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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของแบบจําลองเชิงสาเหตุความสําเร็จ

ในอาชีพของบัณฑิตสหกิจศึกษากับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(มทส.) ที่ผ่านการไปปฏิบัติสหกิจศึกษาและสําเร็จการศึกษาตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 20 จํานวน 1,861 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์แบบจําลอง
สมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบจําลองเชิงสาเหตุของความสําเร็จในอาชีพของบัณฑิตสหกิจศึกษาที่พัฒนาขึ้น
ประกอบด้วย ตัวแปรแฝงภายใน 1 ตัวแปร คือ ตัวแปรความสําเร็จในอาชีพ และตัวแปรแฝงภายนอก 4 ตัวแปร ได้แก่ ตัว
แปรการรับรู้ความสามารถของตนเอง ประสบการณ์ด้านสหกิจศึกษา การสนับสนุนจากองค์การ และความสมดุลระหว่าง
งานกับครอบครัว 2) แบบจําลองเชิงสาเหตุความสําเร็จในอาชีพของบัณฑิตสหกิจศึกษาที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2=15.01, df=15, p=.45, 2/df=1.00, GFI=1.00, RMSEA=.00, RMR=.00, 
NFI=1.00, RFI=1.00, GFI=1.00) โดยความสําเร็จในอาชีพของบัณฑิตสหกิจศึกษาได้รับอิทธิพลทางตรงจากการสนับสนุน
จากองค์การ การรับรู้ความสามารถของตนเอง และประสบการณ์ด้านสหกิจศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01, 
.01 และ .05 ตามลําดับ โดยเป็นอิทธิพลทางบวกและมีขนาดของอิทธิพลเท่ากับ .66, .31 และ .05 ตามลําดับ ตัวแปรเชิง
สาเหตุในแบบจําลองสามารถอธิบายความแปรปรวนของความสําเร็จในอาชีพได้ร้อยละ 77 
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The Causal Model of Career Success for Cooperative Education Graduates 
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Abstract 
The purposes of this research were to develop and to examine the model validity of the causal 

model of career success for cooperative education graduates with the empirical data. The research 
samples consisted of 1,861 Suranaree University of Technology (SUT)’s cooperative education graduates 
from batch 1 to batch 20. Questionnaires were utilized for the data collection. Data were analyzed by 
using descriptive statistics and structural equation model. The major findings were as follows: 1) the 
causal model of career success for cooperative education graduates consisted of 1 endogenous latent 
variable: career success, and 4 exogenous latent variables: perceived self-efficacy, cooperative 
education experience, organizational support, and work-family balance; and 2) the causal model of 
career success for cooperative education graduates had a good fit to the empirical data (2=15.01, 
df=15, p=.45, 2/df=1.00, GFI=1.00, RMSEA=.00, RMR=.00, NFI=1.00, RFI=1.00, GFI=1.00). Organizational 
support, perceived self-efficacy, and cooperative education experience had a direct effects on the 
career success at the significant levels of .01, .01, and .05, respectively, along with the positive effect 
sizes of .66, .31, and .05, respectively. All of the causal variables in the model accounted for 77% of the 
variance in career success. 
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1.  บทนํา 
ความสําเร็จในอาชีพ (Career Success) ถือเป็น

เป้าหมายสําคัญของทุกคนหลังจากสําเร็จการศึกษาและ
เข้าสู่วงจรการทํางาน การวัดความสําเร็จในอาชีพสามารถ
วัดได้จากทั้งภายนอกและภายในตัวบุคคล  โดยตัวชี้วัด
ความสําเร็จในอาชีพภายนอกตัวบุคคล (Extrinsic 
Career Success) หรือความสําเร็จในอาชีพเชิงปรนัย 
(Objective Career Success) จะมีเงื่อนไขที่ชัดเจน 
สังเกตได้ เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การเลื่อน
ขั้น เล่ือนตําแหน่ง เป็นต้น ในขณะที่ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ในอาชีพภายในตัวบุคคล (Intrinsic Career Success) 
หรือความสําเร็จในอาชีพเชิงอัตนัย (Subjective Career 
Success) จะเกี่ยวข้องกับความ รู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ 
เช่น ความพึงพอใจในงาน ความพึงพอใจในอาชีพ ความ
พึงพอใจในชีวิต เป็นต้น [1]  

จากการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ พบว่า 
Sonnenfeld & Kotter [2] ได้สร้างแบบจําลองจากการ
รวบรวมทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ โดย
แบบจําลองดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 มิติ คือ มิติด้านเวลา 
เริ่มจากวัยเด็กถึงวัยผู้ใหญ่ และมิติด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ในช่วงของชีวิต ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการ
ประกอบอาชีพ และปัจจัยด้านครอบครัว นอกจากน้ี 
Lent, Brown, & Hackett [3] ได้พัฒนาทฤษฎีการ
เรียนรู้ทางสังคมเกี่ยวกับอาชีพ (Social Cognitive 
Career Theory: SCCT) จากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม 
(Social Cognitive Theory: SCT) ของแบนดูรา ภาพรวม
ของทฤษฎีนี้ทําให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยต่าง ๆ 
ที่ส่งผลต่อความสําเร็จในอาชีพ เช่น ปัจจัยส่วนบุคคล 
บริบทของภูมิหลัง ประสบการณ์การเรียนรู้ ความสามารถ
หรือผลงานในอดีต การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
และความคาดหวังในผลลัพธ์ ทฤษฎี SCCT จึงช่วยในการ
อธิบายประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้งประสบการณ์ด้าน
การศึกษาและการทํางานของบุคคลที่ส่งผลต่อผลลัพธ์
ทางด้านอาชีพ นอกจากนี้ จากการประมวลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพล, ปัจจัยที่เป็นตัวทํานาย 
รวมถึงปัจจัยที่ สัมพันธ์กับความสําเร็จในอาชีพของ 
Judge, Cable, Boudreau, & Bretz [4] และ Ng, Eby, 
Sorensen, & Feldman [5] สรุปโดยภาพรวมได้ 3 กลุ่ม
ปัจจัยคือ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการประกอบอาชีพ 

และปัจจัยด้านครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Sonnenfeld & Kotter [2] 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ Sonnenfeld 
& Kotter [2], ทฤษฎี SCCT ของ Lent et al. [3], รวมทั้ง
งานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งของ Judge et al. [4] และ Ng et al. 
[5] เป็นกรอบในการสร้างแบบจําลองเชิงสาเหตุความสําเร็จ
ในอาชีพ ในเบื้องต้นแบบจําลองประกอบด้วย ตัวแปรแฝง
การรับรู้ความสามารถของตนเอง (ปัจจัยส่วนบุคคล)  
ตัวแปรแฝงการสนับสนุนจากองค์การ (ปัจจัยด้านการ
ประกอบอาชีพ) และตัวแปรแฝงความสมดุลระหว่างงาน
และครอบครัว (ปัจจัยด้านครอบครัว) นอกจากงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องของ Judge et al. [4] และ Ng et al. [5] ข้างต้น
แล้ว ยังมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพล การทํานาย 
และความสัมพันธ์ของตัวแปรสาเหตุที่มีต่อความสําเร็จใน
อาชีพ ในที่นี้ พิจารณาความสําเร็จในอาชีพจาก ความ 
พึงพอใจในงาน ความพึงพอใจในอาชีพ หรือความ 
พึงพอใจในชีวิต (ในงานวิจัยอาจมีการศึกษาเพียงตัวใดตัว
หนึ่ง หรือ 2 ตัวแปร หรือทั้ง 3 ตัวแปร หรือศึกษาโดย
ภาพรวมของความสําเร็จในอาชีพก็ได้) ดังนี้ 

ตัวแปรแฝงการรับรู้ ความสามารถของตนเอง 
(Perceived Self-efficacy) พบงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า
การรับรู้ความสามารถของตนเองมีอิทธิพลต่อความสําเรจ็
ในอาชีพ เช่น การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านอาชีพมี
อิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในอาชีพหลังสําเร็จ
การศึกษาแล้ว 7 ปี ของผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ในเยอรมนีและประเทศในแถบยุโรป [6] มีอิทธิพลทางตรง
ต่อความสําเร็จในอาชีพทางด้านวิชาการของหญิงใน
แอฟริกาใต้ [7] มีอิทธิพลต่อความสําเร็จในอาชีพเชิง
ปรนัยและอัตนัยของผู้สําเร็จการศึกษาด้านคณิตศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยในเยอรมนี [8] มีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความพึงพอใจในอาชีพของพนักงาน ผู้จัดการ และ
ผู้เชี่ยวชาญในประเทศแคนาดา [9] มีอิทธิพลต่อความ 
พึงพอใจในอาชีพของศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัย 3 แห่ง 
ในประเทศเยอรมนี [10] เป็นต้น  

ตัวแปรแฝงการสนับสนุนจากองค์การ (Organizational 
Support) พบงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า การสนับสนุน
ขององค์การมีอิทธิพลต่อความสําเร็จในอาชีพ เช่น การ
สนับสนุนขององค์การมีอทิธพิลตอ่ความพงึพอใจในอาชีพ
ของคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยด้านการวิจัย 5 แห่งใน
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มาเลเซีย [11] มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในอาชีพของ
พยาบาลชายในจีน [12] หรือพนักงานมีความรู้สึกพึง
พอใจในอาชีพและพึงพอใจในงานสูง เม่ือรู้สึกว่าได้รับ
การสนับสนุนจากองค์การสูง [13] นอกจากนี้ การ
สนับสนุนขององค์การ ยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ ส่งผลต่อ
ความสําเร็จในอาชีพเชิงอัตนัยซึ่งเป็นข้อค้นพบจากการ
วิจัยเชิงคุณภาพด้วยกระบวนการเดลฟาย [14] เป็นต้น 

ตัวแปรแฝงความสมดุลระหว่างงานกับครอบครัว 
(Work-Family Balance) พบงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า 
ความสมดุลระหว่างงานกับครอบครัวมีอิทธิพลต่อ
ความสําเร็จในอาชีพ เช่น งานวิจัยของ Zhang ที่อ้างถึง
โดย Dai & Song [15] หรือการสนับสนุนของคู่สมรสที่มี
ต่อความสําเร็จในอาชีพของกลุ่มตัวอย่างพยาบาลที่
ทํางานในโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศ
อินโดนีเซีย [16] เป็นต้น  

สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นนวัต-
กรรมทางการศึกษาที่ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 
อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) 
ได้นํามาเป็นส่วนประกอบของหลักสูตร เพื่อให้บัณฑิต
ของ มทส. เป็นผู้ที่ “รู้ชัด ปฏิบัติได้” โดยได้ให้นิยามของ 
“สหกิจศึกษา” ว่า เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการเรียน
การสอนในสถานศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณ์ตรง
จากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการอย่างมี
ระบบ ด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการและ 
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นระบบการศึกษาที่ผสมผสานการ
เรียนกับการทํางาน และถือเป็นพันธกิจสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการอีกรูปแบบหน่ึง [17]  

สหกิจศึกษา ถือเป็นส่วนหน่ึงของปัจจัยส่วนบุคคล 
เนื่องจากสหกิจศึกษาถือเป็นส่ิงแวดล้อมทางการศึกษา ที่
ส่งผลต่อบุคลิกภาพส่วนบุคคลและสถานการณ์การ
ทํางานในปัจจุบัน ผ่านประวัติการทํางานและประวัติ
พัฒนาการในวัยผู้ใหญ่ตามแนวคิดของ Sonnenfeld & 
Kotter [2] นอกจากนี้ การปฏิบัติสหกิจศึกษายังเป็น
ประสบการณ์ในการทํางานก่อนสําเร็จการศึกษา จัดเป็น
ความสามารถหรือผลงานในอดีตที่ส่งผลต่อระดับของ
ความสําเร็จที่ เกิดจากความสามารถของตนเองใน
แบบจําลองสมรรถนะด้านอาชีพตามทฤษฎี SCCT ของ 
Lent et al. [3] จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า การปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาถือเป็นส่วนหน่ึงที่สอดแทรกอยู่ในแนวคิดของ 

Sonnenfeld & Kotter [2] และทฤษฎี SCCT ของ Lent 
et al. [3] โดยจัดอยู่ในกลุ่มปัจจัยส่วนบุคคล 

จากการประมวลองค์ความรู้ด้านการวิจัยเกี่ยวกับผล
การปฏิบัติสหกิจศึกษา พบว่า มีการศึกษาผลการปฏิบัติ
สหกิจศึกษากับความสําเร็จในอาชีพ (เชิงปรนัยและเชิง
อัตนัย) เช่น ผลการศึกษาของ Sandberg [18] พบว่า 
บัณฑิตที่เข้าโครงการสหกิจศึกษาได้รับการจ้างงาน มี
ความพึงพอใจในงาน และได้รับค่าจ้างสูงกว่าบัณฑิตปกติ 
หรือ Vickers [19] พบว่า เงินเดือนเริ่มต้นของบัณฑิตที่
ปฏิบัติสหกิจศึกษาสูงกว่าบัณฑิตที่ไม่ได้ปฏิบัติสหกิจศึกษา 
ในขณะที่ Thomsen [20] พบว่า สหกิจศึกษามีความ 
สัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญกับเงินเดือนเริ่มต้น แต่ไม่มี
ความสัมพันธ์กับเงินเดือนปัจจุบัน และประสบการณ์การ
ปฏิบัติสหกิจศึกษามีความสัมพันธ์ทางลบกับความมั่นคง
ในตําแหน่งงานแรกและการเปลี่ยนงาน โดย Thomsen 
[20] ได้สรุปในตอนท้ายว่า ประสบการณ์ด้านสหกิจศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษาขณะที่เรียนในมหาวิทยาลัย
นั้น มีผลในช่วงของการเร่ิมต้นประกอบอาชีพ แต่ผลนี้จะ
คงอยู่ไม่ยาวนาน Dubick, Mcnerney, & Potts [21] 
พบว่า บัณฑิตที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาเปล่ียนงานน้อยกว่า, 
ได้รับการจ้างงานเร็วกว่า, ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นและ
เงินเดือนปัจจุบัน ณ วันที่ทําการสํารวจสูงกว่าบัณฑิตที่
ไม่ได้ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา นอกจากนี้ บัณฑิตที่ไปปฏิบัติ
สหกิจศึกษาร้อยละ 52 ได้รับการจ้างงานจากสถาน
ประกอบการที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา จากผลการวิจัย
ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ประสบการณ์ด้านสหกิจศึกษา
น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความสําเร็จในอาชีพ  

ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงเพิ่มตัวแปรแฝงใน
แบบจําลองความสําเร็จในอาชีพในส่วนของปัจจัยส่วน
บุคคลอีก 1 ตัวแปร คือ ประสบการณ์ด้านสหกิจศึกษา 
(Cooperative Education Experience) 

มทส. เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2536 
และส่งนักศึกษารุ่นแรกไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในปี
การศึกษา 2538 เม่ือนับจากปีการศึกษา 2539 ซึ่งเป็น 
ปีแรกที่มีผู้สําเร็จการศึกษา จนถึงปีการศึกษา 2558 มี
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและไปปฏิบัติสหกิจศึกษารวม 
20 รุ่น จํานวน 23,009 คน และจากการประมวลองค์
ความรู้ด้านการวิจัยเกี่ยวกับสหกิจศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ ยังไม่พบว่ามีการศึกษา
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ในลักษณะของ “แบบจําลองเชิงสาเหตุที่ ส่งผลต่อ
ความสําเร็จในอาชีพ” กับกลุ่มประชากรที่เป็นบัณฑิต 
สหกิจศึกษา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาแบบจําลอง
เชิงสาเหตุความสําเร็จในอาชีพของบัณฑิตสหกิจศึกษา 
พร้อมทั้งตรวจสอบแบบจําลองที่ ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นว่า  
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ โดย
คาดหวังว่า ผลการวิจัยครั้งนี้ จะทําให้ได้สารสนเทศที่
เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน  
ในการนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง วางแผน
ทางด้านอาชีพ การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ และการสร้าง
ความสมดุลระหว่างการทํางานและครอบครัว มทส. และ
พหุภาคีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่นํา 
สหกิจศึกษาไปใช้ มีข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นการยืนยันการ
บรรลุผลของการนําสหกิจศึกษามาส่วนหน่ึงของการจัด
การศึกษาในระดับปริญญาตรี หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ได้แนวทางในการวางแผนพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การ เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์การ 
หน่วยงานที่ดูแลด้านสหกิจศึกษา ได้แนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการงานสหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจยั 

เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืน
ของแบบจําลองเชิงสาเหตุของความสําเร็จในอาชีพของ
บัณฑิตสหกิจศึกษากับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 
3. วิธีดําเนินการวจิัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ บัณฑิตของ มทส. 

ที่ผ่านการไปปฏิบัติสหกิจศึกษาและจบการศึกษาตั้งแต่
รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 20 จํานวน 23,009 คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นบัณฑิตของ มทส. ที่
ผ่านการไปปฏิบัติสหกิจศึกษาและจบการศึกษาตั้งแต่ 
รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 20 ที่ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น โดย
ถือเอาสํานักวิชาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งชั้น ทั้งนี้ มีกลุ่ม
ตัวอย่างที่ให้ข้อมูลครบถ้วนสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
จํานวน 1,861 คน แยกเป็นกลุ่มตัวอย่างในสํานักวิชา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสังคม เทคโนโลยีการเกษตร 

วิศวกรรมศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ จํานวน 41, 
204, 206, 1,202 และ 208 คนตามลําดับ   

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจัย

ครั้งนี้คือ แบบสอบถาม โดยชุดของคําถามที่ใช้ในการวัด
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องและมีมาตรวัดเป็นแบบลิเคอร์ท 5 ระดับ 
(มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) จํานวน 11 ชุด 
ได้แก่ 1) ความพึงพอใจในงาน 2) ความพึงพอใจในอาชีพ 
3) ความพึงพอใจในชีวิต 4) การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองด้านอาชีพ 5) ประสบการณ์ด้านสหกิจศึกษา 6) 
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ 7) การถ่ายทอดทาง
สังคมขององค์การ 8) การสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน  
9) ความทุ่มเทที่มีต่อครอบครัว 10) การรับรู้ความสมดุล
ระหว่างงานกับครอบครัว และ 11) การสนับสนุนจาก
ครอบครัว โดยแบบสอบถามชุดที่ 1-4 และ 6-10 แปล 
มาจากต้นฉบับภาษาอั งกฤษเป็นภาษาไทย  โดย
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษา และแปลกลับจากภาษาไทย
เป็นภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอีกท่านหนึ่ง 
หลังจากนั้นมีการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดย
ผู้เชี่ยวชาญอีก 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย
และประเมินผล ด้านสหกิจศึกษา และด้านการพัฒนา
อาชีพ สําหรับชุดที่ 5 เป็นแบสอบถามของศูนย์สหกิจ
ศึกษา มทส. ที่ปรับให้เข้ากับบริบทที่ศึกษาในครั้งนี้ 
แบบสอบถามทั้ง 11 ชุด มีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง 
(Cronbach's Alpha Coefficient) เท่ากับ .95, .88, .87, 
.88, .96, .94, .94, .90, .82, .85 และ .89 ตามลําดับ  

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ รวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถาม

ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมข้อมูลคําอธิบาย
สําหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจยั และหนังสือแสดงเจตนา
ยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย ตามข้อกําหนดของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และให้กลุ่ม
ตัวอย่างส่งผลกลับผ่านทาง Google  Forms 

3.4  การวเิคราะหข์อ้มูล 
การวิจัยครั้งนี้ วิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะของกลุ่ม

ตัวอย่างด้วยสถิติเชิงพรรณนา ตรวจสอบความสอดคล้อง
ของแบบจําลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยการวิเคราะห์
แบบจําลองแบบจําลองสมการโครงสร้าง  
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ตารางที่ 1 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบจําลอง 
ดัชนี ค่าที่แสดงความ

สอดคล้องกลมกลืน 
ค่า 
สถิติ 

ผลการ
พิจารณา

ค่า p ของ 2 .05 < p  1.00 .45 สอดคล้อง
2/df .00 < 2/df   2.00 1.00 สอดคล้อง
RMSEA .00  RMSEA  .05 .00 สอดคล้อง
RMR .00  RMR  .05 .00 สอดคล้อง
SRMR .00  SRMR  .05 .00 สอดคล้อง
NFI .95  NFI  1.00 1.00 สอดคล้อง

NNFI .97  NNFI  1.00 1.00 สอดคล้อง
CFI .97  CFI  1.00 1.00 สอดคล้อง
GFI .95  GFI  1.00 1.00 สอดคล้อง
AGFI .90  AGFI  1.00 1.00 สอดคล้อง

Standardized 
Residual 

-2.00 < SR < 2.00 -.76/.73 สอดคล้อง

 

4.4 อิทธพิลและอาํนาจในการทํานาย 
ความสําเร็จในอาชีพของบัณฑิตสหกิจศึกษาได้รับ

อิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติจาก 3 ตัวแปร โดย
ได้รับอิทธิพลจากตัวแปรการสนับสนุนจากองค์การ 
(NK3) มากที่สุด รองลงมาคือ การรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง (NK1) และประสบการณ์ด้านสหกิจศึกษา (NK3) 
โดยเป็นอิทธิพลทางบวกและมีขนาดของอิทธิพลเท่ากับ 
.66**, .31** และ .05* ตามลําดับ ส่วนตัวแปรความ
สมดุลระหว่างงานกับครอบครัว (NK4) เป็นอิทธิพลทาง
ลบที่ไม่มีนัยสําคัญ 

เมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของสมการ
โครงสร้าง (R2) หรืออํานาจของตัวแปรสาเหตุในการ
อธิบายความแปรปรวนของความสําเร็จในอาชีพ หรือ
กล่าวอีกนัยหน่ึงว่า อํานาจในการทํานายความ สําเร็จใน
อาชีพ พบว่า ตัวแปรสาเหตุทั้ง 4 ตัวแปร ได้แก่ การรับรู้
ความสามารถของตนเอง ประสบการณ์ด้านสหกิจศึกษา 
การสนับสนุนขององค์การ และความสมดุลระหว่างงาน
กับครอบครัว (NK1, NK2, NK3 และ NK4 ตามลําดับ) 
สามารถทํานายหรืออธิบายความแปรปรวนของความ 
สําเร็จในอาชีพ (NE1) ได้ร้อยละ 77 รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2 

 
 
 

ตารางที่ 2  ขนาดของอิทธพิลจากตัวแปรสาเหตุที่ส่งผล
ต่อตัวแปรผลและอํานาจในการทํานาย 

ตัวแปรผล ความสําเร็จในอาชีพ 

ตัวแปรเหตุ
อิทธิพล
ทางตรง 

อิทธิพล
ทางอ้อม 

อิทธิพล 
รวม 

NK1 .31** - .31** 
NK2 .05** - .05** 
NK3 .66** - .66** 
NK4 -.02** -   -.02** 
R2 .77 

* p < .05, ** p < .01 
 

5.  สรุปผลการวิจยัและอภิปรายผล 
จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น พบว่าเป็นไปตาม

สมมติฐานเพียงที่ตั้งไว้บางส่วน เนื่องจากมีเฉพาะตัวแปร
แฝงการสนับสนุนจากองค์การ (NK3) การรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง (NK1) และประสบการณ์ด้านสหกิจศึกษา 
(NK3) เท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อความ สําเร็จในอาชีพอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ยกเว้น ตัวแปรแฝงความสมดุลระหว่าง
งานและครอบครัว (NK3) ที่ไม่มีอิทธิพลต่อความสําเร็จ
ในอาชีพ เนื่องจากอิทธิพลไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ และ
ขนาดของอิทธิพลมีค่าเพียง .02 ทั้งนี้ อาจเป็นผลมาจาก
กลุ่มตัวอย่างบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
สถานภาพไม่สมรสถึงร้อยละ 78.67 อีกทั้งกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มที่สําเร็จการศึกษาในช่วง 5 รุ่นสุดท้าย 
(รุ่นที่ 16-20) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างอาจให้ความสําคัญกับการ
ทํางานมากกว่าครอบครัวเนื่องจากส่วนใหญ่ยังไม่มี
ครอบครัวของตนเองที่ต้องรับผิดชอบ เวลาจึงอาจถูก
ทุ่มเทไปกับการทํางานมากกว่า ผลการวิจัยครั้ งนี้  
ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Zang ที่ Dai & Song 
[15] อ้างถึง และงานวิจัยของ Amin & Ghani [16] 

สําหรับตัวแปรแฝงการสนับสนุนจากองค์การ ซึ่งมี
อิทธิพลทางบวกต่อความสําเร็จในอาชีพอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และมีขนาดของอิทธิพลสูงสุด 
แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยแรกที่บัณฑิตสหกิจศึกษาคิดว่า
ตนเองประสบความสําเร็จในอาชีพนั้น มาจากการ
สนับสนุนจากองค์การหรือหน่วยงานที่ตนเองทํางานอยู่ 
ทั้งนี้ อาจเน่ืองมาจากเมื่อบัณฑิตสําเร็จการศึกษาและ
ออกไปประกอบอาชีพ ส่ิงแวดล้อมที่บัณฑิตได้สัมผัสเป็น
ประจําคือ เรื่องที่เกี่ยวกับองค์การของตนเอง  เช่น การ
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จัดสภาพแวดล้อม การให้ความช่วยเหลือ การแสดงความ
ชื่นชมยินดี โอกาสในการพัฒนาตนเองตามเส้นทางอาชีพ  
เป็นต้น จึงเป็นไปได้ที่ความรู้สึกหรือความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อข้อคําถามของตัวแปรการสนับสนุน
จากองค์การจะมากกว่าความรู้สึกหรือความคิดเห็นที่มี
ต่อตัวแปรอื่น และผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Abu Said et al [11] Liu et al [12] Kang 
et al. [13] และ Jajarmizadeh & Abarghooi [14] 

สําหรับปัจจัยเชิงสาเหตุที่ทําให้บัณฑิตรู้สึกว่าตนเอง
ประสบความสําเร็จในอาชีพในลําดับถัดมาคือ การรับรู้
ความสามารถของตนเอง ซึ่งมีอิทธิพลต่อความสําเร็จใน
อาชีพอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเป็น
อิทธิพลทางบวกที่มีขนาดของค่าอิทธิพลรวมสูงเป็น
อันดับที่สอง เนื่องจากความเช่ือมีส่วนสําคัญต่อการ
กําหนดความคิดและส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมของ
บุคคล ในมุมมองของทฤษฎี SCCT ของ Lent et al. [3] 
การรับรู้ความสามารถของตนเองมีลักษณะที่เป็นพลวัตที่
เชื่อมโยงกับการแสดงพฤติกรรมและกิจกรรม บุคคลจะมี
ความเชื่อหรือการรับรู้ความสามารถของตนเองแตกต่าง
กัน ทําให้พฤติกรรมที่แสดงออกมาแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อม ดังนั้น บุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในระดับสูง จะเช่ือว่าตนเองสามารถแสดง
พฤติกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายได้ ทําให้เกิดความมั่นใจใน
ตนเอง มีความอดทน มีความอุตสาหะ และพร้อมที่จะฝ่า
ฟันอุปสรรคเพื่อให้ไปสู่เป้าหมาย ผลการวิจัยครั้งนี้ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างในหลาย
ประเทศ เช่น เยอรมนี ยุโรป แคนาดา แอฟริกาใต้ [6], 
[7], [8], [9] และ [10]  

ในส่วนของตัวแปรแฝงประสบการณ์ด้านสหกิจศึกษา 
ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความสําเร็จในอาชีพอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นอิทธิพลทางบวกแต่มี
ค่าอิทธิพลรวมเพียง .05 เท่าน้ัน ซึ่งค่าอิทธิพลที่ต่ํามากน้ี 
อาจเป็นไปได้ว่า ประสบการณ์ด้านสหกิจศึกษา เป็น
ประสบการณ์เกิดขึ้นในขณะที่เรียนในมหาวิทยาลัย แต่
ในปัจจุบันกลุ่มตัวอย่างบัณฑิตอยู่ในสถานการณ์การ
ทํางาน ทําให้ความรู้สึกที่มีต่อประสบการณ์ด้านสหกิจ
ศึกษาอาจจะลดน้อยลง ดังนั้น มทส. ควรหาแนวทางใน
การส่งเสริมเพื่อให้สหกิจศึกษาส่งผลต่อบัณฑิตในระยะ
ยาว สําหรับผลการวิจัยครั้งนี้ ไม่สามารถเปรียบเทียบกับ

งานวิจัยที่ผ่านมาได้อย่างชัดเจนนัก เนื่องจากผลการวิจัย
ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในลักษณะเชิงเปรียบเทียบ 
และส่วนใหญ่เป็นการเปรียบความสําเร็จในอาชีพที่
สามารถจับต้องได้หรือความสําเร็จในอาชีพเชิงปรนัย 
(เงินเดือนหรือการเล่ือนตําแหน่ง) มากกว่า การศึกษาใน
เชิงของการทํานายหรือการศึกษาในเชิงสาเหตุ 

 
6.  ขอ้เสนอแนะเพือ่การนําใชป้ระโยชน์ 

ผลจากการศึกษาครั้งนี้ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

6.1  หน่วยงานหรือสถานประกอบการ 
 จากผลการศึกษา พบว่า การสนับสนุนจากองค์การมี
อิทธิพลต่อความสําเร็จในอาชีพของบัณฑิต มทส. อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ และมีค่าอิทธิพลสูงที่ สุด ดังนั้น 
หน่วยงานหรือสถานประกอบการต่าง ๆ ที่เป็นนายจ้าง 
จึงควรให้ความสําคัญกับพนักงานในด้านต่าง ๆ เช่น การ
ให้ความสําคัญอย่างเป็นทางการ ได้แก่ การมีนโยบายที่
ชัดเจน ด้านการวางแผนอาชีพ การกําหนดเส้นทางอาชีพ 
การฝึกอบรม การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม หรือการ
แสดงความภาคภูมิใจเมื่อพนักงานประสบความสําเร็จ 
เป็นต้น ส่วนความสําคัญที่ไม่เป็นทางการ เช่น การ
ช่วยเหลือ/สนับสนุน การสอนงาน การให้คําแนะนําใน
เรื่องต่าง ๆ ให้กับพนักงาน เป็นต้น ซึ่งหากองค์การให้
ความสําคัญในเรื่องต่าง ๆ กับพนักงานแล้ว โอกาสที่
พนักงานจะเกิดความผูกพันต่อองค์การ ทุ่มเทการทํางาน
ให้กับองค์การย่อมมีมากกว่า ซึ่งจะส่งผลให้องค์การเกิด
ความก้าวหน้าต่อไป 

6.2 มหาวิทยาลัยที่จัดให้มีสหกิจศึกษา และหน่วย 
งานที่ดูแลเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 

1) จากผลการศึกษา พบว่า การรับรู้ความ 
สามารถของตนเองมีอิทธิพลต่อความสําเร็จในอาชีพของ
บัณฑิต มทส. อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และค่าอิทธิพล
สูงเป็นอันดับสอง รองจากการสนับสนุนจากองค์การ  

ดังนั้น มหาวิทยาลัยโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น หน่วยงานที่ดูแลด้านสหกิจศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา 
หรืออาจารย์ผู้สอน อาจหาแนวทางในการสร้างความ
เชื่อมั่นในตนเองในด้านความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
ให้กับนักศึกษาปัจจุบัน เพื่อการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ  
เช่น อาจมีการประเมินการรับรู้ความสามารถของตนเอง
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ด้านอาชีพกับนักศึกษาปัจจุบันว่า มีการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองด้านอาชีพอยู่ในระดับใด หากผลการประเมิน
อยู่ในระดับต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาจต้องเสริมส่วนที่ขาดให้กับนักศึกษา เป็นต้น 

2) จากผลการศึกษา พบว่า ประสบการณ์ด้าน 
สหกิจศึกษามีอิทธิพลต่อความสําเร็จในอาชีพของบัณฑิต 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ถึงแม้ว่าขนาดของอิทธิพลจะ
ค่อนข้างต่ําก็ตาม แต่บัณฑิตที่เป็นกลุ่มตัวอย่างบางส่วน
เห็นว่า การไปปฏิบัติสหกิจศึกษาเป็นการเตรียมความพร้อม 
ได้ทดลองทํางานจริง ได้ประสบการณ์ด้านวิชาการ 
ประสบการณ์ด้านสังคม มีประโยชน์ต่อการเลือกประกอบ 
อาชีพ และมีประโยชน์ต่อการทํางานในปัจจุบัน  

ดังน้ัน มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น หน่วยงานที่ดูแลด้านสหกิจศึกษา สาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง อาจารย์ที่ปรึกษา ฯลฯ อาจพิจารณานํา
ข้อสังเกตของบัณฑิตไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

6.3 นักศึกษาปัจจุบัน 
เนื่องจากผลการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษากบับัณฑิต

ที่สําเร็จการศึกษาไปแล้ว ดังนั้น ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็น
ประโยชน์กับนักศึกษาในปัจจุบัน สําหรับการเตรียมตัว
เข้าสู่อาชีพ โดยเฉพาะประเด็นของการรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง ในส่วนของประสบการณ์ด้านสหกิจศึกษา
ถึงแม้ว่าขนาดของอิทธิพลจะค่อนข้างต่ําก็ตาม แต่
บัณฑิตที่เป็นกลุ่มตัวอย่างบางส่วนเห็นว่า การไปปฏิบัติ
สหกิจศึกษาเป็นการเตรียมความพร้อม ได้ทดลองทํางาน
จริง ได้ประสบการณ์ด้านวิชาการ ประสบการณ์ด้าน
สังคม มีประโยชน์ต่อการเลือกประกอบอาชีพ และมี
ประโยชน์ต่อการทํางานในปัจจุบัน ในประเด็นนี้ 
นักศึกษาปัจจุบันสามารถนําไปเป็นข้อมูลสําหรับการ
เตรียมตัวเข้าสู่อาชีพได้เช่นกัน 
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