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บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุ่งหมาย เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจของพนักงานระดับ

ปฏบิัติการในธุรกจิก่อสร้างระบบประกอบอาคาร โครงการปรับปรุงอาคารสาํนักงานใหญ่ ธนาคาร

แห่งประเทศไทย (อาคาร 2) หลังเดิม โดยศึกษาจากจาํนวนประชากร 286 คน ส่วนใหญ่เป็น

เพศชายร้อยละ 83.57 มีช่วงอายุเฉล่ียมากที่สดุ 30–39 ปีคิดเป็นร้อยละ 50.70 อยู่ใน

สถานภาพแต่งงานแล้วมากสดุคิดเป็นร้อยละ 61.54 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ตํ่ากว่าปริญญาตรี

คิดเป็นร้อยละ 78.32 มีช่วงประสบการณ์ทาํงานสงูสดุมากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.66 มี

รายได้เฉล่ียไม่เกนิ 15,000 บาท มากที่สดุคิดเป็นร้อยละ 58.39 เป็นตาํแหน่งช่างมากที่สดุคิด

เป็นร้อยละ 75.87 โดยเคร่ืองมือที่ใช้เกบ็ข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้ นโดยใช้การ

วิเคราะห์ข้อมูลผ่านโปรแกรมสาํเรจ็รปู ซ่ึงสถติิที่ใช้ได้แก่ร้อยละ (Percentage), ค่าเฉล่ีย (Mean), 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D.) การทดสอบ T-Test และ การทดสอบ One Way ANOVA ผล

จากการศึกษาแรงจูงใจของพนักงานระดับปฏบิัติการ พบว่า 

  ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อแรงจูงใจจากการปฎบิัติงานมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับสงู เม่ือพิจราณา

ในรายละเอยีดพบว่า 1. ปัจจัยด้านความสาํเรจ็ในการทาํงานอยู่ในระดับปานกลาง 2. ปัจจัยด้าน

การได้รับการยอมรับนับถอือยู่ในระดับปานกลาง 3. ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏบิัติอยู่ในระดับสงู 

4. ปัจจัยด้านความรับผิดชอบในงานอยู่ในระดับสงู 5. ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการทาํงานอยู่

ในระดับสงู  

 ปัจจัยคํา้จุนที่มีผลต่อแรงจูงใจจากการปฏบิัติงานมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือ 

พิจารณาในรายละเอยีดพบว่า 1. ปัจจัยด้านค่าตอบแทนอยู่ในระดับสงู 2. ปัจจัยด้านนโยบายและ

การบริหารอยู่ในระดับปานกลาง 3. ปัจจัยด้านความสมัพันธใ์นการทาํงานอยู่ในระดับสงู 4. ปัจจัย

ด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงานอยู่ในระดับปานกลาง 5. ปัจจัยด้านความม่ันคงในการทาํงานอยู่

ในระดับปานกลาง 
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1. บทนาํ 

 ธุรกจิก่อสร้างระบบประกอบอาคารมีการขยายตัวและเติบโตควบคู่ไปกบัธุรกจิก่อสร้าง

อาคารเน่ืองจากอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างสมัยใหม่ในปัจจุบันน้ันได้มีการพัฒนาให้ทันกับ

วิวัฒนาการที่รดุหน้าและลํา้สมัยไปอย่างรวดเรว็ทาํให้อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในปัจจุบนัโดยเฉพาะ

อาคารขนาดใหญ่น้ันมีความต้องการนําระบบประกอบอาคารที่ช่วยอาํนวยความสะดวกให้กับ

เจ้าของอาคารในหลายๆด้าน อาทิเช่น ด้านการจัดการพลังงาน ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้าน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ และในอกีหลายๆด้าน  

  ซ่ึงข้อมูลของสาํนักสถิติแห่งชาติระบุว่าผลจากการสาํรวจอุตสาหกรรม ก่อสร้าง พ.ศ. 

2552 พบว่า มีจาํนวนสถานประกอบการก่อสร้างที่ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑล ทั้งสิ้นประมาณ 2,494 

แห่ง ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 47.5 ดาํเนินกจิการเกี่ยวกบัการสร้างอาคาร/สิ่งก่อสร้าง  รองลงมา

ดาํเนินกจิการเกี่ยวกบั การสร้างอาคารให้เสรจ็สมบูรณ์และการติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ประมาณร้อย

ละ 17.6 และ 13.3 ตามลาํดับ สาํหรับกจิการก่อสร้างนอกเหนือจากที่ กล่าวข้างต้น แต่ละหมู่

ย่อยมีสดัส่วนตํ่ากว่าร้อยละ 6.0 ของจาํนวนสถานประกอบการทั้งสิ้น โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกบั

การให้บริการติดตั้งระบบประกอบอาคารหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตและจัดจาํหน่าย, ผู้ว่าจ้าง

หรือเจ้าของอาคาร, ผู้ควบคุมงาน, ผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งระดับบริหารและระดับปฎิบัติการ ซ่ึงที่

กล่าวมาล้วนแล้วแต่มีความสาํคัญที่ทาํให้ก่อเกดิความต้องการและการตอบสนองความต้องการใน

การติดตั้งระบบประกอบอาคารเพ่ือให้เกดิประโชยน์สงูสดุกบัผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น 

  ดังน้ันธุรกจิก่อสร้างระบบประกอบอาคารต้องแสวงหากลยุทธใ์นการจูงใจเพ่ือผลักดัน

ให้พนักงานเกดิความพึงพอใจ มีความสขุในการทาํงาน เกดิแรงจูงใจในการปฏบิตัิงาน ซ่ึงจะส่งผล

ให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ หากมีการละเลยในการสร้างแรงจูงใจในการทาํงานของ

พนักงาน กย่็อมทาํให้พนักงานขาดแรงจูงใจในการปฏบิัติงาน และอาจทาํให้เกดิการแสดงออกใน

หลายรปูแบบ เช่น การขาดงานบ่อย การทาํงานไม่เตม็ที่ สร้างผลงานได้น้อยหรือผลงานไม่เป็นไป

ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซ่ึงยอมก่อให้เกดิผลเสยีต่อองค์กร การบริหารจัดการที่ดีเกี่ยวกบัทรัพยากร

มนุษย์ผู้บริหารจะต้องเข้าถึงจิตใจของบุคลากรที่มีอยู่และสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้ นให้กับ

บุคลากรได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ ซ่ึงการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์เป็นงานเชิงพฤติกรรม ไม่อาจ

คาดหวังผลได้เหมือนผลทางวิทยาศาสตร์ที่มีกฎเกณฑแ์น่นอนตายตัว การบริหารทรัพยากรมนุษย์

เป็นเร่ืองของการหาบุคลากรที่มีความสามารถตรงกบัความต้องการ เพ่ือให้บุคลากรเหล่าน้ันได้นาํ

ความรู้ความสามารถที่มีอยู่มาบริหารจัดการและสามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสทิธิภาพและมี

ประสิทธิผล ตลอดจนการบาํรุงรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรได้นานที่สุดเพ่ือ

ความอยู่รอดและเจริญก้าวหน้าขององค์กร 

 จากที่กล่าวมาทาํให้การศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏบิัติงาน

ของพนักงานระดับปฎิติการในธุรกิจก่อสร้างระบบประกอบอาคาร โครงการปรับปรุงอาคาร

สาํนักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (อาคาร 2) หลังเดิม จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรเป็น
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อย่างย่ิง นอกจากจะทาํให้ทราบถงึแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏบิัติงาน แล้วจะทาํให้ผู้บริหารสามารถ

กาํหนดกลยุทธ์และนโยบายที่ตอบสนองให้กับความต้องการของพนักงานเพ่ือสร้างแรงจูงใจใน

การปฏบิัติงานและทาํให้ผลการปฏบิัตงิานดีขึ้น และยังเป็นข้อมูลประกอบเพ่ือเสนอแนะแนวทางที่

เป็นประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสามารถปฏบิัติงานได้อย่างมีประสทิธภิาพส่งผล

ให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขนัในและรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้อยู่ในองค์กร 

 

2. วตัถุประสงคง์านวิจยั 

  1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจของพนักงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจก่อสร้างระบบประกอบ

อาคาร โครงการปรับปรงุอาคารสาํนักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (อาคาร 2) หลังเดิม 

  2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจของพนักงานระดับปฏบิัติการในธุรกิจก่อสร้าง

ระบบประกอบอาคาร โครงการปรับปรุงอาคารสาํนักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (อาคาร 

2) หลังเดิม 

 

3. สมมุติฐานการวิจยั 

  1. ลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัมีผลต่อปัจจัยจูงใจในการปฏบิัติงานแตกต่างกนั 

   2. ลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัมีผลต่อปัจจัยคํา้จุนในการปฏบิัติงานแตกต่างกนั 

 

4. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

   1. เป็นแนวทางให้เจ้าของกจิการหรือผู้บริหารนาํข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขและ

พัฒนาความสมัพันธภ์ายในองค์การ 

 2. ให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจของพนักงานระดับปฏบิัติการในธุรกจิก่อสร้าง

ระบบประกอบอาคาร โครงการปรับปรุงอาคารสาํนักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (อาคาร 

2) หลังเดิม 

 

5. ขอบเขตของงานวิจยั 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลุ่มพนักงงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจก่อสร้าง

ระบบประกอบอาคาร โครงการปรับปรุงอาคารสาํนักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (อาคาร 

2) หลังเดิม จาํนวน 286 คน โดยการศึกษาจะทาํการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายจากพนักงงานระดับ

ปฏบิัติการในธุรกจิก่อสร้างระบบประกอบอาคาร โครงการปรับปรุงอาคารสาํนักงานใหญ่ ธนาคาร

แห่งประเทศไทย (อาคาร 2) หลังเดิม การศึกษาน้ีจัดทาํในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 

2558 
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6. ระเบยีบวิธีวิจยั 

 เค ร่ืองมือที่ ใ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยในคร้ัง น้ีประกอบด้วย

แบบสอบถาม (Questionnaire) ทั้งหมด 286 ชุด โดยแต่ละชุดมีรายละเอยีดดงัน้ี  

 ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับลักษณะส่วน

บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน รายได้ ตาํแหน่ง โดย

รวบรวมข้อมูลแล้วทาํการวิเคราะห์ เสนอข้อมูลเป็นตารางและนาํเสนอในรปูของร้อยละ  

ส่วนที่ 2. ปัจจัยจูงใจของพนักงานระดับปฏบิัติการท่านให้ความสาํคัญในเร่ืองต่อไปน้ี

มากน้อยเพียงใด เป็นข้อคิดเหน็ของผู้กรอกแบบสอบถาม เกี่ยวกบัผลต่อแรงจูงใจของพนักงาน

ระดับปฏบิัติในธุรกจิก่อสร้างระบบประกอบอาคาร ทาํการวิเคราะห์โดยใช้คาํถามแบบประเมินค่า

ระดับความสาํคัญตามแนนคิดของ (Linket Scale)  

ส่วนที่ 3. ปัจจัยคํา้จุนของพนักงานระดับปฏบิัตกิารท่านให้ความสาํคัญในเร่ืองต่อไปน้ี

มากน้อยเพียงใด เป็นข้อคิดเหน็ของผู้กรอกแบบสอบถาม เกี่ยวกบัผลต่อแรงจูงใจของพนักงาน

ระดับปฏบิัติในธุรกจิก่อสร้างระบบประกอบอาคาร ทาํการวิเคราะห์โดยใช้คาํถามแบบประเมินค่า

ระดับความสาํคัญตามแนนคิดของ (Linket Scale)  

 

7. ผลการวิจยั 

  1.  จากข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

239 คน คิดเป็นร้อยละ 83.57 มีอายุระหว่าง 30-39 ปี จาํนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 50.70 

สถานภาพแต่งงานแล้ว จาํนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 61.54 ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี 

จาํนวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 78.32 มีประสบการณ์ทาํงานมากกว่า 10 ปี จาํนวน 122 คน 

คิดเป็นร้อยละ 42.66 รายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 15,000 บาท จาํนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 

58.39 เป็นตาํแหน่งช่าง จาํนวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 75.87 

  2.  ปัจจัยจูงใจในการทาํงานระดับความคิดเหน็โดยรวมอยู่ในระดับสูง เม่ือพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงาน, ปัจจัยด้านความรับผิดชอบ, ปัจจัยด้านความก้าวหน้า 

พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง ยกเว้น ปัจจัยด้านความสาํเร็จและปัจจัยด้านการ

ได้รับการยอมรับนับถอืพนักงานมีระดับความคิดเหน็อยู่ในระดับปานกลาง  

  3. ปัจจัยคํา้จุนในการทาํงานระดับความคิดเหน็โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยด้านค่าตอบแทนและปัจจัยด้านความสัมพันธ์ในการทาํงาน 

พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง ยกเว้น ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหาร, ปัจจัย

ด้านสภาพแวดล้อม, ปัจจัยด้านความม่ันคงในการทาํงาน พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับปานกลาง  
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  4. การทดสอบสมมุติฐาน 

  จากสมมุติฐานที่กาํหนดว่าลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัมีผลต่อปัจจัยจูงใจในการ

ปฏิบัติงานแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่าพนังานมีลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันในด้านเพศ, 

อายุรายได้ และตาํแหน่งงาน มีปัจจัยจูงใจในการทาํงานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ 

0.05 และพนักงานมีลักษณะบุคคลที่ไม่แตกต่างกนัด้านสถานภาพ, ระดับการศึกษา และประสบ

กาณท์าํงานมีปัจจัยจูงใจในการทาํงานที่ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ 0.05 

  จากสมมุติฐานที่กาํหนดว่าลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัมีผลต่อปัจจัยคํา้จุนในการ

ปฏบิัติงานแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่าพนังงานมีลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัในด้านเพศ, 

สถานภาพ, การศึกษา, รายได้ และตาํแหน่งงาน มีปัจจัยคํา้จุนการทาํงานที่แตกต่างกันอย่างมี

นัยสาํคัญทางสถิติที่ 0.05 และพนักงานมีลักษณะบุคคลที่ไม่แตกต่างกันด้านอายุ และ

ประสบการณก์ารทาํงาน มีปัจจัยคํา้จุนการทาํงานที่ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ 0.05 

   จากสมมุติฐานที่กาํหนดปัจจัยจูงใจและปัจจัยคํา้จุนที่แตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยจูงใจและปัจจัยคํา้จุนที่แตกต่างกันมีผลต่อ

แรงจูงใจในการปฏบิัติงานแตกต่างกนัที่ระดับนัยสาํคัญทางสถติิ 0.05 

 

8. อภิปรายผล 

   1. ปัจจัยจูงใจในปฏบิัติงานจากระดับความคิดเหน็ด้านปัจจัยจูงใจในการปฏบิัติงาน

ภาพรวมอยู่ในระดับสงู (x̅ = 3.57) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการ

ทาํงานมีความคิดเห็นสูงที่สุดอยู่ในระดับสูง รองลงมาเป็นปัจจัยด้านความรับผิดชอบในงาน, 

ปัจจัยด้านลักษณะงานโดยมีระดับความคิดเห็นในระดับสูง ส่วนปัจจัยด้านความสาํเร็จในการ

ทาํงาน และปัจจัยด้านการได้รับการยอมรับนับถอือยู่ในระดับปานกลาง  

   2. ปัจจัยคํา้จุนในปฏบิัติงานจากระดับความคิดเหน็ด้านปัจจัยคํา้จุนด้านปฏบิัติงาน

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าปัจจัยด้านความสัมพันธ์ในการ

ทาํงานมีระดับความคิดเห็นสูงที่สุดอยู่ในระดับสูง รองลงมาเป็นปัจจัยด้านค่าตอบแทนมีระดับ

ความคิดเหน็ในระดับสงู ส่วนปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงาน, ปัจจัยด้านความม่ันคง และ

ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง  

 

9. ขอ้เสนอแนะ 

  1. จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อแรงจูงใจของพนักงานระดับปฏบิัติการใน

ธุรกจิก่อสร้างระบบประกอบอาคาร โครงการปรับปรุงอาคารสาํนักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศ

ไทย (อาคาร 2) หลังเดิม ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ด้านความก้าวหน้าในการทาํงาน ดังน้ัน

เจ้าของกจิการหรือผู้บริหารควรให้ความสาํคัญในการปรับเล่ือนตาํแหน่งให้แก่พนักงานทุกคนและ

พนักงานที่ปฎบิัติงานได้ดีเย่ียมโดยมีความเป็นธรรมซ่ึงพนักงานภายในองค์กรให้การยอมรับ 
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  2. จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยคํา้จุนที่มีผลต่อแรงจูงใจของพนักงานระดับปฏบิัติการใน

ธุรกจิก่อสร้างระบบประกอบอาคาร โครงการปรับปรุงอาคารสาํนักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศ

ไทย (อาคาร 2) หลังเดิม ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สดุ คือ ปัจจัยด้านความสมัพันธใ์นการทาํงาน ฉะน้ัน

เจ้าของกจิการหรือผู้บริหารควรจัดให้มีกจิกรรมนันทนาการภายในองค์กรตามโอกาสสมควร โดย

จัดให้มีการดูงาน, สัมมนานอกสถานที่, การจัดงานเล้ียงในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น การทาํบุญ

เล้ียงพระประจาํปี การเล้ียงฉลองวันขึ้นปีใหม่ กจิกรรมเพ่ือสงัคม หรือกจิกรรมนันทนาการใดๆที่

เป็นการละลายพฤติกรรมของพนักงานในแผนกเดียวกันและพนักงานต่างแผนกให้มีความสนิท

สนมกลมเกลียวเรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมของกนัและกนัให้มากที่สดุ  

 

10. กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาค้นคว้าเร่ือง “ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจของพนักงงานระดับปฏบิัติการใน

ธุรกจิก่อสร้างระบบประกอบอาคาร โครงการปรับปรุงอาคารสาํนักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศ

ไทย (อาคาร 2) หลังเดิม”  คร้ังน้ีสาํเรจ็ลุล่วงได้ด้วยดีโดยได้รับความกรุณาและความช่วยเหลือ

จาก ผศ.ดร.ศิวะนันนท ์ศิวพิทกัษ์ ผู้จัดทาํขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้คาํปรึกษา คาํแนะนาํ และ

ข้อคิดต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคร้ังน้ี  

 การดาํเนินการศึกษาคร้ังน้ีจะสาํเรจ็ลงไม่ได้ หากขาดความร่วมมือจากพนักงงาน

ระดับปฏิบัติการในธุรกิจก่อสร้างระบบประกอบอาคาร โครงการปรับปรุงอาคารสาํนักงานใหญ่ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (อาคาร 2) หลังเดิม ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจาํนวน 

286 คน 

 ขอขอบพระคุณนายปิยะวัชร สมเกียรติกุล ที่ให้คาํปรึกษาและคาํแนะนําที่เกี่ยวกับ

ข้อมูลงานระบบประกอบอาคาร ทาํให้การศึกษาคร้ังน้ีสาํเรจ็ลุล่วงด้วยดี 

 สุดท้ายน้ีขอขอบคุณทุกกาํลังใจ ที่ผลักดันให้การศึกษาค้นคว้าฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ ์

และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะสามารถเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจศึกษาไม่มากก็

น้อย  
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