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บทคดัย่อ 

 

บริษทั ดร.แกลม จาํกดั ผูผ้ลิต นาํเขา้และจดัจาํหน่ายอุปกรณ์แต่งหน้า และอุปกรณ์เสริม

ความงาม หลากหลายแบรนด์ดงั และภายใตช่ื้อแบรนด์ซนัเดย ์โปร (Sunday Pro) เนน้การคดัสรรค์

สินคา้ท่ีมีคุณภาพระดบัพรีเม่ียม ดว้ยการวางกลยทุธ์ช่องทางการจดัจาํหน่ายลุยตลาดไตรมาสสุดทา้ย

กับผลิตภัณฑ์รุ่นลิมิเต็ด อิดิชั่น ภายใต้แบรนด์ต่างๆ  พร้อมทั้ งขยายช่องทางการจัดจาํหน่าย

ผลิตภณัฑ์ภายในประเทศเพื่อรองรับของผูบ้ริโภคเดินหน้ารุกตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV ไดแ้ก่ 

กมัพชูา ลาว เมียนมาร์ และเวยีดนาม 

ซ่ึงจาํเป็นตอ้งใชค้วามรู้ในเร่ืองของเอกสารการนาํเขา้ส่งออก กระบวนการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

ซ่ึงคณะผูจ้ดัทาํไดรั้บมอบหมายงานในตาํแหน่ง จดัซ้ือพนกังานตรวจสอบสินคา้ ในแผนกจดัซ้ือ มี

หนา้ท่ี ประสานงาน ตรวจสอบสินคา้นาํเขา้และจดัทาํเอกสารเก่ียวกบัการนาํเขา้ส่งออกสินคา้ต่างๆ 

 โดยในระหว่างท่ีคณะผูจ้ดัทาํได้ปฏิบติังานในตาํแหน่ง จดัซ้ือพนกังานตรวจสอบสินคา้ 

คณะผูจ้ดัทาํจึงไดค้าํนึงถึงความสําคญัของการใช้ความรู้ในเร่ืองของขั้นตอนการนาํเขา้สินคา้ การ

ตรวจรับสินคา้นาํเขา้ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํเขา้ จึงมีความสนใจท่ีจะจดัทาํโครงงานเร่ือง 

“การนําเข้าจากต่างประเทศ”กรณีศึกษา บริษทั ดร.แกลม จาํกัด ซ่ึงโครงงานเล่มน้ีจะก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อนักศึกษาสหกิจศึกษาในรุ่นต่อๆไปและเป็นประโยชน์ต่อพนักงานรุ่นใหม่ใน

การศึกษาทาํความเขา้ใจในเร่ืองของการนาํเขา้สินคา้จากต่างประเทศ 

  

คําสําคัญ : การนาํเขา้สินคา้ / การตรวจรับสินคา้ 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บริษทั ดร. แกลม ไดก่้อตั้งในปี พ.ศ. 2554 ดว้ยจุดเร่ิมตน้ในการท าธุรกิจเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของผูห้ญิงทุกคนท่ีรักในความสวยความงาม ภายใตแ้นวคิดท่ีว่า ‘’ผูห้ญิงอย่าหยุด
สวย’’ โดยเร่ิมจากผลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เปล่ียนสีผม ภายใตแ้บรนด์ ซนัเดย ์โปร และการ
รับผลิตอุปกรณ์เสริมความงามในรูปแบบต่าง ๆ ให้กบัร้านสะดวกซ้ือ โดยปัจจุบนัผลิตภณัฑ์ท่ีดูแล
จ านวน 4 แบรนดห์ลกั  

จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดม้าปฏิบติังานในฝ่ายจดัซ้ือโดยมีหน้าท่ีในการด าเนินงานเก่ียวกบั
บนัทึกขอ้มูลเอกสารและตรวจเช็คคลงัสินคา้ เช่น  เอกสารของยอดขายของแต่ละเดือนของบริษทั
และ เช็คสินคา้ท่ีไม่ไดป้ระสิทธิภาพในการใช้งาน เป็นตน้ ปัญหาท่ีพบในการด าเนินงานเก่ียวกบั
การบรรจุสินคา้ไม่ทนัตามออเดอร์ท่ีลูกคา้ก าหนดท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการขนส่งสินคา้และสินคา้
ท่ีน าเขา้จากต่างประเทศท่ีทางบริษทัมีหน้าท่ีตรวจสอบสินคา้และบรรจุภณัฑ์ของสินคา้ว่าสินคา้
ดงักล่าวช ารุดหรือมีความเสียหายหรือไม่ 

ดงันั้น จึงจดัท าโครงงานการการน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศ จากความรู้ความเขา้ใจและ
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บในการท างาน ซ่ึงน าเสนอในรูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย และน าไปใช้ประโยชน์ได้
จริงในการท างานในอนาคต 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
 1.2.1 เพื่อศึกษาเรียนรู้วธีิการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
 1.2.2 เพื่อน าความรู้จากการปฏิบติังานมาประยกุตใ์ชไ้ดใ้นการท างานจริงในอนาคต 
 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ให้ความรู้เก่ียวกบัการท าขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาปัญหาในกระบวนการในการ
ขนส่งสินคา้  

1.3.2 ขอบเขตดา้นเวลา ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560–25 สิงหาคม 2560 
1.3.3 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี ศึกษาเฉพาะแผนกพนกังานจดัซ้ือ  

 
 
 



2 
 
1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 พนกังานบนัทึกขอ้มูลสามารถบนัทึกขอ้มูลไดถู้กตอ้งและรวดเร็วมากข้ึน   
 1.4.2 ท าใหเ้รียนรู้วธีิการน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศ 
 1.4.3 ท าใหพ้ฒันาทกัษะทางดา้นวชิาชีพ จากการลงมือปฏิบติังานจริง 
 
 



บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
2.1 ประวตัิและความเป็นมา 

การน าเขา้สินคา้การคา้ระหวา่งประเทศทั้งในดา้นการส่งสินคา้ออกและการน าสินคา้เขา้ จะ
มีหน่วยงานท่ีมีผูต้รวจสอบการน าเขา้คือ กรมศุลกากร และการน าเขา้สินคา้ยงัมีการจ ากดัปริมาณ
การน าเขา้สินคา้  รวมถึงภาษีน าเขา้ท่ียงัตอ้งจ่ายตามกฎหมายอีกดว้ย 

 
2.2 วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

การน าเขา้ (Iimport) หมายถึงการน าเขา้สินคา้เขา้มาจากต่างประเทศ โดยสินคา้ท่ีน าเขา้มกั
เป็นสินคา้ท่ีไม่มีหรือผลิตในประเทศไม่ได ้เช่น ยารักษาโรค เคร่ืองจกัรต่างๆท่ีใช้ในอุตสาหกรรม
การผลิต การน าเขา้สินคา้ช่วยใหป้ระชาชนในประเทศมีสินคา้อุปโภคและบริโภคท่ีสมบูรณ์ และใน
ราคาท่ีเหมาะสม การน าเขา้จึงเป็นการบรรเทาการขาดแคลน  และการตกลงทางการคา้วา่ดว้ยเขต
การคา้เสรี (FTA)  โดยมีหลกัการท่ีจะลดอุปสรรคการคา้ลง  โดยเฉพาะการลดหย่อนภาษีหรือ
ยกเวน้ภาษีระหวา่งคู่สัญญา 

ขั้นตอนการน าเขา้ส่งออกสินคา้ของไทยมมีอตัราการขยายตวัท่ีสูงและรวดเร็ว  จะตอ้งใช้
จึงท าให้การส่งออกสินคา้ของไทยสามารถเขา้สู่การแข่งขนัในระดบัตลาดโลกไดเ้ป็นอย่างดี  เป็น
กลไกลส าคญัท่ีผลกัดนัให้เศรษฐกิจของประเทศมีอตัราการขยายตวัท่ีอยูใ่นระดบัสูง  จึงนบัวา่การ
ส่งออกสินคา้เป็นธุรกิจท่ีมีความส าคญักบัลูกคา้  ประกอบปฏิบติัการตามพิธีต่างๆนอกจากนั้นยงับ่ง
บอกถึงฐานความรับผิดชอบ การจดทะเบียนอาจจะกระท าในรูปลกัษณ์ดงัน้ี เช่น บุคคลธรรมดา, 
นิติบุคคลใน รูปของ(บริษทัจ ากดั, ห้างหุ้นส่วนจ ากดั) นิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไม่ว่าจะท า
การคา้ในลกัษณะใดก็ตอ้งขอจดทะเบียนการคา้ในลกัษณะ ใดก็ตอ้งขอจดทะเบียนพาณิชยท่ี์กรม
ทะเบียนการคา้กระทรวงพาณิชย ์ 

กองบรรณาธิการปัญญาชน  ได้กล่าวไวว้่า การน าเข้า คือกิจกรรมในการสั่งซ้ือสินค้า 
วตัถุดิบ หรือปัจจยัการผลิตจากประเทศหน่ึงมายงัประเทศตามค าสั่งซ้ือ โดยเร่ิมแรกการประกอบ
ธุรกิจเป็นลกัษณะของการผลิตและจ าหน่ายป้อนตลาดภายในประเทศโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ใน
ประเทศ จึงยงัไม่เก่ียวขอ้งกบัการคา้ระหว่างประเทศ เม่ือมีการผลิตและการท าตลาดไปในระยะ
หน่ึง จึงเร่ิมมีการสรรหาวตัถุดิบในการผลิตท่ีมีราคาต ่ากวา่หรือมีคุณภาพสูงกวา่จากต่างประเทศ จึง
เร่ิมเป็นการคา้ระหวา่งประเทศแบบธุรกิจน าเขา้ 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
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2.3 ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารขาเข้า 
 1. มี INVOICE, PACKING LIST, B/L, Form ท่ี Shipper ส่งมาให้ ท าการตรวจรายละเอียด
อยา่งถูกตอ้ง และตรงกนั 
 2. ส่งเอกสาร INVOICE และ B/L ใหท้างบ.ประกนัภยั(กรุงเทพประกนัภยั/โอสถสภา) เพื่อ
ออกเบ้ียประกนั  
 3. ทนัทีท่ีไดเ้บ้ียประกนั น าเอกสารท่ีระบุเบ้ียประกนั ส่งให้ทาง shipping เพื่อท าการ draft 
ใบขนขาเขา้  
 ทั้งน้ีการส่งขอ้มูลให้กบั shipping ตอ้งส่งเอกสารทั้งชุดคือ INVOICE, PACKING LIST, 
B/L, FORM(ถา้มี) 
 น าส่งคราวเดียวกนั เพื่อทาง shipping จะไดค้  านวณค่าภาษีขาเขา้ และภาษีมูลค่าเพิ่ม มาให้
เบด็เสร็จ 
 4. ได ้draft ใบขนขาเขา้ก็ท  าการตรวจเช็คพิกดัภาษีสินคา้ตาม INVOICE และสาระส าคญั
อ่ืนๆ บนใบขนวา่บนัทึกถูกตอ้งหรือไม่ รวมไปถึงแบรนด์สินคา้นั้นๆดว้ย *ในใบขนขาเขา้จะมีระบุ
ค่าเฟรท(ตามตกลง)+ค่า 
 เบ้ียประกนั+อ่ืนๆ(ถา้มี) ทา้ยใบขนแต่ละหนา้ จากนั้นเช็คค่าภาษีน าเขา้ และภาษีมูลค่าเพิ่ม
วา่ในใบขนบนัทึกถูกตอ้งหรือไม่ 
 5. เม่ือใบขนตรวจเช็คอย่างสมบูรณ์แลว้ ให้ส่งส าเนาค่าภาษีของใบขนนั้นๆ กบัทางบญัชี 
โดยตอ้งมีลายเซ็นของหวัหนา้งาน เซ็นรับรองเอกสารทุกคร้ัง 
 6. จากนั้นทางบญัชีก็จะท าเช็คค่าภาษีให ้ไม่เกิน 1-2 วนันบัจากวนัน าส่งส าเนาให้จดัท าเช็ค
ค่าภาษี 
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2.4 พธีิการศุลกากรน าเข้าทางอากาศ 
 

 
รูปท่ี 2.1 พิธีการศุลกากรน าเขา้ทางอากาศ 
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ของท่ีน าเขา้ทางอากาศยานแบ่งออกเป็น 5 ชนิด คือ... 
1. ของขวญั ( Gift ) 
2. ของตวัอยา่ง ( Sample ) 
3. ของเอกสิทธ์ิ ( Diplomatic ) 
4. ของใชส่้วนตวั ( Personal Effect ) 
5. สินคา้ ( Cargo ) 
 

พธีิการศุลกากรขาเข้าทางอากาศยาน 
 เม่ือผูน้ าเขา้ไดรั้บแจง้จากบริษทัสายการบินว่าสินคา้ไดน้ าเขา้มาแลว้โดยเคร่ืองบินเท่ียวท่ี
เท่าใดของบริษทัสายการบินใดแลว้ผูน้ าเขา้จะตอ้งไปติดต่อกบัสายการบินท่ีรับบรรทุกทุกนั้นเพื่อ
ขอรับเอกสาร และ DELIVERY ORDER เอกสาร AIRWAY BILL เสร็จแลว้จึงจดัเตรียมเอกสาร
ต่างๆเพื่อยืน่ขอช าระอากร 
 
เอกสารทีต้่องยืน่ต่อศุลกากรเพือ่รับมอบหรือตรวจปล่อยของไปจากอารักขาของศุลกากรได้แก่ 

- ใบขนสินคา้และแบบแสดงรายการ 4 ชุด ตน้ฉบบั 1 ชุด ส าเนาคู่ฉบบั 3 ชุด 
- บญัชีราคาสินคา้ (invoice) 
- AIRWAY BILL ใบตราส่งสินคา้ทางอากาศ 
- DELIVERY ORDER 
- เอกสารอ่ืน ๆ เช่น PACKING LIST , ใบอนุญาตน าของเขา้ (ถา้มี) 
 

ของทีใ่ห้ใช้แบบส าแดงสินค้าขาเข้าพเิศษ 
 ปฏิบติัพิธีการคลา้ยกบัการเก็บอากรปากระวาง คือ ผูน้ าเขา้จดัท าแบบส าแดงสินคา้ขาเขา้
พิเศษตามแบบท่ีกรมศุลกากรก าหนดยื่นเพียงฉบบัเดียวโดยไม่มีส าเนา พร้อมกบัใบตราส่งสินคา้
ทางอากาศยานพนักงานกรมศุลกากรจะควบคุมมาตรวจสอบและตีราคาให้เสร็จส้ินไปในคราว
เดียวกนัแล้วจึงให้ช าระค่าภาษีอากรท่ีพึ่งตอ้งให้ช าระผูน้ าของเขา้ลงนามรับของในแบบส าแดง
สินคา้ขาเขา้พิเศษโดยไม่ตอ้งมีการปล่อยศุลกากร 
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ราคาประเมินส าหรับของน าเข้าท่าอากาศยาน 
ราคาประเมินเพื่อจดัเก็บภาษีอากรส าหรับของท่ีน าเขา้ทางอากาศยานให้ใชร้าคา F.O.B. + 

ค่าประกนัภยั + ค่าระวางบรรทุกอากาศยานเป็นราคาพึงประเมิน 
- ถา้เป็นของท่ีน าเขา้จากท่าอากาศยานให้บวกค่าระวางทางอากาศเขา้ไปก็เห็นไดช้ดัว่ามี

ราคาสูงกวา่ปกติเกินสมควร กรณีเช่นน้ีให้ถือเอาราคา  C.I.F. แห่งของนั้นหากจะพึงน าเขา้ทางเรือ
เป็นราคาประเมินเพื่อเก็บอากร 

- ในกรณีของน าเขา้ทางอากาศมิใช่เป็นของใชส่้วนตวัของขวญัหรือของตวัอย่างแต่บริษทั
การบินผูรั้บบรรทุกมิไดคิ้ดค่าระวางจากผูน้ าเขา้ให้พนกังานเจา้หน้าท่ีค่าระวางอนัพึงตอ้งเสียแลว้
รวมเขา้กบัราคาของและค่าประกนัภยั 

- กรณีขอ้เท็จจริงปรากฏวา่ผูรั้บตราส่งคิดราคา C.I.F. ทางเรือแก่ของท่ีบรรทุกอากาศยาน
เขา้มา ใหห้กัค่าระวางอนัพึงตอ้งเสียทางเรือออก แลว้บวกค่าระอากาศเขา้ไปแทนหากไม่อาจทราบ
ค่าระวางบรรทุกเรือท่ีจะค านวณหักออกได ้เพื่อความสะดวกให้ค  านวณหักออกในอตัรา10%ของ
ราคาของสินคา้ 

 
พธีิการศุลกากรส าหรับของทีส่่งออกทางอากาศยาน 
 ผูส่้งสินคา้จะตอ้งยืน่เอกสารต่าง ๆ เช่นเดียวกบัการส่งออกทางเรือ คือ 

1. ใบขนสินคา้ขาออกและแบบแสดงรายการค่า 3 ชุด ตน้ฉบบั 1 ชุด + ส าเนา 2 ชุด 
2. Invoice 
3. เอกสารอ่ืน ๆ Packing List, ใบอนุญาตส่งออก (ถา้มี) 

 
 



บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
 ช่ือบริษทั บริษทั ดร.แกลม จ ำกดั 
  สถำนท่ีตั้ง เลขท่ี 51/2-3 บล๊อคB2-B3  ถนนพระรำม2  ติดกบัศูนยก์ำรคำ้   

PORTO CHINO อยู่ในโรงงำน/คลงัสินคำ้โชติธนวฒัน์ 3 ต ำบลนำดี 
อ ำเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสำคร 

โทรศพัท ์ 034-406512 ต่อ 211 
 เวบ็ไซต ์ http://www.DR.GLAM.com 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีสถำนประกอบกำร บริษทั ดร.แกลม จ ำกดั 
 
 
 
 

http://www.dr.glam.com/
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 

บริษทั ดร.แกลม จ ำกดั ผูผ้ลิต น ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยอุปกร์์แต่งหน้ำ และอุปกร์์เสริม
ควำมงำม หลำกหลำยแบรนด์ดงั และภำยใตช่ื้อแบรนด์ซนัเดย ์โปร (Sunday Pro) เนน้กำรคดัสรรค์
สินค้ำท่ีมีคุ์ภำพระดับพรีเม่ียม ด้วยกำรวำงกลยุทธ์ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยลุยตลำดไตรมำส
สุดทำ้ยกบัผลิตภั์ ฑ์รุ่นลิมิเต็ด อิดิชัน่ ภำยใตแ้บรนด์ต่ำงๆ  พร้อมทั้งขยำยช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย
ผลิตภั์ ฑ์ภำยในประเทศเพื่อรองรับของผูบ้ริโภคเดินหนำ้รุกตลำดในกลุ่มประเทศ CLMV ไดแ้ก่ 
กมัพชูำ ลำว เมียนมำร์ และเวยีดนำม 

บริษทัไดก่้อตั้งในปี พ.ศ. 2554 นำยอำยุวตั จงเจริญชยักุล รองประธำนกรรมกำรบริหำร 
บริษทั ดร.แกลม จ ำกดั  โดยจุดเร่ิมตน้ในกำรท ำธุรกิจเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูห้ญิงทุกคน
ท่ีรักในเร่ืองควำมสวยควำมงำม ภำยใตท่ี้คิดว่ำ ‘’ ผูห้ญิงอย่ำหยุดสวย ’’  โดยเร่ิมผลิตและจดั
จ ำหน่ำยผลิตภั์ ฑ์เปล่ียนสีผม  ภำยใตแ้บรนด์  ซันเดย ์โปร  SUNDAY PRO และรับผลิต
อุปกร์์เสริมควำมงำมให้กบัร้ำนสะดวกซ้ือ  โดยปัจจุบนัมี 4 แบรนด์หลกัท่ีตอ้งดู  ปัจจุบนัเรำได้
น ำเข้ำผลิตภั์ฑ์ท่ีมียอดขำยอันดับ  1 แปรงแต่งหน้ำในสหรัฐอเมริกำ อย่ำงเช่นอีโค่ทูลส์              
ECO  TOOLS  ในปี 2555   และต่อมำรับสิทธ์ิกำรบริหำรจดักำรแบรนด์ดงัจำกอเมริกำอยำ่งเช่น   
“เรียล เทคนิค” (Real Techniques)  ในปี 2556  ทั้งสองแบรนด์มีผลิตภั์ ฑ์ท่ีมีดีไซน์เป็นเอกลกัษ์์
เฉพำะตวั  แลว้ในปี 2558 มีกำรส่งออกแบรนดแ์ต่งหนำ้บีชิค” (Be Chic)  เพื่อเจำะกลุ่มนกัเรียนและ
แบรนด ์“อินฟินิต้ี” (Infinity)  จบักลุ่มวยัท ำงำนและรำคำท่ีจบัตอ้งได ้
            

 
 
รูปท่ี 3.2 ผลิตภั์ ฑข์องบริษทั ดร.แกลม จ ำกดั มีจ  ำนวนผลิตภั์ ฑ ์อุปกร์์แต่งหนำ้ ECOTOOLS 
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รูปท่ี 3.3 ผลิตภั์ ฑ ์อุปกร์์แต่งหนำ้REAL TECHNIC 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.4 ผลิตภั์ ฑ์เมล็ดแคป๊ซูลมำรคหนำ้ของ be chic 
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รูปท่ี 3.5 ผลิตภั์ ฑห์มวดท่ี 1 อุปกร์์ตกแต่ง INFINITY 

 
 

 
รูปท่ี 3.6  ผลิตภั์ ฑอุ์ปกร์์เสริมสวย sundaypro 

 
วสัิยทศัน์ 

เป็นผูน้ ำเข้ำและจดัจ ำหน่ำยอุปกร์์เสริมควำมงำมและเคร่ืองส ำอำงค์อนัดบัต้นๆของ
ประเทศไทย มุ่งเน้นพฒันำคุ์ภำพ จดัจ ำหน่ำยคุ์ภำพสูงครอบคลุมพื้นท่ีทัว่ประเทศ อีกทั้งเป็น
หน่ึงดำ้นกำรบริกำรท่ีดีกบัตวัแทนจ ำหน่ำยและบุคคลอ่ืนๆ 
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 แผนกต่างๆ ในบริษัท ดร.แกลม จ ากดั 
ภำยในบริษทั ดร.แกลม จ ำกดั จะประกอบดว้ย 6 ฝ่ำย ซ่ึงแต่ละแผนกจะมีหนำ้ท่ีแตกต่ำงกนั

ออกไป แต่จะท ำงำนเช่ือมโยงกนัเหมือนกบัห่วงโซ่ซ่ึงมีดว้ยกนัดงัน้ี 
 1. ฝ่ำยขำยและกำรตลำด 
 2. ฝ่ำยจดัซ้ือ 
 3. ฝ่ำยผลิตและคลงัสินคำ้ 

4. ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
5. ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและธุรกำร 
6. แผนก IT 

 
3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 
     ทำงบริษทั ดร.แกลม จ ำกดั เป็นบริษทัขนำดเล็ก เน่ืองจำกเพิ่งเร่ิมธุรกิจได ้7 ปี รูปแบบกำร
จดัองคก์ำรจึงอยูใ่นช่วงระหวำ่งกำรด ำเนินกำร จึงท ำให้รูปแบบขององคก์ำรยงัไม่สมบูร์์แบบมำก
เท่ำท่ีควร แต่รูปแบบกำรจดักำรภำยในบริษทันั้นไดใ้ชรู้ปแบบเดียวกนักบับริษทัท่ีมีขนำดกลำง เพื่อ
ควำมมีประสิทธิภำพของบริษทัและพนกังำน โดยมีรูปแบบกำรบริหำรงำนดงัแผนผงัต่อไปน้ี 

 
รูปท่ี 3.7 แผนผงัรูปแบบกำรบริหำรภำยในบริษทั 

แผนกบญัชี

ฝ่ายขายและการตลาด

โครงสร้างบริษัท ดร.แกลม จ ากดั

กรรมการผู้จดัการ

นายณัฐวุฒิ รุง่จรญู

Business Development

น.ส.วรรณภา เพียรนิยมรตัน์

ฝ่าย Information Technology

แผนก IT

แผนกการตลาด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ

น.ส.สภุา เตชะวฒันสมบรูณ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ

นายอายวุตั จงเจริญชยักลุ

แผนกทรพัยากรบุคคลและธรุการ

ฝ่ายทรพัยากรบุคคลและธุรการ

แผนกขาย (MT)

ฝ่ายจดัซ้ือ ฝ่ายผลิตและคลงัสินค้า ฝ่ายบญัชีและการเงิน

แผนกคลงัสินค้า

แผนกขนส่ง แผนกกฎหมายแผนกการเงิน

แผนกจดัซ้ือ
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
นำงสำวนำจรำ  ทองเขียน  ต ำแหน่งจดัซ้ือ  พนกังำนตรวจสอบสินคำ้ 
นำยชำญชยั หวงัลอ้มกลำง  ต ำแหน่งจดัซ้ือ  พนกังำนตรวจสอบสินคำ้ 
 
ลกัษ์ะงำนท่ีได้รับมอบหมำยได้แก่  กำรตรวจสอบเอกสำรน ำเข้ำ ลงบนัทึกสินคำ้เข้ำ 

ตรวจสอบสินคำ้มีต ำหนิหรือช ำรุดหรือไม่ครบแลว้บนัทึก เพื่อท ำกำรส่งสินคำ้ตวัอยำ่ง ( Sample ) 
ออกไปยงัห้ำงสรรพสินคำ้ เช็คสภำพสินคำ้คร่ำว ๆ ว่ำมีต ำหนิไหม เขียนใบเบิกสินคำ้มำทดสอบ
คุ์ภำพ น ำเอกสำรใบแสดงสินคำ้เขำ้ไปแจง้ยงัแผนกตรวจสอบคุ์ภำพสินคำ้เพื่อให้ทรำบ และลง
บนัทึกขอ้มูลยอดกำรสั่งซ้ือลงใน Program Microsoft Excel 
 
3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 
 นำงสำว วรร์ภำ เพียรนิยมรัตน์ ต ำแหน่งผูช่้วยผูบ้ริหำร 
 
3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

ตั้งแต่วนัท่ี  15 พฤษภำคม พ.ศ. 2560   ถึงวนัท่ี   25  สิงหำคม พ.ศ. 2560 
 
3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
 1. รวบรวมควำมตอ้งกำรและศึกษำขอ้มูลของรำยงำน 

เก็บรวบรวมเอสำรท่ีจะน ำมำประกอบรำยงำน สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมจำกพนักงำนท่ี
ปรึกษำ ศึกษำเอกสำรและท ำควำมเขำ้ใจเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งในกำรด ำเนินงำน 

2. วเิครำะห์ระบบงำน  
วิเครำะห์ระบบงำนในเอกสำรแต่ละชนิดเพื่อท ำควำมเขำ้ใจในเอกสำร และเพื่อน ำขอ้มูล

เหล่ำน้ีมำใชใ้นกำรจดัท ำรำยงำน 
 3. ออกแบบระบบงำน 

ออกแบบตำมขั้นตอนกำรท ำรำยงำน โดยกำรจดัเรียงเน้ือหำในแต่ละขั้นตอนของกำรท ำ
รำยงำน 

4. จดัท ำเอกสำรประกอบรำยงำน 
ร่ำงรูปแบบรำยงำน โดยกำรร่ำงเน้ือหำตำมล ำดบัควำมส ำคญั และน ำเน้ือหำท่ีรวบรวมมำ

นั้น มำเรียบเรียงล ำดบัตำมรูปแบบรำยงำนตำมท่ีโครงกำรสหกิจศึกษำก ำหนด 
5. จดัท ำรำยงำน  
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ตำรำงท่ี 3.1 ตำรำงแสดงระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 
1. รวบรวมควำมตอ้งกำร 
2. วเิครำะห์ระบบงำน 
3. ออกแบบระบบงำน 
4. จดัท ำเอกสำรประกอบรำยงำน 
5. จดัท ำรำยงำน 

    

 
3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 เคร่ืองปร้ินท ์
 โปรแกรม Microsoft Word 
 โปรแกรม Microsoft Powerpoint 
 โปรแกรม  Microsoft Excel 

 
 
 
 
 
 
 



บทที ่4 
ผลการปฏบิัติตามโครงงาน 

 
จากท่ีไดป้ฏิบติังานท่ี บริษทั ดร.แกลม จ ากดั ได้ปฏิบติังานในต าแหน่ง นักศึกษาแผนก

จดัซ้ือ ท าให้สนใจศึกษาขั้นตอนการน าเขา้สินคา้ซ่ึงมีหลากหลายขั้นตอนและมีเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักรมศุลกากรการตรวจปล่อยและการตรวจสอบเม่ือสินคา้มาถึงประเทศไทย ดงัรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
4.1 กระบวนการและขั้นตอนการส่งสินค้าทางทะเล 

ขั้นตอนแรก ผูส่้งออก (ผูข้าย)จะตอ้งติดต่อกบับริษทัหรือตวัแทนก าหนดเวลาขนส่งสินคา้
ลงเรือ ท าสัญญาซ้ือขายและเง่ือนไขซ่ึงระบุชดัแจง้และช าระค่าระวางเรือเป็นเง่ือนไขประเภท CIF 
CIP ,CPT, DDU, DDP, DEQ DES เป็นตน้ เง่ือนไขดงักล่าวมีรายละเอียดย่อยซ่ึงระบุให้ผูข้าย
รับผดิชอบและช าระค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  

 CIF  ก าหนดใหผู้ข้ายเป็นผูจ้ดัท ารายการประกนัภยัสินคา้ทางทะเล 
 CIP  ผูข้ายจดัท าประกนัภยัสินคา้ช าระค่าเบ้ียประกนั และด าเนินพิธีการศุลกากรส่งออก 
 CPT  ผูข้ายด าเนินการศุลกากรส่งออก 
 DDU  รายจ่ายค่าพิธีการ ค่าอากรศุลกากร ค่าภาษีและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ในการน าสินคา้เขา้

ประเทศประเทศปลายทางเป็นภาระของผูซ้ื้อ ซ่ึงผูซ้ื้อไม่ตอ้งให้มีรายการดงักล่าวขา้งตน้ ก็
ควรจะก าหนดใหช้ดัเจนโดยเพิ่มขอ้ความเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวอ้ยา่งชดัแจง้ 

 DDP  รายจ่ายค่าภาษีอากร เช่น ค่าอากรศุลกากร 
 DEQ  ผูข้ายรับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และความเส่ียงภยัในการน าสินคา้ส่งสินคา้ไปยงั

จุดหมายท่ีก าหนด 
 DES  ผูข้ายไม่ตอ้งด าเนินพิธีการศุลกากรขาเขา้ประเทศผูซ้ื้อ 

 
ขั้นตอนท่ีสอง  ผูส่้งออก (ผูข้าย) ท าขอ้ตกลงกบับริษทัเดินเรือหรือตวัแทนผูข้ายตอ้งท า

เอกสารระวางเรือ (booking note) เม่ือผูข้ายไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัเรือแลว้หมายถึงสัญญาการ
จองระวางเรือเสร็จสมบูรณ์แลว้ 

ขั้นตอนท่ีสาม  บริษทัเดินเรือหรือตวัแทนเป็นผูด้  าเนินการท าใบตราส่งสินคา้โดยจดัท า
เอกสารระบุรายละเอียดของสินคา้ได้แก่ เคร่ืองหมาย หมายเลขของสินคา้การบรรจุหีบห่อและ
หมายเลขน ้าหนกัขนาดและเง่ือนไขการจ่ายเงินค่าระวางเป็นตน้ 

ขั้นตอนท่ีส่ี บริษทัเดินเรือออกเอกสารใบรับรองตน้หนเรือให้แก่ผูข้าย (ผูส่้งอออก)หลงัจา
กาท่ีบริษทัเรือรับมอบสินคา้ตามเง่ือนไขการส่งมอบสินคา้แลว้ 
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ขั้นตอนสุดทา้ย หลงัจากปล่อยเรืออกจากท่าตน้ทางผูส่้งออกตอ้งน าเอกสารใบรับรองตน้
หนไปแลกกบัใบตราส่งสินคา้ (bill of landing) ซ่ึงระบุเง่ือนไขไดรั้บช าระค่าระวางเรือแลว้เม่ือถึง
ขั้นตอนสุดทา้ยแลว้ผูส่้งออกเตรียมเอกสารเพื่อขอรับเงินจากธนาคารต่อไป 
 
FLOW CHART IMPORT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.1 flow chart การน าเขา้สินคา้ 
 
 
 
 
 

receive document 

(ovs & customer) 

enter bl with liner and forw warder & 

check eta date  

prepare customs document 

check draft & confirm by customers 

paymentduty&vat by cheque 
customers or advance by cvg 

shipping process customs release and 
delivery 

Costing & 

selling of job 

Scan job & closed job 
Send invoice to 

customers 
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4.2 รายละเอยีดขั้นตอนการน าเข้าสินค้า 
 4.2.1 การรับงาน มีการรับงานจากลูกคา้ เช่นทางโทรศพัทท์างโทรสาร ลูกคา้เป็นผูติ้ดต่อ
เขา้มาเอง หรือผา่นจากจดหมาย e-mail โดยไดรั้บเอกสารจากลูกคา้ หรือจากฝ่ังต่างประเทศ โดยมี
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.2 ใบตราส่งสินคา้ทางทะล  BILL OF LANDING หรือ B/L 
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 4.2.2 การรับงาน โดยมีวิธีการรับงานจากลูกคา้ เช่น จากทางเคร่ืองโทรสาร (FAX) , ลูกคา้
เป็นผูติ้ดต่อเขา้มาเอง (COURIER) หรือผา่นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL) โดยการไดรั้บ
เอกสารจากทางลูกคา้ หรือทางฝ่ังต่างประเทศ (OVERSEAS) ไดรั้บเอกสารดงัน้ี 

4.2.3 ใบตราส่งสินคา้ทางทะเล (Bill of Lading) หรือ (B/L)  
เอกสารการขนส่งสินค้าทางทะเลมีความส าคัญอยู่ 3 ประการคือ เป็นใบรับสินค้า 

(Receipt), เป็นสัญญา (Contract), เป็นเอกสารกรรมสิทธ์ิในตวัสินคา้ท่ีขนส่ง (Document of Title) 
เม่ือบริษทัไดรั้บเอกสาร จะมีรายการท่ีส าคญัดงัน้ี 

1. ช่ือท่ีอยูข่องผูส่้งสินคา้ (Shipper) 
2. ช่ือท่ีอยูผู่ร้บตราส่ง (Consignee) 
3. ช่ือท่ีอยูข่องผูรั้บสินคา้ (Notify Party) 
4. เลขท่ีใบตราส่งสินคา้ (Bill of landing No.) 
5. สถานท่ีติดต่อรับของท่ีปลายทาง (Agent at Destination) 
6. ช่ือเรือสินคา้ล าลูกท่ีขนส่งไปข้ึนเรือแม่ (Precarrige/Feeder Vessel)  

และเท่ียวเรือ (Voy no.) 
7. ช่ือเรือสินคา้ล าแม่ท่ีขนส่งไปยงัเมืองปลายทาง (Mother Vessel)  

 และเท่ียวเรือ(Voy no.) 
8. สถานท่ีรับสินคา้ท่ีตน้ทาง (Place of Receipt) 
9. เมืองท่าตน้ทาง (Port of Loading) 
10. เมืองท่าปลายทาง (Port of Discharge) 
11. สถานท่ีรับสินคา้ปลายทาง (Place of Delivery) 
12. เคร่ืองหมายและเลขหมายหีบห่อ (Mark & No.) 
13. จ านวนสินคา้และลกัษณะหีบห่อ (No. of Containers or Pkgs. & Kind of Packages) 
14. รายละเอียดสินคา้ (Description of Goods) 
15. น ้าหนกัสินคา้ (Gross weight) 
16. ปริมาตรของสินคา้ (Measurement) 
17. หมายเลขตูสิ้นคา้ (Container No.) 
18. หมายเลขแถบผนึกตูสิ้นคา้ (Seal No.) 
19. ค่าระวางสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บ (Freight & Charge) 
20. จ  านวนของตน้ฉบบั (NO. of Original B/L) 
21. จุดช าระค่าระวางเรือ (Freight Payable At)) 
22. สถานท่ีออกใบตราส่ง (Place of issued) 
23. วนัท่ีออกใบตราส่ง (Date) 
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24. วนัท่ีข้ึนเรือ (On board date) 
25. ลายมือช่ือผูอ้อกตราส่ง (Signature) 
4.2.4 ใบแจง้หน้ี (Invoice) เป็นเอกสารท่ีผูป้ระกอบการออกเพื่อให้ลูกคา้ทราบถึงจ านวน

เงินท่ีตอ้งช าระ และใชเ้ป็นเอกสารส าหรับการช าระเงิน ควรมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. ช่ือและท่ีอยูบ่ริษทั 
2. เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี และส านกังานขาย 
3. เบอร์ติดต่อบริษทัและเบอร์แฟกซ์ 
4. ลายมือช่ือผูว้างบิล และระบุวนัท่ีท่ีออกเอกสาร 

 
 
 
 



20 
 

 
 

รูปท่ี 4.3 ตวัอยา่งใบตราส่งสินคา้ (Bill of Lading) 
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รูปท่ี 4.4 ตวัอยา่งใบแจง้หน้ี (Invoice) 
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ใบก ากบัการบรรจุหีบห่อ (Packing List)  
เป็นเอกสารท่ีออกหรือจดัเตรียมโดย ผูส่้งออกหรือผูข้าย เพื่อมอบให้แก่ผูซ้ื้อหรือผูน้ าเขา้ มี

ลกัษณะคลา้ยๆกบั ใบแจง้หน้ี (Invoice) แต่มีขอ้มูลเพิ่มมากกวา่ไดแ้ก่ 
1. รายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะของหีบห่อ จ านวน และเคร่ืองหมายของหีบห่อ 
2. รายละเอียดเก่ียวกบัการบรรจุวา่แต่ละหีบห่อมีการบรรจุสินคา้จ านวนเท่าไหร่ 
3. รายละเอียดเก่ียวกบัน ้าหนกัของสินคา้ ทั้งน ้าหนกัรวมและน ้าหนกัสุทธิ 
4. รายละเอียดเก่ียวกบัปริมาตรของสินคา้ของแต่ละหีบห่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.5 ตวัอยา่งใบก ากบัการบรรจุหีบห่อ (Packing List) 
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4.3 ขั้นตอนการท างานของฝ่ายปฏิบัติการขาเข้า มีวธีิการท างานดังต่อไปนี้ 
 4.3.1 เม่ือเอกสารส าหรับเดินพิธีการครบถว้นแลว้ ให้แจง้ลูกคา้ ถึงแผนงานการท าพิธีการ
กรมศุลกากร จนถึงการขนส่งสินคา้ใหก้บัทางลูกคา้ 

- แจ้งแผนกตวัแทนออกของ (Shipping) ล่วงหน้า 1 วนั ส าหรับการเดินพิธีการกบักรม
ศุลกากร 

- ท าการจอง (Booking) รถขนส่งสินคา้กับทางแผนกขนส่งของบริษทัฯ เพื่อจดัการรถ
ขนส่ง 

- ทางแผนก Shipping จะท าการแจ้งแผนงานการท างานมาให้แผนกขาเข้า โดยจะมี
รายละเอียดคือ Shipping คนไหนเป็นผูด้  าเนินการ JOB ชุดงานไหน ซ่ึงสามารถติดตามงานไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง ช่ือพนกังาน Shipping และเลขท่ี Job ท าใหส้ามารถติดตามงานไดอ้ยา่งง่ายดาย 
 4.3.2 วธีิการจดัชุดเอกสารปล่อยสินคา้ เพื่อส่งใหก้บัทางแผนกชิปป้ิงตรวจสอบอีกคร้ังและ
ด าเนินการตรวจปล่อยกบัหน่วยงานศุลกากรต่อไป เอกสารท่ีจะตอ้งจดัเตรียม 

4.3.2.1 BL + INVOICE + PACKING + DELIVERY ORDER เอกสารทั้งหมด
ส าเนาเป็น 2 ชุด 

4.3.2.2 ใบส่งของ + แผนท่ี + ใบสั่งงาน Shipping แจง้ก าหนดการและรายละเอียด
ของชิปเมน้ 

4.3.2.3 FREIGHT INVOICE กรณีเฟรทผา่นคอนเวอร์เจนท ์อินเตอร์เฟรท 
4.3.2.4 การประกนั (INSURANCE) กรณีเป็น INCOTERM เป็น FOB , CFR , 

EX-WORK ซ่ึงเป็นเทอมท่ีไดท้  าการประกนัภยัทางทะเลเอาไวแ้ลว้กบับริษทัฯ ประกนัภยั
ตวัแทน 

4.3.2.5 เอกสารอ่ืนๆ เช่น ใบอนุญาต , หนังสือตรวจปล่อย, หนงัสือรับรองถ่ิน
ก าเนิด (ตวัจริง) ตามประเทศตน้ก าเนิดสินคา้ตน้ทางกรณีท่ีใชเ้พื่อลดหยอ่นอากร และกรณี
ท่ีพิกดัสินคา้ติดใบอนุญาต 

 4.3.3 การปล่อยสินคา้ ติดต่อประสานงานกบัทาง  Shipping และคอยปรับปรุงขอ้มูลให้กบั
ลูกคา้ทราบหากติดปัญหาใดๆ ใหแ้จง้กบัลูกคา้ทุกคร้ัง 
 4.3.4 การปิดงานและเก็บเอกสาร เพื่อรอท าการตดัค่าใช้จ่าย กรอกขอ้มูลค่าใชจ่้ายตน้ทุน 
และค่าใชจ่้ายเพื่อวางบิลลูกคา้เพื่อท าการปิดบญัชีของ JOB นั้นๆ 
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รูปท่ี 4.6 บริษทั ดร.แกลม ไดจ้ดัจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ละ 

กระจายสินคา้ไปยงัแหล่งหา้งสรรพสินคา้ชั้นน าทัว่ประเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.7 ตวัแทนบริษทัขนส่งไดน้ าผลิตภณัฑน์ าเขา้จากต่างประเทศ 
มาส่งมอบใหก้บับริษทั ดร.แกลม จ ากดั 
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รูปท่ี 4.8 FEDX ไดน้ าตูสิ้นคา้มาส่งมอบใหก้บับริษทัและ 
น าโฟลคลิฟมาขนผลิตภณัฑ์ออกเพื่อน าเขา้คลงัสินคา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.9 คลงัสินคา้ของบริษทั ดร.แกลม จ ากดั 
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รูปท่ี 4.10 สินคา้พร้อมส่งไปยงัหา้งสรรพสินคา้ชั้นน า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.11 การบนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบ 
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ข้ันตอนการบันทกึข้อมูลเข้าระบบภายใน 
1. เลือก โปรแกรม  
2. เลือกเคร่ืองหมายคน้หาเพื่อเปิด MY COMPUTER 
3. ใส่ช่ือ ACCOUNTING ท่ีตอ้งการเปิด JOB 
4. น าเอกสารท่ีไดม้าจากบญัชีน ามากรอกลงขอ้มูลของภายในบริษทั 
6. กด Save เพื่อบนัทึกเขา้ระบบ  
7. ใส่ยอดตามเอกสารทางบญัชีใหม้าแลว้น ามาคียใ์นขอ้มูล 
8. กรอกขอ้มูลปัจจุบนัแลว้กด ADD เพื่อบนัทึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 หลงัจากท่ีได้มีการด าเนินงาน  โดยน าหลงัการไคเซ็นมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาท่ีเกินข้ึนสามารถบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไวโ้ดยคณะผูจ้ดัซ้ือ ไดท้  าการเปรียบเทียบ 
วตัถุประสงค ์กบัผลการด าเนินงานไดด้งัน้ี  

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
1. เพื่อศึกษาเรียนรู้วธีิการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
2. เพื่อน าความรู้จากการปฏิบติังานมาประยกุตใ์ชไ้ดใ้นการท างานจริงในอนาคต 
3. เพื่อลดปัญหาในการแซงคิวของพนกังานรับส่งเอกสาร 
4. เพื่อลดความผดิพลาดในการท างาน 
 
สรุปผลโครงการได้ดังนี ้
1. ท าให้การตรวจเช็คสินค้ามีความผิดพลาดน้อยลงตลอดจนมีความแม่นย  าและมี

ประสิทธิภาพในการท างานเพื่อน าไปพฒันาและแกไ้ขการท างานในอนาคต 
2. ท าให้ลดความผิดพลาดในการท างานไดม้ากข้ึนและเอกสารการท างานมีความผิดพลาด

นอ้ยลงท าใหไ้ม่เกิดความผิดพลาดในดา้นเอกสารของฝ่ายจดัซ้ือและมีความรอบคอบในการท างาน
มากข้ึน 
   

5.2.1  ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงการ 
1. สินคา้บรรจุภณัฑม์กัจะลืมติดบาร์โคต้และสต๊ิกเกอร์ราคาของสินคา้ 
2. เคร่ืองใชส้ านกังานมีไม่เพียงพอต่อการใชง้านของพนกังาน 

 
5.2.2 ขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางแก่ผูอ่ื้น 
  1. แผนกจดัซ้ือ จะจดัหาบาร์โคต้มาให้เพียงพอต่อสินคา้จ านวนมากข้ึนเพื่อให้

เพียงพอกบัการใชง้าน และสะดวกต่อการหยบิ 
  2. แผนกจดัซ้ือ จะตอ้งมีการตรวจดูสินคา้ท่ีน าเขา้อยู่เสมอเพื่อท่ีจะให้บาร์โคต้มี

จ านวนเพียงพอต่อความตอ้งการของการใชง้าน เพราะสินคา้น าเขา้มีจ านวนมาก และตอ้งท าการติด
บาร์โคต้ขอ้มูลของสินคา้น าเขา้ทุกวนั  
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  
5.3.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
  1.ได้ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ  จากการท างานและน าไปประยุกต์ใช้กับ

ชีวติประจ าวนัในอนาคต 
2. ฝึกทกัษะการท างานและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 
3. ฝึกความอดทนกบัปัญหาต่างๆในการท างาน 

  4. ไดฝึ้กวนิยัของตนเองเช่นเวลามาท างานความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีในการท างาน  
  5. ได้รับความรู้จากบุคคลกรในบริษัทมากข้ึนและได้ค  าแนะน าจากผู ้ท่ี มี

ประสบการณ์ในการท างานหลายรูปแบบ 
 

5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา  
  1. ในการปฏิบติังาน มีเอกสารเป็นจ านวนมากบริษทัไม่สามารถเผยแพร่ขอ้มูล

บางส่วนให้นกัศึกษาฝึกงานได ้นอกจากขอ้มูลนั้นไม่ส าคญัจริง ๆ นอกนั้นเป็นความลบัของบริษทั
และองค์กร จึงจะตอ้งใช้เวลาตรวจสอบและท าความเข้าใจ ท าให้นักศึกษาไม่ค่อยได้รับขอ้มูล
ภายในบริษทัอยา่งเตม็ท่ี ถา้ขอ้มูลถูกเปิดเผยหมดจะถือวา่เป็นความผดิ 
 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 
  1. เอกสารของบริษทัมีจ านวนมากและเป็นเอกสารท่ีมีความส าคญัจึงไม่สามารถ

ปิดเผยขอ้มูลบริษทัได้ เพราะเป็นความลบัของทางบริษทั ดงันั้นผูท่ี้ปฏิบติังานควรจะตอ้งศึกษา
รายละเอียดและปฏิบติัตามกฎของภายในบริษทั โดยเร่ิมจากการท าความเขา้ใจหากเกิดความสงสัย
ควรท่ีจะปรึกษาหรือสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญก่อนท่ีจะท าการบนัทึกงาน 
    2. หากจะตอ้งตรวจสอบเอกสารจะตอ้งมีการดูอย่างละเอียดรอบคอบหรือส่งให้
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจทานอีกหน่ึงคร้ัง 
   3. หากไม่เขา้ใจหรือสับสนให้สอบถามพนกังานห้ามตดัสินใจเอง เพราะเอกสาร
ทุกอยา่งเป็นเอกสารส าคญัมาก 
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                    คณะ  บริหารธุรกิจ 
       สาขาวชิา การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 

ท่ีอยู ่  137 ม.11 ต.บางครุ  อ.พระประแดง   
จ.สมุทรปราการ 10130 

                    เบอร์โทร 0945597670 
     E-Mail  MEAUV-.-ZA@HOTMAIL.COM 
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