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บทคัดย่อ 
          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาว่าการจบศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง (วัดจากมหาวิทยาลัยที่
ถูกจัดอันดับ 5 อันดับแรกของประเทศไทย) ส่งผลต่อรายได้มูลฐานเริ่มต้น และการเติบโตของรายได้หรือไม่ 
โดยใช้ข้อมูลการเก็บตัวอย่างจากการท าแบบสอบถามออนไลน์ลูกจ้างภาคเอกชนทั ่วประเทศ และใช้
แบบจ าลองสมการถดถอย เพ่ือประมาณค่า และวิเคราะห์ จากการศึกษาพบว่าการที่แรงงานจบการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงช่วยให้แรงงานมีรายได้สูงกว่า แรงงานที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืนทั้งในตอนที่
เริ่มต้นท างานที่จะได้รับรายได้มูลฐานที่สูงกว่า และในระยะยาว คือ อัตราการเติบโตทางรายได้ที่มากกว่า อีก
ทั้งพบว่า ยิ่งแรงงานได้รับการศึกษา หรือมีประสบการณ์การท างานมากขึ้น แรงงานยิ่งมีแนวโน้มได้รับอัตรา
การเติบโตทางรายได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยส าคัญอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อรายได้มูลฐาน และการเติบโตทาง
รายได้ ได้แก่ คณะที่จบการศึกษา และประเภทของธุรกิจ  

Abstract 
This paper attempts to determine the factors of graduating from a reputable university 

(Measured by the top 5universities in Thailand) affecting the initial basic salary and income 
growth. The cross-section data was collected by online survey and evaluated by Linear 
Regression model. The empirical result suggested that the graduating workers from prestigious 
universities earned higher salary than others in both in short-term provided higher initial basic 
income when they enter work and in long term received higher income growth rates. 
Moreover, the paper found that the more study year and work experience workers gain, the 
more salary increment rate workers get. In addition, there are other important factors affecting 
initial basic income and income growth rate, including graduating faculty and type of business. 

 


