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บทคดัย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเรียนรู้ภาพรวม ขั้นตอนการท างานและวธีิการประสานงานของหน่วยงานต่างๆท่ี ของ

แผนกบริการลูกคา้หรือ Customer Service (CS) ของบริษทั นิปปอนสตีล ลอจิสติคส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั และเพ่ือเป็นแนวทาง

การศึกษาให้กับนิสิตอ่ืนๆท่ีมีความสนใจเก่ียวกับแผนกบริการลูกค้าหรือCustomer Service (CS) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์

พนักงานในแผนก และนอกจากน้ียงัใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมของการปฏิบติังานจริงจากการศึกษาพบว่า

บริษทั นิปปอนสตีล ลอจิสติคส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั ให้ความส าคญักบัการให้บริการอย่างมีคุณภาพ และมีการอ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ลูกคา้เป็นอยา่งดี ซ่ึงพนกังานมีความเช่ียวชาญในดา้นการท างาน การติดต่อส่ือสาร ท าให้ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการมี
ความมัน่ใจไดว้า่จะไม่มีขอ้ผิดพลาดหรือความเสียหายท่ีเกิดจากการขนส่งท่ีไม่ถูกตอ้ง 

ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษากระบวนการท างานของแผนก Customer Service (CS)  เพ่ือให้ผูว้ิจยั และผูท่ี้มีความสนใจเก่ียวกบั
แผนก Customer Service (CS)  ไดม้องเห็นถึงภาพรวมกระบวนการท างานไดง่้ายมากข้ึน และน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 

บทน า 

บริษทันิปปอน สตีลลอจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั ก่อตั้งข้ึนในปีค.ศ. 2007  มีวตัถุประสงค์เพ่ือด าเนินธุรกิจขนส่ง

เหล็กซ่ึงมีการครอบคลุมให้บริการขนส่งไปตามจุดหมายปลายทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเร่ิมด าเนินธุรกิจ

คลงัสินคา้ ท่ีนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง เพ่ือรองรับการให้บริการแก่บริษทัสยามนิปปอนสตีล ลอจิสติคส์ จ ากดั (NSLT) ซ่ึงเป็น
บริษทัตวัแทนจดัการพิธีการศุลกากรใหแ้ก่ลูกคา้ 

ต่อมาในปีค.ศ. 2009 บริษทั นิปปอนสตีล ลอจิสติคส์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั ไดเ้ร่ิมก่อสร้างคลงัสินคา้ท่ีนิคมอุตสาหกรรม

ป่ินทอง 2 เน่ืองจากการก่อสร้างคลงัสินคา้ส่งผลใหป้ริมาณสินคา้จาก 20,000 ตนัเพ่ิมข้ึนเป็น 30,000 ตนั ซ่ึงเม่ือคลงัสินคา้เพ่ิมข้ึน 

ท าให้มีพ้ืนท่ีในการจดัเก็บสินคา้มากข้ึนและรองรับลูกคา้ไดม้ากข้ึน และในปีค.ศ.2013 เน่ืองจากบริษทัมีปริมาณคลงัสินคา้ท่ี

เพียงพอต่อความตอ้งการและการขนส่งท่ีมีคุณภาพท าใหลู้กคา้เขา้มาใชบ้ริการมีปริมาณสินคา้คงคลงัสูงถึง 86,000 ตนั บริษทัมี

วิสัยทัศน์ในเร่ือง ความพร้อม ความมุ่งมั่นในการพฒันาองค์ความรู้ ของบุคลากรและยกระดับคุณภาพการให้บริการเพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้มากท่ีสุด รวมถึงบทบาทในการมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างดีท่ีสุด ดว้ยวิสัยทศัน์ดงักล่าว 

บริษทันิปปอน สตีลลอจิสติกส์ (ไทยแลนด์)  จ ากัด จึงมุ่งพฒันาองค์กรและบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพท่ีดียิ่งข้ึน  
เพ่ือใหลู้กคา้ไดรั้บการบริการอยา่งดีท่ีสุด ส่งผลใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดี มีความน่าเช่ือถือในดา้นการใหบ้ริการโลจิสติกส์    



แผนกท่ีมีความส าคญัต่อลูกคา้โดยตรงคือ แผนก Customer Service (CS) ซ่ึงมีความช านาญดา้นการบริการ และการ

ประสานงานกบัลูกคา้ท าให้สามารถดึงดูดฐานลูกคา้ให้มาใชบ้ริการบริษทัของตนเป็นประจ าอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงเป็นผลดีต่อบริษทั

เอง ทางบริษทันิปปอน สตีลลอจิสติกส์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั จึงใหค้วามส าคญักบัแผนก Customer Service (CS)  เป็นอยา่งสูง โดย

ก าหนดให้การปฏิบติังานอย่างเป็นมาตรฐาน ในเร่ืองของการส่งมอบสินคา้ตรงตามเวลาและเง่ือนไขท่ีได ้ ตกลงกนัไว ้และ

บริษทัยงัไดส้ร้างจิตส านึกของพนกังานในแผนกให้มีจิตในการให้บริการและใหค้วามส าคญัต่อลูกคา้ เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติังาน เพื่อสร้างความประทบัใจและสร้างความเช่ือถือของบริษทัอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะ

ศึกษา ขั้นตอนการปฏิบติังานของแผนกบริการลูกคา้ Customer Service (CS) ต่อลูกคา้ในกลุ่มบริษทัผูน้ าเขา้สินคา้ประเภท 
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ทบทนวรรณกรรม 

ผูว้ิจยัไดท้ าการสืบคน้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักระบวนการท างานของแผนกบริการ Customer Service 

(CS)  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานวจิยั ผูว้จิยัจึงไดศึ้กษาเก่ียวกบั แนวคิดและทฤษฎีการใหบ้ริการและการบริการขนส่ง ซ่ึง

การบริการเป็นหัวใจหลกัของหน่วยงานท่ีมีผลต่อการตอบสนองของผูใ้ชบ้ริการให้เกิด ความพึงพอใจเพ่ือใหม้าในส่ิงท่ีตอ้งการ

ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีตอ้งการให้ประชาชนใน ประเทศเกิดความพึงพอใจในการบริการหรือภาคธุรกิจท่ีสามารถ
ตอบสนองลูกคา้ใหเ้กิด ความพึงพอใจในการบริการน าสู่ผลประกอบการท่ีดี  

การบริการลูกคา้และขั้นตอนการปฏิบติังาน ของแผนก Customer Service วชิาญ ฤทธิรงค ์(2528 อา้งถึงใน สามารถ ยิง่

ค  าแหง, 2553, หน้า 15) ไดช้ี้แนะว่า การให้ บริการและการตอ้นรับลูกคา้ให้ไดรั้บความพอใจอยากท่ีจะมาใชบ้ริการอีก ควร

ด าเนินการ ดงัน้ี พนกังานตอ้งแต่งกายสะอาด เรียบร้อย ตอ้นรับลูกคา้ทุกคนอยา่งเสมอภาค เท่าเทียมกนั  พนกังานมีความรอบรู้

ในหนา้ท่ี บริการดว้ยความรวดเร็วมีความกระตือรือร้น ควรมีการสืบหาขอ้มูลของลูกคา้จากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือจะไดต้อ้นรับอยา่ง

เหมาะสม การใหบ้ริการลูกคา้จะตอ้งดูถึงความตอ้งการของลูกคา้เป็นส าคญั สถานท่ีท าการตอ้งดูแลใหส้ะอาด มีการจดัท่ีพกัคอย

ส าหรับลูกคา้ หมัน่ออกเยี่ยมลูกคา้หรือธุรกิจของลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ สร้างส่ือสมัพนัธ์ระหวา่งลูกคา้ต่อลูกคา้ชนิดปากต่อปาก

ซ่ึงเป็นวธีิท่ีไดผ้ลท่ีสุด การพฒันาระบบงานโดยการน าเทคโนโลยใีหม่ ๆ เขา้มา ใหค้  าแนะน าดา้นวชิาการและการตลาดแก่ลูกคา้ 

และผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจต่อการให้บริการของลูกคา้กลุ่มบริษทั แผนภาพกระบวนการ 

(Process Chart) กระบวนการท างานดา้นการบริการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ยกตวัอยา่งงานวิจยั วารสารวิชาการ Veridian E-

Journa (2558) ไดท้ าการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีเขา้มา  ใชบ้ริการขนส่งสินคา้ของบริษทัสิงห์ท่าเรือพทัลุงขนส่ง ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจ เน่ืองมาจากปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุและ

สถานะของ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความแตกต่างกนั ซ่ึงจิตตินนัท์ เดชะคุปต ์(2549) ไดก้ล่าววา่ การบริการไม่ใช่ส่ิงท่ีมี ตวัตน แต่เป็น

กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน จากการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูท่ี้ตอ้งการใช ้บริการ (ผูบ้ริโภค ลูกคา้ ผูรั้บ บริการ) กบัผู ้

ใหบ้ริการ (เจา้ของกิจการ พนกังานงานบริการ ระบบการ จดัการบริการ) หรือในทางกลบักนั ระหวา่งผูใ้หบ้ริการกบัผูรั้บบริการ 

ในอนัท่ีจะตอบสนองความ ตอ้งการอย่างใดอย่างหน่ึงให้บรรลุผลส าเร็จ ความแตกต่างระหว่างสินคา้และการบริการต่างก็ 



ก่อให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจแก่ลูกคา้ท่ีมาซ้ือ โดยท่ีธุรกิจบริการจะมุ่งเนน้การกระท าท่ี ตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ อนัน าไปสู่ความพึงพอใจท่ีไดรั้บบริการนั้น ในขณะน้ีธุรกิจทัว่ไป มุ่งขายสินคา้ท่ีลูกคา้ชอบและท าใหเ้กิดความพึงพอใจท่ี

ไดเ้ป็นเจา้ของสินคา้นั้น นอกจากน้ีลูกคา้ยงัมีความตอ้งการเขา้มาใชบ้ริการขนส่งสินคา้ของบริษทัสิงห์ท่าเรือพทัลุงท่ีแตกต่างกนั 

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานะของผูท่ี้เข้ามาใช้

บริการ ซ่ึงจากผลการวิจัยพบว่า ลูกคา้มีความตอ้งการมากท่ีสุด คือ พนักงานควรให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแยม้แจ่มใส 

รองลงมา คือ บริษทัควรมีสถานท่ีจอดรถ  เพียงพอ และบริษทัควรค านึงถึงความปลอดภยัของสินคา้ ซ่ึงผลการวิจัย พบว่า 

แนวทางในการ พฒันาการให้บริการของบริษทัสิงห์ท่าเรือพทัลุงขนส่งในแต่ละดา้น ดงัน้ี 1. ดา้นสถานท่ีท างาน ยงัไม่มีการ

จดัระบบท่ีชดัเจนจึงส่งผลให้การท างานของพนกังานล่าชา้ เสียเวลาในการข้ึนหาเอกสารต่างๆ จึงควรจดัสถานท่ีท างานให้เป็น

สดัส่วนและเป็นระบบมากข้ึน เพ่ือความสะดวกในการท างาน และควรปรับปรุงสถานท่ีท างานใหส้ะอาดน่าอยูม่ากข้ึน ซ่ึงบุญญา

รัตน์ กลดัทอง (2556) ไดก้ล่าวไวว้า่ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน มีความสัมพนัธ์กบั แรงจูงใจในการปฏิบติังานของ

ขา้ราชการ ส านกังาน ก.พ.สถานท่ีท างานทั้งภายในและภายนอกก็ดูสะอาด สวยงาม มีการถ่ายเทอากาศไดดี้ ช่วยกระตุน้ให้เกิด

ความสุขในการท างาน ทั้งยงัมีการจดัแบ่ง พ้ืนท่ีเป็นสัดส่วน เพียงพอท่ีจะเก็บเอกสารและส่ิงของต่าง ๆ ท าให้สะดวกในการ

ปฏิบติังาน 2. ดา้นหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน ควรแบ่งหนา้ท่ีในการท างานของพนกังานให้ตรงกบั ความสามารถของแต่ละบุคคล

และในปริมาณท่ีเหมาะสม ซ่ึงเสนาะ ติเยาว ์(2544) ไดก้ล่าวถึง ความ พอใจในการปฏิบติังานวา่เป็นระดบัความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนจาก

ผูป้ฏิบติังานในทางบวกหรือทางลบต่องาน ปัจจยัท่ีท าให้พนักงานเกิดความพอใจในการปฏิบติังาน คือ ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั

ส่งผลกระทบ ต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานความรับผิดชอบในงาน ความรู้สึกภาคภูมิใจในงานและ ความกา้วหนา้ในงานทั้ง

ในต าแหน่งงานและพฒันาดา้นความรู้ความช านาญในการปฏิบติังาน 3. ดา้นการท างานกบัเพ่ือนร่วมงานพนกังานบางคนท างาน

ไม่เตม็ท่ี เอาเปรียบเพื่อน ร่วมงาน จึงท าใหเ้กิดปัญหาในการท างานร่วมกนั ซ่ึงพลภพ ทองฟ ู(2556) ไดก้ล่าววา่ หน่วยงานก็ควร

ส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งขา้ราชการในสายงานเจา้พนกังานขนส่ง เช่น การจดัโครงการ สัมมนาร่วมกนั การแข่งขนักีฬา

ภายใน จดัทศันศึกษา เพ่ือใหเ้กิดการผอ่นคลายในการท างาน เป็นตน้ 4. ดา้นการใหบ้ริการ พนกังานบางคนใหบ้ริการดว้ยสีหนา้

ไม่ยิม้แยม้ พูดจาไม่สุภาพ และมี การส่งสินคา้ล่าชา้ ผิดสถานท่ีจดัส่ง สินคา้เสียหาย จึงส่งผลให้ลูกคา้เกิดความไม่พอใจในการ

บริการ ซ่ึงนิติพล ภูตะโชติ (2549) ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะของงานบริการ มีความแตกต่างจากสินคา้หรือ ผลิตภณัฑ์ เพราะงาน

บริการมีลกัษณะเฉพาะตวั ความเขม้ขน้รุนแรงต่อความรู้สึกของพนักงาน เน่ืองจากลกัษณะงานของการให้บริการพนักงาน

จะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ลูกคา้มีความตอ้งการ ท่ีแตกต่าง อุปนิสยัท่ีไม่เหมือนกนั อารมณ์ของลูกคา้อาจเปล่ียนแปลงไปตาม

ส่ิงแวดลอ้มหรือปัจจยั อ่ืน ๆ ดงันั้นบริษทัจึงควรจดัอบรมการให้บริการแก่พนกังาน มีการประชุมเพ่ือแลกเปล่ียนความ คิดเห็น

เก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการใหบ้ริการขนส่งสินคา้ เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข ปรับปรุงต่อไป 5. ดา้นความพึงพอใจใน

การท างาน บริษทัควรเพ่ิมสวสัดิการให้แก่พนกังานมากข้ึน เช่น เงิน ค่าท างานเกินเวลา เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการท างานและยงั

ส่งผลให้พนกังานท างานไดอ้ยา่งเต็มท่ีและมี ประสิทธิภาพมากข้ึนซ่ึงสุจิตรา ธนานนัท์ (2548) กล่าววา่ ค่าตอบแทนท่ีองคก์รจดั



ใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน นอกเหนือจากค่าจา้งเงินเดือนเป็นค่าตอบแทนท่ีองคก์ารจดัให้เพื่อสนบัสนุนใหมี้การท างานดีข้ึน หรือเพื่อให้

ผูป้ฏิบติังานมีความรู้สึกมัน่คง 

วธีิการด าเนินงานวจิยั 

เพ่ือให้การวิจยัคร้ังน้ีบรรลุตามความมุ่งหมาย ผูว้ิจยัไดก้ าหนดรายละเอียดของขั้นตอนการด าเนินการวิจยัออกเป็น 3 
ขั้นตอนดงัน้ี  

ขั้นตอนท่ี 1 การจดัเตรียมการวจิยั  
เป็นขั้นตอนของการศึกษาเอกสารเก่ียวกบัขอ้มูลบริษทั งานวจิยัในเร่ืองของแนวคิดและทฤษฎีการให้บริการและการ

บริการขนส่ง รวมไปถึงงานวจิยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา  
ขั้นตอนท่ี 2 การด าเนินการวจิยั  
เป็นขั้นตอนท่ีจะน าขอ้มูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมจากการศึกษาของกลุ่มประชากรและจากการลงมือปฏิบติัการ

ท างาน ท าการวเิคราะห์ขอ้มูล แปรผลของขอ้มูล ตรวจสอบความถูกตอ้ง และสรุปผล  
ขอ้มูลท่ีเก็บรวมรวม คือ ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบับริษทันิปปอนสตีล ลอจิสติคส์(ไทยแลนด์) จ ากดั และขั้นตอนการ

ปฏิบติังานของแผนกบริการลูกคา้ 
ขอ้มูลท่ีท าการสมัภาษณ์ คือ  

1. ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทันิปปอนสตีล ลอจิสติคส์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
2. ขั้นตอนเก่ียวกบัแผนกบริการ 
3. การประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ 

ขั้นตอนท่ี 3 รายงานผลการวจิยั  
ผูว้จิยัเก็บรวบรวม ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ทั้งหมดท่ีได ้น ามาวเิคราะห์เรียบเรียงเน้ือหา น ามาสรุปผล                          

 การรวบรวมขอ้มูล ท าการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ของบริษทันิปปอน สตีล ลอจิสติกส์ (ไทยแลนด)์จ ากดั จากเวบ็ไซต ์ 

ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังานของแผนกบริการลูกคา้ Customer Service (CS ลงมือปฏิบติัการท างานจริงและ

สมัภาษณ์การท างานจากพนกังานแผนกCS จดบนัทึกการท างานและถอดเทปการสมัภาษณ์ สรุปผลเป็นรูปแบบผงัการท างาน

ของแผนกบริการลูกคา้ Customer Service (CS) 

ผลการศึกษา 

จากวตัถุประสงค์เพ่ือเรียนรู้ภาพรวม ขั้นตอนการท างานและวิธีการประสานงานของหน่วยงานต่างๆท่ี ของแผนก

บริการลูกคา้หรือ Customer Service (CS) ของบริษทั นิปปอนสตีล ลอจิสติคส์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั และเพ่ือเป็นแนวทางการศึกษา

ให้กบันิสิตอ่ืนๆท่ีมีความสนใจเก่ียวกบัแผนกบริการลูกคา้หรือCustomer Service (CS) ผูว้ิจยัได ้สัมภาษณ์พนักงานในแผนก 

และนอกจากน้ียงัใชว้ธีิการสงัเกตแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมของการปฏิบติังานจริงจากการศึกษา เพ่ือเรียนรู้กระบวนการท างาน

ต่างๆและน ามาวจิยัใหม้องเห็นภาพการท างานให้ชดัเจน และสะดวกแก่ผูท่ี้สนใจมากยิง่ข้ึน ซ่ึงในการท างานแต่ละกระบวนการ

นั้นจะตอ้งมีความละเอียด และมีความรอบคอบต่อการท างาน และท่ีส าคญัตอ้งรู้จกัการติดต่อส่ือสาร และมีไหวพริบท่ีดี รู้จกัการ



แกไ้ขเฉพาะหน้า เพราะการท างานของแผนก CS มีความละเอียดอ่อนไม่ว่าจะเป็นการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ การคียง์านเขา้

ระบบ หรือการด าเนินการดา้นเอกสารทุกๆอย่างจะตอ้งมีความถูกตอ้ง และท่ีส าคญัผูท่ี้สนใจการท างานดา้นน้ีจะตอ้งมีเพ่ิม
ประสิทธิภาพใหก้บัตวัเองอยูเ่สมอ เช่นดา้นเทคโนโลย ีรวมไปถึงดา้นการใชภ้าษาใหถู้กตอ้ง 

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

               จากการด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ีพบวา่การด าเนินการของบริษทั นิปปอนสตีล ลอจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั มีระบบ
การบริหารการจัดการท างานท่ีเป็นระบบ มีขั้นตอนในการท างานท่ีดี พนักงานของบริษทัมีความรู้ความสามารถในการ
ด าเนินงานและการประสานงาน มีการเอาใส่ใจลูกคา้เป็นอยา่งดี  มีความช านาญดา้นการบริการ และการประสานงานกบัลูกคา้
ท าให้สามารถดึงดูดฐานลูกคา้ให้มาใชบ้ริการบริษทัของตนเป็นประจ าอยา่งต่อเน่ือง ทางบริษทันิปปอน สตีลลอจิสติกส์ (ไทย
แลนด์) จ ากดั เนน้ในเร่ืองของการส่งมอบสินคา้ตรงตามเวลาและเง่ือนไขท่ีได ้ตกลงกนัไว ้และบริษทัยงัไดส้ร้างจิตส านึกของ
พนักงานในแผนกให้มีจิตในการให้บริการและให้ความส าคญัต่อลูกคา้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน เพ่ือสร้าง
ความประทบัใจและสร้างความเช่ือถือของบริษทัอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต  
             ขอ้เสนอแนะการด าเนินงานบางคร้ังเกิดขอ้ผิดพลาดการจากท าเอกสาร มีการอ่านเอกสารไม่ครบถว้น การส่ือสารท่ีไม่
เขา้ใจกนั ดงันั้นควรมีการจดัการประชุมหรือรายงานผลการท างานในบริษทัทุกเชา้ เพ่ือส่ือสารและช้ีแจงการท างานในแต่ละวนั 
เพ่ือเป็นการติดตามผลงานและจะไดท้ราบขอ้บกพร่อง และเพ่ือลดความผิดพลาดของการท างาน 

กติตกิรรมประกาศ 
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อาจารยท่ี์ปรึกษารายงานสหกิจศึกษาท่ีให้ค  าปรึกษาแนะน าแนวทางท่ีถูกตอ้งตลอดระยะเวลาการจดัท ารายงานตลอดจนแกไ้ข
ขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความละเอียดถ่ีถว้นและเอาใจใส่ดว้ยดีเสมอมา ผูจ้ดัท ารู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาและเสียสละเวลาของ
ท่านเป็นอยา่งยิง่ จึงกราบขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบคุณบริษทักรณีศึกษาท่ีไดเ้ปิดโอกาสให้ผูว้ิจยัไปฝึกสหกิจศึกษาการปฏิบติังาน ขอขอบพระคุณ พนกังานใน
บริษทัทุกท่านส าหรับค าแนะน าและขอ้มูลต่างๆอนัเป็นประโยชน์ต่อการวจิยั และขอขบคุณผูถู้กสมัภาษณ์ ส าหรับความร่วมมือ 
ท าใหง้านวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี 
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