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การจัดท าคู่มือขั้นตอนการด าเนินการการน าเข้าคราฟท์เบียร์ 
กรณีศึกษา บริษัท ทริปเป้ิล เพิร์ล บริวร่ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

 
นาย ภูมิรพี สถาพร 60090199 

อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ ผรณกษม อินทรทัต 
 
บทคัดย่อ 

ผูว้ิจยัไดต้ระหนกัถึงความยุ่งยากของขั้นตอนการน าเขา้คราฟทเ์บียร์ของบริษทัท่ีไดท้ าการฝึกสหกิจ จึงไดร้วบรวมขอ้
มมูลในการจดัท าคู่มือโดยอา้งอิงการจดัท า คู่มือการด าเนินงานตามมาตรฐานหรือ SOPs ในท าการศึกษาคู่มือการน าเขา้คราฟท์
เบียร์ท่ีผูว้ิจยัเป็นผูจ้ดัท า คู่มือเพ่ือให้กลุ่มกลุ่มตวัอย่างทั้งสองท าแบบทดสอบหลงัจากท่ีไดศึ้กษาคู่มือการน าเขา้คราฟทเ์บียร์ท่ี
ผูว้ิจยัเป็นผูจ้ดัท า กลุ่มตวัอย่างสามารถท าแบบทดสอบไดค้ะแนนมากขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 27 และ 29 คะแนนตามล าดบั และ
จากฐานนิยมท่ีแสดงว่ามีกลุ่มตวัอย่างหลายคนท่ีสามารถท าแบบทดสอบไดท้ั้งหมดเต็ม 30 คะแนน จึงสามารถอนุมานไดว้่าคู่มือ
ขั้นตอนการด าเนินการการน าเขา้คราฟทเ์บียร์ ท่ีผูว้ิจยัได้จดัท าสามารถท าให้ผูท่ี้ศึกษาไดร้ับความรู้ในดา้นการน าเขา้คราฟทเ์บียร์
ได ้จากผลการวจิยัท่ีไดม้าน้ีเองสามารถน าไปต่อยอดเพ่ือจดัท าคู่มือส าหรับวิธีการหรือขั้นตอนท่ีมีความซับซ้อนให้ง่ายต่อความ
เขา้ใจของบุคคลทัว่ไปไดง่้ายย่ิงขึ้น. 
 
1.บทน า 
การท่ีผูว้ิจยัไดเ้ขา้มาฝึกสหกิจ ณ บริษทั ทริปเป้ิล เพิร์ล บริวร่ิง จ ากดั (ส านกังานใหญ่) ก็ไดพ้บว่ากระบวนการการน าเขา้สินคา้
ประเภทคราฟทเ์บียร์นั้น มีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งมากมายและมีความแตกต่างจากสินคา้และบริการอื่นๆ ท าให้ผูน้ าเขา้และตวัแทน
ผูน้ าเขา้ต่างๆ จะตอ้งเสียเวลาและตน้ทุนดา้นอื่นๆมากมายเพ่ือท่ีจะศึกษาและปฏิบตัิตามกฎหมายการน าเขา้คราฟทเ์บียร์เพ่ือ
จ าหน่ายภายในประเทศไทย จึงเป็นเหตุผลส าคญัท่ีผูว้ิจยัตอ้งการท่ีจะศึกษาและจดัท าคู่มือขั้นตอนการน าเขา้คราฟทเ์บียร์อย่าง
ละเอียดเพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจจะน าเขา้คราฟทเ์บียร์แลผูท่ี้ตอ้งการจะศึกษาต่อเก่ียวกบัการน าเขา้คราฟทเ์บียร์เพ่ือ
จ าหน่ายภายในประเทศไทย. 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

- ไดศึ้กษาขั้นตอนการน าเขา้คราฟทเ์บียร์จากต่างประเทศมายงัประเทศไทยไดอ้ย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย. 
- ลดความผิดพลาดท่ีอาจเกิดจากการด าเนินงานท่ีไม่ถูกตอ้งตามขั้นตอนท่ีเกิดขึ้นภายในกระบวนการการด าเนินการ

ทางกฎหมายการน าเขา้คราฟทเ์บียร์ อนัเป็นเหตุให้เสียตน้ทุน และทรัพยากรต่างๆของผูน้ าเขา้. 
- เป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจและผูท่ี้ตอ้งการจะศึกษาการน าเขา้คราฟทเ์บียร์อย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย. 
- วงการคราฟทเ์บียร์ของประเทศไทยมีผูน้ าเขา้และผูส่้งออกท่ีมีคุณภาพสามารถด าเนินการไดอ้ย่างไหลลื่น ไม่

ติดขดั รวมถึงสามารถน าวงการคราฟทเ์บียร์ไทยให้เติบโตไปสู่ประชาคมโลกไดอ้ย่างภาคภูมิ. 
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2.ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
การน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจ าหน่าย 
 อชิตา ลานนา(2564)การขออนุญาตน าเขา้สุรา เบียร์ ไวน์ หรือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลน์ั้น ผูข้ออนุญาตน าเขา้มาใน
ราชอาณาจกัร ตอ้งมาด าเนินการขออนุญาตน าเขา้สุราเขา้มาในราชอาณาจกัรท่ีส านกังานสรรพสามิต กรุงเทพฯ พ้ืนท่ีเขต 1-5 
โดยยึดสถานท่ีตั้งของผูข้ออนุญาตน าเขา้ เป็นหลกั 
กฎกระทรวง การอนุญาตน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 
 กระทรวงการคลงั(2560) อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 วรรคหน่ึง และมาตรา 154 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัิ 
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไว ้
อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของประเทศในกลุ่มอาเซียนท่ีมีโอกาสและแนวโน้มส่งผลกระทบต่อประเทศ
ไทย. 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั(2561) ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นพ้ืนท่ีการลงทุนในอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอลโ์ดยเฉพาะเคร่ืองดื่มประเภทเบียร์ของบรรษทัขา้มชาติมานานแลว้ ปัจจุบนับรรษทัเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลข์า้มชาติย่ิง
ให้ความสาคญัในการเขา้มาลงทุนผลิตเบียร์ในภูมิภาคน้ีมากขึ้น เน่ืองจากพบว่าตลาดผูบ้ริโภคเบียร์ในประเทศต่างๆมีแนวโนม้
การบริโภคเบียร์โดยรวมเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศกมัพูชา สปป.ลาว และเมียนมา เพราะเศรษฐกิจก าลงัเร่ิมขยายตวัเพ่ิมขึ้น 
อีกทั้งบรรษทัผลิตเบียร์ขา้มชาติเหล่าน้ีมีเป้าประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิประโยชน์จากเขตการคา้เสรีอาเซียนในการขยายตลาดผูบ้ริโภค
ไปทัว่ทั้งภูมิภาค รวมถึงนโยบายของรัฐท่ีให้การสนบัสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมเบียร์ในประเทศ เช่น กมัพูชา เป็นตน้ 
เพราะมองว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีสามารถสร้างรายไดใ้หก้บัรัฐเป็นจานวนมาก ในส่วนของประเทศไทยนั้น เราเป็นฐานการ
ส่งออกเบียร์ท่ีสาคญัของสิงคโปร์ในภูมิภาคน้ีมานานแลว้ และยงัเป็นตลาดท่ีมีแนวโนม้เติบโตอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะเบียร์
ระดบัพรีเม่ียม ขณะเดียวกนั ประเทศไทยก็เป็นฐานการส่งออกเบียร์ไปยงัประเทศกมัพูชา  
สปป.ลาว และเมียนมาดว้ย เน่ืองจากความใกลชิ้ดในดา้นภูมิศาสตร์ ปัจจุบนัประเทศเพ่ือนบา้นของไทยเหล่าน้ีต่างก็ให้การ
สนบัสนุนการลงทุนผลิตเบียร์และการบริโภคเบียร์ท่ีเป็นแบรนด์ภายในประเทศตนมากขึ้น และมีการส่งออกเบียร์ของประเทศ
ตนมาทาตลาดในประเทศไทยบา้งแลว้ แต่ก็ยงัมีปริมาณไม่มากนกั. 
สมาคมคราฟท์เบียร์แห่งประเทศไทย 
 ฐานเศรษฐกิจ ฉบบัท่ี 3,573(2563) นายอาชิระวสัส์ วรรณศรีสวสัดิ์  ตวัแทนจากชมรมผูน้ าเขา้และจ าหน่ายคราฟท์
เบียร์ เปิดเผยว่า ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัแอลกอฮอล ์มีแนวคิดท่ีจะจดัตั้ง “สมาคมคราฟท์เบียร์แห่งประเทศ
ไทย” ขึ้น โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือน าเสนอแนวคิดของผูป้ระกอบการรายย่อยให้กบัหน่วยงานทั้งภาครัฐ องคก์รอิสระ ซ่ึงการ
รวมกลุ่มจะท าให้มีความน่าเช่ือถือและมีอ านาจต่อรองท่ีมากขึ้น โดยขณะน้ีอยู่ระหว่างการจดัโครงสร้างสมาคม คาดว่าจะแลว้
เสร็จพร้อมจดทะเบียนและเร่ิมด าเนินการไดภ้ายในเดือนมิถุนายนปี2563 
3.วิธีการวิจัย 
 ในการจดัท าวิจยัครั้ งน้ีไดท้ าในรูปแบบการสร้างคู่มือเพ่ือก าหนดมาตรฐานในการด าเนินงานและการปฏิบตัิงาน(SOPs) 
ในท่ีน้ีคือ ขั้นตอนการด าเนินการดา้นกฎหมายเก่ียวกบัการน าเขา้คราฟทเ์บียร์ของประเทศไทย จากกรณีศึกษา ของบริษทั ทริป
เป้ิล เพิร์ล บริวร่ิง จ ากดั(ส านกังานใหญ่) โดยทางผูค้น้ควา้น าขั้นตอนท่ีไดท้ าการรวบรวมจากทางบริษทัท่ีผูค้น้ควา้ไดท้ าการ
ฝึกสหกิจ ตวัแทนผูน้ าเขา้ท่ีทางบริษทัไดใ้ช้บริการ และเอกสารจากหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก ่กรมสรรพสามิต และ 
กรมศุลกากร น ามาจดัท าเป็นคู่มือเพ่ือให้ผูท่ี้สนใจท่ีจะศึกษาขั้นตอนการน าเขา้คราฟทเ์บียร์ไดศึ้กษาและท าความเขา้ใจไดง้่ายยาง
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ขึ้น จากการเขียน Work flow และแสดงความสัมพนัธ์ของแต่ละขั้นตอนออกมาให้มีความชดัเจน เขา้ใจง่าย อย่างละเอียด โดยมี
ขั้นตอนการจดัท าวิจยัดงัน้ี 

 3.1 ขั้นตอนการศึกษา 
 3.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.3 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.4 วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผูค้น้ควา้จะแบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 ประเด็น ดงัน้ี 
 การวิเคราะห์ผลการทดสอบ 

ผูว้ิจยัจะท าการออกแบบทดสอบ จ านวน30ขอ้หลงัจากท่ีผูท้ดสอบท าแบบทดสอบเสร็จส้ิน ผลการทดสอบ
จะออกมาเป็นคะแนน แบ่งออกเป็น  
- ก่อนเรียนรู้คู่มือ(Pre-Test) 
- หลงัไดเ้รียนรู้คู่มือ(Post-Test) 

โดยคะแนนท่ีไดจ้ากการท า Pre-Test จะนบัเป็นความเขา้ใจพ้ืนฐานโดยจะใชข้อ้มูลท่ีของกลุ่มตวัอย่าง และ 
Post-Test คือตวัวดัประสิทธิภาพของคู่มือท่ีผูค้น้ควา้ไดจ้ดัท าว่าสามารถท าให้ผูศึ้กษามีความเขา้ใจเก่ียวกบัการน าเขา้
คราฟทเ์บียร์มากขึ้นเพียงใดและน ามาแสดงขอ้มูลเชิงสถิติเพ่ือวิเคราะห์ผลการทดสอบ. 
การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ 

หลงัจากท่ีกลุ่มตวัอย่างท าการประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถามท่ีให้ท าหลงัการทดสอบ ผูค้น้ควา้จะ
น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ ในโปรแกรม Microsoft Excelโดยจะน าเขา้ขอ้มูลจากการท าแบบสอบถามผ่าน Google 
Form มาบนัทึกลงในโปรแกรมในรูปแบบของตารางขอ้มูล เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ 
ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ฐานนิยม จากนั้นท าการน าเสนอขอ้มูลให้อยู่ในรูปของกราฟการแจกแจง
ความถี่ในรูปของตารางแสดงให้เห็นแนวโนม้ของขอ้มูลและใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือน าเอาขอ้มูลท่ีไดร้ับการ
วิเคราะห์แลว้มาประเมินว่าคู่มือการน าเขา้คราฟทเ์บียร์ท่ีคน้ควา้ไดจ้ดัท านั้นควรปรับปรุงและแกไ้ขในจุดใด. 

 โดยเน้ือหาของแบบประเมินคู่มือมีดงัน้ี : 
 แบบการให้คะแนน 

วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้มีความชดัเจน,เน้ือหาคู่มือไดร้ับการวางแผนและจดัเตรียมไวเ้ป็นอย่างดี,คู่มือมี
ปริมาณเหมาะสม,สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง. 
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4.ผลการศึกษา 
 ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัท าคู่มือการน าเขา้คราฟทเ์บียร์ ในการจดัท าวิจยัครั้ งน้ีไดท้ าในรูปแบบการ
สร้างคู่มือเพ่ือก าหนดมาตรฐานในการด าเนินงานและการปฏิบตัิงาน(SOPs) ในท่ีน้ีคือ ขั้นตอนการด าเนินการดา้นกฎหมาย
เก่ียวกบัการน าเขา้คราฟทเ์บียร์ของประเทศไทย จากกรณีศึกษา ของบริษทั ทริปเป้ิล เพิร์ล บริวร่ิง จ ากดั(ส านกังานใหญ่) การเก็บ
ขอ้มูลหลงัจากจดัท าคู่มือเสร็จส้ินผูว้ิจยัไดแ้บ่งการเก็บขอ้มูลเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก ่แบบทดสอบ Pre-Test และ Post-Test ความรู้
เก่ียวกบัขั้นตอนการน าเขา้คราฟทเ์บียร์ และ แบบประเมินคู่มือขั้นตอนการน าเขา้คราฟทเ์บียร์ ซ่ึงไดร้ายละเอียดดงัน้ี 
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5.ผลการทดสอบคู่มือขั้นตอนการด าเนินการการน าเข้าคราฟท์เบียร์ 
 จากผลการทดสอบพบว่าก่อนท่ีกลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุม่จะไดท้ าการศึกษาคู่มือการน าเขา้คราฟทเ์บียร์ท่ีผูว้ิจยัเป็น
ผูจ้ดัท า กลุ่มตวัอย่างทั้งสองท าแบบทดสอบออกมาไดร้ะดบัค่อนขา้งต ่า แมว้่าทางดา้นกลุ่มตวัอย่างท่ีสองจะสามารถท าขอ้สอบ
ไดค้ะแนนมากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีหน่ึงแต่ก็ไม่ไดมี้ความแตกต่างกนัมากนกั โดยมีค่าเฉลี่ย อยู่ท่ี 7 และ 8 คะแนนเท่านั้น
ตามล าดบั แต่หลงัจากท่ีไดศึ้กษาคู่มือการน าเขา้คราฟทเ์บียร์ท่ีผูว้ิจยัเป็นผูจ้ดัท า กลุ่มตวัอย่างสามารถท าแบบทดสอบไดค้ะแนน
มากขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 27 และ 29 คะแนนตามล าดบั และจากฐานนิยมท่ีแสดงว่ามีกลุ่มตวัอย่างหลายคนท่ีสามารถท า
แบบทดสอบไดท้ั้งหมดเต็ม 30 คะแนน จึงสามารถอนุมานไดว้่าคู่มือขั้นตอนการด าเนินการการน าเขา้คราฟทเ์บียร์ ท่ีผูว้ิจยัได้
จดัท าสามารถท าให้ผูท่ี้ศึกษาไดร้ับความรู้ในดา้นการน าเขา้คราฟทเ์บียร์ได.้ 
ผลการประเมินคู่มือขั้นตอนการด าเนินการการน าเข้าคราฟท์เบียร์ 
 จากผลการประเมินตามแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัไดแ้จกให้กลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่มไดท้ าทั้งสองกลุ่มสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ความเห็นด้านวัตถุประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจน 
  ผลการประเมินจากทั้งสองกลุ่มในดา้นวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้มีความชดัเจนออกมาในสัดส่วนท่ีกล่าวไดว้่า
ค่อนขา้งดี กล่าวไดว้่าคู่มือนั้นมีจุดมุ่งหมายให้ผูท่ี้ศึกษาไดท้ราบขั้นตอนการด าเนินการดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการน าเขา้คราฟท์
เบียร์อย่างชดัเจน. 

ความเห็นด้านเน้ือหาคู่มือได้รับการวางแผนและจัดเตรียมไว้เป็นอย่างดี 
  ผลการประเมินดา้นการวางแผนและจดัเตรียมก็ออกมาในระดบัท่ีสามารถกล่าวไดว้่ากลุ่มตวัอย่างพึงพอใจ
และเล็งเห็นความตั้งใจในการเตรียมการของผูว้ิจยัเป็นอย่างดี ดงันั้นท าให้ผลการประเมินดา้นการวางแผนและเตรียมการออกมา
ในระดบัท่ีดีเยี่ยม. 

ความเห็นด้านคู่มือมีปริมาณเหมาะสม 
  ในส่วนของดา้นปริมาณเน้ือหาผลสรุปออกมาไดว้่ากลุ่มตวัอย่างพอใจกบัปริมาณกบัคู่มือท่ีผูว้ิจยัไดจ้ดัท า
เป็นอย่างมากกล่าวไดว้่า เน้ือหาของคู่มือ ไม่มากและไม่นอ้ยจนเกินไป มีปริมาณท่ีพอดีและง่ายต่อความเขา้ใจของผูท่ี้ตอ้งการจะ
ศึกษา. 

ความเห็นด้านเน้ือหาสามารถน าไปใช้ได้จริง 
  ผลการประเมินในดา้นการน าไปใชจ้ริง ท าให้ทราบไดว้่ากลุ่มตวัอย่างค่อนขา้งมัน่ใจว่าคู่มือท่ีผูว้ิจยัไดจ้ดัท า
นั้นสามารถน าไปใชง้านไดจ้ริงๆ ในการด าเนินการดา้นกฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเขา้คราฟทเ์บียร์. 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจยัเล่มน้ีส าเร็จลลุ่วงไปไดจ้ากความมุมานเพียรพยายามของผูท้ าวิจยั และไดร้ับการสนบัสนุนอย่างดีจาก อาจารย ์
ผรณกษม อินทรทตั จึงส าเร็จไดด้ว้ยดี ตอ้งขอขอบพระคุณท่ีอาจารยไ์ดใ้ห้ค  าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ 
จนการท าวิจยัเล่มน้ีเสร็จสมบูรณ์ ผูท้  าวิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 ความส าเร็จในการท างานวิจยัฉบบันี้ีผูว้ิจยัขอนอ้มล าลึกถึง พระคุณบิดามารดาท่ีได ้ส่งเสริมสนบัสนุน และไดก้ าลงัใจ
เป็นอย่างดีจากมิตรสหายรอบตวัตลอดจนเพ่ือนร่วมรุ่น คณะโลจิสติกส์ทุกคนท่ีคอยช่วยเหลอืมาโดยตลอด 
 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ นาย  เจษฎา ช่ืนศิริกุล หรือ พ่ีแจ๊ค ท่ีให้โอกาสผูว้ิจยัไดเ้ขา้ไป สหกิจ ณ กิจการของตน พรอ้มทั้ง
ยงัคอยดูแล เอาใจใส่เป็นอย่างดี เป็นท่ีพ่ึงเมื่อยามยากล าบาก เป็นพ่ีชายท่ีดีในยามท่ีนอ้งมีปัญหา เป็นเจา้นายท่ีย่ิงใหญ่ให้ลูกนอ้ง
ติดตาม พร้อมทั้งเป็นตน้แบบการท างานท่ีผูว้ิจยันบัถือหาก ไม่ไดร้ับโอกาสน้ีงานวิจยัน้ีคงไม่ประสบผลส าเร็จ 
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 ทา้ยท่ีสุดน้ีผูว้ิจยัขอมอบคุณประโยชน์ท่ีไดจ้ากงานวิจยัน้ี ให้แก่ผูท่ี้ไดม้าศึกษา ขอขอบพระคุณแนวคิด ขอ้มูลท่ีไดจ้าก
ทุกท่าน ท่ีไดส้ร้างและก่อให้เกิดงานวิจยั ไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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