
คู่มือการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ECS ในระบบการน าเข้า (E-import paperless) 

(Manual for using ECS software in the E-import paperless) 

บริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ตนัหยง   กลีบค ำ 

กำรปฎิบติัสหกิจศึกษำน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกำรศึกษำตำมหลกัสูตรวิทยำศำสตรบณัฑิต 

สำขำกำรจดักำรโลจิสติกส์ ภำคพิเศษ คณะโลจิสติกส์ มหำวิทยำลยับูรพำ ปีกำรศึกษำ 2563 

บทคัดย่อ 

 กำรวิจยัเร่ือง คู่มือกำรใชโ้ปรแกรมส ำเร็จรูป ECS ในระบบกำรน ำเขำ้ (E-import paperless)   ท่ีแผนก Shipping 

บริษทัปลำวำฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อพฒันำคู่มือกำรใชโ้ปรแกรมส ำเร็จรูป ECS ซ่ึง

เป็นระบบพิธีกำรศุลกำกรแบบไร้เอกสำร Paperless Customs  ในส่วนงำนระบบกำรน ำเขำ้ ของบริษทั ECS 2) เพื่อศึกษำ

ประสิทธิภำพของคู่มือกำรใชโ้ปรแกรมส ำเร็จรูป ECS หลงัน ำคู่มือไปใชง้ำนจริง 3) เพื่อศึกษำปัจจยัท่ีส่งผลต่อควำม

ผิดพลำดของเอกสำรในกำรด ำเนินพิธีศุลกำกรน ำเขำ้ 4) เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรปรับปรุง และเพิม่ประสิทธิภำพ และ

ประสิทธิผลในกำรปฏิบติังำนใหดี้ยิง่ข้ึน 5) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนของพนกังำนใหม่ใหเ้รียนรู้ไดร้วดเร็วข้ึน

และด ำเนินงำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพเหมำะสม กลุ่มตวัอยำ่งท่ีใชก้ำรวิจยัคร้ังน้ี คือ เจำ้หนำ้ท่ีผูท่ี้ใชโ้ปรแกรมส ำเร็จรูป 

ECS อยูเ่ดิม จ ำนวน 5 ท่ำนโดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลจำกกำรศึกษำคู่มือกำรใชง้ำนเบ้ืองตน้ จดัท ำแบบสอบสมัภำษณ์และ

แบบสอบถำมควำมพึงพอใจกำรใชคู่้มือจำกกลุ่มตวัอยำ่ง และวเิครำะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนำไดแ้ก่ ค่ำควำมถ่ี  

ค่ำร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 

 ผลกำรวิจยัพบวำ่  

 1. ไดพ้ฒันำคู่มือกำรใชโ้ปรแกรมส ำเร็จรูป ECS ในระบบกำรน ำเขำ้ (E-import paperless) สำมำรถช่วยในงำน

ในดำ้นระบบงำนศุลกำกรพิธีกำรน ำเขำ้  เร่ิมตั้งแต่ กำรส่งขอ้มูล INVOICE , ขอ้มูลใบขนสินคำ้, ผำ่นผูใ้หบ้ริกำรรับส่ง

ขอ้มูล (Vans) ไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของศุลกำกร เพื่อตรวจสอบควำมถูกตอ้งตำม (Profile) ท่ีก ำหนด  ท ำใหใ้นกำร

ด ำเนินงำนนั้นท ำไดอ้ยำ่งสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

 2. ผูใ้ชคู่้มือกำรใชโ้ปรแกรมส ำเร็จรูป ECS ในระบบกำรน ำเขำ้ (E-import paperless) แผนก Shipping บริษทั

ปลำวำฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั มีควำมพึงพอใจอยูใ่นระดบั “มำก” (   = 4.25, S.D. = 0.60 ) 

ค าส าคญั : คู่มือกำรใชง้ำนโปรแกรม, พิธีศุลกำกร, ระบบศุลกำกรอิเลก็ทรอนิกส์ 



บทน า 

 บริษทั ปลำวำฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นบริษทัท่ีเช่ียวชำญในกำรใหบ้ริกำรดำ้นโลจิสติกส์และส่ิง

อ ำนวยควำมสะดวก พร้อมควำมอ ำนวยสะดวกของสินคำ้ปลอดอำกร ใหบ้ริกำรผำ่นพิธีกำรศุลกำกรอยำ่งมืออำชีพทั้งกำร

น ำเขำ้และส่งออก ขนส่งสินคำ้ส่วนใหญ่ท่ีท่ำเรือแหลมฉบงั ท่ำเรือกรุงเทพ และท่ำเรือลำดกระบงั  

  เอกสำรท่ีไดจ้ำกกำรเดินพิธีกำร ทั้งขั้นตอนกำรน ำเขำ้และส่งออก จะตอ้งมีจดัท ำอยำ่งถูกตอ้ง เน่ืองจำกใชเ้ป็น

หลกัฐำนในกำรตรวจสอบ ทั้งในส่วนของกรมศุลกำกรและกรมสรรพำกร เป็นขอ้มูลประกอบขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

โดยผูท่ี้ปฏิบติัหนำ้ท่ีและรับผดิชอบในส่วนน้ีจะตอ้งมีควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัส่วนประกอบเอกสำร หำกพบควำมผดิพลำด

จะตอ้งด ำเนินกำรแกไ้ขทนัที ดงันั้นจึงมีควำมส ำคญัมำกท่ีตอ้งใหก้ำรศึกษำกบัพนกังำนท่ีปฏิบติัหนำ้ท่ีทุกคนเพือ่ควำม

เขำ้ใจท่ีถูกตอ้งตระหนกัถึงควำมผดิพลำดและควำมเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคต ซ่ึงกำรขอแกไ้ขเอกสำรใหม่ก่อใหเ้กิด

ตน้ทุนส่วนเพิม่ นอกเหนือจำกควำมล่ำชำ้แลว้ยงัลดควำมน่ำเช่ือถือขององคก์รดว้ย 

  ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษำกระบวนกำรน ำเขำ้โดยโปรแกรมส ำเร็จรูป ECS-VANs PROVIDER (ECS) ซ่ึงเป็นระบบ

พิธีกำรศุลกำกรแบบไร้เอกสำร (Paperless Customs) ในส่วนงำนระบบกำรน ำเขำ้ (E-import paperless) ของบริษทั ECS 

(E-customs service CO., LTD.) ท่ีนิสิตไดเ้รียนรู้และศึกษำฝึกงำนจริงท่ีแผนก Shipping บริษทัปลำวำฬ โลจิสติกส์ 

(ประเทศไทย) จ ำกดั ซ่ึงอยูภ่ำยในเขตปลอดอำกร เพื่อใหรั้บรู้รูปแบบกำรท ำงำนของโปรแกรมในขั้นตอนต่ำงๆ ให้

ถูกตอ้งมีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ เก่ียวกบัขั้นตอนและเอกสำรต่ำงๆ ตั้งแต่ขั้นตอนกำรสร้ำงขอ้มูลของบริษทั อีกทั้งยงัอธิบำย

กำรสร้ำงกลุ่มสินคำ้ บตัรผำ่นพิธีกำร เพื่อจะอธิบำยขั้นตอนกำรสร้ำงใบขนสินคำ้ขำเขำ้ ในส่วนของปัญหำต่ำงๆท่ีจะพบ

ในกำรใชง้ำนโปรแกรม PAPERLESS ใบขนสินคำ้ขำเขำ้น้ี  

  ดงันั้นผูว้จิยัจึงจะจดัท ำคู่มือกำรใชโ้ปรแกรมส ำเร็จรูป ECS ในระบบกำรน ำเขำ้ (E-import paperless)   ท่ีอธิบำย

ขั้นตอนกำรใชง้ำนในระบบกำรน ำเขำ้ รวบรวมปัญหำท่ีพบไดบ่้อยๆ มำอธิบำยใหผู้อ่้ำนไดเ้ขำ้ใจกำรใชง้ำนและสำมำรถ

แกปั้ญหำไดเ้บ้ืองตน้ไดด้ว้ยตวัเอง เพิ่มประสิทธิภำพในขั้นตอนพิธีกำรศุลกำกรขำเขำ้ใหป้ระสิทธิภำพมำกท่ีสุด 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

  1 เพื่อพฒันำคู่มือกำรใชโ้ปรแกรมส ำเร็จรูป ECS ซ่ึงเป็นระบบพิธีกำรศุลกำกรแบบไร้เอกสำร Paperless 

Customs)  ในส่วนงำนระบบกำรน ำเขำ้ (E-import paperless) ของบริษทั ECS (E-customs service CO., LTD.)  

  2 เพื่อศึกษำประสิทธิภำพของคู่มือกำรใชโ้ปรแกรมส ำเร็จรูป ECS หลงัน ำคู่มือไปใชง้ำนจริง 

  3 เพื่อศึกษำปัจจยัท่ีส่งผลต่อควำมผดิพลำดของเอกสำรในกำรด ำเนินพธีิศุลกำกรน ำเขำ้ 

  4 เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภำพ และประสิทธิผลในกำรปฏิบติังำนใหดี้ยิง่ข้ึน 

  5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนของพนกังำนใหม่ใหเ้รียนรู้ไดร้วดเร็วข้ึนและด ำเนินงำนไดอ้ยำ่งมี

ประสิทธิภำพเหมำะสม 



วธีิการด าเนินการวจิัย 
  ระเบียบวิธีท่ีใชใ้นกำรวิจยัใชว้ิธีผสมผสำน (mixed methodology) ระหวำ่งกำรวิจยัเชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพ   

  ประชำกร ไดแ้ก่ เจำ้หนำ้ท่ีผูท่ี้ใชร้ะบบพิธีกำรศุลกำกรแบบไร้เอกสำร (Paperless Customs) ในส่วนงำนระบบ

กำรน ำเขำ้ (E-import paperless) ดว้ยโปรแกรมส ำเร็จรูป ECS อยูเ่ดิม จ ำนวน 5 ท่ำน จึงใชก้ลุ่มตวัอยำ่ง ไดแ้ก่ ประชำกร

ทั้งหมด จ ำนวน 5 ท่ำน 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

  1 ผูว้ิจยัไดศึ้กษำขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบพิธีกำรทำงศุลกำกร จำกกรมศุลกำกร โดยเฉพำะในระบบพิธีกำร

ศุลกำกรแบบไร้เอกสำรในส่วนงำนระบบกำรน ำเขำ้ ศึกษำขอ้มูลกำรใชง้ำนคู่มือเบ้ืองตน้จำกบริษทั ECS และศึกษำกำร

ปฏิบติังำนของแผนก Shipping ดำ้นกำรใชโ้ปรแกรมส ำเร็จรูป ECS ในกำรด ำเนินพิธีศุลกำกรน ำเขำ้ 

  2  ก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตกำรศึกษำ โดยมีตวัแปรท่ีศึกษำ กำรวิจยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษำ ไดแ้ก่ ตวัแปร

ตน้ คือ คู่มือกำรใชโ้ปรแกรมส ำเร็จรูป ECS ในระบบกำรน ำเขำ้ และตวัแปรตำม คือ ประสิทธิภำพของคู่มือกำรใช้

โปรแกรมส ำเร็จรูป ECS ในระบบกำรน ำเขำ้  

ก าหนดรูปแบบการเกบ็ข้อมูล 

  จดัเกบ็ขอ้มูลพื้นฐำนโดยกำรสมัภำษณ์ และแบบสอบถำมท่ีจดัท ำข้ึน 

  1 น ำขอ้มูลท่ีไดจ้ำกศึกษำขอ้มูลพื้นฐำน กำรสมัภำษณ์ มำท ำกำรวิเครำะห์สำเหตุ หำแนวทำงแกไ้ข และออกแบบ

พฒันำคู่มือกำรใชโ้ปรแกรมส ำเร็จรูป ECS ในระบบกำรน ำเขำ้ (E-import paperless) 

  2 ทดลองใชคู่้มือ ประเมินประสิทธิภำพของคู่มือท่ีพฒันำข้ึน และปรับปรุงแกไ้ข ท่ีแผนก Shipping บริษทั

ปลำวำฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (SRIRACHA CHONBURI) ตั้งแต่ 1 ธนัวำคม พ.ศ.63 – 8 มกรำคม พ.ศ. 64 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

  เคร่ืองมือและกำรหำคุณภำพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชก้ำรหำควำมเท่ียงตรงเชิงเน้ือหำ 

(content validity) โดยผูเ้ช่ียวชำญ 3 คน ผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่ อำจำรยป์รึกษำ ผูจ้ดักำรแผนก และรองผูจ้ดักำรแผนก 

  1. กำรพฒันำคู่มือ ไดพ้ฒันำมำจำกกำรสมัภำษณ์ สอบถำมปัญหำและคู่มือกำรใชเ้บ้ืองตน้เดิม โดยคู่มือมีลกัษณะ

เป็นเอกสำรท่ีประกอบดว้ย รูปแบบกำรท ำงำนของโปรแกรมในขั้นตอนต่ำงๆ ใหถู้กตอ้งมีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ เก่ียวกบั

ขั้นตอนและเอกสำรต่ำงๆ  

  2. แบบสอบถำม ในกำรวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถำมท่ีสร้ำงข้ึนตำมแนวคิด ทฤษฎี โดยมี รำยละเอียดดงัน้ี ตอนท่ี 

1 มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรำยกำรขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบสอบแบบถำม ไดแ้ก่ เพศ อำย ุวฒิุกำรศึกษำ และหน่วยงำน

ท่ีสงักดั และตอนท่ี 2 มีลกัษณะมำตรส่วนประมำณค่ำ 5 ระดบั มำกท่ีสุด มำก ปำนกลำง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด โดยวดัควำมพึง



พอใจดำ้นเน้ือหำของคู่มือฯ ดำ้นประโยชน์กำรน ำไปใช ้และดำ้นรูปแบบของคู่มือ 

  สถิติท่ีใชใ้นกำรวิเครำะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่ำควำมถ่ี ร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน ส่วนขอ้มูลจำก

สมัภำษณ์ใชก้ำรวิเครำะห์เน้ือหำ 

ผลการวจิัย 
 1 ผลการพฒันาคู่มือ โดยสรุปสภำพปัญหำ แนวทำงแกไ้ข และกำรพฒันำเป็นคู่มือ แสดงดงัตำรำง 

สภาพปัญหา แนวทางแก้ไข การพฒันาเป็นคู่มือ 
1. ไม่มีกำรแยกเอกสำรท่ีจดัเจน 
ระหวำ่งขำเขำ้กบัขำออก ใชเ้วลำคน้หำ
นำน บำงคร้ังหำขอ้มูลไม่พบ ตอ้ง
สอบถำมจำกคนใชโ้ปรแกรมประจ ำ 

รวบรวบรูปแบบกำรท ำงำนของ
โปรแกรมในขั้นตอนต่ำงๆ 
เพื่อใหผู้ใ้ชง้ำนสำมำรถเขำ้ใจและ
ใชง้ำนโปรแกรมไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

1. อธิบำยกำรจ ำแนกหมวดหมู่ในขั้นตอนต่ำงๆ 
2. ระบุรำยละเอียดกำรใชง้ำนพร้อมแนบรูปภำพ
ประกอบขั้นตอนเพ่ือเพ่ิมควำมเขำ้ใจใหม้ำกข้ึน 

2. เสียเวลำในกำรสอนงำนพนกังำน
ใหม่ ไม่มีเอกสำรทำงกำรในกำรให้
เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

รวบรวมพ้ืนฐำนกำรใชง้ำน
โปรแกรมในเบ้ืองตน้  

3. เพ่ิมหวัขอ้เมนูต่ำงๆ เร่ิมแน่ะน ำตั้งแต่กำรเขำ้
โปรแกรม Common data ขั้นตอนกำรน ำเขำ้ดว้ย
โปรแกรม อยำ่งครบถว้นตำมเกณฑข์องกรมศุลกำกร 
4. อธิบำยรำยละเอียดเมนูท่ีพบบ่อยเพ่ือปูพ้ืนฐำนกำรใช้
โปรแกรม  

3. พบปัญหำกำรใชง้ำนโปรแกรม 
แมว้ำ่ท ำตำมขั้นตอนแลว้ บ่อยคร้ัง 

รวบรวมปัญหำท่ีพบบ่อย จดัท ำ
แนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำท่ีบ่อย
ในเบ้ืองตน้ดว้ยตนเอง  

5. จดัท ำหวัขอ้ ค ำถำมท่ีพบบ่อย แนบทำ้ย พร้อมวิธีกำร
แกไ้ขแบบเขำ้ใจง่ำยท่ีสำมำรถแกไ้ขไดด้ว้ยตวัเองไดใ้น
เบ้ืองตน้ 

2  ผลการประเมินการใช้คู่มือการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ECS ในระบบการน าเข้า (E-import paperless) 

 กลุ่มตวัอยำ่งเป็นเพศหญิงทั้งหมด มีอำยอุยูร่ะหวำ่ง 41-50 ปี จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และอำย ุ31-40 ปี 

จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมำคือ อำย ุ21-30 ปีจ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ตำมล ำดบั ส่วนใหญ่มีวฒิุ

กำรศึกษำระดบัวฒิุปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ 75 รองลงมำเป็น วฒิุปวช./ปวส. คิดเป็นร้อยละ 25 ตำมล ำดบั 

  ผลกำรประเมินจำกแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผูใ้ชเ้คร่ืองมือกำรใชโ้ปรแกรมส ำเร็จรูป ECS ในระบบกำร

น ำเขำ้ ดงัตำรำงดำ้นล่ำงแสดงวำ่ ขอ้ค ำถำมของแบบประเมินควำมพึงพอใจ ดำ้นเน้ือหำของคู่มือรวมอยูใ่นระดบัมำก  

(  = 4.35, S.D. = 0.56 ) ดำ้นประโยชน์กำรน ำไปใช ้รวมอยูใ่นระดบัมำก (  = 4.30, S.D. = 0.59 ) ดำ้นรูปแบบของ

คู่มือฯ รวมอยูใ่นระดบัมำก (  = 4.00, S.D. = 0.71 ) ตำมล ำดบั ส่วนค่ำเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมำกเช่นกนั (  = 4.25, 

S.D. = 0.60 ) 

 

 



สรุปผลการวจิัย 

1 ผลการพฒันาคู่มือ   

โดยสรุปสภำพปัญหำ แนวทำงแกไ้ข และกำรพฒันำเป็นคู่มือ พบวำ่ ขอ้มูลหลกัในกำรเขียนคู่มือกำรใช้

โปรแกรมส ำเร็จรูป ECS ในระบบกำรน ำเขำ้ (E-import paperless) จ ำนวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ 1. อธิบำยกำรจ ำแนกหมวดหมู่ใน

ขั้นตอนต่ำงๆ 2. ระบุรำยละเอียดกำรใชง้ำนพร้อมแนบรูปภำพประกอบขั้นตอนเพื่อเพิ่มควำมเขำ้ใจใหม้ำกข้ึน 3. เพิ่ม

หวัขอ้เมนูต่ำงๆ เร่ิมแน่ะน ำตั้งแต่กำรเขำ้โปรแกรม Common data ขั้นตอนกำรน ำเขำ้ดว้ยโปรแกรม อยำ่งครบถว้นตำม

เกณฑข์องกรมศุลกำกร 4. อธิบำยรำยละเอียดเมนูท่ีพบบ่อยเพื่อปูพื้นฐำนกำรใชโ้ปรแกรม 5. จดัท ำหวัขอ้ ค ำถำมท่ีพบ

บ่อย แนบทำ้ย พร้อมวิธีกำรแกไ้ขแบบเขำ้ใจง่ำยท่ีสำมำรถแกไ้ขไดด้ว้ยตวัเองไดใ้นเบ้ืองตน้ 

2 ผลการประเมินการใช้คู่มือการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ECS ในระบบการน าเข้า (E-import paperless) 

ขอ้ค ำถำมของแบบประเมินควำมพึงพอใจ   S.D. ควำมหมำย 

ดำ้นเน้ือหำของคู่มือ    

1. คู่มือมีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน 4.60 0.55 มำกท่ีสุด 

2. คู่มืออ่ำนเขำ้ใจง่ำย ไม่ยุง่ยำกซบัซอ้น 4.60 0.55 มำกท่ีสุด 

3. คู่มือมีค ำอธิบำยรำยละเอียดต่ำงๆ อยำ่งครบถว้นและถูกตอ้ง 4.20 0.45 มำก 

4. คู่มือมีขั้นตอนท่ีชดัเจนในกำรอธิบำย ช้ีแจงและแนะน ำขั้นตอนในกำรใหบ้ริกำรดว้ยรูปภำพ  4.00 0.71 มำก 

รวม 4.35 0.56 มาก 

ดำ้นประโยชน์กำรน ำไปใช ้    

1. สำมำรถน ำคู่มือไปใชใ้นกำรตดัสินใจในงำนท่ีรับผดิชอบได ้ 4.80 0.45 มำกท่ีสุด 

2. คู่มือช่วยลดควำมผิดพลำดในกำรท ำงำน 4.00 1.00 มำก 

3. คู่มือช่วยสร้ำงควำมเขำ้ใจในกำรท ำงำนร่วมกนัได ้ 4.20 0.45 มำก 

4. คู่มือช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้งำนไดร้วดเร็วข้ึน 4.20 0.45 มำก 

รวม 4.30 0.59 มาก 

ดำ้นรูปแบบของคู่มือฯ    

1. รูปแบบสะดวกต่อกำรใชง้ำน 4.00 0.71 มำก 

2. เรียบเรียงในส่วนของเน้ือหำใหเ้ขำ้ใจง่ำย 4.00 0.71 มำก 

รวม 4.00 0.71 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.25 0.60 มาก 



แบบประเมินควำมพึงพอใจ ดำ้นเน้ือหำของคู่มือรวมอยูใ่นระดบัมำก ( = 4.35, S.D. = 0.56 ) ดำ้นประโยชน์

กำรน ำไปใช ้รวมอยูใ่นระดบัมำก (  = 4.30, S.D. = 0.59 ) ดำ้นรูปแบบของคู่มือฯ รวมอยูใ่นระดบัมำก (  = 4.00, 

S.D. = 0.71 ) ตำมล ำดบั ส่วนค่ำเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมำกเช่นกนั (   = 4.25, S.D. = 0.60 ) 

อภิปรายผล 

1. จำกกำรพฒันำคู่มือกำรใชโ้ปรแกรมส ำเร็จรูป ECS ในระบบกำรน ำเขำ้ (E-import paperless) สำมำรถช่วยใน

งำนในดำ้นระบบงำนศุลกำกรพิธีกำรน ำเขำ้  เร่ิมตั้งแต่ กำรส่งขอ้มูล INVOICE , ขอ้มูลใบขนสินคำ้, ผำ่นผูใ้หบ้ริกำร

รับส่งขอ้มูล (Vans) ไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของศุลกำกร เพื่อตรวจสอบควำมถูกตอ้งตำม (Profile) ท่ีก ำหนด  ท ำใหใ้น

กำรด ำเนินงำนนั้นท ำไดอ้ยำ่งสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ และผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของคู่มือกำรใช้

โปรแกรมส ำเร็จรูป ECS ในระบบกำรน ำเขำ้ (E-import paperless) แผนก Shipping บริษทัปลำวำฬ โลจิสติกส์ (ประเทศ

ไทย) จ ำกดั จำกกลุ่มผูใ้ชง้ำนสำมำรถสรุปผลควำมพึงพอใจอยูใ่นระดบั “มำก” (   = 4.25, S.D. = 0.60 ) ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของของนุดี รุ่งสวำ่ง (2543, หนำ้ 24) แนวทำงในกำรสร้ำงคู่มือกำรปฏิบติังำน ซ่ึงอยูใ่นรูปของเอกสำรหรือ

หนงัสือ เพื่อใหผู้ท่ี้น ำไปใชส้ำมำรถจะปฏิบติัตำมใหส้ ำเร็จลุล่วงตำมวตัถุประสงค ์ท่ีตั้งเป้ำ ไวใ้นเอกสำรหรือหนงัสือนั้น

ไดด้ว้ยตนเอง 

  2. แนวทำงท่ีเหมำะสมในกำรพฒันำระบบงำนในดำ้นระบบงำนศุลกำกรทั้งพิธีกำรน ำเขำ้  ควรจะมีคู่มือส ำหรับ

ผูใ้ชง้ำนท่ีเก่ียวขอ้งไดป้ฏิบติัตำม เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนศุลกำกรพิธีกำรน ำเขำ้ เป็นไปดว้ยควำมถูกตอ้ง ตำมระเบียบ ลด

ปัญหำควำมยุง่ยำก และควำมล่ำชำ้ท่ีเกิดจำกควำมไม่เขำ้ใจของผูป้ฏิบติัได ้ทั้งน้ีส ำหรับกำรประเมินประสิทธิภำพต่ำงๆ 

หน่ึงในนั้น คือควำมพึงพอใจของเจำ้หนำ้ท่ีผูใ้ชง้ำนโปรแกรมซ่ึงจะท ำใหส้ำมำรถท ำงำนไดอ้ยำ่งมัน่ใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ผลกำรวิจยัท่ีไดศึ้กษำของ ปุณยนุช แกว้ยงั และ ไกรชิต สุตะเมือง (2555) ศึกษำเร่ือง ควำมพึงพอใจของพนกังำนบริษทั 

เอสซีจี แอคเคำ้น์ต้ิง เซอร์วิสเซสจ ำกดั ในกำรใชง้ำนระบบ E-paperless ศึกษำควำมพงึพอใจในกำรใชง้ำนระบบ E-

paperless พบวำ่ สะดวกรวดเร็วในกำรใชง้ำนและส่งขอ้มูลดีข้ึนมำก ลดกำรใชก้ระดำษและค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ และพงึพอใจ

ต่อกำรใชง้ำนระบบ E-paperless ท่ีใชง้ำนง่ำยไม่ซบัซอ้น และกำรศึกษำของ อภิญญำ วรีฤทธ์ิ (2557) ไดศึ้กษำเก่ียวกบั

กำรประเมินประสิทธิภำพของระบบกำรด ำเนินกำรผำ่นพิธีศุลกำกรแบบไร้เอกสำร พบวำ่ ระดบัควำมพึงพอใจของกลุ่ม

ตวัอยำ่ง จำกกำรประเมินประสิทธิภำพศุลกำกรอิเลก็ทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร มีค่ำระดบัปำนกลำง โดยมีค่ำเฉล่ียของ

ระดบัควำมพึ่งพอใจดำ้นแนวทำงกำรแกปั้ญหำในอนำคตและมีควำมเห็นพอ้งต่อแนวทำงกำรปรับปรุงของระบบ

ศุลกำกรในระดบัสูง เช่น ใหก้รมศุลกำกรควรมีหน่วยงำนท่ีสำมำรถใหค้วำมช่วยเหลือไดเ้ม่ือเกิดเหตุขดัขอ้งและ

ตรวจสอบสถำนะกำรรับ-ส่งขอ้มูลไดต้ลอดเวลำ ซ่ึงสำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพระบบศุลกำกรอิเลก็ทรอนิกส์ได ้ท ำให้

ผูป้ระกอบกำรสำมำรถผำ่นพิธีศุลกำกรไดส้ะดวกข้ึนและส่งผลใหก้ำรน ำเขำ้และส่งออกด ำเนินไปอยำ่งรวดเร็ว  


