสาํหรับผูบ้ริหารสาํนกังาน

คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (สาํนกังาน กพ.) การสาํรวจสถิติ/อตัราการลาออก 

และฐานขอ้อมูลขา้ราชการสังกดัองคก์ารกลางบริหารงานบุคคลต่างๆ ในราชการพล

เรือน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2546 พบวา่ ขา้ราชการพลเรือนสามญัมีจาํนวนผูล้าออก

มากท่ีสุดและส่วนใหญ่ลาออกเพื่อไปประกอบอาชีพอ่ืน ดงันั้นการลาออกถือวา่เป็น

อุปสรรคมากในการขบัเคล่ือน (นางสาวกรรณิการ์ เกตทอง. 2559) โดยการลาออกของ

ขา้ราชการยอ่มทาํใหเ้กิดผลกระทบ การเสียประโยชนแ์ละความเสียหายต่อระบบการ

บริหารงานเป็นอยา่งมากตลอดจนหน่วยงานของรัฐกจ็ะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใน

กระบวนการสรรหาและระยะเวลาในการฝึกฝนอบรมใหข้า้ราชการมีความรู้ความ

ชาํนาญและประสบการณ์เพื่อปฏิบติังานราชการอีกดว้ย  

กรมการปกครองเป็นหน่วยงานของรัฐภายใตส้ังกดักระทรวงมหาดไทยท่ีจดัตั้ง

ข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2435 เดิมเรียก กรมมหาดไทยฝ่ายพลาํภงั เป็นเจา้หนา้ท่ี

แผนกปกครองทอ้งท่ีสาํหรับการปกครองในส่วนภูมิภาคไดก้าํหนดรูปแบบการปกครอง

ท่ีเรียกวา่ "เทศาภิบาล" ข้ึนมาใชแ้ละไดม้อบหมายใหก้ระทรวงมหาดไทยเป็น

ผูรั้บผดิชอบดูแลโดยจดัแบ่งหวัเมืองออกเป็นมณฑลเมืองและอาํเภอโดยมี

สมุหเทศาภิบาล ผูว้า่ราชการเมืองและนายอาํเภอเป็นผูป้กครองบงัคบับญัชาขา้ราชการ 

ในเขตทอ้งท่ีนั้นๆ และมีกาํนนัผูใ้หญ่บา้นเป็นผูช่้วยเหลือปฏิบติังานในระดบัตาํบลและ



หมู่บา้น กรมมหาดไทยฝ่ายพลาํภงัจึงเป็นตน้กาํเนิดของกรมการปกครองซ่ึงไดมี้การ

เปล่ียนช่ือและปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายตั้งแต่ พ.ศ.2548 เป็นตน้มา โดยหลงัการ

เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยม์าเป็นระบอบ

ประชาธิปไตยไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น กรมมหาดไทยและต่อมาในปี พ.ศ.2505 จึงเปล่ียนมาใช้

ช่ือ "กรมการปกครอง" จนถึงปัจจุบนัโดยมีสถานท่ีตั้งอยูบ่ริเวณถนนอษัฎางค ์แขวงวดั

ราชบพิตร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีภารกิจเก่ียวกบัการรักษาความสงบเรียบร้อย

และความมัน่คงภายในประเทศ การอาํนวยความเป็นธรรม การปกครองทอ้งท่ี การอาสา

รักษาดินแดนและการทะเบียนเพื่อใหป้ระชาชนมีความมัน่คงปลอดภยัไดรั้บบริการท่ี

สะดวก รวดเร็วและใหเ้กิดความสงบสุขในสังคมอยา่งย ัง่ยนื ตามค่านิยม “บาํบดัทุกข ์

บาํรุงสุข” (กรมการปกครอง. อา้งถึงในประวติั และวสัิยทศัน ์กรมการปกครอง, 2558) 

ตลอดจนการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลไปสู่การบูรณาบริหารราชการในระดบั

พื้นท่ีทุกจงัหวดัในประเทศไทยใหมี้ความเขม้แขง็ มัน่คงจนบงัเกิดผลสาํเร็จตาม

เป้าหมายท่ีไดก้าํหนดโดยแบ่งการบริหารราชการตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร

ราชการแผน่ดิน พ.ศ.2534 ประกอบกบักฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2559 เป็นการบริหารราชการส่วนกลางและการบริหารราชการ

ส่วนภูมิภาค (กระทรวงมหาดไทย, 100 ปีกระทรวงมหาดไทย, ศิริวฒัาการพิมพ ์

กรุงเทพฯ, 2535, หนา้ 167.) ในระดบัจงัหวดั รวม 76 จงัหวดัยกเวน้กรุงเทพมหานคร   

ซ่ึงเรียกวา่ท่ีทาํการปกครองจงัหวดั มีสาํนกังานตั้งอยูภ่ายในศาลากลางจงัหวดั โดยมี

ปลดัจงัหวดั (ผูอ้าํนวยการ ระดบัสูง) เป็นหวัหนา้ส่วนราชการโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

งานไดแ้ก่ กลุ่มงานบริหารงานปกครอง มีเจา้พนกังานปกครองชาํนาญการพิเศษ           

(จ่าจงัหวดั) เป็นหวัหนา้กลุ่มงาน กลุ่มงานความมัน่คง มีเจา้พนกังานปกครองชาํนาญการ

พิเศษ (ป้องกนัจงัหวดั) เป็นหวัหนา้กลุ่มงาน และกลุ่มงานการเงินและบญัชี มีนกัวชิาการ

เงินและบญัชีชาํนาญการพิเศษ (เสมียนตราจงัหวดั) เป็นหวัหนา้กลุ่มงานส่วนในระดบั



อาํเภอ รวม 878 อาํเภอซ่ึงเรียกวา่ท่ีทาํการปกครองอาํเภอมีสาํนกังานตั้งอยูท่ี่ว่าการอาํเภอ 

โดยมีนายอาํเภอ (ผูอ้าํนวยการระดบัสูง/ระดบัตน้) เป็นหวัหนา้ส่วนราชการ (กรมการ

ปกครอง, วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 20 ธนัวาคม 2561.) โดยแบ่งโครงสร้างภายใน

ออกเป็น 4 กลุ่มงาน/ฝ่าย 1 สาํนกังาน 1 ศูนย ์ไดแ้ก่ กลุ่มงานบริหารงานปกครองมีเจา้

พนกังานปกครองชาํนาญการพิเศษ (ปลดัอาวโุส) เป็นหวัหนา้กลุ่ม กลุ่มงาน/ฝ่าย

ทะเบียนและบตัรมีเจา้พนกังานปกครองชาํนาญการพิเศษเป็นหวัหนา้ กลุ่มงาน/ฝ่าย

ความมัน่คง มีเจา้พนกังานปกครองปฏิบติัการ/ชาํนาญการ (ป้องกนัอาํเภอ) เป็นหวัหนา้ 

กลุ่มงานอาํนวยความเป็นธรรมหรือศูนยด์าํรงธรรมอาํเภอมีเจา้พนกังานปกครอง

ปฏิบติัการ/ชาํนาญการ เป็นหวัหนา้และฝ่ายการเงินและบญัชีมีเจา้พนกังานการเงินและ

บญัชีปฏิบติังาน/ชาํนาญงานหรือนกัวชิาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ/ชาํนาญการ    

(เสมียนตราอาํเภอ) เป็นหวัหนา้ฝ่าย (คาํสั่งกรมการปกครอง ท่ี 1275/2559 ลงวนัท่ี        

13 ธนัวาคม 2559)  

แต่เดิมเสมียนตราเป็นช่ือตาํแหน่งขนุนางในสมยัโบราณทาํหนา้ท่ีเลขานุการ 

หรือเรียกวา่ “เลขานุการผูใ้ชต้รา” สารานุกรมการเมืองการปกครองไทย เล่มท่ี 1 ฉบบั

ราชบณัฑิตยสภา อธิบายว่า เสมียนตรามีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการเกบ็รักษาดูแลและการ

ประทบัตราในเอกสารของทางราชการ ตาํแหน่ง เสมียนตราเร่ิมใชใ้นสมยัท่ีมีกรม

มหาดไทย สังกดักรมปลดับญัชี มีหนา้ท่ีและรับผดิชอบเก่ียวกบัการเงินและพสัดุ

ตลอดจนเกบ็ดวงตราประจาํตาํแหน่งของผูว้า่ราชการจงัหวดัและนายอาํเภอ                         

(ตราราชสีห์) (สาํนกังานราชบณัฑิตยสภา. อารยา ถิรมงคลจิต. มปป.) ดว้ยภาระหนา้ท่ี

ดงักล่าว กรมการปกครองจึงประสบปัญหาเก่ียวกบัการลาออกเช่นเดียวกบัหน่วยงานอ่ืน 

โดยอยา่งยิง่ในสายงานการเงินและบญัชีหรือสายเสมียนตราอาํเภอท่ีเป็นสายงาน

สนบัสนุนกมี็จาํนวนไม่นอ้ยท่ีลาออกดว้ยเหตุต่างๆ ดว้ยเพราะเสมียนตราอาํเภอในแต่ละ

อาํเภอมีเพียงคนเดียวไม่มีผูช่้วยเหลือการปฏิบติังานราชการมีหนา้ท่ีรับผดิชอบทั้งในดา้น



การเงินและบญัชีและงานดา้นพสัดุควบคู่กนัไปประกอบกบัในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมา 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รัฐบาลมีโยบายกระตุน้เศรษฐกิจลงไปสู่ประชาชนใน

ระดบัพื้นท่ีมากข้ึน กรมการปกครองจึงมีบทบาทสาํคญัในการนาํนโยบายของรัฐบาล 

ไปสู่การปฏิบติัใหส้อดคลอ้งต่อความตอ้งการและเกิดประโยชนสู์งสุดแก่ประชาชนและ

ประเทศชาติ อาทิเช่น โครงการตาํบลละ 5 ลา้นบาท โครงการหมู่บา้นละ 2 แสนบาท  

โครงการพฒันาคุณภาพชีวติเพื่อขบัเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก (ไทยนิยม ย ัง่ยนื) โครงการ

ตามมาตรการพฒันาคุณภาพชีวติผูมี้บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ เป็นตน้รวมทั้งยงัมีการ

ปฏิบติังานดา้นพสัดุเพื่อการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานอ่ืนๆ อาทิเช่น 

สาํนกังานจงัหวดั สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั ศูนยอ์าํนวยการ

ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นตน้ ลว้นแต่เป็น

หนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีเสมียนตราอาํเภอจะตอ้งปฏิบติั ดงัจะเห็นไดว้า่จากภาระงานท่ีมี

เป็นจาํนวนมากประกอบกบับางอาํเภอมีเขตพื้นท่ีการปกครองขนาดใหญ่แต่มิไดมี้การ

แยกตาํแหน่งของพสัดุออกจากงานการเงินและบญัชีโดยตรงจนเสมียนตราอาํเภอเกิด

ภาวะงานลน้มือ งานคา้งสะสม ทาํใหเ้กิดความเหน่ือยลา้จากการทาํงานหนกั ส่งผลให้

งานท่ีปฏิบติัออกมานั้นไม่น่าเป็นท่ีพอใจและเกิดการตาํหนิของผูบ้ริหารยิง่ทาํใหห้มด

กาํลงัใจในงานท่ีปฏิบติัอยา่งเตม็ความสามารถแมก้ระทัง่ในบางคร้ังมีการแต่งตั้ง

ขา้ราชการรุ่นใหม่มาบรรจุโดยไม่มีประสบการณ์ใหม้าทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีเสมียนตรา

อาํเภอกท็าํใหเ้กิดปัญหาของการลาออกอยูบ่่อยคร้ัง นั้นเป็นสาเหตุทาํใหข้า้ราชการรุ่น

ใหม่มีความสนใจต่ออาชีพรับราชการนอ้ยลง ความอดทนนอ้ยลงต่องานราชการท่ีตอ้ง

ปฏิบติังานตามแบบแผนท่ีมีไม่ค่อยมีอิสระในการทาํงานจึงมีการโอนยา้ย เปล่ียนกรม 

หรือการลาออกเป็นจาํนวนมาก (ศิรินนัท ์กิตติสุขสถิต. 2553) รวมถึงขา้ราชการท่ีบรรจุ

มานานหลายปีกมี็การลาออกขอเกษียณอายรุาชการก่อนกาํหนดหรือขอโอนยา้ย               

หรือสอบเปล่ียนสายงานหรือไปเร่ิมตน้สอบบรรจุเขา้รับราชการใหม่ในหน่วยงาน



ราชการอ่ืนแทนเช่นกนั ตลอดจนความเจริญกา้วหนา้ในสายงานกย็งัไม่ไดรั้บการ

ส่งเสริมเท่าท่ีควรซ่ึงภาพรวมกรอบอตัรากาํลงัขา้ราชการพลเรือนสามญั เฉพาะในสาย

งานการเงินและบญัชีของกรมการการปกครอง ซ่ึงจาํแนกตามช่ือในสายงาน ประเภท

ตาํแหน่ง และระดบัตาํแหน่งมีจาํนวนรวมทั้งส้ิน 1,668 อตัรา ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการ

เฉพาะดา้น ระดบัตน้ (วชิาการเงินและบญัชี จาํนวน 1 อตัรา นกัวชิาการเงินและบญัชี

ชาํนาญการพิเศษ จาํนวน 71 อตัรานกัวชิาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ/ชาํนาญการ

จาํนวน 693 อตัรา เจา้พนกังานการเงินและบญัชีอาวโุส จาํนวน  7 อตัราและเจา้พนกังาน

การเงินและบญัชีปฏิบติังาน/ชาํนาญงาน รวม 903 อตัรา (ศูนยป์ฏิบติัการสาํนกังาน

คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, สถานภาพส่วนราชการ ภาพรวมกรอบอตัรากาํลงั, 

2558) โดยจะเห็นไดว้า่ตาํแหน่งท่ีสูงสุดในสายงานการเงินและบญัชี คือผูอ้าํนวยเฉพาะ

ดา้นหรือผูอ้าํนวยการกองคลงัโดยมีเพียงตาํแหน่งเดียวท่ีการบริหารราชการส่วนกลาง 

และในส่วนภูมิภาคกต็อ้งสอบแข่งขนัข้ึนใหด้าํรงตาํแหน่งเสมียนตราจงัหวดัและกมี็

เพียงตาํแหน่งเดียวในแต่ละจงัหวดัเท่านั้นปัญหาเหล่าน้ีลว้นแต่ส่งผลกระทบทั้งส้ิน   

  จากความเป็นมาและสภาพปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาขอ้มูล

เก่ียวกบัความความพึงพอใจในการปฏิบติังานอนัเน่ืองมาจากภาระหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ

มอบหมายและความคาดหวงัท่ีจะเจริญกา้วหนา้ในงานท่ีปฏิบติัวา่ส่งผลต่อความตั้งใจ      

ท่ีจะลาออกหรือไม่อยา่งไร ทั้งน้ีเพื่อประโยชนต่์อการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหาร

โดยตรงท่ีจะไดท้ราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนสาํหรับนาํไปปรับปรุงแกไ้ขและหาวธีิการ

ส่งเสริม เพื่อธาํรงรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถใหค้งอยูใ่นระบบราชการต่อไป 

 

 

 

 



วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

การวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจ และความคาดหวงัในการทาํงานท่ีมีผลต่อความตั้งใจ

จะลาออกของขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอในสังกดักรมการปกครองโดยผูว้จิยั

กาํหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตรา

อาํเภอในสังกดักรมการปกครอง 

2. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการ

ตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอในสังกดักรมการปกครอง  

3. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อความคาดหวงัในการทาํงานของขา้ราชการ

ตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอในสังกดักรมการปกครอง 

4. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อความตั้งใจจะลาออกของขา้ราชการตาํแหน่ง

เสมียนตราอาํเภอในสังกดักรมการปกครอง 

5. เพื่อศึกษาความตั้งใจจะลาออกของขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอ              

ในสังกดักรมการปกครองจาํแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์  ประกอบดว้ย เพศ 

อาย ุวฒิุการศึกษา รายได ้สถานภาพ ตาํแหน่งงาน และอายงุาน 

6. เพื่อศึกษาผลกระทบทางความพึงพอใจในการทาํงานท่ีมีผลต่อความตั้งใจจะ

ลาออกของขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอในสังกดักรมการปกครอง 

7. เพื่อศึกษาผลกระทบทางความคาดหวงัในการทาํงานท่ีมีผลต่อความตั้งใจ          

จะลาออกของขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอในสังกดักรมการปกครอง 

 

สมมติฐานการวจิัย 

สมมติฐาน 1 ขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอในสังกดักรมการปกครอง                   

ท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกนัมีความตั้งใจจะลาออกต่างกนั ไดแ้ก่ 



สมมติฐาน 1.1 ขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอในสังกดักรมการ

ปกครอง ชายและหญิง มีความตั้งใจจะลาออกต่างกนั 

สมมติฐาน 1.2 ขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอในสังกดักรมการ

ปกครอง อายตุ่างกนัมีความตั้งใจจะลาออกต่างกนั 

สมมติฐาน 1.3 ขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอในสังกดักรมการ

ปกครอง วฒิุการศึกษาต่างกนัมีความตั้งใจจะลาออกต่างกนั 

สมมติฐาน 1.4 ขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอในสังกดักรมการ

ปกครอง รายไดต่้างกนัมีความตั้งใจจะลาออกต่างกนั 

สมมติฐาน 1.5 ขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอในสังกดักรมการ

ปกครอง สถานภาพต่างกนัมีความตั้งใจจะลาออกต่างกนั 

สมมติฐาน 1.6 ขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอในสังกดักรมการ

ปกครอง ตาํแหน่งงานต่างกนัมีความตั้งใจจะลาออกต่างกนั 

สมมติฐาน 1.7 ขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอในสังกดักรมการ

ปกครอง อายงุานต่างกนัมีความตั้งใจจะลาออกต่างกนั  

สมมติฐาน 2 ความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตรา

อาํเภอ ในสังกดักรมการปกครองต่างกนัมีผลต่อความตั้งใจจะลาออกต่างกนัโดยแบ่งเป็น

รายละเอียดดงัน้ี 

 สมมติฐาน 2.1 ความพึงพอใจในการทาํงานดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั

ต่างกนัมีผลต่อความตั้งใจจะลาออกต่างกนั 

 สมมติฐาน 2.2 ความพึงพอใจในการทาํงานดา้นความสัมพนัธ์กบั

ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานต่างกนัมีผลต่อความตั้งใจจะลาออกต่างกนั 

สมมติฐาน 2.3 ความพึงพอใจในการทาํงานดา้นสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงานต่างกนัมีผลต่อความตั้งใจจะลาออกต่างกนั 



สมมติฐาน 3 ความคาดหวงัในการทาํงานของขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตรา

อาํเภอ ในสังกดักรมการปกครองต่างกนัมีผลต่อความตั้งใจจะลาออกต่างกนั                        

โดยแบ่งเป็นรายละเอียดดงัน้ี 

สมมติฐาน 3.1 ความคาดหวงัในการทาํงานดา้นความสาํเร็จของงาน

ต่างกนัมีผลต่อความตั้งใจจะลาออกต่างกนั 

สมมติฐาน 3.2 ความคาดหวงัในการทาํงานดา้นความกา้วหนา้และพฒันา

ในสายงานต่างกนัมีผลต่อความตั้งใจจะลาออกต่างกนั 

สมมติฐาน 3.3 ความคาดหวงัในการทาํงานดา้นผลตอบแทนและ

สวสัดิการต่างกนัมีผลต่อความตั้งใจจะลาออกต่างกนั 

ขอบเขตงานวจิัย 

งานวจิยัน้ีศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจและความคาดหวงัในการทาํงานท่ีมีผลต่อความ

ตั้งใจจะลาออกของขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอในสังกดักรมการปกครอง โดย

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 1. หน่วยงานท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ท่ีทาํการปกครองอาํเภอ ทั้ง 76 จงัหวดั รวม 878 

อาํเภอในสังกดักรมการปกครอง 

2. ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอในสังกดั

กรมการปกครองเฉพาะการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ทั้ง 76 จงัหวดั รวม 878 อาํเภอ               

3. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั  คือ ขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอ            

(เจา้พนกังานการเงินและบญัชีปฏิบติังาน/ชาํนาญงาน หรือนกัวชิาการเงินและบญัชี

ปฏิบติัการ/ชาํนาญการ) ในสังกดักรมการปกครองโดยผูว้จิยัไดค้าํนวณหาขนาดของกลุ่ม

ตวัอยา่งจากการใชสู้ตรของ Taro Yamane (อา้งถึงใน กฤษดา ตั้งชยัศกัด์ิ, 2559, หนา้ 

185) มีจาํนวนเท่ากบั 275 คน 

4. ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั 

4.1 ตวัแปรอิสระ (Independen Variables) ประกอบดว้ย 



        4.2 ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุวฒิุการศึกษา รายได ้

สถานภาพ ตาํแหน่งงาน และอายงุาน  

        4.3 ความพึงพอใจในการทาํงาน ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะของงานท่ี

ปฏิบติั ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานและดา้นสภาพแวดลอ้มใน

การทาํงาน 

        4.4 ความคาดหวงัในการทาํงาน ไดแ้ก่ ดา้นความสาํเร็จของงาน 

ดา้นความ กา้วหนา้และพฒันาในสายงานและดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ 

5. ตวัแปรตาม (Dedependen Variables) ไดแ้ก่ ความตั้งใจจะลาออกของ

ขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอ ในสังกดักรมการปกครอง 

 6. ระยะเวลาท่ีศึกษาวจิยั เร่ิมจากเดือน พฤษภาคม ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 

 

ประโยชน์ของงานวจิยัที่คาดว่าจะได้รับ 

  ผลของการวจิยัคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลท่ีมีประโยชน ์เพื่อช่วยปรับปรุง แกไ้ข                  

และมีแนวทางในการส่งเสริมใหแ้ก่ขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอในสังกดั

กรมการปกครองเพื่อลดการลาออกของขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอมากข้ึน                        

ซ่ึงประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บมีดงัต่อไปน้ี 

 1. ผูบ้ริหารและผูบ้งัคบับญัชาไดท้ราบถึงความพึงพอใจท่ีมีต่อการปฏิบติังาน 

หรือภาระหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายของขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอในสังกดั

กรมการปกครอง สาํหรับหาวธีิการช่วยเหลือและสนบัสนุนใหง้านสาํเร็จลุล่วงเป็นไป

ตามเป้าหมาย เพื่อป้องกนัและลดปัญหาการลาออกไม่ใหเ้กิดข้ึน 

 2. ผูบ้ริหารและผูบ้งัคบับญัชาไดท้ราบถึงความคาดหวงัท่ีจะเจริญกา้วหนา้ในงาน

ท่ีปฏิบติัหรือภาระหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายของขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอ            

ในสังกดักรมการปกครอง เพื่อหาวธีิท่ีจะส่งเสริม สนบัสนุนและสร้างแรงจูงใจให้

ขา้ราชการคงอยูต่่อไปในอนาคต 



 3. ผลของการวจิยัสามารถนาํมาเป็นแนวทางในการกาํหนดวธีิแกไ้ขปัญหา     

เพื่อลดการลาออกของขา้ราชตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอในสังกดักรมการปกครอง        

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

  

กรอบแนวคดิการวจิยั 

                     ตัวแปรอสิระ              ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านประชากรศาสตร์  

• เพศ  

• อาย ุ 

• วฒิุการศึกษา 

• รายได ้ 

• สถานภาพ 

• ตาํแหน่งงาน  

• อายงุาน 

ความพงึพอใจในการทาํงาน 

• ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 

• ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา   

และเพื่อนร่วมงาน 

• สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

 

ความคาดหวงัในการทาํงาน 

• ดา้นความสาํเร็จของงาน 

• ดา้นความกา้วหนา้และพฒันา 

ในสายงาน 

• ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ 

ความตั้งใจจะลาออก 

ของขา้ราชการตาํแหน่ง

เสมียนตราอาํเภอ  

ในสังกดักรมการปกครอง 



เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของการวจิยัคร้ังน้ี จะใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงมี

ลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิด (closed-ended question) และคาํถามปลายเปิด (open-ended 

question) ซ่ึงมี 5 ส่วนใหญ่ ๆ ดงัต่อไปน้ี  

 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป ใหเ้ลือกตอบจาํนวน 

7 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุวฒิุการศึกษา รายได ้สถานภาพ ตาํแหน่งงาน อายงุาน  

 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจในการทาํงาน 

โดยมีเน้ือหา จาํนวน 13 ขอ้ แบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ  

  1. ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ขอ้ 1-4 

  2. ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน ขอ้ 5-9 

  3. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ขอ้ 10-13 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความคาดหวงัในการทาํงาน  

โดยมีเน้ือหา จาํนวน 14 ขอ้ แบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ 

  1. ดา้นความสาํเร็จของงาน ขอ้ 14-17 

  2. ดา้นความกา้วหนา้ และพฒันาในสายงาน ขอ้ 18-22 

  3. ดา้นผลตอบแทน และสวสัดิการ ขอ้ 23-27 

ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความตั้งใจจะลาออก โดยมี

เน้ือหา จาํนวน 4 ขอ้ คือ 

1. ความคิดบ่อยบ่อยคร้ังในการลาออกจากงาน 

2. ศึกษาขอ้มูล และมองหางานใหม่ 

3. ความคิดจะลาออกภายใน 1 – 2 ปีขา้งหนา้ 

4. จะลาออกจากงานทนัทีเม่ือไดง้านใหม่ 

 แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามมาตรวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 

ตามแบบของ Likert ซ่ึงมีคาํตอบใหเ้ลือก 5 ระดบัตามความคิดเห็น โดยเกณฑก์ารให้

คะแนนของ Likert มี 5 ระดบั ดงัน้ี 



   ระดบัความคิดเห็น          คะแนน 

  เห็นดว้ยอยา่งยิง่     5 

  เห็นดว้ย     4 

  ปานกลาง      3 

  ไม่เห็นดว้ย      2 

  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่    1 

 การแปลผลคะแนน ผูว้จิยัไดป้ระเมินความพึงพอใจในการทาํงาน และความ

คาดหวงัในการทาํงาน แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ เห็นดว้ยอยา่งยิง่ เห็นดว้ย  ปานกลาง 

ไม่เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลวตัถุประสงค์ข้อที ่1-3 

 1. ค่าร้อยละ (percentage) ใชว้เิคราะห์ขนาดของขอ้มูล ลกัษณะส่วนบุคคล            

ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุวฒิุการศึกษา รายได ้สถานภาพ ตาํแหน่งงาน และ                

อายงุาน  

 2. ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) เพื่อวดัแนวโนม้สู่ส่วนกลาง และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (standard deviation) เพื่อวดัลกัษณะการกระจายขอ้มูลของความพึงพอใจ            

ในการทาํงาน ความคาดหวงัในการทาํงาน และความตั้งใจจะลาออก 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลวตัถุประสงค์ข้อที ่4 ตามสมมติฐานข้อที ่1 

สมมติฐาน 1.1 ขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอในสังกดักรมการปกครอง 

เพศชายและหญิง มีความตั้งใจจะลาออกแตกต่างกนั 

ผูว้จิยัใชก้ารทดสอบค่าสถิติ t-test (independent sample t test) เพื่อวเิคราะห์ความ

แตกต่างระหว่างความคิดการลาออกของขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอในสังกดั

กรมการปกครอง ชายและหญิง 



สมมติฐาน 1.2 - 1.7 ขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอในสังกดักรมการ

ปกครอง ท่ีมีอาย ุวฒิุการศึกษา รายได ้ สถานภาพ ตาํแหน่งงาน และอายงุานมีผลต่อ

ความตั้งใจจะออกแตกต่างกนั 

ผูว้จิยัใชก้ารทดสอบค่าสถิติ One-way ANOVA เพือ่วเิคราะห์ความแตกต่าง      

ต่อความตั้งใจจะลาออกของขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอในสังกดักรมการ

ปกครอง ท่ีมีอาย ุวฒิุการศึกษา รายได ้สถานภาพ สถานภาพ ตาํแหน่งงานและอายงุาน 

ส่งผลต่อความตั้งใจจะลาออกแตกต่างกนั ซ่ึงในกรณีท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั 

ผูว้จิยัจะวเิคราะห์ความแตกต่างรายคู่ (Post-hoc analysis) เพื่อวเิคราะห์ความแตกต่างนั้น

เกิดข้ึนระหวา่งกลุ่มใด โดยวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test) 

สมมติฐาน 2.1-2.3 ความพึงพอใจในการทาํงาน แบ่งออกเป็น 3 ดา้น

ประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและ

เพื่อนร่วมงานและดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานมีผลต่อความตั้งใจจะลาออกของ

ขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอในสังกดักรมการปกครอง 

ผูว้จิยัใชก้ารทดสอบค่าสถิติ Multiple Linear Regression Analysis (MLR)          

เพื่อวเิคราะห์ผลของความพึงพอใจในการทาํงานส่งผลต่อความตั้งใจจะลาออกของ

ขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอในสังกดักรมการปกครอง 

สมมติฐาน 3.1-3.3 ความคาดหวงัในการทาํงาน แบ่งออกเป็น 3 ดา้น

ประกอบดว้ย ดา้นความสาํเร็จของงาน ดา้นความกา้วหนา้และพฒันาในสายงาน            

และดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการมีผลต่อความตั้งใจจะลาออกของขา้ราชการตาํแหน่ง

เสมียนตราอาํเภอในสังกดักรมการปกครอง 

ผูว้จิยัใชก้ารทดสอบค่าสถิติ Multiple Linear Regression Analysis (MLR) เพื่อ

วเิคราะห์ผลของความพึงพอใจในการทาํงาน ส่งผลต่อความตั้งใจจะลาออกของ

ขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอในสังกดักรมการปกครอง 

 

 

 



สรุปผลการวจิัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 

1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 93.80           

มีอายรุะหวา่ง 46-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.70 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 50.20               

วฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 69.50 มีรายได ้30,0001 บาทข้ึนไป คิดเป็น

ร้อยละ 30.50 ส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอ (นกัวชิาการเงินและ

บญัชี ระดบัชาํนาญการ) คิดเป็นร้อยละ 30.50 และมีอายงุาน 10 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 

42.50 

2. กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในการทาํงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.51 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.36 และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่                

ในดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานรองลงมาคือ                        

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานส่วนดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

เม่ือพิจารณาถึงความพึงพอใจในการทาํงานในรายละเอียดแต่ละดา้นปรากฏผลดงัน้ี 

      ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั อยูใ่นระดบัปานกลาง (M = 3.34, SD = 0.37) 

พบวา่ งานท่ีทาํมีความสาํคญัต่อหน่วยงาน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  (M = 4.63, SD = 0.57) 

และปริมาณงานท่ีทาํอยู ่มีจาํนวนมาก มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด (M = 1.05, SD = 0.22) 

     ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน อยูใ่นระดบัมาก (M = 3.64, SD = 0.58) 

พบวา่ เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการทาํงาน มีสภาพดี เพียงพอ และเหมาะสมต่อการใชง้าน มี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (M = 3.70, SD = 0.67) และมีการจดักิจกรรมสันทนาการร่วมกนัใน

สถานท่ีทาํงาน มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด (M = 3.40, SD = 0.73)   

           ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา อยูใ่นระดบัมาก (M = 3.55, SD = 0.53) 

พบวา่ ผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารยอมรับและไวว้างใจ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  (M = 3.79, SD = 0.69) 

และเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานมีความสมคัรสมานสามคัคีมีค่าเฉล่ีย (M = 3.51, SD = 0.68) 

3. กลุ่มตวัอยา่งมีความคาดหวงัในการทาํงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด            

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.49 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.45 และเม่ือพิจารณารายดา้น 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคาดหวงัในการทาํงานทาํงานระดบัมากท่ีสุด ในดา้น



ผลตอบแทนและสวสัดิการรองลงมาคือ ดา้นความสาํเร็จของงานและดา้นความกา้วหนา้

และพฒันาในสายงาน เม่ือพิจารณาถึงความคาดหวงัในการทาํงาน รายละเอียดแต่ละดา้น

ปรากฏผลดงัน้ี 

      ดา้นความกา้วหนา้และพฒันาในสายงาน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (M = 4.42, SD = 0.56) 

พบวา่ มีนโยบายกาํหนดส่งเสริมความกา้วหนา้อยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (M = 4.54, 

SD = 0.59) และสนบัสนุนใหไ้ดรั้บการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด          

(M = 4.20, SD = 0.77)      

     ดา้นความสาํเร็จขของงาน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (M = 4.52, SD = 0.47) พบวา่

งานท่ีไดท้าํสาํเร็จจะไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาตามมาภายหลงั มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (M = 4.75, SD = 0.49) 

และหวงัไดรั้บการยกยอ่งและชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชาในผลงานท่ีปฏิบติั มีค่าเฉล่ียตํ่า

ท่ีสุด (M = 4.30, SD = 0.67) 

      ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  (M = 4.53, SD = 0.61) 

พบวา่  การเล่ือนอตัราเงินเดือน จะตอ้งเป็นไปอยา่งเหมาะสมจากผูบ้งัคบับญัชา                      

มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (M = 4.64, SD = 0.64) และไดรั้บค่าตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจาก

เงินเดือน มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด (M = 4.44, SD = 0.85) 

4. ความตั้งใจจะลาออกของขา้ราชการตาํแหน่ง เสมียนตราอาํเภอในสังกดั

กรมการปกครอง จาํนวน 275 คน พบวา่มีคะแนน เฉล่ีย เท่ากบั 3.66 และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เท่ากบั 0.94 รายละเอียดแต่ละขอ้ปรากฏผลดงัน้ี 

คะแนนการประเมินต่อความตั้งใจจะลาออกของขา้ราชการตาํแหน่งเสมียน

ตราอาํเภอ ในสังกดักรมการปกครอง จาํแนกรายขอ้ตามอนัดบัท่ีมีการประเมินสูง ไดแ้ก่ 

อนัดบัท่ี 1 มีความคิดบ่อยคร้ังในการลาออกอยูใ่นระดบัมาก  (M = 3.92, SD = 0.94) 

อนัดบัท่ี 2 จะลาออกจากงานทนัที ถา้ไดง้านใหม่ท่ีดีกวา่อยูใ่นระดบัมาก  (M = 3.73, SD = 1.27) 

อนัดบัท่ี 3 เคยศึกษาขอ้มูลและมองหางานใหม่อยูใ่นระดบัมาก (M = 3.56, SD = 1.06) 

และอนัดบัท่ี 4 มีความคิดจะลาออกภายใน 1-2 ปีขา้งหนา้ (M = 3.34, SD = 1.12) 

5. ผลการทดสอบสมมติฐาน 



สมมติฐานท่ี 1 ขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอ ในสังกดักรมการ

ปกครอง ท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกนั มีความตั้งใจจะลาต่างกนัออกผลการ

ทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 

1.1 ขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอในสังกดักรมการปกครอง               

ชายและหญิง มีความตั้งใจจะลาออกไม่ต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

1.2 ขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอ ในสังกดักรมการปกครอง ท่ีมีอายุ

ต่างกนั มีความตั้งใจจะลาออกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

1.3 ขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอ ในสังกดักรมการปกครอง ท่ีมี         

วฒิุการศึกษาต่างกนั มีความตั้งใจจะลาออกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

1.4 ขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอ ในสังกดักรมการปกครอง ท่ีมี         

รายไดต่้างกนั มีความตั้งใจจะลาออกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

1.5 ขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอ ในสังกดักรมการปกครอง ท่ีมี         

สถานภาพต่างกนั มีความตั้งใจจะลาออกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

1.6 ขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอ ในสังกดักรมการปกครอง ท่ีมี         

ตาํแหน่งงานต่างกนั มีความตั้งใจจะลาออกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

1.7 ขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอ ในสังกดักรมการปกครอง ท่ีอายงุาน

ต่างกนั มีความตั้งใจจะลาออกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05   

สมมติฐานท่ี 2  ความพึงพอใจในการทาํงาน มีผลต่อความตั้งใจจะลาออกของ

ของขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอในสังกดักรมการปกครอง ผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบวา่ ความพงึพอใจในการทาํงานมีผลต่อความตั้งใจจะลาออก เม่ือจาํแนก

เป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาสามารถทาํนายความตั้งใจจะ

ลาออก ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  (Unstandardized Coefficients Beta = -.342) 

สมมติฐานท่ี 3  ความคาดหวงัในการทาํงาน มีผลต่อความตั้งใจจะลาออกของ

ของขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอในสังกดักรมการปกครอง ผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบวา่ ความพงึพอใจในการทาํงานมีผลต่อความตั้งใจจะลาออก เม่ือจาํแนก



เป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาสามารถทาํนายความตั้งใจจะ

ลาออก ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  (Unstandardized Coefficients Beta = -.342) 

 

 

 

  

 การอภปิรายผล 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดน้าํมาประยกุตใ์ช้

ในงานวจิยัเร่ืองความพึงพอใจและความคาดหวงัในการทาํงานท่ีมีผลต่อความตั้งใจจะ

ลาออกของขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอในสังกดักรมการปกครอง อภิปรายผล

ตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. จากการศึกษาพบวา่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของขา้ราชการตาํแหน่ง

เสมียนตราอาํเภอโดยส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงมากวา่เพศชายซ่ึงอตัราส่วนความ

แตกต่างค่อนขา้งมากเน่ืองจากงานในตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอเปิดรับบุคคลท่ีจบ

การศึกษาทางดา้นบริหารธุรกิจและดา้นบญัชีซ่ึงส่วนใหญ่ผูท่ี้จบการศึกษาดา้นน้ีจะเป็น

เพศหญิงและงานดา้นการเงินและบญัชีผูช้ายกไ็ม่นิยมมาทาํและอายกุารทาํงานมากกวา่ 

10 ปีข้ึนไปมีจาํนวนค่อนขา้งมากและทาํใหด้า้นอ่ืนๆคือ อาย ุอตัราเงินเดือนมากตามไป

ดว้ยซ่ึงบุคคลท่ีมีอายมุากจะถือวา่เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการทาํงานสูง และสามารถ

ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีจะก่อใหเ้กิดผลผลิตสูงได ้นอกจากน้ีจะเห็นไดว้า่ คนท่ีอายมุากจะ

ไม่ลาออกจากงานหรือยา้ยงานแต่จะทาํงานท่ีเดิม ทั้งน้ีเพราะโอกาสในการเปล่ียนงานมี

นอ้ย ประกอบกบัช่วงเวลาในการทาํงานนานจะมีผลทาํใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนมากข้ึน 

ตลอดจนสวสัดิการต่างๆ กจ็ะไดเ้พิ่มข้ึนดว้ย รวมทั้งพนกังานท่ีมีอายมุากข้ึนจะปฏิบติั

หนา้ท่ีการงานอยา่งสมํ่าเสมอ ขาดงานนอ้ยกวา่พนกังานท่ีมีอายนุอ้ย ส่วนดา้นการศึกษา 

สถานภาพและตาํแหน่งงานจะมีจาํนวนท่ีไกลเ้คียงกนั กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ 

(2548) ไดก้ล่าววา่ ในหน่วยงานองคก์รต่างๆ จะประกอบไปดว้ยบุคลากรในระดบัต่างๆ 

เป็นจาํนวนมาก บุคคลแต่ละคนจะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัออกไป ลกัษณะพฤติกรรม



ของบุคคลท่ีแสดงออกแตกต่างกนัน้ีมีสาเหตุมาจากปัจจยัต่างๆ ซ่ึงไดแ้ก่ อาย ุเพศ 

สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบติังานในองคก์ร ลกัษณะพฤติกรรมในการทาํงานของ

บุคคล 

2. จากการศึกษาระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อความพึงพอใจใจในการทาํงาน 

ขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอ ในสังกดักรมการปกครอง มีความพึงพอใจในการ

ทาํงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก หมายถึง ความรู้สึกดี รู้สึกชอบ เป็นความรู้สึก              

ในทางบวกซ่ึงทาํใหรู้้สึกพอใจท่ีไดรั้บการตอบสนองต่อความตอ้งการทั้งทางร่างกาย

และจิตใจในปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีก่อใหเ้กิดแรงจูงใจหรือกระตุน้ในการปฏิบติังานจนเกิด

ความสุข มีกาํลงัใจ เตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานในหนา้ท่ีหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมายจาก

ผูบ้งัคบับญัชาใหส้าํเร็จลุล่วงในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปริญญา           

สัตยธรรม (2555) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน กรณีศึกษา : 

บริษทั วาย เอช เอส อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั พบวา่ พนกังานมีความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พรภทัร์ รุ่งมงคลทรัพย ์

(2556) ศึกษาเร่ือง ความพงึพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั เอบีบี จาํกดั 

พบวา่ พนกังานบริษทั เอบีบี จาํกดัมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก             

ซ่ึงมีประเดน็อภิปราย ดงัน้ี     

  2.1 ดา้นลกัษณะงาน บุคลากรมีความพึงพอใจในลกัษณะงานอยูใ่นระดบั

ปานกลางเน่ืองจากบุคลากรมีความรู้สึกวา่งานท่ีตนเองรับผดิชอบอยูไ่ม่ตรงกบัตาํแหน่ง

งาน เสมียนตราอาํเภอเป็นตาํแหน่งทางดา้นการเงินและบญัชีแต่ตอ้งมารับผดิชอบงาน

ดา้นพสัดุดว้ยซ่ึงไม่ตรงกบัสายงานและตอ้งรับผดิชอบงานมากเกินไปบุคลากรไม่เพียง

ต่อภาระงานดงัจะเห็นไดจ้ากคาํถามปลายเปิดท่ีผูว้ิจยัไดส่้งใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดง

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะมีความคิดเห็นในดา้นน้ีเป็นจาํนวนค่อนขา้งมาก             

นางสาว ประพาฬรัศม์ิ ล้ิมสุคนธ์ (2553 หนา้ 58) กล่าววา่ บุคลากรทางบญัชีจะมีความ 

พึงพอใจในการทาํงานหากงานท่ีทาํนั้นมีความน่าสนใจทา้ทายความสามารถ                  

มีประโยชน ์มีคุณค่า มีความสาํคญัต่อความสาํเร็จโดยรวมขององคก์ร มีโอกาสในการ

ควบคุมผลงานตั้งแต่ตน้จนจบ มีอิสระและเสรีภาพในการเลือกวธีิปฏิบติังาน มีอาํนาจ 



ในการตดัสินใจในงานในส่วนท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบไดรั้บความรู้ความสามารถ              

ท่ีพฒันาข้ึนจากการทาํงานนอกจากน้ีระยะเวลาท่ีกาํหนดและจาํนวนผูร่้วมงานท่ี

เหมาะสมกบัปริมาณงานท่ีไดรั้บกส่็งผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของบุคลากรทาง

บญัชีเช่นกนัรวมไปถึงความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร และการไดมี้ส่วนร่วม           

ในกิจกรรมต่างๆของ องคก์รอีกดว้ยและยงยทุธ เกษสาคร (2544 : 161) กล่าววา่ ลกัษณะ

งานท่ีทาํ (Work itself) เป็นลกัษณะงานท่ีมีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดความพึงพอใจ

คือความหลากหลายและการควบคุมวธีิการทาํงานและความสอดคลอ้งของงาน

โดยทัว่ไปลกัษณะงานท่ีน่าพอใจจะตอ้งมีปริมาณความหลากหลายไม่นอ้ยเกินไปเพราะ

จะทาํใหเ้กิดความเบ่ือหน่ายส่วนงานท่ีมากเกินไปกจ็ะทาํใหเ้กิดความเครียดของอารมณ์ 

      2.2 ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาอยูใ่นระดบัมาก แสดงใหเ้ห็นวา่         

ขา้ราชเสมียนตราอาํเภอกรมการปกครองมีทศัคติในเชิงบวกต่อผูบ้งัคบับญัชา 

ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามสนใจ และใหค้วามสาํคญั ตลอดจนตอบสนองต่อความตอ้งการ

ของบุคลากรการมีการติดต่อประสานงาน มีปฏิสัมพนัธ์ มีการแสดงออกต่อกนัดว้ย

สัมพนัธ์อนัดี สามารถทาํงานร่วมกนัได ้มีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั ผูบ้งัคบับญัชามีการ

กาํกบัดูแลการทาํงาน มีความยติุธรรมในการบริหารงานส่งผลใหเ้กิดความพึงพอใจของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สอดคลอ้งกบั นางสาวศุภานนั พุฒตาล (2560) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมี

แนวโนม้การลาออกของพนกังานมหาวทิยาลยั สายวชิาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลธญับุรี พบวา่ ปัจจยัค ํ้าจุนดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งหวัหนา้งานและเพือ่นร่วมงาน

เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยคือ หวัหนา้ภาควชิามีภาวะความเป็นผูน้าํท่ีดี มีความ

ยติุธรรมไม่ลาํเอียงและหวัหนา้ภาควชิามีส่วนรับผดิชอบกรณีงานผดิพลาดไม่ได้

มาตรฐาน รองลงมาคือหวัหนา้ภาควชิาเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วม มีการประสานงาน

ระหวา่งเพื่อนร่วมงานดี  

                  2.3 ดา้นสภาพแวดลอ้มมีความพึงพอใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้ม

ทัว่ไป เช่น อุณหภูมิ แสงสวา่ง เสียง หอ้งทาํงาน หอ้งอาหาร สภาพบรรยากาศในการ

ทาํงาน วสัดุ อุปกรณ์ อุณหภูมิ ความช้ืน การระบายอากาศ แสงและเสียง ตารางการ

ทาํงานและความสะอาดของท่ีทาํงานซ่ึงองคป์ระกอบเหล่าน้ีทั้งหมดมีผลต่อความพึง



พอใจของงานทั้งส้ิน สถานท่ีปฏิบติังานในส่วนภูมิภาค คือท่ีวา่การอาํเภอและศาลากลาง

ซ่ึงมีสถานท่ีเป็นสัดส่วน สะอาดและกวา้งขวางเน่ืองจากเป็นสถานท่ีประชาชนตอ้งมา

ติดต่อราชการจึงตอ้งดูแลอยูเ่สมอ มีการจดับา้นพกัท่ีอยูไ่กลส้ถานท่ีทาํงานเดินทาง

สะดวกส่งผลใหเ้กิดความรู้สึกดา้นบวกทาํใหเ้กิดความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังาน 

สอดคลอ้งกบั นางสาว ประพาฬรัศม์ิ ล้ิมสุคนธ์ (2553) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ

พึงพอใจในการทาํงานของบุคลากรทางบญัชีกรณีศึกษา บริษทัในเครือเจริญโภคภณัฑ ์

ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของบุคลากรทางบญัชี

เครือเจริญโภคภณัฑ ์ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นลกัษณะของงานและการมีส่วนร่วมในองคก์ร 

ปัจจยัดา้นเพื่อนร่วมงานและความมัน่คงในงาน ปัจจยัดา้นโอกาสในการเรียนรู้ พฒันา

และความกา้วหนา้และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

              3. จากการศึกษาระดบัความคาดหวงัในการทาํงานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ความ

คาดหวงัหมายถึง ความรู้สึก ความนึกคิดของบุคคลท่ีไดท้าํการคาดคะเน การทาํนายไว้

ล่วงหนา้ ต่อบางส่ิงบางอยา่ง หรือเหตุการณ์บางอยา่งโดยปรารถนาท่ีจะใหเ้กิดข้ึนใน

อนาคตโดยอิงจากประสบการณ์ของตนเอง ขา้ราชการเสมียนตราอาํเภอโดยส่วนมากจะ

มีความตั้งใจและทุ่มเทในการปฏิบติังานเป็นอยา่งมากอีกทั้งภาระงานและหนา้ท่ี

รับผดิชอบท่ีมากดงันั้นยอ่มตอ้งมีความคาดหวงัในการทาํงาน ซ่ึงสามารถอภิปรายได้

ดงัน้ี  

       3.1 ดา้นความสาํเร็จของงาน บุคลากรมีความคาดหวงัระดบัมากท่ีสุดมีความ

ตอ้งการการยอมรับในผลงานท่ีปฏิบติัจากผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ไดรั้บการยก

ยอ่งและชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา ในผลงานท่ีปฏิบติัหวงัใหง้านเสร็จทนัภายใน

ระยะเวลาท่ีกาํหนดเน่ืองจากงานท่ีมีปริมาณมากตอ้งเบิกจ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณ

ท่ีเป็นของหน่วยงานและหน่วยงานอ่ืนๆ งานดา้นการเงินบญัชีเป็นงานท่ีมีความ

ความสาํคญัต่อหน่วยงานแต่ขาดการดูแลและปัจจุบนัเสมียนตราอาํเภอเกิดความรู้สึกใน

เชิงลบต่อองคก์ร มีทศันคติวา่องคก์รไม่ใหค้วามสาํคญั ขาดการสนบัสนุนจึงมีความ

ตอ้งการใหผู้บ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงานยอมรับในผลงานมีการยกยอ่งชมเชยและยงัมี

ความคาดหวงัใหง้านท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จทนัตามกาํหนดเวลาเพื่อใหอ้งคก์รเกิด



ประสิทธิผลการซ่ึงการท่ีบุคคลจะทุ่มเทความพยายามในการปฏิบติังานข้ึนอยูก่บั

องคป์ระกอบในแต่ละสถานการณ์ โดยมีความคาดหวงัเป็นแรงผลกัดนัวา่ตนเองควรจะ

ประพฤติปฏิบติัอยา่งไรในบรรลุเป้าหมายในสถานการณ์หรืองานท่ีรับผดิชอบอยู ่

สอดคลอ้งกบั นางสาว ประพาฬรัศม์ิ ล้ิมสุคนธ์ (2553) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ

พึงพอใจในการทาํงานของบุคลากรทางบญัชีกรณีศึกษา บริษทัในเครือเจริญโภคภณัฑ ์

ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัดา้นเพื่อนร่วมงานและความมัน่คงในงานเน่ืองจากมนุษยเ์ป็น

สัตวส์ังคมและตอ้งการการยอมรับ(ตามทฤษฎีของมาสโลว)์ นกับญัชี กเ็ช่นกนัการมี

ความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงาน การไดรั้บการยอมรับและความไวว้างใจจาก 

ผูร่้วมงานในการปฏิบติังานเป็นปัจจยัท่ีทาํใหบุ้คลากรทางบญัชีเกิดความพึงพอใจในการ

ทาํงานยิง่ไปกวา่นั้นหากผูร่้วมงานเป็นคนท่ีไวใ้จได ้มีความรู้ความสามารถและมีความ

กระตือรือร้นเตม็ใจใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังานและสามารถปฏิบติังานสาํเร็จตาม

เป้าหมายและระยะเวลาท่ีกาํหนดกจ็ะยิง่เพิ่มความพึงพอใจในการทาํงานเพราะจะทาํให้

งานนั้นสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดียิง่ข้ึน เกิดผลดีแก่ส่วนรวมนอกจากน้ีความมัน่คงใน

หนา้ท่ีการงานและความมัน่คงและยัง่ยนืในการเป็นพนกังานขององคก์รกเ็ป็นปัจจยัท่ี

สาํคญัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานเช่นกนั  

      3.2 ดา้นความกา้วหนา้และพฒันาตนเองอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดงัท่ี ณฎัฐพนัธ์ 

เขจรนนัทน์ (2545, หนา้ 176) กล่าววา่ มนุษยมี์ความตอ้งการท่ีจะกา้วหนา้และประสบ

ความสาํเร็จในชีวตินอกจากการทาํงานเพื่อใหไ้ดเ้งินมาใชจ่้ายสาํหรับซ้ือปัจจยัพื้นฐาน

ในชีวติโดยบุคคลจะร่วมกบัองคก์ารเพื่อการยอมรับของสังคมและความกา้วหนา้ในชีวติ 

การเล่ือนขั้น เล่ือนตาํแหน่งจึงเป็นส่ิงท่ีบุคลากรหลายคนตอ้งการ และองคก์ารควรให้

โอกาสในการศึกษาต่อ ฝึกอบรมและเพิ่มพูนความรู้อยูเ่สมอในการปฏิบติังานประสบ

ผลสาํเร็จในชีวติตามจุดมุ่งหมาย องคก์ารควรส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรได้

พฒันาตนเองและใชท้กัษะต่าง ๆ อยา่งเตม็ความสามารถเพื่อใหบุ้คลากรเหล่านั้นมี

โอกาสเจริญกา้วหนา้ทั้งในตาํแหน่งและรายไดใ้นอนาคตและในการสับเปล่ียนโยกยา้ย

ตาํแหน่งหนา้ท่ีควรพิจาณาอยา่งเหมาะสม มีเกณฑม์าตรฐานในการเล่ือนตาํแหน่ง 

รวมถึงมีโอกาสปรับตาํแหน่งงานไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีผูบ้ริหารควรมี



หลกัเกณฑก์ารพิจารณาผลงานอยา่งเป็นธรรมดว้ย สอดคลอ้งกบันางสาว ประพาฬรัศม์ิ 

ล้ิมสุคนธ์ (2553) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของบุคลากรทาง

บญัชีกรณีศึกษา บริษทัในเครือเจริญโภคภณัฑ ์ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัดา้นโอกาสใน

การเรียนรู้ พฒันาและความกา้วหนา้บุคลากรทางบญัชีจะมีความพึงพอใจในการทาํงาน 

หากอยูใ่นตาํแหน่งท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถมีโอกาสเติบโตและกา้วหนา้ใน

สายงานในอนาคต มีโอกาสไดเ้ล่ือนตาํแหน่งสูงข้ึนในเวลาท่ีเหมาะสมเพราะจะทาํให้

พวกเขาเกิดกาํลงัใจในการทาํงาน นอกจากน้ี การไดรั้บโอกาสในการฝึกอบรมและ

พฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ืองและเท่าเทียมกนักบัเพื่อนร่วมงาน  สามารถนาํความรู้มาใชใ้น

การทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสมจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจในการทาํงานดว้ยเช่นกนั 

3.3 ผลตอบแทนและสวสัดิการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทฤษฎีความคาดหวงัของ 

Victor Vroom (1964) ไดเ้สนอรูปแบบของความคาดหวงัในการทาํงานวา่ การท่ีจะจูงใจ

ใหพ้นกังานทาํงานเพิ่มข้ึนนั้นจะตอ้งเขา้ใจกระบวนการทางความคิดและการรับรู้ของ

บุคคลก่อนโดยปกติเม่ือคนจะทาํงานเพิ่มข้ึนจากระดบัปกติเขาจะคิดวา่เขาจะไดอ้ะไร

จากการกระทาํนั้นหรือการคาดคิดวา่อะไรจะเกิดข้ึนเม่ือเขาไดแ้สดงพฤติกรรมบางอยา่ง

ในกรณีของการทาํงาน พนกังานจะเพิ่มความพยายามมากข้ึนเม่ือเขาคิดวา่การกระทาํนั้น

นาํไปสู่ผลลพัธ์บางประการท่ีเขามีความพึงพอใจ เช่น เม่ือทาํงานหนกัข้ึนผลการ

ปฏิบติังานของเขาอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีข้ึนทาํใหเ้ขาไดรั้บการพิจารณาเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่ง

และไดค่้าจา้งเพิ่มข้ึน ค่าจา้งกบัตาํแหน่งเป็นผลของการทาํงานหนกัและเป็นรางวลัท่ีเขา

ตอ้งการเพราะทาํใหเ้ขารู้สึกวา่ไดรั้บการยกยอ่งจากผูอ่ื้นมากข้ึน แต่ถา้เขาคิดวา่แมเ้ขาจะ

ทาํงานหนกัข้ึนเท่าไรกต็ามหวัหนา้ของเขากไ็ม่เคยสนใจดูแลยกยอ่งเขาจึงเป็นไปไม่ไดท่ี้

เขาจะไดรั้บการพิจารณาเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่งเขากไ็ม่เห็นความจาํเป็นของการทาํงาน

เพิ่มข้ึน ความรุนแรงของพฤติกรรมท่ีจะทาํงานข้ึนอยูก่บัการคาดหวงัท่ีจะกระทาํตาม

ความคาดหวงันั้นรวมถึงความดึงดูดใจของผลลพัธ์ท่ีจะไดรั้บซ่ึงจะมีเร่ืองของการดึงดูด

ใจ การเช่ือมโยงรางวลักบัผลงานและการเช่ือมโยงระหวา่งผลงานกบัความพยายามโดย

ทฤษฎีน้ีจะเนน้เร่ืองของการจ่ายและ การใหร้างวลัตอบแทนเนน้ในเร่ืองพฤติกรรมท่ี

คาดหวงัเอาไวต่้อเร่ืองผลงาน ผลรางวลัและผลลพัธ์ของความพึงพอใจต่อเป้าหมายจะ



เป็นตวักาํหนดระดบัของความพยายามของพนกังาน สอดคลอ้งกบัเรณู สุขฤกษกิจ 

(2554)ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในบริษทั ท่า

อากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ผลการวจิยัพบวา่  ปัจจยัค ํ้าจุนดา้นเงินเดือน และ

สวสัดิการมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากท่ีสุด 

                   4. ระดบัความคิดเห็นต่อความตั้งใจจะลาออก จากการศึกษาระดบัความ

คิดเห็นต่อความตั้งใจจะลาออกอยูใ่นระดบัมาก ความตั้งใจจะลาออกหมายถึง ความ

ตอ้งการท่ีจะทาํการเปล่ียนแปลงหรือออกจากการปฏิบติังานท่ีทาํในปัจจุบนัโดยเหตุผล

ในการลาออกคือมีความรู้สึกไม่พึงพอใจในการปฏิบติังานการไม่ไดรั้บการส่งเสริมและ

สนบัสนุนในสายอาชีพและไม่ตอ้งการท่ีจะอยูก่บัหน่วยงานต่อไป ซ่ึงการลาออกจากงาน

นั้นยงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงแต่มีแนวโนม้ท่ีนาํไปสู่พฤติกรรมการลาออกในอนาคต การ

ลาออกเป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีการตดัสินใจและส่งผลกระทบโดยตรงในอนาคตทั้ง

เชิงบวกและเชิงลบต่อตวับุคคลเอง เพื่อนร่วมงาน และต่อองคก์รท่ีปฏิบติังาน เม่ือ

พนกังานคนหน่ึงคนใดลาออกยอ่มส่งผลกระทบต่องานในความรับผดิชอบของบุคคล

อ่ืนทาํใหป้ระสิทธิภาพโดยรวมลดลง Steer and Mowday (1981) อา้งอิงใน Hom and 

Griffeth (1994, p.71) ไดใ้หท้รรศนะวา่ ระบบในองคก์รท่ีพนกังานใหคุ้ณค่ามีผลต่อ

ความคาดหวงัในดา้นต่างๆ เช่น ลกัษณะการทาํงานโดยทัว่ไปและรางวลัไดรั้บผล

ปฏิบติังานท่ีน่าพึงพอใจนอกจากน้ีคุณสมบติัส่วนบุคคล เช่น อาย ุอายงุานและความ

รับผดิชอบต่อครอบครัวจะเสริมใหพ้นกังานมีความคาดหวงัในการทาํงานและขอ้มูล

ข่าวสารท่ีเก่ียวกบังานและองคก์รท่ีทาํใหค้วามคาดหวงัเบ้ืองตน้บรรลุผลกจ็ะลดการ

ลาออก สอดคลอ้งกบั จิดาภา เสน่ห์นุช (2553) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความ

ตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานของเภสัชกรท่ีปฏิบติังานในองคก์ารเภสัชกรรม ผลการวจิยั

พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ความชดัเจนของงาน ความรู้สึกถึงการเมืองภายในองคก์ร

และการเปรียบเทียบกบัตลาดแรงงานกบัความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานของเภสัชกร         

ท่ีปฏิบติังานในองคก์ารเภสัชกรรมนั้นมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 โดยความชดัเจนของงานมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัความตั้งใจท่ีจะลาออกจาก

งานของเภสัชกร ส่วนความรู้สึกถึงการเมืองภายในองคก์รและการเปรียบเทียบกบั



ตลาดแรงงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานของเภสัชกร  

ดงันั้น องคก์ารเภสัชกรรมควรทาํใหเ้กิดความชดัเจนของงานโดยมีการมอบหมายงานท่ี

ชดัเจนและในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงควรช้ีแจงถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลง เพื่อให้

เกิดความเขา้ใจในขอบเขตของงานท่ีรับผดิชอบนอกจากน้ีควรทาํใหเ้กิดความเท่าเทียม

ในการทาํงาน สร้างความเช่ือมัน่และศรัทธา มีบรรทดัฐานการทาํงานเดียวกนัทั้งองคก์ร 

และควรปรับปรุงรูปแบบของสิทธิประโยชนแ์ก่เภสัชกรใหเ้พิ่มข้ึนเพื่อเป็นการชดเชย

ความรู้สึกวา่ตนเองเสียเปรียบซ่ึงอาจช่วยลดระดบัการเปรียบเทียบกบัตลาดแรงงานลง 

และเพื่อท่ีจะรักษาเภสัชกรท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการทาํงานใหอ้ยูก่บัองคก์ร

ซ่ึงจะเป็นการลดตน้ทุนขององคก์รอีกทางหน่ึงดว้ย 

 5. ความตั้งใจจะลาออกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ อภิปรายไดด้งัน้ี 

      5.1 จากการศึกษาพบว่าความตั้งใจจะลาออกของขา้ราชการตาํแหน่งเสมียน

ตราอาํเภอในสังกดักรมการปกครองท่ีมีอายตุ่างกนัมีความตั้งใจจะลาออกต่างกนั

เน่ืองจากอายเุป็นปัจจยัท่ีทาํใหค้นมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรม

คนท่ีอายนุอ้ยมกัจะมีความคิดเสรีนิยมยดึถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกวา่คนท่ี

อายมุากในขณะคนท่ีอายมุากมกัจะมีความคิดท่ีอนุรักษนิ์ยม ยดึถือการปฏิบติั ระมดัระวงั 

มองโลกในแง่ร้ายกวา่คนท่ีมีอายนุอ้ย เน่ืองมาจากผ่านประสบการณ์ชีวติท่ีแตกต่างกนั 

ลกัษณะการใชส่ื้อมวลชนกต่็างกนัคนท่ีมีอายมุากมกัจะใชส่ื้อเพื่อแสวงหาข่าวสารหนกัๆ 

มากกวา่ความบนัเทิง สอดคลอ้งกบั นางสาวพรพริตา ธรรมชาติ (2560) ไดศึ้กษาคุณภาพ

ชีวติในการทาํงานท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทาํงานและความตั้งใจในการ

ลาออกของผูแ้ทนขายระดบับงัคบับญัชาของกลุ่มบริษทัผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ ์พบวา่

พนกังานอายใุนช่วง Gen Y อาย ุ22 - 37 ปี จะมีความตั้งใจในการลาออกจากงานมากกวา่

พนกังานอายใุนช่วง Gen X อาย ุ38 - 52 ปี เน่ืองจากพนกังานท่ีมีอายมุากกวา่เป็นบุคคล

ท่ีมีวฒิุภาวะและประสบการณ์ในการทาํงานมีความคิดและตดัสินใจท่ีรอบคอบไม่ชอบ

การ เปล่ียนแปลงยดึติดกบัส่ิงเดิมๆ และยดึติดกบัองคก์รเป็นส่วนใหญ่ซ่ึงแตกต่างกบั

พนกังานท่ีมีอายนุอ้ยซ่ึงส่วนใหญ่มกัเป็นพนกังานรุ่นใหม่ท่ีมีความกระตือรือร้นและ

ความทะเยอทะยานในการทาํงาน มีความอดทนอดกลั้นตํ่าและมีความพยายามท่ีจะหา



โอกาสใหม่ๆ ใหก้บัตนเองอยูเ่สมอซ่ึงเม่ือเกิดปัญหาต่าง ๆ หรือเกิดความผดิหวงัจากการ

ทาํงาน มกัส่งผลทาํใหใ้หพ้นกังานท่ีมีอายนุอ้ยกวา่มีความตั้งใจลาออกจากงานมากกวา่

พนกังานในช่วงอายอ่ืุนๆ 

                      5.2 จากการศึกษาพบวา่เสมียนตราอาํเภอในสังกดักรมการปกครอง ท่ีมีวฒิุ

การศึกษาต่างกนั มีความตั้งใจจะลาออกต่างกนัเพราะการศึกษาเป็นปัจจยัท่ีทาํใหค้นมี

ความคิด ค่านิยม ทศันคติ และพฤติกรรมแตกต่างกนั คนท่ีมีการศึกษาสูงจะไดเ้ปรียบ

อยา่งมากในการเป็นผูรั้บสารท่ีดีเพราะเป็นผูมี้ความกวา้งขวางและเขา้ใจสารไดดี้แต่จะ

เป็นคนท่ีไม่เช่ืออะไรง่ายๆ ถา้ไม่มีหลกัฐานหรือเหตุผลเพียงพอ สอดคลอ้งกบันางสาว

เมธาว ีสายญั (2560) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกของผูช่้วยผูส้อบบญัชี

ของบริษทั ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ดา้นเพศ อาย ุและ

ดา้นประสบการณ์ทาํงานวา่มีผลต่อแนวโนม้ในการตดัสินใจลาออกจากการทาํงาน       

ในบริษทัตรวจสอบบญัชีขนาดใหญ่ในอนาคตหรือไม่ นอกจากน้ีผูว้จิยัไดว้ดัค่าตวัแปร

โดยใช ้Independent-Sample T Test สาํหรับปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแยกตามเพศและใชว้ธีิ 

One-way ANOVA สาํหรับปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอาย ุและดา้นประสบการณ์การทาํงาน 

ผลการวจิยัพบวา่ทั้งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ดา้นอายแุละดา้นประสบการณ์ทาํงาน 

ลว้นส่งผลต่อแนวโนม้ในการตดัสินใจลาออกจากการทาํงานในบริษทัตรวจสอบบญัชี

ขนาดใหญ่ในอนาคตทั้งส้ิน 

    5.3 จากการศึกษาพบวา่ ขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอในสังกดักรมการ

ปกครองท่ีมีรายไดต่้างกนัมีความตั้งใจจะลาออกต่างกนั รายได ้และสถานภาพทางสังคม

ของบุคคลมีอิทธิพลอยา่งสาํคญัต่อปฏิกิริยาของผูรั้บสารท่ีมีต่อผูส่้งสาร เพราะแต่ละคน

มีวฒันธรรมประสบการณ์ ทศันคติ ค่านิยมและเป้าหมายท่ีต่างกนั แฮรเรล (Harrell; 

อา้งอิงจาก ปรียาพร. 2535:132; วรารัตน.์ 2532:56-57) ท่ีกล่าววา่ บุคคลจะให้

ความสาํคญัในเร่ืองรายไดห้รือค่าจา้งท่ีไดรั้บและบุคคลจะมีความพึงพอใจในการทาํงาน

ท่ีสูงข้ึนเม่ือไดค่้าจา้งมากข้ึน สอดคลอ้งกบั นางสาวศุภานนั พุฒตาล (2560) ไดศึ้กษา

ปัจจยัท่ีมีแนวโนม้การลาออกของพนกังานมหาวทิยาลยั สายวชิาการมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัค ํ้าจุนในภาพรวมมีความสาํคญัอยูใ่น



ระดบัมากและพบวา่อาย ุรายได ้ตาํแหน่งงาน อายงุานและสังกดั มีผลต่อปัจจยัแนวโนม้

การลาออกของพนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ธญับุรี 

5.4 จากการศึกษาพบวา่ขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอในสังกดั

กรมการปกครองท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีความตั้งใจจะลาออกต่างกนั  กรรณิการ์ เหมือน

ประเสริฐ (2548) ไดก้ล่าววา่ ในหน่วยงานองคก์รต่างๆ จะประกอบไปดว้ยบุคลากรใน

ระดบัต่างๆ เป็นจาํนวนมาก บุคคลแต่ละคนจะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัออกไป ลกัษณะ

พฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกแตกต่างกนัน้ีมีสาเหตุมาจากปัจจยัต่างๆ ซ่ึงไดแ้ก่ อาย ุ

เพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบติังานในองคก์ร ลกัษณะพฤติกรรมในการทาํงาน

ของบุคคลซ่ึงสถานภาพการสมรสกบัการทาํงาน (Marital Status and Job Performance) 

พบวา่พนกังานท่ีสมรสแลว้จะขาดงานและมีอตัราการลาออกจากงานนอ้ยกวา่ผูท่ี้เป็น

โสดนอกจากน้ียงัมีความพึงพอใจในงานสูงกวา่ผูท่ี้เป็นโสดตลอดจนมีความรับผดิชอบ 

เห็นคุณค่าของงานและมีความสมํ่าเสมอในการทาํงานดว้ย สอดคลอ้งกบั นางสาวพรพริ

ตา ธรรมชาติ (2560 บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาคุณภาพชีวติในการทาํงานท่ีมีอิทธิพลต่อความ

พึงพอใจในการทาํงานและความตั้งใจในการลาออกของผูแ้ทนขายระดบับงัคบับญัชา

ของกลุ่มบริษทัผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ ์ผลการวจิยัพบวา่ การวเิคราะห์ตวัแปรกาํกบัลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อตัราเงินเดือน และ

อายกุารทาํงานเป็นตวัแปรกาํกบัอิทธิพลของความพึงพอใจในการทาํงานทีมีต่อความ

ตั้งใจในการลาออกของผูแ้ทนขาย พบวา่ลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ

สมรสและอตัราเงินเดือนเป็นตวัแปรกาํกบัอิทธิพลของความพึงพอใจในการทาํงานท่ีมี

ต่อความตั้งใจในการลาออกของผูแ้ทนขายแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05  

5.5 จากการศึกษาพบวา่ขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอในสังกดั

กรมการปกครองท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนัมีความตั้งใจจะลาออกต่างกนั สอดคลอ้งกบั     

จิดาภา เสน่ห์นุช (2553) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจท่ีจะลาออกจาก

งานของเภสัชกรท่ีปฏิบติังานในองคก์ารเภสัชกรรม เร่ืองประเภทของเภสชักร จากการ

วจิยัพบวา่ เภสชักรท่ีดาํรงตาํแหน่งนกัการตลาดสังกดัฝ่ายการตลาดและการขาย                 



เป็นเภสชักรส่วนใหญ่ท่ีมีความรู้สึกวา่ความชดัเจนของงานท่ีทาํตํ่า ความรู้สึกถึงการเมือง

ภายในองคก์รมีสูง เกิดการเปรียบกบัตลาดแรงงานสูงและมีความตั้งใจจะลาออกจากงาน

สูงกวา่เภสัชกรประเภทอ่ืน 

5.6 จากการศึกษาพบวา่ขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอในสังกดั

กรมการปกครองท่ีมีอายงุานต่างกนัมีความตั้งใจจะลาออกต่างกนั ความอาวโุสในการ

ทาํงานกบัการทาํงาน (Tenure and Job Performance) ผูอ้าวโุสในการทาํงานจะมีผลงาน

สูงกวา่บรรดาพนกังานใหม่และมีความพึงพอใจในงานสูงกวา่ คนท่ีมีลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ต่างกนัจะมีลกัษณะทางจิตวิทยาต่างกนั (ปรมะ สตะเวทิน, 2533: 112) 

สอดคลอ้งกบันางสาวศุภานนั พุฒตาล (2560) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีแนวโนม้การลาออก

ของพนกังานมหาวทิยาลยั สายวชิาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี พบวา่

อาย ุรายได ้ตาํแหน่งงาน อายงุานและสังกดั มีผลต่อปัจจยัแนวโนม้การลาออกของ

พนกังานมหาวทิยาลยั สายวชิาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรีโดย 

ตาํแหน่งงาน อายงุาน สังกดั มีผลต่อปัจจยัจูงใจ  

6. ความพึงพอใจมีผลต่อความตั้งใจจะลาออก จากการศึกษาพบวา่ความ

พึงพอใจมีผลต่อความตั้งใจจะลาออกของขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอสังกดั

กรมการปกครอง สมพงษ ์เกษมสิน (2526:320-321) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีทาํใหบุ้คลากร

เกิดความพึงพอใจในการทาํงานเป็น 2 ปัจจยั คือ 

1. ปัจจยัท่ีเป็นเงิน (Financial incentive) ไดแ้ก่ ค่าจา้ง                         

ค่ารักษาพยาบาล บาํเหน็จบาํนาญและสวสัดิการ เป็นตน้ 

2. ปัจจยัท่ีไม่ใช่เงิน (Nonfinancial incentive) ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีสามารถ

ตอบสนองต่อความตอ้งการทางจิตใจ เช่น การยกยอ่ง ชมเชย การยอมรับเป็นส่วนหน่ึง

ของหมู่คณะ โอกาสกา้วหนา้ในการปฏิบติัหนา้ท่ีเท่าเทียมกนั เป็นตน้  

มอบเลย ์(Mobley : 1982) ไดส้ร้างแบบจาํลองท่ีอธิบายถึงกระบวนการของการ

ลาออก ท่ีมุ่งเนน้ท่ีความพึงพอใจในงานท่ีจะนาํไปสู่การลาออกในท่ีสุดโดย Mobley ได้

ตั้งสมมติฐานไวว้า่ความไม่พึงพอใจจะก่อใหเ้กิดความคิดท่ีจะลาออกความตั้งใจท่ีจะ



คน้หารวมทั้งลกัษณะส่วนบุคคล องคก์าร และปัจจยัทางเศรษฐกิจนอกจากน้ียงัคาํนึงถึง

บทบาทของการรับรู้ ความคาดหวงัและความสามารถในการหาทางเลือกใหม่ ซ่ึงมีผลต่อ

การตดัสินใจลาออกนอกจากน้ียงัมีแบบจาํลองกระบวนการลาออกของอีริคและคนอ่ืนๆ 

(Eric; et al : 2001) ซ่ึงเร่ิมตน้มาจากปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน ซ่ึงนาํไปสู่ความพงึพอใจในงานและความตั้งใจลาออกจากงานจนถึงพฤติกรรม

การลาออกจากงานโดยสมคัรใจ องคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ              

คือผูบ้ริหารจะตอ้งใหค้วามสนใจและใหค้วามสาํคญัตลอดจนตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของบุคลากร ทางดา้นความมัน่คง ความปลอดภยั โอกาสกา้วหนา้ในการทาํงาน 

ค่าจา้ง ผลตอบแทน การส่ือสาร การบงัคบับญัชา สภาพบรรยากาศในการทาํงาน             

และเม่ือบุคลากรไดรั้บการตอบสนองตามความพึงพอใจแลว้กจ็ะส่งผลใหอ้งคก์รนั้น

ไดรั้บผลผลิตและบรรลุเป้าหมายขององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ  สอดคลอ้งกบั 

นางสาวพรพริตา ธรรมชาติ (2560) ไดศึ้กษาคุณภาพชีวติในการทาํงานท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความพึงพอใจในการทาํงา และความตั้งใจในการลาออกของผูแ้ทนขายระดบับงัคบั

บญัชาของกลุ่มบริษทัผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ ์ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัคุณภาพชีวติในการ

ทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการทาํงานในทิศทางบวก และความพึงพอใจ

ในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจในการลาออกของผูแ้ทนขายระดบับงัคบั

บญัชาในทิศทางลบ ดา้นคุณภาพชีวติในการทาํงานท่ีมีระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 3 

ระดบั คือ 1. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ปัจจยัความครบครันการอภินนัทนาการ

เสริมสร้างความสุขใหแ้ก่พนกังาน 2. ดา้นภาวะอิสระจากงาน ปัจจยัท่านสามารถใชเ้วลา

ในวนัหยดุหรือลาพกัร้อนไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 3. ดา้นภาวะอิสระจากงาน ปัจจยั

ท่านสามารถทาํงานไดเ้สร็จส้ินภายในเวลาทาํงาน ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ไม่เป็นตวั

แปรกาํกบัอิทธิพลของคุณภาพชีวติในการทาํงานต่อความพึงพอใจในการทางาน แต่

พบวา่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ อาย ุสถานภาพสมรส และอตัราเงินเดือน เป็นตวัแปร

กาํกบัอิทธิพลความพึงพอใจในการทาํงานต่อความตั้งใจในการลาออกของผูแ้ทนขาย

ระดบับงัคบับญัชาของกลุ่มบริษทัผูผ้ลิตบรรจุภณัฑอ์ยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 



 7. ความคาดหวงัในการทาํงานมีผลต่อความตั้งใจจะลาออกของ

ขา้ราชการตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอ ในสังกดักรมการปกครอง จากการศึกษาพบวา่ 

ความคาดหวงัในการทาํงานมีผลต่อความตั้งใจจะลาออกของขา้ราชการตาํแหน่งเสมียน

ตราอาํเภอ ในสังกดักรมการปกครอง ซ่ึงลกัษณะความแตกต่างของแต่ละบุคคลและ

สภาพแวดลอ้ม ความคาดหวงัและการแสดงออกจึงแตกต่างกนัเพราะความคิดความ

ตอ้งการของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกนัการท่ีบุคคลเคยประสบความสาํเร็จในการทาํงาน

นั้นๆมาก่อน กจ็ะกาํหนดความคาดหวงัในการทาํงานในคราวต่อไปสูงข้ึนและใกลเ้คียง

กบัความสามารถจริงมากข้ึนแต่ในทางตรงกนัขา้มระดบัความคาดหวงัตํ่าลงมา           

เพื่อป้องกนัมิใหต้นเกิดความรู้สึกลม้เหลวจากการท่ีวางระดบัความคาดหวงัไวสู้งกวา่

ความสามารถจริง เกทเซนและคณะ ( Getzels ;et al 1974 : 132) ไดก้ล่าวไวว้า่                

"ความคาดหวงัของบุคคลยอ่มแตกต่างกนัเพราะคนเราต่างกมี็ความคิดและความตอ้งการ

แตกต่างกนั" วมู ( Vroom1964 : 103) ไดมี้คติฐานความเช่ือวา่พฤติกรรมของบุคคลเป็น

ผลมาจากการตดัสินใจเลือกระหวา่งทางเลือกต่างๆ โดยพฤติกรรมเหล่านั้นมีระบบ             

มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการทางจิตใจไดแ้ก่ การรับรู้ ความเช่ือ เจคติ โดยเกิดจาก

แรงจูงใจ  ศรีนิตย ์(2521 : 10) ไดก้ล่าวไวว้า่พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลจึงแตกต่าง

กนัตามท่ีบุคคลไดก้าํหนดต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงความรู้สึกนึกคิดหรือคาดการณ์นั้นๆ 

ประเมินโดยมาตรฐานของ ตนเองเป็นเคร่ืองวดัความคาดการณ์ของแต่ละบุคคล 

สอดคลอ้งกบั นางสาว ประพาฬรัศม์ิ ล้ิมสุคนธ์ (2553) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ

พึงพอใจในการทาํงานของบุคลากรทางบญัชีกรณีศึกษา บริษทัในเครือเจริญโภคภณัฑ ์

ผลการวจิยัพบวา่ ความตอ้งการของบุคลากรทางบญัชีท่ีมีต่อบริษทันั้น พบว่าบุคลากร

ส่วนใหญ่มีความตอ้งการ การเพิ่มข้ึนของอตัราเงินเดือน/โบนสั มากท่ีสุด รองลงมา คือ 

ความตอ้งการดา้นสวสัดิการ การจดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ มีค่าล่วงเวลา มีวนัลาพกั

ร้อนเพิ่มข้ึน มีหุน้ปันผลใหพ้นกังาน ตามลาํดบั 

ข้อเสนอแนะ    

ข้อเสนอแนะเพ่ือนําไปใช้ 



                  ผลการวจิยัท่ีไดส้ามารถนาํไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบายบริหาร

ทรัพยากรบุคคลดา้นการเงินและบญัชีเพื่อใหบุ้คลากรทางบญัชีเกิดความพึงพอใจในการ

ทาํงาน ไดด้งัต่อไปน้ี  

1. ปรับเปล่ียนนโยบายหรือแนวทางการปฏิบติังานโดยใหโ้อกาสขา้ราชการ

ตาํแหน่งเสมียนตราอาํเภอมีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายและแผนการทาํงานร่วมกบั

ผูบ้งัคบับญัชา มีอิสระในการเลือกวธีิการ ปฏิบติังานดว้ยตนเอง มีโอกาสในควบคุมการ

ทาํงานตั้งแต่ตน้จนจบ มอบอาํนาจในการตดัสินใจในขอบเขตงานท่ีเขารับผดิชอบ 

กาํหนดระยะเวลาการทาํงานท่ีเหมาะสมกบัปริมาณงานและจดัใหมี้จาํนวนบุคลากรท่ี

เพียงพอกบัปริมาณงานไม่ใหง้านลน้มือมากจนเกินไปเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการ

ทาํงานมากข้ึน 

2. กาําหนดนโยบายดา้นการประเมินผลงานและการพิจารณาความกา้วหนา้

ใหช้ดัเจน มีการเล่ือนตาํแหน่งใหเ้หมาะสมกบัความรู้ความสามารถ  มีการเติบโตในสาย

งานท่ีชดัเจน วางแผนการจดัฝึกอบรมและพฒันาพนกังานอยา่งเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ

ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานเพื่อเพิ่มทกัษะและความรู้ความสามารถใหม้ากยิง่ข้ึน 

3. ค่าตอบแทนควรเหมาะสมกบังานท่ีไดรั้บและความรู้ความสามารถและ

ควรจดัใหมี้สวสัดิการเพิ่มเติมเช่น เงินประจาํตาํแหน่ง ค่าล่วงเวลา เน่ืองจากงานของ

เสมียนตราอาํเภอมีค่อนขา้งมาก ดงันั้น ผูบ้งัคบับญัชาการควรใหค้วามสาํคญักบัตาํแหน่ง

เสมียนตราอาํเภอใหม้ากยิง่ข้ึน เพื่อเป็นขวญัและกาํลงัใจแก่ขา้ราชการสายงานสนบัสนุน

นอกจากนั้นยงัลดปัญหาการลาออกของตาํแหน่งงานการเงินและบญัชีดว้ย   

  

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป  
       1. ควรเพิ่มเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลอ่ืน ๆ เช่น การสัมภาษณ์

เจาะลึก (In-depth Interview) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลายหรือเฉพาะเจาะจงและได้

ขอ้มูลท่ีชดัเจนมากข้ึน  



       2. ควรขยายผลศึกษาบุคลากรสายงานอ่ืนในองคก์รโดยแยกออกเป็นแต่ละ

ฝ่ายดว้ยเพื่อเป็นการเปรียบความแตกต่างความคาดหวงัและความพึงพอใจของแต่ละสาย

งานใหมี้ความชดัเจนมากข้ึน 

3. ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อความตั้งใจจะลาออก

บุคลากรผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชีเพิ่มเติมในดา้นอ่ืนๆเพื่อเป็นแนวทางการ

ปรับปรุงแกไ้ขการทาํงานและการบริหารทรัพยากรบุคคลดา้นการเงินและบญัชีต่อไป 
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