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บทคัดย่อ 
 รายงานการปฏิบัติสหกิจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตมีประสบการณ์ในการท างานก่อนออกไป
ปฏิบัติงานในฐานะพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนหน่วยงานหรือองค์กร โดยการปฏิบัติสหกิจครั้งนี้ท า
ให้นิสิตได้เรียนรู้วิธีการท างานต่าง ๆ รู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดจากงานหรือปัญหาเฉพาะหน้า
จากคู่ค้า ฝึกความตรงต่อเวลา ความมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบในหน้าที่ สามารถน าทฤษฎีต่าง ๆ มา
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกระบวนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 การปฏิบัติสหกิจครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เข้ารับการฝึกปฏิบัติ ณ บริษัท เอฟ เอ็ม พี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด ใน
แผนก Supply Base (จัดซื้อ) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 2 เดือน 
19 วัน (รวมเดือนมกราคมที่ได้พักการฝึก 1 เดือน เนื่องจากสถาณการณ์โควิด-19) 
 

1. บทน า 
บริษัท เอฟ เอ็ม พี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีระบบเบรกมาอย่างยาวนาน 

จากเทคโนโลยีอากาศยานสู่ยนตรกรรม มีผลิตภัณฑ์ส าหรับงานระบบเบรกมากมาย ที่ผลิตจากวัตถุดิบน าเข้าท่ี
ได้รับการออกแบบและคัดสรรมาเป็นอย่างดี โดยภายในบริษัทมีการด าเนินงานหลายแผนกที่ส าคัญ หนึ่งในนั้นก็คือ
แผนก Supply Base (จัดซื้อ) แผนกนี้ย่อยออกมาจากแผนก Supply Chain โดยในส่วนที่ผู้วิจัยได้เข้าไปปฏิบัติสห
กิจนั้นจะช่วยดูในส่วนของการจัดซื้อจัดหาทั้ง Supplier ในและนอกประเทศ  

แผนก Supply Base มีการจัดซื้อมาอย่างยาวนาน ท าให้การเจรจาต่อรองหรือการท าข้อตกลงนั้นยังคงใช้
อยู่แต่รูปแบบเดิม เนื่องจากยังไม่มีความเข้าใจมากพอในการน ามาเป็นเครื่องมือในการท าข้อตกลงกับ Supplier 
ดังนั้น เพ่ือให้กระบวนการน าเข้าวัตถุดิบของบริษัท เป็นไปได้อย่างราบรื่น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าควรมีการจัดท าคู่มือ
ส าหรับการท าข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศและเงื่อนไขในการส่งมอบสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย หรือ 
INCOTERM 2020 ที่น ามาเรียบเรียงใหม่ พร้อมอธิบายด้วยความเข้าใจ และน าไปใช้ได้จริงในกรณีของการท า
ข้อตกลงที่มากกว่า EXW, FOB, CIF 

 
 



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบถึงข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศและเงื่อนไขในการส่งมอบสินค้า ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 

(INCOTERM 2020) ทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมมากกว่ารูปแบบเดิมที่ใช้ซ้ า ๆ 
2. จัดท าคู่มือประกอบการท าข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศและเงื่อนไขในการส่งมอบสินค้าฯ ของ

แผนก Supply Base ให้ออกมาเป็นในรูปแบบการสรุป ที่รวบรวมไว้แล้วน าออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจการท างานได้สะดวก และเข้าใจง่ายกว่าการหาข้อมูลเองใหม่ 

3. คู่มือการท าข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศและเงื่อนไขในการส่งมอบสินค้าฯนี้ สามารถช่วยให้
พนักงานทุกคน รวมไปถึงพนักงานใหม่สามารถเรียนรู้ และท าความเข้าใจกับการท าข้อตกลงและเงื่อนไข
ต่าง ๆ ให้เป็นไปในรูปแบบสากล เพ่ือลดความเสี่ยง ความผิดพลาด อาจรวมไปถึงการลดต้นทุนในอนาคต 
 

2. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการจัดท าคู่มือนี้ เพ่ือให้กระบวนการท างานภายในแผนก Supply Base สามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เดี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) ขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อ 
รับการวิเคราะห์ใบขอให้ซื้อ (Purchase Request), ศึกษาตลาด เสาะหาแหล่งที่จะจัดซื้อ และผู้จัดจ าหน่าย 
(Supplier), ส่งใบขอให้เสนอราคา (Request for Quotation), รับและวิเคราะห์ใบขอให้เสนอราคาจากผู้ขาย, 
เลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ดีที่สุด, ค านวณราคาของสิ่งที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องครบถ้วน, ส่ง
ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ไปยังผู้ขาย, ติดตามผล ให้เป็นไปตามที่ตกลงและสัญญาไว้, วิเคราะห์รายงาน การ
รับรองสินค้าและบริการ, ตรวจสอบใบก ากับภาษีสินค้า (Invoice) ของผู้ขายเพ่ือการด าเนินการช าระเงิน 

(2) ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศและเงื่อนไขในการส่งมอบสินค้า ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 
(INCOTERM 2020) 
EXW : Ex Work      FCA : Free Carriage   
CPT : Carriage Paid To     CIP : Carriage and Insurance Paid To  
DAP : Delivered at Place    DPU : Delivered at Place Unloaded 
DDP : Delivered Duty Paid    FAS : Free Alongside Ship 
FOB : Free on Board     CRF : Cost and Freight 
CIF : Cost Insurance and Freight 

 
 

 



งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

Leenders, et al. (2006) กล่าวว่าบางสถาบันได้ให้ค านิยามของการจัดซื้อ (Purchasing) ว่า
เป็น กระบวนในการซื้อ โดยศึกษาความต้องการ หาแหล่งซื้อและคัดเลือกผู้ส่งมอบ เจรจาต่อรองราคา 
(Price)  และก าหนดเงื่อนไขให้ตรงกับความต้องการ  

อรุณ บริรักษ์ (2550) กล่าวถึงความหมายของการจัดซื้อจัดหา (Procurement) โดยเรียบเรียงจาก 
ค าบรรยายของ ดร.วิทยา สุหฤทด ารง ไว้ คือ กระบวนการที่บริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ ตกลงท าการ ซื้อขาย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการที่ต้องการเพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของธุรกิจอย่างมีจังหวะเวลาและมี
ต้นทุน (Cost) ที่เหมาะสม  

ครูละออ โพธิภิรมย์ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ค้นคว้าอ้างอิงจากแหล่งที่มา จุลศิริศรีงาม
ผ่อง (2536) การจัดองค์การ และการบริหารงานอุตสาหกรรม ปราณี ตันประยูร (2537) การบริหารการ
ผลิต และ ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2553) หลักการจัดซื้อ การจัดซื้อเป็นกิจกรรมหนึ่งในการจัดการโลจิ
สติกส์ ซึ่งความเข้าใจของคนทั่วไปอาจมองโลจิสติกส์เป็นเพียงกิจกรรมการขนส่ง และคลังสินค้า แต่ความ
จริงแล้วโลจิสติกส์มีหลายกิจกรรม อันได้แก่ การพยากรณ์ การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนการผลิต 
การจัดซื้อ บรรจุภัณฑ์ การเคลื่อนย้ายภายในองค์กรการผลิต การคลังสินค้า การขนส่ง การกระจายสินค้า 
และการบริการลูกค้า เป็นต้น  

WICE Logistics Public Company Limited. (2560) ได้ศึกษาแหล่งที่มาจาก ICC ในส่วนของ 
การจัดตั้งมาตรฐานสากล INCOTERM 2020 โดย The International Chamber of Commerce (ICC) 
หรือหอการค้าระหว่างประเทศ ได้ออกข้อบังคับที่เรียกว่า Incoterms 2020 Rules ฉบับใหม่ เริ่มบังคับ
ใช้ วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ใน Incoterms 2020 มีการเปลี่ยนแปลงจากฉบับที่ประกาศใช้โดย
มี 1 เทอมที่ท าการยกเลิก และมี 1 เทอมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ ส่วนเทอมเก่าได้สร้างข้อก าหนด
เพ่ิมเติมเพ่ือความชัดเจนยิ่งขึ้น จุดประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงนี้ คือ เพ่ือท าให้เกิดความครอบคลุมและ
ง่ายต่อการปฏิบัติมากข้ึน และใช้ภาษาท่ีทันสมัย เข้าใจง่ายต่อการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน 

 

3.  วิธีด าเนินงานวิจัย  

1. เรียนรู้ ท าความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย พร้อมเรียนรู้เนื้อหาและทฤษฎี
เพ่ิมเติมที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

2. ศึกษาเนื้อหาที่ส าคัญของการปฏิบัติงาน ในส่วนที่บริษัทต้องการให้ผู้วิจัยมีส่วนในการคิดหา
แนวทาง ให้การปฏิบัติงานในแผนกมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 



3. เมื่อทราบปัญหา จึงเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และท า
ความเข้าใจในส่วนที่ศึกษา เพื่อท าการอธิบายให้มีความง่ายต่อการท าความเข้าใจยิ่งขึ้นในขั้นตอนต่อไป 

4. ศึกษาตัวอย่างรูปแบบการน าเสนอ และการรายงาน ให้เป็นแบบมาตรฐานมากข้ึน 
5. ออกแบบพร้อมลงมือสร้างสรรค์การน าเสนอให้มีความน่าสนใจและครบถ้วนในส่วนของ

รายละเอียดทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย จุดรับมอบ รวมไปถึงความเสี่ยงที่จะ
เกิดข้ึน 

 
ขั้นตอนและวิธีการออกแบบงานน าเสนอ 
ขั้นตอนที่ 1 ออกแบบหน้าปกงานน าเสนอ โดยที่ www.canva.com มี Template ให้เลือกสรรมากมาย 
เพียงแต่น ามาดัดแปลงในส่วนเนื้อหาของเราที่ต้องการน าเสนอโดยใช้แถบเครื่องมือข้างต้นในการแก้ไขส่วนเนื้อหา 
ขั้นตอนที่ 2 เข้าสู่หน้าของเนื้อหา ใส่ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้สรุปไว้ พร้อมออกแบบตกแต่งรูปภาพการ์ตูน เพ่ือให้
เห็นภาพมากยิ่งขึ้น 
ขั้นตอนที่ 3 ท าเช่นขั้นตอนที่ 2 ทุก ๆ หน้าของ INCOTERM 2020 

 
 



4. ผลการด าเนินงานและการวิเคราะห์ผล 

เปรียบเทยีบผลทีไ่ด้รับกบัวตัถุประสงค์ของงานวจัิย 
ในการด าเนินงานงานวจิยัน้ีไดใ้ช ้www.canva.com เป็นเคร่ืองมือในการออกแบบงานน าเสนอคู่มือ
ส าหรับการท าข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศและเงื่อนไขในการส่งมอบสินค้า ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย หรือ 
INCOTERM 2020 โดย 

ก่อน หลงั 
เพื่อศึกษาขั้นตอนการท างานของแผนก 
Supply Base (จดัซ้ือ) 

ทราบถึงขั้นตอนการท างานในแผนก รวม
ไปถึงปัญหาท่ีผูป้ฏิบติังานในแผนกยงั
รู้สึกกงัวล และตอ้งการไดรั้บแนว
ทางแกไ้ขปัญหา 

จดัท าคู่มือขอ้ตกลงทางการคา้ระหวา่ง
ประเทศและเง่ือนไขในการส่งมอบสินคา้ 
ระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย 
(INCOTERM) 

สามารถจดัท าคู่มือประกอบการท า
ขอ้ตกลงทางการคา้ระหวา่งประเทศและ
เง่ือนไขในการส่งมอบสินคา้ฯ ของแผนก 
Supply Base ใหอ้อกมาเป็นใน
รูปแบบการสรุป ผา่น 

www.canva.com ท่ีรวบรวมไว้
แลว้น าออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงจะ
ช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานสามารถเขา้ใจการ
ท างานไดส้ะดวก และเขา้ใจง่ายกวา่การ
หาขอ้มูลเองใหม่ 

 
การวิเคราะห์ผลที่ได้รับจากงานวิจัยนี้ 

- ทราบถึงขอ้ตกลงทางการคา้ระหวา่งประเทศและเง่ือนไขในการส่งมอบสินคา้ 
ระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (INCOTERM 2020) ทั้งหมด ซ่ึงครอบคลุม
มากกวา่รูปแบบเดิมท่ีใชซ้ ้ า ๆ 

- สามารถจดัท าคู่มือประกอบการท าขอ้ตกลงทางการคา้ระหวา่งประเทศและเง่ือนไขใน
การส่งมอบสินคา้ฯ ของแผนก Supply Base ให้ออกมาเป็นในรูปแบบการสรุป 

ท่ีรวบรวมไวแ้ลว้น าออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงจะช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานสามารถ
เขา้ใจการท างานไดส้ะดวก และเขา้ใจง่ายกวา่การหาขอ้มูลเองใหม่ 

http://www.canva.com/


- คู่มือน้ี สามารถช่วยใหพ้นกังานทุกคน รวมไปถึงพนกังานใหม่สามารถเรียนรู้ และท า
ความเขา้ใจกบัการท าขอ้ตกลงและเง่ือนไขต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปในรูปแบบสากล เพื่อลด
ความเส่ียง ความผดิพลาด อาจรวมไปถึงการลดตน้ทุนในอนาคตไดอี้กดว้ย 



5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
บทสรุป 

 ในการปฏิบัติสหกิจครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รับค าแนะน าและการสอนงานต่าง ๆ มากมายจากพ่ีพนักงานในแผนก 
และคนอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกแผนกเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และจากการปฏิบัติสหกิจครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รับ
ประสบการณ์ต่าง ๆ มากมายจากการที่ได้ปฏิบัติงานจริง รมไปถึงการได้สัมผัสกัลป์วัฒนธรรมภายในองค์กร ซึ่งไม่
สามารถหาได้จากในห้องเรียน ประสบการณ์ดังกล่างที่ได้สัมผัสตลอดระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติสหกิจนี้ จะเป็น
ความรู้และแนวทางในการที่ผู้วิจัยจะพัฒนาความสามารถตนเอง เพื่อน าไปประกอบอาชีพในอนาคตได้เป็นอย่างดี  

ข้อเสนอแนะ  
1. ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ SAP Program ควรมี User และ Password ส าหรับนักศึกษาฝึกสหกิจ โดย
สร้าง User ที่เป็นเฉพาะของนักศึกษาฝึกสหกิจ เพ่ือความสะดวกในการท างานทั้งพ่ีในแผนกและตัวนักศึกษาเอง 
2. ในการท างานที่เก่ียวข้องกับหลักปฏิบัติสากล ควรมีการ Training หรือให้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญวิทยากร มา
น าเสนอ ให้ความรู้ในส่วนต่าง ๆ เพ่ือเป็นการ Update หลักการใช้ให้ทันต่อโลกปัจจุบัน 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาเรื่องการจัดท าคู่มือข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศและเงื่อนไขในการส่งมอบสินค้า 

ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (INCOTERM) บริษัท เอฟ เอ็ม พี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด ครั้งนี้ จะส าเร็จลงไม่ได้หาก
ไม่ได้รับความกรุณาจาก พนักงานในแผนก Supply Base (จัดซื้อ) ทุกท่านที่ได้ให้ค าปรึกษาและแนวทางในการ
ท างานได้ถูกต้อง และดร.พชร กิจจาเจริญชัย อาจารย์ที่ปรึกษา ที่คอยให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางในการท า
ความรู้และความเข้าใจต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยสงสัยและไม่สามารถตัดสินใจเองได้ในขณะนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ท่านได้
เสียเวลาอันมีค่าในการเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ ส่งผลให้การศึกษาครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และขอขอบคุณบริษัท เอฟ เอ็ม พี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด ที่ให้โอกาสผู้วิจัย
ได้มาฝึกสหกิจและได้รับความรู้มากมายจากการฝึกสหกิจกิจครั้งนี้ 
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