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บทคดัย่อ 
การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพือ่ศึกษาระดบัความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานจ าแนกตามปัจจยั

ส่วนบุคคล 2) เพือ่ศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัสนบัสนุนความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน  3) เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัสนับสนุนกบัความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน ประชากรคือพนักงานบริษทั
พฒันาอสังหาริมทรัพยข์นาดใหญ่ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (  SET ) และตั้งอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร สุ่มตัวอย่างโดยค านึงถึงความน่าจะเป็น จ  านวน 400 คนใช้แบบสอบถาม ( SD scale 
คะแนน 0-10 ) และสมัภาษณ์เชิงลึกผูท่ี้มีความรอบรู้จ  านวน 10 คน  

พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสนับสนุนกับความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานโดยรวมมี
ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกอยู่ในระดบัสูงมาก (r = .821) พิจารณาองค์ประกอบย่อยพบว่า ดา้นการไดแ้สดง
ความสามารถในการริเร่ิมงานใหม่มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน ในระดบั
ค่อนขา้งสูง (r = .679) ดา้นการศึกษาและฝึกอบรมมีความสมัพนัธใ์นเชิงบวกกบัความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการ
งาน ในระดบัสูง (r = .744) ดา้นการสนบัสนุนจากครอบครัวมีความสมัพนัธใ์นเชิงบวกกบัความกา้วหน้าใน
หนา้ท่ีการงาน ในระดบัค่อนขา้งต ่า (r = .412) ดา้นการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชามีความสมัพนัธใ์นเชิง 
บวกกบัความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการในระดบัสูง (r = .798) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ขอ้เสนอแนะ ดา้นการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา ควรส่งเสริมสร้างความสัมพนัธใ์หม้ากข้ึน ดา้น

การศึกษาและฝึกอบรม  ควรส่งเสริมใหม้กีารฝึกอบรม สนบัสนุนทุนการศึกษาระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท 
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ใหแ้ก่พนกังานและผูบ้ริหารทุกระดบั ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดา้นการไดแ้สดงความสามารถในการ

ริเร่ิมงานใหม่ ควรรับฟังความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้พนักงานไดแ้สดงความคิดริเร่ิมสร้างสรรส่ิงใหม่ 

หรือนวตักรรมใหม่ ๆ   ดา้นการสนบัสนุนจากครอบครัว ควรสร้างขวญัและก าลงัใจให้ครอบครัวพนกังาน  

จดักิจกรรมเพื่อใหค้รอบครัวไดส้ร้างสมัพนัธแ์ละมีครอบครัวท่ีอบอุ่น 

ค าส าคญั : ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน , ปัจจยัสนบัสนุน  

            ABSTRACT 

The objectives of this research were 1 )  to study the level of career advancement classified by 

personal factors, 2) to study the importance level of factors supporting career advancement, 3) to study the 

relationship between supporting factors and the career advancement. The populations were employees of 

large property development companies which were listed on the Stock Exchange of Thailand (SET) and 

located in Bangkok. For quantitative research 400 employees were selected by plobability sampling using 

questionaires (SD scale, score 0 -10), and qualitative research 10 experts were selected by purposive 

sampling and using in-depth interview.  

Found that the relationship between supporting factors and the career advancement overall the 

relationship in positive very high levels (r = .821). Consider the minor element, found that demonstrating 

the ability to initiate   new jobs had the relationship in positive with the career advancement at relatively 

high level (r = .679), education and training had the relationship in positive with the career advancement at  

high level (r = .744), family support had the relationship in positive with the career advancement at relatively 

low level (r = .412), commander support had the relationship in positive with the career advancement  at 

high level (r = .798), statistical significance at the alpha level of .01 . 

The suggestion, commander support should promote more relationships, education and training 

should have scholarships (bachelor degree master's degree) to employees and executives, both domestically 

and internationally, demonstrating the ability to initiate new jobs should have listen to opinions and 

providing opportunities for employees to show the initiative to create new innovations, family support 

should create morale and encouragement for employees' families, organize activities for the family, created 

a relationship for warm family. 
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          บทน า 
      ความกา้วหนา้ในอาชีพถือเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อชีวิตการท างานของพนกังานทุกคน รวมทั้ง

ในอาชีพสายงานต่าง ๆ เพราะความกา้วหนา้ในอาชีพถือเป็นเคร่ืองช้ีใหเ้ห็นถึงความส าเร็จและความกา้วหนา้
ในชีวิตการท างาน รวมทั้งความส าเร็จในชีวิตของบุคคล เช่น จากการล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน การไดรั้บอตัรา
เงินเดือนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงท าใหมี้รายไดแ้ละค่าตอบแทนจากการท างาน ส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้นก่อใหเ้กิดความพึง
พอใจในตวังาน และประสบความส าเร็จในการท างานได ้ 

        ผูว้ิจัยจึงตอ้งการวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อโอกาสความกา้วหน้างานในหน้าท่ีการงาน ว่ามีปัจจยั
อะไรบา้งท่ีมีผลต่อความกา้วหนา้ในการท างานโดยผลการศึกษาจะสามารถเป็นแนวทางในการพฒันาระบบ
การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั ความกา้วหน้าในต าแหน่งหนา้ท่ีการงานและการเล่ือน
ต าแหน่งของพนกังานเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการสร้างขวญัและก าลงัใจของพนกังานบริษทั  และน าไปพฒันา
ใหต้รงกบัความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงานต่อไป 

          วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
       1. เพือ่ศึกษาระดบัความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
       2. เพือ่ศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัสนบัสนุนความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
       3. เพื่อศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัสนบัสนุนกบัความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

            สมมตฐิานการวจิยั 
       1. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศแตกต่างกนัความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานไมแ่ตกต่างกนั 
       2. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพแตกต่างกนัความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานไมแ่ตกต่างกนั 
       3. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายแุตกต่างกนัความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานไมแ่ตกต่างกนั 
       4. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาแตกต่างกนัความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานไมแ่ตกต่างกนั 
       5. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายงุานแตกต่างกนัความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานไมแ่ตกต่างกนั 
       6. ปัจจัยสนับสนุนด้านการไดแ้สดงความสามารถในการริเร่ิมงานใหม่มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั  
ความกา้วหนา้ในการเล่ือนต าแหน่ง 
       7. ปัจจัยสนับสนุนด้านการไดแ้สดงความสามารถในการริเร่ิมงานใหม่มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
ความกา้วหนา้ดา้นการเงิน 
       8. ปัจจยัสนับสนุนดา้นการศึกษาและฝึกอบรมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความกา้วหน้าในการเล่ือน
ต าแหน่ง 
       9. ปัจจยัสนบัสนุนดา้นการศึกษาและฝึกอบรมมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัความกา้วหนา้ดา้นการเงิน 
      10. ปัจจยัสนับสนุนดา้นการสนับสนุนจากครอบครัวมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความกา้วหน้าในการ
เล่ือนต าแหน่ง 
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       11. ปัจจัยสนับสนุนดา้นการสนับสนุนจากครอบครัวมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความกา้วหน้าดา้น
การเงิน 
       12. ปัจจยัสนับสนุนดา้นการสนับสนุนจากผูบ้งัคบับญัชามีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความกา้วหนา้ใน
การเล่ือนต าแหน่ง 
       13. ปัจจยัสนบัสนุนดา้นการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชามีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความกา้วหนา้ด้าน
การเงิน 
       14. ปัจจัยสนับสนุนด้านการไดแ้สดงความสามารถในการริเร่ิมงานใหม่มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
       15. ปัจจยัสนบัสนุนดา้นการศึกษาและฝึกอบรมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความกา้วหน้าในหนา้ท่ีการ
งาน 
       16. ปัจจยัสนบัสนุนดา้นการสนบัสนุนจากครอบครัวมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัความกา้วหนา้ในหนา้ท่ี
การงาน 
       17. ปัจจยัสนับสนุนดา้นการสนับสนุนจากผูบ้งัคบับญัชามีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความกา้วหนา้ใน
หนา้ท่ีการงาน 
       18. ปัจจยัสนบัสนุนโดยรวมมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน                                                                                                        

            ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวจิยั 
          1. เพื่อท าใหท้ราบถึงโอกาสความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานของพนกังาน 
          2. เพื่อท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความกา้วหน้างานท่ีมีการจ าแนกตามลกัษณะของปัจจยัส่วน
บุคคลใน ดา้นเพศ ดา้นสถานภาพ ดา้นอาย ุดา้นระดบัการศึกษา และ ดา้นอายงุาน    
          3. เพื่อท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความกา้วหนา้งานท่ีมีการจ าแนกตามลกัษณะของปัจจยัสนบัสนุน
ในดา้นการไดแ้สดงความสามารถในการริเร่ิมงานใหม่  ดา้นการศึกษาและฝึกอบรม ดา้นการสนบัสนุนจาก
ครอบครัว และ ดา้นการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา 
          4. เพื่อให้ผูบ้ริหารสามารถน าข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยใช้เป็นแนวทาง วางนโยบายในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยใ์หม้ีประสิทธิภาพ  

           ขอบเขตของการวจิยั 
          1.ขอบเขตของประชากร   ขอบเขตการศึกษาการวิจัยคร้ังน้ี  ผู ้วิจัยจะศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความกา้วหน้างานในหนา้ท่ีการงานของพนกังาน บริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพยข์นาดใหญ่ท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ( SET ) และตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร คือบริษทั ศุภาลยั จ  ากดั ( มหาชน ) 
บริษทั เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ( มหาชน ) บริษทั เอพี ( ไทยแลนด์ ) จ  ากดั ( มหาชน ) บริษทั
แสนสิริ จ  ากดั ( มหาชน ) และ บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั ( มหาชน )    
                    2. ขอบเขตของกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนของประชากรท่ีมีการเล่ือนต าแหน่งงาน ของ
พนกังาน  บริษทัพฒันาอสงัหาริมทรัพยข์นาดใหญ่ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 
ท่ีแน่นอนจากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือได ้ ( Infinite Population ) จึงก  าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตร 
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เทียบของ Cochran และก าหนดใหมี้ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  และยอมรับความคลาดเคล่ือนจากการสุ่ม
ตวัอยา่งได ้ .05 ขนาดตวัอยา่ง จากการค านวณจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะตอ้งท าการศึกษานั้นอยู่
ท่ี 400  ตวัอยา่ง 
                       3. ขอบเขตของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

          ผูว้ิจยัจะใชเ้คร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัประเด็นส าคญัต่าง ๆ ในดา้น
ปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงานและ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความกา้วหน้างานในหน้าท่ีการงานของบริษทัพฒันา
อสังหาริมทรัพยข์นาดใหญ่ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ( SET ) และตั้งอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร   

          4. ขอบเขตดา้นเน้ือหาและประเด็นในการศึกษา 
          การศึกษาในคร้ังน้ีจะศึกษาเก่ียวกบัความคิดเห็น ความคาดหวงัต่อความกา้วหน้างานใน

หนา้ท่ีการงาน โอกาสในการไดรั้บผดิชอบงานท่ีส าคญัและเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน 
          ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานบริษทั บริษทัพฒันาอสงัหาริมทรัพยข์นาด

ใหญ่ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ( SET ) และตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 
          ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานของพนกังาน บริษทัพฒันา

อสังหาริมทรัพยข์นาดใหญ่ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ( SET ) และตั้งอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร 

         5. ขอบเขตระยะเวลาการด าเนินการศึกษาวิจยัเร่ิมตั้งแต่เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 
              แนวคดิ  ทฤษฎ ี นโยบาย 
              แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัปัจจยัที่มผีลต่อความก้าวหน้างานในหน้าทีก่ารงาน 

         ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ ( Maslow , 1970 , 69 - 80 ) สมมุติฐานว่า  “มนุษย์
เรามีความตอ้งการอยู่เสมอไม่มีท่ีส้ินสุด เม่ือความตอ้งการไดรั้บการตอบสนอง หรือพึงพอใจอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงแลว้ความตอ้งการส่ิงอ่ืน ๆ ก็จะเกิดข้ึนมาอีกความตอ้งการของคนเราอาจซ ้ าซอ้นกนั ความตอ้งการ
อย่างหน่ึงอาจจะยงัไม่ทนัหมดไปความตอ้งการอีกอย่างหน่ึงก็เกิดข้ึนได”้ ซ่ึงความตอ้งการจะ
เป็นไปตามล าดบัขั้นดงัน้ี 

       1) ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย ( Physiological Needs ) 
       2) ความตอ้งการทางดา้นความปลอดภยั ( Safety Needs )  
       3) ความตอ้งการทางดา้นสงัคม ( Belonging Needs )      
       4) ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความยกย่องในสงัคม ( Esteem Needs ) 
       5) ความตอ้งการไดรั้บความส าเร็จตามความนึกคิดของตนเอง ( Selfactualization Needs ) 
          ทฤษฎีสองปัจจยัของ เฮอร์ซเบอร์ก ( Herzbergs , 1959: 60 – 61 )ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีความพึง

พอใจท่ีมีช่ือเรียกตามความนิยมคือทฤษฎีสองปัจจยั ไดแ้ก่ 
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          ปัจจัยค ้าจุน คือ ปัจจัยท่ีให้แรงจูงใจในการท างานของบุคคลท่ีมีตลอดเวลาถา้ไม่มีหรือ

ลกัษณะไม่สอดคลอ้งกบับุคคลในองคก์รบุคคลในองคก์รจะเกิดความไม่ชอบงานนั้นข้ึนมี ดงัน้ี 
        1) นโยบายและการบริหารงานของหน่วยงาน ( Company policy and administration )      
        2)  ความสัมพนัธ์ส่วนตัวกบัผูบ้ังคบับญัชา ผูใ้ต้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน ( Interpersonal 

relation superior , subordinate , peers                    
        3) เงินเดือน ( Salary )   
        4) สถานะของอาชีพ ( Status )  
        5) ความเป็นอยูส่่วนตวั ( Personal ) 
        6) ความมัน่คงในงาน ( Status )   
        7) สภาพการท างาน ( Working conditions ) 
        8) เทคนิคของผูนิ้เทศ ( Supervision - Technical )  
          ปัจจัยจูงใจ คือ ปัจจัยท่ีท าให้คนชอบและรักงานท าให้ปฏิบัติงานประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

ประกอบดว้ย 
        1)  สมัฤทธ์ิผลในการท างาน ( Achievement )  
        2) การไดรั้บความยอมรับนบัถือ ( Recognition ) 
        3) ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ( The work it self )  
        4) ความรับผดิชอบ ( Responsibility )  

                                   5) ความกา้วหนา้ ( Advancement )  
         ทฤษฎี อี อาร์ จี ( ERG ) ของ อลัเดอร์เฟอร์ ( Aiderfer’s ERG Theory อา้งถึงในวิโรจน์ สาร

รัตนะ , 2542 : 98 ) ไดน้ าพ้ืนฐานความรู้จากทฤษฎีของ มาสโลว ์และเฮอร์ซเบอร์กมาสร้างรูปแบบการจูงใจ
ข้ึนใหม่ท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยแบ่งความตอ้งการของมนุษยอ์อกเป็น 3 กลุ่มใหญ่  

         1) ความตอ้งการอยูร่อด ( E - existence ) เป็นความตอ้งการทางร่างกายส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ                                                 
         2) ความตอ้งการความสัมพนัธ์ ( R - relatedness ) เป็นความตอ้งการความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อกนั

กบับุคคลในองคก์ร เป็นความตอ้งการทุกชนิดในเชิงมนุษยส์มัพนัธ์ 
         3) ความตอ้งการกา้วหนา้และเติบโต ( G - growth ) เป็นความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันา การ

เปล่ียนแปลงสภาพ และความเติบโตกา้วหนา้ของคนงาน 
แนวคดิเกีย่วกบัความก้าาวหน้าในหน้าที่การงาน 

           ความก้าวหน้าในอาชีพ ( Career Progression ) ( นฤมล นิราทร , 2534 : 3 ) หมายถึงการ
เปล่ียนแปลงในบทบาทการท างาน ซ่ึงจะให้ผลตอบแทนทั้งทางดา้นจิตวิทยา หรือ ผลตอบแทนท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัการท างาน การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  เหล่าน้ีจึงรวมถึง การเปล่ียนแปลงท่ีก่อให้เกิดความกา้วหนา้
ในหน้าท่ีการงาน การเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง หรือผลตอบแทน ตลอดจนถึงความพึงพอใจต่อชีวิต 
ความรู้สึกว่าตนเองมีค่า ประสบความส าเร็จซ่ึงอาจออกมาในรูปของอ านาจหนา้ท่ีสถานภาพท่ีสูงข้ึน  
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ความกา้วหนา้ในอาชีพจึงเป็นผลสุดทา้ยของการจดัการอาชีพงานท่ีเร่ิมตน้ดว้ยการวางแผนอาชีพงาน การ
พฒันาอาชีพงาน ซ่ึงน าไปสู่การพฒันาความกา้วหน้าในอาชีพ 

             งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
           ดลชนก เขียวศิริ ( 2557 ) ศึกษาเร่ือง  “ปัจจยัท่ีมีผลต่อโอกาสความกา้วหน้าของพนักงาน

ธนาคารทหารไทยในเขตภาคตะวนัออก พบว่าปัจจยัดา้นการศึกษาความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาการไดรั้บ
การยอมรับนบัถือลกัษณะงานความสัมพนัธ ์กบัเพื่อนร่วมงานความมัน่คงในงานความส าเร็จของงานสภาพ
การท างาน และ ดา้นความรับผิดชอบมีผลต่อโอกาสความกา้วหน้าของพนักงานธนาคารทหารไทยในเขต
ภาคตะวนัออก การวิจยัองค์กรในทุกธุรกิจควรเล็งเห็นดา้นการฝึกอบรมการปฏิบติังานเป็นส่ิงส าคญั และ
เร่ืองสภาพแวดลอ้มในการท างานของพนกังานกบัผูบ้ริหาร                                     

              วธิีด าเนินการวจิยั 
        ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ บริษัทพฒันาอสังหาริมทรัพยข์นาดใหญ่  ท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ( SET )  และตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร จึงก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยใชสู้ตรเทียบของ Cochran และก าหนดให้มีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  และยอมรับความ
คลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่งได ้.05 ขนาดตวัอยา่ง ดงันั้นจึงไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งส าหรับการวิจยัคร้ัง
น้ี เท่ากบั  400 คน 
เคร่ืองมือและวธิีการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

        เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์  และ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถาม สร้างข้ึนโดยอาศยัแนวคิด 
ทฤษฎีและผลการวิจัยท่ี เก่ียวข้อง รวมทั้ งกรอบแนวคิดการวิจัย วิธีการสร้าง แบบสัมภาษณ์ และ 
แบบสอบถาม เพ่ือใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดด้  าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

        1. ท าการรวบรวม ศึกษาและคน้ควา้เอกสาร ต าราและรายงานผลการวิจยัต่าง ๆ เพื่อน ามาสร้าง
กรอบแนวคิดการสร้างแบบสมัภาษณ์และแบบสอบถามและตั้งเป็นค าถาม 

        2. ท าการตรวจสอบและทดสอบดว้ยการน าแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสมในเน้ือหา และแบบสมัภาษณ์ใชก้ารตรวจสอบ
วิธีการรวบรวมขอ้มูลแบบสามเสา้ ( Methodological Triangulation ) 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

       การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาแบ่งเป็น 3 ลกัษณะคือ 
       1. วิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นด้วยสถิติบรรยาย เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับผูต้อบ

แบบสอบถาม ไดแ้ก่ ความถ่ี ( Frequency ) ร้อยละ ( Percentage ) ค่าเฉล่ียเลขคณิต ( Mean ) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ( Standard Deviation ) โดยใชโ้ปรแกรม SPSS 

      2. วิเคราะห์ผลของปัจจยัท่ีมีผลต่อความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานของ พนักงาน บริษทัพฒันา
อสงัหาริมทรัพยข์นาดใหญ่ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแห่งประเทศไทย ( SET )    ใช้
สถิติ t – test ( t – test for Independent Sample ) เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี 2  
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กลุ่มวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ ANOVA ( One – Way ANOVA ) เปรียบเทียบความแตกต่าง
ค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป  และเมื่อพบความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความ
แตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธี Scheffe ในกรณีท่ีผลการวิเคราะห์ F – test พบความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ .05   

   3.วิเคราะห์ผลความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อความกา้วหนา้กบัปัจจยัส่วนบุคคลตวัแปรท่ีใช้
ในการศึกษามีลักษณะข้อมูลระดับอันตรภาค ( Interval Scale) สถิติท่ีใช้วิ เคราะห์คือ ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธข์องเพียร์สนั ( Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient )  

 สรุปผล  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
             สรุปผลข้อค้นพบตามวตัถุประสงค์     

           สรุปผลข้อค้นพบตามวตัถุประสงค์ข้อท่ี 1 พบว่าระดับความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ในแต่ละดา้นเป็นดงัน้ี 

           ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล เป็นเพศหญิงจ านวน  205 คนคิดเป็นร้อยละ 51.3 
Mean ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.957   Std. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  1.682  และ เพศชายจ านวน 48.8 คนคิด
เป็นร้อยละ 48.8   Mean ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.071   Std. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.543 มีสถานภาพโสด  
227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8  Mean ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.836    Std. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  1.705  
สถานภาพสมรส 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 Mean ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.200   Std. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั  1.456  และ สถานภาพหมา้ยหรือหยา่ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 Mean ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.739   Std. ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  1.503  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี อาย ุ30-35 ปี  123 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.8 Mean ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.825    Std. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  1.546   รองลงมาอายตุ  ่ากว่า 30 ปี  
112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0  Mean ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.593    Std. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  1.674  อาย ุ
36 - 40 ปี 82 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.5  Mean ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.492   Std. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  
1.299  อาย ุ41 - 45 ปี 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 Mean ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.649   Std. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั  1.543  อาย ุ51 ปีข้ึนไป 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20  Mean ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.798    Std. ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั  1.863 และ อาย ุ46 – 50 ปี 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 Mean ค่าเฉล่ียเท่ากบั  7.283   Std. ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.084 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 323 คน คิดเป็นร้อยละ 80.8   Mean 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.928  Std. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  1.588  ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 56 
คน คิดเป็นร้อยละ 14.0   Mean ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.690    Std. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  1.442 และ 
ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี 21 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.2 Mean ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.510   Std. ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.017 ส่วนใหญ่อายงุาน 1-5 ปี  151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8  Mean ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
6.560    Std. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  1.690    รองลงมามีอายงุาน 6 -10 ปี 131 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.8  Mean ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.210    Std. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  1.468    อายงุาน 11-15 ปี 68 คน  
คิดเป็นร้อยละ 17.0  Mean ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.504    Std. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  1.344  อายงุาน 16- 
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20 ปี 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 Mean ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.007    Std. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  1.245
และอายุงานมากกว่า 20 ปี  25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3  Mean ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.382   Std. ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั  1.907 ระดบัความกา้วหน้าในหนา้ท่ีการงาน โดยรวมอยู่ในระดบัสูง Mean เท่ากบั 7.012  
Std. เท่ากบั 1.709  ประกอบดว้ย ดา้นความกา้วหนา้ในการเล่ือนต าแหน่งมีระดบัคะแนนอยูท่ี่ระดบัสูง Mean 
เท่ากบั 7.043 Std. เท่ากบั1.740    และรองลงมาเป็นดา้นความกา้วหนา้ดา้นการเงิน มีระดบัคะแนนอยูท่ี่ระดบั
ค่อนขา้งสูง Mean เท่ากบั 6.982  Std. เท่ากบั 1.679           

            สรุปผลข้อค้นพบตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 พบว่า ระดับความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน
จ าแนกตามปัจจยัสนับสนุน  ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับคะแนนเก่ียวกบัปัจจยัสนับสนุนโดยรวมอยู่ใน
ระดบัสูง Mean เท่ากบั 7.529  Std. เท่ากบั 1.584  ประกอบดว้ย ดา้นการสนับสนุนจากครอบครัวมีระดบั
คะแนนอยู่ท่ีระดบัสูงมาก Mean เท่ากบั 8.221 Std. 1.351 ดา้นการไดแ้สดงความสามารถในการริเร่ิมงาน
ใหม่ มีระดบัคะแนนอยูใ่นระดบัสูง Mean เท่ากบั 7.496 Std.เท่ากบั 1.575 รองลงมาเป็น ดา้นการสนบัสนุน
จากผูบ้งัคบับญัชามีระดบัคะแนนอยู่ในระดบัสูง Mean เท่ากบั 7.395 Std. 1.664   และระดบัคะแนนน้อย
ท่ีสุดเป็น ดา้นการศึกษาและฝึกอบรม มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัสูง Mean เท่ากบั 7.005 Std. เท่ากบั 
1.746 

          สรุปผลขอ้คน้พบตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยั
สนับสนุนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน  พบว่า ค่า r ท่ีค  านวณไดม้ีค่าเท่ากบั 
.821 โดยมีค่า sig.( 2 - tailed )  เท่ากบั .000 ซ่ึงต ่ากว่าค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดงันั้น ปัจจยัสนบัสนุน
โดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน โดยมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัใน
ระดบัสูงมาก 

              สรุปผลข้อค้นพบตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ 

          ตามสมมุติฐานขอ้ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศแตกต่างกนัความกา้วหน้าในหนา้ท่ีการงานไม่
แตกต่างกนั  ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัดา้นเพศระดบัความคิดเห็น ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

          ตามสมมุติฐานขอ้ 2 ผลการวิเคราะห์พบว่า ประชากรมีสถานภาพสมรสมีความกา้วหนา้ใน
หนา้ท่ีการงานมากกว่าสถานภาพโสด   และสถานภาพหมา้ยหรือหยา่มีระดบัความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน
มากกว่าสถานภาพโสด  ดงันั้นปัจจยัดา้นสถานภาพระดบัคะแนน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
                       ตามสมมุติฐานขอ้ 3  ผลการวิเคราะห์พบว่า ประชากรท่ีมีสถานภาพอายุ 36 - 40 ปี มีระดบั
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานมากกว่าอายตุ  ่ากว่า 30 ปี และ มากกว่าอาย3ุ0 - 35 ปี   อาย ุ41-45 ปี มีระดบั
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานมากกว่าอายตุ  ่ากว่า 30 ปี มากกว่าอาย ุ51 ปีข้ึนไป และ มากกว่าอาย ุ30 – 35 
ปี ตามล าดบั ดงันั้นปัจจยัดา้นอายรุะดบัคะแนน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
                       ตามสมมุติฐานขอ้ 4 ผลการวิเคราะห์พบว่า ประชากรท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมี
ระดบัความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานมากกว่าระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี  และระดบัการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรีมีระดบัความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานมากกว่าระดบัการศึกษาปริญญาตรี ดงันั้นปัจจยัดา้นระดบั
การศึกษามีระดบัคะแนน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
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                         ตามสมมุติฐานข้อ  5   ผลการวิเคราะห์พบว่า ประชากรท่ีมีอายุงาน 6 - 10 ปี มีระดับ
ความกา้วหน้าในหนา้ท่ีการงานมากกว่าอายุงานมากกว่า 20 ปี  อายุงาน 6 - 10 ปี มีระดบัความกา้วหนา้ใน
หนา้ท่ีการงานมากกว่าอายงุาน 1-5 ปี  อายงุาน 11 - 15 ปี มีระดบัความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานมากกว่าท่ีมี
อายุงานมากกว่า 20 ปี   อายุงาน 11 - 15 ปี มีระดบัความกา้วหน้าในหนา้ท่ีการงานมากกว่าอายุงาน 1-5 ปี  
อายงุาน 16 - 20 ปี มีระดบัความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานมากกวา่ท่ีมีอายงุานมากกว่า 20 ปี  อายงุาน 16 - 20 
ปี มีระดบัความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานมากกว่า 1 - 5 ปี   และอายงุาน 16 - 20 ปี มีระดบัความกา้วหนา้ใน
หนา้ท่ีการงานมากกว่า 6 - 10 ปี  ดงันั้นปัจจยัดา้นอายงุานระดบัคะแนน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
                        ตามสมมุติฐานขอ้ 6 ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า r มีค่าเท่ากบั .669  ดงันั้น ปัจจยัสนบัสนุนดา้น
การไดแ้สดงความสามารถในการริเร่ิมงานใหม่มีความสัมพนัธค์วามกา้วหนา้ในการเล่ือนต าแหน่ง ในระดบั
ค่อนขา้งสูง 
                       ตามสมมุติฐานขอ้ 7   ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า r มีค่าเท่ากบั .614  ดงันั้น ปัจจยัสนบัสนุนดา้น
การไดแ้สดงความสามารถในการริเร่ิมงานใหม่มีความสมัพนัธค์วามกา้วหนา้ดา้นการเงิน ในระดบัค่อนขา้ง
สูง 
                       ตามสมมุติฐานขอ้ 8   ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า r มีค่าเท่ากบั .735 ดงันั้น ปัจจยัสนบัสนุนดา้น
การศึกษาและฝึกอบรมมีความสมัพนัธค์วามกา้วหนา้ในการเล่ือนต าแหน่ง ในระดบัสูง 
                      ตามสมมุติฐานขอ้ 9  ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า r มีค่าเท่ากบั .669  ดงันั้น ปัจจยัสนบัสนุนดา้น
การศึกษาและฝึกอบรมมีความสมัพนัธค์วามกา้วหนา้ดา้นการเงิน ในระดบัค่อนขา้งสูง 
                      ตามสมมุติฐานขอ้ 10 ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า r มีค่าเท่ากบั .379 ดงันั้น  ปัจจยัสนบัสนุนดา้น
การสนบัสนุนจากครอบครัวมีความสมัพนัธเ์กบัความกา้วหนา้ในการเล่ือนในระดบัต ่า 
                      ตามสมมุติฐานขอ้ 11 ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า r มีค่าเท่ากบั .400  ดงันั้น ปัจจยัสนบัสนุนดา้น
การสนบัสนุนจากครอบครัวมีความสมัพนัธเ์กบัความกา้วหนา้ดา้นการเงิน ในระดบัต ่า 
                      ตามสมมุติฐานขอ้ 12    ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า r มีค่าเท่ากบั .796 ดงันั้น ปัจจยัสนับสนุน
ดา้นการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชามีความสมัพนัธก์บัความกา้วหนา้ในการเล่ือนต าแหน่ง ในระดบัสูง 
                      ตามสมมุติฐานขอ้ 13   ผลการวิเคราะห์พบว่า  ค่า r มีค่าเท่ากับ .711 ดังนั้น ระหว่างปัจจยั
สนบัสนุนดา้นการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชามีความสมัพนัธก์บัความกา้วหนา้ดา้นการเงิน ในระดบัสูง 
                     ตามสมมุติฐานขอ้ 14   ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า r มีค่าเท่ากบั .679 ดงันั้น ปัจจยัสนบัสนุนดา้น
การไดแ้สดงความสามารถในการริเร่ิมงานใหม่มีความสมัพนัธก์บัความกา้วหนา้ในหน้าท่ีการงาน ในระดบั
ค่อนขา้งสูง 
                    ตามสมมุติฐานขอ้ 15    ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า r มีค่าเท่ากบั .744  ดงันั้น ปัจจยัสนบัสนุนดา้น
การศึกษาและฝึกอบรมมีความสมัพนัธก์บัความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ในระดบัสูง 
                    ตามสมมุติฐานขอ้ 16    ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า r มีค่าเท่ากบั .412  ดงันั้น ปัจจยัสนบัสนุนจาก
ครอบครัวมีความสมัพนัธก์บัความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ในระดบัค่อนขา้งต ่า 
                    ตามสมมุติฐานขอ้ 17 ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า r มีค่าเท่ากบั .798  ดงันั้น ปัจจยัสนบัสนุนจาก
ผูบ้งัคบับญัชามีความสมัพนัธก์บัความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ในระดบัสูง 
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                     ตามสมมุติฐานขอ้ 18 ปัจจยัสนับสนุนโดยรวมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความกา้วหน้าใน

หน้าท่ีการงาน ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า r มีค่าเท่ากบั .821 ดงันั้น ปัจจยัสนบัสนุนโดยรวมมีความสมัพนัธ์

กบัความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ในระดบัสูงมาก 

             การอภิปรายผล 
        การอภิปรายผลขอ้คน้พบท่ีไดต้ามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 พบว่า เพศ มีผลต่อความกา้วหน้าใน

หนา้ท่ีการงานของพนกังาน ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงผลการวิจยัน้ีไปสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุ
กญัญา แกว้ประเสริฐ และ ลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต ( 2561 ) วิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความกา้วหนา้
ในอาชีพของปลดัอ  าเภอ ในกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง ปลดัอ  าเภอในกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่างท่ีมี
ปัจจยัขอ้มูล ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อายุราชการ อตัราเงินเดือน และ
ระดบัต าแหน่ง มีความกา้วหนา้ในอาชีพ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั  

        การอภิปรายผลขอ้คน้พบท่ีไดต้ามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2  พบว่า ปัจจยัสนันสนุนโดยรวมอยูใ่น
ระดบัสูง ดา้นการสนบัสนุนจากครอบครัวมากกว่าดา้นอ่ืนและอยูใ่นระดบัสูงมาก  รองลงมาเป็นดา้นการได้
แสดงความสามารถในการริเร่ิมงานใหม่ อยู่ในระดับสูง  ด้านการสนับสนุนจากผูบ้ังคับบัญชา อยู่ใน
ระดบัสูง และล าดบัสุดทา้ยเป็นดา้นการศึกษาและฝึกอบรม อยูใ่นระดบัสูง   

        การอภิปรายผลขอ้คน้พบท่ีไดต้ามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัสนับสนุน
กบัความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน พบว่า ปัจจยัสนับสนุนโดยรวมมีความสัมพนัธ์กับความก้าวหน้าใน
หนา้ท่ีการงาน โดยมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนัในระดบัสูงมาก  

       การอภิปรายผลขอ้คน้พบท่ีไดต้ามสมมติฐานข้อท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลดา้นเพศแตกต่างกนั
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานไม่แตกต่างกนั พบว่า เพศชาย เพศหญิง ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ไม่
แตกต่างกนั ซ่ึงผลการวิจยัน้ีไปสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดลชนก เขียวศิริ ( 2557 ) ปัจจยัท่ีมีผลต่อโอกาส
ความกา้วหน้าของพนักงานธนาคารทหารไทยในเขตภาคตะวนัออกวิจยัพบว่า อายุ และระยะเวลาในการ
ปฏิบติังาน มีผลต่อโอกาสความกา้วหนา้ในอาชีพไม่แตกต่างกนั  

        การอภิปรายผลขอ้คน้พบท่ีไดต้ามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพแตกต่าง
กนัความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานไมแ่ตกต่างกนั พบว่า ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน แตกต่างกนัอยา่งมี
นัยส าคญั สถานภาพสมรสมีความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานมากกว่าสถานภาพโสด   และสถานภาพหมา้ย
หรือหยา่มีความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานมากกว่าสถานภาพโสด  

         การอภิปรายผลขอ้คน้พบท่ีไดต้ามสมมติฐานข้อท่ี 3 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุแตกต่างกัน
ความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงานไม่แตกต่างกนั พบว่า ความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญั สถานภาพอายุ 36 -40 ปี มีความกา้วหน้าในหนา้ท่ีการงานมากกว่าอายตุ  ่ากว่า 30 ปี และมากกว่า
อาย ุ30 – 35 ปี  อาย ุ41-45 ปี มีความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานมากกว่าอายตุ  ่ากว่า 30 ปี   มากกว่าอาย ุ51 ปี
ข้ึนไป และมากกว่า อาย ุ30 – 35 ปี ตามล าดบั ซ่ึงผลการวิจยัน้ีไปสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิริวชัร รักธรรม 
( 2553 ) โดยผลการศึกษา พบว่า มีปัจจัยท่ีส่งผลต่อความกา้วหน้าในอาชีพของลูกจ้างในองค์กรพฒันา
เอกชน 5 ดา้น คือ ดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้นสถานภาพสมรส ดา้นการศึกษา และดา้นประสบการณ์การท างาน  
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โดยท่ีปัจจยัดา้นประสบการณ์การท างานเป็นปัจจยัท่ีมีผลโดยตรงและมีความส าคญัต่อความกา้วหน้าใน
อาชีพทั้งสามดา้นคือดา้นต าแหน่งงาน ค่าตอบแทน และการพฒันาศกัยภาพ   

          การอภิปรายผลขอ้คน้พบท่ีไดต้ามสมมติฐานขอ้ท่ี 4 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา
แตกต่างกนัความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานไมแ่ตกต่างกนั พบว่า ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคญั ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  มีความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงานมากกว่าระดบั
การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี  และ  มากกว่าระดับการศึกษาปริญญาตรี ตามล าดับ ซ่ึงผลการวิจัยน้ีไป
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัชชา ม่วงพุ่ม ( 2559 ) วิจยัเร่ืองความกา้วหนา้และความมัน่คงในการท างานของ
ลูกจา้งชัว่คราวในหน่วยงานองค์การมหาชน ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความ
คาดหวงัเร่ืองการไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งเป็นพนกังานหรือลูกจา้งประจ า การปรับข้ึนเงินเดือนเป็นประจ า 
การไดรั้บเงินโบนสั การไดรั้บสวสัดิการขั้นพ้ืนฐาน แตกต่างกนั 

          การอภิปรายผลขอ้คน้พบท่ีไดต้ามสมมติฐานขอ้ท่ี 5 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายงุานแตกต่างกนั
ความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงานไม่แตกต่างกนั พบว่า ความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญั อายงุาน 6 - 10 ปี ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานมากกว่าอายุงานมากกว่า 20 ปี และมากกว่าอายุ
งาน 1-5 ปี  อายุงาน 11 - 15 ปี มีความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงานมากกว่าท่ีมีอายุงานมากกว่า 20 ปี และ
มากกว่าอายงุาน 1-5 ปี  อายงุาน 16 - 20 ปี มีความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานมากกว่าท่ีมีอายงุานมากกว่า 20 
ปี  มากกว่ามากกว่า 1 - 5 ปี และมากกว่า 6 - 10 ปี   

        การอภิปรายผลข้อค้นพบท่ีได้ตามสมมติฐานข้อท่ี 6 ปัจจัยสนับสนุนด้านการได้แสดง
ความสามารถในการริเร่ิมงานใหม่มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัความกา้วหนา้ในการเล่ือนต าแหน่ง พบว่า ดา้น
การไดแ้สดงความสามารถในการริเร่ิมงานใหม่มีความสัมพนัธ์ความกา้วหน้าในการเล่ือนต าแหน่ง โดยมี
ความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนขา้งสูง ซ่ึงผลการวิจยัน้ีไปสอดคลอ้งกบัผลวิจยัเชิงคุณภาพ  
คือ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 1 ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 4  และ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 5 ทุกท่านให้ความเห็นว่าดา้น
การไดแ้สดงความสามารถในการริเร่ิมงานใหม่มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกต่อความกา้วหน้าในการเล่ือน
ต าแหน่ง โดยมีความสมัพนัธสู์งมากท่ีสุด 

       การอภิปรายผลข้อค้นพบท่ีได้ตามสมมติฐานข้อท่ี 7 ปัจจัยสนับสนุนด้านการได้แสดง
ความสามารถในการริเร่ิมงานใหม่มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความกา้วหนา้ดา้นการเงิน พบว่า ดา้นการได้
แสดงความสามารถในการริเร่ิมงานใหม่มีความสมัพนัธค์วามกา้วหนา้ดา้นการเงิน โดยมีความสมัพนัธไ์ปใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนขา้งสูง ซ่ึงผลการวิจยัน้ีไปสอดคลอ้งกบัผลวิจยัเชิงคุณภาพ  คือ ผูใ้หส้มัภาษณ์
ท่านท่ี 1 และ ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 2 ทุกท่านใหค้วามเห็นว่า ดา้นการไดแ้สดงความสามารถในการริเร่ิมงาน
ใหม่มีความสมัพนัธใ์นเชิงบวกต่อความกา้วหนา้ดา้นการเงิน โดยมีความสมัพนัธสู์งมาก 

       การอภิปรายผลข้อค้นพบท่ีได้ตามสมมติฐานข้อท่ี 8 ปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษาและ
ฝึกอบรมมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัความกา้วหนา้ในการเล่ือนต าแหน่ง พบว่า ดา้นการศึกษาและฝึกอบรมมี
ความสมัพนัธค์วามกา้วหนา้ในการเล่ือนต าแหน่ง โดยมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัสูง ซ่ึง
ผลการวิจยัน้ีไปสอดคลอ้งกบัผลวิจยัเชิงคุณภาพ  5 ท่าน คือ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 1 ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 4 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 5 ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 8  และ ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 10 ทุกท่านใหค้วามเห็นว่า ดา้น 
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การศึกษาและฝึกอบรมมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อความก้าวหน้าในการเล่ือนต าแหน่ง โดยมี
ความสมัพนัธสู์งมาก 

       การอภิปรายผลข้อค้นพบท่ีได้ตามสมมติฐานข้อท่ี 9 ปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษาและ
ฝึกอบรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความก้าวหน้าด้านการเงิน พบว่า ด้านการศึกษาและฝึกอบรมมี
ความสัมพนัธ์ความกา้วหนา้ดา้นการเงิน โดยมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนขา้งสูง  ซ่ึง
ผลการวิจยัน้ีไปสอดคลอ้งกบัผลวิจยัเชิงคุณภาพ  คือ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 9 ให้ความเห็นว่า ดา้นการศึกษา
และฝึกอบรมมีความสมัพนัธใ์นเชิงบวกต่อความกา้วหนา้ดา้นการเงิน โดยมีความสมัพนัธสู์ง 

       การอภิปรายผลขอ้คน้พบท่ีไดต้ามสมมติฐานขอ้ท่ี 10 ปัจจยัสนับสนุนดา้นการสนับสนุนจาก
ครอบครัวมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความกา้วหน้าในการเล่ือนต าแหน่ง พบว่า ดา้นการสนับสนุนจาก
ครอบครัวมีความสมัพนัธเ์กบัความกา้วหนา้ในการเล่ือนต าแหน่ง โดยมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนั
ในระดบัต ่า ซ่ึงผลการวิจยัน้ี ขดัแยง้กบัผลวิจยัเชิงคุณภาพ  คือ ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 3 ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 4 
และ ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 5 ทุกท่านใหค้วามเห็นว่า ดา้นการสนบัสนุนจากครอบครัวมีความสมัพนัธใ์นเชิง
บวกต่อความกา้วหนา้ดา้นเล่ือนต าแหน่ง โดยมีความสมัพนัธสู์งมาก 

       การอภิปรายผลขอ้คน้พบท่ีไดต้ามสมมติฐานขอ้ท่ี 11 ปัจจยัสนับสนุนดา้นการสนับสนุนจาก
ครอบครัวมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความกา้วหน้าดา้นการเงิน พบว่า ดา้นการสนับสนุนจากครอบครัวมี
ความสัมพนัธ์เกับความกา้วหน้าด้านการเงิน โดยมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า  ซ่ึง
ผลการวิจัยน้ี ขัดแยง้กบัผลวิจัยเชิงคุณภาพ  คือ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 3 และ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 5 ให้
ความเห็นว่า ดา้นการสนบัสนุนจากครอบครัวมีความสมัพนัธใ์นเชิงบวกต่อความกา้วหนา้ดา้นการเงิน โดยมี
ความสมัพนัธสู์งมาก 

      การอภิปรายผลขอ้คน้พบท่ีไดต้ามสมมติฐานขอ้ท่ี 12 ปัจจยัสนับสนุนดา้นการสนับสนุนจาก
ผูบ้งัคบับญัชามีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัความกา้วหนา้ดา้นการเล่ือนต าแหน่ง พบว่า ดา้นการสนบัสนุนจาก
ผูบ้ังคับบัญชามีความสัมพนัธ์กบัความกา้วหน้าในการเล่ือนต าแหน่ง โดยมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัสูง ซ่ึงผลการวิจยัน้ี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุภาพรรณ ค าม่วง ( 2562 : 55 - 79 ) ได้
ศึกษาปัจจยัท่ีส่งเสริมขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ศึกษาเฉพาะกรณีการ
ไฟฟ้านครหลวง ผลการวิจยัพบว่า ความสมัพนัธท่ี์ดีกบัผูบ้งัคบับญัชา ความมัง่คงในงาน สภาพแวดลอ้มใน
การท างาน มีผลต่อโอกาสความกา้วหนา้ในอาชีพ 

       การอภิปรายผลขอ้คน้พบท่ีไดต้ามสมมติฐานขอ้ท่ี 13 ปัจจยัสนับสนุนดา้นการสนับสนุนจาก
ผูบ้ังคับบัญชามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความก้าวหน้าด้านการเงิน  พบว่า ด้านการสนับสนุนจาก
ผูบ้งัคบับญัชามีความสัมพนัธ์กบัความกา้วหน้าดา้นการเงิน โดยมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดี ยวกนัใน
ระดบัสูง ซ่ึงผลการวิจยัน้ีไปสอดคลอ้งกบัผลวิจยัเชิงคุณภาพ  คือ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 1 ให้ความเห็นว่า 
ด้านการสนับสนุนจากผูบ้ังคับบัญชามีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกต่อความก้าวหน้าด้านการเงินโดยมี
ความสัมพนัธ์สูงมาก และ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 2 ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 5 ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 9 และ ผูใ้ห้
สมัภาษณ์ท่านท่ี 10 ทุกท่านใหค้วามเห็นว่า ดา้นการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชามีความสัมพนัธใ์นเชิงบวก
ต่อความกา้วหนา้ดา้นการเงินโดยมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนัในระดบัสูง 
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        การอภิปรายผลข้อค้นพบท่ีได้ตามสมมติฐานข้อท่ี 14 ปัจจัยสนับสนุนด้านการได้แสดง

ความสามารถในการริเร่ิมงานใหม่มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน พบว่า ดา้นการ
ได้แสดงความสามารถในการริเร่ิมงานใหม่มีความสัมพนัธ์กับความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน โดยมี
ความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนขา้งสูง  

       การอภิปรายผลข้อค้นพบท่ีได้ตามสมมติฐานข้อท่ี 15 ปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษาและ
ฝึกอบรมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน พบว่า ดา้นการศึกษาและฝึกอบรมมี
ความสัมพนัธ์กบัความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน โดยมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัสูง ซ่ึง
ผลการวิจยัน้ีไปสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิดาภา สุวรรณฤกษ ์( 2539 ) ท่ีวิจยัเร่ือง โอกาสความกา้วหนา้ของ
ขา้ราชการสตรี ในระบบราชการไทย : ศึกษากรณีส านักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงพบว่า 
การศึกษา มีผลต่อโอกาสความกา้วหนา้ในอาชีพ 

        การอภิปรายผลขอ้คน้พบท่ีไดต้ามสมมติฐานขอ้ท่ี 16 ปัจจยัสนับสนุนดา้นการสนบัสนุนจาก
ครอบครัวมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน พบว่า ปัจจยัสนบัสนุนจากครอบครัวมี
ความสมัพนัธก์บัความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน โดยมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนขา้ง
ต ่า  

        การอภิปรายผลขอ้คน้พบท่ีไดต้ามสมมติฐานขอ้ท่ี 17 ปัจจยัสนับสนุนดา้นการสนบัสนุนจาก
ผูบ้ังคับบัญชามีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน  พบว่า ปัจจัยสนับสนุนจาก
ผูบ้งัคบับญัชามีความสัมพนัธ์กบัความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน โดยมีความสัมพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนั
ในระดบัสูง ซ่ึงผลการวิจยัน้ีไปสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ สุภาพรรณ ค าม่วง ( 2562 : 55 - 79 ) ไดศ้ึกษา
ปัจจยัท่ีส่งเสริมขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานรัฐวิสาหกิจ ศึกษาเฉพาะกรณีการไฟฟ้านคร
หลวง ผลการวิจยัพบว่า ความสมัพนัธท่ี์ดีกบัผูบ้งัคบับญัชา ความมัง่คงในงาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
มีผลต่อโอกาสความกา้วหนา้ในอาชีพ 

         การอภิปรายผลข้อค้นพบท่ีได้ตามสมมติฐานข้อท่ี 18 พบว่า  ปัจจัยสนับสนุนโดยรวมมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน โดยมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัใน
ระดบัสูงมาก ซ่ึงผลการวิจยัน้ีไปสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิริวชัร รักธรรม ( 2553 )โดยผลการศึกษา พบว่า 
มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อความกา้วหน้าในอาชีพของลูกจา้งในองค์กรพฒันาเอกชน 5 ดา้น คือ ดา้นเพศ ดา้นอายุ 
ดา้นสถานภาพสมรส ดา้นการศึกษา และดา้นประสบการณ์การท างาน โดยท่ีปัจจยัดา้นประสบการณ์การ
ท างานเป็นปัจจยัท่ีมีผลโดยตรงและมีความส าคญัต่อความกา้วหนา้ในอาชีพทั้งสามดา้นคือดา้นต าแหน่งงาน 
ค่าตอบแทน และการพฒันาศกัยภาพ ส่วนปัจจัยดา้นการศึกษามีความส าคญัต่อการพฒันาศกัยภาพของ
ลูกจา้ง ส าหรับปัจจยัดา้นอ่ืนๆมีผลต่อความกา้วหนา้ในอาชีพนอ้ย ปัจจยัดา้นประสบการณ์การท างานในสาย
งานองคก์รพฒันาเอกชนจะมีความสมัพนัธท่ี์ส่งผลท่ีดีกบัต าแหน่งงานและการปรับเล่ือนค่าตอบแทน 

             ข้อเสนอแนะ 
         1.ข้อเสนอแนะด้านการปรับปรุงพัฒนาส่งเสริม ความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงานใหพ้นกังาน 

โดยใชด้า้นปัจจยัสนบัสนุน  ท่ีมีระดบัปัจจยัสนบัสนุนค่อนขา้งต ่าใหมี้ระดบัปัจจยัสนบัสนุนสูงข้ึน 
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         1.1 ผูบ้ริหารควรส่งเสริมสร้างความสัมพนัธ์ให้มีการจดักิจกรรมนนัทนาการทั้งในและนอก

สถานท่ี ระหว่างผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชากบัพนกังานเพื่อเป็นการกระชบัความสมัพนัธด์ว้ยกนัเอง เพื่อใหก้าร
ปฎิบติังานร่วมกนัระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัพนกังานเกิดการสร้างความเขา้ใจและความสามคัคีซ่ึงกนัและ
กนั และเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่พนกังาน 

         1.2 ผูบ้ริหารควรส่งเสริม ให้มีฝึกอบรมภายในให้แก่พนกังานและผูบ้ริหารทุกระดบั รวมทั้ง
เปิดโอกาสใหพ้นกังานและผูบ้ริหารไดฝึ้กอบรม และสมัมนากบัสถาบนัต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ในหลกัสูตรต่างๆ และผูบ้ริหารส่งเสริมสนบัสนุนทุนการศึกษาระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท  

         1.3 ผูบ้ริหารควรรับฟังความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดริเร่ิม
สร้างสรรส่ิงใหม่ หรือนวตักรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฎิบติังาน เพ่ือน าแนวคิดเหล่าน้ีใชแ้กปั้ญหาท่ีตอ้งการ
ได ้และเกิดประโยชน์กบัองคก์ร 

         1.4 ผูบ้ริหารควรสร้างขวญัและก าลงัใจ จดักิจกรรมเพื่อให้ครอบครัวไดส้ร้างสัมพนัธก์นัใน
ครอบครัวของพนกังาน และ ครอบครัวท่ีอบอุ่นจะส่งผลใหพ้นกังานเกิดแรงจูงใจในการปฎิบติังาน  

            2. ข้อเสนอแนะด้านการวจิยัในอนาคต  
            การวิจยัเร่ืองน้ี ในคร้ังต่อไปควรใชว้ิธีวิจยัส ารวจระยะยาว ซ่ึงอาจจะท าใหผ้ลการวิจยัแมน่ย  า

มากข้ึนควบคู่กบัการวิจยักรณี ซ่ึงใช้วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสังเกตแบบมีส่วนรวม การสัมภาษณ์
เจาะลึก การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพนัธ์เปิดโอกาสให้ตัวแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กันได้ หรือมี
ความสมัพนัธต์ามแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีผูว้ิจยัตอ้งการน ามาใชใ้นการิเคราะห์ตอบปัญหาของการวิจยั  ควรเพ่ิม
การวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอ่ืนๆ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน  ควรศึกษาการวิจยัปัจจยัดา้น
คุณภาพชีวิตการท างานจะเป็นแรงผลกัดนัต่อความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานของพนกังาน 
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