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บทคดัย่อ (ABSTRACT) 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ทางบริษทัสามารถเลือกสรรลานตูค้อนเทนเนอร์เปล่าไดอ้ย่าง

เหมาะสม ช่วยให้ทราบถึงความตอ้งการของบริษทัท่ีใช้บริการลานตูค้อนเทนเนอร์เปล่าแต่ละลาน อีกทั้ง

ช่วยให้ทราบถึงปริมาณการใช้บริการลานตูค้อนเทนเนอร์เปล่าในแต่ละปีของบริษทั ซ่ึงในปัจจุบนัยงัไม่มี

การจดัสรรการใช้บริการลานตูค้อนเทนเนอร์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งไม่ทราบว่าในแต่ละปีมีปริมาณตู้

ทั้งหมดเท่าไร และมีกระจายตูค้อนเทนเนอร์ไปไวท่ี้ลานตูไ้หนเท่าไรบา้ง ผูว้จิยัจึงเสนอเทคนิคการพยากรณ์

ท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดในการพยากรณ์ 

ผลการศึกษาพบวา่ การพยากรณ์โดยวิธีหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีอยา่งง่าย โดยก าหนดให้ n = 3 และ n = 

9, วิธีการหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วงน ้าหนกั โดย ก าหนด n = 4 และวิธีการหาค่าปรับเรียบแบบเอ็กโปเนน

เชียล โดยก าหนด α = 0.2 มีค่าความคลาดเคล่ือนนอ้ยสุดอยูท่ี่ ร้อยละ 97.41, ร้อยละ 16.84, ร้อยละ 408.48 

และ ร้อยละ 93.59 ให้ค่าพยากรณ์ปริมาณตูค้อนเทนเนอร์ท่ีลาน TID, D DEPOT BKK, LID และ D DEPOT 

LCH เท่ากบั 5 ตูค้อนเทนเนอร์, 57 ตูค้อนเทนเนอร์, 56 ตูค้อนเทนเนอร์ และ 60 ตูค้อนเทนเนอร์ ตามล าดบั 

เม่ือน าผลพยากรณ์เปรียบเทียบกบัปริมาณท่ีแทจ้ริง พบวา่ มีค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ีย อยูท่ี่ ร้อยละ 15.08 ซ่ึง

เป็นค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดแ้ละสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์ปริมาณในการใชบ้ริการ

ลานตูค้อนเทนเนอร์เปล่าในอนาคตต่อไปได ้  

1. บทน า (INTRODUCTION) 

 ปัจจุบนัสภาวะทางเศรษฐกิจของโลกมีสภาพการแข่งขนัของผูป้ระกอบการค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะ

ทางดา้นธุรกิจการขนส่งสินคา้ทางเรือระหว่างประเทศ เป็นธุรกิจขา้มชาติท่ีเขา้มามีบทบาทอย่างมากต่อ

ระบบเศรษฐกิจของโลก โดยปัจจุบนัการรับขนสินคา้ทางทะเลดว้ยตูค้อนเทนเนอร์  เร่ิมเขา้มามีบทบาทใน

เร่ืองของการแยง่ส่วนแบ่งทางการตลาดมากยิ่งข้ึน ซ่ึงก่อนหนา้น้ีมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนในทุกๆปี แต่ภายหลงัมา

น้ี อาจจะมีการเพิ่มท่ีสูงข้ึน โดยมีเหตุผลมาจากการเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ท่ีมีการระบาดในช่วงปลายปี 2019 จนถึงปัจจุบนั ท่ีมีการแพร่ระบาดและมียอดผูติ้ดเช้ือเพิ่มข้ึน

ในทุกๆวนัทัว่โลก 



การขนส่งและโลจิสติกส์ ไดส้ร้างบทบาทส าคญัเป็นอยา่งมากต่อการด ารงชีวิตของผูค้นในช่วงการ

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีทุกคนตอ้งปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการใชชี้วิตประจ าวนั 

รวมไปถึงการใช้ชีวิตแบบ New Normal เป็นแนวทางท่ีหลาย ๆ คนจะตอ้งปรับเปล่ียนรูปแบบวิถีชีวิตไป

พร้อมกนัทัว่โลก ในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพราะเหตุน้ีเองท าให้ธุรกิจ

การขนส่งไดรั้บความนิยมเพิ่มสูงข้ึนจากปี  

ดงันั้นการบริการขนส่งสินคา้และโลจิสติกส์จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการวางแผนในการบริหารธุรกิจ เพื่อ

รับมือกบัอุปสงคท่ี์เพิ่มสูงข้ึนและส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ีสุด คือ ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งมีมาตราการณ์ในการรับมือกบัการ

แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อใหมี้การขนส่งสินคา้ท่ีปลอดภยั ปลอดเช้ือ อีกทั้งยงัคงตอ้งรักษา

มาตราฐานในการจดัส่งสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 
     การพยากรณ์ปริมาณในการใชบ้ริการลานตูค้อนเทนเนอร์เปล่า จ  าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ใจในเร่ืองของส่ิง

ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัจึงศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัต่างๆในอดีตท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงเคร่ืองมือ

ต่างๆท่ีใชใ้นการพยากรณ์ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

   ทิวสน ศรีหะ (2557) ท าการศึกษาเก่ียวกบัการหาจุดเหมาะสมในการเคล่ือนยา้ยตูค้อนเทนเนอร์เปล่า

จากท่าเรือแหลมฉบงัเขา้ลานตู ้กรณีศึกษา บริษทัเอบีซี โดยมีจุดประสงคเ์พื่อหาจุดเหมาะสมในการจดัสรรตู้

คอนเทนเนอร์เปล่าจากท่าเรือแหลมฉบงัเขา้ลานตูแ้ต่ละแห่งท่ีบริษทัใชบ้ริการโดยไดมี้การเลือกใชว้ธีิในการ

พยากรณ์ คือ วธีิปรับเรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล และวธีิการหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีอยา่งง่าย ผลการศึกษาพบวา่ 

ตน้ทุนการขนส่งรวมท่ีสามารถประหยดัไดใ้นปี 2556 คิดเป็น 507,319 หรือลดลงประมาณร้อยละ 4.60 อีก

ทั้งยงัเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการใช้ตูค้อนเทนเนอร์เปล่าไดถึ้งร้อยละ 38.90 ใน

ภาพรวม 

ธีระพงษ ์ทบัพรและคณะ (2561) ท าการศึกษาการวจิยัเก่ียวกบัการพยากรณ์ยอดขายและการบริหาร

สินคา้คงคลงัของสินคา้คางหมึกยกัษ์แช่แข็ง : บริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั มหาชน โดยไดเ้ลือกใช้วิธีการ

พยากรณ์หาค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ซ่ึงท าการใชว้ิธีการพยากรณ์โดยวธีิค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ท านายยอดขายเพื่อ

เป็นขอ้มูลน าเขา้ในการก าหนดนโยบายสินคา้คงคลงั เพื่อใชก้ าหนดขนาดการสั่งซ้ือท่ีประหยดัโดยพิจารณา

ตน้ทุน สินคา้ขาดมือ ขนาดการสั่งซ้ือท่ีประหยดัอยูท่ี่ 5.59 - 6.89 ตนัต่อคร้ัง ขนาดการสั่งซ้ือท่ีประหยดัโดย

ไม่พิจารณาตน้ทุนสินคา้ ขาดมือ 4.53 - 5.53 ตนัต่อคร้ัง จุดสั่งซ้ือสินคา้ซ ้ าเม่ือระดบัสินคา้คงคลงัเหลือท่ี 

114.17 ตนั เม่ือท าการพิจารณาตน้ทุนสินคา้ คงคลงั ผลการศึกษาพบวา่ การน าการพยากรณ์ยอดขายดว้ยวิธี

ค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัไปเป็นฐานขอ้มูล สามารถลดตน้ทุนสินคา้คงคลงัได ้จากเดิม 33,175 บาท เป็น 31,456 

บาท เป็นจ านวนเงิน 1,718 บาท ในช่วงระยะเวลา 7 เดือน 



 นพพล คณากรยิ่งยง และเจริญชยั โขมพตัราภรณ์ (2560) ศึกษาเก่ียวกบัการพยากรณ์ของอุปสงค์

หลายรูปแบบและการสั่งซ้ือแบบตูค้อนเทนเนอร์ท่ีเหมาะสม กรณีศึกษา อุปกรณ์ออกก าลงักายน าเขา้ มี

วตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาการหาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม โดยเร่ิมจากการจดักลุ่มแยกประเภทของ สินคา้

ดว้ยประเภทของอุปสงค ์(Demand Type) จากนั้นใช้ วิธีการพยากรณ์ (Forecasting) ความตอ้งการใช้สินคา้ 

โดยเลือกใช้วิธีการพยากรณ์ทั้งหมด 4 วิธี คือ 1.การพยากรณ์โดยวิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 2.การพยากรณ์แบบ

ปรับเรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลอย่างง่าย 3.วิธี Croston และ4.วิธี Syntetos and Boylan  เพื่อประเมินความ

ตอ้งการท่ีน่าจะเกิดข้ึนในอนาคต ภายใตเ้ง่ือนไขความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีลกัษณะไม่แน่นอนทั้งปริมาณ

และเวลาท่ีเกิดอุปสงค์ นอกจากน้ียงัมีเง่ือนไขอ่ืนๆ ทั้งเวลาน าท่ีไม่แน่นอน เงินทุน ขอ้จ ากดัท่ีเกิดจากการ

ขนส่งโดยใชตู้ค้อนเทนเนอร์ และเงินทุนในการสั่งซ้ือ โดยก าหนดเป็นตวัแบบทางคณิตศาสตร์และใช ้Excel 

Solver ในการแกปั้ญหา เพื่อใหเ้กิดตน้ทุนในการสั่งซ้ือสินคา้ในแต่ละคร้ังท่ีต ่าท่ีสุด 

3. วธิีการวจิัย (RESEARCH METHODOLOGY) 
 ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลดิบท่ีไดม้าจากฝ่าย Operations ทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อท าการเลือก
หาเทคนิคท่ีจะใชใ้นการพยากรณ์ท่ีเหมาะสม โดยมีขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1. หลงัจากท่ีไดข้อ้มูลดิบมานั้น ผูว้จิยัท าการคดัแยกขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท าวจิยั เพื่อท่ีจะได้
มีความสะดวกและรวดเร็ว รวมไปถึงความถูกตอ้งในการท าวจิยั  

2. เก็บรวบรวมขอ้มูลปริมาณตูค้อนเทนเนอร์ท่ีใชบ้ริการลานตูค้อนเทนเนอร์เปล่า ในปี 2563 เพื่อใช้
ในการหาเทคนิคการพยากรณ์ 
 3. ผูว้จิยัท  าการพยากรณ์ขอ้มูล ดว้ยเทคนิคการพยากรณ์รูปแบบอนุกรมเวลา 
 4. ท าการพยากรณ์ปริมาณตูค้อนเทนเนอร์ท่ีใชบ้ริการลานตูค้อนเทนเนอร์เปล่า ในปี 2564 
 5. เม่ือท าการพยากรณ์แลว้เสร็จ น าค่าท่ีไดข้องทุกวิธีมาเปรียบเทียบหาความแม่นย  าในการพยากรณ์
ดว้ยวธีิ MAPE เพื่อหาเทคนิคการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด  

6. เปรียบเทียบค่า MAPE ท่ีไดข้องแต่ละขอ้มูล 
 7. สรุปผลการวจิยั 

4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

  ผูว้ิจยัจะท าการแสดงผลของการด าเนินงาน โดยใชเ้ทคนิคการพยากรณ์รูปแบบอนุกรมเวลามาช่วย 

ในการพยากรณ์ปริมาณในการใชบ้ริการลานตูค้อนเทนเนอร์เปล่า ของบริษทั อินฟินิต้ี ชิปป้ิง (ประเทศไทย) 

จ ากดั หลงัจากท่ีไดค้่าพยากรณ์มาเป็นขอ้มูลและไดมี้การวิเคราะห์ขอ้มูลแลว้ ผลของการวิเคราะห์จะไดด้งั

รายละเอียดต่อไปน้ี 

1. การพยากรณ์ปริมาณการใชบ้ริการลานตูค้อนเทนเนอร์เปล่า ดว้ยวธีิอนุกรมเวลา 



ท าการเลือกใชเ้ทคนิคการพยากรณ์ 3 วธีิ ไดแ้ก่ 

1.1 วธีิการหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving averages) 

1.2 การหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วงน ้าหนกั (Weighted moving average) 

1.3 วธีิการหาค่าปรับเรียบแบบเอก็ซ์โปเนนเชียล (Exponential smoothing) 

2. หาค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ ดว้ยวธีิ MAPE 

หลงัจากท่ีไดมี้การใช้เทคนิคการพยากรณ์ทั้ง 3 เทคนิคเขา้มาช่วยแลว้นั้น ค่าการพยากรณ์ท่ีได ้จะ

น ามาหาค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียของการพยากรณ์ 

3. เลือกวธีิท่ีมีค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ีนอ้ยท่ีสุด  

เม่ือไดมี้การหาค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียของทุกวิธีออกมาแลว้นั้น จะท าการเลือกเฉพาะขอ้มูลท่ีมี

ค่าความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุดของแต่ละวธีิท่ีพยากรณ์ในแต่ละลาน เพื่อใชใ้นการพยากรณ์ 

4. ค่าพยากรณ์ปริมาณในการใชบ้ริการลานตูค้อนเทนเนอร์เปล่าในเดือนมกราคม 2564 

เม่ือทราบเทคนิคการพยากรณ์ท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดในการน ามาพยากรณ์แลว้ จากนั้นน ามาหาค่า

พยากรณ์ปริมาณในการใชบ้ริการลานตูค้อนเทนเนอร์เปล่าในเดือนมกราคม 2564 แบบแยกลานตูค้อนเทน

เนอร์เปล่า มีผลดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

5. เปรียบเทียบค่าพยากรณ์กบัค่าจริงท่ีเกิดข้ึนในเดือนมกราคม ปี 2564 

เม่ือไดค้่าพยากรณ์และปริมาณท่ีแทจ้ริงแลว้นั้น น าค่าพยากรณ์ท่ีไดม้าเทียบกบัค่าปริมาณท่ีแทจ้ริง

ของเดือนมกราคม ปี 2564 เพื่อหาค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียของค่าพยากรณ์และค่าจริง โดยผลของค่าความ

คลาดเคล่ือนเฉล่ียของค่าพยากรณ์และค่าจริงนั้น มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ ร้อยละ 15.08 โดยผลของค่าเฉล่ียท่ีไดน้ั้นมี

ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้จึงสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์ปริมาณในการใชบ้ริการลานตู้

คอนเทนเนอร์เปล่าในอนาคตต่อไปได ้

5.อภิปรายและสรุปผลการวจิัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 

การพยากรณ์ปริมาณในการใชบ้ริการลานตูค้อนเทนเนอร์เปล่า ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูล

ของบริษทัท่ีมีความจ าเป็นในการท าวิจยั ซ่ึงมีขอ้มูล คือ ปริมาณตูค้อนเทนเนอร์แบบแยกแต่ละลาน ท่ีทาง

TID D DEPOT BKK LID D DEPOT LCH
มกราคม 5 57 56 60

เดือน
ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์เปล่าแยกลาน มกราคม ปี 2564



บริษทัใชบ้ริการในปัจจุบนัทั้งหมด 4 ลานตูค้อนเทนเนอร์ดว้ยกนั ประกอบไปดว้ย 1. ลานตู ้TID 2. ลานตู ้D 

DEPOT BKK 3. ลานตู้ LID และ 4. ลานตู ้D DEPOT LCH โดยขอ้มูลขนาดของตู้สินค้าทั้ งหมด จะใช้ตู้

สินค้าขนาดมาตรฐานของทางบริษทัท่ีให้บริการ ได้แก่ ขนาด 20’GP 40’GP และ 40’HC เม่ือได้ข้อมูล

มาแลว้นั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าพยากรณ์ปริมาณในการใชบ้ริการลานตูค้อนเทนเนอร์เปล่า จากนั้นท าการหาค่า

ความคลาดเคล่ือนและเปรียบเทียบหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์ ผูว้ิจยัขอ

สรุปผลและขอ้เสนอแนะจากการศึกษาท่ีไดด้งัน้ี 
1. ปริมาณตูค้อนเทนเนอร์ท่ีน าไปไวท่ี้ลานตูค้อนเทนเนอร์ TID  

เทคนิคการพยากรณ์ท่ีมีค่าความคลาดเคล่ือนน้อยท่ีสุด คือ การพยากรณ์โดยวิธีการหาค่าเฉล่ีย

เคล่ือนท่ีอย่างง่าย โดย n = 3 มีค่าความคลาดเคล่ือนอยูท่ี่ ร้อยละ 97.41 และผลพยากรณ์ปริมาณตูค้อนเทน

เนอร์ท่ีน าไปไวท่ี้ลาน TID ในเดือนมกราคม ปี 2564 คือ 5 ตูค้อนเทนเนอร์ 

2. ปริมาณตูค้อนเทนเนอร์ท่ีน าไปไวท่ี้ลานตูค้อนเทนเนอร์ D DEPOT BKK 

 เทคนิคการพยากรณ์ท่ีมีค่าความคลาดเคล่ือนน้อยท่ีสุด คือ การพยากรณ์โดยวิธีการหาค่าเฉล่ีย

เคล่ือนท่ีอย่างง่าย โดย n = 9 มีค่าความคลาดเคล่ือนอยูท่ี่ ร้อยละ 16.84 และผลพยากรณ์ปริมาณตูค้อนเทน

เนอร์ท่ีน าไปไวท่ี้ลาน D DEPOT BKK ในเดือนมกราคม ปี 2564 คือ 57 ตูค้อนเทนเนอร์ 

3. ปริมาณตูค้อนเทนเนอร์ท่ีน าไปไวท่ี้ลานตูค้อนเทนเนอร์ LID 

  เทคนิคการพยากรณ์ท่ีมีค่าความคลาดเคล่ือนน้อยท่ีสุด คือ การพยากรณ์โดยวิธีการหาค่าเฉล่ีย

เคล่ือนท่ีแบบถ่วงน ้ าหนกั โดย n = 4 มีค่าความคลาดเคล่ือนอยูท่ี่ ร้อยละ 408.48 และผลพยากรณ์ปริมาณตู้

คอนเทนเนอร์ท่ีน าไปไวท่ี้ลาน LID ในเดือนมกราคม ปี 2564 คือ 56 ตูค้อนเทนเนอร์ 

4. ปริมาณตูค้อนเทนเนอร์ท่ีน าไปไวท่ี้ลานตูค้อนเทนเนอร์ D DEPOT LCH 

 เทคนิคการพยากรณ์ท่ีมีค่าความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด คือ การพยากรณ์โดยวิธีการหาค่าปรับเรียบ

แบบเอ็กโปเนนเชียล โดย α = 0.2 มีค่าความคลาดเคล่ือนอยูท่ี่ ร้อยละ 93.59 และผลพยากรณ์ปริมาณตูค้อน

เทนเนอร์ท่ีน าไปไวท่ี้ลาน D DEPOT LCH ในเดือนมกราคม ปี 2564 คือ 66 ตูค้อนเทนเนอร์ 
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ค่าพยากรณ์ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ทีน่ าไปวางไว้ทีล่านตู้เปล่า 
ในเดอืนมกราคม ปี 2564



6. กติติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์และสนับสนุนของบุคคลต่างๆหลายท่าน  

ขา้พเจา้ขอกล่าวถึงบุคคลเหล่านั้น ณ ท่ีน้ี เพื่อแสดงความขอบคุณเป็นอยา่งสูง 

 ขอขอบคุณ อาจารยสุ์พรรณี  สวนอินทร์ อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีกรุณาใหค้  าปรึกษา ค าแนะน า ตลอดจน

แนวทางอนัเป็นความรู้ต่อการศึกษาในคร้ังน้ี นอกจากน้ีขา้พเจา้ขอขอบคุณอาจารยทุ์กท่านท่ีไดถ่้ายทอดวิชา

ความรู้อนัเป็นประโยชน์ต่อการน ามาประยกุตใ์ชใ้นการท าวจิยัและการท างานจริง 

 ขอขอบคุณ นายณภทัร  กระต่ายทอง หวัหนา้งานในแผนก Operations ท่ีให้ความรู้และสนบัสนุน

ขอ้มูลต่างๆท่ีจ าเป็นต่อการศึกษา ขอบคุณพี่ๆพนกังานในบริษทั อินฟินิต้ี ชิปป้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีคอย

ใหค้วามรู้ ค  าแนะน า อีกทั้งช่วยเหลือในส่ิงต่างๆ ตลอดระยะเวลาการฝึกสหกิจ 

 ขอขอบคุณ เพื่อน สาขาการจดัการอุตสาหกรรมพาณิชยนาว ีภาคปกติ ท่ีคอยช่วยเหลือ ใหค้  าปรึกษา

ดีๆ ในการท าวจิยัฉบบัน้ี 

คุณค่าทั้งหลายท่ีไดรั้บจากรายงานฝึกสหกิจฉบบัน้ี  ผูเ้ขียนขอมอบเป็นกตญัญูกตเวที แก่ครอบครัว 

อาจารย ์ มิตรสหาย รวมทั้งผูมี้พระคุณทุกท่านท่ีให้การสนบัสนุนการศึกษามาโดยตลอด หากการจดัท าวิจยั

ฉบบัน้ีมีขอ้ผดิพลาดประการใด ขา้พเจา้ขอนอ้มรับไว ้ณ ท่ีน้ี 
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