
คู่มือการปฏิบัตงิานเพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพการท างานในส่วนของล าดับขั้นตอน 

งานเอกสารขาออกของ NVOCC SECTION ในแผนก SEA EXPORT 

บริษัท เคไลน์ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

นางสาว กานติมา ภูมิวิลัย รหัสนสิิต 60090191  , อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์วินิจ ศิริจิตร 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานในส่วนของล าดบั

ขั้นตอนงานเอกสารขาออกของ NVOCC SECTION ในแผนก SEA EXPORT ผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษาถึงขั้นตอนการท างาน
อย่างละเอียดถึงวิธีการด าเนิน รายละเอียดและล าดบัขั้นการจดัส่งเอกสาร โดยการท าวิจัยคร้ังน้ีเน้นการศึกษาดว้ยการ
สัมภาษณ์และการศึกษาเชิงสังเกตท าให้สามารถเขียนผงัการท างานให้เห็นถึงภาพรวมของล าดบัขั้นตอนงานเอกสารขาออก
ได ้และสามารถแสดงรายละเอียดของขั้นตอนการจองเรือไปกบัสายเรือหรือ CO-LOADER ,ขั้นตอนการเปิด JOB เพื่อจดัท า 
Draft House B/L ส่งลูกคา้ ,ขั้นตอนการท า SI เพื่อส่งไปยงัสายเรือหรือ CO-LOADER ,ขั้นตอนการส าแดง VGM ให้สายเรือ
หรือ CO-LOADER ,ขั้นตอนการยิง Advance Filing Manifest ,ขั้นตอนการติดตามและตรวจสอบวนัเรือออกกบัทางสายเรือ
หรือ CO-LOADER ,ขั้นตอนการเตรียมท าจ่ายค่าระวางให้สายเรือหรือ CO-LOADER ,ขั้นตอนการออก House B/L ,
ขั้นตอนการออก Cargo manifest และขั้นตอนการส่ง Pre-alert ซ่ึงจากการวิจยัคร้ังน้ีสามารถน าคู่มือการปฏิบติังานฯ ไปใช้
ท าให้เกิดการท างานอยา่งเป็นระบบได ้สามารถช่วยลดเวลาในการสอนงาน ช่วยให้มีมาตราฐานในการปฏิบติังานรวมไปถึง
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากย่ิงขึ้นทั้งในส่วนของบริษทัและบุคลากรของบริษทัเน่ืองจากมีคู่มือการปฏิบติังาน
ท่ีชดัเจนอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรและเป็นมาตราฐานส าหรับการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
1. บทน า (INTRODUCTION) 

“การขนส่งสินคา้ทางทะเล”เป็นรูปแบบท่ีส าคญัส่วนหน่ึงของการส่งออกของไทยมาตั้งแต่ในอดีต จวบจนปัจจบุนั 
และในอนาคต เพราะเป็นเพียงการขนส่งชนิดเดียวท่ีขนสินคา้ไดค้ราวล่ะมาก ๆ และค่าระวางมีราคาถูกกว่ าการขนส่งใน
รูปแบบอื่น ๆ  

บริษทั เค ไลน์ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นบริษทัตัวแทนผูรั้บจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
(Freight Forwarder) ซ่ึงบริษทันั้นถือเป็นผูใ้ห้บริการท่ีไม่ใช่เจา้ของเรือ (Non-Vessel Operating Common Carrier (NVOCC)) 
แผนกขนส่งขาออกทางเรือจึงมี NVOCC section เพื่อท าหนา้ท่ีในการจองระวางเรือและส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งออก
กบัทางสายเรือท่ีให้บริการขนส่งสินคา้ และมีการท างานควบคู่กบั Customer service section ท่ีท าหน้าท่ีประสานงานกบั
ลูกคา้เพื่อท าการส่งออกสินคา้ไปยงัจุดหมายปลายทางไดต้ามความตอ้งการ   

เน่ืองจาการท างานของ NVOCC section มีล าดบัขั้นตอนงานเอกสารขาออกท่ีมีความซับซ้อนและตอ้งการความ
ละเอียดสูง ไม่แตกต่างจากการขั้นตอนในกระบวนการส่งออกของ Section อื่น ๆ เพราะมีรายละเอียดยิบย่อยและตอ้งมีการ
ปฏิบัติตามกฎของแต่ล่ะประเทศท่ีจัดส่งสินคา้ไปค่อนขา้งเยอะ การท่ีเกิดความผิดพลาดขึ้นมาแมเ้ป็นเพียงส่วนหน่ึงท่ี
เล็กน้อยก็ตาม แต่ก็อาจจะกระทบต่อกระบวนการท างานทั้งระบบ และอาจมีค่าใชจ้่ายตามมาก็เป็นได ้อีกทั้งโปรแกรมท่ีใช้
ในการปฏิบัติการก็มีการใช้ท่ีค่อนข้างซับซ้อน ดังนั้ นการจะท างานด้านน้ีได้จ าต้องอาศัยการเรียนรู้งานจากผู ้ท่ีมี
ประสบการณ์ และเก็บเก่ียวประสบการณ์ดว้ยตนเอง ลองผิดลองถูกจนเกิดความช านาญในที่สุด 

ดงันั้นผูวิ้จยัจึงจดัท าคู่มือการปฏิบติังานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานในส่วนของล าดบัขั้นตอนงานเอกสารขา
ออกของ NVOCC SECTION ในแผนก SEA EXPORT ขึ้นมาเพ่ือท าให้เกิดการท างานอย่างเป็นระบบ สามารถช่วยลดเวลา
ในการสอนงาน ช่วยให้มีมาตราฐานในการปฏิบติังานรวมไปถึงก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากย่ิงขึ้น 



2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

ณิชาภา เจริญรุ่งเรืองชยั (2547, หนา้ 28) ไดศึ้กษาความหมายและลกัษณะของคู่มือท่ีดีจึงไดใ้ห้ความหมายของคูมื่อ
ว่า “คู่มือ” หมายถึง หนงัสือหรือเอกสารท่ีใชเ้ป็นแนวปฏิบติังาน เพ่ือให้ผูใ้ชส้ามารถด าเนินงานในเร่ืองนั้นดว้ยตนเองได้
อย่างถูกตอ้ง คนท่ีอ่านก็สามารถท างานไดง้่าย ถา้ไม่มีคู่มือ ไม่ใช่แค่ท างานชา้ลง แต่คุณภาพการท างานก็จะถดถอยลงดว้ย 
ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการบริษทัโดยรวม สามารถพูดไดว่้าการเอาคู่มือเขา้มาใชเ้ป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดส้ าหรับสังคม
ยคุปัจจุบนัท่ีเน้ือหางานมีความซบัซอ้นมากขึ้น 

ช าเลือง พุฒพรหม (2545, หนา้ 11) ไดก้ล่าวถึงประสิทธิภาพว่า หมายถึง ความสามารถของบุคลากรองคก์ารเคร่ือง
อ านวยความสะดวกการปฏิบติักิจกรรม ซ่ึงมุ่งผลผลิตผลลพัธ์โดยสัดส่วนกบัความพยายามท่ีลงทุนไปก่อนนั้นในส่วนของ
การประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบติังานนั้น ถือไดว่้าเป็นปัจจยัส าคญัจะน าไปสู่ การพฒันาศกัยภาพของพนกังานในการ
ปฏิบติังานให้เพ่ิมมากขึ้น หลกัส าคญัในเร่ืองประสิทธิภาพ การปฏิบติังานของพนกังาน ในการปฏิบติังานไดดี้หรือไม่ดีนั้น 
ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งไดรั้บการ ตอบสนองความตอ้งการทั้งภายนอกและภายใน (External and internal needs) ซ่ึงหากไดรั้บ
การตอบสนองแลว้ยอ่ม หมายถึง การปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

วิวฒัน์ อภิสิทธ์ิภิญโญและอมร มุสิกสาร (2548) ได้กล่าวว่าผงังาน (Flowchart) เป็นผงังานรูปภาพท่ีใช้แสดง
แนวคิด หรือขั้นตอนการท างานของโปรแกรม และเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้มองเห็นภาพรวมของโปรแกรมท่ีท าให้เราเขียน
โปรแกรมไดง้่ายย่ิงขึ้น เน่ืองจากสามารถมองเห็นแนวคิด และทิศทางการท างานของโปรแกรมนั้น 

ดวงกมล บุญส่งและคณะ (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง ระบบจดัการการจองสายเรือขาออก : งานวิจยัน้ีไดท้  าการพฒันา
ระบบจดัการการจองสายเรือขาออก เพ่ือเพ่ิมความอ านวยความสะดวกให้กบัการจดัการการจองสายเรือ โดยลดระยะเวลาใน
การจดัการตูสิ้นคา้ และสามารถเขา้ถึงรายละเอียดการจองสายเรือไดส้ะดวกมาขึ้น อีกทั้งยงัช่วยการค านวณน ้ าหนักของ
สินคา้ไม่ให้เกินกว่าก าหนดท าให้ระบบขนส่งมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ซ่ึงเทคโนโลยีและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันาระบบ
พฒันาดว้ยภาษา Visual C# .NET  มีการใช ้Microsoft Visual Studio 2008 และใชร้ะบบจดัการฐานขอ้มูล MS SQL Server 
Databaseน ามาวิเคราะห์ระบบของงานท าให้สามารถแสดงล าดบัขั้นตอนการท างานของระบบจดัการการจองสายเรือขาออก 

จากรายงานการวิจยั บทความ วิทยานิพนธ์และการประชุมวิชาการ รวมไปถึงคู่มือปฏิบติัการท่ีไดท้  าการเลือกมา
นั้นลว้นเป็นเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัวิจยัในคร้ังน้ีทั้งส้ินท่ีจะช่วยท าให้การวิจยัคร้ังน้ีน าไปสู่วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวค้ือการท าคู่มือ
ปฏิบติัการท่ีจะเป็นเคร่ืองมืออา้งอิงในการท่ีจะท าให้ผูป้ฏิบติังานทราบถึงล าดบัขั้นตอน ทราบว่าควรปฏิบติังานอย่างไร 
เม่ือใดกบัใครและอย่างไร อีกทั้งยงัเพ่ือช่วยลดระยะเวลาในการสอนงานจากการสอนปากเปล่าท่ีอาจคลาดเคล่ือนเป็นได ้
โดยคู่มือปฏิบติัการน้ีจะแสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบติังานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของทีม และ สร้าง
มาตรฐานการปฏิบติังานท่ีมุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์รอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานท่ีไดม้าตรฐานเป็นไป
ตามเป้าหมาย 
3. วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 

 ผูวิ้จยัไดท้  าการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non-Structured Interview) ต่อผูป้ฏิบติังานของ NVOCC TEAM ท่ี
เป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีและไดรั้บการสอนวิธีการปฏิบติังานจากผูป้ฏิบติังานของ NVOCC TEAM อย่างละเอียด
โดยตรงแบบตัวต่อตัว ทุกขั้นตอนได้เรียนรู้วิธีการท างานจริง ๆ ประกอบกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
Observation) ของผูวิ้จยัเขา้ไปอยู่ร่วมกบักลุ่มตวัอย่าง มีการท ากิจกรรมร่วมกนั เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลเพื่อ
น ามาจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน (Work manual) ซ่ึงไดมี้การส ารวจ (Survey) มีการจดบนัทึก (Record) ในขณะเรียนรู้การ
ปฏิบติังานทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดในการปฏิบติังาน และมีการบนัทึกภาพหน้าจอโปรแกรมและการท างานเพ่ือให้คู่มือ
เล่มน้ีสามารถเห็นภาพไดช้ดัเจนย่ิงขึ้น สร้างความเขา้ใจให้กบันกัศึกษาฝึกงานและพนกังานใหม่ไดดี้ย่ิงขึ้น ต่อมาผูวิ้จยัไดน้ า



ขอ้มูลมาท าการเรียบเรียงและจดัท าผงัการท างาน (Work flow) เพ่ือสร้างความเขา้ใจในล าดบัขั้นตอนการปฏิบติังานของ 
NVOCC TEAM ให้เขา้ใจไดง้่ายถึงล าดบัก่อนหลงั น าขอ้มูลมาอธิบายรายละเอียดของขั้นตอนแต่ขั้นตอน ในกระบวนอย่าง
ละเอียด ท าการเขียนรายละเอียดและแสดงตวัอย่างวิธีการปฏิบติังาน เม่ือไดข้อ้มูลและผา่นการเรียบเรียงขอ้มูลและอธิบาย
ขั้นตอนการปฏิบติัท่ีสามารถเขา้ใจไดแ้ลว้จึงจดัท าการสร้างคู่มือการปฏิบติังานขึ้นมาซ่ึงเป็นการท างานวิจยัในคร้ังน้ี จากนั้น
ผูวิ้จยัก็ไดจ้ดัท าแบบสอบถามวดัความพึงพอใจต่อคู่มือปฏิบติังานขึ้น เพ่ือท าการวดัผลการด าเนินงานว่าการเก็บขอ้มูลต่อ
คู่มือท่ีไดจ้ดัท าขึ้นมาสามารถช่วยอธิบายให้เขา้ใจถึงการปฏิบติังานไดห้รือไม่ เพ่ือน าไปสู่การจดัท าขอ้เสนอแนะ การ
ปรับปรุง แกไ้ข และพฒันาคู่มือปฏิบติังานให้ดีย่ิงขึ้น 

 
รูป 1 : วิธีการวิจยั 

 
4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 
 จากการศึกษาในการท าวิจยัคร้ังน้ีสามารถแสดงออกมาเป็นผงังาน (Flowchart) ซ่ึงเป็นผงังานท่ีใชแ้สดงขั้นตอน
การท างานของกระบวนการและเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้มองเห็นภาพรวมของการท างานของ NVOCC Section ไดง้่ายย่ิงขึ้น
ดงัน้ี 



 
รูป 2 : ผงัการท างานภาพรวมของ NVOCC Section 

จากผงังาน (Flowchart) ขา้งตน้ซ่ึงเป็นภาพรวมของขั้นตอนการท างานของ NVOCC Section ผูวิ้จยัสามารถเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและท าการเรียบเรียงขอ้มูลของการท างานในแต่ล่ะขั้นตอนท่ีส าคญัใน Flowchart และสามารถท าการแสดง
ขั้นตอนการท างานท่ีมีรายละเอียดมากย่ิงขึ้นไดอ้อกมาเป็นขั้นตอนดงัต่อไปน้ี ขั้นตอนการจองเรือไปกบัสายเรือหรือ CO-
LOADER ,ขั้นตอนการเปิด JOB เพื่อจัดท า Draft House B/L ส่งลูกค้า ,ขั้นตอนการท า SI เพื่อส่งไปยงัสายเรือหรือ CO-



LOADER ,ขั้นตอนการส าแดง VGM ให้สายเรือหรือ CO-LOADER ,ขั้นตอนการยิง Advance Filing Manifest ,ขั้นตอนการ
ติดตามและตรวจสอบวนัเรือออกกบัทางสายเรือหรือ CO-LOADER ,ขั้นตอนการเตรียมท าจ่ายค่าระวางให้สายเรือหรือ CO-
LOADER ,ขั้นตอนการออก House B/L ,ขั้นตอนการออก Cargo manifest และขั้นตอนการส่ง Pre-alert  แต่ล่ะขั้นตอนท่ี
กล่าวมาข้างต้นผูวิ้จัยได้ท ากล่าวถึงการรายละเอียดการท างานท่ีให้รายละเอียดมากย่ิงขึ้นในแต่ล่ะขั้นตอน มีรูปภาพ
ประกอบการอธิบายอยา่งชดัเจนเพื่อช่วยให้สามารถเขา้ใจถึงกระบวนการท างานในแต่ล่ะขั้นตอนนั้น ๆไดง้่ายย่ิงขึ้น 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 

จากการศึกษาเร่ือง คู่มือการปฏิบติังานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานในส่วนของล าดบัขั้นตอนงานเอกสารขา
ออกของ NVOCC SECTION ในแผนก SEA EXPORT สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี การจดัท าคู่มือการปฏิบติังานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานขึ้นท าให้ผูวิ้จยัสามารถเขา้ใจภาพรวมการท างานและขั้นตอนการท างานยิบย่อยของ NVOCC 
SECTION ในแผนก SEA EXPORT ไดม้ากย่ิงขึ้นและสามารถเป็นไปตามจุดประสงคท่ี์จดัท าวิจยัเล่มน้ีขึ้นมาคือ มีคู่มือการ
ปฏิบติังานท่ีชดัเจนอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีแสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบติังานและกระบวนการต่าง ๆ ของงาน 
มีภาพรวมของการท างานท่ีสรุปออกมาเป็น Flowchart ท าให้ผูท่ี้ตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัการท างานของ NVOCC Section 
มองเห็นภาพรวมและเกิดความเข้าใจได้ง่าย สามารถเป็นเคร่ืองมือแสดงวิธีการท างานท่ีสามารถถ่ายทอดให้กับผูเ้ข้า
ปฏิบติังานใหม่ท าให้เกิดการพฒันาให้การท างานมีประสิทธิภาพและสามารถลดระยะเวลาในการสอนงานจากการสอนปาก
เปล่า และเพ่ือให้ผูป้ฏิบติังานทราบว่าควรปฏิบติังานอยา่งไร เม่ือใดกบัใครและเขา้ใจล าดบัขั้นตอนและท าใหเ้กิดความเขา้ใจ
ในขั้นตอนเอกสารท่ีตรงกนัไดเ้ป็นอย่างดี โดยคู่มือการปฏิบติังานฯ เล่มน้ีเปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเส้นทางการท างานท่ีมี 
จุดเร่ิมต้น และจุดส้ินสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ และจากการวดัผล
การศึกษาโดยใชแ้บบสอบถามวดัพึงพอใจต่อคู่มือการปฏิบติังานฯ ในส่วนการออกแบบรูปเล่มของคู่มือไดค้่าเฉล่ียความพึง
พอใจโดยรวมร้อยละ 85.714 พบว่าส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่ารูปแบบคู่มือมีความน่าสนใจ ความเหมาะสมของขนาด
ตวัอกัษรสามารถอ่านไดง้่ายสบายตา มีความสะดวกในการใชส่ื้อสารเพราะมีรูปแบบเป็นรูปเล่มรวมไปถึงแบบไฟลง์านท่ี
สามารถอ่านไดง้่ายเขา้ถึงสะดวก แต่ขนาดรูปเล่มมีความหนาเกินไปท าให้หมดความน่าสนใจไปบา้ง ต่อมาในส่วนของ
เน้ือหาในคู่มือฯไดค้่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมถึงร้อยละ 90.952 สามารถจดัเน้ือหาเป็นล าดบัขั้นตอน สอดคลอ้ง และ
เช่ือมโยงกนัดี เป็นหมวดหมู่ เขา้ใจง่ายตอบสนองความตอ้งการต่อผูศึ้กษาได ้และในส่วนของการน าไปใช้ประโยชน์ได้
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมถึงร้อยละ 93.33 พบว่าสามารถน าคู่มือไปใช้ในการปฏิบติังานไดจ้ริง เน่ืองจากคู่มือการ
ปฏิบติังานฯ เล่มน้ีมีเน้ือหาการปฏิบติังานจริง ๆ มีการรวบรวมและเรียบเรียงออกมาให้เป็นลายลกัษณ์อกัษร สามารถเขา้ใจ
ไดง้่าย มีการอธิบายถึงขั้นตอนการท างานท่ีชดัเจนและมีรูปภาพประกอบท าให้เกิดความเขา้ใจต่อการปฏิบติังานไดง้่ายมาก
ย่ิงขึ้น สามารถลดเวลาการสอนงานรวมไปถึงลดความคาดเคล่ือนในความเขา้ใจต่อเน้ืองานไดเ้ป็นอย่างมากจากการสอน
งานปากเปล่า ผูป้ฏิบติังานใหม่สามารถท าความเขา้ใจต่อกระบวนการท างานในแต่ล่ะขั้นตอนไดด้ว้ยตนเองก่อนจะไดรั้บ
การสอนงานจากผูมี้ประสบการณ์ เน้ือหาท่ีไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลและเรียบเรียงรวมไปถึงตวัอย่างประกอบในเล่มอย่าง
ละเอียดในทุกขั้นตอนท าให้เขา้ใจไดง้่ายจะช่วยให้การท างานของพนกังานใหม่มีประสิทธิภาพไดม้ากย่ิงขึ้น 

ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษาโดยการใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจต่อผูท่ี้เก่ียวข้องพบว่า ในดา้นการออกแบบ
รูปเล่มของคู่มือการปฏิบติังานฯ ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะว่า มีความเป็นทางการมากเกินไป ให้อาจขาดความน่าสนใจไปบา้ง 
รูปเล่มมีความหนามากเกินไป เน่ืองจากมีขอ้มูลค่อนขา้งเยอะ อาจท าให้คนอ่านรู้สึกเบ่ือไดง้่าย การท่ีขนาดเล่มท่ีหนาเกินไป
ท าให้คู่มือการปฏิบัติงานฯไม่ค่อยน่าสนใจนัก ส่วนข้อเสนอแนะในด้านเน้ือหาในคู่มือการปฏิบัติงานฯ พบว่า หาก
กระบวนการมีการเปล่ียนแปลงของขอ้มูล เช่น อาจจะมีการเพ่ิมรูปแบบการท างานหรือมีการปรับนโยบายการท างาน เป็น
ต้น เน่ืองจากในอนาคตอาจมีการเปล่ียนแปลงระบบการท างานได้อยู่เสมอ และอาจส่งผลต่อความล้าสมัยของคู่มือท่ี



เก่ียวขอ้งกบัการท างานของ NVOCC Section ท าให้ตอ้งพฒันาและปรับปรุงเน้ือหาของคู่มือให้มีความทนัสมยัและเขา้กบั
สถานการณ์ปัจจุบนั และนอกจากนั้นหากมีการน าคู่มือการปฏิบติังานฯไปใชง้านจริงในการสอนงานตอ้งอา้งอิงควบคู่ไปกบั
บุคคลใน Section ท่ีท  างานมานานมีประสบการณ์การท างานสูง การใชคู้่มือจึงจะมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น จากขอ้เสนอแนะ
ท่ีได้จากการใช้แบบสอบถามวดัความพึงใจท าให้ผูวิ้จยัสามารถทราบถึงข้อบกพร่องของคู่มือเล่มน้ี ท าให้น าไปสู่การ
ปรับปรุง แกไ้ขและพฒันา คู่มือการปฏิบติังานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานในส่วนของล าดบัขั้นตอนงานเอกสารขา
ออกของ NVOCC SECTION ในแผนก SEA EXPORT ให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพในการน าไปใชง้านในองคก์ร
ต่อไป 
6. กิตติกรรมประกาศ 

รายงานการปฏิบติัสหกิจศึกษาเล่มน้ีส าเร็จลุล่วงไดโ้ดยกรุณาจากอาจารยท่ี์ปรึกษา วินิจ ศิริจิตร อาจารยท่ี์ปรึกษา
การปฏิบติัสหกิจศึกษาท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษาและแนะน าแนวทางในการท ารายงานในหัวขอ้ต่าง ๆตลอดจนช่วยปรับปรุง
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นของการจดัท ารายงานการปฏิบติัสหกิจ ขอขอบคุณพนกังานบริษทั เคไลน์ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั แผนก SEA EXPORT ทุกท่านท่ีไดใ้ห้ค  าปรึกษา แนวทางการศึกษาต่าง ๆ และขอ้มูลมากมายท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ใน
การปฏิบติัสหกิจศึกษา นอกจากน้ีผูวิ้จยัมีความส านึกในพระคุณของอาจารยแ์ละผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านท่ีไดใ้ห้การอบรมส่ัง
สอนให้มีความรู้ ให้ค  าแนะน าท่ีมีประโยชน์ให้กับผูวิ้จยั และขอส านึกในพระคุณของบิดา มารดาท่ีท าให้ผูวิ้จยัเป็นผูมี้
การศึกษาและคอยให้ก าลงัใจ ผูวิ้จยัรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาเป็นอยา่งย่ิง  และขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง              
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