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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ี มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกเอกสารใบแจ้งหน้ี 
(Invoice) บริษทั วาลีโอสยาม เทอร์มอลซิสเตม็ส์ จ  ากดั เพื่อป้องกนัความผดิพลาดในการปฏิบติังาน
และลดระยะเวลาในการฝึกอบรมการเรียนรู้งาน เน่ืองจากเกิดปัญหาในการออกเอกสารใบแจง้หน้ี 
(Invoice) จากกระบวนการท่ีซบัซอ้น ผูว้จิยัจึงสนใจในการจดัท าคู่มือปฏิบติังานการออกเอกสารใบ
แจง้หน้ี (Invoice) ของ บริษทั วาลีโอสยาม เทอร์มอลซิสเต็มส์ จ  ากดั ผลของการวิจยัปรากฏว่า     
การจดัท าคู่มือปฏิบติังานการออกเอกสารใบแจง้หน้ี (Invoice) ของ บริษทั วาลีโอสยาม เทอร์มอล
ซิสเต็มส์ จ  ากดั สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานอออกเอกสารใบแจ้งหน้ี (Invoice) ได ้
สามารถน าไปปฏิบติัตามในกระบวนการผา่นระบบ SAP ท่ีซับซ้อนไดโ้ดยไม่เกิดขอ้ผิดพลาด ลด
ความสับสน และสามารถในไปใชป้ระโยชน์ในการช่วยฝึกอบรมสามารถพนกังานใหม่ นกัศึกษา
ฝึกงาน และผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายดงักล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในเร่ืองของความเขา้ใจและลด
ระยะเวลาในการฝึกอบรมหรือการสอนงาน เน่ืองจากค่าเฉล่ียคะแนนของกลุ่มตวัอย่างก่อนศึกษา
คู่มือปฏิบติังานเท่ากบั 4.4 เต็ม 10 คะแนน และค่าเฉล่ียคะแนนของกลุ่มตวัอยา่งหลงัจากการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานเท่ากับ 9.2 เต็ม 10 คะแนน เม่ือท าการทดสอบ t-Test: Paired Two Sample for 
Means ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ ค่า t Stat = -5.57988666, ค่าความน่าจะเป็น = 0.003 และ ค่าระดบันยัส าคญั 
= 0.05 ดังนั้ น ค่าความน่าเป็นน้อยกว่าค่าระดับนัยส าคัญ จึงปฏิเสธ    ยอมรับ    กล่าวคือ 
คะแนนแบบทดสอบก่อนศึกษาคู่มือปฏิบติังานและแบบทดสอบหลงัจากการศึกษาคู่มือปฏิบติังานมี
ความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
 
1. บทน า 
 บริษทั วาลีโอสยาม เทอร์มอลซิสเต็มส์ จ  ากดั เป็นบริษทัเทคโนโลยีนวตักรรมยานยนต์
และเป็นศูนยว์ิจยัและพฒันาท่ีส าคญัของบริษทัวาลีโอ ในโครงการวิจยัผลิตภณัฑ์คอนเดนเซอร์ 
ระบบระบายความร้อน และฮีตเตอร์ เน่ืองจากการพฒันาท่ีดี ส่งผลให้บริษทัเป็นท่ียอมรับในระดบั
สากล จึงส่งผลใหมี้ฐานคู่คา้จ  านวนมากทั้งในประเทศและนอกประเทศ  ดงันั้น การตกลงการช าระ
เงินและการส่งมอบสินคา้จึงมีความแตกต่างกนัออกไป ส่งผลใหมี้รายละเอียดใน การออกเอกสาร 



ใบแจง้หน้ี (Invoice) หลากหลายรูปแบบและมีรายละเอียดมาก ขอ้ตกลงการช าระเงินและสถานท่ี
ส่งมอบสินคา้ข้ึนอยู่กบับริษทัผูซ้ื้อและบริษทัผูข้าย ซ่ึงแต่ละบริษทัก าหนดขอ้ตกลงท่ีแตกต่างกนั 
ใบแจง้หน้ี (Invoice) เป็นเอกสารท่ีผูป้ระกอบการออกให้กบัผูซ้ื้อสินคา้ เพื่อแจง้ให้ลูกคา้ทราบถึง
จ านวนเงินท่ีตอ้งช าระ จ านวนราคาของสินคา้ และวนัท่ีท่ีก าหนดในการช าระสินคา้  เป็นเอกสาร
ส าหรับการช าระเงิน ส่วนใหญ่มกัใชก้บัธุรกิจขนส่งท่ีมีการส่งสินคา้จ านวนมากและมีการส่งสินคา้
หลายรอบ หรือธุรกิจท่ีมีการวางเครดิตในการช าระเงิน ซ่ึงคู่คา้แต่ละรายจะมีวิธีการออกเอกสารใบ
แจง้หน้ี (Invoice) ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงส่งผลให้อาจเกิดขอ้ผิดพลาดหลายประการในการออกเอกสารน้ี 
ส าหรับผูท่ี้ไม่มีความรู้ในการออกเอกสารน้ี หรือบุคคลท่ีไม่ช านาญในการออกเอกสารดงักล่าวผา่น
ระบบ SAP ซ่ึงขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนส่วนมากเป็นการกรอกรายละเอียดผิดพลาด กรอกรายละเอียด
ไม่ครบถว้น กรอกรายละเอียดสลบักบัใบแจง้หน้ีรูปแบบ ต่าง ๆ มีการจ าวิธีการท าสลบักนัในแต่ละ
รูปแบบ 

 ดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัการจดัท าคู่มือหรือส่ือการเรียนรู้ในการจดัท า
คู่มือการปฏิบติังาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้เพื่อให้เขา้ใจง่ายและถูกตอ้งชดัเจน รวมถึง
ลดระยะเวลาในการฝึกอบรม ส่งผลให้ป้องกนัความผิดพลาดในการท างานและความเขา้ใจง่ายของ
ผูท่ี้จะศึกษา หรือฝึกการออกเอกสารของพนกังานใน บริษทั วาลีโอสยาม เทอร์มอลซิสเต็มส์ จ  ากดั 
เน่ืองจากหากเกิดขอ้ผิดพลาดในการออกเอกสารน้ีแลว้ ไม่สามารถแกไ้ขใหม่ได ้เม่ือด าเนินการท า
การออกเอกสารไปแล้ว ข้อมูลจะข้ึนในระบบทนัที รวมถึงในระบบหรือเว็บไซต์ของลูกคา้ ซ่ึง
ส่งผลใหบ้ริษทัถูกหกัคะแนนจากบริษทัคู่คา้ 
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี เป็นระบบท่ีพฒันาข้ึนมาใช้ในกิจการ โดยมีการใช้
ทรัพยากรบุคคล คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รอบขา้ง (Peripheral) เช่น จอภาพและเคร่ืองพิมพ ์เพื่อ
ท าหน้าท่ีหลกัในการบนัทึกขอ้มูล ประมวลผล และจดัท าสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting 
Information) ให้แก่ ผูใ้ช้ภายในและผู ้ใช้ภายนอกของกิจการ (ACCOUTING INFORMATION 
SYSTEMS, 2562) 

SAP (System Application and Products in Data Processing) เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
ธุรกิจประเภท ERP ในอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์ของประเทศเยอรมนี ซ่ึงหลักการของ ERP คือ 
การบูรณาการขอ้มูลเขา้ดว้ยกนั ระบบ SAP จึงเป็นระบบท่ีมีการเช่ือมโยงขอ้มูลของระบบงานยอ่ย
แบบเรียลไทม ์ช่วยใหข้อ้มูลสามารถเช่ือมโยงสอดคลอ้งกนัระหวา่งส่วนงานต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ 



ช่วยลดงานการบนัทึกขอ้มูลซ ้ าซอ้น เพิ่มความถูกตอ้งของขอ้มูลมากข้ึน และเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการปฏิบติังาน และระบบ SAP ประกอบดว้ยโมดูลท่ีส าคญั เช่น โมดูลทางด้านการขาย
และการกระจายสินคา้ โมดูลทางดา้นการจดัการวตัถุดิบ โมดูลทางดา้นการบญัชี โมดูลทางดา้นการ
จดัการสินทรัพย์ โมดูลทางด้าน Flow ของกระบวนการท างาน โมดูลทางด้านการบริหารทาง
การเงิน เป็นตน้ (ปรัชญาวฒิุ ขนัติโชติ และ ชยัรัตน์ สุริยะอาภา, 2561) 

ERP (Enterprise Resource Planning System) คือ การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจของ
องค์กรโดยรวม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรอย่างสูงสุด ระบบ ERP จึงหมายถึง 
ระบบสารสนเทศในองค์กรท่ีน าแนวคิดของ ERP มาท าให้เกิดเป็นระบบเชิงปฏิบติัในองค์กร โดย
สามารถบูรณาการ (Integrate) รวมงานหลัก (Core business process) ต่าง ๆ ในองค์กรทั้ งหมด 
ตั้งแต่การจดัซ้ือจดัจา้ง การผลิต การขาย บญัชีการเงิน และการบริหารงานบุคคล เขา้ดว้ยกนัเป็น
ระบบท่ีสัมพันธ์กันและสามารถเช่ือมโยงกันแบบเรียลไทม์ (Real time) ท าให้องค์กรรับรู้
สถานการณ์และปัญหาของงานต่าง ๆ ได้ในทนัที และสามารถน าขอ้มูลมาวิเคราะห์เพื่อในการ
ตดัสินใจแกปั้ญหาขององคก์รไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
 ระบบ ERP ได้ถูกพัฒนาข้ึนตามมาตรฐานท่ีเป็นแนวทางการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด (Best 
practice) ในอุตสาหกรรม หมายถึง มีการก าหนดในส่วนของกระบวนการท างานทางธุรกิจ 
(Business Process) ท่ีมีการทดสอบและส ารวจมาแลว้ว่าเป็นแนวทางท่ีดีท่ีสุดอุตสาหกรรม ดงันั้น 
ระบบ ERP จึงมีบทบาทท่ีส าคญัในการบริหารทรัพยากรทั้งหมดขององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
(กองระบบและบริหารขอ้มูลเชิงยทุธศาสตร์การอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรรม, 2563) 

การด าเนินงานในองคก์รโดยทัว่ไป มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผูมี้ส่วนไดมี้ส่วนเสีย 
ท าให้ทุกองค์กรเผชิญกับความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดได้จากทั้งปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก 
ผูบ้ริหารจึงต้องพิจารณาว่าควรจดัการกับความไม่แน่นอนท่ีเกิดข้ึนได้อย่างไร เพื่อให้องค์กร
สามารถรักษาหรือเพิ่มมูลค่าของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย "ความไม่แน่นอน" ท่ีอาจเกิดข้ึนสามารถส่งผล
ต่อองค์กรได้ทั้ งเชิงบวกและเชิงลบ ซ่ึงหมายถึง "ความเส่ียง" ท่ีอาจท าให้องค์กรเสียหาย หรือ 
"โอกาส" ท่ีเพิ่มมูลค่าใหก้บัองคก์ร 
 ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความไม่แน่นอน คือ การไม่สามารถคาดการณ์อนาคตได้
อยา่งแน่นอนถึงโอกาสเกิดและผลกระทบของเหตุการณ์นั้น ๆ  
 ความเส่ียง (Risk) ความเส่ียง คือ เหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนในอนาคต ซ่ึงอาจมีผลกระทบ
ในเชิงลบต่อการบรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายขององคก์ร 
 โอกาส (Opportunity) โอกาส คือ เหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบในเชิงบวกต่อวตัถุประสงค์
หรือเป้าหมายขององคก์ร  



ประเภทของความเส่ียง 
 ความเส่ียงแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ไดห้ลายรูปแบบ ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
 1. ความเส่ียงที่ปรากฏ (Objective Risk) และความเส่ียงตามความรู้สึก (Subjective 
Risk) 
 ความเส่ียงท่ีปรากฏ คือ ความเส่ียงท่ีสามารถวดัไดอ้ยู่ในรูปของการแจกแจงเป็นตวัเลข
หรือค่าสถิติ อีกนัยหน่ึงคือความเส่ียงท่ีเป็นรูปธรรม เช่น ความเส่ียงท่ีสามารถวดัเป็นค่าความ
เสียหายในรูปของตวัเงิน ชีวติ และทรัพยสิ์น 
 ความเส่ียงท่ีเกิดตามความคิดความรู้สึก คือ ความเส่ียงท่ีไม่สามารถวดัไดด้ว้ยตวัเลขทาง
สถิติ ซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีแตกต่างกนัไปตามความรู้สึกของแต่ละคน นอกจากน้ียงัแตกต่างกนัไป
ตามประสบการณ์ท่ีเปล่ียนไปของแต่ละคนด้วย เช่น ความเส่ียงด้านภาวะผูน้ า ความเส่ียงด้าน
ช่ือเสียง 
 2. ความเส่ียงทีแ่ท้จริง (Pure Risk)  
 ความเส่ียงท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ ไม่ใช่ความเส่ียงท่ีสร้างข้ึน ซ่ึงความเส่ียงประเภทน้ีมีอยู ่2 
กรณี คือ ความเส่ียงท่ีจะเกิดความสูญเสีย และความเส่ียงท่ีไม่สูญเสีย ความเส่ียงประเภทน้ีไม่
สามารถท าก าไรให้ได ้ความเส่ียงท่ีแทจ้ริงสามารถแบ่งไดเ้ป็นประเภทของความเส่ียงเก่ียวกบัตวั
บุคคล ความเส่ียงเก่ียวกบัทรัพยสิ์น และความเส่ียงเก่ียวกบักฎหมาย 
 3. ความเส่ียงพืน้ฐานและความเส่ียงเฉพาะ 
 ความเส่ียงพื้นฐาน คือ ความเส่ียงท่ีน าไปสู่ความสูญเสียและส่งผลกระทบต่อคนจ านวน
มากหรือสังคมโดยรวม เช่น การเกิดแผ่นดินไหวหรือเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจ การวางแผนการ
ควบคุมความเส่ียงพื้นฐานตอ้งอาศยันโยบายระดบัประเทศ 
 ความเส่ียงเฉพาะ คือ ความเส่ียงท่ีน าไปสู่ความสูญเสียท่ีกระทบต่อตวับุคคล หรือเฉพาะ
องค์กรใดองค์กรหน่ึงเท่านั้น การวางแผนการป้องกนัหรือควบคุมความเส่ียงจึงเป็นแผนระดับ
จุลภาค เช่น ระดบัองคก์ร หรือตวับุคคล 
ความหมายของการบริหารความเส่ียง 
 การบริหารความเส่ียง คือ การก าหนดนโยบาย โครงสร้าง และกระบวนการ เพื่อให้
คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลากรขององคก์ารน าไปปฏิบติัการก าหนดกลยุทธ์และปฏิบติังาน
ทัว่ทั้งองค์กร กระบวนการบริหารความเส่ียงไดรั้บการออกแบบให้สามารถบ่งช้ีเหตุการณ์ท่ีอาจ
เกิดข้ึน ประเมินผลกระทบต่อองคก์รและก าหนดวิธีการจดัการความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับ



ได ้เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในระดบัหน่ึงวา่การด าเนินการในองคก์รจะบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด
ไว ้
 คู่มือเป็นหนังสืออ้างอิงประเภทหน่ึงท่ีจดัท าข้ึน เพื่อรวบรวมรวบรวมเร่ืองราวและ
ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบับุคคล เหตุการณ์โนม้นา้วเฉพาะดา้น ซ่ึงอาจเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจดา้นใดดา้นหน่ึง
หรือเร่ืองในสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงโดยเฉพาะอยา่งกวา้ง ๆ สามารถใชเ้ป็นคู่มือศึกษาเร่ืองท่ีน่าสนใจ
ได้เป็นอย่างดี หรืออาจจะใช้คู่มือในการปฏิบติังาน และใช้เป็นแหล่งอา้งอิงขอ้เท็จจริงท่ีจะตอบ
ค าถามในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ประเภทของคู่มือ ซ่ึงจ าแนกไดเ้ป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 
  1. คู่มือช่วยปฏิบติังาน เป็นหนังสือท่ีท าหน้าท่ีแนะแนวทาง แนะน า เช่น หนงัสือ
แนะน าอาชีพ คู่มือเล้ียงสัตว ์คู่มือซ่อมรถ เป็นตน้ 
  2. หนงัสือรวบรวมความรู้เบด็เตล็ด เป็นหนงัสือท่ีใหค้  าอธิบายในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น 
หนงัสือส่ิงแรกในเมืองไทย 
  3. หนังสือคู่มือ เป็นหนังสือท่ีให้ค  าอธิบายและตีความหมายของเร่ืองราวของ
เน้ือหาวชิาใดวชิาหน่ึง ในแง่มุมหลาย ๆ ดา้น 
  4. หนงัสือท่ีให้เร่ืองราวหรือเน้ือหาโดยย่อ เป็นหนงัสือท่ีให้ความรู้ในเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึงเฉพาะเร่ืองท่ีส าคญัโดยยอ่ (เกริกเกียรติ สุวรรณโณ, 2555) 
 
3. วธีิการด าเนินงาน  
 
 
 
 
 
 
รูปภาพท่ี 1 วธีิการด าเนินงาน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษาค้นคว้า 
 การศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมคู่มือโดยการสร้างแบบทดสอบวดัผล
ความรู้ก่อนศึกษาคู่มือปฏิบติังานและหลงัจากการศึกษาคู่มือปฏิบติัการ เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
ของคู่มือและทดสอบความเขา้ใจของผูท่ี้ศึกษาคู่มือการปฏิบติังานน้ี 
 

ศึกษากระบวนการ

ออกเอกสารใบแจง้

หน้ี (Invoice) ผา่น

ระบบ SAP  

จดัท าตวัคู่มือ

ปฏิบติังาน และ

แบบทดสอบ Pre-test 

และ Post-test 

 

วเิคราะห์ขอ้มูล

และสรุปผล 



การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ขอ้มูลปฐมภูมิ มีการจดัเก็บขอ้มูลจากการสอบถามผูท่ี้มีหนา้ท่ีในการออกเอกสารใบแจง้
หน้ี (Invoice) ของ บริษทั วาลีโอสยาม เทอร์มอลซิสเตม็ส์ จ  ากดั 
 ขอ้มูลทุติยภูมิ ขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยศึกษาจาก
หนงัสือ ส่ิงพิมพ์ งานเขียนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษา ทบทวน และท าการ
วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการสร้างคู่มือในการออกเอกสารใบแจ้งหน้ี (Invoice) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการออกเอกสารใบแจง้หน้ี (Invoice) 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 น าคะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนศึกษาคู่มือปฏิบติังานและแบบทดสอบหลงัจาก
ศึกษาคู่มือปฏิบติังานมาวิเคราะห์ โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ 
การทดสอบ t-Test: Paired Two Sample for Means 
 
สรุปวธีิการด าเนินงาน 

จากการศึกษาค้นคว้า พบว่าการออกเอกสารใบแจ้งหน้ีโดยใช้โปรแกรม SAP ของ  
บริษทั วาลีโอสยาม เทอร์มอลซิสเต็มส์ จ  ากดั มีรายละเอียดและความซับซ้อนในการใช้งานใน
ระดับสูง ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดจากการใช้งานท่ียากส าหรับพนักงานทั่วไปท่ีไม่ได้มีความ
เช่ียวชาญหรือพนกังานใหม่ท่ีไม่เคยใชง้านโปรแกรม SAP ในการออกเอกสารใบแจง้หน้ี (Invoice) 
ผูว้จิยัจึงมีการศึกษาและจดัท าคู่มือการออกเอกสารใบแจง้หน้ี (Invoice) ส าหรับ บริษทั วาลีโอสยาม 
เทอร์มอลซิสเตม็ส์ จ  ากดั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกเอกสารโดยโปรแกรม SAP ไดม้ากท่ีสุด
และป้องกนัขอ้ผดิพลาดในกระบวนการออกเอกสารใบแจง้หน้ี (Invoice) 

 
4. ผลการศึกษา 
 จากการท าแบบทดสอบก่อนศึกษาคู่มือปฏิบติังานและแบบทดสอบหลงัจากศึกษาคู่มือ
ปฏิบติังานของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตบาง
แสน จงัหวดัชลบุรี ผลคะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบก่อนศึกษาคู่มือปฏิบติังานคือ 4.4/10 คะแนน
และผลคะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบหลงัจากศึกษาคู่มือปฏิบติังานคือ 9.2/10 คะแนน  
 ผูว้จิยัไดน้ าคะแนนจากการท าแบบทดสอบของกลุ่มตวัอยา่งไปวิเคราะห์โดยการทดสอบ 
t-Test: Paired Two Sample for Means ไดผ้ลลพัธ์ดงัน้ี 
 



 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพท่ี 2 ผลลพัธ์การทดสอบ t-Test: Paired Two Sample for Means 
 
 จากการวิเคราะห์คะแนนของแบบทดสอบก่อนศึกษาคู่มือปฏิบติังานและคะแนนการท า
แบบทดสอบหลงัจากการศึกษาคู่มือปฏิบติังานของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ  
ค่า t Stat = -5.57988666, ค่าความน่าจะเป็น (P) = 0.003 และ ค่าระดบันยัส าคญั (α) = 0.05 ดงันั้น 
ค่าความน่าจะเป็น (P) นอ้ยกวา่ค่าระดบันยัส าคญั (α) จึงปฏิเสธ    ยอมรับ    
 สรุปไดว้า่ คู่มือปฏิบติังานการออกเอกสารใบแจง้หน้ี (Invoice) ของ บริษทั วาลีโอสยาม 
เทอร์มอลซิสเต็มส์ จ  ากัด สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานออกเอกสารใบแจ้งหน้ี 
(Invoice) ผา่นระบบ SAP และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการเป็นแนวทางส าหรับพนกังานใหม่ 
นิสิตฝึกสหกิจ และผูท่ี้จะศึกษาในการออกเอกสารใบแจง้หน้ี (Invoice) ให้ไม่เกิดขอ้ผิดพลาดใน
กระบวนการด าเนินงานและสามารถลดเวลาในการฝึกอบรมการเรียนรู้ ซ่ึงจากการทดสอบ t-Test: 
Paired Two Sample for Means แสดงให้เห็นว่าคู่มือปฏิบัติงานสามารถเพิ่มความรู้ให้กับกลุ่ม
ตวัอยา่งได ้ส่งผลให้คู่มือปฏิบติังานการออกเอกสารใบแจง้หน้ี (Invoice) ของ บริษทั วาลีโอสยาม 
เทอร์มอลซิสเต็มส์ จ  ากดั อีกทั้งยงัป้องกนัความผิดพลาดจากการด าเนินงาน ส่งผลให้ลดความ
เสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบับริษทัได ้
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพท่ี 3 ตวัอยา่งหนงัสือคู่มือปฏิบติังาน 
 
5. สรุปผลการด าเนินงาน 
 จากการศึกษาการออกเอกสารใบแจง้หน้ี (Invoice) ของ บริษทั วาลีโอสยาม เทอร์มอล
ซิสเต็มส์ จ  ากดั โดยระบบ SAP ในการออกเอกสารใบแจง้หน้ี (Invoice) ไดพ้บปัญหาในการออก
เอกสารใบแจง้หน้ี (Invoice) ไดแ้ก่ ระบบ SAP มีความซบัซอ้นและใชง้านยาก และบริษทัดงักล่าวมี
รูปแบบการออกเอกสารใบแจ้งหน้ีท่ีหลากหลาย ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด เช่น การกรอก
รายละเอียดผดิพลาด กรอกรายละเอียดไม่ครบถว้น กรอกรายละเอียดสลบักบัใบแจง้หน้ีรูปแบบ 
ต่าง ๆ เม่ือเกิดขอ้ผิดพลาดจะไม่สามารถแก้ไขได้หรือสามารถแก้ไขไดย้าก ส่งผลให้บริษทัเกิด
ความเสียหาย ผูว้ิจยัจึงสนใจในการจดัท าคู่มือปฏิบติังานการออกเอกสารใบแจง้หน้ี (Invoice) ของ 
บริษทั วาลีโอสยาม เทอร์มอลซิสเตม็ส์ จ  ากดั  
 ผูว้จิยัไดจ้ดัท าแบบทดสอบก่อนศึกษาคู่มือปฏิบติังานใหก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนิสิตชั้นปีท่ี 4 
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตบางแสน จงัหวดัชลบุรี จ  านวน 5 คน พบว่า คะแนน
ของกลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.4 เตม็ 10 คะแนน หลงัจากนั้นผูว้จิยัไดจ้ดัท าคู่มือปฏิบติังานออก
เอกสาร (Invoice) ของ บริษทั วาลีโอสยาม เทอร์มอลซิสเต็มส์ จ  ากดั ให้กลุ่มตวัอยา่งท าการศึกษา 



และได้จดัท าแบบทดสอบหลังจากการศึกษาคู่มือปฏิบติังาน พบว่าคะแนนของกลุ่มตวัอย่างมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 9.2  เตม็ 10 คะแนน  

จากการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉล่ียคะแนนแบบทดสอบของกลุ่มตวัอย่างก่อนศึกษาคู่มือ
ปฏิบติังานและหลงัจากการศึกษาคู่มือปฏิบติังาน ปรากฏวา่คะแนนอยูใ่นระดบัสูง เน่ืองจากคะแนน
ของกลุ่มตวัอย่างระหว่างก่อนศึกษาคู่มือปฏิบัติงานและหลังจากศึกษาคู่มือปฏิบัติงานมีความ
แตกต่างกนั โดยใช้เคร่ืองมือ t-Test: Paired Two Sample for Means ในการวดัผล ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีได้
คือ ค่า t Stat = -5.57988666, ค่าความน่าจะเป็น (P) = 0.003 และค่าระดับนัยส าคญั (α) = 0.05 
ดงันั้น ค่าความน่าเป็น (P) นอ้ยกวา่ค่าระดบันยัส าคญั (α) จึงปฏิเสธ    ยอมรับ    ดงันั้นจึงสรุป
ได้ว่า การจดัท าคู่มือปฏิบัติงานการออกเอกสารใบแจ้งหน้ี (Invoice) ของ บริษทั วาลีโอสยาม   
เทอร์มอลซิสเตม็ส์ จ  ากดั ไดเ้พิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานและสามารถสร้างมาตรฐานในการ
ออกเอกสารใบแจ้งหน้ี (Invoice) และส่งผลให้ป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดกับบริษทัและลด
สามารถความผดิพลาดและระยะเวลาในการศึกษาหรือการจดัการสอนงานให้แก่พนกังานใหม่ของ 
บริษทั วาลีโอสยาม เทอร์มอลซิสเตม็ส์ จ  ากดั  

 
อภิปรายผล 
 การวิจยัคร้ังน้ีเก่ียวกบัการด าเนินงานการออกเอกสารใบแจง้หน้ี (Invoice) ผ่านระแบบ 
SAP ของ บริษทั วาลีโอสยาม เทอร์มอลซิสเต็มส์ จ  ากดั โดยมีจุดประสงคคื์อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานออกเอกสารใบแจง้หน้ี (Invoice) ผา่นระบบ SAP และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ใน
การเป็นแนวทางส าหรับผูท่ี้จะศึกษาในการออกเอกสารใบแจง้หน้ี (Invoice) ให้ไม่มีขอ้ผิดพลาดใน
กระบวนการด าเนินงาน จากการศึกษาพบวา่เม่ือกลุ่มตวัอยา่งไดศึ้กษาคู่มือปฏิบติังานแลว้  
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เพิ่มข้ึนจากเดิม โดยวดัจากการท าแบบสอบถามก่อนศึกษาคู่มือและ
แบบสอบถามหลังจากศึกษาคู่มือ โดยวดัผลด้วยวิธีการทดสอบ t-Test: Paired Two Sample for 
Means ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ ค่า t Stat = -5.57988666, ค่าความน่าจะเป็น (P) = 0.003 และ ค่าระดบั
นัยส าคัญ (α) = 0.05 ดังนั้ น ค่าความน่าเป็น (P) น้อยกว่าค่าระดับนัยส าคญั (α) จึงปฏิเสธ    
ยอมรับ     
 แสดงให้เห็นว่าการจดัท าคู่มือปฏิบติังานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานได ้
สามารถลดระยะเวลาในการฝึกอบรม เป็นแนวทางในการปฏิบติังาน และป้องกนัการผิดพลาดใน
การด าเนินงานไดต้ามวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไว ้ผลการวจิยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  
เครือวลัย ์เผ่าผึ้ง (2548) ไดว้ิจยัการพฒันาคู่มือการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์ และ
เขียนส่ือความส าหรับครูภาษาไทย พบวา่ครูภาษาไทยมีความตอ้งการคู่มือการจดักิจกรรมส่งเสริม



การอ่าน คิด วิเคราะห์ และส่ือส าหรับครูภาษาไทย ทั้งน้ีเพราะครูภาษาไทยส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้
ความเขา้ใจในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมความสามารถของนกัเรียนดา้นการอ่าน 
คิด วิเคราะห์ และเขียนส่ือความ รวมทั้งยงัขาดความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัประเมินผลการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ และเขียนส่ือความ ซ่ึงครูภาษาไทยมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจดักิจกรรมการ
ส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนส่ือความ หลงัศึกษาคู่มือมากกว่าก่อนศึกษาคู่มืออย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากคู่มือมีความชดัเจน ระบุวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งชดัเจน  
แจกแจงรายละเอียดขอบข่ายของเน้ือหาชดัเจนครอบคลุมวตัถุประสงค ์มีค าแนะน าการใชคู้่มืออยา่ง
ละเอียด เขา้ใจง่ายด้วยรูปแบบการน าเสนอท่ีน่าสนใจ รายละเอียดสอดคล้องกับเน้ือหาไม่ยาก
เกินไป มีการจดัล าดบัขั้นตอนของเน้ือท่ียากไปถึงง่าย ของกิจกรรมท่ีน าเสนอสอดคลอ้งกบัระดบั
ช่วงชั้นของผูเ้รียน ซ่ึงคุณครูสามารถประยุกต์ใช้ได ้จึงส่งผลให้คุณครูมีความรู้ความเขา้ใจและมี
ความสามารถในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเป็นระบบมากข้ึน รวมถึงการสามารถจดัการท า
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดแทรกทกัษะกระบวนการ ตลอดจนสามารถวางแผนและด าเ นินการ
วดัผลประเมินได ้ 
 
6. กติติกรมประกาศ 
 วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงลงไดด้ว้ยความกรุณาจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
นิภาพรรณ อนันต์พลศกัด์ิ  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิจยั ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษาแนะน าแนวทางท่ีถูกตอ้ง 
ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงเป็นอยา่งยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่ง
ยิง่ 
 ขอขอบพระคุณ คุณวิภาวดี เคนไชยวงศ์ บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งของ บริษทั วาลีโอสยาม 
เทอร์มอลซิสเตม็ส์ จ  ากดั แผนกโลจิสติกส์ ท่ีไดใ้ห้ความรู้ ค  าแนะน า และความช่วยเหลือต่าง ๆ ใน
การศึกษาคร้ังน้ี ท าให้ผูว้ิจยัมีความรู้ความเขา้ใจมากข้ึน ผูว้ิจยัจึงขอกราบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ 
โอกาสน้ี  
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