
การเพิม่ประสิทธิภาพในกระบวนการรับสินค้า  

(Goods Receiving Optimization) 

นายวศิน วสุิทธิ 61090136, อาจารยท่ี์ปรึกษา ดร.จุฑาทิพย ์สุรารักษ ์

บทคดัย่อ 

 การศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการรับสินคา้ทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ เพ่ือศึกษา

พฤติกรรมการเลือกใชว้ิธีคน้หาเอกสารและประเภทของเอกสารท่ีทาํการคน้หา และเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึง

พอใจของพนกังานในไลน์การซ่อมบาํรุงเพ่ือนาํเอกสารไปใชค้วบคู่กบัสินคา้ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวจิยั 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคือพนกังานแผนกต่าง ๆในไลน์การซ่อมบาํรุง ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเฉพาะเจาะจง 50  คน สถิติท่ี

ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างไดเ้ลือกใช้วิธีการคน้หา

เอกสารบ่อยท่ีสุดเป็น คน้หาโดยใชเ้ทคโนโลยีสแกนบาร์โคด (ORACLE SOSCAN)  ประเภทของเอกสารท่ีทาํการคน้หาบ่อย

ท่ีสุดจะเป็นใบ Certificate โดยกลุ่มตวัอยา่งเลือกปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของพนกังานในไลน์การซ่อมบาํรุง อนัดบั 

1 ความรวดเร็วในการคน้หาเอกสารเป็นอนัดบั 2 ระยะเวลาในการคน้หาเอกสารเป็นอนัดบั 3 ความทนัสมยัเป็นอนัดบัท่ี 4 

ความสะดวกต่อการคน้หาเอกสารเป็นอนัดบัท่ี 5 และเลือกความง่ายในการใช้งานเป็นอนัดบัท่ี 6 ตามลาํดบั และการ

เปรียบเทียบระยะเวลากระบวนการรับสินคา้พบว่าผงัการดาํเนินการในกระบวนการรับสินคา้แบบใหม่มีประสิทธิภาพ

มากกวา่ ซ่ึงช่วยลดเวลา มีความถูกตอ้งแม่นยาํ และช่วยลดขั้นตอนท่ีไม่จาํเป็น 

บทนํา 

 ในปัจจุบันกระบวนการในการจัดการคลงัสินคา้มีความสําคญัอย่างมาก เพราะช่วยสนับสนุนการผลิต โดย

คลงัสินคา้จะทาํหนา้ท่ีในการรวบรวมวตัถุดิบในการผลิต ช้ินส่วน และส่วนประกอบต่าง ๆ จากผูข้ายปัจจยัการผลิต เพ่ือส่ง

ป้อนให้กบัโรงงานเพ่ือผลิตเป็นสินคา้สําเร็จรูปต่อไป เป็นการช่วยลดตน้ทุนในการจดัเก็บสินคา้ ในกระบวนการผลิตนั้น

คลงัสินคา้เป็นจุดแรกของกระบวนการรับวตัถุดิบในการผลิต ช้ินส่วน และส่วนประกอบต่าง ๆ เขา้มา ซ่ึงถือว่าเป็น

กระบวนการแรกของกระบวนการทั้งหมดซ่ึงถา้เกิดปัญหาในเร่ืองของเอกสาร ช้ินส่วนหรือส่วนประกอบท่ีรับมาไม่ตรงกบั

เอกสาร เอกสารไม่ครบ ไม่มีใบรับรองช้ินส่วนหรือส่วนประกอบ (Certificate) หรือช้ินส่วนหรือส่วนประกอบเสียหาย การ

ช้ินส่วนหรือส่วนประกอบนั้นเพ่ือไปจดัเกบ็ในคลงัสินคา้กจ็ะไม่สามารถดาํเนินต่อไปได ้เม่ือรับงานไม่ได ้ทางแผนกอ่ืน ๆ

กจ็ะไม่สามารถมาเบิกช้ินส่วนหรือส่วนประกอบออกไปเพ่ือทาํการผลิตได ้ส่งผลใหก้ารผลิตเกิดหยดุชะงกั ซ่ึงอาจส่งผลให้

ส่งงานใหก้บัลูกคา้ไม่ทนัตามเวลา เกิดตน้ทุนเพิ่มข้ึน เสียความน่าเช่ือถือ 

ทบทวนวรรณกรรม 

 การบริหารจัดการ (Management) การบริหารจดัการ คือการประสานงานและการบริหารหน้าท่ีต่างๆเพ่ือให้

บรรลุเป้าหมายบางอยา่ง ประกอบไปดว้ยการวางแผน การบริหารทรัพยากรบุคคล และการควบคุมองคก์ร โดยท่ีการบริหาร

จัดการครอบครัวขยายตวัของธุรกิจตั้งแต่การบริหารจัดการการเงิน การตลาด ทรัพยากรบุคคล กลยุทธ์ การผลิต การ

ปฏิบติัการ และการบริการ เป็นการนาํเสนอกรอบความคิดในการบริหารจดัการการทาํงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 



ตลอดจนไดผ้ลผลิตท่ีมีประสิทธิผลไปพร้อมกนัดว้ย ในยคุปัจจุบนัน้ีไม่วา่จะองคก์รเลก็หรือองคก์รใหญ่ต่างก็ตอ้งการการ

จดัการท่ีดีทั้งนั้น เพ่ือใหอ้งคก์รสามารถกา้วหนา้ไดดี้ท่ีสุด 

 การจัดการคลงัสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจดัการในการรับ การจดัเกบ็ หมายถึง การจดัส่งสินคา้

ให้ผูรั้บเพ่ือกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลกัในการบริหาร ดาํเนินธุรกิจ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคลงัสินคา้ก็เพ่ือให้เกิดการ

ดาํเนินการเป็นระบบให้ คุม้กบัการ ลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินคา้ การป้องกนั ลดการสูญเสียจาก

การ ดาํเนินงานเพ่ือใหต้น้ทุนการดาํเนินงานตํ่าท่ีสุด และการใชป้ระโยชน์เตม็ท่ีจากพ้ืนท่ี 

 งานหลักของการคลังสินค้า การคลงัสินคา้นั้นมีงานย่อย ๆ อีกมากมายหลายอย่างและแตกต่างกนัออกไปตาม

ความมุ่งหมายของการเกบ็รักษาในคลงัสินคา้แต่ละประเภท งานหลกั 4 ประการ ดงัน้ี 

 1. งานรับสินคา้ (Goods Receipt) งานรับสินคา้เก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ ท่ีจะตอ้งปฏิบติัในขณะท่ีสินคา้ไดส่้งเขา้มายงั

คลงัสินคา้เพ่ือการจัดเก็บรักษา 2. งานจัดเก็บสินคา้ การจัดเก็บ หมายถึง การขนยา้ยสินคา้จากพ้ืนท่ีรับสินคา้เขา้ไปยงั

ตาํแหน่งเก็บท่ีไดไ้วก้าํหนดไวล้่วงหน้า และจดัวางสินคา้นั้นไวอ้ย่างเป็นระเบียบรวมทั้งการบนัทึกเอกสารเก็บรักษาท่ี

เก่ียวขอ้ง 3. งานดูแลรักษาสินคา้ หลงัจากท่ีไดจ้ดัเกบ็สินคา้ในพ้ืนท่ีเกบ็รักษาของคลงัสินคา้ จะตอ้งเอามาตรการต่าง ๆของ

การดูแลรักษามาใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้สินคา้ท่ีเก็บรักษาอยูใ่นคลงัสินคา้เกิดการเสียหายสูญหายหรือเส่ือมคุณภาพ 4. งาน

จดัส่งสินคา้ การจดัส่งหรือการจ่ายสินคา้ใหแ้ก่ผูรั้บหรือการคืนสินคา้ใหแ้ก่ผูฝ้าก 

 ความสูญเปล่าทีเ่กดิขึน้จากงานธุรกรรมในสํานักงาน (Waste in Administration) สามารถจาํแนกไดด้งัน้ี  

 1. การผลิตมากเกินความตอ้งการ (Over Production) ซ่ึงแสดงดว้ยการจดัทาํรายงานหรือ เอกสารมากเกินจาํเป็น 2. การ

รอคอย (Waiting) การรอคอยขั้นตอน/กระบวนการตดัสินใจ เช่น รอคาํสั่งอนุมติัจากหัวหนา้งาน 3. การขนส่ง (Transportation) 

เช่น กระบวนการจดัส่งเอกสารไปยงัหน่วยงานส่วนอ่ืน 4. การจดัเก็บสินคา้คงคลงั (Inventory) เช่น งานธุรกรรมท่ีคา้งรอ 

(Backlogs) และอีเมลท่ี์คา้งสะสม 5. กระบวนการท่ีเกินความจาํเป็น (Over Processing) ซ่ึงเป็นขั้นตอนการดาํเนินงานท่ีซับซ้อน

โดยไม่จาํเป็น 6. การเคล่ือนไหว (Motion) เช่น การจดัฟอร์มเอกสารหรือการคียข์อ้มูลท่ีซํ้ าซ้อน 7. การเกิดของเสีย (Defects) 

เช่น การจดัเกบ็บนัทึกขอ้มูลท่ีขาดความแม่นยาํ 

 เทคโนโลยีรหัสแท่ง Barcode ประกอบดว้ยเส้นมืด(มกัจะเป็นสีดาํ) และเส้นสวา่ง(มกัเป็นสีขาว)วางเรียงกนัเป็น

แนวด่ิง เป็นรหัสแทนตวัเลขและตวัอกัษร ใชเ้พ่ืออาํนวยความสะดวกให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถอ่านรหัสขอ้มูลไดง่้าย

ข้ึน โดยใชเ้คร่ืองอ่านบาร์โคด้ (Barcode Scanner) ซ่ึงจะทาํงานไดร้วดเร็วและช่วยลดความผดิพลาดในการคียข์อ้มูลไดม้าก 

 

 

 

 

 



วธีิการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ทบทวนวรรณกรรมเพ่ือดูวา่ปัจจยัในการศึกษานั้นมีผลต่อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการรับสินคา้  

2. ศึกษาบทความ ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เวบ็ไซต ์เพ่ือศึกษาวา่เทคโนโลยโีปรแกรม ORACLE SOSCAN มีกระบวนการทาํงาน และ

การจดัเกบ็ขอ้มูลเขา้สู่ระบบอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 3. ศึกษาผงัการดาํเนินการในกระบวนการรับสินคา้ทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ 

4. ทาํการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของพนักงานท่ีไดใ้ชเ้ทคโนโลยีโปรแกรม ORACLE SOSCAN เพ่ือใชค้น้หา

เอกสารท่ีจะนาํไปใชแ้ละออกแบบแบบสอบถามท่ีใชใ้นการสาํรวจ  

5. นาํแบบสอบถามไปสาํรวจในรูปแบบสอบถามพนกังานรายบุคคล  

6. นาํขอ้มูลท่ีไดใ้นการทาํแบบสอบถามมาวเิคราะห์ขอ้มูล ถึงความคิดเห็นและความพึงพอใจของพนกังานในแต่ละแผนก  

7. เปรียบเทียบผงัการดาํเนินการทั้งแบบเก่าและแบบปัจจุบนัถึงขั้นตอน เวลา และความพึงพอใจของพนกังาน แลว้นาํมา

สรุป 

 

 

 

 

 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
ศึกษาเทคโนโลยโีปรแกรม 

ORACLE SOSCAN 

ศึกษาผงักระบวนการรับสินค้า

ทั้งแบบเก่าและใหม่ 

ออกแบบแบบสอบถามที่ใช้ใน

การสํารวจ 

นําแบบสอบถามไปสํารวจใน

รูปแบบสอบถามพนักงาน

 

วเิคราะห์ข้อมูล 

เปรียบเทยีบ และสรุปผล 

  



ผลการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจัยได้สํารวจระดับความพึงพอใจของพนักงานท่ีได้ใช้ ORACLE SOSCAN เพ่ือใช้ค้นหา

เอกสาร จาํนวนทั้งส้ิน 50 คน จาํแนกตามลกัษณะทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและแผนก ไดด้งัน้ี  

ตารางท่ี 1 ค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งโดยจาํแนกตามเพศ 

  

 

 

 

 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่ จากผูต้อบแบบสอบถามสามารถอธิบายไดด้งัน้ี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

42 คน คิดเป็นร้อยละ 84.0 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาเป็นเพศหญิง มีจาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0  และ

นอ้ยท่ีสุดเป็นเพศทางเลือกอ่ืน ๆโดยมีจาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามลาํดบั 

ตารางท่ี 2 ค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งโดยจาํแนกตามอาย ุ

  

 

 

 

 

 

 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า จากผูต้อบแบบสอบถามสามารถอธิบายไดด้ังน้ี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ

ระหวา่ง 25-29 ปี มีจาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมามีอายรุะหวา่ง 20-24 ปี มี

จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0  และนอ้ยท่ีสุดมีอาย ุ30 ปีข้ึนไป โดยมีจาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ตามลาํดบั 

 

 

 

 

เพศ จาํนวน (คน) ร้อยละ % 

ชาย 42 84.0 

หญิง 7 14.0 

อ่ืน ๆ 1 2.0 

อายุ จาํนวน (คน) ร้อยละ % 

20-24 ปี 18 36.0 

25-29 ปี 22 44.0 

30 ปีขึน้ไป 10 20.0 



ตารางท่ี 3 ค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งโดยจาํแนกตามแผนก 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา่ จากผูต้อบแบบสอบถามสามารถอธิบายไดด้งัน้ี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นแผนก 

Plating จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาอยูใ่นแผนก Disassembly มีจาํนวน 10 คน 

คิดเป็นร้อยละ 20.0  แผนก LRU มีจาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และนอ้ยท่ีสุดอยูใ่นแผนก Assembly โดยมีจาํนวน 5 คน 

คิดเป็นร้อยละ 10 แผนก Kitting มีจาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และแผนก Inspection โดยมีจาํนวน 5 คน คิดเป้นร้อยละ 10 

ตามลาํดบั  

 จากผลการสาํรวจท่ีไดท้าํใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมการเลือกใชว้ิธีคน้หาเอกสารของพนกังานในบริษทัเรวีม่า เอเชีย แป

ซิฟิค จาํกดั ในส่วนการซ่อมบาํรุง ไดข้อ้มูลดงัต่อไปน้ี  

 ตารางท่ี 4 ค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งโดยจาํแนกวธีิคน้หาเอกสาร 

  

 

 

 

 

 

 

 จากตารางท่ี 4 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชว้ธีิคน้หาโดยใชเ้ทคโนโลยสีแกนบาร์โคด (ORACLE SOSCAN) 

โดยมีจาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาเป็นวิธีสอบถามจากแผนกโดยตรง โดยมี

จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12 และวธีิคน้หาตามโฟลเดอร์สาธารณะ เป็นจาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8 ตามลาํดบั 

 

แผนก จาํนวน (คน) ร้อยละ % 

Assembly 5 10.0 

Disassembly 10 20.0 

Plating 15 30.0 

LRU 10 20.0 

Kitting 5 10.0 

Inspection 5 10.0 

วธีิค้นหาเอกสาร จาํนวน (คน) ร้อยละ % 

ค้นหาตามโฟลเดอร์สาธารณะ 4 8.0 

ค้นหาโดยใช้เทคโนโลยีสแกนบาร์โคด 

(ORACLE SOSCAN) 

40 80.0 

สอบถามจากแผนกโดยตรง 6 12.0 

อ่ืน ๆ 0 0 



 

ตารางท่ี 5 ค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งโดยจาํแนกประเภทของเอกสารท่ีทาํการคน้หา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ จากผูต้อบแบบสอบถามสามารถอธิบายไดด้งัน้ี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทาํการคน้หา

เอกสาร Certificate จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 80.0 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด เอกสารท่ีทาํการคน้หารองลงมาคือ 

Packing List มีจาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0  เอกสารท่ีทาํการคน้หารองลงมาคือ Purchase Order มีจาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อย

ละ 6.0 และเอกสารท่ีทาํการคน้หาน้อยท่ีสุดคือใบขน โดยมีจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ส่วนเอกสาร Invoice, Delivery 

Order, และอ่ืน ๆ ไม่ไดท้าํการการคน้หาจาก ORACLE SOSCAN 

 จากผลการสํารวจท่ีไดท้าํให้เห็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของกระบวนการรับสินคา้แบบใหม่โดยใช้

เทคโนโลยโีปรแกรม ORACLE SOSCAN ไดข้อ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 6 ผลสาํรวจปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของกระบวนการรับสินคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ประเภทเอกสาร จาํนวน (คน) ร้อยละ % 

ใบขน 2 4.0 

Invoice 0 0 

Packing List 5 10.0 

Purchase Order 3 6.0 

Delivery Order 0 0 

Certificate 40 80.0 

อ่ืน ๆ 0 0 

ปัจจัย/ระดบัความพงึพอใจ 5 4 3 2 1 

ความสะดวกต่อการค้นหาเอกสาร 40 8 1 0 0 

ความรวดเร็วในการค้นหาเอกสาร 45 3 2 0 0 

ความทนัสมยั 38 5 7 0 0 

ความง่ายในการใช้งาน 40 4 4 2 0 

ค้นหาเอกสารทีต้่องการได้ 48 2 0 0 0 

ระยะเวลาในการค้นหาเอกสาร 41 5 4 0 0 



 จากตารางท่ี 4.6 ผูต้อบแบบสอบถามสามารถอธิบายไดด้งัน้ี ปัจจยัดา้นความรวดเร็วและตรงต่อเวลาในการคน้หา

เอกสารระดบัความพึงพอใจความสะดวกต่อการคน้หาเอกสารเห็นดว้ยมากท่ีสุด 40 คน ระดบัความพึงพอใจเห็นดว้ยมาก 8 

คน ระดบัความพึงพอใจเห็นดว้ยปานกลาง 1 คน ตามลาํดบั ความรวดเร็วในการคน้หาเอกสารระดบัความพึงพอใจเห็นดว้ย

มากท่ีสุด 45 คน ระดบัความพึงพอใจเห็นดว้ยมาก 3 คน ระดบัความพึงพอใจเห็นดว้ยปานกลาง 2 คน ตามลาํดบั ความ

ทนัสมยั ระดบัความพึงพอใจเห็นดว้ยมากท่ีสุด 38 คน ระดบัความพึงพอใจเห็นดว้ยมาก 5 คน ระดบัความพึงพอใจเห็นดว้ย

ปานกลาง 7 ตามลาํดบั ความง่ายในการใชง้าน ระดบัความพึงพอใจเห็นดว้ยมากท่ีสุด 40 คน ระดบัความพึงพอใจเห็นดว้ย

มาก 4 คน ระดบัความพึงพอใจเห็นดว้ยปานกลาง 4 คน และระดบัความพึงพอใจเห็นดว้ยนอ้ย 2 คน ตามลาํดบั คน้หาเอกสาร

ท่ีตอ้งการได ้ระดบัความพึงพอใจเห็นดว้ยมากท่ีสุด 48 คน ระดบัความพึงพอใจเห็นดว้ยมาก 2 คน ตามลาํดบั และระยะเวลา

ในการคน้หาเอกสาร ระดบัความพึงพอใจเห็นดว้ยมากท่ีสุด 41 คน ระดบัความพึงพอใจเห็นดว้ยมาก 5 คน ระดบัความพึง

พอใจเห็นดว้ยปานกลาง 4 คน ตามลาํดบั 

 ขอ้มูลท่ีใชว้ิเคราะห์เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสาํรวจแบบสอบถามพนกังานในบริษทั     เรวีม่า เอเชีย แปซิฟิค 

จาํกดั ในส่วนการซ่อมบาํรุง ทั้งหมด 50  คน ดงัน้ี 

ตารางท่ี 7 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการสาํรวจแบบสอบถาม 

ปัจจัยทีส่่งต่อความพงึพอใจ

ของกระบวนการรับสินค้า

แบบใหม่ 

ระดบัความพงึพอใจ 
���� S.D. % N แปลผล 

5 4 3 2 1 

ความสะดวกต่อการค้นหา

เอกสาร 

40 8 1 0 0 4.70 28.17 94.00 50 มากทีสุ่ด 

ความรวดเร็วในการค้นหา

เอกสาร 

45 3 2 0 0 4.86 31.46 97.20 50 มากทีสุ่ด 

ความทันสมัย 39 5 7 0 0 4.72 27.36 94.40 50 มากทีสุ่ด 

ความง่ายในการใช้งาน 40 4 4 2 0 4.64 27.97 92.80 50 มากทีสุ่ด 

ค้นหาเอกสารที่ต้องการได้ 48 2 0 0 0 4.96 33.57 99.20 50 มากทีสุ่ด 

ระยะเวลาในการค้นหา

เอกสาร 

41 5 4 0 0 4.74 28.71 94.80 50 มากทีสุ่ด 

 รวม 4.76 

 

29.54 95.40 

 

50 มากทีสุ่ด 

 

 



หมายเหตุ  "เอก็บาร์" ( x ̅ )   หมายถึง ค่าเฉล่ีย 

  "เอส ดี" (S.D.)   หมายถึง ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  "เปอร์เซ็นต ์" (%)   หมายถึง ค่าร้อยละ 

  "เอน็" (N)   หมายถึง จาํนวนขอ้มูล 

 เม่ือพิจารณาพบวา่ ขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ คน้หาเอกสารท่ีตอ้งการได ้ความรวดเร็วในการคน้หา

เอกสาร ระยะเวลาในการคน้หาเอกสาร ความทนัสมยั ความสะดวกต่อการคน้หาเอกสาร และความง่ายในการใชง้าน คิด

เป็นร้อยละ 99.20 97.20 94.80 94.40 94.00 และ92.80 ตามลาํดบั 

อภิปรายผลการวจิัย 

 การทาํวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการรับสินคา้ เพ่ือศึกษาพฤติกรรม ความพึง

พอใจ และเปรียบเทียบในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการรับสินคา้ของพนกังานในบริษทัเรวีม่า เอเชีย แปซิฟิค จาํกดั 

เน่ืองจากในปัจจุบนัไดเ้กิดปัญหาในเร่ืองของเอกสารต่าง ๆ ท่ีใชป้ระกอบในการซ่อมบาํรุงขาเคร่ืองบิน ไม่วา่จะเป็นในเร่ือง

ของการคน้หาเอกสาร ความรวดเร็วในการคน้หา และความสะดวกในการคน้หา จึงทาํใหผู้ว้จิยัเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาใน

ประเด็นดงักล่าว ซ่ึงในการทาํวิจยัในคร้ังน้ีไดมี้ปัญหาเก่ียวกบัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 ทาํให้คณะ

ผูจ้ดัทาํวิจยัไม่สามารถออกไปเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งไดท้ั้งหมด จึงไดใ้ชว้ิธีการจดัทาํแบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลกลุ่ม

ตวัอย่างเฉพาะเจาะจงแทน ส่งผลให้ผูจ้ดัทาํวิจยัเกิดปัญหาเก่ียวกบัการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามท่ีไดจ้าํนวนขอ้มูลกลุ่ม

ตวัอย่างไม่ครบตามเป้าหมายท่ีตั้ งไวค้ณะผูจ้ัดทาํจึงไดข้อ้มูลกลุ่มตวัอย่างเพียง 50 คน ท่ีจะนาํขอ้มูลมาทาํวิจยัเก่ียวกบั

การศึกษาถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการรับสินคา้ ในคร้ังน้ี ขอ้มูลท่ีเกบ็ไดจ้ากการสาํรวจกลุ่มตวัอยา่งเป็นขอ้มูลท่ี

รวบรวมจากแบบสอบถามจากพนกังานโดยตรงเพียงอยา่งเดียวเท่านั้นเป็นผลทาํให้ยงัไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลเชิงลึกหรือ

ขอ้มูลสาํคญับางอยา่งไดซ่ึ้งขอ้มูลเหล่านั้นอาจอาศยัใชว้ิธีการสังเกต หรือการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม โดยระยะเวลาในการทาํการ

วิจยัคร้ังน้ีค่อนขา้งจาํกดั จึงอาจส่งผลให้ผลการวิจยัคลาดเคล่ือนในการนาํไปอา้งอิงกลุ่มประชากรท่ีเฉพาะเจาะจง ท่ีเป็น

พนกังานในบริษทัเรวม่ีา เอเชีย แปซิฟิค จาํกดั เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามมีการกระจายตวัทางความแตกต่าง

ดา้นประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อาย ุแผนก ท่ีไม่เพียงพอ 

สรุปผลการวจิัย 

 ผูจ้ดัทาํวิจยัพบวา่พนกังานในแต่แผนกท่ีตอ้งการใชเ้อกสารเพ่ือใชใ้นการซ่อมบาํรุงเลือกใชว้ิธีคน้หาเอกสารบ่อย

มากท่ีสุดคือ คน้หาโดยใชเ้ทคโนโลยีสแกนบาร์โคด (ORACLE SOSCAN) คิดเป็น 80% ซ่ึงมีจุดเด่นคือ ความรวดเร็วในการ

คน้หา รวมทั้ งมีความแม่นยาํสูง และยงัสามารถเก็บขอ้มูลได้มากเน่ืองจากเป็นการจัดเก็บขอ้มูลลงในฐานขอ้มูลของ

เซิร์ฟเวอร์ ประเภทของเอกสารท่ีทาํการคน้หาบ่อยท่ีสุดคือ Certificate ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของกระบวนการรับ

สินคา้แบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีโปรแกรม ORACLE SOSCAN ผูจ้ ัดทาํพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีทาํแบบสอบถามเลือกคน้หา

เอกสารท่ีตอ้งการไดเ้ป็นอนัดบั 1  

  



กติตกิรรมประกาศ 

 วิจยัสหกิจฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ไดเ้พราะไดรั้บความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมขอ้มูล ให้คาํแนะนาํ เป็นท่ีปรึกษา 

ตลอดจนแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ในระหวา่งการฝึกสหกิจในคร้ังน้ี จากนายยทุธนา สายเสมา นายวสันต ์คาํต่อ และนายณัฐพล 

แสนคูณ จนวจิยัสหกิจฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ ผูว้จิยัจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

 ขอขอบพระคุณอาจารย ์ดร.จุฑาทิพย ์สุรารักษ์ ท่ีไดใ้ห้คาํแนะนาํ เป็นท่ีปรึกษาดา้นการทาํวิจยั ตลอดจนแกไ้ข

ขอ้บกพร่องต่าง ๆ เป็นอยา่งดี  

 ขอบคุณผูบ้ริหารและฝ่ายบุคคลบริษทัเรวีม่า เอเชีย แปซิฟิค จาํกดั ท่ีไดใ้หโ้อกาสและประสบการณ์ท่ีดีทีใหเ้ขา้มา

ฝึกสหกิจกบับริษทัแห่งน้ี 
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