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การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ข องผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นกั บ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าใน
อาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา รวมถึงการเสนอแนวทางการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จ
การศึกษาโดยเชื่อมโยงกับ ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีกลุ่ มตัว อย่าง คือ ผู้ ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2557-2559 จานวน 468 คน ใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูลจากการสารวจกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
โดยทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน t-test, One-way ANOVA และ Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient
จากผลการศึกษาได้ทาการศึกษาข้อมูล 3 ส่วน ประกอบด้วย 1) ข้อมูลปัจจัยส่ว นบุ ค คล
พบว่า จานวนกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานะการได้งานทาเกินกึ่งหนึ่งเป็นกลุ่มที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา และ
อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 51.92 ได้มีการนาวุฒิการศึกษาไปใช้ประกอบ
อาชีพ โดยนาไปใช้ปรับวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น มีจานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20.94 ประเภทองค์กร
ที่ทางาน ทางานในองค์กรของรัฐ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.91 ระดับตาแหน่งงาน อยู่ในตาแหน่ง
ระดับ ปฏิบั ติการ คิดเป็ น ร้ อยละ 41.88 และมี ประสบการณ์ในการทางาน 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ
35.90 2) ข้อมูลปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
สาเร็จการศึกษาจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 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 มีจานวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 88.46 และ
3) ข้อมูลปัจจัยสนับสนุนเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้มีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพที่มีความเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยให้
ความสาคัญจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด คือ ด้านลักษณะงานที่ทา มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุดเท่ากับ 3.82
รองลงมา คื อ ด้ า นความมั่ น คงในการท างาน มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.75 และด้ า นค่ า ตอบแทนและ
สวัสดิการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.55 และในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 อยู่ในระดับมาก

(3)
ในการวิจัยนี้ได้กาหนดสมมติฐานไว้ 10 ข้อ มีเพียง 7 ข้อที่มีผลการวิเคราะห์สอดคล้องตาม
สมมติฐานทางการวิจัย ได้แก่
1) ผู้สาเร็จการศึกษาที่มีสถานะการได้งานทาแตกต่างกันจะมีผลต่อความก้าวหน้า
ในอาชีพด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และภาพรวม ของผู้สาเร็จการศึกษาที่แตกต่างกันของผู้สาเร็จ
การศึกษาที่แตกต่างกัน
2) ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคณะที่สาเร็จการศึกษาแตกต่างกันจะมีผลต่อ
ความก้าวหน้ าในอาชีพด้า นลั ก ษณะงานที่ ทา ด้านค่าตอบแทนและสวัส ดิ การ และภาพรวมของ
ผู้สาเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน
3) ปั จ จั ย ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด้ า นหลั ก สู ต รที่ ศึ ก ษาแตกต่ า งกั น จะมี ผ ลต่ อ
ความก้าวหน้าในอาชีพด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความมั่นคงในการทางาน และภาพรวม
ของผู้สาเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน
4) ปั จ จั ย ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด้ า นเกรดเฉลี่ ย สะสมมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ความก้ า วหน้ า ในอาชี พ ด้ า นลั ก ษณะงานที่ ท า ด้ า นค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก าร และภาพรวม
ของผู้สาเร็จการศึกษา
5) ปั จ จั ย ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด้ า นระยะเวลาที่ ศึ ก ษามี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ความก้าวหน้าในอาชีพด้านลักษณะงานที่ทาของผู้สาเร็จการศึกษา
6) ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการได้รับทุนการศึกษาแตกต่างกันจะมีผลต่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพด้านลักษณะงานที่ทา ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความมั่นคงในการ
ทางาน และภาพรวม ของผู้สาเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน
7) ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการได้รับเกียรตินิยมแตกต่างกันจะมีผลต่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพด้านความมั่นคงในการทางาน ของผู้สาเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน
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ข้อแนะน าและตรวจสอบแก้ไขด้ว ยความเมตตาในการศึกษาทุกขั้ นตอนจนเสร็จสมบูรณ์ รวมถึง
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ความอนุ เ คราะห์ ใ นการตรวจสอบแก้ ไ ขงานวิจั ยให้ ถู ก ต้อ งสมบูร ณ์ และส านั ก วิ จั ย ที่ไ ด้ ใ ห้ ความ
อนุเคราะห์ทุนอุดหนุนการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย
ท้ายที่สุดนี้ ผู้วิจัยยินดีเป็นอย่างยิ่งหากงานวิจัยฉบับนี้ เป็นประโยชน์กับผู้หนึ่งผู้ใดที่ก าลั ง
ศึ ก ษาวิ จั ย ในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว และหากมี ข้ อ ผิ ด พลาดประการใด ผู้ วิ จั ย ขอน้ อ มรั บ และขออภั ย ไว้
ณ ที่นี้ด้วย
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1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำกำรวิจัย
การจัดการศึกษาในระดับ อุดมศึกษานั้นถือว่าเป็นการจัดการศึกษาที่มีความสาคัญต่อนิสิต
นักศึกษาเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นแหล่งที่สร้างองค์ความรู้ สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญของสังคม
เพื่อเป็นการเตรียมบุคคลเข้าสู่ การมีอาชีพ ซึ่งเป็นเป้าหมายสาคัญของนักศึกษาเมื่อสาเร็จการศึกษา
แล้วจะต้องมีอาชีพการได้ งานทา หรือมีความก้าวหน้าในอาชีพ ระดับสู ง แต่ปัจจัยที่ทาให้ผู้สาเร็จ
การศึกษามีอาชีพการงานที่ดีนั้น ประกอบด้วยปัจจัยหลาย ๆ ด้าน ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะต้องนามา
พัฒนาปรับปรุงให้นิสิตนักศึกษาของตนมีคุณลักษณะตามที่ผู้ประกอบการหรือนายจ้างยอมรับ ดังนั้น
จึงทาให้สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ พยายามทุกวิถีท างที่จะพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอน และพัฒนานิสิตนักศึกษาของตนให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคม
ปั จ จุ บั น จะเห็ น ได้ ว่ า สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงพั ฒ นาในด้ า นหลั ก สู ต ร
การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและบริการทางวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพออกรับใช้
สั ง คม นอกจากนี้ ผู้ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจะต้ อ งมี คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ที่ ทุ ก
สถาบันการศึกษาต้องใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเพื่อประโยชน์ต่อการรับรอง
มาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา ซึ่งประกอบ 5 ด้าน (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,
2552) ดังนี้
1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการ
ประพฤติอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถใน
การปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรมทั้งในเรื่อง
ส่วนตัวและสังคม
2) ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิดและ
การนาเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และจาแนกข้อเท็จจริงในหลักการทฤษฎีตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ
และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
3) ด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญา (Cognitive Skills) หมายถึ ง ความสามารถในการ
วิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ใน
การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ (Interpersonal
Skills and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทางานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้นา

2
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 และสิ่งอานวยความสะดวกต่อการเรียนการสอน การที่นักศึกษาจะประสบ
ความสาเร็จทางการศึกษาหรือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้นั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวนักศึกษา 2 องค์ประกอบ คือ ด้านสติปัญญา และองค์ประกอบที่ไม่ใช่ สติปัญญา องค์ประกอบ
ทางด้านสติปั ญญา หมายถึง ความสามารถทางวิชาการและความถนัด ส่ ว นองค์ประกอบที่ไม่ใช่
สติ ปั ญ ญา หมายถึ ง ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม อารมณ์ จิ ต ใจ ร่ า งกายและ
สภาพแวดล้อม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มี
การเรี ย นการสอนเฉพาะระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ที่ มุ่ ง เน้ น ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพและขี ด
ความสามารถสูง เพื่อเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ที่มีบทบาทสาคัญในการพัฒนา
ประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน สถาบันจึงให้ความสาคัญกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเป็นอันดับแรก ๆ เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ เมื่อบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
จากสถาบันไปแล้ว สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้สะสมมาจากการเรียนการสอน นาไปพัฒนาในอาชีพ
การงาน และถือเป็น ปัจจัยหนึ่งที่นาไปสู่ความสาเร็จหรือส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ ด้วยเหตุนี้
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความก้าวหน้าในอาชี พ ของ
ผู้ ส าเร็ จ การศึกษา ซึ่งปั จ จั ย ด้านผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนจะเป็น แนวทางการวางแผนพัฒ นาและ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของคณะต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสถาบัน
สามารถใช้เป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายหรือแผนกลยุทธ์ในด้านต่าง ๆ เพื่อ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความก้าวหน้าในอาชีพของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา
1.2.3 เพื่อเสนอแนวทางการส่ งเสริ มความก้าวหน้ าในอาชีพ ของผู้ ส าเร็จ การศึ กษาโดย
เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตการศึกษา ประกอบด้วย
1.3.1 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารวิชาการ งานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง และ
ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ ข องผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการวิ จั ย อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
1.3.2 จัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ และเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล
บริ ก ารการศึ ก ษา เพื่ อ ทราบถึ ง ข้ อ มู ล ประวั ติ ข องผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา จากสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริหารศาสตร์ จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะที่สาเร็จการศึกษา หลักสูตรที่ศึกษา (ภาคปกติ/ภาค
พิเศษ) เกรดเฉลี่ยสะสม ระยะเวลาเฉลี่ยที่ศึกษา การได้รับทุนการศึกษา (ได้รับ/ไม่ได้รับ) และการ
ได้รับเกียรตินิยม (ได้รับ/ไม่ได้รับ)
1.3.3 ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากสถาบั น บั ณ ฑิ ต พัฒนบริหารศาสตร์ในปีการศึกษา 2557-2559 ที่มีงานทาแล้ว
1.3.4 ระยะเวลาที่ใช้ศึกษา คือ ใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานและแผนการดาเนินงาน
(มิถุนายน 2562-พฤศจิกายน 2562) รวมระยะเวลาในการดาเนินงานทั้งสิ้น 6 เดือน

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.4.1 ทราบถึงปั จ จั ย ด้านผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนที่มีความสั มพันธ์กับความก้าวหน้าใน
อาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา
1.4.2 ทราบถึงแนวทางการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา
1.4.3 นาผลการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อนาไปสู่การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ
การศึกษาความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความก้าวหน้าในอาชีพ ของผู้สาเร็จ
การศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2557-2559 มีคาศัพท์ที่สาคัญเพื่อให้
เข้าใจตรงกัน ดังนี้
1.5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสาเร็จทางการศึกษาของบัณฑิตหรือผู้สาเร็จ
การศึกษา ที่มีคุณลักษณะความสามารถที่เกิดจากการเรียนการสอนหรือการมีทักษะการเรียนรู้ในวิชา
ต่าง ๆ ที่แสดงออกในรูปของความสาเร็จในด้านต่าง ๆ เช่น ผลการเรียนหรือเกรดเฉลี่ยสะสม การ
ได้รับทุนการศึกษา การได้รับเกียรตินิยม ระยะเวลาที่สาเร็จการศึกษา การได้งานทา การนาความรู้ไป
ประยุกต์ในการทางาน ตาแหน่งหน้าที่ และรายได้หรือค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือน เป็นต้น
1.5.2 ความก้ า วหน้ า ในอาชี พ หมายถึ ง โอกาสที่ บุ ค คลจะได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน โดยการขึ้นเงินเดือน หรือการเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น รวมถึงความมั่นคงใน
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อาชีพ ซึ่งเกิดจากบุ คคลนั้ น ได้มีการพัฒ นาทั้งด้านความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการทางานที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยความก้าวหน้าในอาชีพมีหลายปัจจัย แต่ในการวิจัยนี้ได้ศึกษา 3 ปัจจัย ดังนี้
1) ลักษณะงานที่ทา หมายถึง งานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ มีความ
เหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ การมีอิสระในการกาหนดแนวทาง หรือ
ขั้น ตอนวิธีการทางานและงานอื่ น ที่ ไ ด้รั บมอบหมายเป็น งานที่ ส าคั ญตรงกับ ความสนใจ ท้าทาย
ความสามารถและมีโอกาสได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทางานให้สาเร็จ
2) ค่าตอบแทนและสวัส ดิการ หมายถึง เงิน สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่น ๆ
ที่องค์กรจ่ ายให้ แก่ผู้ ปฏิบัติงานเพื่อตอบแทนการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ จูงใจในการ
ปฏิบัติงาน และเป็นการส่งเสริมขวัญกาลังใจของผู้ปฏิบัติงานให้มีการปฏิบัติ งานอย่างมี ประสิทธิภาพ
รวมทั้งสร้างความเป็นอยู่และฐานะทางครอบครัวให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
3) ความมั่นคงในการทางาน หมายถึง ความรู้สึกที่มีต่อองค์กรว่ามีความมั่นคงและ
เชื่อถือได้ เป็นที่ยอมรับ จากผู้ อื่น และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่ว ไป รวมถึงการได้รับ ความ
คุ้มครอง สามารถปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรโดยได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และเพียงพอที่จะสามารถ
จะดารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่เป็นภาระของสังคม โดยได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสก้าวหน้าในการ
ทางาน ได้รับโอกาสในการพัฒนาการทางาน เพื่อให้สามารถทางานได้จนถึงเกษียณอายุ
1.5.3 ผู้สาเร็จการศึกษา หมายถึง ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบัน ในปีการศึกษา 25572559
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

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความก้าวหน้าในอาชีพของ
ผู้ ส าเร็ จ การศึก ษา จากสถาบั น บั ณ ฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ” ผู้ วิจัยได้ศึกษาแนวคิ ด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 แนวคิดทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้องกับงานวิจัย
2.2 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.3 แนวคิดทีเ่ กี่ยวข้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ
2.4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.5 ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
2.1.1 ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow's Hierarchy of Needs)
Maslow (1970, pp. 253-255, อ้างถึงใน จตุรงค์ พานิช ชานุรักษ์, 2556, น. 9-12) เป็น
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งกาหนดโดยนักจิตวิทยาชื่อ Maslow เป็น
ทฤษฎีการจูงใจที่มีการกล่าวขวัญอย่างแพร่หลาย Maslow มองว่าความต้องการของมนุษย์มีลักษณะ
เป็นลาดับขั้นจากระดับต่าสุดไปยังระดับสูงสุด เมื่อความต้องการในระดับหนึ่งได้รับการตอบสนองแล้ว
มนุษย์ก็จะมีความต้องการอื่นในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
ล าดับ ขั้น ความต้องการของ Maslow มีการเรียงล าดับขั้นความต้องการที่อยู่ในขั้นต่าสุด
จะต้องได้รับความพึงพอใจเสียก่อน บุคคลจึงจะสามารถผ่านพ้นไปสู่ความต้องการที่อยู่ในขั้นสูงขึ้น
ตามลาดับ ดังจะอธิบายโดยละเอียดดังนี้
1) ความต้ อ งการทางร่ า งกาย (Physiological Needs) เป็ น ความต้ อ งการขั้ น
พื้นฐานที่มีอานาจมากที่สุดและสังเกตเห็นได้ชัดที่สุด จากความต้องการทั้งหมดเป็นความต้องการที่
ช่วยการดารงชีวิตได้แก่ ความต้องการอาหาร น้าดื่ม ออกซิเจน การพักผ่อนนอนหลับ ความต้องการ
ทางเพศ ความต้องการความอบอุ่น ตลอดจนความต้องการที่จะถูกกระตุ้นอวัยวะรับสัมผัส แรงขับของ
ร่างกายเหล่านี้จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับความอยู่รอดของร่างกายและของอินทรีย์
2) ความต้ อ งการความปลอดภั ย (Safety Needs) เมื่ อ ความต้ อ งการทางด้ า น
ร่างกายได้รับความพึงพอใจแล้ว บุคคลก็จะพัฒนาการไปสู่ขั้นใหม่ต่อไป ซึ่งขั้นนี้เรียกว่าความต้องการ
ความปลอดภัย หรือความรู้สึกมั่นคง (Safety or Security) Maslow กล่าวว่า ความต้องการความ
ปลอดภัยนี้ จะสังเกตได้ง่ายในทารกและในเด็กเล็ก ๆ เนื่องจากทารกและเด็กเล็ก ๆ ต้องการความ
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ช่วยเหลือและต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่น เช่น ทารกจะรู้สึกกลัวเมื่อถูกทิ้งให้อยู่ตามลาพัง หรือเมื่อเขาได้ยิน
เสียงดัง ๆ หรือเห็นแสงสว่างมาก ๆ แต่ประสบการณ์และการเรียนรู้จะทาให้ความรู้สึกกลัวหมดไป
3) ความต้ อ งการความรั ก และความเป็ น เจ้ า ของ (Belongingness and Love
Needs) ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ เป็นความต้องการขั้นที่ 3 ความต้องการนี้จะ
เกิดขึ้นเมื่อความต้องการทางด้านร่างกาย และความต้องการความปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้ว
บุ ค คลต้ อ งการได้ รั บ ความรั ก และความเป็ น เจ้ า ของโดยการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ อื่ น เช่ น
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวหรือกับผู้อื่น สมาชิกภายในกลุ่มจะเป็นเป้าหมายสาคัญสาหรับบุคคล
กล่าวคือ บุคคลจะรู้สึกเจ็บปวดมากเมื่อถูกทอดทิ้ง ไม่มีใครยอมรับหรือถูกตัดออกจากสังคม ไม่มีเพื่อน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจานวนเพื่อน ๆ ญาติพี่น้อง สามีหรือภรรยาหรือลูก ๆ ได้ลดน้อยลงไป
4) ความต้ อ งการได้ รั บ ความนั บ ถื อ ยกย่ อ ง (Self-esteem Needs) เมื่ อ ความ
ต้องการได้รับความรักและการให้ความรักแก่ผู้อื่นเป็นไปอย่างมีเหตุผล และทาให้บุคคลเกิดความพึง
พอใจแล้ว พลังผลักดันในขั้นที่ 3 ก็จะลดลงและมีความต้องการในขั้นต่อไปมาแทนที่ กล่าวคือ มนุษย์
ต้องการที่จะได้รับความนับถือยกย่องออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเป็นความต้องการนับถือ
ตนเอง (Self-respect) ส่วนลักษณะที่ 2 เป็นความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่น (Esteem
from Others)
(1) ความต้องการนับถือตนเอง (Self-respect) คือ ความต้ องการมีอานาจ
มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความแข็งแรง มีความสามารถในตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่น
และมี ค วามเป็ น อิ ส ระ ทุ ก คนต้ อ งการที่ จ ะรู้ สึ ก ว่ า เขามี คุ ณ ค่ า และมี ค วามสามารถที่ จ ะประสบ
ความสาเร็จในงานภารกิจต่าง ๆ และมีชีวิตที่เด่นดัง
(2) ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้ อื่น (Esteem from Others)
คือ ความต้องการมีเกีย รติย ศ การได้รับยกย่อง ได้รับการยอมรับ ได้รับความสนใจ มีส ถานภาพ
มีชื่อเสียงเป็นที่กล่าวขาน และเป็นที่ ชื่นชมยินดี มีความต้องการที่จะได้รับความยกย่องชมเชยในสิ่งที่
เขากระทา ซึ่งทาให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าว่าความสามารถของเขาได้รับการยอมรับจากผู้อื่น
5) ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้ จริง (Self-actualization Needs) ถึง
ลาดับขั้นสุดท้าย ถ้าความต้องการลาดับขั้ นก่อน ๆ ได้ทาให้เกิดความพึงพอใจอย่างมีประสิทธิภาพ
ความต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงก็จะเกิดขึ้น Maslow อธิบายความต้องการเข้าใจตนเองอย่าง
แท้จริงว่า เป็นความปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่าง ซึ่งบุคคลสามารถจะได้รับอย่างเหมาะสม บุคคลที่
ประสบผลสาเร็จในขั้นสูงสุดนี้ จะใช้พลังอย่างเต็มที่ในสิ่งที่ท้าทายความสามารถและศักยภาพของเขา
และมี ค วามปรารถนาที่ จ ะปรั บ ปรุ ง ตนเอง พลั ง แรงขั บ ของเขาจะกระท าพฤติ ก รรม ตรงกั บ
ความสามารถของตน กล่าวโดยสรุป การเข้าใจตนเองอย่างแท้ จริงเป็นความต้องการอย่างหนึ่งของ
บุคคลที่จะบรรลุถึงจุดสูงสุดของศักยภาพ
จากทฤษฎีข้างต้นสรุปได้ว่า ความต้องการของมนุษย์มีอยู่เสมอและไม่มีที่สิ้นสุด จะเริ่มตั้งแต่
เกิดจนกระทั่งตาย ความต้องการของมนุษย์มีลาดับขั้นความสาคัญ กล่าวคือ เมื่อความต้องการระดับ
ต่าได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการระดับสูงก็จะมีการเรียกร้องให้มีการตอบสนองทันที ซึ่งการ
ตอบสนองความต้องการในแต่ละขั้น นั้น ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่จะต้องแสดงออกมา
และจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อนาไปสู่ความสาเร็จ ขั้นสูงสุด ข้อเสียของทฤษฎีนี้ คือ
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ความต้องการจะเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้ เช่น ความปลอดภัยหรือความมั่นคงจะเกิดขึ้นพร้อมกับการ
ได้รับความนับถือยกย่องไม่ได้ ต้องเป็นไปตามลาดับขั้น
2.1.2 ทฤษฎีความต้องการแบบ ERG ของแอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer ERG Theory)
Alderfer (1976, p. 110, อ้ า งถึ ง ใน จตุ ร งค์ พานิ ช ชานุ รั ก ษ์ , 2556, น. 12-13) แห่ ง
มหาวิทยาลัยเยลได้รับปรับปรุงลาดับความต้องการตามแนวคิดของ Maslow เสียใหม่ เหลือความ
ต้องการเพียง 3 ระดับ คือ
1) ความต้องการดารงชีวิตอยู่ (Existence Needs) คือ ความต้องการทางร่างกาย
และความมั่นคงปลอดภัยในขั้นที่ 1 และ 2 ของ Maslow (ย่อโดย E)
2) ความต้องการความสั มพันธ์ (Relatedness Needs) คือ ความต้องการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทั้งในที่ทางานและสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ตรงกับความ
ต้องการทางสังคมในขั้นที่ 3 ของ Maslow (ย่อโดย R)
3) ความต้องการเจริญเติบโต (Growth Needs) คือ ความต้องการภายในเพื่อการ
พัฒนาตัวเองเพื่อความเจริญเติบโต พัฒนาและใช้ความสามารถของตัวเองได้เต็มที่ แสวงหาโอกาสใน
การเอาชนะความท้าทายใหม่ ๆ เปรียบได้กับความต้องการชื่อเสียงและการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิต
ตรงกับแนวคิดในขั้นที่ 4 และ 5 ของ Maslow (ย่อโดย G)
ความแตกต่างสองประการระหว่างทฤษฎี ERG และทฤษฎีลาดับความต้องการ คือ
ประการแรก Maslow (1970) ยืนยันว่า บุคคลจะหยุดอยู่ที่ความต้องการระดับหนึ่ง จนกว่า
จะได้รับการตอบสนองแล้ว แต่ทฤษฎี ERG อธิบายว่า ถ้าความต้องการระดับนั้นยังคงไม่ได้รับการ
ตอบสนองต่อไป บุคคลจะเกิดความคับข้องใจ แล้วจะถดถอยลงมาให้ความสนใจในความต้องการ
ระดับต่ากว่าอีกครั้งหนึ่ง
ประการที่สอง ทฤษฎี ERG อธิบายว่า ความต้องการมากกว่าหนึ่งระดับ อาจเกิดขึ้นได้ในเวลา
เดียวกัน หรือบุคคลสามารถถูกจูงใจด้วยความต้องการมากกว่าหนึ่งระดับในเวลาเดียวกัน เช่น ความ
ต้องการเงินเดือนที่สูง (E) พร้อมกับความต้องการทางสังคม (R) และความต้องการโอกาสและอิสระใน
การคิดตัดสินใจ (G)
ทฤษฎีของ Alderfer (1976) เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของมนุษย์เช่นเดียวกับ
ทฤษฎีของ Maslow แต่แตกต่างกันตรงที่ไม่คานึงถึงขั้นความต้องการว่า ความต้องการใดเกิดขึ้นก่อน
หรือหลัง และความต้องการหลาย ๆ อย่างอาจเกิดขึ้นพร้อมกันได้ ถ้าความต้องการนั้นยังไม่ได้รับการ
ตอบสนอง อาจส่งผลให้เกิดความถดถอยกลับไปหาความต้องการในระดับต่าได้
2.1.3 ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ McClelland
McClelland (1953, อ้ า งถึ ง ใน วลั ย พรรณ พรไพรสาร, 2557, น. 10-11) ได้ ส รุ ป ทฤษฎี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไว้ว่า คนเรามีความต้องการอยู่ 3 ประการ คือ
1) ความต้องการความสาเร็จ (Need for Achievement) เป็นความต้องการที่จะ
ทาสิ่งต่าง ๆ ให้เต็มที่และดีที่สุดเพื่อความสาเร็จ จากการทดลองพบว่า บุคคลที่ต้องการความสาเร็จสูง
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จะมีลักษณะชอบการแข่งขัน ชอบงานที่ท้าทาย และต้องการได้รับข้อมูลป้อนกลับเพื่อประเมินผลงาน
ของตนเอง มีความชานาญในการวางแผน มีความรับผิดชอบสูงและกล้าที่จะเผชิญกับความล้มเหลว
2) ความต้ อ งการความผู ก พั น (Need for Affiliation) เป็ น ความต้ อ งการการ
ยอมรับจากบุคคลอื่น ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม มีความต้องการสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลอื่น ซึ่ง
บุคคลลักษณะนี้ต้องการความผูกพันสูง ชอบสถานการณ์การร่วมมือมากกว่าสถานการณ์การแข่งขัน
โดยพยายามสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น
3) ความต้ อ งการอ านาจ (Need for Power) เป็ น ความต้ อ งการอ านาจเพื่ อ มี
อิทธิพลเหนื อผู้ อื่น ซึ่งบุ คคลที่มีความต้องการด้านนี้สู ง จะพยายามทาให้ ตนมีอิทธิพลเหนือผู้ อื่ น
ต้องการให้ผู้อื่นยอมรับหรือยกย่อง ต้องการความเป็นผู้นา กังวลเรื่องอานาจมากกว่าการทางานให้เกิด
ประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ McClelland (1961, อ้ า งถึ ง ใน วลั ย พรรณ พรไพรสาร, 2557, น. 9) ได้ ใ ห้
ความสาคัญในเรื่องแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มากกว่าแรงจูงใจด้านอื่น ๆ เพราะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ความสาเร็จมากที่สุด และได้กล่าวถึงพฤติกรรมของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงไว้ 6 ลักษณะ ดังนี้
1) กล้ า เสี่ ย งพอสมควร ( Moderate Risk Taking) ในเหตุ ก ารณ์ ที่ ต้ อ งใช้
ความสามารถโดยไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตา จะมีการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยว ไม่ลังเล บุคคลที่ต้องการ
สัมฤทธิ์ผลสูงมักไม่พอใจที่จะทางานง่าย ๆ แต่ต้องการทางานที่ยากลาบากพอสมควร เพราะมีความ
มั่นใจในความสามารถของตนเอง เพราะการทางานที่ยากให้ลุล่วงไปได้นั้นจะนาความพอใจมาสู่ตน
2) ขยันขันแข็ง (Energetic) หรือชอบการกระทาแปลก ๆ ใหม่ ๆ ที่จะทาให้บุคคล
นั้นเกิดความรู้สึกว่าตนเองประสบความสาเร็จ ผู้ ที่มีความต้องการสัมฤทธิ์ผลสูงไม่จาเป็นต้องเป็นคน
ขยันในทุกกรณีไป แต่จะมานะพากเพียรต่อสิ่งที่ท้าทาย หรือยั่วยุความสามารถของตนและทาให้เกิด
ความรู้สึกว่าได้ทางานสาคัญลุล่วงไปแล้ว ผู้ที่มีความต้องการสัมฤทธิ์ผลสูงมักจะไม่ขยันขันแข็งในงาน
อันเป็นกิจวัตรประจาวัน แต่จะทางานขยันขันแข็งเฉพาะงานที่ต้องใช้สมอง และเป็นงานที่ไม่ซ้าแบบ
ใครหรือสามารถค้นคว้าหาวิธีการใหม่ ๆ ที่จะแก้ปัญหาให้สาเร็จลุล่วงไป
3) รับผิดชอบต่อตนเอง (Individual Responsibility) ผู้ที่มีความต้องการสัมฤทธิ์
ผลสูงมักจะพยายามทางานให้สาเร็จเพื่อความพึงพอใจในตนเอง มิใช่หวังให้บุคคลอื่นยกย่อง มีความ
ต้องการเสรีภาพในการคิด และการกระทาไม่ชอบให้ผู้อื่นมาบงการ
4) ต้องการทราบแน่ชัดคือผลของการตัดสินใจของตนเอง (Knowledge of Result
of Decision) โดยไม่ใช่เพียงการคาดคะเนเอาเองว่าจะต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้ นอกจากนี้ผู้ที่
ต้องการความสัมฤทธิ์ผลสูง พยายามที่จะทาตัวให้ดีกว่าเดิมอีก เพื่อทราบว่าผลการทาของตนเองว่า
เป็นอย่างไรก็จะพยายามปรับปรุงทัง้ ในด้านของพฤติกรรม
5) มีการทานายหรือคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า (Anticipation of Future Possibility)
ผู้ที่มีความต้องการสัมฤทธิ์ผลสูง มักเป็นบุคคลที่มีแผนระยะยาว เพราะเล็งเห็นผลคาดการณ์ไกลกว่าผู้
ที่มีความต้องการสัมฤทธิ์ต่า
6) มีทักษะในการจัดระบบงาน (Organizational Skills) เป็นสิ่ งที่ McClelland
เห็นว่าควรจะมี แต่ยังมีหลักฐานการค้นคว้ามาสนับสนุนได้ไม่เพียงพอ
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จากทฤษฎีของ McClelland ได้อธิบายถึงการมีแรงจูงใจของบุคคลที่กระทาการเพื่อให้ได้มา
ซึ่งความต้องการ ความสาเร็จหรือสัมฤทธิ์ผล มิได้หวังรางวัลตอบแทนจากการกระทาของเขา ซึ่งความ
ต้องการความสาเร็จนี้ ในแง่ของการทางานหมายถึง ความต้องการที่ จะทางานให้ดีที่สุดและทาให้
ส าเร็ จ ตามที่ตั้ งใจไว้ เมื่อ ได้ ทางานอะไรส าเร็จ แล้ ว ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้ ทางานอื่นส าเร็จ ต่ อ ไป
แรงจูงใจนี้เกิดจากความกระตือรือร้น ความรับผิดชอบ กล้าตัดสินใจ กล้าเสี่ยง หากองค์กรใดที่มี
พนักงานทีม่ ีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จานวนมากก็จะเจริญรุ่งเรืองและเติบโตเร็ว
2.1.4 ทฤษฎี พั ฒ นาการทางอาชี พ ของซู เ ปอร์ (Super’s Theory of Vocational
Development)
ทฤษฎีพัฒนาการด้านอาชีพของ Super (1957, pp. 99-108, อ้างถึงใน เลิศลักษณ์ ชูเลิศ ,
2549, น. 12-15) กล่าวถึงความรู้พื้นฐานเบื้องต้นของทฤษฎีอยู่ 12 ประการ คือ
1) ความแตกต่ า งระหว่ า งคน (Individual Differences) เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ มี
อิทธิพลต่อการศึกษาในด้านการพัฒนาการด้านอาชีพของบุคคลจะมีความสามารถเฉพาะตัวที่แตกต่าง
กั น ทั้ ง ในด้ า นความสามารถ ความสนใจและบุ ค ลิ ก ภาพ ดั ง นั้ น การเลื อ กอาชี พ ของบุ ค คลจะมี
ความสามารถเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน
2) คว ามสามารถในตั ว บุ ค คล (Multipotentiality) บุ ค คลแต่ ล ะคน จ ะ มี
ความสามารถหรือลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ซึ่งมีอิทธิพลต่อความสาเร็จในงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
การที่จะสามารถเปรียบเทียบความสามารถของบุคคลนั้นทาได้ยาก 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
อาชี พ เช่ น ความสามารถ ความสนใจและบุ ค ลิ ก ภาพนั้ น คื อ อาชี พ หนึ่ ง ๆ ต้ อ งการบุ ค คลที่ มี
ความสามารถความสนใจและบุคลิกภาพต่างไปจากอีกอาชีพหนึ่ง
4) การเรียนแบบและบทบาทของรูปแบบ (Identification and Role of Models)
บุคคลส่วนมากจะเรียนแบบบิดามารดาหรือบุคคลอื่น ๆ ในด้านการประกอบอาชีพเด็กก็จะสนใจ
อาชีพโดยการเลียนแบบจากอาชีพของผู้ใหญ่
5) ความต่อเนื่องของการตัดสินใจ (Continuity of Judgement) การที่บุคคลจะ
เลื อ กอาชี พ อะไรนั้ น การตั ด สิ น ใจเลื อ กจะต้ อ งจั ด ให้ เ ป็ น กระบวนการที่ ต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจาก
สถานการณ์ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ บุ ค คลอาศั ย อยู่ ห รื อ ท างานรวมทั้ ง อั ต มโนภาพ (Self-concept) ย่ อ ม
เปลี่ ย นแปลงไปตามกาลเวลาและประสบการณ์ ดั ง นั้ น การเลื อ กและการตั ด สิ น ใจจึ ง ต้ อ งเป็ น
กระบวนการที่ต่อเนื่องกันไป
6) ช่วงของชีวิต (Life Stage) กระบวนการเลือกอาชีพเป็นกระบวนการต่อเนื่อง
การชีวิตของบุคคล ซึ่งแบ่งออกเป็นขั้น ๆ ดังนี้
(1) ขั้นการเจริญเติบโต (Grow Stage) ขั้นนี้อยู่ในช่วงตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ
14 ปี การพัฒ นาการในระยะนี้ โ ดยทั่ว ไปเป็นการพัฒ นาทางด้านความรู้สึ กนึกคิดเกี่ยวกับตนเอง
ความสามารถ เจตคติ ความสนใจและความต้องการ
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(2) ขั้ น ส ารวจ (Exploration Stage) ขั้ น นี้ อ ยู่ ใ นช่ ว งอายุ 15-24 ปี ใน
ระยะนี้บุคคลจะสารวจตนเองและอาชีพ เพื่อแสวงหาข้อมูลและสะสมประสบการณ์ต่าง ๆ ซึ่งได้จาก
กิจกรรมในโรงเรียนและการทางานพิเศษ
(3) ขั้นเริ่มต้นประกอบอาชีพ (Establishment Stage) ขั้นนี้จะอยู่ในช่วง
อายุ 25-44 ปี ในระยะนี้บุคคลเริ่มทางานที่ถาวรเมื่อได้พบงานที่เหมาะสม แต่ถ้าบุคคลไม่พบงานที่
เหมาะสมหรืองานที่พอใจ ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงงานในระยะต้น ๆ
(4) การรักษาความมั่นคงในอาชีพ (Maintenance Stage) อยู่ในช่วงอายุ
45-65 ปี ในระยะนี้บุคคลจะขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ และหาความก้าวหน้าในการประกอบ
อาชีพ
(5) ขั้นเสื่อมถอย (Decline Stage) ขั้นนี้อยู่ในช่วงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
ประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพของบุคคลจะลดลง เนื่องจากความชราของบุคคลและจะเลิ ก
ประกอบอาชีพไปในที่สุด
7) รูปแบบในการประกอบอาชีพ (Career Patterns) รูปแบบของอาชีพขึ้นอยู่กับ
ระดับสังคม เศรษฐกิจ และโอกาส ซึ่งรูปแบบของอาชี พนี้ ได้แก่ ระดับความสูงต่าของอาชีพ ความถี่
ในการเปลี่ยนงาน อาชีพบางอย่างเปลี่ยนงานใหม่แต่อาชีพบางอย่างไม่ต้องเปลี่ยนงานบ่อย ๆ
8) การพัฒนาอาชีพควรได้รับการแนะแนว (Development can be Guided) ใน
เรื่องอาชีพควรได้รับการแนะแนวที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพอย่ างเหมาะสม โดยอาจจะให้
ทดลองฝึกงานบ้างตามโอกาสอันควร
9) การพัฒนาอาชีพเป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้ อม
(Career Development id the Result of Interaction between Persons and Environment)
อันจะทาให้บุคคลเข้าใจตนเอง รู้จักความสนใจ ความถนัด และความสามารถของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้
บุคคลประเมินความสามารถของตนเองกับโอกาสที่สามารถเป็นไปได้จริง
10) ความไม่ ค งที่ ข องรู ป แบบอาชี พ ( The Dynamics of Career Patterns)
รูปแบบของอาชีพขึ้นอยู่กับระดับของสังคม เศรษฐกิจของบิดามารดา สติปัญญา ความสามารถ และ
ความสนใจของบุคคลจะไม่คงที่ เช่นเดียวกับการพัฒนาการของบุคคลตามช่วงชีวิต ซึ่งระหว่างช่วง
ของการเจริญเติบโต และระยะต้นของช่วงการสารวจของบุคคลจะมีความเข้าใจเพียงเล็กน้อยต่อ
กระบวนการพัฒนาอาชีพ แต่ความเข้าใจอันเล็กน้อยจะมีประโยชน์สาหรับกระบวนการนี้ในช่วงหลัง
ของขั้นการเจริญเติบโต ขั้นการสร้างหลักฐาน และขั้นของชีวิตที่มั่นคง
11) ความพอใจในงานขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างบุคคล ตาแหน่งและบทบาท
ของบุคคลจะพึงพอใจในงาน ถ้างานนั้นเหมาะสมกับวิถีชีวิต ความสามารถและการได้สวมบทบาท
ตามที่บุคคลนั้นต้องการ ซึ่งระดับความพอใจขึ้นอยู่กับระดับของการพัฒนาอัตมโนภาพของบุคคล
12) งานคือวิถีของชีวิต (Work is a Way of Life) นั่นคือ งานเป็นวิถีแห่งชีวิตของ
บุคคล การที่บุคคลจะพึงพอใจในงานและพึงพอใจในวิถีชีวิตของตนเองนั้น ขึ้นอยู่กับการที่บุคคลได้
ค้นพบวิถีทางที่ใช้แสดงความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ และค่านิยมของบุคคลนั้ น และสามารถ
กระทาได้ตามบทบาทที่บุคคลนั้นเลือกแล้ว
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ทฤษฎีนี้อธิบายถึง การเลือกอาชีพของบุคคลมีลักษณะเป็นกระบวนการที่ค่อย ๆ พัฒนาการ
ตามช่ว งชีวิต โดยเริ่ มจากวัย เด็กจนถึ งวัยที่ต้ องเลื อ กอาชี พที่เ ฉพาะเจาะจงมากขึ้น ซึ่งจะมีความ
แตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย โดยจะเลือกอาชีพที่ตรงกับความเชื่อมั่นในภาพที่มองตนเอง และความรู้
ความสามารถของตนเองที่ประเมินไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านความสนใจ ค่านิยม และบุคลิกภาพของ
แต่ละบุคคล เป็นต้น
2.1.5 ทฤษฎีสองปัจจัยของเฟรเดริก เฮอร์ซเบิร์ก (Frederick Herzberg)
ทฤษฎี ส องปั จ จั ย ของ Herzberg (Herzberg’s Two-Factor Theory) ได้ มี ก ารพั ฒ นา
โดย เฟรเดริก เฮอร์ซเบิร์ก (Frederick Herzberg) ในปี ค.ศ. 1950-1959 และในช่วงแรกของ ปี ค.ศ.
1960-1969 (กมลพร กัลยาณมิตร, 2559, น. 179-180) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทางานแบ่งออกได้
เป็น 2 ปัจจัยใหญ่ คือ ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นในการทางาน และปัจจัยสุขอนามัยหรือ
ปัจจัยที่ช่วยลดความไม่พึงพอใจในการทางาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ปั จ จั ย จู ง ใจหรื อ ปั จ จั ย ที่ เ ป็ น ตั ว กระตุ้ น ในการท างาน ( Motivation Factors or
Motivators) เป็นปัจจัยภายในหรือความต้องการภายในของบุคลากร ที่มีอิทธิพลในการสร้างความพึง
พอใจในการท างาน เป็ น ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานโดยตรง เป็ น กลุ่ ม ปั จ จั ย ที่ เ ป็ น ตั ว กระตุ้ น ให้
ผู้ปฏิบัติงาน ทางานด้วยความพึงพอใจ และเป็นปัจจัยที่จะนาไปสู่ทัศนคติทางบวกและการจูงใจที่
แท้จริง ประกอบด้วยปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่
(1) ความสาเร็จในการทางาน (Achievement) คือ การที่สามารถทางานได้สาเร็จ ทัน
ตามเป้าหมาย การมีส่วนร่วมในการทางานของหน่วยงานให้สาเร็จลุล่วงไปได้ ความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ การรู้จักป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น และเมื่องานสาเร็จก็เกิดความรู้สึกพอใจใน
ความสาเร็จนั้น ได้แก่ การได้ใช้ความรู้ทางวิชาการในการปฏิบัติตามเป้าหมายที่คาดไว้ การเปิดโอกาส
ให้ตัดสินใจในการทางานของตนเองได้สาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
(2) การได้รับการยอมรับ (Recognition) คือ การได้รับความยอมรับนับถือจากบุคคล
รอบข้าง หรือได้รับการยกย่องชมเชยในความสามารถ รวมทั้งการให้กาลังใจหรือการแสดงออกอื่นใด
ที่แสดงให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ ได้แก่ การยกย่องชมเชยภายในองค์กร ความภาคภูมิใจ
ในอาชีพ การได้รับการยอมรับจากองค์กร การได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน และการมี เกียรติ
ศักดิ์ศรีในอาชีพ เป็นต้น
(3) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (Advancement) หรือโอกาสในการเจริญเติบโต
(Possibility of Growth) คือ การมีโอกาสได้ก้าวขึ้นสู่ ตาแหน่งที่สู งขึ้น การได้รับการเลื่อนขั้น เมื่ อ
ปฏิบัติงานสาเร็จ การมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือการได้รับการฝึกอบรม เป็นต้น
(4) ลักษณะงานที่ทา (Work Itself) คือ ความน่าสนใจของงาน ต้องอาศัยความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์มีความสาคัญ มีคุณค่า เป็นงานที่ใช้ความคิด มีความท้าทายความสามารถในการทางาน
ความมีอิสระในการทางาน เป็นงานที่ตรงกับความถนัดและความรู้ที่ได้ศึกษามา เป็นต้น
(5) ความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ การได้มีโอกาสได้รับมอบหมายงานหรือ มี
ส่ ว นร่ ว มในงานที่ได้รั บ มอบหมาย ไม่ควบคุมมากเกินไปจนขาดอิส ระในการทางาน ได้แก่ ความ
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เหมาะสมของปริ ม าณงาน การได้ รั บ ความเชื่ อ ถื อ และไว้ ว างใจในงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ และได้ รั บ
มอบหมายงานสาคัญ เป็นต้น
2) ปัจจัยสุขอนามัยหรือปัจจัยที่ช่วยลดความไม่พึงพอใจในการทางาน (Maintenance or
Hygiene Factors) เป็นปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เป็นเพียงสิ่งที่สกัดกั้นไม่ให้บุคลากรเกิด
ความไม่ พ อใจ แต่ ไ ม่ ส ามารถสร้ า งแรงจู ง ใจให้ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ซึ่ ง โดยส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐาน
ที่จาเป็นที่ต้องได้รับการสนองตอบ เพราะถ้าไม่มีให้หรือให้ไม่เพียงพอ จะทาให้บุคลากรเกิดความไม่
พึงพอใจในการทางาน แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า ถ้าให้ปัจจัยเหล่านี้แล้วจะทาให้บุคลากรเกิดความ
พึงพอใจในการทางาน ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย 10 ด้าน ได้แก่
(1) นโยบายและการบริหารขององค์กร (Company Policy and Administration) คือ
การจัดการและการบริหารงานขององค์กร การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร ได้แก่ นโยบาย การควบคุม
ดูแลระบบขั้นตอนของหน่วยงาน ข้อบังคับ วิธีการทางาน การจัดการ วิธีการบริหารงาน ขององค์กร
มีการแบ่งงานไม่ซับซ้อน มีความเป็นธรรม มีการเขียนนโยบายที่ชัดเจน และมีการแจ้งนโยบายให้
ทราบอย่างทั่วถึง
(2) การบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล (Supervision) คือ ลักษณะการบังคับบัญชา
ของหัวหน้างาน ความยุติธรรมในการแบ่งและกระจายงานของผู้บังคับบัญชา ความสามารถของ
ผู้บังคับบัญชาในการบริหารงาน การให้คาแนะนาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา การสั่งงาน การมอบหมายงานมี
ความชั ด เจน วิ ธี ก ารดู แ ลควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง าน การรั บ ฟั ง ข้ อ คิ ด เห็ น หรื อ ข้ อ เสนอแนะของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา การสอนงาน และความยุติธรรมในการมอบหมายงาน เป็นต้น
(3) ความสั ม พั น ธ์ กั บ หั ว หน้ า งาน (Interpersonal Relations with Supervision)
หมายถึง การติดต่อไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถทางาน
ร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างดีต่อกัน เช่น ความสนิทสนม ความจริงใจ ความร่วมมือ และ
การได้รับความช่วยเหลือจากหัวหน้างาน
(4) ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (Interpersonal Relations with Peers) หมายถึง
การติดต่อไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถทางานร่วมกัน มี
ความเข้าใจซึ่งกันและกัน เช่น ความสนิทสนม ความจริงใจ ความร่วมมือและการได้รับความช่วยเหลือ
จากเพื่อนร่วมงาน
(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
สามารถทางานร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน เช่น ความสนิทสนม ความจริงใจ ความร่วมมือและ
การได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใต้บังคับบัญชา
(6) ต าแหน่ ง งาน (Status) คื อ อาชี พ นั้ น ๆ ต้ อ งเป็ น ที่ ย อมรั บ นั บ ถื อ ของสั ง คม
มีเกียรติ และศักดิ์ศรีมีความสาคัญของงานต่อองค์กร เป็นต้น
(7) ความมั่น คงในการทางาน (Job Security) หมายถึง ความรู้สึ กของบุคคลที่มีต่อ
ความมั่นคงในการทางาน ความยั่งยืนของหน้าที่การงาน ความมั่นคง ภาพพจน์ชื่อเสียง หรือขนาด
ขององค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
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(8) ชีวิตส่วนตัว (Personal Life) คือ ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีอันเป็นผลที่ได้รับจากการ
ทางานหรือหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ สภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน ความสะดวกในการเดินทางมา
ทางาน
(9) สภาพการทางาน (Working Conditions) คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ทางาน
เช่น ห้องทางาน เสียง แสงสว่าง อุณหภูมิการระบายอากาศ กลิ่น บรรยากาศในการทางาน ชั่วโมงใน
การทางาน รวมทั้งลักษณะสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อ
ผู้ทางาน และเป็นสิ่งที่ทาให้เกิดความพึงพอใจต่อการทางาน
(10) ค่ า ตอบแทน (Compensations) และสวั ส ดิ ก าร (Welfares) คื อ ผลตอบแทน
ที่องค์กรจ่ ายให้ แก่บุ คลากรส าหรั บการทางานให้ องค์กร ไม่ว่าจะเป็นในรูปของเงินเดือน ค่าจ้าง
รวมทั้งการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานให้เหมาะสม การเลื่อนขั้นเงินเดือนที่เป็นธรรม เป็นที่พอใจ
ของบุคลากร นอกจากนี้ ยังรวมถึงรางวัลที่ให้กับบุคลากรที่เป็นผลมาจากการทางานในตาแหน่งต่าง ๆ
ขององค์กร หรือเป็นผลตอบแทนชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งบุคลากรได้รับเพิ่มเติม นอกเหนือจากเงินเดือน
ค่าจ้าง ได้แก่ สวัสดิการด้านสุขภาพและการประกันชีวิต วันหยุดพักผ่อนหรือพักร้อน เงินช่วยค่าครอง
ชีพ เงินโบนัส เป็นต้น
ทฤษฎีสองปัจจั ย ของ Herzberg ได้แบ่งปัจจัยที่เกี่ยวกับการทางานออกเป็น 2 ปั จจัยคือ
ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยภายในที่เกี่ยวกับงานที่ทา หากได้รับการตอบสนองแล้วเกิดความพึงพอใจ และ
พร้อมที่จะอุทิศตนให้กับงานเต็มที่ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสาเร็จในงาน อาทิ ลักษณะงานที่ทา
มีความท้าทาย มีความรับผิดชอบในงานที่ทา ได้รับการยอมรับจากสังคม และทาให้มีความก้าวหน้าใน
อาชีพเกิดขึ้น สาหรับปัจจัยสุขอนามัยหรือปัจจัย ภายนอก เป็นปัจจัยที่มนุษย์ทุกคนต้องการเพื่อยังชีพ
ให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะแก่ความต้องการของแต่ละบุคคล อาทิ การได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น มี
ความมั่นคงในการทางาน และได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน
ร่วมงาน
จากทฤษฎีทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้น มีความสอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกัน คือ ส่วนใหญ่
จะกล่าวถึงสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตพื้นฐาน คือ ความต้องการ
ที่จะมีชีวิตที่มั่นคงปลอดภัย มีค่าตอบแทนที่เพียงพอในการดารงชีวิต มีความพึงพอใจในงานที่ทา เป็น
ที่ยอมรับของสังคม และมีความภาคภูมิใจในความสาเร็จหรือ ความก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งการที่จะ
ประสบความสาเร็จในอาชีพนั้น 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 ความจา ความเข้าใจ การวิเคราะห์ การนาไปใช้
การสังเคราะห์ และการประเมินค่า
มณฑารั ต น์ ชู พิ นิ จ (2540, น. 12) ได้ ใ ห้ ค วามหมายผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย น หมายถึ ง
ความสาเร็จในการพยายามเข้าถึงความรู้ ซึ่งเกิดจากการทางานที่ต้องอาศัยความพยายามอย่างมาก
ทั้งองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญา และองค์ประกอบที่ไม่ใช่สติปัญญา แสดงออกในรูปของ
คะแนน หรือเกรดเฉลี่ยสะสม ซึ่งสามารถสังเกตได้จากการวัดหรือการทดสอบทั่วไป
ประภั ส สร วงษ์ ศ รี (2541, น. 42) ได้ ใ ห้ ค วามหมายผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น หมายถึ ง
คุณลักษณะและความสามารถของบุคคล เกิดจากการเรียนการสอนเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และประสบการณ์การเรี ย นรู้ ที่เ กิดจากการอบรม หรือจากการสอน การวัดผลสั มฤทธิ์ เป็นการ
ตรวจสอบระดับความสามารถของบุคคลว่าเรียนแล้วมีความรู้เท่าใด
เกษมชัย และหีม (2542, น. 13) ได้ให้ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้
ความเข้าใจ ความสามารถหรือความสาเร็จที่ผู้เรียนได้รับหลังจากผู้เรียนรู้วิชาเหล่านั้นแล้ว พิจารณา
จากคะแนนสอบจากแบบสอบถามหรือการทางานตามที่ครูกาหนด หรือทั้งสองอย่างรวมกัน หรือได้
จากการสังเกตพฤติกรรมและความสาเร็จด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย
ปัญจา ชูช่วย (2551, น. 12) ได้ให้ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสาเร็จ
ที่ ไ ด้ จ ากการเรี ย น ซึ่ ง เกิ ด จากการกระท าที่ ต้ อ งอาศั ย ความพยายามในการเรี ย นโดยต้ อ งอาศั ย
ความสามารถเฉพาะบุคคล การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นการตรวจสอบระดับความสามารถของ
ผู้เรียนแสดงออกในรูปของคะแนนหรือเกรดเฉลี่ยสะสม
ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ (2556, น. 7) ได้ให้ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้
ความเข้ า ใจ ความสามารถหรื อ ความส าเร็ จ ของนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ จ ากการเรี ย นการสอน ซึ่ ง วั ด ผล
ความสาเร็จหรือระดับความรู้ความสามารถของนักศึกษาว่ามีความรู้มากน้อย จากผลของคะแนนสอบ
ในแต่ละวิชา และประเมินผลออกมาในรูปของเกรดเฉลี่ยสะสม
Good (1973, p. 7, อ้างถึงใน ปัญจา ชูช่วย, 2551, น. 11) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์
(Achievement) หมายถึง ความส าเร็จ ความคล่ องแคล่ ว ความช านาญในการใช้ทักษะหรื อ การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ต่าง ๆ ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Academic Achievement) หมายถึง ความรู้
หรือทักษะอันเกิดจากการเรียนรู้ในวิ ชาต่าง ๆ ที่ได้เรียนมาแล้ว ซึ่งได้จากการทดสอบของครูผู้สอน
หรือผู้รับผิดชอบในการสอนหรือทั้งสองอย่างร่วมกัน
Eysenck, Arnold, and Meili (1972, p. 16, อ้ า งถึ ง ใน ชุ ติ นั น ท์ พุ่ ม กลิ่ น , 2546, น. 10)
ได้ให้ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ขนาดของความสาเร็จที่ได้จากการเรียนที่อาศัย
ความสามารถเฉพาะตัวบุคคล โดยตัวที่บ่งชี้ถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาจจะได้มาจากกระบวนการที่
ไม่ต้องอาศัยการทดสอบ เช่น การสังเกต การตรวจการบ้าน หรืออาจได้ในรูปแบบของระดับคะแนนที่
ได้จากการเรียน ซึ่งต้องอาศัยกรรมวิธีที่ซั บซ้อน และระยะเวลาที่นานพอสมควร หรืออีกวิธีหนึ่งอาจ
วัดด้วยภาพวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป
สรุปความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสาเร็จ ที่เกิดจากการเรียนการ
สอน การฝึ กอบรม แล้ ว ก่อให้ เกิดทักษะความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งสะสมมาเป็นระยะเวลาหนึ่งและ
กลายเป็นประสบการณ์ ความชานาญ สามารถนาสิ่งเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การที่จะประสบความสาเร็จหรือสัมฤทธิ์ผลได้นั้นขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของแต่ละบุคคล เช่น ด้าน
สติปัญญา ด้านพฤติกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

2.3 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ
บุ ค ลากรทุ ก คนในแต่ ล ะองค์ ก รย่ อ มมี ค วามต้ อ งการให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านของตนประสบ
ความสาเร็จ และงานที่ทามีคุณภาพบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ อีกประการหนึ่ง ที่ทุกคนต้องการ
คือ มีความต้องการสิ่งตอบแทนจากผลสาเร็จของงาน เช่น ความภาคภูมิใจต่อความสาเร็จของงาน
ความพึงพอใจในงานที่ทา การได้รับความก้าวหน้า ทางอาชีพการงาน ซึ่งสิ่งตอบแทนเหล่านี้จะอยู่ใน
รูปของการเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง และเลื่อนเงินเดือน ดังนั้นการปฏิบัติงานที่ให้ผลสาเร็จทั้งด้าน
อาชีพและต่อตนเอง จึงเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโอกาสสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรแต่ละคน
2.3.1 ความหมายของความก้าวหน้าในอาชีพ
ความก้าวหน้า และความก้าวหน้าทางอาชีพ มีการกาหนดนิยาม ไว้อย่างหลากหลาย เช่น
ปานทิ พ ย์ บุ ณ ยะสุ ต (2540, น. 14) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของความก้ า วหน้ า หมายถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น ในที่นี้เป็นการเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการประสบผลส าเร็จในการท างาน
ท าให้ เ กิ ด ความก้ า วหน้ า ในการเลื่ อ นขั้ น เลื่ อ นต าแหน่ ง และเลื่ อ นเงิ น เดื อ น อ านาจหน้ า ที่ และ
สถานภาพในการทางาน การยกระดับตาแหน่งให้สูงขึ้น และยังได้กล่าวถึงความก้าวหน้าทางอาชีพอีก
ว่า การที่องค์กรมีส่วนสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กร มีความก้าวหน้าในด้านการเลื่อนตาแหน่ง เลื่อน
เงินเดือน การมอบหมายงานในหน้าที่ให้สูงขึ้น อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีมากขึ้น สิ่งต่าง ๆ
เหล่านี้ล้วนเป็นการสร้างโอกาสความก้าวหน้าทั้งสิ้น ซึ่งจะทาให้บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานในองค์กร
เกิดความตระหนักในการที่จะพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองอยู่เสมอ ในส่วนของความก้าวหน้านั้น
ทั้งบุคลากรและองค์กรยังมีความสัมพันธ์กัน 2 ประเด็น คือ การวางแผนอาชีพ (Career Planning)
ซึ่งวิธีการนาไปสู่เป้าหมายขององค์กรและการส่งเสริมให้คนทางานก้าวไปในแนวอาชีพ มีการวางแผน
แนวอาชี พ ในการเลื อ กงานในองค์ ก ร และมี แ นวทางที่ จ ะก้ า วหน้ า ในอาชี พ งานของตนเองตาม
เป้าหมายส่วนบุคคล นอกจากนั้นแล้วจะต้องมีการพัฒนาอาชีพงาน (Career Development) ซึ่งเป็น
การพัฒนาความเชื่อ ค่านิยม ความสนใจ ความถนัด และบุคลิกภาพ เพื่อนาไปสู่จุดหมายของการ
ทางานในอนาคต การวางแผนอาชีพงานและการพัฒนาอาชีพงาน เป็นกระบวนการในการสร้ าง
ความก้ า วหน้ า ให้ เ กิ ด ขึ้ น ในองค์ ก ร และเป็ น การพั ฒ นาความก้ า วหน้ า ของบุ ค ลากรซึ่ ง มี ผ ลต่ อ
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพอีกด้วย
เมธี ปิลันธนานนท์ (2529, อ้างถึงใน ประสิทธชัย เดชขา, 2556, น. 8) ความก้าวหน้าในการ
ทางาน หมายถึง การกาหนด มอบหมายงาน ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรในตาแหน่งที่สูงขึ้น กล่าว
ได้ว่า การเลื่อนตาแหน่ง คือ การมอบรางวัลแก่การปฏิบัติงานที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการตีราคา
ความสามารถ ตลอดจนศักยภาพของบุคลากรที่มีการเติบโตในสายงาน เพื่อจะได้มีความรับผิดชอบ
มากขึ้น มีสถานภาพสูงขึ้น และรับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น นอกจากนั้น การเลื่อนตาแหน่งยังสะท้อนให้
เห็นถึงความเอาใจใส่ดูแล และความปราถนาดีขององค์กรที่มีต่อบุคลากรอีกด้วย
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นฤมล นิราทร (2534, น. 2) ความก้าวหน้าในอาชีพงาน (Career Progression) หมายถึง
การเปลี่ยนแปลงในบทบาทการทางาน ซึ่งจะให้ผลตอบแทนทั้งด้านจิตวิทยา หรือผลตอบแทนที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทางาน การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เหล่านี้จึงรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิด
ความก้าวหน้ าในงาน การเลื่ อนขั้น เลื่ อนตาแหน่ง หรือเงินเดือน ตลอดถึงความพึงพอใจในชีวิ ต
ความรู้สึกว่าตนเองมีค่า ประสบความสาเร็จ ซึ่งอาจจะออกมาในรูปของอานาจหน้าที่ สถานภาพที่
สูงขึ้น ความก้าวหน้าในอาชีพงานจึงเป็นผลสุดท้ายของการจัดการอาชีพที่เริ่มต้นด้วยการวางแผน
อาชีพงาน ก่อนที่จะพัฒนาไปสู่การพัฒนาอาชีพงาน และการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพงานใน
ทีส่ ุด
อนุ รั ก คุ้ ม ครอง (2545, น. 34, อ้ า งถึ ง ใน ครองทรั พ ย์ วงศ์ ม่ า น, 2552, น. 35) ได้ ใ ห้
ความหมายของความก้าวหน้าในอาชีพ หมายถึง การมีโอกาสได้เลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่งหน้าที่การ
ทางานสูงขึ้น ตลอดจนได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพิเศษ เรื่องยศ พร้อมทั้งโอกาสที่จะได้รับ
การพัฒนาในด้านความรู้ เช่น การลาศึกษาต่อ และฝึกอบรม
พิมลพร โอชารส (2550, น. 7, อ้างถึงใน อัครเดช ไม้จันทร์, 2560, น. 34) ได้ให้ความหมาย
ของความก้าวหน้ า ในงาน หมายถึง กิจกรรมการบริห ารบุ ค คลเพื่ อ การดาเนิน งานให้ พนั ก งานมี
ความสามารถสูง ได้ รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าด้วยการจัดทาแผนเกี่ยวกับหน้าที่งาน (Career
Planning) และการจัดการเกี่ยวกับหน้าที่ (Career Management)
เมธี จารุ จั น ทร์ (2556, น. 97) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของความก้ า วหน้ า ทางอาชี พ ไว้ ว่ า
ความก้าวหน้าในสายงานทราบได้จากโครงสร้างตาแหน่งงานในสายงาน ซึ่งมีผลต่อการสร้างความ
มั่นคงในงาน และด้านการพัฒนาตนเอง ส่วนใหญ่พร้อมที่จะรับผิดชอบงานมากขึ้น แม้นไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้รับการยอมรับและได้รับการส่งเสริมจากหัวหน้างาน
วรางคนา ชูเชิดรัตนา (2557, น. 18) ได้ให้ความหมายของความก้าวหน้าในอาชีพ หมายถึง
การเปลี่ ย นแปลงในบทบาทการทางานที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในงาน เช่น การเลื่ อนขั้น เลื่ อน
ตาแหน่ง หรือเงินเดือน หรือเปลี่ยนไปสู่สายงานใหม่ตามสายงานความก้าวหน้าที่กาหนด หรือได้รับ
การพั ฒ นาเพิ่ ม เติ ม ทั ก ษะความรู้ โ ดยการฝึ ก อบรม ศึ ก ษาดู ง าน การได้ รั บ การศึ ก ษาต่ อ ซึ่ ง การ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เหล่านี้จะนาไปสู่การประสบความสาเร็จในชีวิต
สรุ ป ความหมายของความก้าวหน้าทางอาชีพ หมายถึง การเปลี่ ยนแปลงในบทบาทการ
ทางานที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในงาน เช่น การเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง การปรับเงินเดือนที่สูงขึ้น
หรือการเปลี่ยนไปสู่สายงานใหม่ตามสายงานความก้าวหน้าที่กาหนด รวมถึงความพึงพอใจในชีวิตที่
รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าที่ประสบความสาเร็จในอาชีพการงาน
2.3.2 เกณฑ์หรือมาตรวัดความก้าวหน้าในอาชีพ
พงศ์ หรดาล (2540, น. 70, อ้างถึงใน อารีรัตน์ ลาเจียกมงคล, 2554, น. 21) ได้กล่าวถึง
เกณฑ์หรือมาตรวัดความก้าวหน้าในอาชีพ ประกอบด้วย
1) ความก้ า วหน้ า ในต าแหน่ ง หน้ า ที่ หมายถึ ง ความก้ า วหน้ า ในด้ า นความรู้
ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการที่ได้เลื่อนขึ้นดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น หน้าที่และความ
รับผิดชอบสูงขึ้น ความก้าวหน้าในตาแหน่งวัดได้จากการเปรียบเทียบกับตาแหน่งที่ได้ดารงอยู่กับ
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ระยะเวลาในการรับราชการ หรือเปรียบเทียบกับอายุตัวของบุคลากรนั้น ๆ หรืออาจเปรียบเทียบกับ
เพื่อนร่วมรุ่น
2) ความก้าวหน้าในเงินเดือน หมายถึง ความก้าวหน้าในด้านความรู้ ความสามารถ
ทักษะและประสบการณ์ในการได้รับเงินเดือนในอัตราสูง ความก้าวหน้าในอัตราเงินเดือนมีส่วน
สัมพันธ์ ส่งเสริม และสนับสนุนกับความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ ผู้ที่มีความก้าวหน้าในตาแหน่ง
หน้าที่ย่อมมีโอกาสที่ได้รับเงินเดือนสูง หรือมีความก้าวหน้าในเงินเดื อนทาให้มีโอกาสก้าวหน้าใน
ตาแหน่งหน้าที่ด้วย
3) ความก้ า วหน้ า ในการพั ฒ นาตนเอง หมายถึ ง ความก้ า วหน้ า ในด้ า นความรู้
ความสามารถทักษะและประสบการณ์ในการทางาน รวมถึงการพัฒนาตนเองในด้านจิตใจ ทัศนคติ
ตลอดจนนิสัยในการปฏิบัติงาน อันจะทาให้งานที่ปฏิบัตินั้นสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองมีความสาคัญมากที่สุดที่จะก้าวหน้าในชีวิตการ
ทางาน ปฏิบัติงานที่พัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็ว ย่อมมีความก้าวหน้าทั้งตาแหน่งหน้าที่และเงินเดือน
เพราะการได้เลื่อนตาแหน่งหรือได้เลื่อนขั้นเงินเดือนโดยปกติหรือพิเศษนั้น ผู้บังคับบัญชามีอานาจ
พิจารณาความรู้ความสามารถ ความประพฤติ ตลอดจนผลงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นสาคัญ
ดนัย เทียนพุฒ (2540, อ้างถึงใน ประสิทธชัย เดชขา, 2556, น. 5-6) ได้อธิบายสายทาง
ก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ว่าเป็นลาดับตาแหน่งภายในองค์กร ซึ่งบุคลากรสามารถใช้ เป็น
แนวทางในการวางแผนการเติบ โตในอาชีพได้ คือ ผั งแสดงสายทางก้าวหน้าในอาชีพ เป็นความ
พยายามขององค์ ก รที่ จ ะพั ฒ นาทั ก ษะ ความรู้ ค วามสามารถของบุค ลากร โดยอาศั ย ข้ อ ก าหนด
กฎเกณฑ์ของสายทางก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา สามารถสะท้อนให้เห็นพัฒนาการทาง
ทั ก ษะ ความสามารถ ประสบการณ์ ก ารท างานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ก้ า วสู่ บั น ไดของสายอาชี พ
ซึ่งเปรียบได้กับการเลื่อนตาแหน่ง เพราะฉะนั้นสายทางก้าวหน้าในอาชีพ จึงสามารถให้รางวัลตอบ
แทนที่สอดคล้องกับความสามารถ และความรับผิดชอบที่เพิ่มสูงขึ้น และแนวทางในการสร้างความ
เจริญเติบโตในอาชีพคือสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้ โดยการตรวจเส้นทางก้าวหน้าสู่ตาแหน่งสูงสุดตาม
บุคลากรที่ประสบความสาเร็จ วิเคราะห์จุดเริ่มต้นของเส้นทางอาชีพ และวิเคราะห์ความสาคัญของ
งานเพื่อจะได้นาไปกาหนดในแต่ละขั้นของตาแหน่ง แม้ว่าองค์กรจะมีนโยบายส่งเสริมเส้นทางก้าวหน้า
ในอาชีพ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าบุคลากรทุกคนจะสามารถเติบโตก้าวหน้าไปตามผังแสดงล าดับ
ตาแหน่งที่กาหนดไว้ หากแต่ขึ้นอยู่กับความพยายาม และสมรรถนะของแต่ ละบุคคล รวมทั้งสภาพ
ทั่วไปและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนตาแหน่งของแต่ละองค์กร
ปานทิพย์ บุณยะสุต (2540, น. 17-26) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาความก้าวหน้า
ในอาชีพไว้ดังนี้
1) องค์กรหรือหน่วยงาน เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างโอกาสให้บุคลากรในองค์กรซึ่งเป็น
สมาชิกหน่วยหนึ่งในองค์กร ได้ทาหน้าที่ช่วยส่งเสริมให้องค์กรก้าวหน้า เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน
การเลื่อนตาแหน่ง การส่งเสริมทางวิชาการสับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่ เป็นต้น
2) ผู้ปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญต่อความก้าวหน้า เนื่องจากความก้าวหน้า
สามารถน ามาใช้เป็ น เครื่ องมือชี้ให้ เห็ นถึงประสิ ทธิภ าพในการทางานของผู้ ปฏิบัติงานได้ ดังนั้น
ผู้ปฏิบัติงานที่จะประสบความสาเร็จในชีวิตการทางานได้ จะต้องมีวิธีการปฏิบัติงานสองด้าน คือ ด้าน
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จิตใจจะต้องมีความตั้งใจ และมีความคิดว่าต้องการความก้าวหน้า จะต้องพยายามสร้างความพอใจใน
งานทุกอย่ างที่ได้รั บ มอบหมาย และทาทุกอย่างสุ ดความสามารถ โดยไม่ต้องคานึงว่างานนั้ น จะ
เหมาะสมกับ เกีย รติ ย ศหรื อ ศั กดิ์ ศรี ความรู้ที่ มี อ ยู่ห รื อ ไม่ อีกด้านหนึ่ง คื อ ความรู้แบ่งออกเป็น 2
ลักษณะ คือ ความรู้ทางวิชาการ และความรู้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งความรู้ต่าง ๆ นั้นมีความจาเป็นต้อง
หาโอกาสเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม โดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรม การดูงาน การค้นคว้าตาราวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องมาศึกษา ตลอดถึงการหมั่นพูดคุยปรึกษากับผู้รู้อยู่เสมอ
3) คุณภาพของการทางาน การทางานที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยส าคัญในการที่จะ
ผลั ก ดั น ให้ บุ ค คลตลอดจนองค์ ก รมี ค วามก้ า วหน้ า ดั ง นั้ น คุ ณ ภาพของการท างานที่ ส่ ง ผลถึ ง
ความก้าวหน้า คือ
(1) การรักงาน การที่จะทางานให้ได้ดีมีประสิทธิภาพ จนประสบความสาเร็จมี
ความเจริญก้าวหน้านั้น ในการทางานสิ่งที่จะต้องมาก่อนสิ่งอื่น ๆ คือ จะต้องมีความรักงาน พอใจใน
งานของตน และการที่จะรักงานนั้นจะต้องรู้คุณค่าของงานด้วย ซึ่งจะทาให้เกิดความรักและผูกพันต่อ
งานทาให้ไม่เกิดความเบื่อหน่าย
(2) การเรียนรู้งาน ผู้ปฏิบัติงานควรจะศึกษากฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงาน
ของตนอย่างละเอียดรอบคอบ นอกจากนั้นผู้ปฏิบัติงานยังต้องแสวงหาความรู้ คาแนะนาจากผู้ ที่มี
ประสบการณ์ เพื่อจะได้นาประสบการณ์ที่ผ่านมานามาปรับปรุงการทางานของตน และต้องมีการ
พัฒนาความรู้ และติดตามเทคนิคใหม่ ๆ เพื่อนาความรู้ใหม่ ๆ มาใช้กับงานของตนให้เกิดผล
(3) การเรียนรู้เพื่อนร่วมงาน มนุษย์ทุกคนไม่มีผู้ใดนั่งทางานคนเดียวโดยไม่ต้อง
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้อื่น เนื่องจากการทางานไม่ว่าจะเป็นงานใดก็ตาม จะต้องมีการติดต่อ
ประสานงานขอความร่ว มมือจากผู้ อื่น ซึ่งอยู่ใกล้ตัวที่สุดก็คือเพื่อนร่วมงาน การที่จะเรียนรู้เพื่อน
ร่วมงานได้ดีคือ จะต้องเรียนรู้โดยเริ่มจากการสังเกตอุปนิสัย ใจคอ ว่าสิ่งใดชอบหรือสิ่งใดไม่ชอบ ซึ่ง
จะทาให้สามารถทางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธชัย เดชขา (2556, น.15) ได้กล่าวถึงเส้นทางอาชีพ หมายถึง เส้นทางความก้าวหน้า
ในการทางาน ซึ่งบุคลากรจะสามารถก้าวหน้าได้ภายในองค์กร เส้นทางอาชีพจะแสดงให้เห็นถึงแนว
ทางการเลื่อนตาแหน่ง จากระดับล่างสุดไปจนถึงสูงสุด เส้นทางอาชีพเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างเป้าหมายและ
แรงจูงใจในด้านความก้าวหน้าของบุคลากรในองค์กร
เอกรินทร์ ศุภรณ์พานิช (2557, น. 33) ปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกอาชีพของ
นักเรียนอาจประกอบด้วยตัวแปรเหล่านี้ ได้แก่
1) ความถนัดในด้านอาชีพ เป็นความสามารถทางสมองของบุคคล พร้อมที่จะเข้า
เรียนหรือทางานเพื่อความสาเร็จในการปฏิบัติงาน และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความสัมพันธ์กับการเลือกอาชีพและความสาเร็จใน
การประกอบอาชีพ เชาว์ปัญญาเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีส่วนกาหนดการเลือกอาชีพในสังคม
3) ความสนใจในอาชีพ เป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ และจะมี
อิทธิพลต่อการที่บุคคลจะมีความบากบั่นในการประกอบอาชีพ
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4) บุคลิกภาพ มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ บุคคลที่มีบุคลิกภาพลักษณะแตกต่าง
กัน เช่น มีลักษณะเป็นผู้นา เป็นผู้ตาม ชอบเก็บตัว ชอบสังคม มีแนวโน้มที่จะเลือกอาชีพต่างกันตาม
ความเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตน
5) ความคุ้นเคยต่ออาชีพและการพบปะพูดคุยกับผู้ที่ประสบความสาเร็จในอาชีพ
ความก้าวหน้าในอาชีพมีความเกี่ยวข้องกับการเลือกอาชีพด้วยเช่นกัน
6) ค่านิยมของบุคคลที่มีต่ออาชีพ มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ เช่น คนที่มีความ
เมตตา ชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ อาจเลือกอาชีพนักสังคมสงเคราะห์ แพทย์ พยาบาล เป็นต้น
7) การได้เรียนรู้และฝึกทักษะอาชีพในโรงเรียน ทาให้นักเรียนได้ค้นพบว่าตนเอง
น่าจะเอาความรู้นั้น ๆ ไปประกอบอาชีพในอนาคต
Gizberg (1951, อ้างถึงใน ทัศนา ทองภักดี, อรพินทร์ 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
กาหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพไว้อย่างไร บางองค์กรได้กาหนดลาดับตาแหน่งงานภายใน
องค์กร ซึ่งบุคลากรสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการเติบโตในอาชีพได้ และการเติบโตใน
อาชีพนั้นหมายถึง การได้เลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น การได้รับการพัฒนาตนเองใน
ด้านความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการทางาน อันจะทาให้งานที่ปฏิบัตินั้นสาเร็จได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3.3 องค์ประกอบของค่านิยมในอาชีพ
มีนักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับค่านิยมในอาชีพ และได้แบ่งค่านิยมในอาชีพออกเป็น
หลาย ๆ ด้าน ดังนี้
Gribbons and Lohnes (1965, p. 250, อ้างถึงใน ทัศนา ทองภักดี , อรพินทร์ ชูชม และ
อัจฉรา สุขารมณ์, 2551, น. 19-20) ได้แบ่งค่านิยมในอาชีพออกเป็น 12 ด้าน คือ
1) ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง โอกาสที่จะรุ่งเรือง และก้าวหน้าใน
การทางาน มีอนาคตดี สามารถที่จะได้เป็นผู้จัดการในองค์กร และสามารถที่จะทางานได้โดยไต่จาก
งานระดับต่าขึ้นไปถึงงานระดับสูงได้
2) ด้านความต้องการ (Demand) หมายถึง งานที่ต้องการของสังคม
3) ด้านสภาพภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว (Geographic Location and Travel)
หมายถึง งานที่ได้ท่องเที่ยวไปในที่ต่าง ๆ และได้รับการเรียนรู้จากการท่องเที่ยว
4) ด้านความสนใจ (Interest) หมายถึง งานที่ตนสนใจจะทาอย่างแท้จริง
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5) ด้านการแต่งงานและครอบครัว (Marriage and Family) หมายถึง งานที่พอจะ
มีเวลาให้แก่ครอบครัว บ้าน และสัตว์เลี้ยง
6) ด้ า นการบริ ก ารสั ง คม (Social Service) คื อ การมี โ อกาสได้ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น
สามารถทาให้ผู้อื่นได้รับความพอใจได้
7) ด้านเกี่ยวข้องกับบุคคล (Personal Contact) คือ การมีโอกาสได้พบเพื่อนใหม่
ๆ ชอบพบปะกับบุคคล และได้ทางานร่วมกับผู้อื่น
8) ด้ า นความสามารถ (Preparation Ability) หมายถึ ง การท างานที่ ต้ อ งใช้
ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่
9) ด้านเกียรติยศ (Prestige) หมายถึง งานที่ทาให้บุคคลอื่นมีความชื่นชมในตน ให้
การยอมรับและยกย่อง
10) ด้านเงินเดือน (Salary) หมายถึง งานที่มีรายได้ดีพอที่จะค้าจุนครอบครัว และ
เหลือเก็บสะสมไว้
11) ด้ า นความพอใจ (Satisfaction) หมายถึ ง งานที่ ท าแล้ ว ท าให้ เ กิ ด ความสุ ข
ความพอใจได้ทาในสิ่งที่ได้ผลคุ้มค่า
12) ด้านจุ ดมุ่งหมายส่ ว นตัว (Personal Goals) หมายถึง งานที่ส ามารถพัฒ นา
ตนเองและทาให้รู้จักตนเองดีขึ้น
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) ด้านการทาหน้าที่เป็นผู้ให้คาแนะนาเกี่ยวกับความสามารถ (Function in a
Supervisor Capacity)
7) ด้านความก้าวหน้า (Get Ahead Rapidly)
8) ด้านการทางานกับคนอื่น (Work with People)
9) ด้านการทางานกับสิ่งของวัตถุ (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) มีโอกาสที่จะพัฒนาในการทางาน (Have Opportunity to Improve Work
Skills)
Super (1970, อ้างถึงใน ทัศนา ทองภักดี, อรพินทร์ ชูชม และอัจฉรา สุขารมณ์, 2551,
น. 20-21) ได้จาแนกค่านิยมในอาชีพเป็น 15 ด้านคือ
1) ด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เป็นค่านิยมที่ส าคัญกับงานที่เกี่ ย วกั บ
การประดิษฐ์ คิดค้น ออกแบบและพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ ค่านิยมในอาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์
2) ด้านการบริหารหรือการจัดการ (Management) เป็นค่านิยมที่สัมพันธ์กับงานที่
ต้องมีการวางแผน และจัดสรรงานให้ผู้อื่นทา ค่านิยมด้านนี้จะพบในบุคคลที่ชอบงานทางด้านธุรกิจ
หรือบุคคลที่สนใจในการติดต่อกับบุคคลหลาย ๆ อาชีพ หรือบุคคลที่ชอบวางแผนการทางานของ
ตนเอง
3) ด้านสัมฤทธิผล (Achievement) เป็นค่านิยมที่สาคัญกับงานที่ส่งเสริมให้บุคคล
ประสบผลสาเร็จจากการทางาน และก่อให้เกิดความพึงพอใจในงาน ทั้งยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้บุคคลมุ่ง
ทางานเพื่องานด้วย บุคคลที่มีค่านิยมในอาชีพด้านผลสัมฤทธิผลนี้ จะมีลักษณะมุ่งมั่นในการทางาน
และต้องการเห็นผลสาเร็จในการทางาน
4) ด้ า นสภาพแวดล้ อ ม (Surrounding) เป็ น ค่ า นิ ย มที่ สั ม พั น ธ์ กั บ งานซึ่ ง มี
สภาพแวดล้อมที่มีบรรยากาศสุขสบาย และบุคคลที่ทางานในสภาพแวดล้อมนั้นแล้วเกิดความสุ ข
ค่านิยมในอาชีพด้านสภาพแวดล้อมนี้ เน้นสภาพแวดล้อมทางวัตถุที่จะช่วยอานวยให้บุค คลประสบ
ความสาเร็จในการทางาน เช่น สภาพที่ทางานที่สะอาด ไม่มีเสียงอึกทึก ไม่ร้อนจัดหรือเย็นจัดเกินไป
สิ่งเหล่านี้มีความสาคัญต่อบุคคลที่มีความสนใจสภาพแวดล้อม พร้อม ๆ กับสนใจในการทางาน
5) ด้ า นความสั ม พั น ธ์ กั บ หั ว หน้ า งาน (Supervisory Relations) เป็ น ค่ า นิ ย มที่
สัมพันธ์กับงานที่ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชาจะต้องเป็นบุคคลที่มี
เหตุผลและยุติธรรม
6) ด้านวิถีชีวิต (Way of Life) เป็นค่านิยมที่สัมพันธ์กับงานที่เปิดโอกาสให้บุคคลได้
ใช้ชีวิตตามที่ตนต้องการ หรือชอบ หรืออยากจะเป็น
7) ด้านความมั่น คงปลอดภัย (Security) เป็นค่านิยมที่สั มพันธ์กับงานที่มีความ
มั่นคงปลอดภัย ทาให้ผู้ทางานนั้น ๆ มั่นใจได้ว่าจะมีงานทาตลอดไป
8) ด้านผู้ร่วมงาน (Associates) เป็นค่านิยมที่สัมพันธ์กับลักษณะงานที่ทาให้บุคคล
นั้นได้ติดต่อกับผู้ร่วมงานที่ตนพอใจ โดยเฉพาะผู้ร่วมงานในระดับเดียวกันหรือต่ากว่า
9) ด้านสุนทรีย์ (Esthetics) เป็นค่านิยมที่เกี่ยวกับงานที่ช่วยให้บุคคลได้สร้างสิ่ง
สวยงาม และเพิ่มความงดงามให้แก่โลก บุคคลที่มีค่านิยมในอาชีพด้านสุนทรีย์ ส่วนมากจะเป็นบุคคล
ที่มีความสนใจงานทางศิลปะ
10) ด้านความมีศักดิ์ศรี (Prestige) เป็นค่านิยมที่สัมพันธ์กับงานซึ่งให้เกียรติ กับ
บุคคลที่ทางานนั้น ค่านิยมในอาชีพด้านความมีศักดิ์ศรี แสดงให้เห็นว่าบุคคลปรารถนาอย่างแรงกล้าที่
จะได้รับการยอมรับ หรือนับถือจากบุคคลอื่น มากกว่าจะอยู่ในสถานะที่มีอานาจเหนือผู้อื่น ค่านิยมใน
ด้านนี้จะสัมพันธ์กับบุคคลที่มีความสนใจในงานที่ต้องติดต่อกับบุคคลหลาย ๆ อาชีพ

22
11) ด้านความอิสระ (Independence) เป็นค่านิยมที่สัมพันธ์กับงานซึ่งบุ คคลที่
ทางานนั้นมีอิสระในการทางานตามที่ตนปรารถนา ค่านิยมในด้านอาชีพนี้แสดงให้เห็นว่าบุคคลทางาน
นั้น มักจะมุ่งในด้านความพึงพอใจของตนเอง
12) ด้านการทางานหลาย ๆ ด้าน หรือความหลากหลายของงาน (Variety) เป็น
ค่านิยมที่สัมพันธ์กับงานที่เปิดโอกาสให้บุคคลทางานหลาย ๆ ด้าน ในขณะเดียวกันงานที่ทาก็ต้องไม่
ซ้าซาก จาเจ ค่านิยมในอาชีพด้านนี้ แสดงให้เห็นว่าบุคคลจะทางานตามความพึงพอใจของตนมากกว่า
มุ่งทางานเพื่องาน
13) ด้านผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (Economic Returns) เป็นค่านิยมที่สัมพันธ์
กับงานที่มีรายได้ดี สามารถนารายได้มาจัดซื้อสิ่งของเพื่อสนองความต้องการได้ บุคคลที่มีค่านิยมใน
อาชี พ ด้ า นนี้ จึ ง มี ค วามปรารถนาจะได้ รั บ รายได้ เ พื่ อ มาซื้ อ วั ต ถุ สิ่ ง ของที่ จ ะช่ ว ยอ านวยความ
สะดวกสบายให้ตนเอง
14) ด้ า นบริ ก ารสั ง คม (Altruism) เป็ น ค่ า นิ ย มซึ่ ง สั ม พั น ธ์ กั บ งานที่ ส ามารถให้
สวัสดิการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์บุคคลอื่น และก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลอื่น ค่านิยมในอาชีพ
ด้านนี้แสดงให้เห็นว่า บุคคลนั้นมีความสนใจ หรือมีค่านิยมในการบริการสังคม
15) ด้ า นการกระตุ้ น ให้ ใ ช้ ปั ญ ญา (Intellectual Stimulation) เป็ น ค่ า นิ ย มที่
สัมพันธ์กับงานที่เปิดโอกาสให้บุคคลได้ใช้ความคิดอย่างอิสระ ประเมินผลการทางานของตนเองจาก
การเรียนรู้ และสามารถคิดค้นสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ประมวลแนวคิดต่าง ๆ ได้ยึดแนวคิดทฤษฎีของ Maslow
และทฤษฎีสองปัจจัยของ Frederick Herzberg เป็นส่วนหนึ่งของตัวแปรตามในการวัดความก้าวหน้า
ในอาชีพ ซึ่งปัจจัยที่ ศึกษาประกอบด้วยปัจจัย 3 ด้าน ทั้งนี้เพื่อจะให้เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน คือ ด้านลักษณะงานที่ทา ได้ทางานตรงกับสาขาที่ เรียนมาหรือได้นาความรู้มาประยุกต์ใช้ งาน
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ หลังจากสาเร็จการศึกษาได้นาวุฒิการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบการพิจาณาปรับเงินเดือนหรือการเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้นหรือไม่ และด้านความมั่นคงในการ
ทางาน เนื่องจากผู้ที่เข้ามาศึกษาต่อในระดับสูง มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ต่าง ๆ และนามาใช้พัฒนางานที่ทาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และก่อให้เกิดความพึงพอใจ
ในงานที่ทา พึงพอใจในด้านค่าตอบแทนและสวัส ดิการที่ได้รับ และถือว่าเป็น หลั กประกันในการ
ทางานที่สร้างความมั่นคงในการทางานได้ระดับหนึ่ง
จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาและให้
ความหมายของลักษณะงานที่ทา ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความมั่นคงในการทางาน ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา ไว้ดังนี้
2.3.3.1 ลักษณะงานที่ทา
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535, น. 130-131, อ้างถึงใน ปกภณ จันทศาสตร์, 2557, น. 13)
อธิบ ายว่า ลั กษณะของงานประกอบด้ว ย การที่ผู้ ปฏิบัติ งานรั บ ทราบว่ า งานที่ ท ามีค วามท้ า ทาย
มีลักษณะสร้างสรรค์ งานมีความน่าสนใจ มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ การได้รับผิดชอบงานที่ทาสามารถ
ควบคุมการทางาน และงานนั้นมีโอกาสที่จะทางานให้เสร็จ จะทาให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ลักษณะงานมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและทัศนคติในการทางาน โดยลักษณะงานที่เป็นสิ่งจูง
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ใจจะมีผลให้พนักงานมีอารมณ์และความรู้สึกไปในทางบวก ทาให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างดี ในทาง
กลับกันถ้าหากว่าลักษณะงานไม่เป็นสิ่งจูงใจพนักงาน จะรู้สึกไม่ชอบงานไม่พอใจในงาน ถ้าต้องทน
ทางานในลักษณะนี้เป็นเวลานาน พนักงานจะรู้สึกเบื่อหน่าย สรุปได้ว่าคุณลักษณะงานคือ การสร้าง
ความรับรู้ การระบุคุณค่าในงานที่ทาให้สามารถสนองความต้องการบรรลุผลการปฏิบัติงาน เป็นการ
ตอบสนองความต้ อ งการระดั บ หนึ่ ง ของบุ ค คลอั น จะก่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลในการท างาน และ
คุณประโยชน์ต่อองค์การ
Steers (1977, อ้างถึงใน นรินทร ใจเย็น , 2549, น. 14) ได้ให้ ความหมายลั ก ษณะงานที่
ปฏิ บั ติ (Job Characteristics) หมายถึ ง สภาพของงานที่ แ ต่ ล ะบุ ค คลรั บ ผิ ด ชอบปฏิ บั ติ อ ยู่ ว่ า มี
ลักษณะอย่างไร เช่น ความอิสระในการทางาน (Autonomy) งานที่มีคุณค่าความประจักษ์ในงาน
(Task Identity) ความหลากหลายในงาน (Variety) งานที่ มี โ อกาสพบปะกั บ ผู้ อื่ น (Social
Interactions)
Hackman and Oldham (1975, อ้ า งถึ ง ใน ปกภณ จั น ทศาสตร์ , 2557, น. 13-14) ได้
อธิบาย เกี่ยวกับแนวความคิดการปรุงแต่งงาน เชื่อว่ามิติของงาน จะมีผลกระทบต่อสภาวะของจิตใจ
ของบุ คคล และส่ งผลต่อไปยั ง ผลลั พธ์ ในเรื่ องผลงาน และความพึ ง พอใจของบุ ค คลผู้ ปฏิบั ติ ง าน
คุณลั กษณะงานนั้ น อยู่ บนพื้น ฐานของทฤษฎีแรงจูงใจ คุณลั กษณะของงานนั้นนาไปสู่ สภาวะทาง
จิ ตวิทยา เช่น ความเชื่อ ทัศนคติ ซึ่งเกิดขึ้นจากประสบการณ์ นาพาไปสู่ การจูงใจในการทางาน
ผลการปฏิบั ติงานที่ดี และความพึงพอใจในการทางาน โดยคุณลั กษณะของงานที่ส าคัญจะมี อ ยู่
5 ปัจจัย คือ
1) ความหลากหลายของทักษะ (Skill Variety) คือ ในการทางานนั้นผู้ทาได้ใช้
ความรู้ หรือทักษะที่หลากหลายในการทางานมากน้อยแค่ไหน ซึ่งงานยิ่งท้าทายมากเท่าไรก็ยิ่งเพิ่ม
คุณค่ามากเท่านั้น ในทางกลับกันคืองานที่ไม่ต้องใช้ทักษะมากนัก หรือเป็นงานเดิม ๆ จะเป็นงานที่ไม่
ต้องใช้ทักษะ และอาจเป็นงานที่ซ้าซากและไม่ก่อเกิดคุณค่าเพิ่ม
2) ความเกี่ยวเนื่องกั นของงาน หรือมีความเป็นอัน หนึ่ ง อัน เดียวกัน (Task
Identity) คือ ได้ทางานนั้นเป็นชิ้นเป็นอันแค่ไหน ได้ทาจนจบกระบวนงาน หรือได้ทาเพียงบางส่วน
บางจุดของงานเท่านั้น ซึ่งในงานตามสายการผลิตมักพบว่าพนักงานจะทางานเป็นบางส่วนของงาน
3) ความสาคัญของงาน (Task Significant) คือ งานนั้น ๆ มีความสาคัญและมี
คุณค่าแค่ไหน ความสาคัญนั้นอาจเป็นความสาคัญและมีคุณค่าต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือต่อองค์กร
หรือมีค่าต่อชีวิตและทรัพย์สิน หรือต่อสังคมเพียงไร และอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นอย่างมาก เช่น
งานขับรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งต้องรับผิดชอบชีวิตของผู้โดยสาร
4) ความเป็นอิสระ (Autonomy) คือ ผู้ปฏิบัติมีอิสระในงานที่ตนเองรับผิดชอบ
แค่ไหน โดยได้ใช้ความคิด ได้ตัดสินใจด้วยตนเอง สามารถจัดตารางงานของตนเอง หรือในทางกลับกัน
อาจจะเป็นงานที่ต้องทาตามคู่มือ หรือตามคาสั่งเท่านั้น
5) ผลสะท้อนของงาน (Feedback) คือ ผู้ปฏิบัติงานได้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับ
ผลงานตนเองหรื อไม่เพราะการได้รับข้อมูลย้อนกลั บจะทาให้ ได้ทราบว่า ผลงานที่เกิดขึ้นนั้นเป็น
อย่างไร มีผลต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างไร และงานนั้นประสบความสาเร็จหรือไม่ ต้องมีการแก้ไขปรับปรุง
อย่างไร เพื่อจะได้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปเรื่อย ๆ
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2.3.3.2 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ปนิ ด า จั น ทร์ โ พธิ์ (2542, น. 11, อ้ า งถึ ง ใน สุ ริ ย ะ พิ บู ล ย์ , 2549, น. 5) ให้ ค วามหมาย
ค่าตอบแทน หมายถึง สิ่งตอบแทนที่บุคคลได้รับจากการทางาน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของการจ้างงาน
(Employment Relationship) โดยจะอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ทั้งที่เป็นผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
โดยตรง เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง และผลตอบแทนที่ไม่ได้เป็นตัวเงินโดยตรง เช่น สวัสดิการต่าง ๆ และ
จะรวมถึ ง ผลตอบแทนที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ตั ว เงิ น แต่ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ จากการท างาน เช่ น ตั ว งานและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
ธั ญ ญา ผลอนั น ต์ (2546, น. 36, อ้ า งถึ ง ใน สุ ริ ย ะ พิ บู ล ย์ , 2549, น. 5) ให้ ค วามหมาย
ค่าตอบแทนว่าเป็นคากลาง ๆ หมายถึง ค่าแรง ค่าจ้างเงินเดือน หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่องค์กรให้แก่
พนักงานเพื่อตอบแทนการทางาน หรืออาจหมายถึง ค่าทดแทนที่องค์กรจ่ายเป็นค่าตอบแทนความ
สูญเสียต่าง ๆ ของพนักงาน ซึ่งรวมทั้งการจ่ายทางตรงและทางอ้อม เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
ทั ศ นั ย อาภาพาส, นิ วั ฒ น์ กิ จ วิ ท ยกุ ล และอมร บุ ญ เลี้ ย ง (2547, น. 9) ให้ ค วามหมาย
ค่าตอบแทน หมายถึง รู ป แบบค่าตอบแทนทางการเงินหรือการบริการที่สามารถจับต้องได้ หรือ
ผลประโยชน์ที่พนักงานได้รับจากความสัมพันธ์ในการจ้างงาน หรือรางวัลตอบแทนโดยการแลกเปลี่ยน
กับการทางาน ซึ่งอาจประกอบไปด้วย ค่าจ้าง เงินเดือน โบนัส หรือรางวัลเหมาจ่าย รวมถึงประโยชน์
อื่น ๆ
สุริยะ พิบูลย์ (2549, น. 6) ให้ความหมายค่าตอบแทน คือ สิ่งที่นายจ้างมอบให้แก่ลูกจ้าง
เพื่อตอบแทนการทางาน ซึ่งอาจจะจ่ ายให้ในรูปของเงินหรือสิ่งของ และอาจจะจ่ายให้เป็นการประจา
หรือครั้งคราว โดยอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันทั้งที่เป็นค่าตอบแทนทั้งหมดที่เป็นตัวเงินโดยตรง เช่น
ค่าจ้าง เงินเดือน และค่าตอบแทนทั้งหมดที่ไม่ได้เป็นตัวเงินโดยตรง เช่น สวัสดิการและผลประโยชน์
เกื้อกูล นอกจากนี้ยังรวมถึงผลตอบแทนด้านความสัมพันธ์ที่ลูกจ้างได้รับจากการทางาน เช่น การยก
ย่องและการให้ตาแหน่ง การมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถมีความน่าสนใจ การให้โอกาสใน
การเรียนรู้และมีโอกาสก้าวหน้า รวมถึงการให้ความมั่นคงในการทางาน เป็นต้น
Walton (1974, pp. 12-16, อ้ า งถึ ง ใน สมพร สั ง ข์ เ พิ่ ม , 2555, น. 26-27) ได้ ก ล่ า วถึ ง
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม คือ ค่าตอบแทนเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตการทางานได้
เนื่องจากบุคคลทุกคนมีความต้องการทางเศรษฐกิจ และจะมุ่งทางานเพื่อให้ได้รับการตอบสนองทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งความต้องการนี้เป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการมีชีวิตอยู่รอดของบุคคล นอกจากจะสร้างความ
คาดหวังในค่าตอบแทนสาหรับตนแล้ว บุคคลยังมองในเชิงเปรียบเทียบกับผู้อื่น ในประเภทของงาน
แบบเดียวกัน ดังนั้นเกณฑ์ในการตัดสินเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่จะบ่งชี้ว่ามีคุณภาพชีวิตการทางานนั้ น
จะพิจารณาในเรื่องความเพียงพอคือ ค่าตอบแทนที่ได้จากการทางานนั้นเพียงพอที่จะดารงชีวิตตาม
มาตรฐานของสั งคมและความยุ ติธ รรม ซึ่งจะประเมินจากความสั มพันธ์ระหว่างค่ าตอบแทนกั บ
ลักษณะงาน และพิจารณาได้จากการเปรียบเทียบค่าตอบแทนที่ได้รับจากงานของตนกับงานอื่นที่มี
ลักษณะการทางานคล้าย ๆ กัน
Henderson (1989, pp. 331-332, อ้างอิงใน ทัศนัย อาภาพาส, นิวัฒ น์ กิจวิทยกุล และ
อมร บุญเลี้ยง, 2547, น. 7) ได้กล่าวว่า ค่าตอบแทนเป็นเครื่องมือที่สาคัญทางการบริหาร ในการ
ดึงดูดใจให้คนที่มีความสามารถมาสมัครทางานกับองค์กร ตลอดจนการธารงรักษาบุคลากรขององค์กร
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ให้ทางานกับองค์กรไปนาน ๆ นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนซึ่งองค์กรกาหนดขึ้น
จึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้บุคลากรในองค์กรมีความตั้งใจและเต็มใจ ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผล
ส าเร็ จ ตามที่ อ งค์ ก รได้ ตั้ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ว้ ปริ ม าณและคุ ณ ภาพของบุ ค ลากรที่ อ งค์ ก รมี อ ยู่ จ ะมี
ความสัมพันธ์กับสินค้าและบริการที่องค์กรผลิต หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าความสาเร็จขององค์กร
ขึ้นอยู่กับบุคลากรขององค์กรนั้นเอง การที่บุคคลทางานให้องค์กรย่อมต้องการแลกเปลี่ยนการทางาน
ในรูปของค่าตอบแทนที่ยุติธรรมเพียงพอและเป็นที่พึงพอใจ การบริหารค่าตอบแทนจึงเป็นเรื่องที่มี
ความสาคัญต่อความอยู่รอดขององค์กรในระยะยาว
2.3.3.3 ความมั่นคงในการทางาน
ความมั่นคงในการทางาน มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย ไว้ดังนี้
วิกรม อัศวิกุล (2541, น. 11) ได้กล่าวว่า ความมั่นคงในการทางาน เป็นสภาพจิตใจและ
ความรู้สึกของบุคคลที่เกิดจากการรับรู้หรือประเมินปัจจัยต่าง ๆ ในองค์กรที่แสดงถึงการจ้างงานที่
แน่นอนการให้ ความคุ้มครองป้ องกัน การมีหลักประกันในการทางานและมีผลตอบแทนจากการ
ทางาน ทั้งในขณะที่บุคคลปฏิบัติงานอยู่ในองค์กร และหลังจากที่บุคคลออกจากองค์กรไปแล้ว
นอกจากนี้ วิกรม อัศวิกุล (2541, น. 11-12) กล่าวถึงความส าคัญของความมั่นคงในการ
ทางานไว้ 3 ประการคือ
1) ความมั่นคงในการทางานเป็นเครื่องกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานมีความขยันหมั่นเพียร
ในการทางาน กล่ าวคือ เมื่อพนั กงานหรือลู กจ้างมีห ลักประกันในการทางานมีความแน่ใจว่าหาก
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนแล้วจะได้รับการพิจารณาโดยไม่ลาเอียง ย่อมเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความ
ขยันหมั่นเพียรในการทางาน แต่ละบุคคลมีจุดหมายในการทางานแตกต่างกันไป บางคนต้องการ
ทางานที่มีตาแหน่งสูงสุด บางคนต้องการเพียงรายได้เลี้ยงครอบครัว บางคนทางานเพื่อเกียรติ แต่ไม่
ว่าบุคคลจะทางานเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม หากงานนั้นไม่มีความมั่นคง ทางานอย่างไม่มีความสุข
หรือไม่อิสระแก่ตน ต้องคอยหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลา ฐานะของพนักงานหรือลูกจ้างก็จะเสื่อม และ
เกิดความเสียหายขึ้น เครื่องกระตุ้นในการทางานนั้นมีหลายอย่าง เช่น ผลตอบแทนที่น่าพอใจ การมี
สภาพการทางานที่ดี รวมทั้งมีความมั่นคงในการทางานด้วย ในบรรดาสิ่งเหล่านี้ได้มีการวิจัย และ
ทดสอบว่าบุ คคลต้องการสิ่ งใดมากที่สุ ด ปรากฏว่าความมั่นคงในการทางานเป็นสิ่ งที่พึงประสงค์
มากกว่าสิ่งอื่น ๆ
2) ความมั่นคงในการทางานช่วยให้พนักงานหรือลูกจ้างมีขวัญกาลังใจดีขึ้น ขวัญ
กาลังใจเป็นสิ่งสาคัญ ผลงานที่ได้รับจากพนักงาน หรือลูกจ้างที่มีขวัญเสียย่อมสู้ผลงานของพนักงาน
หรือลูกจ้างที่มีขวัญดีไม่ได้ หากพนักงานหรือลูกจ้างต้องหวาดระแวงอยู่เสมอว่างานที่ตนทาอ าจไม่
ถูกใจผู้บังคับบัญชา โดยผู้บังคับบัญชาเอาเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับหน้าที่การงานเข้ามา
เกี่ยวข้องในการทางาน หรือต้องหวาดระแวงว่าตนอาจถูกกลั่นแกล้งไม่ได้รับความเป็นธรรม เกิด
ความรู้สึกไม่มั่นคงในการทางาน ขวัญของพนักงานหรือลูกจ้างก็จะเสีย
3) ความมั่นคงในการทางานเป็นเครื่องกระตุ้นให้การทางานดีขึ้น และเป็นเครื่อง
บารุงขวัญในการทางาน แล้วผลการทางานอันเป็นจุดหมายที่แท้จริงของการให้ความมั่นคงก็จะดีขึ้น
เป็นเงาตามตัว ความมั่นใจ หรือความสบายใจของพนักงานหรือลูกจ้างในการปฏิบัติงาน โดยมีความ
มั่นคงนั้นเป็นเครือ่ งช่วยในการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์แก่นายจ้างโดยตรง
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ประสิทธิ์ชัย พิภักดี (2552, น. 46, อ้างถึงใน อัครเดช ไม้จันทร์, 2560, น. 33) ได้สรุปไว้ว่า
ความมั่นคงก้าวหน้าในงาน หมายถึง ลักษณะงานที่กาลังทาอยู่มีความเหมาะสม และทาให้รู้สึกว่าจะมี
อนาคตที่ดีขึ้น งานที่ปฏิบัติมีความท้าทาย และกระตุ้นให้เกิดความต้องการอยากจะทางาน งานที่ทา
อยู่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา การจัดการระบบการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
มีความเหมาะสมกับบุคลากรที่มีอยู่ มีโอกาสเรียนรู้ระบบงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ และมีโอกาส
ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ การให้โอกาสศึกษาต่อ การจัดฝึกอบรมทักษะในการทางาน
การจัดสัมมนาเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และคุณวุฒิให้กับพนักงาน มีงบประมาณสนับสนุน มีคู่สัญญาณ
และมีคาสั่งการปฏิบัติงานที่ทาให้สามารถทางานได้อย่ างสะดวกและง่ายขึ้น การได้รับความยุติธรรม
ในการพิจารณาเลื่อนตาแหน่ง เลื่อนขั้นเงินเดือน ทาให้มีความรู้สึกชอบและสนุกกับงานที่ทา
อัครเดช ไม้จันทน์ (2560, น. 34) ได้ให้ความหมายความมั่นคงก้าวหน้าในงาน หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงในบทบาทการทางาน การได้รับการฝึกอบรมเพื่ อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ พัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของตนเอง หรือได้รับการพิจารณาความดีความชอบ การได้รับค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมตามความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีในการทางาน เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ความรู้สึกมั่นคงในการทางาน นอกจากจะมีความสาคัญในการเสริมสร้างขวัญกาลังใจแล้ว
ยังมีความสาคัญในฐานะที่เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานลาดับที่ 2 ตามทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการ
ของมนุษย์ 5 ขั้นของ Maslow (1954)
นอกจากทฤษฎีของ Maslow แล้ว ตามทฤษฎีของ Herzberg (1959) ได้จัดความต้องการ
มั่นคงในการทางานไว้ในปัจจัยบาบัด โดยเขาได้แยกปัจจัยที่จูงใจมนุษย์ออกเป็น 2 ปัจจัย ได้แก่
1) ปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) หมายถึง ปัจจัยที่ค้าจุนให้แรงจูงใจในการ
ทางานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ได้แก่ เงินเดือน สวัสดิการ ความมั่นคงในงาน และชี วิตส่วนตัว
สภาพการทางาน ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน กระบวนการปฏิบัติงานในหน่วยงาน นโยบาย และการ
บริหารงานของหน่วยงาน เป็นต้น
2) ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) หมายถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวงาน ซึ่งทา
ให้เกิดแรงจูงใจในการทางานและมีความพึงพอใจในงาน ได้แก่ การยอมรับนับถือในผลงาน การได้รับ
การยกย่อง ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ความก้าวหน้าในงาน และงานที่มีลักษณะท้าทาย เป็นต้น
วิกรม อัศวิกุล (2541, น. 12-13) ได้สรุปถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมั่นคงในงานอันได้แก่
การจ่ ายค่าจ้ างตอบแทน ความส าคัญของตนต่อองค์กร การยอมรับนับถือ ความยุติธ รรม ความ
รับผิดชอบ ความสาเร็จของงาน ความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงาน นโยบายและการบริหารงาน และสภาพการทางาน
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ เ ลื อ กปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความก้ า วหน้ า ในอาชี พ ไว้ 3 ด้ า น
ประกอบด้วย ลักษณะงานที่ทา ต้องเป็นงานที่มีความท้าทาย มีลักษณะสร้างสรรค์ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้อง
นาความรู้ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้กับงาน เพื่อให้เกิดคุณค่าของงานเพิ่ม
มากขึ้ น กว่ า เดิ ม เมื่ อ ท างานดี มี ป ระสิ ท ธิภ าพแล้ ว สิ่ ง ที่ ตามคื อ การได้ รั บ รางวั ล เป็ นค่ า ตอบแทน
อาจเป็นในรูปของตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินโดยตรงก็ได้ เช่น สวัสดิการต่าง ๆ หรือการได้รับการยกย่อง
และการได้รับตาแหน่งที่สูงขึ้น และความก้าวหน้าในอาชีพด้านสุดท้าย คือ ความมั่นคงในการทางาน
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ซึ่งผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจกับลักษณะงานที่กาลังทาอยู่ มีความเหมาะสม ท้าทาย มีการพัฒนา
งานอยู่ตลอดเวลา ได้รับการยอมรับในผลงาน รวมถึงมีความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน ซึ่งถือเป็น
หลักประกันในการทางานและมีผลตอบแทนการทางานขณะที่ปฏิบัติงานในองค์หรือหลังจากที่บุคคล
ออกจากองค์กรไปแล้ว

2.4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อารี เพชรผุด (2518, อ้างถึงใน จีรนันท์ ไวยศรีแสง, 2552, น. 47) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสายการเรียนของนักเรียนประถม ผลปรากฏว่ามีสิ่งที่มีอิทธิพลตามลาดับ
ต่อไปนี้
1) การเลือกตามความถนัด ความสนใจและเหตุผลส่วนตัวของนักเรียน
2) เลือกเพราะเกียรติยศ ชื่อเสียงเป็นสาคัญ คือ ถ้ามีโอกาสเรียนต่อสูงได้ปริญญา
จะนาชื่อเสียงมาสู่วงศ์ตระกูล
3) เลือกเพราะอิทธิพลของรายได้ที่เป็นเงิน เช่น เรียนสูงจะได้เงินเดือนสูง
4) เลือกเพราะลักษณะของงาน เช่น ต้องการประกอบอาชีพที่มีความมั่นคง ไม่ต้อง
ใช้กาลังมาก อาชีพต้องก้าวหน้า อาชีพที่แต่งกายสวยงาม มีระเบียบ
5) เลือกเพราะอิทธิพลกลุ่ม เช่น บิดามารดาเป็นผู้แนะนา ครูเป็นผู้แนะนาแต่เพื่อน
มีอิทธิพลน้อย
มณฑารัตน์ ชูพินิจ (2540, น. 90) ได้ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบในการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นของนั กศึกษาปริ ญญาตรี สถาบันราชภัฏ นครศรีธ รรมราช พบว่า องค์ประกอบที่ มี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ เกรดเฉลี่ย สะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา แสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูง (เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ก็จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับอุดมศึกษาสูงขึ้นด้วย
สุทธิมล ศรีโชติ (2543, น. 1-2, อ้างถึงใน สุษมา น้อยสาราญ, 2544, น. 24) ได้ศึกษาเรื่อง
ความก้าวหน้าในอาชีพของบัณฑิต สังคมสงเคราะห์ในกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ พบว่า ปัจจัยที่
มีความสั มพัน ธ์กับ ความก้าวหน้ า ได้แก่ หน่ว ยงาน อายุ สถานภาพสมรส วุฒิ การศึกษา ปีที่จบ
การศึกษา วุฒิการศึกษาที่ใช้เมื่อแรกเข้าปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน วิธีการและเหตุผลที่เข้า
ปฏิบั ติงาน ตาแหน่ งและสายงาน ประสิ ทธิภ าพในการทางาน ความรับผิ ดชอบในหน้าที่ ผลการ
ปฏิบัติงาน และความคิดสร้างสรรค์
จินตนา จิตต์จานงค์ และคณะ (2545, อ้างถึงใน ธิติมา พลับพลึง และคณะ, 2551, น. 11)
ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีงานทา การศึกษาต่อและความพึงพอใจต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2541 ของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีงาน
ทาได้แก่ เกรดเฉลี่ย 2.51-3.00 และสาขาวิชาชีววิทยา คิดเป็นร้อยละ 38.2 ส่วนบัณฑิตที่ว่างงานส่วน
ใหญ่ มีเกรดเฉลี่ย 2.00-2.50 คิดเป็นร้อยละ 67.1 และส่วนมากเป็นบัณฑิตสาขาชีววิทยา สาหรับ
การศึกษาต่อส่วนใหญ่บัณฑิตที่ศึกษาต่อจะมีเกรดเฉลี่ย 2.51-3.00 และส่วนมากเป็นบัณฑิตสาขาเคมี
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รักษพล พันธ์ชาติ (2545, อ้างถึงใน ครองทรัพย์ วงศ์ม่าน, 2552, น. 52) ได้ศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ศึกษาเฉพาะ
กรณีส่วนกลาง พบว่า เพศ สถานภาพสมรส สถาบันที่สาเร็จการศึกษา สาขาที่สาเร็จการศึกษา และ
อาชีพของบิดา ไม่ก่อให้เกิดความแตกต่างกันในเรื่องโอกาสก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการ แต่อายุตัว
อายุข้าราชการ ระดับการศึกษา มีผลต่อโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการแตกต่างกัน โดย
ส่วนรวมโอกาสก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีโอกาสก้าวหน้ า
ในระดับปานกลาง
ณัฐพงศ์ บัวจันทร์ (2546) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าในอาชีพ
ข้าราชการทหารของนายทหารประทวน: ศึกษากรณีของกองทัพที่ 1, 2 และ 3 สังกัดกรมทหารราบที่
11 รักษาพระองค์ ผลการวิจัยปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เวลาครองตาแหน่งปัจจุบั นมีความสัมพันธ์กับ
ความก้าวหน้าในอาชีพ ในขณะที่ อายุ สถานภาพสมรส รายได้รวมของครอบครัว สถาบันการศึกษา
คุณวุฒิ การศึกษา อายุ ร าชการ เวลาครองยศปัจจุบัน และการได้รับรางวัล ไม่มีความสั มพันธ์ กั บ
ความก้าวหน้ าในอาชี พ ส่ ว นปั จ จั ยด้านลั กษณะงาน พบว่า ความผู กพันต่อองค์กร ความใกล้ ชิ ด
ผู้บังคับบัญชา และความพึงพอใจในงาน มีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าในอาชีพ
พรชัย กายขา (2548, น. 73-74, อ้างถึงใน ครองทรัพย์ วงศ์ม่าน, 2552, น. 52-53) ได้ศึกษา
เรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความก้ า วหน้ า ในอาชี พ ของข้ า ราชการต ารวจชั้ น สั ญ ญาบั ต ร
กรณีศึกษากองบังคับการตารวจนครบาล 9 พบว่า ปัจจัยในด้านระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อายุ
ราชการ สายงานที่รับผิดชอบ ไม่มีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการตารวจชั้น
สัญญาบัตร สังกัดกองบังคับการตารวจนครบาล 9 แต่ปัญหาและอุปสรรคของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับความก้าวหน้าในอาชีพ คือ การวัดผลของผู้บังคับบัญชาขาดความเป็นธรรม นาไปสู่การวัดผลการ
ปฏิบัติงานที่ขาดความชัดเจน อุปกรณ์เ ครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ไม่มีความพร้อมในการที่จะใช้
ปฏิบัติงาน ตลอดจนในเรื่องของรายได้ที่ไม่พอเพียงกับค่าครองชีพ
จินตนา มังคละกนก (2550, อ้างถึงใน รัชดาภรณ์ ปิ่นรัตนานนท์, 2557, น.28) ได้ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการหางานทาของบัณฑิตระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ พบว่า สถานภาพการทางานปัจจุบันและระยะเวลาที่ศึกษา มีความสัมพันธ์กับประเภทและ
ระยะเวลาของหลักสูตรระดับปริญญาตรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 บัณฑิตส่วนใหญ่
สาเร็จการศึกษาตรงตามหลักสูตร ได้งานทาทันทีหลังสาเร็จการศึกษา โดยประกอบอาชีพพนักงาน/
ลู กจ้ างเอกชน ระยะเวลาที่ได้งานมี ความสั ม พันธ์กั บประเภทและระยะเวลาของหลั กสู ต รระดั บ
ปริญญาตรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สถานภาพการทางานปัจจุบันมีความสัมพันธ์กับผล
การเรี ย นเมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาโดยผลการเรี ย นเฉลี่ ย เท่ า กั บ 2.51-3.24 ประเภทงานที่ ท าไม่ มี
ความสัมพันธ์กับผลการเรียน การนาความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับหน้าที่การทางาน มี
ความสัมพันธ์กับการทางานที่ตรงหรือสอดคล้องกับสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
จีรนันท์ ไวยศรีแสง (2552, น. 94) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบ
อาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับ
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ปริ ญญาตรี ในสถาบั น อุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่ มตัว อย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ
เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 276 คน ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ คณะ ภูมิลาเนา และบิดามารดาหรือผู้ปกครองคาดหวังในการประกอบ
อาชีพของนักศึกษา ปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ สถานศึกษาหรือ
มหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ย อาชีพบิดาหรือผู้ปกครอง อาชีพมารดาหรือผู้ปกครอง รายได้ของครอบครัว
ปัจจัยจูงใจด้านองค์กร ด้านความสัมพันธ์กับครอบครัว และด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
ศิริวรรณ ไตรสรลักษณ์ (2551, น. 50-55) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ประกอบอาชี พ ของบั ณ ฑิ ต กรณี ศึ ก ษา: มหาวิ ท ยาลั ย ศรี ป ทุ ม วิ ท ยาเขตชลบุ รี การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพอยู่ในระดับมาก ทั้ง 5 ด้าน โดยค่าเฉลี่ยลาดับแรก คือ ด้านความมั่นคง
ในการทางาน รองลงมาคือ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้าน
ความก้าวหน้าในอาชีพ และลาดับสุดท้าย คื อ ด้านลักษณะงาน และการหาความสัมพันธ์ของคณะที่
นักศึกษากาลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน และเกรดเฉลี่ยสะสม มีความสัมพันธ์กับการเลือกประกอบอาชีพ
ของนักศึกษาเมื่อสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีอย่างมีนัยสาคัญ
สิ ริ วัช ร รั กธรรม (2553, น. 48-51) ได้ ศึกษาเรื่อง ความก้าวหน้าในอาชีพของลู กจ้ า งใน
องค์กรพัฒนาเอกชน โดยศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพ 5 ด้าน คือ ปัจจัยด้านเพศ
อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา และประสบการณ์การทางาน สรุปได้ดังนี้
1) ปั จ จั ย ด้านเพศ อายุ และสถานภาพสมรส มี ผ ลโดยตรงต่อความก้าวหน้าใน
อาชีพของลูกจ้างในองค์กรพัฒนาเอกชนน้อยมาก แต่อาจมีผลทางอ้อม คือ ถ้าเกี่ยวกับเพศส่วนใหญ่
จะเป็นเพศหญิงที่ทางานและมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านสถานภาพสมรส ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโสดยัง
ไม่ได้แต่งงานมีครอบครัว ถ้าลูกจ้างที่สมรสแล้วอาจมีปัญหาอุปสรรคในการทางานเนื่องจากอาจจะ
ต้องเบียดบังเวลาสาหรับครอบครัว สาหรับอายุมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านประสบการณ์ ก็จะส่งผล
ทางอ้อมต่อความก้าวหน้าในอาชีพของลูกจ้างด้วยเช่นเดียวกัน คือ อายุมากขึ้นการสั่งสมประสบการณ์
ก็มีมากขึ้นตามไปด้วย
2) ปัจจัยด้านการศึกษา มีความสัมพันธ์ต่อความก้าวหน้าในอาชีพด้านตาแหน่งและ
ค่าตอบแทนน้อยมาก แต่มีผลในเรื่องความก้าวหน้าในด้านการพัฒนาศักยภาพของลูกจ้างเป็นอย่างยิ่ง
การศึกษาจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความจาเป็นในการได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางานของ
ลูกจ้าง เช่น ถ้าลูกจ้างจบการศึกษาในระดับน้อย ก็มีความจาเป็นในการที่จะต้องพัฒนาศักยภาพ
เพิ่มเติมมากขึ้น ในด้านการดาเนินงานขององค์กรเอกชนส่วนใหญ่การคัดสรรคนเข้าทางานในองค์กร
ปัจจัยเรื่องการศึกษาสูงสุดอาจจะเป็นปัจจัยที่มีการคานึงน้อยมาก แต่จะมุ่งเน้นว่าคนทางานคนนี้ มี
ประสบการณ์ในการทางานอย่างไร เหมาะสมกับตาแหน่งงานใดบ้าง แล้วดาเนินการพัฒนาศักยภาพ
ไปตามความจาเป็น ยกเว้นตาแหน่งงานที่มีความสาคัญและต้องอาศัยคุณสมบัติพิเศษ อันเนื่องมาจาก
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การได้รับการศึกษาเฉพาะด้านเท่านั้น ที่องค์กรพัฒนาเอกชนจะต้องกาหนดคุณสมบัติของผู้สมัครไว้
อย่างชัดเจน ซึ่งจะมีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพในเรื่องของตาแหน่งงาน และค่าตอบแทนในตอน
แรกรับเข้าทางานเท่านั้น
3) ปัจจัยด้านประสบการณ์การทางานเป็นปัจจัยที่มีผลโดยตรงและมีความสาคัญ
ต่อความก้าวหน้าในอาชีพทั้ง 3 ด้าน คือ ตาแหน่งงาน ค่าตอบแทน และการพัฒนาศักยภาพ โดยที่
ประสบการณ์ ก ารท างานมี ผ ลโดยตรงทั้ ง ในระยะแรกรั บ เข้ า ท างาน และระหว่ า งการท างาน
โดยระยะแรกเข้ า ท างานนั้ น จะมี ผ ลในการก าหนดต าแหน่ ง ภาระหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ และ
ค่าตอบแทน รวมถึงการเตรียมในเรื่องการพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติมเพื่อให้มีความเหมาะสมมากขึ้ น
กับตาแหน่งงานและค่าตอบแทน และระหว่างการทางานการสะสมประสบการณ์ของลูกจ้างก็มีส่วนใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นต่าง ๆ ภายในองค์กร
สมิ ด านั น ท์ ศรี ว าสโนดม และณกมล จั น ทร์ ส ม (2557) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่อ
ความสาเร็จของพยาบาลทหารบก กรณีศึกษาเฉพาะ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคล อายุ สถานภาพสมรส ประสบการณ์ทางาน ระดับชั้นยศ ตาแหน่งงาน รายได้สุทธิต่อเดือนโดย
เฉลี่ย หน่วยงานที่สังกัด และการศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง มีผลต่อความสาเร็จในวิชาชีพของพยาบาล
ทหารบก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อย่างมีนัยสาคั ญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ระดับการศึกษา
สูงสุด ไม่มีผลต่อความสาเร็จในวิชาชีพของพยาบาลทหารบก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแตกต่างกัน
แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าในสายงานวิชาชีพพยาบาลนั้นระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้น บางครั้งอาจไม่มีผลต่อความสาเร็จในวิชาชีพ เนื่องจากในงานพยาบาลนั้นเป็นงานที่
ต้องอาศัยทักษะ ประสบการณ์การทางาน รวมถึงความชานาญเฉพาะทางในการนาไปสู่ความก้าวหน้า
และความสาเร็จ
Edmiston and Star (1948, อ้างถึงใน จีรนันท์ ไวยศรีแสง, 2552, น. 52) ได้ศึกษาถึงสิ่งที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกอาชีพของเด็ก โดยใช้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในรัฐโอไฮโอ
จานวน 1,018 คน พบว่า สิ่งที่เป็นแรงจูงใจต่อการเลือกอาชีพของนักเรียน คือ การได้มีโอกาสรับใช้
เพื่อนมนุ ษย์ ด้ว ยกัน เป็ น อัน ดับ หนึ่ง รองลงไปเป็นความพึงพอใจงานนั้น การได้รับค่าตอบแทนที่
เหมาะสม การได้รับการยกย่องจากผู้อื่น และความมั่งคงของงานตามลาดับ
Ohashi and Tachibanaki (1998, อ้ า งถึ ง ใน อั ษ ฎางค์ ตั น ติ ธี ร ะศั ก ดิ์ , 2558, น. 5-6)
ได้กล่ าวถึงแนวคิด เรื่ อ ง Signaling เกิดจากปัญหาความไม่ เท่ าเที ยมกั นของข้ อ มูล (Information
Asymmetry) กล่าวคือ บริษัทที่ต้องการจ้างพนักงานใหม่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับคนที่มาสมัครงานเท่ากับ
ตัวคนนั้นเอง และยิ่งมีผู้สมัครงานมากเท่าไรก็ย่อมต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกคนที่คิด
ว่าจะมีคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการขององค์กร จึงอาศัยสั ญญาณจากมหาวิทยาลัยที่ศึกษาจบ
เกรดเฉลี่ยที่จบ มาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเพื่อลดความเสี่ยงในการคัดเลือกคน โดยเชื่อว่าคนที่
สามารถเข้าเรียนและจบมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้ และคนที่จบมาด้วยเกรดเฉลี่ยที่สูง มีความเป็นไป
ได้สูงที่จะเป็นคนที่มีคุณภาพ มีความสามารถอดทนทุ่มเทกับการทางานหนัก ๆ เพื่อองค์กรได้ เพราะ
กว่าจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังได้ และเรียนจบมาด้วยเกรดเฉลี่ยที่สูงได้ ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ในระดับ
หนึ่งแล้วว่าน่าจะเป็นคนที่มีวินัยในการทางานสูง และคณาจารย์ผู้สอนได้คัดเลือกมาแล้วในระดับหนึ่ง
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DeVaro and Waldman (2012) ได้นาเสนอผลการศึกษาในบทความเรื่อง The Signaling
Role of Promotions: Further Theory and Empirical Evidence ชี้ว่าการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง
(Promotion) เป็นการส่งสัญญาณเพื่อให้ทราบถึงความสามารถของพนักงาน บ่งบอกว่าพนักงานที่
ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ผลการศึกษาพบว่า การเลื่อนขั้นเลื่อน
ตาแหน่งส่งสัญญาณบางอย่างเกี่ยวกับการศึกษา โดยพบว่าพนักงานที่จบการศึกษาสูงกว่ามักจะได้
เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งก่อน เพราะบริษัทให้ความสาคัญกับการศึกษาและมองว่าผู้ที่จบการศึกษาสูง
กว่ า ย่ อ มมี ศั ก ยภาพสู ง กว่ า ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Cohn and Geske (1990, อ้ า งถึ ง ใน
อัษฎางค์ ตันติธีระศักดิ์, 2558, น. 7) ที่กล่าวว่า การลงทุนในการศึกษา คือ การลงทุนที่ให้ผู้ลงทุนมี
ความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น มีศักยภาพที่สูง ขึ้น นอกจากนี้ Cohn and Geske ยังได้กล่าวอี กว่า
ในทางกลับกัน การลงทุนการศึกษาเป็นเหมือนการส่งสัญญาณถึงความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ผู้รับสัญญาณ
เชื่อว่าผู้ลงทุนมีความรู้ความสามารถ ซึ่งทั้ง 2 มุมมองต่างมีจุดมุ่งหมายเดียว คือ การได้รับการยอมรับ
จากผู้ที่ได้รับสัญญาณ และสร้างมูลค่าให้กับตนเอง
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าใน
อาชีพ คือ ปัจจัยด้านการศึกษาได้มีนักวิชาการหลายท่านให้ความเห็นว่า สถานบันที่สาเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาที่สาเร็จ เกรดเฉลี่ย รางวัลที่ได้รับ มีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าในอาชีพ
แต่ทั้งนี้อาจจะยังไม่เห็นความชัดเจนมากนัก ซึ่งปัจจัยด้านการศึกษาเป็นเพียงแค่ใบเบิกทางในการหา
งานทา หรือเป็นขั้นเริ่มต้นของการทางาน ซึ่งเป็นช่วงวัยที่กาลังค้นหาตนเองหรือขั้นวางรากฐานทาง
อาชีพอยู่ ทั้งนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพ ได้แก่ ความรู้ความสามารถ ทักษะ
ประสบการณ์ ต าแหน่ ง งาน ค่ า ตอบแทนที่ ไ ด้ รั บ ลั ก ษณะงานที่ ท า ความพึ ง พอใจในงาน และ
พฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อการทางาน เป็นต้น

2.5 ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2.5.1 ข้อมูลทั่วไป
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เป็นสถาบันของรัฐที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะ
ระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2509 โดยถือ
กาเนิดจากแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ปัจจุบันสถาบันได้
ดาเนินงานมาครบรอบ 53 ปี ในวันที่ 1 เมษายน 2562
การจั ดการเรี ย นการสอนของสถาบัน ได้ เน้น ศาสตร์ด้านการบริห ารและการพัฒ นา ในปี
การศึกษา 2562 สถาบันมีการเรียนการสอน 11 คณะ 1 วิทยาลัย คือ 1) คณะรัฐประศาสนศาสตร์
2) คณะบริหารธุรกิจ 3) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 4) คณะสถิติประยุกต์ 5) คณะพัฒนาสังคมและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม 6) คณะภาษาและการสื่ อ สาร 7) คณะพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ 8) คณะนิ ติ ศ าสตร์
9) คณะการจัดการการท่องเที่ยว 10) คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 11) คณะบริหาร
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และ 12) วิทยาลัยนานาชาติ มีการจัดการเรียนการสอน จานวน 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” และมีศูนย์นอกที่ตั้งเพื่อขยายโอกาส
ทางการศึกษาออกไปสู่ภูมิภาคทั้งหมด 4 คณะ คือ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ทาการเปิดสอนนอก
ที่ตั้ง 6 ศูนย์ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัด
สงขลา จังหวัดชลบุรี คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้ทาการเปิดสอนนอกที่ตั้ง 1 ศูนย์ ได้แก่
จังหวัดยะลา คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้ทาการเปิดสอนนอกที่ตั้ง 1 ศูนย์ ได้แก่ จังหวัด
ระยอง และคณะการจัดการการท่องเที่ยว ได้ทาการเปิดสอนที่จังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ NIDA มีงาน
ด้านการวิจัย ฝึกอบรม และบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และ
ประชาชนทั่วไป
2.5.2 การจั ด การศึ ก ษาตามข้ อ บั ง คั บ สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ ว่ า ด้ ว ย
การศึกษา พ.ศ. 2557 (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2557)
โดยที่เป็นการสมควรปรับ ปรุงข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒ นบริห าร
ศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และ
ระดับปริญญาเอก ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบัน บั ณฑิตพัฒ นบริห ารศาสตร์ พ.ศ. 2509 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 11 แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2543 และมติ ส ภาสถาบั น
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2557 เมื่ อ วั น ที่ 9 เมษายน 2557
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงตราข้อบังคับไว้ในข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ผู้วิจัยขอสรุปข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.5.2.1 ประเภทนักศึกษา นักศึกษาของสถาบันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1) นั ก ศึ ก ษาสามั ญ ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาที่ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก หรือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
อื่น ๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน
2) นั ก ศึ ก ษาสมทบ ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาที่ ส ถาบั น รั บ ขึ้ น ทะเบี ย นจากบุ ค คล หรื อ
หน่วยงานขอส่งเข้าศึกษาในวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาในหลักสูตรตั้งแต่ ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตขึ้นไป โดยไม่มีสิทธิ์รับประกาศนียบัตรหรือปริญญา
3) นักศึกษาสมทบพิเศษ ได้แก่ นักศึกษาที่สถาบันรับเข้าศึกษาในขณะที่ ยัง ไม่
สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยต้องศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิตหรือเทียบเท่า
2.5.2.2 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเข้าเรียน
1) ให้ ผู้ ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กหรื อ สอบคั ด เลื อ กเข้ า เป็ น นั ก ศึ ก ษาขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น
นักศึกษาสามัญตามวันเวลาที่สถาบันกาหนด กรณีนักศึกษาสมทบจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
สมทบก่อนเปิดภาคเรียน กรณีนักศึกษาสมทบพิเศษให้เป็นไปตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ในกรณีที่มีความจาเป็นและเหมาะสม คณบดีคณะที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษาอาจสั่งการให้
ขยายระยะเวลาการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องเหลือเวลาเรียนแต่ละวิชาไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
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2) นักศึกษาจะเป็นนักศึกษาสามัญในสถาบันเกินกว่าหนึ่งหลักสูตรในขณะเดียวกัน
มิได้ ยกเว้นจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ทคอ.การศึกษา
3) ในการลงทะเบียนเข้าเรียนวิชาหนึ่งวิชาใดแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาสามัญ
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้แนะนา และนักศึกษาสมทบจะต้องได้ รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ผู้สอนวิชานั้น ๆ หรือคณบดี
4) นั ก ศึ ก ษาจะเข้ า ฟั ง การบรรยายได้ ต่ อ เมื่ อ ได้ ล งทะเบี ย นเข้ า เรี ย นวิ ช า
นั้น ๆ แล้ว
5) การลงทะเบียน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ลงทะเบียนเข้าเรียนเพื่อหน่วยกิต
ลงทะเบียนเข้าเรียนเพื่อร่วมฟัง และลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพ
6) นักศึกษาต้องลงทะเบียนเข้าเรียนตามวันเวลาที่สถาบันกาหนด
7) ในภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ นักศึกษาสามัญจะลงทะเบียนเข้าเรียนได้ดังนี้
(1) นักศึกษาระดับปริญญาโท จะลงทะเบียนเข้าเรียนในภาคการศึกษาปกติ
ต่ากว่า 9 หน่วยกิต หรือเกินกว่า 12 หน่วยกิตไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดี แต่ต้องไม่เกิน
15 หน่ ว ยกิ ต ทั้ ง นี้ ไม่ นั บ รวมวิ ช าที่ ไ ม่ นั บหน่ว ยกิ ต วิ ช าที่ ก าหนดให้ เรี ยนก่ อ นเปิ ด ภาคและวิช า
วิทยานิพนธ์ในส่วนแรก (3 หน่วยกิต) สาหรับภาคฤดูร้อนนักศึกษาจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดี แต่ต้องไม่เกิน 9 หน่วยกิต
(2) นั กศึกษาระดั บปริ ญญาเอก การลงทะเบียนในแต่ล ะภาคการศึ ก ษาให้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด โดยจะลงทะเบียนเข้าเรียนในภาคการศึกษาปกติ
ต่ากว่า 6 หน่วยกิต หรือเกินกว่า 12 หน่วยกิตไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดี ทั้ งนี้ไม่นับรวม
วิชาที่ไม่นับหน่วยกิตและวิชาวิทยานิพนธ์ในส่วนแรก (6 หน่วยกิต) สาหรับภาคฤดูร้อนนักศึกษาจะ
ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดี
2.5.2.3 วิทยานิพนธ์ นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโท ผู้ได้ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามแผน
ที่จะต้องทาวิทยานิพนธ์ จะต้องเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณบดี โดยผ่านอาจารย์ผู้
แนะนาเพื่อพิจารณาดาเนินการ และต้องได้รับการอนุมัติภายใน 2 ภาคการศึกษา (ไม่นับภาคฤดูร้อน)
นับจากภาคสุดท้ายของการศึกษารายวิชาครบถ้วน หากไม่สามารถดาเนินการได้ภายในกาหนดจะ
หมดสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่กรณีที่มีความจาเป็นและมีเหตุผลสมควร คณบดีคณะที่นักศึกษา
เข้าศึกษาอาจสั่งการให้ขยายระยะเวลาได้
2.5.2.4 ผลการศึกษา หมายความถึง ผลรวมของการทดสอบ การทาแบบฝึกหัด การเขียน
รายงาน การสอบ การฝึกภาคสนาม และการประเมินผลในรูปแบบอื่น ๆ
1) ตามที่อาจารย์ผู้สอนกาหนด 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+ =
C =
C- =
D =
F =
W
I
S
U
AU
P
IP
T
TR

2.3
2.0
1.7
1.0
0

หมายถึง Fair (พอใช้)
หมายถึง Almost Fair (เกือบพอใช้)
หมายถึง Poor (ไม่พอใช้)
หมายถึง Very Poor (ใช้ไม่ได้)
หมายถึง Failure (ตก)
หมายถึง Withdrawal (เพิกถอน)
หมายถึง Incomplete (ผลการศึกษาไม่สมบูรณ์)
หมายถึง Satisfactory (พอใจ)
หมายถึง Unsatisfactory (ไม่พอใจ)
หมายถึง Audit (ร่วมฟัง)
หมายถึง Pass (ผ่าน)
หมายถึง In Progress (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
หมายถึง Terminated (ให้ยุติ)
ห ม า ย ถึ ง Transfer, Work with Which there is no
Comparable Grade (ผลการศึกษาจากการเทียบโอน)
2) การลงทะเบียนเพื่อร่วมฟังให้แสดงผลการศึกษาเป็น “S” หรือ “U” แล้วแต่
กรณี การบันทึกผลการศึกษาในบัตรบันทึกผลการศึกษา (Transcript) ในกรณีผลการศึกษาพอใจ “S”
จะบันทึกผลการศึกษาเป็น “AU” ในกรณีผลการศึกษาไม่พอใจ “U” จะไม่บันทึกการลงทะเบียนวิชา
นั้น
3) การสอบประมวลวิชาให้แสดงผลการศึกษาเป็น “P” “ผ่าน” หรือ “F” “ตก”
แล้วแต่กรณี
4) วิ ท ยานิ พ นธ์ หรื อ วิ ช าอื่ น ตามประกาศของสถาบั น ที่ ใ ช้ วิ ธี ก า รทดสอบที่
นอกเหนื อจากที่ร ะบุ ไว้ในข้อ (1) ให้ แสดงผลการศึกษาดังนี้ ในกรณีผ ลการศึกษา “S” บันทึกผล
การศึกษาเป็น “S” และ “U” บันทึกผลการศึกษาเป็น “U”
5) วิชาการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต ให้แสดงผลการศึกษาและคานวณแต้มเฉลี่ย
เช่นเดียวกับรายวิชาปกติ
6) อาจารย์ ผู้ ส อนมีห น้าที่รับผิ ดชอบในการให้ ผ ลการศึ กษาของแต่ล ะวิช า โดย
จะต้องให้ผลการศึกษาแก่นักศึกษาภายใน 30 วัน หรือ 50 วัน นับจากวันสุดท้ายของการสอบตาม
ประกาศปฏิทินการศึกษาของสถาบันในภาคการศึกษานั้น ๆ กรณีสอนแบบปกติ หรือนับจากวันสอบ
ไล่วิชานั้น ๆ กรณีสอนแบบ Block Course
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าเรียนเพื่อหน่วยกิตวิชาหนึ่งวิชาใดจะต้องมีเวลาเรียนวิชา
นั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของชั่วโมงเรียนทั้งหมด มิฉะนั้นให้ถือว่ามีผลการศึกษาเป็น “F”
7) ในกรณีที่ได้ผลการศึกษาเป็น “I” นักศึกษาจะต้องทางานที่ได้รับมอบหมายให้
เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน นับจากวันที่อาจารย์ส่งผลการศึกษาของวิชานั้น ๆ มิฉะนั้น ให้ถือเป็น “F” เว้น
แต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดีเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ จะขยายเวลาได้ไม่เกิน 30 วัน
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8) ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาทุ จ ริ ต ในการสอบไล่ ต ามข้ อ บั ง คั บ สถาบั น บั ณ ฑิ ต พัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา ให้ผลการศึกษาวิชานั้นเป็น “F”
9) การคานวณแต้มเฉลี่ยในแต่ละภาคการศึกษา ให้คานวณจากผลการศึกษาของทุก
วิชาที่ได้ลงทะเบียนเข้าเรียนเพื่อหน่วยกิตในภาคการศึกษานั้น ๆ ยกเว้นวิชาในหมวดเสริมพื้นฐานและ
วิชาอื่น ๆ ตามข้อกาหนดของแต่ละหลักสูตรหรือตามประกาศของสถาบัน
2.5.2.5 การสอบประมวลวิชา นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโท จะสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) ได้ก็ต่อเมื่อได้ศึกษาวิชาหลักและ/ หรือวิชารหัส 6000 ในกรณีที่
กาหนดเป็นวิชาบังคับตามหลักสูตร คิดเป็นแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 และเป็นไปตาม
1) ประกาศสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ เรื่ อ ง แนวปฏิ บั ติ ใ นการสอบ
ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
2) ในกรณีที่นั กศึกษาสามัญระดับปริญญาโทยังไม่ทราบผลการศึกษาครบถ้ ว น
คณบดีอาจพิจ ารณาอนุ มั ติให้ นั ก ศึ ก ษาผู้ นั้ นมีสิ ทธิ์ส มัครสอบประมวลความรู้ (Comprehensive
Examination) ได้เป็นรายกรณี ในกรณีที่ทราบผลการศึกษาครบถ้วนแล้ว แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.00
หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับที่กาหนดไว้ ให้ถือว่าการสอบประมวลความรู้นั้นเป็นโมฆะ
3) ในการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หากการสอบ
แบ่งออกเป็นหลายหมวด หากนักศึกษาสอบตกในหมวดใดหมวดหนึ่ง ในการสอบครั้งต่อไปคณะอาจ
ให้สอบเฉพาะหมวดที่สอบตกได้
4) นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโท จะมีสิทธิสอบปากเปล่า (Oral Examination)
เมื่อศึกษารายวิชาครบถ้วนตามข้อกาหนดของหลักสูตรได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 และเมื่อ
สอบประมวลความรู้ได้ผ่านแล้ว ในกรณีที่หลักสูตรกาหนดให้มีการสอบประมวลความรู้ และสอบปาก
เปล่า
5) ในการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในกรณีที่หลักสูตรกาหนดให้มี
ก า ร ส อ บ ป ร ะ ม ว ล ค ว า ม รู้ ( Comprehensive Examination) ส อ บ คุ ณ ส ม บั ติ ( Qualifying
Examination) สอบขั้นต้น (Preliminary Examination) สอบปากเปล่า (Oral Examination) หรือ
การสอบอย่างอื่นที่นอกเหนือจากการสอบรายวิชา ผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกาหนดของ
หลักสูตรนั้น ๆ หรือตามประกาศของคณะ
2.5.2.6 สภาพรอพินิจและการสิ้นสภาพนักศึกษา
1) นักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกจะอยู่ในสภาพรอพินิจเมื่อผล
การศึกษารวมทุกวิชาเมื่อสิ้นภาคนั้น ๆ (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) คิดเป็นแต้มเฉลี่ยสะสมได้ต่ากว่า 2.70
2) นักศึกษาจะสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
(1) สาเร็จการศึกษา
(2) ตาย
(3) ยื่นใบลาออกและได้รับอนุมัติจากคณบดี
(4) คะแนนรวมของวิชาที่ลงทะเบียนเข้าเรียนเพื่อหน่วยกิต ในภาคหนึ่งภาคใด
ตั้งแต่ 9 หน่วยกิตขึ้นไป คิดเป็นแต้มเฉลี่ยได้ต่ากว่า 2.00 สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
และระดับปริญญาโท หรือต่ากว่า 2.50 สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
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(5) อยู่ในสภาพรอพินิจ 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน ยกเว้นภาคฤดูร้อน
(6) ไม่ลงทะเบียนเข้าเรียนติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา ยกเว้นภาคฤดูร้อน โดย
มิได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาพักการศึกษา ยกเว้นเมื่อลงทะเบียนครบถ้วนตามข้อกาหนดของหลักสูตร
แล้วและได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
(7) หมดอายุความการเป็นนักศึกษาในกรณีดังนี้ 1) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ศึกษาไม่สาเร็จภายในระยะเวลา 3 ปี 2) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงศึกษาไม่สาเร็จในระยะเวลา
3 ปี 3) ระดับปริญญาโทศึกษาไม่สาเร็จภายในระยะเวลา 5 ปี 4) ระดับปริญญาเอกที่รับผู้ส าเร็จ
ปริ ญญาโทเข้าศึกษาต่อศึกษาไม่ส าเร็จภายในระยะเวลา 6 ปี 5) ระดับปริญญาเอกที่รับผู้ ส าเร็จ
ปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อ ศึกษาไม่สาเร็จภายในระยะเวลา 8 ปี 6) การนับเวลาดังกล่าว ให้นับจากวัน
เปิดภาคแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
2.5.2.7 การสาเร็จการศึกษา
1) นั กศึกษาจะส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตได้ก็ต่อเมื่อ ศึกษา
ครบถ้วนตามข้อกาหนดของหลักสูตร และได้ผลการศึกษาคิดเป็นแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
2) นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันได้ก็ต่อเมื่อ
(1) มีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ และ/หรือความรู้พิเศษอย่าง
อื่น ตามมาตรฐานที่สถาบันกาหนด การยกเว้นความข้างต้นให้เป็นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตรหรือ
ประกาศของสถาบัน
(2) ศึกษาครบถ้วนตามข้อกาหนดของหลักสูตร และได้ผลการศึกษาของทุก
วิชาที่ลงทะเบียนเข้าเรียนเพื่อหน่วยกิตตามหลักสูตร คิดเป็นแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
(3) ได้ผลการศึกษาของวิชาหลัก และ/หรือวิชารหัส 6000 ในกรณีที่กาหนดไว้
เป็นวิชาบังคับตามหลักสูตร คิดเป็นแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 เว้นแต่จะมีประกาศของสถาบัน
ยกเว้นข้อกาหนดในวรรคนี้
(4) สอบประมวลวิชาในกรณีที่กาหนดไว้ในหลักสูตรได้ผล “P” (ผ่าน)
(5) สอบปากเปล่า (Oral Examination) ในกรณีที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ได้ผล
“P” (ผ่าน)
2.5.2.8 เกียรตินิยม นักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทที่มีสิ ทธิได้รับการพิจารณาให้ ได้รับ
เกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีแต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป
2) สอบได้ไม่ต่ากว่าระดับ “B” ในทุกวิชาที่ลงทะเบียนเข้าเรียนและต้องไม่ มีผ ล
การศึกษา “U”
3) ต้องไม่มีการขอโอนหน่วยกิตมานับรวมในหลักสูตร ยกเว้นรายวิชาที่ไม่นับหน่วย
กิตตามประกาศของสถาบัน และ/หรือกรณีการไปศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น
4) ต้องไม่มีผลการสอบประมวลวิชาหรือสอบปากเปล่า “ตก” โดยในกรณีที่คณะมี
การประกาศผลการสอบเป็นหลายส่วนจะต้องได้ผลการสอบเป็น “ผ่าน” ทุกส่วนในการสอบครั้ง
เดียวกัน
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5) สาเร็จการศึกษาในกาหนด 3 ปี ในกรณีที่ข้อกาหนดการศึกษากาหนดให้ศึกษา
ไม่เกิน 45 หน่วยกิต หรือสาเร็จการศึกษาภายใน 3 ปีครึ่งในกรณีข้อกาหนดการศึกษากาหนดให้ศึกษา
เกินกว่า 45 หน่วยกิต หรือสาเร็จการศึกษาภายใน 4 ปีในกรณีที่ทาวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันเปิด
ภาคการศึกษาภาคแรกที่นักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสามัญ
6) ต้องไม่เคยได้รับโทษผิดวินัยตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา
2.5.2.9 การขออนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญา นักศึกษาจะได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อขออนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก จากสภาสถาบัน เมื่อได้ปฏิบัติครบถ้วน
ตามข้อกาหนดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) ปฏิบัติครบถ้วนตามข้อกาหนดการศึกษาในเรื่องการสาเร็จการศึกษา
2) ชาระหนี้สินทั้งหมดและ/หรือปฏิบัติตามพันธกรณีอื่น ๆ ที่มีอยู่ต่อสถาบันใน
ฐานะนักศึกษาสามัญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3) ชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่สถาบันกาหนดครบถ้วนแล้ว
4) เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนหรือได้รับโทษทางวินัยของนักศึกษา
2.5.3 ประกาศสถาบั น บั ณ ฑิต พั ฒนบริ หารศาสตร์ เรื่ อง คุณ สมบัติ หลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขการให้ทุนส่งเสริมการศึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559)
โดยที่ เ ห็ น สมควรปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขการให้ ทุ น ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา เพื่ อ ให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. 2509 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับข้อ 35 ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยทุนและรางวัล
การศึกษา พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้ วย
ทุนและรางวัลการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 จึงประกาศกาหนดคุณสมบัติ 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
ต่ากว่า 2.75 และระดับปริญญาโทไม่ต่ากว่า 3.25 2) ระดับปริญญาโท จะต้องมีผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 2.75
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(2) ผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3 ได้แก่ 1) ระดับปริญญาเอก จะต้อง
มีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 2.50 และระดับปริญญาโทไม่ต่ากว่า 3.25 2) ระดับปริญญา
โท จะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 2.50
2) ทุน ส่ งเสริ มความสั มพันธ์ระหว่างประเทศ ทุนส่ งเสริมความสั มพันธ์ระหว่าง
ประเทศ จะให้แก่นักศึกษาใหม่ที่เป็นชาวต่างชาติที่มีความสัมพันธ์หรือมีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ทั้งนี้ การอนุมัติให้ทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของ ทคอ.การศึกษา
2.5.3.2 หลักเกณฑ์การรับทุน
1) ทุนส่งเสริมการศึกษา (ประเภทเรียนดี) ผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1
(Full Scholarship) ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 และทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3 จะต้อง
ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ากว่า 3.30 หากภาคการศึกษาใด ได้ระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดจะหมดสิทธิ์รับทุน
2) ทุนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1
(Full Scholarship) ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 และทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3 จะต้อง
ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ากว่า 3.00 หากภาคการศึกษาใดได้ระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดจะหมดสิทธิ์รับทุน
3) ผู้รับทุนลาพักการศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการรับทุนทันที และหากภายหลั ง ขอ
ลาออกหรื อสิ้ น สภาพการเป็ น นั กศึกษากรณีที่ไม่ส ามารถส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับฯ ว่าด้ว ย
การศึกษา จะต้องคืนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับมาแล้วทั้งหมดให้กับสถาบัน เว้นแต่คณะกรรมการจะ
พิจารณาเป็นอย่างอื่น
4) ผู้ รั บ ทุน หากลาออกหรือสิ้ นสภาพการเป็นนักศึกษากรณีที่ไ ม่ส ามารถส าเร็ จ
การศึกษาได้ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษา หรือขอยกเลิกการรับทุนจะต้องคืนเงินทุนการศึกษาที่
ได้รับมาแล้วทั้งหมดให้กับสถาบันเว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
5) กรณีที่ผู้รับทุนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งซ้า ผู้รับทุนจะไม่ได้รับการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในวิชาที่ลงทะเบียนซ้า
6) กรณีผู้รับทุนลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกเหนือจาก ยกเว้นทุนสนับสนุนการทา
และการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์จากเงินงบประมาณแผ่นดิน

บทที่ 3
กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความก้าวหน้าในอาชีพของ
ผู้สาเร็จการศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” ผู้วิจัยได้กาหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ
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 สามารถกาหนดกรอบ
แนวคิด ดังนี้
3.1.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) ประกอบด้วย
1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ สถานะการได้งานทา การนาวุฒิการศึกษาไปใช้ประกอบ
อาชีพ ประเภทองค์กรที่ทางาน ระดับตาแหน่งงาน และประสบการณ์ในการทางาน
2) ปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ คณะที่สาเร็จการศึกษา หลักสูตรที่
ศึกษา (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ) เกรดเฉลี่ยสะสม ระยะเวลาเฉลี่ยที่ศึกษา การได้รับทุนการศึกษา (ได้รับ/
ไม่ได้รับ) และการได้รับเกียรตินิยม (ได้รับ/ไม่ได้รับ)
3.1.2 ตั ว แปรตาม (Dependent Variable) คื อ ความก้ า วหน้ า ในอาชี พ ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้
ศึ ก ษาข้ อ มู ล จากเอกสารต่ า ง ๆ และมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แนวความคิ ด ทฤษฎี ส องปั จ จั ย ของ
เฮอร์ซเบิร์ก (กมลพร กัลยาณมิตร, 2559, น. 179-180) โดยเลือกปัจจัยที่เกี่ยวข้องมาเพียง 3 ด้าน
คือ ลักษณะงานที่ทา ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความมั่นคงในการทางาน
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ตัวแปรต้ น (Independent Variable)
ปัจจัยส่ วนบุคคล
 สถานะการได้งานทา
 การนาวุฒิการศึกษาไปใช้ประกอบอาชีพ
 ประเภทองค์กรที่ทางาน
 ระดับตาแหน่งงาน
 ประสบการณ์ในการทางาน

ปัจจัยด้ านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 คณะที่สาเร็จการศึกษา
 หลักสูตรที่ศึกษา (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)
 เกรดเฉลี่ยสะสม
 ระยะเวลาเฉลี่ยที่ศึกษา
 การได้รับทุนการศึกษา (ได้รับ/ไม่ได้รับ)
 การได้รับเกียรตินิยม (ได้รับ/ไม่ได้รับ)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ความก้ าวหน้ าในอาชีพหลังสาเร็จการศึกษา
 ลักษณะงานที่ทา
 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
 ความมัน่ คงในการทางาน

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
3.1.3 นิยามเชิงปฏิบัติการ
1) สถานะการได้งานทา หมายถึง สถานภาพของนักศึกษาเกี่ยวกับการได้งานทา
ก่อนเข้ามาศึกษาต่อในสถาบั น ได้แก่ ไม่มีงานทาก่อนเข้าศึก ษาและได้ งานทาหลั งจบการศึ ก ษา
ได้งานทาขณะศึกษาอยู่ มีงานทาก่อนเข้าศึกษาและได้งานใหม่ทาหลังจบการศึกษา และมีงานทาก่อน
เข้าศึกษาและอยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา
2) วุฒิการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาที่สาเร็จ เช่น ระดับปริญญาโท หรือ
ระดับปริญญาเอก และการนาวุฒิการศึกษาไปใช้ประกอบอาชีพ หมายถึง การนาวุฒิการศึกษาไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทางาน เช่น ใช้ประกอบการสมัครงาน เลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น
และปรับเงินเดือนที่สูงขึ้น
3) ประเภทองค์กรที่ทางาน หมายถึง การจาแนกความแตกต่างด้านองค์ประกอบ
และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กร ซึ่งจาแนกได้ดังนี้ เป็นองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชน องค์กร
รัฐวิสาหกิจ องค์กรที่ไม่แสวงหากาไร และธุรกิจส่วนตัว/กิจการครอบครัว
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4) ระดั บ ต าแหน่ ง งาน หมายถึ ง การก าหนดกลุ่ ม หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ โดย
แบ่งเป็นระดับปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง
5) ประสบการณ์ในการทางาน หมายถึง ช่ว งระยะเวลาที่ทางานที่ผ่ านมา เช่น
ทางานน้อยกว่า 1 ปี/ 1-5 ปี/ 6-10 ปี/ 11-15 ปี/ 16-20 ปี และมากกว่า 20 ปี
6) คณะที่สาเร็จการศึกษา หมายถึง ผู้สาเร็จการศึกษาได้สาเร็จการศึกษาจากคณะ
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะสถิติประยุกต์ คณะพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะภาษาและการสื่อสาร คณะนิติศาสตร์ คณะ
การจัดการการท่องเที่ยว คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ และคณะบริหารการพัฒ นา
สิ่งแวดล้อม
7) หลั ก สู ต รที่ ศึ ก ษา หมายถึ ง หลั ก สู ต รที่ ผู้ ส าเร็ จการศึ ก ษาได้ เลื อ กศึ ก ษา คื อ
หลักสูตรภาคปกติ และหลักสูตรภาคพิเศษ
8) เกรดเฉลี่ยสะสม หมายถึง คะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) เมื่อสาเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก
9) ระยะเวลาเฉลี่ยที่ศึกษา หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จนถึงวันที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อนุมัติปริญญา
10) การได้รับทุนการศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่เรียนดีจะได้รับทุนการศึกษาซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ของสถาบันที่ได้กาหนดไว้
รวมถึงการสนับสนุนทุนการศึกษาจากองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ
11) การได้รับเกียรตินิยม หมายถึง นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี หลังสาเร็จการศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะพิจารณาให้เกียรตินิยมตามหลักเกณฑ์ของสถาบันที่ได้กาหนดไว้

3.2 สมมติฐานของการวิจัย
ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้กาหนดสมมติฐานจากกรอบแนวคิดการวิจัย เฉพาะปัจจัยส่วนบุคคล
และปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ผู้สาเร็จการศึกษาที่มี ส ถานะการได้งานทาแตกต่างกันจะมีผ ลต่ อ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ผู้สาเร็จการศึกษาที่อยู่ในประเภทองค์กรที่ทางานแตกต่างกันจะมีผล
ต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที่ 3 ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาที่ มี ร ะดั บ ต าแหน่ ง งานแตกต่ า งกั น จะมี ผ ลต่ อ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 4 ผู้สาเร็จการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกันจะมีผล
ต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคณะที่สาเร็จการศึกษาแตกต่างกัน
จะมีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านหลักสูตรที่ศึกษาแตกต่างกันจะมี
ผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านเกรดเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธ์กับ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา
สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านระยะเวลาที่ศึกษามีความสัมพันธ์
กับความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา
สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการได้รับทุนการศึกษาแตกต่างกัน
จะมีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการได้รับเกียรตินิยมแตกต่างกัน
จะมีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน

3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.3.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เป็นผู้สาเร็ จการศึกษาที่ได้งานทาแล้ว จากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2557-2559 โดยมีจานวนหน่วยงานทั้งหมด 11 คณะ
1 วิทยาลัย รวมจานวน 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
การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมและเชื่อถือได้ โดยใช้วิธีการคานวณจากสูตรของ
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 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จานวน 378 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใช้ วิ ธี สุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบแบ่ ง ชั้ น (Stratified Random
Sampling) โดยจาแนกเป็นรายปีการศึกษา ในแต่ละรายปีการศึกษาจาแนกเป็นรายคณะ และกาหนด
จานวนตัวอย่างตามสัดส่วนประชากรแต่ละระดับชั้นและระดับคณะ เพื่อกระจายโอกาสในการเลือก
จากนั้นใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยเลือกจากผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา
แล้วในสัดส่วนที่กาหนดไว้แบบไม่เจาะจง โดยมีจานวนทั้งสิ้น 11 คณะ 1 วิทยาลัย จานวน 7,037 คน
ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 378 คน โดยมีรายละเอียดแสดง ดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 จานวนประชากรและจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา จาแนกตามคณะและปีการศึกษา
ที่สาเร็จ
คณะ
รศ.
บธ.
พศ.
สป.
พค.
ภส.
พม.
นต.
ทท.
นน.
สว.
วช.
รวม

ปีการศึกษา 2557
จานวนผู้ที่ จานวนกลุ่ม
ได้งานทา
ตัวอย่าง
789
42
652
35
192
10
238
13
101
5
161
9
199
11
92
5
47
3
58
3
64
3
46
2
2,639
142

ปีการศึกษา 2558
จานวนผู้ที่ได้ จานวนกลุ่ม
งานทา
ตัวอย่าง
638
34
579
31
162
9
226
12
90
5
73
4
131
7
83
4
62
3
92
5
115
6
50
3
2,301
124

ปีการศึกษา 2559
รวม
จานวนผู้ที่ จานวนกลุ่ม จานวนผู้ที่ จานวนกลุ่ม
ได้งานทา
ตัวอย่าง
ได้งานทา
ตัวอย่าง
457
25
1,884
101
496
27
1,727
93
224
12
578
31
176
9
640
34
113
6
304
16
100
5
334
18
202
11
532
29
102
5
277
15
49
3
158
8
58
3
208
11
77
4
256
14
43
2
139
7
2,097
113
7,037
378
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3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ จัดทาแบบสอบถามขึ้นมา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยศึกษา
ผลงานจากเอกสาร วิทยานิ พนธ์ และตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการสร้ า ง
แบบสอบถามเพื่อให้ครอบคลุมประเด็นคาถาม ซึ่งส่งผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูลของทุกกลุ่มตัวอย่าง
ตามลักษณะของตัวแปร ซึ่งประกอบด้วยคาถามปลายปิด เพื่อให้ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้ตรงกับ
ข้อเท็จจริงของตนเอง และแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ตอบคาถามสามารถแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างเสรี โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ สถานะการได้งานทา การนาวุฒิการศึกษาไปใช้ประกอบ
อาชีพ ประเภทองค์กรที่ทางาน ระดับตาแหน่งงาน และประสบการณ์ในการทางาน
ตอนที่ 2 ปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ คณะที่สาเร็จการศึกษา หลักสูตรที่ศึกษา
เกรดเฉลี่ยสะสม ระยะเวลาเฉลี่ ยที่ศึกษา การได้รับ ทุนการศึกษา (ได้รับ/ไม่ได้รับ ) และการได้รับ
เกียรตินิยม (ได้รับ/ไม่ได้รับ)
ตอนที่ 3 ปั จ จั ย ความก้ า วหน้ า ในอาชี พ หลั ง ส าเร็ จ การศึ ก ษา ได้ แ ก่ ลั ก ษณะงานที่ ท า
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความมั่นคงในการทางาน
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ข้อเสนอแนะการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อความก้าวหน้า
ในงาน
โดยแบบสอบถามตอนที่ 3 ได้ ก าหนดเกณฑ์ก ารให้ ค ะแนนเป็ น มาตราส่ ว นประมาณค่า
(Rating Scale) มีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ ดังนี้
ระดับมากที่สุด
5 คะแนน
ระดับมาก
4 คะแนน
ระดับปานกลาง
3 คะแนน
ระดับน้อย
2 คะแนน
ระดับน้อยที่สุด
1 คะแนน
สาหรับข้อมูลระดับ ความก้าวหน้าในอาชีพ ได้ทาการหาค่าเฉลี่ยคะแนนเป็นรายกลุ่ม โดย
ก าหนดเกณฑ์ ค วามคิ ด เห็ น พิ จ ารณาค่ า เฉลี่ ย แต่ ล ะระดั บ แบบอิ ง เกณฑ์ (Criterion Reference)
5 ระดับ การกาหนดเกณฑ์จะต้องให้ทุกระดับมีช่วงคะแนนเท่ากัน เป็นคะแนนสูงสุด คือ 5 คะแนน
ต่าสุด 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
ระดับมากที่สุด
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 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลจาก 2 แหล่ง คือ
1) รวบรวมข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลบริการการศึกษา ซึ่งข้อมูลที่ได้รวบรวมนี้เป็น
ข้อมูลนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา และได้งานทาแล้วในปีการศึกษา 2557-2559 จานวน 7,037 คน
2) รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จากการจัดทาแบบสอบถามออนไลน์ (Google
Form) โดยส่งไปตามรายชื่ออีเมลของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาแล้วเป็นผู้ตอบ
แบบสอบถาม และตอบกลับมา จานวน 378 คน และได้เก็บข้อมูลตัวอย่างเผื่อความคาดเคลื่อนจาก
การเก็บข้อมูลไม่ได้ จานวน 90 คน รวมทั้งสิ้น 468 คน
3) ผู้ วิจั ย น าข้อมูล ที่ได้ม าวิเคราะห์ ข้ อ มูล ทางสถิติ และนามาประมวลผลเสนอเป็ น
ผลการวิจัย

3.6 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การวิจัยโดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นจาเป็นต้องคานึงถึงความถูกต้องตาม
หลักวิชาการ โดยเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลต้องมีคาถามที่สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยได้อย่างครบถ้วน โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
3.6.1 ก าหนดค าถามจากตั ว แปรที่ ศึก ษา โดยศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี แ ละ
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ก าหนดขอบข่ า ยให้ ต รงตามเนื้ อ หา (Content Validity) ผู้ วิ จั ย ได้ น า
แบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบหาความตรงของเนื้อหา
โดยใช้แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบเครื่องมือ จากนั้นจึงนาผลจากการพิจารณาคานวณค่าดัชนี
ความสอดคล้ อ ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) จ านวน 5 ท่ า น พบว่ า ค่ า ดั ช นี
ความสอดคล้องของคาถามทุกข้อเกิน 0.5 (ดังภาคผนวก ข) จึงใช้ในการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้
3.6.2 การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability Test) ก่อนที่จะนาแบบสอบถามไปใช้เก็บ
ข้อมูลจริง ผู้วิจัยได้มีการนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดสอบ (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาโดยเลือกนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาและได้งานทาแล้วจานวน 30 คน ผลการทดสอบพบว่า
ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้มีค่าเท่ากับ .962 (ดังภาคผนวก ง)

3.7 วิธีประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล
3.7.1 การประมวลผลข้อมูล ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
3.7.2 การวิเคราะห์ข้อมูล จากการวิจัยนี้ได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม
และระบบฐานข้อมูลบริการการศึกษา โดยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
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1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะโดยทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
(1) การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (t-test) เป็นการวิเคราะห์หา
ความแตกต่างของความก้าวหน้ าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริห าร
ศาสตร์ จาแนกตามตัวแปรอิสระ
(2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance)
เป็นการวิเคราะห์หาความแตกต่างของความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา จากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จาแนกตามตัวแปรอิสระ และเมื่อพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ จะทาการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ (Multiple Comparison) โดยวิธีการ
ทดสอบของ LSD (Least Significant Difference)
(3) การวิ เ คราะห์ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient) เป็นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกี่ยวกับ เกรดเฉลี่ยสะสม และระยะเวลาเฉลี่ยที่ศึกษากับตัวแปรตาม คือ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความก้าวหน้าในอาชีพของ
ผู้สาเร็จการศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ” ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากกลุ่ม
ประชากรที่เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ได้ งานทาแล้ว ในปีการศึกษา
2557-2559 จานวน 7,037 คน ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ทาการสุ่มตัวอย่างมาจากกลุ่มผู้สาเร็จการศึกษา
ที่ ไ ด้ ง านท าแล้ ว โดยได้ จั ด ส่ ง แบบสอบถามไปยั ง ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาทางออนไลน์ และได้ รั บ
แบบสอบถามตอบกลับมา จานวน 468 ตัวอย่าง จากนั้นได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์และสามารถนาเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาแนกออกเป็น 4 ประเด็น ดังนี้
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยสนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพ
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
4.4 ปัจจัยที่ส่งเสริมให้มคี วามก้าวหน้าในอาชีพ

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นซึ่งเป็นการศึกษาข้อมูลของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2557-2559 ที่ได้ตอบแบบสอบถามกลับคืนมา เป็นจานวนทั้งสิ้น
468 ชุด โดยจาแนกตามข้อมูล ดังต่อไปนี้
4.1.1 ข้ อ มู ล ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ได้แก่ สถานะการได้ง านทา การนาวุฒิ การศึ กษาไปใช้
ประกอบอาชี พ ประเภทองค์ ก รที่ ท างาน ระดั บ ต าแหน่ ง งาน และประสบการณ์ ใ นการท างาน
ดังตารางที่ 4.1

48
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ข้อมูลพื้นฐานปัจจัยส่วนบุคคล
1. สถานะการได้งานทา
1) ไม่มีงานทาก่อนเข้าศึกษาและได้งานทาหลังจบการศึกษา
2) ได้งานทาขณะศึกษาอยู่
3) มีงานทาก่อนเข้าศึกษาและได้งานใหม่ทาหลังจบการศึกษา
4) มีงานทาก่อนเข้าศึกษาและอยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา
5) อื่น ๆ
2. การนาวุฒิการศึกษาไปใช้ประกอบอาชีพ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) ไม่ได้นาวุฒิการศึกษาไปใช้ประโยชน์
2) ใช้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
3) ใช้ประกอบในการปรับวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น
4) ใช้ประกอบในการเลื่อนตาแหน่งงานที่สูงขึ้น
5) ใช้ประกอบในการปรับเงินเดือนที่สูงขึ้น
6) ใช้สมัครงาน
7) อื่น ๆ
8) เลือกมากกว่า 1 ข้อ
3. ประเภทองค์กรที่ทางาน
1) เป็นองค์กรธุรกิจไทยที่มีการลงทุนเฉพาะภายในประเทศไทย
2) เป็นองค์กรธุรกิจไทยที่มีการลงทุนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
3) เป็นองค์กรธุรกิจต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศไทย
4) เป็นองค์กรธุรกิจต่างชาติที่ลงทุนในต่างประเทศ
5) เป็นองค์กรระหว่างประเทศ
6) เป็นองค์กรของรัฐ
7) เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ
8) เป็นองค์กรไม่แสวงหากาไร
9) ธุรกิจส่วนตัว/กิจการครอบครัว
10) อื่น ๆ
4. ระดับตาแหน่งงาน
1) ระดับปฏิบัติการ (ระดับผู้ปฏิบัติงาน)
2) ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ (ระดับควบคุมการปฏิบัติงาน/หัวหน้า
งาน)

จานวน
(คน)
468
63
40
120
243
2
468
66
5
98
30
22
66
28
153
468
64
93

ร้อยละ
100.00
13.46
8.55
25.64
51.92
0.43
100.00
14.10
1.07
20.94
6.41
4.70
14.10
5.98
32.69
100.00
13.68
19.87

62
4
8
154
44
5
26
8
468
196
120

13.25
0.85
1.71
32.91
9.40
1.07
5.56
1.71
100.00
41.88
25.64
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ข้อมูลพื้นฐานปัจจัยส่วนบุคคล
3) ผู้บริหารระดับกลาง (ระดับบริหารจัดการ)
4) ผู้บริหารระดับสูง (ระดับวางแผนกลยุทธ์)
5) อื่น ๆ
5. ประสบการณ์ในการทางาน
1) น้อยกว่า 1 ปี
2) 1-5 ปี
3) 6-10 ปี
4) 11-15 ปี
5) 16-20 ปี
6) มากกว่า 20 ปี

จานวน (คน)
102
33
17
468
12
168
95
62
79
52

ร้อยละ
21.79
7.05
3.63
100.00
2.56
35.90
20.30
13.25
16.88
11.11

ผลการศึกษาจากตารางที่ 4.1 พบว่า
1) สถานะการได้งานทา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษาและอยู่ในสาย
งานเดิมหลังจบการศึกษา มีจานวนเกินกว่ากึ่งหนึ่ง จานวน 243 คน (ร้อยละ 51.92) รองลงมา คือ
มีงานทาก่อนเข้าศึกษาและได้งานใหม่ทาหลังจบการศึกษา จานวน 120 คน (ร้อยละ 25.64) ไม่มีงาน
ทาก่อนเข้าศึกษาและได้งานทาหลังจบการศึกษา จานวน 63 คน (ร้อยละ 13.46) ได้งานทาขณะ
ศึกษาอยู่ จานวน 40 คน (ร้อยละ 8.55) และน้อยที่สุด คือ อื่น ๆ เช่น ทาธุรกิจส่วนตัว จานวน 2 คน
(ร้อยละ 0.43)
2) การนาวุฒิการศึกษาไปใช้ประกอบอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่นาวุฒิการศึกษา
ไปประกอบอาชีพ โดยการน าไปใช้ ปรับวุฒิ การศึกษาที่สู งขึ้น มีจานวนมากที่สุ ด จานวน 98 คน
(ร้อยละ 20.94) รองลงมา คือ ไม่ได้นาวุฒิการศึกษาไปใช้ประโยชน์ จานวน 66 คน (ร้อยละ 14.10)
ใช้สมัครงาน จานวน 66 คน (ร้อยละ 14.10) ใช้ประกอบการเลื่อนตาแหน่งงานที่สูงขึ้น จานวน 30
คน (ร้อยละ 6.41) ใช้ประกอบอื่น ๆ เช่น นามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ประกอบธุรกิจส่วนตัว
และใช้ในการบริ ห ารงาน เป็ น ต้น จานวน 28 คน (ร้อยละ 5.98) ใช้ประกอบการปรับ เงิ น เดื อ น
ที่สูงขึ้น จานวน 22 คน (ร้อยละ 4.70) และน้อยที่สุด คือ ใช้ประกอบในการศึกษาต่อปริญญาเอก
จานวน 5 คน (ร้อยละ 1.07)
3) ประเภทองค์กรที่ทางาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ทางานในองค์กรของรัฐ มีจานวน
มากที่สุด จานวน 154 คน (ร้อยละ 32.91) รองลงมา คือ ทางานในองค์กรธุรกิจไทยที่มีการลงทุนทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ จานวน 93 คน (ร้อยละ 19.87) ทางานในองค์กรธุรกิจไทยที่มีการ
ลงทุนเฉพาะภายในประเทศไทย จานวน 64 คน (ร้อยละ 13.68) ทางานในองค์กรธุรกิจต่างชาติที่มา
ลงทุนในประเทศไทย จานวน 62 คน (ร้อยละ 13.25) ทางานในองค์กรรัฐวิสาหกิจ จานวน 44 คน
(ร้อยละ 9.40) ทางานธุรกิจส่วนตัว/กิจการครอบครัว จานวน 26 คน (ร้อยละ 5.56) ทางานในองค์กร

50
อื่น ๆ เช่น ธุรกิจการบิน และสถาบันการศึกษา และทางานในองค์กรระหว่างประเทศ มีจานวนเท่ากัน
8 คน (ร้อยละ 1.71) ทางานในองค์กรไม่แสวงหากาไร จานวน 5 คน (ร้อยละ 1.07) และน้อยที่สุด
คือ ทางานในองค์กรธุรกิจต่างชาติที่ลงทุนในต่างประเทศ จานวน 4 คน (ร้อยละ 0.85)
4) ระดับตาแหน่งงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ทางานอยู่ในตาแหน่งระดับปฏิบัติการ
(ระดับผู้ปฏิบัติงาน) มีจานวนมากที่สุด จานวน 196 คน (ร้อยละ 41.88) รองลงมา คือ ผู้บริหารระดับ
ปฏิบัติการ (ระดับควบคุมการปฏิบัติงาน/หัวหน้างาน) จานวน 120 คน (ร้อยละ 25.64) ผู้บริหาร
ระดับกลาง (ระดับบริหารจัดการ) จานวน 102 คน (ร้อยละ 21.79) ผู้บริหารระดับสูง (ระดับวางแผน
กลยุทธ์) จานวน 33 คน (ร้อยละ 7.05) และน้อยที่สุด คือ ระดับตาแหน่งอื่น ๆ (อาจารย์ นักวิชาการ)
จานวน 17 คน (ร้อยละ 3.63)
5) ประสบการณ์ในการทางาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการทางาน
1-5 ปี มีจานวนมากที่สุด จานวน 168 คน (ร้อยละ 35.90) รองลงมา คือ ทางาน 6-10 ปี มีจานวน
95 คน (ร้อยละ 20.30) ทางาน 16-20 ปี จานวน 79 คน (ร้อยละ 16.88) ทางาน 11-15 ปี จานวน
62 คน (ร้อยละ 13.25) ทางานมากกว่า 20 ปี จานวน 52 คน (ร้อยละ 11.11) และน้อยที่สุด คือ
ทางานน้อยกว่า 1 ปี จานวน 12 คน (ร้อยละ 2.56)
4.1.2 ข้อมูลปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ คณะที่สาเร็จการศึกษา หลักสูตรที่
ศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม ระยะเวลาเฉลี่ยที่ศึกษา การได้รับทุนการศึกษา (ได้รับ/ไม่ได้รับ) และการ
ได้รับเกียรตินิยม (ได้รับ/ไม่ได้รับ) ดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
ข้อมูลพืน้ ฐานปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1. คณะ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะสถิติประยุกต์
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะภาษาและการสื่อสาร
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะนิติศาสตร์
คณะการจัดการการท่องเที่ยว
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยนานาชาติ

จานวน (คน)
468
113
80
55
57
22
18
29
25
16
17
30
6

ร้อยละ
100.00
24.70
17.09
11.75
12.18
4.70
3.85
6.20
5.34
3.42
3.63
6.41
1.28
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
ข้อมูลพืน้ ฐานปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. หลักสูตร
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
3. ระยะเวลาที่ศึกษา
1) ≤ 2.50 ปี
2) 2.51-3.00 ปี
3) 3.01-3.50 ปี
4) 3.51-4.00 ปี
5) > 4.00 ปีขึ้นไป
4. เกรดเฉลี่ยสะสม
1) ≤ 3.24 คะแนน
2) 3.25-3.49 คะแนน
3) 3.50-3.74 คะแนน
4) 3.75-4.00 คะแนน
5. การได้รับทุนการศึกษา
1) ไม่ได้รับทุน
2) ได้รับทุนส่งเสริมประเภทที่ 1
3) ได้รับทุนส่งเสริมประเภทที่ 2
4) ได้รับทุนส่งเสริมประเภทที่ 3
5) ทุนเรียนดี
6) ทุนสนับสนุนการทาวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์
7) ทุนอื่น ๆ
6. การได้รับเกียรตินิยม
1) ไม่ได้รับ
2) ได้รับ

จานวน (คน)
468
136
332
468
320
60
29
17
42
468
109
179
118
62
468
414
14
21
1
1
5
12
468
414
54

ร้อยละ
100.00
29.06
70.94
100.00
68.38
12.82
6.20
3.63
8.97
100.00
23.29
38.25
25.21
13.25
100.00
88.46
2.99
4.49
0.21
0.21
1.07
2.25
100.00
88.46
11.54

ผลการศึกษาจากตารางที่ 4.2 พบว่า
1) คณะที่สาเร็จการศึกษา พบว่า จานวนกลุ่มตัวอย่างที่สาเร็จการศึกษามาจาก
คณะรั ฐ ประศาสนศาสตร์ มี จ านวนมากที่ สุ ด จ านวน 113 คน (ร้ อ ยละ 24.70) รองลงมา คื อ
คณะบริหารธุรกิจ จานวน 80 คน (ร้อยละ 17.09) คณะสถิติประยุกต์ จานวน 57 คน (ร้อยละ 12.18)
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ จานวน 55 คน (ร้อยละ 11.75) คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม จานวน
30 คน (ร้อยละ 6.41) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จานวน 29 คน (ร้อยละ 6.20) คณะนิติศาสตร์
จ านวน 25 คน (ร้ อยละ 5.34) คณะพัฒ นาสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม จ านวน 22 คน (ร้อยละ 4.70)
คณะภาษาและการสื่อสาร จานวน 18 คน (ร้อยละ 3.85) คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
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จานวน 17 คน (ร้อยละ 3.63) คณะการจัดการการท่องเที่ยว จานวน 16 คน (ร้อยละ 3.42) และน้อย
ที่สุด คือ วิทยาลัยนานาชาติ จานวน 6 คน (ร้อยละ 1.28)
2) หลักสูตรที่ศึกษา พบว่า จานวนกลุ่ มตัวอย่างส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษามาจาก
หลักสูตรภาคพิเศษ จานวน 332 คน (ร้อยละ 70.94 ) รองลงมา คือ หลักสูตรภาคปกติ จานวน 136
คน (ร้อยละ 29.06 )
3) ระยะเวลาที่ศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่สาเร็จการศึกษา ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลา
ในการศึกษาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.50 ปี จานวน 320 คน (ร้อยละ 68.38 ) รองลงมา คือ ใช้เวลา
2.51-3.00 ปี จานวน 60 คน (ร้อยละ 12.82) ใช้เวลามากกว่า 4 ปี จานวน 42 คน (ร้อยละ 8.97) ใช้
เวลา 3.01-3.50 ปี จานวน 29 คน (ร้อยละ 6.20) และน้อยที่สุด คือ ใช้เวลา 3.51-4.00 ปี จานวน
17 คน (ร้อยละ 3.63)
4) เกรดเฉลี่ ย สะสม พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ไ ด้ เ กรดเฉลี่ ย 3.25-3.49 คะแนน
มีจานวนมากที่สุด จานวน 179 คน (ร้อยละ 38.25) รองลงมา คือ ได้เกรดเฉลี่ย 3.50-3.74 คะแนน
จานวน 118 คน (ร้อยละ 25.21) ได้เกรดเฉลี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.24 คะแนน จานวน 109 คน
(ร้อยละ 23.29) และน้อยที่สุด คือ ได้เกรดเฉลี่ย 3.74-4.00 คะแนน จานวน 62 คน (ร้อยละ 13.25)
5) การได้รับทุนการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ไม่ได้รับทุนการศึ กษา
มีจานวน 414 คน (ร้อยละ 88.46) รองลงมา คือ ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 จานวน 21
คน (ร้อยละ 4.49) ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 จานวน 14 คน (ร้อยละ 2.99) ได้รับทุน
อื่น ๆ เช่น ทุนจากต้นสังกัด ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ และทุน APM ของคณะ เป็นต้น จานวน 12
คน (ร้อยละ 2.25) ได้รับทุนสนับสนุนการทาวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ จานวน 5 คน
(ร้อยละ 1.07) และน้อยที่สุด ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3 และทุนเรียนดี จานวนเท่ากัน 1
คน (ร้อยละ 0.21)
6) การได้ รั บ เกี ย รติ นิ ย ม พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ เกี ย รติ นิ ย ม
มีจานวน 414 คน (ร้อยละ 88.46) รองลงมา คือ ได้รับเกียรตินิยม จานวน 54 คน (ร้อยละ 11.54)

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยสนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพ
จากการสารวจระดับความระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความก้าวหน้าในอาชีพ โดยกลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็ นในด้าน
ลักษณะงานที่ทา ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และด้านความมั่นคงในการทางาน ดังตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.3 แสดงค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของปั จ จั ย ด้ า นความก้ า วหน้ า ในอาชี พ
ของผู้สาเร็จการศึกษา จาแนกตามลักษณะงานที่ทา ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และ
ความมั่นคงในการทางาน
(n = 468)
ความก้าวหน้าในอาชีพ
1. ลักษณะงานที่ทา
1) หลังสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก
ท่านได้ทางานตรงกับสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา
2) หลังสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก
ท่านมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการวิเคราะห์ มีเหตุ
มีผลเพื่อการตัดสินใจ ได้ดีกว่าตอนที่ยังไม่ได้เข้ามาศึกษาต่อ
3) ลักษณะงานที่ทาหลังสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรื อ
ระดับปริญญาเอก ท่านมีอิสระในการทางานมากขึ้น
4) หลังสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก
ท่านได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทางาน
5) การมี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บปริ ญญาโทหรื อระดั บ ปริญญาเอก
เป็ น สิ่ งที่ ช่ว ยเพิ่ มความน่ าเชื่ อ ถื อ และได้ รับ การยอมรับจาก
ผู้ร่วมงานในองค์กร
ค่าเฉลี่ยรวม
2. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
1) ท่านสามารถนาความรู้ความสามารถหลังสาเร็จการศึกษามา
พัฒนางานให้มีคุณภาพและมีปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ทาให้ได้
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
2) การน าความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ หลั งสาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก มาใช้พัฒนา
กระบวนการทางานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร ส่งผลต่อการ
เลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น
3) การน าความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ หลั งสาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก มาใช้พัฒนา
กระบวนการท างานให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายองค์ ก ร ส่ ง ผลต่ อ
ค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น
4) การมี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บปริ ญญาโทหรื อระดั บ ปริญญาเอก
เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ในการพิจารณาการเลื่อนตาแหน่งที่
สูงขึ้น
5) การมี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บปริ ญญาโทหรื อระดั บ ปริญญาเอก
เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทน
ค่าเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(xˉ )
(S.D.)

ระดับ
ความ
คิดเห็น

3.51

1.14

มาก

4.15

.72

มาก

3.53

.97

มาก

3.86

.81

มาก

4.03

.79

มาก

3.82

.66

มาก

3.67

.84

มาก

3.67

.88

มาก

3.57

.91

มาก

3.49

1.06

มาก

3.36

1.14

3.55

.78

ปาน
กลาง
มาก
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
ความก้าวหน้าในอาชีพ
3. ความมั่นคงในการทางาน
1) หน่ ว ยงานมี ร ะบบหรื อ กระ บวนการพั ฒ นาเส้ น ทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพตามสายงานท่านอย่างชัดเจน
2) หน่ ว ยงานส่ งเสริ มและเปิ ด โอกาสให้ ท่ า นได้พั ฒ นาความรู้
ใหม่ ๆ ที่ทันสมัยทันเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง
3) งานที่ท่านทาเป็นงานที่เหมาะสมตรงกับสาขาวิชาที่สาเร็จ
การศึกษามา และสามารถทาได้ดีมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ
4) การที่มีวุฒิการศึกษาสูง เป็นการสร้างความก้าวหน้าและมี
ความมั่นคงในอาชีพ
5) ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ท่ า นท า ได้ รั บ การยอมรั บ จ า ก
ผู้บังคับบัญชา และจากเพื่อนร่วมงาน
ค่าเฉลี่ยรวม
ภาพรวม

หมายเหตุ: ระดับค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00
ระดับค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20
ระดับค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40
ระดับค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60
ระดับค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80

ค่าเฉลี่ย
(xˉ )

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความ
คิดเห็น

3.51

.96

มาก

3.78

.86

มาก

3.63

1.02

มาก

3.84

.86

มาก

4.02

.73

มาก

3.75
3.71

.70
.64

มาก
มาก

ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ระดับน้อยที่สุด

ผลการศึกษาจากตารางที่ 4.3 จากผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้า
ในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา ด้านลักษณะงานที่ทา ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และด้านความ
มั่นคงในการทางาน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ด้านลักษณะงานที่ทา เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.82 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพ ข้อ 2 หลังสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก
ท่านมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการวิเคราะห์ มีเหตุมีผลเพื่อการตัดสินใจ ได้ดีกว่าตอนที่ยัง
ไม่ได้เข้ามาศึกษาต่อ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.15 ซึ่งมากที่สุด รองลงมา คือ ข้อ 5 การมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและได้รับการ
ยอมรับจากผู้ร่วมงานในองค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ข้อ 4 หลังสาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก ท่านได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทางาน อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ข้อ 3 ลักษณะงานที่ทาหลังสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับ
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ปริญญาเอก ท่านมีอิสระในการทางานมากขึ้น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 และน้อยที่สุด
คือ ข้อ 1 หลังสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก ท่านได้ทางานตรงกับสาขาวิชา
ที่สาเร็จการศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51
2) ด้านค่าตอบแทนและสวัส ดิการ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อ เรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพ ข้อ 1 ท่านสามารถนาความรู้ความสามารถหลังสาเร็จ
การศึกษามาพัฒนางานให้มีคุณภาพและมีปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ทาให้ได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม และ
ข้อ 2 การนาความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ หลังสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับ
ปริญญาเอก มาใช้พัฒนากระบวนการทางานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร ส่งผลต่อการเลื่อนตาแหน่งที่
สูงขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากันอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ข้อ 3
การนาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ หลังสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับ
ปริญญาเอก มาใช้พัฒนากระบวนการทางานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร ส่งผลต่อค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ข้อ 4 การมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญา
เอก เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ในการพิจารณาการเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.49 และน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 การมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก เป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36
3) ด้านความมั่นคงในการทางาน เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ มาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อ เรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพ ข้อ 5 ผลการปฏิบัติงานที่ท่านทา ได้รับการยอมรับจาก
ผู้บังคับบัญชา และจากเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
รองลงมา คือ ข้อ 4 การที่มีวุฒิการศึกษาสูง เป็นการสร้างความก้าวหน้าและมีความมั่นคงในอาชีพ
อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ข้อ 2 หน่วยงานส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ท่านได้ พัฒ นา
ความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันสมัยทันเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ข้อ 3
งานที่ท่านทาเป็นงานที่เหมาะสมตรงกับสาขาวิชาที่สาเร็จการศึ กษามา และสามารถทาได้ดีมีโอกาส
ก้าวหน้าในอาชีพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และน้อยที่สุด คือ ข้อ 1 หน่วยงานมีระบบ
หรือกระบวนการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพตามสายงานท่านอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51
สรุ ป ภาพรวมระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความก้ า วหน้ า ในอาชี พ ของผู้ ส าเร็ จ
การศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยเรียงลาดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่
ด้านลักษณะงานที่ทา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.82 รองลงมา คือ ด้านความมั่นคงในการทางาน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.55 และใน
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 อยู่ในระดับมาก
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4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความก้าวหน้าในอาชีพของ
ผู้สาเร็จการศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” ผู้วิจัยได้กาหนดสมมติฐาน ไว้ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ผู้สาเร็จการศึกษาที่มีส ถานะการได้งานทาแตกต่างกันจะมีผ ลต่ อ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ผู้สาเร็จการศึกษาที่อยู่ในประเภทองค์กรที่ทางานแตกต่างกันจะมีผล
ต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที่ 3 ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาที่ มี ร ะดั บ ต าแหน่ ง งานแตกต่ า งกั น จะมี ผ ลต่ อ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 4 ผู้สาเร็จการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกันจะมีผล
ต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคณะที่สาเร็จการศึกษาแตกต่างกัน
จะมีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านหลักสูตรที่ศึกษาแตกต่างกันจะมี
ผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านเกรดเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธ์กับ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา
สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านระยะเวลาที่ศึกษามีความสัมพันธ์
กับความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา
สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการได้รับทุนการศึกษาแตกต่างกัน
จะมีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการได้รับเกียรตินิยมแตกต่างกัน
จะมีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน
4.3.1 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความก้าวหน้าในอาชีพ
ของผู้สาเร็จการศึกษา
สมมติ ฐ านที่ 1 ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาที่ มี ส ถานะการได้ ง านท าแตกต่ า งกั น จะมี ผ ลต่ อ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน
การวิ เ คราะห์ ห าความแตกต่ า งระหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลด้ า นสถานะการได้ ง านท ากั บ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านลักษณะงานที่ทา ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
และด้านความมั่นคงในการทางาน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มที่มี
สถานะการได้งานทาแตกต่า งกั น 5 กลุ่ ม ได้แก่ ไม่มีงานทาก่อนเข้ าศึ ก ษาและได้ งานทาหลั ง จบ
การศึกษา ได้งานทาขณะศึกษาอยู่ มีงานทาก่อนเข้าศึกษาและได้งานใหม่ทาหลังจบการศึกษา มีงาน
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ทาก่อนเข้าศึกษาและอยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา และอื่น ๆ เช่น ทาธุรกิจส่วนตัว ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 เปรียบเทียบความแตกต่างความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านลักษณะ
งานที่ทา ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความมั่นคงในการทางาน จาแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านสถานะการได้งานทา
สถานการได้งานทา
ลักษณะงานที่ทา
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ความมั่นคงในการทางาน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ภาพรวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
1.72
199.85
201.56
17.27
266.18
283.45
4.17
222.71
226.880
5.93
185.89
191.814

df
4
463
467
4
463
467
4
463
467
4
463
467

MS
.43
.43

F
.99

Sig.
.41

4.32
.58

7.51

.00**

1.04
.48

2.17

.07

1.48
.40

3.69

.01**

หมายเหตุ: **มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างความก้าวหน้าในอาชีพ
ของผู้สาเร็จการศึกษาด้านลักษณะงานที่ทา ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความมั่นคงในการทางาน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานะการได้งานทาแตกต่างกัน มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จ
การศึกษาด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่กาหนดไว้
เมื่อจาแนกรายด้าน พบว่า สถานะการได้งานทาที่แตกต่างกัน มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพ
ของผู้สาเร็จการศึกษาด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ .01 จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สุด
(Least Significant Difference: LSD) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 4.5
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ตารางที่ 4.5 การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานะการได้งานทา
สถานะการได้งานทา

xˉ

(1) ไม่มีงานทาก่อนเข้าศึกษาและได้งานทาหลังจบ
การศึกษา
(2) ได้งานทาขณะศึกษาอยู่
(3) มีงานทาก่อนเข้าศึกษาและได้งานใหม่ทาหลังจบ
การศึกษา
(4) มีงานทาก่อนเข้าศึกษาและอยู่ในสายงานเดิมหลัง
จบการศึกษา
(5) อื่น ๆ

3.74

สถานะการได้งานทา
(1) (2)
(3)
(4)
3.74 3.76 3.73 3.37
-.02
.01 .37*

(5)
4.50
-.76

3.76
3.73

-

-

.03
-

.39*
.36*

-.74
-.77

3.37

-

-

-

-

-1.13*

4.50

-

-

-

-

-

หมายเหตุ: *มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.5 การวิเคราะห์ ความแตกต่า งเป็ นรายคู่ ข องความก้าวหน้า ในอาชี พ ของ
ผู้ ส าเร็ จ การศึกษาด้านค่าตอบแทนและสวัส ดิการ จาแนกตามสถานะการได้งานทา พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีสถานะการได้งานทาต่างกันมีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพ ของผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจานวน 4 คู่ ได้แก่ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่มีงานทาก่อนเข้าศึกษาและได้งานทาหลังจบการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ได้งานทาขณะ
ศึ ก ษาอยู่ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ง านท าก่ อ นเข้ า ศึ ก ษา และได้ ง านใหม่ ท าหลั ง จบการศึ ก ษา
มีความก้าวหน้าในอาชีพด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีงานทาก่อนเข้า
ศึกษาและอยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา และกลุ่มตัวอย่างที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษาและอยู่ใน
สายงานเดิมหลังจบการศึกษา มีความก้าวหน้าในอาชีพด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ น้อยกว่ากลุ่ม
อื่น ๆ เช่น ทาธุรกิจส่วนตัว
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ตารางที่ 4.6 การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จ
การศึกษาโดยภาพรวม จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานะการได้งานทา

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

สถานะการได้งานทา
สถานะการได้งานทา
(1) (2)
(3)
(4)
xˉ
3.86 3.80 3.81 3.60
ไม่ มี ง านท าก่ อ นเข้ า ศึ ก ษาและได้ งานท าหลั งจบ 3.86 .06
.05
.26*
การศึกษา
ได้งานทาขณะศึกษาอยู่
3.80 -.01
.20
มีงานทาก่อนเข้าศึกษาและได้งานใหม่ทาหลังจบ 3.81 .21*
การศึกษา
มีงานทาก่อนเข้าศึกษาและอยู่ในสายงานเดิมหลัง 3.60 จบการศึกษา
อื่น ๆ
4.07 -

(5)
4.07
-.21
-.27
-.26
-.47
-

หมายเหตุ: *มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.6 การวิเคราะห์ ความแตกต่า งเป็ นรายคู่ ข องความก้าวหน้า ในอาชี พ ของ
ผู้สาเร็จการศึกษาโดยภาพรวม จาแนกตามสถานะการได้งานทา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานะการได้
งานทาต่างกัน มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจานวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ ไม่มีงานทาก่อนเข้าศึกษาและได้
งานทาหลังจบการศึกษา มีความก้าวหน้าในอาชีพโดยภาพรวมมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีงานทาก่ อน
เข้าศึกษาและอยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา และกลุ่มตัวอย่างที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษาและได้
งานใหม่ทาหลังจบการศึกษา มีความก้าวหน้าในอาชีพโดยภาพรวมมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีงานทา
ก่อนเข้าศึกษาและอยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา
สมมติฐานที่ 2 ผู้สาเร็จการศึกษาที่ อยู่ในประเภทองค์กรที่ทางานแตกต่างกันจะมีผ ลต่ อ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน
การวิเคราะห์ หาความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่ว นบุคคลด้านประเภทองค์กรที่ทางานกั บ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านลักษณะงานที่ทา ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
และด้านความมั่นคงในการทางาน จากสถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร์ เมื่อเปรียบเทียบกลุ่ม
ประเภทองค์ ก รที่ ท างานแตกต่ า งกั น 8 กลุ่ ม ได้ แ ก่ เป็ น องค์ ก รธุ ร กิ จ ไทยที่ มี ก ารลงทุ น เฉพาะ
ภายในประเทศไทย เป็นองค์กรธุรกิจไทยที่มีการลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นองค์กร
ธุรกิจต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศไทย เป็นองค์กรธุรกิจต่างชาติที่ลงทุนในต่างประเทศ เป็นองค์กร
ระหว่างประเทศเป็นองค์กรของรัฐ เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ เป็นองค์กรไม่แสวงหากาไร ธุรกิจส่วนตัว/
กิจการครอบครัว และอื่น ๆ เช่น ธุรกิจการบิน และสถาบันการศึกษา ผลการวิเคราะห์ข้อมู ล ดัง
ตารางที่ 4.7

60
ตารางที่ 4.7 เปรียบเทียบความแตกต่างความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านลักษณะ
งานที่ทา ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความมั่นคงในการทางาน จาแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านประเภทองค์กรที่ทางาน
ประเภทองค์กร
ลักษณะงานที่ทา
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ความมั่นคงในการทางาน
ภาพรวม

ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
2.83
198.74
201.56
9.97
273.48
283.45
5.94
220.94
226.88
4.64
187.17
191.81

df
9
458
467
9
458
467
9
458
467
9
458
467

MS
.31
.43

F
.72

Sig.
.69

1.11
.60

1.86

.06

.66
.48

1.37

.20

.52
.41

1.26

.26

หมายเหตุ: *มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างความก้าวหน้าในอาชีพ
ของผู้สาเร็จการศึกษาด้านลักษณะงานที่ทา ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความมั่นคงในการทางาน
พบว่า ค่า Sig. ในแต่ละด้านมากกว่าระดับนัยสาคัญ .05 แสดงว่า ผู้สาเร็จการศึกษาที่อยู่ในประเภท
องค์กรที่ทางานแตกต่างกัน มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาทั้ง 3 ด้าน และโดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่กาหนดไว้
สมมติฐานที่ 3 ผู้สาเร็จการศึกษาที่มีระดับตาแหน่งงานแตกต่างกันจะมีผลต่อความก้าวหน้า
ในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน
การวิ เ คราะห์ ห าความแตกต่ า งระหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลด้ า นระดั บ ต าแหน่ ง งานกั บ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านลักษณะงานที่ทา ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และ
ความมั่นคงในการทางาน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มระดับตาแหน่ง
งานแตกต่ า งกั น 5 กลุ่ ม ได้ แ ก่ ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ผู้ บ ริ ห ารระดั บปฏิบั ติก าร ผู้ บ ริ ห ารระดั บกลาง
ผู้บริหารระดับสูง และอื่น ๆ เช่น อาจารย์ และนักวิชาการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.8
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ตารางที่ 4.8 เปรียบเทียบความแตกต่างความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านลักษณะ
งานที่ทา ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความมั่นคงในการทางาน จาแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านระดับตาแหน่งงาน
ระดับตาแหน่งงาน
ลักษณะงานที่ทา
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ความมั่นคงในการทางาน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ภาพรวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
1.56
200.00
201.56
1.45
282.01
283.45
1.07
225.81
226.88
1.01
190.80
191.81

df
4
463
467
4
463
467
4
463
467
4
463
467

MS
.39
.43

F
.90

Sig.
.46

.36
.61

.59

.67

.27
.49

.55

.70

.25
.41

.62

.65

หมายเหตุ: *มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างความก้าวหน้าในอาชีพ
ของผู้สาเร็จการศึกษาด้านลักษณะงานที่ทา ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความมั่นคงในการทางาน
พบว่า ค่า Sig. ในแต่ละด้านมากกว่าระดับนัยสาคัญ .05 แสดงว่า ผู้สาเร็จการศึกษาที่มีระดับตาแหน่ง
งานแตกต่างกัน มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาทั้ง 3 ด้าน และโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่กาหนดไว้
สมมติ ฐ านที่ 4 ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการท างานแตกต่า งกั นจะมี ผ ลต่ อ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน
การวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านประสบการณ์ในการทางานกับ
ความก้ า วหน้ า ในอาชี พ ของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา จากสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
เมื่อเปรียบเทียบกลุ่ มที่มีประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกัน 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 เปรียบเทียบความแตกต่างความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านลักษณะ
งานที่ทา ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความมั่นคงในการทางาน จาแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านประสบการณ์ในการทางาน
ประสบการณ์ในการทางาน
ลักษณะงานที่ทา
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ความมั่นคงในการทางาน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ภาพรวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
.46
201.10
201.56
2.70
280.75
283.45
1.74
225.14
226.88
1.05
190.77
191.81

df
5
462
467
5
462
467
5
462
467
5
462
467

MS
.09
.44

F
.21

Sig.
.96

.54
.61

.89

.49

.35
.49

.72

.62

.21
.41

.51

.77

หมายเหตุ: *มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างความก้าวหน้าในอาชีพ
ของผู้สาเร็จการศึกษาด้านลักษณะงานที่ทา ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความมั่นคงในการทางาน
พบว่า ค่า Sig. ในแต่ละด้านมากกว่าระดับนัยสาคัญ .05 แสดงว่า ผู้สาเร็จการศึกษาที่มีประสบการณ์
ในการทางานแตกต่างกัน มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาทั้ง 3 ด้านและโดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่กาหนดไว้
4.3.2 การวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งปั จ จั ย ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นกั บ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา
สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคณะที่สาเร็จการศึกษาแตกต่างกันจะมีผล
ต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน
การวิเคราะห์ ห าความแตกต่า งระหว่างปัจจัยผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนด้า นคณะที่ส าเร็ จ
การศึกษากับความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านลักษณะงานที่ทา ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ และความมั่นคงในการทางาน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อเปรียบเทียบกลุ่ม
ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาต่ า งคณะกั น 12 กลุ่ ม ได้ แ ก่ คณะรั ฐ ประศาสนศาสตร์ คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะสถิติประยุกต์ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะภาษาและการ
สื่อสาร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะนิติศาสตร์ คณะการจัดการการท่องเที่ยว คณะนิเทศศาสตร์
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และนวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และวิทยาลัยนานาชาติ ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังตารางที่ 4.10
ตารางที่ 4.10 เปรียบเทียบความแตกต่างความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านลักษณะ
งานที่ทา ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความมั่นคงในการทางาน จาแนกตามปัจจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคณะที่สาเร็จการศึกษา
คณะที่สาเร็จการศึกษา
ลักษณะงานที่ทา
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

ความมั่นคงในการทางาน

ภาพรวม

SS
9.30

df
11

MS
.85

192.26

456

.42

รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม

201.56
19.65

467
11

1.79

263.80

456

.58

รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม

283.45
8.97

467
11

.82

217.91

456

.48

รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

226.88
10.97
180.84
191.81

467
11
456
467

1.00
.40

F
2.01

Sig.
.03*

3.09

.00**

1.71

.07

2.52

.00**

หมายเหตุ: *มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างความก้าวหน้าในอาชีพ
ของผู้สาเร็จการศึกษาด้านลักษณะงานที่ทา ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และด้านความมั่นคงใน
การทางาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่สาเร็จการศึกษาต่างคณะกัน มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของ
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านลักษณะงานที่ทา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้าน
ค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก าร และโดยภาพรวมแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01
จึงยอมรับสมมติฐานที่กาหนดไว้
เมื่อจาแนกรายด้าน พบว่า คณะที่สาเร็จการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อความก้าวหน้าใน
อาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านลักษณะงานที่ทา ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และโดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ .05 จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วย
วิธีผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตาราง
ที่ 4.11
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ตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์ ความแตกต่างเป็นรายคู่ของความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จ
การศึกษาด้านลักษณะงานที่ทา จาแนกตามคณะที่สาเร็จการศึกษา
คณะที่
สาเร็จ
การศึกษา
(1) รศ.
(2) บธ.
(3) พศ.
(4) สป.
(5) พค.
(6) ภส.
(7) พม.
(8) นต.
(9) ทท.
(10) นน.
(11) สว.
(12) วช.

xˉ
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)
3.76
-

(2)
3.75
.01
-

(3)
3.87
-.11
-.12
-

(4)
3.90
-.14
-.15
-.30
-

คณะที่สาเร็จการศึกษา
(5)
(6)
(7)
3.71 4.08 3.99
.05
-.32 -.23
.04
-.33 -.24
.16
-.21 -.12
.19
-.18 -.09
-.37 -.28
.09
-

(8)
3.89
-.13
-.14
-.02
.01
-.18
.19
.10
-

(9)
4.08
-.32
-.33
-.21
-.18
-.37
.00
-.09
-.19
-

(10)
4.00
-.24
-.25
-.13
-.10
-.29
.08
-.01
-.11
.08
-

(11)
3.46
.30*
.29*
.41*
.44*
.25
.62*
.53*
.43*
.62*
.54*
-

หมายเหตุ: *มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.11 การวิเคราะห์ ความแตกต่างเป็นรายคู่ของความก้าวหน้าในอาชี พ ของ
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านลักษณะงานที่ทา จาแนกตามคณะที่สาเร็จการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
สาเร็จการศึกษาต่างคณะกัน มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านลักษณะงานที่
ทา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจานวน 9 คู่ ได้แก่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ คณะพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ คณะสถิ ติ ป ระยุ ก ต์ คณะภาษาและการสื่ อ สาร
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะนิติศาสตร์ คณะการจัดการการท่องเที่ยว คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ มีความก้าวหน้าในอาชีพด้านลักษณะงานที่ทา มากกว่าคณะบริหารการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม

(12)
3.80
-.04
-.05
.07
.10
-.09
.28
.19
.09
.28
.20
-.34
-
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ตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์ ความแตกต่างเป็นรายคู่ของความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จ
การศึกษาด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ จาแนกตามคณะที่สาเร็จการศึกษา
คณะที่
สาเร็จ
การศึกษา
(1) รศ.
(2) บธ.
(3) พศ.
(4) สป.
(5) พค.
(6) ภส.
(7) พม.
(8) นต.
(9) ทท.
(10) นน.
(11) สว.
(12) วช.

xˉ
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)
3.37
-

(2)
3.65
-.28*
-

(3)
3.67
-.30*
-.02
-

(4)
3.70
-.33*
-.05
-.03
-

คณะที่สาเร็จการศึกษา
(5)
(6)
(7)
(8)
3.17 3.72 3.53 3.82
.20
-.35 -.16 -.45*
.48* -.07
.12
-.17
.50* -.05
.14
-.15
.53* -.02
.17
-.12
-.55* -.36 -.65*
.19
-.10
-.29
-

(9)
3.85
-.48*
-.20
-.18
-.15
-.68*
-.13
-.32
-.03
-

(10)
3.82
-.46*
-.17
-.15
-.12
-.65*
-.10
-.29
.00
.03
-

(11)
3.15
.22
.50*
.52*
.55*
.02
.57*
.38
.67*
.70*
.67*
-

หมายเหตุ: *มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.12 การวิเคราะห์ ความแตกต่างเป็นรายคู่ของความก้าวหน้าในอาชี พ ของ
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ จาแนกตามคณะที่สาเร็จการศึกษา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่สาเร็จการศึกษาต่างคณะกัน มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจานวน 20 คู่ ได้แก่
1) คณะรั ฐ ประศาสนศาสตร์ มี ค วามก้ า วหน้ า ในอาชี พ ด้ า นค่ า ตอบแทนและ
สวัสดิการ น้อยกว่าคณะบริหารธุรกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะสถิติประยุกต์ คณะนิติศาสตร์
คณะการจัดการการท่องเที่ยว และคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ (6 คู)่
2) คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มี ค วามก้ า วหน้ า ในอาชี พ ด้ า นค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิการ
มากกว่าคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (2 คู)่
3) คณะพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ มี ค วามก้ า วหน้ า ในอาชี พ ด้ า นค่ า ตอบแทนและ
สวัสดิการ มากกว่าคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (2 คู)่
4) คณะสถิติป ระยุ กต์ มี ความก้ าวหน้ าในอาชี พ ด้ า นค่ าตอบแทนและสวัส ดิ ก าร
มากกว่าคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (2 คู)่
5) คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมมีความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ น้อยกว่าคณะภาษาและการสื่อสาร คณะนิติศาสตร์ คณะการจัดการการท่องเที่ยว และ
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ (4 คู)่
6) คณะภาษาและการสื่ อ สารมี ค วามก้ า วหน้ า ในอาชี พ ด้ า นค่ า ตอบแทนและ
สวัสดิการ มากกว่าคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (1 คู)่

(12)
3.50
-.13
.15
.17
.20
-.33
.22
.03
.32
.35
.32
-.35
-
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7) คณะนิติศาสตร์มีความก้าวหน้าในอาชีพด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ มากกว่า
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (1 คู)่
8) คณะการจัดการการท่องเที่ยวมีความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ มากกว่าคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (1 คู)่
9) คณะนิ เ ทศศาสตร์ แ ละนวั ต กรรมการจั ด การมี ค วามก้ า วหน้ า ในอาชี พ ด้ า น
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ มากกว่าคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (1 คู)่
ตารางที่ 4.13 ผลการวิเคราะห์ ความแตกต่างเป็นรายคู่ของความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จ
การศึกษาโดยภาพรวม จาแนกตามคณะที่สาเร็จการศึกษา
คณะที่
สาเร็จ
การศึกษา
(1) รศ.
(2) บธ.
(3) พศ.
(4) สป.
(5) พค.
(6) ภส.
(7) พม.
(8) นต.
(9) ทท.
(10) นน.
(11) สว.
(12) วช.

xˉ
3.59
3.72
3.78
3.81
3.49
3.96
3.77
3.88
3.98
3.89
3.36
3.67

(1)
3.59
-

(2)
3.72
-.13
-

(3)
3.78
-.19
-.06
-

(4)
3.81
-.22*
-.09
-.30
-

คณะที่สาเร็จการศึกษา
(5)
(6)
(7)
(8)
3.49 3.96 3.77 3.88
.10 -.37* -.18 -.29*
.23
-.24 -.05 -.16
.29
-.18
.01 -.10
.32* -.15
.04 -.07
-.47* -.28 -.39*
.19
.08
-.11
-

(9)
3.98
-.39*
-.26
-.20
-.17
-.49*
-.02
-.21
-.10
-

(10)
3.89
-.30
-.17
-.11
-.08
-.40
.07
-.12
-.01
.09
-

(11)
3.36
.23
.36*
.42*
.45*
.13
.60*
.41*
.52*
.62*
.53*
-

หมายเหตุ: *มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.13 การวิเคราะห์ ความแตกต่างเป็นรายคู่ของความก้าวหน้าในอาชี พ ของ
ผู้ ส าเร็ จ การศึกษาโดยภาพรวม จ าแนกตามคณะที่ส าเร็จการศึกษา พบว่า กลุ่ มตัว อย่างที่ส าเร็จ
การศึกษาต่างคณะกัน มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาโดยภาพรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจานวน 16 คู่ ได้แก่
1) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มีความก้าวหน้าในอาชีพโดยภาพรวมน้อยกว่าคณะ
สถิติประยุกต์ คณะภาษาและการสื่อสาร คณะนิติศาสตร์ และคณะการจัดการการท่องเที่ยว (4 คู)่
2) คณะบริหารธุรกิจมีความก้าวหน้าในอาชีพโดยภาพรวมมากกว่าคณะบริหารการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม (1 คู)่
3) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ มีความก้าวหน้าในอาชีพ โดยภาพรวมมากกว่าคณะ
บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (1 คู)่

(12)
3.71
-.12
.01
.07
.10
-.22
.25
.06
.17
.27
.18
-.35
-
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4) คณะสถิติประยุกต์ มีความก้าวหน้า ในอาชีพโดยภาพรวมมากกว่าคณะพัฒนา
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) คณะการจัดการการท่องเที่ยวมีความก้าวหน้าในอาชีพ โดยภาพรวมมากกว่า
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (1 คู)่
10) คณะนิ เ ทศศาสตร์ แ ละนวั ต กรรมการจั ด การมี ค วามก้ า วหน้ า ในอาชี พ โดย
ภาพรวม มากกว่าคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (1 คู)่
สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านหลัก สูตรที่ศึกษาแตกต่างกันจะมีผลต่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน
การวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านหลักสูตรที่ศึกษากับ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านลักษณะงานที่ทา ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และ
ความมัน่ คงในการทางาน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรที่ศึกษา
แตกต่างกัน 2 กลุ่ม ได้แก่ หลักสูตรภาคปกติ และหลักสูตรภาคพิเศษ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดัง
ตารางที่ 4.14
ตารางที่ 4.14 เปรียบเทียบความแตกต่างความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านลักษณะ
งานที่ทา ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความมั่นคงในการทางาน จาแนกตามปัจจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านหลักสูตรที่ศึกษา
ความก้าวหน้าในอาชีพ

ลักษณะงานที่ทา
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ความมั่นคงในการทางาน
ภาพรวม

หลักสูตรภาคปกติ
(n=136)
S.D.
xˉ
3.90
.66
3.73
.77
3.87
.77
3.84
.67

หมายเหตุ: *มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

หลักสูตรภาคพิเศษ
(n=332)
S.D.
xˉ
3.78
.65
3.48
.77
3.71
.66
3.66
.62

t

Sig.

1.82
3.22
2.23
2.70

.07
.00**
.03*
.01**
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จากตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างความก้าวหน้าในอาชีพ
ของผู้สาเร็จการศึกษาด้านลักษณะงานที่ทา ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความมั่นคงในการทางาน
ตามปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นด้านหลักสูตรที่ศึกษา โดยใช้สถิติวิเคราะห์ t-test พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ศึกษาหลักสูตรต่างกัน มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านความมั่นคง
ในการทางาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนค่าตอบแทนและสวัสดิการ และ
โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่กาหนดไว้
สมมติ ฐ านที่ 7 ปั จ จั ย ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด้ า นเกรดเฉลี่ ย สะสมมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา
การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างเกรดเฉลี่ยสะสมกับความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จ
การศึกษาด้านลักษณะงานที่ทา ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความมั่นคงในการทางาน จากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 4.15
ตารางที่ 4.15 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเกรดเฉลี่ยสะสมกับความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จ
การศึกษาด้านลักษณะงานที่ทา ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความมั่นคงในการ
ทางาน
ความก้าวหน้าในอาชีพ
ลักษณะงานที่ทา
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ความมั่นคงในการทางาน
ภาพรวม

เกรดเฉลี่ยสะสม
Pearson Correlation
.14
.11
.09
.12

Sig.
.00**
.02*
.06
.01**

หมายเหตุ: *มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้านเกรดเฉลี่ยสะสมกับ ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านลั กษณะงานที่ท า
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความมั่นคงในการทางาน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย
ใช้สถิติทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) พบว่า เกรดเฉลี่ยมีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา ด้าน
ลักษณะงานที่ทา ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และโดยภาพรวม ซึ่งมีค่าเป็นบวก และมีความสัมพันธ์ไป
ในทิศทางเดียวกัน
สมมติฐ านที่ 8 ปั จ จั ย ผลสั มฤทธิ์ท างการเรียนด้ านระยะเวลาที่ศึ ก ษามี ความสั ม พั น ธ์ กั บ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา
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การวิเคราะห์ ห าความสั มพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ศึกษากับความก้าวหน้าในอาชี พ ของ
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านลักษณะงานที่ทา ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความมั่นคงในการทางาน จาก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 4.16
ตารางที่ 4.16 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ศึกษากับความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จ
การศึกษาด้านลักษณะงานที่ทา ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความมั่นคงในการ
ทางาน
ความก้าวหน้าในอาชีพ
ลักษณะงานที่ทา
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ความมั่นคงในการทางาน
ภาพรวม

ระยะเวลาที่ศึกษา
Pearson Correlation
.10
.02
.05
.06

Sig.
.03*
.62
.45
.22

หมายเหตุ: *มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.16 การวิเคราะห์หาค่าความสัมพั นธ์ระหว่างปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้ า นระยะเวลาที่ ศึ ก ษากั บ ความก้ า วหน้ า ในอาชี พ ของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาด้ า นลั ก ษณะงานที่ ท า
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความมั่นคงในการทางาน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย
ใช้สถิติทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) พบว่ า ระยะเวลาที่ ศึ ก ษามี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความก้ า วหน้ า ในอาชี พ ของผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาด้านลักษณะงานที่ทา ซึ่งมีค่าเป็นบวก และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการได้รับทุนการศึกษาแตกต่างกันจะมีผล
ต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน
การวิ เ คราะห์ ห าความแตกต่ า งระหว่ า งปั จ จั ย ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด้ า นการได้ รั บ
ทุนการศึกษากับความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มเกี่ยวกับทุนการศึกษาแตกต่างกัน 2 กลุ่ม ได้แก่ ไม่ได้รับทุนการศึกษา และได้รับ
ทุนการศึกษา ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 4.17
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ตารางที่ 4.17 เปรียบเทียบความแตกต่างความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านลักษณะ
งานที่ทา ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และด้านความมั่นคงในการทางาน จาแนก
ตามปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการได้รับทุนการศึกษา
ความก้าวหน้าในอาชีพ

ไม่ได้รับ
(n=414)
S.D.
xˉ

ได้รับ
(n=54)
S.D.
xˉ

t

Sig.

ลักษณะงานที่ทา

3.79

.65

4.04

.71

-2.51

.02*

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

3.51

.77

3.84

.80

-2.88

.01**

ความมั่นคงในการทางาน

3.72

.68

4.04

.74

-3.02

.00**

3.67

.63

3.98

.678

-3.10

.00**

ภาพรวม

หมายเหตุ: *มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเที ยบความแตกต่างความก้าวหน้าในอาชีพ
ของผู้สาเร็จการศึกษาด้านลักษณะงานที่ทา ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และด้านความมั่นคงใน
การทางาน ตามปั จ จั ย ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนด้านการได้รับ ทุนการศึกษา โดยใช้ส ถิติวิเคราะห์
t-test สามารถสรุปได้ดังนี้
ความก้าวหน้า ในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาโดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้รับ
ทุนการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.67 และกลุ่มที่ได้รับทุนการศึกษามีค่าเฉลี่ย 3.98 ซึ่งผลการวิเคราะห์ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับทุนการศึกษาและไม่ได้รับทุนการศึกษามีความแตกต่างกัน มีผลต่อความก้าวหน้า
ในอาชีพของผู้ ส าเร็ จการศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึง
ยอมรับสมมติฐานที่กาหนดไว้
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านลักษณะงานที่ทา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ ไ ด้ รั บ ทุ น การศึ ก ษา มี ค่ า เฉลี่ ย 3.79 และกลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ ทุ น การศึ ก ษามี ค่ า เฉลี่ ย 4.04 ซึ่ ง ผลการ
วิเคราะห์ พบว่า กลุ่ มตัว อย่ างที่ได้รับทุนการศึกษาและไม่ได้รับทุนการศึกษามีความแตกต่างกัน
มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่กาหนดไว้
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่ได้รับทุนการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.51 และกลุ่มที่ได้รับทุนการศึกษามีค่าเฉลี่ย 3.84 ซึ่งผล
การวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับทุนการศึกษาและไม่ได้รับทุนการศึกษามีความแตกต่างกัน มี
ผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จึงยอมรับสมมติฐานที่กาหนดไว้
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ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านมั่นคงในการทางาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ ไ ด้ รั บ ทุ น การศึ ก ษา มี ค่ า เฉลี่ ย 3.72 และกลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ ทุ น การศึ ก ษามี ค่ า เฉลี่ ย 4.04 ซึ่ ง ผลการ
วิเคราะห์ พบว่า กลุ่ มตัว อย่ างที่ได้รับทุนการศึกษาและไม่ได้รับทุนการศึกษามีความแตกต่างกัน
มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 จึงยอมรับสมมติฐานที่กาหนดไว้
สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการได้รับเกียรตินิยมแตกต่างกันจะมีผล
ต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน
การวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการได้รับเกียรติ
นิยมกับความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อ
เปรียบเทียบกลุ่มเกี่ยวกับเกียรตินิยมแตกต่างกัน 2 กลุ่ม ได้แก่ ไม่ได้รับเกียรตินิยม และได้รับเกียรติ
นิยม ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 4.18
ตารางที่ 4.18 เปรียบเทียบความแตกต่างความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านลักษณะ
งานที่ทา ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความมั่นคงในการทางาน จาแนกตามปัจจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการได้รับเกียรตินิยม
ความก้าวหน้าในอาชีพ
ลักษณะงานที่ทา
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ความมั่นคงในการทางาน
ภาพรวม

ไม่ได้รับ
(n=414)
S.D.
xˉ
3.80
.66
3.54
.78
3.73
.70
3.69
.65

ได้รับ
(n=54)
S.D.
xˉ
3.96
.64
3.64
.80
3.93
.67
3.84
.60

t

Sig.

-1.68
-.90
-2.02
-1.64

.09
.37
.05*
.10

หมายเหตุ: *มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างความก้าวหน้าในอาชีพ
ของผู้สาเร็จการศึกษาด้านลักษณะงานที่ทา ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความมั่นคงในการทางาน
ตามปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการได้รับเกียรตินิยม โดยใช้สถิติวิเคราะห์ t-test สามารถสรุป
ได้ดังนี้
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาความมั่นคงในการทางาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ได้รับเกียรตินิยม มีค่าเฉลี่ย 3.73 และกลุ่มที่ได้รับเกียรตินิยม มีค่าเฉลี่ย 3.93 ซึ่งผลการวิเคราะห์
พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ไ ด้ รั บ เกี ย รติ นิ ย ม และไม่ ไ ด้ รั บ เกี ย รติ นิ ย ม มี ค วามแตกต่ างกั น มี ผ ลต่ อ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึง
ยอมรับสมมติฐานที่กาหนดไว้
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4.3.3 สรุปผลการทดทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สาหรับผลการวิเคราะห์ตามสมมติฐาน ในการวิจัยนี้ได้กาหนดสมมติฐานไว้ 10 ข้อ มีผลการ
วิเคราะห์ทสี่ อดคล้องตามสมมติฐานทางการวิจัย ดังตารางที่ 4.19
ตารางที่ 4.19 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานทางการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล
1) ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาที่ มี ส ถานะการได้
ง า น ท า แ ต ก ต่ า ง กั น จ ะ มี ผ ล ต่ อ
ความก้ า วหน้ า ในอาชี พ ของผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาที่แตกต่างกัน
2) ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาที่ อ ยู่ ใ นประเภท
องค์กรที่ทางานแตกต่างกันจะมีผลต่อ
ความก้ า วหน้ า ในอาชี พ ของผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาที่แตกต่างกัน
3) ผู้สาเร็จการศึกษาที่มี ระดับตาแหน่ ง
ง า น แ ต ก ต่ า ง กั น จ ะ มี ผ ล ต่ อ
ความก้ า วหน้ า ในอาชี พ ของผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาที่แตกต่างกัน
4) ผู้สาเร็จการศึกษาที่มีประสบการณ์ใน
การท างานแตกต่ า งกั น จะมี ผ ลต่ อ
ความก้ า วหน้ า ในอาชี พ ของผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาที่แตกต่างกัน
ปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5) ปั จ จั ย ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด้ า น
คณะที่สาเร็จการศึกษาแตกต่างกันจะ
มี ผ ลต่ อ ความก้ า วหน้ า ในอาชี พ ของ
ผู้สาเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน
6) ปั จ จั ย ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด้ า น
หลั ก สู ต รที่ ศึก ษาแตกต่ างกันจะมีผล
ต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จ
การศึกษาที่แตกต่างกัน
7) ปั จ จั ย ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด้ า น
เกรดเฉลี่ ย สะสมมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ความก้ า วหน้ า ในอาชี พ ของผู้ ส าเร็ จ
การศึกษา

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ลักษณะงาน ค่าตอบแทนและ ความมั่นคงใน ภาพรวม
ที่ทา
สวัสดิการ
การทางาน
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ตารางที่ 4.19 (ต่อ)
สมมติฐานทางการวิจัย

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ลักษณะงาน ค่าตอบแทนและ ความมั่นคงใน ภาพรวม
ที่ทา
สวัสดิการ
การทางาน

8) ปั จ จั ย ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด้ า น



ระยะเวลาที่ศึกษามีความสัมพันธ์กับ
ความก้ า วหน้ า ในอาชี พ ของผู้ ส าเร็ จ
การศึกษา




9) ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการ
ได้รับทุนการศึกษาแตกต่างกันจะมีผล
ต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จ
การศึกษาที่แตกต่างกัน

10) ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการ



ได้ รั บ เกีย รตินิย มแตกต่างกันจะมีผล
ต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จ
การศึกษาที่แตกต่างกัน

หมายเหตุ: เครื่องหมาย  หมายถึง มีความสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

4.4 ปัจจัยที่ส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ
ผลจากการรวบรวมปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา จาก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากข้อคาถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความ
คิดเห็น จากแบบสอบถามทั้งหมด จานวน 468 ชุด มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่จะทาให้
ผู้สาเร็จการศึกษามีความก้าวหน้าในอาชีพ ดังตารางที่ 4.20
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ตารางที่ 4.20 สรุ ป ปั จ จั ย ที่ ส่ ง เสริ ม ความก้ าวหน้ า ในอาชีพ ของผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษา จากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ข้อเสนอแนะ
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
1) นา Case Study ที่ทันสมัยมาประกอบการเรียนการสอน
2) คณาจารย์ควรปรับตัวให้เข้ากับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
3) ปรับหลักสูตรให้ทันสมัย
4) ผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ
สร้างเครือข่ายกับองค์กรต่าง ๆ
1) เชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงมาให้ความรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
2) สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา ได้เข้าไปศึกษา
ดูงาน หรือได้ฝึกปฏิบัติงานจริง
ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับหลังจบการศึกษา
1) มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น
2) นาความรู้ ทักษะต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในงาน
3) สร้างความมั่นใจและความเชื่อถือต่อผู้ร่วมงานได้

จานวน (คน)
33
14
5
11
3
8
3

ร้อยละ
100.00
42.42
15.15
33.33
9.09
100.00
37.50

5

62.50

18
8
7
3

100.00
44.44
38.89
16.67

จากตารางที่ 4.20 ปั จ จั ย ที่ส่ งเสริมให้ เ กิด ความก้ าวหน้ า ในอาชี พ ของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
มี ผู้ แ สดงความคิ ด เห็ น ด้ า นการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน จ านวน 33 คน ส่ ว นมากมี
ความเห็ น ว่าควรนา Case Study ที่ทันสมัยมาประกอบการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 42.42
รองลงมา คือ ควรปรับหลักสูตรให้ทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 33.33 คณาจารย์ควรปรับตัวให้เข้ากับยุค
แห่ ง การเปลี่ ย นแปลง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 15.15 และควรผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ ต รงตามความต้ อ งการของ
ผู้ประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 9.09 สาหรับด้านการสร้างเครือข่ายกับองค์กรต่าง ๆ มีผู้แสดงความ
คิดเห็น จานวน 8 คน เกินกึ่งหนึ่งต้องการให้สถาบันสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาได้เข้าไปศึกษาดูงาน หรือได้ฝึกปฏิบัติงานจริง คิดเป็น
ร้ อยละ 62.50 รองลงมา คือ เชิญผู้ เชี่ยวชาญ หรือศิษย์เก่าที่มีชื่อเสี ยงมาให้ ความรู้ แลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 37.50 ส่วนด้านผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับหลั งจบการศึกษา มีผู้แสดงความ
คิดเห็น จานวน 18 คน ส่วนมากมีความเห็นเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่ามีความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ เ พิ่ ม มากขึ้ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 44.44 รองลงมา คื อ ได้ น าความรู้ ทั ก ษะต่ า ง ๆ
มาประยุกต์ใช้ในงาน คิดเป็นร้อยละ 38.89 และสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือต่อผู้ร่วมงานได้
คิดเป็นร้อยละ 16.67

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความก้าวหน้าในอาชีพของ
ผู้สาเร็จการศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา รวมถึงการเสนอแนวทางการส่งเสริมความก้าวหน้าใน
อาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาโดยเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการศึกษาสามารถสรุปผลได้ดังนี้

5.1 สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ข้อ ดังต่อไปนี้
5.1.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า จานวนกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานะการได้งานทาเกินกึ่งหนึ่ง
เป็นกลุ่มที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษาและอยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 51.92 ได้นาวุฒิ
การศึกษาไปใช้ประกอบอาชีพ โดยนาไปใช้ปรับวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น มีจานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
20.94 ประเภทองค์กรที่ทางาน ทางานในองค์กรของรัฐ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.91 ระดับตาแหน่ง
งาน อยู่ ในตาแหน่ ง ระดับ ปฏิบั ติการ คิดเป็น ร้อยละ 41.88 และมี ประสบการณ์ในการทางาน 1-5 ปี
คิดเป็นร้อยละ 35.90
5.1.2 ข้อมูลปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า คณะที่สาเร็จการศึกษา มีจานวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่สาเร็จ การศึกษามาจากคณะรัฐ ประศาสนศาสตร์ มีจานวนมากที่สุด 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 มีจานวนเท่ากัน
คิดเป็นร้อยละ 88.46
5.1.3 ข้อมูลปัจ จั ยสนับสนุน ความก้า วหน้า ในอาชีพ ของผู้สาเร็ จการศึกษา จากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ทา เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยโดย
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รวมอยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.82 ซึ่ ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ แ สดงระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ความก้าวหน้าในอาชีพ มากที่สุดในข้อ 2 หลังสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก
ท่านมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการวิเคราะห์ มีเหตุมีผลเพื่อการตัดสินใจ ได้ดีกว่าตอนที่ยังไม่ได้
เข้ามาศึกษาต่อ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.15 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ เมื่อพิจารณา
ค่าเฉลี่ ย โดยรวมอยู่ ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.55 ซึ่งกลุ่ มตัว อย่างได้แสดงระดับความคิดเห็ น
เกี่ย วกับ ความก้ าวหน้ า ในอาชี พ มากที่สุ ดในข้ อ 1 ท่านสามารถน าความรู้ ความสามารถหลั ง ส าเร็ จ
การศึ ก ษามาพั ฒ นางานให้ มี คุ ณ ภาพและมี ป ริ ม าณงานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ท าให้ ไ ด้ ค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสม
และข้อ 2 การนาความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ หลังสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับ
ปริญญาเอก มาใช้พัฒนากระบวนการทางานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร ส่งผลต่อการเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น
มีค่าเฉลี่ยเท่ากันอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 และด้านความมั่นคงในการทางาน เมื่อพิจารณา
ค่าเฉลี่ ย โดยรวมอยู่ ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.75 ซึ่งกลุ่ มตัว อย่างได้แสดงระดับความคิดเห็ น
เกี่ย วกับ ความก้าวหน้ าในอาชีพ มากที่สุ ดในข้อ 5 ผลการปฏิบัติงานที่ท่านทาได้รับ การยอมรั บ จาก
ผู้บังคับบัญชา และจากเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02
สรุปภาพรวมระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกอบด้วยปัจจัย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ทา ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ และด้านความมั่นคงในการทางาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71
5.1.4 การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย
สาหรับผลการวิเคราะห์ตามสมมติฐาน ในการวิจัยนี้ได้กาหนดสมมติฐานไว้ 10 ข้อ มีเพียง 7 ข้อ
เท่านั้น ที่มีผลการวิเคราะห์สอดคล้องตามสมมติฐานทางการวิจัย ได้แก่
1) ผู้สาเร็จการศึกษาที่มี สถานะการได้งานทาแตกต่างกันจะมีผลต่อความก้าวหน้าใน
อาชีพด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และภาพรวม ของผู้สาเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน
2) ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคณะที่สาเร็จการศึกษาแตกต่างกันจะมีผ ลต่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านลักษณะงานที่ทา ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และภาพรวม ของผู้สาเร็จ
การศึกษาที่แตกต่างกัน
3) ปั จ จั ย ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด้ า นหลั ก สู ต รที่ ศึ ก ษาแตกต่ า งกั น จะมี ผ ลต่ อ
ความก้าวหน้าในอาชีพด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความมั่นคงในการทางาน และภาพรวม ของ
ผู้สาเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน
4) ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านเกรดเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้า
ในอาชีพด้านลักษณะงานที่ทา ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และภาพรวม ของผู้สาเร็จการศึกษา
5) ปั จ จั ย ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด้ า น ระยะเวลาที่ ศึ ก ษามี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ความก้าวหน้าในอาชีพด้านลักษณะงานที่ทา ของผู้สาเร็จการศึกษา
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6) ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการได้รับทุนการศึกษาแตกต่างกันจะมีผ ลต่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านลั กษณะงานที่ทา ด้านค่าตอบแทนและสวัส ดิการ ด้านความมั่นคงในการ
ทางาน และภาพรวม ของผู้สาเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน
7) ปั จ จั ย ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ยนด้ านการได้ รับ เกี ยรตินิ ย มแตกต่ างกั น จะมี ผ ลต่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพด้านความมั่นคงในการทางาน ของผู้สาเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน

5.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาผู้วิจัยขอนาเสนอและสรุปผลการวิจัย ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ที่ตั้งไว้ ผลการวิเคราะห์จากการทดสอบสมมติฐานทั้งหมด 10 ข้อ สามารถอภิปรายผลตามปัจจัยต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
5.2.1 ปัจจัยส่วนบุคคล
1) สถานะการได้งานทา จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทาการวิเคราะห์ตามสมมติฐานทางการ
วิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานะการได้งานทาแตกต่างกัน มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จ
การศึกษาด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการและโดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่กาหนดไว้
จากผลการศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าสถานะการได้งานทาของกลุ่มตัว อย่าง
หลังจบการศึกษา ส่วนใหญ่มีงานทาก่อนเข้าศึกษามาก่อนแล้ว และหลังจบการศึกษาอาจยังทางานอยู่ใน
สายงานเดิมหรือได้งานใหม่ทาทันทีหลังจากจบการศึกษา สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ยัง ไม่มีงานทาก่อนเข้า
ศึกษา แต่ได้งานทาหลังจบการศึกษา ซึ่งสถานะการได้งานทาเหล่านี้ ถือว่าเป็นเกณฑ์ชี้วัดของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับหนึ่ง และสามารถนาความรู้ ทักษะ การคิดวิเคราะห์ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้
งานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปัจจัยเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ประกอบการพิจารณาในการขึ้นเงินเดือน
และสวัสดิการเป็นค่าตอบแทนจากผลสาเร็จของงาน ซึ่งถือว่าเป็นความก้าวหน้าในอาชีพอีกขั้นหนึ่ง
2) ประเภทองค์ กรที่ ทางาน จากกลุ่ มตัว อย่ า งที่ ไ ด้ ทาการวิ เ คราะห์ ตามสมมติ ฐ าน
ทางการวิจัย พบว่า ประเภทองค์กรที่ทางานแตกต่างกัน มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ ส าเร็จ
การศึกษาด้านลักษณะงานที่ทา ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความมั่นคงในการทางาน และโดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่กาหนดไว้
จากผลการศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทางานในองค์กร
ของรั ฐ มากที่สุ ด รองลงมาคือ ทางานในองค์กรเอกชน ซึ่ งเป็นองค์กรธุรกิจไทยที่มีการลงทุนเฉพาะ
ภายในประเทศไทย และองค์กรธุรกิจไทยที่มีการลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น การที่
กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเลือกองค์กรที่เข้าไปทางานนั้น อาจมีหลายปัจจัยหลายเหตุผลที่ใช้ประกอบในการ
ตัดสินใจ จากทฤษฎีสองปัจจัยของเฟรเดริก เฮอร์ซเบิร์ก ในปี ค.ศ. 1950-1959 และในช่วงแรกของ
ปี ค.ศ. 1960-1969 (กมลพร กัลยาณมิตร, 2559, น. 179-180) ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่ที่ทาให้บุคคลเกิด
ความพึงพอใจในการทางาน หรือเรียกว่า ปัจจัยสุขอนามัย และปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้นในการทางาน
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ซึ่งมีหลายปัจจัยที่นามาพิจารณาเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น บางคนอาจมองถึงนโยบายและการ
บริหารขององค์กร มีความเป็นธรรม มีการเขียนนโยบายไว้ชัดเจน มีความมั่นคงในการทางาน ภาพจน์
ชื่อเสียง ขนาดขององค์กรที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ตาแหน่งงาน หรือมองถึงค่าตอบแทนรวมถึงสวัสดิการ
ต่าง ๆ ที่จะได้รับ สภาพแวดล้อมในการทางาน ลักษณะงานที่ทาตรงกับความรู้ความสามารถหรือมีทักษะ
ความถนั ดในการทางาน และค่านิ ยมในการเลื อกงาน เช่น บางคนถูกชักจูงปลู กฝั งตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ ที่
ต้องการให้ลูกทางานรับราชการ พอถึงบั้นปลายชีวิตจะสบายมีเงินเกษียณใช้ ซึ่งทฤษฎีพัฒนาการทาง
อาชีพของ Super (1957, pp. 99-108, อ้างถึงใน เลิศลักษณ์ ชูเลิศ , 2549, น. 12-15) ได้กล่าวถึง การ
เรียนแบบและบทบาทของรูปแบบ บุคคลส่วนมากจะเรียนแบบบิดามารดาหรือบุคคลอื่น ๆ ในด้านการ
ประกอบอาชีพ เด็กก็จะสนใจอาชีพโดยการเลียนแบบจากอาชีพผู้ใหญ่ สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่เลือกทางาน
บริษัทเอกชนก็มีแนวคิดอีกแบบที่แตกต่างจากกลุ่มแรก คือ มองว่า การทางานในองค์กรเอกชนเป็นงานที่
ท้าทาย มีอิสระในแนวความคิด และทางานแข่งกับเวลาหรือเป้าหมายที่องค์กาหนดไว้ ถ้าบรรลุเป้าหมายก็
จะได้รับค่าตอบแทนอาจจะอยู่ในรูปของตัวเงินหรือเป็นสวัสดิการอื่น ๆ แล้วแต่ละองค์กรได้กาหนดไว้
3) ระดับตาแหน่งงาน จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทาการวิเคราะห์ตามสมมติฐานทางการวิจัย
พบว่า ระดับตาแหน่งงานแตกต่างกัน มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพ ของผู้สาเร็จการศึกษาด้านลักษณะ
งานที่ทา ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความมั่นคงในการทางาน และโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
จึงปฏิเสธสมมติฐานที่กาหนดไว้ ซึ่งขัดแย้งกับ เมธี จารุจันทร์ (2556, น. 97) ที่ได้ให้ความหมายของ
ความก้าวหน้าทางอาชีพไว้ว่า ความก้าวหน้าในสายงานทราบได้จากโครงสร้างตาแหน่งงานในสายงาน ซึ่ง
มีผลต่อการสร้างความมั่นคงในงาน และด้านการพัฒนาตนเอง ส่วนใหญ่พร้อมที่จะรับผิดชอบงานมากขึ้น
แม้นไม่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้รับการยอมรับและได้รับการส่ งเสริมจากหัวหน้างาน และ
ขัดแย้ งกับ พงศ์ หรดาล (2540, น. 70, อ้างถึงใน อารีรัตน์ ล าเจียกมงคล, 2554, น. 21) ได้กล่ าวถึง
ความก้ า วหน้ า ในต าแหน่ ง หน้ า ที่ หมายถึ ง ความก้ า วหน้ า ในด้ า นความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะและ
ประสบการณ์ในการที่ได้เลื่อนขึ้นดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น มีหน้าที่และความรับผิดชอบสูงขึ้น ขัดแย้งกับ สมิ
ดานันท์ ศรีวาสโนดม และณกมล จันทร์สม (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของ
พยาบาลทหารบก กรณีศึก ษาเฉพาะ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านตาแหน่ง
งาน มีผลต่อความสาเร็จในวิชาชีพของพยาบาลทหารบก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
จากผลการศึกษาข้อมูล ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ทางานอยู่ในระดับปฏิบัติการ
ซึ่งยังอยู่ในช่วงการเริ่มต้นของการทางาน การที่จะมีตาแหน่งระดับสูง ต้องอาศัยประสบการณ์ ในการ
ทางานหรือมี อายุ การทางานมาก่อน ดังทฤษฎีพัฒ นาการด้านอาชีพของ Super (1957, pp. 99-108,
อ้างถึงใน เลิศลักษณ์ ชูเลิศ , 2549, น. 12-15) ได้กล่าวถึงช่วงอายุในวัยทางานที่เหมาะสม คือ ช่วงอายุ
25-44 ปีระยะนี้บุคคลเริ่มทางานที่ถาวรเมื่อได้พบงานที่เหมาะสม และหาความก้าวหน้าในด้านตาแหน่ง
หน้าที่ ความมั่นคงในการทางาน และค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นที่พึงพอใจ
4) ประสบการณ์ในการทางาน จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทาการวิเคราะห์ตามสมมติฐาน
ทางการวิจัย พบว่า ประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกัน มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จ
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การศึกษาด้านลักษณะงานที่ทา ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความมั่นคงในการทางาน และโดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่กาหนดไว้ เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ พรชัย กายขา
(2548, น. 73-74, อ้างถึงใน ครองทรัพย์ วงศ์ม่าน, 2552, น. 52-53) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร กรณีศึกษากองบังคับการตารวจนครบาล
9 พบว่า ปัจจัยในด้านอายุราชการ ไม่มีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการตารวจชั้น
สัญญาบัตร สังกัดกองบังคับการตารวจนครบาล 9 เนื่องจากการวัดผลของผู้บังคับบัญชาขาดความเป็น
ธรรม นาไปสู่การวัดผลการปฏิบัติงานที่ขาดความชัดเจน อุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติ หน้าที่ไม่มีความ
พร้อมในการที่จะใช้ปฏิบัติงาน ตลอดจนในเรื่องของรายได้ที่ไม่พอเพียงกับค่าครองชีพ แต่ขัดแย้งกับผล
การศึกษาของ สิริวัชร รักธรรม (2553, น. 48-51) ได้ศึกษาเรื่อง ความก้าวหน้าในอาชีพของลูกจ้างใน
องค์กรพัฒนาเอกชน โดยศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความก้าวหน้า ในอาชีพด้านประสบการณ์การทางาน เป็น
ปัจจัยที่มีผลโดยตรงและมีความสาคัญต่อความก้าวหน้าในอาชีพทั้ง 3 ด้าน คือ ตาแหน่งงาน ค่าตอบแทน
และการพัฒนาศักยภาพ โดยที่ประสบการณ์การทางานมีผลโดยตรงทั้งในระยะแรกรับเข้าทางาน และ
ระหว่างการทางาน โดยระยะแรกเข้าทางานนั้นจะมีผลในการกาหนดตาแหน่งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
และค่าตอบแทน รวมถึงการเตรียมในเรื่องการพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติมเพื่อให้มีความเหมาะสมมากขึ้นกับ
ตาแหน่งงานและค่าตอบแทน และระหว่างการทางานการสะสมประสบการณ์ของลูกจ้างก็มีส่วนในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นต่าง ๆ ภายในองค์กร และขัดแย้งกับผลการศึกษาของ สุทธิมล ศรีโชติ (2543, น. 1-2,
อ้างถึงใน สุษมา น้อยสาราญ, 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) คณะที่สาเร็จการศึกษา จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทาการวิเคราะห์ตามสมมติฐานทางการ
วิจั ย พบว่า กลุ่ มตัว อย่ างที่ส าเร็ จ การศึกษาต่างคณะกัน มีผ ลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ ส าเร็จ
การศึ ก ษาด้ า นลั ก ษณะงานที่ ท า ด้ า นค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก าร และโดยภาพรวมแตกต่ า งกั น
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศิริวรรณ ไตรสรลักษณ์ (2551,
น. 50-55) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลื อกประกอบอาชีพของบัณฑิต กรณีศึกษา:
มหาวิทยาลั ย ศรี ปทุม วิทยาเขตชลบุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็ นต่อปัจจัยที่มีผ ลต่อการ
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพอยู่ในระดับมาก ทั้ง 5 ด้าน โดยค่าเฉลี่ยลาดับแรก
คือ ด้านความมั่นคงในการทางาน รองลงมาคือ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงาน ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ และลาดับสุดท้าย คือ ด้านลักษณะงาน และการหาความสัมพันธ์
ของคณะที่นักศึกษากาลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันและเกรดเฉลี่ยสะสม มีความสัมพันธ์กับการเลือกประกอบ
อาชีพของนักศึกษาเมื่อสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีอย่างมีนัยสาคัญ แต่ขัดแย้งกับผลการศึกษา
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ของ รักษพล พันธ์ชาติ (2545, อ้างถึงใน ครองทรัพย์ วงศ์ม่าน, 2552, น. 52) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ความก้าวหน้ าในอาชีพของข้าราชการในสั งกัดสานักงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย ศึกษาเฉพาะกรณี
ส่วนกลาง และณัฐพงศ์ บัวจันทร์ (2546) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าใน
อาชีพข้าราชการทหารของนายทหารประทวน: ศึกษากรณีของกองทัพที่ 1, 2 และ 3 สังกัดกรมทหารราบ
ที่ 11 รั กษาพระองค์ พบว่า สถาบันการศึก ษา คุณวุฒิ การศึก ษา หรือสาขาที่ส าเร็จ การศึ ก ษา ไม่ มี
ความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าในอาชีพ
จากผลการศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง สืบเนื่องมาจากผู้สาเร็จการศึกษามีงานทาก่อน
เข้าศึกษามาก่อนแล้วและหลังจบการศึกษายังทางานอยู่ในสายงานเดิม หรือมีการเปลี่ยนสายงานใหม่ทา
สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่มีงานทาก่อนเข้าศึกษาและได้งานทาหลังจบการศึกษา ดังนั้น กลุ่มตัวอย่าง
เหล่านี้ไม่ว่าจะจบการศึกษามาจากสถาบันการศึกษา คณะ สาขาวิชา หรือมีวุฒิการศึกษาอะไรก็ตาม
มี โ อกาสในการน าวุ ฒิ ก ารศึ ก ษามาใช้ ป ระกอบในการสมั ค รงานใหม่ หรื อ ใช้ ป ระกอบการขอเพิ่ ม
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่สูงขึ้นได้ง่ายขึ้น แต่ต้องแสดงทักษะ ความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษามา นามา
ประยุกต์ใช้งานที่ทาอยู่ปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด และทาให้ผู้บังคับบัญชาเห็นในเชิงประจักษ์กว่าตอน
ที่ยังไม่ได้จบการศึกษามา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละองค์กร
2) หลักสูตรที่ศึกษา จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทาการวิเคราะห์ตามสมมติฐานทางการวิจัย
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาหลักสูตรต่างกัน มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
ค่าตอบแทนและสวัส ดิ การ ด้านความมั่นคงในการทางาน และโดยภาพรวมแตกต่า งกั น จึงยอมรั บ
สมมติฐานที่กาหนดไว้
จากผลการศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง หลักสูตรที่ศึกษา โดยจาแนกเป็นหลักสูตรภาค
ปกติ และหลักสูตรภาคพิเศษ พบว่า จานวนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ สาเร็จการศึกษามาจากหลักสูตรภาค
พิเศษ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้ก่อนเข้ามาศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก จะเป็นผู้ที่ได้งานทามา
ก่อนแล้ว และมีประสบการณ์ในการทางาน มีตาแหน่งหน้าที่การงานในระดับหัวหน้างานถึงระดับผู้บริหาร
เมื่อสาเร็จการศึกษาไปมีโอกาสนาวุฒิการศึกษาไปประกอบอาชีพ เช่น ปรับวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น ปรับ
ตาแหน่งงาน และปรับเงินเดือนสูงขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการนาความรู้ค วามสามารถจากที่ได้ศึกษามานาไป
ประยุกต์ใช้งาน และทาให้ผู้บังคับบัญชาได้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง มี การพัฒนากระบวนการทางานที่มี
ประสิทธิภาพมากกว่าตอนที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา
3) เกรดเฉลี่ยสะสม จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทาการวิเคราะห์ตามสมมติฐานทางการวิจัย
พบว่า เกรดเฉลี่ยมีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา ด้านลักษณะงานที่ทา
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และโดยภาพรวม ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ศิริวรรณ ไตรสรลักษณ์ (2551, น. 50-55) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกประกอบอาชีพของบัณฑิต กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กรณีศึกษา:
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพอยู่ในระดับ
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มาก ทั้ง 5 ด้าน โดยค่าเฉลี่ยลาดับแรก คือ ด้านความมั่นคงในการทางาน รองลงมาคือ ด้านความสัมพันธ์
กับเพื่อร่วมงาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ และลาดับสุดท้าย คือ ด้าน
ลักษณะงาน และการหาความสัมพันธ์ของคณะที่นักศึกษากาลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันและเกรดเฉลี่ยสะสม
มีความสัมพันธ์กับการเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาเมื่อสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีอย่างมี
นัยสาคัญ แต่ขัดแย้งกับผลการศึกษาของ จีรนันท์ ไวยศรีแสง (2552, น. 94) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่ า เกรดเฉลี่ ย ไม่ ใ ช่ ปั จ จั ย ที่ ใ ช้ ตั ด สิ น ใจเลื อ กประกอบอาชี พ ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ น
ระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้ วิจั ย ได้ศึกษาบทความวิช าการจากหลาย ๆ แหล่ ง กล่ าวถึงการนาเกรดเฉลี่ยมาใช้
ประกอบการพิจารณาในการคัดเลือกเข้าทางานเท่านั้ น แต่ยังไม่มีงานวิจัยใดที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของ
เกรดเฉลี่ยสะสมกับความก้าวหน้าในอาชีพโดยตรง ส่วนใหญ่จะกล่าวถึงทางอ้อม คือ เป็นแค่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนซึ่งอาจส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพระดับต้น ๆ ของการได้งานทาเท่านั้น หรือผู้ที่มีเกรด
เฉลี่ยที่สูงอาจใช้เป็นเกณฑ์วัดเรื่องการมีความรู้ความสามารถ ทักษะการเรียนรู้งานได้ดีกว่าคนที่เกรดเฉลี่ย
ต่า แต่ก็ยังไม่ได้บ่งชี้ว่าเมื่อมีเกรดเฉลี่ยที่สูงแล้วจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น หรือมีความมั่นคงในการ
ท างานเพิ่ ม มากขึ้ น เพี ย งแค่ มี โ อกาสในการเลื อ กงานท ามากกว่ า คนที่ มี เ กรดเฉลี่ ย ต่ าเท่ า นั้ น เอง
เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ มณฑารัตน์ ชูพินิจ (2540, น. 90) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบในการ
พยากรณ์ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี สถาบั น ราชภั ฏ นครศรีธ รรมราช พบว่ า
องค์ป ระกอบที่มีความสั มพัน ธ์กับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ เกรดเฉลี่ ยสะสมชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 6
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา แสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง(เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ก็จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับอุดมศึกษาสูงขึ้น
ด้วย เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ Ohashi and Tachibanaki (1998, อ้างถึงใน อัษฎางค์ ตันติธีระศักดิ์,
2558, น. 5-6) ได้ ก ล่ า วถึ ง แนวคิ ด เรื่ อ ง Signaling เกิ ด จากปั ญ หาความไม่ เ ท่ า เที ย มกั น ของข้ อ มู ล
(Information Asymmetry) กล่าวคือ บริษัทที่ต้องการจ้างพนักงานใหม่ไม่มีข้อมู ลเกี่ยวกับคนที่มาสมัคร
งานเท่ากับตัวคนนั้นเอง และยิ่งมีผู้สมัครงานมากเท่าไรก็ย่อมต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกคน
ที่คิดว่าจะมีคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการขององค์กร จึงอาศัยสัญญาณจากมหาวิทยาลัยที่ศึกษาจบ
เกรดเฉลี่ยที่จบ มาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเพื่อลดความเสี่ยงในการคัดเลือกคน โดยเชื่อว่าคนที่สามารถ
เข้าเรียนและจบมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้ และคนที่จบมาด้วยเกรดเฉลี่ยที่สูง มีความเป็นไปได้สูงที่จะ
เป็นคนที่มีคุณภาพ มีความสามารถอดทนทุ่มเทกับการทางานหนัก ๆ เพื่อองค์กรได้ เพราะกว่าจะสอบเข้า
มหาวิทยาลัยชื่อดังได้ และเรียนจบมาด้วยเกรดเฉลี่ยที่สูงได้ ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ในระดับหนึ่งแล้วว่าน่าจะ
เป็นคนที่มีวินัยในการทางานสูง และคณาจารย์ผู้สอนได้คัดเลือกมาแล้วในระดับหนึ่ง
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4) ระยะเวลาที่ศึกษา จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทาการวิเคราะห์ตามสมมติฐานทางการวิจัย
พบว่า ระยะเวลาที่ศึกษามีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านลักษณะงาน
ที่ทา ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จินตนา มังคละกนก (2550,
อ้างถึงใน รัชดาภรณ์ ปิ่นรัตนานนท์ , 2557, น. 28) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการหางานทาของ
บัณฑิตระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พบว่า สถานภาพการทางาน
ปัจจุบันและระยะเวลาที่ศึกษา มีความสัมพันธ์กับประเภทและระยะเวลาของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05 เช่นเดียวกับผลการศึ กษาของ สุทธิมล ศรีโชติ (2543, น. 1-2,
อ้างถึงใน สุษมา น้อยสาราญ, 2544, น. 24) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความก้าวหน้าในอาชีพของบัณฑิต สังคม
สงเคราะห์ในกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ พบว่า ปีที่จบการศึกษา (ระยะเวลาที่ศึกษา) มีความสัมพันธ์
กับความก้าวหน้าอาชีพ
จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตจากการศึกษาข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเกินกึ่ง
หนึ่งที่ใช้ระยะเวลาศึกษาประมาณ 2-3 ปี เป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตรปริญญาโท ส่วนใหญ่ได้งานทา
ก่อนจบการศึกษา หรือได้งานทาทันทีหลังสาเร็จการศึกษา ดังนั้น การทีผ่ ู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาทันที
ถือว่าประสบผลสาเร็จในด้านความก้าวหน้าในอาชีพก้าวแรกของการเริ่มต้นการทางาน
5) การได้รับทุนการศึกษา พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทาการวิเคราะห์ตามสมมติฐาน
ทางการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับทุนการศึกษาและไม่ได้รับทุนการศึกษามีความแตกต่างกัน มีผล
ต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านลักษณะงานที่ทา ด้านค่าตอบแทนและสวัส ดิการ
ด้านความมั่นคงในการทางาน และโดยภาพรวมแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตว่า นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามีแนวโน้มที่มีผลการเรียนดีได้เกรด
เฉลี่ยสะสมสูง ซึ่งเป็นสิ่งบ่งบอกถึงการมีคุณภาพ มีความสามารถ ขยันอดทน ถือว่าเป็นจุดเด่นที่จะนามา
เป็นข้อมูลประวัติส่วนตัว เพื่อใช้ในการยื่นสมัครงานหรือใช้เป็นใบเบิกทางในการได้งานทาระดับหนึ่ง
ดังทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ McClelland (1953, อ้างถึงใน วลัยพรรณ พรไพรสาร, 2557, น. 9)
ได้กล่าวถึงพฤติกรรมของผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เกี่ยวกับความขยันหรือชอบการกระทาแปลก ๆ ใหม่ ๆ
ที่จะทาให้บุคคลนั้นเกิดความรู้สึกว่าตนเองประสบความสาเร็จ ผู้ที่มีความต้องการสัมฤทธิ์ผลสูงมีความ
มานะพากเพียรต่อสิ่งที่ท้าทาย นอกจากนั้นยังมีความรับผิดชอบต่อตนเอง มักจะพยายามทางานให้สาเร็จ
เพื่อความพึงพอใจในตนเอง มิใช่หวังให้บุคคลอื่นยกย่อง มีความต้องการเสรีภ าพในการคิด และการ
กระทาไม่ชอบให้ผู้อื่นมาบงการ
6) การได้รับเกียรตินิยม จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทาการวิเคราะห์ตามสมมติฐานทางการ
วิ จั ย พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ไ ด้ รั บ เกี ย รติ นิ ย ม และไม่ ไ ด้ รั บ เกี ย รติ นิ ย ม มี ค วามแตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่ขัดแย้ง
กับผลการศึกษาของ ณัฐพงศ์ บัวจันทร์ (2546) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าใน
อาชีพข้าราชการทหารของนายทหารประทวน: ศึกษากรณีของกองทัพที่ 1, 2 และ 3 สังกัดกรมทหารราบ
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ที่ 11 รั ก ษาพระองค์ ผลการวิ จั ย ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล พบว่ า การได้ รั บ รางวั ล ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ความก้าวหน้าในอาชีพ
ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตว่า นักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติอย่าง
หนึ่ ง และเป็ น การประสบผลส าเร็ จ ในด้ า นการศึ ก ษาที่ มี ผ ลการเรี ย นดี มี เ กรดเฉลี่ ย สู ง 3.75 ขึ้ น ไป
ซึ่งสถาบันได้กาหนดไว้ในข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2557 และ
เป็นสิ่งบ่งบอกถึงการมีคุณภาพ มีความสามารถ ขยันอดทน ถือว่าเป็นจุดเด่นที่จะนามาเป็นข้อมูลประวัติ
ส่วนตัว ที่มีระบุไว้ใน Transcript สามารถนามาประกอบการพิจารณาสมัครงานและสัมภาษณ์งาน ซึ่งถือ
เป็นใบเบิกทางในการได้งานทาระดับหนึ่ง หรือมีโอกาสในการเลือกองค์กรที่ทางานที่คิดว่ามีความมั่นคง
มากกว่าคนที่ไม่ได้รับเกียรตินิยม Ohashi and Tachibanaki (1998, อ้างถึงใน อัษฎางค์ ตันติธีระศักดิ์,
2558, น. 5-6) ได้ ก ล่ า วถึ ง แนวคิ ด เรื่ อ ง Signaling เกิ ด จากปั ญ หาความไม่ เ ท่ า เที ย มกั น ของข้ อ มู ล
(Information Asymmetry) กล่าวคือ บริษัทที่ต้องการจ้างพนักงานใหม่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับคนที่มาสมัคร
งานเท่ากับตัวคนนั้นเอง และยิ่งมีผู้สมัครงานมากเท่าไรก็ย่อมต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกคน
ที่คิดว่าจะมีคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการขององค์กร จึงอาศัยสัญญาณจากมหาวิทยาลัยที่ศึกษาจบ
เกรดเฉลี่ยที่จบ มาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเพื่อลดความเสี่ยงในการคัดเลือกคน โดยเชื่อว่าคนที่สามารถ
เข้าเรียนและจบมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้ และคนที่จบมาด้วยเกรดเฉลี่ยที่สูง มีความเป็นไปได้สูงที่จะ
เป็นคนที่มีคุณภาพ มีความสามารถ อดทนทุ่มเทกับการทางานหนัก เพื่อองค์กรได้ เพราะกว่าจะสอบเข้า
มหาวิทยาลัยชื่อดังได้ และเรียนจบมาด้วยเกรดเฉลี่ยที่สูงได้ ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ในระดับหนึ่งแล้วว่าน่าจะ
เป็นคนที่มีวินัยในการทางานสูง และคณาจารย์ผู้สอนได้คัดเลือกมาแล้วในระดับหนึ่ง

5.3 ข้อเสนอแนะการวิจัย
จากผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนามาใช้เป็นแนวทางพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อนาไปสู่การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการศึกษาผู้ วิจั ย มีแ นวความคิด และข้ อ เสนอแนะเชิง นโยบายในการผลิ ตบั ณฑิ ต ให้ มี
คุณภาพ สามารถสนองตอบความต้องการของตลาดแรงงาน และบัณฑิตได้ งานทาในเวลาที่เหมาะสม
รวมถึงมีความก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งสถาบันต้องพัฒนาปรับปรุงในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1) สถานะการได้งานทามีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา เนื่องจาก
ผู้ที่เข้ามาศึกษาต่อในสถาบันส่วนใหญ่มีงานทามาก่อนแล้ว จุดประสงค์ที่มาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
หรือปริญญาเอก เพื่อต้องการเพิ่มพูนความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เสริมสร้างทักษะด้านต่าง ๆ
ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
งานที่ทา และผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ คือ ค่าตอบแทนหรือเงินเดือนที่จะได้ปรับเพิ่มขึ้น ดังนั้น สถาบันควร
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มุ่งเน้นให้คณะ/หลักสูตร ได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่มีมาตรฐาน และมีความทันสมัย สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน
2) คณะที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาและหลั ก สู ต รที่ ศึ ก ษา จากการศึ ก ษาผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพด้านลักษณะงานที่ทา ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
และความมั่นคงในการทางาน ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าผู้สาเร็จการศึกษา เมื่อสาเร็จการศึกษาไปแล้วได้นา
ความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษามา นาไปประยุกต์ใช้งานที่ทาอยู่ปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด และผล
พลอยได้ที่ได้รับ คือ การได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่สูงขึ้น มีความมั่นคงในการทางานมากขึ้น ดังนั้น
สถาบันควรมีการกากับติดตามในการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง เนื้อหาของหลักสูตรของแต่ละคณะอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
3) เกรดเฉลี่ ย สะสมของผู้ สาเร็จการศึกษา ซึ่ งถือว่าเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขั้น
เริ่มต้นที่จะนาไปสู่การได้งานทาหรือเป็นใบเบิกทางในการเข้าทางาน ถ้าผู้สาเร็จการศึกษาได้เกรดเฉลี่ย
สะสมสูง และมีโอกาสได้ รับทุนการศึกษาหรือได้รับเกียรตินิยม สิ่งเหล่านี้บ่งบอกถึงความมีคุณภาพของ
ผู้สาเร็จการศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ที่ดี รวมถึงมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มี
ความรับผิดชอบสูง จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เกรดเฉลี่ยและการได้รับทุนการศึกษา มีผลต่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพด้านด้านลักษณะงานที่ทา และค่าตอบแทนและสวัสดิการ ดังนั้น สถาบันควรมี
นโยบายในการกาหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานในการให้คะแนนเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันของทุกคณะ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้วัดคุณภาพของตัวผู้เรียนได้ และสถาบันควรจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษามากยิ่งขึ้น
5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
จากผลการศึกษาปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านคณะที่สาเร็จการศึกษา หลักสูตรที่ศึกษา
เกรดเฉลี่ ย สะสม ระยะเวลาที่ ศึ ก ษา การได้ รั บ ทุ น การศึ ก ษา และการได้ รั บ เกี ย รติ นิ ย ม มี ผ ลต่ อ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน
โดยตรง ดังนั้น คณบดีคณะ ผู้อานวยการหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ควรมีการศึกษาทบทวนหลักสูตร
ของตนเอง เพื่อพัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง เนื้อหาของหลักสูตรให้มีความทันสมัย และเหมาะสม และสร้าง
ความโดดเด่นของหลักสูตร ให้มีความแตกกต่างจากคู่แข่ง รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการ
สอน อาจารย์ควรมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เน้นการปฏิบัติให้มาก
ขึ้น มีการจัดกิจกรรมหรือศึกษาดูงานในสถานประกอบ เพื่อนักศึกษาจะได้เรียนรู้เห็นภาพ เข้าใจได้ง่ายขึ้น
และสามารถนามาประยุกต์ใช้งานได้จริง
5.3.3 ข้อเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความก้าวหน้าในอาชีพ
ของผู้สาเร็จการศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งเป็นการศึกษาปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียน ที่มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา สาหรับการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษา
เรื่อง บริบทของการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันต่อความก้าวหน้าในอาชีพในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา
โดยศึกษาปัจจัยหลาย ๆ ด้าน ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน เช่น ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ด้าน
สภาพแวดล้อมทั่วไป ด้านค่านิยม และด้านบุคลิกภาพของผู้สาเร็จการศึกษา ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะมี ผลต่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษามากน้อยเพียงไร
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ตารางผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ
เรื่อง ความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความก้าวหน้าในอาชีพ
ของผู้สาเร็จการศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล
รายการขอความคิดเห็น
1. สถานะการได้งานทา
ยังไม่ได้งานทา
ไม่มีงานทาก่อนเข้าศึกษาและได้งานทาหลังจบการศึกษา
ได้งานทาขณะศึกษาอยู่
มีงานทาก่อนเข้าศึกษาและได้งานใหม่ทาหลังจบการศึกษา
มีงานทาก่อนเข้าศึกษาและอยู่ในสายงานเดิมหลังจบ
การศึกษา
ไม่ประสงค์ทางาน
ศึกษาต่อ
อื่น ๆ ระบุ...............................................................
2. หลังสาเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ท่านได้นาวุฒิการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
ด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า ข้อ 1)
ไม่ได้นาวุฒิการศึกษาไปใช้ประโยชน์
ใช้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
ใช้ประกอบความก้าวหน้าในอาชีพ
)ปรับวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น(
ใช้ประกอบความก้าวหน้าในอาชีพ
)เลื่อนตาแหน่งงานที่สูงขึ้น(
ใช้ประกอบความก้าวหน้าในอาชีพ
)ปรับเงินเดือนที่สูงขึ้น(
ใช้สมัครงาน
อื่น ๆ ระบุ..............................................................
3. ประเภทองค์กรที่ทางาน
เป็นองค์กรธุรกิจไทยที่มีการลงทุนเฉพาะภายในประเทศ
ไทย
เป็นองค์กรธุรกิจไทยที่มีการลงทุนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
เป็นองค์กรธุรกิจต่างชาติทมี่ าลงทุนในประเทศไทย
เป็นองค์กรธุรกิจต่างชาติทลี่ งทุนในต่างประเทศ
เป็นองค์กรระหว่างประเทศ

ประมาณค่าความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1

ค่า
IOC

แปลผล

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

ใช้ได้

96
รายการขอความคิดเห็น
เป็นองค์กรของรัฐ
เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ
เป็นองค์กรไม่แสวงหากาไร
ธุรกิจส่วนตัวกิจการครอบครัว/
อื่น ๆ ระบุ...............................................................
4. ระดับตาแหน่งงานของท่านในปัจจุบัน
ระดับปฏิบัติการ (ระดับผู้ปฏิบัติงาน)
ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ (ระดับควบคุมการปฏิบัติงาน)
ผู้บริหารระดับกลาง (ระดับบริหารจัดการ)
ผู้บริหารระดับสูง (ระดับวางแผนกลยุทธ์)
อื่น ๆ ระบุ...............................................................
5. ประสบการณ์ในการทางาน
น้อยกว่า 1 ปี
1-5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
16-20 ปี
มากกว่า 20 ปี

ประมาณค่าความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ
1 2 3 4 5

ค่า
IOC

แปลผล

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

ใช้ได้

-1

0.20

ปรับปรุง

+1 +1 +1

-1

ตอนที่ 2 ปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายการขอความคิดเห็น
1. คณะทีส่ าเร็จการศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์
บริหารธุรกิจ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
สถิติประยุกต์
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ภาษาและการสื่อสาร
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นิติศาสตร์
การจัดการการท่องเที่ยว
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยนานาชาติ
2. หลักสูตรที่ศึกษา ระบุ................................
3. ระยะเวลาเฉลี่ยที่ศึกษา...............................ปี

ประมาณค่าความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ
1 2 3 4
5
+1 +1 +1 +1 +1

ค่า
IOC

แปลผล

1.00

ใช้ได้

+1
-1

1.00
0.60

ใช้ได้
ใช้ได้

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1
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รายการขอความคิดเห็น
4. เกรดเฉลี่ยสะสม ...........................................
5. การได้รับทุนการศึกษา
ไม่ได้รับทุน
ได้รับทุนการศึกษา แบ่งเป็น 2ประเภท คือ
5.1) ทุนการศึกษาก่อนเข้าเรียน
ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1
ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2
ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3
5.2) ทุนการศึกษาหลังเข้าเรียน
ทุนเรียนดี
ทุนสนับสนุนการทาวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์
ทุนอื่น ๆ ระบุ.................................................
6. การได้รับเกียรตินยิ ม
ไม่ได้รับ
ได้รับ

ประมาณค่าความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ
1 2 3 4
5
+1 +1 +1 +1 +1
-1 +1 +1 +1 +1

ค่า
IOC

แปลผล

1.00
0.60

ใช้ได้
ใช้ได้

-1

+1

0.60

ใช้ได้

ประมาณค่าความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ
1 2 3 4
5

ค่า
IOC

แปลผล

+1

+1

+1

ตอนที่ 3 ระดับความก้าวหน้าในอาชีพ
รายการ
1. ลักษณะงานที่ทา
1) หลังสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ท่านได้ทางาน
ตรงกับสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา
2) หลังสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ท่านมีความรู้
ความสามารถ และทักษะในการวิเคราะห์ มีเหตุมีผลเพื่อ
การตัดสินใจ ได้ดีกว่าตอนที่ยังไม่ได้เข้ามาศึกษาต่อ
3) ลักษณะงานที่ทาหลังสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/
เอก ท่านมีอิสระในการกาหนดแนวทางในการทางาน
4) หลังสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ท่านได้ใช้
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ในการทางาน
5) การมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือและได้รบั การยอมรับจากผูร้ ่วมงานใน
องค์กร
2. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
1) ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับเหมาะสมกับคุณภาพผลงานและ
ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

-1

+1

+1

+1

+1 0.60

ใช้ได้

-1

+1

+1

+1

+1 0.60

ใช้ได้

-1

+1

+1

+1

-1

-1

+1

+1

+1

+1 0.60

ใช้ได้

-1

+1

+1

+1

+1 0.60

ใช้ได้

-1

+1

+1

+1

-1

0.20 ปรับปรุง

0.20 ปรับปรุง
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รายการ
2) การนาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ หลัง
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก มาใช้พัฒนา
กระบวนการทางานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร ส่งผลต่อ
ค่าตอบแทนและการเลื่อนตาแหน่งที่สูง
3) การมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก เป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนและ
การเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น
3. ความมั่นคงในการทางาน
1) หน่วยงานมีระบบหรือกระบวนการพัฒนาเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพตามสายงานท่านอย่างชัดเจน
2) หน่วยงานส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ท่านได้พัฒนาความรู้
ใหม่ๆ ที่ทันสมัยทันเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง
3) งานที่ท่านทาเป็นงานที่เหมาะสมตรงกับสาขาวิชาที่สาเร็จ
การศึกษามา และสามารถทาได้ดมี ีโอกาสก้าวหน้าใน
อาชีพ
4) การที่มีวุฒิการศึกษาสูง เป็นการสร้างความก้าวหน้าและมี
ความมั่นคงในอาชีพ
5) ผลการปฏิบตั ิงานที่ท่านทา ได้รับการยอมรับจาก
ผู้บังคับบัญชา และจากเพื่อนร่วมงาน

ค่าดัชนีความสอดคล้อง

ประมาณค่าความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ
1 2 3 4
5
-1 +1 +1 +1 -1

0.20 ปรับปรุง

-1

+1

+1

+1

-1

0.20 ปรับปรุง

+1

+1

+1

+1

-1

0.60

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

-1

0.60

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1 1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

-1

ใช้ได้

IOC = 16.00 = 0.67
24
24
สรุปว่าค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้

ค่า
IOC

0.60

แปลผล

ภาคผนวก ค
แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย
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แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย
ความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คาชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อสอบถามศิษย์เก่าหรือผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา
2557-2559 สถาบั น ขอความอนุ เคราะห์ จากท่าน ในการให้ ข้อมูล เกี่ยวกับความส าเร็จทางด้ า น
ความก้าวหน้าในอาชีพ
แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล
1) สถานะการได้งานทา
ไม่มีงานทาก่อนเข้าศึกษาและได้งานทาหลังจบการศึกษา
ได้งานทาขณะศึกษาอยู่
มีงานทาก่อนเข้าศึกษาและได้งานใหม่ทาหลังจบการศึกษา
มีงานทาก่อนเข้าศึกษาและอยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา
อื่น ๆ )ระบุ.............................................................................(
2) หลังสาเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ท่านได้นาวุฒิการศึกษาไปใช้
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพด้านใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ไม่ได้นาวุฒิการศึกษาไปใช้ประโยชน์
ใช้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
ใช้ประกอบความก้าวหน้าในอาชีพ )ปรับวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น(
ใช้ประกอบความก้าวหน้าในอาชีพ )เลื่อนตาแหน่งงานที่สูงขึ้น(
ใช้ประกอบความก้าวหน้าในอาชีพ )ปรับเงินเดือนที่สูงขึ้น(
ใช้สมัครงาน
อื่น ๆ )ระบุ.............................................................................(
3) ประเภทองค์กรที่ทางาน
เป็นองค์กรธุรกิจไทยที่มีการลงทุนเฉพาะภายในประเทศไทย
เป็นองค์กรธุรกิจไทยที่มีการลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
เป็นองค์กรธุรกิจต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศไทย
เป็นองค์กรธุรกิจต่างชาติที่ลงทุนในต่างประเทศ
เป็นองค์กรระหว่างประเทศ
เป็นองค์กรของรัฐ
เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ
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เป็นองค์กรไม่แสวงหากาไร
ธุรกิจส่วนตัว/กิจการครอบครัว
อื่น ๆ )ระบุ.............................................................................(
4) ระดับตาแหน่งงานของท่านในปัจจุบัน
ระดับปฏิบัติการ (ระดับผู้ปฏิบัติงาน)
ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ (ระดับควบคุมการปฏิบัติงาน/หัวหน้างาน)
ผู้บริหารระดับกลาง (ระดับบริหารจัดการ)
ผู้บริหารระดับสูง (ระดับวางแผนกลยุทธ์)
อื่น ๆ )ระบุ.............................................................................(
5) ประสบการณ์ในการทางาน
น้อยกว่า 1 ปี
1-5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
16-20 ปี
มากกว่า 20 ปี
ตอนที่ 2 ปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1) คณะที่สาเร็จการศึกษา
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
ทุนสนับสนุนการทาวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์
ทุนอื่น ๆ ระบุ .....................................................................
6) การได้รับเกียรตินิยม
ไม่ได้รับ
ได้รับ
ตอนที่ 3 ระดับความก้าวหน้าในอาชีพ
คาชี้แจง กรุณาพิจารณาข้อความต่อไปนี้ และทาเครื่องหมาย )√( ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
มากที่สุด
รายการ
1. ลักษณะงานที่ทา
1) หลังสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก ท่านได้
ทางานตรงกับสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา (var11)
2) หลังสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก ท่านมี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการวิเคราะห์ มีเหตุมผี ลเพื่อการ
ตัดสินใจ ได้ดีกว่าตอนที่ยังไม่ได้เข้ามาศึกษาต่อ (var12)
3) ลักษณะงานที่ทาหลังสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับ
ปริญญาเอก ท่านมีอิสระในการทางานมากขึ้น (var13)
4) หลังสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก ท่านได้ใช้
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ในการทางาน (var14)
5) การมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก เป็นสิ่งที่
ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากผูร้ ่วมงานในองค์กร
(var15)

ระดับความก้าวหน้าในอาชีพ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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รายการ

ระดับความก้าวหน้าในอาชีพ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

2. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
1) ท่านสามารถนาความรู้ความสามารถหลังสาเร็จการศึกษามาพัฒนา
งานให้มีคุณภาพและมีปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ทาให้ได้ค่าตอบแทนที่
เหมาะสม (var21)
2) การนาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ หลังสาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก มาใช้พัฒนากระบวนการ
ทางานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร ส่งผลต่อการเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น
(var22)
3) การนาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ หลังสาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก มาใช้พัฒนากระบวนการ
ทางานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร ส่งผลต่อค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น
(var23)
4) การมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก เป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ในการพิจารณาการเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น
(var24)
5) การมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก เป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทน (var25)
3. ความมั่นคงในการทางาน
1) หน่วยงานมีระบบหรือกระบวนการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพตามสายงานท่านอย่างชัดเจน (var31)
2) หน่วยงานส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ท่านได้พัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ที่
ทันสมัยทันเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง (var32)
3) งานที่ท่านทาเป็นงานที่เหมาะสมตรงกับสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษามา
และสามารถทาได้ดีมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ (var33)
4) การที่มีวุฒิการศึกษาสูง เป็นการสร้างความก้าวหน้าและมีความมั่นคง
ในอาชีพ (var34)
5) ผลการปฏิบตั ิงานที่ท่านทา ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา และ
จากเพื่อนร่วมงาน (var35)

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อความก้าวหน้าในงาน
……………………………………..…….….…………………………………………………………………………………….…
…………………………..…………..…….…………………………………………………………………………………………
………………………………………..….………………………………………………………………………………………..…

ภาคผนวก ง
การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
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การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นทุกข้อคาถาม
N of Case = 30

N of Item = 15

Alpha = .962

Item-Total Statistics

var11
var12
var13
var14
var15
var21
var22
var23
var24
var25
var31
var32
var33
var34
var35

Scale Mean
if Item
Deleted
51.50
51.00
51.50
51.10
51.03
51.47
51.37
51.53
51.57
51.67
51.57
51.27
51.57
51.20
51.13

Scale
Cronbach's
Variance if Corrected
Squared
Alpha if
Item
Item-Total
Multiple
Item
Deleted
Correlation Correlation
Deleted
128.466
.752
.817
.961
137.586
.749
.741
.960
137.707
.660
.720
.962
139.610
.659
.824
.962
131.068
.874
.898
.958
131.775
.820
.860
.959
129.275
.913
.912
.957
130.464
.910
.917
.957
129.357
.843
.908
.958
129.954
.778
.861
.960
135.220
.643
.788
.962
136.202
.737
.752
.960
131.426
.781
.876
.960
133.062
.843
.854
.958
136.189
.788
.818
.960
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การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นรายตัวแปร
1. ลักษณะงานที่ทา
N of Case = 30

N of Item = 5

Alpha = .854

Item-Total Statistics

var11
var12
var13
var14
var15

Scale Mean
if Item
Deleted
15.50
15.00
15.50
15.10
15.03

Scale
Cronbach's
Variance if Corrected
Squared
Alpha if
Item
Item-Total
Multiple
Item
Deleted
Correlation Correlation
Deleted
8.741
.616
.528
.858
10.552
.761
.591
.807
10.741
.620
.477
.836
11.197
.646
.618
.833
9.206
.805
.707
.785

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

Alpha = .940

Item-Total Statistics

var21
var22
var23
var24
var25

Scale Mean
if Item
Deleted
14.00
13.90
14.07
14.10
14.20

Scale
Cronbach's
Variance if Corrected
Squared
Alpha if
Item
Item-Total
Multiple
Item
Deleted
Correlation Correlation
Deleted
16.000
.821
.751
.929
15.334
.896
.866
.916
15.995
.855
.839
.924
15.128
.847
.819
.925
15.200
.787
.764
.937
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3. ความมั่นคงในการทางาน
N of Case = 30
N of Item = 5

Alpha = .893

Item-Total Statistics

var31
var32
var33
var34
var35

Scale Mean
if Item
Deleted
14.97
14.67
14.97
14.60
14.53

Scale
Cronbach's
Variance if Corrected
Squared
Alpha if
Item
Item-Total
Multiple
Item
Deleted
Correlation Correlation
Deleted
10.723
.701
.600
.880
11.540
.731
.592
.872
10.240
.755
.633
.868
10.938
.790
.755
.858
11.775
.745
.657
.871

