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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าใน
อาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา รวมถึงการเสนอแนวทางการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาโดยเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557-2559 จ านวน 468 คน ใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูลจากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 
โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิ ติ เ ชิ งอนุ มาน  t-test, One-way ANOVA และ Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient   

จากผลการศึกษาได้ท าการศึกษาข้อมูล 3 ส่วน ประกอบด้วย 1) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
พบว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานะการได้งานท าเกินกึ่งหนึ่งเป็นกลุ่มที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา และ
อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 51.92 ได้มีการน าวุฒิการศึกษาไปใช้ประกอบ
อาชีพ โดยน าไปใช้ปรับวุฒิการศึกษาท่ีสูงขึ้น มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20.94 ประเภทองค์กร
ที่ท างาน ท างานในองค์กรของรัฐ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.91 ระดับต าแหน่งงาน อยู่ในต าแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 41.88 และมีประสบการณ์ในการท างาน 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 
35.90 2) ข้อมูลปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 
ส าเร็จการศึกษาจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24.70 หลักสูตรที่ศึกษาส่วน
ใหญ่เป็นหลักสูตรภาคพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 70.94 ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาศึกษาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
2.50 ปี คิดเป็นร้อยละ 68.38 มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ในช่วง 3.25-3.46 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 38.25 
ส่วนใหญ่ไม่ได้รับทุนการศึกษา และไม่ได้รับเกียรตินิยม มีจ านวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 88.46 และ 
3) ข้อมูลปัจจัยสนับสนุนเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้มีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพที่มีความเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยให้
ความส าคัญจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด คือ ด้านลักษณะงานที่ท า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.82 
รองลงมา คือ ด้านความมั่นคงในการท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.55 และในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 อยู่ในระดับมาก 



(3) 
 

ในการวิจัยนี้ได้ก าหนดสมมติฐานไว้ 10 ข้อ มีเพียง 7 ข้อที่มีผลการวิเคราะห์สอดคล้องตาม
สมมติฐานทางการวิจัย ได้แก่ 

1)  ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีสถานะการได้งานท าแตกต่างกันจะมีผลต่อความก้าวหน้า
ในอาชีพด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และภาพรวม ของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีแตกต่างกันของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่แตกต่างกัน 

2)  ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคณะที่ส าเร็จการศึกษาแตกต่างกันจะมีผลต่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพด้านลักษณะงานที่ท า ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และภาพรวมของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีแตกต่างกัน 

3)  ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านหลักสูตรที่ศึกษาแตกต่างกันจะมีผลต่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความมั่นคงในการท างาน และภาพรวม  
ของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีแตกต่างกัน 

4)  ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านเกรดเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธ์กับ
ความก้าวหน้าในอาชีพด้านลักษณะงานที่ท า  ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ  และภาพรวม                   
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

5)  ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านระยะเวลาที่ศึกษามีความสัมพันธ์กับ
ความก้าวหน้าในอาชีพด้านลักษณะงานที่ท าของผู้ส าเร็จการศึกษา 

6)  ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการได้รับทุนการศึกษาแตกต่างกันจะมีผลต่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพด้านลักษณะงานที่ท า ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความมั่นคงในการ
ท างาน และภาพรวม ของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีแตกต่างกัน 

7)  ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการได้รับเกียรตินิยมแตกต่างกันจะมีผลต่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพด้านความมั่นคงในการท างาน ของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีแตกต่างกัน 



กิตติกรรมประกาศ 
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ผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือในการให้ข้อมูล ค าปรึกษา ข้อแนะน า ความคิดเห็น และก าลังใจจากบุคคล
หลายท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา คณบดี
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยฉบับนี้ ซึ่งกรุณาให้ความรู้ ค าปรึกษา  
ข้อแนะน าและตรวจสอบแก้ไขด้วยความเมตตาในการศึกษาทุกขั้นตอนจนเสร็จสมบูรณ์ รวมถึง
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ค าแนะน าในการประเมินแบบสอบถาม เพ่ือความเหมาะสมในการน าไปใช้เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ศิษย์เก่าที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม ซึ่งท าให้
การศึกษาในครั้งนี้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกองแผนงาน ซึ่งได้ให้โอกาสในการท าผลงาน
งานวิจัยในครั้งนี้ คุณสายพิณ จีนโน บรรณรักษ์ช านาญการพิเศษ ส านักบรรณสารการพัฒนา ที่ให้
ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบแก้ไขงานวิจัยให้ถูกต้องสมบูรณ์ และส านักวิจัยที่ได้ให้ความ
อนุเคราะห์ทุนอุดหนุนการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย 

ท้ายที่สุดนี้ ผู้วิจัยยินดีเป็นอย่างยิ่งหากงานวิจัยฉบับนี้ เป็นประโยชน์กับผู้หนึ่งผู้ใดที่ก าลัง
ศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าว และหากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยขอน้อมรับและขออภัยไว้                 
ณ ที่นี้ด้วย 
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บทท่ี 1 
 

บทน ำ 
 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำกำรวิจัย 
 
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นถือว่าเป็นการจัดการศึกษาที่มีความส าคัญต่อนิสิต

นักศึกษาเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นแหล่งที่สร้างองค์ความรู้ สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญของสังคม 
เพ่ือเป็นการเตรียมบุคคลเข้าสู่การมีอาชีพ ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญของนักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษา
แล้วจะต้องมีอาชีพการได้งานท า หรือมีความก้าวหน้าในอาชีพระดับสูง แต่ปัจจัยที่ท าให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษามีอาชีพการงานที่ดีนั้น ประกอบด้วยปัจจัยหลาย ๆ ด้าน ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะต้องน ามา
พัฒนาปรับปรุงให้นิสิตนักศึกษาของตนมีคุณลักษณะตามที่ผู้ประกอบการหรือนายจ้างยอมรับ ดังนั้น 
จึงท าให้สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ พยายามทุกวิถีทางที่จะพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
อาจารย์ผู้สอน และพัฒนานิสิตนักศึกษาของตนให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคม  

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าสถาบันอุดมศึกษาได้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาในด้านหลักสูตร                   
การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและบริการทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพออกรับใช้
สั งคม นอกจากนี้ผู้ ที่ส า เร็จการศึกษาจะต้องมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่ พึงประสงค์  ที่ทุก
สถาบันการศึกษาต้องใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเพ่ือประโยชน์ต่อการรับรอง
มาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา ซึ่งประกอบ 5 ด้าน (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 
2552) ดังนี้  

1)  ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการ
ประพฤติอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถใน
การปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรมทั้งในเรื่อง
ส่วนตัวและสังคม 

2)  ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิดและ
การน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการทฤษฎีตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ 
และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

3)  ด้านทักษะทางปัญญา  (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการ
วิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ใน
การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 

4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal 
Skills and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้น า
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ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

5)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) ห ม า ย ถึ ง
ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และทาง
สถิติ ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รวมถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ประกอบด้วย หลักสูตร อาจารย์ นักศึกษา 
กิจกรรมการเรียนการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการเรียนการสอน การที่นักศึกษาจะประสบ
ความส าเร็จทางการศึกษาหรือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้นั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวนักศึกษา 2 องค์ประกอบ คือ ด้านสติปัญญา และองค์ประกอบที่ไม่ใช่สติปัญญา องค์ประกอบ
ทางด้านสติปัญญา หมายถึง ความสามารถทางวิชาการและความถนัด ส่วนองค์ประกอบที่ไม่ใช่
สติปัญญา หมายถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจ สังคม อารมณ์ จิตใจ ร่างกายและ
สภาพแวดล้อม  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มี
การเรียนการสอนเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา ที่มุ่ ง เน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพและขีด
ความสามารถสูง เพ่ือเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
ประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน สถาบันจึงให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเป็นอันดับแรก ๆ เพ่ือสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ เมื่อบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
จากสถาบันไปแล้ว สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้สะสมมาจากการเรียนการสอน น าไปพัฒนาในอาชีพ
การงาน และถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่น าไปสู่ความส าเร็จหรือส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ ด้วยเหตุนี้ 
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความก้าวหน้าในอาชีพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะเป็นแนวทางการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของคณะต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสถาบัน
สามารถใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายหรือแผนกลยุทธ์ในด้านต่าง ๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล  

 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

 
1.2.1  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความก้าวหน้าในอาชีพของ

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
1.2.2  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา  
1.2.3  เพ่ือเสนอแนวทางการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาโดย

เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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1.3  ขอบเขตของกำรวิจัย 
 
การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตการศึกษา ประกอบด้วย 
1.3.1  ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ

ข้อมูลปฐมภูมิของผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

1.3.2  จัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ และเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล
บริการการศึกษา เพ่ือทราบถึงข้อมูลประวัติของผู้ส าเร็จการศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒน-                  
บริหารศาสตร์ จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะที่ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรที่ศึกษา (ภาคปกติ/ภาค
พิเศษ) เกรดเฉลี่ยสะสม ระยะเวลาเฉลี่ยที่ศึกษา การได้รับทุนการศึกษา (ได้รับ/ไม่ได้รับ) และการ
ได้รับเกียรตินิยม (ได้รับ/ไม่ได้รับ)  

1.3.3  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิต-                 
พัฒนบริหารศาสตร์ในปีการศึกษา 2557-2559 ที่มีงานท าแล้ว  

1.3.4  ระยะเวลาที่ใช้ศึกษา คือ ใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานและแผนการด าเนินงาน 
(มิถุนายน 2562-พฤศจิกายน 2562) รวมระยะเวลาในการด าเนินงานทั้งสิ้น 6 เดือน 

 
1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 
1.4.1  ทราบถึงปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าใน

อาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
1.4.2  ทราบถึงแนวทางการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
1.4.3  น าผลการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการ

สอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

1.5  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
การศึกษาความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความก้าวหน้าในอาชีพ ของผู้ส าเร็จ

การศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2557-2559 มีค าศัพท์ที่ส าคัญเพ่ือให้
เข้าใจตรงกัน ดังนี้  

1.5.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความส าเร็จทางการศึกษาของบัณฑิตหรือผู้ส าเร็จ
การศึกษา ที่มีคุณลักษณะความสามารถที่เกิดจากการเรียนการสอนหรือการมีทักษะการเรียนรู้ในวิชา
ต่าง ๆ ที่แสดงออกในรูปของความส าเร็จในด้านต่าง ๆ เช่น ผลการเรียนหรือเกรดเฉลี่ยสะสม การ
ได้รับทุนการศึกษา การได้รับเกียรตินิยม ระยะเวลาที่ส าเร็จการศึกษา การได้งานท า การน าความรู้ไป
ประยุกต์ในการท างาน ต าแหน่งหน้าที่ และรายได้หรือค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือน เป็นต้น  

1.5.2  ความก้าวหน้าในอาชีพ หมายถึง โอกาสที่บุคคลจะได้รับการสนับสนุนจากการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน โดยการขึ้นเงินเดือน หรือการเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น รวมถึงความมั่นคงใน
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อาชีพ ซึ่งเกิดจากบุคคลนั้นได้มีการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยความก้าวหน้าในอาชีพมีหลายปัจจัย แต่ในการวิจัยนี้ได้ศึกษา 3 ปัจจัย ดังนี้ 

1)  ลักษณะงานที่ท า หมายถึง งานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ มีความ
เหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ การมีอิสระในการก าหนดแนวทาง  หรือ
ขั้นตอนวิธีการท างานและงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายเป็นงานที่ส าคัญตรงกับความสนใจ ท้าทาย  
ความสามารถและมีโอกาสได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างานให้ส าเร็จ 

2)  ค่าตอบแทนและสวัสดิการ หมายถึง เงิน สวัสดิการ และผลประโยชน์อ่ืน ๆ              
ที่องค์กรจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือตอบแทนการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ จูงใจในการ
ปฏิบัติงาน และเป็นการส่งเสริมขวัญก าลังใจของผู้ปฏิบัติงานให้มีการปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพ 
รวมทั้งสร้างความเป็นอยู่และฐานะทางครอบครัวให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

3)  ความมั่นคงในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกที่มีต่อองค์กรว่ามีความมั่นคงและ
เชื่อถือได้ เป็นที่ยอมรับจากผู้อ่ืนและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป รวมถึงการได้รับความ
คุ้มครอง สามารถปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรโดยได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และเพียงพอที่จะสามารถ
จะด ารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่เป็นภาระของสังคม โดยได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสก้าวหน้าในการ
ท างาน ได้รับโอกาสในการพัฒนาการท างาน เพ่ือให้สามารถท างานได้จนถึงเกษียณอายุ 

1.5.3  ผู้ส าเร็จการศึกษา หมายถึง ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบัน ในปีการศึกษา 2557-
2559  

1.5.4  สถาบัน หมายถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
1.5.5  คณะ หมายถึง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

คณะสถิติประยุกต์ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะภาษาและ
การสื่อสาร คณะนิติศาสตร์ คณะการจัดการการท่องเที่ยว คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 
และคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  

1.5.6  วิทยาลัย หมายถึง วิทยาลัยนานาชาติ 
 

 



บทท่ี 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความก้าวหน้าในอาชีพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

2.1  แนวคิดทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับงานวิจัย 
2.2  แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.3  แนวคิดทีเ่กี่ยวข้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ 
2.4  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.5  ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
2.1  แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
 

2.1.1  ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow's Hierarchy of Needs)  
Maslow (1970, pp. 253-255, อ้างถึงใน จตุรงค์ พานิชชานุรักษ์, 2556, น. 9-12) เป็น

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ ซึ่งก าหนดโดยนักจิตวิทยาชื่อ Maslow เป็น
ทฤษฎีการจูงใจที่มีการกล่าวขวัญอย่างแพร่หลาย Maslow มองว่าความต้องการของมนุษย์มีลักษณะ
เป็นล าดับขั้นจากระดับต่ าสุดไปยังระดับสูงสุด เมื่อความต้องการในระดับหนึ่งได้รับการตอบสนองแล้ว 
มนุษย์ก็จะมีความต้องการอื่นในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

ล าดับขั้นความต้องการของ Maslow มีการเรียงล าดับขั้นความต้องการที่อยู่ในขั้นต่ าสุด 
จะต้องได้รับความพึงพอใจเสียก่อน บุคคลจึงจะสามารถผ่านพ้นไปสู่ความต้องการที่อยู่ในขั้นสูงขึ้น
ตามล าดับ ดังจะอธิบายโดยละเอียดดังนี้ 

1)  ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการขั้น
พ้ืนฐานที่มีอ านาจมากที่สุดและสังเกตเห็นได้ชัดที่สุด จากความต้องการทั้งหมดเป็นความต้องการที่
ช่วยการด ารงชีวิตได้แก่ ความต้องการอาหาร น้ าดื่ม ออกซิเจน การพักผ่อนนอนหลับ ความต้องการ
ทางเพศ ความต้องการความอบอุ่น ตลอดจนความต้องการที่จะถูกกระตุ้นอวัยวะรับสัมผัส แรงขับของ
ร่างกายเหล่านี้จะเก่ียวข้องโดยตรงกับความอยู่รอดของร่างกายและของอินทรีย์  

2)  ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) เมื่อความต้องการทางด้าน
ร่างกายได้รับความพึงพอใจแล้ว บุคคลก็จะพัฒนาการไปสู่ขั้นใหม่ต่อไป ซึ่งข้ันนี้เรียกว่าความต้องการ
ความปลอดภัย หรือความรู้สึกมั่นคง (Safety or Security) Maslow กล่าวว่า ความต้องการความ
ปลอดภัยนี้ จะสังเกตได้ง่ายในทารกและในเด็กเล็ก ๆ เนื่องจากทารกและเด็กเล็ก ๆ ต้องการความ 
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ช่วยเหลือและต้องพ่ึงพาอาศัยผู้อ่ืน เช่น ทารกจะรู้สึกกลัวเมื่อถูกทิ้งให้อยู่ตามล าพัง หรือเมื่อเขาได้ยิน
เสียงดัง ๆ หรือเห็นแสงสว่างมาก ๆ แต่ประสบการณ์และการเรียนรู้จะท าให้ความรู้สึกกลัวหมดไป 

3)  ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belongingness and Love 
Needs) ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ เป็นความต้องการขั้นที่ 3 ความต้องการนี้จะ
เกิดขึ้นเมื่อความต้องการทางด้านร่างกาย และความต้องการความปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้ว 
บุคคลต้องการได้รับความรักและความเป็นเจ้าของโดยการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน เช่น 
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวหรือกับผู้อ่ืน สมาชิกภายในกลุ่มจะเป็นเป้าหมายส าคัญส าหรับบุคคล 
กล่าวคือ บุคคลจะรู้สึกเจ็บปวดมากเมื่อถูกทอดทิ้ง ไม่มีใครยอมรับหรือถูกตัดออกจากสังคม ไม่มีเพ่ือน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจ านวนเพื่อน ๆ ญาติพี่น้อง สามีหรือภรรยาหรือลูก ๆ ได้ลดน้อยลงไป  

4)  ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง (Self-esteem Needs) เมื่อความ
ต้องการได้รับความรักและการให้ความรักแก่ผู้อ่ืนเป็นไปอย่างมีเหตุผล และท าให้บุคคลเกิดความพึง
พอใจแล้ว พลังผลักดันในขั้นที่ 3 ก็จะลดลงและมีความต้องการในขั้นต่อไปมาแทนที่ กล่าวคือ มนุษย์
ต้องการที่จะได้รับความนับถือยกย่องออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเป็นความต้องการนับถือ
ตนเอง (Self-respect) ส่วนลักษณะที่ 2 เป็นความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อ่ืน (Esteem 
from Others) 

(1)  ความต้องการนับถือตนเอง (Self-respect) คือ ความต้องการมีอ านาจ                    
มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความแข็งแรง มีความสามารถในตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ไม่ต้องพ่ึงพาอาศัยผู้อ่ืน 
และมีความเป็นอิสระ ทุกคนต้องการที่จะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าและมีความสามารถที่จะประสบ
ความส าเร็จในงานภารกิจต่าง ๆ และมีชีวิตที่เด่นดัง 

(2)  ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อ่ืน (Esteem from Others) 
คือ ความต้องการมีเกียรติยศ การได้รับยกย่อง ได้รับการยอมรับ ได้รับความสนใจ มีสถานภาพ                        
มีชื่อเสียงเป็นที่กล่าวขาน และเป็นที่ชื่นชมยินดี มีความต้องการที่จะได้รับความยกย่องชมเชยในสิ่งที่
เขากระท า ซึ่งท าให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าว่าความสามารถของเขาได้รับการยอมรับจากผู้อื่น 

5)  ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Self-actualization Needs) ถึง
ล าดับขั้นสุดท้าย ถ้าความต้องการล าดับขั้นก่อน ๆ ได้ท าให้เกิดความพึงพอใจอย่างมีประสิทธิภาพ                  
ความต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงก็จะเกิดขึ้น Maslow อธิบายความต้องการเข้าใจตนเองอย่าง
แท้จริงว่า เป็นความปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่าง ซึ่งบุคคลสามารถจะได้รับอย่างเหมาะสม บุคคลที่
ประสบผลส าเร็จในขั้นสูงสุดนี้ จะใช้พลังอย่างเต็มที่ในสิ่งที่ท้าทายความสามารถและศักยภาพของเขา 
และมีความปรารถนาที่จะปรับปรุงตนเอง พลังแรงขับของเขาจะกระท าพฤติกรรม ตรงกับ
ความสามารถของตน กล่าวโดยสรุป การเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงเป็นความต้องการอย่างหนึ่งของ
บุคคลที่จะบรรลุถึงจุดสูงสุดของศักยภาพ  

จากทฤษฎีข้างต้นสรุปได้ว่า ความต้องการของมนุษย์มีอยู่เสมอและไม่มีที่สิ้นสุด จะเริ่มตั้งแต่
เกิดจนกระทั่งตาย ความต้องการของมนุษย์มีล าดับขั้นความส าคัญ กล่าวคือ เมื่อความต้องการระดับ
ต่ าได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการระดับสูงก็จะมีการเรียกร้องให้มีการตอบสนองทันที ซึ่งการ
ตอบสนองความต้องการในแต่ละขั้นนั้น ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่จะต้องแสดงออกมา
และจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จขั้นสูงสุด ข้อเสียของทฤษฎีนี้ คือ 
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ความต้องการจะเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้ เช่น ความปลอดภัยหรือความมั่นคงจะเกิดขึ้นพร้อมกับการ
ได้รับความนับถือยกย่องไม่ได้ ต้องเป็นไปตามล าดับขั้น 

  
2.1.2  ทฤษฎีความต้องการแบบ ERG ของแอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer ERG Theory) 
Alderfer (1976 , p. 110 , อ้างถึงใน จตุรงค์ พานิชชานุรักษ์,  2556, น. 12-13) แห่ง

มหาวิทยาลัยเยลได้รับปรับปรุงล าดับความต้องการตามแนวคิดของ Maslow เสียใหม่ เหลือความ
ต้องการเพียง 3 ระดับ คือ   

1) ความต้องการด ารงชีวิตอยู่ (Existence Needs) คือ ความต้องการทางร่างกาย
และความมั่นคงปลอดภัยในขั้นที่ 1 และ 2 ของ Maslow (ย่อโดย E)  

2) ความต้องการความสัมพันธ์ (Relatedness Needs) คือ ความต้องการต่าง ๆ                   
ที่เกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทั้งในที่ท างานและสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ ตรงกับความ
ต้องการทางสังคมในขั้นที่ 3 ของ Maslow (ย่อโดย R)       

3) ความต้องการเจริญเติบโต (Growth Needs) คือ ความต้องการภายในเพ่ือการ
พัฒนาตัวเองเพ่ือความเจริญเติบโต พัฒนาและใช้ความสามารถของตัวเองได้เต็มที่ แสวงหาโอกาสใน
การเอาชนะความท้าทายใหม่ ๆ เปรียบได้กับความต้องการชื่อเสียงและการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิต 
ตรงกับแนวคิดในขั้นที ่4 และ 5 ของ Maslow (ย่อโดย G) 

ความแตกต่างสองประการระหว่างทฤษฎี ERG และทฤษฎีล าดับความต้องการ คือ  
ประการแรก Maslow (1970) ยืนยันว่า บุคคลจะหยุดอยู่ที่ความต้องการระดับหนึ่ง จนกว่า

จะได้รับการตอบสนองแล้ว แต่ทฤษฎี ERG อธิบายว่า ถ้าความต้องการระดับนั้นยังคงไม่ได้รับการ
ตอบสนองต่อไป บุคคลจะเกิดความคับข้องใจ แล้วจะถดถอยลงมาให้ความสนใจในความต้องการ
ระดับต่ ากว่าอีกครั้งหนึ่ง  

ประการที่สอง ทฤษฎี ERG อธิบายว่า ความต้องการมากกว่าหนึ่งระดับ อาจเกิดข้ึนได้ในเวลา
เดียวกัน หรือบุคคลสามารถถูกจูงใจด้วยความต้องการมากกว่าหนึ่งระดับในเวลาเดียวกัน เช่น  ความ
ต้องการเงินเดือนที่สูง (E) พร้อมกับความต้องการทางสังคม (R) และความต้องการโอกาสและอิสระใน
การคิดตัดสินใจ (G)     

ทฤษฎีของ Alderfer (1976) เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของมนุษย์เช่นเดียวกับ
ทฤษฎีของ Maslow แต่แตกต่างกันตรงที่ไม่ค านึงถึงขั้นความต้องการว่า ความต้องการใดเกิดขึ้นก่อน
หรือหลัง และความต้องการหลาย ๆ อย่างอาจเกิดขึ้นพร้อมกันได้ ถ้าความต้องการนั้นยังไม่ได้รับการ
ตอบสนอง อาจส่งผลให้เกิดความถดถอยกลับไปหาความต้องการในระดับต่ าได้  

 
2.1.3  ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ McClelland 
McClelland (1953, อ้างถึงใน วลัยพรรณ พรไพรสาร , 2557, น. 10-11) ได้สรุปทฤษฎี

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไว้ว่า คนเรามีความต้องการอยู่ 3 ประการ คือ 
1)  ความต้องการความส าเร็จ (Need for Achievement) เป็นความต้องการที่จะ

ท าสิ่งต่าง ๆ ให้เต็มที่และดีที่สุดเพ่ือความส าเร็จ จากการทดลองพบว่า บุคคลที่ต้องการความส าเร็จสูง
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จะมีลักษณะชอบการแข่งขัน ชอบงานที่ท้าทาย  และต้องการได้รับข้อมูลป้อนกลับเพ่ือประเมินผลงาน
ของตนเอง มีความช านาญในการวางแผน มีความรับผิดชอบสูงและกล้าที่จะเผชิญกับความล้มเหลว   

2)  ความต้องการความผูกพัน (Need for Affiliation) เป็นความต้องการการ
ยอมรับจากบุคคลอ่ืน ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม มีความต้องการสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลอ่ืน ซึ่ง
บุคคลลักษณะนี้ต้องการความผูกพันสูง ชอบสถานการณ์การร่วมมือมากกว่าสถานการณ์การแข่งขัน 
โดยพยายามสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น  

3)  ความต้องการอ านาจ (Need for Power) เป็นความต้องการอ านาจเพ่ือมี
อิทธิพลเหนือผู้ อ่ืน ซึ่งบุคคลที่มีความต้องการด้านนี้สูง จะพยายามท าให้ตนมีอิทธิพลเหนือผู้ อ่ืน 
ต้องการให้ผู้อ่ืนยอมรับหรือยกย่อง ต้องการความเป็นผู้น า กังวลเรื่องอ านาจมากกว่าการท างานให้เกิด
ประสิทธิภาพ   

นอกจากนี้  McClelland (1961, อ้างถึงใน วลัยพรรณ พรไพรสาร , 2557, น . 9) ได้ให้
ความส าคัญในเรื่องแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มากกว่าแรงจูงใจด้านอ่ืน ๆ เพราะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ความส าเร็จมากท่ีสุด และได้กล่าวถึงพฤติกรรมของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงไว้ 6 ลักษณะ ดังนี้ 

1)  กล้ า เสี่ ย งพอสมควร  (Moderate Risk Taking)  ใน เหตุ การณ์ที่ ต้ อ ง ใช้
ความสามารถโดยไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตา จะมีการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยว ไม่ลังเล บุคคลที่ต้องการ
สัมฤทธิ์ผลสูงมักไม่พอใจที่จะท างานง่าย ๆ แต่ต้องการท างานที่ยากล าบากพอสมควร เพราะมีความ
มั่นใจในความสามารถของตนเอง เพราะการท างานที่ยากให้ลุล่วงไปได้นั้นจะน าความพอใจมาสู่ตน 

2)  ขยันขันแข็ง (Energetic) หรือชอบการกระท าแปลก ๆ ใหม่ ๆ ที่จะท าให้บุคคล
นั้นเกิดความรู้สึกว่าตนเองประสบความส าเร็จ ผู้ที่มีความต้องการสัมฤทธิ์ผลสูงไม่จ าเป็นต้องเป็นคน
ขยันในทุกกรณีไป แต่จะมานะพากเพียรต่อสิ่งที่ท้าทาย หรือยั่วยุความสามารถของตนและท าให้เกิด
ความรู้สึกว่าได้ท างานส าคัญลุล่วงไปแล้ว ผู้ที่มีความต้องการสัมฤทธิ์ผลสูงมักจะไม่ขยันขันแข็งในงาน
อันเป็นกิจวัตรประจ าวัน แต่จะท างานขยันขันแข็งเฉพาะงานที่ต้องใช้สมอง และเป็นงานที่ไม่ซ้ าแบบ
ใครหรือสามารถค้นคว้าหาวิธีการใหม่ ๆ ที่จะแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไป 

3)  รับผิดชอบต่อตนเอง (Individual Responsibility) ผู้ที่มีความต้องการสัมฤทธิ์
ผลสูงมักจะพยายามท างานให้ส าเร็จเพ่ือความพึงพอใจในตนเอง มิใช่หวังให้บุคคลอ่ืนยกย่อง มีความ
ต้องการเสรีภาพในการคิด และการกระท าไม่ชอบให้ผู้อื่นมาบงการ 

4)  ต้องการทราบแน่ชัดคือผลของการตัดสินใจของตนเอง (Knowledge of Result 
of Decision) โดยไม่ใช่เพียงการคาดคะเนเอาเองว่าจะต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้ นอกจากนี้ผู้ที่
ต้องการความสัมฤทธิ์ผลสูง พยายามที่จะท าตัวให้ดีกว่าเดิมอีก เพ่ือทราบว่าผลการท าของตนเองว่า
เป็นอย่างไรก็จะพยายามปรับปรุงทัง้ในด้านของพฤติกรรม 

5)  มีการท านายหรือคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า (Anticipation of Future Possibility) 
ผู้ที่มีความต้องการสัมฤทธิ์ผลสูง มักเป็นบุคคลที่มีแผนระยะยาว เพราะเล็งเห็นผลคาดการณ์ไกลกว่าผู้
ที่มีความต้องการสัมฤทธิ์ต่ า 

6)  มีทักษะในการจัดระบบงาน (Organizational Skills) เป็นสิ่งที่ McClelland  
เห็นว่าควรจะมี แต่ยังมีหลักฐานการค้นคว้ามาสนับสนุนได้ไม่เพียงพอ  
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จากทฤษฎีของ McClelland ได้อธิบายถึงการมีแรงจูงใจของบุคคลที่กระท าการเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งความต้องการ ความส าเร็จหรือสัมฤทธิ์ผล มิได้หวังรางวัลตอบแทนจากการกระท าของเขา ซึ่งความ
ต้องการความส าเร็จนี้ ในแง่ของการท างานหมายถึง ความต้องการที่จะท างานให้ดีที่สุดและท าให้
ส าเร็จตามที่ตั้งใจไว้ เมื่อได้ท างานอะไรส าเร็จแล้วก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้ท างานอ่ืนส าเร็จต่อไป 
แรงจูงใจนี้เกิดจากความกระตือรือร้น ความรับผิดชอบ กล้าตัดสินใจ กล้าเสี่ยง หากองค์กรใดที่มี
พนักงานทีมี่แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จ านวนมากก็จะเจริญรุ่งเรืองและเติบโตเร็ว 

 
2.1.4  ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพของซูเปอร์  (Super’s Theory of Vocational 

Development) 
ทฤษฎีพัฒนาการด้านอาชีพของ Super (1957, pp. 99-108, อ้างถึงใน เลิศลักษณ์ ชูเลิศ, 

2549, น. 12-15) กล่าวถึงความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้นของทฤษฎีอยู่ 12 ประการ คือ 
1)  ความแตกต่างระหว่างคน ( Individual Differences) เป็นปัจจัยส าคัญที่มี

อิทธิพลต่อการศึกษาในด้านการพัฒนาการด้านอาชีพของบุคคลจะมีความสามารถเฉพาะตัวที่แตกต่าง
กันทั้งในด้านความสามารถ ความสนใจและบุคลิกภาพ ดังนั้นการเลือกอาชีพของบุคคลจะมี
ความสามารถเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน 

2)  คว ามสามารถ ในตั วบุ คคล  (Multipotentiality) บุ คคลแต่ ล ะคนจะมี
ความสามารถหรือลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ซึ่งมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
การที่จะสามารถเปรียบเทียบความสามารถของบุคคลนั้นท าได้ยาก เพราะบุคคลจะมีความสามารถ
เฉพาะตัวที่แตกต่างกัน 

3)  รู ป แ บ บ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น อ า ชี พ  ( Occupational Ability Patterns) 
ลักษณะเฉพาะของอาชีพแต่ละอาชีพ จะมีรูปแบบของความสามารถที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละ
อาชีพ เช่น ความสามารถ ความสนใจและบุคลิกภาพนั้นคือ อาชีพหนึ่ง ๆ ต้องการบุคคลที่มี
ความสามารถความสนใจและบุคลิกภาพต่างไปจากอีกอาชีพหนึ่ง 

4)  การเรียนแบบและบทบาทของรูปแบบ (Identification and Role of Models) 
บุคคลส่วนมากจะเรียนแบบบิดามารดาหรือบุคคลอ่ืน ๆ ในด้านการประกอบอาชีพเด็กก็จะสนใจ
อาชีพโดยการเลียนแบบจากอาชีพของผู้ใหญ่ 

5)  ความต่อเนื่องของการตัดสินใจ (Continuity of Judgement) การที่บุคคลจะ
เลือกอาชีพอะไรนั้น การตัดสินใจเลือกจะต้องจัดให้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจาก
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่บุคคลอาศัยอยู่หรือท างานรวมทั้งอัตมโนภาพ (Self-concept) ย่อม
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและประสบการณ์ ดังนั้นการเลือกและการตัดสินใจจึงต้องเป็น
กระบวนการที่ต่อเนื่องกันไป 

6)  ช่วงของชีวิต (Life Stage) กระบวนการเลือกอาชีพเป็นกระบวนการต่อเนื่อง 
การชีวิตของบุคคล ซึ่งแบ่งออกเป็นขั้น ๆ ดังนี้ 

(1)  ขั้นการเจริญเติบโต (Grow Stage) ขั้นนี้อยู่ในช่วงตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ 
14 ปี การพัฒนาการในระยะนี้โดยทั่วไปเป็นการพัฒนาทางด้านความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเอง 
ความสามารถ เจตคติ ความสนใจและความต้องการ  
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(2)  ขั้นส ารวจ (Exploration Stage) ขั้นนี้อยู่ ในช่วงอายุ 15-24 ปี ใน
ระยะนี้บุคคลจะส ารวจตนเองและอาชีพ เพ่ือแสวงหาข้อมูลและสะสมประสบการณ์ต่าง ๆ ซึ่งได้จาก
กิจกรรมในโรงเรียนและการท างานพิเศษ 

(3)  ขั้นเริ่มต้นประกอบอาชีพ (Establishment Stage) ขั้นนี้จะอยู่ในช่วง
อายุ 25-44 ปี ในระยะนี้บุคคลเริ่มท างานที่ถาวรเมื่อได้พบงานที่เหมาะสม แต่ถ้าบุคคลไม่พบงานที่
เหมาะสมหรืองานที่พอใจ ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงงานในระยะต้น ๆ  

(4)  การรักษาความมั่นคงในอาชีพ (Maintenance Stage) อยู่ในช่วงอายุ 
45-65 ปี ในระยะนี้บุคคลจะขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ และหาความก้าวหน้าในการประกอบ
อาชีพ 

(5)  ขั้นเสื่อมถอย (Decline Stage) ขั้นนี้อยู่ในช่วงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
ประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพของบุคคลจะลดลง เนื่องจากความชราของบุคคลและจะเลิก
ประกอบอาชีพไปในที่สุด 

7)  รูปแบบในการประกอบอาชีพ (Career Patterns) รูปแบบของอาชีพขึ้นอยู่กับ
ระดับสังคม เศรษฐกิจ และโอกาส ซึ่งรูปแบบของอาชีพนี้ ได้แก่ ระดับความสูงต่ าของอาชีพ ความถี่
ในการเปลี่ยนงาน อาชีพบางอย่างเปลี่ยนงานใหม่แต่อาชีพบางอย่างไม่ต้องเปลี่ยนงานบ่อย ๆ 

8)  การพัฒนาอาชีพควรได้รับการแนะแนว (Development can be Guided) ใน
เรื่องอาชีพควรได้รับการแนะแนวที่ถูกต้อง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอาชีพอย่างเหมาะสม โดยอาจจะให้
ทดลองฝึกงานบ้างตามโอกาสอันควร 

9)  การพัฒนาอาชีพเป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม 
(Career Development id the Result of Interaction between Persons and Environment) 
อันจะท าให้บุคคลเข้าใจตนเอง รู้จักความสนใจ ความถนัด และความสามารถของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้
บุคคลประเมินความสามารถของตนเองกับโอกาสที่สามารถเป็นไปได้จริง 

10)  ความไม่คงที่ ของรูปแบบอาชีพ (The Dynamics of Career Patterns) 
รูปแบบของอาชีพขึ้นอยู่กับระดับของสังคม เศรษฐกิจของบิดามารดา สติปัญญา ความสามารถ และ
ความสนใจของบุคคลจะไม่คงที่ เช่นเดียวกับการพัฒนาการของบุคคลตามช่วงชีวิต ซึ่งระหว่างช่วง
ของการเจริญเติบโต และระยะต้นของช่วงการส ารวจของบุคคลจะมีความเข้าใจเพียงเล็กน้อยต่อ
กระบวนการพัฒนาอาชีพ แต่ความเข้าใจอันเล็กน้อยจะมีประโยชน์ส าหรับกระบวนการนี้ในช่วงหลัง
ของขั้นการเจริญเติบโต ขั้นการสร้างหลักฐาน และข้ันของชีวิตที่มั่นคง 

11)  ความพอใจในงานขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างบุคคล ต าแหน่งและบทบาท
ของบุคคลจะพึงพอใจในงาน ถ้างานนั้นเหมาะสมกับวิถีชีวิต ความสามารถและการได้สวมบทบาท
ตามท่ีบุคคลนั้นต้องการ ซึ่งระดับความพอใจขึ้นอยู่กับระดับของการพัฒนาอัตมโนภาพของบุคคล 

12)  งานคือวิถีของชีวิต (Work is a Way of Life) นั่นคือ งานเป็นวิถีแห่งชีวิตของ
บุคคล การที่บุคคลจะพึงพอใจในงานและพึงพอใจในวิถีชีวิตของตนเองนั้น ขึ้นอยู่กับการที่บุคคลได้
ค้นพบวิถีทางที่ใช้แสดงความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ และค่านิยมของบุคคลนั้น และสามารถ
กระท าได้ตามบทบาทที่บุคคลนั้นเลือกแล้ว  
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ทฤษฎีนี้อธิบายถึง การเลือกอาชีพของบุคคลมีลักษณะเป็นกระบวนการที่ค่อย ๆ พัฒนาการ
ตามช่วงชีวิตโดยเริ่มจากวัยเด็กจนถึงวัยที่ต้องเลือกอาชีพที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ซึ่งจะมีความ
แตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย โดยจะเลือกอาชีพที่ตรงกับความเชื่อมั่นในภาพที่มองตนเอง และความรู้
ความสามารถของตนเองที่ประเมินไว้  ซึ่งข้ึนอยู่กับปัจจัยด้านความสนใจ ค่านิยม และบุคลิกภาพของ
แต่ละบุคคล เป็นต้น 

 
2.1.5  ทฤษฎีสองปัจจัยของเฟรเดริก เฮอร์ซเบิร์ก (Frederick Herzberg) 
ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (Herzberg’s Two-Factor Theory) ได้มีการพัฒนา                   

โดย เฟรเดริก เฮอร์ซเบิร์ก (Frederick Herzberg) ในปี ค.ศ. 1950-1959 และในช่วงแรกของ ปี ค.ศ. 
1960-1969 (กมลพร กัลยาณมิตร, 2559, น. 179-180) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท างานแบ่งออกได้
เป็น 2 ปัจจัยใหญ่ คือ ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นในการท างาน และปัจจัยสุขอนามัยหรือ
ปัจจัยที่ช่วยลดความไม่พึงพอใจในการท างาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1)  ปัจจัยจู ง ใจหรือปัจจัยที่ เป็นตัวกระตุ้น ในการท างาน ( Motivation Factors or 
Motivators) เป็นปัจจัยภายในหรือความต้องการภายในของบุคลากร ที่มีอิทธิพลในการสร้างความพึง
พอใจในการท างาน เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เป็นกลุ่มปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นให้
ผู้ปฏิบัติงาน ท างานด้วยความพึงพอใจ และเป็นปัจจัยที่จะน าไปสู่ทัศนคติทางบวกและการจูงใจที่
แท้จริง ประกอบด้วยปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่  

(1)  ความส าเร็จในการท างาน (Achievement) คือ การที่สามารถท างานได้ส าเร็จ ทัน
ตามเป้าหมาย การมีส่วนร่วมในการท างานของหน่วยงานให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ ความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ การรู้จักป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น และเมื่องานส าเร็จก็เกิดความรู้สึกพอใจใน
ความส าเร็จนั้น ได้แก่ การได้ใช้ความรู้ทางวิชาการในการปฏิบัติตามเป้าหมายที่คาดไว้ การเปิดโอกาส
ให้ตัดสินใจในการท างานของตนเองได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  

(2)  การได้รับการยอมรับ (Recognition) คือ การได้รับความยอมรับนับถือจากบุคคล
รอบข้าง หรือได้รับการยกย่องชมเชยในความสามารถ รวมทั้งการให้ก าลังใจหรือการแสดงออกอ่ืนใด  
ที่แสดงให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ ได้แก่ การยกย่องชมเชยภายในองค์กร ความภาคภูมิใจ
ในอาชีพ การได้รับการยอมรับจากองค์กร การได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน และการมี เกียรติ
ศักดิ์ศรีในอาชีพ เป็นต้น  

(3)  ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (Advancement) หรือโอกาสในการเจริญเติบโต 
(Possibility of Growth) คือ การมีโอกาสได้ก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น การได้รับการเลื่อนขั้นเมื่อ
ปฏิบัติงานส าเร็จ การมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือการได้รับการฝึกอบรม เป็นต้น  

(4)  ลักษณะงานที่ท า (Work Itself) คือ ความน่าสนใจของงาน ต้องอาศัยความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์มีความส าคัญ มีคุณค่า เป็นงานที่ใช้ความคิด มีความท้าทายความสามารถในการท างาน  
ความมีอิสระในการท างาน เป็นงานที่ตรงกับความถนัดและความรู้ที่ได้ศึกษามา เป็นต้น  

(5)  ความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ การได้มีโอกาสได้รับมอบหมายงานหรือ มี
ส่วนร่วมในงานที่ได้รับมอบหมาย ไม่ควบคุมมากเกินไปจนขาดอิสระในการท างาน ได้แก่  ความ
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เหมาะสมของปริมาณงาน การได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจในงานที่รับผิดชอบ และได้รับ  
มอบหมายงานส าคัญ เป็นต้น  

2)  ปัจจัยสุขอนามัยหรือปัจจัยที่ช่วยลดความไม่พึงพอใจในการท างาน (Maintenance or 
Hygiene Factors) เป็นปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เป็นเพียงสิ่งที่สกัดกั้นไม่ให้บุคลากรเกิด
ความไม่พอใจ แต่ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นได้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะ เป็นปัจจัยพ้ืนฐาน                 
ที่จ าเป็นที่ต้องได้รับการสนองตอบ เพราะถ้าไม่มีให้หรือให้ไม่เพียงพอ จะท าให้บุคลากรเกิดความไม่
พึงพอใจในการท างาน แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า ถ้าให้ปัจจัยเหล่านี้แล้วจะท าให้บุคลากรเกิดความ
พึงพอใจในการท างาน ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย 10 ด้าน ได้แก่  

(1)  นโยบายและการบริหารขององค์กร (Company Policy and Administration) คือ 
การจัดการและการบริหารงานขององค์กร การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร ได้แก่ นโยบาย การควบคุม 
ดูแลระบบขั้นตอนของหน่วยงาน ข้อบังคับ วิธีการท างาน การจัดการ วิธีการบริหารงาน  ขององค์กร 
มีการแบ่งงานไม่ซับซ้อน มีความเป็นธรรม มีการเขียนนโยบายที่ชัดเจน และมีการแจ้งนโยบายให้
ทราบอย่างทั่วถึง  

(2)  การบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล (Supervision) คือ ลักษณะการบังคับบัญชา
ของหัวหน้างาน ความยุติธรรมในการแบ่งและกระจายงานของผู้บังคับบัญชา ความสามารถของ
ผู้บังคับบัญชาในการบริหารงาน การให้ค าแนะน าแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา การสั่งงาน การมอบหมายงานมี
ความชัดเจน วิธีการดูแลควบคุมการปฏิบัติงาน การรับฟังข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา การสอนงาน และความยุติธรรมในการมอบหมายงาน เป็นต้น  

(3)  ความสัมพันธ์กับหัวหน้ างาน (Interpersonal Relations with Supervision) 
หมายถึง การติดต่อไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถท างาน  
ร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างดีต่อกัน เช่น ความสนิทสนม ความจริงใจ ความร่วมมือ และ
การได้รับความช่วยเหลือจากหัวหน้างาน  

(4)  ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (Interpersonal Relations with Peers) หมายถึง 
การติดต่อไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถท างานร่วมกัน  มี
ความเข้าใจซึ่งกันและกัน เช่น ความสนิทสนม ความจริงใจ ความร่วมมือและการได้รับความช่วยเหลือ
จากเพ่ือนร่วมงาน  

(5)  ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ช า  (Interpersonal Relations with 
Subordinators) หมายถึง การติดต่อไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
สามารถท างานร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน เช่น ความสนิทสนม ความจริงใจ ความร่วมมือและ
การได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใต้บังคับบัญชา  

(6)  ต าแหน่งงาน (Status) คือ อาชีพนั้น ๆ ต้องเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคม                 
มีเกียรติ และศักดิ์ศรีมีความส าคัญของงานต่อองค์กร เป็นต้น  

(7)  ความมั่นคงในการท างาน (Job Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อ 
ความมั่นคงในการท างาน ความยั่งยืนของหน้าที่การงาน ความมั่นคง ภาพพจน์ชื่อเสียง หรือขนาด  
ขององค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน  
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(8)  ชีวิตส่วนตัว (Personal Life) คือ ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีอันเป็นผลที่ได้รับจากการ
ท างานหรือหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ สภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน ความสะดวกในการเดินทางมา
ท างาน  

(9)  สภาพการท างาน (Working Conditions) คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ท างาน 
เช่น ห้องท างาน เสียง แสงสว่าง อุณหภูมิการระบายอากาศ กลิ่น บรรยากาศในการท างาน ชั่วโมงใน
การท างาน รวมทั้งลักษณะสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อ
ผู้ท างาน และเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความพึงพอใจต่อการท างาน  

(10)  ค่าตอบแทน (Compensations) และสวัสดิการ (Welfares) คือ ผลตอบแทน            
ที่องค์กรจ่ายให้แก่บุคลากรส าหรับการท างานให้องค์กร ไม่ว่าจะเป็นในรูปของเงินเดือน ค่าจ้าง  
รวมทั้งการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานให้เหมาะสม การเลื่อนขั้นเงินเดือนที่เป็นธรรม เป็นที่พอใจ
ของบุคลากร นอกจากนี้ ยังรวมถึงรางวัลที่ให้กับบุคลากรที่เป็นผลมาจากการท างานในต าแหน่งต่าง ๆ 
ขององค์กร หรือเป็นผลตอบแทนชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งบุคลากรได้รับเพ่ิมเติม นอกเหนือจากเงินเดือน 
ค่าจ้าง ได้แก่ สวัสดิการด้านสุขภาพและการประกันชีวิต วันหยุดพักผ่อนหรือพักร้อน เงินช่วยค่าครอง
ชีพ เงินโบนัส เป็นต้น  

ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg ได้แบ่งปัจจัยที่เกี่ยวกับการท างานออกเป็น 2 ปัจจัยคือ 
ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยภายในที่เกี่ยวกับงานที่ท า หากได้รับการตอบสนองแล้วเกิดความพึงพอใจ และ
พร้อมที่จะอุทิศตนให้กับงานเต็มที่ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความส าเร็จในงาน อาทิ ลักษณะงานที่ท า
มีความท้าทาย มีความรับผิดชอบในงานที่ท า ได้รับการยอมรับจากสังคม และท าให้มีความก้าวหน้าใน
อาชีพเกิดขึ้น ส าหรับปัจจัยสุขอนามัยหรือปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยที่มนุษย์ทุกคนต้องการเพ่ือยังชีพ
ให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะแก่ความต้องการของแต่ละบุคคล อาทิ การได้รับค่าตอบแทนที่เพ่ิมขึ้น มี
ความมั่นคงในการท างาน และได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน
ร่วมงาน 

จากทฤษฎีทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้น มีความสอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกัน คือ ส่วนใหญ่
จะกล่าวถึงสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตพ้ืนฐาน คือ ความต้องการ
ที่จะมีชีวิตที่มั่นคงปลอดภัย มีค่าตอบแทนที่เพียงพอในการด ารงชีวิต มีความพึงพอใจในงานที่ท า เป็น
ที่ยอมรับของสังคม และมีความภาคภูมิใจในความส าเร็จหรือความก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งการที่จะ
ประสบความส าเร็จในอาชีพนั้น ยังมีหลายปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เข้ามา
เกี่ยวข้อง  

 
2.2  แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ไพศาล หวังพาณิช (2526, น. 89) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ (Achievement) หรือ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Academic Achievement) หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถของ
บุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และประสบการณ์การเรียนรู้ที่
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เกิดจากการฝึกฝนอบรม หรือจากการสอน ซึ่งได้แก่ ความจ า ความเข้าใจ การวิเคราะห์ การน าไปใช้ 
การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 

มณฑารัตน์ ชูพินิจ  (2540, น. 12) ได้ให้ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 
ความส าเร็จในการพยายามเข้าถึงความรู้ ซึ่งเกิดจากการท างานที่ต้องอาศัยความพยายามอย่างมาก 
ทั้งองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญา และองค์ประกอบที่ไม่ใช่สติปัญญา แสดงออกในรูปของ
คะแนน หรือเกรดเฉลี่ยสะสม ซึ่งสามารถสังเกตได้จากการวัดหรือการทดสอบทั่วไป 

ประภัสสร วงษ์ศรี (2541, น. 42) ได้ให้ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 
คุณลักษณะและความสามารถของบุคคล เกิดจากการเรียนการสอนเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดจากการอบรม หรือจากการสอน การวัดผลสัมฤทธิ์ เป็นการ
ตรวจสอบระดับความสามารถของบุคคลว่าเรียนแล้วมีความรู้เท่าใด 

เกษมชัย และหีม (2542, น. 13) ได้ให้ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้
ความเข้าใจ ความสามารถหรือความส าเร็จที่ผู้เรียนได้รับหลังจากผู้เรียนรู้วิชาเหล่านั้นแล้ว พิจารณา
จากคะแนนสอบจากแบบสอบถามหรือการท างานตามที่ครูก าหนด หรือทั้งสองอย่างรวมกัน หรือได้
จากการสังเกตพฤติกรรมและความส าเร็จด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย 

ปัญจา ชูช่วย (2551, น. 12) ได้ให้ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความส าเร็จ
ที่ได้จากการเรียน ซึ่งเกิดจากการกระท าที่ต้องอาศัยความพยายามในการเรียนโดยต้องอาศัย
ความสามารถเฉพาะบุคคล การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นการตรวจสอบระดับความสามารถของ
ผู้เรียนแสดงออกในรูปของคะแนนหรือเกรดเฉลี่ยสะสม 

ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ (2556, น. 7) ได้ให้ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ 
ความเข้าใจ ความสามารถหรือความส าเร็จของนักศึกษาที่ได้จากการเรียนการสอน ซึ่งวัดผล
ความส าเร็จหรือระดับความรู้ความสามารถของนักศึกษาว่ามีความรู้มากน้อย จากผลของคะแนนสอบ
ในแต่ละวิชา และประเมินผลออกมาในรูปของเกรดเฉลี่ยสะสม 

Good (1973, p. 7, อ้างถึงใน ปัญจา ชูช่วย, 2551, น. 11) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement) หมายถึง ความส าเร็จ ความคล่องแคล่ว ความช านาญในการใช้ทักษะหรือการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ต่าง ๆ ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Academic Achievement) หมายถึง ความรู้
หรือทักษะอันเกิดจากการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ ที่ได้เรียนมาแล้ว ซึ่งได้จากการทดสอบของครูผู้สอน
หรือผู้รับผิดชอบในการสอนหรือท้ังสองอย่างร่วมกัน 

Eysenck, Arnold, and Meili (1972, p. 16, อ้างถึงใน ชุตินันท์ พุ่มกลิ่น , 2546, น. 10)            
ได้ให้ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ขนาดของความส าเร็จที่ได้จากการเรียนที่อาศัย
ความสามารถเฉพาะตัวบุคคล โดยตัวที่บ่งชี้ถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาจจะได้มาจากกระบวนการที่
ไม่ต้องอาศัยการทดสอบ เช่น การสังเกต การตรวจการบ้าน หรืออาจได้ในรูปแบบของระดับคะแนนที่
ได้จากการเรียน ซึ่งต้องอาศัยกรรมวิธีที่ซับซ้อน และระยะเวลาที่นานพอสมควร หรืออีกวิธีหนึ่งอาจ
วัดด้วยภาพวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป 

สรุปความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความส าเร็จที่เกิดจากการเรียนการ
สอน การฝึกอบรม แล้วก่อให้เกิดทักษะความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งสะสมมาเป็นระยะเวลาหนึ่งและ
กลายเป็นประสบการณ์ ความช านาญ สามารถน าสิ่งเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การที่จะประสบความส าเร็จหรือสัมฤทธิ์ผลได้นั้นขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของแต่ละบุคคล เช่น ด้าน
สติปัญญา ด้านพฤติกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

 
2.3  แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ 

 
บุคลากรทุกคนในแต่ละองค์กรย่อมมีความต้องการให้การปฏิบัติงานของตนประสบ

ความส าเร็จ และงานที่ท ามีคุณภาพบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ อีกประการหนึ่งที่ทุกคนต้องการ
คือ มีความต้องการสิ่งตอบแทนจากผลส าเร็จของงาน เช่น ความภาคภูมิใจต่อความส าเร็จของงาน 
ความพึงพอใจในงานที่ท า การได้รับความก้าวหน้าทางอาชีพการงาน ซึ่งสิ่งตอบแทนเหล่านี้จะอยู่ใน
รูปของการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และเลื่อนเงินเดือน ดังนั้นการปฏิบัติงานที่ให้ผลส าเร็จทั้งด้าน
อาชีพและต่อตนเอง จึงเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโอกาสสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรแต่ละคน 

 
2.3.1  ความหมายของความก้าวหน้าในอาชีพ 
ความก้าวหน้า และความก้าวหน้าทางอาชีพ มีการก าหนดนิยาม ไว้อย่างหลากหลาย เช่น 
ปานทิพย์ บุณยะสุต  (2540, น. 14) ได้ให้ความหมายของความก้าวหน้า หมายถึง การ

เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น ในที่นี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการประสบผลส าเร็จในการท างาน      
ท าให้เกิดความก้าวหน้าในการเลื่อนขั้น  เลื่อนต าแหน่ง และเลื่อนเงินเดือน อ านาจหน้าที่ และ
สถานภาพในการท างาน การยกระดับต าแหน่งให้สูงขึ้น และยังได้กล่าวถึงความก้าวหน้าทางอาชีพอีก
ว่า การที่องค์กรมีส่วนสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กร มีความก้าวหน้าในด้านการเลื่อนต าแหน่ง เลื่อน
เงินเดือน การมอบหมายงานในหน้าที่ให้สูงขึ้น อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีมากขึ้น สิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี้ล้วนเป็นการสร้างโอกาสความก้าวหน้าทั้งสิ้น ซึ่งจะท าให้บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานในองค์กร
เกิดความตระหนักในการที่จะพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองอยู่เสมอ ในส่วนของความก้าวหน้านั้น
ทั้งบุคลากรและองค์กรยังมีความสัมพันธ์กัน 2 ประเด็น คือ การวางแผนอาชีพ (Career Planning) 
ซึ่งวิธีการน าไปสู่เป้าหมายขององค์กรและการส่งเสริมให้คนท างานก้าวไปในแนวอาชีพ มีการวางแผน
แนวอาชีพในการเลือกงานในองค์กร และมีแนวทางที่จะก้าวหน้าในอาชีพงานของตนเองตาม
เป้าหมายส่วนบุคคล นอกจากนั้นแล้วจะต้องมีการพัฒนาอาชีพงาน (Career Development) ซึ่งเป็น
การพัฒนาความเชื่อ ค่านิยม ความสนใจ ความถนัด และบุคลิกภาพ เพ่ือน าไปสู่จุดหมายของการ
ท างานในอนาคต การวางแผนอาชีพงานและการพัฒนาอาชีพงาน เป็นกระบวนการในการสร้าง
ความก้าวหน้าให้เกิดขึ้นในองค์กร และเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรซึ่งมีผลต่อ
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพอีกด้วย 

เมธี ปิลันธนานนท์ (2529, อ้างถึงใน ประสิทธชัย เดชข า, 2556, น. 8) ความก้าวหน้าในการ
ท างาน หมายถึง การก าหนด มอบหมายงาน ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรในต าแหน่งที่สูงขึ้น กล่าว
ได้ว่า การเลื่อนต าแหน่ง คือ การมอบรางวัลแก่การปฏิบัติงานที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการตีราคา
ความสามารถ ตลอดจนศักยภาพของบุคลากรที่มีการเติบโตในสายงาน เพ่ือจะได้มีความรับผิดชอบ
มากขึ้น มีสถานภาพสูงขึ้น และรับค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้น นอกจากนั้น การเลื่อนต าแหน่งยังสะท้อนให้
เห็นถึงความเอาใจใส่ดูแล และความปราถนาดีขององค์กรที่มีต่อบุคลากรอีกด้วย 
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นฤมล นิราทร  (2534, น. 2) ความก้าวหน้าในอาชีพงาน (Career Progression) หมายถึง 
การเปลี่ยนแปลงในบทบาทการท างาน ซึ่งจะให้ผลตอบแทนทั้งด้านจิตวิทยา หรือผลตอบแทนที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการท างาน การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เหล่านี้จึงรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าในงาน การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง หรือเงินเดือน ตลอดถึงความพึงพอใจในชีวิต 
ความรู้สึกว่าตนเองมีค่า ประสบความส าเร็จ ซึ่งอาจจะออกมาในรูปของอ านาจหน้าที่ สถานภาพที่
สูงขึ้น ความก้าวหน้าในอาชีพงานจึงเป็นผลสุดท้ายของการจัดการอาชีพที่เริ่มต้นด้วยการวางแผน
อาชีพงาน ก่อนที่จะพัฒนาไปสู่การพัฒนาอาชีพงาน และการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพงานใน
ทีสุ่ด  

อนุรัก คุ้มครอง (2545, น. 34, อ้างถึงใน ครองทรัพย์ วงศ์ม่าน , 2552, น. 35) ได้ให้
ความหมายของความก้าวหน้าในอาชีพ หมายถึง การมีโอกาสได้เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งหน้าที่การ
ท างานสูงขึ้น ตลอดจนได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพิเศษ เรื่องยศ พร้อมทั้งโอกาสที่จะได้รับ
การพัฒนาในด้านความรู้ เช่น การลาศึกษาต่อ และฝึกอบรม 

พิมลพร โอชารส (2550, น. 7, อ้างถึงใน อัครเดช ไม้จันทร์, 2560, น. 34) ได้ให้ความหมาย
ของความก้าวหน้าในงาน หมายถึง กิจกรรมการบริหารบุคคลเพ่ือการด าเนินงานให้พนักงานมี
ความสามารถสูง ได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าด้วยการจัดท าแผนเกี่ยวกับหน้าที่งาน (Career 
Planning) และการจัดการเกี่ยวกับหน้าที่ (Career Management)  

เมธี  จารุจันทร์  (2556, น. 97 ) ได้ให้ความหมายของความก้าวหน้าทางอาชีพไว้ว่ า 
ความก้าวหน้าในสายงานทราบได้จากโครงสร้างต าแหน่งงานในสายงาน ซึ่งมีผลต่อการสร้างความ
มั่นคงในงาน และด้านการพัฒนาตนเอง ส่วนใหญ่พร้อมที่จะรับผิดชอบงานมากขึ้น แม้นไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้ได้รับการยอมรับและได้รับการส่งเสริมจากหัวหน้างาน 

วรางคนา ชูเชิดรัตนา (2557, น. 18) ได้ให้ความหมายของความก้าวหน้าในอาชีพ หมายถึง 
การเปลี่ยนแปลงในบทบาทการท างานที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในงาน เช่น การเลื่อนขั้น เลื่อน
ต าแหน่ง หรือเงินเดือน หรือเปลี่ยนไปสู่สายงานใหม่ตามสายงานความก้าวหน้าที่ก าหนด หรือได้รับ
การพัฒนาเพ่ิมเติมทักษะความรู้โดยการฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน การได้รับการศึกษาต่อ ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เหล่านี้จะน าไปสู่การประสบความส าเร็จในชีวิต 

สรุปความหมายของความก้าวหน้าทางอาชีพ หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงในบทบาทการ
ท างานที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในงาน เช่น การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง การปรับเงินเดือนที่สูงขึ้น 
หรือการเปลี่ยนไปสู่สายงานใหม่ตามสายงานความก้าวหน้าที่ก าหนด รวมถึงความพึงพอใจในชีวิตที่
รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าท่ีประสบความส าเร็จในอาชีพการงาน  

 
2.3.2  เกณฑ์หรือมาตรวัดความก้าวหน้าในอาชีพ 
พงศ์ หรดาล (2540, น. 70, อ้างถึงใน อารีรัตน์ ล าเจียกมงคล, 2554, น. 21) ได้กล่าวถึง

เกณฑ์หรือมาตรวัดความก้าวหน้าในอาชีพ ประกอบด้วย 
1)  ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ หมายถึง ความก้าวหน้าในด้านความรู้  

ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการที่ได้เลื่อนขึ้นด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น หน้าที่และความ
รับผิดชอบสูงขึ้น ความก้าวหน้าในต าแหน่งวัดได้จากการเปรียบเทียบกับต าแหน่งที่ได้ด ารงอยู่กับ
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ระยะเวลาในการรับราชการ หรือเปรียบเทียบกับอายุตัวของบุคลากรนั้น ๆ หรืออาจเปรียบเทียบกับ
เพ่ือนร่วมรุ่น 

2)  ความก้าวหน้าในเงินเดือน หมายถึง ความก้าวหน้าในด้านความรู้ ความสามารถ
ทักษะและประสบการณ์ในการได้รับเงินเดือนในอัตราสูง ความก้าวหน้าในอัตราเงินเดือนมีส่วน
สัมพันธ์ ส่งเสริม และสนับสนุนกับความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ ผู้ที่มีความก้าวหน้าในต าแหน่ง
หน้าที่ย่อมมีโอกาสที่ได้รับเงินเดือนสูง หรือมีความก้าวหน้าในเงินเดือนท าให้มีโอกาสก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าที่ด้วย 

3)  ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง หมายถึง ความก้าวหน้าในด้านความรู้ 
ความสามารถทักษะและประสบการณ์ในการท างาน รวมถึงการพัฒนาตนเองในด้านจิตใจ ทัศนคติ 
ตลอดจนนิสัยในการปฏิบัติงาน อันจะท าให้งานที่ปฏิบัตินั้นส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองมีความส าคัญมากที่สุดที่จะก้าวหน้าในชีวิตการ
ท างาน ปฏิบัติงานที่พัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็ว ย่อมมีความก้าวหน้าทั้งต าแหน่งหน้าที่และเงินเดือน 
เพราะการได้เลื่อนต าแหน่งหรือได้เลื่อนขั้นเงินเดือนโดยปกติหรือพิเศษนั้น ผู้บังคับบัญชามีอ านาจ
พิจารณาความรู้ความสามารถ ความประพฤต ิตลอดจนผลงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นส าคัญ 

ดนัย เทียนพุฒ (2540, อ้างถึงใน ประสิทธชัย เดชข า, 2556, น. 5-6) ได้อธิบายสายทาง
ก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ว่าเป็นล าดับต าแหน่งภายในองค์กร ซึ่งบุคลากรสามารถใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนการเติบโตในอาชีพได้ คือ ผังแสดงสายทางก้าวหน้าในอาชีพ เป็นความ
พยายามขององค์กรที่จะพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากร โดยอาศัยข้อก าหนด
กฎเกณฑ์ของสายทางก้าวหน้าในอาชีพ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา สามารถสะท้อนให้เห็นพัฒนาการทาง
ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์การท างานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือก้าวสู่บันไดของสายอาชีพ            
ซึ่งเปรียบได้กับการเลื่อนต าแหน่ง เพราะฉะนั้นสายทางก้าวหน้าในอาชีพ จึงสามารถให้รางวัลตอบ
แทนที่สอดคล้องกับความสามารถ และความรับผิดชอบที่เพ่ิมสูงขึ้น และแนวทางในการสร้างความ
เจริญเติบโตในอาชีพคือสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้  โดยการตรวจเส้นทางก้าวหน้าสู่ต าแหน่งสูงสุดตาม
บุคลากรที่ประสบความส าเร็จ วิเคราะห์จุดเริ่มต้นของเส้นทางอาชีพ และวิเคราะห์ความส าคัญของ
งานเพ่ือจะได้น าไปก าหนดในแต่ละขั้นของต าแหน่ง แม้ว่าองค์กรจะมีนโยบายส่งเสริมเส้นทางก้าวหน้า
ในอาชีพ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าบุคลากรทุกคนจะสามารถเติบโตก้าวหน้าไปตามผังแสดงล าดับ
ต าแหน่งที่ก าหนดไว้ หากแต่ขึ้นอยู่กับความพยายาม และสมรรถนะของแต่ละบุคคล รวมทั้งสภาพ
ทั่วไปและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งของแต่ละองค์กร 

ปานทิพย์ บุณยะสุต (2540, น. 17-26) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาความก้าวหน้า
ในอาชีพไว้ดังนี้ 

1)  องค์กรหรือหน่วยงาน เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างโอกาสให้บุคลากรในองค์กรซึ่งเป็น
สมาชิกหน่วยหนึ่งในองค์กร ได้ท าหน้าที่ช่วยส่งเสริมให้องค์กรก้าวหน้า เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
การเลื่อนต าแหน่ง การส่งเสริมทางวิชาการสับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่ เป็นต้น 

2)  ผู้ปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญต่อความก้าวหน้า เนื่องจากความก้าวหน้า
สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการท างานของผู้ปฏิบัติงานได้  ดังนั้น 
ผู้ปฏิบัติงานที่จะประสบความส าเร็จในชีวิตการท างานได้ จะต้องมีวิธีการปฏิบัติงานสองด้าน คือ ด้าน
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จิตใจจะต้องมีความตั้งใจ และมีความคิดว่าต้องการความก้าวหน้า จะต้องพยายามสร้างความพอใจใน
งานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมาย และท าทุกอย่างสุดความสามารถ โดยไม่ต้องค านึงว่างานนั้นจะ
เหมาะสมกับเกียรติยศหรือศักดิ์ศรีความรู้ที่มีอยู่หรือไม่ อีกด้านหนึ่งคือ ความรู้แบ่งออกเป็น 2 
ลักษณะ คือ ความรู้ทางวิชาการ และความรู้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งความรู้ต่าง ๆ นั้นมีความจ าเป็นต้อง
หาโอกาสเพ่ือศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม โดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรม การดูงาน การค้นคว้าต าราวิชาการ
ที่เก่ียวข้องมาศึกษา ตลอดถึงการหมั่นพูดคุยปรึกษากับผู้รู้อยู่เสมอ 

3)  คุณภาพของการท างาน การท างานที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยส าคัญในการที่จะ
ผลักดันให้บุคคลตลอดจนองค์กรมีความก้าวหน้า ดังนั้นคุณภาพของการท างานที่ส่งผลถึง
ความก้าวหน้า คือ 

(1)  การรักงาน การที่จะท างานให้ได้ดีมีประสิทธิภาพ จนประสบความส าเร็จมี
ความเจริญก้าวหน้านั้น ในการท างานสิ่งที่จะต้องมาก่อนสิ่งอ่ืน ๆ คือ จะต้องมีความรักงาน พอใจใน
งานของตน และการที่จะรักงานนั้นจะต้องรู้คุณค่าของงานด้วย ซึ่งจะท าให้เกิดความรักและผูกพันต่อ
งานท าใหไ้มเ่กิดความเบื่อหน่าย 

(2)  การเรียนรู้งาน ผู้ปฏิบัติงานควรจะศึกษากฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงาน
ของตนอย่างละเอียดรอบคอบ นอกจากนั้นผู้ปฏิบัติงานยังต้องแสวงหาความรู้  ค าแนะน าจากผู้ที่มี
ประสบการณ์ เพ่ือจะได้น าประสบการณ์ที่ผ่านมาน ามาปรับปรุงการท างานของตน และต้องมีการ
พัฒนาความรู้ และติดตามเทคนิคใหม ่ๆ เพ่ือน าความรู้ใหม่ ๆ มาใช้กับงานของตนให้เกิดผล 

(3)  การเรียนรู้เพ่ือนร่วมงาน มนุษย์ทุกคนไม่มีผู้ใดนั่งท างานคนเดียวโดยไม่ต้อง
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน เนื่องจากการท างานไม่ว่าจะเป็นงานใดก็ตาม จะต้องมีการติดต่อ
ประสานงานขอความร่วมมือจากผู้อ่ืน ซึ่งอยู่ใกล้ตัวที่สุดก็คือเพ่ือนร่วมงาน การที่จะเรียนรู้เพ่ือน
ร่วมงานได้ดีคือ จะต้องเรียนรู้โดยเริ่มจากการสังเกตอุปนิสัย ใจคอ ว่าสิ่งใดชอบหรือสิ่งใดไม่ชอบ ซึ่ง
จะท าให้สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธชัย เดชข า (2556, น.15) ได้กล่าวถึงเส้นทางอาชีพ หมายถึง เส้นทางความก้าวหน้า
ในการท างาน ซึ่งบุคลากรจะสามารถก้าวหน้าได้ภายในองค์กร เส้นทางอาชีพจะแสดงให้เห็นถึงแนว
ทางการเลื่อนต าแหน่ง จากระดับล่างสุดไปจนถึงสูงสุด เส้นทางอาชีพเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างเป้าหมายและ
แรงจูงใจในด้านความก้าวหน้าของบุคลากรในองค์กร 

เอกรินทร์ ศุภรณ์พานิช (2557, น. 33) ปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกอาชีพของ
นักเรียนอาจประกอบด้วยตัวแปรเหล่านี้ ได้แก่ 

1)  ความถนัดในด้านอาชีพ เป็นความสามารถทางสมองของบุคคล พร้อมที่จะเข้า
เรียนหรือท างานเพื่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 

2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความสัมพันธ์กับการเลือกอาชีพและความส าเร็จใน
การประกอบอาชีพ เชาว์ปัญญาเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีส่วนก าหนดการเลือกอาชีพในสังคม 

3)  ความสนใจในอาชีพ เป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ และจะมี
อิทธิพลต่อการที่บุคคลจะมีความบากบั่นในการประกอบอาชีพ 
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4)  บุคลิกภาพ มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ บุคคลที่มีบุคลิกภาพลักษณะแตกต่าง
กัน เช่น มีลักษณะเป็นผู้น า เป็นผู้ตาม ชอบเก็บตัว ชอบสังคม มีแนวโน้มที่จะเลือกอาชีพต่างกันตาม
ความเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตน 

5)  ความคุ้นเคยต่ออาชีพและการพบปะพูดคุยกับผู้ที่ประสบความส าเร็จในอาชีพ
ความก้าวหน้าในอาชีพมีความเกี่ยวข้องกับการเลือกอาชีพด้วยเช่นกัน 

6)  ค่านิยมของบุคคลที่มีต่ออาชีพ มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ เช่น คนที่มีความ
เมตตา ชอบช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ อาจเลือกอาชีพนักสังคมสงเคราะห์ แพทย ์พยาบาล เป็นต้น 

7)  การได้เรียนรู้และฝึกทักษะอาชีพในโรงเรียน ท าให้นักเรียนได้ค้นพบว่าตนเอง
น่าจะเอาความรู้นั้น ๆ ไปประกอบอาชีพในอนาคต 

Gizberg (1951, อ้างถึงใน ทัศนา ทองภักด,ี อรพินทร ์ชูชม และอัจฉรา สุขารมณ์, 2551,  น. 
9) กล่าวว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพมี 3 ประการคือ   

1)  องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความเป็นจริง หมายถึง การตอบสนองของบุคคลต่อ
สิ่งแวดล้อมในขณะนั้นว่าสังคมต้องการอาชีพอะไร ก็ควรเลือกอาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการ  

2)  องค์ประกอบทางด้านการศึกษา หมายถึง คุณภาพและปริมาณทางการศึกษา 
ย่อมมีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ    

3)  องค์ประกอบด้านค่านิยม ค่านิยมมีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ เช่น นิยมเลือก
อาชีพที่สังคมยกย่อง มีรายได้สูง เป็นต้น 

สรุปเกณฑ์หรือมาตรวัดความก้าวหน้าในอาชีพ ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กร ว่าได้มีการ
ก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพไว้อย่างไร บางองค์กรได้ก าหนดล าดับต าแหน่งงานภายใน
องค์กร ซึ่งบุคลากรสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการเติบโตในอาชีพได้ และการเติบโตใน
อาชีพนั้นหมายถึง การได้เลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น การได้รับการพัฒนาตนเองใน
ด้านความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการท างาน อันจะท าให้งานที่ปฏิบัตินั้นส าเร็จได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

2.3.3  องค์ประกอบของค่านิยมในอาชีพ 
 มีนักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาเก่ียวกับค่านิยมในอาชีพ และได้แบ่งค่านิยมในอาชีพออกเป็น
หลาย ๆ ด้าน ดังนี้ 

Gribbons and Lohnes (1965, p. 250, อ้างถึงใน ทัศนา ทองภักดี, อรพินทร์ ชูชม และ
อัจฉรา สุขารมณ,์ 2551, น. 19-20) ได้แบ่งค่านิยมในอาชีพออกเป็น 12 ด้าน คือ  

1)  ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง โอกาสที่จะรุ่งเรือง และก้าวหน้าใน
การท างาน มีอนาคตดี สามารถที่จะได้เป็นผู้จัดการในองค์กร และสามารถที่จะท างานได้โดยไต่จาก
งานระดับต่ าข้ึนไปถึงงานระดับสูงได้ 

2)  ด้านความต้องการ (Demand) หมายถึง งานที่ต้องการของสังคม 
3)  ด้านสภาพภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว (Geographic Location and Travel) 

หมายถึง งานที่ได้ท่องเที่ยวไปในที่ต่าง ๆ และได้รับการเรียนรู้จากการท่องเที่ยว 
4)  ด้านความสนใจ (Interest) หมายถึง งานที่ตนสนใจจะท าอย่างแท้จริง 
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5)  ด้านการแต่งงานและครอบครัว (Marriage and Family) หมายถึง งานที่พอจะ
มีเวลาให้แก่ครอบครัว บ้าน และสัตว์เลี้ยง 

6)  ด้านการบริการสังคม (Social Service) คือ การมีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้ อ่ืน 
สามารถท าให้ผู้อ่ืนได้รับความพอใจได้ 

7)  ด้านเกี่ยวข้องกับบุคคล (Personal Contact) คือ การมีโอกาสได้พบเพ่ือนใหม่ 
ๆ ชอบพบปะกับบุคคล และได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

8)  ด้านความสามารถ (Preparation Ability) หมายถึง การท างานที่ต้องใช้
ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที ่

9)  ด้านเกียรติยศ (Prestige) หมายถึง งานที่ท าให้บุคคลอ่ืนมีความชื่นชมในตน ให้
การยอมรับและยกย่อง 

10)  ด้านเงินเดือน (Salary) หมายถึง งานที่มีรายได้ดีพอที่จะค้ าจุนครอบครัว และ
เหลือเก็บสะสมไว้ 

11)  ด้านความพอใจ (Satisfaction) หมายถึง งานที่ท าแล้วท าให้เกิดความสุข 
ความพอใจได้ท าในสิ่งที่ได้ผลคุ้มค่า 

12)  ด้านจุดมุ่งหมายส่วนตัว (Personal Goals) หมายถึง งานที่สามารถพัฒนา
ตนเองและท าให้รู้จักตนเองดีขึ้น  

Perrone (1965, p. 254, อ้างถึงใน ทัศนา ทองภักดี, อรพินทร์ ชูชม และอัจฉรา สุขารมณ์, 
2551, น. 20) แบ่งค่านิยมในอาชีพออกเป็น 16 ด้านคือ 

1)  ด้านรายได้ดี (Good Income) 
2)  ด้านความสนใจในงานอย่างแท้จริง (Really Interesting  Work) 
3)  ด้านการใช้ความสามารถพิเศษ (Use Special Talent ) 
4)  ด้านการเดินทาง (Travel) 
5)  ด้านการช่วยเหลือผู้อื่น (Be Helpful to Others in Society) 
6)  ด้านการท าหน้าที่เป็นผู้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับความสามารถ (Function in a 

Supervisor Capacity) 
7)  ด้านความก้าวหน้า (Get Ahead Rapidly) 
8)  ด้านการท างานกับคนอ่ืน (Work with People) 
9)  ด้านการท างานกับสิ่งของวัตถุ (Work with Things or Materials) 
10)  ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Future) 
11)  ด้านการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Do Original Creative Work) 
12)  เป็นอิสระ (Free form Supervision in One’s Work) 
13)  มีเวลาพอที่จะให้แก่ครอบครัว (Have Enough Time for One’s Family) 
14)  มีเวลาพอที่จะอุทิศให้แก่งานอดิเรก ( Have Time to Pursue One’s 

Interests and Hobbies) 
15)  มีโอกาสที่จะศึกษาต่อไปได้อีก (Have Opportunity to Pursue Further 

Studies) 
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16)  มีโอกาสที่จะพัฒนาในการท างาน (Have Opportunity to Improve Work 
Skills) 

Super (1970, อ้างถึงใน ทัศนา ทองภักดี, อรพินทร์ ชูชม และอัจฉรา สุขารมณ์, 2551,            
น. 20-21) ได้จ าแนกค่านิยมในอาชีพเป็น 15 ด้านคือ 

1)  ด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เป็นค่านิยมที่ส าคัญกับงานที่เกี่ยวกับ  
การประดิษฐ์ คิดค้น ออกแบบและพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ ค่านิยมในอาชีพด้านความคิดสร้างสรรค ์ 

2)  ด้านการบริหารหรือการจัดการ (Management) เป็นค่านิยมที่สัมพันธ์กับงานที่
ต้องมีการวางแผน และจัดสรรงานให้ผู้อ่ืนท า ค่านิยมด้านนี้จะพบในบุคคลที่ชอบงานทางด้านธุรกิจ 
หรือบุคคลที่สนใจในการติดต่อกับบุคคลหลาย ๆ อาชีพ หรือบุคคลที่ชอบวางแผนการท างานของ
ตนเอง 

3)  ด้านสัมฤทธิผล (Achievement) เป็นค่านิยมที่ส าคัญกับงานที่ส่งเสริมให้บุคคล
ประสบผลส าเร็จจากการท างาน และก่อให้เกิดความพึงพอใจในงาน ทั้งยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้บุคคลมุ่ง
ท างานเพ่ืองานด้วย บุคคลที่มีค่านิยมในอาชีพด้านผลสัมฤทธิผลนี้ จะมีลักษณะมุ่งมั่นในการท างาน 
และต้องการเห็นผลส าเร็จในการท างาน 

4)  ด้ านสภาพแวดล้อม (Surrounding) เป็นค่านิยมที่ สัม พันธ์กับงานซึ่ งมี
สภาพแวดล้อมที่มีบรรยากาศสุขสบาย และบุคคลที่ท างานในสภาพแวดล้อมนั้นแล้วเกิดความสุข 
ค่านิยมในอาชีพด้านสภาพแวดล้อมนี้ เน้นสภาพแวดล้อมทางวัตถุที่จะช่วยอ านวยให้บุคคลประสบ
ความส าเร็จในการท างาน เช่น สภาพที่ท างานที่สะอาด ไม่มีเสียงอึกทึก ไม่ร้อนจัดหรือเย็นจัดเกินไป 
สิ่งเหล่านี้มีความส าคัญต่อบุคคลที่มีความสนใจสภาพแวดล้อม พร้อม ๆ กับสนใจในการท างาน 

5)  ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน (Supervisory Relations) เป็นค่านิยมที่
สัมพันธ์กับงานที่ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชาจะต้องเป็นบุคคลที่มี
เหตุผลและยุติธรรม 

6)  ด้านวิถีชีวิต (Way of Life) เป็นค่านิยมที่สัมพันธ์กับงานท่ีเปิดโอกาสให้บุคคลได้
ใช้ชีวิตตามท่ีตนต้องการ หรือชอบ หรืออยากจะเป็น 

7)  ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) เป็นค่านิยมที่สัมพันธ์กับงานที่มีความ
มั่นคงปลอดภัย ท าให้ผู้ท างานนั้น ๆ มั่นใจได้ว่าจะมีงานท าตลอดไป 

8)  ด้านผู้ร่วมงาน (Associates) เป็นค่านิยมที่สัมพันธ์กับลักษณะงานที่ท าให้บุคคล
นั้นได้ติดต่อกับผู้ร่วมงานที่ตนพอใจ โดยเฉพาะผู้ร่วมงานในระดับเดียวกันหรือต่ ากว่า 

9)  ด้านสุนทรีย์ (Esthetics) เป็นค่านิยมที่เกี่ยวกับงานที่ช่วยให้บุคคลได้สร้างสิ่ง
สวยงาม และเพ่ิมความงดงามให้แก่โลก บุคคลที่มีค่านิยมในอาชีพด้านสุนทรีย์ ส่วนมากจะเป็นบุคคล
ที่มีความสนใจงานทางศิลปะ 

10)  ด้านความมีศักดิ์ศรี (Prestige) เป็นค่านิยมที่สัมพันธ์กับงานซึ่งให้เกียรติกับ
บุคคลที่ท างานนั้น ค่านิยมในอาชีพด้านความมีศักดิ์ศรี แสดงให้เห็นว่าบุคคลปรารถนาอย่างแรงกล้าที่
จะได้รับการยอมรับ หรือนับถือจากบุคคลอื่น มากกว่าจะอยู่ในสถานะที่มีอ านาจเหนือผู้อ่ืน ค่านิยมใน
ด้านนี้จะสัมพันธ์กับบุคคลที่มีความสนใจในงานที่ต้องติดต่อกับบุคคลหลาย ๆ อาชีพ 



22 

 

11)  ด้านความอิสระ (Independence) เป็นค่านิยมที่สัมพันธ์กับงานซึ่งบุคคลที่
ท างานนั้นมีอิสระในการท างานตามที่ตนปรารถนา ค่านิยมในด้านอาชีพนี้แสดงให้เห็นว่าบุคคลท างาน
นั้น มักจะมุ่งในด้านความพึงพอใจของตนเอง 

12)  ด้านการท างานหลาย ๆ ด้าน หรือความหลากหลายของงาน (Variety) เป็น
ค่านิยมที่สัมพันธ์กับงานที่เปิดโอกาสให้บุคคลท างานหลาย ๆ ด้าน ในขณะเดียวกันงานที่ท าก็ต้องไม่
ซ้ าซาก จ าเจ ค่านิยมในอาชีพด้านนี้ แสดงให้เห็นว่าบุคคลจะท างานตามความพึงพอใจของตนมากกว่า
มุ่งท างานเพ่ืองาน 

13)  ด้านผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (Economic Returns) เป็นค่านิยมที่สัมพันธ์
กับงานที่มีรายได้ดี สามารถน ารายได้มาจัดซื้อสิ่งของเพ่ือสนองความต้องการได้ บุคคลที่มีค่านิยมใน
อาชีพด้านนี้ จึงมีความปรารถนาจะได้รับรายได้เ พ่ือมาซื้อวัตถุสิ่งของที่จะช่วยอ านวยความ
สะดวกสบายให้ตนเอง 

14)  ด้านบริการสังคม (Altruism) เป็นค่านิยมซึ่งสัมพันธ์กับงานที่สามารถให้
สวัสดิการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์บุคคลอื่น และก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลอ่ืน ค่านิยมในอาชีพ
ด้านนี้แสดงให้เห็นว่า บุคคลนั้นมีความสนใจ หรือมีค่านิยมในการบริการสังคม 

15)  ด้านการกระตุ้นให้ใช้ปัญญา ( Intellectual Stimulation) เป็นค่านิยมที่
สัมพันธ์กับงานที่เปิดโอกาสให้บุคคลได้ใช้ความคิดอย่างอิสระ ประเมินผลการท างานของตนเองจาก
การเรียนรู้ และสามารถคิดค้นสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้ 

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ประมวลแนวคิดต่าง ๆ ได้ยึดแนวคิดทฤษฎีของ Maslow 
และทฤษฎีสองปัจจัยของ Frederick Herzberg เป็นส่วนหนึ่งของตัวแปรตามในการวัดความก้าวหน้า
ในอาชีพ ซึ่งปัจจัยที่ศึกษาประกอบด้วยปัจจัย 3 ด้าน ทั้งนี้เพ่ือจะให้เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน คือ ด้านลักษณะงานที่ท า ได้ท างานตรงกับสาขาที่เรียนมาหรือได้น าความรู้มาประยุกต์ใช้งาน 
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ หลังจากส าเร็จการศึกษาได้น าวุฒิการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบการพิจาณาปรับเงินเดือนหรือการเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้นหรือไม่ และด้านความมั่นคงในการ
ท างาน เนื่องจากผู้ที่เข้ามาศึกษาต่อในระดับสูงมีวัตถุประสงค์ เพ่ือต้องการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณต์่าง ๆ และน ามาใช้พัฒนางานที่ท าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และก่อให้เกิดความพึงพอใจ
ในงานที่ท า พึงพอใจในด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับ และถือว่าเป็นหลักประกันในการ
ท างานที่สร้างความมั่นคงในการท างานได้ระดับหนึ่ง  

จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาและให้
ความหมายของลักษณะงานที่ท า ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความมั่นคงในการท างาน ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา ไว้ดังนี้  

2.3.3.1  ลักษณะงานที่ท า 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535, น. 130-131, อ้างถึงใน ปกภณ จันทศาสตร์, 2557, น. 13) 

อธิบายว่า ลักษณะของงานประกอบด้วย การที่ผู้ปฏิบัติงานรับทราบว่างานที่ท ามีความท้าทาย          
มีลักษณะสร้างสรรค์ งานมีความน่าสนใจ มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ การได้รับผิดชอบงานที่ท าสามารถ
ควบคุมการท างาน และงานนั้นมีโอกาสที่จะท างานให้เสร็จ จะท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ลักษณะงานมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและทัศนคติในการท างาน โดยลักษณะงานที่เป็นสิ่งจูง
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ใจจะมีผลให้พนักงานมีอารมณ์และความรู้สึกไปในทางบวก ท าให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างดี ในทาง
กลับกันถ้าหากว่าลักษณะงานไม่เป็นสิ่งจูงใจพนักงาน จะรู้สึกไม่ชอบงานไม่พอใจในงาน ถ้าต้องทน
ท างานในลักษณะนี้เป็นเวลานาน พนักงานจะรู้สึกเบื่อหน่าย สรุปได้ว่าคุณลักษณะงานคือ การสร้าง
ความรับรู้ การระบุคุณค่าในงานที่ท าให้สามารถสนองความต้องการบรรลุผลการปฏิบัติงาน เป็นการ
ตอบสนองความต้องการระดับหนึ่งของบุคคลอันจะก่อให้เกิดประสิทธิผลในการท างาน และ
คุณประโยชน์ต่อองค์การ 

Steers (1977, อ้างถึงใน นรินทร ใจเย็น , 2549, น. 14) ได้ให้ความหมายลักษณะงานที่
ปฏิบัติ (Job Characteristics) หมายถึง สภาพของงานที่แต่ละบุคคลรับผิดชอบปฏิบัติอยู่ ว่ามี
ลักษณะอย่างไร เช่น ความอิสระในการท างาน (Autonomy) งานที่มีคุณค่าความประจักษ์ในงาน 
(Task Identity) ความหลากหลายในงาน (Variety) งานที่มี โอกาสพบปะกับผู้ อ่ืน  (Social 
Interactions) 

Hackman and Oldham (1975, อ้างถึงใน ปกภณ จันทศาสตร์ , 2557, น. 13-14) ได้
อธิบาย เกี่ยวกับแนวความคิดการปรุงแต่งงาน เชื่อว่ามิติของงาน จะมีผลกระทบต่อสภาวะของจิตใจ
ของบุคคล และส่งผลต่อไปยังผลลัพธ์ในเรื่องผลงาน และความพึงพอใจของบุคคลผู้ปฏิบัติงาน 
คุณลักษณะงานนั้นอยู่บนพ้ืนฐานของทฤษฎีแรงจูงใจ คุณลักษณะของงานนั้นน า ไปสู่สภาวะทาง
จิตวิทยา เช่น ความเชื่อ ทัศนคติ ซึ่งเกิดขึ้นจากประสบการณ์ น าพาไปสู่การจูงใจในการท างาน                 
ผลการปฏิบัติงานที่ดี และความพึงพอใจในการท างาน โดยคุณลักษณะของงานที่ส าคัญจะมีอยู่                    
5 ปัจจัย คือ  

1)  ความหลากหลายของทักษะ (Skill Variety) คือ ในการท างานนั้นผู้ท าได้ใช้
ความรู้ หรือทักษะที่หลากหลายในการท างานมากน้อยแค่ไหน ซึ่งงานยิ่งท้าทายมากเท่าไรก็ยิ่งเพ่ิม
คุณค่ามากเท่านั้น ในทางกลับกันคืองานที่ไม่ต้องใช้ทักษะมากนัก หรือเป็นงานเดิม ๆ จะเป็นงานที่ไม่
ต้องใช้ทักษะ และอาจเป็นงานที่ซ้ าซากและไม่ก่อเกิดคุณค่าเพ่ิม  

2)  ความเกี่ยวเนื่องกันของงาน หรือมีความเป็นอันหนึ่ งอันเดียวกัน (Task 
Identity) คือ ได้ท างานนั้นเป็นชิ้นเป็นอันแค่ไหน ได้ท าจนจบกระบวนงาน หรือได้ท าเพียงบางส่วน 
บางจุดของงานเท่านั้น ซึ่งในงานตามสายการผลิตมักพบว่าพนักงานจะท างานเป็นบางส่วนของงาน  

3)  ความส าคัญของงาน (Task Significant) คือ งานนั้น ๆ มีความส าคัญและมี
คุณค่าแค่ไหน ความส าคัญนั้นอาจเป็นความส าคัญและมีคุณค่าต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือต่อองค์กร
หรือมีค่าต่อชีวิตและทรัพย์สิน หรือต่อสังคมเพียงไร และอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลอ่ืนอย่างมาก เช่น 
งานขับรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งต้องรับผิดชอบชีวิตของผู้โดยสาร  

4)  ความเป็นอิสระ (Autonomy) คือ ผู้ปฏิบัติมีอิสระในงานที่ตนเองรับผิดชอบ
แค่ไหน โดยได้ใช้ความคิด ได้ตัดสินใจด้วยตนเอง สามารถจัดตารางงานของตนเอง หรือในทางกลับกัน
อาจจะเป็นงานที่ต้องท าตามคู่มือ หรือตามค าสั่งเท่านั้น    

5)  ผลสะท้อนของงาน (Feedback) คือ ผู้ปฏิบัติงานได้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับ
ผลงานตนเองหรือไม่เพราะการได้รับข้อมูลย้อนกลับจะท าให้ได้ทราบว่า ผลงานที่เกิดขึ้นนั้นเป็น
อย่างไร มีผลต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างไร และงานนั้นประสบความส าเร็จหรือไม่  ต้องมีการแก้ไขปรับปรุง
อย่างไร เพ่ือจะได้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปเรื่อย ๆ 
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2.3.3.2  ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
ปนิดา จันทร์โพธิ์ (2542, น. 11, อ้างถึงใน สุริยะ พิบูลย์, 2549, น. 5) ให้ความหมาย

ค่าตอบแทน หมายถึง สิ่งตอบแทนที่บุคคลได้รับจากการท างาน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของการจ้างงาน 
(Employment Relationship) โดยจะอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ทั้งที่เป็นผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
โดยตรง เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง และผลตอบแทนที่ไม่ได้เป็นตัวเงินโดยตรง เช่น สวัสดิการต่าง ๆ และ
จะรวมถึงผลตอบแทนที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน แต่เป็นสิ่งที่ ได้รับจากการท างาน เช่น ตัวงานและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

ธัญญา ผลอนันต์ (2546, น. 36, อ้างถึงใน สุริยะ พิบูลย์, 2549, น. 5) ให้ความหมาย
ค่าตอบแทนว่าเป็นค ากลาง ๆ หมายถึง ค่าแรง ค่าจ้างเงินเดือน หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่องค์กรให้แก่
พนักงานเพ่ือตอบแทนการท างาน หรืออาจหมายถึง ค่าทดแทนที่องค์กรจ่ายเป็นค่าตอบแทนความ
สูญเสียต่าง ๆ ของพนักงาน ซึ่งรวมทั้งการจ่ายทางตรงและทางอ้อม เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 

ทัศนัย อาภาพาส , นิวัฒน์ กิจวิทยกุล และอมร บุญเลี้ยง (2547, น. 9) ให้ความหมาย
ค่าตอบแทน หมายถึง รูปแบบค่าตอบแทนทางการเงินหรือการบริการที่สามารถจับต้องได้ หรือ
ผลประโยชน์ที่พนักงานได้รับจากความสัมพันธ์ในการจ้างงาน หรือรางวัลตอบแทนโดยการแลกเปลี่ยน
กับการท างาน ซึ่งอาจประกอบไปด้วย ค่าจ้าง เงินเดือน โบนัส หรือรางวัลเหมาจ่าย รวมถึงประโยชน์
อ่ืน ๆ 

สุริยะ พิบูลย์ (2549, น. 6) ให้ความหมายค่าตอบแทน คือ สิ่งที่นายจ้างมอบให้แก่ลูกจ้าง 
เพ่ือตอบแทนการท างาน ซึ่งอาจจะจ่ายให้ในรูปของเงินหรือสิ่งของ และอาจจะจ่ายให้เป็นการประจ า
หรือครั้งคราว โดยอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันทั้งที่เป็นค่าตอบแทนทั้งหมดที่เป็นตัวเงินโดยตรง เช่น 
ค่าจ้าง เงินเดือน และค่าตอบแทนทั้งหมดที่ไม่ได้เป็นตัวเงินโดยตรง เช่น สวัสดิการและผลประโยชน์
เกื้อกูล นอกจากนี้ยังรวมถึงผลตอบแทนด้านความสัมพันธ์ที่ลูกจ้างได้รับจากการท างาน เช่น การยก
ย่องและการให้ต าแหน่ง การมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถมีความน่าสนใจ การให้โอกาสใน
การเรียนรู้และมีโอกาสก้าวหน้า รวมถึงการให้ความมั่นคงในการท างาน เป็นต้น  

Walton (1974, pp. 12-16, อ้างถึงใน สมพร สัง ข์ เ พ่ิม , 2555, น . 26-27) ได้กล่าวถึ ง
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม คือ ค่าตอบแทนเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตการท างานได้ 
เนื่องจากบุคคลทุกคนมีความต้องการทางเศรษฐกิจ และจะมุ่งท างานเพ่ือให้ได้รับการตอบสนองทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งความต้องการนี้เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการมีชีวิตอยู่รอดของบุคคล นอกจากจะสร้างความ
คาดหวังในค่าตอบแทนส าหรับตนแล้ว บุคคลยังมองในเชิงเปรียบเทียบกับผู้อ่ืน ในประเภทของงาน
แบบเดียวกัน ดังนั้นเกณฑ์ในการตัดสินเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่จะบ่งชี้ว่ามีคุณภาพชีวิตการท างานนั้ น 
จะพิจารณาในเรื่องความเพียงพอคือ ค่าตอบแทนที่ได้จากการท างานนั้นเพียงพอที่จะด ารงชีวิตตาม
มาตรฐานของสังคมและความยุติธรรม ซึ่งจะประเมินจากความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนกับ
ลักษณะงาน และพิจารณาได้จากการเปรียบเทียบค่าตอบแทนที่ได้รับจากงานของตนกับงานอ่ืนที่มี
ลักษณะการท างานคล้าย ๆ กัน 

Henderson (1989, pp. 331-332, อ้างอิงใน ทัศนัย อาภาพาส, นิวัฒน์ กิจวิทยกุล และ
อมร บุญเลี้ยง, 2547, น. 7) ได้กล่าวว่า ค่าตอบแทนเป็นเครื่องมือที่ส าคัญทางการบริหาร ในการ
ดึงดูดใจให้คนท่ีมีความสามารถมาสมัครท างานกับองค์กร ตลอดจนการธ ารงรักษาบุคลากรขององค์กร
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ให้ท างานกับองค์กรไปนาน ๆ นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนซึ่งองค์กรก าหนดขึ้น  
จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้บุคลากรในองค์กรมีความตั้งใจและเต็มใจ ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผล
ส าเร็จ ตามที่องค์กรได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ปริมาณและคุณภาพของบุคลากรที่องค์กรมีอยู่จะมี
ความสัมพันธ์กับสินค้าและบริการที่องค์กรผลิต หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าความส าเร็จขององค์กร
ขึ้นอยู่กับบุคลากรขององค์กรนั้นเอง การที่บุคคลท างานให้องค์กรย่อมต้องการแลกเปลี่ยนการท างาน 
ในรูปของค่าตอบแทนที่ยุติธรรมเพียงพอและเป็นที่พึงพอใจ การบริหารค่าตอบแทนจึงเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญต่อความอยู่รอดขององค์กรในระยะยาว  

2.3.3.3  ความมั่นคงในการท างาน  
ความมั่นคงในการท างาน มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย ไว้ดังนี้ 
วิกรม อัศวิกุล (2541, น. 11) ได้กล่าวว่า ความมั่นคงในการท างาน เป็นสภาพจิตใจและ

ความรู้สึกของบุคคลที่เกิดจากการรับรู้หรือประเมินปัจจัยต่าง ๆ ในองค์กรที่แสดงถึงการจ้างงานที่
แน่นอนการให้ความคุ้มครองป้องกัน การมีหลักประกันในการท างานและมีผลตอบแทนจากการ
ท างาน ทั้งในขณะที่บุคคลปฏิบัติงานอยู่ในองค์กร และหลังจากที่บุคคลออกจากองค์กรไปแล้ว 

นอกจากนี้ วิกรม อัศวิกุล (2541, น. 11-12) กล่าวถึงความส าคัญของความมั่นคงในการ
ท างานไว้ 3 ประการคือ 

1)  ความมั่นคงในการท างานเป็นเครื่องกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานมีความขยันหมั่นเพียร
ในการท างาน กล่าวคือ เมื่อพนักงานหรือลูกจ้างมีหลักประกันในการท างานมีความแน่ใจว่าหาก
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนแล้วจะได้รับการพิจารณาโดยไม่ล าเอียง ย่อมเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความ
ขยันหมั่นเพียรในการท างาน แต่ละบุคคลมีจุดหมายในการท างานแตกต่างกันไป บางคนต้องการ
ท างานที่มีต าแหน่งสูงสุด บางคนต้องการเพียงรายได้เลี้ยงครอบครัว บางคนท างานเพ่ือเกียรติ แต่ไม่
ว่าบุคคลจะท างานเพ่ือวัตถุประสงค์ใดก็ตาม หากงานนั้นไม่มีความมั่นคง ท างานอย่างไม่มีความสุข
หรือไม่อิสระแก่ตน ต้องคอยหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลา ฐานะของพนักงานหรือลูกจ้างก็จะเสื่อม และ
เกิดความเสียหายขึ้น เครื่องกระตุ้นในการท างานนั้นมีหลายอย่าง เช่น ผลตอบแทนที่น่าพอใจ การมี
สภาพการท างานที่ดี รวมทั้งมีความมั่นคงในการท างานด้วย ในบรรดาสิ่งเหล่านี้ได้มีการวิจัย และ
ทดสอบว่าบุคคลต้องการสิ่งใดมากที่สุด ปรากฏว่าความมั่นคงในการท างานเป็นสิ่งที่พึงประสงค์
มากกว่าสิ่งอ่ืน ๆ 

2)  ความมั่นคงในการท างานช่วยให้พนักงานหรือลูกจ้างมีขวัญก าลังใจดีขึ้น ขวัญ
ก าลังใจเป็นสิ่งส าคัญ ผลงานที่ได้รับจากพนักงาน หรือลูกจ้างที่มีขวัญเสียย่อมสู้ผลงานของพนักงาน
หรือลูกจ้างที่มีขวัญดีไม่ได้ หากพนักงานหรือลูกจ้างต้องหวาดระแวงอยู่เสมอว่างานที่ตนท าอ าจไม่
ถูกใจผู้บังคับบัญชา โดยผู้บังคับบัญชาเอาเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับหน้าที่การงานเข้ามา
เกี่ยวข้องในการท างาน หรือต้องหวาดระแวงว่าตนอาจถูกกลั่นแกล้งไม่ได้รับความเป็นธรรม เกิด
ความรู้สึกไม่ม่ันคงในการท างาน ขวัญของพนักงานหรือลูกจ้างก็จะเสีย 

3)  ความมั่นคงในการท างานเป็นเครื่องกระตุ้นให้การท างานดีขึ้น และเป็นเครื่อง
บ ารุงขวัญในการท างาน แล้วผลการท างานอันเป็นจุดหมายที่แท้จริงของการให้ความมั่นคงก็จะดีขึ้น
เป็นเงาตามตัว ความมั่นใจ หรือความสบายใจของพนักงานหรือลูกจ้างในการปฏิบัติงาน โดยมีความ
มั่นคงนั้นเป็นเครือ่งช่วยในการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์แก่นายจ้างโดยตรง  
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ประสิทธิ์ชัย พิภักดี (2552, น. 46, อ้างถึงใน อัครเดช ไม้จันทร์, 2560, น. 33) ได้สรุปไว้ว่า 
ความมั่นคงก้าวหน้าในงาน หมายถึง ลักษณะงานที่ก าลังท าอยู่มีความเหมาะสม และท าให้รู้สึกว่าจะมี
อนาคตที่ดีขึ้น งานที่ปฏิบัติมีความท้าทาย และกระตุ้นให้เกิดความต้องการอยากจะท างาน งานที่ท า
อยู่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา การจัดการระบบการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
มีความเหมาะสมกับบุคลากรที่มีอยู่ มีโอกาสเรียนรู้ระบบงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ และมีโอกาส
ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ การให้โอกาสศึกษาต่อ การจัดฝึกอบรมทักษะในการท างาน 
การจัดสัมมนาเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ และคุณวุฒิให้กับพนักงาน มีงบประมาณสนับสนุน มีคู่สัญญาณ
และมีค าสั่งการปฏิบัติงานที่ท าให้สามารถท างานได้อย่างสะดวกและง่ายขึ้น การได้รับความยุติธรรม
ในการพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง เลื่อนขั้นเงินเดือน ท าให้มีความรู้สึกชอบและสนุกกับงานที่ท า  

อัครเดช ไม้จันทน์ (2560, น. 34) ได้ให้ความหมายความมั่นคงก้าวหน้าในงาน หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงในบทบาทการท างาน การได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ พัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของตนเอง หรือได้รับการพิจารณาความดีความชอบ การได้รับค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมตามความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีในการท างาน เพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ความรู้สึกมั่นคงในการท างาน นอกจากจะมีความส าคัญในการเสริมสร้างขวัญก าลังใจแล้ว  
ยังมีความส าคัญในฐานะที่เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานล าดับที่ 2 ตามทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ
ของมนุษย์ 5 ขั้นของ Maslow (1954)  

นอกจากทฤษฎีของ Maslow แล้ว ตามทฤษฎีของ Herzberg (1959) ได้จัดความต้องการ
มั่นคงในการท างานไว้ในปัจจัยบ าบัด โดยเขาได้แยกปัจจัยที่จูงใจมนุษย์ออกเป็น 2 ปัจจัย ได้แก่ 

1)  ปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) หมายถึง ปัจจัยที่ค้ าจุนให้แรงจูงใจในการ
ท างานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ได้แก่ เงินเดือน สวัสดิการ ความมั่นคงในงาน และชี วิตส่วนตัว 
สภาพการท างาน ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน กระบวนการปฏิบัติงานในหน่วยงาน นโยบาย และการ
บริหารงานของหน่วยงาน เป็นต้น 

2)  ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) หมายถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวงาน ซึ่งท า
ให้เกิดแรงจูงใจในการท างานและมีความพึงพอใจในงาน ได้แก่ การยอมรับนับถือในผลงาน การได้รับ
การยกย่อง ความรับผิดชอบที่เพ่ิมข้ึน ความก้าวหน้าในงาน และงานที่มีลักษณะท้าทาย เป็นต้น 

วิกรม อัศวิกุล (2541, น. 12-13) ได้สรุปถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมั่นคงในงานอันได้แก่ 
การจ่ายค่าจ้างตอบแทน ความส าคัญของตนต่อองค์กร การยอมรับนับถือ ความยุติธรรม ความ
รับผิดชอบ ความส าเร็จของงาน ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและ
เพ่ือนร่วมงาน นโยบายและการบริหารงาน และสภาพการท างาน  

การวิจัยครั้ งนี้ ผู้ วิจัยได้ เลือกปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ ไว้  3 ด้าน 
ประกอบด้วย ลักษณะงานที่ท า ต้องเป็นงานที่มีความท้าทาย มีลักษณะสร้างสรรค์ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้อง
น าความรู้ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้กับงาน เพ่ือให้เกิดคุณค่าของงานเพ่ิม
มากขึ้นกว่าเดิม เมื่อท างานดีมีประสิทธิภาพแล้วสิ่งที่ตามคือ การได้รับรางวัลเป็นค่าตอบแทน              
อาจเป็นในรูปของตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินโดยตรงก็ได้ เช่น สวัสดิการต่าง ๆ หรือการได้รับการยกย่อง 
และการได้รับต าแหน่งที่สูงขึ้น และความก้าวหน้าในอาชีพด้านสุดท้าย คือ ความมั่นคงในการท างาน 
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ซึ่งผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจกับลักษณะงานที่ก าลังท าอยู่  มีความเหมาะสม ท้าทาย มีการพัฒนา
งานอยู่ตลอดเวลา ได้รับการยอมรับในผลงาน รวมถึงมีความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ซึ่งถือเป็น
หลักประกันในการท างานและมีผลตอบแทนการท างานขณะที่ปฏิบัติงานในองค์หรือหลังจากที่บุคคล
ออกจากองค์กรไปแล้ว 

 
2.4  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
อารี เพชรผุด (2518, อ้างถึงใน จีรนันท์ ไวยศรีแสง, 2552, น. 47) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่

มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสายการเรียนของนักเรียนประถม ผลปรากฏว่ามีสิ่งที่มีอิทธิพลตามล าดับ
ต่อไปนี้ 

1)  การเลือกตามความถนัด ความสนใจและเหตุผลส่วนตัวของนักเรียน  
2)  เลือกเพราะเกียรติยศ ชื่อเสียงเป็นส าคัญ คือ ถ้ามีโอกาสเรียนต่อสูงได้ปริญญา

จะน าชื่อเสียงมาสู่วงศ์ตระกูล 
3)  เลือกเพราะอิทธิพลของรายได้ท่ีเป็นเงิน เช่น เรียนสูงจะได้เงินเดือนสูง  
4)  เลือกเพราะลักษณะของงาน เช่น ต้องการประกอบอาชีพที่มีความม่ันคง ไม่ต้อง

ใช้ก าลังมาก อาชีพต้องก้าวหน้า อาชีพที่แต่งกายสวยงาม มีระเบียบ 
5)  เลือกเพราะอิทธิพลกลุ่ม เช่น บิดามารดาเป็นผู้แนะน า ครูเป็นผู้แนะน าแต่เพ่ือน

มีอิทธิพลน้อย  
มณฑารัตน์ ชูพินิจ (2540, น. 90) ได้ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบในการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช พบว่า องค์ประกอบที่มี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ เกรดเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา แสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูง (เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ก็จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับอุดมศึกษาสูงขึ้นด้วย  

สุทธิมล ศรีโชติ (2543, น. 1-2, อ้างถึงใน สุษมา น้อยส าราญ, 2544, น. 24) ได้ศึกษาเรื่อง 
ความก้าวหน้าในอาชีพของบัณฑิต สังคมสงเคราะห์ในกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ พบว่า ปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้า ได้แก่ หน่วยงาน อายุ  สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา ปีที่จบ
การศึกษา วุฒิการศึกษาที่ใช้เมื่อแรกเข้าปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน วิธีการและเหตุผลที่เข้า
ปฏิบัติงาน ต าแหน่งและสายงาน ประสิทธิภาพในการท างาน ความรับผิดชอบในหน้าที่ ผลการ
ปฏิบัติงาน และความคิดสร้างสรรค์ 

จินตนา จิตต์จ านงค์ และคณะ (2545, อ้างถึงใน ธิติมา พลับพลึง และคณะ, 2551, น. 11)               
ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีงานท า การศึกษาต่อและความพึงพอใจต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
พ.ศ. 2541 ของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีงาน
ท าได้แก่ เกรดเฉลี่ย 2.51-3.00 และสาขาวิชาชีววิทยา คิดเป็นร้อยละ 38.2 ส่วนบัณฑิตท่ีว่างงานส่วน
ใหญ่ มีเกรดเฉลี่ย 2.00-2.50 คิดเป็นร้อยละ 67.1 และส่วนมากเป็นบัณฑิตสาขาชีววิทยา ส าหรับ
การศึกษาต่อส่วนใหญ่บัณฑิตท่ีศึกษาต่อจะมีเกรดเฉลี่ย 2.51-3.00 และส่วนมากเป็นบัณฑิตสาขาเคมี 
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รักษพล พันธ์ชาติ  (2545, อ้างถึงใน ครองทรัพย์ วงศ์ม่าน, 2552, น. 52) ได้ศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ศึกษาเฉพาะ
กรณีส่วนกลาง พบว่า เพศ สถานภาพสมรส สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา สาขาที่ส าเร็จการศึกษา และ
อาชีพของบิดา ไม่ก่อให้เกิดความแตกต่างกันในเรื่องโอกาสก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการ แต่อายุตัว 
อายุข้าราชการ ระดับการศึกษา มีผลต่อโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการแตกต่างกัน โดย
ส่วนรวมโอกาสก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีโอกาสก้าวหน้า
ในระดับปานกลาง 

ณัฐพงศ์ บัวจันทร์ (2546) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าในอาชีพ
ข้าราชการทหารของนายทหารประทวน: ศึกษากรณีของกองทัพที่ 1, 2 และ 3 สังกัดกรมทหารราบที่ 
11 รักษาพระองค์ ผลการวิจัยปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เวลาครองต าแหน่งปัจจุบันมีความสัมพันธ์กับ
ความก้าวหน้าในอาชีพ ในขณะที่ อายุ สถานภาพสมรส รายได้รวมของครอบครัว สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิการศึกษา อายุราชการ เวลาครองยศปัจจุบัน และการได้รับรางวัลไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความก้าวหน้าในอาชีพ ส่วนปัจจัยด้านลักษณะงาน พบว่า ความผูกพันต่อองค์กร ความใกล้ชิด
ผู้บังคับบัญชา และความพึงพอใจในงาน มีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าในอาชีพ 

พรชัย กายข า (2548, น. 73-74, อ้างถึงใน ครองทรัพย์ วงศ์ม่าน, 2552, น. 52-53) ไดศ้ึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร 
กรณีศึกษากองบังคับการต ารวจนครบาล 9 พบว่า ปัจจัยในด้านระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อายุ
ราชการ สายงานที่รับผิดชอบ ไม่มีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการต ารวจชั้น
สัญญาบัตร สังกัดกองบังคับการต ารวจนครบาล 9 แต่ปัญหาและอุปสรรคของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับความก้าวหน้าในอาชีพ คือ การวัดผลของผู้บังคับบัญชาขาดความเป็นธรรม น าไปสู่การวัดผลการ
ปฏิบัติงานที่ขาดความชัดเจน อุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ไม่มีความพร้อมในการที่จะใช้
ปฏิบัติงาน ตลอดจนในเรื่องของรายได้ท่ีไม่พอเพียงกับค่าครองชีพ 

จินตนา มังคละกนก (2550, อ้างถึงใน รัชดาภรณ์ ปิ่นรัตนานนท์, 2557, น.28) ได้ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการหางานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ พบว่า สถานภาพการท างานปัจจุบันและระยะเวลาที่ศึกษา มีความสัมพันธ์กับประเภทและ
ระยะเวลาของหลักสูตรระดับปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 บัณฑิตส่วนใหญ่
ส าเร็จการศึกษาตรงตามหลักสูตร ได้งานท าทันทีหลังส าเร็จการศึกษา โดยประกอบอาชีพพนักงาน/
ลูกจ้างเอกชน ระยะเวลาที่ได้งานมีความสัมพันธ์กับประเภทและระยะเวลาของหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สถานภาพการท างานปัจจุบันมีความสัมพันธ์กับผล
การเรียนเมื่อส าเร็จการศึกษาโดยผลการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 2.51-3.24 ประเภทงานที่ท าไม่มี
ความสัมพันธ์กับผลการเรียน การน าความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับหน้าที่การท างาน มี
ความสัมพันธ์กับการท างานที่ตรงหรือสอดคล้องกับสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

จีรนันท์ ไวยศรีแสง (2552, น. 94) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบ
อาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับ
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ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 276 คน ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ คณะ ภูมิล าเนา และบิดามารดาหรือผู้ปกครองคาดหวังในการประกอบ
อาชีพของนักศึกษา ปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ สถานศึกษาหรือ
มหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ย อาชีพบิดาหรือผู้ปกครอง อาชีพมารดาหรือผู้ปกครอง รายได้ของครอบครัว 
ปัจจัยจูงใจด้านองค์กร ด้านความสัมพันธ์กับครอบครัว และด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน 

ศิริวรรณ ไตรสรลักษณ์ (2551, น. 50-55) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ประกอบอาชีพของบัณฑิต กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพอยู่ในระดับมาก ทั้ง 5 ด้าน โดยค่าเฉลี่ยล าดับแรก คือ ด้านความมั่นคง
ในการท างาน รองลงมาคือ ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือร่วมงาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้าน
ความก้าวหน้าในอาชีพ และล าดับสุดท้าย คือ ด้านลักษณะงาน และการหาความสัมพันธ์ของคณะที่
นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันและเกรดเฉลี่ยสะสม มีความสัมพันธ์กับการเลือกประกอบอาชีพ
ของนักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญ  

สิริวัชร รักธรรม (2553, น. 48-51) ได้ศึกษาเรื่อง ความก้าวหน้าในอาชีพของลูกจ้างใน
องค์กรพัฒนาเอกชน โดยศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพ 5 ด้าน คือ ปัจจัยด้านเพศ 
อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา และประสบการณ์การท างาน สรุปได้ดังนี้ 

1)  ปัจจัยด้านเพศ อายุ และสถานภาพสมรส มีผลโดยตรงต่อความก้าวหน้าใน
อาชีพของลูกจ้างในองค์กรพัฒนาเอกชนน้อยมาก แต่อาจมีผลทางอ้อม คือ ถ้าเกี่ยวกับเพศส่วนใหญ่
จะเป็นเพศหญิงที่ท างานและมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านสถานภาพสมรส ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโสดยัง
ไม่ได้แต่งงานมีครอบครัว ถ้าลูกจ้างที่สมรสแล้วอาจมีปัญหาอุปสรรคในการท างานเนื่องจากอาจจะ
ต้องเบียดบังเวลาส าหรับครอบครัว ส าหรับอายุมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านประสบการณ์ ก็จะส่งผล
ทางอ้อมต่อความก้าวหน้าในอาชีพของลูกจ้างด้วยเช่นเดียวกัน คือ อายุมากขึ้นการสั่งสมประสบการณ์
ก็มีมากขึ้นตามไปด้วย 

2)  ปัจจัยด้านการศึกษา มีความสัมพันธ์ต่อความก้าวหน้าในอาชีพด้านต าแหน่งและ
ค่าตอบแทนน้อยมาก แต่มีผลในเรื่องความก้าวหน้าในด้านการพัฒนาศักยภาพของลูกจ้างเป็นอย่างยิ่ง 
การศึกษาจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความจ าเป็นในการได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท างานของ
ลูกจ้าง เช่น ถ้าลูกจ้างจบการศึกษาในระดับน้อย ก็มีความจ าเป็นในการที่จะต้องพัฒนาศักยภาพ
เพ่ิมเติมมากขึ้น ในด้านการด าเนินงานขององค์กรเอกชนส่วนใหญ่การคัดสรรคนเข้าท างานในองค์กร 
ปัจจัยเรื่องการศึกษาสูงสุดอาจจะเป็นปัจจัยที่มีการค านึงน้อยมาก แต่จะมุ่งเน้นว่าคนท างานคนนี้ มี
ประสบการณ์ในการท างานอย่างไร เหมาะสมกับต าแหน่งงานใดบ้าง แล้วด าเนินการพัฒนาศักยภาพ
ไปตามความจ าเป็น ยกเว้นต าแหน่งงานที่มีความส าคัญและต้องอาศัยคุณสมบัติพิเศษ อันเนื่องมาจาก
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การได้รับการศึกษาเฉพาะด้านเท่านั้น ที่องค์กรพัฒนาเอกชนจะต้องก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครไว้
อย่างชัดเจน ซึ่งจะมีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพในเรื่องของต าแหน่งงาน และค่าตอบแทนในตอน
แรกรับเข้าท างานเท่านั้น 

3)  ปัจจัยด้านประสบการณ์การท างานเป็นปัจจัยที่มีผลโดยตรงและมีความส าคัญ
ต่อความก้าวหน้าในอาชีพทั้ง 3 ด้าน คือ ต าแหน่งงาน ค่าตอบแทน และการพัฒนาศักยภาพ โดยที่
ประสบการณ์การท างานมีผลโดยตรงทั้งในระยะแรกรับเข้าท างาน และระหว่างการท างาน                   
โดยระยะแรกเข้าท างานนั้นจะมีผลในการก าหนดต าแหน่งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
ค่าตอบแทน รวมถึงการเตรียมในเรื่องการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมเติมเพ่ือให้มีความเหมาะสมมากขึ้น           
กับต าแหน่งงานและค่าตอบแทน และระหว่างการท างานการสะสมประสบการณ์ของลูกจ้างก็มีส่วนใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นต่าง ๆ ภายในองค์กร  

สมิดานันท์ ศรีวาสโนดม และณกมล จันทร์สม (2557)  ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของพยาบาลทหารบก กรณีศึกษาเฉพาะ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคล อายุ สถานภาพสมรส ประสบการณ์ท างาน ระดับชั้นยศ ต าแหน่งงาน รายได้สุทธิต่อเดือนโดย
เฉลี่ย หน่วยงานที่สังกัด และการศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง มีผลต่อความส าเร็จในวิชาชีพของพยาบาล
ทหารบก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ระดับการศึกษา
สูงสุด ไม่มีผลต่อความส าเร็จในวิชาชีพของพยาบาลทหารบก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแตกต่างกัน 
แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าในสายงานวิชาชีพพยาบาลนั้นระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้น บางครั้งอาจไม่มีผลต่อความส าเร็จในวิชาชีพ เนื่องจากในงานพยาบาลนั้นเป็นงานที่
ต้องอาศัยทักษะ ประสบการณ์การท างาน รวมถึงความช านาญเฉพาะทางในการน าไปสู่ความก้าวหน้า
และความส าเร็จ 

Edmiston and Star (1948, อ้างถึงใน จีรนันท์ ไวยศรีแสง, 2552, น. 52) ได้ศึกษาถึงสิ่งที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกอาชีพของเด็ก โดยใช้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในรัฐโอไฮโอ 
จ านวน 1,018 คน พบว่า สิ่งที่เป็นแรงจูงใจต่อการเลือกอาชีพของนักเรียน คือ การได้มีโอกาสรับใช้
เพ่ือนมนุษย์ด้วยกันเป็นอันดับหนึ่ง รองลงไปเป็นความพึงพอใจงานนั้น การได้รับค่าตอบแทนที่ 
เหมาะสม การได้รับการยกย่องจากผู้อ่ืน และความม่ังคงของงานตามล าดับ 

Ohashi and Tachibanaki (1998, อ้างถึงใน  อัษฎางค์  ตันติธีระศักดิ์ , 2558, น . 5-6)                  
ได้กล่าวถึงแนวคิดเรื่อง Signaling เกิดจากปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูล (Information 
Asymmetry) กล่าวคือ บริษัทที่ต้องการจ้างพนักงานใหม่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับคนที่มาสมัครงานเท่ากับ
ตัวคนนั้นเอง และยิ่งมีผู้สมัครงานมากเท่าไรก็ย่อมต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกคนที่คิด
ว่าจะมีคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการขององค์กร จึงอาศัยสัญญาณจากมหาวิทยาลัยที่ศึกษาจบ 
เกรดเฉลี่ยที่จบ มาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเพ่ือลดความเสี่ยงในการคัดเลือกคน  โดยเชื่อว่าคนที่
สามารถเข้าเรียนและจบมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้ และคนที่จบมาด้วยเกรดเฉลี่ยที่สูง มีความเป็นไป
ได้สูงที่จะเป็นคนที่มีคุณภาพ มีความสามารถอดทนทุ่มเทกับการท างานหนัก ๆ เพ่ือองค์กรได้ เพราะ
กว่าจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังได้ และเรียนจบมาด้วยเกรดเฉลี่ยที่สูงได้ ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ในระดับ
หนึ่งแล้วว่าน่าจะเป็นคนที่มีวินัยในการท างานสูง และคณาจารย์ผู้สอนได้คัดเลือกมาแล้วในระดับหนึ่ง  
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DeVaro and Waldman (2012) ได้น าเสนอผลการศึกษาในบทความเรื่อง The Signaling 
Role of Promotions: Further Theory and Empirical Evidence ชี้ว่าการเลื่อนข้ันเลื่อนต าแหน่ง 
(Promotion) เป็นการส่งสัญญาณเพ่ือให้ทราบถึงความสามารถของพนักงาน บ่งบอกว่าพนักงานที่
ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ผลการศึกษาพบว่า การเลื่อนขั้นเลื่อน
ต าแหน่งส่งสัญญาณบางอย่างเกี่ยวกับการศึกษา โดยพบว่าพนักงานที่จบการศึกษาสูงกว่ามักจะได้
เลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งก่อน เพราะบริษัทให้ความส าคัญกับการศึกษาและมองว่าผู้ที่จบการศึกษาสูง
กว่าย่อมมีศักยภาพสูงกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Cohn and Geske (1990, อ้างถึงใน 
อัษฎางค์ ตันติธีระศักดิ์, 2558, น. 7) ที่กล่าวว่า การลงทุนในการศึกษา คือ การลงทุนที่ให้ผู้ลงทุนมี
ความรู้ ความสามารถเพ่ิมขึ้น มีศักยภาพที่สูงขึ้น นอกจากนี้ Cohn and Geske ยังได้กล่าวอีกว่า
ในทางกลับกัน การลงทุนการศึกษาเป็นเหมือนการส่งสัญญาณถึงความน่าเชื่อถือ เพ่ือให้ผู้รับสัญญาณ
เชื่อว่าผู้ลงทุนมีความรู้ความสามารถ ซึ่งทั้ง 2 มุมมองต่างมีจุดมุ่งหมายเดียว คือ การได้รับการยอมรับ
จากผู้ที่ได้รับสัญญาณ และสร้างมูลค่าให้กับตนเอง 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าใน
อาชีพ คือ ปัจจัยด้านการศึกษาได้มีนักวิชาการหลายท่านให้ความเห็นว่า สถานบันที่ส าเร็จการศึกษา 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาที่ส าเร็จ เกรดเฉลี่ย รางวัลที่ได้รับ มีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าในอาชีพ 
แต่ทั้งนี้อาจจะยังไม่เห็นความชัดเจนมากนัก ซึ่งปัจจัยด้านการศึกษาเป็นเพียงแค่ใบเบิกทางในการหา
งานท า หรือเป็นขั้นเริ่มต้นของการท างาน ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ก าลังค้นหาตนเองหรือขั้นวางรากฐานทาง
อาชีพอยู่ ทั้งนี้ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพ ได้แก่ ความรู้ความสามารถ ทักษะ 
ประสบการณ์ ต าแหน่งงาน ค่าตอบแทนที่ได้รับ ลักษณะงานที่ท า ความพึงพอใจในงาน และ
พฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อการท างาน เป็นต้น 

 
2.5  ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
2.5.1  ข้อมูลทั่วไป 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เป็นสถาบันของรัฐที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะ

ระดับบัณฑิตศึกษา  สถาบันได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2509 โดยถือ
ก าเนิดจากแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ปัจจุบันสถาบันได้
ด าเนินงานมาครบรอบ 53 ปี ในวันที่ 1 เมษายน 2562  

การจัดการเรียนการสอนของสถาบันได้เน้นศาสตร์ด้านการบริหารและการพัฒนา ในปี
การศึกษา 2562 สถาบันมีการเรียนการสอน 11 คณะ 1 วิทยาลัย คือ 1) คณะรัฐประศาสนศาสตร์   
2) คณะบริหารธุรกิจ 3) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 4) คณะสถิติประยุกต์ 5) คณะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 6) คณะภาษาและการสื่อสาร 7) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 8) คณะนิติศาสตร์                 
9) คณะการจัดการการท่องเที่ยว 10) คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 11) คณะบริหาร
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และ 12) วิทยาลัยนานาชาติ  มีการจัดการเรียนการสอน จ านวน 45 หลักสูตร 
เป็นหลักสูตรปริญญาโท 28 หลักสูตร (ภาษาไทย 23 หลักสูตร และนานาชาติ 5 หลักสูตร) หลักสูตร
ปริญญาเอก 17 หลักสูตร (ภาษาไทย 7 หลักสูตร และนานาชาติ 10 หลักสูตร) ซึ่งมีการจัดการเรียน
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ทั้งแบบเต็มเวลา “ภาคปกติ” นอกเวลาราชการ “ภาคพิเศษ” และมีศูนย์นอกที่ตั้งเพ่ือขยายโอกาส
ทางการศึกษาออกไปสู่ภูมิภาคทั้งหมด 4 คณะ คือ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ท าการเปิดสอนนอก
ที่ตั้ง 6 ศูนย์ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัด
สงขลา จังหวัดชลบุรี คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้ท าการเปิดสอนนอกที่ตั้ง 1 ศูนย์ ได้แก่ 
จังหวัดยะลา คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้ท าการเปิดสอนนอกที่ตั้ง 1 ศูนย์ ได้แก่ จังหวัด
ระยอง และคณะการจัดการการท่องเที่ยว ได้ท าการเปิดสอนที่จังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ NIDA มีงาน
ด้านการวิจัย ฝึกอบรม และบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และ
ประชาชนทั่วไป 

 
2.5.2  การจัดการศึกษาตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วย

การศึกษา พ.ศ. 2557 (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2557) 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และ
ระดับปริญญาเอก ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 11 แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และมติสภาสถาบัน
บัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์  ในการประชุ มครั้ ง ที่  4/2557 เมื่ อ วั นที่  9 เมษายน 2557  
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงตราข้อบังคับไว้ในข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ผู้วิจัยขอสรุปข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.5.2.1  ประเภทนักศึกษา นักศึกษาของสถาบันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  
1)  นักศึกษาสามัญ ได้แก่ นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักสู ตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก หรือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
อ่ืน ๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน  

2)  นักศึกษาสมทบ ได้แก่ นักศึกษาที่สถาบันรับขึ้นทะเบียนจากบุคคล หรือ
หน่วยงานขอส่งเข้าศึกษาในวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาในหลักสูตรตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตขึ้นไป โดยไม่มีสิทธิ์รับประกาศนียบัตรหรือปริญญา 

3)  นักศึกษาสมทบพิเศษ ได้แก่ นักศึกษาที่สถาบันรับเข้าศึกษาในขณะที่ยังไม่
ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยต้องศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิตหรือเทียบเท่า 

2.5.2.2  การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเข้าเรียน 
1)  ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็น

นักศึกษาสามัญตามวันเวลาที่สถาบันก าหนด กรณีนักศึกษาสมทบจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
สมทบก่อนเปิดภาคเรียน กรณีนักศึกษาสมทบพิเศษให้เป็นไปตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ในกรณีที่มีความจ าเป็นและเหมาะสม คณบดีคณะที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษาอาจสั่งการให้
ขยายระยะเวลาการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องเหลือเวลาเรียนแต่ละวิชาไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
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2)  นักศึกษาจะเป็นนักศึกษาสามัญในสถาบันเกินกว่าหนึ่งหลักสูตรในขณะเดียวกัน
มิได้ ยกเว้นจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ทคอ.การศึกษา 

3)  ในการลงทะเบียนเข้าเรียนวิชาหนึ่งวิชาใดแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาสามัญ
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้แนะน า และนักศึกษาสมทบจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ผู้สอนวิชานั้น ๆ หรือคณบดี 

4)  นักศึกษาจะเข้า ฟังการบรรยายได้ต่อ เมื่ อได้ลงทะเบียนเข้า เรียนวิชา 
นั้น ๆ แล้ว 

5)  การลงทะเบียน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ลงทะเบียนเข้าเรียนเพ่ือหน่วยกิต 
ลงทะเบียนเข้าเรียนเพ่ือร่วมฟัง และลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพ 

6)  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเข้าเรียนตามวันเวลาที่สถาบันก าหนด 
7)  ในภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ นักศึกษาสามัญจะลงทะเบียนเข้าเรียนได้ดังนี้ 

(1)  นักศึกษาระดับปริญญาโท จะลงทะเบียนเข้าเรียนในภาคการศึกษาปกติ 
ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต หรือเกินกว่า 12 หน่วยกิตไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดี แต่ต้องไม่เกิน 
15 หน่วยกิต ทั้งนี้ ไม่นับรวมวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต วิชาที่ก าหนดให้เรียนก่อนเปิดภาคและวิชา
วิทยานิพนธ์ในส่วนแรก (3 หน่วยกิต) ส าหรับภาคฤดูร้อนนักศึกษาจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดี แต่ต้องไม่เกิน 9 หน่วยกิต  

(2)  นักศึกษาระดับปริญญาเอก การลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาให้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด โดยจะลงทะเบียนเข้าเรียนในภาคการศึกษาปกติ
ต่ ากว่า 6 หน่วยกิต หรือเกินกว่า 12 หน่วยกิตไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดี ทั้งนี้ไม่นับรวม
วิชาที่ไม่นับหน่วยกิตและวิชาวิทยานิพนธ์ในส่วนแรก (6 หน่วยกิต) ส าหรับภาคฤดูร้อนนักศึกษาจะ
ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดี 

2.5.2.3  วิทยานิพนธ์ นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโท ผู้ได้ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามแผน
ที่จะต้องท าวิทยานิพนธ์ จะต้องเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณบดี โดยผ่านอาจารย์ผู้
แนะน าเพื่อพิจารณาด าเนินการ และต้องได้รับการอนุมัติภายใน 2 ภาคการศึกษา (ไม่นับภาคฤดูร้อน) 
นับจากภาคสุดท้ายของการศึกษารายวิชาครบถ้วน หากไม่สามารถด าเนินการได้ภายในก าหนดจะ
หมดสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่กรณีที่มีความจ าเป็นและมีเหตุผลสมควร คณบดีคณะที่นักศึกษา
เข้าศึกษาอาจสั่งการให้ขยายระยะเวลาได้    

2.5.2.4  ผลการศึกษา หมายความถึง ผลรวมของการทดสอบ การท าแบบฝึกหัด การเขียน
รายงาน การสอบ การฝึกภาคสนาม และการประเมินผลในรูปแบบอื่น ๆ 

1)  ตามที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด ผลการสอบวิทยานิพนธ์และวิชาการค้นคว้าอิสระ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   A    = 4.0 หมายถึง Excellent (ดีเยี่ยม)  
   A-  = 3.7  หมายถึง Very Good (ดีมาก) 
   B+ = 3.3  หมายถึง Good (ดี)  
  B   = 3.0 หมายถึง Fairly Good (ดีพอใช้)  
   B-  = 2.7 หมายถึง Almost Good (เกือบดี)  
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   C+ = 2.3 หมายถึง Fair (พอใช้)  
   C   = 2.0 หมายถึง Almost Fair (เกือบพอใช้)  
   C-  = 1.7 หมายถึง Poor (ไม่พอใช้)  
   D   = 1.0 หมายถึง Very Poor (ใช้ไม่ได้)  
   F    = 0 หมายถึง Failure (ตก) 
   W   หมายถึง Withdrawal (เพิกถอน)  

I                    หมายถึง Incomplete (ผลการศึกษาไม่สมบูรณ์)  
   S   หมายถึง Satisfactory (พอใจ)  
   U   หมายถึง Unsatisfactory (ไม่พอใจ)  
   AU   หมายถึง Audit (ร่วมฟัง)  
   P   หมายถึง Pass (ผ่าน)  
   IP   หมายถึง In Progress (อยู่ระหว่างด าเนินการ)  
   T   หมายถึง Terminated (ให้ยุติ)  
      TR      หมายถึ ง  Transfer, Work with Which there is no 

Comparable Grade (ผลการศึกษาจากการเทียบโอน) 
2)  การลงทะเบียนเพ่ือร่วมฟังให้แสดงผลการศึกษาเป็น “S” หรือ “U” แล้วแต่

กรณี การบันทึกผลการศึกษาในบัตรบันทึกผลการศึกษา (Transcript) ในกรณีผลการศึกษาพอใจ “S” 
จะบันทึกผลการศึกษาเป็น “AU” ในกรณีผลการศึกษาไม่พอใจ “U” จะไม่บันทึกการลงทะเบียนวิชา
นั้น 

3)  การสอบประมวลวิชาให้แสดงผลการศึกษาเป็น “P” “ผ่าน” หรือ “F” “ตก” 
แล้วแต่กรณี 

4)  วิทยานิพนธ์  หรือวิชาอ่ืนตามประกาศของสถาบันที่ ใช้วิธีกา รทดสอบที่
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ (1) ให้แสดงผลการศึกษาดังนี้ ในกรณีผลการศึกษา “S” บันทึกผล
การศึกษาเป็น “S” และ “U” บันทึกผลการศึกษาเป็น “U”   

5)  วิชาการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต ให้แสดงผลการศึกษาและค านวณแต้มเฉลี่ย
เช่นเดียวกับรายวิชาปกติ 

6)  อาจารย์ผู้สอนมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ผลการศึกษาของแต่ละวิชา โดย
จะต้องให้ผลการศึกษาแก่นักศึกษาภายใน 30 วัน หรือ 50 วัน นับจากวันสุดท้ายของการสอบตาม
ประกาศปฏิทินการศึกษาของสถาบันในภาคการศึกษานั้น ๆ กรณีสอนแบบปกติ หรือนับจากวันสอบ
ไล่วิชานั้น ๆ กรณีสอนแบบ Block Course  

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าเรียนเพ่ือหน่วยกิตวิชาหนึ่งวิชาใดจะต้องมีเวลาเรียนวิชา
นั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของชั่วโมงเรียนทั้งหมด มิฉะนั้นให้ถือว่ามีผลการศึกษาเป็น “F” 

7)  ในกรณีที่ได้ผลการศึกษาเป็น “I” นักศึกษาจะต้องท างานที่ได้รับมอบหมายให้
เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน นับจากวันที่อาจารย์ส่งผลการศึกษาของวิชานั้น ๆ มิฉะนั้น ให้ถือเป็น “F” เว้น
แต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดีเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ จะขยายเวลาได้ไม่เกิน 30 วัน  
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8)  ในกรณีที่ นั กศึ กษาทุจริ ตในการสอบไล่ ตามข้ อบั งคับสถาบันบัณฑิ ต - 
พัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา ให้ผลการศึกษาวิชานั้นเป็น “F” 

9)  การค านวณแต้มเฉลี่ยในแต่ละภาคการศึกษา ให้ค านวณจากผลการศึกษาของทุก
วิชาที่ได้ลงทะเบียนเข้าเรียนเพ่ือหน่วยกิตในภาคการศึกษานั้น ๆ ยกเว้นวิชาในหมวดเสริมพ้ืนฐานและ
วิชาอ่ืน ๆ ตามข้อก าหนดของแต่ละหลักสูตรหรือตามประกาศของสถาบัน 

2.5.2.5  การสอบประมวลวิชา นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโท จะสอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) ได้ก็ต่อเมื่อได้ศึกษาวิชาหลักและ/ หรือวิชารหัส 6000 ในกรณีที่
ก าหนดเป็นวิชาบังคับตามหลักสูตร คิดเป็นแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 และเป็นไปตาม 

1)  ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบ
ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 

2)  ในกรณีที่นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทยังไม่ทราบผลการศึกษาครบถ้วน
คณบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธิ์สมัครสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 
Examination) ได้เป็นรายกรณี ในกรณีที่ทราบผลการศึกษาครบถ้วนแล้ว แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.00 
หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ ให้ถือว่าการสอบประมวลความรู้นั้นเป็นโมฆะ 

3)  ในการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หากการสอบ
แบ่งออกเป็นหลายหมวด หากนักศึกษาสอบตกในหมวดใดหมวดหนึ่ง ในการสอบครั้งต่อไปคณะอาจ
ให้สอบเฉพาะหมวดที่สอบตกได้ 

4)  นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโท จะมีสิทธิสอบปากเปล่า (Oral Examination) 
เมื่อศึกษารายวิชาครบถ้วนตามข้อก าหนดของหลักสูตรได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 และเมื่อ
สอบประมวลความรู้ได้ผ่านแล้ว ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดให้มีการสอบประมวลความรู้ และสอบปาก
เปล่า  

5)  ในการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดให้มี
ก า ร สอบประมวลคว ามรู้  ( Comprehensive Examination)  ส อบคุณสมบั ติ  ( Qualifying 
Examination) สอบขั้นต้น (Preliminary Examination) สอบปากเปล่า (Oral Examination) หรือ
การสอบอย่างอ่ืนที่นอกเหนือจากการสอบรายวิชา ผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดของ
หลักสูตรนั้น ๆ หรือตามประกาศของคณะ 

2.5.2.6  สภาพรอพินิจและการสิ้นสภาพนักศึกษา 
1)  นักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกจะอยู่ในสภาพรอพินิจเมื่อผล

การศึกษารวมทุกวิชาเมื่อสิ้นภาคนั้น ๆ (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) คิดเป็นแต้มเฉลี่ยสะสมได้ต่ ากว่า 2.70 
2)  นักศึกษาจะสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้  

(1)  ส าเร็จการศึกษา  
(2)  ตาย  
(3)  ยื่นใบลาออกและได้รับอนุมัติจากคณบดี  
(4)  คะแนนรวมของวิชาที่ลงทะเบียนเข้าเรียนเพ่ือหน่วยกิตในภาคหนึ่งภาคใด

ตั้งแต่ 9 หน่วยกิตขึ้นไป คิดเป็นแต้มเฉลี่ยได้ต่ ากว่า 2.00 ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
และระดับปริญญาโท หรือต่ ากว่า 2.50 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก  
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(5)  อยู่ในสภาพรอพินิจ 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน ยกเว้นภาคฤดูร้อน  
(6)  ไม่ลงทะเบียนเข้าเรียนติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา ยกเว้นภาคฤดูร้อน โดย

มิได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาพักการศึกษา ยกเว้นเมื่อลงทะเบียนครบถ้วนตามข้อก าหนดของหลักสูตร
แล้วและได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00    

(7)  หมดอายุความการเป็นนักศึกษาในกรณีดังนี้ 1) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ศึกษาไม่ส าเร็จภายในระยะเวลา 3 ปี 2) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงศึกษาไม่ส าเร็จในระยะเวลา 
3 ปี 3) ระดับปริญญาโทศึกษาไม่ส าเร็จภายในระยะเวลา 5 ปี 4) ระดับปริญญาเอกที่รับผู้ส าเร็จ
ปริญญาโทเข้าศึกษาต่อศึกษาไม่ส าเร็จภายในระยะเวลา 6 ปี 5) ระดับปริญญาเอกที่รับผู้ส าเร็จ
ปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อ ศึกษาไม่ส าเร็จภายในระยะเวลา 8 ปี 6) การนับเวลาดังกล่าว ให้นับจากวัน
เปิดภาคแรกที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  

2.5.2.7 การส าเร็จการศึกษา 
1)  นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตได้ก็ต่อเมื่อศึกษา

ครบถ้วนตามข้อก าหนดของหลักสูตร และได้ผลการศึกษาคิดเป็นแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  
2)  นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันได้ก็ต่อเมื่อ 

(1)  มีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ และ/หรือความรู้พิเศษอย่าง
อ่ืน ตามมาตรฐานที่สถาบันก าหนด การยกเว้นความข้างต้นให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือ
ประกาศของสถาบัน  

(2)  ศึกษาครบถ้วนตามข้อก าหนดของหลักสูตร และได้ผลการศึกษาของทุก
วิชาที่ลงทะเบียนเข้าเรียนเพ่ือหน่วยกิตตามหลักสูตร คิดเป็นแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  

(3)  ได้ผลการศึกษาของวิชาหลัก และ/หรือวิชารหัส 6000 ในกรณีที่ก าหนดไว้
เป็นวิชาบังคับตามหลักสูตร คิดเป็นแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 เว้นแต่จะมีประกาศของสถาบัน
ยกเว้นข้อก าหนดในวรรคนี้  

(4)  สอบประมวลวิชาในกรณีที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรได้ผล “P” (ผ่าน)  
(5)  สอบปากเปล่า (Oral Examination) ในกรณีที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ได้ผล 

“P” (ผ่าน)  
2.5.2.8  เกียรตินิยม นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาให้ได้รับ

เกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
1)  มีแต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป  
2)  สอบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ “B” ในทุกวิชาที่ลงทะเบียนเข้าเรียนและต้องไม่มีผล

การศึกษา “U”  
3)  ต้องไม่มีการขอโอนหน่วยกิตมานับรวมในหลักสูตร ยกเว้นรายวิชาที่ไม่นับหน่วย

กิตตามประกาศของสถาบัน และ/หรือกรณีการไปศึกษาในสถาบันการศึกษาอ่ืน  
4)  ต้องไม่มีผลการสอบประมวลวิชาหรือสอบปากเปล่า “ตก” โดยในกรณีที่คณะมี

การประกาศผลการสอบเป็นหลายส่วนจะต้องได้ผลการสอบเป็น  “ผ่าน” ทุกส่วนในการสอบครั้ง
เดียวกัน  
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5)  ส าเร็จการศึกษาในก าหนด 3 ปี ในกรณีที่ข้อก าหนดการศึกษาก าหนดให้ศึกษา
ไม่เกิน 45 หน่วยกิต หรือส าเร็จการศึกษาภายใน 3 ปีครึ่งในกรณีข้อก าหนดการศึกษาก าหนดให้ศึกษา
เกินกว่า 45 หน่วยกิต หรือส าเร็จการศึกษาภายใน 4 ปีในกรณีท่ีท าวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันเปิด
ภาคการศึกษาภาคแรกที่นักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสามัญ  

6)  ต้องไม่เคยได้รับโทษผิดวินัยตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์           
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 

2.5.2.9  การขออนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญา นักศึกษาจะได้รับการเสนอชื่อ
เพ่ือขออนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก จากสภาสถาบัน เมื่อได้ปฏิบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

1)  ปฏิบัติครบถ้วนตามข้อก าหนดการศึกษาในเรื่องการส าเร็จการศึกษา  
2)  ช าระหนี้สินทั้งหมดและ/หรือปฏิบัติตามพันธกรณีอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ต่อสถาบันใน

ฐานะนักศึกษาสามัญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
3)  ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่สถาบันก าหนดครบถ้วนแล้ว  
4)  เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนหรือได้รับโทษทางวินัยของนักศึกษา  

  
2.5.3  ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ

เงื่อนไขการให้ทุนส่งเสริมการศึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559) 
โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุนส่งเสริมการศึกษา เพ่ือให้

เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

พ.ศ. 2509 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับข้อ 35 ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยทุนและรางวัล
การศึกษา พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 3 แห่งระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วย
ทุนและรางวัลการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 จึงประกาศก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
การให้ทุนส่งเสริมการศึกษา (ประเภทเรียนดี) และทุนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งใน
ระดับปริญญาเอกและปริญญาโทไว้ ดังต่อไปนี้ 

2.5.3.1  คุณสมบัติของผู้รับทุน  
1)  ทุนส่งเสริมการศึกษา (ประเภทเรียนดี) จะให้แก่นักศึกษาใหม่ทั้งนักศึกษาไทย

และนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบัน ทั้งหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติ  

(1)  ผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 (Full Scholarship) และผู้รับทุน
ส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 ได้แก่ 1) ระดับปริญญาเอก จะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่
ต่ ากว่า 2.75 และระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า 3.25 2) ระดับปริญญาโท จะต้องมีผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.75  
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(2)  ผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3 ได้แก่ 1) ระดับปริญญาเอก จะต้อง
มีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50 และระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า 3.25 2) ระดับปริญญา
โท จะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50  

2)  ทุนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทุนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ จะให้แก่นักศึกษาใหม่ที่เป็นชาวต่างชาติที่มีความสัมพันธ์หรือมีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
ทั้งนี้ การอนุมัติให้ทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของ ทคอ.การศึกษา  

2.5.3.2  หลักเกณฑ์การรับทุน 
1)  ทุนส่งเสริมการศึกษา (ประเภทเรียนดี) ผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 

(Full Scholarship) ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 และทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3 จะต้อง
ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 3.30 หากภาคการศึกษาใด ได้ระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดจะหมดสิทธิ์รับทุน  

2)  ทุนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 
(Full Scholarship) ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 และทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3 จะต้อง
ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 3.00 หากภาคการศึกษาใดได้ระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดจะหมดสิทธิ์รับทุน  

3)  ผู้รับทุนลาพักการศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการรับทุนทันที และหากภายหลังขอ
ลาออกหรือสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษากรณีที่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย
การศึกษา จะต้องคืนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับมาแล้วทั้งหมดให้กับสถาบัน เว้นแต่คณะกรรมการจะ
พิจารณาเป็นอย่างอ่ืน  

4)  ผู้รับทุนหากลาออกหรือสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษากรณีที่ไม่สามารถส าเร็จ
การศึกษาได้ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษา หรือขอยกเลิกการรับทุนจะต้องคืนเงินทุนการศึกษาที่
ได้รับมาแล้วทั้งหมดให้กับสถาบันเว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอ่ืน  

5)  กรณีที่ผู้รับทุนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งซ้ า ผู้รับทุนจะไม่ได้รับการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในวิชาที่ลงทะเบียนซ้ า  

6)  กรณีผู้รับทุนลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกเหนือจาก ยกเว้นทุนสนับสนุนการท า
และการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์จากเงินงบประมาณแผ่นดิน  
           
    



บทท่ี 3 
 

กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความก้าวหน้าในอาชีพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” ผู้วิจัยได้ก าหนดรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับ
การศึกษาวิจัยดังนี้ 

3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
3.2  สมมติฐานของการวิจัย 
3.3  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.4  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.5  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6  การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
3.7  วิธีประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
จากการศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎี  และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถก าหนดกรอบ

แนวคิด ดังนี้ 
 

3.1.1  ตัวแปรต้น (Independent Variable) ประกอบด้วย 
1)  ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ สถานะการได้งานท า การน าวุฒิการศึกษาไปใช้ประกอบ

อาชีพ ประเภทองค์กรที่ท างาน ระดับต าแหน่งงาน และประสบการณ์ในการท างาน 
2)  ปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ คณะที่ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรที่

ศึกษา (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ) เกรดเฉลี่ยสะสม ระยะเวลาเฉลี่ยที่ศึกษา การได้รับทุนการศึกษา (ได้รับ/
ไม่ได้รับ) และการได้รับเกียรตินิยม (ได้รับ/ไม่ได้รับ)  

 
3.1.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งผู้วิจัยได้

ศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ และมีความสอดคล้องกับแนวความคิดทฤษฎีสองปัจจัยของ                   
เฮอร์ซเบิร์ก (กมลพร กัลยาณมิตร, 2559, น. 179-180) โดยเลือกปัจจัยที่เกี่ยวข้องมาเพียง 3 ด้าน 
คือ ลักษณะงานที่ท า ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความม่ันคงในการท างาน 
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ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

3.1.3  นิยามเชิงปฏิบัติการ  
1)  สถานะการได้งานท า หมายถึง สถานภาพของนักศึกษาเกี่ยวกับการได้งานท า

ก่อนเข้ามาศึกษาต่อในสถาบัน ได้แก่ ไม่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาและได้งานท าหลังจบการศึกษา                 
ได้งานท าขณะศึกษาอยู่  มีงานท าก่อนเข้าศึกษาและได้งานใหม่ท าหลังจบการศึกษา และมีงานท าก่อน
เข้าศึกษาและอยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา 

2)  วุฒิการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาที่ส าเร็จ เช่น ระดับปริญญาโท หรือ
ระดับปริญญาเอก และการน าวุฒิการศึกษาไปใช้ประกอบอาชีพ หมายถึง การน าวุฒิการศึกษาไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการท างาน เช่น ใช้ประกอบการสมัครงาน เลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น 
และปรับเงินเดือนที่สูงขึ้น   

3)  ประเภทองค์กรที่ท างาน หมายถึง การจ าแนกความแตกต่างด้านองค์ประกอบ
และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กร ซึ่งจ าแนกได้ดังนี้ เป็นองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชน องค์กร
รัฐวิสาหกิจ องค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร และธุรกิจส่วนตัว/กิจการครอบครัว 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
 สถานะการไดง้านท า 
 การน าวฒิุการศึกษาไปใชป้ระกอบอาชีพ 
 ประเภทองคก์รท่ีท างาน 
 ระดบัต าแหน่งงาน 
 ประสบการณ์ในการท างาน 
 

ปัจจยัด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 คณะท่ีส าเร็จการศึกษา 
 หลกัสูตรท่ีศึกษา (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ) 
 เกรดเฉล่ียสะสม 
 ระยะเวลาเฉล่ียท่ีศึกษา 
 การไดรั้บทุนการศึกษา (ไดรั้บ/ไม่ไดรั้บ)  
 การไดรั้บเกียรตินิยม (ไดรั้บ/ไม่ไดรั้บ)  

ความก้าวหน้าในอาชีพหลงัส าเร็จการศึกษา 
 ลกัษณะงานท่ีท า 
 ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
 ความมัน่คงในการท างาน  
 

ตัวแปรต้น (Independent Variable) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
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4)  ระดับต าแหน่งงาน หมายถึง การก าหนดกลุ่มหน้าที่ความรับผิดชอบ โดย
แบ่งเป็นระดับปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง 

5)  ประสบการณ์ในการท างาน หมายถึง ช่วงระยะเวลาที่ท างานที่ผ่านมา เช่น 
ท างานน้อยกว่า 1 ปี/ 1-5 ปี/ 6-10 ปี/ 11-15 ปี/ 16-20 ปี และมากกว่า 20 ปี 

6)  คณะที่ส าเร็จการศึกษา หมายถึง ผู้ส าเร็จการศึกษาได้ส าเร็จการศึกษาจากคณะ
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะสถิติประยุกต์ คณะพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะภาษาและการสื่อสาร คณะนิติศาสตร์ คณะ
การจัดการการท่องเที่ยว คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ และคณะบริหารการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

7)  หลักสูตรที่ศึกษา หมายถึง หลักสูตรที่ผู้ ส าเร็จการศึกษาได้เลือกศึกษา คือ 
หลักสูตรภาคปกติ และหลักสูตรภาคพิเศษ 

8)  เกรดเฉลี่ยสะสม หมายถึง คะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) เมื่อส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก  

9)  ระยะเวลาเฉลี่ยที่ศึกษา หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของ
สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ จนถึงวันที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อนุมัติปริญญา 

10)  การได้รับทุนการศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่เรียนดีจะได้รับทุนการศึกษาซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ของสถาบันที่ได้ก าหนดไว้ 
รวมถึงการสนับสนุนทุนการศึกษาจากองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ  

11)  การได้รับเกียรตินิยม หมายถึง นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี หลังส าเร็จการศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะพิจารณาให้เกียรตินิยมตามหลักเกณฑ์ของสถาบันที่ได้ก าหนดไว้   

 
3.2  สมมตฐิานของการวิจัย 

 
ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานจากกรอบแนวคิดการวิจัย เฉพาะปัจจัยส่วนบุคคล

และปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีสถานะการได้งานท าแตกต่างกันจะมีผลต่อ

ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีแตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 2 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่อยู่ในประเภทองค์กรที่ท างานแตกต่างกันจะมีผล

ต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 3 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีระดับต าแหน่งงานแตกต่างกันจะมีผลต่อ

ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีแตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 4 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันจะมีผล

ต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน  
สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคณะที่ส าเร็จการศึกษาแตกต่างกัน

จะมีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน 
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สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านหลักสูตรที่ศึกษาแตกต่างกันจะมี
ผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านเกรดเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธ์กับ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านระยะเวลาที่ศึกษามีความสัมพันธ์
กับความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการได้รับทุนการศึกษาแตกต่างกัน
จะมีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการได้รับเกียรตินิยมแตกต่างกัน
จะมีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน 

 

3.3  ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 
 

3.3.1  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าแล้ว จากสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557-2559 โดยมีจ านวนหน่วยงานทั้งหมด 11 คณะ 
1 วิทยาลัย รวมจ านวน 7,037 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2562) ได้แก่  

1)  คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
2)  คณะบริหารธุรกิจ  
3)  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  
4)  คณะสถิติประยุกต์  
5)  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
6)  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
7)  คณะภาษาและการสื่อสาร  
8)  คณะนิติศาสตร์  
9)  คณะการจัดการการท่องเที่ยว  
10)  คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  
11)  คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
12)  วิทยาลัยนานาชาติ   

 

3.3.2  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมและเชื่อถือได้ โดยใช้วิธีการค านวณจากสูตรของ 

Yamane (1967, p. 919, อ้างถึงใน ศิริวรรณ ไตรสรลักษณ์, 2551, น. 30) ที่มีความเชื่อมั่น 95 % 
ดังนี้ 

n =      N 
   1 + N(e)2 
เมื่อ        n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
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 N แทน ขนาดของประชากร 
 e  แทน ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 
เมื่อ N = 7,037  
 e = 0.05 
เมื่อแทนค่า จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 n = 7,037 
          1 + 7,037(0.05)2 
 n = 378 
ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้จ านวน 378 คน  
 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 

Sampling) โดยจ าแนกเป็นรายปีการศึกษา ในแต่ละรายปีการศึกษาจ าแนกเป็นรายคณะ และก าหนด
จ านวนตัวอย่างตามสัดส่วนประชากรแต่ละระดับชั้นและระดับคณะ เพ่ือกระจายโอกาสในการเลือก 
จากนั้นใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยเลือกจากผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า
แล้วในสัดส่วนที่ก าหนดไว้แบบไม่เจาะจง โดยมีจ านวนทั้งสิ้น 11 คณะ 1 วิทยาลัย จ านวน 7,037 คน 
ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 378 คน โดยมีรายละเอียดแสดง ดังตารางที่ 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1  จ านวนประชากรและจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา จ าแนกตามคณะและปีการศึกษา 

ที่ส าเร็จ 
  

คณะ ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 รวม 
จ านวนผู้ที่
ได้งานท า 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

จ านวนผู้ที่ได้
งานท า 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

จ านวนผู้ที่
ได้งานท า 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

จ านวนผู้ที่
ได้งานท า 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

รศ. 789 42 638 34 457 25 1,884 101 
บธ. 652 35 579 31 496 27 1,727 93 
พศ. 192 10 162 9 224 12 578 31 
สป. 238 13 226 12 176 9 640 34 
พค. 101 5 90 5 113 6 304 16 
ภส. 161 9 73 4 100 5 334 18 
พม. 199 11 131 7 202 11 532 29 
นต. 92 5 83 4 102 5 277 15 
ทท. 47 3 62 3 49 3 158 8 
นน. 58 3 92 5 58 3 208 11 
สว. 64 3 115 6 77 4 256 14 
วช. 46 2 50 3 43 2 139 7 
รวม 2,639 142 2,301 124 2,097 113 7,037 378 
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3.4  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

ในการศึกษาครั้งนี้ได้จัดท าแบบสอบถามขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยศึกษา
ผลงานจากเอกสาร วิทยานิพนธ์ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการสร้าง
แบบสอบถามเพ่ือให้ครอบคลุมประเด็นค าถาม ซึ่งส่งผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูลของทุกกลุ่มตัวอย่าง
ตามลักษณะของตัวแปร ซึ่งประกอบด้วยค าถามปลายปิด เพ่ือให้ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้ตรงกับ
ข้อเท็จจริงของตนเอง และแบบสอบถามปลายเปิด เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ตอบค าถามสามารถแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างเสรี โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ สถานะการได้งานท า การน าวุฒิการศึกษาไปใช้ประกอบ
อาชีพ ประเภทองค์กรที่ท างาน ระดับต าแหน่งงาน และประสบการณ์ในการท างาน 

ตอนที่ 2 ปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ คณะที่ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรที่ศึกษา 
เกรดเฉลี่ยสะสม ระยะเวลาเฉลี่ยที่ศึกษา การได้รับทุนการศึกษา (ได้รับ/ไม่ได้รับ) และการได้รับ
เกียรตินิยม (ได้รับ/ไม่ได้รับ)  

ตอนที่ 3 ปัจจัยความก้าวหน้าในอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา ได้แก่ ลักษณะงานที่ท า 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความม่ันคงในการท างาน 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ข้อเสนอแนะการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือความก้าวหน้า
ในงาน 

โดยแบบสอบถามตอนที่ 3 ได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) มีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับมากท่ีสุด  5  คะแนน 
  ระดับมาก  4  คะแนน 
  ระดับปานกลาง  3  คะแนน 
  ระดับน้อย  2  คะแนน 
  ระดับน้อยที่สุด  1  คะแนน 

ส าหรับข้อมูลระดับความก้าวหน้าในอาชีพได้ท าการหาค่าเฉลี่ยคะแนนเป็นรายกลุ่ม โดย
ก าหนดเกณฑ์ความคิดเห็นพิจารณาค่าเฉลี่ยแต่ละระดับแบบอิงเกณฑ์  (Criterion Reference)                
5 ระดับ การก าหนดเกณฑ์จะต้องให้ทุกระดับมีช่วงคะแนนเท่ากัน เป็นคะแนนสูงสุด คือ 5 คะแนน
ต่ าสุด คือ 1 ช่วงห่าง (พิสัย) ของคะแนนทั้งหมด = 5 – 1 = 4 มี 5 ระดับ ดังนั้น แต่ละระดับจะมีช่วง
ห่าง  = 4   = 0.8 (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538: 9) ดังนี้ 

5 
ระดับค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00  ระดับมากท่ีสุด  
ระดับค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20  ระดับมาก  
ระดับค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40  ระดับปานกลาง  
ระดับค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60  ระดับน้อย  
ระดับค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80  ระดับน้อยที่สุด  
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3.5  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 

ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลจาก 2 แหล่ง คือ  
1)  รวบรวมข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลบริการการศึกษา ซึ่งข้อมูลที่ได้รวบรวมนี้เป็น

ข้อมูลนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา และได้งานท าแล้วในปีการศึกษา 2557-2559  จ านวน 7,037 คน 
2)  รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จากการจัดท าแบบสอบถามออนไลน์  (Google 

Form) โดยส่งไปตามรายชื่ออีเมลของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าแล้วเป็นผู้ตอบ
แบบสอบถาม และตอบกลับมา จ านวน 378 คน และได้เก็บข้อมูลตัวอย่างเผื่อความคาดเคลื่อนจาก
การเก็บข้อมูลไม่ได ้จ านวน 90 คน รวมทั้งสิ้น 468 คน 

3)  ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และน ามาประมวลผลเสนอเป็น
ผลการวิจัย 

 
3.6  การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 
การวิจัยโดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นจ าเป็นต้องค านึงถึงความถูกต้องตาม

หลักวิชาการ โดยเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลต้องมีค าถามที่สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยได้อย่างครบถ้วน โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้  

 
3.6.1  ก าหนดค าถามจากตัวแปรที่ศึกษา โดยศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดขอบข่ายให้ตรงตามเนื้อหา  (Content Validity) ผู้วิจัยได้น า
แบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบหาความตรงของเนื้อหา 
โดยใช้แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบเครื่องมือ จากนั้นจึงน าผลจากการพิจารณาค านวณค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) จ านวน 5 ท่าน พบว่า ค่าดัชนี
ความสอดคล้องของค าถามทุกข้อเกิน 0.5 (ดังภาคผนวก ข) จึงใช้ในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได ้ 

3.6.2  การทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability Test) ก่อนที่จะน าแบบสอบถามไปใช้เก็บ
ข้อมูลจริง ผู้วิจัยได้มีการน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดสอบ (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาโดยเลือกนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาและได้งานท าแล้วจ านวน 30 คน ผลการทดสอบพบว่า 
ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ียอมรับได้มีค่าเท่ากับ  .962 (ดังภาคผนวก ง) 

  
3.7  วิธีประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล  
 

3.7.1  การประมวลผลข้อมูล ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  
 
3.7.2  การวิเคราะห์ข้อมูล จากการวิจัยนี้ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม

และระบบฐานข้อมูลบริการการศึกษา โดยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
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1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายลักษณะโดยทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน  
(1)  การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (t-test) เป็นการวิเคราะห์หา

ความแตกต่างของความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ จ าแนกตามตัวแปรอิสระ 

(2)  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 
เป็นการวิเคราะห์หาความแตกต่างของความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา จากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จ าแนกตามตัวแปรอิสระ และเมื่อพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ (Multiple Comparison) โดยวิธีการ
ทดสอบของ LSD (Least Significant Difference) 

(3)  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) เป็นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกี่ยวกับ เกรดเฉลี่ยสะสม และระยะเวลาเฉลี่ยที่ศึกษากับตัวแปรตาม คือ 
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 



บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความก้าวหน้าในอาชีพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากกลุ่ม
ประชากรที่เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ได้ งานท าแล้ว ในปีการศึกษา 
2557-2559 จ านวน 7,037 คน ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างมาจากกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา
ที่ได้งานท าแล้ว โดยได้จัดส่งแบบสอบถามไปยังผู้ส าเร็จการศึกษาทางออนไลน์ และได้รับ
แบบสอบถามตอบกลับมา จ านวน 468 ตัวอย่าง จากนั้นได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์และสามารถน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกออกเป็น 4 ประเด็น ดังนี้ 

4.1  การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
4.2  การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยสนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพ 
4.3  การวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
4.4  ปัจจัยที่ส่งเสริมให้มคีวามก้าวหน้าในอาชีพ 

 
4.1  การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นซึ่งเป็นการศึกษาข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2557-2559 ที่ได้ตอบแบบสอบถามกลับคืนมา เป็นจ านวนทั้งสิ้น 
468 ชุด โดยจ าแนกตามข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

 
4.1.1  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ สถานะการได้งานท า การน าวุฒิการศึกษาไปใช้

ประกอบอาชีพ ประเภทองค์กรที่ท างาน ระดับต าแหน่งงาน และประสบการณ์ในการท างาน                   
ดังตารางที่ 4.1  
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ตารางท่ี 4.1  แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

ข้อมูลพื้นฐานปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. สถานะการได้งานท า 468 100.00 
1) ไม่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาและได้งานท าหลังจบการศึกษา 63 13.46 
2) ได้งานท าขณะศึกษาอยู่ 40 8.55 
3) มีงานท าก่อนเข้าศึกษาและได้งานใหม่ท าหลังจบการศึกษา 120 25.64 
4) มีงานท าก่อนเข้าศึกษาและอยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา 243 51.92 
5) อ่ืน ๆ  2 0.43 

2. การน าวุฒิการศึกษาไปใช้ประกอบอาชีพ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 468 100.00 
1) ไม่ได้น าวุฒิการศึกษาไปใช้ประโยชน์ 66 14.10 
2) ใช้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 5 1.07 
3) ใช้ประกอบในการปรับวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น 98 20.94 
4) ใช้ประกอบในการเลื่อนต าแหน่งงานที่สูงขึ้น 30 6.41 
5) ใช้ประกอบในการปรับเงินเดือนที่สูงขึ้น 22 4.70 
6) ใช้สมัครงาน 66 14.10 
7) อ่ืน ๆ  28 5.98 
8) เลือกมากกว่า 1 ข้อ  153 32.69 

3. ประเภทองค์กรที่ท างาน 468 100.00 
1) เป็นองค์กรธุรกิจไทยที่มีการลงทุนเฉพาะภายในประเทศไทย 64 13.68 
2) เป็นองค์กรธุรกิจไทยที่มีการลงทุนทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
93 19.87 

3) เป็นองค์กรธุรกิจต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศไทย 62 13.25 
4) เป็นองค์กรธุรกิจต่างชาติที่ลงทุนในต่างประเทศ 4 0.85 
5) เป็นองค์กรระหว่างประเทศ 8 1.71 
6) เป็นองค์กรของรัฐ 154 32.91 
7) เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ 44 9.40 
8) เป็นองค์กรไม่แสวงหาก าไร 5 1.07 
9) ธุรกิจส่วนตัว/กิจการครอบครัว 26 5.56 
10) อ่ืน ๆ  8 1.71 

4. ระดับต าแหน่งงาน 468 100.00 
1) ระดับปฏิบัติการ (ระดับผู้ปฏิบัติงาน) 196 41.88 
2) ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ (ระดับควบคุมการปฏิบัติงาน/หัวหน้า

งาน) 
120 25.64 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 

ข้อมูลพื้นฐานปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
3) ผู้บริหารระดับกลาง (ระดับบริหารจัดการ) 102 21.79 
4) ผู้บริหารระดับสูง (ระดับวางแผนกลยุทธ์) 33 7.05 
5) อ่ืน ๆ  17 3.63 

5. ประสบการณ์ในการท างาน 468 100.00 
1) น้อยกว่า 1 ปี 12 2.56 
2) 1-5 ปี 168 35.90 
3) 6-10 ป ี 95 20.30 
4) 11-15 ปี 62 13.25 
5) 16-20 ปี 79 16.88 
6) มากกว่า 20 ป ี 52 11.11 

 
ผลการศึกษาจากตารางที่ 4.1 พบว่า 

1)  สถานะการได้งานท า พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีงานท าก่อนเข้าศึกษาและอยู่ในสาย
งานเดิมหลังจบการศึกษา มีจ านวนเกินกว่ากึ่งหนึ่ง จ านวน 243 คน (ร้อยละ 51.92) รองลงมา คือ            
มีงานท าก่อนเข้าศึกษาและได้งานใหม่ท าหลังจบการศึกษา จ านวน 120 คน (ร้อยละ 25.64) ไม่มีงาน
ท าก่อนเข้าศึกษาและได้งานท าหลังจบการศึกษา จ านวน 63 คน (ร้อยละ 13.46) ได้งานท าขณะ
ศึกษาอยู่ จ านวน 40 คน (ร้อยละ 8.55) และน้อยที่สุด คือ อ่ืน ๆ เช่น ท าธุรกิจส่วนตัว จ านวน 2 คน  
(รอ้ยละ 0.43)  

2)  การน าวุฒิการศึกษาไปใช้ประกอบอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่น าวุฒิการศึกษา
ไปประกอบอาชีพ โดยการน าไปใช้ปรับวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น มีจ านวนมากที่สุด จ านวน 98 คน                 
(ร้อยละ 20.94) รองลงมา คือ ไม่ได้น าวุฒิการศึกษาไปใช้ประโยชน์ จ านวน 66 คน (ร้อยละ 14.10)                  
ใช้สมัครงาน จ านวน 66 คน (ร้อยละ 14.10) ใช้ประกอบการเลื่อนต าแหน่งงานที่สูงขึ้น จ านวน 30 
คน (ร้อยละ 6.41) ใช้ประกอบอ่ืน ๆ เช่น น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
และใช้ในการบริหารงาน เป็นต้น จ านวน 28 คน (ร้อยละ 5.98) ใช้ประกอบการปรับเงินเดือน                   
ที่สูงขึ้น จ านวน 22 คน (ร้อยละ 4.70) และน้อยที่สุด คือ ใช้ประกอบในการศึกษาต่อปริญญาเอก 
จ านวน 5 คน (ร้อยละ 1.07) 

3)  ประเภทองค์กรที่ท างาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ท างานในองค์กรของรัฐ มีจ านวน
มากที่สุด จ านวน 154 คน (ร้อยละ 32.91) รองลงมา คือ ท างานในองค์กรธุรกิจไทยที่มีการลงทุนทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ จ านวน 93 คน (ร้อยละ 19.87) ท างานในองค์กรธุรกิจไทยที่มีการ
ลงทุนเฉพาะภายในประเทศไทย จ านวน 64 คน (ร้อยละ 13.68) ท างานในองค์กรธุรกิจต่างชาติที่มา
ลงทุนในประเทศไทย จ านวน 62 คน  (ร้อยละ 13.25) ท างานในองค์กรรัฐวิสาหกิจ จ านวน 44 คน 
(ร้อยละ 9.40) ท างานธุรกิจส่วนตัว/กิจการครอบครัว จ านวน 26 คน (ร้อยละ 5.56) ท างานในองค์กร
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อ่ืน ๆ เช่น ธุรกิจการบิน และสถาบันการศึกษา และท างานในองค์กรระหว่างประเทศ มีจ านวนเท่ากัน 
8 คน  (ร้อยละ 1.71) ท างานในองค์กรไม่แสวงหาก าไร จ านวน 5 คน (ร้อยละ 1.07) และน้อยที่สุด 
คือ ท างานในองค์กรธุรกิจต่างชาติที่ลงทุนในต่างประเทศ จ านวน 4 คน (ร้อยละ 0.85) 

4)  ระดับต าแหน่งงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ท างานอยู่ในต าแหน่งระดับปฏิบัติการ 
(ระดับผู้ปฏิบัติงาน) มีจ านวนมากที่สุด จ านวน 196 คน (ร้อยละ 41.88) รองลงมา คือ ผู้บริหารระดับ
ปฏิบัติการ (ระดับควบคุมการปฏิบัติงาน/หัวหน้างาน) จ านวน 120 คน (ร้อยละ 25.64) ผู้บริหาร
ระดับกลาง (ระดับบริหารจัดการ) จ านวน 102 คน (ร้อยละ 21.79) ผู้บริหารระดับสูง (ระดับวางแผน
กลยุทธ์) จ านวน 33 คน (ร้อยละ 7.05) และน้อยที่สุด คือ ระดับต าแหน่งอื่น ๆ (อาจารย์ นักวิชาการ) 
จ านวน 17 คน  (ร้อยละ 3.63)   

5)  ประสบการณ์ในการท างาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการท างาน 
1-5 ปี มีจ านวนมากที่สุด จ านวน 168 คน (ร้อยละ 35.90) รองลงมา คือ ท างาน 6-10 ปี มีจ านวน 
95 คน (ร้อยละ 20.30) ท างาน 16-20 ปี จ านวน 79 คน (ร้อยละ 16.88) ท างาน 11-15 ปี จ านวน 
62 คน (ร้อยละ 13.25) ท างานมากกว่า 20 ปี จ านวน 52 คน (ร้อยละ 11.11) และน้อยที่สุด คือ 
ท างานน้อยกว่า 1 ปี จ านวน 12 คน (ร้อยละ 2.56) 
 

4.1.2  ข้อมูลปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ คณะที่ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรที่
ศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม ระยะเวลาเฉลี่ยที่ศึกษา การได้รับทุนการศึกษา (ได้รับ/ไม่ได้รับ) และการ
ได้รับเกียรตินิยม (ได้รับ/ไม่ได้รับ) ดังตารางที่ 4.2  
 
ตารางที่ 4.2  แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานปัจจัยด้านผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. คณะ 468 100.00 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 113 24.70 
คณะบริหารธรุกิจ 80 17.09 
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 55 11.75 
คณะสถิติประยุกต ์ 57 12.18 
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 22 4.70 
คณะภาษาและการสื่อสาร 18 3.85 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 29 6.20 
คณะนติิศาสตร ์ 25 5.34 
คณะการจัดการการท่องเที่ยว 16 3.42 
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 17 3.63 
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 30 6.41 
วิทยาลัยนานาชาต ิ 6 1.28 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานปัจจัยด้านผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน (คน) ร้อยละ 
2. หลักสูตร 468 100.00 

ภาคปกต ิ 136 29.06 
ภาคพิเศษ 332 70.94 

3. ระยะเวลาที่ศึกษา 468 100.00 
1) ≤ 2.50 ปี 320 68.38 
2) 2.51-3.00 ปี 60 12.82 
3) 3.01-3.50 ปี 29 6.20 
4) 3.51-4.00 ปี 17 3.63 
5) > 4.00 ปีขึ้นไป 42 8.97 

4. เกรดเฉลี่ยสะสม 468 100.00 
1) ≤ 3.24 คะแนน 109 23.29 
2) 3.25-3.49 คะแนน 179 38.25 
3) 3.50-3.74 คะแนน 118 25.21 
4) 3.75-4.00 คะแนน 62 13.25 

5. การได้รับทุนการศึกษา 468 100.00 
1) ไม่ได้รับทุน 414 88.46 
2) ได้รับทุนส่งเสริมประเภทที่ 1 14 2.99 
3) ได้รับทุนส่งเสริมประเภทที่ 2 21 4.49 
4) ได้รับทุนส่งเสริมประเภทที ่3 1 0.21 
5) ทุนเรียนด ี 1 0.21 
6) ทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์วิทยานิพนธ ์ 5 1.07 
7) ทุนอื่น ๆ 12 2.25 

6. การได้รับเกียรตินิยม 468 100.00 
1) ไม่ได้รับ 414 88.46 
2) ได้รับ 54 11.54 

 
ผลการศึกษาจากตารางที่ 4.2 พบว่า 

1)  คณะที่ส าเร็จการศึกษา พบว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ส าเร็จการศึกษามาจาก
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มีจ านวนมากที่สุด จ านวน  113 คน (ร้อยละ 24.70) รองลงมา คือ                                 
คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 80 คน (ร้อยละ 17.09) คณะสถิติประยุกต์ จ านวน 57 คน (ร้อยละ 12.18) 
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ จ านวน 55 คน (ร้อยละ 11.75) คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม จ านวน 
30 คน (ร้อยละ 6.41) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 29 คน (ร้อยละ 6.20) คณะนิติศาสตร์ 
จ านวน 25 คน (ร้อยละ 5.34) คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จ านวน 22 คน (ร้อยละ 4.70)                                   
คณะภาษาและการสื่อสาร จ านวน 18 คน (ร้อยละ 3.85) คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 
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จ านวน 17 คน (ร้อยละ 3.63) คณะการจัดการการท่องเที่ยว จ านวน 16 คน (ร้อยละ 3.42) และน้อย
ที่สุด คือ วิทยาลัยนานาชาติ จ านวน 6 คน (ร้อยละ 1.28) 

2)  หลักสูตรที่ศึกษา พบว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษามาจาก
หลักสูตรภาคพิเศษ จ านวน 332 คน (ร้อยละ 70.94 ) รองลงมา คือ หลักสูตรภาคปกติ จ านวน 136 
คน (ร้อยละ 29.06 ) 

3)  ระยะเวลาที่ศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ส าเร็จการศึกษา ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลา
ในการศึกษาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.50 ปี จ านวน 320 คน (ร้อยละ 68.38 ) รองลงมา คือ ใช้เวลา 
2.51-3.00 ปี จ านวน 60 คน (ร้อยละ 12.82) ใช้เวลามากกว่า 4 ปี จ านวน 42 คน (ร้อยละ 8.97) ใช้
เวลา 3.01-3.50 ปี จ านวน 29 คน (ร้อยละ 6.20)  และน้อยที่สุด คือ ใช้เวลา 3.51-4.00 ปี จ านวน 
17 คน (ร้อยละ 3.63) 

4)  เกรดเฉลี่ยสะสม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ ได้ เกรดเฉลี่ย 3.25-3.49 คะแนน                  
มีจ านวนมากที่สุด จ านวน 179 คน (ร้อยละ 38.25) รองลงมา คือ ได้เกรดเฉลี่ย 3.50-3.74 คะแนน 
จ านวน 118 คน (ร้อยละ 25.21) ได้เกรดเฉลี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.24 คะแนน จ านวน 109 คน 
(ร้อยละ 23.29) และน้อยที่สุด คือ ได้เกรดเฉลี่ย 3.74-4.00 คะแนน จ านวน 62 คน (ร้อยละ 13.25)  

5)  การได้รับทุนการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษา            
มีจ านวน 414 คน (ร้อยละ 88.46) รองลงมา คือ ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 จ านวน 21 
คน (ร้อยละ 4.49) ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 จ านวน 14 คน (ร้อยละ 2.99) ได้รับทุน
อ่ืน ๆ เช่น ทุนจากต้นสังกัด ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ และทุน APM ของคณะ เป็นต้น จ านวน 12 
คน (ร้อยละ 2.25) ได้รับทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ จ านวน 5 คน 
(ร้อยละ 1.07) และน้อยที่สุด ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3 และทุนเรียนดี จ านวนเท่ากัน 1 
คน (ร้อยละ 0.21)  

6)  การได้รับเกียรตินิยม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ไม่ได้รับเกียรตินิยม                    
มีจ านวน 414 คน (ร้อยละ 88.46) รองลงมา คือ ได้รับเกียรตินิยม จ านวน 54 คน (ร้อยละ 11.54) 
 
4.2  การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยสนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพ 

 
จากการส ารวจระดับความระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความก้าวหน้าในอาชีพ โดยกลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นในด้าน
ลักษณะงานที่ท า ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และด้านความม่ันคงในการท างาน ดังตารางที่ 4.3 
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ตารางที่ 4.3  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านความก้าวหน้าในอาชีพ                     
ของผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามลักษณะงานที่ท า ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และ
ความม่ันคงในการท างาน  

                         (n = 468) 
ความก้าวหน้าในอาชีพ ค่าเฉลี่ย 

(x̄ ) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. ลักษณะงานที่ท า    
1) หลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก 

ท่านได้ท างานตรงกับสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา 
3.51 1.14 มาก 

2) หลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก 
ท่านมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการวิเคราะห์ มีเหตุ
มีผลเพื่อการตัดสินใจ ได้ดีกว่าตอนท่ียังไม่ได้เข้ามาศึกษาต่อ 

4.15 .72 มาก 

3) ลักษณะงานที่ท าหลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
ระดับปริญญาเอก ท่านมีอิสระในการท างานมากขึ้น 

3.53 .97 มาก 

4) หลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก 
ท่านได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน 

3.86 .81 มาก 

5) การมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก 
เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความน่าเช่ือถือและได้รับการยอมรับจาก
ผู้ร่วมงานในองค์กร 

4.03 .79 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.82 .66 มาก 
2. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ    

1) ท่านสามารถน าความรู้ความสามารถหลังส าเร็จการศึกษามา
พัฒนางานให้มีคุณภาพและมีปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ท าให้ได้
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 

3.67 

 
 

.84 มาก 

2) การน าความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ หลังส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก มาใช้พัฒนา
กระบวนการท างานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร ส่งผลต่อการ
เลื่อนต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

3.67 .88 มาก 

3) การน าความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ หลังส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก มาใช้พัฒนา
กระบวนการท างานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร ส่งผลต่อ
ค่าตอบแทนท่ีเพิ่มขึ้น 

3.57 .91 มาก 

4) การมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก 
เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ในการพิจารณาการเลื่อนต าแหน่งที่
สูงขึ้น 

3.49 1.06 มาก 

5) การมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก 
เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทน 

3.36 1.14 ปาน
กลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.55 .78 มาก 
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 
 

 
หมายเหตุ:  ระดับค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 ระดับมากท่ีสุด  

ระดับค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 ระดับมาก  
ระดับค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 ระดับปานกลาง  
ระดับค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 ระดับน้อย  
ระดับค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 ระดับน้อยที่สุด  

 
ผลการศึกษาจากตารางที่ 4.3 จากผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้า

ในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านลักษณะงานที่ท า ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และด้านความ
มั่นคงในการท างาน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1)  ด้านลักษณะงานที่ท า เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.82 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพ ข้อ 2 หลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก 
ท่านมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการวิเคราะห์ มีเหตุมีผลเพ่ือการตัดสินใจ ได้ดีกว่าตอนที่ยัง
ไม่ได้เข้ามาศึกษาต่อ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ซึ่งมากที่สุด รองลงมา คือ ข้อ 5 การมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก เป็นสิ่งที่ช่วยเพ่ิมความน่าเชื่อถือและได้รับการ
ยอมรับจากผู้ร่วมงานในองค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ข้อ 4 หลังส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก ท่านได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ข้อ 3 ลักษณะงานที่ท าหลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับ

ความก้าวหน้าในอาชีพ ค่าเฉลี่ย 
(x̄ ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

3. ความมั่นคงในการท างาน    
1) หน่ วย งานมี ระบบหรื อกระบวนการพัฒนา เส้นทาง

ความก้าวหน้าในอาชีพตามสายงานท่านอย่างชัดเจน 
3.51 .96 มาก 

2) หน่วยงานส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ท่านได้พัฒนาความรู้               
ใหม่ ๆ ท่ีทันสมัยทันเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง 

3.78 .86 มาก 

3) งานที่ท่านท าเป็นงานที่เหมาะสมตรงกับสาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษามา และสามารถท าได้ดีมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ 

3.63 1.02 มาก 

4) การที่มีวุฒิการศึกษาสูง เป็นการสร้างความก้าวหน้าและมี
ความมั่นคงในอาชีพ 

3.84 .86 มาก 

5) ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ท่ า นท า  ไ ด้ รั บการยอมรั บ จ าก
ผู้บังคับบัญชา และจากเพื่อนร่วมงาน 

4.02 .73 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.75 .70 มาก 
ภาพรวม 3.71 .64 มาก 
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ปริญญาเอก ท่านมีอิสระในการท างานมากขึ้น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 และน้อยที่สุด 
คือ ข้อ 1 หลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก ท่านได้ท างานตรงกับสาขาวิชา
ที่ส าเร็จการศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 

2)  ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก   
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพ ข้อ 1 ท่านสามารถน าความรู้ความสามารถหลังส าเร็จ
การศึกษามาพัฒนางานให้มีคุณภาพและมีปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น ท าให้ได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม และ
ข้อ 2 การน าความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ หลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับ
ปริญญาเอก มาใช้พัฒนากระบวนการท างานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร ส่งผลต่อการเลื่อนต าแหน่งที่
สูงขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากันอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา คือ ข้อ 3 
การน าความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ หลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับ
ปริญญาเอก มาใช้พัฒนากระบวนการท างานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร ส่งผลต่อค่าตอบแทนที่เพ่ิมข้ึน 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ข้อ 4 การมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญา
เอก เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ในการพิจารณาการเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.49 และน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 การมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก เป็น
องคป์ระกอบหนึ่งที่ใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 

3)  ด้านความมั่นคงในการท างาน เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก             
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพ ข้อ 5 ผลการปฏิบัติงานที่ท่านท า ได้รับการยอมรับจาก
ผู้บังคับบัญชา และจากเพ่ือนร่วมงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
รองลงมา คือ ข้อ 4 การที่มีวุฒิการศึกษาสูง เป็นการสร้างความก้าวหน้าและมีความมั่นคงในอาชีพ 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ข้อ 2 หน่วยงานส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ท่านได้พัฒนา
ความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันสมัยทันเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78  ข้อ 3 
งานที่ท่านท าเป็นงานที่เหมาะสมตรงกับสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษามา และสามารถท าได้ดีมีโอกาส
ก้าวหน้าในอาชีพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และน้อยที่สุด คือ ข้อ 1 หน่วยงานมีระบบ
หรือกระบวนการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพตามสายงานท่านอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 

สรุปภาพรวมระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จ
การศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยเรียงล าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ 
ด้านลักษณะงานที่ท า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.82 รองลงมา คือ ด้านความมั่นคงในการท างาน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.55 และใน
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.71 อยู่ในระดับมาก 
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4.3  การวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความก้าวหน้าในอาชีพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐาน ไว้ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีสถานะการได้งานท าแตกต่างกันจะมีผลต่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่อยู่ในประเภทองค์กรที่ท างานแตกต่างกันจะมีผล
ต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 3 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีระดับต าแหน่งงานแตกต่างกันจะมีผลต่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 4 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันจะมีผล
ต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน  

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคณะที่ส าเร็จการศึกษาแตกต่างกัน
จะมีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านหลักสูตรที่ศึกษาแตกต่างกันจะมี
ผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านเกรดเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธ์กับ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านระยะเวลาที่ศึกษามีความสัมพันธ์
กับความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการได้รับทุนการศึกษาแตกต่างกัน
จะมีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการได้รับเกียรตินิยมแตกต่างกัน
จะมีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน 

 
4.3.1  การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความก้าวหน้าในอาชีพ

ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
สมมติฐานที่  1 ผู้ ส า เร็จการศึกษาที่มีสถานะการ ได้งานท าแตกต่างกันจะมีผลต่อ

ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีแตกต่างกัน 
การวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานะการได้งานท ากับ

ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านลักษณะงานที่ท า ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
และด้านความมั่นคงในการท างาน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มที่มี
สถานะการได้งานท าแตกต่างกัน 5 กลุ่ม ได้แก่ ไม่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาและได้งานท าหลังจบ
การศึกษา ได้งานท าขณะศึกษาอยู่ มีงานท าก่อนเข้าศึกษาและได้งานใหม่ท าหลังจบการศึกษา มีงาน
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ท าก่อนเข้าศึกษาและอยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา และอ่ืน ๆ เช่น ท าธุรกิจส่วนตัว ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 4.4 
 
ตารางที่ 4.4  เปรียบเทียบความแตกต่างความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านลักษณะ

งานที่ท า ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความมั่นคงในการท างาน จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านสถานะการได้งานท า 

 
สถานการได้งานท า SS df MS F Sig. 

ลักษณะงานที่ท า ระหว่างกลุม่ 1.72 4 .43 .99 .41 
ภายในกลุ่ม 199.85 463 .43   
รวม 201.56 467    

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ระหว่างกลุม่ 17.27 4 4.32 7.51 .00** 
ภายในกลุ่ม 266.18 463 .58   
รวม 283.45 467    

ความมั่นคงในการท างาน ระหว่างกลุม่ 4.17 4 1.04 2.17 .07 
ภายในกลุ่ม 222.71 463 .48   
รวม 226.880 467    

ภาพรวม ระหว่างกลุม่ 5.93 4 1.48 3.69 .01** 
ภายในกลุ่ม 185.89 463 .40   
รวม 191.814 467    

 

หมายเหตุ:  **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างความก้าวหน้าในอาชีพ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านลักษณะงานที่ท า ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความมั่นคงในการท างาน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานะการได้งานท าแตกต่างกัน มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่ก าหนดไว้  

เมื่อจ าแนกรายด้าน พบว่า สถานะการได้งานท าที่แตกต่างกัน มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ .01 จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
(Least Significant Difference: LSD) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 4.5  
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ตารางที่ 4.5  การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานะการได้งานท า 

 

สถานะการได้งานท า x̄  
สถานะการได้งานท า 

(1) (2) (3) (4) (5) 
3.74 3.76 3.73 3.37 4.50 

(1) ไม่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาและได้งานท าหลังจบ
การศึกษา 

3.74 - -.02 .01 .37* -.76 

(2) ได้งานท าขณะศึกษาอยู ่ 3.76 - - .03 .39* -.74 
(3) มีงานท าก่อนเข้าศึกษาและได้งานใหม่ท าหลังจบ

การศึกษา 
3.73 - - - .36* -.77 

(4) มีงานท าก่อนเข้าศึกษาและอยู่ในสายงานเดิมหลัง
จบการศึกษา 

3.37 - - - - -1.13* 

(5) อื่น ๆ 4.50 - - - - - 
 
หมายเหตุ:  *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.5 การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของความก้าวหน้าในอาชีพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ จ าแนกตามสถานะการได้งานท า พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีสถานะการได้งานท าต่างกันมีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีจ านวน 4 คู่ ได้แก่ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาและได้งานท าหลังจบการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ได้งานท าขณะ
ศึกษาอยู่  กลุ่ มตั วอย่ า งที่ มี ง านท าก่ อน เข้ าศึ กษาและได้ ง าน ใหม่ท าหลั งจบการศึ กษา                               
มีความก้าวหน้าในอาชีพด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีงานท าก่อนเข้า
ศึกษาและอยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา และกลุ่มตัวอย่างที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาและอยู่ใน
สายงานเดิมหลังจบการศึกษา มีความก้าวหน้าในอาชีพด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ น้อยกว่ากลุ่ม
อ่ืน ๆ เช่น ท าธุรกิจส่วนตัว 
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ตารางท่ี 4.6  การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จ    
  การศึกษาโดยภาพรวม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานะการได้งานท า 

 

สถานะการได้งานท า x̄  
สถานะการได้งานท า 

(1) (2) (3) (4) (5) 
3.86 3.80 3.81 3.60 4.07 

(1) ไม่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาและได้งานท าหลังจบ
การศึกษา 

3.86 - .06 .05 .26* -.21 

(2) ได้งานท าขณะศึกษาอยู่ 3.80 - - -.01 .20 -.27 
(3) มีงานท าก่อนเข้าศึกษาและได้งานใหม่ท าหลังจบ

การศึกษา 
3.81 - - - .21* -.26 

(4) มีงานท าก่อนเข้าศึกษาและอยู่ในสายงานเดิมหลัง
จบการศึกษา 

3.60 - - - - -.47 

(5) อื่น ๆ 4.07 - - - - - 
 

หมายเหตุ:  *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4.6 การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของความก้าวหน้าในอาชีพของ

ผู้ส าเร็จการศึกษาโดยภาพรวม จ าแนกตามสถานะการได้งานท า พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานะการได้
งานท าต่างกัน มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาและได้
งานท าหลังจบการศึกษา มีความก้าวหน้าในอาชีพโดยภาพรวมมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีงานท าก่อน
เข้าศึกษาและอยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา และกลุ่มตัวอย่างที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาและได้
งานใหม่ท าหลังจบการศึกษา  มีความก้าวหน้าในอาชีพโดยภาพรวมมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีงานท า
ก่อนเข้าศึกษาและอยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา 

 สมมติฐานที่ 2 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่อยู่ในประเภทองค์กรที่ท างานแตกต่างกันจะมีผลต่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีแตกต่างกัน 

การวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านประเภทองค์กรที่ท างานกับ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านลักษณะงานที่ท า ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
และด้านความมั่นคงในการท างาน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อเปรียบเทียบกลุ่ม
ประเภทองค์กรที่ท างานแตกต่างกัน 8 กลุ่ม ได้แก่ เป็นองค์กรธุรกิจไทยที่มีการลงทุนเฉพาะ
ภายในประเทศไทย เป็นองค์กรธุรกิจไทยที่มีการลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นองค์กร
ธุรกิจต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศไทย เป็นองค์กรธุรกิจต่างชาติที่ลงทุนในต่างประเทศ เป็นองค์กร
ระหว่างประเทศเป็นองค์กรของรัฐ เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ เป็นองค์กรไม่แสวงหาก าไร ธุรกิจส่วนตัว/
กิจการครอบครัว และอ่ืน ๆ เช่น ธุรกิจการบิน และสถาบันการศึกษา ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดัง
ตารางที่ 4.7 
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ตารางที่ 4.7  เปรียบเทียบความแตกต่างความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านลักษณะ
งานที่ท า ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความมั่นคงในการท างาน จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านประเภทองค์กรที่ท างาน 

 
ประเภทองค์กร SS df MS F Sig. 

ลักษณะงานที่ท า ระหว่างกลุม่ 2.83 9 .31 .72 .69 
ภายในกลุ่ม 198.74 458 .43   
รวม 201.56 467    

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ระหว่างกลุม่ 9.97 9 1.11 1.86 .06 
ภายในกลุ่ม 273.48 458 .60   
รวม 283.45 467    

ความมั่นคงในการท างาน ระหว่างกลุม่ 5.94 9 .66 1.37 .20 
ภายในกลุ่ม 220.94 458 .48   
รวม 226.88 467    

ภาพรวม ระหว่างกลุม่ 4.64 9 .52 1.26 .26 
ภายในกลุ่ม 187.17 458 .41   
รวม 191.81 467    

 
หมายเหตุ:  *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างความก้าวหน้าในอาชีพ

ของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านลักษณะงานที่ท า ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความม่ันคงในการท างาน 
พบว่า ค่า Sig. ในแต่ละด้านมากกว่าระดับนัยส าคัญ .05 แสดงว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาที่อยู่ในประเภท
องค์กรที่ท างานแตกต่างกัน มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้ง 3 ด้าน และโดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 

สมมติฐานที่ 3 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีระดับต าแหน่งงานแตกต่างกันจะมีผลต่อความก้าวหน้า
ในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีแตกต่างกัน 

การวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับต าแหน่งงานกับ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านลักษณะงานที่ท า ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และ
ความมั่นคงในการท างาน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มระดับต าแหน่ง
งานแตกต่างกัน 5 กลุ่ม ได้แก่ ระดับปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับกลาง 
ผู้บริหารระดับสูง และอ่ืน ๆ เช่น อาจารย์ และนักวิชาการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.8 
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ตารางที่ 4.8  เปรียบเทียบความแตกต่างความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านลักษณะ
งานที่ท า ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความมั่นคงในการท างาน จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านระดับต าแหน่งงาน 

 
ระดับต าแหน่งงาน SS df MS F Sig. 

ลักษณะงานที่ท า ระหว่างกลุม่ 1.56 4 .39 .90 .46 
ภายในกลุ่ม 200.00 463 .43   
รวม 201.56 467    

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ระหว่างกลุม่ 1.45 4 .36 .59 .67 
ภายในกลุ่ม 282.01 463 .61   
รวม 283.45 467    

ความมั่นคงในการท างาน ระหว่างกลุม่ 1.07 4 .27 .55 .70 
ภายในกลุ่ม 225.81 463 .49   
รวม 226.88 467    

ภาพรวม ระหว่างกลุม่ 1.01 4 .25 .62 .65 
ภายในกลุ่ม 190.80 463 .41   
รวม 191.81 467    

 
หมายเหตุ:  *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างความก้าวหน้าในอาชีพ

ของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านลักษณะงานที่ท า ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความม่ันคงในการท างาน 
พบว่า ค่า Sig. ในแต่ละด้านมากกว่าระดับนัยส าคัญ .05 แสดงว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีระดับต าแหน่ง
งานแตกต่างกัน มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้ง 3 ด้าน และโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 

สมมติฐานที่ 4 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันจะมีผลต่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน  

การวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านประสบการณ์ในการท างานกับ
ความก้าวหน้ า ในอาชีพของผู้ ส า เ ร็ จการศึกษา  จากสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์                                     
เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน 5 กลุ่ม ได้แก่ น้อยกว่า 1 ปี 1-5 ปี  
6-10 ปี 11-15 ปี 16-20 ปี และมากกว่า 20 ปี ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 4.9 
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ตารางที่ 4.9  เปรียบเทียบความแตกต่างความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านลักษณะ
งานที่ท า ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความมั่นคงในการท างาน จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านประสบการณ์ในการท างาน 

 
ประสบการณ์ในการท างาน SS df MS F Sig. 

ลักษณะงานที่ท า ระหว่างกลุม่ .46 5 .09 .21 .96 
ภายในกลุ่ม 201.10 462 .44   
รวม 201.56 467    

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ระหว่างกลุม่ 2.70 5 .54 .89 .49 
ภายในกลุ่ม 280.75 462 .61   
รวม 283.45 467    

ความมั่นคงในการท างาน ระหว่างกลุม่ 1.74 5 .35 .72 .62 
ภายในกลุ่ม 225.14 462 .49   
รวม 226.88 467    

ภาพรวม ระหว่างกลุม่ 1.05 5 .21 .51 .77 
ภายในกลุ่ม 190.77 462 .41   
รวม 191.81 467    

 
หมายเหตุ:  *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างความก้าวหน้าในอาชีพ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านลักษณะงานที่ท า ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความม่ันคงในการท างาน 
พบว่า ค่า Sig. ในแต่ละด้านมากกว่าระดับนัยส าคัญ .05 แสดงว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีประสบการณ์
ในการท างานแตกต่างกัน มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้ง 3 ด้านและโดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 

 
4.3.2  การวิ เคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับ

ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคณะที่ส าเร็จการศึกษาแตกต่างกันจะมีผล

ต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน 
การวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคณะที่ส าเร็จ

การศึกษากับความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านลักษณะงานที่ท า ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ และความม่ันคงในการท างาน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อเปรียบเทียบกลุ่ม
ที่ส าเร็จการศึกษาต่างคณะกัน 12 กลุ่ม ได้แก่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ                
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะสถิติประยุกต์ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะภาษาและการ
สื่อสาร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะนิติศาสตร์ คณะการจัดการการท่องเที่ยว คณะนิเทศศาสตร์
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และนวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และวิทยาลัยนานาชาติ ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังตารางที่ 4.10 
 

ตารางที่ 4.10  เปรียบเทียบความแตกต่างความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านลักษณะ
งานที่ท า ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความม่ันคงในการท างาน จ าแนกตามปัจจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคณะที่ส าเร็จการศึกษา 

 
คณะที่ส าเร็จการศึกษา SS df MS F Sig. 

ลักษณะงานที่ท า ระหว่างกลุม่ 9.30 11 .85 2.01 .03* 
ภายในกลุ่ม 192.26 456 .42   

รวม 201.56 467    
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ระหว่างกลุม่ 19.65 11 1.79 3.09 .00** 

ภายในกลุ่ม 263.80 456 .58   

รวม 283.45 467    
ความมั่นคงในการท างาน ระหว่างกลุม่ 8.97 11 .82 1.71 .07 

ภายในกลุ่ม 217.91 456 .48   

รวม 226.88 467    
ภาพรวม ระหว่างกลุม่ 10.97 11 1.00 2.52 .00** 

ภายในกลุ่ม 180.84 456 .40   
รวม 191.81 467    

 

หมายเหตุ:  *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
      **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
                   

จากตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างความก้าวหน้าในอาชีพ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านลักษณะงานที่ท า ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และด้านความมั่นคงใน
การท างาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ส าเร็จการศึกษาต่างคณะกัน มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านลักษณะงานที่ท า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01                  
จึงยอมรับสมมติฐานที่ก าหนดไว้  

เมื่อจ าแนกรายด้าน พบว่า คณะที่ส าเร็จการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อความก้าวหน้าใน
อาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านลักษณะงานที่ท า ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และโดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ .05 จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วย
วิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตาราง
ที่ 4.11  
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ตารางที่ 4.11  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จ   
การศึกษาด้านลักษณะงานที่ท า จ าแนกตามคณะที่ส าเร็จการศึกษา 

 

คณะที่
ส าเร็จ

การศึกษา 
x̄  

คณะที่ส าเร็จการศึกษา 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
3.76 3.75 3.87 3.90 3.71 4.08 3.99 3.89 4.08 4.00 3.46 3.80 

(1) รศ. 3.76 - .01 -.11 -.14 .05 -.32 -.23 -.13 -.32 -.24 .30* -.04 
(2) บธ. 3.75 - - -.12 -.15 .04 -.33 -.24 -.14 -.33 -.25 .29* -.05 
(3) พศ. 3.87 - - - -.30 .16 -.21 -.12 -.02 -.21 -.13 .41* .07 
(4) สป. 3.90 - - - - .19 -.18 -.09 .01 -.18 -.10 .44* .10 
(5) พค. 3.71 - - - - - -.37 -.28 -.18 -.37 -.29 .25 -.09 
(6) ภส. 4.08 - - - - - - .09 .19 .00 .08 .62* .28 
(7) พม. 3.99 - - - - - - - .10 -.09 -.01 .53* .19 
(8) นต. 3.89 - - - - - - - - -.19 -.11 .43* .09 
(9) ทท. 4.08 - - - - - - - - - .08 .62* .28 
(10) นน. 4.00 - - - - - - - - - - .54* .20 
(11) สว. 3.46 - - - - - - - - - - - -.34 
(12) วช. 3.80 - - - - - - - - - - - - 

 
หมายเหตุ:  *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
จากตารางที่ 4.11 การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของความก้าวหน้าในอาชีพของ

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านลักษณะงานที่ท า จ าแนกตามคณะที่ส าเร็จการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
ส าเร็จการศึกษาต่างคณะกัน มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านลักษณะงานที่
ท า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ านวน 9 คู่ ได้แก่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะบริหารธุรกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะสถิติประยุกต์ คณะภาษาและการสื่อสาร                   
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะนิติศาสตร์ คณะการจัดการการท่องเที่ยว คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ มีความก้าวหน้าในอาชีพด้านลักษณะงานที่ท า มากกว่าคณะบริหารการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม  
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ตารางที่ 4.12  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จ   
การศึกษาด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ จ าแนกตามคณะที่ส าเร็จการศึกษา 

 
คณะที่
ส าเร็จ

การศึกษา 

x̄  คณะที่ส าเร็จการศึกษา 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
3.37 3.65 3.67 3.70 3.17 3.72 3.53 3.82 3.85 3.82 3.15 3.50 

(1) รศ. 3.37 - -.28* -.30* -.33* .20 -.35 -.16 -.45* -.48* -.46* .22 -.13 
(2) บธ. 3.65 - - -.02 -.05 .48* -.07 .12 -.17 -.20 -.17 .50* .15 
(3) พศ. 3.67 - - - -.03 .50* -.05 .14 -.15 -.18 -.15 .52* .17 
(4) สป. 3.70 - - - - .53* -.02 .17 -.12 -.15 -.12 .55* .20 
(5) พค. 3.17 - - - - - -.55* -.36 -.65* -.68* -.65* .02 -.33 
(6) ภส. 3.72 - - - - - - .19 -.10 -.13 -.10 .57* .22 
(7) พม. 3.53 - - - - - - - -.29 -.32 -.29 .38 .03 
(8) นต. 3.82 - - - - - - - - -.03 .00 .67* .32 
(9) ทท. 3.85 - - - - - - - - - .03 .70* .35 
(10) นน. 3.82 - - - - - - - - - - .67* .32 
(11) สว. 3.15 - - - - - - - - - - - -.35 
(12) วช. 3.50 - - - - - - - - - - - - 

 

หมายเหตุ:  *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

จากตารางที่ 4.12 การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของความก้าวหน้าในอาชีพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ จ าแนกตามคณะที่ส าเร็จการศึกษา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่ส าเร็จการศึกษาต่างคณะกัน มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ านวน 20 คู่ ได้แก่  

1)  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มีความก้าวหน้าในอาชีพด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ น้อยกว่าคณะบริหารธุรกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะสถิติประยุกต์ คณะนิติศาสตร์ 
คณะการจัดการการท่องเที่ยว และคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ (6 คู)่ 

2)  คณะบริหารธุรกิจมีความก้าวหน้าในอาชีพด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
มากกว่าคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (2 คู)่ 

3)  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีความก้าวหน้าในอาชีพด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ มากกว่าคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (2 คู)่ 

4)  คณะสถิติประยุกต์มีความก้าวหน้าในอาชีพด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
มากกว่าคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (2 คู)่ 

5)  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมมีความก้าวหน้าในอาชีพด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ น้อยกว่าคณะภาษาและการสื่อสาร คณะนิติศาสตร์ คณะการจัดการการท่องเที่ยว และ
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ (4 คู)่ 

6)  คณะภาษาและการสื่อสารมีความก้าวหน้าในอาชีพด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ มากกว่าคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (1 คู)่ 
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7)  คณะนิติศาสตร์มีความก้าวหน้าในอาชีพด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ มากกว่า
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (1 คู)่ 

8)  คณะการจัดการการท่องเที่ยวมีความก้าวหน้าในอาชีพด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ มากกว่าคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (1 คู)่ 

9)  คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการมีความก้าวหน้าในอาชีพด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ มากกว่าคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (1 คู)่ 
 

ตารางที่ 4.13  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จ   
การศึกษาโดยภาพรวม จ าแนกตามคณะที่ส าเร็จการศึกษา 

 
คณะที่
ส าเร็จ

การศึกษา 
x̄  

คณะที่ส าเร็จการศึกษา 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
3.59 3.72 3.78 3.81 3.49 3.96 3.77 3.88 3.98 3.89 3.36 3.71 

(1) รศ. 3.59 - -.13 -.19 -.22* .10 -.37* -.18 -.29* -.39* -.30 .23 -.12 
(2) บธ. 3.72 - - -.06 -.09 .23 -.24 -.05 -.16 -.26 -.17 .36* .01 
(3) พศ. 3.78 - - - -.30 .29 -.18 .01 -.10 -.20 -.11 .42* .07 
(4) สป. 3.81 - - - - .32* -.15 .04 -.07 -.17 -.08 .45* .10 
(5) พค. 3.49 - - - - - -.47* -.28 -.39* -.49* -.40 .13 -.22 
(6) ภส. 3.96 - - - - - - .19 .08 -.02 .07 .60* .25 
(7) พม. 3.77 - - - - - - - -.11 -.21 -.12 .41* .06 
(8) นต. 3.88 - - - - - - - - -.10 -.01 .52* .17 
(9) ทท. 3.98 - - - - - - - - - .09 .62* .27 
(10) นน. 3.89 - - - - - - - - - - .53* .18 
(11) สว. 3.36 - - - - - - - - - - - -.35 
(12) วช. 3.67 - - - - - - - - - - - - 

 
หมายเหตุ:  *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4.13 การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของความก้าวหน้าในอาชีพของ

ผู้ส าเร็จการศึกษาโดยภาพรวม จ าแนกตามคณะที่ส าเร็จการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ส า เร็จ
การศึกษาต่างคณะกัน มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาโดยภาพรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ านวน 16 คู่ ได้แก่  

1)  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มีความก้าวหน้าในอาชีพโดยภาพรวมน้อยกว่าคณะ
สถิติประยุกต์ คณะภาษาและการสื่อสาร คณะนิติศาสตร์ และคณะการจัดการการท่องเที่ยว (4 คู)่ 

2)  คณะบริหารธุรกิจมีความก้าวหน้าในอาชีพโดยภาพรวมมากกว่าคณะบริหารการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม (1 คู)่ 

3)  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีความก้าวหน้าในอาชีพโดยภาพรวมมากกว่าคณะ
บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (1 คู)่ 
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4)  คณะสถิติประยุกต์มีความก้าวหน้าในอาชีพโดยภาพรวมมากกว่าคณะพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม และคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (2 คู)่ 

5)  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมมีความก้าวหน้าในอาชีพโดยภาพรวมน้อยกว่า
คณะภาษาและการสื่อสาร คณะนิติศาสตร์ และคณะการจัดการการท่องเที่ยว (3 คู)่ 

6)  คณะภาษาและการสื่อสารมีความก้าวหน้าในอาชีพโดยภาพรวมมากกว่าคณะ
บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (1 คู)่ 

7)  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความก้าวหน้าในอาชีพโดยภาพรวมมากกว่าคณะ
บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (1 คู)่ 

8)  คณะนิติศาสตร์มีความก้าวหน้าในอาชีพโดยภาพรวมมากกว่าคณะบริหารการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม (1 คู)่ 

9)  คณะการจัดการการท่องเที่ยวมีความก้าวหน้าในอาชีพโดยภาพรวมมากกว่า
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (1 คู)่ 

10)  คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการมีความก้าวหน้าในอาชีพโดย
ภาพรวม มากกว่าคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (1 คู)่ 

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านหลักสูตรที่ศึกษาแตกต่างกันจะมีผลต่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีแตกต่างกัน 

การวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านหลักสูตรที่ศึกษากับ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านลักษณะงานที่ท า ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และ
ความมัน่คงในการท างาน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรที่ศึกษา
แตกต่างกัน 2 กลุ่ม ได้แก่ หลักสูตรภาคปกติ และหลักสูตรภาคพิเศษ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดัง
ตารางที่ 4.14 
 

ตารางท่ี 4.14  เปรียบเทียบความแตกต่างความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านลักษณะ
งานที่ท า ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความม่ันคงในการท างาน จ าแนกตามปัจจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านหลักสูตรที่ศึกษา 

 
ความก้าวหน้าในอาชีพ หลักสูตรภาคปกติ

(n=136) 
หลักสูตรภาคพิเศษ 

(n=332) 
t Sig. 

x̄  S.D. x̄  S.D. 
ลักษณะงานท่ีท า 3.90 .66 3.78 .65 1.82 .07 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 3.73 .77 3.48 .77 3.22 .00** 
ความมั่นคงในการท างาน 3.87 .77 3.71 .66 2.23 .03* 
ภาพรวม 3.84 .67 3.66 .62 2.70 .01** 

 

หมายเหตุ:  *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
     **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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จากตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างความก้าวหน้าในอาชีพ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านลักษณะงานที่ท า ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความม่ันคงในการท างาน 
ตามปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านหลักสูตรที่ศึกษา โดยใช้สถิติวิเคราะห์ t-test พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษาหลักสูตรต่างกัน มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านความมั่นคง
ในการท างาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนค่าตอบแทนและสวัสดิการ และ
โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่ก าหนดไว้  

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านเกรดเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธ์กับ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างเกรดเฉลี่ยสะสมกับความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านลักษณะงานที่ท า ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความม่ันคงในการท างาน จากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 4.15 

 
ตารางที่ 4.15  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเกรดเฉลี่ยสะสมกับความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จ

การศึกษาด้านลักษณะงานที่ท า ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความมั่นคงในการ
ท างาน  

 
ความก้าวหน้าในอาชีพ เกรดเฉลี่ยสะสม 

Pearson Correlation Sig.  
ลักษณะงานท่ีท า .14 .00** 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ .11 .02* 
ความมั่นคงในการท างาน .09 .06 

ภาพรวม .12 .01** 
 
หมายเหตุ:  *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

     **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตารางที่ 4.15   ผลการวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้านเกรดเฉลี่ยสะสมกับความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านลักษณะงานที่ท า 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความม่ันคงในการท างาน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย
ใช้สถิติทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) พบว่า เกรดเฉลี่ยมีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา ด้าน
ลักษณะงานที่ท า ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และโดยภาพรวม ซึ่งมีค่าเป็นบวก และมีความสัมพันธ์ไป
ในทิศทางเดียวกัน  

สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านระยะเวลาที่ศึกษามีความสัมพันธ์กับ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
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การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ศึกษากับความก้าวหน้าในอาชีพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านลักษณะงานที่ท า ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความม่ันคงในการท างาน จาก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 4.16 

 
ตารางท่ี 4.16  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ศึกษากับความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จ

การศึกษาด้านลักษณะงานที่ท า ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความม่ันคงในการ
ท างาน  

 
ความก้าวหน้าในอาชีพ ระยะเวลาที่ศึกษา 

Pearson Correlation Sig.  
ลักษณะงานท่ีท า .10 .03* 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ .02 .62 
ความมั่นคงในการท างาน .05 .45 

ภาพรวม .06 .22 
 

หมายเหตุ:  *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.16 การวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านระยะเวลาที่ศึกษากับความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านลักษณะงานที่ท า 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความม่ันคงในการท างาน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย
ใช้สถิติทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) พบว่า ระยะเวลาที่ศึกษามีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านลักษณะงานที่ท า ซึ่งมีค่าเป็นบวก และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 

สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการได้รับทุนการศึกษาแตกต่างกันจะมีผล
ต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการได้รับ
ทุนการศึกษากับความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มเกี่ยวกับทุนการศึกษาแตกต่างกัน 2 กลุ่ม ได้แก่ ไม่ได้รับทุนการศึกษา และได้รับ
ทุนการศึกษา ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 4.17 
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ตารางท่ี 4.17  เปรียบเทียบความแตกต่างความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านลักษณะ
งานที่ท า ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และด้านความมั่นคงในการท างาน จ าแนก
ตามปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการได้รับทุนการศึกษา  

 
ความก้าวหน้าในอาชีพ ไม่ได้รับ 

(n=414) 
ได้รับ 

(n=54) 
t Sig.  

x̄  S.D. x̄  S.D. 

ลักษณะงานท่ีท า 3.79 .65 4.04 .71 -2.51 .02* 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 3.51 .77 3.84 .80 -2.88 .01** 

ความมั่นคงในการท างาน 3.72 .68 4.04 .74 -3.02 .00** 

ภาพรวม 3.67 .63 3.98 .678 -3.10 .00** 

 
หมายเหตุ:  *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

     **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
จากตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างความก้าวหน้าในอาชีพ

ของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านลักษณะงานที่ท า ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และด้านความมั่นคงใน
การท างาน ตามปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการได้รับทุนการศึกษา โดยใช้สถิติวิเคราะห์                 
t-test สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาโดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้รับ
ทุนการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.67 และกลุ่มที่ได้รับทุนการศึกษามีค่าเฉลี่ย 3.98 ซึ่งผลการวิเคราะห์ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับทุนการศึกษาและไม่ได้รับทุนการศึกษามีความแตกต่างกัน มีผลต่อความก้าวหน้า
ในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 

ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านลักษณะงานที่ท า พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ได้รับทุนการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.79 และกลุ่มที่ได้รับทุนการศึกษามีค่าเฉลี่ย 4.04 ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับทุนการศึกษาและไม่ได้รับทุนการศึกษามีความแตกต่างกัน                
มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 

ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่ได้รับทุนการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.51 และกลุ่มที่ได้รับทุนการศึกษามีค่าเฉลี่ย 3.84 ซึ่งผล
การวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับทุนการศึกษาและไม่ได้รับทุนการศึกษามีความแตกต่างกัน มี
ผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
จึงยอมรับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
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ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านมั่นคงในการท างาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ได้รับทุนการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.72 และกลุ่มที่ได้รับทุนการศึกษามีค่าเฉลี่ย 4.04 ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับทุนการศึกษาและไม่ได้รับทุนการศึกษามีความแตกต่างกัน                   
มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 จึงยอมรับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 

สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการได้รับเกียรตินิยมแตกต่างกันจะมีผล
ต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการได้รับเกียรติ
นิยมกับความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อ
เปรียบเทียบกลุ่มเกี่ยวกับเกียรตินิยมแตกต่างกัน 2 กลุ่ม ได้แก่ ไม่ได้รับเกียรตินิยม และได้รับเกียรติ
นิยม ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 4.18 

 

ตารางท่ี 4.18  เปรียบเทียบความแตกต่างความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านลักษณะ
งานที่ท า ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความม่ันคงในการท างาน จ าแนกตามปัจจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการได้รับเกียรตินิยม  

 
ความก้าวหน้าในอาชีพ ไม่ได้รับ 

(n=414) 
ได้รับ 

(n=54) 
t Sig.  

x̄  S.D. x̄  S.D. 
ลักษณะงานท่ีท า 3.80 .66 3.96 .64 -1.68 .09 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 3.54 .78 3.64 .80 -.90 .37 
ความมั่นคงในการท างาน 3.73 .70 3.93 .67 -2.02 .05* 

ภาพรวม 3.69 .65 3.84 .60 -1.64 .10 
 
หมายเหตุ:  *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างความก้าวหน้าในอาชีพ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านลักษณะงานที่ท า ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความม่ันคงในการท างาน 
ตามปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการได้รับเกียรตินิยม โดยใช้สถิติวิเคราะห์ t-test สามารถสรุป
ได้ดังนี ้

ความกา้วหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาความม่ันคงในการท างาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ได้รับเกียรตินิยม มีค่าเฉลี่ย 3.73 และกลุ่มที่ได้รับเกียรตินิยม  มีค่าเฉลี่ย 3.93 ซึ่งผลการวิเคราะห์ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับเกียรตินิยม และไม่ได้รับเกียรตินิยม มีความแตกต่ างกัน มีผลต่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
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4.3.3  สรุปผลการทดทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ส าหรับผลการวิเคราะห์ตามสมมติฐาน ในการวิจัยนี้ได้ก าหนดสมมติฐานไว้ 10 ข้อ มีผลการ

วิเคราะห์ทีส่อดคล้องตามสมมติฐานทางการวิจัย ดังตารางที่ 4.19 
 

ตารางท่ี 4.19  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย    
 

สมมติฐานทางการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน  
ลักษณะงาน

ที่ท า      
ค่าตอบแทนและ

สวัสดิการ 
ความมั่นคงใน
การท างาน    

ภาพรวม 

ปัจจัยส่วนบุคคล   
1) ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีสถานะการได้

ง า น ท า แ ต ก ต่ า ง กั น จ ะ มี ผ ล ต่ อ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาท่ีแตกต่างกัน 

    

2) ผู้ส าเร็จการศึกษาที่อยู่ ในประเภท
องค์กรที่ท างานแตกต่างกันจะมีผลต่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาท่ีแตกต่างกัน 

    

3) ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีระดับต าแหน่ง
ง า น แ ต ก ต่ า ง กั น จ ะ มี ผ ล ต่ อ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาท่ีแตกต่างกัน 

    

4) ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีประสบการณ์ใน
การท างานแตกต่างกันจะมีผลต่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่แตกต่างกัน 

    

ปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
5) ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน

คณะที่ส าเร็จการศึกษาแตกต่างกันจะ
มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีแตกต่างกัน 

    

6) ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน
หลักสูตรที่ศึกษาแตกต่างกันจะมีผล
ต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาท่ีแตกต่างกัน 

    

7) ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน
เกรดเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธ์กับ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
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ตารางท่ี 4.19  (ต่อ) 
 

สมมติฐานทางการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน  
ลักษณะงาน

ที่ท า      
ค่าตอบแทนและ

สวัสดิการ 
ความมั่นคงใน
การท างาน    

ภาพรวม 

8) ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน
ระยะเวลาที่ศึกษามีความสัมพันธ์กับ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

    

9) ปัจจัยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการ
ได้รับทุนการศึกษาแตกต่างกันจะมีผล
ต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาท่ีแตกต่างกัน 

    

10) ปัจจัยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการ
ได้รับเกียรตินิยมแตกต่างกันจะมีผล
ต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาท่ีแตกต่างกัน 

    

 
หมายเหตุ:  เครื่องหมาย  หมายถึง มีความสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
4.4  ปัจจัยที่ส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ 

 
ผลจากการรวบรวมปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา จาก

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากข้อค าถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความ
คิดเห็น จากแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน  468 ชุด มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่จะท าให้
ผู้ส าเร็จการศึกษามีความก้าวหน้าในอาชีพ ดังตารางที่ 4.20 
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ตารางที่ 4.20  สรุปปัจจัยที่ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา จากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
ข้อเสนอแนะ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน 33 100.00 
1) น า Case Study ที่ทันสมัยมาประกอบการเรียนการสอน 14 42.42 
2) คณาจารย์ควรปรับตัวให้เข้ากับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง 5 15.15 
3) ปรับหลักสูตรให้ทันสมัย 11 33.33 
4) ผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ 3 9.09 

สร้างเครือข่ายกับองค์กรต่าง ๆ 8 100.00 
1) เชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงมาให้ความรู้ 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
3 37.50 

2) สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา ได้เข้าไปศึกษา
ดูงาน หรือได้ฝึกปฏิบัติงานจริง 

5 62.50 

ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับหลังจบการศึกษา 18 100.00 
1) มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เพ่ิมมากขึ้น  8 44.44 
2) น าความรู้ ทักษะต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในงาน 7 38.89 
3) สร้างความม่ันใจและความเชื่อถือต่อผู้ร่วมงานได้ 3 16.67 

  
จากตารางที่ 4.20 ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา                 

มีผู้แสดงความคิดเห็นด้านการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน จ านวน 33 คน ส่วนมากมี
ความเห็นว่าควรน า Case Study ที่ทันสมัยมาประกอบการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 42.42 
รองลงมา คือ ควรปรับหลักสูตรให้ทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 33.33 คณาจารย์ควรปรับตัวให้เข้ากับยุค
แห่งการเปลี่ยนแปลง คิดเป็นร้อยละ 15.15 และควรผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 9.09 ส าหรับด้านการสร้างเครือข่ายกับองค์กรต่าง ๆ มีผู้แสดงความ
คิดเห็น จ านวน 8 คน เกินกึ่งหนึ่งต้องการให้สถาบันสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรต่าง ๆ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาได้เข้าไปศึกษาดูงาน หรือได้ฝึกปฏิบัติงานจริง คิดเป็น
ร้อยละ 62.50 รองลงมา คือ เชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงมาให้ความรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 37.50 ส่วนด้านผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับหลังจบการศึกษา มีผู้แสดงความ
คิดเห็น จ านวน 18 คน ส่วนมากมีความเห็นเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่ามีความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์เ พ่ิมมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 44.44 รองลงมา คือ ได้น าความรู้  ทักษะต่าง ๆ                                
มาประยุกต์ใช้ในงาน คิดเป็นร้อยละ 38.89 และสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือต่อผู้ร่วมงานได้   
คิดเป็นร้อยละ 16.67 
 



บทท่ี 5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความก้าวหน้าในอาชีพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์”  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา รวมถึงการเสนอแนวทางการส่งเสริมความก้าวหน้าใน
อาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาโดยเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการศึกษาสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 
5.1  สรุปผลการวิจัย 

 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 
5.1.1  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานะการได้งานท าเกินกึ่งหนึ่ง

เป็นกลุ่มที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาและอยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 51.92 ได้น าวุฒิ
การศึกษาไปใช้ประกอบอาชีพ โดยน าไปใช้ปรับวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
20.94 ประเภทองค์กรที่ท างาน ท างานในองค์กรของรัฐ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.91 ระดับต าแหน่ง
งาน อยู่ในต าแหน่งระดับปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 41.88 และมีประสบการณ์ในการท างาน 1-5 ปี          
คิดเป็นร้อยละ 35.90    

 
5.1.2  ข้อมูลปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า คณะที่ส าเร็จการศึกษา มีจ านวนกลุ่ม

ตัวอย่างที่ส าเร็จการศึกษามาจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มีจ านวนมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 24.70 
หลักสูตรที่ศึกษา ส่วนใหญ่ศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 70.94 ระยะเวลาที่ศึกษา ส่วนใหญ่ใช้
ระยะเวลาในการศึกษาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.50 ปี คิดเป็นร้อยละ 68.38 มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.25-3.49 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 38.25 ส่วนใหญ่ไม่ได้รับทุนการศึกษา และไม่ได้รับเกียรตินิยม มีจ านวนเท่ากัน 
คิดเป็นร้อยละ 88.46  
 

5.1.3  ข้อมูลปัจจัยสนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา จากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ท า เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยโดย



76 
 

รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าในอาชีพ มากที่สุดในข้อ 2 หลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก 
ท่านมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการวิเคราะห์ มีเหตุมีผลเพ่ือการตัดสินใจ ได้ดีกว่าตอนที่ยังไม่ได้
เข้ามาศึกษาต่อ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ เมื่อพิจารณา
ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้แสดงระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพ มากที่สุดในข้อ 1 ท่านสามารถน าความรู้ความสามารถหลังส าเร็จ
การศึกษามาพัฒนางานให้มีคุณภาพและมีปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น  ท าให้ได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม            
และข้อ 2 การน าความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ หลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับ
ปริญญาเอก มาใช้พัฒนากระบวนการท างานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร ส่งผลต่อการเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากันอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 และด้านความมั่นคงในการท างาน เมื่อพิจารณา
ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้แสดงระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพ มากที่สุดในข้อ 5 ผลการปฏิบัติงานที่ท่านท าได้รับการยอมรับจาก
ผู้บังคับบัญชา และจากเพ่ือนร่วมงาน อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02  

สรุปภาพรวมระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกอบด้วยปัจจัย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ท า ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ และด้านความม่ันคงในการท างาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.71 

 
5.1.4  การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย  
ส าหรับผลการวิเคราะห์ตามสมมติฐาน ในการวิจัยนี้ได้ก าหนดสมมติฐานไว้ 10 ข้อ มีเพียง 7 ข้อ

เท่านั้น ที่มีผลการวิเคราะห์สอดคล้องตามสมมติฐานทางการวิจัย ได้แก่ 
1)  ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีสถานะการได้งานท าแตกต่างกันจะมีผลต่อความก้าวหน้าใน

อาชีพด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และภาพรวม ของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีแตกต่างกัน 
2)  ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคณะที่ส าเร็จการศึกษาแตกต่างกันจะมีผลต่อ

ความก้าวหน้าในอาชีพด้านลักษณะงานที่ท า ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และภาพรวม ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่แตกต่างกัน 

3)  ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านหลักสูตรที่ศึกษาแตกต่างกันจะมีผลต่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความมั่นคงในการท างาน และภาพรวม ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีแตกต่างกัน 

4)  ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านเกรดเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้า
ในอาชีพด้านลักษณะงานที่ท า  ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และภาพรวม ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

5)  ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน ระยะเวลาที่ศึกษามีความสัมพันธ์กับ
ความก้าวหน้าในอาชีพด้านลักษณะงานที่ท า ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
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6)  ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการได้รับทุนการศึกษาแตกต่างกันจะมีผลต่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพด้านลักษณะงานที่ท า ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความมั่นคงในการ
ท างาน และภาพรวม ของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีแตกต่างกัน 

7)  ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการได้รับเกียรตินิยมแตกต่างกันจะมีผลต่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพด้านความมั่นคงในการท างาน ของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีแตกต่างกัน 

 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
 

จากผลการศึกษาผู้วิจัยขอน าเสนอและสรุปผลการวิจัย ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ที่ตั้งไว้ ผลการวิเคราะห์จากการทดสอบสมมติฐานทั้งหมด 10 ข้อ สามารถอภิปรายผลตามปัจจัยต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 
 

5.2.1  ปัจจัยส่วนบุคคล 
1)  สถานะการได้งานท า จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ท าการวิเคราะห์ตามสมมติฐานทางการ

วิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานะการได้งานท าแตกต่างกัน มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการและโดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ก าหนดไว้  

จากผลการศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าสถานะการได้งานท าของกลุ่มตัวอย่าง
หลังจบการศึกษา ส่วนใหญ่มีงานท าก่อนเข้าศึกษามาก่อนแล้ว และหลังจบการศึกษาอาจยังท างานอยู่ใน
สายงานเดิมหรือได้งานใหม่ท าทันทีหลังจากจบการศึกษา ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่มีงานท าก่อนเข้า
ศึกษา แต่ได้งานท าหลังจบการศึกษา ซึ่งสถานะการได้งานท าเหล่านี้ถือว่าเป็นเกณฑ์ชี้วัดของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับหนึ่ง และสามารถน าความรู้ ทักษะ การคิดวิเคราะห์ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้
งานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปัจจัยเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ประกอบการพิจารณาในการขึ้นเงินเดือน
และสวัสดิการเป็นค่าตอบแทนจากผลส าเร็จของงาน ซึ่งถือว่าเป็นความก้าวหน้าในอาชีพอีกข้ันหนึ่ง  

2)  ประเภทองค์กรที่ท างาน จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ท าการวิเคราะห์ตามสมมติฐาน
ทางการวิจัย พบว่า ประเภทองค์กรที่ท างานแตกต่างกัน มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านลักษณะงานที่ท า ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความมั่นคงในการท างาน และโดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 

จากผลการศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท างานในองค์กร
ของรัฐ มากที่สุด รองลงมาคือ ท างานในองค์กรเอกชน ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจไทยที่มีการลงทุนเฉพาะ
ภายในประเทศไทย และองค์กรธุรกิจไทยที่มีการลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น การที่
กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเลือกองค์กรที่เข้าไปท างานนั้น อาจมีหลายปัจจัยหลายเหตุผลที่ใช้ประกอบในการ
ตัดสินใจ จากทฤษฎีสองปัจจัยของเฟรเดริก เฮอร์ซเบิร์ก ในปี ค.ศ. 1950-1959 และในช่วงแรกของ            
ปี ค.ศ. 1960-1969 (กมลพร กัลยาณมิตร, 2559, น. 179-180) ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่ที่ท าให้บุคคลเกิด
ความพึงพอใจในการท างาน หรือเรียกว่า ปัจจัยสุขอนามัย และปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้นในการท างาน 
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ซึ่งมีหลายปัจจัยที่น ามาพิจารณาเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น บางคนอาจมองถึงนโยบายและการ
บริหารขององค์กร มีความเป็นธรรม มีการเขียนนโยบายไว้ชัดเจน มีความมั่นคงในการท างาน ภาพจน์
ชื่อเสียง ขนาดขององค์กรที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ต าแหน่งงาน หรือมองถึงค่าตอบแทนรวมถึงสวัสดิการ
ต่าง ๆ ที่จะได้รับ สภาพแวดล้อมในการท างาน ลักษณะงานที่ท าตรงกับความรู้ความสามารถหรือมีทักษะ
ความถนัดในการท างาน และค่านิยมในการเลือกงาน เช่น บางคนถูกชักจูงปลูกฝังตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ที่
ต้องการให้ลูกท างานรับราชการ พอถึงบั้นปลายชีวิตจะสบายมีเงินเกษียณใช้ ซึ่งทฤษฎีพัฒนาการทาง
อาชีพของ Super (1957, pp. 99-108, อ้างถึงใน เลิศลักษณ์ ชูเลิศ, 2549, น. 12-15) ได้กล่าวถึง การ
เรียนแบบและบทบาทของรูปแบบ บุคคลส่วนมากจะเรียนแบบบิดามารดาหรือบุคคลอ่ืน ๆ ในด้านการ
ประกอบอาชีพ เด็กก็จะสนใจอาชีพโดยการเลียนแบบจากอาชีพผู้ใหญ่ ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่เลือกท างาน
บริษัทเอกชนก็มีแนวคิดอีกแบบที่แตกต่างจากกลุ่มแรก คือ มองว่าการท างานในองค์กรเอกชนเป็นงานที่
ท้าทาย มีอิสระในแนวความคิด และท างานแข่งกับเวลาหรือเป้าหมายที่องค์ก าหนดไว้ ถ้าบรรลุเป้าหมายก็
จะได้รับค่าตอบแทนอาจจะอยู่ในรูปของตัวเงินหรือเป็นสวัสดิการอ่ืน ๆ แล้วแต่ละองค์กรได้ก าหนดไว้   

3)  ระดับต าแหน่งงาน จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ท าการวิเคราะห์ตามสมมติฐานทางการวิจัย 
พบว่า ระดับต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านลักษณะ
งานที่ท า ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความมั่นคงในการท างาน และโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ก าหนดไว้  ซึ่งขัดแย้งกับ เมธี จารุจันทร์ (2556, น. 97) ที่ได้ให้ความหมายของ
ความก้าวหน้าทางอาชีพไว้ว่า ความก้าวหน้าในสายงานทราบได้จากโครงสร้างต าแหน่งงานในสายงาน ซึ่ง
มีผลต่อการสร้างความม่ันคงในงาน และด้านการพัฒนาตนเอง ส่วนใหญ่พร้อมที่จะรับผิดชอบงานมากขึ้น 
แม้นไม่ได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้ได้รับการยอมรับและได้รับการส่งเสริมจากหัวหน้างาน  และ
ขัดแย้งกับ พงศ์ หรดาล (2540, น. 70, อ้างถึงใน อารีรัตน์ ล าเจียกมงคล, 2554, น. 21) ได้กล่าวถึง
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ หมายถึง ความก้าวหน้าในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ์ในการที่ได้เลื่อนขึ้นด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น มีหน้าที่และความรับผิดชอบสูงขึ้น ขัดแย้งกับ สมิ
ดานันท์ ศรีวาสโนดม และณกมล จันทร์สม (2557)  ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของ
พยาบาลทหารบก กรณีศึกษาเฉพาะ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านต าแหน่ง
งาน มีผลต่อความส าเร็จในวิชาชีพของพยาบาลทหารบก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  

จากผลการศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ท างานอยู่ในระดับปฏิบัติการ 
ซึ่งยังอยู่ในช่วงการเริ่มต้นของการท างาน การที่จะมีต าแหน่งระดับสูง ต้องอาศัยประสบการณ์ในการ
ท างานหรือมีอายุการท างานมาก่อน ดังทฤษฎีพัฒนาการด้านอาชีพของ Super (1957, pp. 99-108,  
อ้างถึงใน เลิศลักษณ์ ชูเลิศ, 2549, น. 12-15) ได้กล่าวถึงช่วงอายุในวัยท างานที่เหมาะสม คือ ช่วงอายุ 
25-44 ปีระยะนี้บุคคลเริ่มท างานที่ถาวรเมื่อได้พบงานที่เหมาะสม และหาความก้าวหน้าในด้านต าแหน่ง
หน้าที่ ความมั่นคงในการท างาน และค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นที่พึงพอใจ 

4)  ประสบการณ์ในการท างาน จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ท าการวิเคราะห์ตามสมมติฐาน
ทางการวิจัย พบว่า ประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จ
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การศึกษาด้านลักษณะงานที่ท า ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความมั่นคงในการท างาน และโดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ก าหนดไว้  เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ พรชัย กายข า 
(2548, น. 73-74, อ้างถึงใน ครองทรัพย์ วงศ์ม่าน, 2552, น. 52-53) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร กรณีศึกษากองบังคับการต ารวจนครบาล 
9 พบว่า ปัจจัยในด้านอายุราชการ ไม่มีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการต ารวจชั้น
สัญญาบัตร สังกัดกองบังคับการต ารวจนครบาล 9 เนื่องจากการวัดผลของผู้บังคับบัญชาขาดความเป็น
ธรรม น าไปสู่การวัดผลการปฏิบัติงานที่ขาดความชัดเจน อุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ไม่มีความ
พร้อมในการที่จะใช้ปฏิบัติงาน ตลอดจนในเรื่องของรายได้ที่ไม่พอเพียงกับค่าครองชีพ  แต่ขัดแย้งกับผล
การศึกษาของ สิริวัชร รักธรรม (2553, น. 48-51) ได้ศึกษาเรื่อง ความก้าวหน้าในอาชีพของลูกจ้างใน
องค์กรพัฒนาเอกชน โดยศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพด้านประสบการณ์การท างาน เป็น
ปัจจัยที่มีผลโดยตรงและมีความส าคัญต่อความก้าวหน้าในอาชีพทั้ง 3 ด้าน คือ ต าแหน่งงาน ค่าตอบแทน 
และการพัฒนาศักยภาพ โดยที่ประสบการณ์การท างานมีผลโดยตรงทั้งในระยะแรกรับเข้าท างาน และ
ระหว่างการท างาน โดยระยะแรกเข้าท างานนั้นจะมีผลในการก าหนดต าแหน่งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 
และค่าตอบแทน รวมถึงการเตรียมในเรื่องการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมเติมเพ่ือให้มีความเหมาะสมมากขึ้นกับ
ต าแหน่งงานและค่าตอบแทน และระหว่างการท างานการสะสมประสบการณ์ของลูกจ้างก็มีส่วนในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นต่าง ๆ ภายในองค์กร และขัดแย้งกับผลการศึกษาของ สุทธิมล ศรีโชติ (2543, น. 1-2, 
อ้างถึงใน สุษมา น้อยส าราญ, 2544, น. 24) และผลการศึกษาของ รักษพล พันธ์ชาติ  (2545, อ้างถึงใน 
ครองทรัพย์ วงศ์ม่าน, 2552, น. 52) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความก้าวหน้าในอาชีพ พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับความก้าวหน้า คือ ระยะเวลาปฏิบัติงาน หรืออายุข้าราชการ มีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าในอาชีพ 

  
5.2.2  ปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1)  คณะที่ส าเร็จการศึกษา จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ท าการวิเคราะห์ตามสมมติฐานทางการ
วิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ส าเร็จการศึกษาต่างคณะกัน มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านลักษณะงานที่ท า ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ  และโดยภาพรวมแตกต่างกัน                          
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศิริวรรณ ไตรสรลักษณ์ (2551,    
น. 50-55) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของบัณฑิต กรณีศึกษา : 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพอยู่ในระดับมาก ทั้ง 5 ด้าน โดยค่าเฉลี่ยล าดับแรก 
คือ ด้านความมั่นคงในการท างาน รองลงมาคือ ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือร่วมงาน ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ และล าดับสุดท้าย คือ ด้านลักษณะงาน และการหาความสัมพันธ์
ของคณะที่นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันและเกรดเฉลี่ยสะสม มีความสัมพันธ์กับการเลือกประกอบ
อาชีพของนักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญ แต่ขัดแย้งกับผลการศึกษา
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ของ รักษพล พันธ์ชาติ  (2545, อ้างถึงใน ครองทรัพย์ วงศ์ม่าน, 2552, น. 52) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ศึกษาเฉพาะกรณี
ส่วนกลาง และณัฐพงศ์ บัวจันทร์ (2546) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าใน
อาชีพข้าราชการทหารของนายทหารประทวน: ศึกษากรณีของกองทัพที่ 1, 2 และ 3 สังกัดกรมทหารราบ
ที่ 11 รักษาพระองค์ พบว่า สถาบันการศึกษา คุณวุฒิการศึกษา หรือสาขาที่ส าเร็จการศึกษา ไม่มี
ความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าในอาชีพ  

จากผลการศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง สืบเนื่องมาจากผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าก่อน
เข้าศึกษามาก่อนแล้วและหลังจบการศึกษายังท างานอยู่ในสายงานเดิม หรือมีการเปลี่ยนสายงานใหม่ท า 
ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาและได้งานท าหลังจบการศึกษา ดังนั้น กลุ่มตัวอย่าง
เหล่านี้ไม่ว่าจะจบการศึกษามาจากสถาบันการศึกษา คณะ สาขาวิชา หรือมีวุฒิการศึกษาอะไรก็ตาม                 
มีโอกาสในการน าวุฒิการศึกษามาใช้ประกอบในการสมัครงานใหม่ หรือใช้ประกอบการขอเพ่ิม
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่สูงขึ้นได้ง่ายขึ้น แต่ต้องแสดงทักษะ ความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษามา น ามา
ประยุกต์ใช้งานที่ท าอยู่ปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด และท าให้ผู้บังคับบัญชาเห็นในเชิงประจักษ์กว่าตอน
ที่ยังไม่ได้จบการศึกษามา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละองค์กร  

2)  หลักสูตรที่ศึกษา จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ท าการวิเคราะห์ตามสมมติฐานทางการวิจัย 
พบว่า  กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาหลักสูตรต่างกัน มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความมั่นคงในการท างาน และโดยภาพรวมแตกต่างกัน  จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ก าหนดไว้  

จากผลการศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง หลักสูตรที่ศึกษา โดยจ าแนกเป็นหลักสูตรภาค
ปกติ และหลักสูตรภาคพิเศษ พบว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษามาจากหลักสูตรภาค
พิเศษ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้ก่อนเข้ามาศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก จะเป็นผู้ที่ได้งานท ามา
ก่อนแล้ว และมีประสบการณ์ในการท างาน มีต าแหน่งหน้าที่การงานในระดับหัวหน้างานถึงระดับผู้บริหาร 
เมื่อส าเร็จการศึกษาไปมีโอกาสน าวุฒิการศึกษาไปประกอบอาชีพ เช่น ปรับวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น ปรับ
ต าแหน่งงาน และปรับเงินเดือนสูงขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการน าความรู้ความสามารถจากที่ได้ศึกษามาน าไป
ประยุกต์ใช้งาน และท าให้ผู้บังคับบัญชาได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง มีการพัฒนากระบวนการท างานที่มี
ประสิทธิภาพมากกว่าตอนท่ียังไม่ส าเร็จการศึกษา  

3)  เกรดเฉลี่ยสะสม จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ท าการวิเคราะห์ตามสมมติฐานทางการวิจัย 
พบว่า เกรดเฉลี่ยมีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านลักษณะงานที่ท า 
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และโดยภาพรวม ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ศิริวรรณ ไตรสรลักษณ์ (2551, น. 50-55) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกประกอบอาชีพของบัณฑิต กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กรณีศึกษา: 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพอยู่ในระดับ
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มาก ทั้ง 5 ด้าน โดยค่าเฉลี่ยล าดับแรก คือ ด้านความมั่นคงในการท างาน รองลงมาคือ ด้านความสัมพันธ์
กับเพ่ือร่วมงาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ และล าดับสุดท้าย คือ ด้าน
ลักษณะงาน และการหาความสัมพันธ์ของคณะที่นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันและเกรดเฉลี่ยสะสม 
มีความสัมพันธ์กับการเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีอย่างมี
นัยส าคัญ แต่ขัดแย้งกับผลการศึกษาของ จีรนันท์ ไวยศรีแสง (2552, น. 94) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย 
พบว่า เกรดเฉลี่ยไม่ใช่ปัจจัยที่ใช้ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
ระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผู้วิจัยได้ศึกษาบทความวิชาการจากหลาย ๆ แหล่ง กล่าวถึงการน าเกรดเฉลี่ยมาใช้
ประกอบการพิจารณาในการคัดเลือกเข้าท างานเท่านั้น แต่ยังไม่มีงานวิจัยใดที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของ
เกรดเฉลี่ยสะสมกับความก้าวหน้าในอาชีพโดยตรง ส่วนใหญ่จะกล่าวถึงทางอ้อม คือ เป็นแค่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนซึ่งอาจส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพระดับต้น ๆ ของการได้งานท าเท่านั้น หรือผู้ที่มีเกรด
เฉลี่ยที่สูงอาจใช้เป็นเกณฑ์วัดเรื่องการมีความรู้ความสามารถ ทักษะการเรียนรู้งานได้ดีกว่าคนที่เกรดเฉลี่ย
ต่ า แต่ก็ยังไม่ได้บ่งชี้ว่าเมื่อมีเกรดเฉลี่ยที่สูงแล้วจะได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้น หรือมีความมั่นคงในการ
ท างานเพ่ิมมากขึ้น เพียงแค่มีโอกาสในการเลือกงานท ามากกว่าคนที่มีเกรดเฉลี่ย ต่ าเท่านั้นเอง 
เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ มณฑารัตน์ ชูพินิจ (2540, น. 90) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบในการ
พยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช พบว่า 
องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ เกรดเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา แสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง(เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ก็จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับอุดมศึกษาสูงขึ้น
ด้วย เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ Ohashi and Tachibanaki (1998, อ้างถึงใน อัษฎางค์ ตันติธีระศักดิ์,  
2558, น . 5-6) ได้กล่าวถึงแนวคิดเรื่อง  Signaling เกิดจากปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูล 
(Information Asymmetry) กล่าวคือ บริษัทที่ต้องการจ้างพนักงานใหม่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับคนที่มาสมัคร
งานเท่ากับตัวคนนั้นเอง และยิ่งมีผู้สมัครงานมากเท่าไรก็ย่อมต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกคน
ที่คิดว่าจะมีคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการขององค์กร จึงอาศัยสัญญาณจากมหาวิทยาลัยที่ศึกษาจบ 
เกรดเฉลี่ยที่จบ มาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเพ่ือลดความเสี่ยงในการคัดเลือกคน โดยเชื่อว่าคนที่สามารถ
เข้าเรียนและจบมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้ และคนที่จบมาด้วยเกรดเฉลี่ยที่สูง มีความเป็นไปได้สูงที่จะ
เป็นคนที่มีคุณภาพ มีความสามารถอดทนทุ่มเทกับการท างานหนัก ๆ เพ่ือองค์กรได ้เพราะกว่าจะสอบเข้า
มหาวิทยาลัยชื่อดังได้ และเรียนจบมาด้วยเกรดเฉลี่ยที่สูงได้ ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ในระดับหนึ่งแล้วว่าน่าจะ
เป็นคนที่มีวินัยในการท างานสูง และคณาจารย์ผู้สอนได้คัดเลือกมาแล้วในระดับหนึ่ง  
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4)  ระยะเวลาที่ศึกษา จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ท าการวิเคราะห์ตามสมมติฐานทางการวิจัย 
พบว่า ระยะเวลาที่ศึกษามีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านลักษณะงาน
ที่ท า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จินตนา มังคละกนก (2550,  
อ้างถึงใน รัชดาภรณ์ ปิ่นรัตนานนท์, 2557, น. 28) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการหางานท าของ
บัณฑิตระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พบว่า สถานภาพการท างาน
ปัจจุบันและระยะเวลาที่ศึกษา มีความสัมพันธ์กับประเภทและระยะเวลาของหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ สุทธิมล ศรีโชติ (2543, น. 1-2,            
อ้างถึงใน สุษมา น้อยส าราญ, 2544, น. 24) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความก้าวหน้าในอาชีพของบัณฑิต สังคม
สงเคราะห์ในกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ พบว่า ปีที่จบการศึกษา (ระยะเวลาที่ศึกษา) มีความสัมพันธ์
กับความก้าวหน้าอาชีพ  

จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตจากการศึกษาข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง เกินกึ่ง
หนึ่งที่ใช้ระยะเวลาศึกษาประมาณ 2-3 ปี เป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตรปริญญาโท ส่วนใหญ่ได้งานท า
ก่อนจบการศึกษา หรือได้งานท าทันทีหลังส าเร็จการศึกษา ดังนั้น การทีผู่้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าทันที 
ถือว่าประสบผลส าเร็จในด้านความก้าวหน้าในอาชีพก้าวแรกของการเริ่มต้นการท างาน  

5)  การได้รับทุนการศึกษา พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ท าการวิเคราะห์ตามสมมติฐาน
ทางการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับทุนการศึกษาและไม่ได้รับทุนการศึกษามีความแตกต่างกัน มีผล
ต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านลักษณะงานที่ท า ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
ด้านความมั่นคงในการท างาน และโดยภาพรวมแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตว่า นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามีแนวโน้มที่มีผลการเรียนดีได้เกรด
เฉลี่ยสะสมสูง ซึ่งเป็นสิ่งบ่งบอกถึงการมีคุณภาพ มีความสามารถ ขยันอดทน ถือว่าเป็นจุดเด่นที่จะน ามา
เป็นข้อมูลประวัติส่วนตัว เพ่ือใช้ในการยื่นสมัครงานหรือใช้เป็นใบเบิกทางในการได้งานท าระดับหนึ่ง            
ดังทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ McClelland (1953, อ้างถึงใน วลัยพรรณ พรไพรสาร , 2557, น. 9)              
ได้กล่าวถึงพฤติกรรมของผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เกี่ยวกับความขยันหรือชอบการกระท าแปลก ๆ ใหม่ ๆ           
ที่จะท าให้บุคคลนั้นเกิดความรู้สึกว่าตนเองประสบความส าเร็จ ผู้ที่มีความต้องการสัมฤทธิ์ผลสูงมีความ
มานะพากเพียรต่อสิ่งที่ท้าทาย นอกจากนั้นยังมีความรับผิดชอบต่อตนเอง มักจะพยายามท างานให้ส าเร็จ
เพ่ือความพึงพอใจในตนเอง มิใช่หวังให้บุคคลอ่ืนยกย่อง มีความต้องการเสรีภาพในการคิด และการ
กระท าไม่ชอบให้ผู้อื่นมาบงการ     

6)  การได้รับเกียรตินิยม จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ท าการวิเคราะห์ตามสมมติฐานทางการ
วิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับเกียรตินิยม และไม่ได้รับเกียรตินิยม มีความแตกต่างกัน มีผลต่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่ขัดแย้ง
กับผลการศึกษาของ ณัฐพงศ์ บัวจันทร์ (2546) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าใน
อาชีพข้าราชการทหารของนายทหารประทวน: ศึกษากรณีของกองทัพที่ 1, 2 และ 3 สังกัดกรมทหารราบ
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ที่ 11 รักษาพระองค์ ผลการวิจัยปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า การได้รับรางวัล ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความก้าวหน้าในอาชีพ  

ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตว่า นักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติอย่าง
หนึ่งและเป็นการประสบผลส าเร็จในด้านการศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีเกรดเฉลี่ยสูง 3.75 ขึ้นไป                       
ซึ่งสถาบันได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2557 และ
เป็นสิ่งบ่งบอกถึงการมีคุณภาพ มีความสามารถ ขยันอดทน ถือว่าเป็นจุดเด่นที่จะน ามาเป็นข้อมูลประวัติ
ส่วนตัว ที่มีระบุไว้ใน Transcript สามารถน ามาประกอบการพิจารณาสมัครงานและสัมภาษณ์งาน ซึ่งถือ
เป็นใบเบิกทางในการได้งานท าระดับหนึ่ง หรือมีโอกาสในการเลือกองค์กรที่ท างานที่คิดว่ามีความมั่นคง
มากกว่าคนที่ไม่ได้รับเกียรตินิยม Ohashi and Tachibanaki (1998, อ้างถึงใน อัษฎางค์ ตันติธีระศักดิ์,  
2558, น . 5-6) ได้กล่าวถึงแนวคิดเรื่อง  Signaling เกิดจากปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูล 
(Information Asymmetry) กล่าวคือ บริษัทที่ต้องการจ้างพนักงานใหม่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับคนที่มาสมัคร
งานเท่ากับตัวคนนั้นเอง และยิ่งมีผู้สมัครงานมากเท่าไรก็ย่อมต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกคน
ที่คิดว่าจะมีคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการขององค์กร จึงอาศัยสัญญาณจากมหาวิทยาลัยที่ศึกษาจบ 
เกรดเฉลี่ยที่จบ มาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเพ่ือลดความเสี่ยงในการคัดเลือกคน โดยเชื่อว่าคนที่สามารถ
เข้าเรียนและจบมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้ และคนที่จบมาด้วยเกรดเฉลี่ยที่สูง มีความเป็นไปได้สูงที่จะ
เป็นคนที่มีคุณภาพ มีความสามารถ อดทนทุ่มเทกับการท างานหนัก  เพ่ือองค์กรได้ เพราะกว่าจะสอบเข้า
มหาวิทยาลัยชื่อดังได้ และเรียนจบมาด้วยเกรดเฉลี่ยที่สูงได้ ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ในระดับหนึ่งแล้วว่าน่าจะ
เป็นคนที่มีวินัยในการท างานสูง และคณาจารย์ผู้สอนได้คัดเลือกมาแล้วในระดับหนึ่ง 

 
5.3  ข้อเสนอแนะการวิจัย 

 
จากผลการศึกษาครั้งนี้สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการ

เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
5.3.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากผลการศึกษาผู้วิจัยมีแนวความคิดและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการผลิตบัณฑิตให้มี

คุณภาพ สามารถสนองตอบความต้องการของตลาดแรงงาน และบัณฑิตได้งานท าในเวลาที่เหมาะสม 
รวมถึงมีความก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งสถาบันต้องพัฒนาปรับปรุงในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 

1)  สถานะการได้งานท ามีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา เนื่องจาก
ผู้ที่เข้ามาศึกษาต่อในสถาบันส่วนใหญ่มีงานท ามาก่อนแล้ว จุดประสงค์ที่มาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
หรือปริญญาเอก เพ่ือต้องการเพ่ิมพูนความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เสริมสร้างทักษะด้านต่าง ๆ 
ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
งานที่ท า และผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ คือ ค่าตอบแทนหรือเงินเดือนที่จะได้ปรับเพ่ิมขึ้น ดังนั้น สถาบันควร
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มุ่งเน้นให้คณะ/หลักสูตร ไดพั้ฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่มีมาตรฐาน และมีความทันสมัย สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน  

2)  คณะที่ส าเร็จการศึกษาและหลักสูตรที่ศึกษา จากการศึกษาผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพด้านลักษณะงานที่ท า ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ  
และความมั่นคงในการท างาน ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าผู้ส าเร็จการศึกษา เมื่อส าเร็จการศึกษาไปแล้วได้น า
ความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษามา น าไปประยุกต์ใช้งานที่ท าอยู่ปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด และผล
พลอยได้ที่ได้รับ คือ การได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่สูงขึ้น มีความม่ันคงในการท างานมากขึ้น ดังนั้น 
สถาบันควรมีการก ากับติดตามในการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง เนื้อหาของหลักสูตรของแต่ละคณะอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  

3)  เกรดเฉลี่ยสะสมของผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขั้น
เริ่มต้นที่จะน าไปสู่การได้งานท าหรือเป็นใบเบิกทางในการเข้าท างาน ถ้าผู้ส าเร็จการศึกษาได้เกรดเฉลี่ย
สะสมสูง และมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาหรือได้รับเกียรตินิยม สิ่งเหล่านี้บ่งบอกถึงความมีคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดี รวมถึงมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มี
ความรับผิดชอบสูง จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เกรดเฉลี่ยและการได้รับทุนการศึกษา มีผลต่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพด้านด้านลักษณะงานที่ท า และค่าตอบแทนและสวัสดิการ ดังนั้น สถาบันควรมี
นโยบายในการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานในการให้คะแนนเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันของทุกคณะ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้วัดคุณภาพของตัวผู้เรียนได้ และสถาบันควรจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษา เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจศึกษามากยิ่งขึ้น 

 
5.3.2  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
จากผลการศึกษาปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านคณะที่ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรที่ศึกษา 

เกรดเฉลี่ยสะสม ระยะเวลาที่ศึกษา การได้รับทุนการศึกษา และการได้รับเกียรตินิยม มีผลต่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน
โดยตรง ดังนั้น คณบดีคณะ ผู้อ านวยการหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ควรมีการศึกษาทบทวนหลักสูตร
ของตนเอง เพ่ือพัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง เนื้อหาของหลักสูตรให้มีความทันสมัยและเหมาะสม และสร้าง
ความโดดเด่นของหลักสูตร ให้มีความแตกกต่างจากคู่แข่ง รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการ
สอน อาจารย์ควรมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เน้นการปฏิบัติให้มาก
ขึ้น มีการจัดกิจกรรมหรือศึกษาดูงานในสถานประกอบ เพ่ือนักศึกษาจะได้เรียนรู้เห็นภาพ เข้าใจได้ง่ายขึ้น 
และสามารถน ามาประยุกต์ใช้งานได้จริง  

 
5.3.3  ข้อเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความก้าวหน้าในอาชีพ

ของผู้ส าเร็จการศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งเป็นการศึกษาปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์



85 
 

ทางการเรียน ที่มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา ส าหรับการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษา
เรื่อง บริบทของการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันต่อความก้าวหน้าในอาชีพในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
โดยศึกษาปัจจัยหลาย ๆ ด้าน ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน เช่น ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ด้าน
สภาพแวดล้อมทั่วไป ด้านค่านิยม และด้านบุคลิกภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะมีผลต่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษามากน้อยเพียงไร 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือการวิจัย 
 

1. ศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี  เสนาสุ  อาจารย์ประจ า 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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3. อาจารย์ ดร.รจฤดี  โชติกาวินทร์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต   
มหาวิทยาลัยบูรพา 

4. ดร.สุจินตนา  ภาวสิทธิ ์   ที่ปรึกษาด้านการวิจัย  
5. ดร.พลาพรรณ  ค าพรรณ์   นักวิจัยเชี่ยวชาญ  
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ตารางผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 เรื่อง ความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความก้าวหน้าในอาชีพ  

ของผู้ส าเร็จการศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
ตอนที่ 1  ปัจจัยส่วนบุคคล 

รายการขอความคิดเห็น ประมาณค่าความคิดเห็น 
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 
1. สถานะการได้งานท า 

ยังไม่ได้งานท า 
ไม่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาและได้งานท าหลังจบการศึกษา 
ได้งานท าขณะศึกษาอยู ่
มีงานท าก่อนเข้าศึกษาและได้งานใหม่ท าหลังจบการศึกษา 
มีงานท าก่อนเข้าศึกษาและอยู่ในสายงานเดิมหลังจบ
การศึกษา 
ไม่ประสงค์ท างาน 
ศึกษาต่อ 
อื่น ๆ ระบุ............................................................... 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. หลังส าเร็จการศึกษาจากสถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ท่านได้น าวุฒิการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
ด้านใดบ้าง (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ ) 

ไม่ได้น าวุฒิการศึกษาไปใช้ประโยชน์ 
ใช้ศึกษาต่อในระดับปรญิญาเอก 
ใช้ประกอบความก้าวหน้าในอาชีพ 
 (ปรับวุฒิการศึกษาที่สูงข้ึน)  
ใช้ประกอบความก้าวหน้าในอาชีพ 

(เลื่อนต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้น)  
ใช้ประกอบความก้าวหน้าในอาชีพ 
 (ปรับเงินเดือนที่สูงข้ึน)  
ใช้สมัครงาน 
อื่น ๆ ระบุ.............................................................. 
 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. ประเภทองค์กรที่ท างาน 
เป็นองค์กรธุรกิจไทยที่มีการลงทุนเฉพาะภายในประเทศ
ไทย 
เป็นองค์กรธุรกิจไทยที่มีการลงทุนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
เป็นองค์กรธุรกิจต่างชาติทีม่าลงทนุในประเทศไทย 
เป็นองค์กรธุรกิจต่างชาติทีล่งทุนในต่างประเทศ 
เป็นองค์กรระหว่างประเทศ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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รายการขอความคิดเห็น ประมาณค่าความคิดเห็น 
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 
เป็นองค์กรของรัฐ 
เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ 
เป็นองค์กรไม่แสวงหาก าไร 
ธุรกิจส่วนตัว /กิจการครอบครัว  
อื่น ๆ ระบุ............................................................... 

4. ระดับต าแหน่งงานของท่านในปัจจุบัน 
ระดับปฏิบัติการ (ระดบัผู้ปฏิบัติงาน) 
ผู้บริหารระดับปฏบิัติการ (ระดับควบคุมการปฏบิัติงาน) 
ผู้บริหารระดับกลาง (ระดับบริหารจัดการ) 
ผู้บริหารระดับสูง (ระดับวางแผนกลยุทธ์) 
อื่น ๆ ระบุ............................................................... 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. ประสบการณ์ในการท างาน 
         น้อยกว่า 1 ปี 

1-5 ปี 
6-10 ปี 
11-15 ปี 
16-20 ปี 
มากกว่า 20 ปี 

-1 +1 +1 +1 -1 0.20 ปรับปรุง 

 
ตอนที่ 2  ปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

รายการขอความคิดเห็น ประมาณค่าความคิดเห็น 
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 
1. คณะทีส่ าเรจ็การศึกษา 

รัฐประศาสนศาสตร ์
บริหารธรุกิจ 
พัฒนาการเศรษฐกิจ 
สถิติประยุกต ์
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ภาษาและการสื่อสาร 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
นิติศาสตร ์
การจัดการการท่องเที่ยว 
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 
บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
วิทยาลัยนานาชาต ิ

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. หลักสตูรที่ศึกษา ระบุ................................ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3. ระยะเวลาเฉลี่ยที่ศึกษา...............................ปี -1 +1 +1 +1 +1 0.60 ใช้ได้ 
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รายการขอความคิดเห็น ประมาณค่าความคิดเห็น 
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 
4. เกรดเฉลี่ยสะสม ........................................... +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5. การไดร้ับทุนการศึกษา  

ไม่ได้รับทุน 
ได้รับทุนการศึกษา แบ่งเป็น 2ประเภท คือ 

 5.1) ทุนการศึกษาก่อนเข้าเรยีน 
ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 
ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 2 
ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 3 

5.2) ทุนการศึกษาหลังเขา้เรยีน 
ทุนเรียนด ี
ทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์ 

       ทุนอื่น ๆ ระบุ................................................. 

-1 +1 +1 +1 +1 0.60 ใช้ได้ 

6. การไดร้ับเกียรตินยิม 
        ไมไ่ดร้ับ         ได้รับ 

-1 +1 +1 +1 +1 0.60 ใช้ได้ 

 
ตอนที่ 3  ระดับความก้าวหน้าในอาชีพ 

รายการ ประมาณค่าความคิดเห็น 
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 
1. ลักษณะงานที่ท า 
1) หลังส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท/เอก ท่านได้ท างาน

ตรงกับสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา 
-1 +1 +1 +1 +1 0.60 ใช้ได้ 

2) หลังส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท/เอก ท่านมีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการวิเคราะห์ มเีหตมุีผลเพื่อ
การตัดสินใจ ไดด้ีกว่าตอนท่ียังไม่ได้เข้ามาศึกษาต่อ 

-1 +1 +1 +1 +1 0.60 ใช้ได้ 

3) ลักษณะงานท่ีท าหลังส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท/
เอก ท่านมีอิสระในการก าหนดแนวทางในการท างาน  

-1 +1 +1 +1 -1 0.20 ปรับปรุง 

4) หลังส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท/เอก ท่านได้ใช้
ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ในการท างาน 

-1 +1 +1 +1 +1 0.60 ใช้ได้ 

5) การมีวุฒิการศึกษาระดับปรญิญาโท/เอก เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือและได้รบัการยอมรับจากผูร้่วมงานใน
องค์กร 

-1 +1 +1 +1 +1 0.60 ใช้ได้ 

2. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
1) ค่าตอบแทนท่ีท่านไดร้ับเหมาะสมกับคุณภาพผลงานและ

ปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้น 
-1 +1 +1 +1 -1 0.20 ปรับปรุง 
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รายการ ประมาณค่าความคิดเห็น 
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 
2) การน าความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ หลัง

ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโท/เอก มาใช้พัฒนา
กระบวนการท างานให้บรรลเุป้าหมายองค์กร ส่งผลต่อ
ค่าตอบแทนและการเลื่อนต าแหนง่ที่สูง 

-1 +1 +1 +1 -1 0.20 ปรับปรุง 

3) การมีวุฒิการศึกษาระดับปรญิญาโท/เอก เป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนและ
การเลื่อนต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

-1 +1 +1 +1 -1 0.20 ปรับปรุง 

3. ความมั่นคงในการท างาน 
1) หน่วยงานมีระบบหรือกระบวนการพัฒนาเส้นทาง

ความก้าวหน้าในอาชีพตามสายงานท่านอย่างชัดเจน 
+1 +1 +1 +1 -1 0.60 ใช้ได้ 

2) หน่วยงานส่งเสริมและเปดิโอกาสให้ท่านได้พัฒนาความรู้
ใหม่ๆ  ที่ทันสมัยทันเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 -1 0.60 ใช้ได้ 

3) งานท่ีท่านท าเป็นงานท่ีเหมาะสมตรงกับสาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษามา และสามารถท าไดด้มีีโอกาสก้าวหน้าใน
อาชีพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4) การที่มีวุฒิการศึกษาสูง เป็นการสร้างความก้าวหน้าและมี
ความมั่นคงในอาชีพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5) ผลการปฏิบตัิงานท่ีท่านท า ได้รับการยอมรับจาก
ผู้บังคับบัญชา และจากเพื่อนร่วมงาน 

+1 +1 +1 +1 -1 0.60 ใช้ได้ 

 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง  IOC =   16.00    = 0.67 
    24         24  
สรุปว่าค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัย 
ความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 
ค าชี้แจง  แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือสอบถามศิษย์เก่าหรือผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 
2557-2559 สถาบันขอความอนุเคราะห์จากท่าน ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จทางด้าน
ความก้าวหน้าในอาชีพ  
แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 
                        
 
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

1) สถานะการได้งานท า 
ไม่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาและได้งานท าหลังจบการศึกษา 
ได้งานท าขณะศึกษาอยู่ 
มีงานท าก่อนเข้าศึกษาและได้งานใหม่ท าหลังจบการศึกษา 
มีงานท าก่อนเข้าศึกษาและอยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา 
อ่ืน ๆ )ระบุ.............................................................................(  
 

2) หลังส าเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ท่านได้น าวุฒิการศึกษาไปใช้
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพด้านใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ไม่ได้น าวุฒิการศึกษาไปใช้ประโยชน์ 
ใช้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
ใช้ประกอบความก้าวหน้าในอาชีพ )ปรับวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น( 
ใช้ประกอบความก้าวหน้าในอาชีพ )เลื่อนต าแหน่งงานที่สูงขึ้น( 
ใช้ประกอบความก้าวหน้าในอาชีพ )ปรับเงินเดือนที่สูงขึ้น( 
ใช้สมัครงาน 
อ่ืน ๆ )ระบุ.............................................................................(  
 

3) ประเภทองค์กรที่ท างาน   
เป็นองค์กรธุรกิจไทยที่มีการลงทุนเฉพาะภายในประเทศไทย 
เป็นองค์กรธุรกิจไทยที่มีการลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
เป็นองค์กรธุรกิจต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศไทย 
เป็นองค์กรธุรกิจต่างชาติที่ลงทุนในต่างประเทศ 
เป็นองค์กรระหว่างประเทศ 
เป็นองค์กรของรัฐ 
เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ 
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เป็นองค์กรไม่แสวงหาก าไร 
ธุรกิจส่วนตัว/กิจการครอบครัว 
อ่ืน ๆ )ระบุ.............................................................................(  

 
4) ระดับต าแหน่งงานของท่านในปัจจุบัน 

ระดับปฏิบัติการ (ระดับผู้ปฏิบัติงาน) 
ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ (ระดับควบคุมการปฏิบัติงาน/หัวหน้างาน) 
ผู้บริหารระดับกลาง (ระดับบริหารจัดการ) 
ผู้บริหารระดับสูง (ระดับวางแผนกลยุทธ์) 
อ่ืน ๆ )ระบุ.............................................................................( 
 

5) ประสบการณ์ในการท างาน 
น้อยกว่า 1 ปี 
1-5 ปี 
6-10 ป ี
11-15 ปี 
16-20 ปี 
มากกว่า 20 ป ี

 
ตอนที่ 2 ปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

1) คณะที่ส าเร็จการศึกษา 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ 
พัฒนาการเศรษฐกิจ 
สถิติประยุกต์ 
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ภาษาและการสื่อสาร 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
นิติศาสตร์ 
การจัดการการท่องเที่ยว 
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 
บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
วิทยาลัยนานาชาติ 

 

2) หลักสูตรที่ศึกษา )ระบุ( ………………………………………………………………… 
 

3) ระยะเวลาที่ศึกษา ..............................ปี 
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4) เกรดเฉลี่ยสะสม ............................................ 
 

5) การได้รับทุนการศึกษา  
ไม่ได้รับทุน 
ได้รับทุนการศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

     5.1) ทุนการศึกษาก่อนเข้าเรียน 
ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 
ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 
ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3  

     5.2) ทุนการศึกษาหลังเข้าเรียน 
ทุนเรียนดี 
ทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ 
ทุนอ่ืน ๆ ระบุ ..................................................................... 

6) การได้รับเกียรตินิยม 
ไม่ได้รับ           ได้รับ 

 
ตอนที่ 3  ระดับความก้าวหน้าในอาชีพ 
ค าชี้แจง  กรุณาพิจารณาข้อความต่อไปนี้ และท าเครื่องหมาย )√( ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง

มากที่สุด 
 

รายการ ระดับความก้าวหน้าในอาชีพ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ลักษณะงานที่ท า      
1) หลังส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทหรือระดับปรญิญาเอก ท่านได้

ท างานตรงกับสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา (var11) 
     

2) หลังส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทหรือระดับปรญิญาเอก ท่านมี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการวิเคราะห์ มีเหตุมผีลเพื่อการ
ตัดสินใจ ได้ดีกว่าตอนท่ียังไมไ่ด้เขา้มาศึกษาต่อ (var12) 

     

3) ลักษณะงานท่ีท าหลังส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทหรือระดับ
ปริญญาเอก ท่านมีอิสระในการท างานมากขึ้น (var13) 

     

4) หลังส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทหรือระดับปรญิญาเอก ท่านไดใ้ช้
ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ในการท างาน (var14) 

     

5) การมีวุฒิการศึกษาระดับปรญิญาโทหรือระดบัปริญญาเอก เป็นสิ่งที่
ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและไดร้ับการยอมรับจากผูร้่วมงานในองค์กร 
(var15) 
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รายการ ระดับความก้าวหน้าในอาชีพ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ      
1) ท่านสามารถน าความรู้ความสามารถหลังส าเร็จการศึกษามาพัฒนา

งานให้มีคุณภาพและมีปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้น ท าให้ได้ค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสม (var21) 

     

2) การน าความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ หลังส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทหรือระดับปรญิญาเอก มาใช้พัฒนากระบวนการ
ท างานให้บรรลเุป้าหมายองค์กร สง่ผลต่อการเลื่อนต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
(var22) 

     

3) การน าความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ หลังส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทหรือระดับปรญิญาเอก มาใช้พัฒนากระบวนการ
ท างานให้บรรลเุป้าหมายองค์กร สง่ผลต่อค่าตอบแทนท่ีเพิ่มขึ้น 
(var23) 

     

4) การมีวุฒิการศึกษาระดับปรญิญาโทหรือระดบัปริญญาเอก เป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ในการพิจารณาการเลื่อนต าแหน่งที่สูงข้ึน 
(var24) 

     

5) การมีวุฒิการศึกษาระดับปรญิญาโทหรือระดบัปริญญาเอก เป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทน (var25) 

     

3. ความมั่นคงในการท างาน      
1) หน่วยงานมีระบบหรือกระบวนการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าใน

อาชีพตามสายงานท่านอย่างชัดเจน (var31) 
     

2) หน่วยงานส่งเสริมและเปดิโอกาสให้ท่านได้พัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ที่
ทันสมัยทันเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง (var32) 

     

3) งานท่ีท่านท าเป็นงานท่ีเหมาะสมตรงกับสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษามา 
และสามารถท าไดด้ีมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ (var33) 

     

4) การที่มีวุฒิการศึกษาสูง เป็นการสร้างความก้าวหน้าและมีความมั่นคง
ในอาชีพ (var34) 

     

5) ผลการปฏิบตัิงานท่ีท่านท า ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบญัชา และ
จากเพื่อนร่วมงาน (var35) 

     

 
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือความก้าวหน้าในงาน 
……………………………………..…….….…………………………………………………………………………………….… 
…………………………..…………..…….………………………………………………………………………………………… 
………………………………………..….………………………………………………………………………………………..… 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาคผนวก ง 
การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นทุกข้อค าถาม 
N of Case = 30  N of Item = 15  Alpha = .962 
 

Item-Total Statistics 
 

 
Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

var11 51.50 128.466 .752 .817 .961 
var12 51.00 137.586 .749 .741 .960 
var13 51.50 137.707 .660 .720 .962 
var14 51.10 139.610 .659 .824 .962 
var15 51.03 131.068 .874 .898 .958 
var21 51.47 131.775 .820 .860 .959 
var22 51.37 129.275 .913 .912 .957 
var23 51.53 130.464 .910 .917 .957 
var24 51.57 129.357 .843 .908 .958 
var25 51.67 129.954 .778 .861 .960 
var31 51.57 135.220 .643 .788 .962 
var32 51.27 136.202 .737 .752 .960 
var33 51.57 131.426 .781 .876 .960 
var34 51.20 133.062 .843 .854 .958 
var35 51.13 136.189 .788 .818 .960 
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การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นรายตัวแปร 
 

1. ลักษณะงานที่ท า 
N of Case = 30  N of Item = 5  Alpha = .854 

 
Item-Total Statistics 

 

 
Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

var11 15.50 8.741 .616 .528 .858 
var12 15.00 10.552 .761 .591 .807 
var13 15.50 10.741 .620 .477 .836 
var14 15.10 11.197 .646 .618 .833 
var15 15.03 9.206 .805 .707 .785 
 

2. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
N of Case = 30  N of Item = 5  Alpha = .940 

 
Item-Total Statistics 

 

 
Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

var21 14.00 16.000 .821 .751 .929 
var22 13.90 15.334 .896 .866 .916 
var23 14.07 15.995 .855 .839 .924 
var24 14.10 15.128 .847 .819 .925 
var25 14.20 15.200 .787 .764 .937 
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3. ความม่ันคงในการท างาน 
N of Case = 30  N of Item = 5  Alpha = .893 
 

Item-Total Statistics 
 

 
Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

var31 14.97 10.723 .701 .600 .880 
var32 14.67 11.540 .731 .592 .872 
var33 14.97 10.240 .755 .633 .868 
var34 14.60 10.938 .790 .755 .858 
var35 14.53 11.775 .745 .657 .871 
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