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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา   

                  บริษทั นิมเบิล ชิปป้ิง เซอร์วิส จาํกดั บริษทัตั้งอยูท่ี่ 49/6 ม.15 ต.บางครุ อ.พระประแดง 

จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 ดาํเนินกิจการประเภท นาํส่งสินคา้เขา้ออกของบริษทัโอสถสภาจาํกดั

ในรูปของสินคา้หลายประเภท วิธีการของบริษทั นิมเบ้ิล ชิปป้ิง เซอร์วิส จาํกดั ไดมี้การใชรู้ปภาพ

เป็นหลกัฐานในการจดัส่งสินคา้เขา้และจดัส่งสินคา้ออก โดยในรูปภาพจะประกอบดว้ย สินคา้

ประเภทต่างๆมากมาย และเรามาทาํการจดัเรียงสินคา้ เลขรหสัตูค้อนเทนเนอร์ ซีลตวัลอ๊ค ในกรณีท่ี

ส่งสินคา้ออกแลว้เกิดมีปัญหา เช่นการสูญหายหรือสินคา้เสียหาย ทางบริษทั นิมเบ้ิล ชิปป้ิง เซอร์วิส 

จาํกดั จะใชรู้ปภาพเป็นหลกัฐานในการยนืยนัหรืออา้งอิงกบัลูกคา้ 

                   วินัย นุชปาน ซ่ึงเป็นกรรมการผูจ้ดัการ ของ บริษทั นิมเบ้ิล ชิปป้ิง เซอร์วิส จาํกดั ได้

มองเห็นปัญหาของ File รูปภาพท่ีมีอยูจ่าํนวนมากมายทาํใหย้ากต่อการคน้หารวมทั้งเสียเวลาในการ

คน้หาอีกทาํให้กระผมมองเห็นถึงวิธีแกปั้ญหาของ File รูปภาพท่ีมีอยู่จาํนวนมากดว้ยการจดัทาํ

โครงการจดัทาํ File   ดงันั้นผูจ้ดัทาํจึงไดจ้ดัทาํโครงการไฟลรู์ปภาพคลงัสินคา้ของ บริษทั นิมเบ้ิล 

ชิปป้ิง เซอร์วิส จาํกดั โดยแยกเป็นตวัเลข invoice เพื่อใหมี้ระเบียบและสะดวกในการคน้หาและทาํ

ใหก้ระบวนการจดัเกบ็ไฟลรู์ปภาพมีประสิทธิภาพ 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

            1.2.1 เพื่อความรวดเร็วในการคน้หา 

            1.2.2 เพื่อใหก้ารจดัเกบ็รูปภาพมีความเป็นระเบียบ 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

              1.3.1ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาการจดัทาํไฟลรู์ปภาพโดยแยกเป็นเลข invoice 

             1.3.2 ขอบเขตดา้นผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่ พนกังานท่ีปรึกษา พนกังานฝ่ายตรวจสอบ 



 

             1.3.3 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี ศึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลคลงัสินคา้ ของ บริษทั นิมเบิล ชิปป้ิง เซอร์วิส 

จาํกดั 

             1.3.4 ขอบเขตดา้นเวลา ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561 

 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

             1.4.1 การจดัรูปภาพมีความเป็นระเบียบมากข้ึน 

             1.4.2 ทาํใหต้รวจสอบสภาพสินคา้ไดส้ะดวกมากข้ึน 

 



 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา   

                  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการจดัทาํโครงการจดั File รูปภาพคลงัสินคา้ ของ บริษทั นิม

เบิล ชิปป้ิง เซอร์วิส จาํกดั 

ซ่ึงในการจดัทาํโครงการประกอบไปดว้ยขอ้มูลดงัน้ี 1.การจดัทาํไฟลรู์ปภาพ 

                                                                                   2.อินวอยซ์ 

                                                                                   3.การจดัการคลงัสินคา้ 

                                                                                   4.เอกสารอา้งอิง 

2.1 การจัดทาํ File รูปภาพ 

                 Alisa Ponsomwang (ออนไลน์ สืบคน้วนัท่ี 6 กนัยายน 2561) กล่าววา่ การทาํไฟลรู์ปภาพ

ประกอบดว้ย ไฟล ์และ โฟลเดอร์ 

                ไฟล์ (File) เปรียบได้กับเอกสารแต่ละฉบับท่ีจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เอาไว้ในเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ ไฟลต่์างๆ เหล่าน้ีเกบ็ไวใ้นโฟลเดอร์ เช่น ไฟล ์.doc .ppt รูปภาพ 

                โฟลเดอร์ (folder) เป็นเพียงแหล่งท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลเปรียบเสมือนเป็นหอ้งใหผู้ใ้ชเ้กบ็

เอกสารต่างๆ ลงไป 

2.2 Invoice  

               Invoice (อินวอยซ์) อดุลย ์จาตุรงคกุล,(2536:17) กล่าวว่า Invoice หรือใบแจง้หน้ี คือ บิล

หรือขอ้มูลการซ้ือขายท่ีออกเป็นเอกสารโดยผูข้ายกบัผูซ้ื้อ ท่ีทาํโดยการพิสูจน์ขอ้มูลในใบส่งของ

ของผูข้ายกบับนัทึกของผูซ้ื้อ ปริมาณท่ีปรากฏในใบส่งของจะถูกตรวจยนักบัปริมาณท่ีระบุไวใ้น

สัง่ซ้ือ รวมทั้งตรวจสอบองคป์ระกอบของสินคา้ดว้ย 

 

2.3 การจัดการคลงัสินค้า  

        2.3.1 ความหมายการจัดการคลงัสินค้า 

              พิสิษฐ์ แกว้ไสย,(2533:3) กล่าวว่า คาํว่า “คลงั” ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน

แปลวา่ “สถานท่ีสาํหรับเกบ็ของเป็นจาํนวนมากๆ” ดงันั้นคาํวา่ คลงัสินคา้ (Warehouse) จึงหมายถึง



 

สถานท่ีสําหรับเก็บสินคา้เป็นจาํนวนมาก การคลงัสินคา้ (Warehousing) หมายถึงการเก็บรักษา

สินคา้นัน่เองการคลงัสินคา้เป็นหนา้ท่ีหน่ึงของระบบจดัจาํหน่าย ทาํการเก็บรักษาสินคา้ในช่วงเวลา

ท่ี สินค้าได้ผลิตเสร็จแล้วและรอการจําหน่าย ดังนั้ นสินค้าคงคลัง (Inventories) ท่ีจัดเก็บใน

คลงัสินคา้จึงจาํแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 1.วตัถุดิบ 2.สินคา้สาํเร็จรูปและอาจจะมีสินคา้ท่ียงัอยูใ่น

ระหวา่งการผลิตซ่ึงยงัผลิตไม่เสร็จเกบ็อยูใ่นคลงัสินคา้ดว้ยกไ็ดแ้ต่จะมีจาํนวนนอ้ย 

               Michael A. Hitt และคณะ,(2537:4) กล่าวว่า คาํว่า การจัดการ (Management) คือ การ

ประสมประสานทรัพยากรต่างๆ เพื่อใหก้ารดาํเนินการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล และบรรลุผลตาม

วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้            

               ประสงค ์แสงพายพั,(2533:2) กล่าวว่า คลงัสินคา้ หมายความว่าสถานท่ีจดัให้มีไว ้เพื่อ

กิจการคลงัสินคา้ ตามหลกัเกณฑท่ี์รัฐมนตรี (กระทรวงพาณิชย)์ ประกาศกาํหนด คลงัสินคา้ เป็น

อาคารท่ีมีเก่ียวกับลักษณะโครงสร้างมั่นคงแข็งแรง ผนังทาํด้วยอิฐหรือคอนกรีตบล็อก หรือ

คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวสัดุท่ีมีความมัน่คงแข็งแรง หลงัคาตอ้งมุงดว้ยกระเบ้ือง หรือสังกะสี 

สามารถรับนํ้าหนกัไดไ้ม่นอ้ยกวา่สามสิบเมตริกตนัต่อหน่ึงตาราเมตร       

               TM.743-200, Storage-and Materials Handling. กล่าววา่ คลงัสินคา้ (Warehouse) คือ พื้นท่ี

ภายในอาคารออกแบบเพื่อเก็บรักษาพสัดุ กิจการคลงัสินคา้ (Warehousing) คือ การรับ การเก็บ

รักษา และการจ่ายพสัดุ การจดัเกบ็ (Storing) คือ วางพสัดุอยา่งเป็นระเบียบในการเกบ็รักษา  

               ตามเง่ือนไขควบคุมคลงัสินคา้ พ.ศ.2526 ของกระทรวงพาณิชย ์กล่าวว่า คลงัสินคา้ คือ 

สถานท่ีจัดให้มีไวเ้พื่อกิจการคลงัสินคา้  กิจการคลงัสินคา้ คือ การเก็บรักษาสินคา้การจัดการ

คลงัสินคา้ เป็นคาํรวมของ การจดัการ กบั คลงัสินคา้  คลงัสินคา้เป็นเคร่ืองมือการประกอบธุรกิจ 

โดยแบ่งเป็นความสําคญัโดยทัว่ไป ความสําคญัต่อกิจการผลิตสินคา้ ความสําคญัต่อกิจการตลาด 

ความสําคญัต่อกิจการบริการ ความสําคญัต่อวงการธุรกิจ ความสําคญัต่อการดาํเนินนโยบายทาง

เศรษฐกิจของรัฐ 

                        

                2.3.2 ความสําคญัของการคลงัสินค้า 

                     1.ประหยดัในการขนส่ง 

                     2.ประหยดัในการผลิต 

                     3.ตอ้งการลดจากการสัง่ซ้ือจาํนวนมากหรือส่วนลดจากการสัง่ซ้ือล่วงหนา้ 

                     4.เป็นแหล่งของวตัถุดิบ 



 

                     5.ลดเวลานาํ (Lead time) ของการสัง่ซ้ือสินคา้ 

                     6.สนบัสนุนระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดี 

                     7.เพื่อขนส่งสินคา้ไดห้ลายประเภท 

                     8.ใชเ้ป็นท่ีเกบ็สินคา้ชัว่คราว 

 

               2.3.3ประโยชน์ของการจัดการคลงัสินค้า 

                      -คลงัสินคา้ช่วยสนบัสนุนการผลิต 

                      -คลงัสินคา้เป็นท่ีผสมผลิตภณัฑ ์

                      -คลงัสินคา้เป็นท่ีรวบรวมสินคา้ 

                     -คลงัสินคา้ใชใ้นการแบ่งแยกสินคา้ใหมี้ขนาดเลก็ลง 

               2.3.4ฮาร์ดแวร์สําหรับการจัดการคลงัสินค้า 

                      คาํนาย อภิปรัชญากุล,(2548:229) กล่าวว่า เพื่อใชใ้นการเช่ือมต่อส่ือสารในระบบทั้ง

กะบวนการหลงัจากมีการอ่านรหัสสินคา้เซิร์ฟเวอร์ (Cilent/Server) เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีออกแบบ

เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows 2000 สามารถใช้เช่ือมต่อซอฟแวร์

ประยกุตก์ารจดัการคลงัสินคา้ 

 



 

 
ฐานขอ้มูล (Database) ต้อง ไม่สลับซับซ้อน อธิบายได้ชัดเจนไม่ซํ้ าซ้อน น่าเช่ือถือและขยาย

ขอบเขตไดซ้อฟแวร์การจดัการคลงัสินคา้ ปัจจุบนัซอฟแวร์มีราคาสูงมาก จึงมีการพฒันาซอฟแวร์ 

ERP เวอร์ชัน่สาํหรับคนไทยในธุรกิจขนาดกลางและยอ่ม 

2.4 เอกสารอ้างองิ 

                  วศิน เพิ่มทรัพย์ (2561:131) องค์กรธุรกิจทั่วไปได้นําคอมพิวเตอร์มาใช้ในระบบ

สํานักงานอตัโนมติั มีการบนัทึกเอกสารต่างๆ ตลอดจนโปรแกรมประเภท Enterprise Resource 

Planning (ERP) และอ่ืนๆไฟล์การเก็บขอ้มูลในคอมพิวเตอร์ ไฟล์ เป็นส่วนท่ีช่วยให้ระบบเขา้ใจ

รูปแบบหรือชนิดของไฟลไ์ดง่้ายมากยิง่ข้ึน โดยทัว่ไปไฟลจ์ะมีช่ือซํ้ากนัไดถ้า้มีส่วนขยายต่างกนั แต่

จะซํ้ากนัทั้งสองอยา่งไม่ไดเ้ช่นเดียวกบัคนซ่ึงไม่ควรมีทั้งช่ือและนามสกลุซํ้ากนั 

                  วราภรณ์ สารอินมูล (2558:77) ระบบคลงัสินคา้ เป็นระบบท่ีครอบคลุม การจดัการหลาย

อยา่งในคลงัสินคา้ คือ การรับสินคา้ และพิมพแ์ผน่สติกเกอร์ท่ีจดัเก็บของสินคา้ หยิบสินคา้ทาํการ

จดัส่ง การจดัการของระบบบริหารคลงัสินคา้ทาํใหเ้กิดประโยชน์มาก เช่น การ ควบคุมปริมาณการ

สต๊อกสินคา้ไวข้ึน ความสามารถใน การติดตามยอ้นรอย ระดบัประสิทธิภาพสูงกวา่เดิม และ ระบบ

การรายงานเพื่อผูบ้ริหารท่ีเพิ่มข้ึน นอกจากน้ียงั เช่ือมโยงระบบริหารคลงัสินคา้เขา้ดว้ยกนักบัระบบ 

SME's Electronics 
Logistics System

Global Suppliers

Local Suppliers

Tires Local 
Suppliers

Future Market

SME's Store

e-Banking

Direct Marketing



 

การสั่งซ้ือสินคา้ และสามารถตรวจสอบขอ้มูลยอ้นหลงั ได ้เช่น ระบบสั่งซ้ือสินคา้บนเว็บท่ีใช้

สําหรับ การซ้ือของจากท่ีพกัอาศยั ระบบบริหารคลงัสินคา้จะเช่ือมโยงตั้งแต่จุดการรับคาํสั่งซ้ือ 

จนกระทัง่ถึงการจดั สินคา้เพื่อจดัส่ง รวมทั้งเช่ือมโยงเขา้สู่ระบบบญัชีการเงินและระบบควบคุม

ลูกหน้ีดว้ย 

 

 



 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

 

   3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

                 บริษทั นิมเบิล ชิปป้ิง เซอร์วิส จาํกดั บริษทัตั้งอยูท่ี่ 49/6 ม.15 ต.บางครุ อ.พระประแดง 

จงัหวดัสมุทรปราการ 10130  

โทรศพัท ์      08-6883-6181 เวลาทาํการ   วนัจนัทร์-เสาร์     เวลา  9.00น.-17.30น.  

แผนท่ีบริษทั นิมเบ้ิลชิปป้ิง เซอร์วิส จาํกดั 

 
รูปท่ี 3.1 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของบริษทั 

 

 



 

รูปท่ี 3.2 บริษทั นิมเบ้ิล ชิปป้ิง เซอร์วิส จาํกดั 

3.2 ลกัษณะการประกอบการและการให้บริการของบริษัท 

                      บริษัท นิมเบิล ชิปป้ิง เซอร์วิส จาํกัด บริษัทตั้ งอยู่ท่ี 49/6 ม.15 ต.บางครุ อ.พระ

ประแดงจงัหวดัสมุทรปราการ 10130 ดาํเนินกิจการประเภท นาํส่งสินคา้เขา้ออกของบริษทัโอสถ

สภาจาํกดัในรูปของสินคา้หลายประเภท เช่น M150 12Plus BannerPlus Hang BabyMild Exit อุทยั

ทิพย ์และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3 รูปแบบการจัดการองค์การ 

                         

 

3.4 ตําแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

                 นกัศึกษาไดไ้ปปฏิบติังานในตาํแหน่งผูช่้วยพนกังานฝ่ายธุรการ ลกัษณะของงานท่ีไดรั้บ

มอบหมายดงัต่อไปน้ี 

                        1.นกัศึกษาจะทาํการเรียบเรียงรูปภาพท่ีไดรั้บมาจดัอยูใ่นหมวดเดียวกนั 

                        2.นกัศึกษาจะนาํรูปภาพมาใส่รหสัของรูปภาพยกตวัอยา่งเช่น P1,P2,P3,P4 

                        3.นกัศึกษาจะทาํการใส่เลข invoice ลงไปในรูปภาพท่ีครบถว้นแลว้และสร้างเป็น

โฟลเดอร์แยกแต่ละเลข invoice  เพื่อไม่ใหเ้กิดความมึนงง 

3.5ช่ือและตําแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

                    นายกิตติพงศ ์แกว้โลมา ตาํแหน่งพนกังานฝ่ายธุรการ เบอร์โทรศพัท ์085-918-6835 

 

 

ผู้จดัการ

ฝ่ายบญัชีและ

การเงิน

ฝ่ายจดัสง่สนิค้า ฝ่ายธุรการ

ฝ่ายการจดัการ

คลงัสนิค้า

ผู้ชว่ยพนกังาน

ธุรการ(นกัศกึษา)



 

3.6ระยะเวลาปฏิบตัิงาน 

                      ในการปฏิบติังานนกัศึกษาโครงการสหกิจศึกษาไดใ้ชเ้วลาในการปฏิบติังานนบัตั้งแต่

ระหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 รวมระยะเวลาเป็น 16 สปัดาห์ 

3.7ขั้นตอนและวธีิการดําเนินงาน 

                    1.กาํหนดโครงเร่ือง หลงัจากท่ีนักศึกษาไดป้ฏิบติังานมาระยะเวลาหน่ึงในตาํแหน่งผู่

ช่วยพนกังานฝ่ายธุรการ 

                    2.เกบ็รวบรวมขอ้มูล จาก File รูปภาพ เก่ียวกบัการดาํเนินงาน 

                    3.หาวิธแกไ้ขปัญหา ปรึกษาและขอคาํแนะนาํเพิ่มเติมจากอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อใชใ้น

การเขียนโครงการ 

                    4.ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาโดยจดัทาํ File รูปภาพ ตามรูปแบบท่ีไดว้างไว ้

                    5.สรุปผลโครงงาน ติดตามผลงานและขอ้เสนอแนะของรูปแบบโครงงาน 

                    6.จดัทาํรูปเล่มรายงานฉบบัสมบูรณ์ 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน                                           2561 

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม 

1.กาํหนดโครงเร่ือง     

2.รวบรวมขอ้มูลเอกสาร     

3.หาวิธีแกไ้ขปัญหา     

4.ดาํเนินการแกไ้ขปํญหา     

5.สรุปผลโครงงาน     

6.จดัทาํรูปเล่ม     

 

3.8อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

                   ฮาร์ดแวร์ 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

                                   2.โทรศพัท ์
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ผลการปฏิบตังิานตามโครงการ 

 

ผลจากการปฏิบตัิงานและศึกษาเร่ือง การจดัไฟล์รูปภาพคลงัสินค้า ของ บริษัท นิมเบิล้ 

ชิปปิง้ เซอร์วิส จํากัด ปัญหาท่ีพบคือ  ทางบริษัทยังไม่มีพนักงานในการจัดเรียงรูปภาพของ

คลงัสินค้าและพบว่าในส่วนของไฟล์รูปภาพคลงัสินค้านัน้มีจํานวนมาก ทําให้ยากต่อการค้นหา

อาจจะทําให้เสียเวลาในการค้นหาได้ ดังนัน้ จึงมีความต้องการในการจัดเรียงไฟล์รูปภาพ

คลงัสนิค้า เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว ง่ายตอ่การค้นหา 

 

 4.1 ปัจจัยในการจดัทาํไฟล์รูปภาพคลังสินค้า 

     1. เพ่ือรวบรวมไฟล์รูปภาพท่ีมีความสัมพันธ์ต่อเน่ืองกันจัดเข้าไว้ให้เป็นหมวดหมู่และ

แหลง่เดียวกนั 

    2. เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว และง่ายตอ่การค้นหา 

     3. เพ่ือกนัไมใ่ห้ไฟล์รูปภาพปนกนัจนแยกไมอ่อก 

     4. เพ่ือเก็บรูปภาพไว้เป็นหลกัฐานอ้างอิงในอนาคตได้ 

 

4.2 ขัน้ตอนการจัดเรียงไฟล์รูปภาพ 

     1. จดัทําการแยกไฟล์รูปภาพท่ีมาจากแหลง่เดียวกนั 

     2. ทําการตัง้ช่ือไฟล์ P1 P2 P3 จากเลขรหสัตู้คอนเทนเนอร์เดียวกนัในรูปภาพท่ีได้ทําการ

คดัออกมา 

              3. ตัง้ Folder ใสเ่ลขอินวอยซ์เพ่ือจะจดัเก็บไฟล์รูปภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การจัดเรียงไฟล์รุปภาพคลังสินค้า มีขัน้ตอนการการดาํเนินงานดงันี ้

 

 
 

4.3  การจัดหมวดหมู่ของไฟล์รูปภาพ 

       จดัแยกไฟล์รูปภาพตามเลขรหสัตู้คอนเทนเนอร์ 

รูปท่ี 4.3 แสดงการแยกไฟล์รูปภาพท่ีได้รับออกเป็นประเภทตา่งๆ 

4.4คัดแยกไฟล์รูปภาพเสร็จ 

 

        เม่ือทําการแยกประเภทไฟล์รูปภาพเสร็จ นําไฟล์รูปภาพเรียงตามโดย ภาพสนิค้า ภาพสนิค้า

ท่ีมีการปิดตู้คร่ึงนงึและภาพปิดตู้โดยมีซีลตวัลอ็ค 

รูปภาพท่ี 4.4 แสดงการคดัไฟล์รูปภาพก่อนบนัทกึรายละเอียด 

 

 



 

4.5ขัน้ตอนการจัดเรียงไฟล์รูปภาพ 

        นําไฟล์รูปภาพท่ีได้ทําการคดัมาแล้วมาใสช่ื่อรูปภาพเพ่ือทําการจดัเรียง 

 
รูปท่ี 4.5 แสดงไฟล์รูปภาพ ก่อนการจดัเรียง คือ P1 

 

 



 

    
รูปท่ี 4.5.1 แสดงไฟล์รูปภาพ ก่อนการจดัเรียง คือ P2 

 

 

 

 



 

     
รูปท่ี 4.5.2 แสดงไฟล์รูปภาพ ก่อนการจดัเรียง คือ P3 

 

 

 

 

 



 

4.6 จดัเรียงไฟล์รูปภาพ 

 

 
 

รูปท่ี 4.6 แสดงการจดัเรียง 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.7 การตัง้ Folder เพ่ือทําการใสเ่ลขอินวอยซ์แยกประเภทไฟล์รูปภาพและช่วยลดเวลาในการ

ค้นหา 

 

 
 

 

รูปท่ี 4.7 แสดงหน้าการตัง้ Folder เพ่ือใช้แยกประเภทของข้อมลูไฟล์รูปภาพ 

 

ตัง้ช่ือ Folder เป็นเลข

อินวอยซ์ในการจดัเก็บ

ไฟล์รูปภาพ 



 

บทที ่5 

สรุปผลและเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงการ 

จากการท่ีไดป้ฏิบติังานภายในภายในบริษทั นิมเบ้ิล ชิปป้ิง เซอร์วิส จาํกดั เป็นเวลา 16 

สัปดาห์ ผูจ้ดัทาํไดรั้บทราบถึงปัญหาในเร่ืองการจดัเก็บไฟล์รูปภาพท่ีมีอยู่มากมายเน่ืองจากทาง

บริษทัไม่ไดท้าํการจดัเรียงไฟลรู์ปภาพท่ีมีอยูก่่อนหนา้น้ีจึงทาํใหย้ากต่อการคน้หาเม่ือจาํเป็นตอ้งใช้

ไฟล์รูปภาพ จึงจาํเป็นตอ้งมีการจดัเรียงไฟลรู์ปภาพทั้งหมดให้มีการคน้หาไดง่้าย สะดวกต่อการ

คน้หา ดงันั้นนกัศึกษาจึงไดเ้สนอโครงงานการจดัFileรูปภาพ ซ่ึงมีขั้นตอนการดาํเนินงานดงัน้ี 

1. ทาํการแยกไฟลรู์ปภาพท่ีมีเลขรหสัตูค้อนเทนเนอร์ตรงกนั 

2. นาํไฟลรู์ปภาพมาใส่เรียงตวัอกัษรไวก่้อน เช่น P1 P2 P3 P4 P5 เป็นตน้ 

3. สร้าง Folder ไวแ้ยกประเภทของขอ้มูลไฟลรู์ปภาพ 

4. ใส่เลขอินวอยซ์ เพื่อเป็นการบนัทึกขอ้มูลของไฟลรู์ปภาพ 

             จากวิธีท่ีนักศึกษาใชจ้ดัเก็บไฟลรู์ปภาพ ทาํให้คน้หาไดส้ะดวกรวดเร็วและช่วยลดปัญหา

ดา้นการสืบคน้ แยกประเภทของไฟลรู์ปภาพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

สรุปผลหลงัจากดําเนินโครงงาน 

1. ไดรั้บประสบการณ์การทาํงานตรงจากบริษทั นิมเบ้ิล ชิปป้ิง เซอร์วิส จาํกดั 

2. มีความเขา้ใจในระบบงาน และสามารถช่วยงานภายในได ้

3. ไดเ้รียนรู้ และพฒันาตนเอง ในดา้นความรับผดิชอบ ความซ่ือสตัย ์การตรงต่อ

เวลาและความมนัใจในการออกไปปฏิบติังานไดจ้ริง 

4. ทาํใหรู้้ความถนดัของตนเองเพื่อนาํไปเป็นประโยชน์ในการเลือกสายงาน 

5. ไดรั้บขอ้มูลจากสถานประกอบการเพื่อนาํมาจดัทาํรายงาน 

 

ข้อจํากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

 เน่ืองจากเป็นการปฏิบติังานจริงเป็นคร้ังแรกทาํให้มีการทาํงานไม่เต็มท่ีตอ้งพยายามปรับ 

ตวัใหเ้ขา้กบัเพื่อนร่วมงาน และรุ่นพี่ เพื่อท่ีจะไดเ้รียนรู้ใหเ้กิดความเขา้ใจ และไม่เกร็งในการทาํงาน 

และศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากพนกังานพี่เล้ียง เรียนรู้การทาํงานวิธีต่าง ๆ ให้ถูกตอ้งเพื่อท่ีจะไม่ให้

เกิดปัญหาในการทาํงาน 

  

 

 

ข้อเสนอแนะ 



 

                            1.   ปรึกษาพนกังานพี่เล้ียงและอาจารยท่ี์ปรึกษาเม่ือพบปัญหาต่าง ๆ 

                            2.   หมัน่ศึกษาหาความรู้จากพนกังานคนอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 

                            3.   มีความอดทนและรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

 

5.2  สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

 

 ข้อดีของการปฏิบตัิงานสหกจิศึกษา 

              1.   ทาํใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดีระหวา่งสถานประกอบการณ์และมหาวิทยาลยั 

              2.   ไดรั้บประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาเอกท่ีเรียน 

              3.    มีความเขา้ใจระบบการทาํงานจริง 

 

ปัญหาทีพ่บของการปฏบิัตงิานสหกจิศึกษา 

               1.   นกัศึกษาตอ้งใชเ้วลาในการเรียนรู้งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

               2.   เกิดอาการสบัสนจากการจอ้งมองรูปภาพเป็นเวลานาน 

 

ข้อเสนอแนะ 

               1.   ตอ้งมีการเตรียมพร้อมในการทาํงาน 

        2.   ปรับตวัใหเ้ขา้กบัเพื่อนร่วมงานทุกคน 
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บทคดัย่อ 

             การจดัโครงการการจดัไฟล์รูปภาพของ

บริษทันิมเบ้ิล ชิปป้ิง เซอร์วิส จาํกดั มีวตัถุประสงค์

1)เพ่ือความรวดเร็วในการคน้หา2)เพ่ือใหก้ารจดัเกบ็

รูปภาพมีความเป็นระเบียบในการจดัFileรูปภาพมี

ขั้นตอน4ขั้นตอนคือ1.ทาํการแยกไฟล์รูปภาพท่ีมี

เลขรหัสตูค้อนเทนเนอร์ตรงกนั2.นาํไฟลรู์ปภาพมา

ใส่เรียงตัวอักษรไวก่้อนเช่น P1 P2 P3 เป็นต้น3.

สร้างโฟลเดอร์ไว้แยกประเภทของข้อมูลไฟล์

รูปภาพ4.ใส่เลขอินวอยซ์เพ่ือเป็นการบนัทึกขอ้มูล

ของไฟล์รูปภาพ ซ่ึงการจดัไฟล์รูปภาพของบริษทั 

นิมเบ้ิล ชิปป้ิง เซอร์วสิ จาํกดั ทาํใหเ้กิดความรวดเร็ว

ในการคน้หาและการทาํงานเป็นระเบียบเรีบร้อย

จากการทาํโครงงานน้ีขา้พเจา้มีขอ้เสนอแนะควรมี

การลบไฟล์รูปภาพท่ีเก่าและไม่ไดใ้ชบ้างส่วนเพ่ือ

ทาํใหจ้ดัเรียงไดง่้ายข้ึน 

Abstract  

 Image files management of Nimble 

Shipping CO., Ltd. has objectives to 1) To be able 

to search quicker 2) To be able to manage and put 

image files in order, there are four steps as followed:  

1. Sort the image files using the matching serial 

number of the container 2. Sort the image files 

alphabetically such as P1 P2 P3. 3. Create folder to 

separate the different type of image files 4. Assign 

invoice number to the image files in order to keep 

the record of image files.  Nimble Shipping CO., 

Ltd. file management make the search faster and 

can put the image files in order.  As I implemented 

this project, I have a suggestion to delete some old 

image files and unused file to make it easier to 

manage. 

Keywords: Image files management.  

 

วตัถุประสงค ์
 

1. เพ่ือความรวดเร็วในการคน้หา 

2. เ พ่ือให้การจัดเก็บรูปภาพมีความเป็น

ระเบียบ 

 
ขอบเขต 

1. เน้ือเร่ือง 

- การจดัเกบ็ File รูปภาพ 

2. ระยะเวลาจดัเกบ็ File รูปภาพเร่ิม วนัท่ี 14

พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2561 

3. สถานท่ี บริษัท นิมเบ้ิล ชิปป้ิง เซอร์วิส 

จาํกดั 

 

การจัด File รูปภาพ ของ บริษัท นิมเบิล้ ชิปป้ิง เซอร์วสิ จํากดั   

ผดุงพงศ ์     แซ่เจีย 

ภาควชิาการจดัการทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม 

49/6 ม.15 ต.บางครุ อ.พระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 

 

 
 



 

ประโยชน์ 

1. การจดัรูปภาพมีความเป็นระเบียบมากข้ึน 

2. ทาํใหต้รวจสอบสภาพสินคา้ไดส้ะดวก

มากข้ึน 

ขั้นตอนและวธีิการดาํเนินงาน 

1. ปรึกษาพนักงานท่ีปรึกษาและอาจารยท่ี์

ปรึกษาเก่ียวกบัหวัขอ้โครงงาน 

         2.   เสนอหัวขอ้โครงงานให้กับสํานักสหกิจ

ศึกษา 

3.   รวบรวมข้อมูล โดยการหาข้อมูลจากภายใน

บริษทั  

4.   วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดเ้ก็บรวบรวมไวเ้พ่ือนํามา

จดัทาํโครงงาน 

5.   จดัทาํโครงงาน โดยการนาํขอ้มูลท่ีไดว้ิเคราะห์

ไวเ้รียบร้อยแลว้มาจดัทาํเป็นรูปเล่ม โครงงาน 

6.   ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง 

7.   ส่งโครงงานแก่สาํนกัสหกิจศึกษา 

 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ /โนต้บุ๊ค     

- โทรศพัท ์ 

ลกัษณะการทาํงาน 

1.   จดัทาํการแยกไฟลรู์ปภาพท่ีมาจากแหล่งเดียวกนั 

2.   จดัแยกไฟลรู์ปภาพตามเลขรหสัตูค้อนเทนเนอร์ 

3.   เม่ือทาํการแยกประเภทไฟลรู์ปภาพเสร็จ นาํไฟล์

รูปภาพเรียงตามโดย ภาพสินคา้ ภาพสินคา้ท่ีมีการ

ปิดตูค้ร่ึงนึงและภาพปิดตูโ้ดยมีซีลตวัลอ็ค 

4.   จดัเรียงไฟลรู์ปภาพโดยใส่เลขรหสัตูค้อนเทนเนอร์

ลงไปในช่ือไฟล ์

5.   ตั้ ง  Folder เ พ่ือทําการใส่เลขอินวอยซ์แยก

ประเภทไฟลรู์ปภาพและช่วยลดเวลาในการคน้หา 

จากเดิมท่ีไม่มีการจดัเรียงไฟลรู์ปภาพจึงทาํใหค้น้หา

ไดย้ากพอมีการจดัเรียงไฟลรู์ปภาพทาํใหง่้ายต่อการ

คน้หาและใชง้านไดง่้ายมากกวา่เดิม 

 

สรุปผลโครงการ 

จากการท่ีนักศึกษาได้ปฏิบัติงานภายใน

ภายในบริษทั นิมเบ้ิล ชิปป้ิง เซอร์วิส จาํกัด เป็น

เวลา 16 สัปดาห์ ผูจ้ ัดทาํได้รับทราบถึงปัญหาใน

เร่ืองการจดัเก็บไฟลรู์ปภาพท่ีมีอยูม่ากมายเน่ืองจาก

ทางบริษทัไม่ไดท้าํการจัดเรียงไฟล์รูปภาพท่ีมีอยู่

ก่อนหนา้น้ีจึงทาํใหย้ากต่อการคน้หาเม่ือจาํเป็นตอ้ง

ใช้ไฟล์รูปภาพ จึงจําเป็นต้องมีการจัดเรียงไฟล์

รูปภาพทั้งหมดใหมี้การคน้หาไดง่้าย สะดวกต่อการ

คน้หา ดงันั้นนกัศึกษาจึงไดเ้สนอวิธีการจดัเก็บไฟล์

รูปภาพ โดยมีขั้นตอนการดาํเนินงานดงัน้ี 

1. ทาํการแยกไฟลรู์ปภาพท่ีมี

เลขรหัสตู้คอนเทนเนอร์

ตรงกนั 

2. นําไฟล์รูปภาพมาใส่เรียง

ตวัอกัษรไวก่้อน เช่น P1 P2 

P3 P4 P5 เป็นตน้ 

3. ส ร้ า ง  Folder ไ ว้ แ ย ก

ประเภทของข้อมูลไฟล์

รูปภาพ 

4. ใส่เลขอินวอยซ์ เพ่ือเป็น

การบนัทึกขอ้มูลของไฟล์

รูปภาพ 

จากวธีิท่ีนกัศึกษาใชจ้ดัเกบ็ไฟลรู์ปภาพ ทาํใหค้น้หา

ไดส้ะดวกรวดเร็วและช่วยลดปัญหาดา้นการสืบคน้ 

แยกประเภทของไฟลรู์ปภาพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 



 

2.ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 

-      ช่วยลดระยะเวลาการปฏิบติังาน ทาํใหง้านเสร็จ

ทนัเวลา 

-      ช่วยให้สถานประกอบการสามารถพิจารณา

คัดเลือกนักศึกษาท่ีมีความสามารถเข้าทาํงานใน

สถานประกอบการได้ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการการดาํเนินงาน 

 

กติตกิรรมประกาศ 

ผูจ้ดัทาํไดม้าปฏิบติังานใน

โครงงานสหกิจศึกษา ณ บริษทั 

นิมเบิล ชิปป้ิง เซอร์วสิ จาํกดั 

ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 

2561 ส่งผลใหผู้จ้ดัทาํไดรั้บความรู้และ

ประสบการณ์ต่างๆ ท่ีมีค่ามากมาย สาํหรับรายงาน

สหกิจศึกษาฉบบัน้ีสาํเร็จลงไดด้ว้ยดีจากความ

ร่วมมือและสนบัสนุนจากหลายฝ่ายดงัน้ี 

               1.คุณวินยั นุชปาน (กรรมการผูจ้ดัการ) 

               2.คุณณฐัพงศ ์แกว้โลมา (พนกังานฝ่าย

ธุรการ) 

               3.ดร.ขวญัใจ อุณหวฒันไพบูลย ์(อาจารยท่ี์

ปรึกษาสหกิจศึกษา) 

ผูจ้ดัทาํขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่าน

ทั้งท่ีกล่าวถึงและไม่ไดก้ล่าวถึงท่ีมีส่วนในการให้

ขอ้มูล และเป็นท่ีปรึกษาในการทาํรายงานฉบบัน้ีจน

เสร็จสมบูรณ์ตลอดจนใหก้ารดูแลและใหค้วาม

เขา้ใจกบัชีวิตของการทาํงานจริงซ่ึงผูจ้ดัทาํ

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 

บรรณานุกรม 

คํานาย อภิปรัชญากุล,(2548:229)  การจัดการ

คลังสินค้า (Warehouse Management) นนทบุรี:

ห.จ.ก.ซี.วาย. ซิซเทิม พร้ินต้ิง,2550. 

ประสงค ์แสงพายพั,พิสิษฐ์ แกว้ไสย(2533:2-3) การ

จั ด ก า ร ค ลั ง สิ น ค้ า  ( Warehouse Management)      

กรุงเทพมหานคร:หจก.แสงจนัทร์การพิมพ,์2533 

วราภรณ์ สารอินมูล,(2558:77) โปรแกรมระบบ

บริหารการจัดการคลงัสินค้า(Management System                                            

Program) กรุงเทพมหานคร:บริษัท ประชุมทอง 

พร้ินต้ิง จาํกดั   ,2552 

วศิน เพ่ิมทรัพย,์(2561:131) ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับ

ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ

กรุงเทพมหานคร:บริษทั พิมพดี์ จาํกดั,2561 

อ ดุ ล ย์  จ า ตุ ร ง ค กุ ล ,( 2 5 3 6 :17)  ก า ร จั ด ซ้ื อ 

กรุงเทพมหานคร:ธรรมศาสตร์,ศูนย์หนังสือ ม.

,2552 

Alisa Ponsomwang,การสร้างไฟล์และโฟลเดอร์ จาก 

https://prezi.com/6l5dqpd63udu/presentation/

สืบคน้วนัท่ี 6 กนัยายน 2561 

 

https://prezi.com/6l5dqpd63udu/presentation/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%206%20%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%202561
https://prezi.com/6l5dqpd63udu/presentation/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%206%20%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%202561


 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

                                   โครงการจดั File รูปภาพของ บริษทั นิมเบิล้ ชิปป้ิง เซอร์วสิ จาํกดั 

วสรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

ข้อดขีองการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

1. ทาํใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดีระหว่างสถานประกอบการณ์

และมหาวิทยาลยั  

2. ไดรั้บประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาเอกท่ีเรียน  

3. มีความเขา้ใจระบบการทาํงานจริง  

ปัญหาทีพ่บของการปฏบัิตงิานสหกจิศึกษา 

1. นักศึกษาต้องใช้เวลาในการเ รียนรู้งานท่ีได้รับ

มอบหมาย  

2. เ กิดอาการสับสนจากการจ้องมองรูปภาพเป็น

เวลานาน  

 

   

  

 

 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

 1.เพื่อความรวดเร็วในการคน้หา  

 2.เพื่อใหก้ารจดัเกบ็รูปภาพมีความเป็นระเบียบ 

กระบวนการขั้นตอนการดาํเนินงานดงันี ้

1. ทาํการแยกไฟลรู์ปภาพท่ีมีเลขรหสัตูค้อนเทนเนอร์ตรงกนั  

2. นาํไฟลรู์ปภาพมาใส่เรียงตวัอกัษรไวก่้อน เช่น P1 P2 P3 P4 

P5 เป็นตน้  

3. สร้าง Folder ไวแ้ยกประเภทของขอ้มูลไฟลรู์ปภาพ  

4. ใส่เลขอินวอยซ์ เพื่อเป็นการบนัทึกขอ้มูลของไฟลรู์ปภาพ 

 

 

นายผดุงพงศ ์แซ่เจีย  รหสันกัศึกษา  5704300663  

สาขาการจดัการทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ  

อาจารยท่ี์ปรึกษา ดร.ขวญัใจ อุณหวฒันไพบูลย ์ 

พนกังานท่ีปรึกษา นาย กิตติพงษ ์แกว้โลมา 

บทคดัย่อ  

การจัดโครงการการจัด File รูปภาพของบริษัท นิมเบ้ิล ชิปป้ิง 

เซอร์วิส จาํกัด มีวตัถุประสงค์1. เพื่อความรวดเร็วในการคน้หา2. 

เพื่อใหก้ารจดัเก็บรูปภาพมีความเป็นระเบียบในการจดัFile รูปภาพมี

ขั้นตอน 4 ขั้นตอนคือ2.1 ทาํการแยกไฟลรู์ปภาพท่ีมีเลขรหัสตูค้อน

เทนเนอร์ตรงกนั2.2 นาํไฟลรู์ปภาพมาใส่เรียงตวัอกัษรไวก่้อนเช่น 

P1 P2 P3 เป็นตน้2.3 สร้างโฟลเดอร์ไวแ้ยกประเภทของขอ้มูลไฟล์

รูปภาพ2.4 ใส่เลขอินวอยซ์เพื่อเป็นการบนัทึกขอ้มูลของไฟลรู์ปภาพ 

ซ่ึงการจดัไฟลรู์ปภาพของบริษทั นิมเบ้ิล ชิปป้ิง เซอร์วิส จาํกดั ทาํ

ให้เกิดความรวดเร็วในการค้นหาและการทํางานเป็นระเบียบ

เรียบร้อยจากการทาํโครงงานน้ีขา้พเจา้มีขอ้เสนอแนะควรมีการลบ

ไฟลรู์ปภาพท่ีเก่า และไม่ไดใ้ชบ้างส่วนเพื่อทาํใหจ้ดัเรียงไดง่้ายข้ึน 

คาํสาํคญั : การจดัไฟลรู์ปภาพ 



 

ภาพระหวา่งการปฏิบติังาน บริษทั นิมเบ้ิล ชิปป้ิง เซอร์วิส จาํกดั 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพประกอบดา้นหนา้บริษทั นิมเบ้ิล ชิปป้ิง เซอร์วิส จาํกดั 

 

 

ภาพระหวา่งการปฏิบติังาน บริษทั นิมเบ้ิล ชิปป้ิง เซอร์วิส จาํกดั 

 

 

 

 

 



 

ภาพระหวา่งการปฏิบติังาน บริษทั นิมเบ้ิล ชิปป้ิง เซอร์วิส จาํกดั 

 

 

 

 



 

ประวตัผู้ิจดัทาํ 

 

 

รหสันกัศึกษา :  5704300663 

 ช่ือ-นามสกลุ  : นายผดุงพงศ ์     แซ่เจีย 

 คณะ               :   บริหารธุรกิจ 

 สาขาวิชา        :   การจดัการทัว่ไป 

              ท่ีอยู ่               :  100/241 ม.4 ซ.ประชาอุทิศ33 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 10140 

 เบอร์โทร       :    091-126-1286 
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