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บทคัดย่อ 

กรณีศึกษาการปฏิบติังานของแผก Customer Service บริษทั สยามนิปปอนสตีลลอจิสติคส์ จ ากดัและขั้นตอนการ

ด าเนินการพิธีศุลกากรขาเขา้จากการสังเกตปัญหาของการท างานผูวิ้จยัพบว่าลูกคา้ส่วนใหญ่มีแนวโนม้ท่ีจะเสนองานลดลง

จากปัญหาดงักล่าวจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อบริษทัโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการ

ท างานของพนกังานต าแหน่ง Customer service ของบริษทั สยามนิปปอนสตีลลอจิสติคส์ จ ากดัและเพื่อศึกษาปัญหาในการ

ด าเนินการทางดา้นพิธีการศุลกากรขาเขา้รวมทั้งเพ่ือให้บริษทัเลง็เห็นความส าคญัของปัญหาโดยการเสนอผลกระทบในการ

ท างานของพนกังานแผนก Customer Service ซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research ) โดยการ

สังเกตการณ์การปฏิบติังานของพนักงานในบริษทั การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อท าการศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาการท างาน

ของพนักงานแผนก Customer Service และขั้นตอนการด าเนินพิธีการศุลกากรขาเข้า กรณีศึกษาบริษทั สยามนิปปอน

สตีลลอจิสติคส์ จ ากดั  
 โดยผลการด าเนินการเป็นดงัน้ี จากท่ีผูวิ้จยัไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลนั้นไดพ้บปัญหาจากการ

ท างานท่ีส่งผลให้ทางลูกคา้ลดปริมาณงานท่ีใชบ้ริการกบัทางบริษทัลงไดแ้ก่ ระบบในการท างานมีปัญหาและประสิทธิภาพ
ในการให้บริการของพนักงาน เน่ืองจากระบบของบริษทัเกิดข้อขดัข้องขึ้นท าให้พนักงานไม่สามารถด าเนินงานตาม
ก าหนดเวลาและไม่สามารถติดต่อแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัลูกคา้ไดร้วมทั้งปัญหาทางดา้นของพนกังานบางคนท่ีด าเนินงาน
ล่าชา้หรือท างานไม่ไดป้ระสิทธิภาพเท่าท่ีควรรวมไปถึงค่าใชจ้่ายและความเสียหายท่ีเกิดขึ้นหลงัจากพบปัญหาซ่ึงส่งผลต่อ
ความพึ่งพอใจและการเลือกใชบ้ริการของลูกคา้ทางผูจ้ดัท าจึงน าผลกระทบท่ีไดวิ้เคราะห์ขา้งตน้มาเสนอเพื่อให้ทางบริษทั
ตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นหลงัจากท่ีผูวิ้จัยได้ท าการวิจัยแล้วมีความเห็นว่าปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับบริษทันั้นเป็นปัญหาท่ี
ค่อนขา้งส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของลูกคา้ในการเลือกใชบ้ริการผูวิ้จยัจึงมีความเห็นว่าบริษทัควรให้ความส าคญักบั
ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นเพ่ือรักษาความเช่ือใจและความไวว้างใจของลูกคา้รวมทั้งส่งผลต่อภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทั 
1.บทน า (INTRODUCTION) 

 กรมศุลกากร เป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีดา้นตรวจเก็บภาษีขาเขา้ขาออกภารกิจหลกัคือจดัเก็บภาษีอากรจากของท่ี
น าเขา้มาในและส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรเพื่อน าไปพฒันาเศรษฐกิจ ของประเทศและดูแลป้องกนั ปราบปรามการ
ลกัลอบหนีศุลกากรเพ่ือให้การจดัเก็บภาษีอากรเป็นไปตามเป้าหมายและเกิดความ เป็นธรรมแก่ผูป้ระกอบการท่ีสุจริต 
 บริษทั สยามนิปปอนสตีลลอจิสติคส์ จ ากัด เป็นผูใ้ห้บริการพิธีการด้านน าเข้าและส่งออก (Customs Broker) 

ส าหรับธุรกิจน าเขา้ส่งออกและผลิตในประเทศ ดว้ยความร่วมมือระดบัมืออาชีพกบัพนัธมิตรทางธุรกิจอนัไดแ้ก่ ผูใ้ห้บริการ

ขนส่งสินคา้ทางทะเล ตวัแทนสินคา้ Stevedores เป็นตน้ รวมทั้งการขนส่งภายในประเทศ (Inland Transportation) และดา้น

คลงัสินคา้ (Warehouse) 

กรณีศึกษาการปฏิบติังานของแผก Customer Service บริษทั สยามนิปปอนสตีลลอจิสติคส์ จ ากดัและขั้นตอนการ
ด าเนินการพิธีศุลกากรขาเขา้จากการสังเกตปัญหาของการท างานผูวิ้จยัพบว่าลูกคา้ส่วนใหญ่มีแนวโนม้ท่ีจะเสนองานลดลง



จากปัญหาดงักล่าวจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัของปัญหาท่ีเกิดขึ้นและเสนอผลกระทบเพื่อให้เล็งเห็นความส าคญัของ
ปัญหา 
2.ทบทวนวรรณกรรม(LITERATURE REVIEW) 

 2.1ทฤษฎีการให้บริการ 

 สุนนัท์ บุญวโรดม (2545: หน้า 22) กล่าวว่า“ การบริการ” หมายถึงกิจกรรมหน่ึงหรือชุดของกิจกรรม

หลายอยา่งท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลหรืออุปกรณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงซ่ึงท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ 

กรอนรูส์ (สุนันท์ บุญวโรดม, 2543: หน้า 22: อา้งอิงจาก Gronroos. 1990. Service Management and 
Marketing, p. 27) ไดข้ยายความค าว่า บริการ หมายถึง กิจกรรมหน่ึงหรือ  กิจกรรมหลายอย่างท่ีมีลกัษณะไม่มาก 
จบัตอ้งไม่ไดซ่ึ้งโดยทัว่ไปไม่จ าเป็นตอ้งทุกกรณีท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างลูกคา้กบัพนักงานบริการ
หรือลูกคา้กบั บริษทั ผลิตสินคา้ หรือลูกคา้กบัระบบของการให้บริการท่ีไดจ้ดัไวเ้พื่อช่วยผ่อนคลายปัญหาของ
ลูกคา้ 

สแตนดอน (สุนนัท์บุญวโรดม, 2543: หน้า 23: อา้งอิงจาก Stanton, 1981, Fundamentals of Marketing, 
p. 441) ไดข้ยายความให้ชดัเจนย่ิงขึ้นในความหมายท่ีว่าการบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ี
สามารถตอบสนองความตอ้งการให้เกิดความพึงพอใจดา้นลกัษณะเฉพาะตวัของมนัเองท่ีจับตอ้งไม่ไดแ้ละไม่
จ าเป็นตอ้งรวมอยู่กบัการขายสินคา้หรือบริการใด การให้บริการอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการใช้หรือไม่ใช้สินคา้ท่ีมี
ตวัตน แต่ไม่ไดแ้สดงความเป็นเจา้ของสินคา้นั้น  

Kotler (1994: p. 464-468) กล่าวว่าการบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือปฏิบติัการใด ๆ ท่ีกลุ่มบุคคลหน่ึง
ไม่สามารถน าเสนอให้อีกกลุ่มหน่ึง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถจบัตอ้งไดแ้ละไม่ไดส่้งผลของความเป็นเจา้ของส่ิงใด
ทั้งน้ีการกระท าดงักล่าวอาจจะรวมหรือไม่รวมอยูก่บัสินคา้ท่ีมีตวัตนได ้

สุดา ดวงเรืองรุจิระ (2541: หน้า 116) กล่าวว่า งานบริการ คือ งานท่ีไม่มีตวัตนสัมผสัไม่ได ้แต่สามารถ
สร้างความพอใจในการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชใ้นตลาดธุรกิจได ้
2.2ทฤษฎีทางการค้าระหว่างประเทศ 
  Gottfried Harberler เป็นผูน้ าตน้ทุนค่าเสียโอกาส (opportunity cost) มาอธิบายว่าเป็นค่าเสียโอกาส
จากการน าปัจจยัการผลิตไปท าการผลิตสินคา้ชนิดหน่ึงแทนท่ีจะน าไปผลิตสินคา้ทุกชนิดอีกชนิดหน่ึงโอกาสน้ี
อาจปรากฏในสภาพตน้ทุนค่าเสียโอกาสคงท่ี (Constant Opportunity )ตน้ทุนค่าเสียโอกาสเพ่ิมขึ้น (increasing 
opportunity cost) และตน้ทุนค่าเสียโอกาสลดลง (decreasing opportunity cost) 
 Heckscher-Ohlin Theorem หรือทฤษฎีสัดส่วนปัจจยัในการผลิต (Theory of Factor Proportions) ซ่ึง
กล่าวว่าการคา้ (comparative cost) ระหว่างประเทศเกิดขึ้นจากความแตกต่างในตน้ทุนเปรียบเทียบเพราะมีความ
แตกต่างกนัใความอุดมสมบูรณ์ของปัจจยัการผลิตและสัดส่วนการใช้ปัจจยัการผลิตในสินคา้แต่ละประเภทจะ
แตกต่างกนัออกไปแต่ละประเทศจะมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบจะมีการขายสินคา้ท่ีผลิตไดจ้ากปัจจยัการ
ผลิตท่ีประเทศตนมีความอุดมสมบูรณ์ แต่เสียเปรียบอนัเน่ืองจากมีปัจจยัการผลิตในประเทศตนในประมาณนอ้ย 
2.3ทฤษฎี Fish Bone Diagram 

หรือเรียกเป็นทางการว่า  แผนผงัสาเหตุและผล  (Cause and Effect Diagram) แผนผงัสาเหตุและผลเป็น
แผนผงัท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัญหา (Problem) กบัสาเหตุทั้งหมดท่ีเป็นไปไดท่ี้อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น 
(Possible Cause) เราอาจคุน้เคยกบัแผนผงัสาเหตุและผลในช่ือของ "ผงักา้งปลา (Fish Bone Diagram)" เน่ืองจาก



หนา้ตาแผนภูมิมีลกัษณะคลา้ยปลาท่ีเหลือแต่กา้ง หรือหลายๆ คนอาจรู้ จกัในช่ือของแผนผงังอิชิกาว่า (Ishikawa 
Diagram) ซ่ึงไดรั้บการพฒันาคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารยค์าโอรุ อิชิกาว่า แห่งมหาวิทยาลยั
โตเกียว 
2.4ทฤษฎี Workflow  

ประวติัของ Workflow (อารีรัตน์ หน่อยธงวาด ,2553) Workflow เร่ิมมีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1987โดยมี
แนวคิดมุ่งเนน้ไปที่การส่งมอบแบบอตัโนมติั (Automated Delivery) ต่อมาไดมี้การก่อตั้งกลุ่มความร่วมมือการ
จดัการดา้น Workflow กนัขึ้นในปี ค.ศ. 1993 ซ่ึงเรียกว่า Workflow Management Coalition (WfMC) หลงัจากนั้น
ในปี ค .ศ. 1996 จึงไดมี้การอา้งถึงรูปแบบ ของ Terminology & Workflow อยา่งเป็นทางการ และทา้ยท่ีสุดจึงได้
เกิดเป็น Workflow Reference Model ในปี ค.ศ. 1998 Workflow นั้นประกอบไปดว้ย “ขั้นตอน” ตา่ง ๆในการ
ปฏิบติังาน โดยแต่ละขั้นตอนถูก เรียกว่า ”กิจกรรม” หรือ Activity ซ่ึง Activity น้ีจะมีผลต่อUser หรือ Workflow 
ท่ีเก่ียวขอ้ง และจะถูกจดัการให้ส าเร็จดว้ยการใชท้รัพยากรท่ีเป็นตวัจกัรกล (Machine Resource) 

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
บุญสรวง จาตุกุลสวสัด์ิ (2549) ท าการศึกษา เร่ือง ความคาดหวงักบัสภาพการบริการจริงของเจา้หนา้ท่ี

ศุลกากรดา้นพิธีการศุลกากร ส านกังานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ ตามการรับรู้ของตวัแทนออกของผล
การศึกษาพบว่าอยูใ่นระดบัปานกลางและจากการทดสอบสมมติฐานพบว่าตวัแทนออกของท่ีมีเพศอายแุละระดบั
การศึกษาต่างกนัมีความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการกบัสภาพการบริการจริงแตกต่างกนัโดยผูศึ้กษาไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะในเร่ืองควรมีการปรับปรุงระบบการบริการให้ไดม้าตรฐานมีคุณภาพเหมาะสมสอดคลอ้งกบัยคุ
สารสนเทศตามท่ีผูรั้บบริการมีความคาดหวงั 

3.วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู  

การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อท าการศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาการท างานของพนกังานแผนก Customer 

Service และขั้นตอนการด าเนินพิธีการศุลกากรขาเขา้ กรณีศึกษาบริษทั สยามนิปปอนสตีลลอจิสติคส์ จ ากดั ผูวิ้จยั

ไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลดงัตอ่ไปน้ี 

3.2.1 ผูวิ้จยัไดท้  าการสังเกตการท างานของพนกังานแผนก Customer Service บริษทั สยามนิปปอน

สตีลลอจิสติคส์ จ ากดั 

3.2.2 ผูวิ้จยัไดท้  าการสัมภาษณ์ถึงขั้นตอนการท างานและการด าเนินพิธีการศุลกากรของพนกังานแผนก 

Customer Service บริษทั สยามนิปปอนสตีลลอจิสติคส์ จ ากดัและแผนกอื่นๆท่ีเก่ียวขอ้ง  

3.2.3 ผูวิ้จยัรวมรวบขอ้มูลจาการสังเกตและการสัมภาษณ์มาว่าวิเคราะห์ปัญหาท่ีส่งผลให้ลูกคา้ลด

ปริมาณการใชง้านกบับริษทั 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการท าวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดท้  าการวิเคราะห์โดยการน าขอ้มูลปัจจบุนัท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์จาก
พนกังานแผนก Customer service และผูท่ี้เก่ียวขอ้งรวมถึงการลงศึกษางานจริงเพื่อน ามาวิเคราะห์ปัญหาโดยใช ้
Fishbone diagram และเสนอผลกระทบจากปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

 
 



4.ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 
ส่วนที่ 1 ขั้นตอนการท างานในปัจจุบันของแผก Customer Service 

แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการด าเนินงานในปัจจุบนัของ Customer Service โดยเม่ือผูน้ าเขา้ท าการติดต่อ
ส่ังสินคา้กบัผูส่้งออกหลงัจากนั้นผูส่้งออกจะตอ้งท าเอกสาร Invoice, packing list ส่งมาให้กบัผูน้ าเขา้และท าการ 
booking ระวางเรือท่ีจะท าการน าเข้า  สายเรือจะท าเอกสาร  B/L (Bill of loading) และเอกสาร  Certificate, 
Inspection ต่างๆท่ีใช้ส าหรับพิธีการศุลกากร(Customer Clearance)มาให้ผูน้ าเขา้ หากผูน้ าเขา้ใช้บริการ freight 
forwarder ก็ท าการส่งเอกสารทั้งหมดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ให้กบั freight forwarder เพ่ือเขา้สู่ขั้นตอนการด าเนินการ
ต่อไป เม่ือ freight forwarder ไดรั้บเอกสารจากผูน้ าเขา้เรียบร้อยแล้วก็จะท าการจดัเรียงเอกสารต่างๆหลงัจากได้
เอกสารครบถว้นแลว้ก็จะท าการคียข์อ้มูลเขา้ระบบโปรแกรม Vista หรือเรียกว่าการเปิด Job Order เพื่อให้ขอ้มูล
เขา้สู่ระบบ จะไดเ้อกสารท่ีเรียกว่า Closing sheet เพื่อใชใ้นการกระบวนถดัไปหลงัจากนั้น freight forwarder จะท า
การ draft ใบเขา้ในระบบ ECS ของกรมศุลกากร เม่ือถึงก าหนดเรือเขา้แลว้จะตอ้งท าการยิงใบขนท่ีไดท้  าการDraft 
ไวข้า้งตน้และท าการแลกD/Oกบัสายเรือเพ่ือยืนยนัว่าสินคา้ของผูน้ าเขา้มากบัเรือของสายเรือนั้นจริงๆ หากสินคา้
เป็นสถานะเป็นOver side สามารถท าการแลกD/Oไดก่้อนเรือเขา้1-2วนั แต่ถา้หากเป็นตูค้อนเทนเนอร์สามารถ
แลกD/Oในวนัเรือเขา้จริง ทางแผนกCustomer Service ท าการจดัชุดเอกสารตรวจปล่อยให้กบัShippingเพื่อใชใ้น
การด าเนินการพิธีการศุลกากร ในขั้นตอนน้ีจะทางแผนก Shipping 
ส่วนที่ 2 รวบรวมสาเหตุของปัญหาและวิเคราะห์โดยใช้แผนผังก้างปลา  (Fishbone diagram) 

แสดงให้เห็นถึงท่ีได้วิเคราะห์ โดยสาเหตุเน่ืองจากแผนก Customer service ระบบท่ีใช้คียใ์บขนไม่
สามารถท างานได้เน่ืองจากมีไวรัสเกิดมาจากไดร์กลางของบริษทั และ พนักงานขาดประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ ให้บริการล่าชา้และผิดพลาด จึงส่งผลท าให้ลูกคา้ยกเลิกการใชบ้ริการชัว่คราว 
ส่วนที่ 3 แสดงผลกระทบจากปัญหาการด าเนินงาน 

แสดงให้เห็นถึงผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหา 2 ประเด็นหลกัคือ ระบบการท างานขดัขอ้งและประสิทธิภาพ
ในการท างานของพนกังานโดยส่งผลกระทบท าให้ไม่สามารถคียใ์บขนไดจึ้งไม่สามารถด าเนินพิธีการศุลกากรได้
ตามก าหนดทั้งน้ีหากด าเนินพิธีการศุลกากรล่าชา้อาจะส่งผลถึงค่าใชจ้่ายภายในท่าเรือท่ีตามมาทางบริษทัจึงจะตอ้ง
เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายและหากลูกคา้ไดสิ้นคา้ล่าช้าอาจท าให้กระบวนการผลิตมีปัญหา ปัจจัยเหล่าน้ีจึงมี
ผลกระทบต่อการท่ีลูกคา้เช่ือใจทางบริษทันอ้ยจึงท าให้ลดปริมาณงานท่ีตอ้งการใชบ้ริการลง 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (DISCUSSSION/CONCLUSION) 
การวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดศึ้กษาขั้นตอนการท างานในปัจจุบนัของแผนก Customer Service เพื่อน ามา

วิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบติังานโดยในหัวขอ้น้ีจะแสดงขอ้มูลในปัจจุบนัในรูปแบบของ Flow Chart ประชากร
ในการวิจยัน้ีไดแ้ก่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานอยู่ภายใต ้บริษทั สยามนิปปอนสตีลลอจิสติคส์ จ ากดั โดยการสังเกต 
แผนก Customer service แผนก shippingและแผนกท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งส้ิน 21 คน และสัมภาษณ์พนักงาน 7 คน 
แบ่งออกเป็น แผนก Customer service จ านวน 3 คน  แผนก shipping 4 คน จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บ
รวบรวมมาวิเคราะห์ปัญหาโดยใช ้Fishbone diagram เพ่ือเสนอผลกระทบต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น 
ผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหา 2 ประเด็นหลกัคือ ระบบการท างานขดัข้องและประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานโดยส่งผลกระทบท าให้ไม่สามารถคียใ์บขนไดจึ้งไม่สามารถด าเนินพิธีการศุลกากรไดต้ามก าหนดทั้งน้ี
หากด าเนินพิธีการศุลกากรล่าชา้อาจะส่งผลถึงค่าใชจ้่ายภายในท่าเรือท่ีตามมาทางบริษทัจึงจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบ



ค่าใช้จ่ายและหากลูกคา้ไดสิ้นคา้ล่าช้าอาจท าให้กระบวนการผลิตมีปัญหา ปัจจยัเหล่าน้ีจึงมีผลกระทบต่อการท่ี
ลูกคา้เช่ือใจทางบริษทันอ้ยจึงท าให้ลดปริมาณงานท่ีตอ้งการใชบ้ริการลง 

6. กิตติกกรรมประกาศ  
รายงานการปฏิบติัสหกิจน้ีส าเร็จลุลวงไดด้ว้ยความกรุณาจาก ดร.มธัยะ ยุวมิตร อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีให้

ค  าปรึกษา ให้ค  าเสนอแนะ แนวทางแกไ้ขปัญหาขอ้บกพร่องต่างๆมาโดยตลอด จนรายงานเล่มน้ีเสร็จสบูรณ์ ผู ้

ศึกษาจึงขอกราบขอบคุณพระคุณเป็นอยา่งสูง 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารยท่ี์คณะโลจิสติกส์ทุกท่าน ท่ีให้ความรู้ในเร่ืองการฝึกสหกิจศึกษาและการ

ท ารายงานต่างๆ รวมทั้งเป็นแรงบนัดาลใจในการฝึกสหกิจ 

ขอขอบคุณพี่ๆท่ี บริษทั สยามนิปปอนสตีลลอจิสติคส์ จ ากดั ท่ีช่วยสละเวลาในการท างานและไดม้า

สอนปฏิบติังานในแผนก Customer service ตั้งแต่การดูเอกสารและจดัเตรียมชุดเอกสารเพื่อเตรียมปล่อยสินคา้ 

และพ่ีๆ Shipping ท่ีไดส้อนปฏิบติังานในดา้นพิธีการศุลกากรตลอดจนการตรวจปล่อยสินคา้  

สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณทุกคนท่ีมีส่วนร่วมท่ีช่วยท าให้การฝึกสหกิจศึกษาและการท ารายงานเล่มน้ีให้ส าเร็จ

ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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