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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั หน่วยงานที่ทาหน้าที่การจัดเก็บข้อมูลและการแยกประเภทสิ นค้า ภายในองค์กร
นั้น มีหน้าที่การจัดเก็บข้อมูลและการแยกประเภทสิ นค้า ทั้งหมดที่มีภายในองค์กร ไม่วา่ จะเป็ นการ
จัดเก็บ จาแนกประเภท ซึ่ งการจัดการทั้งหมดนั้นทาได้ยากปั ญหาที่เกิ ดขึ้นสาหรับความยุ่งยากใน
การค้นหาข้อมูลและการแยกประเภทสิ นค้า คือเมื่อต้องการใช้งานและไม่สามารถทราบได้ว่าการ
จัด เก็ บ ข้อ มู ล และการแยกประเภทสิ นค้า ที่ จ าเป็ นต้องใช้น้ ันจัด เก็ บ ไว้ใ นหมวดใด อัญชลี มา
ตะโก (2555: 2) กล่าวว่า งานเอกสารนี้ จะมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นหากมีการจัดการเอกสารที่เป็ น
ระบบ จาแนกเป็ นหมวดหมู่ชดั เจน มีการระบุวนั ที่และเวลาในการจัดเก็บ เพื่ออานวยความสะดวก
เวลาที่ตอ้ งค้นหามาใช้งาน จิรัชยา นครชัย (2553: 1) กล่าวเสริ มว่า การจัดเก็บเอกสารด้วยระบบ
เอ๊กซ์เซลล์เป็ นการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้การปฏิ บตั ิงานมี
ประสิ ทธิ ภาพเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ วมากขึ้น
ดังนั้นจึงเป็ นเหตุให้จดั ทาโครงการ “การจัดเก็บข้อมูลและการแยกประเภทสิ นค้าด้วยระบบ
เอ๊ก ซ์ เซลล์ ” เพื่ อช่ วยลดขั้นตอนการท างานของหน่ วยงานจัด เก็ บ ข้อมู ล และลดเวลาในการ
ดาเนินงาน อีกทั้งยังช่วยลดรายจ่าย
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่ออานวยความสะดวกและลดขั้นตอนการทางาน
1.2.2 เพื่อลดทรัพยากรซื้ อกระดาษ หมึกพิมพ์ เป็ นต้น
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 การจัดเก็บข้อมูลและการแยกประเภทสิ นค้าโดยใช้ระบบเอ๊กซ์เซลล์
1.3.2 ระยะเวลาการดาเนิ นงานตั้งแต่ วันที่14 พฤษภาคม 2561 ถึ ง วันที่31 สิ งหาคม 2561
ทางานวันละ 8 ชัว่ โมง
1.3.3 สถานที่ บริ ษทั นาสิ ริการ์เมนท์กรุ๊ ป
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1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.4.1 ให้เกิดความเป็ นระเบียบ
1.4.2 ให้เกิดความรวดเร็ ว
1.4.3 ลดต้นทุนของกระดาษและเวลา
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึ ก ษาเรื่ อ ง การจัด เก็ บ ข้อ มู ล และการแยกประเภทสิ น ค้า ด้ว ยระบบเอ๊ก ซ์ เ ซลล์
คณะผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากทฤษฎีแนวความคิดและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาของ
งานวิจยั มีดงั นี้
2.1 การจัดเก็บข้อมูลและการแยกประเภทสิ นค้า
2.2 ระบบเอ๊กซ์เซลล์
2.3 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลและการแยกประเภทสิ นค้า
2.4 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.1 การจัดเก็บข้ อมูลและการแยกประเภทสิ นค้ า
James และ Jerry (1998) (ออนไลน์ สื บค้น วันที่ 26 กรกฎาคม 2561) กล่าวว่า ในปั จจุบนั
การจัดเก็บเอกสารในหน่วยงานจะเป็ นระบบแบบที่ทาด้วยมือ ปั ญหาที่พบคือทาให้ ยากต่อการดูแล
และการค้นหา นอกจากนี้ยงั เสี ยค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและไม่มีความปลอดภัย รวมไปถึงการรักษา
คุ ณภาพ ซึ่ งต้องใช้ เวลานานเกิ ดความไม่ส ะดวกในการทางาน จึงมี ความต้องการจัดระบบการ
ทางานใหม่ โดยนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่ วยในการดูแลและจัดการกับเอกสารมี การใช้
โปรแกรม คอมพิวเตอร์ เพื่อลดปั ญหาในการจัดเก็บเอกสารลด ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น เพื่อความ
สะดวกซึ่ งเทคโนโลยีจะช่วยให้องค์การ
1. มีประสิ ทธิ ภาพในการท างานสู งขึ้น
2. ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมยุคใหม่
3. ประหยัดทรัพยากร
Smither Roger (ออนไลน์ สื บค้นวันที่ 22 กรกฏาคม 2561) กล่ าวว่า การทางานของ
คอมพิวเตอร์ตอ้ งประกอบด้วย
1. Hardware คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น จอภาพ ฮาร์ ดดิส แป้ นพิมพ์เมาส์
2. Software คือ ชุดคาสั่งของคอมพิวเตอร์
3. User คือ ผูใ้ ช้ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
(แหล่งอ้างอิง https://dict.longdo.com/mabile/?Search=-user-) วันที่ 22/7/61
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2.2 ระบบเอ๊กซ์เซลล์
2.2.1 Excel คืออะไร
สุ พีชาถิร จิตตกุล (2554: 50) ใช้สาหรับเก็บข้อมูลในลักษณะของตาราง ที่มีความสามารถ
ในการคานวณและสร้างกราฟจากข้อมูลได้อย่างรวดเร็ วการรวบรวมไว้เป็ นหมวดหมู่ให้สามารถใช้
งานได้ง่ายและเป็ นระบบมากขึ้น
ดวงพร เกี๋ยงคา (2554: 46) Excel เป็ นโปรแกรมประเภท สเปรดชีต (Speadsheet) หรื อ
โปรแกรมตารางงาน ซึ่ งจะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ลงบนแผ่นตารางงาน ทาให้ง่ายต่อการป้ อนและแก้ไข
ข้อมูลสามารถจัดข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างเป็ นหมวดหมู่และเป็ นระเบียบมากยิง่ ขึ้น
จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุ ปได้วา่ ระบบเอ๊กซ์เซลล์คือการเก็บข้อมูลลงบนแผ่นตารางงาน
2.2.2 ความสาคัญในโปรแกรม Excel (ภาษิต เครื องเนียม, 2550: 3) กล่าวว่า
1. การคานวณ Excel สามารถป้ อนสู ตรการคานวณทางคณิ ตศาสตร์ และให้ผลการ
คานวณได้อย่างถูกต้อง
2. ฟังก์ชนั่ ตัวอักษร ตัวเลข วันที่ การเงินหรื อการตัดสิ นใจ
3. สามารถนาข้อมูลที่ป้อนลงในตารางมาสร้างเป็ นกราฟได้ทนั ที
4. การตกแต่งตารางข้อมูล เพื่อให้เกิดความสวยงามและแยกแยะข้อมูลได้ง่ายขึ้น
5. สามารถคัดเลือกข้อมูลและวิเคาระห์ขอ้ มูล
6. สามารถพิมพ์งานทั้งข้อมูลและรู ปภาพหรื อกราฟออกทางเครื่ องพิมพ์ได้ทนั ที
7. ข้อมูลในตารางให้เป็ นเว็บเพจเพื่อนามาแสดงในโฮมเพจ
2.3 ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ องกับการจัดเก็บข้ อมูลและการแยกประเภทสิ นค้ า
การจัดการเอกสาร ให้มีความพร้อมในการใช้และการค้นหาจาเป็ นจะต้องการจัดการกับ
เอกสารที่รวดเร็ วและเป็ นระเบียบโดยการนาระบบเอ๊กซ์เซลล์ปรับใช้เพื่อลดการใช้กระดาษ ลด
ขั้นตอนการติดต่อสื่ อสาร ผูใ้ ช้งานสามารถสื บค้นเอกสารได้อย่างรวดเร็ ว เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
ทางาน ลดการใช้แฟ้ มและตูจ้ ดั เก็บเอกสารทาให้ประหยัดงบประมาณ ปริ มาณการใช้กระดาษ เป็ น
ต้น
อัญชลี มาตะโล (ออนไลน์ สื บค้น วันที่ 18 กรกฎาคม 2561) กล่าวว่า การจัดเก็บเอกสาร
ประกอบด้วยดังนี้
1. การเก็บเอกสาร คือ การจัดจาแนกให้เป็ นหมวดหมู่และเป็ นระเบียบ
2. ผูเ้ ก็บเอกสาร ต้องมีความรู ้เกี่ยวกับเอกสารที่จดั เก็บและวางแผนการจัดเก็บเอกสารเป็ น
เพื่อความเป็ นระเบียบ ง่ายต่อการค้นหา
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ระบบการเก็บเอกสารทีน่ ิยมใช้ กนั อยู่ในปัจจุบัน
1. เรี ยงตามตัวอักษร ( Alphabetic Filing )
2. เรี ยงตามตัวเลข ( Numeric Filing )
3. เรี ยงตามชื่อเรื่ อง ( Subject Filing )
4. เรี ยงตามสี ( Color Filing )
5. เรี ยงตามปี ปฏิทิน ( Chronological Filing )
แยกเอกสารด้ ว ยระบบคอมพิว เตอร์ โดย ลัด ดา พิ มพ์ส กุ ล านนท์ (ออนไลน์ วัน ที่ 20
กรกฎาคม 2561) ได้กล่าวถึงการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ดงั นี้
1. ศึกษาวิธีการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับงาน เอกสารภายในหน่วยงาน
2. การจัดทาตัวต้นแบบ
3. ออกแบบระบบข้อมูล
4. ประสานงานผูใ้ ช้งาน
5. ทดสอบ
6. คู่มือในการจัดเก็บเอกสาร
การจัดการข้อมูลเอ๊กซ์เซลล์
กระบวนการจัดการเอกสารเอ๊ก ซ์ เซลล์ เป็ นการใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศสมัย ใหม่ ม า
บริ หารจัดการงานด้านเอกสาร มีข้ นั ตอนดังนี้
- การจัดทาตารางExcel ตามหัวข้อที่เราต้องการโดยกรอกข้อมูลการส่ งของ การชาระเงิน ผู ้
ส่ งสิ นค้าให้ลูกค้าทั้งหมดของทั้งวัน
- บันทึกที่อยูแ่ ละแผนที่ของลูกค้าเป็ นเพื่อง่ายต่อการส่ งสิ นค้า
- การอนุมตั ิเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
- การตั้งFolder เพื่อในการแยกประเภทข้อมูล
2.4 เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
ภาษิต เครื องเนี ยม (2550: 3)ได้ศึกษาคู่มือโปรแกรมสร้ างตารางคานวณ ด้วย Microsoft
Office Excel 2003 และกล่าวว่า เนื้ อหาในเล่มครอบคลุมการใช้งานโปรแกรม Excel ในทุก ๆ ด้าน
ตั้งแต่พ้นื ฐานจนถึงการใช้งานจริ ง อาทิ การแนะนาส่ วนประกอบและเครื่ องมือของโปรแกรม Excel
การใส่ ขอ้ มูลและสู ตรคานวณแบบง่าย ๆ สู ตรฟังก์ชนั ที่นิยมใช้ เทคนิคนาเสนอข้อมูลด้วยกราฟ การ
ใส่ รูปภาพลงในเวิร์คชีท การพิมพ์ชีทงานและกาหนดรายละเอียดก่อนพิมพ์ วิเคราะห์และจัดการกับ
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ฐานข้อมูลด้วย Microsoft Office Execl ซึ่ งผูส้ นใจสามารถศึกษา ฝึ กฝน และนาไปประยุกต์ใช้ใน
การทางาน
ชัยวุฒิ จันมา (2538: 15) ได้กล่ าวว่า การใช้ไมโครซอฟต์ Excel 2000 เป็ นโปรแกรม
ทางด้านตารางคานวณ (Spread sheet) ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง นิ ยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายทัว่ โลก มีการ
ปรั บปรุ งให้สามารถใช้กบั ภาษาไทยได้ ซึ่ งผูใ้ ช้ได้ท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษขึ้ นอยู่กบั ความ
ต้องการของผูใ้ ช้แต่ละคน มีเนื้อหาเรี ยงจากง่ายไปยาก มีการอธิ บายวิธีการใช้เป็ นขั้นตอนพร้อมภาพ
หน้าจอและตัวอย่างการใช้เป็ นภาพประกอบ ง่ายต่อการเรี ยนรู ้ เหมาะสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาการ
ใช้โปรแกรม ไมโครซอฟต์ Excel 2000 ด้วยตนเองที่ เริ่ ม ต้นใหม่ หรื อผูท้ ี่ มี ป ระสบการณ์ แล้วก็
สามารถใช้คน้ คว้าอ้างอิงได้ตามสมควร
ฝ่ ายตาราวิชาการคอมพิวเตอร์ (2552: 216) ได้กล่าวว่า คอมพิวเตอร์ กบั งานสานักงาน เล่ม 2
โปรแกรมตารางคานวณ Excel 2007 เนื้ อหาเล่มนี้ ได้ให้ความรู ้ ที่สาคัญเกี่ ยวกับโปรแกรมตาราง
คานวณ ซึ่ งเน้นการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007 โดยจะเริ่ ม ตั้งแต่การเริ่ มต้นใช้งาน
โปรแกรม การป้ อนข้อมูลใน Excel การทางานกับเวิร์กบุ๊คและเวิร์กชี ต การทางานกับแผนภูมิ การ
ทางานกับฐานข้อมูล การสรุ ปผลข้อมูล การคานวณ และเรื่ องของฟั งก์ชนั่ ใน Excel ส่ วนภายในเล่ม
จะอธิ บายการใช้งานและคาสั่งโดยอย่างละเอียด เป็ นขั้นตอนและ มีภาพประกอบ ทาให้ผอู ้ ่านเข้าใจ
ง่าย และสามารถลงมือปฏิ บตั ิตามขั้นตอนได้ทนั ที นอกจากนี้ แล้ว ในส่ วนท้ายของแต่ละบทจะมี
แบบประเมินผลการเรี ยนรู้ให้อีกด้วย
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ
3.1.2 ทีต่ ้งั สถานประกอบการ

บริ ษทั นาสิ ริการ์ เมนท์กรุ๊ ป จากัด
ที่อยู:่ 5/5 ซอยเทียนทะเล20 แยก 8
ถนนบางขุนเทียนทะเล-ชายทะเล
เขตบางขุนเทียน แขวงแสมดา กรุ งเทพฯ 10150
โทรศัพท์: 0-2464-5737
โทรสาร: 0-2464-5738
E-mail: numsiri_garment@hotmail.com
Website: www.pantavanij.com/B27399

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo)บริ ษทั นาสิ ริการ์ เมนท์กรุ๊ ป จากัด

รู ปที่ 3.2 แผนที่บริ ษทั นาสิ ริการ์ เมนท์กรุ๊ ป จากัด
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั นาสิ ริการ์ เมนท์กรุ๊ ป นั้นก่ อตั้งมาได้ 11ปี มีพ นัก งานซึ่ งทาหน้าที่ใ นการบริ หาร
จัดการอยูไ่ ม่เกิน 10 คน แต่โรงงานมีพนักงานที่ใช้ในการผลิตกว่า 100 คน จึงสามารถรับงานใหญ่
ได้ ครั้งหนึ่ งเคยรับคาสั่งผลิ ตเสื้ อจานวน 100,000 ตัว และสามารถส่ งมอบงานได้ภายใน 75 วัน
แม้วา่ จะติดช่วงสงกรานต์ มีกาลังการผลิตต่อวันสาหรับเสื้ อคอกลมอยูท่ ี่ประมาณ 7,000 ตัว คอปก
ประมาณ 2,500 ตัว
สร้ างความแตกต่ างด้ วยดีไซน์
จุดเด่นด้านดีไซน์และเทคนิคการผลิตทาให้ธุรกิจของนาสิ ริเป็ นมากกว่าแค่ขายเสื้ อ บางครั้ง
ความคิดสร้างสรรค์การผลิตสิ นค้าส่ วนหนึ่งมาจากลูกค้า ส่ วนหนึ่ งนาสิ ริฯ ออกแบบเอง บางครั้งมา
จากความพยายามที่ตอ้ งการทาให้ได้มากกว่าข้อจากัด

รู ปที่ 3.3 สิ นค้า เสื้ อยืดโปโล ของ บริ ษทั นาสิ ริการ์ เมนท์กรุ๊ ป จากัด
ปัจจัยแห่ งความสาเร็จ
น าสิ ริ การ์ เ ม้ น ท์ มี ห ลั ก ที่ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ คื อ “ขยัน ซื่ อ สั ต ย์ ประหยัด และ
อดทน” “ขยัน” คนขยันไม่เคยอดตาย “ซื่ อสัตย์” ซื่ อสัตย์กบั ลูกค้า ไม่เคยมีการยัดไส้ ไม่เคยทางาน
ผิดสเปกให้ลูกค้า “ประหยัด” ไม่เฉพาะทรัพยากรภายในออฟฟิ ศ ยังรวมถึงทรัพยากรโลกด้วย และ
สุ ดท้ายคือ “อดทน” อดทนกับสภาพเศรษฐกิจในตอนนี้
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
คุณ อัฐพงษ์ พัชระพงศ์ สถิต
ผู้บริหาร

นางสาว ยุภาพร กุลบุตร
พนักงานที่ปรึ กษา (หัวหน้าฝ่ ายธุรการ)

นางสาว ณัฐชลัยกร พิทกั ษ์บุญญาทร
นักศึกษาสหกิจ

นาย คาพุก พิมสารี
นักศึกษาสหกิจ

รู ปที่ 3.4 แผนภูมิการจัดองค์กรและการบริ หารงาน
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่ งทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย

นางสาว ณัฐชลัยกร พิทกั ษ์บุญญาทร
ผูช้ ่วยฝ่ ายธุรการ

3.4.2 ลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
- บันทึกข้อมูลใบสั่งซื้ อสิ นค้า ใบสั่งผลิตลงในระบบเอ๊กซ์เซลล์
3.4.3 ตาแหน่ งทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย

นายคาพุก พิมสารี
ผูช้ ่วยฝ่ ายธุรการ

3.4.4 ลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
- บันทึกข้อมูลใบสั่งซื้ อสิ นค้า ใบสั่งผลิตลงในระบบเอ๊กซ์เซลล์
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3.5 ชื่อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 ชื่อ-สกุลพนักงานทีป่ รึ กษา
3.5.2 ตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา

คุณยุภาพร กุลบุตร
หัวหน้าฝ่ ายธุรการ

รู ปที่ 3.5 พนักงานที่ปรึ กษา
คุณยุภาพร กุลบุตร หัวหน้าฝ่ ายธุรการ
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
3.6.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน วันที่14 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่31 สิ งหาคม 2561
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหศึกษา จันทร์ -ศุกร์ 8.30-17.00น.
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 ปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงานที่ปรึ กษาเกี่ยวกับหัวข้อโครงงาน
3.7.2 เสนอหัวข้อโครงงานให้ทางสานักงานสหกิจ
3.7.3 ฝึ กปฏิบตั ิงานเรี ยนรู ้การทางานภายในบริ ษทั เกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูลสิ นค้า
3.7.4 รวบรวมข้อมูลข้อมูลหาข้อมูลจากภายในบริ ษทั เอกสารทุกๆอย่างของบริ ษทั นามา
วิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาเพื่อแนวทางแก้ไขปั ญหา
3.7.5 ส่ งเล่มรายงานให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้องแม่นยาและถ้าเจอ
ข้อผิดพลาดจะได้แก้ไขทันที
3.7.6 ส่ งโครงงานให้กบั ทางสานักสหกิจ
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ตารางที่ 3.1 ตารางประกอบขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงานที่ปรึ กษา
2. เสนอหัวข้อรายงาน
3. ฝึ กปฏิบตั ิงาน
4. รวบรวมข้อมูล
5. ส่ งโครงงานให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบ
6. ส่ งโครงงาน
3.8 อุปกรณ์ เครื่องมือทีใ่ ช้
Hard Ware
- เครื่ องคอมพิวเตอร์
- เครื่ องปริ้ นเอกสาร
- โทรศัพท์มือถือ
- เครื่ องคานวณเลข
Sofe Ware
- Microsofe Word
- Microsofe Excel

พ.ค.61

มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
ผลจากการปฏิ บตั ิงานและศึกษากระบวนการตามโครงการในครั้งนี้ เป็ นเวลา 16 สัปดาห์
เพื่อศึกษาการจัดเก็บข้อมูลและการแยกประเภทสิ นค้าด้วยระบบเอ๊กซ์เซลล์ของ บริ ษทั นาสิ ริการ์
เมนท์กรุ๊ ป จากัด ทาให้ผศู ้ ึกษาได้รู้จกั การเก็บข้อมูลแบบที่ทาด้วยมือเมื่อปั ญหาที่พบในการจัดเก็บ
ข้อมูลแบบที่ทาด้วยมือนั้นคือมีขอ้ ผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลยากต่อการจัดเก็บรักษาค้นหาข้อมูล
เป็ นเวลานาน ไม่มีความปลอดภัยต่อเอกสาร ดังนั้น จึ3งมีความต้องการในการจัดทาระบบจัดเก็บ
เอกสารใหม่โดยได้นาระบบ Microsoft office Excel 2016 มาใช้ในการจัดเก็บเอกสาร เพื่อลด
ปั ญหาในข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล เพิ่มความสะดวกรวดเร็ วในจัดเก็บเอกสาร – ง่ายต่อการ
ค้นหาเอกสารเพื่อสะดวกต่อผูบ้ ริ หารและพนักงาน
4.1 ปัจจัยในการจัดทาระบบจัดเก็บเอกสาร
4.1.1 เพื่อรวบรวมเอกสารที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันจัดเข้าไว้ให้เป็ นหมวดหมู่และแหล่ง
เดียวกัน
4.1.2 เพื่อความสะดวกรวดเร็ ว และง่ายต่อการค้นหา
4.1.3 เพื่อให้เอกสารอยูใ่ นที่ที่ปลอดภัย
4.1.4 เพื่อเก็บเอกสารไว้เป็ นหลักฐานอ้างอิงในอนาคตได้
4.2 ขั้นตอนการจัดทาระบบจัดเก็บเอกสาร
4.2.1 จัดทาตาราง Excel เป็ นหัวข้อตามที่ตอ้ งการ
4.2.2 ตั้ง Folder ที่จะจัดเก็บเอกสาร
4.2.3 นาเอกสารเข้าระบบ โดยทาเป็ น Hyperlink
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4.3 ขั้นตอนการบันทึกเอกสารใบสั่ งผลิต มีข้นั ตอนการการดาเนินงานดังนี้
4.3.1 การแยกหมวด โดยนาใบสั่งผลิตที่ลูกค้าสั่งที่ลูกค้าสั่งออกจากแฟ้ มเก็บเอกสารทาการ
แยกหมวดหมู่ เช่นชนิดเสื้ อ คอปก คอกลม ชนิดผ้า สี ของเสื้ อ วันที่สั่งผลิต เพื่อง่ายต่อการจัดเก็บใน
ระบบเอ๊กซ์เซลล์และป้ องกันการสู ญหายของข้อมูลระหว่างจัดเก็บข้อมูล

รู ปที่ 4.1 การจัดเอกสารตามประเภทสิ นค้าแยกชนิดเสื้ อ
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4.3.2 การเปิ ดโปรแกรมเอ๊ กซ์ เซลล์ ทาการแยกชนิ ดสิ นค้าโดยแยกใบสั่งผลิตเสื้ อคอปกกับ
เสื้ อคอกลมเพื่อจ่ายและรวดเร็ วในการจัดเก็บด้วยระบบเอ๊กซ์เซลล์

รู ปที่ 4.2 การเปิ ดโปรแกรมเอ๊กซ์เซลล์เพื่อเก็บข้อมูล ประเภทสิ นค้าที่เราแยกไว้
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4.3.3 การสร้ างตาราง เมื่อทาการแยกเอกสารใบสัง่ ผลิตเสร็ จแล้วทาการเปิ ดโปรแกรมเอ๊กซ์
เซลล์โดยการเลือกเวิร็คบุต๊ เปล่าเพื่อใช้ทาการเก็บข้อมูลเอกสารใบสั่งผลิต

รู ปที่ 4.3 การสร้างตารางเพิ่อจัดเก็บข้อมูลสิ นค้า
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4.3.4 การกาหนดตาราง เมื่อเปิ ดโปรแกรมเอ๊กซ์เซลล์ทาการสร้างตารางโดยกดแทรกตาราง
และทาการระบุตาแหน่งของข้อมูลสาหรับตารางตามที่กาหนดไว้

รู ปที่ 4.4 กาหนดตารางโดยแบ่งตามหัวข้อ ของข้อมูลสิ นค้า
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4.3.5 การตั้งชื่ อคอลัมน์ เมื่อกาหนดตารางตามที่กาหนดไว้แบ่งตามหัวข้อของข้อมูลที่จะ
นามาจัดเก็บในระบบเอ๊กซ์เซลล์

รู ปที่ 4.5 ตั้งชื่ อคอลัมน์ตามชื่อข้อมูลสิ นค้า
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4.3.6 การกรอกข้ อมู ลของสิ นค้ า ตั้งชื่ อคอลัมน์ตามชื่ อข้อมูลใบสั่งผลิ ตที่ จะนามาจัดเก็บ
ข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้ วันที่สั่งสิ นค้า ออเดอร์ สินค้า ชื่ องาน ยอดสั่งสิ นค้า ยอดส่ งสิ นค้า วิธีชาระ
เงินและภาพสิ นค้า

รู ปที่ 4.6 การกรอกข้อมูลของสิ นค้าที่ได้แยกไว้ลงในตารางเอ๊กซ์เซลล์
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4.3.7 การลิงค์ รูปภาพ เมื่อทาการกรอกข้อมูลสิ นค้าเสร็ จเรี ยบร้อยจากนั้นทาการลิงค์รูปภาพ
โดยใช้เครื่ องมือแทรกไฮเปอร์ ลิงค์ทาการแทรกลิงค์รูปภาพใบสั่งผลิต ตามชื่ องานที่บนั ทึกไว้ทาให้
สะดวกต่อการเรี ยกดู ข้อมูลที่จดั เก็บ

รู ปที่ 4.7 การลิงค์รูปภาพสิ นค้าลงในตารางเอ๊กซ์เซลล์ ตามชื่องาน
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4.3.8 การเรี ยกดูข้อมูลสิ นค้ าด้ วยลิงค์ เมื่อกดลิงค์ภาพใบสั่งผลิ ตจะแสดงขึ้นในหน้าจอทา
ให้สะดวกในการเรี ยกดูขอ้ มูลสิ นค้าและไม่เกิดความสับสน

รู ปที่ 4.8 การเรี ยกดูขอ้ มูลสิ นค้าด้วยลิงค์รูปภาพ
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4.3.9 การตรวจสอบข้ อมูล ทาการตรวจสอบข้อมูลที่บนั ทึกไว้ เพื่ อป้ องกันข้อผิดพลาดใน
การจัดเก็บข้อมูลสิ นค้า

รู ปที่ 4.9 การตรวจสอบข้อมูลที่บนั ทึกไว้

22
4.3.10 การบันทึกข้ อมูล หลังจากทาการตรวจสอบข้อมูลสิ นค้าเรี ยบร้อยแล้วทาการบันทึก
ข้อมูลที่จดั เก็บโดยสร้างชื่อโฟลเดอร์ ตามชื่ องานและประเภทสิ นค้า

รู ปที่ 4.10 การบันทึกข้อมูลที่จดั เก็บโดยการสร้างโฟล์เดอร์
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4.3.11 การจัดเก็บข้ อมูล สร้างโฟลเดอร์ เพื่อจัดเก็บข้อมูล

สร้ างโฟร์ เดอร์ ในการเก็บ
ข้ อมูลสิ นค้ า

รู ปที่ 4.11 สร้างโฟลเดอร์ เพื่อจัดเก็บข้อมูล
จากการปฏิบตั ิงานของเดิ ม ใช้การจัดเก็บข้อมูลลงในกระดาษใช้ระยะเวลาในการค้าหา
เป็ นเวลา 45 วินาที จากการใช้โปรแกรม Excel ใช้เวลาในการค้นหาเพียง 20 วินาที

บทที่ 5
สรุปผล และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากการปฏิบตั ิงาน บริ ษทั นาสิ ริการ์ เมนท์กรุ๊ ป จากัด ในครั้งนี้ ได้ปฏิบตั ิงานตาแหน่งผูช้ ่วย
ฝ่ ายธุ รกิ จ ได้ทราบถึงปั ญหาในการทางานว่ามีความยุ่งยากในค้นหาข้อมูลและแยกประเภทสิ นค้า
เมื่อต้องการใช้งานไม่สามารถทราบได้วา่ การจัดเก็บข้อมูลและการแยกสิ นค้าจัดเก็บไว้ในหมวดหมู่
ใด จึงดาเนินการจัดทาโครงการการจัดเก็บข้อมูลและการแยกประเภทสิ นค้าด้วยระบบเอ๊กซ์เซลล์
โดยมี วตั ถุประสงค์ 1)เพื่ออานวยความสะดวกและลดขั้นตอนการทางาน 2)เพื่อลดทรั พยากรซื้ อ
กระดาษ หมึกพิมพ์ เป็ นต้น เนื่ องจากในปั จจุบนั บริ ษทั นาสิ ริการ์ เมนท์กรุ๊ ป จากัด ได้มีการจัดเก็บ
เอกสารในรู ปบันทึก ด้วยมือทาให้ในการค้นเอกสารเกิ ดความล่าช้า ดังนั้น จึงนาเสนอการจัดเก็บ
ข้อมูลและการแยกประเภทสิ นค้าด้วยระบบเอ๊กซ์เซลล์ ใช้กบั บริ ษทั นาสิ ริการ์ เมนท์กรุ๊ ป จากัด โดย
มีข้ นั ตอนการจัดทาระบบจัดเก็บเอกสาร ดังนี้ 1. จัดทาตาราง Excel เป็ นหัวข้อตามที่ตอ้ งการ 2. ตั้ง
Folder ที่ จะจัดเก็บเอกสาร 3. นาเอกสารเข้าระบบ โดยทาเป็ น Hyperlink 4. บันทึกข้อมูลตาม
รายการสั่งซื้ อจากการเก็บเอกสารด้วยระบบเอ๊กซ์เซลล์ โดยระบบเอ๊กซ์เซลล์สามารถแยกประเภท
ของเอกสารได้อย่างถูกต้องรวดเร็ ว จากการปฏิบตั ิงานของเดิม ใช้การจัดเก็บข้อมูลลงในกระดาษ
ใช้ระยะเวลาในการค้าหาเป็ นเวลา 45 วินาที จากการใช้โปรแกรม Excel ใช้เวลาในการค้นหา
เพียง 20 วินาที และมีประสิ ทธิ ภาพในเรื่ องความแม่นยาพร้ อมกับช่ วยลดปั ญหาด้านการสื บค้น
ข้อมูล ลดขั้นตอนการทางาน
5.1.2 ข้อจากัดหรื อปั ญหาของโครงงาน
ผูป้ ฏิ บตั ิงานยังไม่มีความรู ้ มากพอสาหรับเรื่ องของการจัดเก็บข้อมูลและการแยก
ประเภทสิ นค้าด้วยระบบเอ๊กซ์เซลล์
5.1.3 ข้อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางแก่ผอู ้ ื่น
บริ ษทั ควรมีการจัดอบรมเรื่ องของการจัดเก็บข้อมูลและการแยกประเภทสิ นค้า
ด้วยระบบเอ๊กซ์เซลล์ สาหรับพนักงานที่สนใจจะเรี ยนรู้ระบบเอ๊กซ์เซลล์

25
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
การออกปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาทาให้นกั ศึกษาได้รับความรู ้ความเข้าใจในลักษณะ
ของงานต่างๆที่สอดคล้องกับวิชาสาขาของตนที่ได้เรี ยนมา ทาให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้ การปรับตัวและ
รู้จกั ปรับสภาพแวดล้อมภายนอกของมหาวิทยาลัยมีความตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ มีระเบียบ
วินยั ในการทางาน และสามารถปฏิบตั ิงานที่ตนเองที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด อัน
เป็ นพื้นฐานในการปฏิ บ ตั ิ งานจริ งในอนาคต อี กทั้งการออกปฏิ บตั ิ งานของสหกิ จศึ กษาเป็ นการ
ส่ งเสริ ม ให้นักศึ กษาได้รับ ประสบการณ์ ตรงจากการทางานและมีวิธี การปรั บตัวและรั บมือจาก
สถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง
5.2.2 ปั ญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ยังขาดความรู ้เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลและการแยกประเภทสิ นค้าด้วยระบบเอ๊กซ์
เซลล์มากเพียงพอ
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
ควรมี การจัดฝึ กอบรมเกี่ ยวกับการจัดเก็บข้อมูลและการแยกประเภทสิ นค้าด้วย
ระบบเอ๊กซ์เซลล์
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