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บทคัดย่ อ
ั ฑิตต่อการจ่ายค่าตอบแทน
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
และสวัสดิการให้แก่นกั ศึกษาในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาในธุรกิจบริ การ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตในสถานประกอบการประเภทธุรกิจบริ การ ได้แก่ ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจ
โรงแรม ที่นกั ศึกษาสหกิจศึกษาเข้าไปปฏิบตั ิงานในปี การศึกษา 2556 จํานวนทั้งสิ้ น 45 แห่ งผูว้ ิจยั ใช้วิธี
การสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกําหนดขนาดตัวอย่างในสัดส่ วนที่เท่ากันในแต่ละ
สถานประกอบการซึ่ งเป็ นตัวแทนผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตระดับหัวหน้างานขึ้นไป 1 คน และพี่เลี้ยงที่ดูแลนักศึกษา
1 คน ต่อ 1 สถานประกอบการ ได้ขนาดตัวอย่างทั้งสิ้ น 90 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็ นแบบสอบถาม มีความเชื่อมัน่ 0.877 เก็บรวบรวมข้อมูลได้ 56 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 62 ของแบบสอบถาม
ทั้งหมด จากนั้นนําข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ F-test
ผลการศึ กษาพบว่า ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตมี ความพึงพอใจต่ อการจ่ ายค่าตอบแทนและสวัสดิ การให้แก่
นักศึกษาในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาในธุรกิจบริ การโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจ
ต่อสวัสดิการเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์และสิ่ งอํานวยความสะดวกฟรี อยูใ่ นระดับมากเป็ นลําดับ ที่ 1 รองลง
มาคือ การไปศึกษาดูงานฟรี และการได้รับส่ วนลดจากผลิตภัณฑ์ขององค์กร ตามลําดับ ส่ วนการจ่ายค่า
ตอบแทนให้แก่นกั ศึกษาผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีความพึงพอใจอยูร่ ะดับปานกลาง ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตต่อการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่นกั ศึกษาในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาโดย
จําแนกตามประเภทธุรกิจบริ การ พบว่า ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตในธุรกิจบริ การต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจ่ายค่า
ั ฑิต
ตอบแทนและสวัสดิการให้แก่นกั ศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผูใ้ ช้บณ
ในธุรกิจโรงแรมมีความพึงพอใจต่อสวัสดิการด้านอาหารมากกว่าธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจสายการบิน
คําสํ าคัญ : ความพึงพอใจ ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ธุรกิจบริ การ
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Abstract
This study aimed to examine the satisfaction levels of supervisors regarding the remuneration
and benefits to students who participated in cooperative education programs in the hospitality industry.
The data was collected through questionnaires asking employers from 45 airline, travel, and hotel businesses where students did work based learning in the 2013 academic year. The author used questionnaires and purposive sampling to conduct the research. Two copies of the questionnaire were sent to each
establishment, one for management positions and the other for mentor employees. The sampling group
was 90. There were fifty-six completed questionnaires overall with a statistical reliability of 0.877. The
data was analyzed with SPSS statistical software and frequency, mean, standard deviation and F-test
were relevant variables.
The results of the study showed that supervisors were moderately satisfied with student remuneration and their benefits. The students’ most satisfaction came from their free access to facilities and
equipment at offices. Secondly, the students were satisfied with training and observations. The students
also enjoyed buying company products or services at a discount. The students were least satisfied with
the wage they received.
Overall, it was found that supervisors in different hospitality industries were satisfied with the
remuneration and benefits the students received from participating in cooperative education programs.
The comparison of user satisfaction from different types of hospitality industries was found indifferent
but, when considering each business separately, it was found that food welfare was mostly satisfying
among users in hotel industry. However, when considering each business separately, it was found that
the hotel and food industries’ supervisors were more satisfied than supervisors from the travel and airline
industries.
KEYWORDS : supervisor, cooperative education, service industry, satisfaction level
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รวมทั้งผูท้ ี่ รับผิดชอบและมีส่วนเกี่ ยวข้องกับการศึกษาแบบ สหกิ จศึกษาภายในองค์กรของแต่ละฝ่ าย
ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนผูบ้ ริ หารสถานประกอบการและพนักงาน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (พรชัย มงคลวนิช, 2552)หลักการศึกษาเป็ นการผสมผสานการเรี ยนการสอนในสถาบัน
อุดมศึกษาร่ วมกับการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์การทํางานจริ งในองค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตเป็ นระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษาหรื อประมาณ 4 เดือน โดยสถานประกอบการหรื อผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต จะจัดหาพี่เลี้ยงทําหน้าที่กาํ กับ
และดูแลการทํางานของนักศึกษา ช่วยให้นกั ศึกษาสามารถพัฒนาการเรี ยนรู ้สู่ โลกของการทํางานก่อน
สําเร็ จการศึกษา สามารถเชื่ อมโยงองค์ความรู ้สู่ การพัฒนาและประยุกต์ใช้ทกั ษะให้สัมพันธ์กบั วิชาชี พ
รวมทั้งสามารถสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู ้ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
และสําเร็ จการศึกษาเป็ นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็ นที่ตอ้ งการของตลาดแรงงาน กระบวนการสหกิจศึกษายัง
ทําให้เกิดการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานประกอบการ ทําให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสู ตร
ได้ตลอดเวลา ส่ วนสถานประกอบการจะได้แรงงานนักศึกษาร่ วมงานตลอดทั้งปี ก่อให้เกิ ดประโยชน์
สูงสุ ดแก่ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
สหกิจศึกษาของสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม ได้เปิ ดดําเนินการมา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 โดยส่ งนักศึกษาเข้าปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการตลอดทั้งปี เป็ นเวลาอย่างน้อย
4 เดือน ซึ่ งนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ตามที่ภาควิชากําหนด และต้องลงทะเบียนก่อนไปปฏิบตั ิ
งาน จํานวน 6 หน่วยกิตและเข้ารับการอบรมและเตรี ยมความพร้อมอย่างครบถ้วน รู ปแบบ สหกิจศึกษา
เน้นการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการอย่างเป็ นระบบ โดยจัดให้มีการเรี ยนในสถานศึกษาร่ วมกับการ
จัดให้นกั ศึกษาไปปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการในฐานะเป็ นพนักงานชัว่ คราว โดยกําหนดบทบาท
ของสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษา และสถานประกอบการไว้อย่างชัดเจน จากการส่ งนักศึกษาไปปฏิบตั ิ
งานในธุ รกิจต่างๆ ได้แก่ ธุ รกิจสายการบิน ธุ รกิจท่องเที่ยว และธุ รกิจโรงแรม ทางภาควิชาการโรงแรม
และการท่องเที่ยว ได้ดาํ เนินการติดตามผลการปฏิบตั ิงานของศึกษาอย่างต่อเนื่องและในปี การศึกษา 2555
ได้ท ํา การสํา รวจความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษาที่ ป ฏิ บ ัติ ง านในธุ ร กิ จ บริ ก ารตามระบบสหกิ จ ศึ ก ษา
(ชลลดา มงคลวนิ ช, 2555) พบว่า นักศึกษาสหกิจศึกษามีความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิงานในภาพรวมอยู่
ในระดับมากทุกด้าน ยกเว้น ความเหมาะสมของสวัสดิ การและค่าตอบแทนอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ ง
เป็ นปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาเนื่ องจากมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในเรื่ องการเดินทาง
และที่พกั ระหว่างการปฏิบตั ิงาน รวมถึงค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่นที่ได้รับ ซึ่ งเป็ นผลทําให้นกั ศึกษา
สหกิ จศึกษาไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร การจะส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาสหกิ จ
ศึ กษาปฏิ บตั ิ งานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ สถานประกอบการจําเป็ นต้องคํานึ งถึ งปั ญหาและอุปสรรค
ดังกล่าวเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจ รวมทั้งเพื่อให้นกั ศึกษามีทศั นคติในทางบวกต่ออาชี พและองค์กรที่
ปฏิบตั ิงานอยูอ่ นั จะนํามาซึ่งการพัฒนาสหกิจศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อทุกภาคส่ วนต่อไป
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§¬¸Á¸É ¸¥É ª o °
¼ªo · ¥´ Åo«¹¬µ§¬¸Â¦¼ÄÂ¨³¦oµªµ¤¡¹¡°ÄÄµ¦·´ ·µ ´¸Ê
§¬¸°´´¥ °Á±°¦r Á°¦r  (Herzberg’s Two Factor Theory)
Á±°¦r Á°¦r  (Frederick Herzberg, 1959) ÁÈ ´·ª·¥µ¸É¤»n¤´É «¹¬µÁ¦ºÉ °Â¦¼ÄÄµ¦
Îµµ ¨µ °Á µÄÁ¦ºÉ °¸Ê¤¸¦µÂ¡¦n ®¨µ¥¤µ´ÊÂn¸ .«.1966 Â¨³ .«.1968 Ã¥°·µ¥Â¨³Ä®o
ªµ¤Îµ´´´ ´¥ 2 ¦³µ¦ÅoÂn “´ª¦³»o ” (Motivators) Â¨³“µ¦Îµ¦» ¦´¬µ” (Hygiene) °
´ ´¥´¨nµª¸Ê ¤¸°·· ¡¨n°ªµ¤ÎµÁ¦È  °µ°¥nµ¥·É ¹É ¼o ¦· ®µ¦°r¦ ª¦¡·µ¦µÁ¡ºÉ°ÎµÅÄo
¦³Ã¥rÄµ¦¦· ®µ¦Â¨³¦· ®µ¦µ
1.´´¥o µ´ª¦³»o
ÁÈ ´ ´¥¸É¤¸¨n°µ¦¦³»o Ä®o»¨Á·ªµ¤¡°Ä ¦³°oª¥ 6 ¦³µ¦ ´¸Ê
ªµ¤´¤§·Í ¨ º° ¡´µª¦o°¤¸ªµ¤¦¼ o¹ªnµÁ µÎµµÅoµÎ Á¦È  ¹É °µ³´Ê®¤®¦º °
µn ª µ¦¥°¤¦´´º°µ¼°o ºÉ º° ¡´µª¦o°¤¸ªµ¤¦¼ o¹ªnµªµ¤ÎµÁ¦È  °Á µ´Ê¤¸°ºÉ
¦´¦¼ o ¤¸¥°¤¦´ ¨´¬³µ¸ÉnµÄ º° ¡´µª¦o°¤¸ªµ¤¦¼ o¹ªnµµ¸ÉÁ µÎµ¤¸ªµ¤nµÄ
nµÎµ ªµ¤¦´·° º° ¡´µª¦o°¤¸ªµ¤¦¼ o¹ªnµÁ µ¤¸·É¸É³o°¦´·°n°Á°Â¨³n°
µ °Á µ Ã°µ¸É³Á¦· oµª®oµ º° ¡´µª¦o°¦¼ o¹ªnµ Á µ¤¸«´ ¥£µ¡¸É³Á¦· oµª®oµÄ
µ °Á µ µ¦Á¦· Á·Ã º° ¡´µ³o°¦³®´ªnµÁ µ¤¸Ã°µÁ¦¸ ¥¦¼ oÁ¡·É¤ Ê ¹µµ¸ÉµÎ ¤¸
´¬³®¦º °ªµ¤Á¸É¥ªµµµ¦·´ ·µ
2.ปั
นการบํµา¦»รุง¦´รัก¬µ
ษา
2.´จ´จั¥ยoด้µาµ¦Î
ÁÈ ´ ´¥¸Énª¥Ä®o¡´µ¥´Îµµ°¥¼nÄ°r¦Â¨³¦´¬µ¡´µÅ¤nÄ®o°°ÅÎµµ
¸É°ºÉ ¦³°oª¥´´¥ 10 ¦³µ¦ ´¸Ê
1.Ã¥µ¥Â¨³µ¦¦· µ¦ º° ¡´µ¦¼ o¹ªnµ n µ¥´µ¦¤¸µ¦ºÉ °µ¦¸É¸¥·É ´¡´µ
¡´µ¤¸ªµ¤¦¼ o¹¸É¸n°°r¦ Â¨³Ã¥µ¥µ¦¦· ®µ¦µ»¨
2.µ¦·Á«µ º° ¡´µ¦¼ o¹ªnµ ¼o ¦· ®µ¦µ´ÊÄ°Â¨³Ânµ¥®oµ¸Éªµ¤
¦´·°
3.ªµ¤´¤¡´r´ ®´ª®oµµ º° ¡´µ¤¸ªµ¤¦¼ o¹¸É¸n°®´ª®oµµ
4£µªµ¦rµÎ µ º° ¡´µ¦¼ o¹n°µ¸ÉµÎ Â¨³£µ¡µ¦r °¸ÉµÎ µ
5.nµ°Âµ¦Îµµ º° ¡´µ¦¼ o¹ªnµÁºÉ°Å nµ°Âµ¦Îµµ¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤
6.ªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµÁ¡ºÉ°¦n ª¤µ º° ¡´µ¤¸ªµ¤¦¼ o¹¸É¸n°¨»n¤Á¡ºÉ°¦n ª¤µ
7.¸ª· n ª´ª º° ¡´µ¦¼ o¹ªnµµ´Êoµ´ªÉ Ã¤µ¦Îµµ µ¦¥oµ¥µ Å¤n¦³n°¸ª·
n ª´ª
8.ªµ¤´¤¡´r´ ¨¼o° º° ®´ª®oµµ¤¸ªµ¤¦¼ o¹¸É¸n°¼Äo o´ ´´µ
9.µ£µ¡ º° ¡´µ¦¼ o¹ªnµµ °Á µ¤¸µÎ Â®n®oµ¸É¸
10.ªµ¤¤´É  º° ¡´µ¤¸ªµ¤¦¼ o¹¤´É  ¨°£´¥Äµ¸É·´ ·Â¨³µ¤¸ªµ¤¤´É 
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ª´»¦³r
1.Á¡ºÉ°Îµ¦ªªµ¤¡¹¡°Ä °¼Äo o
´ ·n°µ¦nµ¥nµ°ÂÂ¨³ª´·µ¦Ä®oÂn´ «¹¬µ
Äµ¦·´ ·µ®·«¹¬µÄ»¦·¦· µ¦
2.Á¡ºÉ°Á¦¸ ¥Á¸ ¥ªµ¤¡¹¡°Ä °¼Äo o
´ · n°µ¦nµ¥nµ°ÂÂ¨³ª´· µ¦Ä®oÂn
´«¹¬µÄµ¦·´ ·µ®·«¹¬µÎµÂµ¤¦³Á£»¦·¦· µ¦
3.Á¡ºÉ°«¹ ¬µ´ ®µÂ¨³ °o Á°Â³Á¸É ¥ª´nµ°ÂÂ¨³ª´· µ¦ °´«¹ ¬µÄµ¦
·´ ·µ®·«¹¬µÄ»¦·¦· µ¦
¤¤·µ °µ¦ª·¥´
¼Äo o
´ ·Äµ¦³°µ¦¦³Á£» ¦· ¦· µ¦¸Énµ´¤¸ªµ¤¡¹¡°Än°µ¦nµ¥nµ
°ÂÂ¨³ª´·µ¦Ä®oÂn´ «¹¬µÄµ¦·´ ·µ®·«¹¬µÂnµ´
°Á  °µ¦ª·¥´
Äµ¦«¹¬µ¦´Ê¸Ê ÅoµÎ ® °Á  °µ¦ª·¥´ ´¸Ê
°Á o µ¦³µ¦
¦³µ¦¸ÉÄoÄµ¦«¹¬µÅoÂn ¼Äo o
´ ·Äµ¦³°µ¦¦³Á£»¦·¦· µ¦ ÅoÂn
» ¦·µ¥µ¦· » ¦·n°Á¸É¥ª Â¨³» ¦·Ã¦Â¦¤ ¸É´ «¹¬µ®·«¹¬µÁ µo Å·´ ·µÄ¸ µ¦
«¹¬µ 2556 Îµª´Ê·Ê  45 Â®n
°Á o µÁª¨µ
¼ªo ·¥´ ÁÈ¦ª¦ª¤ °o ¤¼¨¦³®ªnµÁº °¡§¬£µ¤ - ¤· »µ¥ ¡.«. 2556 ÁºÉ °µÁÈ n ª¸É
´«¹¬µÁ¦È ·Ê µ¦·´ ·µ®·«¹¬µÄ£µµ¦«¹¬µ´ÊÇ
´ªÂ¦¸ÄÉ o Äµ¦«¹¬µ
µ¦«¹  ¬µ¦´Ê ¸Ê ÁÈ µ¦«¹  ¬µªµ¤¡¹  ¡°Ä °¼Äo o ´ ·  n ° µ¦n µ ¥n µ °ÂÂ¨³
ª´·µ¦Ä®oÂn´ «¹¬µÄµ¦·´ ·µ®·«¹¬µÄ» ¦·¦· µ¦ ÅoÂn » ¦·µ¥µ¦· » ¦·
n°Á¸É¥ª Â¨³»¦·Ã¦Â¦¤ ´ªÂ¦¸É«¹¬µ¦³°oª¥
´ªÂ¦°·¦³ ÅoÂn ¦³Á£»¦·¦· µ¦ ¦³°oª¥ »¦·µ¥µ¦· »¦·n°Á¸É¥ª Â¨³
»¦·Ã¦Â¦¤
´ªÂ¦µ¤ ÅoÂn ªµ¤¡¹¡°Ä °¼Äo o
´ ·n°µ¦nµ¥nµ°ÂÂ¨³ª´· µ¦Ä®oÂn
´«¹¬µÄµ¦·´ ·µ®·«¹¬µÄ»¦·¦· µ¦
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วิธีดาํ เนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตในสถานประกอบการประเภทธุ รกิ จบริ การ
ได้แก่ ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจโรงแรม ที่นกั ศึกษาสหกิจศึกษาเข้าไปปฏิบตั ิงานในปี
การศึกษา 2556 จํานวนทั้งสิ้ น 45 แห่ง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตตําแหน่งระดับหัวหน้างานขึ้นไปและ พี่เลี้ยง
ที่ดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษาในธุ รกิจบริ การ ได้แก่ ธุ รกิจสายการบิน ธุ รกิจท่องเที่ยว และธุ รกิจโรงแรม
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกําหนดขนาดตัวอย่างในสัดส่ วนที่เท่า
กันในแต่ละสถานประกอบการซึ่งเป็ นตัวแทนผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตระดับหัวหน้างานขึ้นไป 1 คน และพี่เลี้ยงที่ดูแล
นักศึกษา 1 คน ต่อ 1 สถานประกอบการ ขนาดตัวอย่างทั้งสิ้ น 90 คน ได้รับแบบสอบถามกลับมา 56 ชุด
คิดเป็ นร้อยละ 62 ของแบบสอบถามทั้งหมด
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่มีลกั ษณะเป็ นคําถามปลายปิ ดและ
ปลายเปิ ด โดยให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูลด้วยตนเอง แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ลักษณะคําถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ(Check List)
ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตต่อการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่นกั ศึกษา
ในการปฏิ บตั ิ งานสหกิ จศึ กษาในธุ รกิ จบริ การ โดยให้ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตประเมิ นความพึงพอใจจากคําถาม
มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ด้วยวิธี Likert Scale กําหนดระดับความพึงพอใจออกเป็ น 5 ระดับ
ดังนี้
1
หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
2
หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อย
หมายถึง ความพึงพอใจระดับปานกลาง
3
4
หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก
5
หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากที่สุด
ส่ วนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ
การทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เพื่ อ ให้ แ บบสอบถามในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี คุ ณ ภาพ ผู ้วิ จ ัย ได้ ท ํา การทดสอบคุ ณ ภาพของ
แบบสอบถาม ดังนี้
1. การหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้ อหา (Content Validity) ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไป
ให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญพิจารณาตรวจสอบเนื้ อหา โครงสร้างแบบสอบถามและปรับปรุ งสํานวน ภาษาที่ใช้ให้มี
ความถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย และเหมาะสม
2. การหาความเชื่อมัน่ (Reliability) นําแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด ไปทําการทดลองใช้ (Try out)
และนําข้อมูลที่ได้ไปทดสอบความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม ก่อนที่จะนําไปใช้จริ ง ปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้
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¤¸ªµ¤¤¼¦r¥·É Ê ¹ Ã¥µ¦°ªµ¤ÁºÉ°¤´É Ã¥ª·¸ ° Cronbach’s Alpha (Cronbach, 1984) Á¡ºÉ°
®µnµ´¤¦³· ·Â°¨¢n µ (Alpha Coefficient) µµ¦°Â°µ¤Åonµªµ¤ÁºÉ°¤´É (Reliability) 0.877 ¹É¤µªnµ 0.80 º°ªnµÂ°µ¤°¥¼Än Ár¸É¥°¤¦´Åo
µ¦ÁÈ¦ª¦ª¤ o °¤¼¨
Äµ¦ª· ¥´ ¦´Ê ¸Ê ¼ªo · ¥´ Åo µÎ Á·  µ¦ÁÈ ¦ª¦ª¤ °o ¤¼ ¨ µ¨»n ¤ ´ª °¥nµ ¸É Á È ¼Äo o 
´ · 
ÎµÂ®n¦³´®´ª®oµµ Ê ¹Å 1  Â¨³¡¸ÉÁ¨¸Ê¥¸É¼Â¨´«¹¬µ®·«¹¬µ 1  n° 1 µ¦³°
µ¦ ¦ª¤´ª°¥nµ´Ê·Ê  90  Ã¥¤¸ Ê ´ °µ¦ÎµÁ·µ¦´¸Ê
1.Îµ®´º °µ£µª·µµ¦Ã¦Â¦¤Â¨³µ¦n°Á¸É¥ª ¤®µª·¥µ¨´¥¥µ¤ ¹¼o ¦· ®µ¦µ
¦³°µ¦¦³Á£»¦·¦· µ¦ ÅoÂn »¦·µ¥µ¦· »¦·n°Á¸É¥ª Â¨³»¦·Ã¦Â¦¤ ¸É´ «¹¬µ
®· «¹¬µÁ µo Å·´ ·µ Á¡ºÉ° °ªµ¤°» Á¦µ³®rÂÂ°µ¤Ä®o¼Äo o
´ ·ÎµÂ®n ¦³´
®´ª®oµµ Ê ¹ÅÂ¨³¡¸ÉÁ¨¸Ê¥¸É¼Â¨´«¹¬µ®·«¹¬µ
2.¦ª¦ª¤Â°µ¤µ¨»n¤´ª°¥nµ´Ê®¤ 90 » ¡¦o°¤¦ª°ªµ¤¼o° Â¨³´
Á¨º°Â°µ¤¸É¤¼¦rÅoÊ ´ ®¤ 56 » ·ÁÈ ¦o°¥¨³ 62 °Â°µ¤´Ê®¤
3.ÎµÂ°µ¤¸ÉÅoÅª·Á¦µ³®r °o ¤¼¨oª¥Ã¦Â¦¤ÎµÁ¦È ¦¼ µ··n°Å
µ¦ª·Á¦µ³®r o °¤¼¨Â¨³·· Ä¸É o
1.ª·Á¦µ³®r °o ¤¼¨´ªÉ Å Äo··Á·¡¦¦µ (Descriptive Statistics) ÅoÂn ªµ¤¸É ¦o°¥¨³ nµÁ¨¸É¥
Â¨³n ªÁ¸É¥Á¤µ¦µ
2.ª·Á¦µ³®r °o ¤¼¨Á¸É¥ª´ªµ¤¡¹¡°Ä °¼Äo o
´ ·n°µ¦nµ¥nµ°ÂÂ¨³ª´·µ¦Ä®o
Ân´ «¹¬µÄµ¦·´ ·µ®·«¹¬µÄ»¦·¦· µ¦ Ã¥ÄonµÁ¨¸É¥Â¨³n ªÁ¸É¥Á¤µ¦µ Äo
Ár ´¸Ê (»¤ «¦¸ ³°µ, 2553)
³ÂÁ¨¸É¥
ªµ¤®¤µ¥
1.00 – 1.50
¦³´ªµ¤¡¹¡°Äo°¥¸É»
1.51 – 2.50
¦³´ªµ¤¡¹¡°Äo°¥
2.51 – 3.50
¦³´ªµ¤¡¹¡°Ä¤µ¨µ
3.51 – 4.50
¦³´ªµ¤¡¹¡°Ä¤µ
4.51 – 5.00
¦³´ªµ¤¡¹¡°Ä¤µ¸É»
3.µ¦°¤¤·µ Äo··Á·°oµ°· (Inferential Statistic) Ã¥Äo·· F-test °
ªµ¤¡¹¡°Ä °¼Äo o
´ · n°µ¦nµ¥nµ°ÂÂ¨³ª´· µ¦Ä®oÂn´«¹¬µÄµ¦·´ ·µ
®·«¹¬µÄ» ¦·¦· µ¦¸Énµ´ Á¤ºÉ°¡nµÁ¨¸É¥¦µ¥¼n¤¸ªµ¤Ânµ´°¥nµ¤¸¥´ Îµ´µ··
³Îµµ¦°ªµ¤Ânµ¦µ¥¼nªo ¥ª·¸µ¦ ° LSD (Fisher Least Significant Difference)
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¨µ¦ª·¥´
µµ¦«¹¬µª·¥´ ¦´Ê¸Ê ¼ªo · ¥´ ÎµÁ° °o ¤¼¨µ¤¨Îµ´ ´¸Ê
°¸É 1 °o ¤¼¨´ªÉ Å °¼Äo o
´ ·
µ¦µ¸É 1 ÎµªÂ¨³¦o°¥¨³ °¼Äo o
´ ·
o °¤¼¨´ªÉ Å
»¦·µ¥µ¦· »¦·n °Á¸¥É ª

»¦·Ã¦Â¦¤

¦ª¤

Îµª ¦o°¥¨³ Îµª ¦o°¥¨³ Îµª ¦o°¥¨³ Îµª ¦o°¥¨³
(N=56) (100.0)
Á¡«

°µ¥»

µ¥

3

5.36

16

28.57

15

26.79

34

60.71

®·

9

16.07

9

16.07

4

7.14

22

39.29

o°¥ªnµ 30 ¸

0

0.00

10

17.86

8

14.29

18

32.14

30 – 39 ¸

6

10.71

9

16.07

7

12.50

22

39.29

40 – 49 ¸

3

5.36

6

10.71

4

7.14

13

23.21

50 ¸ Ê ¹Å

3

5.36

0

0.00

0

0.00

3

5.36

o°¥ªnµ 1 ¸

0

0.00

10

17.86

3

5.36

13

23..21

2

3.57

4

7.14

13

23.21

19

33.93

6

10.71

11

19.64

1

1.79

18

32.14

11 – 15 ¸

0

0.00

0

0.00

1

1.79

1

1.79

16 – 20 ¸

3

5.36

0

0.00

0

0.00

3

5.36

21 ¸ Ê ¹Å

1

1.79

0

0.00

1

1.79

2

3.57

¦³ 1 – 5 ¸
µ¦r
Îµµ 6 – 10 ¸

µµ¦µ¸É 1 ¡ªnµ ¼Äo o
´ ·n ªÄ®nÁÈ Á¡«µ¥¦o°¥¨³ 60.71 Á¡«®·¦o°¥¨³ 39.29 n ª
Ä®n¤¸°µ¥» 30-39 ¸ ¦o°¥¨³ 39.29 ¦°¨¤µ °µ¥»°o ¥ªnµ 30 ¸ ¦o°¥¨³ 32.14 Â¨³°µ¥» 40-49 ¸ ¦o°¥¨³
23.21 µ¤¨Îµ´ Îµ®¦´¦³µ¦rµÎ µ n ªÄ®n¤¸¦³µ¦rµÎ µ 1 - 5 ¸ ¦o°¥¨³ 33.93 ¦°
¨¤µ 6-10 ¸ ¦o°¥¨³ 32.14 Â¨³o°¥ªnµ 1 ¸ ¦o°¥¨³ 23.21 µ¤¨Îµ´
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°¸É 2 ªµ¤¡¹¡°Ä °¼Äo o
´ ·n°µ¦nµ¥nµ°ÂÂ¨³ª´· µ¦Ä®oÂn´ «¹¬µÄµ¦
·´ ·µ ®·«¹¬µÄ»¦·¦· µ¦
µ¦µ¸É 2 nµÁ¨¸É¥Â¨³n ªÁ¸É¥Á¤µ¦µªµ¤¡¹¡°Ä °¼Äo o
´ ·n°µ¦nµ¥nµ°ÂÂ¨³
ª´·µ¦Ä®oÂn´ «¹¬µÄµ¦·´ ·µ®·«¹¬µÄ»¦·¦· µ¦
¼oÄo ´· (N=56)
n µ°ÂÂ¨³ª´·µ¦

X

S.D

¦³´ªµ¤ ¡¹¡°Ä

¨Îµ´

1.µ¦Äo°»¦rÂ¨³·É °Îµª¥ªµ¤³ª¢¦¸

3.84

0.927

¤µ

1

2.µ¦Å«¹¬µ¼µ¢¦¸

3.41

1.179

µ¨µ

2

3.µ¦Åo¦´n ª¨µ¨·£´r °°r¦

3.25

1.235

µ¨µ

3

4.ª´®¥»¡´

3.24

1.030

µ¨µ

4

5.´°¦¤´¤¤µÄ®o¢¦¸

3.19

0.961

µ¨µ

5

6.°µ®µ¦

3.07

1.248

µ¨µ

6

7.nµ¦³´°»´ ·Á®»

2.78

1.280

µ¨µ

7

8.¸É¡´

2.77

1.253

µ¨µ

8

9.¦°Áoµ

2.73

1.233

µ¨µ

9

10.nµ¡µ®³Äµ¦Á·µ Å-¨´

2.71

1.290

µ¨µ

10

11.Á·nµ°Â

2.68

1.128

µ¨µ

11

2.99

0.705

µ¨µ

Ã¥¦ª¤

µµ¦µ¸É 2 ¡ªnµ ¼Äo o
´ ·¤¸ªµ¤¡¹¡°Än°µ¦nµ¥nµ°ÂÂ¨³ª´· µ¦Ä®oÂn
´«¹¬µÄµ¦·´ ·µ®·«¹¬µÄ»¦·¦· µ¦Ã¥¦ª¤°¥¼¦n ³´µ¨µ (X = 2.99) Á¤ºÉ°¡·µ¦µ
¦µ¥ °o ¡ªnµ ¼Äo o
´ ·¤¸ªµ¤¡¹¡°Än°ª´·µ¦Á¸É¥ª´µ¦Äo°»¦rÂ¨³·É °Îµª¥ªµ¤³ª
¢¦¸ °¥¼Än ¦³´¤µÁÈ ¨Îµ´¸É 1 ¦°¨¤µº° µ¦Å«¹¬µ¼µ¢¦¸ Â¨³µ¦Åo¦´n ª¨µ¨·£´r
°°r¦ µ¤¨Îµ´ n ªµ¦nµ¥nµ°ÂÄ®oÂn´ «¹¬µ·´ ·µ®·«¹¬µ¼Äo o
´ ·¤¸ªµ¤
¡¹¡°Ä°¥¼¦n ³´µ¨µ¹É°¥¼Än ¨Îµ´» oµ¥
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ตอนที่ 3 เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตต่อการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่นกั ศึกษา
ในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาในธุรกิจบริ การ
ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตต่อการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิ การให้แก่
นักศึกษาในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาในธุรกิจบริ การ

n µ°ÂÂ¨³
ª´·µ¦
µ¦Äo°»¦rÂ¨³·É 
°Îµª¥ªµ¤³ª¢¦¸
µ¦Åo¦´n ª¨
¨·£´r °°r¦
µ¦Å«¹¬µ¼µ¢¦¸
°µ®µ¦
¦°Áoµ
¸É¡´
Á·nµ°Â
nµ¡µ®³Äµ¦Á·
µ Å-¨´
nµ¦³´°»´ ·Á®»
ª´®¥»¡´
´°¦¤´¤µÄ®o¢¦¸
Ã¥¦ª¤

»¦·µ¥
µ¦·

»¦·n °
Á¸¥É ª

X

X

S.D.

S.D.

»¦·Ã¦Â¦¤
X

F-test P-value ªµ¤®¤µ¥

S.D.

3.83

0. 3.75 1.293 3.94 0.772 0.151 0.860 Å¤nÂnµ
718
2.75 1.055 3.60 1.323 3.41 1.326 1.841 0.169 Å¤nÂnµ

2.83
2.33
2.17
2.17
2.67
2.67

1.030
1.231
1.030
1.030
0.778
1.073

3.84
3.42
3.28
2.92
2.83
2.88

1.214
1.248
1.429
1.412
1.435
1.536

3.56
3.47
2.74
3.21
2.53
2.58

1.294
1.264
1.240
1.316
1.172
1.261

2.838
3.701
3.138
2.395
0.333
0.282

0.068
0.031
0.052
0.101
0.718
0.755

Å¤nÂnµ
Ânµ*
Å¤nÂnµ
Å¤nÂnµ
Å¤nÂnµ
Å¤nÂnµ

2.58
3.50
3.17
2.78

0.996
0.522
0.389
0.545

3.08
3.21
3.36
3.18

1.552
1.414
1.469
0.945

2.68
3.00
3.05
3.00

1.293
1.155
1.026
0.626

0.721
0.656
0.386
1.101

0.491
0.523
0.682
0.340

Å¤nÂnµ
Å¤nÂnµ
Å¤nÂnµ
Å¤n Ân µ

µµ¦µ¸É 3 ¨µ¦°oª¥·· F-test ¸É¦³´´¥Îµ´ 0.05 ¡ªnµ Ã¥£µ¡¦ª¤¼Äo o
´·Ä»¦·¦· µ¦´Ê 3 ¦³Á£ ÅoÂn »¦·µ¥µ¦· »¦·n°Á¸É¥ª Â¨³»¦·Ã¦Â¦¤ ¤¸ªµ¤¡¹
¡°Än°µ¦nµ¥nµ°ÂÂ¨³ª´·µ¦Ä®oÂn´ «¹¬µÄµ¦·´ ·µ®·«¹¬µÄ»¦·¦· µ¦
Å¤nÂnµ´ (P-value = 0.340) ÂnÁ¤ºÉ°¡·µ¦µ¦µ¥ °o ¡ªnµ ¼Äo o
´ ·¤¸ªµ¤¡¹¡°Än°ª´·µ¦
oµ°µ®µ¦Ânµ´°¥nµ¤¸¥´ Îµ´¸É 0.05 (P-value = 0.031)Ã¥¼Äo o
´ ·Ä»¦·Ã¦Â¦¤¤¸ªµ¤
¡¹¡°Än°ª´·µ¦oµ°µ®µ¦¤µ¸É» ( X= 3.47) ¦°¨¤µº° »¦·n°Á¸É¥ª ( X= 3.42) Â¨³»¦·
µ¥µ¦· ( X = 2.33) µ¤¨Îµ´
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µ¦µ¸É 4 µ¦Á¦¸ ¥Á¸ ¥ªµ¤Ânµ¦µ¥¼nªµ¤¡¹¡°Ä °¼Äo o
´ · n°µ¦Åo¦´ª´· µ¦
oµ°µ®µ¦ Äµ¦·´ ·µ °´«¹¬µ®·«¹¬µ
¦³Á£»¦·

X
»¦·µ¥µ¦· 2.33
»¦·n°Á¸É¥ª 3.42
»¦·Ã¦Â¦¤ 3.47

»¦·µ¥µ¦· (n=12) »¦·n °Á¸¥É ª (n=25) »¦·Ã¦Â¦¤ (n=19)
2.33
-

3.42
0.018*
-

3.47
0.017*
0.882
-

จากตารางที่ 4 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตต่อการได้รับสวัสดิการ
ด้านอาหาร ในการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา พบว่า ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตในธุ รกิจสายการบินมีความ
พึงพอใจต่อสวัสดิการด้านอาหารแตกต่างจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตในธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม โดยธุรกิจ
โรงแรมผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุด ( X = 3.47) รองลงมาคือ ธุรกิจท่องเที่ยว ( X = 3.42) และ
ธุรกิจสายการบิน ( X = 2.33) ตามลําดับ
ตอนที่ 4 เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตต่อการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่นกั ศึกษา
ในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาในธุรกิจบริ การ
µ¦µ¸É 5 µ¦Á¦¸ ¥Á¸ ¥ªµ¤· Á®È  °¼Äo o
´ · n°µ¦n µ¥nµ°ÂÂ¨³ª´· µ¦Ä®oÂn
´«¹¬µÄµ¦·´ ·µ®·«¹¬µÄ»¦·¦· µ¦
¦µ¥¨³Á°¸¥
»¦·µ¥µ¦·
»¦·n °Á¸¥É ª
»¦·Ã¦Â¦¤
1. ªµ¤Á®¤µ³¤ °r¦Å¤n¤¸Ã¥µ¥Ä®onµ °r¦Å¤n¤¸Ã¥µ¥Ä®onµ 1 °r¦Å¤n¤¸Ã¥µ¥
°Â´«¹¬µ
Ä®onµ°Â
° nµ°Â °Â´«¹¬µ
1.2 oµª´·µ¦¤¸ªµ¤ ´«¹¬µ
Â¨³ª´·µ¦ ° 1.2 oµª´·µ¦
Á®¤µ³¤ ´¸Ê
1.2 oµª´·µ¦
´«¹¬µ
¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤ ´¸Ê
®·«¹¬µ
1.2.1°r¦¤¸ª´·µ¦Á¸É¥ª 1.2.1µ¤µ¦Äo°»¦r ¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤ ´¸Ê
´· ·¡·Á«¬Äµ¦Á·µ Â¨³Á¦ºÉ °¤º°Îµ´µ 1.2.1¤¸°µ®µ¦Á¨¸Ê¥
Áoµ - ¨µª´
oª¥Á¦ºÉ °·Ä´®ª´¸É ÅoÂnµµ¦³°
¦· ¬´ Îµµ¦·
µ¦¤¸ °o Á°Á¡·É¤Á·¤
1.2.2 µ¦ ¹ µÅ¤n
1.2.2 µ¤µ¦Äo°»¦r Á¸É¥ª´ª´·µ¦¸ÉÅo Á¸ ¥nµÄonµ¥ÄÇ
Îµ´µÂ¨³Á¦ºÉ °¤º°Ä ¦´o°¥Á·Å ¦¸
1.2.3 µ¤µ¦Äo
µ¦·´ ·µ
´«¹¬µ·´ ·µ¹ °»¦rµÎ ´µÂ¨³
ª¦Á¡·É¤nµ¦®¦º °¤¸¦ Á¦ºÉ °¤º°Äµ¦Îµµ
¦´n 
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µ¦µ¸É 5 µ¦Á¦¸ ¥Á¸ ¥ªµ¤· Á®È  °¼Äo o
´ · n°µ¦n µ¥nµ°ÂÂ¨³ª´· µ¦Ä®oÂn
´«¹¬µÄµ¦·´ ·µ®·«¹¬µÄ»¦·¦· µ¦ (n°)
¦µ¥¨³Á°¸¥

»¦·µ¥µ¦·

2.nµ°ÂÂ¨³
ª´·µ¦Á¡·É¤Á·¤
¸É´ «¹¬µ®·
«¹¬µª¦Åo¦´

2.1 nµ¡µ®³ Å-¨´
³ÅoÅ¤nÁÈ °»¦¦Äµ¦
Á·µÅ·´ ·µ
2.2 nµ¸É¡´ Îµ®¦´
´«¹¬µnµ´®ª´

nµ°Âµ¦ ¹ µ 2.1 nµ¦³´´¤
2.2 nµ¡µ®³ Å-¨´ Â¨³¦³´°»´ ·Á®»
2.3 nµ¦®¦º °¦¦´n 
¦¸ ·´ ·µ¹
2.4 nµÁ¸Ê¥Á¨¸Ê¥ ¦¸ °°
°¡ºÊ¸É
2.5 nµoµ¦µ¥ª´

3.nµ°ÂÂ¨³
Á¸Ê¥Á¨¸Ê¥¦¸ n
´«¹¬µ
®·«¹¬µÅ¼
µ£µ¥°

3.1 °r¦nµ¥nµ°Â
Á¡µ³ª´Áµ¦r-°µ·¥r n ª
ª´¦¦¤µÁª¨µÁ·µÅ
nµ´®ª´
³Å¤nÅo¦´nµ°Â
¹É¤¸nµÄonµ¥¼

3.1 ¤¸Á¸Ê¥Á¨¸Ê¥¦¸ °° 3.1 ¤¸Á¸Ê¥Á¨¸Ê¥¦¸ n
°µ¸É®¦º °°°
Å¼µ®¦º °°¦¤
´ª¦r ¹É¦ª¤¦· Â¨³¦µ¥ £µ¥°
Åo¡·Á«¬

4.· ·¡·Á«¬®¦º ° 4.1 Å¤n¤¸··¡·Á«¬Îµ®¦´
n ª¨¦¸
´«¹¬µ®·«¹¬µ
´«¹¬µ®·
«¹¬µºÊ°¨·£´r
°°r¦

»¦·n °Á¸¥É ª

4.1 ¤¸nª¨Ä®o´
´«¹¬µ®·«¹¬µ
10% ®¦º °n ª¨¡·Á«¬
4.2 ¤¸nª¨¡·Á«¬¦¸
¦ª¤¨»n¤ÅoÁ· 10 
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4.1 µ¤µ¦Äo¦· µ¦
Á¦º ° µo ¤¢µ °µ
Ã¦Â¦¤Á¡ºÉ°Á·µ
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µµ¦µ¸É 5 ¡ªnµ » ¦· ¦· µ¦´Ê 3 ¦³Á£ ÅoÂn » ¦· µ¥µ¦·  » ¦· n °Á¸É ¥ª
Â¨³» ¦· Ã¦Â¦¤ µ°r¦Å¤n¤¸Ã¥µ¥n µ¥nµ°ÂÄ®o´ ´«¹ ¬µ¸É · ´ · µ®· «¹ ¬µ
³¤¸Á¡µ³ª´·µ¦°ºÉ¸ÉÄ¼ o o
´ ·Á®Èªnµ¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤ Ã¥Á¡µ³ª´·µ¦oµ°»¦rµÎ ´µ
Â¨³Á¦ºÉ °¤º°¸É ÄoÄµ¦·´ · µ °µ¸Ê »¦· ¦· µ¦Ân¨³¦³Á£¥´¤¸ª´· µ¦¡·Á«¬Ä®o´
´«¹¬µ ¹ µ °µ· » ¦· µ¥µ¦· µ°r¦¤¸ª´· µ¦Á¸É ¥ª´· · ¡·Á«¬Äµ¦Á· µoª¥
Á¦ºÉ °·Ä´®ª´¸É¦· ¬´ Îµµ¦· Â¨³»¦·Ã¦Â¦¤Äµ°r¦¤¸°µ®µ¦Á¨¸Ê¥´«¹¬µ Áoµ-Á¥È
Îµ®¦´nµ°ÂÂ¨³ª´· µ¦¸É¼Äo o
´ · Á®È ªnµ´«¹¬µ¸É·´ ·µ®· «¹¬µª¦
Åo¦´Á¡·É¤Á·¤ º° nµ°Âµ¦ ¹ µ nµ¡µ®³Å-¨´ nµ¸É¡´ Îµ®¦´´«¹¬µnµ´®ª´ nµ¦
®¦º °¦¦´n ¦¸ ´ «¹¬µ·´ ·µ¹ nµ¦³´´¤Â¨³°»´ ·Á®» n ª¦¸ ¸Éµ¦³°µ¦n 
´«¹¬µ®·«¹¬µÅ¼µ£µ¥°®¦º °nµ´®ª´ ¼Äo o
´ ·¤¸ªµ¤Á®Èªnµµµ¦³°µ¦
ª¦¤¸nµ°Â®¦º °Á¸Ê¥Á¨¸Ê¥Ä®o´ ´«¹¬µÁ¡·É¤Á·¤ Á¡ºÉ°³ÅoÅ¤nÁÈ °»¦¦Äµ¦Á·µÅ·´ ·
µ ÁºÉ°µ¤¸nµÄonµ¥¸É¼ Ê ¹
°£·¦µ¥¨
¨µ¦«¹¬µªµ¤¡¹¡°Ä °¼Äo o
´ ·n°µ¦nµ¥nµ°ÂÂ¨³ª´·µ¦Ä®oÂn´ «¹¬µ
Äµ¦·´ ·µ®·«¹¬µÄ»¦·¦· µ¦ ¡¦³ÁÈ¸ÉnµÄ´¸Ê
1. ªµ¤¡¹¡°Ä °¼Äo o
´ ·n°µ¦nµ¥nµ°ÂÂ¨³ª´· µ¦Ä®oÂn´ «¹¬µÄµ¦
·´ ·µ®·«¹¬µÄ»¦·¦· µ¦Ã¥£µ¡¦ª¤°¥¼Än ¦³´µ¨µ ¥Áªo ª´·µ¦oµ°»¦r
Â¨³·É °Îµª¥ªµ¤³ªÄµ¦·´ ·µ¸ÉÄ¼ o o
´ ·¤¸ªµ¤¡¹¡°Ä°¥¼Än ¦³´¤µ °¨o°´
µª·¥´ ° ¨¨µ ¤¨ª·  (2555) ¸ÉµÎ µ¦«¹¬µÁ¦ºÉ ° ªµ¤¡¹¡°Ä °´«¹¬µ¸É·´ ·µÄ
»¦·¦· µ¦µ¤¦³®·«¹¬µ ¹É ¨µ¦ª·¥´ ¡ªnµ ´«¹¬µ®·«¹¬µ¤¸ªµ¤¡¹¡°Än°°»¦r
Â¨³·É °Îµª¥ªµ¤³ªÄµ¦·´ ·µ°¥¼Än ¦³´¤µ °µÁºÉ °¤µµµ¦³°µ¦´Ê 3
Â®n Å¤n¤¸Ã¥µ¥Äµ¦Ä®onµ°Â´´«¹¬µ®·«¹¬µÁÈ ´ªÁ· ¹É Ê ¹´ªµ¤Á®¤µ³¤ °
» ¦·Â¨³¦µ¥Åo °°r¦ µ°r¦¹¤¸ª´·µ¦oµ°ºÉÂ¹É ÁÈ ·É ¸ÉµÎ ÁÈ n°µ¦·´ ·µ
Ã¥Á¡µ³ª´·µ¦Á¸É¥ª´°»¦rÂ¨³·É °Îµª¥ªµ¤³ªÄµ¦·´ ·µ °µ· ¦°Áoµ ¥¼·¢°¦r¤
¡¦o °¤¦· µ¦´¦¸  Á¦ºÉ °ÄoÎµ´µnµÇ ¦ª¤¹ª´· µ¦oµµ¦Å«¹¬µ¼µ¢¦¸ µ¦Åo¦´
n ª¨µ¨·£´r °°r¦ ª´®¥»¡´n° °µ®µ¦ µ¦´°¦¤´¤¤µÄ®o¢¦¸ ÁÈ o
2. ªµ¤¡¹¡°Än°ª´®¥»¡´ ¡ªnµ ¼Äo o
´ ·Ä»¦·µ¥µ¦·¤¸ªµ¤¡¹¡°Än°ª´®¥»
¡´ °´«¹¬µ®·«¹¬µ¼ ªnµ»¦·n°Á¸É¥ªÂ¨³»¦·Ã¦Â¦¤ ( X =3.50, X =3.21 Â¨³ X=3.00
µ¤¨Îµ´) °µÁºÉ °¤µµ» ¦·µ¥µ¦·¤¸µ¦µµ¦·Â¨³ª´®¥»°¥nµ´Á ¤¸µ¦ªµÂ¨nª
®oµÁ¸É¥ª´µ¦µµ¦·´ ·µ °»¨µ¦´ÊÄn ªÁ¦ºÉ °·Â¨³ÄÎµ´µ ¹É nµµ»¦·
Ã¦Â¦¤¸É ¤¸ª´ ®¥»Å¤nÂn ° · µo ÁÈ ¡´µÃ¦Â¦¤¸É µÎ µÄn ª ° Operation ³Å¤n¤¸
Ã°µÅo®¥»Äª´Áµ¦r -ª´°µ·¥r ª´®¥»´ ´ §¬r Á¡¦µ³nª¸Ê ³¤¸Â Á µo ¤µ¡´Îµª¤µ ª´
®¥» °¡´µn ªÄ®n³¼´Ä®oÂ¨³¤´³¨´ª´ÄÂn¨³Áº° Ê ¹´Â ¸ÉÁ µo ¤µ¡´ÄÃ¦Â¦¤
´«¹¬µ¸É¤µ·´ ·µo°Á µo ³Á¡ºÉ°´Á¨¸É¥nªÁª¨µÄµ¦·´ ·µ´¡´µ°ºÉ
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3. ¨µ¦Á¦¸ ¥Á¸¥ªµ¤¡¹¡°Ä °¼Äo o
´ ·n°µ¦Åo¦´nµ°ÂÂ¨³ª´·µ¦ °
´«¹¬µÄµ¦·´ ·µ®·«¹¬µÄ» ¦·¦· µ¦ ¡ªnµ ¼Äo o
´ ·Ä» ¦·¦· µ¦´Ê 3 ¦³Á£
ÅoÂn »¦·µ¥µ¦· »¦·n°Á¸É¥ª Â¨³»¦·Ã¦Â¦¤ ¤¸ªµ¤¡¹¡°Än°µ¦Åo¦´nµ°ÂÂ¨³
ª´·µ¦ °´«¹¬µÄµ¦·´ ·µ®·«¹¬µÅ¤nÂnµ´ ¹É °¨o°´µª·¥´ ° ¨
¨µ ¤¨ª·  (2555) ¸É«¹¬µÁ¦ºÉ ° ªµ¤¡¹¡°Ä °´«¹¬µ¸É·´ ·µÄ»¦·¦· µ¦µ¤¦³
®·«¹¬µ ÂnÁ¤ºÉ°¡·µ¦µ¦µ¥ °o ¡ªnµ ¼Äo o
´ ·Ä»¦·¦· µ¦¤¸ªµ¤¡¹¡°Än°ª´·µ¦oµ
°µ®µ¦Ânµ´°¥nµ¤¸¥´ Îµ´¸É 0.05 Ã¥¼Äo o
´ ·Ä»¦·Ã¦Â¦¤¤¸ªµ¤¡¹¡°Än°ª´·µ¦
oµ°µ®µ¦¤µ¸É» ( X = 3.47) ¦°¨¤µº° »¦·n°Á¸É¥ª ( X = 3.42) Â¨³»¦·µ¥µ¦· ( X =2.33)
µ¤¨Îµ´ °µÁºÉ °¤µµ» ¦·Ã¦Â¦¤Â¨³» ¦·n°Á¸É¥ªÁÈ » ¦·¸ÉÄ®o¦· µ¦¨¼oµÃ¥Å¤nµ¤µ¦
Îµ®Áª¨µ¸É´ ÁÅoÁ®¤º°» ¦·µ¥µ¦· µ¦·´ ·µÄµ¦´Êoµ¤¸µ¦°°°¡ºÊ¸É µ¦
¦· µ¦³o°Ä®o¦· µ¦ 24 ´ªÉ Ã¤ ¡´µ¸É·´ ·µ³¤¸Áª¨µo°¥¤µÄµ¦®¥»¦´¦³µ°µ®µ¦
Á¡¦µ³o°Å¼Â¨¨¼oµ ®¦º °Â¤o¦³´É ¡´µ¸É·´ ·µ°¥¼£n µ¥ÄÃ¦Â¦¤®¦º °Îµ´µ oµ¤¸¨¼oµ
®¦º °Â Á µo ¤µ¡´ÁÈ Îµª¤µµ¦¦· µ¦nµÇ ³o°¦ªÁ¦È ªÁ¡ºÉ°¦oµªµ¤¡¹¡°ÄÂ¨³£µ¡¨´¬r
¸É¸Ä®o´ °r¦ ´´Êª´·µ¦oµ°µ®µ¦¹ÁÈ ·É ¸ÉµÎ ´Ä» ¦·Ã¦Â¦¤Â¨³» ¦·n°Á¸É¥ª ¹É 
nµµ»¦·µ¥µ¦·¸É¡´µ¤¸Áª¨µ®¥»¡´¸É´ Á µ¦µµ¦Îµµ µ¦µµ¦·¤¸µ¦ªµÂ
¨nª®oµÎµÄ®o¡´µ¤¸Áª¨µÄµ¦®¥»¡´¦´¦³µ°µ®µ¦ Â¨³·´ ·µµ¤Áª¨µ¸ÉµÎ ®
o °Á°Â³µ¨µ¦ª·¥´ Á¡º°É ÎµÅÄo ¦³Ã¥r
1. oµÁ·nµ°Â ¼Äo o
´ ·ª¦¸Ê ÂÄ®o´ ´«¹¬µ¸É·´ ·µ®·«¹¬µÁ µo Ä¹
¨´¬³ °» ¦· ÄÂn¨³¦³Á£ ÁºÉ °µµ¦³°µ¦Å¤n¤¸Ã¥µ¥Äµ¦Ä®onµ°Â
´«¹¬µ ®·«¹¬µ ´Ê¸Ê Ê ¹´¨¦³°µ¦ °Ân°r¦Â¨³µ¦·´ ·µ®·«¹¬µÅ¤nÁ¸ ¥nµ
Äonµ¥ÄÇ
2. oµª´·µ¦°ºÉÇ °µ· nµ°Â´«¹¬µ¦¸ Å·´ ·µ°¡ºÊ¸É®¦º °nµ´®ª´
¦ª¤¹nµ¸É¡´ µ¦³°µ¦ª¦¤¸nµ°Â®¦º °nµÁ¸Ê¥Á¨¸Ê¥Ä®o´ ´«¹¬µÁ¡ºÉ°ÁÈ µ¦ÂnÁµ
£µ¦³nµÄonµ¥ °´«¹¬µ¹É µ°µ¦³´ ®µÁ¦ºÉ °nµÄonµ¥Äµ¦Å·´ ·µ°¡ºÊ¸É
Á¡¦µ³µ¡ºÊ¸É¤¸nµ¦°¸¡¼
3. µ¦³°µ¦ª¦¡·µ¦µnµ°ÂÂ¨³ª´· µ¦n µÇ ¸É µÎ ÁÈ Á¡·É¤Á· ¤Ä®o´
´«¹¬µ °µ· nµ°Â´«¹¬µ ¹ µ nµ¡µ®³ Å-¨´ nµ¸É¡´ Îµ®¦´´«¹¬µnµ´®ª´ nµ
Á¸Ê¥Á¨¸Ê¥¦¸ ·´ ·µ°¡ºÊ¸É nµ¦³´´¤Â¨³¦³´°»´ ·Á®» ®¦º °n ª¨Äµ¦ºÊ°¨·£´r
°°r¦ Á¡ºÉ°ÁÈ  ª´Â¨³Îµ¨´ÄÄ®o´ ´«¹¬µ®·«¹¬µÄµ¦·´ ·µ°¥nµÁÈ¤ªµ¤µ¤µ¦
Â¨³¤¸¦³· ·£µ¡¼» 
4. ®n ª¥µ¸ÉÁ¸É¥ª °o ª¦¦³»¤®µ¦º °Ä®oÁ·ªµ¤Á µo Ä¸É¼o°Ânµ¦³°µ¦Ä
µ¦ÂoÅ ´ ®µÁ¸É¥ª´nµ°ÂÂ¨³ª´·µ¦ °´«¹¬µ®·«¹¬µ¸É·´ ·µÄ»¦·¦· µ¦
Á¡ºÉ°Ä®o´ «¹¬µÅo¦´nµ°ÂÂ¨³ª´·µ¦¸ÉÁ®¤µ³¤
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