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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ความตอ้งการสินคา้ท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
และเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาต่อบริษัทกรณีศึกษา  ทางผูว้ิจัยพบว่าการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า 
(Forecast) ในแต่ละเดือนมีคลาดเคล่ือนสูงและเกิดปัญหาอยูเ่ป็นประจ าในส่วนของฝ่ายผลิตและฝ่ายจดัซ้ือวตัถุดิบ 
เน่ืองจากมีการพยากรณ์ท่ีนอ้ยกวา่จ านวนค าสั่งซ้ือจริง ผูว้ิจยัจึงศึกษาปัญหาดงักล่าวและน ามาประยกุตใ์ชส้ าหรับ
การพยากรณ์ความตอ้งการสินคา้ของลูกคา้ ในการวางแผนการผลิตมีความจ าเป็นตอ้งทราบถึงปริมาณความ
ตอ้งการของผลิตภณัฑท่ี์จะเกิดข้ึนในช่วงเวลาขา้งหนา้ เพ่ือท่ีจะท าใหส้ามารถวางแผนเพ่ือเตรียมปัจจยัในการผลิต
ให้พร้อมท่ีจะด าเนินการให้ตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนในอนาคต การวางแผนการผลิตท่ีแม่นย  านั้นจะ
ข้ึนกบัการพยากรณ์เป็นส่วนส าคญั หากการพยากรณ์มีความแม่นย  ายอ่มท าใหก้ารวางแผนผลิตมีความแม่นย  าตาม
ไปดว้ย 
 โดยผลลพัธ์ของการศึกษาการเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ความตอ้งการสินคา้ 3 วิธี คือ วิธี Simple Moving 
Average, Exponential Smoothing และ Linear Regression ในส่วนของการหาค่าความคลาดเคล่ือนของการ
พยากรณ์ใชว้ิธี Mean absolute deaviation (MAD), Mean Squared Error (MSE) และ Mean absolute percentage 
error (MAPE) เพ่ือให้การสร้างแบบจ าลองมีความแม่นย  าและเฉพาะเจาะจงต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั ผูว้ิจยัจึง
เลือกใชข้อ้มูลการพยากรณ์และความตอ้งการจริงของลูกคา้ในปี 2020 เป็นขอ้มูลท่ีใกลเ้คียงปัจจุบนัมากท่ีสุดโดย
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการรวบรวมเป็นขอ้มูลประเภททุติยภูมิซ่ึงเก็บรวบรวมมาจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  น าผลการ
พยากรณ์ความตอ้งการมาเปรียบเทียบกนัพบวา่ค่าพยากรณ์ท่ีไดจ้ากวิธี Linear Regression จากการวดัค่าความ
ผิดพลาดของการพยากรณ์โดย MAD, MSE และ MAPE พบวา่ค่าไดค้่า MAD เท่ากบั 196.43, MSE  48119.75 
และ MAPE เท่ากบั 17.27 โดยวิธี Regression Analysis  เป็นวิธีท่ีมีความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุดและแม่นย  ามาก
ท่ีสุดจากทั้ง 3 วิธี เหมาะกบัการน าไปประยกุตใ์ชม้ากท่ีสุด เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์ต่อการวางแผนและการจดัซ้ือท่ี
เหมาะสม 
1. บทน า (INTRODUCTION) 
 บริษทั โชว่า ออโตพ้าร์ท (ประเทศไทย) จ ากดั หน่ึงในบริษทัผลิตช้ินส่วนและอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆส าหรับ
ยานยนตใ์นประเทศไทยประกอบธุรกิจผลิตช้ินส่วนและอุปกรณ์ของเคร่ืองจกัรท่ีใชก้บัรถยนต ์ประเภท Power 
Steering Automotive Part พวงมาลยัเพาวเ์วอร์ และรถจกัรยานยนต ์Shock Absorber จากการศึกษากระบวนการ
ท างานของบริษทั ผูว้จิยัพบวา่การพยากรณ์ความตอ้งการของลกูคา้ (Forecast) ในแต่ละเดือนมีคลาดเคล่ือนสูงและ
เกิดปัญหาอยูเ่ป็นประจ าในส่วนของฝ่ายผลิตและฝ่ายจดัซ้ือวตัถุดิบ ค าสั่งซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งกะทนัหันจากลูกคา้ 
ส่งผลต่อปริมาณการสั่งซ้ือวตัถุดิบของฝ่ายจดัซ้ือ ท าใหเ้กิดตน้ทุนดา้นการสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ีเพ่ิมมากข้ึนและในบาง
เดือนบริษทัไม่สามารถผลิตสินคา้ไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงวตัถุดิบท่ีสั่งมาโดยอา้งอิงมาจากค่าพยากรณ์
นั้นไม่เพียงพอต่อการผลิต ท าให้เกิดการสั่งวตัถุดิบเพ่ิม เกิดรอคอยวตัถุดิบ ส่งผลไปยงัฝ่ายผลิต และหากเป็น



วตัถุดิบท่ีสั่งซ้ือจากต่างประเทศโดยปกติแลว้ใชรู้ปแบบการขนส่งทางเรือจึงท าให้ตอ้งเปล่ียนรูปแบบการขนส่ง
เป็นการขนส่งทางอากาศ (Air) แทนรูปแบบเดิมเพ่ือความรวดเร็วและลดเวลาการรอคอยวตัถุดิบ ท าใหเ้กิดตน้ทุน
ในดา้นการขนส่งเพ่ิมมากข้ึนจึงเป็นผลเสียต่อบริษทัในเร่ืองค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิม หากทางบริษทัมีขอ้มูลการ
พยากรณ์ท่ีแม่นย  าและเหมาะสมกจ็ะสามารถใชก้ารพยากรณ์เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัซ้ือและท าใหก้ระบวนการ
ท างานต่างๆในบริษทัมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
 
2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 
ความหมายของการพยากรณ์  
 การพยากรณ์ (forecast) หมายถึงการท านายหรือการประมาณค่าจริงในช่วงเวลาในอนาคต (ส าหรับขอ้มูล
อนุกรมเวลา) หรือการพยากรณ์ค่าจริงในสถานการณ์อ่ืน ดงันั้น ทรัพยากร (forecasting) จึงเป็นการประมาณค่า
จากสถานการณ์ท่ีไม่รู้(Armstrong , J. Scott)  
 การพยากรณ์ หมายถึงการค านวณหรือการท านายเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต โดย  ปกติการ
พยากรณ์เกิดจากการศึกษาหรือการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีอยู ่(Merriam -Webster online dictionary)  
 การพยากรณ์เป็นการประมาณค่าของตวัแปรในอนาคต การพยากรณ์ มกัจะท าข้ึนเพ่ือน ามาใชป้ระกอบการ
ตดัสินใจและวางแผนในอนาคต หากกิจการสามารถพยากรณ์ ว่าจะเกิดอะไรข้ึนในอนาคต กิจการสามารถ
เปล่ียนแปลงการกระท าในปัจจุบนั เพื่อท าใหอ้นาคตมี สภาพท่ีดีข้ึนกวา่ท่ีควรจะเป็น (Beasley, J E.)  
 การพยากรณ์ หมายถึง (forecast) จริงหมายถึงการคาดคะเนหรือท านายการเกิดเหตุการณ์ หรือสภาพการณ์
ต่างๆ ในอนาคต โดยการพยากรณ์จะท าการศึกษาแนวโนม้และรูปแบบการเกิด เหตุการณ์ตามขอ้มูลในอดีตหรือ
ใชค้วามรู้ความสามารถประสบการณ์และดุลยพินิจของผูพ้ยากรณ์ ในปัจจุบนั การพยากรณ์มกัจะน าไปใชเ้ก่ียวกบั
การวางแผนอุปสงค(์demand planning) หรือการ พยากรณ์ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain forecasting) ซ่ึงจะใชท้ั้ง
วิธีการพยากรณ์ทางสถิติและวิธีการ ส ารวจความคิดเห็น และการพยากรณ์มกัใชก้บัขอ้มูลอนุกรมเวลา เห็นไดว้า่
การพยากรณ์มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการวางแผน และการตดัสินใจเก่ียวกบัการด าเนินงานในทุกสาขาอาชีพ 
(นิภา นิรุตติกลุ) 
  ดงันั้น การพยากรณ์คือ การคาดคะเน หรือท านายเหตุการณ์ในอนาคตจากขอ้มูลในอดีต ปัจจุบนัหรือ
ประสบการณ์การพยากรณ์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ตั้งแต่สมยัโบราณมนุษยรู้์จกัการ พยากรณ์เพื่อการด ารงชีวิต 
เช่น การพยากรณ์ดินฟ้าอากาศเพ่ือการล่าสัตวแ์ละเพาะปลูก ปัจจุบนั การพยากรณ์ไดถู้กน า มาใชใ้นการตดัสินใจ
ส าหรับการด าเนินชีวิตประจ าวนัส าหรับแต่ละคน จนถึง การด าเนินกิจกรรมในองคก์ารต่างๆ การพยากรณ์จะให้
ค่าพยากรณ์คือ จ านวนหรือปริมาณท่ี ตอ้งการทราบในอนาคต ในธุรกิจค่าพยากรณ์ท่ีส าคญั คือ ปริมาณความ
ตอ้งการสินคา้หรือบริการ ในอนาคตท่ีฝ่ายการตลาดจะท าการพยากรณ์ออกมาและฝ่ายผลิตจะน าไปใชใ้นการวาง
แผนการผลิต ต่อไป 
 
3. วธีิการวจิัย (RESEARCH METHODLOGY)  
 3.1 ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั  



 การศึกษาแนวทางการพยากรณ์ความตอ้งการสินคา้เพื่อการวางแผนการผลิตและจดัซ้ือวตัถุดิบ มีความ
จ าเป็นตอ้งทราบถึงปริมาณความตอ้งการของสินคา้ท่ีจะเกิดข้ึนในช่วงเวลาขา้งหนา้เพ่ือท่ีจะท าใหส้ามารถวางแผน
เพ่ือเตรียมปัจจยัในการผลิตให้พร้อมท่ีจะด าเนินการให้ตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงทาง
ผูว้จิยัมีขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
รายละเอียดขั้นตอนการศึกษา 

           1) ศึกษาวธีิการพยากรณ์รวมไปถึงทฤษฎี และแนวคิดต่าง ๆ ของการพยากรณ์  
   2) ก าหนดวตัถุประสงค ์ขอบเขตการศึกษาและสมมติฐานการวิจยั 
   3) ศึกษาขั้นตอนกระบวนการด าเนินงานและน ามาสร้างรูปแบบการเกบ็ขอ้มูล 
         4) ท าการสังเกตและเกบ็รวบรวมขอ้มูลค่าพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้และยอดการสั่งซ้ือจริง 
         5) น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเกบ็รวบรวมมาวเิคราะห์โดยวธีิการพยากรณ์รูปแบบต่างๆ 
         6) สรุปผลการวจิยัและจดัท าขอ้เสนอแนะ 
   3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ขอ้มูลการพยากรณ์และความตอ้งการซ้ือของลูกคา้ สินคา้ประเภท Power Steering Automotive Part เป็น
ช้ินส่วนยานยนตข์องรถยนตย์ี่ห้อหน่ึงของบริษทั โดยทางผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัตั้งแต่ปี 2019 - 
2020 บริษทั โชวา่ ออโตพ้าร์ท (ประเทศไทย) จ ากดั 
 3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  
    1) การเฉล่ียเคล่ือนท่ีอยา่งง่าย (Simple Moving Average) เป็นอนุกรม ค่าเฉล่ียทางคณิตศาสตร์ 
คือใชค้่าจากการสังเกตท่ีเพ่ิงผ่านมาชุดหน่ึงและหาคาเฉล่ียแลว้จึงใชค้าเฉล่ีย ท่ีไดน้ีเป็นค่าพยากรณ์ส าหรับใน
ช่วงเวลาถดัไปจ านวนของค่าสังเกตท่ีใชห้าค่าเฉล่ียนั้นจะถูกก าหนด ข้ึนโดยผูพ้ยากรณ์และจะมีค่าคงท่ีตลอดไป 
โดยยิง่มีจ านวนค่าท่ีสังเกตท่ีใชใ้นการพยากรณ์มากข้ึน จะยิง่ท าใหค้่าพยากรณ์มีความราบเรียบมากข้ึน โดย ชุมพล 
ศฤงคารศิริ ไดเ้สนอแนะวา่ ถา้ค่าสังเกตในอดีตมีค่าเชิงสุ่ม (randomness) มากกค็วรจะเพ่ิมจ านวนค่าสังเกตในการ
พยากรณ์ใหม้ากข้ึน 
    2) การปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (Exponential Smoothing) อาศยัหลกัเกณฑ์แบบ
เดียวกบัวธีิหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีคือการปรับค่าใหเ้รียบเพ่ือขจดัความแปรปรวนเชิงสุ่มท่ีเกิดข้ึน แต่จะถูกพฒันาใหดี้
ข้ึนเพ่ือแกไ้ขขอ้จ ากดัต่างๆ เป็นการหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วงน ้าหนกัท่ีจดัค่าพยากรณ์ออกมาในรูปแบบการใช้
สมการค านวณ ซ่ึงจะใชค้่าขอ้มูลเร่ิมตน้ค่าเดียวและถ่วงน ้ าหนักโดยใชส้ัมประสิทธ์ิเชิงเรียบ (∝) ท่ีมีค่าอยู่
ระหวา่ง 0 ถึง1.00 
    3) การพยากรณ์แบบวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis Method) เป็นวิธีวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม เช่น ความตอ้งการสินคา้กบัปัจจยัท่ีท า ให้เกิดความตอ้งการ
สินคา้ในอดีต ซ่ึงสามารถน า มาพยากรณ์ความตอ้งการส าหรับอนาคตได ้โดยหาไดจ้ากสมการเส้นตรง 
การวดัค่าความผดิพลาดในการพยากรณ์ (Measuring Forecast Error) 3 วธีิ ไดแ้ก่ 
 1) ค่าเฉล่ียการเบ่ียงเบนสัมบูรณ์ (Mean absolute deviation: MAD) 
 2) ค่าเฉล่ีย ความผดิพลาดยกก าลงัสอง  (Mean Squared Error: MSE) 
 3) ค่าเฉล่ียความผดิพลาดร้อยละสัมบูรณ์ (Mean absolute percentage error: MAPE)  



 3.4 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 วจิยัน้ีเป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูแบบทุติยภมิู คือ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งท่ีรวบรวมขอ้มูลไวแ้ลว้ โดยมีผู ้
หน่ึงผูใ้ดหรือหน่วยงานไดท้ าการเกบ็รวบรวมหรือเรียบเรียงไว ้ซ่ึงขอ้มูลเหล่านั้นสามารถน ามาใชอ้า้งอิงได ้โดย
ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลจากการพยากรณ์และค าสั่งซ้ือจริงจากลูกคา้ปี พ.ศ. 2562 - 2563 ซ่ึงเกบ็รวบรวมจากบริษทั
กรณีศึกษาและใชโ้ปรแกรม Microsoft word และ Microsoft Excel 
 3.4 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 ผูว้จิยัไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอนดงักล่าว ดงัน้ี ก าหนดวตัถุประสงคข์องการพยากรณ์  เช่น 
การพยากรณ์ความตอ้งการ พยากรณ์ยอดขาย ปริมาณหรือจ านวนหน่วยสินคา้ท่ีจะส ารองไวจ้  าหน่ายและก าหนด
ช่วงเวลาท่ีจะท าการพยากรณ์เช่น แต่ละไตรมาสของปีโดยก าหนดเป็นช่วงระยะเวลา เช่น ระยะสั้น ปานกลาง 
หรือระยะยาว เม่ือก าหนดวตัถุประสงคแ์ลช่วงเวลาแลว้ผูว้จิยัจึงท าการเลือกเทคนิคส าหรับใชพ้ยากรณ์ท่ี
หลากหลายเทคนิค เพ่ือใหไ้ดค้่าท่ีเหมาะสมและแม่นย  าท่ีสุดส าหรับชุดขอ้มูลน้ี จากนั้นท าการรวบรวมขอ้มูลท่ี
จ าเป็นส าหรับการพยากรณ์เพ่ือเตรียมขอ้มูลท่ีน าไปใชใ้นเทคนิคการพยากรณ์ ท าการพยากรณ์เพื่อใหไ้ดผ้ล
พยากรณ์ไปสรุปผลและวางแผนต่อไป 
 
4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 
  การพยากรณ์ขอ้มูลดว้ยวธีิการพยากรณ์ Simple Moving Average โดยทางผูว้ิจยัไดใ้ช ้2 
ช่วงเวลาในการค านวณ คือ 3 เดือน ( n = 3 ) และ 5 เดือน ( n = 5 ) จากการพยากรณ์พบวา่ ค่าเฉล่ียท่ี n = 3 ไดค้่า
เท่ากบั 1137.78 และ ค่าเฉล่ียท่ี n = 5 ไดค้่าเท่ากบั 1112.57 ในส่วนของการวดัค่าความผดิพลาดในการพยากรณ์
โดยวธีิ MAD, MSE และ MAPE เพื่อใหท้ราบถึงการคลาดเคล่ือนท่ีนอ้ยท่ีสุดและแม่นย  าท่ีสุด ช่วงเวลาท่ี n = 3ได้
ค่า MAD เท่ากบั 223.33, MSE เท่ากบั 84144.44 และ MAPE เท่ากบั 18.35 ช่วงเวลาท่ี n = 5 ไดค้่า MAD เท่ากบั 
252.29, MSE เท่ากบั 97516 และ MAPE เท่ากบั  20.05 
  การพยากรณ์แบบ Exponential Smoothing โดยทางผูว้จิยัไดใ้ชค้่าในการค านวณท่ี a = 0.3 และ 
a = 0.5 จากการพยากรณ์พบวา่ค่าเฉล่ียท่ี a = 3 ไดค้่าเท่ากบั 1205.31 และค่าเฉล่ียท่ี a = 5 ไดค้่าเท่ากบั 1210.91 ใน
ส่วนของการวดัค่าความผิดพลาดในการพยากรณ์โดยวธีิ MAD, MSE และ MAPE เพื่อใหท้ราบถึงการ
คลาดเคล่ือนท่ีนอ้ยท่ีสุดและแม่นย  าท่ีสุด โดยค่าท่ี a = 0.3 ไดค้่า MAD เท่ากบั 239.35, MSE เท่ากบั 86344.35 และ
MAPE เท่ากบั21.70 ในส่วนของค่าท่ี a = 0.5 แ244.55, MSE เท่ากบั 101027.27 และ MAPE เท่ากบั 22.77 
  การพยากรณ์การวเิคราะห์ถดถอยเชิงเส้นอยา่งง่าย (Linear regression) โดยวเิคราะห์ผลจาก 
Simple Regression โดยใชฟั้งคช์ัน่ Data Analysis ของ โปรแกรม Excel จากการพยากรณ์พบวา่ค่าเฉล่ียของวิธี 
Linear regression ไดค้่าเท่ากบั 1160.83 ในส่วนของการวดัค่าความผดิพลาดในการพยากรณ์โดยวธีิ MAD, MSE 
และ MAPE เพื่อใหท้ราบถึงการคลาดเคล่ือนท่ีนอ้ยท่ีสุดและแม่นย  าท่ีสุด ไดค้่า MAD เท่ากบั 196.43, MSE 
เท่ากบั 48119.75 และ MAPE เท่ากบั 17.27  
5. อภิปรายและสรุปผลการวจิัย (DISCUSSION / CONCLUSION) 
 สรุปไดว้า่การวดัค่าความผิดพลาดของการพยากรณ์โดยวิธี  Mean absolute deviation (MAD), Mean 
Squared Error (MSE) และ Mean absolute percentage error (MAPE) ท่ีมีความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุดและแม่นย  า



ท่ีสุด คือวิธีการพยากรณ์แบบ Regression Analysis เป็นวิธีท่ีมีความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุดและแม่นย  ามากท่ีสุด
จากทั้ง 3 วิธี เหมาะกบัการน าไปประยุกตใ์ชม้ากท่ีสุด ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อเปรียบเทียบความ
คลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ขอ้มูลเดิมก่อนการวจิยั ดงัน้ี 
 

 
 

 จากตารางพบว่าการพยากรณ์ขอ้มูลเดิมก่อนการท าวิจยัไดค้่า MAD เท่ากบั 258.42, MSE เท่ากบั 
107254.42 และ MAPE เท่ากบั 24.09 และการพยากรณ์แบบ Regression Analysis ไดค้่า MAD เท่ากบั 196.43, 
MSE  48119.75 และ MAPE เท่ากบั 17.27 แสดงใหเ้ห็นวา่วิธีท่ีไดจ้ากการวิจยัมีค่าความคลาดเคล่ือนนอ้ยกวา่และ
แม่นย  ามากกว่าวิธีการเดิม เหมาะส าหรับการน าไปประยุกตใ์ชต่้อไปไดเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการพยากรณ์ของ
บริษทั 
 
6. กติตกิรรมประกาศ 
 รายงานสหกิจฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน อาจารยก์ปัตนัภูเบศ อยู่
สุข ท่ีไดก้รุณาใหค้วามรู้ ใหป้รึกษา และช้ีแนะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ตลอดจนช่วยตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ต่างๆ จนรายงานสหกิจฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
 ผูว้ิจยัขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีบริษทัโชวา่ ออโตพ้าร์ท (ประเทศไทย) จ ากดั แผนก Production Control ท่ี
ให้ความรู้ดา้นกระบวนการท างานของบริษทั ตั้งแต่การขายไปจนถึงการจดัส่งสินคา้ให้ลูกคา้และความรู้ดา้น
เอกสาร การประสานงาน รวมทั้งใหค้วามช่วยเหลือ แนะน าแนวทางแกไ้ขจากประสบการณ์ในการท างาน น ามาสู่
รายงานสหกิจฉบบัน้ี 
 สุดทา้ยน้ี ผูว้ิจยัขอขอบคุณพระคุณบิดา มารดา ท่ีไดใ้ห้ความสนบัสนุน อบรมเล้ียงดูผูเ้ขียนเป็นอยา่งดี
และขอขอบพระคุณ คณาจารยทุ์กท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชา น าความรู้ความเขา้ใจจากบทเรียนเขา้มาเป็น
ส่วนหน่ึงในการจดัท ารายงานสหกิจฉบบัน้ีส าเร็จลงได ้
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