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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงวิธีการและเพิ่มประสิทธิภาพการติดตั้งงานประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมและกระจก
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานบริษัท มีความรวดเร็ว ของบริษัทกรณีศึกษา โดยการประยุกต์ใช้หลักการการศึกษาการ
เคลื่อนไหวและเวลา ปรับสมดุลขั้นตอนการติดตั้ง ออกแบบตัวรับล็อคบานเลื่อนซึ่งขั้นตอนในการศึกษาเริ่มจาก
ท าการศึกษากระบวนการติดตั้งชุดประตูบานเลื่อน ท าการรวมขั้นตอนการปฏิบัติงานและลดขั้นตอนที่ซ้ าซ้อน ที่ไม่
จ าเป็นต้องท าที่หน้างานออก จัดท าเวลามาตรฐานเพื่อปรับความสมดุลในการติดตั้ง จากนั้นท าการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการติดตั้ง ของแต่ละขั้นตอนการท างาน จากผลการด าเนินงานพบว่า กระบวนการติดตั้งก่อนท าการ
ปรับปรุงมีค่าประสิทธิภาพอยู่ที่ 51.13 เปอร์เซ็นต์ หลังการปรับปรุงมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 55.63 ค่าประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 4.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถ้าไม่มีการปรับปรุงกระบวนการการติดตั้งจะท าให้บริษัทฯ ท างานเกิด
ความล่าช้าและเสียหายจนไม่สามารถส่งงานได้ทันตามแผนงาน  

 

ค าส าคัญ : การปรับปรุงการติดตัง้ เทคนิคการเคลื่อนไหวและเวลา ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม 
 

ABSTRACT 
This paper aim to improve the installation methods and increase the performance for Sliding Aluminium 
Door and Glass in order to be the good quality, installation in rapidly from company case study by 
applying the motion and time study, installation process line balancing and design the receiver for lock set 
of the sliding door. The step of process started from studied the sliding door installation process, gathering 
the works process and reducing unnecessary and duplicate of work process on site, establishing 
standardized time for balancing the installation process, compare the efficiency and variances distribution 
of each process. From the result before applied new method we founded that the installation process has 
had the efficiency at 51.13 percent and after we used the new method we founded that the installation 
process efficiency has been increased to 55.63 percent, the work process efficiency has been improved to 
4.5 percent. Unless there are the improvement installation process, it makes they will be work delay and 
cannot be hand over the works in time by schedule planning. 
Keyword : Improvement Installation, Motion and Time Study, Sliding Aluminium Door
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1. บทน า (Introduction) 
 ธุรกิจรับเหมางานติดตั้งงานประต ู– หน้าต่างอลูมิเนียม
และกระจก มีการแข่งขันรุนแรงทั้งตลาดภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ประกอบกับหลายปีที่ผ่านมาตน้ทุนการผลิตเพิ่ม
มากขึ้นเนื่องจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น ท าให้บริษัทที่รับเหมา
ติดตั้งงานประตู – หน้าต่างอลูมิเนียมและกระจก ต้องแข่งขัน
กันมากข้ึนในการที่จะสนองความต้องการของลูกค้า 

บริษัทที่ได้ท าการศึกษาในครั้งนี้เป็นบริษัทผู้ผลิตและ
ติดตั้งงานประตู – หน้าต่างอลูมิเนียมและกระจก ซึ่งมี
หลากหลายรูปแบบโดยมีโรงงานผลิตประตู – หน้าต่าง
อลูมิเนียมตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย 4  ท าการซื้อเส้น
อลูมิเนียม (Alumininum Extrusion) [1] และน ามาเข้าสู่
กระบวนการท าสี ตัด ประกอบ และน าไปติดตั้งยังโครงการที่
ทางบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้ด าเนินการติดตั้งประตู – 
หน้าต่างอลูมิเนียมและกระจกโดยทีมงานช่างของทาง    
บริษัทฯ ซึ่งในงานวิจัยนี้จะท าการปรับปรุงวิธีการและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการติดตั้งงานชุดประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมออก
ระเบียงมาท าการศึกษาเป็นตัวอย่างก่อน ซึ่งที่ผ่านมานั้นทาง
บริษัทฯ ได้รับงานติดตั้งชุดประตูบานเลื่อนออกระเบียงของ
งานอาคารสูง ซึ่งจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากการ
ท างานติดตั้งพบว่าท่ีผ่านมาการท างานติดตั้งประตูบานเลื่อน
อลูมิเนียมชุดระเบียงต่อวันพบปัญหาการติดตั้งล่าช้า ผลงาน
ที่ออกมาไม่ได้ตามเป้าหมายที่ทางบริษัทฯ ได้วางแผนงานไว้
ร่วมกับทางผู้รับเหมาหลัก ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างและผู้ก าหนดแผน
ส่งมอบงานรวม การท างานเพื่อส่งมอบงานอย่างไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานและไม่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งงานล่าช้า
นี้มีผลท าให้บริษัทฯ เกิดความเสียหาย เกิดความไม่น่าช่ือถือ
ในตัวบริษัท เกิดช่ือเสียงไม่ดี ลดโอกาสในการขยายตัวของ
ธุรกิจอีกด้วย 

 
ภาพที่ 1 ตัวอย่างรูปแบบประตูบานเลื่อนอลมูิเนียม 

  
 
 
 

 จากการเข้าศึกษากระบวนการติดตั้งงานประตูบาน
เลื่อนอลูมิเนียมและกระจก ชุดระเบียงของบริษัทฯ พบว่าแต่
ละขั้นตอนในกระบวนการติดตั้ งใช้เวลาในการท า งาน
แตกต่างกัน อีกทั้งทางบริษัทฯ ยังไม่เคยมีการท าการปรับ
สมดุลสายขั้นตอนการติดตั้ง [2] และนอกจากนี้ยังพบว่า
พนักงานช่างติดตั้งต้องรับผิดชอบงานส่วนที่สามารถท าได้ใน
ส่วนการผลิตที่โรงงานได้ก่อน ท าให้พนักงานช่างติดตั้งต้อง
เสียเวลาบางส่วนในการท างานเพิ่ม และท าให้ขั้นตอนการ
ติดตั้งเกิดความไม่ต่อเนื่อง เพราะต้องรองานส่วนนั้นให้เสร็จ
เรียบร้อยก่อนจึงเริ่มขั้นตอนต่อไปได้ เกิดเวลาสูญเปล่าใน
การปฏิบัติงาน และมีงานรอระหว่างปฏิบัติงานมาก ส่งผลให้
จ านวนงานในแต่ละวันไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ด้วย
เหตุผลดังกล่าวข้างต้นนี้ งานของผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นปรับปรุง
วิธีการและเพิ่มประสิทธิภาพการติดตั้งงานประตูบานเลื่อน
อลูมิเนียมชุดระเบียงให้มีคุณภาพ มีความรวดเร็ว และส่งงาน
ได้ตามแผนโดยการปรับสมดุลภายในสายการติดตั้งเพื่อให้
สามารถท างานได้ตามมาตรฐานและอย่างมีขั้นตอนมาก
ยิ่งข้ึน [3] – [4] 
 
2. วิธีวิจัย (Research Methodology) 
 งานวิจัยนี้เป็นการปรับปรุงสายการติดตั้งให้กับบริษัท
กรณีศึกษา โดยน าหลักการการเคลื่อนไหวและเวลาและการ
ปรับปรุงสายงานติดตั้ง และ ECRS โดยมีขั้นตอนการ 
 
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
2.1 การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้แผนผังสาเหตุและผล (Cause  
and Effect Diagram) 
 แผนผังสาเหตุและผล หรือผังก้างปลา เป็นแผนผังที่
แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา (Problem) กับสาเหตุ
ทั้งหมดที่เป็นไปได้ ที่อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น (Possible 
Cause) 
 จากการศึกษาและเก็บข้อมูลพบว่าสายการติดตั้งยังไม่
มีประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจากการติดตั้งที่ไม่ต่อเนื่อง เพราะ
มีการรอคอย ช้ินงานติดตั้ ง  พนักงานบางคนยั งขาด
ประสบการณ์ และสายการติดตั้งยังขาดความสมดุลปัญหา
ดังกล่าวข้างต้นสามารถวิเคราะห์โดยใช้แผนผังสาเหตุและผล 
หรือผังก้างปลา  
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ภาพที่ 2 ผังสาเหตุและผล 

 
2.2 ศึกษากระบวนการติดตั้ง และการศึกษาแผนผังสายการ
ติดตั้ง 

จากการศึกษาสายการติดตั้งประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม
และกระจก พบว่ากระบวนการติดตั้ งประกอบด้วย 8 
ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนแสดงจ านวนพนักงาน ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1  กระบวนการติดตั้งประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม
และกระจก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
จากการศึกษากระบวนการท างาน และแผนผังสายการติดตั้ง
สามารถแสดงเป็นไดอะแกรมการเคลื่อนที่ (Flow Diagram) 
ได้ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 3 ไดอะแกรมการเคลื่อนทีส่ายการติดตั้งประตู
บานเลื่อนอลมูิเนียมและกระจก 
 

2.3 ศึกษาข้อมูลด้านเวลา และจัดท าเวลามาตรฐาน 
การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา (Time and 

Motion Study) หมายถึง เทคนิคในการวิเคราะห์ขั้นตอน
ของการปฏิบัติงานเพื่อขจัดงานที่ไม่จ าเป็นออก และสรรหา
วิธีการท างานที่ดีที่สุด และเร็วที่สุดในการปฏิบัติงานนั้นๆ 
ทั้งนี้รวมถึงการปรับปรุงมาตรฐานของวิธีการท างาน สภาพ 

 
การท างาน เครื่องมือต่างๆ และการฝึกคนให้ท างานด้วยวิธีที่
ถูกต้อง การหาเวลามาตรฐานของงาน โดยการหาค่าเวลา
มาตรฐานสามารถหาได้จากสมการที่ (1) 

 
STD.T  =  NT + (A x NT)  (1) 

เมื่อ  STD.T  = เวลามาตรฐาน (Standard Time) 
 NT  = เวลาปกติ (Normal Time) 
 A  =   เวลาเผื่อ (Allowance) 
 

ท าการศึกษาข้อมูลด้านเวลาของกระบวนการติดตั้ง
ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมและกระจก เพื่อน ามาค านวณหา
เวลามาตรฐาน ดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2  เวลามาตรฐานขั้นตอนการติดตั้งประตูบานเลื่อน
อลูมิเนียม (ก่อนการปรับปรุง) 

หมายเหตุ 1. เวลาในตาราง หน่วยเป็นนาที  2. ค่าปรับเวลา 
=  100% ค่าเผื่อ 10% ก าหนดโดยบริษัทกรณีศึกษา 
 

จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าปัจจุบัน
กระบวนการติดตั้งประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมและกระจก  
ประกอบด้วยสถานีงานทั้งหมด 8 สถานีงาน พนักงานรวม
ทั้งหมด 7 คน และขั้นตอนที่เป็นตัวก าหนดรอบเวลางาน 
(Cycle Time) คือขั้นตอนที่ 7 คือขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์ 
โดยมีรอบเวลาเท่ากับ 24.43 นาที 
2.4 การลดความสูญเปล่าโดยใช้หลักการ ECRS 
 หลักการ ECRS เป็นหลักการที่ประกอบด้วย การก าจัด 
( Eliminate)  ก า ร ร ว ม กั น  ( Combine)  ก า ร จั ด ใ ห ม่ 
(Rearrange) และการท าให้ง่าย (Simplify) ซึ่งเป็นหลักการ 
ง่ายๆ ที่สามารถใช้ในการเริ่มต้นลดความสูญเปล่าหรือ 
MUDA ลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4.1 การขจัดออก (Eliminate) : ขั้นตอนที่ 7 ท าการ
ออกแบบรูปแบบ Section เฟรมวงกบอลูมิเนียมบานเลื่อน
ใหม่ให้สามารถท าการติดตั้งอุปกรณ์ได้ง่ายขึ้นเนื่องจากรูป
แบบเดิมเวลาเจาะตัวรับล็อคบานเลื่อนใช้เวลาในการเจาะ
นานและบางทีก็ท าให้เกิดความเสียหายที่เฟรมได้ในขณะ
เวลาเจาะ สาเหตุเกิดจากช่างติดตั้งมีความเมื่อยล้า  ไม่
รอบคอบ และไม่มีความช านาญ  
 

 
ภาพที่ 4 รูปแบบ Section เดิมกอ่นท าการปรับปรุง 

 

 
ภาพที่ 5 รูปแบบ Section หลังท าการปรับปรุง 
 
2.4.2 การรวมกัน (Combine) : ในขั้นตอนที่ 5 และ

ขั้นตอนที่ 6 สามารถท างานรวมกันได้ คือ โดยปกติหลังจาก
ท างานในข้ันตอนท่ี 4 เสร็จทิ้ง PU. ให้ระเหิด 1 วัน พนักงาน
จะด าเนินการไล่สวมบานให้เสร็จก่อนค่อยย้อนกลับมา 
Sealant Acrylic ด้านใน ขั้นตอนการท างานนี้ท าให้เกิด 
ความสูญเสียเรื่องของเวลาในการเคลื่อนที่และยังท าให้ไม่
สามารถส่งพ้ืนท่ีให้กับผู้รับเหมาช่วงต่อได้ 

2.4.3 การจัดใหม่ (Rearrange) : ในการท างานที่ผ่าน
มาไม่ค่อยได้จัดอบรมเพิ่มความรู้ให้กับพนักงานรวมถึงเมื่อมี
การเปลี่ยนหรือปรับปรุง Section ใหม่จะรู้กันอยู่ในวงแคบๆ 
ท าให้เวลาพนักงานติดตั้งไปติดตั้งที่หน้างานเกิดปัญหาในการ
ท างาน  
 ทางผู้วิจัยและทีมวิศวกรของบริษัทฯ เล็งเห็นปัญหาที่
เกิดขึ้นจึงจัดการอบรมพนักงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนหรือ
ปรับปรุง Section ใหม่เพื่อให้พนักงานสามารถท างานไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
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2.4.4 การท าให้ง่าย (Simplify) : ในขั้นตอนที่ 7 ก่อน
ปรับปรุง Section จะต้องท าการเจาะรูที่เฟรมอลูมิเนียมเพื่อ
ท าเป็นตัวรับล็อคกับบานเลื่อนขั้นตอนนี้ใช้เวลาเจาะนาน
และต้องใช้ความช านาญของพนักงานท่ีท าอย่างมาก 
 ทางผู้วิจัยและทีมผู้ออกแบบของบริษัทฯ จึงได้ท าการ
ออกแบบตัวรับล็อคเพื่อที่จะน ามาใช้กับ Section ที่ท าการ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้สามารถช่วยลดเวลาในการติดตั้งได้ 
 

 
ภาพที่ 6 ตัวรับล็อคที่เจาะรูที่เฟรม Section ก่อน
ปรับปรุงของบริษัทฯ 

 
ภาพที่ 7 ตัวรับล็อคที่ท าการออกแบบมาใช้งานกับ 
Section ที่ปรับปรุงของบริษัทฯ 
 

 2.5 การจัดสมดุลสายการติดตั้ง (Line Balancing) 
การท าให้สายงานติดตั้ งสมดุลก็คือ การแบ่งงานหรือ
มอบหมายงานให้แต่ละสถานีงานท างานในลักษณะที่จะท าให้

แต่ละสถานีงานใช้เวลาในการท างานใกล้เคียงกัน และไม่เกิน
รอบเวลางานท่ีต้องการซึ่งจะท าให้ลดการสูญเปล่าลงได้ 
 การจัดสมดุลสายการติดตั้งมีตัวช้ีวัดประสิทธิภาพที่
ส าคัญ เช่น ประสิทธิภาพความสมดุล ดังสมการที่ (2) 
 

 
  
 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากการท างานของ
พนักงานช่างทั้งหมด 7 คน โดยท าการบันทึกวิธีการท างาน
ด้วยการจดบันทึกขั้นตอนการท างาน (Work Record) และ
ถ่ายภาพเก็บข้อมูล  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561- สิงหาคม 
2561  
 
3. ผลการวิจัย (Results) 
 จากวิธีการด าเนินการงานวิจัยดังหัวข้อที่ 2 สามารถ
แสดงผลการศึกษา และวิเคราะห์ผลได้ดังนี้ 
3.1 ผลจากการปรับปรุงการติดตั้ง และลดความสูญเปล่าโดย
ใช้หลักการ ECRS ดังตารางที่ 3 
 
 
ตารางที่ 3  เวลามาตรฐานขั้นตอนการติดตั้งประตูบานเลื่อน
อลูมิเนียมและกระจก (หลังการปรับปรุง) 

 
 3.1.1 ในขั้นตอนท่ี 7 ก่อนท าการปรับปรุง Section ใช้
เวลาในการด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ 24.43 นาที หลังจากมี
การปรับปรุง Section ใหม่สามารถจับเวลาในการด าเนินการ
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ได้ 15.42 นาที ลดลงจากเดิมถึง 9.01 นาที 
 3.1.2 ในขั้นตอนที่ 5 , ขั้นตอนที่ 6 ก่อนท าการ
ปรับปรุงเวลาในการด าเนินการสวมบานและ Sealant 
Acrylic ด้านในใช้เวลารวมกัน 14.89 นาที หลังจากมีการ
ปรับปรุงขั้นตอนในการท างานทั้ง 2 ขั้นตอนมารวมกันแล้ว
จับเวลาในการด าเนินการได้ 13.31 นาที ลดลงจากเดิม 1.58 
นาที ท่ีได้แสดงดังตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4  เวลามาตรฐานขั้นตอนที่ 5 , ขั้นตอนที่ 6 และ
ขั้นตอนท่ี 7 

 
3.2 ประสิทธิภาพของสายงานติดตั้ งประตูบานเลื่อน
อลูมิเนียมและกระจก หลังการปรับปรุง 
 
ตารางที่ 5  ประสิทธิภาพสถานีงานและสายการติดตั้ง 

 
 จากตารางข้างต้น พบว่าหลังการปรับปรุงข้างต้นมีค่า
ประสิทธิภาพรวมของสายการติดตั้งมีค่าเท่ากับ 55.63 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพมากกว่าก่อนปรับปรุงเดิมมี

ค่า 51.13 เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นจากเดิม 4.5 เปอร์เซ็นต์                                                                                       
4. อภิปรายผล (Discussion) 
 จากการศึกษาการปรับปรุงการติดตั้งงานประตูบาน
เลื่อนอลูมิเนียมและกระจก ด้วยเทคนิคการศึกษาการ
เคลื่อนไหวและเวลา กรณีศึกษา บริษัท กลาสไลน์ จ ากัด นั้น
พบว่าเมื่อพนักงานได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานการ
ท างานแล้วนั้นพนักงานมีการท างานติดตั้งที่รวดเร็วและเมื่อ
ได้รับการปรับปรุง Section อลูมิเนียมรวมถึงออกแบบตัวรับ
ล็อคบานเลื่อนใหม่  ขั้นตอนการท างานที่ ไม่ก่อให้ เกิด
ประโยชน์ในงาน จึงท าให้สามารถท างานได้รวดเร็วขึ้น ซึ่ง
เมื่อเทียบกับงานวิจัยเรื่อง “การปรับปรุงผลิตภาพในการผลติ
ประตู-หน้าต่างด้วยเทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและ
เวลา” [11] ท่ีท าการศึกษาเรื่องการปรับปรุงผลิตภาพในการ
ผลิตนั้นได้ผลคือพบว่าสามารถลดระยะทางในการเคลื่อนที่
ของพนักงานให้น้อยลง ท าให้ต าแหน่งของวัสดุ อุปกรณ์อยู่
ใกล้สะดวกต่อการใช้งาน จึงช่วยเพิ่มอัตราการผลิตต่อวัน 
ช่วยลดปัญหาการส่งสินค้าล่าช้าและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตต่อหน่วยได้  
 ดังนั้นผลการวิจัยจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ
สามารถลดขั้นตอน ระยะเวลาในการท างานและเพิ่มผลิตผล
ในการท างานต่อช้ันให้เป็นไปตามแผนงานได้ 
 
5. สรุปผล (Conclusion) 

การศึกษานี้เป็นการศึกษาการปรับปรุงการติดตั้งงาน
ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมและกระจก ด้วยเทคนิคการศึกษา
การเคลื่อนไหวและเวลากรณีศึกษา เพื่อลดเวลาในการ
ท างานรวมไปถึงลดขั้นตอนของงานเพื่อให้สามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและน าข้อมูลมาวิเคราะห์การท างานซึ่ง
ผลที่ได้มีดังนี้ 

1. ผลของการอบรมทีมพนักงานติดตั้งสามารถลด
ขั้นตอนของการท างานในช่วงเวลาของการท างานลงได้ถึง 
24.43 นาที ลดเหลือ 22.94 นาที 

2. การลดขั้นตอนของการท างานในการสวมบานกับ 
Sealant Acrylic ด้านใน มารวมกัน ท าให้การท างานลดลง
จาก 14.89 นาที ลดลงเหลือ 13.31 นาที 

3. ผลของการปรับปรุงรูปแบบ Section เฟรมบาน
เลื่อนรวมถึงออกแบบตัวรับล็อคใหม่ท าให้พนักงานติดตั้ง
ท างานได้รวดเร็วจากเดิมท าได้ 24.43 นาที ลดลงเหลือ 
15.42 นาที และยังสามารถลดความเสียหายที่ เฟรม
อลูมิเนียมให้น้อยลงไปพร้อมกัน  

4. ผลจากการศึกษาวิจัยการปรับปรุงการติดตั้งงาน
ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมและกระจก สามารถด าเนินงานท า
ให้ประสิทธิภาพรวมของสายการติดตั้งเพิ่มขึ้นจาก 51.13 
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เปอร์เซ็นต์ เป็น 55.63 เปอร์เซ็นต์  
 

6. กิตติกรรมประกาศ 
ผู้วิจัยขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท 

กลาสไลน์ จ ากัด ที่ให้การสนับสนุนข้อมูลในการศึกษา
ค้นคว้า และอาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีให้ค าปรึกษาท า
ให้การศึกษาค้นคว้าน้ีส าเร็จลุล่วงและเกิดประโยชน์ 
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