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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ผ้ ูวิจัยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร
ของ บริษัท ปตท.บริ หารธุรกิจค้ าปลีก จํากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
พนักงานที่มีต่อองค์กร และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร จําแนก
ตามคุ ณลักษณะด้ านประชากรที่ต่างกัน ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอายุการ
ทํา งาน การวิ จัยนี้เป็ นการศึ กษาเชิ งพรรณนา โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลจากการสุ่มตัวอย่ างประชากร คือ พนั กงาน บริ ษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้ าปลีก
จํากัด ใช้ การคํานวณของ Taro Yamane ได้ จาํ นวน 153 คน โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือใน
การเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล สถิ ติ ท่ีใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล คื อ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน สถิติทดสอบสมมติฐานคือ t-test
จากผลการศึกษาพบว่ า กลุ่มตัวอย่ างส่วนใหญ่ เพศหญิง มีอายุ ระหว่ าง 30-35 ปี
ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีรายได้ เฉลี่ยต่ อเดือนอยู่ในช่ วง 10,001-20,000 มี
อายุการทํางานอยู่ในช่วง 1-5 ปี ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก คือด้ านโอกาสและความก้ าวหน้ าในตําแหน่งงาน ด้ านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ด้ านทัศนคติและความรู้สกึ ด้ านความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์กร ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า พนักงานที่มี เพศ อายุ การศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และอายุงาน ที่ต่างกัน มีทศั นคติ
ต่อการเลือกองค์กรที่ไม่ต่างกัน

*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดกร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษางานค้ นคว้ าเฉพาะบุคคลหลัก

128

1. บทนํา
บุคลากรในองค์กรเป็ นสิ่งที่มีความสําคัญและเป็ นปัจจัยพื้นฐานในการบริหารองค์กร ใน
การที่องค์กรจะมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จหรือไม่น้ันย่อมขึ้นอยู่กบั บุคลากรในองค์กร
ที่มีคุณภาพ บุคลากรในองค์กรเปรียบเสมือนทรัพยากรที่มีคุณค่าอีกทั้งยังเป็ นทรัพยากรที่องค์กร
จําเป็ นต้ องรักษาและลงทุนเพิ่มเติมอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อพัฒนาให้ บุคลากรมีคุณค่าและมีศักยภาพ
การที่บุคลากรในองค์กรทุ่มเทกําลังกาย กําลังใจในการทํางานมีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้น
องค์กรจะต้ องให้ ความสนใจและเอาใจใส่ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควบคู่ไปกับการปรับปรุงการ
บริหารงานให้ ทันกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ประกอบกับควรให้ ความสําคัญกับ
ความผูกพันต่ อองค์กรของบุคลากร เพราะสิ่งที่ทาํ ให้ บุคลากรมีความเชื่อมั่น ยอมรับเป้ าหมาย
ค่านิยมขององค์กร อีกทั้งมีความเต็มใจที่จะทํางานเพื่อองค์กรอย่างเต็มกําลังความสามารถ ซึ่ง
ความสําคัญดังกล่าวจะส่งผลให้ องค์กรประสบความสําเร็จได้
ความพึ ง พอใจในการปฏิบั ติ ง าน เป็ นความรู้สึกรวมของบุ ค คลที่มีต่ อการทํา งานใน
ทางบวกเป็ นสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และได้ รับผลตอบสนองคือ ผลที่เป็ นความพึง
พอใจที่ทาํ ให้ บุคคลเกิดความรู้กระตือรือร้ น มีความมุ่งหมายที่จะทํางาน มีขวัญและกําลังใจ สิ่ง
เหล่ านี้มีผลต่ อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางาน รวมทั้งการส่งผลสําเร็จและเป็ นไป
ตามความหมายขององค์กร (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2548: 132) ในทางตรงกันข้ าม หาก
บุคลากรขาดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จะทําให้ ลดความสนใจในงาน สร้ างความถดถอยใน
การทํางาน ทําให้ คุณภาพของงานลดลง
ดังนั้นสิ่งที่องค์กรควรคํานึงถึงอยู่เสมอนอกจากความรู้ความสามารถของบุคลากรนั้นคือ
การจูงใจและการส่งเสริมให้ บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร ยอมรับเป้ าหมายขององค์กรและใช้
ความสามารถอย่างเต็มที่ทาํ งานให้ กบั องค์กร ซึ่งทําให้ องค์กรลดการสูญเสียที่ไม่จาํ เป็ น ไม่ต้องเผชิญ
กับปัญหาขาดแคลนบุคลากร
จากเหตุผลดังกล่าวทําให้ ผ้ ูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อ
องค์กรของบริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้ าปลีก จํากัด เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของพนักงานที่มี
ต่อองค์กร ผลการวิจัยนี้สามารถนําเป็ นแนวทางในการพัฒนาองค์กร และสร้ างความพึงพอใจที่ดี
ให้ กับพนักงานเพื่อให้ องค์กรดํารงอยู่ และมีศักยภาพ โดย บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้ าปลีก
จํากัด (PTTRM) กลุ่มบริษัทในเครือของ ปตท. เป็ นผู้ดูแลและบริหารสถานีบริการนํา้ มัน ปตท.
และร้ านค้ าสะดวกซื้อจิฟฟี่ จํานวน 148 สาขา พร้ อมสถานีบริการเอ็นจีวี (NGV) อีก 1 สาขา
รวมถึงธุรกิจทางด้ านอาหาร ได้ แก่ ร้ านอาหารจิฟฟี่ คิทเช่น บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ หรือ Jiffy
Catering รวมถึง ผลิตสินค้ าเฮาส์แบรนด์ (House Brand) จิฟฟี่ ที่ออกวางจําหน่ายที่สะดวกซื้อ
จิฟฟี่ ทั่วประเทศ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2550 ภายหลังการเข้ าซื้อกิจการของบริษัท ConocoPhillips
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) ซึ่งเป็ นองค์กรทางด้ านพลังงานชั้นนําของ
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ประเทศไทยที่ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ครบวงจรทั้ ง ทางด้ าน ก๊ า ซธรรมชาติ นํ้ า มั น และปิ โตรเคมี
(http://www.pttrm.co.th)

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร
2.2 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของพนั ก งานที่ มี ต่ อ องค์ ก ร จํ า แนกตาม
คุณลักษณะด้ านประชากรที่ต่างกัน

3. สมมติฐานการศึกษา
ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานในบริ ษทั ปตท.บริ หารธุรกิจค้าปลีก จํากัด อันได้ แก่ เพศ
อายุ ระดั บ การศึ ก ษา รายได้ อายุ ก ารทํา งาน ปฏิเ สธสมมติ ฐ าน ในเรื่ อ งความพึ ง พอใจของ
พนักงานที่มีต่อองค์กรของ บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้ าปลีก จํากัด

4. ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
4.1 ทราบถึงปั จจัยด้านความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร
4.2 บริ ษทั ปตท.บริ หารธุ รกิ จค้าปลี ก จํากัด นําผลการวิจยั ไปเป็ นส่ วนหนึ่ งในการ
พัฒนาองค์กร

5. ขอบเขตด้านการศึกษา
ขอบเขตด้านสถานที่ ทําการศึกษาเฉพาะ บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้ าปลีก จํากัด
ขอบเขตด้านประชากร ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือพนักงานของบริษัท
ปตท.บริหารธุรกิจค้ าปลีก จํากัด
ขอบเขตด้านช่วงเวลา ในการศึกษาครั้งนี้ ทําการศึกษาและเก็บข้ อมูลในช่วงเดือน
มีนาคม 2558 ถึง เดือนเมษายน 2558

6. ระเบียบวิธีวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาครั้ งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires)
ซึ่ งได้
ดําเนินการสร้ างและได้ ประยุกต์มาจากการประมวลเอกสารที่ได้ ศกึ ษามาจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
กับความพึงพอใจ เพื่อเป็ นแนวทางโดยบ่างออกเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่ ว นที่ 1 แบบสอบถามที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ข้ อมู ล พื้ นฐานลั ก ษณะทั่ ว ไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ การศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน อายุการทํางาน จํานวน 5 ข้ อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามวิเคราะห์เกี่ยวกับ ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กรของ บริษัท
ปตท.บริหารธุรกิจค้ าปลีก จํากัด โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยคําถามใน
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ส่วนที่ 2 จะเป็ นคําถามประเภทปลายเปิ ดแบบเลือกตอบ โดยใช้ เกณฑ์การให้ คะแนนเป็ น
มาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของ Likert Scale กําหนดระดับความคิดเห็น
เป็ น 5 ระดับ คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สดุ เพื่อให้ กลุ่มตัวอย่างสามารถเลือกตอบ
ให้ ตรงกั บ พฤติ ก รรมและความพึ ง พอใจของตนมากที่ สุ ด โดยมี เ กณฑ์ ก ารให้ คะแนนของ
แบบสอบถามในส่วนนี้แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ คือ
ระดับความพึงพอใจ
การกําหนดคะแนน
น้ อยที่สดุ
1
น้ อย
2
ปานกลาง
3
มาก
4
มากที่สดุ
5
นําผลคะแนนที่ได้ มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต โดยมีเกณฑ์ในการแปลความ (ลือชัย
วงษ์ทอง, 2550, หน้ า 67)

7. ผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เพศหญิง ร้ อยละ 67.3 มีอายุระหว่าง 3035 ปี มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 30.0 ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็ นร้ อยละ
68.0 มีรายได้ เฉลี่ยต่ อเดือนอยู่ในช่ วง 10,001-20,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 30.1 มีอายุการ
ทํางานอยู่ในช่วง 1-5 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 34.0
ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร
ผลการศึกษาพบว่ า ความพึ งพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร โดยภาพรวมอยู่ ใ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้ าน ด้ านโอกาสและความก้ าวหน้ าในตําแหน่ งงาน ด้ านการมีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน ด้ านทัศนคติและความรู้สกึ และด้ านความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์กร
อยู่ในระดับมาก
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานในบริ ษทั ปตท.บริ หารธุรกิจค้าปลีก จํากัด อันได้ แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อายุการทํางาน ปฏิเสธสมมติฐาน

8. อภิปรายผล
จากผลการศึกษาความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท.
บริหารธุรกิจค้ าปลีก จํากัด สามารถอภิปรายผลในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้
8.1 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงาน จํ าแนกตามปั จจัยส่วนบุ คคล
จากผลการศึกษาพบว่า
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8.1.1 พนั กงานที่มี เพศ ที่ต่างกัน มีความพึ งพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร ใน
ภาพรวม และรายด้ าย ได้ แก่ ด้ านโอกาสและความก้ าวหน้ าในตําแหน่งงาน ด้ านการมีส่วนร่ วมใน
การบริหารงาน ด้ านทัศนคติและความรู้สึก และด้ านความน่ าเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์กร ไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิง มีความอิสระในการทํางาน ต้ องการ
แสดงความคิ ด เห็น และข้ อ เสนอแนะแก้ ผ้ ู บั ง คั บ บั ญ ชา ต้ อ งการโอกาสและความก้ า วหน้ า ใน
ตําแหน่งงาน และต้ องการความเชื่อมั่นขององค์กร เหมือนกัน จึงมีความพึงพอใจต่อองค์กร ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ สุพัตรา กลิ่นขจร (2556) ที่กล่าวว่า เพศ ที่
แตกต่ างกัน มีความพึงพอใจของการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จังหวัด
ระยอง ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ สราวุธ วัฒนวิไลกุล (2555) ได้ ศึกษา
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลบ้ านเม็ง อําเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น พบว่าทุกคนทั้งที่เป็ นเพศชายและเพศหญิงต้ องทํางานภายใต้ สภาพแวดล้ อมการ
ทํางานที่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็ นระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ นโยบายการบริหารงาน หรือ
โครงสร้ างการบังคับบัญชา เป็ นต้ น จึงทําให้ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
8.1.2 พนักงานที่มี อายุ ที่ต่างกัน มีความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร ใน
ภาพรวม และรายด้ าย ได้ แก่ ด้ านโอกาสและความก้ าวหน้ าในตําแหน่งงาน ด้ านการมีส่วนร่วมใน
การบริหารงาน ด้ านทัศนคติและความรู้สึก และด้ านความน่ าเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์กร ไม่
แตกต่างกัน ซึ่ง Dumham, Grube and Castaneda. (1994) กล่าวว่า อายุ เป็ นปัจจัยที่ก่อให้ เกิด
ความผู กพั นด้ านการคงอยู่ กับ องค์ กร ไม่ ว่า อายุ ต่ า งกัน ต้ องการโอกาสและความก้ า วหน้ า ใน
ตําแหน่งงาน และความมั่นคง เหมือนกัน จึงจะทําให้ ความพึงพอใจต่อองค์กร ไม่แตกต่างกัน และ
สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ สราวุธ วัฒนวิไลกุล (2555) ได้ ศึกษา ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนั กงานองค์การบริหารส่วนตําบลบ้ านเม็ง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
พบว่ าส่วนใหญ่ มีอายุ ใกล้ เคียงกัน เมื่อผู้ปฏิบัติงานมีอายุ มากขึ้น ตําแหน่ งหน้ าที่การงานมักจะ
สูงขึ้นจะพอใจการงานมากขึ้น เนื่องจากความคาดหวังจะตํ่าลงและการปรับตัวในสภาวการณ์ใน
การทํางานดีข้ นึ จึงทําให้ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
8.1.3 พนักงานที่มี ระดับการศึกษา ที่ต่างกัน มีความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อ
องค์กร ในภาพรวม และรายด้ าย ได้ แก่ ด้ านโอกาสและความก้ าวหน้ าในตําแหน่งงาน ด้ านการมี
ส่วนร่ วมในการบริหารงาน ด้ านทัศนคติและความรู้สึก และด้ านความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของ
องค์กร ไม่แตกต่างกัน สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ สราวุธ วัฒนวิไลกุล (2555) ได้ ศึกษา
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลบ้ านเม็ง อําเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น พบว่า การได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบัติงานสอดคล้ องกับสาขาวิชาที่ตนเองได้ ศึกษา
เล่าเรียนมา จึงจะเป็ นความพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ จึงจะทําให้ เกิดทัศนคติต่อองค์กร
ไม่แตกต่างกัน
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8.1.4 พนักงานที่มี รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ที่ต่างกัน มีความพึงพอใจของพนักงานที่มี
ต่อองค์กร ในรายด้ าน ได้ แก่ ด้ านโอกาสและความก้ าวหน้ าในตําแหน่งงาน ด้ านการมีส่วนร่วมใน
การบริหารงาน และด้ านความน่ าเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์กร ไม่แตกต่างกัน แต่จะให้ ความ
สนใจด้ านทัศนคติและความรู้สึก แตกต่างกัน รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน ไม่ได้ มีผลเกี่ยวข้ อง
โดยตรงต่อความพึงพอใจขององค์กร รายได้ อาจเป็ นส่วนหนึ่งในความพึงพอใจต่อองค์กร แต่ใน
ภาพรวม รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ที่ต่างกัน มีความพึงพอใจไม่ต่างกัน
8.1.5 พนักงานที่มี อายุการทํางาน ที่ต่างกัน มีความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อ
องค์กร ในภาพรวม และรายด้ าย ได้ แก่ ด้ านโอกาสและความก้ าวหน้ าในตําแหน่งงาน ด้ านการมี
ส่วนร่ วมในการบริหารงาน ด้ านทัศนคติและความรู้สึก และด้ านความน่ าเชื่อถือและชื่อเสียงของ
องค์กร ไม่แตกต่างกัน สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ ศราวุธ ศรีพัก (2554) ศึกษาเรื่อง ความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตําบลห้ วยม่วง อําเภอผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น และสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ วาลาสินี นามศรี (2553) ที่กล่ าวว่ า
บุคลากรที่มีอายุราชการแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน

9. ข้อเสนอแนะ
9.1 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
ผลการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กรของพนักงาน โดยรวม
และรายด้ านอยู่ในระดับมาก เนื่องจากพนักงานมีความพอใจในองค์กร ดังนั้นผู้บริหารควรที่จะมี
การสนับสนุนมากขึ้นในทุก ๆ ด้ าน
ด้ านโอกาสและความก้ าวหน้ าในตําแหน่ งงาน องค์กรควรสร้ างความรู้สึกที่ดีให้ กับ
พนักงานมากขึ้น ความภูมิใจที่เป็ นพนักงานขององค์กร
ด้ านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน องค์กรควรคํานึงถึงรู้สกึ มั่นคง ความเป็ นอยู่ของ
พนักงาน ความเอาใจใส่ดูแลพนักงาน ซึ่งจะส่งผลให้ พนักงานมีกาํ ลังใจในการทํางาน และส่งผล
ถึงประสิทธิภาพของงานด้ วย
ด้ านทัศนคติและความรู้สึก องค์กรควรสร้ างความรู้สึกที่ดีให้ กับพนักงานโดยการจัด
กิจกรรมร่ วมกันทําบุญ จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ภายในองค์กร จัดกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
จัด กิจกรรมทัศ น์ ศึก ษา สัม มนานอกสถานที่ เพื่ อ เป็ นการสร้ า งความสามัค คี สร้ า งความเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร จึงจะทําให้ พนักงานในองค์การรู้สกึ ผูกพันต่อองค์การมากยิ่งขึ้น
ด้ า นความน่ า เชื่ อถือ และชื่ อ เสีย งขององค์ก ร องค์ก รควรสร้ า งความรู้สึกที่ดี ใ ห้ กับ
พนักงานมากขึ้น ความภูมิใจที่เป็ นพนักงานขององค์กร
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10. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้ นคว้ าเรื่อง ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กรของ บริษัท ปตท.
บริ หารธุ รกิจ ค้ าปลี ก จํา กัด ครั้ งนี้ สําเร็จ ลุล่วงได้ ด้ วยความช่ วยเหลือเป็ นอย่ า งดี จาก ผศ.ดร.
ศิวะนันท์ ศิวพิทกั ษ์ อาจารย์ท่ปี รึกษา ที่ให้ คาํ ชี้แนะในขั้นตอนของการทําวิจัย เสนอแนะแนวทาง
การทําวิจัย ให้ ความรู้ด้านวิ ชาการ ด้ านเทคนิค และข้ อคิดต่ าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อการศึกษา
ค้ นคว้ าในครั้งนี้ ทําให้ งานวิจัยฉบับนี้ประสบความสําเร็จ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ
โอกาสนี้
ขอขอบคุณอดีตผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และเพื่อนร่วมงานที่ให้ คาํ ปรึกษาและให้ ความ
ช่วยเหลือในการทําวิจัยฉบับนี้ด้วยดีตลอดมา
ในท้ ายที่สุดนี้ ขอขอบพระคุณครอบครัวของผู้วิจัย และผู้ท่มี ีส่วนเกี่ยวข้ องทุกท่านที่
มิได้ กล่าวนามมา ณ ที่น้ ี ที่ให้ การสนับสนุนให้ กาํ ลังใจ ดูแลมาโดยตลอด ซึ่งเป็ นกําลังใจอันสําคัญ
ยิ่งทําให้ ผ้ ูวิจัยสามารถทําวิจัยได้ สาํ เร็จสมบูรณ์ลงได้ ด้วยดี
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