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บทคัดย่อ 

โครงงานฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิชา สหกิจศึกษา 91030459 (Cooperative Education) ท่ีเปิดโอกาส
ใหนิ้สิตปฏิบติังานกบัสถานประกอบการจริง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนิสิตจะไดท้ างานจริงเม่ือจบการศึกษา
ในอนาคด การฝึกสหกิจในคร้ังน้ีผูวิ้จยัได ้เลือกหวัขอ้เร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพ การจดัการการจดัเก็บสินคา้
และวตัถุดิบท่ีไม่มีประสิทธิภาพ จากการท่ีไดเ้ขา้ไปปฏิบติังานในโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษทั เอส เอส แอล 
โลจิสติกส์ จ ากดั ผูว้ิจยัไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่ง Shipping ซ่ึงมีความรับผิดชอบในดา้นการ
ปล่อยเอกสารใบตราส่ง (Bill of Lading) ใหก้บัลูกคา้ และ เอกสารใบส่งสินคา้ (Delivery Order) และ การจดัรถ 

การศึกษาเรียนรู้การปฏิบติังานในส่วนของแผนก Shipping จึงไดพ้บวา่ขั้นตอนการจดัเอกสารต่าง ๆ 
ของแผนก ซ่ึงมีรายละเอียดในการปฏิบติังานมาก ท าใหก้ารกรอกขอ้มูลและการจดัเตรียมเอกสาร และขั้นตอน
บางอยา่งเกิดความผิดพลาด ดงันั้นผูวิ้จยั จึงมีแนวคิดในการจดัท าคู่มือการปฏิบติังานและขั้นตอนของการตรวจ
ปล่อยสินคา้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ลดความผิดพลาดในการเตรียมเอกสาร และช่วยเพิ่ประสิทธิภาพ
ในการท างานของพนกังานใหม่ใหส้ามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
บทน า 
 ใหบ้ริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider, LSP) เป็นลกัษณะของการใหบ้ริการจดัการงานส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโลจิสติกส์ โดยงานท่ีใหบ้ริการจะเป็นกิจกรรมท่ีมีพนัธะผกูพนัถึงระดบัการใหบ้ริการอยา่งเป็น
กระบวนการ ซ่ึงลกัษณะงานมีความซบัซอ้นกวา่ผูใ้หบ้ริการรับเหมาช่วงตอ้งใชท้กัษะความช านาญเฉพาะดา้น
และเทคโนโลย ีแต่การมอบหมายงาน ยงัมีลกัษณะไม่เป็นเชิงบูรณาการ โดยผูว้า่จา้ง (User) อาจใชผู้ใ้หบ้ริการ 
(Provider) หลายราย โดยผูว้า่จา้งยงัคงเขา้ไปมีส่วนในการบริหารจดัการ เพื่อใหง้านซ่ึงมอบหมายใหก้บัผูใ้ห้
บริการโลจิสติกส์แต่ละรายมีการเช่ือมโยงกนั ในท่ีน้ีเรียกวา่ผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider, 
LSP) หรือ (Asset Based Logistics: 2PL) ซ่ึงก็คือ การจดัการดา้นการปฏิบติังานโลจิสติกส์แบบดั้งเดิม เช่น การ
ขนส่งและคลงัสินคา้ บริษทัท่ีไม่มียานพาหนะหรือคลงัสินคา้เป็นของตนเอง หรือมีส่ิงอ านวยความสะดวกใน
การปฏิบติังานหรือโครงสร้างพื้นฐาน เหตุผลหลกัคือ เพื่อลดตน้ทุนหรือลดการลงทุนในการซ้ือสินทรัพย ์



 ปัจจุบนัองคก์รหรือผูป้ระกอบการธุรกิจเร่ิมใหค้วามสนใจกบัผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์มากขึ้น 
เน่ืองจากผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์มีการใหบ้ริการในกิจกรรมของโลจิสติกส์ท่ีหลากหลายและครบวงจร อาทิ
เช่น บริการดา้นการขนส่ง ดา้นคลงัสินคา้ การกระจายสินคา้ การจดั ส่งสินคา้ใหแ้ก่บริษทัเดินเรือ 
 บริษทั เอส เอส แอล โลจิสติกส์ จ ากดั ด าเนินธุรกิจเป็นตวัแทนน าเขา้ – ส่งออก และขนส่งสินคา้
ภายในประเทศอยา่งครบวงจร โดยผูจ้ดัท าไดท้ า การศึกษาเรียนรู้การปฏิบติังานในส่วนของแผนก Shipping จึง
ไดพ้บวา่ขั้นตอนการจดัเอกสารต่าง ๆ ของแผนก ซ่ึงมีรายละเอียดในการปฏิบติังานมาก ท าใหก้ารกรอกขอ้มูล
และการจดัเตรียมเอกสาร และขั้นตอนบางอยา่งเกิดความผิดพลาด 

ดงันั้นผูจ้ดัท า จึงมีแนวคิดในการจดัท าคู่มือการปฏิบติังานและขั้นตอนของการตรวจปล่อยสินคา้ เพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ลดความผิดพลาดในการเตรียมเอกสาร และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนกังานใหม่ใหส้ามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาขั้นตอนและวิธีการจดัท าเอกสารขั้นตอนการตรวจปล่อย บริษทั เอส เอส แอล โลจิสติกส์ 
จ ากดั 

2. เพื่อลดความผิดพลาดในการกรอกขอ้มูลและการจดัท า เอกสาร  
3. เพื่อจดัท าคู่มือในการจดัท าเอกสารเก่ียวกบักบัตรวจปล่อย 
 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
1. ผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของแผนกShipping ของ บริษทั เอส เอส แอล  

โลจิสติกส์ จ ากดั 
2. ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานโดยการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม 
3. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มมาท าการวิเคราะห์สาเหตุ หา

แนวทางแกไ้ข และออกแบบพฒันาคู่มือขั้นตอนการตรวจปล่อยของบริษทั เอส เอส แอล โลจิสติกส์ จ ากดั   
4. ทดลองใชคู้่มือโดย ใหพ้นกังานแผนกShipping บริษทั เอส เอส แอล โลจิสติกส์ จ ากดั ทดลองใช ้

และไดเ้ก็บสถิติการรับ-ส่งคืน ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2564 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
5. ประเมินประสิทธิภาพของคู่มือท่ีพฒันาขึ้น และปรับปรุงแกไ้ข 

 
 
 



ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิด ทฤษฎีเกีย่วกบัความผิดพลาดท่ีเกดิจากคน 

ความผิดพลาดในการท างานของคน ลว้นเป็นส่ิงท่ีทา้ทายส าหรับผูบ้ริหารขององคก์รในการ
จดัการ รวมไปถึงการคน้หาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดจากคน ดว้ยความเขา้ใจเพื่อน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ดงันั้นการจดัสรรเวลา และทรัพยากรในการบริหารจดัการพนกังานในองคก์ร จึงเป็นส่ิง
ส าคญัอยา่งมากในการเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมขององคก์ร 

 แนวคิดและทฤษฎีความพงึพอใจ 
Shelly (1975, pp. 252 - 268) กล่าววา่ ทฤษฎีท่ีวา่ดว้ยความรู้สึก 2 แบบของมนุษย ์คือ 

ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ เชลลี ไดศึ้กษาแนวความคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ สรุปไดว้า่ 
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีเม่ือเกิดขึ้นแลว้จะท าให้เกิดความสุข ความสุขน้ีเป็นความรู้สึกท่ี แตกต่าง
จากความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกท่ีมีระบบยอ้นกลบั สามารถท าใหเ้กิด ความสุข 
หรือความรู้สึกทางบวกเพิ่มไดอี้ก ดงันั้น จะเห็นไดว้า่ความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลบัซบัซอ้น และ
ความสุขน้ีจะมีผลต่อบุคคลมากกวา่ความรู้สึกทางบวกอ่ืน ๆ  

ความรู้สึกทางบวก ความรู้สึกทางลบและความสุข มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งสลบัซบัซอ้น และ
ระบบความสัมพนัธ์ของความรู้สึกท่ีสลบัซบัซอ้น และระบบความสัมพนัธ์ของความรู้สึกทั้งสามน้ี 
เรียกวา่ ระบบความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเม่ือระบบความพึงพอใจมีความรู้สึกทางบวก 
มากกวา่ความรู้สึกทางลบ  

ส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความรู้สึกพึงพอใจของมนุษยม์กัไดแ้ก่ ทรัพยากร (Resource) หรือส่ิงเร้า 
(Stimulus) การวิเคราะห์ระบบความพึงพอใจ คือ การศึกษาวา่ทรัพยากรหรือส่ิงเร้าแบบใด เป็นส่ิงท่ี
ตอ้งการท่ีจะท าใหเ้กิดความพอใจและความสุขแก่มนุษย ์ความพึงพอใจจะเกิดไดม้ากท่ีสุดเม่ือมี
ทรัพยากรทุกอยา่งท่ีเป็นท่ีตอ้งการครบถว้น  

เคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชก้ารหาความเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหา (content validity) โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน ผูใ้ห้ขอ้มูล ไดแ้ก่ หวัหนา้แผนกShipping พนกังานแผนก
Shipping และนายตรวจศุลกากร 

1. แบบสัมภาษณ์ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยั เลือกเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเก่ียวกบัการเอกสารท่ี
ใชใ้นการตรวจปล่อย ล าดบัขั้นตอนการตรวจปล่อย และมีวิธีการในการกรอกเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งไร โดย
แบบสัมภาษณ์ และเม่ือน าแบบสัมภาษณ์ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาพบวา่ แบบ
สัมภาษณ์มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.67 และ 1.00 



โดยการหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) จะหาค่าจากสูตร การพิจารณาค่า 
ดชันีความสอดคลอ้ง (Index Of Congruency: IOC) ต่อไปน้ี 

IOC=
∑ R

𝑁
 

เม่ือ IOC แทน ดชันีความสอดคลอ้งมีค่าอยู่ระหวา่ง -1 ถึง +1 
                 ∑R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
                             N แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
เกณฑใ์นการพิจารณาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตอ้งมีค่ามากกวา่ 0.50 

2. ประเด็นการสนทนากลุ่ม ใชก้ารอภิปรายสภาพปัญหาการขั้นตอนการตรวจปล่อยกบัหวัหนา้แผนก
Shipping และพนกังานแผนกShipping โดยการเก็บขอ้มูลแลว้น าปัญหาในการท างานมาวิเคราะห์ หาแนวทาง
แกไ้ขก่อนการสร้างคู่มือขั้นตอนการตรวจปล่อย 

3. คู่มือขั้นตอนการตรวจปล่อยในการจดัโครงการบริการวิชาการ ไดพ้ฒันามาจากการสัมภาษณ์ และ
การสนทนากลุ่ม โดยคู่มือมีลกัษณะเป็นเอกสารท่ีประกอบดว้ย การจ าแนกรายละเอียดเอกสาร วิธีการกรอก
เอกสาร การตรวจสอบเรือเขา้-ออกท่า วิธีดูสถานท่ีตรวจปล่อย วิธีล าดบัขั้นตอน และไดน้ าคู่มือท่ีพฒันาไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา พบวา่ คู่มือมีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.67 และ 1.00  

4. แบบบนัทึกสถิติการรับ และส่งคืน เป็นการเก็บขอ้มูลท่ีผูว้ิจยั จดัเก็บขอ้มูลสถิติจากการ ตรวจสอบ
คู่มือขั้นตอนการตรวจปล่อย และ ประเมินผลการทดลองใชโ้ดยเก็บสถิติการรับ-ส่งคืนการพฒันาคู่มือ และหลงั
ใชคู้่มือท่ีพฒันาขึ้น 
 5. แบบสอบถาม ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นตามแนวคิด ทฤษฎี โดยมี รายละเอียด
ดงัน้ีตอนท่ี 1 มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบสอบแบบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและ
ประสบการณ์การท างาน และตอนท่ี 2 มีลกัษณะมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย 
นอ้ยท่ีสุด โดยวดัความพึงพอใจดา้นเน้ือหาของคู่มือฯ ดา้น ประโยชน์การน าไปใช ้และดา้นรูปแบบของคู่มือ 
และไดน้ าแบบสอบถามไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาพบวา่  
แบบสอบถามมีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.67 และ 1.00 การก าหนดค่าคะแนนของแบบสอบถาม โดย
ผูว้ิจยัไดก้ าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดบั ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ยและนอ้ยท่ีสุด  
 
 
 
 
 



 การวิเคราะห์ข้อมูล  
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ส่วนขอ้มูลจากสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา  
ค่าร้อยละ 

ค่าร้อยละ =
ความถี่ท่ีตอ้งการแปลงให้เป็นค่าร้อยละ 

จ านวนความถี่ทั้งหมด 
x100 

ค่าเฉล่ีย  

ค่าเฉล่ีย =
ผลรวมทั้งหมด

จ านวนคนทั้งหมด
 

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     

     
    เม่ือ  S.D. แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

X แทน คะแนนแต่ละตวัอยา่ง 
N แทน จ านวนขอ้มูล หรือขนาดกลุ่มตวัอยา่ง  

ผลการศึกษา 
จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม สรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 8 

คน คิดเป็นร้อยละ 75 และเป็นเพศชาย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 มีอาย ุ31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 50 
รองลงมาอาย ุ21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 25 คือ อาย ุ41ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 25 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีวุฒิ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 75 และวุฒิการศึกษาระดบั ต ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 25 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชคู้่มือขั้นตอนการตรวจปล่อย สรุปไดว้า่ ขอ้ค าถามของแบบ
ประเมินความพึงพอใจ ดา้นเน้ือหาของคู่มืออยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (�̅� = 4.56, S.D. = 0.50) ดา้นรูปแบบของ
คู่มือฯอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( �̅� = 4.69, S.D. = 0.48) และดา้นประโยชน์การน าไปใชอ้ยูใ่นระดบัมาก  
( �̅�= 4.44, S.D. = 0.50) ตามล าดบั ส่วนค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเช่นกนั ( �̅�= 4.56, S.D. = 0.50) 
อภิปรายผล  

1.จากการพฒันาคู่มือขั้นตอนการตรวจปล่อย ผูจ้ดัโครงการ พนกังานในแผนก และนกัศึกษาฝึกงาน 
สามารถใชคู้่มือในการท างานการตรวจปล่อยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีแกไ้ขความผิดพลาดของขั้นตอนรวม
ลดลง โดย ประเด็นท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาได ้คือ คู่มือขั้นตอนการตรวจปล่อย ประกอบไปดว้ย ขั้นตอนการ
ท างานตั้งแต่รับเอกจนตรวจปล่อยส าเร็จ การตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร และการใชร้ะบบ E-Paperless 
ซ่ึงสามารถช่วยใหข้ั้นตอนการตรวจปล่อยเป็นไปดว้ยความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น และผลการประเมินความพึง



พอใจของคู่มือขั้นตอนการตรวจปล่อยสามารถสรุปผลความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเช่นกนั ( �̅�= 4.56, 
S.D. = 0.50) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด ของนุดี รุ่งสวา่ง (2543, หนา้ 24) แนวทางในการสร้างคู่มือการปฏิบติังาน 
ซ่ึงอยูใ่นรูปของเอกสาร หรือหนงัสือ เพื่อใหผู้ท่ี้น าไปใชส้ามารถจะปฏิบติัตามใหส้ าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค ์
ท่ีตั้งเป้าไวใ้น เอกสารหรือหนงัสือนั้นไดด้ว้ยตนเอง  

2. แนวทางท่ีเหมาะสมในการพฒันาการตรวจปล่อยใหมี้ประสิทธิภาพ ควรจะมีคู่มือส าหรับผูใ้ชง้านท่ี
เก่ียวขอ้งไดป้ฏิบติัตาม เพื่อใหก้ารด าเนินขั้นตอนการตรวจปล่อย ขั้นตอนการท าเอกสารเป็นไปดว้ยความ
ถูกตอ้ง ตามระเบียบ ลดปัญหาความ ยุง่ยาก และความล่าชา้ท่ีเกิดจากความไม่เขา้ใจของผูป้ฏิบติัได ้ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลการวิจยัท่ีไดศึ้กษา ของ ตนัหยง กลีบค า (2563) ไดท้ าการศึกษา คู่มือการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ECS ใน
ระบบการน าเขา้ (E-import paperless) 
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