
การปรับปรุงพืน้ที่ท างาน 

บริษัท วนัไฮไลท์(ประเทศไทย) จ ากดั 

นายปัญญา วราภาสกุล รหัสนิสิต 60090127,  อาจารย์ทีป่รึกษา สุพรรณ ีสวนอินทร์ 

1. บทคดัย่อ 

วิจยัเล่มน้ี เป็นวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงพ้ืนท่ีท างาน บริษทั วนัไฮไลท์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยผูว้ิจยัมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสภาพแวดลอ้มภายในและแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในออฟฟิศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดต่อประสานงานของแต่

ละแผนก ทางผูว้ิจยัไดมี้การปรับปรุงพ้ืนท่ีท่ีท างานโดยการออกแบบ Layout ของแต่ละแผนกใหม่โดยมีการน าทฤษฎีท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ Layout มาออกแบบเพ่ือความรวดเร็วของการไหลของขอ้มูลและความสะดวกในเขา้ไปติดต่อของ

แต่ละแผนก ซ่ึงใช้แนวคิดและทฤษฎีแผนผงัความสัมพนัธ์ (The Relationship Chart) ท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกแบบของ

ออฟฟิศหรือโรงงาน และออกแบบสอบถามสัมภาษณ์เชิงกลุ่ม (Group Interview) มาส ารวจและท าการวิเคราะห์ขอ้มูล

เพื่อให้ไดต้ามหลกัการณ์หรือทฤษฎีแผนผงัความสัมพนัธ์ (The Relationship Chart) พร้อมท าการสรุปผลพร้อมขอความ

คิดเห็นกบัพนักงานในออฟฟิศถึงผลของการวิเคราะห์ขอ้มูลว่าสามารถช่วยในเร่ืองของการเดินทางติดต่อประสานงาน

ไดม้ากข้ึนหรือไม่ กรณีศึกษาคร้ังน้ี ผลท่ีไดส้ามารถช่วยลดการเดินทางติดต่อและเพ่ิมความสะดวกต่อพนกังาน มีการไหล

ของขอ้มูลไดเ้ร็วจากเดิมมากข้ึน 

2. บทน า  

 เน่ืองจากแผนก CS INBOUND จะตอ้งติดต่อกบัแผนก DOCUMENT INBOUND อยู่ตลอด จึงท าให้ตอ้งมีการ

เดินไปหาแผนก DOCUMENT INBOUND ซ่ึงต้องเดินผ่านแผนก SALE INBOUND ก่อนจะถึงแผนก DOCUMENT 

INBOUND นอกจากแผนก CS INBOUND ท่ีตอ้งติดต่อกบั DOCUMENT INBOUND แลว้ ยงัมีอีกหลายแผนกท่ียงัมีปัญหา

ในเร่ืองการติดต่อไปยงัแผนกอ่ืนท่ีตอ้งใชเ้วลามากและเป็นอุปสรรคในการไหลของขอ้มูล โดยทางผูว้จิยัไดท่ี้วตัถุประสงค์
เพ่ือจะปรับปรุงพ้ืนท่ีการปรับปรุงพ้ืนท่ีท างาน บริษทั วนัไฮไลท(์ประเทศไทย) จ ากดั ดงัน้ี 

 2.1. เพ่ือจดัการพ้ืนท่ีของออฟฟิศและการวางของอุปกรณ์ต่างๆวา่ควรจะวางตรงไหนเพ่ืออ านวยความสะดวกและ
ควรจดัวางอยา่งไรเพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่พนกังาน 

 2.2. การดดัแปลงพ้ืนท่ีในออฟฟิศเพ่ือสร้างบรรยากาศในการท างาน ตามแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2.3. เพื่อศึกษาการจดัวางต าแหน่งของแต่ละแผนกภายในออฟฟิศบริษทั วนัไฮไลท(์ประเทศไทย) จ ากดั 

ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ มีดงัน้ี 

2.4. เพ่ือทราบถึงวิธีการจดัวางโต๊ะท างานให้เหมาะสมกบัพ้ืนท่ีและการสร้างบรรยากาศในการท างานเพ่ือให้
พนกังานมีแรงบนัดาลใจในการท างานมากยิง่ข้ึน 



2.5. สามารถออกแบบการจดัวางไดต้ามท่ีผูอ้อกแบบตอ้งการเพ่ือสร้างความแปลกใหม่ของห้องในรูปแบบต่างๆ  
ตามแนวคิดหรือทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.ทบทวนวรรณกรรม 

 ในการท าวจิยัเล่มน้ี ทางผูว้จิยัไดใ้ชท้ฤษฎีของการจดัวาง Layout ซ่ึงจะมีการอา้งอิงตามหลกัการณ์ดงัน้ี 

กมลพรรณ พยับ (2557)  เน่ืองจากสภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงในปัจจุบนั ท าให้หลากหลายธุรกิจจ าเป็นตอ้งเร่ง 

พฒันาปรับปรุงกิจการของตนเอง บางบริษทัท่ีมีระยะเวลาการด าเนินการมายาวนานก็ จ าเป็นตอ้งท้ิงรูปแบบเก่า ในบริหาร

จดัการในกิจการ ปรับตวัเปิดทศันคติท่ีกวา้งมากข้ึน เพ่ือ พฒันาปรับปรุงกิจการให้ก้าวหน้าและทนคู่แข่งขนั ณ.สภาวะ

เศรษฐกิจในปัจจุบนั บริษทั AAA อินดสัตรี จ ากดั ก็เช่นกนั กิจการของบริษทัมีการด าเนินการต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลา 

ยาวนานกว่า 20 ปี ณ.ปัจจุบนัทางกิจการมีรูปแบบการบริหารจดัการท่ียงัไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีผูเ้ช่ียวชาญคอยช่วยให้

ค  าปรึกษาในการปรับปรุงพฒันาอยา่งเป็นระบบและถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ โดยปัญหาของทางบริษทัคือไม่มีการจดัวาง 

layout ในโรงงานไดอ้ยา่งเป็นสัดส่วนไม่วา่จะเป็น วตัถุดิบ,สินคา้ระหว่างผลิต,สินคา้ส าเร็จรูป และ ของเสียในส่วนต่างๆ 

เพราะเหตุน้ีจึงท าให้ในกระบวณการต่างๆมีการจดัวางอย่างไม่เป็นสัดส่วนและไม่เป็นระเบียบ จึงท าให้ในกระบวณการ

ต่างๆในการท างานมีประสิทธิภาพนอ้ย ทั้งในดา้นเวลา แรงงาน และอ่ืนๆ ซ่ึงถา้หากมีการออกแบบหรือวางผงัท่ีดีจะช่วยลด

ตน้ทุนในการบริหารงานท่ีต ่าลง การท างานมีความสะดวก ท าให้คุณภาพชีวิตมีประสิทธิภาพมากข้ึน ใชเ้น้ือท่ีส่วนท่ีเป็น

พ้ืนท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในเชิงเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะผลิตภณัฑท่ี์อยูใ่นตลาดการแข่งขนั ทาง

ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นความส าคญัของการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการท างานของกิจการให้มีกระบวนการการไหลใน
การท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

วิทยา คาระคา (2559) นอกจากมีการปรับปรุงกระบวณการการไหลของการท างานแลว้ ในการด าเนินธุรกิจใน

ด้านอุตสาหกรรมก็เช่นกัน ในหน่วยงานแผนกสินค้า(warehouse)  ซ่ึงถือว่าเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหน่ึงท่ีมี

ความส าคญัในการจัดเก็บสินคา้ ไม่ว่าจะเป็นสินคา้ประเภทวตัถุดิบ (Raw materials) หรือช้ินงานท่ีรอน าไปผลิตหรือ

ประกอบในขั้นตอนต่อไป, สินคา้ประเภทพร้อมใชง้าน (Finish goods) หรือสินคา้ท่ีจดัซ้ือเขา้มาซ่ึงพร้อมใชง้านหรือใชป้ระ

โยชน์ไดเ้ลย หรือ แมก้ระทัง่อุปกรณ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการบ ารุงรักษาหรือใชใ้นการผลิต ซ่ึงอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งมวล ท่ีมี

การจัดซ้ือเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการสั่งซ้ือจากภายในประเทศหรือน าเข้ามาจากต่างประเทศก็ตาม หน่วยงานคลังสินค้า 

(warehouse department) จึงเป็นหน่วยงานขององคก์รนั้นๆ ในการจดัเก็บและรักษาจนกระทัง่ถึงขั้นตอนในการจ่ายไปให้
หน่วยงานฝ่ายผลิตผูใ้ชง้านต่อไป  

ธนัญญา วสุศรี และวลยัลกัษณ์ อตัธีรวงศ์ (2553)   เม่ือมีการจดัเก็บหรือรักษาสินคา้ในคลงัสินคา้เพ่ือส ารองสินคา้

คงคลงัในปริมาณท่ีเหมาะสมจะช่วยลดความเส่ียงจากความแปรผนัของอุปสงค์และอุปทานของการด าเนินงานระหว่าง

หน่วยงานต่างๆ ให้เช่ือมต่อกนัได ้ส าหรับหลกัการในการบริหารคลงัสินคา้ (Warehouse) ล าดบัแรกตอ้งเขา้ใจสินคา้แต่ละ

ชนิดเพ่ือสามารถจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสม ไม่ท าท าให้เกิดความเสียหายโดยนโยบายการวางแผนการท างานขององคก์ร จะ

เป็นการก าหนดวิธีการบริหารการจดัการคลงัสินคา้รวมทั้งเป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์ในการสตอ็กสินคา้ ซ่ึงจะเป็น
ฟันเฟืองหลกัใหบ้ริษทันั้นๆ สามารถผลิตสินคา้เพียงพอ และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้ 



4. วธีิการวจิยั  

 งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาโดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์ สังเกตสภาพแวดลอ้ม และน าขอ้มูลท่ีสัมภาษณ์ท าการวิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ เพ่ือแกไ้ขการวาง Layout ของออฟฟิศ เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และลดขั้นตอนในการท างานลง โดยทาง
ผูว้จิยัไดส้รุปขั้นตอนในการศึกษาดงัน้ี 

4.1. การศึกษาสภาพปัจจุบนั 

 พ่ืนท่ี บริษทั วนัไฮไลท์(ประเทศไทย) จ ากัด มีทั้ งหมด 2 ฝ่ัง ฝ่ัง A มีทั้ งหมด 4 แผนก คือ Account, Customer 

Service Inbound, Sale Inbound  และ  Document Outbound. ฝ่ั ง  B มีทั้ งหมด  4 แผนก คือ  Equipment, Logistics, Sale 

Outbound และ Customer Service Outbound. นอกจากน้ีทั้งฝ่ัง A และ B จะมีพ้ืนท่ีพิเศษส าหรับผูบ้ริหารในแต่ละแผนก โดย

ฝ่ัง A จะมีดังน้ี Human Resource, Vice President และ General Management of Financial. ฝ่ัง B จะมีดังน้ี Vice President, 

Marketing Representative และ General Management of Marketing. ในทางกายภาพของออฟฟิศฝ่ัง A จะมีโต๊ะท างาน

ทั้งหมด  6 แถว โดยแถวแผนก Account มีทั้ งหมด 9 ตวั, แผนก Customer Service Inbound มีทั้ งหมด 4 ตวั, แผนก Sale 

Inbound มีทั้ งหมด 7 ตวั,  แผนก Document Inbound มีทั้ งหมด 7 ตวั, แผนก Document Outbound มีทั้ งหมด 4 ตวั, แผนก 

Document Outbound มีทั้งหมด 8 ตวั.  ออฟฟิศฝ่ัง B จะมีโต๊ะท างานทั้งหมด  6 แถว โดยแถวแผนก Equipment มีทั้งหมด 6 

ตวั, แผนก Logistics มีทั้งหมด 5 ตวั, แผนก Sale Outbound มีทั้ งหมด 4 ตวั, แผนก Sale Outbound มีทั้ งหมด 4 ตวั, แผนก 

Customer Service Outbound มีทั้ งหมด 4 ตวั, แผนก Customer Service Outbound มีทั้ งหมด 4 ตวั. ส าหรับพ้ืนท่ีพิเศษจะมี
โตะ๊อยา่งละ 1 ตวั 

4.2. ปัญหาท่ีพบ 

 จากการส ารวจออฟฟิศของ บริษทั วนัไฮไลท(์ประเทศไทย) จ ากดั ทางผูว้จิยัพบปัญหาดงัน้ี 

 4.2.1 การวาง Layout ของออฟฟิศไม่ไดมี้การวางตามความส าคญัของแต่ละแผนก 

 4.2.2 การเดินทางติดต่อ ประสานงาน แต่ละแผนกมีระยะทางท่ีไกลและระยะเวลาท่ีมาก 

 4.2.3 การวาง Layout แต่ละแผนกท าใหพ้นกังานอาจเสียโอกาสในการท างานท่ีส าคญัในช่วงเวลาหน่ึง 

 4.2.4 ความสะดวกในการติดต่อและเขา้ถึงบางแผนกท่ีค่อนขา้งยาก 

4.3. เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 

การวจิยัน้ีเป็นการส ารวจภายในออฟฟิศ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และพ้ืนท่ีใชส้อย ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดม้า เป็นขอ้มูลจริงและมี
กระบวณการท างานท่ีถูกก าหนดจากทางบริษทั 

4.4. ขั้นตอนการแกปั้ญหา 

 4.4.1. ศึกษาสภาพของออฟฟิศ และปัญหาท่ีพบ ขณะท่ีมีการท างานในออฟฟิศ 



 4.4.2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยหรือทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ืองเป็นแนวทางในการ
ออกแบบ Layout ของออฟฟิศ 

 4.4.3. ท าการลงพ้ืนท่ีส ารวจ สมัภาษณ์พนกังานในออฟฟิศพร้อมขอความคิดเห็นในการปรับปรุงและแกไ้ข 

4.4.4. ออกแบบ Layout  พร้อมแกไ้ขและปรับปรุงพ้ืนท่ีตามปัญหาท่ีพบ  

4.5 การออกแบบแบบสมัภาษณ์เชิงกลุ่ม 

ผูว้ิจยัใชก้ารสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) เป็นเคร่ืองมือในการท าวิจยั ซ่ึงเป็นการสัมภาษณ์พร้อมกนั ในเวลาเดียวกนั 

คร้ังละ 2 คนข้ึนไปอาจเป็นกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กก็ได ้ผูว้ิจยัจะใชค้  าถามแบบเดียวกนัหมด โดยการสัมภาษณ์กลุ่มน้ีมี

จุดประสงคเ์พ่ือสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการติดต่อไปยงัแต่ละแผนกและความถ่ีในการติดต่อแต่ละแผนกเพ่ือให้

ทราบถึงความส าคญัของแต่ละแผนกเพ่ือท าการจดัอนัดบัความส าคญัแผนก พร้อมทั้งสอบถามขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการ
ออกแบบและปรับปรุงพ้ืนท่ีของออฟฟิศแบบใหม่วา่เหมาะสมในดา้นการใชง้านมากกวา่แบบเดิมหรือไม่ อยา่งไร 

5. ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาและส ารวจของออฟฟิศ การเปล่ียนแปลงต าแหน่งของแผนกตามทฤษฎีนั้น สามารถช่วยให้ลดการ

ติดต่อของงานและการไหลของงานไดดี้ยิ่งข้ึน แต่เน่ืองดว้ยพ้ืนท่ีของบริษทัถูกจ ากดัและมีการแยกฝ่ังเป็น 2 ฝ่ังอาจท าให้มี

อุปสรรคในดา้นจดัระเบียบของอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ โตะ๊ท างานใน 1 แถวโดยปกติจะถูกวางแถวละ 8 ตวั แต่บางแถวสามารถ

วางได ้6 ตวัเพราะขอ้จ ากดัของพ้ืนท่ีในออฟฟิศ ดงันั้นอาจมีการเอาแผนกหน่ึงไปรวมกบัอีกแผนกหน่ึง ซ่ึงบางคร้ังอาจจะท า

ให้การติดต่อในแผนกมีความยุ่งยากกว่าปกติ ถา้หากมีการจัดระเบียบแผนผงัของออฟฟิศใหม่ก็จะสามารถท าให้การ
เปล่ียนแปลงต าแหน่งของแต่ละแผนกมีความเป็นไปไดต้ามทฤษฎีมากข้ึน 

6. อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

 6.1 อภิปรายผลการวจิยั 

 การวิจยัน้ีผูว้ิจยัมีความสนใจเก่ียวกบัการจดัวางต าแหน่งของแต่ละแผนกของบริษทั วนัไฮไลท์(ประเทศไทย) 

จ ากัด ตามความส าคญัตามล าดับ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและออกแบบการจัดวางต าแหน่งของแต่ละแผนกและ

สภาพแวดลอ้มภายในบริษทั วนัไฮไลท์(ประเทศไทย) จ ากัด ให้เหมาะสมตามแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยทาง

ผูท้  าวิจยัไดท้ าการสัมภาษณ์เชิงกลุ่มกบัพนักงานในออฟฟิศแต่ละแผนกซ่ึงผูว้ิจยัใชค้  าถามในการสัมภาษณ์แบบเดียวกนั

ทั้งหมด การสัมภาษณ์กลุ่มน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือสอบถามความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ เก่ียวกบัการออกแบบและปรับปรุง

พ้ืนท่ีของออฟฟิศ บริษทั     วนัไฮไลท(์ประเทศไทย) จ ากดั โดยจากการศึกษาทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งและท าการสมัภาษณ์เชิงกลุ่ม 

พบวา่ในการออกแบบและปรับปรุงการพ้ืนท่ีของออฟฟิศนั้น เรามุ่งเนน้ให้ความส าคญักบัทิศทางการไหลของขอ้มูลเป็น

อนัดบัแรก และการจดัวางต าแหน่งของโตะ๊แต่ละแผนกน้นัตอ้งค านึงถึงทิศทางการไหลของขอ้มูลเป็นหลกั และรองลงมา

คือความสะดวกสบายของทางเดินภายในออฟฟิศ เพราะเม่ือทางเดินภายในออฟฟิศสามารถเช่ือมกนัได้หมด จะท าให้

พนักงานสามารถเดินติดต่อไปยงัอีกแผนกได้อย่างสะดวกและประหยดัเวลาการท างานมากยิ่งข้ึน ท้งัน้ีจากท่ีไดท้ าการ



สมัภาษณ์เชิงกลุ่มอาจเป็นไปไดพ้นกังานแต่ละแผนก ใหค้วามส าคญักบัทิศทางการไหลของขอ้มูลและความสะดวกมากกวา่
ดา้นอ่ืน ๆ 

 6.2 สรุปผลการวจิยั 

 จากการวางผงัออฟฟิศโดยมีการปรับใชจ้ากทฤษฎีการวางแผนผงัโรงงาน ตามแนวทางของ “ขั้นตอนการวางผงั

โรงงานอยา่งมีระบบ (Systematic Layout Planning : SLP)” เพื่อน าผลท่ีไดไ้ปท าการออกแบบผงัออฟฟิศโดยอาศยัขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการด าเนินการมาสรุปเปรียบเทียบวธีิการเดิมกบัวธีิการเสนอใหม่ สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

6.2.1. แผนก CS INBOUND 

 มีความสะดวกในการติดต่อกับแผนก DOCUMENT INBOUND, SALE INBOUND และACCOUNTING 
ตามล าดบัความส าคญัไดม้ากข้ึน 

6.2.2. แผนก SALE INBOUND 

 มีความสะดวกในการติดต่อกบัแผนก CS INBOUND, ACCOUNTING และ DOCUMENT INBOUND  ตามล าดบั
ความส าคญัไดม้ากข้ึน 

6.2.3. แผนก DOCUMENT INBOUND 

 มีความสะดวกในการติดต่อกับแผนก CS INBOUND, ACCOUNTING, SALE INBOUND และ DOCUMENT 
OUTBOUND ตามล าดบัความส าคญัไดม้ากข้ึน 

6.2.4. แผนก DOCUMENT OUTBOUND 

 มี คว ามสะดวกในการ ติดต่ อกับแผนก  CS OUTBOUND, ACCOUNTING, SALE OUTBOUND และ 
DOCUMENT INBOUND ตามล าดบัความส าคญัไดม้ากข้ึน 

6.2.5. แผนก LOGISTICS 

 มีความสะดวกในการติดต่อกับแผนก CS OUTBOUND, ACCOUNTING, DOCUMENT OUTBOUND และ 
SALE OUTBOUND ตามล าดบัความส าคญัไดม้ากข้ึน 

6.2.6. แผนก EQUIPMENT 

 มี ค ว ามสะดวกในกา ร ติ ดต่ อกับ แผนก  CS INBOUND, DOCUMENT INBOUND, CS OUTBOUND, 
DOCUMENT OUTBOUND และACCOUNTING ตามล าดบัความส าคญัไดม้ากข้ึน 

6.2.7. แผนก SALE OUTBOUND 

 มีความสะดวกในการ ติดต่อกับแผนก CS OUTBOUND, DOCUMENT OUTBOUND, ACCOUNTING, 

EQUIPMENT, SALE INBOUND และ LOGISTICS ตามล าดบัความส าคญัไดม้ากข้ึน 



6.2.8. แผนก CS OUTBOUND 

 มีความสะดวกในการติดต่อกบัแผนก SALE OUTBOUND, DOCUMENT OUTBOUND, ACCOUNTING และ 
LOGISTICS ตามล าดบัความส าคญัไดม้ากข้ึน 

6.2.9.. แผนก ACCOUNTING 

 มีความสะดวกในการติดต่อกับแผนก CS INBOUND, EQUIPMENT, CS OUTBOUND, DOC INBOUND, 
DOCUMENT OUTBOUND, SALE INBOUND, SALE OUTBOUND และ LOGISTICSตามล าดบัความส าคญัไดม้ากข้ึน 

7. กติตกิรรมประกาศ 

 งานวิจยัเร่ือง การปรับปรุงพ้ืนท่ีท างาน บริษทั วนัไฮไลท์(ประเทศไทย) จ ากดั ส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดีเพราะไดรั้บ

ความกรุณา แนะน า ช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากอาจารย์สุพรรณี สวนอินทร์ ซ่ึงเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชา สหกิจศึกษา 

(Cooperative Education) ท่ีได้สละเวลาอันมีค่า มาให้ค  าแนะน าช่วยเหลือ และให้ค  าปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแก้ไข

ขอ้บกพร่องต่างๆดว้ยความเอาใจใส่ พร้อมใหแ้นวทางท่ีควรจะเป็นจนวจิยัเล่มน้ีส าเร็จไปไดด้ว้ยดี ซ่ึงผูว้จิยัรู้สึกซาบซ้ึงและ
เป็นพระคุณอยา่งยิง่ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณพ่ีๆพนกังานทุกคนในบริษทั วนัไฮไลท์(ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีกรุณาให้สมัภาษณ์เชิงลึกและใหข้อ้มูล 
แก่ผูท้  าวจิยัจนส าเร็จไปไดด้ว้ยดี 

สุดท้ายน้ีผูว้ิจัยหวงัว่า งานวิจัยเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้น าไปใช้ในการต่อยอดไม่มากก็น้อยส าหรับ
ขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน ผูว้จิยัขอนอ้มรับและฟังค าแนะน า เพ่ือเป็นประโยชน์ในการท าวจิยัในครั้งต่อไป 
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