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บทคัดย่อ 
โครงงานน้ีเป็นการเสนอแนวทางในการช่วย

กรองขอ้มูลจากรายงานท่ีเก่ียวขอ้งของแผนก เน่ืองจากใน
รายงานท่ีมี ช่ือว่า  DQ Monitoring จะเป็นรายงานแจ้ง
สถานะกิจกรรมประจ าสัปดาห์ และมีขอ้มูลของทุกแผนก
ภายในองค์กรอยู่ภายในรายงาน ดังนั้ น จึงต้องใช้เวลา
ค่อนขา้งมากเพ่ือท่ีจะกรองขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนกนั้น
ได้จริงๆ ทั้งยงัอาจท าให้เราได้ข้อมูลท่ีไม่ครบถ้วน และ
ขอ้มูลท่ีผิดพลาดไป เม่ือทราบถึงปัญหาน้ี จึงไดมี้การน าเอา
เทคโนโลยีแดชบอร์ดเขา้มาใช้แสดงขอ้มูลและช่วยกรอง
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งของแผนก ทั้งน้ีจะท าให้ลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนในการกรองข้อมูล มีความถูกต้องและครบถ้วน
มากขึ้น สามารถน าขอ้มูลท่ีมีสถานะกิจกรรมท่ียงัตกคา้งใน
ระบบไปด าเนินการและแกปั้ญหาไดอ้ยา่งทนัที 

 
1. บทน า (INTRODUCTION) 

ธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
(Freight Forwarder) มีบทบาทส าคัญ ย่ิงต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและการคา้ระหว่างประเทศของไทยเพราะเป็น
ธุรกิจท่ีท าการเช่ือมโยงธุรกิจในภาคการค้าและภาคการ
ขนส่งทั้งหลายเขา้ไวด้้วยกัน เน่ืองจากผูรั้บจดัการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศสามารถให้บริการในหลากหลาย
รูปแบบ จึงท าให้ผู ้จัดการขนส่งระหว่างประเทศมี
สถานภาพตามกฎหมายท่ีแตกต่างกนั โดยอาจมีสถานภาพ
เป็นทั้งตวัแทนของผูส่้งหรือผูรั้บตราส่ง หรือ ผูข้นส่งทาง
บกภายใตป้ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ผูข้นส่งทาง
ทะเลภายใตพ้ระราชบญัญติัการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 
2534 ผูป้ระกอบการขนส่งต่อเน่ืองภายใตพ้ระราชบญัญติั

การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 และพฒันาสู่ ผู ้
ให้บริการโลจิสติกส์ 

เม่ือบริษทัท าการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การ
ขนส่งสินคา้จากหน้าโรงงานผลิตไปยงัท่าเรือ การติดต่อ
บริษทัเรือ การด าเนินการเก่ียวกบัท่าเรือ การด าเนินพิธีการ
ศุลกากร การจดัท าเอกสารเอกสารเก่ียวกบัการขนส่ง ติดต่อ
ขอใบอนุญาต จนกระทัง่ถึงขี้นตอนในการปฏิบติัพิธีการใน
การน าเขา้และการส่งออกสินคา้ให้ลูกคา้เสร็จเรียบร้อยแลว้ 
ทางบริษทัจ าเป็นตอ้งปิด “Activities” เหล่านั้นทุกคร้ัง เพ่ือ
เป็นการอพัเดทสถานะการจดัส่งสินคา้ใหลู้กคา้ทราบ ซ่ึงจะ
เป็นประโยชน์ต่อทั้งผูซ้ื้อ และ ผูข้าย โดยท าให้สามารถ
ติดตามสถานะการขนส่งสินคา้ พร้อมทั้งเป็นหลกัฐานใน
การส่งสินคา้ไดอ้ีกดว้ย 

ดงันั้น การปิด “Activities” ตามเวลาท่ีก าหนด ซ่ึง
น ามาสู่การไดม้าของ Status Events แบบ Real Time จะท า
ให้ทางบริษทัไดรั้บความเช่ือมัน่จากลูกคา้ และเพ่ิมโอกาส
ได้รับ Positive Feedback อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงมีส่วนช่วยให้
ลูกค้าคนอื่นๆ ตัดสินใจใช้บริการธุรกิจรับจัดการขนส่ง
สินคา้ระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ของบริษทัได้
ง่ายมากย่ิงขึ้น และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วย
ในกิจกรรมต่างๆ ยงัท าให้บริษทัสามารถพฒันาได้อย่าง
รวดเร็ว และมีความสะดวกสะบายมากขึ้น 

แดชบอร์ด (Dashboard) ถือเป็นเทคโนโลยีท่ีมี
เคร่ืองมือส าหรับใชดึ้งขอ้มูลมาจากแหล่งก าเนิดเพื่อน ามา
สร้างเป็นกราฟไดห้ลายรูปแบบ ซ่ึงท าให้สามารถน าเสนอ
สารสนเทศได้หลายมิติและหลายมุมมองไปพร้อมๆ กัน 
และสามารถ drill down เพื่อหารายละเอียดไดท้นัที ท าให้
ผูใ้ช้งานสามารถเห็นภาพไดใ้นหน้าเดียวจากท่ีขอ้มูบและ
น าขอ้มูลไปใชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็วและทนัเวลา  



วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การปิด Activities 
ในระบบปฏิบติัการของบริษทัที่ไม่ทนัตามเวลาท่ีก าหนด  
 1.2.2 เพื่อเสนอแนวทางการท างานท่ีท าให้การปิด 
Activities ในประบบปฏิบติัการมีความรวดเร็วขึ้น และลด
ความซับซ้อนของข้อมูล ท่ีหลากหลาย โดยการน า  
Dashboard เขา้มาช่วยในการกรองขอ้มูลจากรายงาน 
 1.2.3 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลหรือสาเหตุของ

ปัญหาท่ีท าให้ประสิทธิภาพการท างานของแผนกไม่บรรลุ

ตามวตัถุประสงค์ท่ีทางบริษทัได้ก าหนดไว ้และหาแนว

ทางแกไ้ขเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

(Freight Forwarder) ในอดีต ธุรกิจรับจัดการขนส่งสินคา้

ระหว่างประเทศ หรือ Freight Forwarder คือ ตวัแทนของผู ้

ส่งสินคา้ (Shipper/Consignor) ด าเนินกิจกรรมเพื่อน าสินคา้

จากผู ้ส่งสินค้าไปส่งมอบให้ผู ้ขนส่งสินค้าสาธารณะ 

(Common Carrier) เ พื่ อ ให้ ผู ้ขน ส่ ง สินค้าส าธ า รณะ

ด าเนินการขนส่งสินคา้ไปส่งมอบให้กบัผูรั้บสินคา้ หรือท่ี

เรียกว่าผูรั้บตราส่ง (Consignee) หรือในท านองตรงกนัขา้ม 

Freight Forwarder จะด าเนินการน าสินคา้จากผูข้นส่งสินคา้

สาธารณะ (Common Carrier) ไปส่งมอบให้กบัผูรั้บสินคา้

หรือผู ้รับตราส่ง  (Consignee) เ ม่ือ สินค้ามาถึงท่า เ รือ

ปลายทางในฐานะเป็นตวัแทนของผูรั้บสินคา้หรือผูรั้บตรา

ส่ง ในปัจจุบัน Freight Forwarder ได้มีการพฒันาขึ้น คือ

เพ่ิมความสามารถในการให้บริการไดก้วา้งขวางมากขึ้น

กว่าเดิม เน่ืองจากสภาพการแข่งขนัของธุรกิจเอง 

แดชบอร์ด (Dashboard) คือการแสดงข้อมูลท่ี

ส าคญัท่ีสุดท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ในการบรรลุวตัถุประสงคห์น่ึง

หรือมากกว่าหน่ึง เป็นการรวมและจดัการภายในหน้าจอ

เดียวท าให้สามารถดูขอ้มูลไดเ้พียงการมองคร้ังเดียวหรือ

การแสดงภาพผ่านหน้าจอให้ผูใ้ช้งาน โดยมีการก าหนด

ตัวช้ีวดัผลการด าเนินงานหลกัของธุรกิจ เพื่อให้สามารถ

ตดัสินใจได ้แดชบอร์ดคือการแสดงขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีสุดท่ี

จ าเป็นตอ้งใช ้โดยตอ้งสามารถแสดงผ่านหน้าจอเดียวและ

ตอ้งท าให้ผูใ้ชดู้ขอ้มูลเพียงคร้ังเดียวแลว้สามารถตดัสินใจ

ในเร่ืองนั้น ๆ ได ้

จินตทัศน์ คือ การแสดงผลารสนเทศให้อยู่ใน

รูปแบบภาพท่ีผูใ้ช้มองเห็นแล้วสามารถท าให้ผูใ้ช้เข้าใจ

สารสนเทศไดง้่ายและรวดเร็วมากขึ้น โดยแห็นถึงแนวโนม้

และความสัมพนัธ์ของสารสนเทศท่ีซ่อนอยู่ในสารสนเทศ

ท่ีเดิมอยูใ่นรูปแบบขอ้ความหรือตาราง 

สถานะการขนส่งสินคา้ (Tracking Order Status) 

ระบบการตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า โดยจะ

แสดงผลการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตรวจสอบบนหน้า

เว็บไซต์ของบริษัท และทางบริษัทนั้ นยงัสามารถเพ่ิม

สถานะการจดัส่งไดอ้ีกดว้ย 

ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานหลกั คือ ตวัช้ีวดัท่ีบอก

ว่าองค์กรควรท าอะไรเ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงานขององค์กร โดยเน้นท่ีประสิทธิภาพหลกัของ

องคก์ร ซ่ึงมีความส าคญัต่อองคก์รในอนาคต การวดัผลการ

ด าเนินงงานทั้งดา้นการเงิน และท่ีไม่ใช่การเงิน ใช้ในการ

แสดงจ านวนของวตัถุประสงคข์ององคก์ร โดยสะทอ้นให้

เห็นถึงผลการด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ขององค์กร และเพื่อ

ก าหนดการด าเนินงานในล าดับต่อไป ซ่ึงตัวช้ีวดัผลการ

ด าเนินงานหลักสามารถบอกได้ถึงการด าเนินธุรกิจว่า

เป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ โดยสรุป 

ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานหลกัคือการวดัและติดตามผลการ

ด าเนินงานของเร่ืองท่ีองค์กรแต่ละองค์กรให้ความส าคญั 

เพื่ อ ให้ ก ารด า เ นินง านขององค์กร เ ป็นไปอย่ า ง มี



ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกลยทุธ์ขององคก์รท่ีไดมี้การ

ก าหนดไวใ้นเบ้ืองตน้ 

 

3. วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 

กระบวนการหรือขั้นตอนในการออกแบบแดช

บอร์ด เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ตามความ  ต้องการของ

ผูใ้ช้งานและผูป้ฏิบติังาน สามารถน าขอ้มูลไปใช้ไดอ้ย่าง

ครบถว้น โดยมีการปรึกษากบัท่ีปรึกษาโครงงานและผูท่ี้

ตอ้งการใชง้านแดชบอร์ดน้ี เพ่ือก าหนดความตอ้งการต่างๆ 

มีขั้นตอนทั้งหมดดงัต่อไปน้ี 

1. การออกแบบระบบงาน การศึกษาระบบงาน

ในปัจจุบันเพื่อท าการวิเคราะห์ระบบ และออกแบบ

ระบบงานใหม่ การพฒันาระบบงานใหม่ในคร้ังน้ี จะเป็น

การด าเนินการสร้างระบบการจัดท าแดชบอร์ดปรับปรุง

การกรองข้อมูลท่ีแต่ละแผนกต้องการใช้ เพื่อสนับสนุน

การกรองขอ้มูลท่ีแสดงสถานะของกิจกรรมส าหรับหวัหน้า

แผนก และผูป้ฏิบติังาน เม่ือด าเนินการแลว้เสร็จ ขอ้มูลจาก

รายงานน้ีหัวหน้าแผนกหรือผู ้ปฏิบัติงานท่ีเ ก่ียวข้อง

สามารถท่ีจะด าเนินการปิดสถานะท่ียงัตกคา้งในระบบได้

ทันเวลาก่อนท่ีจะมีการวัดผลการด าเนินงานในแต่ละ

สัปดาห์ 

แผนผังกระบวนการท างานระบบปัจจุบัน 

 

 

 

แผนผังกระบวนการท างานระบบใหม่ 

 

2.  การน าโครงการไปใชง้าน 

 การน าโครงการไปใช้ ซ่ึงประกอบไปดว้ย

กระบวนการศึกษาข้อมูล เรียนรู้ความหมายของตัวช้ีวดั 

จดัเรียงความสัมพนัธ์ของตวัช้ีวดั เพ่ือการสร้างแดชบอร์ดท่ี

สามารถใช้งานไดจ้ริงและไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งตรงกบัความ

ตอ้งการของผูใ้ช้งาน เร่ิมตั้งแต่การกรองขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

กับแผนกของผู ้ใช้งแดชบอร์ด เพื่อลดระยะเวลาและ

ขั้นตอนของการกรองขอ้มูล และทางผูใ้ชง้านก็จะสามารถ

น าขอ้มูลท่ีกรองไดจ้ากแดชบอร์ดไปด าเนินการปิดสถานะ

กิจกรรมในระบบปฏิบติัการของบริษทัไดท้นัเวลา เพื่อผล

การท างานท่ีขึ้นของแผนกและองคก์รต่อไป 

 

3.  การออกแบบแดชบอร์ด  

                     1. การปรึกษากับท่ีปรึกษาโครงงานและผูท่ี้

ตอ้งการใชง้านแดชบอร์ด เพื่อก าหนดขอ้มูลท่ีตอ้งการ 

 

 
                  

 

 

 



                      2.  ก าหนดตวัวดั  

 
                  

                      3. ก าหนดรูปแบบความสัมพนัธ์ของตวัวดัท่ี

ตอ้งการ  

 
 

                     4.  ก าหนดการจดัวางรูปแบบของแดชบอร์ด

บนจอภาพ 

                          การแสดงผลของข้อมูลในหน้าจอแดช

บอร์ด จ าเป็นจะต้องมีการจัดกลุ่มของข้อมูล  ตามความ

ตอ้งการ ซ่ึงขอ้มูลจะถูกอา้งอิงจากฐานขอ้มูลท่ีมีการจดัเก็บ

ไว ้จากการเรียกมาแสดงผล รวมถึงขอ้มูลท่ีมีการน าเขา้มา

จากแหล่งขอ้มูลใหม่ตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ 

 

                     5. สร้างแดชบอร์ด 

                         ในขั้ นตอนน้ี จะเป็นการน าข้อมูลท่ีได้

เตรียมไวน้ าเขา้สู่ Template ท่ีไดส้ร้างไว ้เพื่อให้สูตรท่ีไดมี้กา

ก าหนดไวใ้นโปรแกรม Microsoft Excel บอกสถานะของแต่

ละกิจกรรม และสร้างตารางหรือแผนภูมิตามความตอ้งการ

ของผูใ้ชง้านตามล าดบัขั้นตอนการสร้างแดชบอร์ด โดยจะ

แสดงให้เห็นผลการทดลองในบทถดัไป 

 

4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

 จากการประเมินความพึงพอใจในการใช้

งานแดชบอร์ด โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อให้ได้แผนท่ีมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและตรงตามความตอ้งการของ

ผูใ้ชม้ากท่ีสุด แบบสอบถาม ส าหรับกลุ่มตวัอย่างจ านวน 5 

ชุด ดงัน้ี 

หวัหนา้แผนก Hinterland & Transportation       1 ท่าน 

เจา้หนา้ท่ีแผนก Hinterland & Transport อาวุโส       2 ท่าน 

เจา้หนา้ท่ีแผนก FCL Export Operations อาวุโส       1 ท่าน 

เจา้หนา้ท่ีแผนก Hinterland & Transport        1 ท่าน 

 
ผลแบบสอบถามความพงึพอใจแบบร้อยละ 

 



 
ระดับความพงึพอใจ 

 

 กล่าวโดยสรุปค่าเฉล่ียความพึงพอใจของ

ผูต้อบแบบสอบถามในค าถามแต่ละขอ้ โดยค่าเฉล่ียรวม

ของค าถามทุกขอ้จะเท่ากบั 3.775 เม่ือเทียบกบัตารางแสดง

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 5 ระดับ ระดับคะแนนเฉล่ียอยู่

ในช่วง 3.41 – 4.20 หมายความถึงผูต้อบแบบสอบถาม

พอใจค่อนขา้งมากต่อการใชง้าน 

 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (DISCUSSION/ 

CONCLUSION) 

จากผลการทดลอง และประเมินความพึงพอใจ

จากผูใ้ช้งาน สามารถกรองข้อมูล ท่ีเก่ียวข้องกับแผนกท่ี

ผู ้ใ ช้ ง านต้องการ  และยัง ได้ข้อมู ล ท่ีครบถ้วน  ลด

ขอ้ผิดพลาด ลดเวลากรองขอ้มูลจากรายงานดว้ยตนเอง ซ่ึง

เม่ือกรองข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับแผนกได้แล้ว ผู ้ใช้งานก็

สามารถดูขอ้มูลจากแดชบอร์ดผ่านในหน้าจอเดียว ซ่ึงง่าย

ต่อการวิเคราะห์หรือตรวจสอบสถานะท่ีแท้จริงของ

กิจกรรมเหล่านั้นได ้และหากเป็นกิจกรรมท่ียงัคงมีสถานะ

ตกค้างอยู่ในระบบ ก็จะสามารถปิดกิจกรรมเหล่าน้ีได้

ทนัเวลาก่อนท่ีจะมีการวดัผลการด าเนินงาน 

จากการทดลองใช้แดชบอร์ดทั้งสองระดับ คือ 

ผูใ้ช้ระดบัหัวหน้าแผนก และผูใ้ช้ในระดบัการด าเนินงาน 

ในระดบัปฏิบติัการ สามารถลดขั้นตอน และความสูญเปล่า

ไดเ้ป็นจ านวนมาก และไดข้อ้มูลท่ีครบถว้นตรงตามความ

ตอ้งการ ตรวจสอบสถานะกิจกรรมไดผ้่านหนา้จอเดียว แต่

ปัญหาท่ีพบคือ  สถานะท่ีย ังตกค้างในระบบนั้ นอาจมี

ข้อผิดพลาดจากระบบปฏิบติัการของทางบริษทั รายงาน

ประจ าสัปดาห์ หรือเกิดจากแผนกอื่นท่ีมีหน้าท่ีในการปิด

กิจกรรมท่ีมีสถานะตกคา้งในระบบดว้ยเช่นกนั 

 

ข้อเสนอแนะ 

 5.3.1 เพ่ิมค าอธิบายตวัช้ีวดัของแดชบอร์ด 
และความหมายของตวัวดัท่ีใช้ ส าหรับผูใ้ช้งาน เน่ืองจาก
ตวัช้ีวดันั้น ค่อนขา้งมีหลายประเภท เพราะมีหลายแผนก
ดว้ยกนั ท าให้ผูใ้ชง้านนั้นอาจจะไม่คุน้เคยกบัตวัช้ีวดัท่ีเป็น
ของแผนกอื่นเท่าใด เพื่อลดความผิดพลาดในการกรอง
ขอ้มูลผ่านแดชบอร์ด และตรวจสอบสถานะกิจกรรม ดว้ย
การจดัท าเอกสารคู่มือการใชง้านแดชบอร์ดขึ้นมา 
 5.3.2 เ พ่ิมค าอ ธิบายความสัมพันธ์ของ
ตวัช้ีวดั ส าหรับผูใ้ช้งาน เน่ืองจากตวัช้ีวดัมีหลายประเภท
แบ่งแยกไปตามแผนก ท าให้การกรองขอ้มูลผา่นแดชบอร์ด
โดยกรองผ่านความสัมพันธ์ของตัวช้ีวัดอาจมีความ
ผิดพลาด หรือได้ข้อมูลท่ีไม่ครบและไม่ตรงตามท่ีแผนก
ตอ้งการดู เน่ืองจากตวัช้ีวกัมีความหลากหลาย และผูใ้ชง้าน
อาจไม่คุ ้นเคยกับตัวช้ีวดัของแผนกอ่ืนหรืออาจจะยงัไม่
ทราบว่าตัวช้ีวดัไหนเป็นของแผนกใดบ้าง เพ่ือลดความ
ผิดพลาดในการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของตวัช้ีวดัน้ีจะท า
การอธิบายพอสังเขปและเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของ
ตวัช้ีวดัไวภ้ายในเอกสารคู่มือการใชง้านแดชบอร์ด โดยให้
ผูใ้ชมี้ความเขา้ใจก่อนท่ีจะมีการใชง้าน 
 5.3.3 เพ่ิมค าอธิบายเหตุผลหลกัท่ีท าให้ไม่
สามารถปิดสถานะกิจกรรมท่ียงัตกค้างในระบบได้ เช่น 
เกิดจากความผิดพลาดของระบบปฏิบติัการ ความผิดจาก
จากตัวรายงาน หรือความผิดพลาดท่ีเกิดจากแผนกอื่น 
เพ่ือให้ผูใ้ชง้านนั้นเกิดความเขา้ใจว่าท่ีสถานะบางกิจกรรม
ยงัคงตกค้างอยู่นั้นอาจไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของ
แผนก เพราะความผิดพลาดนั้นมีหลายสาเหตุดงัท่ีไดก้ล่าว
ไปแล้ว ซ่ึงข้อเสนอแนะข้อน้ีจะเน้นไปยงัผู ้ท่ีต้องการ
วิเคราะห์สถานะของกิจจกรรมในแต่ละสัปดาห์เพื่อท าการ
สรุปผลขอ้ผิดพลาดและหาทางแกไ้ขต่อไป 



6. กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานฉบับน้ีส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์

ของบุคคลหลายท่าน ซ่ึงไม่อาจจะน ามากล่าวไดท้ั้งหมด 

ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง ท่านอาจารย์ท่ีปรึกษา 

อาจารย์สุพรรณี สวนอินทร์ ท่ีให้การสนับสนุน ความรู้ 

ค าแนะน า ตรวจทาน และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วย

ความเอาใจใส่ทุกขั้นตอน ตลอดจนแนวทางการด าเนิน

โครงงาน รวมถึงขอ้คิดในการศึกษาคน้ควา้ในดา้นต่างๆ 

ขอขอบพระคุณ บริษัท เช้งเกอร์ (ไทย) จ ากัด 

ผู ้อ  านวยการบริษัท และผู ้จัดการแผนก FCL Export 

Operations ท่ีให้ความสนับสนุนในการด าเนินโครงการ 

รวมถึงพนักงานทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือช่วยเหลือ และ

ขอ้มูลสนบัสนุนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในโครงงานฉบบัน้ี 

ข้าพเจ้าหวงัเป็นอย่างย่ิงว่า โครงงานฉบับน้ีจะ

เป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจ ส าหรับเป็นแนวทางในการจดัท า

โครงงาน หรือน าไปปรับปรุงกระบวนการท างานต่อ 

 

7. เอกสารอ้างอิง 

LIN. (2563).  ท ำควำมรู้จัก Dashboard คืออะไร ม ี

       ควำมส ำคัญอย่ำงไร ท ำไมควรท ำ?. สืบคน้  

       13 กุมภาพนัธ์ 2564, จาก https://techsauce.co/tech- 

       and-biz/what-is-dashboard 

กระทรวงพาณิชย.์ (2564).  ด้ำนกำรค้ำต่ำงประเทศ. สืบคน้  

       13 กุมภาพนัธ์ 2564, จาก https://www.moc.go.th/ 

       index.php/moc-about/2015-10-19-03-39-24/2015- 

       10-19-04-25-36/item/42-6.html 

 

จงรักษ ์เมธาวรกุล. (2549).  บทบำทและสถำนภำพของ 

       ผู้รับจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศตำม 

       กฎหมำยไทย. สืบคน้ 13 กุมภาพนัธ์ 2564,  จาก  

       https://www.car.chula.ac.th/display7.php? 

สมเกียรติ แซ่เลก็. (2558).  กำรปรับปรุงกระบวนกำรกำร 

       ตัดสินใจปรับผังรำยกำรโทรทัศน์โดยอำศัยแดชบอร์ด 

       ส ำหรับควำมนิยมรำยกำรทีวีจำกส่ือสังคม. บณัฑิต 

       วิทยาลยั. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

อิทธิพล นนัทรุจิ. (2558).  ภำษำจ ำเพำะโดเมนส ำหรับกำร 

       สร้ำงส่วนประกอบแสดงผลภำพ. บณัฑิตวิทยาลยั.  

       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

https://techsauce.co/tech-

