
  คู่มือกระบวนการด าเนินการน าเข้าวตัถุดบิโดยใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร 

กรณีศึกษา บริษัทแคททาเลอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

จิรัสยา มีจัน่เพช็ร รหสันิสิต 60090005 อาจารย ์ท่ีปรึกษา อาจารยพ์ณณกร ทองหล้ิม 

บทคัดย่อ 
รายงานปฏิบติัสหกิจศึกษา เร่ืองคู่มือกระบวนการด าเนินการน าเขา้วตัถุดิบโดยใชสิ้ทธิประโยนชด์า้นภาษีอากร  
กรณีศึกษาบริษทั แคททาเลอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานการและ 
จดัท าคู่มือการปฏิบติังานเพื่อเป็นแนวทางใหก้บัผูป้ฏิบติังานเรียนรู้งานไดอ้ยา่งรวดเร็ว ลดขอ้ผิพลาดและความ
ล่าชา้ในการปฏิบติังาน 
         เน่ืองจากพบวา่การท างานในแต่ละขั้นตอนมีความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัดงันั้นจึงตอ้งใชค้วามละเอียดรอบ
ความในการติดต่อประสานงาน การตรวจสอบประกอบกบับริษทัไดรั้บสิทธิบตัรการส่งเสริมการลงทุน BOI 
เพื่อท่ีจะลดตน้ทุนทางภาษีอากรขาเขา้ท าใหใ้นการน าเขา้แต่ละคร้ังตอ้งมีการด าเนินงาน และจดัเตรียมเอกสาร
เอกสารต่าง ๆ ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดปัญหาและอุปสรรคในการท างานช่วงแรกของผูป้ฏิบติังานใหม่และรวมถึงตวัผู ้
ศึกษาเองกต็อ้งใชเ้วลาท าความเขา้ใจเป็นอยา่งมากเน่ืองจากขาดประสบการณ์ในการท างานส่งผลใหต้อ้งสูญเสีย
เวลาในการสอนงานใหม่ซา้ๆหรืออาจเกิดความผดิพลาดในการจดัท าเอกสารรวมไปถึงส่งผลกระทบต่อ
ค่าใชจ่้ายท่ีเพิม่มากข้ึนในการแกไ้ขเอกสารไดจ้ากการศึกษารวบรวมขอ้มูลผูศึ้กษาไดท้ราบถึงขั้นตอนการท างาน
ของแผนก BOI จนสามารถจดัเรียงล าดบังานแลว้น าเสนอออกมาในรูปของแผนผงัการท างาน (Flow Chart ) 
และเรียบเรียงออกมาในรูปแบบของคู่มือการปฏิบติังานไดโ้ดยคู่มือปฏิบติังานจะแสดงขั้นตอนการท างานต่าง ๆ 
ผลจากการสอบถามความพึงพอใจของผูท่ี้ไดท้ดลองใชคู่้มือการปฏิบติังานพบวา่ความพึงพอใจท่ีมีต่อคู่มือ
ปฏิบติัการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบั ดี ( �̅�= 4.22, S.D. = 0.51) แสดงวา่มีเน้ือหามีความถูกตอ้งมีการจดัล าดบั
งานก่อนหลงั เน้ือหาท าความเขา้ใจไดง่้ายไม่ซบัซอ้นสามารถล าดบัขั้นตอนไดเ้ป็นไปตามแผนงานของแผนกท่ี
ชดัเจน 
บทน า 
             ปัจจุบนัความตอ้งการในอุตสาหกรรมยานยนตมี์เพิ่มมากข้ึนจากเดิมตวัอยา่งเช่น รถยนตมี์การแบ่ง
ระดบัชั้นท่ีมากข้ึนและลึกลงไปถึงรายละเอียด ตั้งแต่น ้าหนกัไปจนถึงความปลอดภยัและความทนทานยิง่ไปกวา่
นั้นผูผ้ลิตยานยนตแ์ละผูจ้ดัส่งวตัถุดิบยงัตอ้งตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีมากข้ึนภายใตอุ้ปกรณ์อ านวยการผลิต
ท่ีมีอยูใ่หมี้ความปลอดภยัข้ึนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในสถานท่ีท างานในส่วนของบริษทั แคททาเลอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์อาทิ ท่อกรองไอเสียส าหรับยานพาหนะ 
(4WD,2WD) และผลิตสารเคมีท่ีใชใ้นการเคลือบท่อกรองไอเสีย ซ่ึงมีบริษทัแม่ตั้งอยูท่ี่ประเทศญ่ีปุ่น โดย
โรงงานในประเทศไทยจะด าเนินการผลิตภายใตม้าตราฐานและใชเ้ทคโนโลยเีดียวกนักบัประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึง



วตัถุประสงคข์องโรงงานคือ เพื่อลดปริมาณการใชท้รัพยากร เช่น แร่ธรรมชาติต่างๆ ท่ีน ามาใชใ้นการผลิตท่อ
กรองไอเสียและเพื่อเป็นผูน้ าการผลิตท่อกรองไอเสีย ส าหรับยานพาหนะ โดยจะน าเขา้ช้ินส่วนและวตัถุดิบจาก
ประเทศญ่ีปุ่น โดยปกติแผนก BOI จะมีหนา้ท่ีรับผดิชอบ ในการน าเขา้และการใชสิ้ทธิประโยนชท่ี์เก่ียวขอ้งกบั 
วตัถุดิบ,เคร่ืองจกัรและวสัดุต่างๆ ท่ีใชใ้นการผลิต ดงันั้น  

BOI( The Board of Investment of Thailand ) จะช่วยลดตน้ทุนทางภาษีน าเขา้ท าใหใ้นการน าเขา้แต่ละ
คร้ังตอ้งมีการด าเนินงานและตอ้งจดัเตรียมเอกสารทางดา้นพิธีการน าเขา้สินคา้ต่างๆมากมาย อาจท าใหเ้กิด
ปัญหาและอุปสรรคในการท างานช่วงแรกของพนกังานหรือเดก็ฝึกงานเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากขาดประสบการณ์
ในการท างาน ซ่ึงอาจจะส่งผลใหต้อ้งสูญเสียเวลาในการสอนงานใหม่อาจเกิดความผดิพลาดในการจดัท าเอกสาร
รวมไปถึงส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มมากข้ึนในการแกไ้ข 

ดงันั้นรายงานปฏิบติัสหกิจศึกษาเล่มน้ีจึงท าการศึกษาขั้นตอนในการด าเนินงานของแผนก BOI เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานและการสอนงานโดยการจดัสร้างมาตรฐานการด าเนินงานขาเขา้ในรูปแบบการจดัท า
คู่มือเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติังาน โดยจะมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการน าเขา้และบ่งช้ีสาเหตุของ
ปัญหา การปรับปรุงในกระบวนการน าเขา้วตัถุดิบและจดัท าคู่มือการน าเขา้(หลงัปรับปรุงกระบวนการ) ของ
แผนก BOI  
2.ทบทวนวรรณกรรม 

การลงทุน หมายถึง การน าเงินสะสมไปสร้างผลตอบแทนหรือใหไ้ดม้าซ่ึงผลตอบแทนจากการท่ีใชจ่้าย
นั้นในอนาคตซ่ึงผูล้งทุนเช่ือวา่เงินสดหรือผลตอบแทนนั้นจะคุม้ค่าสามารถชดเชยระยะเวลาอตัราเงินเฟ้อและ
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งคุม้ค่าหรืออาจกล่าวไดว้า่การลงทุนเป็นการออมเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีมากข้ึน 

BOI Board of Investment (BOI) คือ หน่วยงานท่ีช่วยในการส่งเสริมการลงทุน โดยใหสิ้ทธิประโยชน์
ทางดา้นภาษีอากร เช่น การยกเวน้/ลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล การยกเวน้/ลดหยอ่นอากรขาเขา้เคร่ืองจกัร 
วตัถุดิบ/วสัดุจ าเป็น และสิทธิประโยชน์ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัภาษีอากร เช่น การบริการอ านวยความสะดวกในการ
น าช่างฝีมือและผูช้  านาญการชาวต่างชาติเขา้มาท างานในกิจการ เป็นตน้ 

 การส่ังปล่อยวตัถุดบิ งานสัง่ปล่อยวตัถุดิบคือหน่วยงานท่ีออกเลขท่ีอนุมติัเพื่อน าไปสัง่ปล่อยวตัถุดิบท่ี
กรมศุลกากรใหก้บับริษทัท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตาม
มาตรา 36 (1), (2) และมาตรา 30 ไดแ้ก่การอนุมติัสัง่ปล่อยวตัถุดิบเพื่อยกเวน้อากรขาเขา้เพื่อลดหยอ่นอากรขา
เขา้ 

การน าเข้า ( Import, Importing หรือImportation) หมายถึง การน าสินคา้จากต่างประเทศเขา้มา
ภายในประเทศ เพื่อใชป้ระโยชน์หรือเพื่อประกอบธุรกิจ โดยสินคา้ท่ีน าเขา้มกัเป็นสินคา้ท่ีไม่มีในประเทศ 



 ซ่ึงในการน าเขา้สินคา้ผูน้ าเขา้จะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีกรมศุลกากรหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งได้
ก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด  
 พธีิการทางศุลกากร เป็นขั้นตอนการปฏิบติังานเพื่อการส่งสินคา้ออกไปนอกราชอาณาจกัรหรือ 

สินคา้เขา้มาในราชอาราจกัรใหถู้กตอ้งครบถว้น พิธีการศุลกากร ไดมี้การพฒันาจากเดิมเป็นการผา่นพิธีการแบบ 
Manual ในรูปแบบของเอกสารจนกระทัง่มาเป็นระบบอิเลก็ทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) หรือระบบ E-
Customs ซ่ึงลกัษณะงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งออก-น าเขา้สินคา้นั้นมีอยูม่ากมายหลากหลายกระบวนการ โดย
การผา่นงานกจ็ะใชเ้อกสารซ่ึงก าหนดรูปแบบเป็นฟอร์มชนิดต่างๆ จ านวนหลายร้อยแบบฟอร์มดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
1).น าเขา้และส่งออกทางบก 2).น าเขา้และส่งออกทางเรือ 3).น าเขา้และส่งออกทางอากาศ 
 ภาษีอากร คือส่ิงท่ีรัฐบาลบงัคบัเกบ็จากราษฎรโดยมิไดมี้ส่ิงตอบแทนแก่ผูเ้สียภาษีอากรโดยตรงจะ
เห็นไดว้า่ภาษีอากรจะตอ้งมีลกัษณะเป็นการบงัคบัเกบ็มิใช่เกิดจากความสมคัรใจอาทิ เช่น เงินบริจาคเพื่อการ
กศุลและรัฐไม่จ าเป็นตอ้งมีส่ิงตอบแทนโดยตรงแก่ผูเ้สียภาษี  
 คู่มือการท างาน (Work Instruction)  เป็นเอกสารท่ีกล่าวถึงรายละเอียดของงานเฉพาะอยา่ง  
แบบทีละขั้นทีละตอน (Step by Step) เพื่อท่ีจะควบคุมใหผู้ป้ฏิบติัท าตามไดอ้ยา่งถูกตอ้งทุกคร้ังตั้งแต่เร่ิมแรก 
เพื่อป้องกนัหรือลดโอกาสการเกิดปัญหาต่างๆ ซ่ึงจะบอกถึงขั้นตอนการท างานตั้งแต่เร่ิมจนจบกระบวนการ
ท างานขององคก์รเพื่อป้องกนัส าหรับลกัษณะงานท่ีซ ้ าซอ้น 
 3.วธีิการด าเนินงาน 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
1). ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีผูท้  าการศึกษาไดร้วบรวมขอ้มูลมาจากการสังเกตการณ์  จดบนัทึกขอ้มูล

จากขั้นตอนการท างานจริง 
 2). ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวม จากทางตารางทางวิชาการ บทความ ส่ือส่ิงพิมพแ์ละ

ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆเอกสารและขอ้มูลของทางบริษทั ท่ีไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลไวน้ัน่ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง           
 ผูศึ้กษาไดเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการเลือกแบบเจาะจงไดแ้ก่พนกังานท่ีปฏิบติังานในแผนก BOI, 
PLANNING ,WARE HOUSE และ FINANCIAL ACCOUNTINGของบริษทั แคททาเลอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั รวมทั้งส้ินเป็นจ านวน  7 ท่าน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม  
วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

-รายงานปฏิบติัสหกิจศึกษาเล่มน้ีผูศึ้กษาไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์
ในลกัษณะการบรรยายและพรรณนาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ทฤษฎี แนวคิด
ต่างๆ การสงัเกตการท างานภายในแผนก BOI และแผนกอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 



-การส ารวจความพึงพอใจ (Questionnaire) หลงัจากท่ีไดท้ าการทดลองใชคู่้มือการปฏิบติังานฯ                       
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชป้ระกอบเป็นตวัช้ีวดัท่ีสะทอ้นถึงผลส าเร็จต่อวตัถุประสงคท่ี์ทางผูศึ้กษาไดต้ั้งไว ้โดย
การใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 7 ท่าน 
ตอนที ่1 สอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที ่2 สอบถามเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจ ท่ีมีต่อคู่มือการปฏิบติังานของแผนก BOI มีลกัษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ซ่ึงผูศึ้กษาไดใ้หเ้กณฑก์ารประเมินการใหค้ะแนนดงัน้ี 
5 = มากท่ีสุด, 4 =มาก, 3 =ปานกลาง, 2 =นอ้ย, 1 =นอ้ยท่ีสุด 
สัญลกัษณ์ท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

x̄ = แทนค่าเฉล่ีย, S.D. = แทนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ,N = แทนจ านวนประชากร 

4.ผลการศึกษา 
4.1).คู่มือการปฏิบัติงานของแผนก BOI กระบวนการน าเข้าวตัถุดบิโดยใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร 
จากการท่ีไดล้งมือปฏิบติัในหนา้งานจริงท าใหไ้ดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
1). แผนก Planning เปิดใบค าสัง่ซ้ือ (Purchase Order)  
2). ทางแผนก Planning จะท าการแจง้ E-mail มายงัแผนก BOI วา่จะมี New Shipment เขา้มาจากนั้นทางซพั
พลายเออร์ (Supplier) จะส่งเอกสาร Invoice, Packing list และ เอกสารอ่ืนมาใหท้าง E-mail หรือทางแผนก 
Planning จะส่งขอ้มูลเบ้ืองตน้มาใหเ้ช่น ชนิดสินคา้ น ้าหนกัปริมาณ  
3). ทางแผนก Planning จะท าการตกลงซ้ือขายกบัทาง ซพัพลายเออร์ (Supplier) และแผนกบญัชี วา่จะ

ด าเนินการขนส่งมาในโหมดใด โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสินคา้ ค่าใชจ่้าย และ lead Time ความ

เร่งด่วนในความตอ้งการสินคา้นั้นโดยในกรณีน้ีซพัพลายเออร์ (Supplier) ทางประเทศตน้ทางจะท าการส่งขอ้มูล 

Invoice , Packing เอกสารต่างและตารางเท่ียวเรือรวมถึงตารางเท่ียวบินมาใหท้าง E-mail ของแผนก BOI  

4). ตรวจสอบและยนืยนัดราฟใบตราส่งสินคา้ (Check and Confirm Draft B\L) ทาง Shipping จะส่งดราฟใบ    

ตราส่งสินคา้ (Draft B\L) มาใหแ้ผนก BOI เขา้ท าการตรวจสอบและยนืยนั (confirm) กลบัไปยงั Shippingโดย
จะตอ้งท าการตรวจสอบขอ้มูลในดราฟใบตราส่งสินคา้ใหต้รงตาม Invoice และ Packing list 
5). เช็คการใชสิ้ทธิประโยชน์ BOI ถา้หากไดรั้บสิทธิใหด้ าเนินขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

-น าขอ้มูล Invoice ท่ีไดจ้าก Supplier มาคียเ์ขา้ในไฟล ์BIRTIMP1 ตามใบขนเพื่อท่ีจะท าการสัง่ปล่อยวตัถุดิบ
ท่ีไดรั้บสิทธิ BOI  

   -เขา้ไปท่ีเวบ็สมาคมนกัลงทุน (https://ic.or.th/th/) แลว้เลือกคลิกท่ีเมนู IC Online System และลอ็คอินเขา้สู่
ระบบ 



6). เขา้ไปท่ีเวบ็สมาคมนกัลงทุน (https://ic.or.th/th/) แลว้เลือกคลิกท่ีเมนู ส่งขอ้มูล เลือกบตัรโครงการท่ีจะท า
การยืน่สัง่ปล่อยวตัถุดิบ (Project Code) อพัโหลดไฟลB์IRTIMP1 เม่ืออพัไฟลแ์ลว้กก็ด SUMMITและรออนุมติั
เพื่อรับเลขท่ี นร. และท าตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
-เขา้ไปบนัทึกขอ้มูลในการสัง่ปล่อยไฟล ์MML เลือกตาม Project ท่ีไดรั้บสิทธิ BOI  
 คลิกเขา้ไปและคียข์อ้มูตามล าดบัท่ีของ Project  
-เขา้ไปบนัทึกขอ้มูลการสัง่ปล่อยในไฟล ์xml เลือกตาม Project ท่ีไดรั้บสิทธิ BOI 
คลิกเขา้ไปและคียข์อ้มูตามล าดบัท่ีของ Project  
-เขา้ไปบนัทึกขอ้มูลการสัง่ปล่อยในไฟล ์Summary Invoice Import  
คลิกเขา้ไปและคียข์อ้มูตามล าดบัท่ีของ Project  
6). เม่ือโหลดขอ้มูลท่ีคียเ์สร็จเรียบร้อยแลว้ส่งจงขอ้มูลใหชิ้ปป้ิง  
7). Shipping ส่งดราฟใบขนขาเขา้มาใหแ้ผนก BOI ท าการตรวจสอบและยนืยนัดราฟใบขน โดยตอ้งท าการ
ตรวจสอบรายละเอียดขอ้มูลดงัต่อไปน้ีใหต้รงตาม Invoice & Packing List 
8). หลงัจากตรวจสอบขอ้มูลดราฟใบขนสินคา้แลว้ ทางshipping จะไปด าเนินการพิธีศุลกากรและออกของ ณ 
ท่าปลายทางของสินคา้ เช่น ท่าเรือ คลงัสินคา้  เป็นตน้ จากนั้นจะท าการแจง้วนัท่ีท าการส่งสินคา้มายงัโรงงาน 
9). ไดรั้บแจง้วนัเวลาท่ีสินคา้จะมาถึงโรงงานแลว้ ตอ้งท าการแจง้ให ้แผนก warehouse ทราบ เพื่อเตรียมการรับ
และจดัเกบ็สินคา้ต่อไปและเพื่อท าการแจง้ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบแลว้วา่สินคา้มาถึงโรงงานโดยท าการแจง้เตือน
4.2 ผลการประเมินความพงึพอใจท่ีมีต่อคู่มือการปฏิบัตงิานของแผนก BOI  
ข้อ รายการประเมิน x̄ S.D. ระดับความพงึพอใจ 

1. ดา้นความรู้ความเขา้ใจ 4.36 0.51 ดี 
2. ดา้นเน้ือหาของขอ้มูล 4.33 0.59 ดี 
3 ดา้นการน าความรู้ไปใช ้ 3.86 0.47 ดี 
4. ดา้นความพึงพอใจ 4.33 0.48 ดี 
 รวม 4.22 0.51 ดี 
สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูร่้วมตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อคู่มือการปฏิบติัของแผนก BOI  
ท่ีผูศึ้กษาไดจ้ดัท าข้ึนในคร้ังน้ีพบวา่คู่มือการปฏิบติังานอยูใ่นเกณฑค์วามพึงพอใจท่ีดีเน้ือหามีความถูกตอ้งมีการ
จดัเรียงล าดบังานก่อนและหลงัไดดี้ เขา้ใจไดง่้าย ไม่ซบัซอ้น รวมถึงเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจไดร้วดเร็วกวา่
การเรียนรู้งานดว้ยตนเอง 
 5.สรุปผลการศึกษา 



จากการศึกษารวบรวมขอ้มูลท่ีผูศึ้กษาไดท้ราบถึงกระบวนการท างานของแผนก BOI ตั้งแต่ขั้นตอนแรก
จนถึงขั้นตอนสุดทา้ยอยา่งละเอียด จนสามารถจดัล าดบังานแลว้น าเสนอออกมาในรูปของแผงผงัการท างาน 
(Flow Chart) และเรียบเรียงออกในรูปแบบของคู่มือการปฏิบติังาน (Work Instruction: WI) ไดถู้กตอ้งและพบวา่
การท างานในแต่ละขั้นตอนมีความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัดงันั้นจึงตอ้งใชค้วามละเอียดในการติดต่อ
ประสานงานประกอบกบับริษทัไดรั้บ BOI ท าใหใ้นการน าเขา้แต่ละคร้ังตอ้งมีการด าเนินงานและจดัเตรียม
เอกสารเอกสารต่าง ๆ อาจท าใหเ้กิดปัญหาและอุปสรรคในการท างานช่วงแรกของผูป้ฏิบติังานใหม่เป็นอยา่ง
มาก เน่ืองจากขาดประสบการณ์ในการท างานส่งผลใหต้อ้งสูญเสียเวลาในการสอนงานใหม่ซ ้าๆหรืออาจเกิด
ความผิดพลาดในการจดัท าเอกสารรวมไปถึงส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มมากข้ึนในการแกไ้ขเอกสารได ้

โดยคู่มือปฏิบติังานจะแสดงขั้นตอนการท างานแผนก BOI ตั้งแต่การรับแจง้ออร์เดอร์หรือชิปเมน้ทใ์หม่
เขา้มาการติดต่อประสานงานการสัง่ปล่อยวตัถุดิบตลอดจนการจดัเกบ็ขอ้มูลและขั้นตอนการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของเอกสาร 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
-หลงัจาการประเมินความพึ่งพอใจการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการปรับปรุงคู่มือในเร่ืองของการใชภ้าษาใหมี้ภาษาท่ี

หลากหลายข้ึน เช่น ภาษาองักฤษและภาษาญ่ีปุ่น กรณีผูป้ฏิบติังานใหม่หรือพนกังานในแผนกอ่ืน ๆ ท่ีเป็น

ชาวต่างชาติตอ้งการท่ีจะเรียนรู้การท างานร่วมดว้ย 

-การวจิยัคร้ังต่อไปอาจจะมีการปรับเปล่ียนจากหนงัสือคู่มือเป็นการสร้างเวบ็ไซตเ์พื่อสะดวกต่อการใชง้านและ

แผนกอ่ืนสามารถเขา้ไปศึกษาเพิ่มเติมง่าย 

6. กติติกรรมประกาศ 
รายงานการปฏิบติัสหกิจศึกษาเล่มน้ีสามารถส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีจากความช่วยเหลือและสนบัสนุน

จากทุกฝ่ายและพนกักงานบริษทัแคททาเลอร์ ทุกๆท่าน ผูศึ้กษาขอขอบคุณผูทุ้กท่านในการใหค้ าแนะน าและ
ถ่ายทอดความรู้ตลอดการปฏิบติังานสหกิจศึกษาสุดทา้ยน้ีขอขอบคุณอาจารยพ์ณณกร ทองหล้ิมอาจารยท่ี์ปรึกษา
สหกิจศึกษาท่ีไดใ้หค้  าปรึกษาช้ีแนะแนวทางในการด าเนินการตลอดจนการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดจนส่งผลใหผู้ ้
ศึกษาสามารถจดัท าโครงงานการปฏิบติัสหกิจศึกษาเล่มน้ีจนส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  
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