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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเร่ือง การพฒันาวิธีการปฏิบติังาน (Work Instruction; WI) ในการออกเอกสาร Invoice ดว้ยการใชโ้ปรแกรม 
SAP แผนก Planning  กรณีบริษทั ม้ีด จอห์นสัน นิวทริชนั (ประเทศไทย) จ ากดั โดยการวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาขั้นตอน
วิธีการปฏิบติังาน (WI) ในการออกเอกสาร Invoice ดว้ยการใช้โปรแกรม SAP และเพื่อพฒันาวิธีการปฏิบติังาน (WI) ในการ
ออกเอกสาร Invoice ดว้ยการใชโ้ปรแกรม SAP ให้อปัเดตเป็นเวอร์ชนัปัจจุบนัปี 2021 โดยการใชเ้คร่ืองมือแผนผงัตน้ไม ้(Tree 
Diagram) เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางในการแกปั้ญหา 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาในการออกเอกสาร Invoice เน่ืองมาจาก WI มีปัญหา โดยมีสาเหตุดงัน้ี ขอ้มูลไม่อปัเดตเป็น
เวอร์ชนัปัจจุบนั เน้ือหามีไม่ครบทุกขั้นตอน ไม่มีการระบุในการแกไ้ข ERROR ไม่มีขั้นตอนในการเลือกตดัสินใจ และเน้ือหา
แต่ละขั้นตอนแยกไฟล์กนั ท าให้ไม่ต่อเน่ืองในการศึกษา ผูวิ้จยัไดน้ าปัญหาเหล่าน้ีมาแกไ้ขแลว้น ามาจดัท าเป็น WI 2021 ท่ีมี
ความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น ผลการพฒันาวิธีการปฏิบติังาน (WI) ในการออกเอกสาร Invoice ดว้ยการใชโ้ปรแกรม SAP ให้อปัเดต
เป็นเวอร์ชนัปัจจุบนัปี 2021 มีดงัน้ี การอปัเดตฟังก์ชนัท่ีใชใ้นขั้นตอนต่างๆ และการอปัเดตขั้นตอนในการออกเอกสาร Invoice 
เพราะในบางขั้นตอนไม่มีการใชใ้นปัจจุบนัแลว้ หลงัจากนั้นจะมีการเพ่ิมขั้นตอนต่างๆในการออกเอกสาร Invoice ทั้งหมดให้
ครบ 7 ขั้นตอนอยา่งครบถว้น ไดแ้ก่ Create STO1/PO, Create Outbound Deliver, Create Shipment Document, Create Shipment 
Cost, Key Post Good Issue (PGI), Issue Invoice, Check Double Hop Monitoring Report มีการระบุในการแก้ไข ERROR และ
ขั้นตอนในการเลือกตดัสินใจ ท าให้ WI มีความสมบูรณ์มากขึ้น 
 

บทน า 
 บริษทั ม้ีด จอห์นสัน นิวทริชนั (ประเทศไทย) จ ากดั  เป็นโรงงานคุณภาพท่ีผลิตนมส าหรับทารกและเด็ก ในตระกูล
เอนฟา เช่น เอนฟาโกร เอนฟาคิด เป็นตน้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการตลาด จึงมีกระบวนการส่งออกสินคา้ไปยงัประเทศต่างๆ
ทั้งในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ ต่างๆ การด าเนินการจะเก่ียวขอ้งกบัหลายแผนกทั้งภายในบริษทั และบริษทัภายนอกท่ี
เก่ียวกบัการขนส่งทั้งหมด ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชโ้ปรแกรม SAP ในท่ีน้ีรวมไปถึงการจดัท าเอกสาร Invoice ดว้ย
ระบบ SAP ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัมากส าหรับกระบวนการส่งออก ซ่ึงขั้นตอนการปฏิบติังานในการออกเอกสาร Invoice มี
ขั้นตอนท่ีค่อนขา้งเยอะ ซับซ้อน ท าให้เกิดความสับสนต่อผูใ้ชง้านและน าไปสู่ความผิดพลาดไดง้่าย ทางบริษทั ม้ีด จอห์นสัน 
นิวทริชัน (ประเทศไทย) จ ากดั ไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาเหล่าน้ีจึงไดจ้ดัท าเอกสารวิธีการปฏิบติังานในการจดัท าเอกสาร Invoice 
เพื่อให้ผูป้ฏิบติังานไวใ้ชอ้า้งอิงเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบติังาน 
 แต่ในปัจจุบนัวิธีการปฏิบติังาน(Work Instruction ; WI)ในการออกเอกสาร Invoice ดว้ยโปรแกรม SAP ของบริษทั
เป็นเวอร์ชัน่ของปี 2014 ซ่ึงยงัไม่อปัเดตเป็นเวอร์ชัน่ปัจจุบนั มีสาเหตุเน่ืองมาจากภายในบริษทัมีบุคคลไวส้ าหรับอา้งอิง เพราะ
ท างานมานาน มีความช านาญ ประสบการณ์สูง ท าให้สามารถท างานไดอ้ย่างราบร่ืนโดยไม่ติดขดั แต่จะเป็นปัญหาอย่างมาก
ส าหรับบุคลากรใหม่ท่ีเพ่ิงเขา้มาท างานในต าแหน่งน้ี รวมไปถึงนักศึกษาฝึกงาน ซ่ึงจะท าให้เกิดการเสียเวลาในการสอนงาน 



ท างานไดล้่าช้า ไม่มีความแม่นย  า อาจจะท าให้เกิดความสับสนและผิดพลาดไดง้่าย จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทางผูวิ้จยัจึงมีความ
สนใจท่ีจะพฒันาวิธีการปฏิบติังาน (WI)ในการออกเอกสาร Invoice ดว้ยโปรแกรม SAP ให้ตรงกบัเวอร์ชนัปัจจุบนั 2021 ท่ีใช้
งานอยู่ เพื่อท่ีจะสามารถเขา้ใจไดง้่าย ลดความสับสนของผูใ้ชง้าน ลดเวลาในการสอนงาน ช่วยเสริมสร้างความมัน่ใจและเกิด
ความสม ่าเสมอในการท างาน ช่วยลดความขดัแยง้ท่ีอาจจะเกิดในการท างาน ท าให้การปฏิบติังานเป็นแบบมืออาชีพมากย่ิงขึ้น 

 
ทบทวนวรรณกรรม  
 เครือวลัย ์เผา่ผึ้ง (2548) ศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาคู่มือการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนส่ือความ
ส าหรับครูภาษาไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานในการพฒันาคู่มือ พฒันาคู่มือให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ และ
ประเมินการใช้คู่มือจากกลุ่มตวัอย่าง หลงัจากศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานในการพฒันาคู่มือ มีผลการศึกษาดงัน้ี ควรแยกเน้ือหาเป็น
หน่วยชดัเจน น าเสนอดว้ยรูปแบบท่ีอ่านง่าย มีภาพประกอบ ระบุขั้นตอนวิธีการให้ชดัเจน เม่ือพฒันาคู่มือเรียบร้อย สามารถท่ีจะ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนท่ีดีขึ้น และผลการประเมินนกัเรียนมีการพฒันาในระดบัดีทุกดา้น 
 ฐิติกานต์ แน่นอุดร (2561) ศึกษาและหาแนวทางการจดัท าเอกสารขนส่งสินคา้ขาออก กรณีศึกษาบริษทัมิตซุย-โซโค 
(ประเทศไทย) จ ากดั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาขั้นตอนกระบวนการในการจดัท าเอกสารของแผนกขาออก และเพ่ือศึกษาแนวทาง
ในการจดัท าเอกสารขนส่งสินคา้ขาออกให้มีประสิทธิภาพ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงวิธีการท างานใหม่ โดยการน าแนวคิดการ
ปรับปรุงการท างานอย่างต่อเน่ือง หรือแนวคิดไคเซ็น มาเป็นแนวคิดในการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานในดา้นของ
เวลา และความถูกตอ้งของเอกสาร หลกัการดงักล่าวสามารถลดระยะเวลาการออกเอกสารใบขนส่งสินคา้ขาออกส่งให้กบัลูกคา้ 
เดิมใชเ้วลาเฉล่ีย 29 ชัว่โมง 50 นาที สามารถลดเวลาโดยเฉล่ียลงเพียง 7 ชัว่โมงเท่านั้น 
 ตนัหยง กลีบค า (2563) ศึกษาเก่ียวกบัคู่มือการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ECS ในระบบการน าเขา้ (E-import paperless) ท่ี
แผนก Shipping บริษทั ปลาวาฬ โลจิสติกส์(ประเทศไทย) จ ากดั มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาคู่มือการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ECS 
ซ่ึง เป็นระบบพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร Paperless Customs ในส่วนงานระบบการน าเขา้ของบริษทั ECS และเพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพของคู่มือการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ECS หลงัน าคู่มือไปใช้งานนจริง หลงัจากพฒันาคู่มือการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปท าให้มีการด าเนินการท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผูใ้ชคู้่มือมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
  

วิธีการวิจัย  
ในการด าเนินการวิจยัมีขั้นตอนในการศึกษา ดงัน้ี 
 1. ศึกษาขั้นตอนการออกเอกสาร Invoice จากเอกสารวิธีการปฏิบติังาน (Work Instruction; WI) เวอร์ชนัปี 2014 และ
ศึกษาขั้นตอนการออกเอกสาร Invoice จากการอธิบายของพี่แผนก Planning แลว้ผูวิ้จยัท าการออกเอกสาร Invoice ดว้ยตนเอง  
 2. ในระหว่างท่ีผูวิ้จยัท าการออกเอกสาร Invoice คอยสังเกตว่ามีปัญหาเกิดจากสาเหตุอะไรบา้ง  
 3. เม่ือทราบปัญหาก็จะท าการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาว่าเกิดขึ้นจากปัจจยัใดบา้ง โดยการจดัท าแผนผงัตน้ไม ้
(Tree Diagram) 
 4. น าสาเหตุต่างๆท่ีท าให้เกิดปัญหามาพฒันาในเอกสารวิธีการปฏิบติังาน (WI) ให้อปัเดตเป็นเวอร์ชนัปี 2021ออกแบบ
และจัดท าเอกสารวิธีการปฏิบติังาน (WI) เวอร์ชันปี 2021 โดยจะมีลกัษณะเป็นเอกสารท่ีประกอบดว้ย รูปภาพหน้าจอและ
ค าอธิบายอยา่งละเอียดของวิธีท าทุกขั้นตอนในโปรแกรม SAP  



ผลการศึกษา  
ผลการพฒันาวิธีการปฏิบติังาน (Work Instruction; WI) ในการออกเอกสาร Invoice ดว้ยการใชโ้ปรแกรม SAP มีดงัน้ี 
ตารางท่ี 1 ผลการพฒันาวิธีการปฏิบติังาน (Work Instruction; WI) ในการออกเอกสาร Invoice ดว้ยการใชโ้ปรแกรม SAP    

สภาพปัญหา WI 2014 การพฒันาเป็น WI 2021 

 
 
 

ขอ้มูลไม่อปัเดตเป็นเวอร์ชนั
ปัจจุบนั 

 

รวบรวมขั้นตอนการออกเอกสาร Invoice ของปีเก่าและปีปัจจุบนั หลงัจากนั้นน ามาเปรียบเทียบ
ส่วนท่ีแตกต่างกนั เพื่อท่ีจะอปัเดตขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนั อย่างเช่น การอปัเดตฟังก์ชันท่ีใชใ้น
ขั้นตอนต่างๆเพราะมีการเปล่ียนแปลงฟังก์ชันในบางขั้นตอน และการอปัเดตขั้นตอนในการ
ออกเอกสาร Invoice เพราะในบางขั้นตอนไม่มีการใชใ้นปัจจุบนัแลว้ หลงัจากการอปัเดตขอ้มูล
ให้เป็นปัจจุบนั ท าให้ WI มีข้อมูลท่ีมีความสมบูรณ์ ไม่ล้าสมัย  ท าให้ไม่เกิดความสับสนใน
ระหว่างการปฏิบติังาน 

 
 
 
 

เน้ือหามีไม่ครบทุกขั้นตอน 
 

WI 2014 WI 2021 
- Create STO/PO 
- Create Outbound Delivery 
Number and IDoc Number 
- Issue Invoice 

- Create STO/PO 
- Create Outbound Delivery 
- Create Shipment Document 
- Create Shipment Cost 
- Key Post Goods Issue (PGI) 
- Issue Invoice 
- Check Double Hop Monitoring Report 

เพ่ิมหวัขอ้ขั้นตอนต่างๆอยา่งครบถว้นตามขั้นตอนการออกเอกสาร Invoice 2021 

ไม่มีการระบุในการแกไ้ข 
ERROR และขั้นตอนในการ

เลือกตดัสินใจ 
 

เก็บรวบรวมประสบการณ์การเจอ ERROR จากผูวิ้จยัท่ีไดอ้อกเอกสาร Invoice ดว้ยตนเอง น า
ขอ้มูลต่างๆมาอธิบายขั้นตอนการแกไ้ข ERROR ท่ีอาจจะเกิดขึ้น และขั้นตอนในการเลือก
ตดัสินใจ จะมีการระบุรายละเอียดต่างๆแบบเขา้ใจง่าย พร้อมกบัการแนบรูปภาพประกอบ
ขั้นตอนในการแกไ้ข ERROR อยา่งชดัเจนใน WI เพ่ือเพ่ิมความเขา้ใจให้มากขึ้น 

เน้ือหาแต่ละขั้นตอนแยกไฟล์
กนั ท าให้ไม่ต่อเน่ืองใน

การศึกษา 
 

รวบรวมขั้นตอนการออกเอกสาร Invoice ทั้งหมด 7 ขั้นตอน ให้อยูภ่ายในไฟลเ์ดียวกนั โดย
จดัท าหวัขอ้จ าแนกหมวดหมู่ในขั้นตอนต่างๆ ท าให้สามารถคน้หาไดง้่าย สะดวกต่อการศึกษา
ขอ้มูล  

 

 
 



สรุปผลการวิจัย 
1. สรุปผลการศึกษาขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน (WI) ในการออกเอกสาร Invoice ด้วยการใช้โปรแกรม SAP 
 จากท่ีผูวิ้จยัไดศึ้กษาขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน (WI) ในการออกเอกสาร Invoice ดว้ยการใช้โปรแกรม SAP แผนก 
Planning ท าให้ผูวิ้จยัไดเ้รียนรู้ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบั Flow Process Chart ของกระบวนการ Planning โดยจะมีฝ่ายรับผิดชอบ 
ดัง น้ี  Market Supply Service, Customer Service, Plant Planning, Raw Materials Planner, Production Planner และ  Packaging 
Planner ซ่ึงขั้นตอนการออกเอกสาร Invoice ท่ีผูวิ้จัยได้รับมอบหมายให้ท าในกิจวตัรประจ าวนั  จะอยู่ในฝ่ายของ Customer 
Service โดยขั้นตอนแรกก่อนท่ีผูวิ้จยัจะออกเอกสาร Invoice ได ้ตอ้งมีการ Confirm Stock จากคลงัสินคา้ ว่าสินคา้แต่ละรายการ
ท่ีจะท าการส่งออก มี Damage หรือไม่ ถา้สินคา้มี Damage ตอ้งเช็คจ านวนท่ีจะส่งออกอีกคร้ัง แลว้จึงจะสามารถออกเอกสาร 
Invoice ได้ โดยขั้นตอนการออกเอกสารมี 7 ขั้นตอน ดังน้ี Create STO1/PO, Create Outbound Deliver, Create Shipment 
Document, Create Shipment Cost, Key Post Good Issue (PGI) , Issue Invoice, Check Double Hop Monitoring Report และ
ระหว่างการจดัท าเอกสาร Invoice ในขั้นตอนต่างๆ จะมีขั้นตอนการส่ง e-mail ไปยงัฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ Warehouse, MJN 
SINGAPORE (AP), Freight Forwarder เพื่อแจง้ Loading date, ETD, ETA และรายละเอียดของสินคา้ทั้งหมด โดยการจ าหน่าย
สินคา้จะเป็นการขายจาก MJN THAILAND ไปยงั MJN SINGAPORE หลงัจากนั้นทางบริษทัท่ีสิงคโปร์จะจ าหน่ายสินคา้ไปยงั
ประเทศปลายทางต่างๆ  
2. สรุปผลการศึกษาการพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน (WI) ในการออกเอกสาร Invoice ด้วยการใช้โปรแกรม SAP ให้อัปเดตเป็น
เวอร์ชันปัจจุบันปี 2021 
 จากท่ีผูวิ้จยัไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีในการออกเอกสาร Invoice เป็นกิจวตัรประจ าวนั ผูวิ้จยัจึงไดศึ้กษาการออกเอกสาร 
Invoice จากการอธิบายขั้นตอนของพ่ีแผนก Planning และศึกษาจากวิธีการปฏิบติังาน (WI) ท่ีมีอยู่แลว้ของบริษทั ท าให้ผูวิ้จยั
เกิดความสับสนต่อการปฏิบติังาน เพราะวิธีการปฏิบติังาน (WI) มีขอ้มูลท่ีไม่ตรงกบัการออกเอกสาร Invoice ในปัจจุบนั ท าให้
ผูวิ้จยัเรียนรู้งานไดค้่อนขา้งช้า ผูวิ้จยัจึงพฒันาวิธีการปฏิบติังาน (WI) ในการออกเอกสาร Invoice ดว้ยการใช้โปรแกรม SAP 
ให้อปัเดตเป็นเวอร์ชนัปัจจุบนัปี 2021 โดยเร่ิมจากการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึ้น ดว้ยการจดัท าแผนผงัตน้ไม ้(Tree 
Diagram) จากการวิเคราะห์หาสาเหตุและปัญหาในการออกเอกสาร Invoice พบว่า WI มีปัญหาเน่ืองมาจากสาเหตุดงัน้ี ขอ้มูล
ไม่อปัเดตเป็นเวอร์ชนัปัจจุบนั เน้ือหามีไม่ครบทุกขั้นตอน ไม่มีการระบุในการแกไ้ข ERROR ไม่มีขั้นตอนในการเลือกตดัสินใจ 
และเน้ือหาแต่ละขั้นตอนแยกไฟลก์นั ท าให้ไม่ต่อเน่ืองในการศึกษา ผูวิ้จยัไดน้ าปัญหาเหล่าน้ีมาแกไ้ขโดยการเปรียบเทียบส่วนท่ี
แตกต่างจาก WI ท่ีมีอยู่เดิมของบริษทั ซ่ึงเป็น WI 2014 กบั วิธีการออกเอกสาร Invoice ในปัจจุบนัปี 2021 แลว้น ามาจดัท าเป็น 
WI 2021 ท่ีมีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 
 ผลการพฒันาวิธีการปฏิบติังาน (WI) ในการออกเอกสาร Invoice ดว้ยการใช้โปรแกรม SAP ให้อปัเดตเป็นเวอร์ชนั
ปัจจุบนัปี 2021 มีดงัน้ี การอปัเดตฟังก์ชนัท่ีใชใ้นขั้นตอนต่างๆเพราะมีการเปล่ียนแปลงฟังก์ชนัในบางขั้นตอน และการอปัเดต
ขั้นตอนในการออกเอกสาร Invoice เพราะในบางขั้นตอนไม่มีการใชใ้นปัจจุบนัแลว้ หลงัจากนั้นจะมีการเพ่ิมขั้นตอนต่างๆใน
การออกเอกสาร Invoice ทั้งหมดให้ครบ 7 ขั้นตอนอย่างครบถว้น ไดแ้ก่ Create STO1/PO, Create Outbound Deliver, Create 
Shipment Document, Create Shipment Cost, Key Post Good Issue (PGI), Issue Invoice, Check Double Hop Monitoring Report 
มีการระบุในการแกไ้ข ERROR และขั้นตอนในการเลือกตดัสินใจ โดยวิธีการเก็บรวบรวมประสบการณ์การเจอ ERROR จาก
ผูวิ้จยัท่ีไดอ้อกเอกสาร Invoice ดว้ยตนเอง น าขอ้มูลต่างๆมาอธิบายขั้นตอนการแกไ้ข ERROR ท่ีอาจจะเกิดขึ้น และขั้นตอนใน
การเลือกตดัสินใจ  



อภิปราย 
 จากการศึกษาเร่ือง การพฒันาวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction; WI) ในการออกเอกสาร Invoice ด้วยการใช้
โปรแกรม SAP แผนก Planning  กรณีบริษทั ม้ีด จอห์นสัน นิวทริชนั (ประเทศไทย) จ ากดั โดยการวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา
ขั้นตอนวิธีการปฏิบติังาน (WI) ในการออกเอกสาร Invoice ดว้ยการใชโ้ปรแกรม SAP และเพื่อพฒันาวิธีการปฏิบติังาน (WI) ใน
การออกเอกสาร Invoice ดว้ยการใชโ้ปรแกรม SAP ให้อปัเดตเป็นเวอร์ชนัปัจจุบนัปี 2021 จากการวิจยัท าให้ผูวิ้จยัไดท้ราบถึง
ขั้นตอนวิธีการปฏิบติังาน (WI) ในการออกเอกสาร Invoice ดว้ยการใชโ้ปรแกรม SAP และสามารถจดัท า Flow Process Chart 
ของกระบวนการออก Invoice ได้อย่างชัดเจน โดยขั้นตอนการออกเอกสาร Invoice มีทั้ งหมด 7 ขั้นตอน ดังน้ี 1.Create 
STO1/PO, 2.Create Outbound Deliver, 3.Create Shipment Document, 4.Create Shipment Cost, 5.Key Post Good Issue (PGI), 
6.Issue Invoice, 7.Check Double Hop Monitoring Report และระหว่างการจดัท าเอกสาร Invoice ในขั้นตอนต่างๆ จะมีขั้นตอน
การส่ง e-mail ไปยงัฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ Warehouse, MJN SINGAPORE, Freight Forwarder โดยการจ าหน่ายสินคา้จะเป็นการ
จ าหน่ายผ่านบริษทัใหญ่ท่ีประเทศสิงคโปร์ จึงท าให้การออกเอกสาร Invoice จากประเทศไทยไปยงัประเทศสิงคโปร์ และ
ประเทศสิงคโปร์จะออกเอกสาร Invoice ไปยงัประเทศปลายทาง 
 ผลของการพฒันาวิธีการปฏิบติังาน (WI) ในการออกเอกสาร Invoice เป็นการพฒันาท่ีมาจากประสบการณ์ของผูวิ้จยัท่ี
ไดอ้อกเอกสาร Invoice เป็นกิจวตัรประจ าวนั ท าให้สามารถแกไ้ขปัญหาของ WI ท่ีมีอยู่แลว้ ให้เป็น WI ท่ีมีขอ้มูลอปัเดตเป็น
ปัจจุบนัมากท่ีสุด โดยผูวิ้จยัไดจ้ดัท าวิธีการปฏิบติังาน (Work Instruction; WI) ฉบบัใหม่ล่าสุดให้กบัทางบริษทัเป็นท่ีเรียบร้อย 
โดยมีค าอธิบายอยา่งละเอียดพร้อมกบัแนบรูปภาพหนา้จอครบทกุขั้นตอน ท าให้เกิดความเขา้ใจงา่ยต่อการศึกษา เม่ือผูวิ้จยัใช ้WI 
ควบคู่กบัการออกเอกสาร Invoice ท าให้ผูวิ้จยัสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว ไม่เกิดความสับสน นอกจากจะ
เป็นประโยชน์ต่อผูวิ้จยัแลว้ WI เวอร์ชนัปัจจุบนัจะเป็นโยชน์อยา่งมากส าหรับบุคลากรใหม่ท่ีเพ่ิงเขา้มาท างานใหม่ในต าแหน่งน้ี 
หรือนักศึกษาฝึกงานในภาคเรียนถดัไป ท่ีจะสามารถเรียนรู้งานได้รวดเร็ว แม่นย  ามากย่ิงขึ้น ไม่เกิดความสับสน ลดความ
ผิดพลาด และสามารถลดเวลาการสอนงานของพี่แผนกไดเ้ป็นอย่างดี ช่วยเสริมสร้างความมัน่ใจและเกิดความสม ่าเสมอในการ
ท างาน ช่วยลดความขดัแยง้ท่ีอาจจะเกิดในการท างาน ท าให้การปฏิบติังานเป็นแบบมืออาชีพมากย่ิงขึ้น 

 
กติติกรรมประกาศ  
 โครงการวิชาสหกิจศึกษาฉบบัน้ีท่ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีนั้นมาจากความช่วยเหลือและสนบัสนุนจาก บริษทั ม้ีด จอห์น
สัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จ ากัด ในดา้นการการสนบัสนุนดา้นขอ้มูลต่างๆจากแผนก Planning ผูวิ้จยัขอขอบคุณผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งทุกท่านในการให้ค  าแนะน าพร้อมกบัการถ่ายทอดความรู้และคอยให้ความช่วยเหลือ ตลอดการปฏิบติังานสหกิจศึกษา
และการจดัท าวิจยัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ 
 สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณ อาจารย ์จีราดา อนุชิตนานนท์ อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา ท่ีไดใ้ห้ค  าปรึกษาช้ีแนะแนวทางใน
การด าเนินการตลอดจนการตรวจสอบขอ้ผิดพลาด จนส่งผลให้ผูวิ้จยัสามารถจดัท ารายงานการปฏิบติัสหกิจศึกษาเล่มน้ีจนส าเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยดี ทางผูวิ้จยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง มาไว ้ณ โอกาสน้ี 
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