
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการส่งออกแบบไม่มีมูลค่าทางการคา้ (FOC) ดว้ยระบบ Automated Invoice  
โดย Microsoft Excel และ VBA   

นางสาวกวินนาถ จนัทศรี 60090145 การคา้ระหวา่งประเทศและการจดัการดลจิสติกส์ 
อาจารยผ์รณกษม อินทรทตั 

บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการท างานและ ลดความผิดพลาดในกระบวนการ

ส่งออกแบบ Free of Charge (FOC) ซ่ึงค านึงถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการเพื่อน ามาหาแนวทางในการแกไ้ข 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน โดยท าศึกษากระบวนการในแต่ละขั้นตอนเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและหา
แนวทางในการแกไ้ข เพื่อความผดิพลาดในกระบวนการส่งออกแบบ Free of Charge (FOC) 
 จากกการศึกษาขั้นตอนการส่งออกแบบ FOC มี 3 ประเดน็หลกัๆ คือการรวบรวมขอ้มูล ปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 การวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างกระบวนการส่งออก และ 
เสนอแนวทางการแกปั้ญหาโดยการจดัท าระบบ Atomated Invoice โดยประยกุตใ์ช ้Microsoft Excel และ Visual 
Basic for Applications (VBA) ในการจดัท าระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหก้บักระบวนการส่งออกแบบ Free of 
Charge (FOC) 
 จากการรวบรวมขอ้มูลกระบวนการส่งออกแบบ FOC และปัญหาท่ีเกิดข้ึน พบว่าปัญหาท่ีมีผลกระทบ
ร้ายแรงท่ีสุดควรแกไ้ขก่อน นัน่คือการจดัท า invoice แบบ manual ท าใหเ้กิดความผิดพลาดท่ีมีผลกระทบและใช้
เวลาในการแกไ้ขเป้นระยะเวลานาน ผูว้ิจยัมีการเสนอแนวทางการแกไ้ขโดยการน าระบบ Automated Invoice 
เขา้มาใช้ เพื่อช่วยลดความผิดพลาดท่ีเกิดจากกระบวนการดงักล่าว และสามารถลดระยะเวลาในขั้นตอนการ
จดัท า invoice ได ้ท าใหเ้พิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการส่งออกแบบ FOC ส่งผลใหค้วามผิดพลาดลดลงและมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
1.บทน ำ (INTRODUCTION) 

การส่งออกถือเป็นส่ิงส าคญัมากส าหรับอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบนั หลายๆองคก์รให้ความส าคญักบั
การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการท างานในทุกภาพส่วนรวมไปถึงการแข่งขนัดา้นการส่งออก โดยหา
วิธีการจดัการกบัตน้ทุนหรือกระบวนการท างานเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการผลิตสินคา้ ทางผูจ้ดัท าเล็งเห็นความ
ส าคญัท่ีจะพฒันาและเพิ่มศกัยภาพ ในการส่งออกสินคา้ไปต่างประเทศ โดยมองภาพรวมในขั้นตอนการส่งออก 
ทั้งในดา้นปัจจยัและสาเหตุของของปัญหายงัมีบางขั้นตอนท่ีมีการท างานแบบ manual อยู่ซ่ึงเป็นสาเหตุส าคญั
ของการเกิดความผิดพลาดในกระบวนการส่งออกแบบ FOC และควรมีแนวทางการแก้ไขในส่วนน้ีให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อเพิ่มความได้เปรียบให้กับอุตสาหกรรมและลดความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองในอนาคต 



2.กำรทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 
กำรส่งออก (export) หมายถึง การจดัส่งสินคา้และบริการจากตน้ทางสู่ปลายทางทั้งทางบก ทางน ้าหรือ

ทางอากาศ โดยผูส่้งสินคา้หรือบริการออกเรียกว่า “ผูส่้งออก” ส่วนในทางการคา้ระหว่างประเทศ การส่งออก
หมายถึง การขายสินคา้และบริการในประเทศไปสู่ตลาดอ่ืน (ตลาดสากล)   

ควำมส ำคัญของกำรส่งออก ธุรกิจภาคการส่งออกของไทย มีอตัราการขยายตวัท่ีสูงและรวดเร็วมาก ซ่ึง
เป็นกลไกส าคญัหน่ึงท่ีผลกัดนัให้เศรษฐกิจของประเทศมีอตัราการขยายตวัอยู่ในระดบัสูง นบัว่าเป็นธุรกิจอีก
แขนงหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อผูป้ระกอบการเองและประเทศชาติ เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีสามารถน า เงินตรา
ต่างประเทศเขา้มาสู่ประเทศไทยเราเป็นจ านวนมากในปีหน่ึง ๆ และรายไดเ้หล่าน้ีก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีถูกน า มาใช้
พฒันาและแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน 

กำรเดนิพธีิกำรขำออก ในการส่งออกสินคา้ ผูส่้งออกกจ็ะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศ
ท่ีกรมศุลกากรและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการส่งออกก าหนดไวใ้หค้รบถว้น เช่นเดียวกบัการน าเขา้ โดยมี
การจดัเตรียมเอกสาร และปฏิบติัตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการส่งออกสินคา้ 

BOI (Board of Investment) หรือ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นหน่วยงานท่ีช่วย
ส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
อีกทั้งยงัดึงดูดใหน้กัลงทุนต่างชาติมาลงทุนในประเทศเพิ่มมากข้ึน ถือเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจตลอดจนถึงการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดยการใหสิ้ทธิประโยชน์ต่าง ๆกบันกัลงทุนท่ีสนใจใหป้ระเทศไทยเป็นฐานในการผลิตและ
ส่งออก 

กำรส่งออกแบบสุทธิน ำกลับ หมายถึง ส่งออกไปซ่อมหรือออกไปแสดงท่ีต่างประเทศ แลว้น ากลบัเขา้
มาใหม่ ของท่ีส่งออกหรือส่งกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร เม่ือน ากลบัเขา้มาใหม่จะอยู่ในข่ายไดรั้บยกเวน้
อากร ทั้งน้ีมีเง่ือนไขว่าตอ้งน ากลบัเขา้มาภายในก าหนด 1 ปี และไดรั้บใบสุทธิน ากลบัในเวลาท่ีส่งออกไวแ้ลว้
การยกเวน้อากรน าเขา้แก่ของท่ีไดส่้งออกไป และน ากลบัเขา้มาภายใตเ้ง่ือนไขดงักล่าว 
 Visual Basic for Application (VBA) คือ การเขียนโปรแกรมเพื่อจดัการขอ้มูลใน Excel ซ่ึง VBA ยอ่
มาจากค าวา่ Visual Basic for Application เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีพฒันาโดย Microsoft ซ่ึงช่วยใหเ้ราสามารถ
เขียนค าสัง่ควบคุมการท างาน หรือจดัการกบัขอ้มูลในเอก็เซลล ์ไดส้ะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึน 

 

 

 

 



3.วธีิกำรวิจัย (Research Methodology) 

 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัการวิจยัเชิงพฒันา (Developmental Studies) เป็นงานวิจยัท่ีมุ่งเน้นการน า
ผลงานไปใช้ประโยชน์โดยตรง โดยการศึกษาวิจยัเร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการส่งออกแบบไม่มี
มูลค่าทางการคา้ (FOC) ดว้ยระบบ Automated Invoice โดย Microsoft Excel และ VBA 

3.1 รวบรวมข้อมูล 

เป็นการด าเนินงานเกบ็รวบรวมขอ้มูลขั้นตอนการส่งออกแบบ FOC ตั้งแต่ input ขอ้มูลไปจนถึงขั้นตอน
ส่งของออกนอกประเทศ และเก็บรวบรวมขอ้มูลระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อน าขอ้มูลท่ี
ไดไ้ปวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหาต่อไป 

3.2 วิเครำะห์ปัญหำ 

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการส่งออกแบบ FOC ปัญหาท่ีสามารถปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพไดใ้น
ส่งของขั้นตอนท่ียงัเป็น manual อยู ่นัน่คือการท า invoice ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดจากขั้นตอนน้ีมีผลกระทบร้ายแรงท่ีสุด
และกินระยะเวลานาน ท าให้ผุว้ิจยัเห็นว่าความปรับปรุงในส่งของกระบวนการดงักล่าวให้มีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

3.3 แนวทำงในกำรแก้ไข 

จากการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งกระบวนการส่งออกแบบ FOC ผูจ้ดัท าวิจยัเลง็เห็นปัญหาท่ีควร
แกไ้ข โดยเรียงจากผลกระทบท่ีมีความเสียหายมากท่ีสุดไปนอ้ยสุด และเลือกแกไ้ขปัญหาท่ีท าใหเ้กิดผลกระทบ
ร้ายแรงสุดก่อน นั้นคือปัญหาท่ีเกิดจากการท า invoice แบบ manual มีการเสนอแนวทางแก ้โดยการท าระบบท า 
invoice อัตโนมัติ  ประยุกต์ให้  Microsoft Excel และ VBA (Visual Basic for Applications) มีขั้ นตอนการ
ด าเนินงาน ดงัน้ี 
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4.ผลกำรศึกษำ 

4.1 ด้ำนระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนจัดท ำเอกสำร 

เม่ือมีการน าระบบ automate invoice มาใช ้สามารถลดระยะเวลาในการจดัท าเอกสารและลดเวลาในการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งลงได ้สามารถละได ้ประมาณ 10 นาที/1ฉบบับ ลดเวลาประมาณ 14 ชัว่โมงต่อเดือน 

4.2 ด้ำนควำมผดิพลำดท่ีเกดิขึน้ในกระบวนกำรส่งออกแบบ FOC 

จากการเก็บขอ้มูลความผิดพลาดในกระบวนการส่งออกแบบ FOC ท่ีมีผลกระทบร้ายแรงส่วนใหญ่เกิด
เน่ืองจากการท า invoice แบบ manual มีการศึกษาถึงสาเหตุของปัญหาและพบว่า บางวนัมี Shipment เกิน
ศกัยภาพในการท างานอยู่ ศกัยภาพในการท าแต่ละวนัอยู่ท่ีประมาณ 3-5 ฉบบั/ 1วนั ท าให้วนัท่ีมี Shipment 
มากกวา่ 5 ชุด เกิดการเร่งงานและไม่สามารถส่งไดท้นัเวลา บางกรณีเกิดความผดิพลาดตามมา 

4.3 ด้ำนต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย 

ในกรณีท่ีเกิดความผิดพลาดแลว้มีการแก้ไขใบขน ตีเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 2,500 บาท/
Shipment และตอ้งเสียเวลาในการแกไ้ขใบขนเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน เม่ือน าระบบ Automate Invoice มาใช้
จะสามารถลดความผิดพลาดในส่วนน้ีลงไดแ้ละประหยดัค่าใชจ่้ายไดป้ระมาณ 2,500-7,500 บาท/เดือน คิดจาก
ความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนระหวา่งเดือนมกราคม ถึง เดือนกมุภาพนัธ์ 2564 

5.อภิปรำยและสรุปผลกำรวจัิย (Discussion/Conclusion) 

 5.1 สรุปผลกำรศึกษำ 

จากการศึกษาและการวิจยัตามวตัถุประสงคเ์พื่อลดความผิดพลาดในการส่งออกแบบ Free of Charge 
(FOC) พบว่ามี 3 ส่วนใหญ่ๆท่ีสามารถปรับปรุงและพฒันาเพื่อลดความผิดพลาดในการท างานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กบัการบวนการส่งออกแบบ FOC ได ้ซ่ึง 3 ส่วนท่ีควรปรับปรุงประสิทธิภาพประกอบไปดว้ย 
ในขั้นตอนการ input ขอ้มูล ขั้นตอนการท า invoice แบบ manual และ ขั้นตอนการส่งของออกจากบริษทั ซ่ึง
ส่วนท่ีก่อให้เกิดความผิดพลาดมากสุดเกอดจากการท างานโดยใช้คนเป้นส่วนใหญ่ และมีการน าระบบ 
Automate Invoice ช่วยในการลดความผดิพลาดในกระบวนการส่งออกแบบ FOC 

5.2 ข้อเสนอแนะ  

จากการศึกษาเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการส่งออกแบบ FOC ประยกุตใ์ชร้ะบบAutomate 
invoice โดย Microsoft Excel และ VBA มีขอ้เสนอแนะจากผูท้  าวิจยัดงัน้ี 



5.2.1 กรณีรับของท่ี Plant อ่ืนท่ีไม่ใช่ AmP1 User ควรใส่เบอร์โทรศพัทมื์อถือเพื่อสะดวกในการให้
บริษทัขนส่งติดต่อเพื่อรับของ 

 5.2.2 เพื่อป้องกนัการส่งของสลบักนัควรติดหมายเลข WorkON ไวห้นา้กล่องเพื่อสะดวกในการส่งของ 

6.กติติกรรมประกำศ 

งานวิจยัฉบบัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการส่งออกแบบ FOC ใหส้ะดวกรวดเร็ว
และง่ายต่อการใชง้าน ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีเน่ืองจากผูว้ิจยัไดรั้บความช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจาก
หลายๆฝ่าย โดยเฉพาะอาจารยท่ี์ปรึกษาอาจารยผ์รณกษม อินทรทตั ในการแนะน า ตรวจแกไ้ข ใหข้อ้เสนอแนะ 
ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการวิจัย ผูว้ิจัยรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาของอาจารยเ์ป็นอย่างยิ่งและ 
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี ขอขอบคุณ นายจิราวฒัน์ นยักองศิริ จากสถาบนั The X’Cademy ท่ี
คอยใหค้ าแนะน า และช้ีแนะแนวทางในการ เขียนโคด้เพื่อจดัท าระบบ Automated Invoice 

 ขอขอบคุณพี่ๆแผนกGS/OSD4-APAC21 บริษทั โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยส์ี (ประเทศไทย) 
จ ากดั ไดก้รุณาให้ขอ้เสนอแนะ และให้แนวคิดต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ทั้งในส่วนของวิจยัและการท างาน และ 
นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัไดรั้บการช่วยเหลือและก าลงัใจจากคุณพ่อ คุณแม่พี่นอ้งและเพื่อนๆ ตลอดจนบุคคลต่างๆท่ี
ใหค้วามช่วยเหลืออีกมาก ท่ีผูว้ิจยัไม่สามารถกล่าวนามไดห้มดในท่ีน้ี ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาและความ
ปรารถนาดีของทุกท่านเป็นอยา่งยิง่ จึงกราบขอบพระคุณและขอบคุณไวใ้นโอกาสน้ี 
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