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บทคัดย่อ (ABSTRACT) 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาวิธีการปฏิบติังานจริงในดา้นการน าเขา้สินคา้ และการเดินพิธี
การศุลกากรเพื่อท าการออกของของบริษทั ไทยออยลม์ารีน จ ากดั และสามารถน าไปปรับปรุงในภายหนา้ได ้
ซ่ึงทางบริษทันั้นใหบ้ริการดา้นการน าเขา้และส่งออกสินคา้แบบครบวงจร โดยผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาขั้นตอน
กระบวนการน าเขา้เร่ิมตั้งแต่รับงานจากลูกคา้ตั้งแต่ลูกคา้วางแผนการขนส่ง การจดัเตรียมเอกสารในการ
น าเขา้ รวมถึงเอกสารท่ีตอ้งน าไปออกของดว้ย ซ่ึงในแต่ละการขนส่งเอกสารนั้นจะแตกต่างกนั ไม่วา่จะเป็น
การจัดรถ การด าเนินพิธีการขาเข้า การเคล่ือนย้ายเอกสารท่ีมีขั้นตอนท่ีค่อนข้างซับซ้อน ส่งผลให้
กระบวนการท างานไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเน่ืองจากมีการเคล่ือนท่ี หรือการท างานท่ีไม่เกิดมูลค่า ซ่ึงทาง
แผนก SHIPPING AGENCY จะออกเอกสารตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ และท าการช าระค่าใชจ่้ายค่าภาระต่างๆให้ 
จากนั้นจะท าการส าเนาใบเสร็จ และเอกสารท่ีเป็นหลกัฐานวา่ท าการออกของส าเร็จแลว้ ส่งไปใหก้บัผูน้ าเขา้
เพื่อท าการเรียกเก็บเงิน ด้วยขั้นตอนท่ีค่อนขา้งซับซ้อนจึงน าแนวคิดแบบลีนมาก าจดัขั้นตอนท่ีสูญเปล่า 
เพื่อใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1. บทน า (INTRODUCTION) 
 ธุรกิจการน าเขา้สินคา้เป็นส่วนหน่ึงในการท ารายไดใ้ห้กบัธุรกิจในปัจจุบนั และการน าสินคา้จาก
ต่างประเทศเขา้มาภายในประเทศ เพื่อใชป้ระโยชน์ หรือเพื่อท าการประกอบธุรกิจนั้น ผูน้ าเขา้มีหนา้ท่ีปฏิบติั
ตามกฎระเบียบท่ีกรมศุลกากร หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด และด้วยความท่ี
ขั้นตอนการน าเขา้นั้นค่อนขา้งยุ่งยาก ซับซ้อน ทั้งกระบวนการท่ีซับซ้อน และเอกสารจ านวนมาก ท าให้มี
อาชีพ Shipping หรือตวัแทนออกของท่ีจะท าหนา้ท่ีในการเดินพิธีการโดยผูท่ี้เป็นตวัแทนออกของจะตอ้งมี
ความรู้ ความเขา้ใจในกระบวนการน าเขา้ตลอดจนกระบวนการออกของ และรายละเอียดในเอกสารแต่ละชุด 
เพื่อเป็นหลกัฐานการตรวจตามท่ีกรมศุลกากรไดท้ าการก าหนดไว ้โดยกิจกรรมท่ีซับซ้อนในทุกๆขั้นตอน
นั้นลว้นมีค่าใช้จ่ายถา้หากสามารถลดกระบวนการท่ีไม่จ าเป็นออกไดก้็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็น
ออกไปได้ด้วยเช่นกันท าให้ผูวิ้จัยเห็นถึงความส าคัญของการลดขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็น หรือกิจกรรมท่ีมี
ค่าใชจ่้ายจ านวนมากเพื่อเป็นการลดตน้ทุน และลดการท างานท่ีซบัซอ้น 

2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 
 ผูวิ้จยัไดศึ้กษาขั้นตอน และเอกสารท่ีจ าเป็นในการออกของตามกฎระเบียบของกรมศุลกากร ซ่ึงเป็น
จุดเร่ิมตน้ของการท าวิจยั ดงัน้ี 



 อภิญญา วรีฤทธ์ิ (2557) กล่าวว่า กรมศุลกากร ประเทศไทย ไดก้ าหนดขั้นตอนการเดินพิธีน าเขา้
สินคา้มี ดงัน้ี 
  1. ผูป้ระกอบการ หรือเจ้าของธุรกิจ ท าการสั่งซ้ือสินค้าแล้วมอบอ านาจ รวมถึงความ
รับผิดชอบใหก้บัตวัแทนผูน้ าเขา้ (Shipping) 
  2. ผูน้ าเขา้น าขอ้มูลการซ้ือขาย และขอ้มูลของตนใหก้บั Shipping เช่น หมายเลขประจ าตวัผู ้
เสียภาษี, วนั เวลา และท่าเรือท่ีเทียบขนถ่ายสินคา้, สิทธิประโยชน์ในการน าเขา้, เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ขอยกเวน้อากร เป็นตน้ โดยอาจจะส่งมาทาง E-mail รวมถึง INVOICE และ Bill of  Lading รวมถึงขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบัเรือท่ีบรรทุกสินคา้มาดว้ย 
  3. Shipping น าขอ้มูลท่ีไดจ้าก INVOICE มาจดัท าใบขน และจดัเตรียมเอกสาร 
  4. Shipping ท าการประสานงานกับ Ship Agent เพื่อท าการส่ง MANIFEST และ Ship 
Agent จะเดินพิธีการกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยรับเรือ รวมถึงคอยประสานวนัเรือเขา้ดว้ย 
  5. หลงัจากท่ีท าใบขนเสร็จแลว้ ทางกรมศุลกากรจะใหห้มายเลขใบขนสินคา้ขาเขา้ 14 หลกั 
หลงัจากนั้นก็น า B/L, INVOICE, PACKING LIST ไปขอออก order form หรือแบบฟอร์มท่ีสั่งซ้ือ 
  6. น า order form ไปช าระค่าธรรมเนียมศุลกากร และน าใบเสร็จไปแลกใบขน ซ่ึงใบขนจะ
มีความแตกต่างจากเดิมตรงเลขท่ีใบขนในหลกัท่ี 5 ถา้เป็นเลข 0 คือใบขนสินคา้ขาเขา้ และ 1 คือใบขนสินคา้
ขาออก และน าเอกสารไปท าการปล่อยของตามสถานท่ีท่ีก าหนดเพื่อท าการเช็ค Status และตรวจปล่อยของ 
  7. ท าการส าเนาใบขนและแนบใบเสร็จเพื่อเรียกเก็บเงินกบัผูน้ าเขา้ 
 ในขั้นตอนการช าระเงิน เม่ือผูน้ าของเขา้ไดย้ื่นขอ้มูลใบขนสินคา้เขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรม
ศุลกากรและไดรั้บการตอบกลบัเลขท่ีใบขนสินคา้แลว้ ผูน้ าของเขา้จะตอ้งด าเนินการช าระค่าภาษีอากร และ
ค่าธรรมเนียมศุลกากรให้แลว้เสร็จก่อนไปด าเนินการรับการตรวจปล่อยของออกจากอารักขาศุลกากร โดย
ผูน้ าของเขา้สามารถช าระค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียมศุลกากรได ้3 ช่องทางดงัต่อไปน้ี 
            1. ช าระดว้ยตนเองท่ีหน่วยรับช าระเงินทุกแห่งของกรม 
            2. ช าระในระบบ e-Payment  
          3. ช าระในระบบ e-Bill Payment   
 การตรวจและการปล่อยสินคา้ ผูน้ าเขา้หรือตวัแทนตอ้งท าการยื่นใบขนสินคา้ และใบเสร็จรับเงินท่ี
คลงัสินคา้เพื่อท าการตรวจ และปล่อยสินคา้ โดยจะตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งโดยละเอียดเพื่อระบุวา่สินคา้
ดงักล่าวว่าตอ้งผ่านการเปิดตรวจ (RED LINE) หรือยกเวน้การตรวจ (GREEN LINE) หลงัจากนั้นสถานะ
ของการปล่อยสินคา้จะตอ้งถูกส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปทั้งท่ีท่าเรือ และผูน้ าเขา้หรือตวัแทนออกของ
ดว้ย (อภิญญา วรีฤทธ์ิ, 2557)  
 นภสัรพี ปัญญาธนวาณิช (2560) กล่าวว่า แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัระบบลีนมีเป้าหมายในเร่ือง
ของการจดัการกระบวนการ คือการท าอย่างไรให้กระบวนการทั้งหมดในการผลิตปราศจากความสูญเสียท่ี
ก่อใหเ้กิดตน้ทุนท่ีเพิ่มขึ้นจากกระบวนการนั้นๆ เพื่อใหเ้กิดการปรับตวัตอบสนองความตอ้งการของตลาดได้



ทนัท่วงทีและมีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่งท่ีอยูใ่นตลาดเดียวกนั โดยมีเคร่ืองมือแผนภูมิกระบวนการ (Process 
Chart) เป็นเคร่ืองมือช้ินส าคญัท่ีใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลไดอ้ย่างละเอียด กระชบั บอกรายละเอียดของขั้นตอน
กระบวนการผลิต เพื่อช่วยให้นกัวิเคราะห์สามารถมองเห็นภาพของกระบวนการผลิตไดอ้ย่างชดัเจนตั้งแต่
ตน้จนจบ และน าไปสู่การพฒันาและปรับปรุงกระบวนการท างานให้ดีขึ้น ซ่ึงใชวิ้เคราะห์ขั้นตอนการไหล
ของวตัถุดิบ ช้ินส่วน พนกังาน และอุปกรณ์ ท่ีเคล่ือนไปในกระบวนการพร้อมๆกบักิจกรรมต่างๆ นอกจากน้ี
ยงัมีแผนภูมิเหตุและผล (Fishbone Diagram) เป็นแผนภูมิท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตน้เหตุและผลลพัธ์ท่ี
เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือเบ้ืองตน้ในการหาสาเหตุของปัญหาส่วนใหญ่จะแบ่งสาเหตุออกเป็น 4 ด้าน 
เพื่อใหง้่ายต่อการระดมสมอง  
 ศุรนิตย์ สามารถ (2559) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับการน าเทคนิคการผลิตแบบลีนมาประยุกต์ใช้
กรณีศึกษาบริษทั จอย สปอร์ต ซ่ึงการศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการผลิตเรือคายคัในปัจจุบนั
ของ บริษทัฯ โดยน าระบบการผลิตแบบลีนมาประยุกตใ์ช้กบัการท างานจริงในการเพิ่มมูลค่าการผลิต และ
ปรับปรุงการด าเนินงานภายในโรงงานการผลิตเรือคายคั ผลการศึกษาพบว่าจากการประยุกต์ใช้ระบบการ
ผลิตแบบลีนสามารถลดระยะเวลาทั้งหมดท่ีใชใ้นการผลิต ผลรวมของรอบเวลาในกระบวนการผลิตของแต่
ละสถานี และระยะเวลาภายในระบบการผลิตมีการลดลงทุกสถานี การท างานสามารถลดผลรวมของรอบ
เวลาในการผลิตของแต่ละสถานีและความสูญเสียลงได้ท าให้ตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง และสามารถ
ผลิตในปริมาณท่ีเพิ่มขึ้น 

3. วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 
 หลงัจากผูวิ้จยัท าการทบทวนวรรณกรรมแลว้จึงศึกษาขั้นตอนการน าเขา้ของบริษทั ไทยออยลม์ารีน 
จ ากัด โดยท าการศึกษาขั้นตอน เอกสารท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ และหน่วยงานท่ีตอ้งไปท าการติดต่อเพื่อเดินพิธี
ศุลกากร ซ่ึงวิธีท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือการศึกษากระบวนการท างานท่ีเกิดขึ้นในแผนก Shipping 
และ Ship Agent และท าการสอบถาม ปรึกษากบัพนกังานในแผนก เม่ือไดก้ระบวนการน าเขา้มาแลว้ผูว้ิจยัมี
ขั้นตอนในการวิเคราะห์กระบวนการ ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สรุปผลและเสนอแนวทางจดักระบวนการใหม ่

จดัท าแผนผงักระบวนการไหล 

วิเคราะหห์าความสูญเปล่า 8 ประการ 

หาสาเหตุของขั้นตอนท่ีไม่เกิดมูลค่าดว้ยแผนภูมิกา้งปลา 

ออกแบบกระบวนการน าเขา้โดยใชแ้นวคิดลีน และท า
แผนผงักระบวนการไหลใหม ่



4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 
 จากการศึกษากระบวนการน าเขา้แลว้ผูว้ิจยัสามารถสรุปขั้นตอนของกระบวนการน าเขา้ได ้ดงัน้ี 

 1. ผูป้ระกอบการ หรือเจา้ของธุรกิจ ท าการสั่งซ้ือสินคา้แลว้มอบอ านาจ รวมถึงความรับผิดชอบ
ใหก้บัตวัแทนผูน้ าเขา้ (Shipping) 
 2. ผูน้ าเขา้น าขอ้มูลการซ้ือขาย และขอ้มูลของตนใหก้บั Shipping เช่น หมายเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี, 
วนั เวลา และท่าเรือท่ีเทียบขนถ่ายสินคา้, สิทธิประโยชน์ในการน าเขา้, เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขอยกเวน้
อากร เป็นตน้ โดยอาจจะส่งมาทาง E-mail รวมถึง INVOICE และ Bill of  Lading รวมถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัเรือ
ท่ีบรรทุกสินคา้มาดว้ย 
 3. Shipping น าขอ้มูลท่ีไดจ้าก INVOICE มาจดัท าใบขน และจดัเตรียมเอกสาร 
 4. Shipping ท าการประสานงานกบั Ship Agent เพื่อท าการส่ง MANIFEST และ Ship Agent จะเดิน
พิธีการกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยรับเรือ รวมถึงคอยประสานวนัเรือเขา้ดว้ย 
 5. เม่ือทางท่าเรือแจง้ว่าสินคา้ไดล้งจากเรือแลว้ ชิปป้ิงจึงจดัเตรียมใบขนขาเขา้โดยการคียข์อ้มูลใน
โปรแกรม iXimple, Performa invoice, B/L, Packing List และเอกสารอ่ืนๆท่ีต้องยื่นเพิ่ม  เช่นใบท าการ
ล่วงเวลา 
 6. หลงัจากท่ีท าใบขนเสร็จแลว้ ทางกรมศุลกากรจะใหห้มายเลขใบขนสินคา้ขาเขา้ 14 หลกั หลงัจาก
นั้นก็น า B/L, INVOICE, PACKING LIST ไปขอออก order form หรือแบบฟอร์มท่ีสั่งซ้ือ 
 7. น า order form ไปช าระค่าธรรมเนียมศุลกากร และน าใบเสร็จไปแลกใบขน ซ่ึงใบขนจะมีความ
แตกต่างจากเดิมตรงเลขท่ีใบขนในหลกัท่ี 5 ถา้เป็นเลข 0 คือใบขนสินคา้ขาเขา้ และ 1 คือใบขนสินคา้ขาออก 
และน า B/L แลก D/O เพื่อท าการปล่อยของ 
 8. น าเอกสารไปท าการปล่อยของตามสถานท่ีท่ีก าหนดเพื่อท าการเช็ค Status และไปหานายตรวจ 
(แลว้แต่ประเภทของสินคา้) เม่ือท าการตรวจแลว้พบวา่เป็น RED LINE ตอ้งน านายตรวจมาท าการเปิดตรวจ
สินคา้ แต่ถา้ GREEN LINE ตวัแทนสามารถช าระค่าภาระหนา้ท่าไดเ้ลย  
 9. เม่ือท าการช าระค่าภาระเสร็จจะท าการออกการ์ดและน าการ์ดใหก้บัผูข้นส่งเพื่อน าไปออกของ 
 10. ท าการส าเนาใบขน ใบเสร็จ และส่งใบน าส่งเอกสารใหก้บัผูน้ าเขา้เพื่อเรียกเก็บเงินกบัผูน้ าเขา้ 
 จากนั้นน ากระบวนการน าเขา้ท่ีท าการศึกษามาวิเคราะห์ความสูญเปล่า และคุณค่าของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นในขั้นตอนการน าเขา้ พบว่ากิจกรรมท่ีไม่สร้างมูลค่า และเป็นกิจกรรมท่ีมีวามสูญเปล่ามากท่ีสุด 
ไดแ้ก่กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนท่ี และกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการรอคอยท่ีเกิดจากการตรวจสอบเอกสาร 
รอช าระเงิน จากนั้นผูวิ้จยัจึงน ากิจกรรมดังกล่าวมาท าการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุความสูญเปล่าโดยใช้
แผนภูมิกา้งปลา ดงัน้ี 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 จากแผนภูมิกา้งปลาสาเหตุหลกัของปัญหาน้ีผูวิ้จยัอนุมานว่าเป็นการท่ีนายตรวจ และเจา้หน้าท่ีท่ี
ตอ้งท าการยื่นเอกสารนั้นอยู่คนละท่ี ท าให้การยื่นเอกสารต่างๆในกระบวนการน าเขา้นั้นเป็นปัญหา เพราะ
ตอ้งเดินทางไปมาระหวา่งกรมศุลกากร และท่าเรือแหลมฉบงั 
 หลงัจากท่ีท าการหาสาเหตุของปัญหาไดแ้ลว้ ผูว้ิจยัไดท้ าการออกแบบกระบวนการน าเขา้ใหม่โดย
ใชแ้นวคิดแบบลีนในการลดขั้นตอนท่ีเกิดความสูญเปล่า ยุบบางขั้นตอนให้ท าพร้อมกนั และบางขั้นตอนท่ี
ตอ้งเดินทางไปหลายท่ีถา้มีหลายเจ้าก็ฝากตวัแทนท่ีไปเดินพิธีได ้และในระหว่างท่ีรอเอกสารสามารถท า
หนา้ท่ีอ่ืนได ้อีกทั้งการช าระเงินใหเ้ปล่ียนเป็นการช าระผา่นช่องทางออนไลน์เพื่อลดเวลาคอย และการคียใ์บ
ขนสามารถท าในโปรแกรม iXimple ไดเ้พื่อให้ขอ้มูลเขา้สู่ระบบของกรมศุลเลยเป็นการเพิ่มความสะดวก
และรวดเร็วมากขึ้น จากการปรับปรุงกระบวนการน าเขา้โดยใช้หลกัแนวคิดลีนท าให้ขั้นตอนการท างาน
ลดลงจาก 26 เหลือ 18 ขั้นตอน กล่าวคือแผนผงักระบวนการใหม่กิจกรรมลดลง แต่ใชบุ้คลากรในแผนกเท่า
เดิมและน าเทคโนโลยีเขา้มาช่วยในแต่ละกิจกรรมมากขึ้น อีกทั้งยงัสามารถช่วยลดปริมาณกระดาษท่ีใช้ใน
การพิมพเ์อกสารไดอี้กดว้ย 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 
 จากการใชแ้นวคิดแบบลีนในการน ามาปรับปรุงกระบวนการน าเขา้ สามารถช่วยขจดักิจกรรมท่ีสูญ
เปล่า และไม่เกิดมูลค่าได ้ อีกทั้งยงัเป็นการรวมกิจกรรมบางกิจกรรมท่ีเป็นการท างานท่ีทบัซอ้นกนัเพื่อเป็น
การลดขั้นตอนลง และเกิดความสะดวก รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น ซ่ึงแสดงใหเ้ห็น
ว่ากระบวนการน าเขา้แบบใหม่นั้นมีกิจกรรมท่ีน้อยกว่าจากเดิมท่ีมีกิจกรรมเก่ียวกบัการเคล่ือนยา้ยเอกสาร
จ านวนมาก นอกจากกระบวนใหม่จะลดกิจกรรมลงไดแ้ลว้ยงัสามารถช่วยลดค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือกระดาษ
ท่ีตอ้งใชท้ั้งกระดาษหนา้เปล่า และกระดาษท่ีมีลายน ้ าเฉพาะของแต่ละเอกสาร และลดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการ
เดินทางยื่นเอกสารและจ่ายค่าภาระ เน่ืองจากเป็นการท างานแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ และฝากเอกสารกบั
คนท่ีไปเดินพิธี 
 กระบวนการท่ีผูวิ้จยัท าการศึกษาเป็นเพียงกระบวนการน าเขา้ของสินคา้ทัว่ไป การเก็บรวบรวม
ขอ้มูลการปฏิบติังานท่ีผูว้ิจยัท าการเก็บขอ้มูลยงัไม่เพียงพอ เน่ืองจากสินคา้มีความแตกต่างกันส่งผลให้
ขั้นตอนกระบวนการทางเอกสารมีความแตกต่างกนั และนอกจากขั้นตอนแลว้ถา้มีขอ้มูลเก่ียวกบัระยะเวลา
ในการปฏิบัติแต่ละขั้นตอนอาจจะช่วยให้การวิเคราะห์ได้ผลลัพธ์ท่ีน่าเช่ือถือมากกว่าน้ี และเน่ืองจาก
ระยะเวลาในการศึกษาระบบการท างานมีระยะเวลาเพียง 1 เดือน ซ่ึงมีระยะเวลาท่ีจ ากดั ท าให้ผูว้ิจยัสามารถ



เก็บขอ้มูลไดเ้พียงบางส่วน ดงันั้นเพื่อให้ครอบคลุมในเร่ืองท่ีท าการศึกษาควรศึกษากระบวนการน าเขา้ของ
สินคา้ทุกรูปแบบท่ีทางบริษทัมีการใหบ้ริการดว้ย 

6. กติติกรรมประกาศ 
 การท่ีขา้พเจา้ไดม้าฝึกงาน ณ บริษทั ไทยออยลม์ารีน จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ข้าพเจ้าขอขอบคุณบุคลากรในแผนกตัวแทนผูน้ าเข้าและผูส่้งออกท่ี
ช่วยเหลือ และสนบัสนุนใหข้า้พเจา้ไดรั้บความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีมีค่ามากมาย 
 ส าหรับรายงานการฝึกสหกิจฉบับน้ีส าเร็จลงได้ด้วยดีจากความร่วมมือและสนับสนุนโดย 
ไดรั้บความอนุเคราะห์อยา่งดียิง่จาก ดร.พชร  กิจจาเจริญชยั ขอขอบพระคุณในความกรุณาจากท่านอาจารยท่ี์
กรุณาให้ความช่วยเหลือในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงาน และให้ค  าแนะน าท่ีมีประโยชน์
ในการท ารูปเล่มใหส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
 ผูจ้ัดท าขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณของบิดามารดาท่ีให้ก าเนิดและเล้ียงดูให้การศึกษา 
ตลอดจนครูบาอาจารยแ์ละผูท่ี้มีพระคุณทุกท่านท่ีมีส่วนในการวางรากฐานการศึกษาให้แก่ผูจ้ดัท า ขา้พเจา้
ขอขอบคุณไว ้ณ ท่ีน้ี 
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