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บทคัดย่อ 

1. บทน า (INTRODUCTION) 

เน่ืองดว้ยโปรแกรมของบริษทัยงัมีระบบขอ้มูลของตารางเดินเรือท่ีไม่ครอบคลุมและไม่

สามารถอพัเดตไดใ้นทนัที  จึงจ าเป็นตอ้งมีการเพิ่มตารางเดินเรือดว้ยระบบแมนนวล โดยจะตอ้ง

ท างานผา่นโปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซลเพื่อกรอกขอ้มูลลงบนตาราง โดยปัญหาท่ีไดพ้บจากการ

ใชร้ะบบงานของการบนัทึกขอ้มูลตารางเดินเรือ พบวา่การเพิ่มตารางเรือตอ้งระบุรายละเอียด ขอ้มูล 

วนั เวลา ต่าง ๆ  และเสียเวลาในการจดัการขอ้มูล ท าใหเ้กิดกระบวนการท างานท่ีมากเกินความจ าเป็น 

จึงไดมี้การปรับปรุงกระบวนการท างานของแบบฟอร์มเอ็กเซลเพื่อลดระยะเวลาในการท างาน และ

เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบนัทึกขอ้มูลการเดินเรือ     

ซ่ึงการสร้างหรือปรับปรุงโปรแกรมใหม่ส าหรับการใชง้าน เพื่อท าการเพิ่มตารางเดินเรือใน

ระบบต่อไป จึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีส าคญัในการท่ีจะท าใหผู้ท่ี้ใชง้านมีความสะดวก รวดเร็ว เขา้ 

ถึงไดง้่าย และสามารถตอบสนองต่อการบริการลูกคา้ไดดี้มากขึ้นดว้ยเช่นกนั 

ส าหรับวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี เพื่อใหผู้ใ้ชแ้บบฟอร์มเอก็ซ์เซลส าหรับการเพิ่มตา 

รางเรือใชร้ะยะเวลานอ้ยลง เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใชแ้บบฟอร์มส าหรับการเพิ่มตา 

รางเรือ  เพื่อศึกษาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของการเพิ่มตารางเรือในระบบของบริษทัเชง้

เกอร์ (ไทย) จ ากดั และเพื่อน าขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บมาปรับปรุงการพฒันาแบบฟอร์มเอ็กซ์เซล

ส าหรับการเพิ่มตารางเรือ 

2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษา ไดร้วบรวมแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งท าการศึกษาถึง

เอกสารและงานวิจยัต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการท าวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้บ่งการศึกษาออก 4 เป็นหวัขอ้ 

ดงัน้ี  



1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัธุรกิจตวัแทนผูรั้บบริการขนส่ง 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการขนส่งสินคา้ทางทะเล 

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัโปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซล 

3. วธิีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 

3.1 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจยั 

3.1.1 การทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง : ไดท้ าการศึกษานิยามค าศพัท ์แนวคิด

และทฤษฎีเก่ียวกบัธุรกิจตวัแทนรับขนส่งสินคา้ โปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซล และความพึงพอใจ 

3.1.2. ศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูล : ท าการศึกษาขั้นตอนด าเนินการใชง้านโปรแกรม

ไมโครซอฟตเ์อก็เซลเพื่อท่ีจะเพิ่มตารางเดินเรือจากการปฏิบติังานของตนเองและของพนกังานคน

อ่ืนๆในแผนก 

3.1.3. ด าเนินการแกไ้ขวิธีการท างานของโปรแกรมใหม่ : ใชว้ิธีการรวบรวมขอ้มูลของเวบ็

สายเรือท่ีใชไ้วใ้นอีกชีทงาน เพื่อลดการคน้หาบนเวบ็เบราวเ์ซอร์ โดยลิ้งคเ์วบ็สายเรือท่ีรวบรวมไว้

ในชีทงานเป็นหนา้ส าหรับการคน้หาตารางเรือโดยตรง   การสร้างตาราง Vlookup เพื่อการคน้หา 

Carrier ID และคน้หาโคด้ท่าเรือ Port of Departure, Port of Destination การประยกุตใ์ชป้ฏิทินป๊อป

อพัแทนการพิมพว์นัท่ีดว้ยมือ  และการใชเ้คร่ืองมือ Drop Down List ในการเลือกล าดบัของขอ้มูล 

3.1.4 เปรียบเทียบการท างานของโปรแกรม : มีการทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งและจดัท า

แบบสอบถามแก่พนกังานในแผนก Customer Management, Export เพื่อส ารวจความพึงพอใจ และ

มีการจบัเวลาเพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาท่ีใชใ้นการกรอกขอ้มูลลงในตารางก่อนและหลงัปรับปรุง 

3.1.5 สรุปผล เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและแนวทางในการพฒันาระบบไปใชง้าน

จริงในอนาคต : กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชง้านมีความตอ้งการในการใหน้ าขอ้มูลท่ีไดเ้พิ่มตารางเดินเรือในแต่

ละคร้ังบนัทึกเป็นรายงาน และน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ต่อไป  

3.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 



 3.2.1. ขอ้มูลปฐมภูมิ : ผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการสังเกตจากการลงมือ 

ปฏิบติังานจริง การสอบถามจากผูใ้ชง้านคนอ่ืนๆเพื่อหาปัญหา จดัท าแบบสอบถามความพึงพอใจ

ในการใชง้าน 

3.2.2. ขอ้มูลทุติยภูมิ : ไดแ้ก่ เอกสารต่างๆ หนงัสือวารสาร  และขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต 

3.3 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ผูใ้ชง้านโปรแกรม (พนกังานแผนก Customer Management, Export) จ านวน 5 คน 

3.4 วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 

3.4.1 ผลการท างานจากแบบฟอร์มเอก็เซล : หลงัจากท่ีไดรั้บการปรับปรุงแลว้มีการ

เปล่ียนแปลงไปอยา่งไร  ระยะเวลาการท างานสามารถใชเ้วลานอ้ยลงเท่าใด 

3.4.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถาม : ใชส้ถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อหา

ค่าเฉล่ียและค่าร้อยละของแบบสอบถามวดัระดบัความพึงพอใจของการท างานของโปรแกรม 

3.5 จดัท าแบบประเมิน 

ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 : ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 : แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใชง้านโปรแกรม 

ส่วนท่ี 3 : ขอ้เสนอแนะต่อการใชง้านของโปรแกรม 

4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

ผูศึ้กษาไดจ้บัเวลาการท างานจริง โดยจบัเวลาการท างานท่ีกรอกขอ้มูลลงในแบบฟอร์มทั้ง

ก่อนปรับและหลงัปรับปรุง โดยขอ้มูลท่ีใชจ้บัเวลาเป็นขอ้มูลชุดเดียวกนั แสดงผล ดงัน้ี 



 

จากการเปรียบเทียบกระบวนการท างานก่อนปรับปรุงใชเ้วลาทั้งหมด 2.56 นาที / Route 

หลงัการปรับปรุงใชเ้วลาทั้งหมด 1.25 นาที / Route  เวลาท่ีใชใ้นการเพิ่มตารางเดินเรือหลงัปรับปรุง

ลดลง 1.31 นาที / Route   เม่ือคิดเป็นร้อยละแลว้ลดลง 51% 

และประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านแบบฟอร์มส าหรับการเพิ่มตารางเรือหลงัปรับปรุง 

โดยใชแ้บบสอบถาม มีระดบัการใหค้ะแนนความคิดเห็น 5 ระดบั มีผลดงัน้ี 

 

 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อหาแนวทางและพฒันาปรับปรุงกระบวนท างานของ

บริษทัเชง้เกอร์ (ไทย) จ ากดั แผนก Customer Management, Export ในส่วนของขั้นตอนการจองเรือ 

ผลการศึกษาวิจยัจากการรวบรวมขอ้มูลและผลสรุปขอ้มูลท่ีไดม้านั้น ท าใหไ้ดม้าซ่ึงวิธีการท่ีเหมาะ 

สมในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการท างานของแบบฟอร์มส าหรับการเพิ่มตารางเรือ 

 

 



5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 

จากการศึกษาวิจยัการปรับปรุงประสิทธิภาพของการท างานแบบฟอร์มส าหรับการเพิ่ม

ตารางเรือ โดยใชว้ิธีการรวบรวมขอ้มูลของเวบ็สายเรือท่ีใชไ้วใ้นอีกชีทงาน เพื่อลดการคน้หาบนเวบ็

เบราวเ์ซอร์ โดยลิ้งคเ์วบ็สายเรือท่ีรวบรวมไวใ้นชีทงานเป็นหนา้ส าหรับการคน้หาตารางเรือโดยตรง   

การสร้างตาราง Vlookup เพื่อการคน้หา Carrier ID และคน้หาโคด้ท่าเรือ Port of Departure, Port of 

Destination   การประยกุตใ์ชป้ฏิทินป๊อปอพัแทนการพิมพว์นัท่ีดว้ยมือ  และการใชเ้คร่ืองมือ Drop 

Down List ในการเลือกล าดบัของขอ้มูล โดยวิธีท่ีน ามาเพิ่มประสิทธิภาพทั้งหมดน้ีเพื่อวตัถุประสงค์

ในการลดระยะเวลาท่ีใชใ้นการท างาน  จากเดิม กระบวนการท างานก่อนปรับปรุงใชเ้วลาทั้งหมด 

2.56 นาที / Route หลงัจากไดมี้การปรับปรุงกระบวนการท างานแลว้ได ้ใชเ้วลาทั้งหมด 1.25 นาที / 

Route   ซ่ึงเวลาท่ีใชใ้นการเพิ่มตารางเดินเรือหลงัปรับปรุงแลว้ลดลงไปถึง 1.31 นาที / Route   เม่ือ

คิดเป็นร้อยละแลว้ลดลง 51%  หลงัจากการปรับปรุงไดมี้การเก็บแบบ สอบ ถามความพึงพอใจของ

ผูใ้ชง้านแบบฟอร์มส าหรับการเพิ่มตารางเรือพบวา่อยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจอยู่

ท่ี 3.9  

6. กติติกรรมประกาศ 

งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีจากความกรุณาและความช่วยเหลือจากทุกๆท่านไม่วา่

จะเป็นเพื่อน รุ่นพี่ หรืออาจารยท์่านอ่ืนๆท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการท าวิจยัฉบบัน้ี ไดใ้หค้วามกรุณา

และใหค้วามช่วยเหลือต่างๆ ตั้งแต่ค าแนะน า ตลอดจนการสอนต่างๆไม่มากก็นอ้ย ทุกท่านลว้นเป็น

ส่วนหน่ึงในการเร่ิมตน้ท่ีดี และช่วยใหข้า้พเจา้สามารถจดัท าวิจยัฉบบัน้ีจนส าเร็จ จึงขอขอบพระคุณ

มา ณ ท่ีน้ี 

 และผูเ้ขียนขอขอบพระคุณสถานปฏิบติังานสหกิจศึกษา บริษทัเชง้เกอร์ (ไทย) จ ากดั ท่ีได้

มอบโอกาส ส่งผลใหข้า้พเจา้ไดรั้บความรู้และประสบการณ์อนัดีต่างๆ ท่ีมีคุณค่าและมีประโยชน์

มากมาย รวมถึงขอบพระคุณบุคคลากรต่างๆในองคก์ร ท่ีมีส่วนร่วมไดช่้วยเหลือในการปฏิบติังาน

และเป็นส่วนหน่ึงของการจดัท ารายงานการฝึกปฏิบติัสหกิจศึกษาในคร้ังน้ีจนสมบูรณ์ ตลอดจนให้

การดูแลและใหค้วามเขา้ใจ ค าแนะน าเก่ียวกบัการท างาน สังคม และอนาคตต่อไป 
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