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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ือศึกษากระบวนการจดัการของคลงัวตัถุดิบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการ

จดัการของคลงัวตัถุดิบ บริษทั  ABC  จาํกดั โดยศึกษากระบวนการทาํงานตั้งแต่ขั้นตอนการรับ จดัเก็บ และแจกจ่ายของ      

คลังวตัถุดิบ และประยุกต์ทฤษฎี ABC Analysis มาใช้ในการจัดแบ่งประเภทวตัถุดิบมีกลุ่มวตัถุดิบท่ีเคล่ือนไหวเร็ว 

เคล่ือนไหวปานกลางและเคล่ือนไหวชา้ ผลการศึกษาพบว่า สามารถลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบวตัถุดิบของพนกังาน

ในคลงัวตัถุดิบคิดเป็นร้อยละ 14 ส่งผลให้พนกังานทาํงานไดร้วดเร็วและสะดวกขึ้น ทาํให้มีประสิทธิภาพของการจดัการ

คลงัวตัถุดิบของบริษทักรณีศึกษาเพ่ิมขึ้น  

 

1. บทนํา  (INTRODUCTION) 

ปัจจุบนัการจดัการโลจิสติกส์ เป็นเป้าหมายสําคญัท่ีผูป้ระกอบการสามารถใชเ้ป็นแหล่งท่ีมาของความไดเ้ปรียบ

ในการแข่งขนัทั้งในระดบัธุรกิจและระดบัประเทศ เน่ืองจากดว้ยกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีส่งผลให้มีการแข่งขนัทางธุรกิจท่ี

รุนแรงเพ่ิมมากขึ้น และการเปิดเสรีทางการค้าท่ีมากขึ้น  ส่งผลให้ภาคธุรกิจจึงตอ้งยกระดับความสามารถในการดาํเนิน

ธุรกิจในทุกวิถีทางท่ี เป็นไปได้  ทั้ งการลดต้นทุนธุรกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมใหม่ๆ เสนอลูกค้า  การบริหารจัดการ

กระบวนการนําส่งสินค้าจากผูผ้ลิตถึงผูบ้ริโภคตลอดห่วงโซ่อุปทาน  ซ่ึงในการประกอบธุรกิจทั่วไปผูป้ระกอบการ                       

จะคํานึงถึงต้นทุนการผลิตเป็นหลักและพยายามหาวิธีลดต้นทุนการผลิตให้ตํ่ าลงเพ่ือต่อ สู้กับคู่แข่งรายอ่ืน ๆ                                    

ท่ีอยู่ในตลาด  เม่ือต้นทุนเป็นตัวแปรท่ีผู ้ประกอบการต่างหันมาให้ความสําคัญซ่ึงนอกจากต้นทุนวัตถุดิบและ                            

แรงงานต่าง ๆ แลว้ ตน้ทุนทางดา้นโลจิสติกส์ถือไดว่้าเป็นส่วนของตน้ทุนท่ีมีความสาํคญัเป็นอยา่งมาก   

กรณีศึกษาบริษทั ABC จาํกดั มีสํานกังานใหญ่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี มีจาํนวนพนกังาน

มากกว่า 1,500 คน โดยประกอบดว้ย 3 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธุรกิจบรรจุภณัฑ์พลาสติก กลุ่มธุรกิจยางฉนวน และกลุ่มธุรกิจ

อุปกรณ์ยานยนต์ บริษทัไดก้ลายเป็นหน่ึงในผูน้าํดา้นผูผ้ลิตอุปกรณ์ยานยนต์อยา่งรวดเร็วและมีการจาํหน่ายสินคา้ทัว่ทุกมุม

โลก ซ่ึงบริษทัไดมี้ประเภทคลงัสินคา้ท่ีแตกต่างกนัออกไป สาํหรับคลงัวตัถุดิบมีหน้าท่ีหลกัในการรับวตัถุดิบ จดัเก็บ และ

แจกจ่าย จากการได้ลงพ้ืนท่ีปฏิบัติงานท่ีบริษัท ABC จํากัด  แสดงให้เห็นว่าปัญหาส่วนใหญ่มาจากพ้ืนท่ีการจัดเก็บ                       

ไม่เพียงพอส่งผลกระทบต่อการจดัเก็บและแจกจ่าย  จากโซนพ้ืนท่ี A-L ผูวิ้จยัไดมี้ความสนใจมุ่งเน้นไปท่ีโซน E วตัถุดิบ

ควบคุมอุณหภูมิเป็นหลกั เน่ืองจากพ้ืนท่ีโซน E เป็นพ้ืนท่ีวตัถุดิบขนาดเลก็เขา้ถึงเน้ือหาไดง้่ายกว่าโซนอ่ืน ๆ ทาํให้มองเห็น

ปัญหาในส่วนพ้ืนท่ีน้ีคือ พ้ืนท่ีห้องมีขนาดเลก็ไม่เพียงพอต่อการจดัเก็บ ทาํให้ตอ้งวางกล่องบรรจุภณัฑ์ท่ีใส่วตัถุดิบซอ้นกนั

ทาํให้ยากต่อการคน้หา  และปัญหาการจดัเรียงสินคา้ท่ีมีนาํออกมาใช้แลว้จดัวางไม่ตรงตามสถานท่ีจดัเก็บเดิม ส่งผลให้

พนกังานเดินหาวตัถุดิบทาํให้เกิดความล่าชา้ในการจ่ายวตัถุดิบ พนกังานประจาํท่ีมีหน้าท่ีจดัเก็บและจ่ายวตัถุดิบจะคุน้ชิน

กบัตาํแหน่งท่ีตนเองไดจ้ดัเก็บวตัถุดิบเอง ซ่ึงอาจทาํให้พนกังานคนอ่ืนท่ีเขา้มาจดัวตัถุดิบไม่ทราบสถานท่ีจดัเก็บท่ีชดัเจน 

ผู ้วิจัยจึงนําทฤษฎี ABC Analysis มาช่วยในการจัดเรียงวัตถุดิบเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการจัดการของ                       

คลงัวตัถุดิบ 

 

 

 



 

2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

จิราภรณ์ เง่าพิทกัษกุ์ล (2559) ไดศึ้กษาการแกไ้ขปัญหาสินคา้คงคลงัไม่เคล่ือนไหว ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นพบว่าสินคา้

คงคลังท่ีไม่ได้มีการเบิกเพ่ือไปใช้งาน และถูกเก็บนานเกินกว่า 4 ปี ทําให้อุปกรณ์ท่ีเส่ือมสภาพ หมดอายุ ล้าสมัย                         

หรือเกิดจากอุปกรณ์ เสียหาย  ส่งผลต่อต้นทุนหรือเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการลงทุน อชิระ เมธารัชตกุล (2557) ได้ศึกษาการ                

เพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้กรณีศึกษา บริษทัผลิตช้ินส่วนรถยนต์ ปัญหาท่ีใช้ศึกษา คือ ขอ้มูลสินคา้คงคลงั                  

ในระบบไม่ตรงกบัยอดตรวจนบัจริง ไม่สามารถหยิบสินคา้คงคลงัตามระบบ (FIFO) โดยใชห้ลกัการจดัการสินคา้คงคลงั

แบบ ABC Analysis และหลกัการระบบการจดัเก็บ (Storage System)  ในการจดัเก็บรูปแบบการจดัเก็บแบบคงตาํแหน่งและ                          

วรรณ วิภา ช่ืน เพ็ชร (2560) ได้ศึกษ าการวางผังคลังสิน ค้าสํ าเร็จ รูป ด้วยเท คนิ ค  ABC ANALYSIS กรณี ศึกษ า                                

บริษทั AAA จาํกดั สาเหตุปัญหาท่ีเกิดขึ้นในกิจกรรมการหยิบสินคา้ คือ พนักงานใช้เวลามากในการเดินทางหยิบสินคา้ 

ส่งผลกระทบทําให้ เกิดความล่าช้าและต้นทุนการดําเนินงานท่ี เพ่ิมขึ้ น  จากงานวิจัยทั้ ง  3 เร่ืองท่ีได้นําทฤษฎี                               

ABC ANALYSIS มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการคลังสินค้าจะส่งผลให้พนักงานสามารถทํางานได้เร็วขึ้ น                        

จากระยะเวลาในการหยิบสินคา้ลดลงทาํให้ประสิทธิภาพของการจดัการคลงัสินคา้เพ่ิมขึ้น งานวิจยัน้ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ

คลงัสินคา้ประเภทคลงัวตัถุดิบ โดยพิจารณาตั้งแต่กระบวนการเก็บเก็บวตัถุดิบ หยิบ และจดัจ่ายวตัถุดิบเขา้สู่กระบวนการ

ถดัไปเพ่ือลดเวลาการทาํงานของพนกังาน งานวิจยัน้ีจึงประยุกต์เทคนิค ABC ANALYSIS มาใชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ                    

การดาํเนินงานในคลงัวตัถุดิบให้สูงขึ้น 

 

3. วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY 

กระบวนการดําเนินงานของคลงัวตัถุดิบของบริษัทกรณีศึกษา เร่ิมตั้งแต่ลูกค้า (Customer) ส่ังคาํส่ังซ้ือและ

รายละเอียดให้ Sale จากนั้น Sale จะส่งขอ้มูลให้กบัแผนก Planning เพ่ือวางแผนแลว้ส่งรายละเอียดให้กบัแผนก Purchasing 

ออกใบ PO เพ่ือส่ังซ้ือวัตถุดิบจาก Supplier  เม่ือ Supplier ได้รับ  Order ก็จะทําการจัดส่งมาท่ี  Warehouse จากนั้ น 

Warehouse จะทาํการรับ จดัเก็บ และแจกจ่ายตามแผนการผลิต จากการศึกษากระบวนการทาํงานในแผนกคลงัวตัถุดิบ    

โซน E วตัถุดิบควบคุมอุณหภูมิ พบว่าพ้ืนท่ีห้องมีขนาดเล็กไม่เพียงพอต่อการจดัเก็บทาํให้ตอ้งวางกล่องบรรจุภณัฑ์ท่ีใส่

วตัถุดิบซ้อนกนัทาํให้ยากต่อการคน้หา  และปัญหาการจดัเรียงสินคา้ท่ีมีนาํออกมาใชแ้ลว้จดัวางไม่ตรงตามสถานท่ีจดัเก็บ

เดิมส่งผลให้พนักงานเดินหาวตัถุดิบทําให้เกิดความล่าช้าในการจ่ายวตัถุดิบ พนักงานประจําท่ีมีหน้าท่ีจัดเก็บและ                       

จ่ายวตัถุดิบจะคุน้ชินกบัตาํแหน่งท่ีตนเองไดจ้ดัเก็บวตัถุดิบเอง ซ่ึงอาจทาํให้พนักงานคนอ่ืนท่ีเขา้มาจดัวตัถุดิบไม่ทราบ

สถานท่ีจดัเก็บท่ีชดัเจนจึงทาํการเก็บรวบขอ้มูลโดยการสังเกตการณ์และจบัเวลาการทาํงานของพนกังาน เร่ิมจบัเวลาตั้งแต่

พนกังานเดินหาวตัถุดิบ จนกระทัง่พนกังานจดัวตัถุดิบตามใบเบิกเสร็จเรียบร้อย ซ่ึงผูวิ้จยัไดสุ่้มใบเบิกจ่ายวตัถุดิบมาจาํนวน 

16 ใบ  โดยเก็บข้อมูลเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานในกระบวนการหยิบวตัถุดิบ ได้ผลรวมเฉล่ีย                      

10.40 วินาทีต่อช้ินต่อใบและนําทฤษฎี ABC Analysis มาใชใ้นการกาํหนด Class ของวตัถุดิบตามทฤษฎี ABC Analysis                

ท่ีพิจารณาตามการรูปแบบเคล่ือนไหวของวตัถุดิบ  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 1 : กระบวนการแกไ้ขปัญหา 

 

4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

จากการศึกษาปัญหาการจดัเก็บวตัถุดิบในคลงัวตัถุดิบท่ีไม่มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา บริษทั ABC จาํกดั ผูวิ้จยัได้

กาํหนด Class ของวตัถุดิบตามทฤษฎี ABC Analysis ท่ีพิจารณาตามการรูปแบบเคล่ือนไหวของวตัถุดิบ ซ่ึงแบ่งวตัถุดิบออก

ได ้3 ระดบั ไดแ้ก่ วตัถุดิบท่ีมีความถ่ีในการหมุนเวียนการใช้เร็วตั้งแต่ 35% ขึ้นไป จดัเป็นวตัถุดิบกลุ่ม A คือ Fast Moving  

(สีเขียว) จะถูกนาํมาจดัวางไวใ้กลป้ระตูทางออกเพ่ือให้ง่ายต่อการคน้หาและสะดวกต่อการหยิบจ่าย  

เร่ิม 

กาํหนด Class ตามทฤษฎี ABC 

Analysis ใหก้บัวตัถุดิบ 

ระบุตาํแหน่งของวตัถุดิบในแต่ละ 

Class แยกตามสีใน Layout 

จบ 

จบัเวลาการปฏิบติังาน 

ของพนกังาน 

จดัโซนแยกตาม Class 

เกณฑ์การตัดสินใจ 

- Fast Moving 

Medium Moving 

Slow Moving 

- ขนาดบรรจุภณัฑ ์

- การจ่ายยก Set 



วตัถุดิบท่ีมีความถ่ีในการหมุนเวียนการใช้ปานกลางระหว่าง 20% - 35% จัดเป็นวตัถุดิบกลุ่ม B คือ Medium 

Moving (สีเหลือง) จะถูกนาํมาจดัวางไวล้าํดบัถดัไปต่อจากวตัถุดิบกลุ่ม A เน่ืองจากมีการอตัราการใชป้านกลางและวตัถุดิบท่ี

มีความถ่ีในการหมุนเวียนการใชน้้อยตํ่ากว่า 20% จดัเป็นวตัถุดิบกลุ่ม C คือ Slow Moving (สีแดง) จะถูกนาํมาจดัวางไวข้า้ง

หลงั เน่ืองจากมีการอตัราการใชน้อ้ยหรือไม่มี จากนั้นนาํขอ้มูลของการเบิกจ่ายวตัถุดิบ 4 เดือน วตัถุดิบทั้งหมด 799 รายการ 

พบว่ากลุ่มวตัถุดิบ Fast Moving มีจาํนวน 22 โคด้และมีอตัราการเบิกจ่าย 1074 คร้ัง กลุ่มวตัถุดิบ Medium Moving มีจาํนวน 

30 โคด้และมีอตัราการเบิกจ่าย 719 คร้ัง และกลุ่มวตัถุดิบ Slow Moving มีจาํนวน 747 โคด้และมีอตัราการเบิกจ่าย 3012 คร้ัง 

ระบุตาํแหน่งของวตัถุดิบในแต่ละ Class แยกตามสีใน Layout จดัโซนแยกตาม Class หลงัจากไดน้าํทฤษฎี ABC Analysis มา

ประยุกต์ในการจดัเรียงวตัถุดิบตามการเคล่ือนไหว โดยแบ่งออกเป็นสีเขียว สีเหลือง สีแดง และจบัเวลาการปฏิบติังานของ

พนักงานหลงัจากมีการปรับปรุงเร่ืองการจัดเก็บวตัถุดิบโดยใช้ทฤษฎี ABC Analysis จากการปรับปรุงพ้ืนท่ีการจัดเก็บ

วตัถุดิบโซน E วตัถุดิบควบคุมอุณหภูมิ  ผูวิ้จยัใช้ทฤษฎี ABC Analysis ในการแบ่งกลุ่มวตัถุดิบตามจาํนวนความถ่ีในการ

หยิบจ่าย เพ่ือให้การจัดการวางตําแหน่งวตัถุดิบมีความเหมาะสม ง่ายต่อการหาวัตถุดิบและทําการควบคุมวตัถุดิบ                          

โดยใชห้ลกัการ First In First Out เพ่ือลดกระบวนการทาํงานลง ทาํให้ระยะเวลาในการหยิบวตัถุดิบใชเ้วลาเฉล่ีย 8.91 วินาที

ต่อช้ินต่อใบ เม่ือทาํการเปรียบเทียบมีระยะเวลานอ้ยลงกว่าเดิม 1.49 วินาที หรือคิดเป็นร้อยละ 14.33 

 

 
 

รูป 2 : แผนภูมิการเปรียบเทียบเวลาเฉล่ียก่อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุง 

 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 

จากการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บวตัถุดิบในคลงัวตัถุดิบ ของบริษทั ABCจาํกัด มีวตัถุประสงค ์     

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการจัดการของคลงัวตัถุดิบ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาเป็นวตัถุดิบควบคุมอุณหภูมิ โดยนํา

เคร่ืองมือ ABC Analysis มาใชใ้นการปรับปรุงพ้ืนท่ีในการจดัเก็บ ซ่ึงผูวิ้จยัไดท้าํการเก็บรวบขอ้มูลโดยกาํหนด Class ตาม

ทฤษฎี ABC Analysis ให้กบัวตัถุดิบระบุตาํแหน่งของวตัถุดิบของวตัถุดิบในแต่ละ Class แยกสีตาม Layout จดัโซนตาม 

Class  โด ยใช้ เกณ ฑ์ ก ารตัด สิน ใจ  ได้แ ก่  1.Fast Moving Medium Moving และ Slow moving 2. ขน าด บ รรจุภัณ ฑ ์                             

3. การจ่ายยก set แลว้จึงทาํการจบัเวลาการปฏิบติังานของพนักงานเพ่ือนาํไปใช้ในกระบวนการผลิตของบริษทัและนาํมา

วิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า มีวตัถุดิบจาํนวน 802 รายการ วตัถุดิบกลุ่ม A มีรายการวตัถุดิบจาํนวน 22 รายการ มีความถ่ีในการหยิบ

จ่ายมากกว่าร้อยละ 35 วตัถุดิบกลุ่ม B มีรายการวตัถุดิบจาํนวน 30 รายการ มีความถ่ีในการหยิบจ่ายอยู่ระหว่างร้อยละ                       

20 ถึง 35 วตัถุดิบกลุ่ม C  มีรายการวตัถุดิบจํานวน 747 รายการ มีความถ่ีในการหยิบจ่ายตํ่ากว่าร้อยละ 20 ทําให้เวลา               
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แผนภูมิการเปรียบเทยีบเวลาเฉลีย่ก่อนปรับปรุงและหลงั

ปรับปรุง

ลดเวลาได ้1.49 วินาที 

หรือคิดเป็นร้อยละ 14.33 



ก่อนปรับปรุงในการเดินหยิบวตัถุดิบตั้งแต่พนกังานเดินหาวตัถุดิบจนกระทัง่พนกังานจดัวตัถุดิบตามใบเบิกเสร็จเรียบร้อย 

โดยมีใบเบิกทั้งหมด 16 ใบ มีวตัถุดิบ 28,932 ช้ิน ใช้เวลาเฉล่ียในการหยิบวตัถุดิบ 10.40 วินาทีต่อช้ินต่อใบและเวลา                   

หลงัปรับปรุงในการเดินหยิบวตัถุดิบตั้งแต่พนกังานเดินหาวตัถุดิบจนกระทัง่พนักงานจดัวตัถุดิบตามใบเบิกเสร็จเรียบร้อย                                          

โดยมีใบเบิกทั้งหมด 16 ใบ มีวตัถุดิบ 20,406 ช้ิน ใชเ้วลาเฉล่ียในการหยิบวตัถุดิบ 8.91 วินาทีต่อช้ินต่อใบ จากการปรับปรุง

พ้ืนท่ีการจดัเก็บวตัถุดิบโซน E วตัถุดิบควบคุมอุณหภูมิ  ผลจากการใช้ทฤษฎี ABC Analysis ในการแบ่งกลุ่มวตัถุดิบตาม

จาํนวนความถ่ีในการหยิบจ่าย พบว่าระยะเวลาในการหยิบวตัถุดิบใช้เวลาเฉล่ีย   8.91 วินาทีต่อช้ินต่อใบ เม่ือทาํการ

เปรียบเทียบมีระยะเวลาน้อยลงกว่าเดิม 1.49 วินาที หรือคิดเป็นร้อยละ 14.33 ซ่ึงการศึกษาสอดคล้องกับ วรรณวิภา                      

ช่ืนเพ็ชร (2560) ศึกษาการวางผงัคลงัสินคา้สําเร็จรูปดว้ยเทคนิค ABC Analysis กรณีศึกษา บริษทั AAA จาํกดั เป็นบริษทั              

ท่ีดําเนินธุรกิจประเภทคลังจัดเก็บสินค้าซ่ึงจะมีสินค้าทั้ งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือมาจาํหน่ายให้กับผูบ้ริโภค                      

ในประเทศไทย ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดขึ้ นในกิจกรรม การหยิบสินค้า คือ พนักงานใช้เวลามากในการเดินทางหยิบสินค้า                      

ส่งผลกระทบทาํให้เกิดความล่าช้าและต้นทุนการดําเนินงานท่ีเพ่ิมขึ้น ซ่ึงนําได้เทคนิค ABC Analysis  มาประยุกต์ใช้

เหมือนกบังานวิจยัท่ีไดท้าํการศึกษาในคร้ังน้ีโดยจดัเรียงสินคา้ตามหลกั Fast Moving Medium Moving และ Slow moving 

วตัถุดิบท่ีมีจาํนวนการเบิกจ่ายมากท่ีสุดจะวางไวใ้กลป้ระตูทางออก วตัถุดิบท่ีมีจาํนวนการเบิกจ่ายปานกลางและการเบิกจ่าย

ตํ่าไวต้ามลาํดบั  แต่มีขอ้แตกต่างกบัวิจยัท่ีทาํการศึกษาคือ มีวตัถุดิบบางช้ินท่ีตอ้งจดัเรียงไวด้ว้ยกนัเพราะมีการเบิกจ่ายยกเซ็ต

และขนาดของกล่องบรรจุภัณฑ์ทําให้ต้องวางรวมด้วยกัน การนํา ABC Analysis จึงทําให้ลดระยะเวลาในการเดิน                        

หยิบวตัถุดิบ 

 

6. กติติกรรมประกาศ 

ในการศึกษาวิจยัฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงไดอ้ย่างสมบูรณ์ดว้ยความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากอาจารย ์        

จีราดา อนุชิตนานนท์ ซ่ึงไดเ้สียสละเวลาในการให้คาํปรึกษา ขอ้เสนอแนะ ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ มาโดยตลอด 

จนงานวิจยัฉบบัน้ีสาํเร็จสมบูรณ์ลุล่วงไดด้ว้ยดี ผูวิ้จยัขอกราบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

ขอบคุณสถานประกอบการ บริษทั  ABC  จาํกดัและบุคลากรท่ีไดใ้ห้ขอ้มูล คาํแนะนาํ และความช่วยเหลือท่ีมาใช้

ในการศึกษาวิจยัฉบบัน้ี 

สุดท้ายน้ีผูวิ้จยัหวงัเป็นอย่างย่ิงว่าการศึกษาวิจยัฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการและผูท่ี้มีความ

สนใจในการฝึกปฏิบติังาน หากมีขอ้ผิดพลาดประการใด ผูจ้ดัทาํขอนอ้มรับไวแ้ละขออภยัมา ณ ทีน้ีดว้ย 
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