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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญั 

ในปัจจุบันนั้ นมีการผลิตอาหารส าเร็จรูปท่ีแพร่หลาย เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ

ผูบ้ริโภคกนัมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นอาหารแช่แข็ง อาหารแปรรูปท่ีใช้บริโภคเป็นอาหารหลัก เช่น

เน้ือสัตว ์พืชผกั ผลไม ้บริษทัเอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จ  ากดั ( มหาชน ) จึงท าธุรกิจดา้นการ

ผลิตและส่งออกอาหารส าเร็จรูป จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัทเอ็นอาร์ อินสแตนท ์

โปรดิวซ์ จ  ากดั (มหาชน) ในแผนกส่งออกต่างประเทศ  ผูจ้ดัท าไดพ้บปัญหาระหวา่งการปฏิบติังาน

คือการประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆรวมไปถึงการส่งสินคา้ท่ีไม่เป็นไปตามเวลาก าหนด 

ดว้ยเหตุน้ีท าให้ผูจ้ดัท ามีความสนใจท่ีจะประยกุตใ์นการใชเ้ทคโนโลยแีละยงัรวมไปถึงการ

น าเครือข่ายท่ีเช่ือมโยงกับองค์กรมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งข้ึน เพื่อให้ผูส่้งออกได้รับการ

ประสานงานท่ีรวดเร็ว และ ถูกตอ้ง  

1.2 วตัถุประสงค์ 

 1.2.1 เพื่อทราบถึงขั้นตอนในการจดัท าเอกสารส่งออกต่างประเทศ 

 1.2.2 เพื่อความรู้ความเขา้ใจในการส่งออกผลิตภณัฑอ์าหารส าเร็จรูป 

 1.2.3 เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหก้บันกัศึกษา 

 1.2.4 เพื่อศึกษาการเรียนรู้การท างานจากสถานประกอบการจริง 

 1.2.5 เพื่ อน าเสนอข้อมูลการปฏิบัติงานของนักศึกษา อัน เป็นประโยชน์ต่อสถาน 

ประกอบการและสถานศึกษา 

1.3 ขอบเขตโครงงำน 

 1.3.1 ศึกษาขั้นตอนในการจดัท าเอกสารส่งออกต่างประเทศ   

 1.3.2 ศึกษาขั้นตอนในการด าเนินการท าเอกสารส่งออกผลิตภณัฑ ์ 
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 1.3.3 ศึกษาการขนส่งของสินคา้ 

 1.3.4 ศึกษาเรียนรู้กระบวนการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายจากการปฏิบติังาน 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1.4.1 ไดท้ราบถึงการจดัท าเอกสารส่งออกของอาหารส าเร็จรูป 

 1.4.2 ไดค้วามรู้ในกระบวนส่งออกของผลิตภณัฑ ์

 1.4.3 ไดท้ราบถึงการท างานต่าง ๆของแต่ละฝ่าย  

 1.4.4 ไดเ้รียนรู้การท างานกนัเป็นทีม 

 1.4.5 สามารถน าประสบการณ์จากการปฏิบติังานจริงไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

 



 
 

 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 ก่อนท่ีจะกา้วสู่ธุรกิจน าเขา้-ส่งออก ผูป้ระกอบการจ าเป็นจะตอ้งมีความรู้ทัว่ไปในส่วนน้ี

เสียก่อนความรู้ทัว่ไปน้ีจะช่วยใหผู้ป้ระกอบการไดรั้บประโยชน์หลายประการ เช่น 

• ทราบขอบเขตความรับผดิชอบของตนเอง 

• สามารถค านวณตน้ทุนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

• สามารถจดัท าเอกสารทางการคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีรูปแบบท่ีเป็นท่ียอมรับ 

• สามารถติดต่อส่ือสารกบัคู่คา้และหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศไดอ้ยา่งราบร่ืน 

• ช่วยขจดัความไม่เขา้ใจกนัระหวา่งกนัอนัอาจเกิดข้ึนได ้

• ช่วยให้ผูป้ระกอบการมีความน่าเช่ือถือ เพราะสามารถใชค้  าศพัทแ์ละเง่ือนไขต่างๆไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง ตรงตามมาตรฐานการคา้ระหวา่งประเทศ 

• ช่วยใหไ้ม่ตกเป็นเหยือ่จากการเอารัดเอาเปรียบทางการคา้ 

 

ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัการน าเข้า-ส่งออกทีส่ าคัญ ได้แก่ 

1. เง่ือนไขการส่งมอบสินคา้ 

2. เง่ือนไขการช าระค่าสินคา้ 

3. การขนส่งสินคา้ 

4. การประกนัภยัขนส่งสินคา้ 

5. ตวัอยา่งเอกสารท่ีจ าเป็นเบ้ืองตน้ 

ข้อควรทราบในการส่งออก 

 ในการท าธุรกิจส่งออกสินคา้ไปต่างประเทศ ผูส่้งออกจะตอ้งทราบเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งหลาย

เร่ืองเพื่อประโยชน์ในการท าธุรกิจให้ไดก้  าไร เร่ืองท่ีตอ้งเรียนรู้ข้ึนอยู่กบัสินคา้ท่ีตอ้งการส่งออก 

โดยท าหน้าท่ีเพียงแนะน าหลกัการพื้นฐานทัว่ไป เพื่อให้ผูส่้งออกได้เตรียมตวัและเรียนรู้เพิ่มเติม 

โดยหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีโดยตรงในการช่วยเหลือให้ผูส่้งออกเรียนรู้เพิ่มเติมก็คือกรมส่งเสริมการ

ส่ งออก  กระทรวงพาณิ ชย์ และห น่วยงาน อ่ืน ท่ี จะช่วย เส ริมความ รู้ก็ คือกรม ศุลกากร 

กระทรวงการคลงั และหน่วยท่ีเก่ียวกบัการคา้ต่างประเทศของธนาคารพาณิชย ์ 
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 ส่ิงท่ีผูส่้งออกต้องรู้จักให้ดีท่ีสุดคือตัวสินค้าท่ีจะส่งออก ผูส่้งออกต้องทราบว่าสินค้า

รายการเหล่านั้นตรงกบัพิกดัศุลกากรระบบ HS พิกดัใดในระดบั 8-10 หลกั และรายการสินคา้น้ีเป็น

สินคา้ควบคุมหรือไม่ โดยหน่วยงานใดของรัฐบาลไทย และมีกฎหมายหรือระเบียบใดท่ีควบคุม

สินค้าน้ีอยู่ หน่วยงานท่ีผูส่้งออกควรหารือในประเด็นน้ีคือกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวง

พาณิชย ์

 เร่ืองต่อไปท่ีจะตอ้งทราบรายละเอียดคือประเทศท่ีตอ้งการส่งสินคา้ไปจ าหน่าย ประเทศ

เหล่าน้ีคือประเทศผูน้ าเขา้ จึงตอ้งทราบความตอ้งการของตลาด คุณภาพของสินคา้ท่ีตอ้งการ และ

กฎระเบียบท่ีควบคุมสินคา้รายการน้ีในประเทศเหล่าน้ี การเรียนรู้รายละเอียด สามารถท าไดโ้ดย

อาศยัเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสืบหากฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศ 

 ในทางปฏิบติั ผูส่้งออกท่ีตอ้งการส่งออกจะตอ้งผา่นขั้นตอนหลกัอยู ่3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอน

การท าธุรกิจการส่งออก ขั้นตอนพิธีการศุลกากร และขั้นตอนการรับเงินค่าสินคา้  

ขั้นตอนการท าธุรกจิการส่งออก 

 ขั้นตอนน้ีถือเป็นขั้นตอนแรกในการท าธุรกิจส่งออก ในกรณีท่ีผูส่้งออกเป็นผูผ้ลิตด้วย 

อาจจะขา้มบางส่วนไปได ้เช่น หากเป็นผูผ้ลิตสินคา้และไดจ้ดทะเบียนพาณิชยค์รอบคลุมกิจการการ

ส่งออกแลว้อาจจะขา้มขั้นตอนยอ่ยน้ีไปได ้ขั้นตอนน้ีแบ่งเป็นขั้นตอนยอ่ยไดด้งัน้ี 

 1) การจดทะเบียนพาณิชยเ์ป็นนิติบุคคล ท่ีกรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ์ทั้งน้ีเพื่อให้มี

สภาพเป็นองคก์รธุรกิจ มีความน่าเช่ือถือเม่ือติดต่อกบัผูน้ าเขา้ในต่างประเทศ 

 2) การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีกรมสรรพากร กระทรวงการคลงั เป็นการปฏิบติัตาม

กฎหมาย 

 3) การจดทะเบียนตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัชนิดของสินคา้ท่ีจ  าหน่าย 

ในท่ีน้ีจะยกตวัอยา่งบางรายการสินคา้ เช่น 

  3.1) ในกรณีท่ีส่งออกผลไมส้ด แช่เยน็ แช่แข็ง ตอ้งจดทะเบียนสวนผลไมเ้พื่อการ

ส่งออกท่ีกรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  3.2) ในกรณีท่ีส่งออกสินคา้ประมง ตอ้งขออนุญาตและจดทะเบียนเป็นผูมี้อาชีพ

ในการประมง การคา้สินคา้สัตวน์ ้าจากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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  3.3) ในกรณีท่ีส่งออกดอกกล้วยไม ้ตอ้งจดทะเบียนเป็นผูส่้งออกดอกกลว้ยไมท่ี้

กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 4) การจ าหน่ายสินคา้และราคาแก่ผูน้ าเขา้ในต่างประเทศ ซ่ึงผูส่้งออก ในฐานะนักธุรกิจ 

จะตอ้งหาลูกคา้ท่ีน่าเช่ือถือ 

 5) เม่ือได้ผูซ้ื้อในต่างประเทศแล้ว ผูซ้ื้อหรือผูน้ าเขา้ในต่างประเทศจะแจง้ให้ทราบว่า มี

เอกสารใดบา้งท่ีผูส่้งออกตอ้งแนบไปพร้อมกบัการส่งออก ส าหรับสินคา้อาหาร ผกั ผลไม ้ผูน้ าเขา้

ในออสเตรเลียจะต้องส่งหนังสืออนุญาตการน าเข้ามาให้ผูส่้งออกไทยเพื่อการขอใบรับรอง

แหล่งก าเนิดสินคา้ 

ขั้นตอนพธีิการศุลกากรขาออก 

 ในขั้นตอนน้ี ผูส่้งออกบางรายอาจตอ้งการใชบ้ริการของ “ตวัแทนออกของศุลกากร” หรือ 

Customs Broker หรือ Shipping Agent เพื่อท าหน้าท่ีส่งสินค้าไปต่างประเทศ โดยบริการอาจ

ครอบคลุมถึงการจดัหาเรือบรรทุกสินคา้ การจัดท าเอกสารทางดา้นศุลกากร และการปฏิบติัตาม

ขั้นตอนของกรมศุลกากร เน่ืองจากการท างานในขั้นตอนน้ี มีรายละเอียดท่ีผดิพลาดไม่ได ้ผูส่้งออก

บางรายจึงนิยมใชบ้ริการของผูท่ี้ช านาญการ 

 ขั้นตอนย่อยของพิธีการศุลกากรส าหรับสินค้าแต่ละชนิดอาจจะต่างกันตรงท่ีการขอ

ใบรับรองเพื่อส่งออกไปพร้อมกบัสินคา้ ดงันั้น สินคา้บางชนิดตอ้งการใบรับรองสุขอนามยั บาง

สินคา้ตอ้งการใบรับรองคุณภาพมาตรฐานสินคา้ ในท่ีน้ีจะสรุปเป็นขั้นตอนทัว่ไปเพื่อเป็นแนวทาง 

ดงัน้ี 

 1) การขอใบรับรองทางด้านความปลอดภยัและมาตรฐานสินค้า เช่น การขอใบรับรอง 

Health Certificate ส าหรับสินค้าอาหาร ผกั ผลไม้ สินค้าประมง ในขั้นตอนน้ี ผูส่้งออกต้องรู้

เก่ียวกบัระบบการตรวจสอบสุขอนามยัและสุขอนามยัพืชส าหรับการส่งออกไปออสเตรเลียและ

นิวซีแลนด ์  

2) การขอใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้าจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์

เพื่อให้ผูน้  าเข้าได้รับการลดหย่อนภาษีศุลกากรในการน าเข้า และท าให้สินค้าของไทยมีความ

ไดเ้ปรียบทางดา้นราคา 

 3) ติดต่อจองเรือบรรทุก หรือเคร่ืองบิน ในกรณีท่ีต้องขนส่งทางอากาศ ท าเร่ืองการ

ประกนัภยัสินคา้ใหเ้รียบร้อย 
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 4) วางแผนส่งออกตามเง่ือนไขท่ีผูซ้ื้อระบุไวใ้นหนังสือสั่งซ้ือสินคา้ท่ีเรียกว่า L/C หรือ 

Letter of Credit ทุกประการ มิฉะนั้นอาจจะไม่ไดรั้บเงินค่าสินคา้  

 5) จดัท าเอกสารเพื่อผา่นพิธีการศุลกากร ซ่ึงจะตอ้งมีเอกสารต่อไปน้ี 

  4.1) ใบขนสินคา้ขาออก  

  4.2) บญัชีราคาสินคา้ (Invoice) 

  4.3) บญัชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ (Packing List)  

  4.4) ค าร้องขอใหท้ าการตรวจสินคา้และบรรจุเขา้ตูค้อนเทนเนอร์ 

6) การผา่นพิธีการศุลกากร มี 2 ระบบใหเ้ลือกใช ้

  6.1) ระบบ Manual จะเร่ิมต้นโดยเจ้าหน้าท่ีกรมศุลกากรตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบพิกดั ประเมินราคาสินคา้ในกรณีท่ีตอ้งเก็บอากร จากนั้นก็บนัทึกเขา้คอมพิวเตอร์ แล้ว

ตรวจปล่อยสินคา้ น าของออกจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นอนัเสร็จส้ินพิธีการศุลกากร 

  6.2) ระบบ EDI ( Electronic Data Interchange ) หากใช้ระบบน้ีผู ้ส่ งออกต้อง

ลงทะเบียนเป็นผูใ้ชร้ะบบ EDI ล่วงหนา้ ภายใตร้ะบบน้ี ผูส่้งออกจะบนัทึกขอ้มูลใน Invoice และใบ

ขนสินคา้ออกในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูส่้งออกเอง แลว้ส่งขอ้มูลเขา้ไปท่ีกรมศุลกากร เม่ือกรม

ศุลกากรตรวจสอบถูกต้องแล้วก็จะแจง้วนัเวลาท่ีจะตอ้งมาจ่ายเงินค่าธรรมเนียม จากนั้นก็ตรวจ

ปล่อยสินคา้ลงเรือเป็นอนัเสร็จส้ินพิธีการศุลกากร 

 7) ผูส่้งออกแนบเอกสารการส่งออกและใบรับรองทุกชนิดไปพร้อมกบัสินคา้ 

ขั้นตอนการเรียกเกบ็เงินค่าสินค้า 

 1) เม่ือส่งสินคา้ลงเรือหรือเคร่ืองบินแล้ว ผูส่้งออกก็ส่งเอกสารส าคญัไปให้ธนาคารของ

ผูข้ายเพื่อเรียกเก็บเงิน เอกสารท่ีส าคญัไดแ้ก่ 

  1.1) L/C  

  1.2) Air Waybill 

  1.3) Invoice 

  1.4) Packing List 
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  1.5) Bill of Exchange 

 2) ธนาคารของผูข้ายตรวจเอกสารแลว้ส่งใหธ้นาคารของผูซ้ื้อในต่างประเทศ 

 3) ธนาคารของผูซ้ื้อแจง้ให้ผูซ้ื้อไปจ่ายเงิน แลว้โอนเงินท่ีจ่ายน้ีให้ผูส่้งออกผ่านธนาคาร

ตวัแทนของผูส่้งออก เป็นเสร็จส้ินการเรียกเก็บเงินค่าสินคา้  

บทบาทความส าคญัของการส่งออก 

 บริษทัสามารถใช้รูปแบบการส่งออกเป็นเคร่ืองมือในการทดสอบตลาดว่าผูบ้ริโภคใน
ตลาดเป้าหมายนั้นมีการตอบรับต่อตวัสินคา้มากนอ้ยแค่ไหน ดงันั้น บริษทัไม่มีความจ าเป็นในการ
ก่อตั้งโรงงานในต่างประเทศในระยะแรกของการด าเนินงาน บริษทัสามารถใช้วิธีการส่งออกแทน 
เพราะฉะนั้นบริษทัสามารถลดตน้ทุนไปไดจ้  านวนมหาศาล 

 การส่งออกถือเป็นอุตสาหกรรมท่ีส าคญัของประเทศไทย ดงันั้น นกัธุรกิจหรือประชาชน
ควรท าความเขา้ใจถึงบทบาทของอุตสาหกรรมการส่งออก บทบาทส าคญัของการส่งออกสามารถ
 1. เป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีส าคญัต่อการขยายตวัของการลงทุน 

 อุตสาหกรรมการส่งออกของประเทศไทยมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลให้
ผูผ้ลิตและผูส่้งออกตอ้งเพิ่มปริมาณการลงทุนตามไปดว้ย ประกอบกบัอุตสาหกรรมส าคญัๆ ของ
ประเทศไทยยงัเป็นอุตสาหกรรมท่ีเนน้แรงงานเป็นส่วนใหญ่ เพราะ ค่าแรงต ่าเม่ือเทียบกบัประเทศ
ท่ีพัฒนาแล้ว ( LABOR INTENSIVE ) เช่น สินค้าประเภทเกษตรกรรม ดังนั้ นอาจกล่าวได้ว่า 
อุตสาหกรรมการส่งออกถือเป็นแรงขบัเคล่ือนต่อการขยายตวัของการลงทุนและสร้างรายไดใ้ห้กบั
แรงงานไทยอีกส่วนหน่ึง 

 2. เป็นการน าเงินตราต่างประเทศเขา้สู่ประเทศไทย 

 เม่ือผูผ้ลิตหรือผูส่้งออกไทยส่งสินคา้สู่ประเทศลูกคา้ ลูกคา้หรือผูซ้ื้อในต่างประเทศอาจ
ช าระเงินค่าสินคา้สกุลเงินต่างประเทศ เช่น ผูซ้ื้ออาจช าระค่าสินคา้เป็นสกุลเงินดอลลาร์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เยนของประเทศญ่ีปุ่น เงินหยวนของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือสกุลเงินยู
โร สกุลเงินเหล่าน้ีจะถูกเก็บเป็นเงินส ารองเงินตราต่างประเทศในคลงัต่อไป หากผูค้า้ไทยสั่งซ้ือ
สินคา้จากต่างประเทศเขา้มา ผูน้ าเขา้ก็แปลงสกุลเงินเพื่อแลกซ้ือกบัสกุลเงินต่างประเทศเหล่านั้น
เพื่อช าระสินคา้ในล าดบัต่อไป 

3. เป็นการสนบัสนุนใหมี้การใชท้รัพยากรอยา่งเตม็ท่ีและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศเชิงเปรียบเทียบซ่ึงเขียนโดย มร. เดวิด ริคาโด้ ( DAVID 
RICARDO ) กล่าวไวว้่า “ควรให้ประเทศ A ขายสินคา้ซ่ึงผลิตได้คุณภาพท่ีดีกว่า และซ้ือสินคา้ท่ี
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ไดเ้ปรียบดอ้ยกว่า” ขอ้ความดงักล่าวหมายความว่า ควรให้ประเทศ A เป็นผูข้ายสินคา้นั้น เพราะ 
ประเทศดงักล่าวสามารถผลิตและขายสินคา้ดว้ยราคาท่ีถูกกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัราคาสินคา้ของ
ประเทศคู่แข่ง นัน่หมายความว่า ทรัพยากรของประเทศ A ถูกน ามาใช้อยา่งเต็มประสิทธิภาพและ
อย่างคุม้ค่า ดงันั้น สรุปได้ว่าอุตสาหกรรมการถือเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้ทรัพยากรถูกน ามาใช้
อยา่งเตม็ท่ีและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 4. ท าใหเ้กิดมูลค่าเพิ่ม ( VALUE ADDED ) แก่สินคา้ต่างๆ 

 ประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรม สินคา้ส่วนใหญ่เป็นสินคา้เกษตร ปัญหาท่ีมกัเกิดข้ึน
บ่อยคร้ังกบัเกษตรกรไทย คือ ราคาพืชผลตกต ่า การเพิ่มมูลค่าของสินคา้เป็นวิธีการหน่ึงท่ีสามารถ
ช่วยเกษตรกรไทยจากปัญหาเหล่านั้น เช่น การอบแห้งของล าไย การท าเหลา้ไวน์จากองุ่น การท า
กระเป๋าหรือรองเทา้จากหนงัจระเข ้

 5. เป็นการช่วยลดตน้ทุนการผลิต ( ECONOMY OF SCALE ) 

 บริษทัสามารถเพิ่มยอดขายให้มากข้ึนจากเดิมท่ีจดัจ าหน่ายแต่เพียงตลาดภายในประเทศ
อยา่งเดียว ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลให้ตน้ทุนในการผลิตต่อหน่วยต ่า ตามกฎของการประหยดัเน่ืองจากการ
ผลิต ( ECONOMIES OF SCALE ) หากจ าหน่ายสินคา้แต่ในประเทศไทยเพียงอย่างเดียว ปริมาณ
การผลิตจะน้อยกว่าเม่ือเปรียบเทียบสินค้าถูกจ าหน่ายในตลาดต่างประเทศ ดงันั้น เม่ือมีการส่ง
สินคา้ไปจ าหน่ายในตลาดต่างประเทศ ถือเป็นการขยายช่องทางในการจดัจ าหน่ายเพื่อให้มีการ
ระบายสินค้าออกสู่มือผูบ้ริโภคมากข้ึน ผลท่ีตามมา คือ ปริมาณการผลิตจะสูงข้ึน เม่ือการผลิต
สูงข้ึนแต่ตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยต ่าลง และในทา้ยท่ีสุดบริษทัห้างร้านสามารถท าก าไรไดม้ากข้ึน
จากตน้ทุนการผลิตท่ีต ่าลง 

 6. เป็นการสร้างความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี

 ภายใตก้ระแสโลกาภิวฒัน์และการคา้ไร้พรมแดน ส่งผลให้ผูผ้ลิตสามารถส่งสินคา้ไปขาย
ยงัประเทศใดก็ได้ ปัจจัยเหล่าน้ีท าให้การแข่งขันทางการค้าย่อมสูงข้ึน ดังนั้ น การปรับปรุง
กระบวนการการผลิตและการบริหารควรมีการปรับปรุง เพื่อใหส้ามารถอยูไ่ดใ้นสภาพการแข่งขนัท่ี
สูงข้ึน 

ความหมายของการขนส่ง      
 ค าว่า “การขนส่ง (Transportation)” ความหมายโดยรวมหมายถึง การเคล่ือนย้ายคน 
(People) สินคาั (Goods) หรือ บริการ (Services) จากต าแหน่งหน่ึงไปยงัอีกต าแหน่งหน่ึง ในกรณี
ของการเคล่ือนยา้ยคนนั้นจะเป็นเร่ืองของการขนส่งผูโ้ดยสารเสียเป็นส่วนใหญ่  
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เป้าหมายของการจัดการการขนส่ง 
 การจดัการขนส่งมีเป้าหมายหลกัหลายประการ เช่น 
           1) เพื่อลดตน้ทุน ถือเป็นเป้าหมายยอดนิยมของการจดัการดา้นโลจิสติกส์ทุกกิจกรรม 
รวมทั้งการขนส่งดว้ย ผูป้ระกอบการมกัจะตั้งเป้าหมายเป็นอนัดบัแรกวา่เม่ือมีการจดัการการขนส่ง
ท่ีดีจะตอ้งช่วยลดตน้ทุนของธุรกิจลงได ้โดยอาจจะเป็นค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง ค่าแรงงาน หรือค่า
บ ารุงรักษารถบรรทุก 
           2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน บริษทัขนส่งอาจตั้งเป้าหมายวา่เม่ือมีการจดัการการ
ขนส่งท่ีดีดว้ยจ านวนทรัพยากรท่ีเท่าเดิม ประสิทธิภาพการท างานจะสูงข้ึน เช่น จ านวนรถบรรทุก
และพนกังานเท่าเดิม แต่ส่งสินคา้ใหลู้กคา้ไดม้ากข้ึน เป็นตน้ 
           3) เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่ลูกคา้ บริษทัขนส่งอาจตั้งเป้าหมายวา่เม่ือจดัการ
การขนส่งไดดี้ ท าใหลู้กคา้มีความพอใจในบริการท่ีไดรั้บและยงัคงใชบ้ริการของบริษทัต่อไปใน
ภายภาคหนา้ 
           4) เพื่อลดระยะเวลา บริษทัขนส่งอาจตั้งเป้าหมายวา่เม่ือมีการจดัการการขนส่งท่ีดีจะ
สามารถส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ไดร้วดเร็วข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่รวดเร็วกวา่คู่แข่ง ผลิตภณัฑข์อง
ตนก็สามารถออกสู่ตลาดไดร้วดเร็วและแพร่หลายมากกวา่ผูแ้ข่งขนั 
 5) เพื่อเสริมสร้างรายไดใ้หเ้ป็นไปได ้บริษทัขนส่งอาจจะตั้งเป้าหมายวา่เม่ือมีการจดัการ
การขนส่งท่ีดีจะตอ้งสามารถสร้างรายไดเ้พิ่มใหแ้ก่บริษทัฯ ไม่วา่จะเป็นกลุ่มลูกคา้เดิมท่ียอมจ่าย
แพงข้ึน เพื่อแลกกบัการบริการท่ีรวดเร็วมากข้ึนพิเศษมากข้ึน หรือมีความละเอียดมากข้ึน หรือ
รายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ใหม่ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ            

6) เพื่อเพิ่มก าไรใหก้บับริษทัขนส่งลงทุนปรับปรุงระบบการจดัการในระบบการจดัการ
ใหม่ เพื่อตอ้งการเพิ่มผลก าไรของบริษทัฯ ก าไรเป็นผลพลอยไดจ้ากการท่ีจดัการลดตน้ทุนลง 
มุมมองเพื่อหวงัเพิ่มก าไร เพราะวา่เป็นการพิจารณาสองทางไปพร้อมๆ กนั คือ สร้างรายไดเ้พิ่มและ
ลดตน้ทุน ซ่ึงไม่ใช่เร่ืองท่ีจะท าไดง่้ายๆ ส าหรับบริษทัฯ ขนส่งทัว่ไป 
 7) เพื่อเพิ่มความปลอดภยัในการท างาน อาจจะไม่ใช่เป้าหมายหลกัส าหรับบริษทัขนส่งใน
การลงทุนปรับปรุงระบบการจดัการ แต่ก็มีความส าคญัไม่น้อย บริษทัขนส่งหลายแห่งแสดงสถิติ
ของช่วงเวลาต่อเน่ืองท่ีไม่มีอุบติัเหตุเกิดข้ึนใหพ้นกังานไดรั้บทราบโดยทัว่กนั 

ลกัษณะของผู้ขนส่งและบริการ 
 การขนส่งสามารถแบ่งออกเป็น  5  รูปแบบ คือ 
 1) การขนส่งทางถนน 
 2) การขนส่งทางรถไฟ 
 3) การขนส่งทางอากาศ 
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 4) การขนส่งทางน ้า 
 5) การขนส่งทางท่อ        
 สามารถเลือกรูปแบบในการขนส่งสินคา้รูปแบบไหนรูปแบบหน่ึงหรือมีการใชผ้สมผสาน
ระหวา่งการขนส่งหลายรูปแบบก็ไดเ้พื่อลดตน้ทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัส่งมากกว่า เช่น 
กิจการขนส่งพสัดุด่วนทางอากาศ สมาคมผูส่้งสินคา้ ตวัแทนรับจดัการขนส่ง เป็นตน้  
        การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในปัจจุบนัเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญัส าหรับการค้า
ระหว่างประเทศ เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีท าให้สินค้ามีการเคล่ือนยา้ยจากประเทศผูข้ายไปยงั
ประเทศผูซ้ื้อ ซ่ึงรูปแบบหลกัส าหรับการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศในปัจจุบนัประกอบไปดว้ย 
 1) การขนส่งทางทะเล (Sea Transportation) 
                      1.1 รูปแบบการขนส่งสินคา้ทางทะเลตามลกัษณะของสินคา้ สินคา้ท่ีขนส่งทาง
ทะเลมีความหลากหลายทางลกัษณะทั้งในส่วนของรูปร่าง ขนาด ปริมาตร และน ้ าหนกั ท าให้เกิด
รูปแบบการขนส่งท่ีแตกต่างกนัทั้งในส่วนของตวัเรือและการขนถ่ายสินคา้ โดยสามารถจ าแนกได ้
เป็น  3  กลุ่มดงัต่อไปน้ี 
 กลุ่มท่ี 1  สินคา้ทัว่ไป (General Cargo) 
 สินคา้โดยส่วนมากจะมีการจดัการหีบห่อสินคา้ท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากขนาดและน ้าหนกั
ของสินคา้ท่ีหลากหลาย ตั้งแต่การบรรจุใส่กล่องกระดาษ ลงัไม ้กระสอบ การวางสินคา้บนพาเลท 
มว้นเหล็ก ไมซุ้ง รถยนต ์ไปจนถึงเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ ซ่ึงการขนส่งในลกัษณะดงักล่าวจะถูก
เรียกวา่ “สินคา้ทัว่ไป” และใชเ้รือขนส่งสินคา้ทัว่ไป (General cargo vessel) หรือเรือ
เอนกประสงค ์(Multipurpose vessel) ซ่ึงมีระวางบรรทุกสินคา้ท่ีเป็นพื้นท่ีโล่งและแบ่งเป็นส่วนๆ
แต่จะออกแบบใหมี้ลกัษณะเป็นชั้นๆ เพื่อเพื่มพื้นท่ีในการวางสินคา้ใหม้ากข้ึน โดยมีฝาระวางบน
ดาดฟ้าเรือและระวางชั้นเพื่อขนถ่ายสินคา้ข้ึนลงเรือ 
 กลุ่มท่ี 2  สินคา้บรรจุตูค้อนเทนเนอร์ (Container)  
 การขนส่งสินคา้ในระบบคอนเทนเนอร์ คือการน าสินคา้บรรจุใส่ตูค้อนเทนเนอร์และขนส่ง
ทางทะเลโดยเรือบรรทุกตูค้อนเทนเนอร์ (Container Vessel) ซ่ึงการขนส่งในระบบคอนเทนเนอร์มี
ขอ้ดีเม่ือเปรียบเทียบกบักบัการขนส่งแบบสินคา้ทัว่ไปดงัน้ี 

·          สินค้าถูกบรรจุอยู่ในตู้บรรจุสินค้า ท าให้สินค้ามีความปลอดภยั โดยอตัราการสูญหาย
ระหวา่งการขนส่งลดลง 

·          ตูค้อนเทนเนอร์ (Container Box) ส าหรับบรรจุสินคา้มีขนาดท่ีเป็นมาตรฐานส่งผลให้การ
ขนถ่ายสินคา้ข้ึนลงเรือสามารถท าไดส้ะดวกรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 

·          การขนถ่ายท่ีรวดเร็วท าให้เรือขนส่งส่งสินคา้ไดร้วดเร็ว ท าให้ลดปัญหาความแออดัของเรือ 
ซ่ึงผูส่้งสินคา้ไดรั้บประโยชน์จากการไม่ถูกเรียกเก็บค่า Congestion Surcharge 
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·          ขนาดของตูบ้รรจุสินคา้ท่ีเป็นมาตรฐานส่งผลใหส้ามารถใชพ้ื้นท่ีของระวางบรรทุกของเรือ
ไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ท าใหต้น้ทุนต่อหน่วยของการขนส่งสินคา้ลดต ่าลง 

  กลุ่มท่ี 3  สินคา้เทกอง (Bulk) 
  สินคา้บางประเภทท่ีมีการซ้ือขายและขนส่งเป็นปริมาณมากๆ ต่อคร้ัง อาทิ สินคา้เกษตร
ประเภทพืชไร่ ขา้ว สินคา้อุตสหกรรมอยา่งเช่น ถ่านหิน สินแร่ น ้ามนัดิบ น ้ามนัส าเร็จรูป เคมี และ
ก๊าซเหลว เป็นตน้ และเน่ืองจากสินคา้เหล่าน้ีมีมูลค่าต่อหน่วยต ่าท าใหผู้ส่้งสินคา้นิยมขนส่งใน
ลกัษณะสินคา้เทกองและใชเ้รือสินคา้ท่ีมีขนาดใหญ่ท าการขนส่ง เพื่อใหมี้ตน้ทุนต่อหน่วยต ่าท่ีสุด 

 1.2 รูปแบบของการขนส่งสินคา้ทางทะเลตามลกัษณะของการให้บริการ ธุรกิจให้บริการ
การขนส่งสินคา้ทางทะเลในปัจจุบนั สามารถแบ่งประเภทตามลกัษณะการให้บริการไดเ้ป็น 2 กลุ่ม
ดงัต่อไปน้ี 
 กลุ่มท่ี 1  เรือประจ าเส้นทาง (Liner) 

 ธุรกิจเรือประจ าเส้นทาง (Liners) หมายถึง รูปแบบการให้บริการขนส่งสินคา้ทางทะเลท่ีมี
เส้นทางในการเดินเรือและก าหนดการเทียบท่าเรือแต่ละแห่งท่ีแน่นอนเหมือนเช่นการให้บริการ
ประจ าทาง ผูใ้ห้บริการขนส่งมีการก าหนดความถ่ีในการเดินเรือและการเขา้เทียบท่าอยา่งสม ่าเสมอ 
อยา่งเช่น ให้บริการในเส้นทางแหลมฉบงั-ฮ่องกง-โยโกฮามา โดยก าหนดเทียบท่าสเรือแหลมฉบงั
ทุกวนัองัคาร หรือให้บริการในเส้นทางกรุงเทพฯ สิงคโปร์ ก าหนดเทียบท่าเรือกรุงเทพทุกวนัพุธ
และวนัอาทิตย ์เป็นตน้ 
  การให้บริการในธุรกิจเรือประจ าเส้นทาง ผูใ้ห้บริการจ าเป็นตอ้งมีการจดัเตรียมเรือสินคา้
ในจ านวนท่ีสอดคล้องกับระยะเวลาในการเดินเรือ ความถ่ีในการให้บริการ และปริมาณสินค้า
ภายในเส้นทาง โดยผูใ้ห้บริการจะเปิดรับสินคา้จากผูส่้งสินคา้ (Shippers) จ านวนมากในการขนส่ง
แต่ละเท่ียวเรือ 

 กลุ่มท่ี 2   เรือจร (Tramp) 

  ประเภทของการขนส่งสินคา้ทางทะเลรูปแบบต่อมาคือ เรือจร (Tramp) ซ่ึงเป็นธุรกิจการ
รับจา้งเหมาล า ซ่ึงลกัษณะการให้บริการแบบเรือจรนั้น เรือขนส่งสินคา้จะวิ่งให้บริการระหว่าง
ท่าเรือต้นทางปลายทางตามค าสั่งของผูเ้ช่าเรือ (Charterer) โดยจะไม่มีเส้นทางประจ าตายตัว
แน่นอน มีลักษณะเหมือนเช่นการให้บริการของรถโดยสารไม่ประจ าทาง (Taxi) โดยมีการท า
สัญญาในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การเช่าเรือแบบรายเท่ียว (Voyage Charter) การเช่าเรือแบบมี
ก าหนดระยะเวลา (Time Charter) หรือตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัเป็นอยา่งอ่ืน 
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 การให้บริการธุรกิจเรือจรนั้น ผูใ้ชบ้ริการในตลาดเช่าเหมาเรือโดยส่วนมากเป็นผูส่้งสินคา้
รายใหญ่ หากเจา้ของเรือและผูต้้องการใช้บริการมีความมกัคุน้ หรืเคยใช้บริการกันมาก่อนหน้า 
อาจจะด าเนินการเช่าเรือไดโ้ดยตรง หมายถึงการติดต่อกนัเองระหวา่งเจา้ของเรือและเจา้ของสินคา้ 
เพื่อตกลงจดัท าสัญญาขนส่ง 

 ในทางตรงกนัขา้ม ในกรณีท่ีเจา้ของเรือและเจา้ของสินคา้ไม่รู้จกัคุน้เคยกนัมาก่อน และไม่
ทราบข้อมูลของตลาดในขณะท่ีต้องการเช่าเรือหรือมีระวางส าหรับการขนส่ง เจ้าของเรือและ
เจ้าของสินค้าจะด า เนินการติด ต่อ เพื่ อ เช่ า เรือผ่านน ายหน้ า  (Broker) ในตลาด เช่ า เหมา
เรือ (Chartering Market) โดยเจา้ของเรือจะเสนอขอ้มูลรายละเอียดและสถานะของเรือเขา้สู่ตลาด 
ในขณะท่ีผูท่ี้มีความต้องการใช้บริการขนส่งสินค้าจะแจ้งข้อมูลประเภทและสินค้า ตลอดจน
เส้นทางในการขนส่งเขา้สู่ตลาด และนายหน้าจะเป็นคนประสานงานเพื่อให้ความตอ้งการของทั้ง
สองฝ่ายบรรลุผลในท่ีสุด 

 การเลือกใชบ้ริการขนส่งสินคา้ทางทะเลระหวา่งประเทศจ าเป็นตอ้งพิจารณา คือ  

1. ลกัษณะ  

2. ปริมาณสินคา้  

เพื่อให้สามารถคดัเลือกรูปแบบการให้บริการขนส่งทางทะเลไดอ้ย่างเหมาะสมมากท่ีสุด 
ซ่ึงแมว้า่การใชบ้ริการในอุตสหกรรมเรือประจ าเส้นทางจะไดรั้บความนิยมจากผูส่้งสินคา้รายยอ่ย
โดยส่วนใหญ่ เน่ืองจากการใช้บริการมีความสะดวกและเหมาะสมกบัปริมาณสินคา้ท่ีขนส่ง แต่ผู ้
ส่งออกท่ีเป็นภาคอุตสหกรรมหรือธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่จะยงัคงนิยมใชบ้ริการในตลาดเรือจร 
เน่ืองจากขอ้ไดเ้ปรียบในดา้นปริมาณขนส่งและตน้ทุนการขนส่งต่อหน่วยท่ีต ่ากวา่ 

  2) การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation) 
 การขนส่งสินคา้ทางอากาศระหวา่งประเทศ เป็นรูปแบบการขนส่งท่ีสามารถขนส่งสินคา้
ไดร้วดเร็วมากท่ีสุด เน่ืองจากใชย้านพาหนะท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ยานพาหนะส าหรับการ
ขนส่งทางอากาศ สาเหตุท่ีการขนส่งทางอากาศไดรั้บความนิยมมากข้ึนอยา่งต่อเน่ืองมาจนถึง
ปัจจุบนั ท าใหป้ริมาณความตอ้งการเดินทางและการขนส่งสินคา้มีเพิ่มสูงข้ึน ผูใ้หบ้ริการจึงตอ้งการ
อากาศยานท่ีมีความสามารถในการรองรับผูโ้ดยสารและสินคา้มากข้ึน ท าใหผู้ผ้ลิตอากาศยานราย
ใหญ่ของโลกในปัจจุบนั มี 2 ราย คือ โบอ้ิง (Boeing) และแอร์บสั (Airbus) มีการพฒันาโครงสร้าง
ของอากาศยานท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน และพฒันาก าลงัเคร่ืองยนตใ์หส้ามารถเดินทางใหเ้ร็วข้ึนดว้ย
เช่นกนั การใหบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศมีรูปแบบท่ีคลา้ยคลึงกบัการขนส่งทางทะเล ไดแ้ก่ 
 1. การใหบ้ริการเท่ียวบินประจ าเส้นทาง (Airline) บริการขนส่งทางอากาศท่ีเกิดข้ึนจาก
ความตอ้งการบริการเดินทางระหวา่งประเทศท่ีสะดวก รวดเร็ว ของผูโ้ดยสาร และมีการจดัเตรียม
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พื้นท่ีของอากาศยานส าหรับการขนส่งสัมภาระของผูโ้ดยสาร อยา่งไรในบางเท่ียวบินก็มีจ  านวน
ผูโ้ดยสารไม่เตม็ และการออกแบบอากาศยานในปัจจุบนัสามารถเพื่มพื้นท่ีในการขนส่งสินคา้
ไดม้ากข้ึน ท าใหผู้ใ้หบ้ริการขนส่งทางอากาศนิยมใหบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศในเท่ียวบิน
ส าหรับการขนส่งผูโ้ดยสาร เพื่อใหส้ามารถใชป้ระโยชน์จากอากาศยานมากท่ีสุด 
 2. การใหบ้ริการเท่ียวบินเช่าเหมาล า (Charter Freight) กรณีของเส้นทางท่ีมีปริมาณความ
ตอ้งการขนส่งสินคา้ทางอากาศจ านวนมาก การใชบ้ริการขนส่งสินคา้ไปกบัอากาศยานท่ีขนส่ง
ผูโ้ดยสารเป็นหลกัอาจไม่เพียงพอ ผูใ้หบ้ริการจ านวนมากจึงมีการเพิ่มเท่ียวบินส าหรับการขนส่ง
สินคา้โดยเฉพาะ เพื่อใหบ้ริการการขนส่งสินคา้ในเส้นทาง  ซ่ึงปัจจุบนัการใหบ้ริการเท่ียวบิน
ส าหรับการขนส่งสินคา้โดยเฉพาะไดรั้บความนิยมเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ผูใ้หบ้ริการขนส่งทาง
อากาศ หรือสายการบินจ านวนมาก มีการขยายขอบเขตของธุรกิจในส่วนน้ีเพิ่มมากข้ึน 
 3. การใหบ้ริการขนส่งเร่งด่วน (Courier) รูปแบบการใหบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศ
ประเภทสุดทา้ยคือบริการขนส่งเร่งด่วน ซ่ึงหมายถึงการใหบ้ริการโดยมีการรับประกนัเวลาในการ
ส่งมอบสินคา้หรือวสัดุใหก้บัผูรั้บสินคา้ท่ีประเทศปลายทาง ดงันั้นการใหบ้ริการขนส่งเร่งด่วนจึง
จ าเป็นตอ้งมีระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพสูงตลอดกระบวนการเพื่อใหส้ามารถจดัส่ง
สินคา้หรือวสัดุไดท้นัตามท่ีก าหนด ซ่ึงในปัจจุบนัผูใ้หบ้ริการขนส่งเร่งด่วนยงัคงมีอยูน่อ้ยราย 
 บทบาทและความส าคญัของการขนส่งสินคา้ทางอากาศส าหรับธุรกิจระหวา่งประเทศ  
 1.  ใชใ้นการขนส่งสินคา้ทางอากาศเพื่อลดปริมาณการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั 
  2.  ใชก้ารขนส่งสินคา้ทางอากาศส าหรับการส่งมอบสินคา้ล่าชา้ 
 3.  ใชก้ารขนส่งสินคา้ทางอากาศส าหรับเพิ่มโอกาสทางการคา้ 
 4.  ใชก้ารส่งสินคา้ทางอากาศส าหรับการขนส่งสินคา้มูลค่าสูง 
 5.  ใชก้ารขนส่งสินคา้ทางอากาศส าหรับการขนส่งสินคา้ท่ีตอ้งการดูแลรักษาเป็นกรณี
พิเศษ เพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสียหายต่อตวัสินคา้ 
 3)การขนส่งทางบก (Land Transportation) 
 การขนส่งสินค้าทางบกระหว่างประเทศ สามารถแยกกล่าวได้เป็น 2 ส่วนดังต่อไปน้ี 
  3.1 การขนส่งทางถนน (Road Transportation)  
   เป็นการขนส่งท่ีพบไดท้ัว่ไปเน่ืองจากเส้นทางการขนส่งทางถนนมีการพฒันาเป็น
อย่างดีในภูมิภาคของโลก โดยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเป็นหน้าท่ีของภาครัฐ และ
ยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งสินคา้ทางถนน ซ่ึงไดแ้ก่รถบรรทุกท่ีมีหลากหลายขนาดให้เลือกใช ้
ท าให้การลงทุนของภาคเอกชนส าหรับการขนส่งสินคา้ทางถนนสามารถท าไดง่้ายเน่ืองจากมูลค่า
ของรถบรรทุกไม่สูงมากนกั ปริมาณของผูใ้หบ้ริการขนส่งทางถนนจึงมีจ านวนมากข้ึน 
  3.2 การขนส่งระบบราง (Rail Transportation)  
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  การขนส่งส าหรับประเทศท่ีมีพื้นท่ีกวา้งใหญ่ เช่น สหรัฐอเมริกา หรือรัสเซีย ซ่ึงการขนส่ง
สินคา้โดยใชรู้ปแบบการขนส่งประเภทอ่ืนๆ เช่นการขนส่งทางถนน จะก่อใหเ้กิดตน้ทุนสูงโดน
เฉพาะค่าเช้ือเพลิง โดยเม่ือการขนส่งระบบรางสามารถประหยดัไดม้ากกวา่ 
การขนส่งสินคา้ทางบกระหวา่งประเทศจะมีลกัษณะการใชป้ระโยชน์ดงัต่อไปน้ี 
 1. การขนส่งแบบ Door-to-Door 
           2. การขนส่งแบบ Land-Bridge และ Mini Land-Bridge 
           3. การขนส่งส าหรับการคา้ชายแดน 

 4. การขนส่งส าหรับการคา้ผา่นแดน 
 

 



 

 

บทที ่3  

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและสถานทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 บริษทัเอน็อาร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ์ จ  ากดั ( มหาชน )  

 NR INSTANT PRODUCE CO.,LTD. 

ตั้งอยูท่ี่  99/1 หมู่ 4 ต าบลแคราย อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร 74110 

โทร 063-267-8855   E- MAIL : DOMESTIC@NRINSTANTPRODUCE.NET 

 

 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ี บริษทัเอน็อาร์ อินสแตนท ์โปรดิซ์ จ  ากดั ( มหาชน ) 

 

 

 

NR INSTANT 

PRODUCE 

mailto:DOMESTIC@NRINSTANTPRODUCE.NET
mailto:DOMESTIC@NRINSTANTPRODUCE.NET
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ 

 บริษทัเอ็นอาร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ์ จ  ากดั  ( มหาชน ) คือ ผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายอาหารชั้น
น าในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ในประเทศไทยและก่อตั้งแบรนดอ์นัเป็นเอกลกัษณ์ สินคา้ไพรเวท 
เลเบล และการน าวตัถุดิบบรรจุลงในบรรจุภณัฑ ์ 
 จากจุดเร่ิมตน้ของโรงงานเล็กๆ ทางบริษทัไดพ้ฒันามาสู่ธุรกิจนานาชาติมูลค่าหลายลา้น
บาท ดว้ยกลยุทธ์ท่ีจะประสบความส าเร็จในการผลิตสินคา้คุณภาพดี ขณะน้ีภายใตก้ารดูแลใหม่ของ 
ฮัตตัน แคปปิตอล พาทเนอร์       ( HATTON CAPITAL PARTNERS ) องค์กรการลงทุนจาก
ฮ่องกงในวงการอาหารและการเกษตร บริษทัเอน็อาร์ อินสแตนทโ์ปรดิวซ์ จ  ากดั ( มหาชน ) มีความ
มัน่ใจวา่โอกาสในทุนการผลิตคร้ังน้ีจะมอบทรัพยสิ์นท่ีจ าเป็นในการด ารงการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนของ
บริษทัในอนาคตได ้
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีอุดมไปดว้ยวฒันธรรม ผืนดินท่ีอุดมสมบูรณ์ ถ่ินท่ีตั้งอนัเป็นท่ี
ตอ้งการและเป็นชาติท่ีมีความรู้จกัเก่ียวกบัรสชาติและช่ืนชอบในอาหารเป็นอยา่งดี อาหารท่ีมีความ
เป็นเอกลกัษณ์ อร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการและดีต่อสุขภาพ สรรพคุณเหล่าน้ีมาจากรากฐานความ
เช่ือของทางบริษัทท่ีจะสร้างประสบการณ์  ความสุขท่ีย ั่งยืนในการรับประทานอาหาร ใน
ขณะเดียวกนักบัการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูค้นไปทัว่โลก ดว้ยพื้นท่ีการผลิตกวา่ 10,000 ตารางเมตร 
ในพื้นท่ีโรงงานท่ีล ้าสมยั และกระบวนการเคร่ืองมือการผลิตท่ีมีความทนัสมยั ในปัจจุบนัธุรกิจของ
บริษทัฯ สามารถแบ่งได ้2 กลุ่ม 
1. กลุ่มธุรกิจท่ีมีแบรนดสิ์นคา้เป็นของตวัเอง  เช่น 

• LEE BRAND มีการผลิตอาหารส าเร็จรูป เช่น ซุป , ซอส , กุง้บดปูบด 
• POR KWAN BRAND มีการผลิตอาหารส าเร็จรูป เช่น ซุปเวียดนาม , แกงกะหร่ี , 

น ้าพริกต่างๆ 
• DEDE BRAND มีการผลิตเคร่ืองด่ืมส าเร็จรูป เช่น น ้ าใบบวับก , น ้ าใบเตย , ผงชา

ไทย , ผงชานมไข่มุก 
2. กลุ่มธุรกิจ OEM ( Original Equipment Manufacturer ) คือ ผูรั้บจา้งผลิตสินคา้ใหก้บับริษทัท่ีจะ

ไปขายในแบรนดข์องตวัเอง 

• TOUCH OF THAI BRAND มีการผลิตอาหารส าเร็จรูป เช่น ผงแกงกะหร่ี 

• NARA BRAND มีการผลิตอาหารส าเร็จรูป เช่น เคร่ืองด่ืม , ซอส , น ้าพริก 
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3.3 รูปแบบการจัดการองค์การและการบริหารขององค์การ 

 

 

รูปภาพท่ี 3.2 รูปแบบโครงสร้างองคก์ร บริษทั เอน็อาร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ์ จ  ากดั ( มหาชน ) 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท

ฝ่ายบคุคล

ฝ่ายจดัซือ้ ฝ่ายการตลาด

ฝ่ายบญัชี

ฝ่ายการผลิต

คลงัสินค้า

สง่ออก ( ณฐักลุ)

กรรมการผู้จดัการใหญ่
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

นางสาวณฐักุล  แป้นแกว้  ไดรั้บมอบหมายในต าแหน่งส่งออกต่างประเทศ  ฝ่ายการตลาด

ต่างประเทศ  โดยมีหนา้ท่ีดงัน้ี 

 3.4.1  รับออเดอร์การสั่งซ้ือจากอีเมล  

 3.4.2  เม่ือรับออเดอร์การสั่งซ้ือมา ตอ้งท าการตรวจสอบความถูกตอ้งออเดอร์ท่ีลูกคา้ไดส้ั่ง 

เม่ือถูกตอ้งแลว้ท าเอกสารออเดอร์ 

 3.4.3  พอไดรั้บออเดอร์ท่ีถูกตอ้งแลว้ตอ้งน ามาค านวณตู ้เพื่อตรวจเช็คความพอดีของสินคา้

ท่ีจะตอ้งท าการขนส่ง 

 3.4.4  ท าเอกสาร PI ( PROFORMA INVOICE ) ใหก้บัลูกคา้และตอ้งน าไปส่งใหก้บัลูกคา้

คอนเฟิร์มยอดการสั่งซ้ือ 

 3.4.5  หากวา่มีการส่งออกไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา จะตอ้งท าเอกสาร ISF 10+2   

( Import Security Filling ) เป็นเอกสารเก่ียวกบัมาตรการดา้นความปลอดภยัในการขนส่งสินคา้

ส่งไปใหก้บักรมศุลกากรสหภาพยโุรป 

 3.4.6  ท าเอกสารการเดินพิธีการศุลกากรขาออก เพื่อเป็นการรายงานวา่ส่งสินคา้อะไร ท่ี

ไหน เม่ือไหร่ 

 3.4.7  หากวา่ลูกคา้มีการสั่งซ้ืออาหารท่ีมีส่วนผสมกบัเน้ือสัตว ์สัตวปี์ก ตอ้งท าเอกสารขอ

ใบรับรอง HEALTH CERTIFICATE เพื่อเป็นการยนืยนัวา่สินคา้มีความสะอาด ไม่เป็นอนัตรายต่อ

ผูบ้ริโภค และปราศจากโรค 

 3.4.8  ท าเอกสารใบก ากบัสินคา้,ใบก ากบัการบรรจุหีบห่อ 

 3.4.9  เม่ือท าเสร็จแลว้จึงจะน าเอกสารทั้งหมดไปใหก้บัเจา้หนา้ท่ีในแผนกไดต้รวจสอบ

ความถูกตอ้ง 
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3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

 คุณมนสิการ    สมแจ ้  ต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายขายต่างประเทศ 

3.6  ระยะเวลาปฏบิัติงาน 

 ระยะเวลาการปฏิบติัสหกิจเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึง วนัท่ี 30 สิงหาคม 2561 

3.7  ขั้นตอนและวธิีปฏบิัติงาน 

  3.7.1 ก าหนดหวัขอ้โครงงาน ท าการปรึกษาระหวา่งพนกังานท่ีปรึกษาและอาจารยท่ี์

ปรึกษา 

 3.7.2 เก็บรวบรวมขอ้มูล และปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษาถึงขั้นตอนการท างานต่างๆ และ

บนัทึกลงในสมุด ถ่ายรูปการปฏิบติังาน   

 3.7.3 ศึกษาการท างานภายในแผนก โดยมีพนกังานท่ีปรึกษาแนะน าพร้อมทั้งสอนการใช้

โปรแกรมต่างๆ เพื่อลดการท างานท่ีผดิพลาดและท าใหมี้ความแม่นย  าข้ึน 

 3.7.4 รวบรวมขอ้มูลท่ีไดบ้นัทึกไวแ้ละท าเป็นเอกสารท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 

 3.7.5 จดัท ารายงาน น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการท างานจริงมาเขียนเป็นรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. 61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 

1.ปรึกษาประเด็นในการก าหนดหัวขอ้การ

ท าโครงงาน 

    

2.สอบถามขอ้มูลและเสนอหวัขอ้     

3.หาขอ้มูลเพิ่มเติมจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ     

4.รวบรวมและวเิคราะห์ผล     

5.สรุปผลและแจกแจงเอกสาร     

ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

 

3.8  อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช ้

 3.8.1 กลอ้งถ่ายรูปจากโทรศพัทมื์อถือ 

 3.8.2 SOFTWARE คอมพิวเตอร์ท่ีใช ้

- MICROSOFT WORD  ส าหรับท ารูปเล่มรายงาน 

- MICROSOFT POWERPOINT ส าหรับน าเสนอรายงาน 

- PAINT  ส าหรับการตดัภาพท ารูปเล่ม 

- ADOBE PHOTOSHOP ส าหรับการตดัต่อวิดีโอ 

- GOOGLE CHROME ส าหรับการหาขอ้มูล 

3.8.3 SOFTWARE ของบริษทัเอน็อาร์ อินสแตนทโ์ปรดิวซ์ จ  ากดั ( มหาชน ) 

- MICROSOFT EXCEL ส าหรับการท าเอกสารส่งออก 

- MICROSOFT OUTLOOK  ส าหรับการรับออเดอร์จากลูกคา้ 

 

 



 

 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงการ 

     การส่งออก ถือว่าเป็นกระบวนการท่ีส าคญัในการท าการส่งออกของผลิตภัณฑ์ การด าเนิน
ขั้นตอนให้ส่งออกได้ตรงตามเวลาท่ีลูกคา้ก าหนด  ดังนั้น บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ 
จ  ากดั ( มหาชน ) มีขั้นตอนการส่งออกท่ีมีระเบียบแบบแผน มีกฎระเบียบท่ีเคร่งครัดกบัพนกังานทุก
คนท่ีตอ้งปฏิบติัตาม เพื่อเป็นการป้องกนัความผดิพลาด ใหก้บับริษทัมากท่ีสุด 

     การส่งออกผลิตภณัฑ์อาหารส าเร็จรูปของบริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ์ จ  ากดั ( มหาชน )  
มีการน าเทคโนโลยดีา้นการผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพ และมีมาตรฐานความปลอดภยัค่อนขา้งมาก ทาง
บริษทัฯ ไดมี้การพฒันาความสามารถในการผลิตบรรจุ และลงฉลากให้กบัแบรนด์ของลูกคา้ไดอี้ก
ดว้ย ในการท าเอกสารส่งออกผลิตภณัฑอ์าหารส าเร็จรูปมีขั้นตอนในการท า ดงัน้ี 

 4.1 ข้ันตอนการส่งออกผลติภัณฑ์อาหารส าเร็จรูป 

 

 

 

  รูปภาพท่ี 4.1 ภาพรวมขั้นตอนการด าเนินงานแผนกการส่งออกต่างประเทศ 

  

1.รับออเดอร์
จากลูกคา้โดย 

e-mail

2.ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง
ออเดอร์ของ

ลูกคา้

3.ค านวณตู้

- ไดพ้อดีตู ้ท า PI 
ส่งลูกคา้คอนเฟิร์ม

4.ท า PI 
หลงัจากไดรั้บ
ออเดอร์จาก

ลูกคา้

5.ส่ง ISF 
10+2

6.เดินพิธีการ 
ใบก ากบัตู้

7.ท าเอกสาร
ขอยืน่ 

Health 
Cer. 

8.ท าเอกสารส่งออก

- Invoice

- Packing List

- Certificates ( 
Health Cer. )
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ขั้นตอนและรายละเอยีดการปฏบิัติงานสหกจิศึกษา 

4.1.1 ได้รับ E-mail การสั่งซ้ือจากลูกค้าผ่านทางหัวหน้าแผนก เม่ือได้รับออเดอร์มา 
หวัหนา้แผนกจะท าการส่งต่อไปใหก้บัเจา้หนา้ท่ีต่อไป 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.2 เป็นภาพท่ีไดรั้บ E-mail ค าสั่งซ้ือจากทางลูกคา้ 
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4.1.2 ตรวจสอบความถูกต้องเก่ียวกับออเดอร์ของลูกค้าว่าถูกต้องแล้ว เช่น ราคาและ
จ านวนของสินคา้ท่ีสั่งซ้ือ เง่ือนไขการช าระเงิน  

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.3 ORDER ท่ีลูกคา้ท าการสั่งซ้ือ 
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4.1.3 ท าการค านวณตูสิ้นคา้  

 - เม่ือมีการค านวณสินคา้นั้นไดต้รงตามขนาดตูค้อนเทนเนอร์พอดี จึงท าใบเอกสาร  

PI ( PROFORMA INVOICE ) คือ เอกสารท่ีใช้ในการเสนอราคา และเง่ือนไขในการ
จ่ายเงิน ส่งไปใหก้บัลูกคา้ไดค้อนเฟิร์มการสั่งซ้ือสินคา้ 

-ถา้หากมีจ านวนสินคา้ขาดหรือเกิน จะส่ง PI ( PROFORMA INVOICE ) กลบัคืนให้ลูกคา้
ไดต้ดัสินใจการสั่งซ้ืออีกคร้ังหน่ึง 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.4 การท าเอกสารค านวณตูส่้งสินคา้ 
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4.1.4 หลังจากได้ท าการค านวณตู้การขนส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปในการ
ส่งออกผลิตภณัฑ ์คือ การท าใบก ากบัสินคา้ ( PROFORMA INVOICE )  

 PROFORMA INVOICE คือ เอกสารแสดงรายละเอียดสินคา้ ราคา แจง้ให้กบัลูกคา้ทราบ
ก่อนว่าเป็นสินคา้ท่ีตอ้งการหรือไม่ โดยจะแสดงราคา จ านวน วนัเวลาท่ีผลิต เง่ือนไขในการโอน
เงิน ในรูปภาพท่ี 4.4 มีการช าระเงินแบบ LETTER OF CREDIT หรือท่ีนิยมเรียกว่า L/C เป็นการ
ช าระค่าสินค้าผ่านธนาคารวิธีหน่ึง ซ่ึงเป็นวิธีท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด เพราะเป็นวิธีเดียวท่ีมี
หลกัประกนัพอท่ีจะเช่ือไดว้า่ ผูข้ายสินคา้จะไดรั้บเงินค่าสินคา้เม่ือไดส่้งมอบสินคา้ลงเรือ และผูซ้ื้อ
สินคา้จะไดรั้บสินคา้เม่ือจ่ายเงินค่าสินคา้หรือผูน้ าเขา้ ในกรณีท่ีผูน้ าเขา้สั่งซ้ือสินคา้ วตัถุดิบ หรือ
เคร่ืองจกัรจากต่างประเทศโดยเลือกใช้วิธีการช าระเงินแบบ L/C โดยผูน้ าเขา้สามารถติดต่อขอใช้
บริการเปิด L/C กบัธนาคารได ้ซ่ึงเม่ือธนาคารเปิด L/C ไปแลว้ ธนาคารจะมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้ง
ช าระเงินทนัที (L/C at Sight) หรือช าระเงินในอนาคต (L/C Terms) ให้แก่ธนาคารของผูส่้งออกใน
ต่างประเทศ เม่ือไดรั้บเอกสารถูกตอ้งและครบถว้นตามเง่ือนไขของ L/C 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.5 เป็นเอกสารของ PI ( PROFORMA INVOICE ) 
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4.1.5 หากมีการส่งสินคา้ไปท่ีโซนอเมริกาจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าเอกสาร ISF 10+2 เป็นการยื่น
เอกสารขาเขา้เร่ืองความปลอดภยัในการขนส่งสินคา้ 

 ISF 10+2  คือ การก าหนดให้ผูส่้งออกและเรือบรรทุกสินคา้ส่งข่อมูลเก่ียวกบัสินคา้มาให้
ทางอิ เล็กทรอนิกส์อย่างน้อยเป็นเวลา 24 ชม . ก่อนท่ี เรือบรรทุกสินค้าจะส่งสินค้าไปย ัง
สหรัฐอเมริกา ผูน้ าเขา้สินคา้จะตอ้งน าเอกสารน าเขา้เก่ียวกบัส่วนประกอบและเรือบรรทุกสินคา้
ทั้งหมดไปยงัหน่วยงาน 

 

 

รูปภาพท่ี 4.6 ตวัอยา่งแบบฟอร์มเอกสาร ISF 10+2 
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4.1.6 เม่ือท าเอกสาร PI เรียบร้อยแลว้ขั้นตอนต่อไป คือ การเดินพิธีการศุลกากร เป็นการท า
เอกสารวา่มีสินคา้อะไรบา้ง ใครเป็นผูส่้งออก และส่งไปท่ีไหน  

 พิธีการศุลกากร คือ บริการเดินพิธีการศุลกากรขาออกสินคา้ท่ีส่งออกจากประเทศไทย ตอ้ง
ผา่นพิธีการศุลกากรขาออก เคลียร์ภาษีหรืออากรขาออก ซ่ึงเป็นการรายงานต่อเจา้หนา้ท่ีศุลกากร 

 

 

รูปภาพท่ี 4.7 แบบฟอร์มเอกสารการเดินพิธีการศุลกากร 
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4.1.7 หากมีการส่งผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนประกอบเก่ียวกบัเน้ือสัตว ์จะตอ้งท าเอกสารขอยื่น 
HEALTH CERTIFICATE ไปยืน่ใหก้บักรมประมง 

 HEALTH CERTIFICATE  คือ  การอออกใบรับรองท่ีกรมประมงได้ก าหนดหลกัเกณฑ์
และวิธีการรับรองสินคา้สัตวปี์ก เน้ือสัตวส่์งออกว่ามีความสะอาด ปลอดภยักบัผูบ้ริโภค เพื่อให้
โรงงานและผลิตภณัฑไ์ดม้าตรฐานสากล 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.8 แบบฟอร์มใบรับรองเอกสาร HEALTH CERTIFICATE 
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4.1.7 ขั้นตอนสุดทา้ยในการด าเนินงานการส่งออกผลิตภณัฑ์อาหารส าเร็จรูป เป็นการท า
เอกสารส่งออก เช่นใบก ากบัสินคา้ ( INVOICE ) , ใบก ากบัการบรรจุหีบห่อ ( PACKING LIST )
เม่ือท าเสร็จแลว้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกมารวมกนัแลว้ท าการสั่งผลิตสินคา้ใหก้บัฝ่ายการผลิต 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.9 แบบฟอร์มเอกสารใบก ากบัสินคา้ ( INVOICE ) 

 

 

 

 



30 
 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.10 แบบฟอร์มเอกสารใบก ากบัการบรรจุหีบห่อ ( PACKING LIST ) 

 

 

 

 

   



 
 

 

บทที ่5  

สรุปผลโครงงานและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

        5.1.1 สรุปผลโครงงานเร่ือง “การจดัเอกสารส่งออกอาหารส าเร็จรูป” สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

          จากการท่ีผูค้ณะจดัท าได้ไปปฏิบติังานสหกิจศึกษาในแผนกส่งออกต่างประเทศ ณ บริษทั 
เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จ  ากัด ( มหาชน ) ท าให้สามารถเรียนรู้ เข้าใจการท างานและ
รายละเอียดต่างๆในการท าเอกสาร หรือเอกสารท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการส่งออกสินคา้ไดม้ากยิง่ข้ึน 
และไดเ้ห็นถึงปัญหาในการท างานของฝ่ายส่งออกต่างประเทศ คณะผูจ้ดัท าจึงไดมี้การเสนอแนว
ทางการแกไ้ขในเร่ืองของการจดัระบบในการผลิตสินคา้ การส่งออกสินคา้ ให้มีความเป็นระเบียบ
มากข้ึน จะสามารถเพิ่มความรวดเร็วในการท างานไดม้ากข้ึน รวมถึงการปฏิบติังานในคร้ังน้ี ตรง
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวแ้ละยงัก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสถานประกอบการ ท าให้เจา้หนา้ท่ีถ่ายทอด
ทกัษะประสบการณ์ใหผู้อ่ื้นไดง่้ายข้ึน 

 5.1.2 ขอ้จ ากดัและปัญหาของโครงงาน 

  5.1.2.1 ขอ้มูลเอกสารบางอยา่งไม่สามารถน าเผยแพร่ได ้

  5.1.2.2 ขั้นตอนในการจดัท าเอกสารส่งออกสินคา้มีรายละเอียดท่ีมาก 

  5.1.2.3 ปัญหาในการเก็บเอกสาร สูญหาย ไม่ครบ 

  5.1.2.4 ในการท าเอกสารจะตอ้งมีความความละเอียดรอบคอบ 

 5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 

  5.1.3.1 เน่ืองจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใชง้าน จึงเกิดการล่าชา้ใน
การท างาน 

  5.1.3.2 จะตอ้งมีความรอบคอบในการท างาน เพื่อลดความเส่ียงหรือความผดิพลาด
ของการท างาน 

  5.1.3.3 ควรมีการส่ือสารกันระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้มากข้ึน เพื่อความ
เขา้ใจของการท างาน 
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5.2 สรุปผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

  5.2.1.1 ได้เรียนรู้เก่ียวกับโครงสร้างและหลักการท างานของบริษัท เอ็นอาร์ 
อินสแตนท ์โปรดิวซ์ จ  ากดั ( มหาชน ) 

  5.2.1.2 ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการท างานต่างๆ และยงัได้ทราบถงบทบาท หน้าท่ี 
และความส าคญัของการท างาน 

  5.2.1.3 ไดเ้รียนรู้รายละเอียดของการปฏิบติังานจริง 

  5.2.1.4 ไดเ้รียนรู้การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

  5.2.1.5 ไดเ้รียนรู้การจดัการกบัเวลาการท างาน 

 5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

  5.2.2.1 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท างานไม่ครบต่อการใชง้าน ท าใหเ้กิดความล่าชา้ 

  5.2.2.2 เอกสารมีความผิดพลาด ท าให้ไม่สามารถส่งสินค้าไปได้ตามเวลาท่ี
ก าหนด 

  5.2.2.3 มีการส่ือสารท่ีผดิพลาด ท าใหง้านไม่ตรงตามท่ีลูกคา้ ตอ้งการ 

 5.2.3 ขอ้เสนอแนะ  

  5.2.3.1 ควรมีการจดัอุปกรณ์การท างานใหเ้พียงพอกบัหน่วยงานต่างๆ 

  5.2.3.2 ควรศึกษาข้อมูลและขั้นตอนในการท างานของสถานประกอบการ ท า
ความเขา้ใจการท างาน และตั้งใจปฏิบติังานตามค าแนะน าใหดี้ท่ีสุด 
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ภาคผนวก 

 

 
 

 



 

 

รูปภาพแสดงการปฏบัิติงานสหกจิ 

 
รูปภาพท่ี 1 การท าเอกสาร INVOICE , PACKING LIST ในคอมพิวเตอร์ 

 

 

รูปภาพท่ี 2 การคดัแยกเอกสารของลูกคา้แต่ละราย 



 

 

 

รูปภาพท่ี 3 การจดัการเอกสารการส่งออกแลว้ส่งใหก้บัแผนกบญัชี 

 

 

รูปภาพท่ี 4 การบนัทึกขอ้มูลใบก ากบัสินคา้ ( PORFORMA INVOICE ) 



 

 

ภาพตัวอย่างผลติภัณฑ์ 

 

รูปท่ี 1 การวดัขนาดไซส์กล่องของแต่ละชนิด 

 

 

รูปภาพท่ี 2 ตวัอยา่งผลิตภณัฑ ์น ้าเมด็แมงลกัผสมน ้าผึ้ง 



 

 

 

รูปภาพท่ี 3 ตวัอยา่งผลิตภณัฑ ์ซอสผดัพริกไทยด า 

 

 

รูปภาพท่ี 4 ตวัอยา่งผลิตภณัฑ ์น ้าปลา 



 

 

 

รูปภาพท่ี 5 ตวัอยา่งผลิตภณัฑ ์ซอสพริกศรีราชา 

 

 

รูปภาพท่ี 6 ตวัอยา่งผลิตภณัฑ ์ขา้วแคลอร่ีต ่า 
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