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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับเร่ือง ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร

ของ บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จาํกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ

พนักงานที่มีต่อองค์กร และเพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร จาํแนก

ตามคุณลักษณะด้านประชากรที่ต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอายุการ

ทาํงาน  การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็

รวบรวมข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างประชากร คือ พนักงาน บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 

จาํกดั ใช้การคาํนวณของ Taro Yamane ได้จาํนวน 153 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน สถติิทดสอบสมมติฐานคือ t-test  

จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-35 ปี 

ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001-20,000 มี

อายุการทาํงานอยู่ในช่วง 1-5 ปี ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก คือด้านโอกาสและความก้าวหน้าในตาํแหน่งงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

ด้านทศันคติและความรู้สกึ ด้านความน่าเช่ือถือและช่ือเสยีงขององค์กร ผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า พนักงานที่มี เพศ อายุ การศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และอายุงาน ที่ต่างกัน มีทศันคติ

ต่อการเลือกองค์กรที่ไม่ต่างกนั 
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1. บทนาํ 

บุคลากรในองค์กรเป็นสิ่งที่มีความสาํคัญและเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการบริหารองค์กร ใน

การที่องค์กรจะมีประสทิธภิาพและประสบความสาํเรจ็หรือไม่น้ันย่อมขึ้นอยู่กบับุคลากรในองค์กร

ที่มีคุณภาพ บุคลากรในองค์กรเปรียบเสมือนทรัพยากรที่มีคุณค่าอกีทั้งยังเป็นทรัพยากรที่องค์กร

จาํเป็นต้องรักษาและลงทุนเพ่ิมเติมอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรมีคุณค่าและมีศักยภาพ 

การที่บุคลากรในองค์กรทุ่มเทกาํลังกาย กาํลังใจในการทาํงานมีความเป็นอันหน่ึงอนัเดียวกันน้ัน 

องค์กรจะต้องให้ความสนใจและเอาใจใส่ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควบคู่ไปกบัการปรับปรงุการ

บริหารงานให้ทันกับสถานการณ์โลกที่เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ประกอบกับควรให้ความสาํคัญกับ

ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร เพราะสิ่งที่ทาํให้บุคลากรมีความเช่ือม่ัน ยอมรับเป้าหมาย 

ค่านิยมขององค์กร อีกทั้งมีความเตม็ใจที่จะทาํงานเพ่ือองค์กรอย่างเตม็กาํลังความสามารถ ซ่ึง

ความสาํคัญดังกล่าวจะส่งผลให้องค์กรประสบความสาํเรจ็ได้ 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เป็นความรู้ สึกรวมของบุคคลที่มีต่อการทาํงานใน

ทางบวกเป็นสขุของบุคคลที่เกดิจากการปฏบิัติงาน และได้รับผลตอบสนองคือ ผลที่เป็นความพึง

พอใจที่ทาํให้บุคคลเกิดความรู้กระตือรือร้น มีความมุ่งหมายที่จะทาํงาน มีขวัญและกาํลังใจ สิ่ง

เหล่าน้ีมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทาํงาน รวมทั้งการส่งผลสาํเรจ็และเป็นไป

ตามความหมายขององค์กร (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2548: 132) ในทางตรงกันข้าม หาก

บุคลากรขาดความพึงพอใจในการปฏบิัติงาน จะทาํให้ลดความสนใจในงาน สร้างความถดถอยใน

การทาํงาน ทาํให้คุณภาพของงานลดลง 

ดังน้ันสิ่งที่องค์กรควรคาํนึงถึงอยู่เสมอนอกจากความรู้ความสามารถของบุคลากรน้ันคือ 

การจูงใจและการส่งเสริมให้บุคลากรเกดิความผูกพันต่อองค์กร ยอมรับเป้าหมายขององค์กรและใช้

ความสามารถอย่างเตม็ที่ทาํงานให้กบัองคก์ร ซ่ึงทาํให้องค์กรลดการสญูเสยีที่ไม่จาํเป็น ไม่ต้องเผชิญ

กบัปัญหาขาดแคลนบุคลากร 

จากเหตุผลดังกล่าวทาํให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อ

องค์กรของบริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จาํกัด เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจของพนักงานที่มี

ต่อองค์กร ผลการวิจัยน้ีสามารถนาํเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร และสร้างความพึงพอใจที่ดี

ให้กับพนักงานเพ่ือให้องค์กรดาํรงอยู่ และมีศักยภาพ โดย บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก 

จาํกดั (PTTRM) กลุ่มบริษัทในเครือของ ปตท. เป็นผู้ดูแลและบริหารสถานีบริการนํา้มัน ปตท. 

และร้านค้าสะดวกซ้ือจิฟฟ่ี จาํนวน 148 สาขา พร้อมสถานีบริการเอน็จีวี (NGV) อกี 1 สาขา 

รวมถงึธุรกจิทางด้านอาหาร ได้แก่ ร้านอาหารจิฟฟ่ี คิทเช่น บริการจัดเล้ียงนอกสถานที่ หรือ Jiffy 

Catering รวมถึง ผลิตสนิค้าเฮาสแ์บรนด์ (House Brand)    จิฟฟ่ีที่ออกวางจาํหน่ายที่สะดวกซ้ือ

จิฟฟ่ีทั่วประเทศ ก่อตั้งขึ้นเม่ือปี พ.ศ.2550 ภายหลังการเข้าซ้ือกจิการของบริษัท ConocoPhillips 

ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัท ปตท.จาํกดั(มหาชน) ซ่ึงเป็นองค์กรทางด้านพลังงานช้ันนาํของ
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ประเทศไทยที่ดํา เนินธุรกิจครบวงจรทั้ งทางด้าน ก๊าซธรรมชาติ นํ้า มัน และปิโตรเคมี 

(http://www.pttrm.co.th) 

 
 

2.  วตัถุประสงค ์

2.1 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร 

 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงานที่ มีต่อองค์กร จําแนกตาม

คุณลักษณะด้านประชากรที่ต่างกนั  

 

3.   สมมติฐานการศึกษา 
ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานในบริษทั ปตท.บริหารธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั อนัได้แก่ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อายุการทาํงาน ปฏิเสธสมมติฐาน ในเร่ืองความพึงพอใจของ

พนักงานที่มีต่อองค์กรของ บริษัท ปตท.บริหารธุรกจิค้าปลีก จาํกดั 

 

4.  ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 
4.1 ทราบถึงปัจจยัดา้นความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อองคก์ร  

 4.2 บริษทั ปตท.บริหารธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั นาํผลการวิจยัไปเป็นส่วนหน่ึงในการ
พฒันาองคก์ร 

 

5.  ขอบเขตดา้นการศึกษา 
ขอบเขตดา้นสถานที ่ทาํการศึกษาเฉพาะ บริษัท ปตท.บริหารธุรกจิค้าปลีก จาํกดั 

ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือพนักงานของบริษัท 

ปตท.บริหารธุรกจิค้าปลีก จาํกดั 

ขอบเขตดา้นช่วงเวลา  ในการศึกษาคร้ังน้ี  ทาํการศึกษาและเกบ็ข้อมูลในช่วงเดือน

มีนาคม 2558 ถงึ เดือนเมษายน 2558 

 

6.  ระเบยีบวิธีวิจยั 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงได้

ดาํเนินการสร้างและได้ประยุกต์มาจากการประมวลเอกสารที่ได้ศกึษามาจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

กบัความพึงพอใจ เพ่ือเป็นแนวทางโดยบ่างออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1  แบบสอบถามที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลพ้ืนฐานลักษณะทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ การศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน อายุการทาํงาน จาํนวน 5 ข้อ 

ส่วนที่  2  แบบสอบถามวิเคราะห์เกี่ยวกบั ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กรของ บริษัท 

ปตท.บริหารธุรกจิค้าปลีก จาํกดั โดยหาค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยคาํถามใน
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ส่วนที่ 2 จะเป็นคาํถามประเภทปลายเปิดแบบเลือกตอบ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนเป็น

มาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของ Likert Scale กาํหนดระดับความคิดเหน็

เป็น 5 ระดับ คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างสามารถเลือกตอบ

ให้ตรงกับพฤติกรรมและความพึงพอใจของตนมากที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนของ

แบบสอบถามในส่วนน้ีแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 

                 ระดบัความพงึพอใจ     การกําหนดคะแนน 

น้อยที่สดุ                    1   

น้อย                    2   

ปานกลาง                    3   

มาก                    4   

มากที่สดุ                    5  

นาํผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียเลขคณิต โดยมีเกณฑใ์นการแปลความ (ลือชัย 

วงษ์ทอง, 2550, หน้า 67) 

 

7.  ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เพศหญิง ร้อยละ 67.3 มีอายุระหว่าง 30-

35 ปี มากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 30.0 ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทยีบเท่า คิดเป็นร้อยละ 

68.0 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.1 มีอายุการ

ทาํงานอยู่ในช่วง 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.0 

ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร 

ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก  เม่ือพิจารณารายด้าน ด้านโอกาสและความก้าวหน้าในตาํแหน่งงาน ด้านการมีส่วน

ร่วมในการบริหารงาน ด้านทศันคติและความรู้สกึ และด้านความน่าเช่ือถอืและช่ือเสยีงขององค์กร 

อยู่ในระดับมาก 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานในบริษทั ปตท.บริหารธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั อนัได้แก่ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อายุการทาํงาน ปฏเิสธสมมติฐาน  
 

8.   อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. 

บริหารธุรกจิค้าปลีก จาํกดั สามารถอภิปรายผลในประเดน็ต่าง ๆ ต่อไปน้ี 

8.1 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของพนกังาน จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

จากผลการศึกษาพบว่า 
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 8.1.1 พนักงานที่มี เพศ ที่ต่างกัน มีความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร ใน

ภาพรวม และรายด้าย ได้แก่ ด้านโอกาสและความก้าวหน้าในตาํแหน่งงาน ด้านการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงาน ด้านทศันคติและความรู้สึก และด้านความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององค์กร ไม่

แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิง มีความอสิระในการทาํงาน ต้องการ

แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก้ผู้บังคับบัญชา ต้องการโอกาสและความก้าวหน้าใน

ตาํแหน่งงาน และต้องการความเช่ือม่ันขององค์กร เหมือนกัน จึงมีความพึงพอใจต่อองค์กร ไม่

แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ สพัุตรา กล่ินขจร (2556)  ที่กล่าวว่า  เพศ ที่

แตกต่างกัน มีความพึงพอใจของการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จังหวัด

ระยอง ไม่แตกต่างกนั และสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ สราวุธ วัฒนวิไลกุล (2555) ได้ศึกษา 

ความพึงพอใจในการปฏบิัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านเมง็ อาํเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น พบว่าทุกคนทั้งที่เป็นเพศชายและเพศหญิงต้องทาํงานภายใต้สภาพแวดล้อมการ

ทาํงานที่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ นโยบายการบริหารงาน หรือ

โครงสร้างการบังคับบัญชา เป็นต้น จึงทาํให้มีความพึงพอใจในการปฏบิัติงานไม่แตกต่างกนั 

 8.1.2 พนักงานที่มี อายุ ที่ต่างกัน มีความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร ใน

ภาพรวม และรายด้าย ได้แก่ ด้านโอกาสและความก้าวหน้าในตาํแหน่งงาน ด้านการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงาน ด้านทศันคติและความรู้สึก และด้านความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององค์กร ไม่

แตกต่างกนั ซ่ึง Dumham, Grube and Castaneda. (1994) กล่าวว่า อายุ เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกดิ

ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์กร ไม่ว่าอายุต่างกัน ต้องการโอกาสและความก้าวหน้าใน

ตาํแหน่งงาน และความมั่นคง เหมือนกนั จึงจะทาํให้ความพึงพอใจต่อองค์กร ไม่แตกต่างกนั และ

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สราวุธ วัฒนวิไลกุล (2555) ได้ศึกษา ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเม็ง อาํเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

พบว่าส่วนใหญ่มีอายุใกล้เคียงกัน เม่ือผู้ปฏิบัติงานมีอายุมากขึ้ น ตาํแหน่งหน้าที่การงานมักจะ

สูงขึ้ นจะพอใจการงานมากขึ้น เน่ืองจากความคาดหวังจะตํ่าลงและการปรับตัวในสภาวการณ์ใน

การทาํงานดีขึ้น จึงทาํให้มีความพึงพอใจในการปฏบิัติงานไม่แตกต่างกนั 

  8.1.3 พนักงานที่มี ระดับการศึกษา ที่ต่างกัน มีความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อ

องค์กร ในภาพรวม และรายด้าย ได้แก่ ด้านโอกาสและความก้าวหน้าในตาํแหน่งงาน ด้านการมี

ส่วนร่วมในการบริหารงาน ด้านทศันคติและความรู้สึก และด้านความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงของ

องค์กร ไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ สราวุธ วัฒนวิไลกุล (2555) ได้ศึกษา 

ความพึงพอใจในการปฏบิัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านเมง็ อาํเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น พบว่า การได้รับมอบหมายให้ปฏบิัติงานสอดคล้องกบัสาขาวิชาที่ตนเองได้ศึกษา

เล่าเรียนมา จึงจะเป็นความพึงพอใจที่จะปฏบิัติงานอย่างเตม็ใจ จึงจะทาํให้เกดิทศันคติต่อองค์กร 

ไม่แตกต่างกนั 
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 8.1.4 พนักงานที่มี รายได้เฉล่ียต่อเดือน ที่ต่างกนั มีความพึงพอใจของพนักงานที่มี

ต่อองค์กร ในรายด้าน ได้แก่ ด้านโอกาสและความก้าวหน้าในตาํแหน่งงาน ด้านการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงาน และด้านความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององค์กร ไม่แตกต่างกัน แต่จะให้ความ

สนใจด้านทศันคติและความรู้สึก แตกต่างกัน รายได้เฉล่ียต่อเดือนที่ต่างกัน ไม่ได้มีผลเกี่ยวข้อง

โดยตรงต่อความพึงพอใจขององค์กร รายได้อาจเป็นส่วนหน่ึงในความพึงพอใจต่อองค์กร แต่ใน

ภาพรวม รายได้เฉล่ียต่อเดือน ที่ต่างกนั มีความพึงพอใจไม่ต่างกนั 

 8.1.5 พนักงานที่มี อายุการทาํงาน ที่ต่างกนั มีความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อ

องค์กร ในภาพรวม และรายด้าย ได้แก่ ด้านโอกาสและความก้าวหน้าในตาํแหน่งงาน ด้านการมี

ส่วนร่วมในการบริหารงาน ด้านทศันคติและความรู้สึก และด้านความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงของ

องค์กร ไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ ศราวุธ ศรีพัก (2554) ศึกษาเร่ือง ความ

พึงพอใจในการปฏบิัติงานของบุคลากรในสงักดั องค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยม่วง อาํเภอผาม่าน 

จังหวัดขอนแก่น และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วาลาสินี นามศรี (2553) ที่กล่าวว่า 

บุคลากรที่มีอายุราชการแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการปฏบิัติงานไม่แตกต่างกนั 

                                                                  
9.  ขอ้เสนอแนะ 
 9.1   ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษา 

 ผลการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กรของพนักงาน โดยรวม

และรายด้านอยู่ในระดับมาก เน่ืองจากพนักงานมีความพอใจในองค์กร ดังน้ันผู้บริหารควรที่จะมี

การสนับสนุนมากขึ้นในทุก ๆ ด้าน 

ด้านโอกาสและความก้าวหน้าในตาํแหน่งงาน องค์กรควรสร้างความรู้ สึกที่ดีให้กับ

พนักงานมากขึ้น ความภมิูใจที่เป็นพนักงานขององค์กร 

ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน องค์กรควรคาํนึงถึงรู้สกึม่ันคง ความเป็นอยู่ของ

พนักงาน ความเอาใจใส่ดูแลพนักงาน ซ่ึงจะส่งผลให้พนักงานมีกาํลังใจในการทาํงาน และส่งผล

ถงึประสทิธภิาพของงานด้วย 

ด้านทศันคติและความรู้สึก องค์กรควรสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับพนักงานโดยการจัด

กจิกรรมร่วมกนัทาํบุญ จัดกจิกรรมกฬีาสานสมัพันธ์ภายในองค์กร จัดกจิกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ 

จัดกิจกรรมทัศน์ศึกษา สัมมนานอกสถานที่ เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคี สร้างความเป็น

อนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองค์กร จึงจะทาํให้พนักงานในองค์การรู้สกึผูกพันต่อองค์การมากย่ิงขึ้น 

  ด้านความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององค์กร องค์กรควรสร้างความรู้ สึกที่ดีให้กับ

พนักงานมากขึ้น ความภมิูใจที่เป็นพนักงานขององค์กร 

 

  

133



 

 

10.  กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาค้นคว้าเร่ือง ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กรของ บริษัท ปตท.

บริหารธุรกิจค้าปลีก จํากัด คร้ังน้ีสาํเร็จลุล่วงได้ด้วยความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก ผศ.ดร.

ศิวะนันท์  ศิวพิทกัษ์  อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ให้คาํช้ีแนะในขั้นตอนของการทาํวิจัย เสนอแนะแนวทาง

การทาํวิจัย ให้ความรู้ ด้านวิชาการ ด้านเทคนิค และข้อคิดต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา

ค้นคว้าในคร้ังน้ี ทาํให้งานวิจัยฉบับน้ีประสบความสาํเรจ็ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว้ ณ 

โอกาสน้ี  

ขอขอบคุณอดีตผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และเพ่ือนร่วมงานที่ให้คาํปรึกษาและให้ความ

ช่วยเหลือในการทาํวิจัยฉบับน้ีด้วยดีตลอดมา 

ในท้ายที่สุดน้ี ขอขอบพระคุณครอบครัวของผู้วิจัย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่

มิได้กล่าวนามมา ณ ที่น้ี ที่ให้การสนับสนุนให้กาํลังใจ ดูแลมาโดยตลอด ซ่ึงเป็นกาํลังใจอนัสาํคัญ

ย่ิงทาํให้ผู้วิจัยสามารถทาํวิจัยได้สาํเรจ็สมบูรณล์งได้ด้วยดี 
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