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บทคดัย่อ 

 บริษัท ซี เอฟ เอฟ จํากัด เป็นผู ้ให้บริการขนส่งสินค้าท่ีไม่ใช่เจ้าของยานพาหนะหรือไม่มี

ยานพาหนะเป็นของตนเอง ( N.V.O.C.C. : NON-VESSEL OPERATING COMMON CARRIER) ไม่ใช่ผู ้

ส่งสินคา้แต่ทาํหน้าท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นโลจิสติกส์ จดัหาผูข้นส่งหลากหลายรูปแบบเพื่อให้การขนส่งมี

ตน้ทุนตํ่า โดยบริษทั ซี เอฟ เอฟ  จาํกดั ไดจ้ดัตั้งชุดโปรแกรม iXIMPLE เพื่อจดัทาํ E-customs (Paperless 

Software) ซ่ึงเป็นระบบพิธีการศุลกากรอิเลก็ทรอนิกส์ไร้เอกสาร (E-Customs) เพื่อใหบ้ริการผูป้ระกอบการ

คา้ อาํนวยความสะดวกทางการคา้ (Trade Facilitation) ดว้ยการปฏิบติัพิธีการศุลกากรท่ีเรียบง่าย สะดวก 

รวดเร็ว และโปร่งใส ทาํให้ผูน้าํเขา้และผูส่้งออกไม่ตอ้งเดินทางมาจดัการเอกสารกบัเจา้หน้าท่ีศุลกากร 

สามารถยืน่และจดัทาํเอกสารไดด้ว้ยคอมพิวเตอร์  

1.บทนํา 

 ในปัจจุบันกรมศุลกากรได้นําระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ไร้เอกสาร (E-Customs) มา

ให้บริการผูป้ระกอบการคา้ เพื่ออาํนวยความสะดวกทางการคา้ (Trade Facilitation) ดว้ยการปฏิบติัพิธีการ

ศุลกากรท่ีเรียบง่าย สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส ทาํใหผู้น้าํเขา้และผูส่้งออกไม่ตอ้งเดินทางมาจดัการเอกสาร

กบัเจา้หนา้ท่ีศุลกากร สามารถยืน่และจดัทาํเอกสารไดด้ว้ยคอมพิวเตอร์ สามารถเขา้สู่ระบบของกรมศุลกากร

ไดท้ัว่ประเทศ ตลอด 24 ชัว่โมง โดยไม่มีวนัหยุด นอกจากน้ียงัช่วยลดค่าใชจ่้ายในการเดินทาง การจดัทาํ

และการจดัเก็บเอกสารต่างๆ โดยระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์(E-Customs) เป็นกระบวนการทาง

ศุลกากรท่ีใหบ้ริการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร ทั้งสาํหรับการนาํเขา้ (e-Import) 

การส่งออก (e-Export) การรับชาํระเงินผ่านธนาคาร (e-Payment) และการโอนยา้ยภายในประเทศ โดย

ผูป้ระกอบการคา้จดัทาํเอกสารการผ่านพิธีการในรูปของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์และมีการนาํเทคโนโลยี PKI 

(Public Key Infrastructure) พร้อมการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) มาใช้ในการรับส่ง

ขอ้มูลกบักรมศุลกากร โดยใชม้าตรฐานสากล (ebXML)  

 จากการฝึกงานสหกิจ ผูว้ิจยัเจอปัญหาดา้นการกรอกขอ้มูลทาํใบขนส่งสินคา้ ซ่ึงในการกรอกขอ้มูล

แต่ละคร้ังจะตอ้งกรอกขอ้มูลเขา้ระบบโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ท่ีทางบริษทัไดจ้ดัตั้งโปรแกรมไว ้ซ่ึงบริษทั

ทางบริษทักรณีศึกษาไดจ้ดัตั้งชุดโปรแกรม iXIMPLE เพื่อจดัทาํ E-customs (Paperless Software) ผา่นระบบ

แวน (VAN) ไวเ้พียง 4 เคร่ือง ซ่ึงไม่เพียงพอต่อการใชง้าน ทาํใหเ้กิดการล่าชา้ในการทาํงานและเม่ือเกิดความ

ผิดพลาดในการกรอกขอ้มูลผิดหรือการแกไ้ขขอ้มูลแต่ไม่ไดอ้ยูท่ี่บริษทั อาจทาํใหไ้ม่สามารถแกไ้ขขอ้มูลได้

ทันท่วงทีและเกิดความล่าช้า ในการกรอกข้อมูลเอกสารแต่ละคร้ัง นอกจากน้ีในการจัดทาํ E-customs 

(Paperless Software) ทางบริษทัไดก้าํหนดพาร์ดเวิด (password) เพียงแค่บญัชีเดียวท่ีสามารถใชง้านไดท้ั้ง



บริษทั ทาํใหข้อ้มูลไม่มีความปลอดภยั ไม่เป็นส่วนตวัและหาขอ้ผดิพลาดจากการทาํงานของแต่ละคนไดย้าก 

จากปัญหาท่ีพบ ผูว้ิจยัวางแผนจะนาํระบบคลาวด์  (Cloud) เขา้มาช่วยในการใชง้าน E-customs (Paperless 

Software) ใหส้ามารถใชไ้ดส้ะดวกมากยิง่ข้ึน โดยคู่มือประกอบการใช ้E-customs (Paperless Software) เล่ม

น้ี ถา้พนักงานในบริษทัไดศึ้กษาแลว้ จะสามารถใชง้านโปรแกรม E-customs (Paperless Software) ระบบ

คลาวด ์ (Cloud) แทนการใชร้ะบบแวน (VAN) เน่ืองจากระบบคลาวด ์ (Cloud) สามารถใชง้านไดทุ้กสถานท่ี

เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต สะดวกในการใชง้าน มีความเป็นส่วนตวัสําหรับผูใ้ชง้านและขอ้มูลมี

ความปลอดภยัมากข้ึน เพราะระบบคลาวด ์ (Cloud) นั้นสามารถเช่ือมต่อกบักรมศุลกากรไดทุ้กสถานท่ีและ

ทุกอุปกรณ์โดยไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้พียงแค่คอมพิวเตอร์ท่ีบริษทั พนกังานจึงสามารถทาํงานไดท้นัท่วงที โดย

ไม่จาํเป็นตอ้งรอใชเ้พียงแค่คอมพิวเตอร์ในบริษทัเท่านั้นและพนกังานสามารถใชพ้าร์ดเวิด (password) ของ

แต่ละคนในการทาํเอกสารใบขนสินคา้ ทาํใหห้าขอ้ผดิพลาดจากการทาํงานของแต่ละคนได ้

2.ทบทวนวรรณกรรม 

 อภิญญา วรีฤทธ์ิ (2557) ศึกษาระบบการดาํเนินการผ่านพิธีศุลกากรแบบไร้เอกสาร เพื่อประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบการดาํเนินการผ่านพิธีศุลกากรแบบไร้เอกสาร การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ประเมินประสิทธิภาพของระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ และเสนอแนวทางการแกปั้ญหาต่อความล่าชา้ของ

การรับส่งขอ้มูลระหวา่งผูป้ระกอบการและกรมศุลกากรผา่นระบบไร้เอกสาร จากผลการศึกษาแนวทางการ

แก้ปัญหาระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารพบว่าภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นต่อแนว

ทางการปรับปรุงของระบบศุลกากรในระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.79 และจากการทดสอบ t-test พบวา่   กลุ่ม

ตวัอย่างตามลกัษณะประเกทธุรกิจ มีความเห็นต่อแนวทางการแกปั้ญหาระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ไม่

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 พนิดา ปีติบุญไพบูลย ์(2552) ศึกษาผลกระทบจากการใช้ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ จากการ

เปล่ียนแปลงระบบผ่านพิธีการศุลกากรจากระบบ EDI (Electronic data interchange) มาเป็นระบบศุลกากร

อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (E-custom) เปรียบเทียบระบบการผ่านพิธีการทั้ งสองระบบ ซ่ึงการ

เปล่ียนแปลงคร้ังน้ีทาํให้เวลาในการผ่านพิธีการลดลง ผูผ้่านพิธีการสามารถรับสินคา้ไดเ้ร็วยิ่งข้ึนเช่นกนั 

นอกจากนั้นยงัลดอตัราการใชก้ระดาษในการทาํเอกสารใบขนสินคา้และสาํเนาลดลง 

 สุวรรณา โพธิอ่อนและ ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล (2552) ศึกษาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงระบบ

การทาํงานและแนวทางการพฒันาเพื่อส่งเสริมนโยบายท่ีทาํให้เกิดการยอมรับระบบพิธีการศุลกากรไร้

เอกสาร โดยทาํการเปรียบเทียบระบบการผ่านพิธีการ 3 ระบบคือ ระบบManual ระบบ EDI และระบบ 

ebXML โดยเปรียบเทียบทั้ง 3 ระบบ ดงัน้ี 

  1. เปรียบเทียบการผ่านพิธีการในรูปแบบเอกสาร (Manual) และระบบ EDI มีผลกระทบ

จากการเปล่ียนแปลงดงัน้ี ระบบ EDI จะขดัขอ้งเม่ือมีผูใ้ชเ้ป็นจาํนวนมาก  



  2. เปรียบเทียบการผ่านพิธีการระหว่าง EDI และ ebXML โดยมีผลกระทบดังน้ี ระบบ

ebXML จะตอ้งทาํการยืนยนัตวัตนของผูรั้บและส่งขอ้มูลและมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบ EDI และเม่ือมี

การเปรียบเทียบระบบผ่านพิธีการแบบ Manual และ ebXML แลว้พบว่า ebXML มีความปลอดภยัในการ

เขา้ถึงขอ้มูลมากกวา่ 

 ปุณขนุช แกว้ยงั และ ไกรชิต สุตะเมือง (2555) ศึกษาความพึงพอใจของพนกังานบริษทั เอสซีจี แอค

เคา้น์ต้ิง เซอร์วิสเซสจาํกดัในการใช้งานระบบ E-Paperless ศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานระบบ E-

paperlessใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล จากผลการศึกษาสรุปผลการวิเคราะห์จาก

ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บจากความพึงพอใจต่อการใชร้ะบบงาน E-

Paperless ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบ E-paperless ท่ีใชง้านง่ายไม่ซบัซอ้น 

3.วธีิการวจัิย 

 ผูจ้ดัทาํไดท้าํการศึกษาากระบวนการทาํงานในแผนกผูช่้วยเอกสารขาออกและบริการลูกคา้ ซ่ึงมี

หน้าท่ีในการกรอกขอ้มูลเอกสารเพื่อจดัทาํใบขนส่งสินคา้ให้กับกรมศุลกากรและรวบรวมขอ้มูล โดย

ทาํการศึกษาขอ้มูลการทาํงานของพนกังานตั้งแต่ไดรั้บขอ้มูลเอกสารการจดัทาํใบขนสินคา้ จนกระทัง่กรอก

ขอ้มูลเขา้ระบบในคอมพิวเตอร์ เพื่อจดัทาํใบขนส่งสินคา้ให้กบักรมศุลกากร ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัพบปัญหา

ดา้นการกรอกขอ้มูลทาํใบขนส่งสินคา้เขา้ระบบโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ท่ีทางบริษทัไดจ้ดัตั้งไว ้โดยผูว้ิจยั

ไดท้าํการรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง รูปแบบการใช้โปรแกรมในการจดัทาํใบขนสินคา้ สังเกตและเก็บ

ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องรวมถึงปรึกษาพนักงานท่ีปรึกษาเก่ียวกับการจัดทาํคู่มือประกอบการใช้ E-customs 

(Paperless Software) จากนั้นผูว้ิจยัจดัทาํแบบประเมินคู่มือการปฏิบติังาน โดยให้พนักงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็น

ผูท้าํแบบประเมินความคิดเห็นเพื่อนาํมาวิเคราะห์ผลการประเมินคู่มือ โดยใชเ้กณฑใ์นการแบ่งระดบัการหา

ช่วงกวา้งของอตัรภาคชั้น (Class Interval) และนาํผลท่ีไดม้าเปรียบเทียบคะแนนเพื่อวดัประสิทธิภาพของ

คู่มือประกอบการใชง้านสําหรับพนกังานในการใชโ้ปรแกรม E-customs (Paperless Software) ก่อนทาํการ

สรุปผลการวิจยั 

 จากการศึกษาคู่มือประกอบการใช้ E-customs (Paperless Software) แบ่งเป็นขั้นตอนการใช้

โปรแกรมตั้งน้ี 

  1.แนะนาํเมนูโปรแกรมคียใ์บขนสินคา้ 

  1.1 เมนูแฟ้มขอ้มูล 

  แสดงเมนูแฟ้มขอ้มูลเพื่อแสดงขอ้มูลเอกสาร รูปแบบฟอร์มเอกสารท่ีเก่ียวกบัการจดัทาํ

เอกสารการนําเข้าและการส่งออก สามารถแบ่งออกได้ 2 แบบคือ เมนูข้อมูลอ้างอิงและมนูข้อมูลกรม

ศุลกากร 

   

 



  1.2 เมนูเอกสาร 

  แสดงเมนูเอกสาร ซ่ึงแสดงเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัทาํเอกสารต่างๆ โดยมีเมนูย่อย 

ไดแ้ก่  ขาออก ขาเขา้  Car Manifest 

  1.3 เมนูแลกเปล่ียนเอกสาร 

  แสดงเมนูแลกเปล่ียนเอกสาร โดยมีการแบ่งขั้นตอนกระบวนการรับเอกสาร การส่งเอกสาร 

ซ่ึงเป็นการแบ่งเอกสารแต่ละฉบบัวา่อยูใ่นขั้นตอนไหน ไดแ้ก่ กล่องรับ กล่องส่ง ส่งไปแลว้และรายละเอียด

การส่งขอ้มูล 

  1.4 เมนูดูแลระบบ 

  แสดงเมนูดูแลระบบ แสดงรายละเอียดเก่ียวกบัความปลอดภยั การจดัการขอ้มูลและการ

ปรับแต่งระบบของโปรแกรม E-customs (Paperless Software) สามารถแบ่งได ้3 คาํสั่ง ไดแ้ก่ เมนูความ

ปลอดภยั เมนูขอ้มูลจดัการขอ้มูลและเมนูปรับแต่ง 

  1.5 เมนูมุมมอง 

  แสดงเมนูมุมมอง เป็นชุดเมนูคาํสั่งสําหรับใช้ในการเลือกรูปแบบมุมมองของเอกสาร 

ไดแ้ก่ แสดงแถบ Favorites แสดงแถบ Shortcuts แสดงหน้าข่าวสารเม่ือเขา้สู่โปรแกรม ย่อแถบเคร่ืองมือ

ทั้งหมดและปรับรูปแบบของแถบเคร่ืองมือเป็นค่าตั้งตน้ 

  1.6 เมนูช่วยเหลือ 

  แสดงเมนูช่วยเหลือ โดยเป็นการช่วยแนะนาํเก่ียวกบัรายละเอียดของโปรแกรม รายละเอียด

การใช้โปรแกรมเบ้ืองตน้ เพื่อให้ผูใ้ช้งานเขา้ใจเก่ียวกบัโปรแกรม ไดแ้ก่ คู่มือการใช้งานโปรแกรม การ

ลงทะเบียนและเก่ียวกบัโปรแกรม 

  2.การใชง้านเบ้ืองตน้ 

  2.1 แนะนาํเคร่ืองมือ Tools bar 

  การใช้แถบเคร่ืองมือ Tools bar สามารถทาํไดด้ว้ยการเลือกเอกสารท่ีตอ้งการแลว้กดปุ่ม

เคร่ืองมือ โดยกลุ่มคาํสัง่ท่ีใชใ้นการจดัการรูปแบบเอกสารเป็นชุดคาํสัง่ท่ีมีสัญลกัษณ์ไอคอน ( Icon ) เพื่อให้

ผูใ้ชส้ามารถจดจาํและง่ายต่อการใชง้าน โดยแบ่งเป็น 5 หมวด คือ หมวดจดัทาํขอ้มูล ไดแ้ก่  ทาํเอกสารใหม่ 

เพิ่มใบกาํกบัสินคา้ ทาํสําเนาขอ้มูล ลบขอ้มูลท่ีเลือก สร้างใบขนฯ ทาํเอกสารเรียบร้อยแลว้ ระงบัเอกสาร 

ยกเลิกการระงบั ยกเลิกเอกสาร พิมพจ์ากจอ Export tและ Import หมวดส่งขอ้มูลไปกรมศุลกากร ไดแ้ก่ ลง

ลายเซ็นและเลือกเพื่อส่งเอกสารท่ีเลือกจะถูกปรับสถานะให้เป็นรอส่งในโปรแกรมXIMPLE Connect 

เพื่อให้โปรนกรม iXIMPLE Connect ส่งออกไปอตัโนมติั หมวดส่งไปยงัผูส่้งออก ได้แก่ การเลือกเพื่อ

ส่งออกเอกสาร หมวดพิมพร์ายงาน ไดแ้ก่  พิมพใ์บขนสินคา้ พิมพใ์บแนบ 19 ทวิ พิมพ ์กศน. 129 เป็นตน้ 

ซ่ึงในหมวดพิมพ์รายงานจะเป็นการพิมพ์รายงานตามเอกสารท่ีเลือกและหมวดงานอ่ืนๆ ได้แก่ อตัรา

แลกเปล่ียน 

   



  3. การทาํใบกาํกบัสินคา้ (Invoice) ขาออก 

  การกรอกขอ้มูลใบกาํกบัสินคา้ (Invoice) ขาออกกดปุ่มเพิ่มทางดา้นขวามือเพื่อเปิดหนา้จอ

สําหรับกรอกข้อมูลเอกสาร Invoice โดยจะมีแถบส่วนควบคุมแสดงรายละเอียดต่างๆท่ีต้องกรอกใน

ใบกาํกบัสินคา้ (Invoice) ขาออก ไดแ้ก่ เลขใบกาํกบัสินคา้ วนัท่ีในวนักาํกบั เลขท่ีรับงาน เลขท่ีใบสั่งซ้ือ 

เง่ือนไขการชาํระเงิน เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี ลาํดบัสาขา ผูซ้ื้อ ฐานผูซ้ื้อ เลขท่ี/อาคาร/ถนน ตาํบล อาํเภอ 

จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์ประเทศผูซ้ื้อ ประเทศปลายทาง อีเมลล ์เง่ือนไขการชาํระเงิน กระจายค่าใชจ่้าย ราคา 

ค่าขนส่ง ค่าระวาง ค่าประกนั ค่าบรรจุ Inland Landing นํ้าหนกัสุทธิ นํ้าหนกัรวมหีบห่อ และค่าอ่ืนๆ  

  4. การทาํใบขนสินคา้ขาออก (Declaration) 

  การกรอกขอ้มูลการทาํใบขนสินคา้ขาออก (Declaration) โดยคลิกเลือกเอกสารใบขนฯ 

แลว้กดปุ่มแกไ้ข (หากไม่มีขอ้มูลใบขนฯ ท่ีตอ้งการทาํ ให้กดปุ่มทาํเอกสารใหม่ก่อน) เพื่อจดัทาํเอกสารใบ

ขนสินค้าขาออก ซ่ึงจะมีแถบส่วนควบคุมแสดงรายละเอียดต่างๆท่ีต้องกรอกในขนสินค้าขาออก 

(Declaration) ได้แก่ ชนิดเอกสาร ช่ือผูจ้ ัดการ เลขประจําตัวเสียภาษี ช่ือผูผ้่านพิธีการ ขนส่งทาง ช่ือ

ยานพาหนะ เท่ียวเรือ ประเภทการบรรจุ สถานท่ีรับบรรทุก สถานท่ีตรวจปล่อย Master AWB/BL House 

AWB และเลขท่ีอา้งอิงขนส่ง  

  5. การทาํใบขนสินคา้ขาเขา้ 

  การกรอกขอ้มูลการทาํใบขนสินคา้ขาเขา้คลิกเลือกเอกสารใบขนฯ แลว้กดปุ่มแกไ้ข (หาก

ไม่มีขอ้มูลใบขนฯ ท่ีตอ้งการทาํ ใหก้ดปุ่มทาํเอกสารใหม่ก่อน)  เพื่อจดัทาํเอกสารใบขนสินคา้ขาเขา้ ซ่ึงจะมี

แถบส่วนควบคุมแสดงรายละเอียดต่างๆท่ีตอ้งกรอกในขนสินคา้ขาออก (Declaration) ไดแ้ก่ ชนิดเอกสาร 

ช่ือผูจ้ดัการ เลขประจาํตวัเสียภาษี ช่ือผูผ้่านพิธีการ ขนส่งทาง ช่ือยานพาหนะ เท่ียวเรือ ประเภทการบรรจุ 

สถานท่ีรับบรรทุก สถานท่ีตรวจปล่อย ท่าท่ีนาํเขา้ Master AWB/BL House AWB และเลขท่ีอา้งอิงขนส่ง 

  6. การพิมพเ์อกสาร 

  การพิมพเ์อกสารซ่ึงในการพิมพเ์อกสารใดๆ ตอ้งเปิดหนา้จอตารางขอ้มูลของหนา้จอนั้นๆ 

แลว้เลือกเคร่ืองมือพิมพร์ายงานตามรูป จากนั้นโปรแกรมจะทาํการ Previewรายงานท่ีเลือกพิมพข้ึ์นมา เพื่อ

ทาํการพิมพเ์อกสาร 

 จากการศึกษาพบวา่ ปัญหาล่าชา้ในการทาํงานและเม่ือเกิดความผิดพลาดในการกรอกขอ้มูล คือ

การท่ีพนกังานแต่ละคนมีหนา้ท่ีในการทาํงานของตวัเอง ทาํให้ไม่มีเวลาเพียงพอท่ีจะมาสอนงานพนกังาน

ใหม่หรือนกัศึกษาฝึกงาน อีกปัจจยัคือดา้นความหลากหลายของเอกสารต่างๆ ผูเ้ขียนจึงไดจ้ดัทาํคู่มือสาํหรับ

พนกังานในบริษทั เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจเบ้ืองตน้ในการทาํงานใหแ้ก่พนกังานและผูท่ี้สนใจการทาํงาน

ดา้นการจดัทาํเอกสารใบขนสินคา้ โดยเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัประสิทธิภาพคู่มือ 

  

 

 



 3.1 การคาํนวณหาช่วงกวา้งระหวา่งชั้นตามหลกัการเฉล่ีย 

 อตัรภาคชั้น    =      
คะแนนสูงสุด−คะแนนตํ่าสุด

จาํนวนชั้น
 

    =     
5−1
8

 

    =      0.5 

 ช่วงชั้นของค่าคะแนน  คาํอธิบายสาํหรับการแปลผล 

 ค่าเฉล่ีย 4.21 - 5.00  มากท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย 3.41 - 4.20  มาก 

 ค่าเฉล่ีย 2.61 - 3.40  ปานกลาง 

 ค่าเฉล่ีย 1.81 - 2.60  นอ้ย 

 ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.80  นอ้ยท่ีสุด 

 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ : 1.  สูตรการหาค่าเฉล่ีย 

   สูตร 𝑥𝑥𝑥   =   
∑𝑥𝑥
𝑛𝑛

 

   เม่ือ    𝑥𝑥𝑥    แทน ค่าเฉล่ีย 

    ∑𝑥𝑥 แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 

    𝑛𝑛 แทน จาํนวนคนทั้งหมด 

       2. สูตรการหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

   สูตร  S.D.   =   
�∑(𝑥𝑥−x̅)2

𝑛𝑛−1
  

   เม่ือ S.D.    แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

    𝑥𝑥   แทน ขอ้มูลแต่ละจาํนวน 

    𝑥𝑥𝑥    แทน ค่าเฉล่ียของขอ้มูลแต่ละจาํนวน 

    𝑛𝑛    แทน จาํนวนขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

 

4. ผลการศึกษา  

 การจดัทาํคู่มือประกอบการใช ้E-customs (Paperless Software) ของ บริษทั ซี เอฟ เอฟ จาํกดั ผูว้ิจยั

ไดจ้ดัทาํคู่มือประกอบการใช้งานโปรแกรมคียใ์บขนสินคา้แลว้ให้พนักงานท่ีเก่ียวขอ้งกับกระบวนการ

ทาํงานการใช้งานโปรแกรมคียใ์บขนสินคา้ มีจาํนวนทั้งหมด 8 คน เป็นผูป้ระเมินความคิดเห็น ผลการ

วิเคราะห์จากแบบประเมินความคิดเห็นของพนักงานโดยภาพรวมระดบัความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีต่อ

คู่มือประกอบการใช ้E-customs (Paperless Software) ของ บริษทั ซี เอฟ เอฟ จาํกดั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด( 𝑥𝑥𝑥 
= 4.54 , S.D. = 0.24) ซ่ึงจากขอ้เสนอแนะควรเพิ่มวิธีการสาํรองขอ้มูลเม่ือขอ้มูลเกิดการผดิพลาดหรือเกิดการ



ขดัขอ้งทางอินเตอร์ถา้ขอ้มูลหายควรทาํอยา่งไรในการแกไ้ขปัญหาและเพิ่มตวัอยา่งเอกสารเม่ือทาํการกรอก

ขอ้มูลเขา้สู่ระบบแลว้เรียบร้อยสมบูรณ์ 

5. อภิปรายและสรุปผลการวจัิย 

 การจดัทาํคู่มือประกอบการใช ้E-customs (Paperless Software) ของ บริษทั ซี เอฟ เอฟ จาํกดั จาก

ผลการสรุปการประเมินความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อคู่มือประกอบการใช้ E-customs (Paperless 

Software) พบวา่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด บริษทัสามารถนาํคู่มือไปปฏิบติังานในการช่วยสอนงาน

เพื่อลดเวลาในการสอนงานได ้อีกทั้งคู่มือน้ีช่วยให้พนักงานใหม่ นิสิตฝึกงานสามารถทาํงานไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ลดความผดิพลาดและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกนั 

 ในอนาคตควรเพิ่มวิธีการสํารองขอ้มูลเม่ือขอ้มูลเกิดการผิดพลาดหรือเกิดการขดัขอ้งทางอินเตอร์ 

เตรียมความพร้อมและแผนการปฏิบติัในกรณีขอ้มูลหายและเพิ่มตวัอยา่งการกรอกเอกสารเม่ือทาํการกรอก

ขอ้มูลเขา้สู่ระบบ เพื่อให้พนกังานใหม่หรือนิสิตฝึกงานเขา้ใจ และสามารถปฏิบติัตามไดท้นัทีหลงัจากได้

อ่านคู่มือการปฏิบติังานของการใชง้านระบบ E-customs (Paperless Software) 

6.กติติกรรมประกาศ 

 รายงานสหกิจฉบบัน้ีสําเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน อาจารย ์ ธนภรณ์ 

ศรพรหม ท่ีไดก้รุณาใหค้วามรู้ ใหป้รึกษา และช้ีแนะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ตลอดจนช่วยตรวจสอบแกไ้ข

ขอ้บกพร่องต่างๆ 

  ผูเ้ขียนขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีบริษทั ซี เอฟ เอฟ จาํกดั ท่ีให้ความรู้ดา้นกระบวนการทาํงาน ความรู้

ดา้นเอกสารและประสานงาน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ แนะนาํแนวทางแกไ้ขจากประสบการณ์ในการ

ทาํงาน นาํมาสู่รายงานสหกิจฉบบัน้ี 

  สุดทา้ยน้ีผูเ้ขียนขอขอบพระคุณบิดา มารดาผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงัความสาํเร็จในทุกๆเร่ืองของผูศึ้กษาวิจยั 
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