บทที่ 2
ทบทวนเอกสาร / วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การจัดทําโครงงานหัวข้อ “ความสําคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในบริ ษทั นําเข้าส่ งออกภาคเอกชน”
คณะผูจ้ ดั ทําได้นาํ หลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการดําเนินการมาดังนี้
2.1 คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ความสาคัญ
การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาเพื่อให้นกั เรี ยนสามารถอ่านออกเขียนได้ อย่าง
เหมาะสมกับระดับชั้นเรี ยน ผูส้ อนมักจะดําเนินการสอนโดยเริ่ มตั้งแต่การสอนศัพท์ สอนอ่าน แล้วจึงสอน
โครงสร้างของประโยค คําศัพท์จึงเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญของภาษาที่จะนําไปสู่ การเรี ยนรู ้ขอ้ ความ
ประโยคและโครงสร้างของภาษา ซึ้ งนักการศึกษาได้กล่าวถึงความสําคัญของคําศัพท์ ดังนี้
รัสเซล (Russell อ้างถึงใน ทัศนีย ์ พันธ์โยธาชาติ. 2534) ได้กล่าวถึงความสําคัญของคําศัพท์วา่
คําศัพท์เป็ นรากฐานของการเรี ยนวิชาต่าง ๆ เด็กจะอ่าน พูด เขียน หรื อแสดงความคิดเห็นได้ดีตอ้ งเข้าใจ
คําศัพท์จึงจะเรี ยนรู้เรื่ องอื่น ๆ ได้
เอลเลน และวอลเลท (Allen & Vallette. 1977 ) กล่าวถึงความสําคัญของคําศัพท์วา่ การรู ้
ความหมายของคําศัพท์จะทําให้เกิดความมัน่ ใจในการใช้ภาษา สื่ อความหมายในสถานการณ์ต่าง ๆ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547 ) ได้กล่าวถึง ความสําคัญของคําศัพท์ภาษาอังกฤษว่าการรู ้
คําศัพท์จะช่วยให้นกั เรี ยนจะช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจความหมายของคํา สามารถเรี ยงลําดับตัวอักษรได้ถูกต้อง
กล้าพูด อ่าน และเขียนเป็ นประโยคอย่างมัน่ ใจ
สรุ ป ศัพท์ภาษาอังกฤษมีความสําคัญเพราะจะช่วยให้เข้าใจความหมายของคําที3อ่าน อันจะ
นําไปสู่ การพูด การฟัง การอ่านและการเขียนอย่างมีความหมายที่ถูกต้อง
ความหมายของคาศัพท์
ฟรายส์ (Fries. 1972 , อ้างถึงใน ดวงกมล คําเอี่ยม. 2540) กล่าวถึงความหมายของคําศัพท์วา่
หมายถึง คําที่มีการประสมเสี ยง ซึ่ งนํามาใช้เป็ นสิ่ งเร้าให้นึกถึงประสบการณ์ที่เคยผ่านมาประสบการณ์ที่ถูก
กระตุน้ จากการประสบเสี ยงนั้น จะมีความหมายต่างกันหลายอย่างแต่จะมีเพียงประสบการณ์เดียวที่เด่นกว่า
ที่ใช้ร่วมกันแบ่งถึงสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งดังนั้นคําๆหนึ่งอาจมีหลายความหมาย ซึ่ งข้อความที่อ่าน
จะประกอบด้วยความหมายอย่างน้อย 3 ประการ คือ

1. Lexical Meaning คือ ความหมายตามตัวหนังสื อเฉพาะคํา
2. Structural Meaning คือ ความหมายตามโครงสร้าง
3. Conextual Meaning คือ ความหมายตามข้อความที่ใช้
ศิธร แสงธนู และคิด พงศทัต (2541 อ้างถึงใน จารุ วรรณ อําพันกาญจน์.) ได้ให้ ความหมายของคําศัพท์วา่
ศัพท์คือกลุ่มเสี ยงกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีความหมายให้รู้วา่ เป็ นคน เป็ นสิ่ งของ อาการหรื อลักษณะอาการอย่างใด
อย่างหนึ่ง และได้แบ่งความหมายของคําศัพท์ออกเป็ น 4 นัยด้วยกัน คือ
1. Lexical Meaning คือ ความหมายตามพจนานุกรม คําหนึ่ ง ๆ มีความหมายหลายอย่างบางคํา
อาจใช้ในความหมายแตกต่างกันนับร้อย ทําให้บางคนเข้าใจว่าความหมายที3ต่างออกไป หรื อความหมายที่
ตนไม่ค่อยรู ้จกั นั้นเป็ น “ สํานวน ” ของภาษา
2. Morphological Meaning หมายถึง ความหมายทางไวยากรณ์ ศัพท์ประเภทนี้เมื่ออยูต่ าม
ลําพังโดด ๆ จะเดาความหมายได้ยาก เช่น S เมื่อไปอยูท่ า้ ยคํานามบางจําพวก
3. Structural Meaning หมายถึง ความหมายที่เกิดขึ้นหรื อเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่การเรี ยงลําดับ
คํา
4. Social-Cultural Meaning หมายถึง ความหมายของคําที่เปลี่ยนไปตามเสี ยงขึ้นลงที่ ผูพ้ ดู
เปล่งออกมาไม่วา่ จะเป็ นเสี ยงที3มีพยางค์เดียว หรื อมากกว่า
นอกจากนี้ ผูเ้ ชี่ยวชาญในการสอนและนักภาษาศาสตร์ ยงั ได้แบ่งความหมายของคําศัพท์เพิ่มเติม
ดังนี้ (จารุ วรรณ อําพันกาญจน์.)
1. Denotation Meaning หมายถึง ความหมายแฝง หรื อความหมายที่ไม่เป็ นไปตามรู ปคํา หรื อ
หลายคนเรี ยกความหมายนี้วา่ ความหมายเปรี ยบเปรย
2. Social-Cultural Meaning หมายถึง ความหมายทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม และ
ความสนใจของกลุ่มคนที่ใช้ภาษานั้น ๆ
สรุ ป ความหมายของคําศัพท์ได้วา่ หมายถึง การประสมเสี ยงให้เป็ นรู ปคํา เพื่อสื่ อความหมายให้
รู ้วา่ เป็ นคน สัตว์ สิ่ งของ หรื อลักษณะอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยคําหนึ่ง ๆ อาจมีหลายความหมาย เช่น
ความหมายตามพจนานุกรม ความหมายตามโครงสร้างภาษา ความหมายตามข้อความที่ใช้ ความหมายที่
ขึ้นอยูก่ บั การเรี ยงลําดับคํา ความหมายแฝง ความหมายตามประเพณี และสังคม

ประเภทของคาศัพท์
ศิธร แสงธนู และคิด พงศทัต (2514 , อ้างถึงในจารุ วรรณ อําพันกาญจน์. 2514 ) กล่าวว่า
คําศัพท์ในภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. Content Word คือ คําประเภทที่เราอาจบอกความหมายได้โดยไม่ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั โครงสร้าง
อาจจะพูดได้วา่ เป็ นคําที่มีความหมายตามพจนานุกรม เช่น daughter, box, pen ฯลฯ อย่างไรก็ตามคํา
ประเภทนี้อาจเปลี่ยนความหมายไปได้ เมื่ออยูใ่ นตําแหน่งที่ต่างกันในประโยค Content Word ใน
ภาษาอังกฤษได้แก่คาํ ประเภท Nouns, Verb, Adjectives, Adverbs
2. Function Word คือ คําที3ไม่มีความหมายแน่นอนในตัวเอง ส่ วนมากจะเปลี่ยนความหมายไป
ตามโครงสร้าง คําประเภทนี 8สอนให้เข้าใจได้ยาก การสอนเพียงให้รู้ความหมายหรื อคําแปลไม่ได้ผล ต้อง
ให้ นักเรี ยนได้สังเกตเห็นตัวอย่างการใช้ และฝึ กการใช้ในโครงสร้างต่าง ๆ โดยตรงจึงจะเกิดประโยชน์
Function Word ในภาษาอังกฤษได้แก่คาํ ประเภท Articles, Prepositions, Personal Pronouns, Possessive
Adjectives, Demonstratives, Relative Pronouns, Conjunction, Auxiliary Verbs, One หรื อ Ones
สุ ไร พงศ์ทองเจริ ญ (2525 , อ้างถึงใน ดวงกมล คําเอี่ยม. 2540 ) ได้แบ่งประเภทของคําศัพท์
ออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ
1. Passive Vocabulary คือ คําศัพท์ที่ควรสอนให้รู้จกั เฉพาะความหมายหรื อเกิดความเข้าใจเมื่อ
ได้ยนิ ไม่จาํ เป็ นต้องฝึ กบ่อย ๆ เพราะนักเรี ยนยังไม่จาํ เป็ นต้องใช้
2. Active Vocabulary คือ คําศัพท์ที3นักเรี ยนควรจะสามารถนําไปใช้ในการพูด อ่าน เขียน แต่งประโยคได้
เป็ นอย่างดีและต้องรู ้จกั เข้าใจความหมาย ครู จะต้องฝึ ก และทบทวนบ่อย ๆ จนแน่ใจว่านักเรี ยน สามารถใช้
คําศัพท์น้ นั ๆ เป็ น ซึ่ งการสอนคําศัพท์ในประเภทนี้มุ่งให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะ 3 ประการ ได้แก่
2.1. ออกเสี ยงคําศัพท์ให้ถูกต้องทั้งที่เป็ นคําโดด และอยูใ่ นรู ปประโยค การออกเสี ยงคําศัพท์ ควรใช้
สัญลักษณ์ทางภาษา (Phonetic Symbol) ช่วยให้ผเู ้ รี ยนอ่านได้ถูกต้องขึ้น
2.2. ทราบความหมายของคําศัพท์น้ นั ซึ่งทําได้หลายวิธี เช่น ใช้ของจริ ง ให้คาํ จํากัดความเป็ นภาษาอังกฤษ
แบบง่าย ๆ ให้คาํ ที่มีความหมายเหมือนกัน ให้คาํ ตรงข้าม บอกรากศัพท์ของคําและให้ความหมายเป็ น
ภาษาไทย
2.3. สามารถนําคําศัพท์ไปใช้ในประโยคที่สื่อความหมายได้ ส่ วนการสอนคําศัพท์ที่ไม่ตอ้ งการเน้นเป็ น
พิเศษ หรื อ Passive Vocabulary นั้น ใช้วธิ ีการเฉพาะข้อ 1 และข้อ 2 เท่านั้น

2.2 แบบสอบถาม (Questionnaires)
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือชนิดหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อวัดความคิดเห็นต่างๆ หรื อวัดความจริ งที่ไม่ทราบ
อันจะทําให้ได้มาซึ่ งข้อเท็จจริ งทั้งในอดีต ปั จจุบนั และการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตส่ วนใหญ่จะอยูใ่ น
รู ปของคําถามเป็ นชุดๆ เพื่อวัดสิ่ งที่ตอ้ งการวัด โดยมีคาํ ถามเป็ นตัวกระตุน้ เร่ งเร้า ให้บุคคลตอบออกมา
นับว่าเป็ นเครื่ องมือที่นิยมใช้วดั ทางด้านจิตพิสัย (Affective Domain)
1.โครงสร้ างของแบบสอบถาม
แบบสอบถามมีหลายชนิดแต่ไม่วา่ จะเป็ นแบบสอบถามชนิดใดจะมีโครงสร้างหรื อ ส่ วนประกอบที่สาํ คัญ 3
ส่ วน ดังนี้
1. คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
2. สถานภาพทัว่ ไป ในส่ วนนี้ เป็ นรายละเอียดส่ วนตัวของผูต้ อบ
3. ข้อคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่จะวัด จะถามเกี่ยวกับสิ่ งที่ตอ้ งการจะวัด
2. การสร้ างแบบสอบถาม
แบบสอบถามมีข้ นั ตอนในการสร้างดังนี้
1. กําหนดจุดมุ่งหมายของแบบสอบถาม ผูส้ ร้างแบบสอบถามต้องระบุจุดมุ่งหมายของแบบสอบถามให้
ชัดเจน ระบุให้ได้วา่ แบบสอบถามจะถูกนําไปใช้ในเรื่ องอะไร
2. กําหนดประเด็นหลัก หรื อพฤติกรรมหลักที่จะวัดให้ครบถ้วนครอบคลุมว่าจะมีประเด็นอะไรบ้าง หรื อ
อาจเรี ยกว่าเป็ นการกําหนดกรอบแนวคิดหรื อโครงสร้างของแบบสอบถาม
3. กําหนดชนิด หรื อรู ปแบบของแบบสอบถาม โดยเลือกให้เหมาะสมกับเรื่ องที่จะ วัด และลักษณะของกลุ่ม
ผูเ้ รี ยน
4. กําหนดจํานวนข้อคําถาม โดยอาจจะกําหนดในเบื้องต้นว่าต้องการจะให้แบบสอบถามมีความยาวมากน้อย
เพียงใด และคลุมประเด็นหลัก ประเด็นย่อยอย่างไรบ้าง
5. สร้างข้อคําถามตามจุดมุ่งหมาย ชนิดหรื อรู ปแบบ จํานวนข้อในประเด็นต่างๆ ที่กาํ หนดไว้ตามโครงสร้าง
ของแบบสอบถาม
6. ตรวจทานเพื่อการแก้ไข ปรับปรุ ง แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ ตอนแรกตรวจทานโดยผูส้ ร้างแบบสอบถาม
เอง ตอนที่สองตรวจสอบ พิจารณาให้คาํ แนะนําและวิจารณ์โดยผูร้ ู้หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อผูช้ าํ นาญการ
7. นําแบบสอบถามไปทดลอง การนําไปทดลองใช้ (Try out) ควรนําไปทดลองกับกลุ่มที่มีลกั ษณะเหมือน
หรื อใกล้เคียงกับกลุ่มที่จะไปเก็บรวบรวมข้อมูลจริ ง
8. วิเคราะห์แบบสอบถาม โดยการนําผลจากการไปทดลองมาวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพ และปรับปรุ ง
แบบสอบถามในส่ วนที่ยงั มีขอ้ บกพร่ องต่างๆ
9. จัดพิมพ์แบบสอบถาม เพื่อเตรี ยมนําไปใช้จริ งต่อไป

3. รู ปแบบของแบบสอบถาม
แบ่งรู ปแบบของแบบสอบถามได้ 2 แบบ คือ
1. แบบสอบถามแบบปลายเปิ ด (Open-ended Form) แบบสอบถามแบบนี้ไม่ได้กาํ หนดคําตอบไว้ ผูต้ อบ
สามารถเขียนตอบหรื อแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระด้วยคําพูดของตนเองคล้ายกับข้อสอบแบบอัตนัย
2. แบบสอบถามแบบปลายปิ ด (Closed-ended Form) แบบสอบถามแบบนี้ประกอบด้วยข้อคําถามและ
ตัวเลือก ( คําตอบ ) ซึ่ งตัวเลือกนี้สร้างขึ้นโดยคาดว่าผูต้ อบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบได้ตามต้องการ
และมีอย่างเพียงพอเหมาะสม แบบสอบถามแบบนี้สร้างยาก ใช้เวลาในการสร้างมากกว่าแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิ ด แต่ผตู ้ อบตอบง่าย สะดวก รวดเร็ ว นอกจากนี้ขอ้ มูลที่ได้สามารถนําไปวิเคราะห์ สรุ ปผลได้ง่ายอีก
ด้วย

รู ปที่ 2.1 รู ปตัวอย่างการสร้างแบบสอบถามออนไลน์

แบบสอบถามแบบปลายปิ ด แบ่ งเป็ น 4 แบบดังนี้
2.1 แบบเติมคําสั้นๆ ในช่องว่าง (Short Answer)
แบบสอบถามแบบนี้ให้ผตู ้ อบเติมข้อความลงในช่องว่างที่เว้นไว้ให้ ควรกําหนดขอบเขตคําถามให้ชดั เจน
จําเพาะเจาะจงลงไป หากสร้างคําถามไม่ชดั เจนอาจทําให้ ผูต้ อบตีความหมายของคําถามไปคนละเรื่ อง และ
ตอบไม่ไปในทางเดียวกัน
2.2 แบบจัดอันดับความสําคัญ (Rank Order)
แบบสอบถามแบบนี้ตอ้ งการให้ผตู ้ อบตอบข้อที่เห็นว่าสําคัญ โดยเรี ยงอันดับตามความสําคัญจากมากไปหา
น้อยตามความรู้สึกของผูต้ อบ
2.3 แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็ นการสร้างรายการของข้อความ (List of Statement) ที่เกี่ยวหรื อ
สัมพันธ์กบั คุณลักษณะของพฤติกรรม (Behevior Traits) หรื อการปฏิบตั ิ (Performance) แต่ละรายการจะถูก
ประเมินหรื อชี้ วา่ มีหรื อไม่มี (all or none) การตรวจสอบรายการนิยมนําไปใช้ในการประเมิน ความสนใจ
ของผูเ้ รี ยน เจตคติ กิจกรรม ทักษะ และคุณลักษณะส่ วนตัว ฯลฯ ดังตัวอย่างการใช้การตรวจสอบรายการใน
การประเมินทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์ (Microscope)
การสร้างแบบตรวจสอบรายการ
1. กําหนดลักษณะของสิ่ งที่จะประเมินหรื อตรวจสอบ
2. กําหนดและอธิ บายการกระทําหรื อพฤติกรรมที่ชดั เจนที่บ่งชี้คุณลักษณะของสิ่ งที่จะประเมิน
3. เขียนรายการ ( ข้อความ ) ที่บ่งชี้การกระทําหรื อพฤติกรรม และตรวจสอบว่า รายการนั้นชัดเจนซํ้าซ้อน
กับรายการอื่นหรื อไม่
4. จัดเรี ยงรายการที่แสดงลําดับของการกระทําหรื อพฤติกรรม
5. นําไปทดลองกับสถานการณ์จริ ง และนํามาปรับปรุ งแก้ไข
ข้อดีของแบบตรวจสอบรายการ
1. สามารถนําไปใช้สังเกตพฤติกรรม หรื อการปฏิบตั ิได้อย่างละเอียดชัดเจน
2. ประเมินพฤติกรรม หรื อการปฏิบตั ิเป็ นรายบุคคลสามารถนําไปปรับปรุ งได้ดี

ข้อจํากัดของแบบตรวจสอบรายการ
1.การสร้างรายการ ต้องบ่งชี้ พฤติกรรมหรื อการกระทําที่ชดั เจน ต้องสื่ อความหมาย
ให้เข้าใจตรงกันระหว่างผูป้ ระเมิน
2. ผูป้ ระเมินต้องคลุกคลีกบั นักเรี ยน การประเมินถึงจะเชื่อถือได้และถูกต้อง
3. ใช้เวลาในการประเมินผล
2.4 แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale)
มาตราส่ วนประมาณค่าเป็ นเครื่ องมือในการประเมินผลที่ท้ งั ครู ใช้ในการประเมินนักเรี ยน และนักเรี ยนใช้ใน
การประเมินหรื อพิจารณาตนเองหรื อสิ่ งอื่นๆ ใช้ท้ งั การประเมินการปฏิบตั ิ กิจกรรม ทักษะต่างๆ และ
พฤติกรรมด้านจิตพิสัย เช่น เจตคติ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ความสนใจ ฯลฯ มาตราส่ วนประมาณค่าแตกต่าง
จากแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ตรงที่แบบตรวจสอบรายการต้องการทราบว่ามีหรื อไม่มีในเรื่ องนั้น
แต่มาตราส่ วนประมาณค่าต้องการทราบละเอียดยิง่ กว่านั้น กล่าวคือ ต้องการทราบว่ามีเพียงใด
ในการประเมินผลภาคปฏิบตั ิ จะใช้มาตราส่ วนประมาณค่าประเมินทั้งด้านกระบวนการ (Process) และผลที่
ได้จากการปฏิบตั ิหรื อผลผลิต (Product)
ตัวอย่างมาตราส่ วนประมาณค่าในการประเมินการกล่าวสุ นทรพจน์ ( ครู เป็ นผูป้ ระเมิน นักเรี ยน )

2.3 ความรู้ ทวั่ ไปเกี่ยวกับการนาเข้ าสิ นค้ า
การนําเข้าสิ นค้าในปั จจุบนั มีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA)โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง
โดยเฉพาะการลดหย่อนหรื อยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนําเข้าสิ นค้ามีข้ นั ตอนที่
ยุง่ ยาก และมีปัญหาทางด้านต้นทุนผูป้ ระกอบธุ รกิจนําเข้าสิ นค้าจะต้องทําความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบตั ิให้
ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุ รกิจนําเข้าสิ นค้าเป็ นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสําเร็ จคุม้ ค่ากับความตั้งใจ
การลงทุน
ขั้นตอนการนําเข้าสิ นค้าประกอบด้วย
1. การจดทะเบียนพาณิ ชย์
2.การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและการขอเลขและบัตรประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร
3. การหาสิ นค้าที่ตอ้ งการจากประเทศต่างๆ
4. การติดต่อ สั่งซื้ อสิ นค้า
5. การชําระเงินค่าสิ นค้าผ่านธนาคาร
6. จัดเตรี ยมเอกสารเพื่อการนําเข้าสิ นค้า
7. ติดต่อผ่านพิธีการศุลกากร („ การขึ้นทะเบียนระบบ Paperless „ พิธีการประเมินอากร
„ การชําระค่าภาษีอากร „ พิธีการตรวจปล่อยสิ นค้า)
8. การส่ งมอบสิ นค้า
9. การกระจายสิ นค้า หรื อการขายสิ นค้าออกสู่ ตลาด
อันดับแรกผูน้ าํ เข้าควรที่จะศึกษา จัดทําแผนธุ รกิจเพื่อเป็ นแนวทางของการหาแหล่งผลิตสิ นค้า
(ผูข้ ายสิ นค้า) การผลิต การกระจายสิ นค้าเข้าสู่ ตลาดเป้ าหมาย ลําดับถัดมาผูป้ ระกอบการนําเข้าสิ นค้าควรที่
จะต้องศึกษา เกี่ยวกับระเบียบพิธีการนําเข้าสิ นค้าของกรมศุลกากร ที่วา่ ด้วยพิกดั อัตราภาษีอากรสําหรับ
สิ นค้าที่นาํ เข้า สิ นค้าเป็ นสิ นค้าต้องห้ามหรื อสิ นค้าต้องกํากัด (สิ นค้าควบคุมต้องขออนุ ญาตนําเข้า) การ
ขนส่ งสิ นค้า สิ ทธิ ประโยชน์ตามความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) การประกันภัยสิ นค้า การชําระเงินค่าสิ นค้า
ผ่านธนาคาร
การจัดเตรียมเอกสารเพือ่ การนาเข้ าสิ นค้ า
เอกสารประกอบตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการนําเข้าสิ นค้ามีดงั นี้ บัญชี ราคาสิ นค้า (Invoice)
บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่ อ (Packing List) ใบตราส่ งสิ นค้า (Bill of Lading or Air Waybill) ใบแจ้งยอด
เบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice) ใบอนุญาตหรื อหนังสื ออนุญาตสําหรับสิ นค้าควบคุมการนําเข้า
ใบรับรองแหล่งกําเนิ ดสิ นค้า (Certificate of Origin) กรณี ใช้สิทธิ ลดอัตราอากร เอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสาร
แสดงส่ วนผสม คุณลักษณะและการใช้งานของสิ นค้า Material Safety Data Sheet, Catalog เป็ นต้น

ขั้นตอนถัดไปคือการจัดทําใบขนสิ นค้าขาเข้า ทําการตรวจสอบประเภทพิกดั อัตราอากรและสิ ทธิ ประโยชน์
ของการลดหย่อนหรื อยกเว้นอากรตามความตกลงเขตการค้าเสรี และได้ชาํ ระอากรแล้วก็สามารถนําเอกสาร
ใบขนสิ นค้าขาเข้าพร้อมใบเสร็ จเสี ยภาษีอากร เอกสาร Delivery Order (D/O)ไปดําเนิ นการตรวจปล่อย
สิ นค้าในท่าเรื อและขนถ่ายสิ นค้าที่นาํ เข้ามาที่โกดังหรื อโรงงาน หรื อบริ ษทั ถือเป็ นการสิ้ นสุ ดการนําเข้า
สิ นค้า
2.4 ความรู้ ทวั่ ไปเกี่ยวกับการส่ งออกสิ นค้ า
เพื่อให้ธุรกิจการส่ งสิ นค้าออกของไทยประสบความสําเร็ จและมีมูลค่าการส่ งออกเพิ่มมากขึ้น
ผูป้ ระกอบการที่ จะ เข้ามาในธุ รกิจนี้ จําเป็ นที่จะต้องเรี ยนรู ้ข้ นั ตอน กระบวนการปฏิบตั ิต่างๆในการส่ งออก
สิ นค้าให้ดีเสี ยก่อน เนื่องจากขั้นตอนการส่ งออกสิ นค้า เป็ นสิ่ งสําคัญที่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจส่ งออกจะต้องทํา
ความเข้าใจและศึกษา ข้อปฏิบตั ิให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุ รกิจส่ งออกได้รับผลสําเร็ จคุม้ ค่ากับความ
ตั้งใจการลงทุน
ขั้นตอนการส่ งออกประกอบด้วย
1. การจดทะเบียนพาณิ ชย์
2. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และการขอมีเลขและบัตรประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร
3. เสนอขายและรับการสัง่ ซื้ อ
4. การเตรี ยมสิ นค้า
5. ติดต่อขนส่ ง
6.จัดเตรี ยมเอกสารเพื่อการส่ งออก
7. ติดต่อผ่านพิธีการศุลกากร
8. การส่ งมอบสิ นค้า
9. การเรี ยกเก็บเงินค่าสิ นค้า
10. การขอรับสิ ทธิประโยชน์
อันดับแรกของการประกอบธุ รกิจส่ งออก จําเป็ นต้องศึกษากฎเกณฑ์และระเบียบอันเกี่ยวข้องกับ
การส่ งออกโดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับศุลกากร กฎหมายควบคุมสิ นค้าขาออก ทั้งนี้ เพื่อให้มีความเข้าใจ
อย่างถูกต้อง ตรงกันดังนั้น รัฐบาลจึงได้กาํ หนดการส่ งออกสิ นค้าตามกลุ่มของสิ นค้าเป็ น 3 กลุ่มคือ
1. สิ นค้ามาตรฐาน
2. สิ นค้าควบคุม หรื อสิ นค้าที่มีมาตรการจัดระเบียบการส่ งออก
3. สิ นค้าเสรี (ทัว่ ไป)
เมื่อผูซ้ ้ื อในต่างประเทศได้รู้จกั สิ นค้าและให้ความสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ในเรื่ องราคา
ปริ มาณ ผูข้ ายสิ นค้าจะต้องยื่นข้อเสนอราคาที่เหมาะสมและกําหนดเวลาในการจัดส่ งหรื อรายละเอียดอื่น

ตามที่ผซู ้ ้ื อต้องการทราบ หากผูซ้ ้ื อพอใจในสิ นค้าและราคาแล้ว จึงจะเกิดการสั่งซื้ อ ด้วยการออกคําสั่งซื้ อ
สิ นค้า (Purchase Order) มายังผูข้ าย เพื่อให้ผขู้ ายออกเอกสาร Pro-forma Invoice ไปให้แล้วผูซ้ ้ื อก็จะ
นําไปใช้ เป็ นหลักฐานในการเปิ ด Letter of Credit (L/C) ต่อธนาคารของผูซ้ ้ื อและเมื่อธนาคารของผูซ้ ้ื อรับ
การสัง่ ซื้ อ แล้วก็ทาํ การจัดส่ ง Letter of Credit (L/C) มายังธนาคารในประเทศของผูข้ ายในขั้นตอนต่อไป
ผูข้ ายทําการผลิตสิ นค้าให้พร้อมเสร็ จสิ้ นก่อนกําหนดส่ งสิ นค้า ทําการตรวจสอบ กําหนดการ จองระวาง
ตารางการเดินเรื อ หรื อเที่ยวบินไว้ล่วงหน้า ต่อมาก็จดั ทํา บัญชีราคาสิ นค้า (Invoice) ขออนุญาต กรณี สินค้า
เป็ นสิ นค้าควบคุม จัดทําใบรายการบรรจุหีบห่ อ (Packing List)อาจต้องขอหนังสื อรับรองแหล่ง กําเนิ ดสิ นค้า
(C/O หรื อ Certificateof Origin)
ตามข้อกําหนดของประเทศผูซ้ ้ื อ เมื่อเตรี ยมเอกสารประกอบการส่ งออกครบแล้ว และถึงเวลาตามที่
ได้สัญญากับผูซ้ ้ื อไว้แล้ว สิ นค้าพร้อมแล้ว ก็ทาํ การผ่านพิธีศุลกากร จัดทําใบขนสิ นค้าขาออก ใบกํากับการ
ขนย้าย การบรรจุสินค้าเข้าตู ้ ขึ้นเรื อ หรื อขึ้นพาหนะที่ใช้ขนสิ นค้าส่ งออก เมื่อพาหนะออกจากท่าที่ส่งออก
แล้ว ผูส้ ่ งออกรับใบตราส่ ง ขั้นตอนการเรี ยกเก็บเงิน ผูส้ ่ งออกจะต้องตรวจสอบเอกสารทั้งหมด ก่อนนําไป
ยืน่ ขอขึ้นรับเงินกับธนาคาร เอกสารที่จาํ เป็ น คือตัว๋ แลกเงิน (Bill of Exchange) เป็ นตราสารที่ผรู้ ับประโยชน์
ตาม L/C หรื อผูข้ ายสิ นค้า
เป็ นผูอ้ อกตัว๋ เงินเพื่อสั่งให้ผซู ้ ้ื อสิ นค้าจ่ายเงินตามตัว๋ แลกเงินภายในเวลาที่ตกลงไว้ในสัญญา

