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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความต้องการของสถานประกอบการในการ
ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่นักศึกษา 2) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ
เกี่ยวกับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษา กับข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ 
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 

(1) ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการให้นักศึกษามีรู้ด้าน Visual Basic.Net with SQL Server 
ระบบพีแอลซี ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ และด้านกลศาสตร์วิศวกรรม  

(2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง   

(3) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ ด้านคุณธรรม จริยธรรมตามลักษณะ
วิชาชีพ  ด้านความรู้ความสามารถที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการท างาน 
มีความสัมพันธ์กับข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ จ าแนกตามลักษณะทางด้านเพศ ด้านอายุ ด้าน
การศึกษา ด้านแผนก/ฝ่าย ด้านต าแหน่ง ด้านประสบการณ์การท างาน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   
ค าส าคัญ: หลักสูตรระยะสั้น  สถานประกอบการ 
 
Abstract  
 The study aimed to 1) To study the needs of Establishment in the short-term 
training courses for students.  2) To study the characteristics of the establishment of 
Technology graduate student in Faculty of Industrial Technology.  3) To study the 
relationship the characteristics of the establishment with students. The statistics used 
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were frequency, percentage, standard deviation and Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient. The Results:  
 (1)  Most operators want to provide students with the knowledge of the Visual 
Basic.Net with SQL Server, Systems PLC, Microprocessor System , Microcontrollers and 
Engineering Mechanics 
 (2)  To study the characteristics of the establishment  of Technology graduate 
student in Faculty of Industrial Technology  the overall moderate. 
 (3)  The characteristics of the establishment  Moral , professional look, The ability 
to affect the work and the personalities that affect their work relationship with general 
information and non significant at the .05 level. 
Keywords: Short-term training, Courses Establishment 
 
บทน า 

การเติบโตในด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยและการเปิดเขตการค้าเสรี (FTA) รวมถึงการร่วมมือ
ในกลุ่มเศรษฐกิจในย่านเอเชียแปซิฟิก (APEC) เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ประเทศไทยได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
ภายใต้สภาวการณ์การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม ที่มีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนให้บริษัทข้ามชาติมาตั้งฐานการผลิต และประกอบกิจการในประเทศ 
ดังนั้นเพ่ือแสวงหาความได้เปรียบในภาวการณ์แข่งขัน ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจึงมีความต้องการ
บุคลากรที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว และมุ่งสู่โลก
ธุรกิจที่ประสบความส าเร็จจึงต้องพยายามที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็น
ทรัพยากรหลักที่ส าคัญที่องค์กรหรือภาคธุรกิจอุตสาหกรรมต้องการ เพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไป
พร้อมๆ กันได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ เพ่ือตอบสนองความ ต้องการด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ในด้านการจัดการอุตสาหกรรมเข้ามาปฏิบัติงานของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม  

การฝึกอบรม เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
และความช านาญในการปฏิบัติงาน โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถน าความรู้  ตลอดจนทักษะด้านวิชาชีพ
มาประกอบอาชีพอิสระในรูปแบบธุรกิจได้ ในการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ควรได้มีการส ารวจ  
ความต้องการเพ่ือหาความต้องการที่แท้จริง (Training  Need) ก่อน ดังที่พนัส หันนาคินทร์ (2542) 
ได้กล่าวเหตุผลสนับสนุนว่า การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการส าหรับการฝึกอบรมสามารถน าไปใช้ในการ
ออกแบบหลักสูตร หรือวางแผนส าหรับการฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสม   

จากการไปนิเทศนักศึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของอาจารย์ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่ผ่านมา พบว่า ข้อมูลหลายอย่างที่ได้รับกลับมาจากสถานประกอบการเป็นประโยชน์ต่อคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เป็นอย่างยิ่ง ประเด็นเรื่องศาสตร์หรือสาขาวิชาที่จะใช้ในการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
นับเป็นประเด็นที่น่าสนใจ ข้อมูลจากทางสถานประกอบการแสดงถึงการขาดความรู้และความเข้าใจในบาง
สาขาของนักศึกษา ข้อมูลจากสถานประกอบการยังแสดงถึงความต้องการในการพัฒนาทักษะอ่ืนๆ ของ
นักศึกษา เช่น การแสดงความคิดเห็น การน าเสนอผลงาน หรือการพัฒนาบุคลิกภาพอ่ืนๆ ดังนั้นจึงเป็น
เหตุผลหนึ่งให้คณะผู้วิจัยมีความสนใจในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นแก่นักศึกษา  เพ่ือให้การ
บริหารและการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนมีคุณภาพ และเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านบุคลากร
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ในภาคอุตสาหกรรมให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการปฏิบัติงานของภาคธุรกิจ  ซึ่งนับว่าเป็นสิ่ง
ส าคัญมากสิ่งหนึ่ง เพราะจะก่อให้เกิดการยอมรับของผู้ประกอบการและเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
นักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมได้ดีต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความต้องการของสถานประกอบการในการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่
นักศึกษา 

2. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ เกี่ยวกับนักศึกษาหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการเกี่ยวกับนักศึกษา 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ 

ขอบเขตของโครงการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนื้อหา   
การศึกษา เรื่อง ความต้องการในการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นของสถานของประกอบการแก่

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
ผู้ศึกษาได้ก าหนดแนวทางในการศึกษา ซึ่งมีล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ส ารวจเอกสารงานวิจัยและทฤษฏีที่เก่ียวข้องในการวิจัย 
2. สร้างแบบสอบถาม ส าหรับเก็บข้อมูลความต้องการจากสถานประกอบการ 
3. ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
4. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ขอบเขตด้านสถานที่    สถานประกอบการในจังหวัดสงขลา  
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร  คือ  ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการตอบแบบสอบถาม
ของสถานประกอบการจ านวน 63 สถานประกอบการ (อ้างอิงจากสถานที่ฝึกงานของนักศึกษา ปี
การศึกษา 2556) 

 กลุ่มตัวอย่าง  คือ  ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการตอบ
แบบสอบถามของสถานประกอบการจ านวน 53 สถานประกอบการ   โดยมีวิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Yamane, 1973)  โดยใช้สูตร 

2)(1 eN

N
n


  

  

  e        =    ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งก าหนดให้มีร้อยละ 5 
  N        =      ขนาดประชากร 
  n        =       ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
 
 



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาต ิและนานาชาติ ครั้งที่ 7 
23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

1266 | P a g e  

 แทนค่าในสูตรค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง ได้ดังนี ้

   n    =   
)05.0(631

63
2

 

    = 
1575.01

63


 

    = 
1575.1

63  

     

    = 54.43 

 

 เพ่ือให้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างมีความครอบคลุมและสะดวก ผู้วิจัยจึงเก็บตัวอย่าง
ทั้งสิ้นจ านวน 55 สถานประกอบการ แต่ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถเก็บกลุ่มตัวอย่างได้เพียง 53 
สถานประกอบการ เนื่องจากทั้ง 53 ประกอบการให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอย่างครบถ้วน 
 
การสุ่มตวัอยา่ง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการเลือกและสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ซึ่งเป็น
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มีจ านวนน้อย ๆ โดยวิธีการดังนี้ 

1. ก าหนดหมายเลขประจ าตัวสมาชิกให้กับทุกหน่วยประชากร 
2. น าหมายเลขทุกตัวของสมาชิกมาท าเป็นฉลาก 
3. จับฉลากข้ึนมาทีละหมายเลข จนกว่าจะครบจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการ โดยไม่ใส่คืน 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
1. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

สร้างแบบสอบถามเพ่ือการจัดกลุ่มและการจัดระเบียบข้อมูลความต้องการบริษัท 
เพ่ือสรุปประเด็น “ความต้องการของสถานประกอบการในการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น” โดยมีการ
ก าหนดความส าคัญของคุณลักษณะต่างๆ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเกี่ยวข้องกับเพศ 
อายุ การศึกษา แผนก/ฝ่าย ต าแหน่ง และประสบการณ์การท างาน 
  ตอนที่ 2  ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเกี่ยวข้องกับ
ประเภทของการประกอบกิจการ จ านวนพนักงานของสถานประกอบการ จ านวนทุนจดทะเบียน และ
ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของสถานประกอบการ 
  ตอนที่ 3  ความต้องการของสถานประกอบการในการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่
นักศึกษา หลักสูตรที่ต้องการให้จัดฝึกอบรม ประกอบด้วย หลักสูตรด้าน IT และคอมพิวเตอร์หลักสูตร
ด้านอิเลคทรอนิคส์/ไฟฟ้า  และหลักสูตรด้านเทคโนโลยีการผลิต/การจัดการอุตสาหกรรม (ข้อมูลที่น ามา
สร้างแบบสอบถาม มาจากการข้อมูลที่ได้จากข้อเสนอแนะในการฝึกงานของนักศึกษาในปีก่อนหน้า) 
  ตอนที่ 4 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะแบ่งคุณลักษณะออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้าน
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คุณธรรม จริยธรรมตามลักษณะวิชาชีพ ด้านความรู้ความสามารถที่ส่งผลต่อการท างาน และด้าน
บุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการท างาน ซึ่งแบบสอบถามที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้นเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating scale) ม ี5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  
  เกณฑ์การให้คะแนน ใช้คะแนนรวมของแบบสอบถามโดยการวัดความคิดเห็นจะใช้มาตร
วัดของลิเคิร์ท (Likert’s scale) 5 ระดับ (ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์, 2539) มีการให้คะแนนและแปล
ความหมายของระดับคะแนนต่าง ๆ การประเมินระดับความคิดเห็น  ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของบัณฑิต โดยส่วนรวม ใช้คะแนนเฉลี่ยโดยอาศัยเกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอาด (2545) มาจัด
ระดับความคิดเห็น  ดังนี้  
 

 เกณฑ ์  ระดับความคิดเห็น   
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง น้อยที่สุด 

 
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  2.1 วิเคราะห์ระดับความต้องการของสถานประกอบการในการฝึกอบรมหลักสูตรระยะ

สั้นแก่นักศึกษา โดยค านวณค่าความถี่และค่าร้อยละ 
 2.2 วิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยค านวณหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  
  2.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการที่มีต่อ
นักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ โดย
หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 
ผลการวิจัย 

1. ความต้องการของสถานประกอบการในการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่นักศึกษา  พบว่า 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการให้นักศึกษามีรู้ด้าน Visual Basic.Net with SQL Server ร้อยละ 98.1 
ระบบพีแอลซี และระบบไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ ร้อยละ 96.2 และด้านกลศาสตร์
วิศวกรรม ร้อยละ 96.2 

2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการเกี่ยวกับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
( =3.013) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการท างาน ( =3.104) รองลงมาคือ
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ด้านคุณธรรม จริยธรรมตามลักษณะวิชาชีพ (  = 3.008) และด้านความรู้ความสามารถที่ส่งผลต่อการ
ท างาน (  = 2.927) ตามล าดับ แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์  S.D. ระดับ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมตามลักษณะวิชาชีพ 3.008 0.457 ปานกลาง 
ด้านความรู้ความสามารถท่ีส่งผลต่อการท างาน  2.927 0.543 ปานกลาง 
ด้านบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการท างาน 3.104 0.516 ปานกลาง 
 ภาพรวม 3.013 0.505 ปานกลาง 

3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ ด้านคุณธรรม จริยธรรมตามลักษณะวิชาชีพ 
ด้านความรู้ความสามารถที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการท างานมีความสัมพันธ์ 
กับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามลักษณะทางด้านเพศ ด้านอายุด้านการศึกษา ด้านแผนก/
ฝ่าย ด้านต าแหน่ง ด้านประสบการณ์การท างาน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี  2 ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษา หลักสูตร 
 เทคโนโลยีบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
   กับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตัวแปร คุณลักษณะ P 
เพศ ด้านคุณธรรม จริยธรรมตามลักษณะวิชาชีพ  -0.243 
 ด้านความรู้ความสามารถท่ีส่งผลต่อการท างาน  -0.123 
 ด้านบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการท างาน  -0.268 
อายุ ด้านคุณธรรม จริยธรรมตามลักษณะวิชาชีพ  -0.042 
 ด้านความรู้ความสามารถท่ีส่งผลต่อการท างาน  0.763 
 ด้านบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการท างาน  0.034 
การศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรมตามลักษณะวิชาชีพ  0.083 
 ด้านความรู้ความสามารถท่ีส่งผลต่อการท างาน  -0.031 
 ด้านบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการท างาน  -0.032 
แผนก/ฝ่าย ด้านคุณธรรม จริยธรรมตามลักษณะวิชาชีพ  -0.019 
 ด้านความรู้ความสามารถท่ีส่งผลต่อการท างาน  0.040 
 ด้านบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการท างาน  -0.157 
ต าแหน่ง ด้านคุณธรรม จริยธรรมตามลักษณะวิชาชีพ  -0.100 
 ด้านความรู้ความสามารถท่ีส่งผลต่อการท างาน  0.019 
 ด้านบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการท างาน  -0.041 
ประสบการณ์การท างาน    ด้านคุณธรรม จริยธรรมตามลักษณะวิชาชีพ  0.105 
 ด้านความรู้ความสามารถท่ีส่งผลต่อการท างาน  -0.051 
 ด้านบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการท างาน  0.022 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเรื่องความต้องการในการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นของสถานประกอบการแก่
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
พบว่า   

1. ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการให้นักศึกษามีรู้ด้าน Visual Basic.Net with SQL Server 
ระบบพีแอลซี และระบบไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ และด้านกลศาสตร์วิศวกรรม   

2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
[ด้านบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการท างาน (  = 3.104) ด้านคุณธรรม จริยธรรมตามลักษณะวิชาชีพ (   = 
3.008) ด้านความรู้ความสามารถท่ีส่งผลต่อการท างาน (  = 2.927) ตามล าดับ] 

3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ  มีความสัมพันธ์กับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
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