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บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษากระบวนการการจดัเรียงสินคา้ลงตูค้อนเทรนเนอร์ และเสนอแนวทางการ

จดั (Layout) การวางสินคา้ในตูค้อนเทรนเนอร์ โดยคาํนึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการทาํงาน โดยทาํการศึกษา

กระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนเร่ิมตน้ของการทาํงาน เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึน

จริง และเพ่ือนาํมาหาแนวทางในการแกปั้ญหา และเพิ่มประสิทธิภาพทุกขั้นตอนในการทาํงาน เพ่ือลดความผดิพลาดใน

กระบวนการจดัเรียงสินคา้ลงตูค้อนเทรนเนอร์เพ่ือการส่งออก 

 จากการศึกษาขั้นตอนการจดัเรียงสินคา้ลงตูค้อนเทรนเนอร์ โดยใชข้อ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมไวแ้ลว้ ดงัน้ี ประเภทของ

ตูค้อนเทรนเนอร์ ขนาดของพาเลทสินคา้ ชนิดของผลิตภณัฑ ์นํ้าหนกัของบรรจุภณัฑ ์การวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงจาก

การบรรจุสินคา้ลงตูสิ้นคา้ และเสนอแนวทางการจดั (Layout) การวางสินคา้ในตูค้อนเทรนเนอร์ โดยนาํแนวคิดทฤษฎี

กา้งปลามาปรับใชเ้พ่ือการหาความสมัพนัธร์ะหว่างสาเหตุกบัปัญหาท่ีส่งผลต่อการบรรจุสินคา้ลงตูสิ้นคา้  

 จากการรวบรวมขอ้มูลการบรรจุสินคา้ลงตูสิ้นคา้ และปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทาํงาน พบว่า การบรรจุสินคา้ลงตู้

สินคา้สามารถปรับเปล่ียนวิธีการจดัเรียงและพฒันาการจดัเรียงใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนได ้โดยปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อ

การจดั (Layout) การวางสินคา้ในตูค้อนเทรนเนอร์ คือ ขนาดและนํ้าหนกัของสินคา้ ขนาดของพาเลท ผูวิ้จยัมีการเสนอแนว

ทางการแกไ้ขโดย การพฒันาคุณภาพมาตรฐานบรรจุภณัฑ ์(Improve Packaging) นาํสินคา้ใส่ลงัพลาสติกลูกฟูก เพ่ือป้องกนั

ไฟฟ้าสถิตและยงัช่วยป้องกนัการกระแทก และยงัสามารถออกแบบใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านไดอี้กดว้ย การมี Standard 

Packing ท่ีเป็นมาตรฐานและเป็นรูปแบบเดียวกนัทั้งหมด ส่งผลใหก้ารนาํสินคา้เขา้ตูค้อนเทรนเนอร์มีความสะดวกและ

ความรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 

บทนํา (INTRODUCTION)                                                                                                                                                              

 ปัจจุบนัมีการขนส่งสินคา้ทางทะเลดว้ยตูค้อนเทรนเนอร์มีปริมาณมากทัว่โลก เพราะมีส่วนช่วยใหเ้ศรษฐกิจ

เติบโตเป็นอยา่งมาก การขนส่งดว้ยตูค้อนเทรนเนอร์ขนส่งไดค้ร้ังละมากๆ ค่าใชจ่้ายถูก แต่จะใชเ้วลานานกว่าการขนส่ง

แบบอ่ืนๆ แต่กจ็ะมีปัญหาท่ีตามมาดว้ย หลายๆองคก์รจึงใหค้วามสาํคญักบัการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดั (Layout) การวาง

สินคา้ในตูค้อนเทรนเนอร์รวมไปถึงการแข่งขนัดา้นการส่งออก โดยหาวิธีการจดัการกบัตน้ทุนหรือกระบวนการทาํงานเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการส่งออก ทางผูจ้ดัทาํเลง็เห็นความสาํคญัท่ีจะพฒันาและเพิ่มศกัยภาพในการส่งออกสินคา้ไปยงั

ต่างประเทศ โดยมองภาพรวมในขั้นตอนกระบวนการบรรจุสินคา้ลงตูค้อนเทรนเนอร์ทั้งดา้นปัจจยัและสาเหตุของปัญหาท่ี

มีการทาํงานแบบเดิมของพนกังานซ่ึงเป็นสาเหตุสาํคญัของการเกิดความผิดพลาดในกระบวนการจดัเรียงสินคา้ และควรมี

แนวทางในการแกไ้ขในส่วนน้ีใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือเพิ่มความไดเ้ปรียบใหก้บัอุตสาหกรรมและลดความผดิพลาดท่ี

อาจจะเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต 

 

 



2. การทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

  การขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทรนเนอร์ การขนส่งระหวา่งประเทศทัว่โลกส่วนใหญ่เนน้การขนส่งจากทะเล 

เน่ืองจากขนส่งไดค้ร้ังละมากๆ และมีค่าระวางการขนส่งถูกกวา่การขนส่งรูปแบบอ่ืนๆ การขนส่งท่ีนาํสินคา้บรรจุลงตูค้อน

เทรนเนอร์ เป็นการขนส่งท่ีสะดวก ปลอดภยั และประหยดัค่าใชจ่้ายมากท่ีสุด เป็นการขนส่งระบบเดียวท่ีสนบัสนุน

ระบบโลจิสติกส์ไดส้มบูรณ์ท่ีสุด และเติบโตอยา่งรวดเร็ว ระบบการขนส่งดว้ยตูค้อนเทรนเนอร์อาจถือไดว้่าเป็นวิธีการ

ขนส่งสินคา้แบบพิเศษ เพราะช่วยใหเ้กิดการขนส่งระวางสินคา้แบบต่างรูปแบบ (Multi - modal) หรือการเคล่ือนยา้ยสินคา้

ปริมาณมากหรือขนาดใหญ่ (Bulk) จากวิธีการขนส่งหน่ึงไปยงัอีกวิธีการขนส่งหน่ึงไดอ้ยา่งง่าย สินคา้ท่ีจะขนส่งจะตอ้งมี

การนาํมาบรรจุตู ้(Stuffing) และขนยา้ยตูข้ึ้นไวบ้นเรือ Container Ship 

พาเลท แท่นสาํหรับรองรับหรือวางสินคา้ เป็นอุปกรณ์สาํคญัในระบบการขนส่ง การคา้และโลจิสติกส์ ช่วยให้

สะดวกต่อการเคล่ือนยา้ยสินคา้จากชั้นวางของ รถยก หรือรองรับนํ้าหนกัส่ิงของ ลกัษณะของพาเลทจะเป็นลกัษณะเป็น

ส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่ ผลิตจากวสัดุหลายชนิด ซ่ึงแต่ละชนิดการใชง้านจะแตกต่างกนัออกไป บริเวณดา้นล่างของพาเลทจะทาํ

เป็นช่องไวใ้หร้ถยกหรือลิฟตเ์ตอร์ สินคา้ส่วนใหญ่ท่ีผา่นคลงัสินคา้จะเป็นสินคา้ท่ีผา่นการจดัเรียงสินคา้เป็นพาเลทแลว้ 

จดัเรียงน้ีอาจใชเ้พ่ือจดัเรียงผลิตภณัฑ ์เพ่ือป้องกนัหรือเพ่ือรักษาผลิตภณัฑไ์ว ้โดยมากจดัเรียงสินคา้จะมีหลายระดบั เพ่ือ

ช่วยในการขนส่งและการขนถ่าย ลกัษณะธรรมชาติของพาเลทมีความสาํคญัมากต่อการปฏิบติัการคลงัสินคา้ โดยเฉพาะเม่ือ

ลูกคา้อาจจะตอ้งการสินคา้ในปริมาณท่ีแตกต่างกนั 

 แผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram) 

เป็นผงัท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหว่างปัญหากบัสาเหตุของปัญหาทั้งหมด แผนผงักา้งปลาประกอบดว้ย หวัปลา โครง

กระดูก แกนกลาง และกา้งปลา โดยระบุปัญหาท่ีหวัปลา ระบุสาเหตุหลกัของปัญหาเป็นลูกศรเขา้สู่กระดูกแกนกลาง และ

ระบุสาเหตุยอ่ยท่ีเป็นไปไดท่ี้ส่งผลกระทบท่ีส่งผลใหเ้กิดปัญหานั้นเป็นลูกศรเขา้สู่สาเหตุหลกั 

  ลกัษณะการจัดเรียงสินค้าแบบ Interlock 

 การจดัสินคา้แบบกล่อง เรียงไขวส้ลบั ความกวา้ง*ความยาว ซ่ึงสินคา้อาจจะผลิตข้ึนมาเพียงลอ็ตเดียวปริมาณ

มากๆและรอการจดัส่งหรือส่งออก การจดัเรียงสินคา้แบบน้ีเป็นลกัษณะเรียงแบบเทกองเหมือนสมยัก่อน ไดรั้บความนิยม 

เน่ืองจากประหยดัพ้ืนท่ี สินคา้ไม่เกิดความชาํรุดเสียหาย แต่การจดัเรียงสินคา้ประเภทน้ีตอ้งใชแ้รงงานค่อนขา้งเยอะ เพราะ

ตอ้งยกสินคา้ส่งต่อๆกนั ทั้งน้ีสินคา้กล่องสินคา้จะตอ้งสภาพแขง็แรงต่อการวางซอ้นกนัสูงๆและรองรับนํ้าหนกัได ้ 

3. วธีิการวจิัย (RESEARCH METHODOLOGY) 

 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัการวิจยัเชิงพฒันา (Developmental Studies) เป็นงานวิจยัท่ีมุ่งเนน้การนาํผลงานไปใช้

ประโยชน์โดยตรง โดยการศึกษาวิจยัเร่ือง การจดั (Layout) การวางสินคา้ในตูค้อนเทรนเนอร์  ของบริษทั กรณีศึกษา มี

จุดประสงคห์ลกัเพ่ือนาํผลงานวิจยัไปประยกุตใ์ชแ้ละเพ่ิมประสิทธิภาพให้กบัการบรรจุสินคา้ลงตูสิ้นคา้ 

 3.1 กาํหนดขอบเขตศึกษาวจิัย 

ศึกษาปัญหาสภาพปัจจุบนัและปัญหาการวางผงั (Layout) ตูค้อนเทรนเนอร์ เพ่ือหาสาเหตุความน่าจะเป็นของ

ปัญหา โดยขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาจะมีฐานขอ้มูลอยูแ่ลว้ การแกปั้ญหานั้นจะใชจ้ากแนวคิดและทฤษฎีแผนผงักา้งปลา

มาช่วยในการหาสาเหตุของปัญหา เพ่ือเปรียบเทียบก่อนและหลงัการปรังปรุง  



3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เป็นการวิจยัขั้นทุติยภูมิ ซ่ึงการเกบ็รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลมาจาก

บทความทางวิชาการ วารสาร ขอ้มูลทางสถิติเทคโนโลยสีารสนเทศ เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ี การ

วิจยัขั้นทุติยภูมินิยมใชใ้นกระบวนการวิจยัทางโลจิสติกส์ เพ่ือใหเ้ป็นแนวทางการแกไ้ขและพฒันากระบวนการโลจิสติกส์

ของ บริษทักรณีศึกษา ในส่วนของการวางผงั (Layout) ตูค้อนเทรนเนอร์ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ทาํการเกบ็รวบรวม

ขอ้มูลการส่งออก โดยใชข้อ้มูลตวัอยา่งสินคา้ คือ TRANSFORMER  และ POWER CONDITIONER 

  3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีมีฐานขอ้มูลอยูแ่ลว้ และสอบถามกบัพนกังานในส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การส่งออกของบริษทักรณีศึกษา พบวา่ยงัไม่มีการนาํกระบวนการทางโลจิสติกส์เขา้มาประยกุตใ์ชก้บังาน ผูวิ้จยัไดน้าํ

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1.  แผนผงักา้งปลา (Fishbone Diagram) หรือเรียกทางการวา่แผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) เป็นแผนผงั

ท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างปัญหา (Problem) กบัสาเหตุท่ี ทาํใหเ้กิดปัญหา (Possible Cause) 

2.  การคาํนวณปริมาณสินคา้ (Cubic) ทั้งหมดท่ีตอ้งจดัเรียงเขา้ตูค้อนเทรนเนอร์ ตามมาตราฐานท่ีสามารถบรรจุเขา้ตูค้อน

เทรนเนอร์ได ้

3.  การคิดนํ้าหนกัสินคา้ทั้งหมด (Gross Weight) ทั้งหมดท่ีตอ้งจดัเรียงเขา้ตูค้อนเทรนเนอร์ ตามมาตราฐานท่ีสามารถ

จดัเรียงเขา้ตูค้อนเทรนเนอร์ได ้

  3.4 สรุปผล 

ทาํใหก้ารศึกษาปัญหาการเสนอแผนผงั (Layout) การวางสินคา้ในตูค้อนเทรนเนอร์ จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีมี

ฐานขอ้มูลอยูแ่ลว้ และสอบถามปัญหาจากพนกังานบริษทักรณีศึกษา ในปัจจุบนัเพ่ือนาํไปศึกษาไดอ้ยา่งตรงจุดและมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ไดห้าแนวทางในการแกปั้ญหาจากทฤษฎีและบทความวิจยัต่างๆท่ีเป็นแนวทางในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพ เพ่ือตอบโจทยก์ารใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยท่ีมีผลต่อการใชพ้ื้นท่ีภายในตูค้อนเทรนเนอร์ใหเ้กิดประโยชน์

และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4. ผลการศึกษา(RESEARCH FINDING) 

4.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาขั้นตอนการวางแผนผงั (Layout) การวางสินคา้ในตูค้อนเทรนเนอร์ของ บริษทักรณีศึกษา โดยจะใช้

ขอ้มูลท่ีมีฐานขอ้มูลอยูแ่ลว้มาทาํการศึกษา ตั้งแต่เร่ิมบรรจุพาเลทสินคา้ลงตูสิ้นคา้ไปจนถึงขั้นตอนปิดประตูตูสิ้นคา้และเกบ็

รวบรวมขอ้มูลวิธีการในแต่ละขั้นตอน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาต่อไป 

4.2 วเิคราะห์ข้อมูล 

จากการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการบรรจุสินคา้ลงตูสิ้นคา้ ผูจ้ดัทาํวิจยัเลง็เห็นปัญหาท่ีควรแกไ้ข โดย

เลือกแกปั้ญหาท่ีทาํใหเ้กิดผลกระทบ ขอ้มูลเพ่ือหาความสมัพนัธร์ะหว่างสาเหตุกบัปัญหาท่ีส่งผลต่อการบรรจุสินคา้ลงตู้

สินคา้ ปัญหาท่ีสามารถปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพได ้โดยยกปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาเป็นเหตุแลว้หาวา่เหตุในคร้ังน้ีมีบุคคล



ใดบา้งท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยจะใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดมาช่วยกนัเสนอปัญหาท่ีเกิดข้ึน และช่วยคิดหาวิธีการแกไ้ข

ร่วมกนั  

 

 

แผนผงักา้งปลา แสดงใหเ้ห็นวา่ สาเหตุท่ีส่งผลต่อการบรรจุสินคา้ลงตูสิ้นคา้ คือ การใชวิ้ธีการบรรจุสินคา้ลงตู้

สินคา้ท่ีผดิพลาด นั้นเกิดจากการใชวิ้ธีการจดัเรียงสินคา้ลงตูสิ้นคา้ดว้ยวิธีการแบบเดิม  และเกิดปัญหาซํ้าท่ีจุดเดิม ซ่ึงสาเหตุ

ท่ีส่งผลกระทบต่อการบรรจุสินคา้ลงตูสิ้นคา้นั้น คือ ความแตกต่างดา้นขนาดของพาเลทท่ีมีความกวา้ง ความยาว และความ

สูง การศึกษาในคร้ังน้ีเพ่ือวางแผนในการบรรจุสินคา้ลงตูสิ้นคา้ใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 4.3 สรุปผลการปรับปรุง 

เม่ือมีการเพ่ิมปริมาณพาเลทในแต่ละคาํสัง่ซ้ือ จะพบวา่ การบรรจุสินคา้เขา้ตูค้อนเทรนเนอร์สามารถใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ี

ภายในตูไ้ดม้ากกวา่เดิม โดยท่ีจาํนวนสินคา้แบบเดิมเม่ือทาํการบรรจุเขา้ตูค้อนเทรนเนอร์แลว้จะสูญเสียพ้ืนท่ีในการใช้

ประโยชน์นอ้ยกวา่ แสดงให้เห็นวา่การใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีภายในตูค้อนเทรนเนอร์ใหม้ากท่ีสุด จะสามารถช่วยในเร่ืองของ

การบรรจุสินคา้ไดม้ากข้ึนและสามารถลดความเสียหายของสินคา้ในระหว่างการขนส่งไดอี้กดว้ย เพราะพ้ืนท่ีวา่งภายในตู้

นอ้ยมากเท่าไหร่ยิง่เป็นผลดีในการจะทาํใหเ้กิดการเคล่ือนตวัของสินคา้นอ้ยลงจนไม่เกิดความเสียหายต่อตวัของสินคา้ 

5. อภิปรายและสรุปผลการวจิัย(DISCUSSION/CONCLUSION) 

การวิจยัเร่ือง การเสนอแผนผงั (Layout) การวางสินคา้ในตูค้อนเทรนเนอร์ การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการนาํเสนอแผนผงั

(Layout)  การวางสินคา้ในตูค้อนเทรนเนอร์ ของบริษทักรณีศึกษา ไดน้าํแนวคิดทางดา้นโลจิสติกส์ ทฤษฎีต่างๆท่ีใชใ้นการ

แกปั้ญหา ซ่ึงในบทน้ีจะเป็นการสรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานวิจยั

  

 

 

                                                                               

                                                                                                                        ขาดความรู้ 

                                                                         การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 

                             ทาํงานไม่เตม็ประสิทธิภาพ                                                                                                  

                                                                  เกิดขอ้จาํกดัในการทาํงาน    

 มาตรฐานการปฏิบติังาน 

                                                     ขาดคู่มือการปฏิบติังาน                        

                 ขาดวธีิการ                                          ขนาดของพาเลทท่ีแตกต่างกนั  

        ขั้นตอนกระบวนการทาํงาน                              วธีิท่ีใชใ้นการจดัเรียงแตกต่างกนั  

                         การจดัเรียงสินคา้ท่ีเป็นระบบ 

ประสทิธิภาพ 

การบรรจสุนิคา้ 

คน (Man) 

วตัถดิุบ (Material) 

เครื�องจกัร (Machine) 

วิธีปฏิบติังาน (Method) 



5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนัการวางสินคา้ในตูค้อนเทรนเนอร์ของบริษทักรณีศึกษา 

การบรรจุสินคา้ลงตูสิ้นคา้ยงัไม่มีมาตรฐานการทาํงาน เกิดขอ้ผิดพลาดจากการทาํงานอยูบ่่อยคร้ัง การใชแ้นวคิดและทฤษฎี

ต่างๆเขา้มาหาขอ้ผดิพลาดของการทาํงานและหาแนวทางการแกไ้ข ทาํใหเ้ห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน ศึกษาปัญหาจนเขา้ใจ และทาํ

การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้

5.1.2 เพ่ือเสนอแผนผงั (Layout) การวางสินคา้ในตูค้อนเทรนเนอร์ของบริษทักรณีศึกษา 

ปรับปรุงและพฒันาวิธีการจดัเรียงสินคา้เพ่ือลดความผดิพลาดในการทาํงาน และใหเ้กิดประสิทธิภาพกบัการส่งออกสินคา้ 

โดยการปรับปรุงวิธีการจดัเรียงสินคา้ ใชวิ้ธีการจดัเรียงแบบ Interlock เพ่ือใหส้ามารถลดพ้ืนท่ีว่างภายในตูสิ้นคา้ 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

5.2.1 ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการเสนอแผนผงั (Layout) การวางสินคา้ในตูค้อนเทรนเนอร์ ศึกษาสินคา้เพียง 

2 ชนิด ควรทาํการปรับปรุงใหเ้ป็นมาตราฐานแนวทางเดียวกนักบัทุกสินคา้ท่ีมีการส่งออก 

5.2.2 พฒันาคุณภาพมาตรฐานบรรจุภณัฑ ์(Improve Packaging) นาํสินคา้ใส่ลงัพลาสติกลูกฟูกแทนพาเลทไม ้มี Standard 

Packing ท่ีเป็นมาตรฐานและเป็นรูปแบบเดียวกนัทั้งหมด ทาํใหก้ารนาํสินคา้เขา้ตูค้อนเทรนเนอร์มีความสะดวกและความ

รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

6. กิตติกรรมประกาศ 

 วิจยัสหกิจฉบบัน้ีสามารถสาํเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์

 ดร.ธญัภสั เมืองปัน ท่ีไดก้รุณาใหค้วามรู้ คาํปรึกษา และช้ีนาํแนวทางเป็นอยา่งดี ตลอดจนช่วยตรวจสอบขอ้บกพร่องต่างๆ

จนวิจยัฉบบัน้ีสามารถสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี จึงขอกราบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณเจา้หนา้ท่ี บริษทั ไทยตาบูชิ อิเลค็ทริค จาํกดั และพนกังานทุกๆท่านท่ีไดใ้ห้การสนบัสนุนการ

ปฏิบติัสหกิจศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งแผนก SLS (SALE DEPARTMENT) ท่ีใหค้วามกรุณาช่วยเหลือ มอบความรู้ต่างๆ 

ตลอดจนคาํแนะนาํแนวทางการจดัทาํการศึกษาในคร้ังน้ี ส่งผลใหก้ารศึกษาสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ผูศึ้กษารู้สึกซาบซ้ึงใน

ความกรุณาของทุกท่าน และขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 อน่ึง ผูวิ้จยัมีความสาํนึกในพระคุณ บิดา มารดาท่ีไดใ้หก้ารสนบัสนุน ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านท่ีได้

ประสิทธ์ิประสาทวิชา และบริษทั หรือหน่วยงานต่างๆท่ีให้การสนบัสนุนดา้นขอ้มูลจนสามารถศึกษาและจดัทาํวิจยัฉบบัน้ี

สาํเร็จลงได ้และสาํหรับขอ้บกพร่องประการใดๆท่ีอาจเกิดข้ึนนั้น ผูวิ้จยัขอนอ้มรับผดิเพียงผูเ้ดียว และยนิดีท่ีจะรับฟัง

คาํแนะนาํจากทุกท่านท่ีไดเ้ขา้มาศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์ในการพฒันางานวิจยัต่อไป 
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