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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในความต้องการศึกษาต่อ
ในระดับบัณฑิตศึกษาของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมและเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
บุคลากรในความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
กลุม่ ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
จ�ำนวนทั้งสิ้น 210 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ สถิติ
ที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่ ค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบ
ความแตกต่าง กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ทดสอบค่าสถิติตาม (t–test Independent) และกลุ่มตัวอย่าง
2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้สถิติ F-test (one-way ANOVA) ในกรณีที่ผลการทดสอบสมมติฐานให้ค่าแตกต่างกัน
โดยวิธีทดสอบรายคู่ของเชฟเฟ (Scheffe’s test) การวิจัยพบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐมที่มีความคิดเห็นต่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด ด้านการประกอบอาชีพ รองลงมาด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านสังคม ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ
ด้านบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ส่วนการเปรียบเทียบระดับความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐมที่มีเพศ อายุ ต�ำแหน่ง ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาไม่
แตกต่างกัน ยกเว้นบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมที่มีอายุงานต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐมที่มีรายได้ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในด้านเหตุผล
ส่วนตัว ด้านการประกอบอาชีพ และด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน และบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐมที่มีประเภทข้าราชการ พนักงานทั่วไปและพนักงานตามภารกิจ ต่างกันมีความคิด
เห็นต่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ: ความคิดเห็น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม การศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

116 SUTHIPARITHAT

Vol.31 No.98 April - June 2017

ABSTRACT
This research aimed to study the attitude staff of Nakhon Pathom Provincial Administrative
Organization towards graduate education, and to compare the individual factors affecting their
attitudes towards graduate education
The population of this research was 210 staffs of Nakhon Pathom Provincial Administrative
Organization. The research employed a questionnaire with a rating scale. The statistics employed
for data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. The statistics for
hypothesis testing were obtained by employing Independent T-Test Independent, F-Test (One-Way
ANOVA) and Scheffe’s Test.
The findings revealed that the attitude level of staff at Nakhon Pathom Provincial
Administrative Organization towards graduate education was at high level. The occupation had
the highest mean score Individual attitudes and society had moderate mean score, and Relevant
people had the lowest mean score. The comparison of the attitudes towards graduate education
by individual factors is as follows: 1) differences of gender, age and position did not cause
difference in attitude towards graduate education, but differences in tenure did affect attitudes
towards graduate education 2) differences of the relevant person and difference in income
affected the differences in attitude towards graduate education, occupation and 3) type of staff
of Nakhon Pathom Provincial Administrative Organization (government officers, general officers and
staff employed by the mission) affected the difference in attitudes towards graduate education at
a 0.05 level of significance.
Keywords: Attitude, Nakhon Pathom Provincial Administrative Organization, Graduate Education
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การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นเสมือนแหล่งความรูท้ จี่ ะเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการเพือ่ ใช้
เป็นปัจจัยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ บุคคลทั่วไปจึง
ให้ความส�ำคัญแก่การศึกษา โดยมีแนวคิดว่า ผู้ที่มีการศึกษาสูงจะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ
ได้ดกี ว่าดังนัน้ บุคคลทัว่ ไปจึงพยายามทีจ่ ะศึกษาให้ถงึ ระดับสูงทีส่ ดุ คือ ระดับบัณฑิตศึกษา จนมีคำ� กล่าวว่า
สังคมไทยเป็นสังคมที่นิยมคนที่มีปริญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ซึ่งเป็น
การศึกษาทีม่ งุ่ เสริมให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาความรูแ้ ละทักษะในสาขาวิชาการเฉพาะทางให้มคี วามช�ำนาญยิง่ ขึน้
มุ่งสร้างสรรค์ความก้าวหน้าและความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเฉพาะการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้ ซึ่งปัจจุบนั การศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษานัน้ ได้มผี นู้ ยิ มเข้าศึกษาต่อกันมากขึน้ เนือ่ งจาก
ระบบการศึกษาระดับต้นๆ ในประเทศไทยได้ขยายตัวมากขึ้นไปตามล�ำดับ และปัจจุบันมีอาจารย์ที่
จบการศึกษาทัง้ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากต่างประเทศเป็นจ�ำนวนมาก นอกจากนีผ้ ลการวิจยั
บางเรือ่ งยังแสดงให้เห็นว่า ความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษานัน้ ยังมาจากแรงจูงใจภายในอันได้แก่
ต้องการความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้เพื่อความส�ำเร็จในชีวิตตามเป้าหมาย ต้องการท�ำเพื่อเป็น
เกียรติแก่วงศ์ตระกูล และมีเหตุผลในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาดังนี้ 1) เพือ่ เพิม่ โอกาสในการท�ำงาน
เพราะผู้ที่จบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จะสามารถเข้าสู่ต�ำแหน่งที่สูงกว่าผู้จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีทงั้ นีบ้ างหน่วยงานจะก�ำหนดคุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าสอบไว้ตงั้ แต่ตอนเริม่ ต้น เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั งิ าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตลอดจนความเจริญทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ผู้ที่จบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษายังเป็นที่ยอมรับของ
สังคม ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานในอนาคตต่อไป ดังนัน้ การตัดสินใจในเรียนต่อระดับ
บัณฑิตศึกษาของแต่ละคนอาจมีเหตุผล มีแรงจูงใจที่แตกต่างกันไป เช่น ต้องการได้รับความรู้และ
ประสบการณ์เพิม่ ขึน้ เพือ่ น�ำไปพัฒนางานในหน้าทีใ่ ห้เจริญก้าวหน้าต้องการเพิม่ วุฒทิ างการศึกษาเพือ่ น�ำไป
ประกอบการแสวงหาความก้าวหน้าและความมัน่ คงในชีวติ บางคนอาจมีความมุง่ หวังเพือ่ ให้เป็นทีย่ อมรับ
ของสังคมและความมีชื่อเสียงเกียรติยศ นอกจากนี้เหตุจูงใจในการศึกษาต่อของบุคคลในแต่ละระดับจะ
แตกต่างกันออกไปตามวัย ฐานะและโอกาส ความคิดเกี่ยวกับการเรียนอาจจะเริ่มมีแนวหันเหเข้าหาผล
ทางเศรษฐกิจ เช่น เรียนในสาขาวิชาทีห่ างานท�ำได้งา่ ย มีรายได้ดไี ม่ตอ้ งท�ำงานหนักและทีส่ ำ� คัญต้องเป็น
งานประเภททีต่ นมีใจรักและชอบทีจ่ ะท�ำด้วย ปัจจุบนั การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันของรัฐและ
เอกชนมีเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อแสวงหาความรู้
และประสบการณ์ สามารถเลือกเข้าศึกษาต่อได้ตามความต้องการ ตลอดจนสามารถศึกษาต่อควบคู่
ไปกับการท�ำงานได้ 2) เพื่อเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจในเชิงลึกหลายคนตัดสินใจศึกษาต่อในระดับที่สูง
ไม่ใช่เพราะสาเหตุเนือ่ งจากหน้าทีก่ ารงานเป็นหลัก แต่ศกึ ษาต่อเพราะมีความสนใจ 3) เพือ่ ความก้าวหน้า
ในหน้าทีก่ ารงาน มีหลายคนทีห่ ลังจากท�ำงานไปได้ระยะหนึง่ แล้ว พบว่า ตนเองไม่สามารถเลือ่ นต�ำแหน่ง
หรือได้รบั เงินเดือนทีส่ งู กว่านีไ้ ด้ เพราะว่ามีขอ้ จ�ำกัดในเรือ่ งคุณสมบัตดิ า้ นวุฒกิ ารศึกษา จึงตัดสินใจศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อเป็นใบเบิกทางในต�ำแหน่งงานที่สูงขึ้นนั่นเอง 4) เพื่อให้ตนเองเป็นที่ยอมรับทาง
วิชาการ ส�ำหรับบุคคลทีต่ อ้ งการอยากมีผลงานทางด้านวิชาการทีถ่ กู ตีพมิ พ์และเป็นทีย่ อมรับ ซึง่ การศึกษา
ต่อในระดับบัณฑิตศึกษานัน้ มีโอกาสท�ำงานวิจยั ในสิง่ ทีต่ วั เองสนใจ ได้สำ� รวจหรือค้นพบทฤษฎีใหม่ๆ (วันวิสาข์
แก้วสมบูรณ์, 2554)
ในขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ ขี นาดใหญ่
มีบคุ ลากรจ�ำนวน 210 คน องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำ� นาจและหน้าทีใ่ นการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามที่ก�ำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. 2540 และเป็นหน่วยงานที่ได้ด�ำเนินการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ โดยให้บคุ ลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีสทิ ธิรบั ทุนการศึกษา และสามารถเข้าศึกษา
ต่อในสาชาวิชาที่ก�ำหนด (ประกาศของกระทรวงมหาดไทย, 2547)
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จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ความคิดเห็นของบุคลากรในความต้องการ
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจต่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรในความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรในความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การศึกษาส�ำรวจความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยจึงน�ำเหตุผลในการศึกษาต่อ โดยใช้เหตุและผลในการส�ำรวจความต้องการ
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
ตัวแปรต้น

     

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. อายุงาน
4. ต�ำแหน่ง
5. รายได้
6. ประเภท  
- ข้าราชการ
- พนักงานทั่วไป
- พนักงานตามภารกิจ

          ตัวแปรตาม
ความต้องการศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา
-

ด้านความต้องการชื่อเสียง
ด้านการยกย่องและนับถือ
ด้านความต้องการความส�ำเร็จสูงสุด
ด้านความต้องการด้านสังคม
ด้านความต้องการความมั่นคง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยจากทฤษฎีมาสโลว์

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรในความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้

ขอบเขตด้านเนื้อหา

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในความต้องการศึกษาต่อ
ในระดับบัณฑิตศึกษาของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม การวิจัยมุ่งศึกษา 1. เพื่อส�ำรวจ
ความต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และ
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม โดยมีองค์ประกอบของการศึกษาดังต่อไปนี้
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ตัวแปรต้น ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 1. เพศ 2. อายุ 3. อายุงาน 4. ต�ำแหน่ง 5. รายได้ 6. ประเภท
ตัวแปรตาม ความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 1. ด้านเหตุผลส่วนตัว 2. ด้านการประกอบอาชีพ
3. ด้านสังคม 4. ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตัวแปรตาม คือ ตัวแบบการจัดการเพือ่ ความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่ 1) ด้านความต้องการ
ชื่อเสียง 2) ด้านการยกย่องและนับถือ 3) ด้านความต้องการความส�ำเร็จสูงสุด 4) ด้านความต้องการ
ด้านสังคม 5) ด้านความต้องการความมั่นคง
ขอบเขตด้านพื้นที่การวิจัย
พื้นที่ในการที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบเขตด้านประชากร
กลุม่ ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
จ�ำนวนทั้งสิ้น 210 คน เนื่องจากจ�ำนวนประชากรมีจ�ำนวนไม่มากผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลจากจ�ำนวนประชากร
ทั้งหมด คือ 210 คน
ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาในการด�ำเนินการตามกระบวนการวิจยั ตัง้ แต่เดือน ตุลาคม 2559 ถึงเดือน ธันวาคม
2559

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นแบบสอบถามเรือ่ งความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐมที่มีต่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมทีม่ ตี อ่
การศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
5 หมายถึง
ตรงตามความคิดเห็นมากที่สุด
4 หมายถึง
ตรงตามความคิดเห็นมาก
3 หมายถึง
ตรงตามความคิดเห็นปานกลาง
2 หมายถึง
ตรงตามความคิดเห็นน้อย
1 หมายถึง
ตรงตามความคิดเห็นน้อยที่สุด
การแปล ผลให้คะแนนจากแบบสอบถามระดับความคิดเห็นจะจัดระดับตั้งแต่มากที่สุดจนถึง
น้อยที่สุด โดยใช้คะแนนเฉลี่ย อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด (2545) ดังนี้
การแปลความหมายระดับความคิดเห็นรู้โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best,
1981 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอื่นๆ, 2541) ดังนี้
			
ช่วงการวัด     =
ค่าคะแนนสูงสุด – ค่าคะแนนต�่ำสุด
				
จ�ำนวนชั้น
แทนค่าได้ดังนี้

=

5 - 1 = .80
5
								
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง
4.21-5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง
3.41-4.20 หมายถึง ระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง
2.61-3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง
1.81-2.60 หมายถึง ระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง
1.00-1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
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การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการดังนี้
1. น�ำหนังสือจากวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเพื่อขออนุญาตลงพื้นที่เก็บข้อมูล
2. ผูว้ จิ ยั น�ำแบบสอบถามส่งด้วยตนเอง ทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างพร้อมทัง้ นัดวันรับแบบสอบถามกลับคืน
3. น�ำแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ ส�ำหรับน�ำไปใช้ในการจัดท�ำ
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) และค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Items Objective Congruency: IOC)
2. สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพือ่ อธิบายข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่
การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation: S.D.)
3. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) ใช้ทดสอบสมมุติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มทดสอบค่าสถิติ (Independent t–test) และกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้สถิติ
F-test (one-way ANOVA) ในกรณีที่ผลการทดสอบสมมติฐานให้ค่าแตกต่างกัน โดยวิธีทดสอบรายคู่ของ
เชฟเฟ (Scheffe’s test)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่ 1 ภาพรวมความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมที่มีความคิดเห็นต่อ
การศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
คิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ที่มีต่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
ด้านเหตุผลส่วนตัว
ด้านการประกอบอาชีพ
ด้านสังคม
ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง
รวม

—

n = 210

Χ

S.D.

3.91
3.94
3.61
3.38
3.71

.57
.61
.52
.86
.52

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมที่มี
ความคิดเห็นต่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( —
X = 3.71, S.D. = .52)
—
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านการประกอบอาชีพ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.94, S.D. = .61)
รองลงมาคือด้านเหตุผลส่วนตัว ( —
X = 3.91, S.D. = .57) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านบุคคลที่
—
เกี่ยวข้อง ( X = 3.38, S.D. = .86)

สรุปผลการวิจัย

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ พบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ส่วนมาก เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 68.1 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ
43.8 อายุงานระหว่าง 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.4 ต�ำแหน่งระดับปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 91.9 มีรายได้
15,000 - 20,000 บาท เป็นข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 52.8
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2. ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ บุ ค ลากรขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐมที่ มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ
การศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( —
X = 3.71, S.D. = .52) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
—
สูงทีส่ ดุ ด้านการประกอบอาชีพ ( —
X = 3.94, S.D. = .61) รองลงมาด้านเหตุผลส่วนตัว ( X = 3.91, S.D. =.57)
—
ด้านสังคม ( X = 3.61, S.D. = .52) ส่วนข้อ ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุด คือ ด้านบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ( —
X = 3.38,
S.D. = .86)
3. ทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมที่มีเพศ อายุ
ต�ำแหน่ง ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาไม่แตกต่างกัน ยกเว้นบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมทีม่ อี ายุงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
ในด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมที่มีรายได้
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านการประกอบอาชีพ
และด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมที่มีประเภท
ข้าราชการ พนักงานทัว่ ไปและพนักงานตามภารกิจ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิต
ศึกษาในด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล

บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมทีม่ คี วามคิดเห็นต่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิต
ศึกษา ด้านเหตุผลส่วนตัวภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรเลือกเรียน
เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด การต้องการความเจริญก้าวหน้า (Growth needs) เป็น
ความต้องการสูงสุด เช่น ได้รับการยกย่อง ประสบความส�ำเร็จในชีวิต และความเจริญก้าวหน้า ซึ่งต้อง
ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ ความต้องการนี้ประกอบด้วย การท้าทาย อิสรภาพของตัวเองที่จะท�ำให้
ความสามารถนั้นเกิดความเป็นจริงได้ รองลงมาคือ บุคลากรต้องการพัฒนาตัวเอง ซึ่งสอดคล้องทฤษฎี
ความต้องการตามล�ำดับขัน้ (Need Hierarchy Theory) (Abraham Maslow, 1970) ความต้องการความรักและ
การยอมรับ (Belonging and love needs) เป็นความต้องการทีต่ อ้ งการการยอมรับทางสังคมในด้านความรัก
มิตรภาพ บทบาทหน้าที่ และการมีส่วนร่วม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การศึกษาเป็นสิ่งที่ท้าทาย
ความสามารถในการเรียนรู้
ด้านการประกอบอาชีพภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษาท�ำให้การประกอบอาชีพก้าวหน้า มีคา่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ เพือ่ ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน
มีหลายคนทีห่ ลังจากท�ำงานไปได้จนถึงจุดๆ หนึง่ แล้วพบว่าตนเองไม่สามารถเลือ่ นต�ำแหน่งหรือได้รบั เงิน
เดือนทีส่ งู กว่านีไ้ ด้ เพราะว่ามีขอ้ จ�ำกัดในเรือ่ งคุณสมบัตดิ า้ นวุฒกิ ารศึกษา จึงตัดสินใจศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึน้ เพือ่ เป็นใบเบิกทางในต�ำแหน่งงานทีส่ งู ขึน้ นัน่ เอง ซึง่ สอดคล้องกับธนาชัยวัฒน์ เดชาสินธ์เจริญ (2553)
ได้ท�ำการวิจัยเรื่องความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ความต้องการการศึกษาต่อเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป
การเปรียบเทียบระดับความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐมจ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ที่มีเพศ อายุ ต�ำแหน่ง ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาไม่แตกต่างกันยกเว้น
บุ ค ลากรขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐมที่ มี อ ายุ ง านต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การศึ ก ษา
ต่ อ ในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาในด้ า นบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งแตกต่ า งกั น บุ ค ลากรขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จังหวัดนครปฐมที่มีรายได้ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในด้านเหตุผล
ส่วนตัว ด้านการประกอบอาชีพ และด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน และบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐมทีม่ ปี ระเภทข้าราชการ พนักงานทัว่ ไปและพนักงานตามภารกิจต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องแนวคิดของเจือจันทร์ จงสถิตอยู่ (2525) ได้กล่าวถึงเหตุจูงใจในการศึกษาว่า
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ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น สถานภาพฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกันออกไปตามวัย ฐานะ
และเหตุจูงใจในการศึกษาของบุคคลในแต่ละระดับจะแตกต่างกัน ทุนทรัพย์ที่ใช้ในการศึกษาคุณภาพ
ของการจัดการศึกษา ภูมิล�ำเนาของสถานศึกษาที่อยู่ส่วนกลาง หรือภูมิล�ำเนาและความมีชื่อเสียงของ
สถานศึกษาที่แตกต่างกัน จึงท�ำให้เหตุจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
ความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมทีม่ คี วามคิดเห็นต่อการศึกษาต่อใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ทางหน่วยงานควรให้การสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มากยิง่ ขึน้ หลักเกณฑ์
และคุณสมบัตขิ องผูข้ อรับทุนการศึกษา และโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าทีป่ รับต�ำแหน่งงานเมือ่ ส�ำเร็จ
การศึกษา ตลอดจนระยะเวลาการศึกษา และการชดใช้เงินทุนเมื่อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การศึกษา เรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมที่มีต่อ
การศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey Research) โดยการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถาม อาจจะได้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ ควรจะท�ำวิจัยเชิงคุณภาพ
เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมที่มีต่อการศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษาด้วย โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องประกอบการศึกษาด้วย
2.2 ในการศึกษานั้นเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ครบถ้วน ผู้วิจัยจึงเสนอว่าควรจะท�ำวิจัยเรื่อง
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการประสิทธิผลองค์การกับตัวบ่งชีข้ องมาตรฐานการศึกษาควบคูก่ นั ไปด้วย
เพราะปัจจัยที่กล่าวมีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติทั้งสิ้น
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