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บทคดัย่อ 

งานวิจยัเร่ือง ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลในการตดัสินใจเลือกสถานประกอบการในการฝึกสหกิจศึกษา ของนิสิต

คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยับูรพา โดยใชแ้บบสอบถามเป็นลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดย

เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) นิสิตคณะโลจิสติกส์ 

มหาวิทยาลยับูรพาจาํนวน 60 ราย (นิสิตชั้นปีท่ี 3-4)  

 จากผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลในการตดัสินใจเลือกสถานประกอบการในการฝึกสหกิจศึกษา ของ

นิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยับูรพา สามารถเรียงลาํดบัความสาํคญัตาม ค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี ปัจจยัดา้นลกัษณะ

งาน 4.23 คิดเป็นร้อยละ 16.66 ปัจจยัดา้นทศันคติ 4.22 คิดเป็น ร้อยละ 16.57 ปัจจยัดา้นนโยบายและการบริหาร 

3.79 คิดเป็นร้อยละ 14.88 ปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 3.68 คิดเป็นร้อยละ 14.48 ปัจจยัดา้นสวสัดิการ 3.55 

คิดเป็นร้อยละ 13.96 

1.บทนํา (INTRODUCTION) 

 การทาํงานมีความสาํคญัในการดาํรงชีวิตของมนุษยอ์ยา่งยิง่ อาจพดูไดว้า่การทาํงานเป็นส่วนหน่ึงของ

ชีวิตท่ีทาํมากกว่ากิจกรรมใด ๆ มนุษยจ์าํเป็นตอ้งใชเ้วลาของชีวิตเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานเพิ่มข้ึน ซ่ึงคนวยัแรงงาน

เป็นกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ของโครงสร้างประชากรไทย เป็นกลุ่มคนท่ีเป็นกาํลงัสาํคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของ

ประเทศ จึงเป็นกลุ่มท่ีภาครัฐและเอกชนใหค้วามสาํคญั การเลือกจะเขา้ทาํงานในองคก์รตอ้งมีปัจจยัหลายอยา่ง

เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของบุคคลท่ีเขา้มาทาํงานเพ่ือให้ชีวิตดาํรงอยูไ่ดแ้ละตอบสนองความตอ้งการพ้ืนฐาน

ของตน อาทิเช่น สวสัดิการ ลกัษณะของงาน ส่ิงอาํนวยความสะดวก เป็นตน้ เพ่ือใหไ้ดป้ระสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลแก่องคก์ร จึงเป็นกระบวนการตดัสินใจ ของบุคคลในความเหมาะสมท่ีตอ้งการจะทาํงานภายใตปั้จจยั

ท่ีทางบริษทักาํหนดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ในการตดัสินใจเขา้ทาํงาน 

 ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงตอ้งการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลในการตดัสินใจเลือกสถานประกอบการในการฝึกสหกิจ

ศึกษา เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเลือกบริษทัฝึกงานของนิสิตคณะโลจิสติกส์ โดยการใชเ้คร่ืองมือการเกบ็รวบรวม

ขอ้มูลการสร้างแบบสอบถามปลายปิด (Closed-ended-Form) และการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) 

2.ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

 2.1 ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจ 

การนาํขอ้มูลท่ีไดศึ้กษามาทาํการวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางท่ีจะนาํไปสู่การปฏิบติั และหลงัจากนั้นกท็าํ

การเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม ท่ีคิดวา่ดีท่ีสุด และนาํไปปฏิบติั สามารถจาํแนกการตดัสินใจออกไดเ้ป็น การคน้หา

ทางเลือก (Intelligence Activity) เป็นขั้นตอนของการรวบรวมขอ้มูลเพ่ือนาํมาพิจารณาประกอบการตดัสินใจ การ

ประเมินทางเลือก (Design Activity) เป็นขั้นตอนของการคิดวิเคราะห์จากขอ้มูลท่ีไดเ้พ่ือหาหนทางต่าง ๆ ในการ



ดาํเนินการในขั้นตอนต่อไป และการเลือกทางเลือก (Choice Activity) เม่ือไดป้ระเมินทางเลือกแลว้กถึ็งขั้นตอน

การดาํเนินการเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุด Fremont Shull (นวลจนัทร์, 2552) 

2.2 ทฤษฎีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

นกัสงัคมวิทยามกัจะมองในแง่ของสถานะทางเศรษฐกิจและสงัคม (Social – Economic Status) ซ่ึงถือว่า

เป็นปัจจยัภายนอกจะมีผลต่อการตดัสินใจจึงไดอ้ธิบายเหตุผลในการกระทาํส่ิงใดของมนุษยว์่าเกิดจากปัจจยั

ดงัต่อไปน้ี  

1. เป้าหมายหรือจุดประสงค ์(Goals) ความมุ่งหมายเพ่ือใหบ้รรลุผลนั้น ผูก้ระทาํจะตอ้งมีการกาํหนด

เป้าประสงคห์รือจุดประสงคไ์วล้่วงหนา้ และผูก้ระทาํพยายามท่ีจะกระทาํทุกวิถีทางเพ่ือใหบ้รรลุเป้าประสงคห์รือ

จุดประสงคน์ั้น ๆ  

2. ความเช่ือ (Belief Orientation) เกิดจากความคิดและความรู้ในเร่ืองนั้นท่ีจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

และการเลือกการกระทาํทางสงัคม ในการกระทาํทางสงัคมใด ๆ ยอ่มอาศยัความเช่ืออยูเ่สมอ  

3. ค่านิยม (Value Standard) คือส่ิงท่ีบุคคลยดึถือเป็นเคร่ืองช่วยตดัสินใจและกาํหนดการกระทาํของ

ตนเอง  

4. นิสยัและธรรมเนียม (Habits and Customs) คือแบบอยา่งพฤติกรรมท่ีสงัคมกาํหนดไวแ้ลว้สืบต่อกนั

มาดว้ยประเพณี และถา้มีการละเมิดกจ็ะถูกบงัคบัดว้ยการท่ีสงัคมไม่เห็นชอบดว้ย  

5. การคาดหวงั (Expectation) คือท่าทีของบุคคลอ่ืนท่ีมีต่อพฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวกบัตวัเอง โดย

คาดหวงัหรือตอ้งการใหบุ้คคลนั้นประพฤติปฏิบติัในส่ิงท่ีตนตอ้งการ  

6. ขอ้ผกูพนั (Commitments) คือส่ิงท่ีผูก้ระทาํเช่ือวา่เขาผกูพนัท่ีตอ้งการกระทาํใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ์นั้น ๆ ขอ้ผกูพนัจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจและการกระทาํทางสงัคมเพราะผูก้ระทาํตั้งใจจะกระทาํ

ส่ิงนั้น ๆ เน่ืองจากเขารู้สึกวา่เขามีขอ้ผกูพนัท่ีจะตอ้งกระทาํ  

7. การบงัคบั (Force) คือตวัท่ีช่วยกระตุน้ใหผู้ก้ระทาํทาํการตดัสินใจไดเ้ร็วข้ึน เพราะในขณะท่ีผูก้ระทาํ

ตั้งใจท่ีจะทาํส่ิงต่าง ๆ นั้น เขาอาจไม่แน่ใจว่ากระทาํพฤติกรรมนั้นจะดีหรือไม่ดี แต่เม่ือมีการบงัคบักจ็ะทาํใหก้าร

ตดัสินใจกระทาํนั้นเร็วข้ึน  

8. โอกาส (Opportunity) เป็นความคิดของผูก้ระทาํท่ีเช่ือวา่สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจะช่วยใหมี้โอกาสเลือก

กระทาํ เช่น การท่ีบุคคลคิดวา่ตวัเองมีโอกาสนั้นในทางท่ีเป็นจริง หรืออาจจะไม่มีกไ็ด ้

9. ความสามารถ (Ability) การท่ีผูก้ระทาํรู้ถึงความสามารถของตวัเอง ท่ีจะก่อใหเ้กิดความสาํเร็จในเร่ือง

ใด ๆ ไดต้ระหนกัถึงความสามารถท่ีจะนาํไปสู่การตดัสินใจและกระทาํ เพราะเขารู้วา่ถา้ตดัสินใจกระทาํแลว้เขามี

ความสามารถท่ีจะกระทาํไดแ้น่นอน  

10. การสนบัสนุน (Support) คือส่ิงท่ีผูก้ระทาํรู้ว่าจะไดรั้บหรือคิดวา่จะไดรั้บจากคน / บุคคลอ่ืน ซ่ึงการ

สนบัสนุนน้ีอาจจะอยูใ่นรูปของปัจจยัส่ี หรือปัจจยัสนบัสนุนอ่ืน ๆ จากการคิดหรือคาดหมายว่าจะไดรั้บการ

สนบัสนุนดงักล่าว กจ็ะทาํใหเ้ขาตดัสินใจกระทาํพฤติกรรมนั้น ๆ (ไทยสีสิทธ์ิ, 2546) 

 

 

 



2.3 ทฤษฎีค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

ค่าแรง ค่าจา้งเงินเดือน หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีองคก์รใหแ้ก่พนกังาน เพ่ือตอบแทนการทาํงานหรือ

อาจหมายถึง ค่าทดแทนท่ีองคก์รจ่ายเป็นค่าตอบแทนความสูญเสียต่าง ๆ ของพนกังานซ่ึงรวมทั้งจ่ายทางตรง และ

ทางออ้มเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน (อภิญญา พฒันกิจเจริญชยั, 2554)  

3.วธีิการวจิัย (RESEARCH METHODOLOGY) 

 3.1. กรอบแนวคิด 

 3.2. ขั้นตอนการศึกษา 

 1. กาํหนดเป้าหมายและทางเลือกในการตดัสินใจ 

 2. กาํหนดเกณฑห์รือปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจประเมินทางเลือก จากวตัถุประสงคข์องงานวิจยั 

 3.3. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูวิ้จยัไดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจาก แบบสอบถาม (Questionnaire) 

โดยปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีในแบบสอบถามนั้น ผูวิ้จยัไดท้าํการประยกุตจ์ากหลาย ๆ วิจยัท่ีเป็นการตดัสินใจเลือกท่ี

ทาํงานหรือท่ีฝึกงาน โดยแบ่งปัจจยัดา้นสวสัดิการ ปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยัดา้น

ลกัษณะงาน และปัจจยัดา้นนโยบายและการบริหาร  

2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูวิ้จยัไดศึ้กษาคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลจากบทความ เอกสารวิชาการ 

ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงเป็นการศึกษาเพ่ือหาขอ้มูล  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์และเพื่อนาํขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งมาอา้งอิงใหผ้ลการศึกษามีความน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน 

3.4. กลุ่มตวัอยา่ง 

นิสิตคณะโลจิสติกส์มหาวิทยาลยับูรพาจาํนวน 60 ราย (นิสิตชั้นปีท่ี 3-4) การกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบ

เจาะจง (Purposive sampling) 

3.5. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

การศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยัทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยการสร้างแบบสอบถามปลายปิด (Closed-

ended-Form)  ซ่ึงมีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 



1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง กบัปัจจยัท่ีมีผลในการเลือกบริษทัฝึกงานของนิสิต

มหาวิทยาลยับูรพา  

2. ศึกษารูปแบบและวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร ตาํรา  วิทยานิพนธ์ และวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. สร้างแบบสอบถามและนาํแบบสอบถามและนาํแบบสอบถามท่ีสร้างจากระบบของ Google Form 

เสร็จเรียบร้อยแลว้เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือขอขอ้เสนอแนะและปรับปรุงแกไ้ข 

4. ลกัษณะแบบสอบถามท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล 

4.ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อในการเลือกบริษทัฝึกสหกิจของนิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยับูรพา 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นแนวทางในการเลือกบริษทัในการฝึกสหกิจของบุคลากร และเพ่ือเป็นแนวทางในการ

ตดัสินใจของนิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยับูรพา ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัใชแ้บบสอบถามออนไลน์ 

(Google from ) 

 4.1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นผลของการศึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม ไดแ้ก่ รหสันิสิต เพศ อาย ุสาขา โดยใชค้่าความถ่ีและค่าร้อยละ  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 76.667 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 21.667 และ 

LGBTQ+ คิดเป็นร้อยละ 1.667 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายรุะหว่าง 20-21 ปี คิดเป็นร้อยละ 66.667 ช่วงอายรุะหวา่ง 

22-23 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.667 และ อายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 1.7 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูส่าขาการจดัการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี คิดเป็นร้อยละ 50.00   

การคา้ระหวา่งประเทศและการจดัการโลจิสติกส์ คิดเป็นร้อยละ 41.70 และการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

คิดเป็นร้อยละ 8.30 

 4.2. ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผลในการเลือกบริษทัฝึกสหกิจของนิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยับูรพา 

 ตารางท่ี 1  ปัจจยัท่ีมีผลในการเลือกบริษทัฝึกสหกิจ 

ปัจจยัดา้นสวสัดิการ 𝑋𝑋� S.D. ระดบัความคิดเห็น 

1.ค่าตอบแทนในการทาํงาน (เบ้ียเล้ียง) 3.92 1.06 มีความสาํคญัมาก 

2.ค่าล่วงเวลาในการทาํงาน (โอที) 3.62 1.35 มีความสาํคญัมาก 

3.ค่าอาหารกลางวนัหรืออาหารกลางวนัฟรี 3.5 1.20 มีความสาํคญัมาก 

4.ค่าท่ีพกัรายเดือน 3.2 1.31 มีความสาํคญัปานกลาง 

รวม 3.55 0.13 มีความสาํคญัมาก 

ปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก    

1.มีบริการรถรับส่งจากท่ีพกักบับริษทั 4.48 0.96 มีความสาํคญัมากท่ีสุด 

2.ระยะทางจากท่ีพกักบับริษทั 4.23 0.96 มีความสาํคญัมากท่ีสุด 

3.มีชุดยนิูฟอร์มในการทาํงาน 2.35 1.27 มีความสาํคญันอ้ย 

รวม 3.68 0.17 มีความสาํคญัมาก 

ปัจจยัดา้นทศันคติ    



1.ชัว่โมงการทาํงาน (ทาํงาน จ.-ศ. หรือ จ.-ส.) 4.26 0.70 มีความสาํคญัมากท่ีสุด 

2.คณะมีการจดัหาบริษทัฝึกสหกิจให้ 3.96 1.38 มีความสาํคญัมาก 

3.ประสบการณ์ของรุ่นพ่ี (การเล่าปากต่อปาก) 3.95 1.04 มีความสาํคญัมาก 

4.การใหค้าํปรึกษา,การเอาใจใส่ของพ่ีท่ีบริษทั (พ่ีเล้ียง) 4.65 0.60 มีความสาํคญัมากท่ีสุด 

5.กฎระเบียบ,วฒันธรรมองคก์ร 4.28 0.82 มีความสาํคญัมากท่ีสุด 

รวม 4.22 0.31 มีความสาํคญัมากท่ีสุด 

ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน    

1.หวัขอ้โปรเจค (บางบริษทัมีหวัขอ้โปรเจคใหท้าํ) 3.86 1.11 มีความสาํคญัมาก 

2.ไดฝึ้กประสบการณ์จริงในการทาํงาน 4.80 0.57 มีความสาํคญัมากท่ีสุด 

3.มีโอกาสทาํงานต่อท่ีบริษทั 4.05 1.17 มีความสาํคญัมาก 

รวม 4.23 0.32 มีความสาํคญัมากท่ีสุด 

ปัจจยัดา้นนโยบายและการบริหาร    

1.ช่ือเสียงองคก์ร 3.91 0.82 มีความสาํคญัมาก 

2.ขนาดองคก์ร 3.66 0.89 มีความสาํคญัมาก 

รวม 3.79 0.04 มีความสาํคญัมาก 

 จากตารางท่ี 1  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งไดใ้หล้าํดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกบริษทั

ฝึกสหกิจของนิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยับูรพา ลาํดบัแรกคือ 

1. ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน พบวา่ประชากรใหร้ะดบัความเห็นว่าสาํคญัมากท่ีสุด คือ ไดฝึ้กประสบการณ์

จริงในการทาํงาน มีโอกาสทาํงานต่อท่ีบริษทัให ้และส่วนท่ีใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุดคือ หวัขอ้โปรเจค (บางบริษทั

มีหวัขอ้โปรเจคใหท้าํ) และในภาพรวมอยูใ่นระดบัความสาํคญัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกบริษทัฝึกสหกิจมาก

ท่ีสุด  

2. ปัจจยัดา้นทศันคติ พบว่าประชากรใหร้ะดบัความเห็นว่าสาํคญัมากท่ีสุด คือ การใหค้าํปรึกษา , การ

เอาใจใส่ของพ่ีท่ีบริษทั (พ่ีเล้ียง) กฎระเบียบ,วฒันธรรมองคก์ร ชัว่โมงการทาํงาน (ทาํงาน จ.-ศ. หรือ จ.-ส.) คณะมี

การจดัหาบริษทัฝึกสหกิจให ้และส่วนท่ีใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุดคือ ประสบการณ์ของรุ่นพ่ี (การเล่าปากต่อปาก) 

และในภาพรวมอยูใ่นระดบัความสาํคญัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกบริษทัฝึกสหกิจมากท่ีสุด  

3. ปัจจยัดา้นนโยบายและการบริหาร พบวา่ประชากรใหร้ะดบัความเห็นว่าสาํคญัมากท่ีสุด คือ ช่ือเสียง

องคก์ร และส่วนท่ีใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุดคือ ขนาดองคก์ร และในภาพรวมอยูใ่นระดบัความสาํคญัท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจเลือกบริษทัฝึกสหกิจมาก  

4. ปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก พบวา่ประชากรใหร้ะดบัความเห็นว่าสาํคญัมากท่ีสุด คือ มีบริการ

รถรับส่งจากท่ีพกักบับริษทั ระยะทางจากท่ีพกักบับริษทั และส่วนท่ีใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุดคือ มีชุดยนิูฟอร์มใน

การทาํงาน และในภาพรวมอยูใ่นระดบัความสาํคญัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกบริษทัฝึกสหกิจมาก 

5. ปัจจยัดา้นสวสัดิการ พบวา่ประชากรใหร้ะดบัความเห็นวา่สาํคญัมากท่ีสุด คือ ค่าตอบแทนในการ

ทาํงาน (เบ้ียเล้ียง) ค่าล่วงเวลาในการทาํงาน (โอที) ค่าอาหารกลางวนัหรืออาหารกลางวนัฟรี และส่วนท่ีให้



ความสาํคญันอ้ยท่ีสุดคือ ค่าท่ีพกัรายเดือน และในภาพรวมอยูใ่นระดบัความสาํคญัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก

บริษทัฝึกสหกิจมาก 

5.สรุปผลการวจิัย (CONCLUSION) 

 ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งจากนิสิตคณะโลจิสติกส์ปีท่ี 3-4 จาก 3 สาขา คือ สาขาการจดัการ        

โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สาขาการจดัการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี และสาขาการคา้ระหว่างประเทศและการ

จดัการโลจิสติกส์ จาํนวนทั้งส้ิน 60 คน ไดใ้หล้าํดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกบริษทั

ฝึกสหกิจของนิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยับูรพา ลาํดบัแรกคือ ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน มีค่าเฉล่ีย 4.23 ลาํดบั

ถดัมาคือ ปัจจยัดา้นทศันคติ มีค่าเฉล่ีย 4.22 ลาํดบัถดัมาคือ ปัจจยัดา้นนโยบายและการบริหาร มีค่าเฉล่ีย3.79 ลาํดบั

ถดัมาคือ ปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก มีค่าเฉล่ีย 3.68 และลาํดบัสุดทา้ยคือ ปัจจยัดา้นสวสัดิการ มีค่าเฉล่ีย 

3.55 

6.กติติกรรมประกาศ 

 งานวิจยัฉบบัน้ีสาํเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาจากอาจารยช์มพนุูท อํ่าชา้ง อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีกรุณาให้

คาํปรึกษา แนะแนวทางท่ีถูกตอ้งตลอดจนการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความละเอียดถ่ีถว้นและเอาใจ

ใส่อยา่งดียิ่งเสมอมา ส่งผลใหง้านวิจยัสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ผูวิ้จยัรู้สึกซาบซ้ึงเป็นอยา่งยิ่ง จึงขอกราบ

ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
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