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บทคดัย่อ 
 

ในปัจจุบนันั้นเทคโนโลยมีีความส าคญัอยา่งมากในภาคอุตสาหกรรมทุกวนัน้ีอาจกล่าวไดว้า่ เทคโนโลยไีดเ้ขา้มา
เป็นหน่ึงในโครงสร้างหลกัของธุรกิจไปแลว้โดยแต่ละองคก์รไดน้ าเทคโนโลยมีาสร้างความไดเ้ปรียบในดา้นการเขา้ถึง
ผูบ้ริโภคดว้ยความรวดเร็วในการส่งสินคา้และคุณภาพของสินคา้ท่ีดีตรงตามความตอ้งการของลูกคา้โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ
การน าเขา้ ส่งออก ท่ีตอ้งมีความรวดเร็วในการขนส่งสินคา้ ผูว้จิยัไดพ้บปัญหาท่ีส าคญัคือ เอกสารใบก ากบัสินคา้ ใบแจง้หน้ี 
ใบเสนอราคาใบแจง้การจ่ายยงัเป็นกระดาษอยูซ่ึ่งกระดาษเป็นวสัดุส้ินเปลืองท่ีทางบริษทัก าลงัหาทางลดค่าใชจ่้ายตรงน้ีลง
เพราะรายจ่ายต่อปีมีราคาท่ีสูงมากเน่ืองจากในการออกเอกสารนั้นจะตอ้งมีการใชค้นในการปฏิบติังานในแต่ละกระบวนการ
ท าใหมี้ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากคนอีกทั้งเอกสารก็มีการผิดพลาดรายละเอียดของขอ้มูลไม่ตรงกนัขาดบา้งเกินบา้งวนัท่ี
ภายในเอกสารผิดบา้ง ผูว้จิยัจึงมีวตัถุประสงคท่ี์จะศึกษาแนวทางการแกปั้ญหาการด าเนินงานการออกเอกสารท่ีเป็นกระดาษ
แต่ละอยา่งใหห้นัมาใชเ้อกสารท่ีเป็นอีเลก็ทรอนิกส์แทนเพ่ือลดค่าใชจ่้ายดา้นวสัดุส้ินเปลืองใหล้ดนอ้ยลงและเอกสารมี
ความถูกตอ้งแม่นย  ามากข้ึนผูว้จิยัจึงไดท้ าการศึกษาเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ การเก็บรวบรวมขั้นตอนการท าเอกสารของ
พนกังานวา่มีกรปฏิบติังานอยา่งไร การวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหาโดยใชเ้คร่ืองมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tool) ช่วยใน
การวจิยั ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีผูว้จิยัเลือกใชน้ั้นคือ แผนผงักา้งปลาและกราฟพาเรโตท่ีท าใหท้ราบถึงสาเหตขุองปัญหาเอกสารความ
ผิดพลาดเกิดจากสาเหตุอะไรและเกิดการล่าชา้เน่ืองจากอะไร  

จากเหตผุลดงักล่าว ท าใหเ้ราพอมองเห็นไดว้า่องคก์รธุรกิจจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
น าเทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนินธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อสงัคมและตลาดไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยทางผูว้จิยั
เลือกท่ีจะศึกษาเทคโนโลยท่ีี e-Tax Invoice& e-Receipt ซ่ึงเป็นเทคโนโลยท่ีีไดรั้บการยอมรับจากกรมสรรพกรใหส้ามารถ
ใชง้านไดจ้ริงโดยปัจจุบนัน้ีไดมี้บริษทัในประเทศไทยหลายบริษทัน าเทคโนโลยน้ีีมาใชเ้พ่ือมาลดตน้ทุนดา้นวสัดุส้ินเปลือง
และเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นการท างานขององคก์รอีกดว้ย 

 
1. บทน า (INTRODUCTION) 

จากสถานการณ์ Covid-19 ท าใหโ้รงงานอุตสาหกรรมไดรั้บผลกระทบอยา่งมากไปตามๆกนับางโรงงาน

อุตสาหกรรมถึงกบัตอ้งท าการปิดตวัลงเพราะไม่สามารถรับมือกบัสถานการณ์ดงักล่าวไดเ้หตุการณ์ดงักล่าวนั้นบริษทั

ตอ้งยอมรับกบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากยงัตอ้งจ่ายเงินใหก้บัพนกังานและงานท่ีไม่สามารถท าไดเ้ตม็ก าลงัของคน

เน่ืองจากจ านวนพนกังานท่ีมาท างานต่อวนันั้นนอ้ยลงกวา่ปกติ ทางบริษทัจึงมีขอ้ปฏิบติัท่ีพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติั

ร่วมกนัเพ่ือท่ีจะลดตน้ทุนของบริษทัโดยหน่ึงในขอ้ตกลงนั้นเป็นการประหยดัวสัดุส้ินเปลือง เช่น ไฟฟ้า แก๊ส น ้ ามนั

ต่างๆ กระดาษ ส่ิงของท่ีใชห้มดแลว้ตอ้งท้ิงไป โดยทางผูว้จิยัเห็นวา่พอจะช่วยหาแนวทางท่ีลดตน้ทุนดงักล่าวของ

กระดาษไดเ้พราะภายในองคก์รนั้นมีการใชก้ระดาษต่อวนันั้นท่ีเยอะมากถา้คิดเป็นราคาต่อปีคงเป็นจ านวนเงินท่ี

มากมายมหาศาลซ่ึงค่าใชจ่้ายตรงน้ีอาจจะเป็นการสูญเปล่าส าหรับการจ่ายเงินดว้ยก็ไดแ้ต่ก็ตอ้งยอมรับวา่กระดาษหรือ



เอกสารต่างๆนั้นมีความส าคญัเพราะเป็นหน่ึงในขั้นตอนของการส่งออกสินคา้เพราะตอ้งมีการแลกเปล่ียนกบับริษทัคูค่า้

ท่ีท าการคา้ขายเอกสารหลกัๆท่ีส าคญัเลยคือ เอกสาร Invoice เอกสารใบขนขาออก เอกสารใบสัง่ซ้ือสินคา้ เอกสารท่ี

ตอ้งส่งใหก้บัศุลกากรและเอกสารอีกมายท่ีใชภ้ายในบริษทัซ่ึงถา้คิดเป็นจ านวนตวัเลขถือวา่มีจ านวนท่ีไม่นอ้ยเลยทีเดียว

แต่ทวา่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั ISO 14001 ของบริษทัดา้นนโยบายส่ิงแวดลอ้มและตรงประเดน็ท่ีสุดก็คือการลดปริมาณ

การใชก้ระดาษลงโดยการน าเทคโนโลยเีขา้มาช่วยในเร่ืองของการท าเอกสารโดยปัจจุบนัเทคโนโลยไีดเ้ขา้มามีบทบาท

มากยิง่ข้ึนโดยมีการส่งขอ้มูลถึงกนัทางคอมพิวเตอร์ 

 ดงันั้น ผูว้จิยัจึงเห็นวา่ควรน าเทคโนโลย ีe-Tax Invoice & e-Receipt เขา้มาใชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในดา้นการ
ปฏิบติังานใหดี้มากยิง่ข้ึนและลดตน้ทุนดา้นวสัดุส้ินเปลืองและขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็นออกไป ใชง้านไดอ้ยา่งคุม้ค่าโดย
เทคโนโลยตีวัน้ีไม่ใช่แค่ลด Overhead cost หรือการใชก้ระดาษเท่านั้นในดา้นของการท างานนั้นระหยดัตน้ทุนจากการ
ผิดพลาดและการซ ้ าซอ้นของการคียข์อ้มูลลดเวลาการสัง่ซ้ือสินคา้ลดจ านวนวนัในการสัง่ซ้ือทั้งจากลูกคา้และค่าใชจ่้ายใน
กิจกรรมท่ีใชเ้อกสารท่ีอยูใ่นรูปแบบกระดาษ 
 
2. ทบทวนวรรณกรรม (LETTERATURE REVIEW) 

งานวจิยัเร่ือง “แนวทางการลดขั้นตอนการด าเนินงานดา้นเอกสารดว้ยเทคโนโลย ีe-Tax Invoice& e-Receipt” โดย
มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการท างานของการออกเอกสารตา่งๆเช่น Invoice เพื่อศึกษาปัญหาของการออกเอกสารท่ี
ล่าชา้ ผิดพลาดและขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็นเพ่ือเสนอแนวทางในการปรับปรุงเอกสารใหมี้ความถูกตอ้งรวดเร็วดว้ย e-Tax 
invoice & e-Receipt โดยงานวจิยัช้ินน้ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดดงัน้ี ระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดี (Just-in-Time Production) 

กลสตรี กาลกรณ์สุรปราณี (2561) กล่าววา่หวัใจส าคญัในการขจดัความสูญเปล่า คือ การผลิตเฉพาะส่ิงท่ีลูกคา้
ตอ้งการในอตัราเดียวกนักบัท่ีลูกคา้ตอ้งการและดว้ยคุณภาพท่ีสมบูรณ์แบบ ระบบการผลิตแบบ JIT คือกลไกการ 
จดัการผลิตท่ีพฒันาข้ึนมาเพ่ือจุดประสงคด์งักล่าวซ่ึงส่ิงท่ีระบบการผลิตแบบ JIT พยายามจะช้ีใหม้องเห็นปัญหาท่ีส่งผล
กระทบต่อเป้าหมายท่ีส าคญั คือปัญหาจากแถวคอย ปัญหาท่ีมองไม่เห็นอนัเน่ืองมาจากแถวคอยแถวคอยหรืองานระหวา่ง
ผลิตท่ีเกิดข้ึนแถวคอยคือความสูญเปล่าท่ีตอ้งขจดัในการผลิตแบบตามสัง่แถวคอยจะส่งผลใหก้ารผลิตตอ้งใชช่้วงเวลาน า 
(Lead Time) ยาวนานข้ึนส่วนในกรณีเป็นการผลิตเพ่ือสตอ๊กแถวคอยจะส่งผลใหมี้พสัดุคงคลงัครอบครองมากเกินไปท าให้
ตน้ทุนพสัดุคงคลงัสูงข้ึนส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการตามท่ีกล่าวถึงขา้งตนก็เป็นการสร้างความมัน่ใจวา่เราจะผลิตแต่ส่ิงท่ีขายไดก้าร
ผลิตแต่ส่ิงท่ีขายได ้มีหลกัการโดยสรุปอยู ่2 ประการคือ 

 2.1 ตอ้งควบคุมไม่ใหมี้การผลิตมากเกินความตอ้งการหรือเกินกวา่อตัราท่ีลูกคา้ตอ้งการโดยการควบคุมความเร็ว
ในการผลิตใหเ้หมาะสมซ่ึงระบบ JIT ไดเ้รียกความเร็วในการผลิตท่ีเหมาะสมน้ีวา่ เเทคทาม ( Tact Time) ซ่ึงหมายถึง รอบ
เวลาการผลิตต่อหน่วยท่ีจะท าใหผ้ลิตผลิตภณั์ไ์ดต้ามท่ีลูกคา้ก าหนดส่งมอบท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

2.2 ลดเวลาในการผลิตต่อรุ่นใหส้ั้นลงเพ่ือใหลู้กคา้ไม่ตอ้งเสียเวลาคอยนานการท่ีเราจะลดเวลาการผลิตไดก็้
จะตอ้งลดขนาดรุ่นใหเ้ลก็ลงและท าการผลิตแบบผสมรุ่นและผลิตภณั์ท่ี์ผลิตออกมาจากสายการผลิตออกมาแต่ละรุ่น ก็
จะตอ้งไดรั้บการส่งมอบใหลู้กคา้ตามล าดบั 
  จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตนพอจะสรุปไดว้า่ระบบการผลิตแบบ JIT จะเป็นระบบการผลิตท่ีสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดใ้นทุกสถานการณ์ดว้ยความคล่องตวัและไร้ความสูญเสียตามเจตนารมณ์และอุดมการณ์นั้นจ าเป็นตอ้ง



มีการองคป์ระกอบสนบัสนุนหลายอยา่งซ่ึงผูบ้ริหารท่ีคิดจะน าระบบ JIT เขา้มาใชใ้นองคก์รของตนจ าเป็นจะตอ้ง
เปล่ียนแปลงระบบการผลิตและสภาพแวดลอ้มในองคก์รของตนใหเ้ขา้ใกลแ้นวทางของ  JIT ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
 
3. วธีิการวจิยั (RESEARCH METHODOLOGY) 
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาการออก Invoice กบัพนกังานแผนก PC Planning Control และดูขั้นตอนการขนส่งเอกสารของ 
Invoice วา่ตอ้งมีบุคคลใดเก่ียวขอ้งกบัเอกสารบา้ง 

ขั้นตอนท่ี 2 ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในการออกใบ Invoice คอยสงัเกตวา่มีปัญหาเกิดข้ึนท่ีตรงไหนเกิดจาก
สาเหตุอะไร แลว้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเกิดจาบุคคลใดหรือมีหน่วยงานไหนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขั้นตอนท่ี 3 เม่ือทราบปัญหาก็จะท าการวเิคราะห์หาสาเหตขุองปัญหาวา่เกิดข้ึนจากปัจจยัใดบา้งแต่ถา้ยงัไม่ทราบ
ปัญหาก็ตอ้งกลบัไปยงัขั้นตอนท่ี 2 เพ่ือหาวา่เกิดขอ้ผิดพลาดหรือปัญหาติดขดัตรงไหน 

ขั้นตอนท่ี 4 เม่ือทราบปัญหาและสาเหตุของปัญหาแลว้ก็จดัท าแผนผงักา้งปลาโดยการท าแผนผงักา้งปลานั้นจะท า
การระบุปัญหาท่ีชดัเจนบริเวณหวัปลา และระบุสาเหตุต่างๆท่ีท าใหเ้กิดปัญหาท่ีบริเวณกา้งปลา 

ขั้นตอนท่ี 5 เม่ือทราบสาเหตุของปัญหาแลว้ก็น ามาจดัท ากราฟพาเรโตเพ่ือทราบถึงสาเหตใุดท่ีท าใหมี้การเกิด
ปัญหามากท่ีสุด โดยวดัจากตวัเลขท่ีมีการสอบถาม สมัภาษณ์ภายในแผนกและน ามาคิดเป็น % แสดงผลออกมาเป็นกราฟ 

ขั้นตอนท่ี 6 เม่ือแผนผงักา้งปลาและกราฟพาเรโตเสร็จส้ินแลว้ก็จะท าการศึกษาหาขอ้มูลเคร่ืองมือหรือเทคโนโลย ี
ท่ีสามารถน าเขา้มาเพ่ิมประสิทธิภาพจากการท างาน เพ่ือใหบ้ริษทัไดรั้บประโยชน์และลดขั้นตอนการปฏิบติังานลงไดแ้ละมี
การท างานท่ีรวดเร็วถูกตอ้งแม่นย  ามากยิง่ข้ึน 

ขั้นตอนท่ี 7 น าเทคโนโลยท่ีีหาขอ้มูลไดม้าเปรียบเทียบกนัวา่มีขอ้ดีขอ้เสียแตกต่างกนัอยา่งไรโดยเทคโนโลยท่ีี
น ามาเปรียบเทียบกนันั้นมีอยู ่2 แบบคือ e-tax Invoice & Receipt กบั e-tax Invoice by Email 

ขั้นตอนท่ี 8 เลือกเทคโนโลยท่ีีมีความเหมาะสมกบับริษทัโดยผูว้จิยัไดท้ าการเลือกใชเ้ทคโนโลย ี 
e-tax Invoice & Receipt ซ่ึงมีความเหมาะสมกบับริษทัมากกวา่ e-tax Invoice by Email โดยจะมีการแสดงใหเ้ห็นในบท
ถดัไปโดยจะมีการเปรียบเทียบวา่แบบไหนดีกวา่และเป็นประโยชน์กบับริษทัมากกวา่ 

ขั้นตอนท่ี 9 ศึกษาระบบเทคโนโลย ีe-tax Invoice & Receipt โดยศึกษาขอ้มูลอยา่งละเอียดวา่ในการติดตั้งหรือใช้
งานตอ้งมีขั้นตอนในการปฏิบติัอยา่งไรหน่วยงานไหนมีความเก่ียวขอ้งกบัการติดตั้งของระบบเทคโนโลย ีเทคโนโลยน้ีีท่ี
เป็นเอกสารทางอิเลก็ทรอนิกส์มีประโยชน์กบับริษทัอยา่งไรบา้ง 

ขั้นตอนท่ี 10 เม่ือศึกษาระบบ e-tax Invoice-Receipt เก่ียวกบัการติดตั้ง การใชง้าน เสร็จแลว้ หลงัจากนั้นท าการ
สรุปประโยชนท่ี์น าระบบซอฟแวร์มาใชภ้ายในบริษทัวา่มีผลดีผลเสียอยา่งไรสามารถช่วยลดตน้ทุนดา้นวสัดุส้ินเปลืองของ
บริษทัไดม้ากนอ้ยเพียงไดแลว้มีการลดอยา่งไรแลว้คุม้ค่าหรือไม่ 

 
4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 
 จากการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเก่ียวขอ้งกบัการลดขั้นตอนการด าเนินงานดา้นเอกสารใบก ากบัภาษีดว้ยการศึกษา
เทคโนโลย ีe-Tax Invoice & e-Receipt เพ่ือเป็นแนวทางในการลดตน้ทุนดา้นเอกสารภายในองคก์ร บริษทัมิโน่ไทยแลนด์
ผลการวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาการออกใบก ากบัสินคา้ท่ีล่าชา้และผิดพลาดโดยใชแ้ผนผงักา้งปลา (Fishbone Diagram) 
หรือแผนผงัสาเหตุและผลหลงัจากนั้นใชก้ราฟพาเรโตเพ่ือดูวา่สาเหตุใดเป็นปัญหามากท่ีสุดท่ีท าใหเ้กิดการออกใบก ากบั
ภาษีล่าชา้หลงัจากนั้นก็หาแนวทางเพ่ือใหมี้การท างานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนดว้ยการน าเทคโนโลยเีขา้มา 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 4-8 ผงักา้งปลาแสดงสาเหตุของปัญหา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4-9 ตวัอยา่งกราฟพาเรโตสาเหตุท่ีท าใหก้ารอกเอกสารล่าชา้ 
จากภาพ 4-8 และ 4-9 แสดงใหเ้ห็นวา่สาเหตุของการออกเอกสารท่ีเกิดความล่าชา้นั้นคือ การคียข์อ้มลูผิดพลาด

เป็นสาเหตุหลกัท่ีเกิดข้ึนบ่อยท่ีสุดซ่ึงหากเกิดการคียเ์อกสารผดิแลว้ไม่สามารถแกไ้ขบนกระดาษ Invoice ไดจ้ะตอ้งท าการ
คียข์อ้มูลในระบบแลว้ท าการปร้ินเอกสารออกมาใหม่ซ่ึงจะท าใหเ้สียเวลาในการท าเอกสารเป็น 2 เท่า ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ี
สามารถหมดไปไดด้ว้ยการน าเทคโนโลยมีาใชโ้ดยการเปล่ียนรูปแบบเอกสารจากจะตอ้งท าการปร้ินเอกสารชุดใหม่ออกมา
ท าใหเ้สียเวลาถึงแมว้า่จะแกเ้อกสารในระบบหรือคอมพิวเตอร์แลว้ก็ตามตอ้งแกท่ี้ตวัเอกสารท่ีเป็นกระดาษ Invoice ดว้ย
ส าหรับองคก์รท่ีตอ้งการปรับเปล่ียนใหใ้บก ากบัภาษีอิเลก็ทรอนิกส์ สามารถท าไดง่้ายๆ เพียง 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. จดัหาใบรับรองอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Certificate) เพ่ือใหผู้ใ้ชเ้กิดความเช่ือมัน่ในการรับและส่งขอ้มูล
อิเลก็ทรอนิกส์ระหวา่งกนั ผูป้ระกอบการจึงตอ้งจดัหาใบรับรองอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อใชส้ร้างลายมือช่ือดิจิทลั (Digital 
Signature) จากผูใ้หบ้ริการออกใบรับรองอิเลก็ทรอนิกส์ (Certification Authority) 

2. ลงทะเบียนเขา้ใชร้ะบบงาน ผูป้ระกอบการจะตอ้งยืน่ค  าขอหรือลงทะเบียนผา่นเวบ็ไซต ์etax.rd.go.th เพื่อมี
บญัชีผูใ้ชง้าน (User name) และรหสัผา่น (Password) ในการเขา้สู่ระบบบริการ e-Tax Inovice & e-Receipt 
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3. อุปกรณ์ USB Token หรือ HSM (Hardware Security Module) ใบรับรองอิเลก็ทรอนิกส์จดัเก็บดว้ยอุปกรณ์ 
USB Token หรือ HSM และการเลือกใชอุ้ปกรณ์ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม และลกัษณะการใชง้านของผูป้ระกอบการแต่ละ
ราย 

4. จดัท าขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ พฒันาระบบ ERP ใหร้องรับการจดัท าใบก ากบัภาษีและใบรับใหอ้ยูใ่นรูปแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ (PDF และ XML) พร้อมลงลายมือช่่ือดิจิทลั ดว้ยใบรับรองอิเลก็ทรอนิกส์ของผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ ใบก ากบั
ภาษี ใบเพ่ิมหน้ี ใบลดหน้ี ใบรับ 

5. ส่งมอบ ส่งมอบใบก ากบัภาษีอิเลก็ทรอนิกส์ และใบรับอิเลก็ทรอนิกส์ (PDF) ใหก้บั ผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการ
ผา่นอีเมล เป็นตน้ 
น าส่งขอ้มูลใบก ากบัภาษีอิเลก็ทรอนิกส์ และใบรับอิเลก็ทรอนิกส์ (XML) ใหก้บั กรมสรรพากร 

6. เก็บรักษา เก็บรักษาใบก ากบัภาษีอิเลก็ทรอนิกส์ และใบรับอิเลก็ทรอนิกส์ (PDF และ XML) ไวท่ี้ระบบ ERP 
ของผูป้ระกอบการ ตามท่ีกรมสรรพากรก าหนด 
 
5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ (DISCUSSION/CONCLUSION) 

ปัญหาการออกเอกสาร Invoice ในรูปแบบกระดาษท่ีมีความล่าชา้นั้นมาจากกระบวนการท างานของพนกังานท่ีมี
การคียข์อ้มูลเป็นหลกัเน่ืองจากมีการท างานท่ีเร่งรัดจึงท าใหข้าดการตรวจสอบขอ้มูลอยา่งถ่ีถว้นพร้อมทั้ง Process ในการ
ออกใบ Invoiceนั้นตอ้งใชเ้วลาในการออกเอกสาร ผูว้จิยัจึงไดเ้สนอแนวทางในการแกปั้ญหาคือการศึกษาเทคโนโลย ีe-Tax 
invoice & e-Receipt โดยใบก ากบัภาษีอิเลก็ทรอนิกส์ถูกพฒันาใหพ้ร้อมรับมือกบัยคุดิจิทลัมากข้ึนในขณะท่ีรูปแบบยงั
เหมือนเดิมแตเ่ปล่ียนจากกระดาษมาเป็นรูปแบบของขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์รวมไปถึงการสร้างรายมือช่ือแบบดิจิทลั (Digital 
Signature) จากการศึกษาระบบ e-Tax invoice & e-Receipt ถา้น าระบบน้ีเขา้มาใชภ้ายในองคก์รจะช่วยลดตน้ทุนเร่ือง
กระดาษทั้งหมดแลว้ก็สามารถท่ีจะเอาขอ้มูลมาในรูปแบบท่ีเป็นรูปแบบมาตรฐานของ e-Tax Invoice & e-Receipt เขา้ไปใน
ระบบเพราะฉะนั้นธุรกรรมน้ีจะหลีกเล่ียงการใชก้ระดาษแลว้เปล่ียนมาเป็นเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ทั้งหมดค่าใชจ่้ายก็จะ
ลดลงอยา่งชดัเจน ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการจดัส่งเอกสารความน่าเช่ือถือและผลผกูพนัทางกฎหมายของขอ้มูล
อิเลก็ทรอนิกส์ 
ข้อเสนอแนะ 

รูปแบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์นั้นอาจจะยงัไม่ไดรั้บการยอมรับจากบริษทัคู่คา้เพราะลูกคา้ยงัใชเ้อกสารท่ีอยูใ่น
รูปแบบกระดาษแต่ในปัจจุบนันั้นเทคโนโลยก็ีเขา้มามีบทบาทกบัธุรกิจมากยิง่ข้ึนไม่นานนกัทุกองคก์รหรือบริษทัก็อาจจะ
หนัมาใชเ้อกสารท่ีอยูใ่นรูปแบบของอิเลก็ทรอนิกส์กนัมากข้ึน ซ่ึงจากความคิดเห็นของผูว้จิยัไดพ้บขอ้เสนอแนะ 2 ขอ้ ดงัน้ี 

1. ความพร้อมในระบบการจดัท ามีการศึกษาคู่มือใบก ากบัภาษีและใบรับอิเลก็ทรอนิกส์จากเวบ็ไซดข์อง
กรมสรรพากร มีความพร้อมในการพิจารณารูปแบบการจดัท าใหเ้หมาะสมกบักิจการของตนและมีความพร้อมดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับผูท่ี้สนใจหรือองคก์รใดท่ีสนใจจะติดตั้งระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt  ก็
สามารถไปศึกษาต่อยอดได ้

2. การศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดท้ าการสมัภาษณ์พนกังานในแผนกเท่านั้นซ่ึงมีแค่ 2 ท่านเท่านั้นซ่ึงอาจจะท าใหไ้ม่
ทราบถึงปัญหาท่ีแทจ้ริงท่ีเราสามารถแกไ้ขในเร่ืองของ Invoice ไดห้ากไดส้มัภาษณ์กบัระดบัหวัหนา้หรือผูจ้ดัการก็อาจจะ
ท าใหเ้ห็นภาพรวมของการท างานท่ีใหญ่ข้ึนและละเอียดมากกวา่น้ี 
 
 



กติตกิรรมประกาศ 
รายงานเล่มน้ีท่ีส าเร็จลงได ้ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ ดร. ปิยะวฒัน์ ชนินทร์ตระกลู อาจารยท่ี์ปรึกษาในการฝึกสหกิจ

ศึกษา ท่ีกรุณาใหค้  าปรึกษาค าแนะน าตลอดจนขอ้เสนอแนะต่างๆและมีการช่วยแกไ้ขตรวจขอ้บกพร่องต่างๆดว้ยความเอา
ใจใส่ยิง่ ตั้งแต่เร่ิมตน้ท ารายงานจนเสร็จสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณบริษทัมิโน่ไทยแลนด ์จ ากดั ท่ีกรุณารับนิสิตเขา้ฝึกสหกิจศึกษาเพ่ือใหนิ้สิตสามารถเรียนรู้การ
ปฏิบติังานจริงจากทฤษฎีโดยสามารถน าความรู้ท่ีร ่ าเรียนมาจากมหาวทิยาลยัทั้ง 4 ปี นั้นมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานได ้

ขอขอบคุณ คุณสุรีรัตน์ จนัทร์พวง และบุคลากรภายในแผนก PC ( Production Planning ) ของบริษทัมิโน่ ไทย
แลนด ์ทีสละเวลาในการท างานมาสอนงานใหค้ าปรึกษาในดา้นการท างานและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการท างานท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการฝึกสหกิจจนท าใหร้ายงานเล่มน้ีประสบผลส าเร็จไปไดด้ว้ยดี 

ขอขอบคุณหน่วยงานสหกิจศึกษา คณะโลจิสติกส์ มหาวทิยาลยับูรพา ท่ีใหโ้อกาสนิสิตออกสหกิจศึกษาเพ่ือ
เรียนรู้ถึงการปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการเพื่อใหนิ้สิตไดรั้บความรู้และประสบการณ์ท่ีดี 

สุดทา้ยน้ีหวงัวา่รายงานสหกิจศึกษาเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจไม่มากก็นอ้ย หากรายงานเล่มน้ีผิดพลาด
ประการใด ผูว้จิยัขออภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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