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บทคัดย่อ 
 งานชั่งน ้าหนกัเป็นงานท่ีมีความเส่ียงดา้นการยศาสตร์สูง เพราะจะตอ้งยืนท างาน มีการ กม้ เงย เอี้ยวตวั บิดขอ้มือ
ขณะ ยกและวางสินค้า ใช้แรงอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของระบบกล้ามเน้ือและกระดูก
โดยเฉพาะบริเวณหลงัส่วนล่าง การวิจยัก่ึงทดลองครั้ งน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ ลดความเส่ียงของการบาดเจ็บจากการท างาน
โดยใชห้ลกัการยศาสตร์แบบมีส่วนร่วม ในพนักงานประกอบของบริษทั ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จ ากดั ท าการเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างแบบเจาะจงตามเงื่อนไขท่ีก าหนด จ านวน 4 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บขอ้มูล ได้แก่ แบบประเมิน Rapid Upper Limp 
Assessment (RULA) แบบประเมินความรู้สึกปวด  
 ผลการวิจยัพบว่า การปรับปรุงสภาพงานชั่งน ้ าหนักท่ีสามารถด าเนินการได้โดยใชห้ลกั การยศาสตร์แบบมีส่วน
ร่วม ประกอบดว้ย การออกแบบกระเชา้ในการบรรจุสินคา้ก่อนขึ้นเคร่ืองช่างน ้าหนกัใหม่ การเพ่ิมแม่แรงไฮโดรลิคเพ่ือสท า
ให้พนักงานสามารถปรับระดบัความสูงของท่าทางการท างานให้สอดคลอ้งกบัความสูงของสินค้าภายในกระเช้า การจัด
อบรมท่าทางการท างานท่ีถูกตอ้งให้กบัพนักงานเพ่ือลดความเส่ียงของการบาดเจ็บจากการท างาน ท่าทางการท างานท่ีไม่
ถูกตอ้งตามหลกัการยศาสตร์ดว้ยการประเมินดว้ย RULA และความรู้สึกปวดร่างกายลดลงอย่างมีนยัส าคญั  
 งานศึกษาในครั้ งน้ีจึงเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานให้โรงงานแปรรูปอลูมิเนียมอื่น ๆ หรือสถานประกอบการท่ีมีลกัษณะ
ปัญหาใกลเ้คียง ไดน้ ารูปแบบไปใชใ้นการปรับปรุงสภาพงานเพ่ือลดความเส่ียงทางดา้นการยศาสตร์ต่อไป 

บทน า (INTRODUCTION) 
 การออกแบบสถานท่ี และอุปกรณ์ในการท างานท่ีเหมาะสมนั้นย่อมส่งผลให้ผูป้ฏิบติังาน ปลอดจากความเครียด
ความกงัวล อุบัติเหตุและความเม่ือยล้าท่ีเกิดมาจากการปฏิบัติงาน และในขณะเดียวกนัยงัส่งผลให้กิจกรรมท่ีท าอยู่นั้นมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นซ่ึงจะเป็นการท าให้เกิดการเพ่ิมผลผลิตขึ้นตามมาอีกด้วย ถ้าสถานท่ีการท างานหรืออุปกรณ์ในการ
ท างานมีการออกแบบท่ีไม่เหมาะสมปรับแต่งได้ไม่เขา้กบัขนาดรูปร่างและคุณลกัษณะต่างๆ ของตวัผูป้ฏิบตัิงาน ก็จะส่งผล
ท าให้ผูป้ฏิบติังานนั้นไม่สามารถท างานไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพและอาจเกิดอนัตรายและโรคอนั เน่ืองมาจากการท างาน 
ในการออกแบบสถานท่ีท างาน และอุปกรณ์ในการท างานท่ีเหมาะสมนั้น จะต้องพิจารณาขนาดสัดส่วนและลักษณะ
โครงสร้างร่างกายของผูป้ฏิบติังานนั้นๆมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการออกแบบดว้ย 
 งานท่ีมีความเส่ียงต่อการบาดเจ็บทางการยศาสตร์คืองานท่ีมีลักษณะการเคลื่อนไหวซ ้ าๆอย่างรวดเร็ว การยก
น ้าหนักท่ีเกินขีดจ ากดัของร่างกาย งานท่ีมีท่าทางการท างานรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเพียงอย่างเดียว การท างานซ ้ าๆหรือใช้
แรงฉุดกระชาก การยกน ้ าหนักถือค้าง ท่าทางร่างกายท่ีไม่สมดุล การเคลื่อนไหวท่ีเร่งเรียบ แรงกระแทกหรือ
แรงสั่นสะเทือนจากภายนอกสามารถส่งผลกระทบต่อกระดูก กล้ามเน้ือ และเส้นประสาท การท่ีเกิดปัจจัยเหล่าน้ีกับ
ผูป้ฏิบติังานอาจก่อให้เกิดความผิดปรกติของกระดูก กลา้มเน้ือ และเส้นประสาท ความเส่ียงของความผิดปกติของกระดูก 
กลา้มเน้ือ และเส้นประสาท เช่น การบาดเจ็บท่ีเกิดจากความเครียดจากการท างานซ ้าๆ (repetitive strain injuries)  



 ดงันั้นการปรับปรุงกระบวนการท างาน สถานีงานเพ่ือให้สอดคล้องกับหลกัการยศาสตร์เพ่ือ ป้องกันและลด
ปัญหาจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญั ซ่ึงจะส่งผลผูป้ฏิบติังานท างานด้วยความสุข ปราศจากความเครียด ลดอุบติัเหตุ และ ความเม่ือยลา้
ท่ีมีสาเหตุมาจากการท างาน และขณะเดียวกนัก็ยงัท าให้กิจกรรมท่ีทาอยู่นั้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอนัจะเป็นการท าให้เกิด
การ เพ่ิมผลผลิตขึ้น ถา้สถานท่ีการท างานหรืออุปกรณ์ในการท างานมีการออกแบบท่ีไม่เหมาะสม ปรับแต่งได้ไม่เข้ากับ
ขนาดรูปร่างและคุณลกัษณะต่างๆ ของตวัผูป้ฏิบตัิงานแลว้ ย่อมจะส่งผลท าให้ไม่สามารถท างานไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ
และอาจเกิดอนัตรายและโรคอนัเน่ืองมาจากการท างานได้ 

ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 
 การวิเคราะห์ท่าทางการท างาน (RULA) 
 Rapid upper limb assessment (RULA) เป็นเคร่ืองมือท่ีพัฒนาขึ้ นเพ่ือใช้ประเมินท่าทาง แรง และกล้ามเน้ือ  
เพ่ือวินิจฉัยการท างานของบุคคลเพ่ือหาความเส่ียงต่อการผิดปกติของกระดูก ระยางค์ส่วนบน (upper limb) จากการท างาน 
นอกจากน้ี RULA ยงัใชป้ระเมินลกัษณะท่าทางการท างานท่ีสัมพนัธ์กบัปัจจยัเส่ียงไดแ้ก่ จ านวนการเคลื่อนไหว การท างาน
ของกลา้มเน้ือ แรง ท่าทางในการท างานกบัเคร่ืองมือและอุปกรณ์ เวลาในการท างาน ปริมาณงาน ความเร็วและความเร่งใน
การเคลื่อนไหว ความถี่ และระยะเวลาของการหยุดพกัจากการท างาน วิธีการท่ีใช้ประเมินท่าทางในการ ท างานโดยใช้การ
สังเกตสายตาการบันทึกภาพวิดีโอเทคนิค  RULA ถูกพัฒนาโดย McAtamney and Corlett  เป็นเทคนิคในการอธิบาย 
การท างานท่ีเก่ียวกบัท่าทางการท างานท่ีมีปัจจยัเส่ียงต่อการบาดเจ็บของกลา้มเน้ือ การศึกษาจะประเมินออกมาเป็นระบบ 
ตวัเลขท่ีมีความสะดวก และง่ายใน การเปรียบเทียบในประเมินท่าทางการท างาน 
 ดัชนีความผิดปกติ (Abnormal Index) 
 Abnormal Index : AI หมายถึง ค่าดชันีความผิดปกติใช้ส าหรับประเมินความลา้ทั้งทางด้านร่างกายและทางด้าน
จิตใจภายหลงัจากการท างานครบรอบระยะเวลาการท างานของพนักงาน โดยใช้ความรู้สึกของพนักงานเป็นเกณฑ์ในการ
ประเมิน เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงวิธีการท างานของพนกังานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น (กิตติ อินทรานนท,์2548) 
การประเมินใชก้ารสัมภาษณ์พนกังานใน 8 ด้านแลว้กาหนดระดบัคะแนน 0 ถึง 9 โดย คะแนน 0 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด และ 9 
หมายถึง มากท่ีสุดซ่ึงประกอบไปดว้ย 8 หัวขอ้ในการประเมินดีงน้ี 
1) ความลา้โดยทัว่ไป 2) ความเส่ียงต่อการบาดเจ็บ 3) ระดบัความสนใจต่องานท่ีท า 4) ความซับซ้อนของงานท่ีท า 
5) ความยากง่ายของงานท่ีท า 6) จงัหวะของการท างาน 7) ความรับผิดชอบในการท างาน 8) ความอิสระในการท างาน 
การค านวนค่าดชันีความผิดปกติ 

AI =  
∑[1,2,4,5,6,7] − ∑[3,8]
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คะแนนจากการค านวณท่ีไดส้ามารถน ามาใชใ้นการแปลความหมายดงัต่อไปน้ี 
AI ≤0 = ไม่มีปัญหาอะไร 
0<AI ≤2 = มีปัญหาเล็กนอ้ยพอทนได ้
2<AI ≤3 = ตอ้งเอาใจใส่ ระมดัระวงั 
3<AI ≤4 = มีปัญหามากขึ้นจนรับไม่ได ้
4>AI = รับไม่ได ้แกไ้ขทนัที 
  



 หลักการการยศาสตร์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Ergonomics: PE) 
 หลกัการการยศาสตร์แบบมีส่วนร่วมคือ การเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนในการเขา้มาแกไ้ขปัญหา
ด้านการยศาสตร์ ผ่านการแสดงความคิดเห็น การตดัสินใจ การศึกษาปัญหา ร่วมวางแผน ร่วมลงมือปฏิบตัิโดยจะตอ้งมี
เป้าหมายร่วมกันท่ีชัดเจน จะท าให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในการแก้ไขปัญหา เพ่ิมโอกาสในการยอมรับของผู้ปฏิบัติงาน  
มีความเหมาะสมในการน ามาใชป้รับปรุงสภาพงาน (Mijatovic, 2008) 

วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 
 งานวิจยัครั้ งน้ีเป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi-experimental design) ท าการศึกษาเพียงกลุ่มเดียว วดัผลก่อนหลงัโดย
มุ่งท่ีการปรับปรุงสภาพงานโดยใช้หลักการยศาสตร์แบบมีส่วนร่วม (Participatory ergonomics) เพ่ือลดความเส่ียงของ
ท่าทางการท างานท่ีจะก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บของผูป้ฏิบตัิงานในแผนก Packing โดยเก็บขอ้มูลวิธีการท างานน ามาประเมิน
ความเส่ียงของท่าทางการท างานดว้ยเคร่ืองมือ Rapid Upper Limp Assessment และประเมินความรู้สึกปวดร่างกายดว้ยแบบ
ส ารวจสุขภาพของพนกังาน และแบบประเมิณสุขภาพ (Abnormal Index) ทั้งก่อนและหลงัการปรับปรุงสภาพงานดงัน้ี 
 1. ส ารวจสุขภาพและการท างานในปัจจุบนั 
 2. ศึกษาและประเมิณความเส่ียงจากท่าทางการท างานก่อนการปรับปรุง 
 3. ปรับปรุงการท างานและออกแบบอุปกรณ์ช่วย 
 4. ประเมิณความเส่ียงจากท่าทางการท างานหลงัการปรับปรุง 
 5. เปรียบเทียบผลการด าเนินการก่อนและหลงัปรับปรุง 
 6. สรุปผลการวิจยั 

ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 
 ผลส ารวจสุขภาพและสัมภาษณ์พนักงาน 
 การศึกษาไดเ้ร่ิมจากการสังเกตการท างานของผูป้ฏิบติังานของทุกสถานีงาน จากการสังเกตได้พบว่า การท างาน 
ในสถานีงานชัง่น ้าหนักนั้นมีโอกาสเส่ียงสูงท่ีจะก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บ โดยใชแ้บบส ารวจสุขภาพของพนกังานท่ี เขา้ไป
สัมภาษณ์พนักงานทุกคนในสถานีงานช่างน ้ าหนักทั้งหมดมี จ านวน 4 คน เพ่ือสอบถามหาอาการเจ็บปวดส่วนต่างๆ  
ของร่างกาย ซ่ึงสรุปไดว้่าพนกังานทั้งหมดเคยมีอาการเจ็บปวดส่วนต่างๆ ของร่างกายจ านวน 3 คน ซ่ึงพนกังานมีอาการปวด
หลงัส่วนล่างมี 3 คน อาการปวดหลงัส่วนบน 2 คน อาการปวดตน้คอ  1 คน อาการปวดขอ้มือ 1 คน  และขอ้มูลจากแบบ
สัมภาษณ์ค านวณค่าดชันีความผิดปกติได ้ค่าเฉลี่ย 3.35 ซ่ึงหมายถึงจ าเป็นตอ้งไดร้ับการแกไ้ข 
 ผลการออกแบบอุปกรณ์ช่วย 
 ผูว้ิจยัจยัไดอ้อกแบบอุปกรณ์ช่วยในการท างานให้เป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถช่วยในการท่ีน าขอจ ากดัของกระเชา้บรรจุ
สินคา้เดิมมาแก้ปัญหา โดยการตดัคานดา้นซ้ายออกและเพ่ิมกลไกท่ีท าให้เสาของกระเชา้สามารถพบัได ้ 4 ซ่ึงอุปกรณ์ช่วยน้ี
มีน ้ าาหนัก 120 กิโลกรัม ความกวา้ง 150 เซนติเมตร ความสูง 60 เซนติเมตร รับน ้ าหนักสินค้าได้มากกว่า 500 กิโลกรัม
กระเช้าสินคา้ท่ีถูกออกแบบใหม่น้ีจะมีอุปกรณ์ท่ีตอ้งใช้ควบคู่กนัอีกหน่ึงช้ิน คือแม่แรงไฮรโดรลิค เพ่ือลดการก้มตวัของ
พนักงานขณะปฏิบติังาน โดยแม่แรงให้ไฮรโดรลิคท่ีน ามาใชน้ั้นสามารถรับน ้าหนักได ้1.5 ตนั ซ่ึงเพียงพอต่อน ้าหนักของ
กระเช้าท่ีบรรจุสินค้าเต็มความจุเฉลี่ยน ้ าหนักอยู่ 500-700 กิโลกรัม แต่การออกแบบอุปกรณ์ช่วยนั้นสามารถท าได้เพียง
ขั้นตอนเดียว คือ ขั้นตอนยกสินคา้ขึ้นเคร่ืองชัง่น ้าหนกัเน่ืองจากปัญหาของพ้ืนท่ีการท างานและอุปกรณ์นั้นมีจ ากดั 



 
ภาพท่ี 1 อุปกรณ์ช่วยท่ีถูกออกแบบใหม่ 

 ผลการประเมินการท างานสถานีงานช่ังน ้าหนักก่อนและหลังการปรับปรุง 

 
ภาพท่ี 2 ผลการประเมินการท างานสถานีงานชัง่น ้าหนกัก่อนการปรับปรุง 

 
ภาพท่ี 3 ผลการประเมินการท างานสถานีงานชัง่น ้าหนกัหลงัการปรับปรุง 



อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 
 อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาสภาพปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะความเจ็บปวดไม่สบายของร่างกายขณะท างาน ได้ใช้ แบบสอบถามใน
การศึกษา ท าให้ขอ้มูลท่ีได้อาจมีความคลาดเคลื่อนได้บา้ง ตามความคิดความรู้สึก ของผูถู้กสัมภาษณ์ หากมีการศึกษาทาง
การแพทยร่์วมดว้ย เช่น การตรวจร่างกาย การตรวจการบาดเจ็บของกลา้มเน้ือ การตรวจการท างานของกลา้มเน้ือ จะช่วยให้
ขอ้มูลท่ีไดมี้ความถูกตอ้งย่ิงขึ้น ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัอาจมีจ านวนน้อย เน่ืองจากประชากรท่ีมีอยู่มีนอ้ย หากสามารถขยาย 
การศึกษาความเส่ียงของการท างานจากบริษทัท่ีท างานในรูปแบบคลา้ยคลึงกนั จะช่วยให้ขอ้มูลมี ความถูกตอ้งย่ิงขึ้น เวลาท่ี
ใชใ้นการท าการทดลองในแต่ละครั้ งไม่มีความแน่นอน อาจเป็นผลให้ผลการ ทดลองท่ีไดม้ามีความคลาดเคลื่อนได้บา้งใน
แต่ละครั้ ง การศึกษาเพ่ิมเติมถึงผลกระทบด้านเวลาการ ท างานต่อผลการทดลองท่ีแตกต่างกนัก็จะท าให้ผลการทดลองมี
ความถูกตอ้งย่ิงขึ้น 
 สรุปผลการวิจัย 
 ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินท่าทางการท างานของเจ้าหน้าท่ีทั้ง 4 คน ท่ีสถานีงานชั่งน ้ าหนักก่อนปรับปรุงมี 
ค่าเท่ากบั 7 คะแนน ซ่ึงอยู่ในระดบั 4 แปลว่างานมีความเส่ียงสูงมาก ควรปรับปรุงทนัที ผูว้ิจยัจึงไดน้ าเสนอขอ้มูลขา้งตน้ให้
ผูจ้ ัดการรับทราบ จึงมีค าสั่งให้แต่งตั้งคณะกรรมการการยศาสตร์แบบมีส่วนร่วม ซ่ึงประกอบไปด้วย หัวหน้าแผนก 
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย ตัวแทนฝ่ายซ่อมบ ารุง ผูช่้วยหัวหน้าแผนก และตัวแทนพนักงาน รวมทั้ งหมด 5 คน หลัง 
การปรับปรุงท่าทางการท างานมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 6 ซ่ึงอยู่ในระดบัท่ี 3 แปลว่างานนั้นยงัเป็นปัญหาควรท าการศึกษา
เพ่ิมเติมและรีบด าเนินการปรับปรุงลักษณะงาน สาเหตุท่ีงานวิจัยน้ีสามรถลดค่าคะแนนเฉลี่ยหลังการปรับปรุงท่าทาง 
การท างานได้เพียง 1 คะแนน เน่ืองมาจากในขั้นตอนยกสินคา้ลงเพ่ือบรรจุใส่กระเชา้เขา้สโตร์ไม่สามารถสร้างอุปกรณ์ช่วย
ได้ เม่ือสินค้าท่ีถูกชั่งน ้ าหนักเรียบร้อยแลว้จะถือว่าเป็น Finish goods ซ่ึงจะตอ้งถูกบรรจุในกระเช้าท่ีทางบริษัทก าหนด
เท่านั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และอีกสาเหตุก่อนการออกแบบกระเช้าสินคา้ใหม่ทางแผนกได้ใช้กระเช้าตามแบบ 
ของบริษัทก าหนด ซ่ึงกระเช้าเหล่าน้ีถูกใช้วนไปทั่วทั้งโรงงานมีมากกว่า 1,000 กระเช้า จึงไม่สามารถท่ีจะน าอุปกรณ์ 
ท่ีออกแบบใหม่มาใช้ได้ถา้ตอ้งการน ามาใช้จะตอ้งสร้างกระเช้าใหม่ทั้งหมด รวมค่าใช้จ่ายในการสร้างนั้นถือว่าไม่คุม้ค่า
อย่างมากต่อการปรับเปลี่ยนเพียงเพ่ือสถานีงานชั่งน ้ าหนักเพียงสถานีงานเดียว ค่าคะแนนท่าทางการท างานยกสินคา้ขึ้น
เคร่ืองชั่งน ้ าหนักมีค่าคะแนนนอ้ยและลดลงจากเดิมมีผลมาจากอุปกรณ์ช่วยท่ีได้ออกแบบ และการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการ
ท างานท่ีเหมาะสม 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรเพ่ิมการวดัสัดส่วนร่างกายของพนกังาน เพ่ือใชเ้ป็นฐานขอ้มูลส าคญัในการออกแบบปรับปรุงอุปกรณ์ หรือ
สถานีงานอื่นๆต่อไป เพ่ือความถูกตอ้งและเหมาะสมต่อพนกังานสถานีงานนั้นๆมากท่ีสุด 
 2. สถานีงานท่ีได้ปรับปรุงไปนั้นสามารถลดความเส่ียงต่อการบาดเจ็บได ้โดยสามารถลด ท่าทางการท างาน ท่ีมี
ความเส่ียงต่อการบาดเจ็บในระดบัท่ี ยอมรับไดว้่ามีความปลอดภยัในการท างาน 
 3. แผนก Packing ควรมีบันทึกเก็บสถิติการบาดเจ็บบริเวณต่างๆของร่างกาย อุบัติเหตุ และการขาดงานพร้อม
สาเหตุต่างๆ เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์พ้ืนท่ีการท างานท่ีเป็นจุดเส่ียง และจะช่วยในการเก็บขอ้มูลให้ทราบถึงปัญหา และ
ติดตามปัญหาไดง้่าย 

 



 
กิตติกรรมประกาศ 
 จากการท่ีไดป้ฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ บริษทั บริษทั  ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 

จนถึง วนัท่ี 23 ตุลาคม 2564 ท าให้ผูศึ้กษาได้รับความรู้ใหม่ ๆ จากการเรียนรู้ประสบการณ์ท างานจริง ซ่ึงเป็นวิชาความรู้ท่ี

ไม่สามารถหาไดจ้ากการเรียนรู้ทฤษฎีในห้องเรียน ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ียงัช่วยเสริมสร้างทกัษะต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใชใ้นการ

ท างานในอนาคตไม่ว่าจะเป็น ทักษะในการทางานร่วมกบัผูอ้ื่น ทักษะการส่ือสาร ทักษะในการคิดวิเคราะห์ หรือ แก้ไข

ปัญหาได้อย่างตรงจุด และรวมไปถึงทกัษะพ้ืนฐาน เช่น ทกัษะในการใช้โปรแกรมส านักงาน โปรแกรมในการออกแบบ 

และอุปกรณ์ทั้งในการท างานหน้างานและอุปกรณ์ส านักงาน เป็นตน้ ส าหรับโครงการวิชาสหกิจศึกษาฉบบับน้ีท่ีส าเร็จ

ลุล่วงไปได้ดว้ยดีนั้นมาจากความช่วยเหลือและสนบัสนุนจากทุกฝ่าย ในการให้ค าแนะน าพร้อมกบัการถ่ายทอดความรู้และ

คอยให้ความช่วยเหลือ รวมถึงบุคลากรท่านอื่น ๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่าน ตลอดการปฏิบตัิงานสหกิจศึกษาและการจดัทา

โครงงานน้ีจนเสร็จสมบูรณ์  สุดทา้ยน้ี ขอขอบคุณ ดร. พชร กิจจาเจริญชัย อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษาท่ีได้ให้ค  าปรึกษา

ช้ีแนะแนวทางในการด าเนินการตลอดจนการตรวจสอบขอ้ผิดพลาดจนส่งผลให้ผูศึ้กษาสามารถจดัท าโครงงานการปฏิบติั

สหกิจศึกษาเล่มน้ีจนส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ทางผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มาไว ้ณ โอกาสน้ี 
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