รายงานการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
การจัด File รู ปภาพ ของ บริษทั นิมเบิล ชิปปิ้ ง เซอร์ วสิ จํากัด
NIMBLE SHIPPING SERVICE CO., Ltd.

โดย
นาย ผดุงพงศ์ แซ่เจีย 5704300663

รายงานนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาสหกิจศึกษา
ภาควิชาการจัดการทัว่ ไป
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
ภาคการศึกษา 3 ปี การศึกษา 2560

ชื่อโครงงาน:

การจัดไฟล์รูปภาพ ของ บริ ษทั นิมเบิ้ล ชิปปิ้ ง เซอร์ วสิ จํากัด

หน่วยกิต:
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ผูจ้ ดั ทํา:

นาย ผดุงพงศ์ แซ่เจีย

อาจารย์ที่ปรึ กษา

ดร.ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์

ระดับการศึกษา:

บริ หารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา:

การจัดการทัว่ ไป

คณะวิชา:

บริ หารธุรกิจ

5704300663

ภาคการศึกษา/ปี การศึกษา: 3/2560

บทคัดย่ อ
การจัด โครงการการจัด ไฟล์รู ป ภาพของบริ ษทั นิ ม เบิ้ ล ชิ ปปิ้ ง เซอร์ วิส จํากัด มี
วัตถุประสงค์1)เพื่อความรวดเร็ วในการค้นหา2)เพื่อให้การจัดเก็บรู ปภาพมีความเป็ น
ระเบียบในการจัดFileรู ปภาพมีข้ นั ตอน4ขั้นตอนคือ1.ทําการแยกไฟล์รูปภาพที่มีเลขรหัส
ตูค้ อนเทนเนอร์ ตรงกัน2.นําไฟล์รูปภาพมาใส่ เรี ยงตัวอักษรไว้ก่อนเช่น P1 P2 P3 เป็ นต้น
3.สร้ างโฟลเดอร์ ไว้แยกประเภทของข้อมูลไฟล์รูปภาพ4.ใส่ เลขอินวอยซ์เพื่อเป็ นการ
บันทึกข้อมูลของไฟล์รูปภาพ ซึ่ งการจัดไฟล์รูปภาพของบริ ษทั นิ มเบิ้ล ชิปปิ้ ง เซอร์ วิส
จํากัด ทําให้เกิดความรวดเร็ วในการค้นหาและการทํางานเป็ นระเบียบเรี บร้อยจากการทํา
โครงงานนี้ ขา้ พเจ้ามีขอ้ เสนอแนะควรมีการลบไฟล์รูปภาพที่เก่าและไม่ได้ใช้บางส่ วน
เพื่อทําให้จดั เรี ยงได้ง่ายขึ้น
คําสําคัญ : การจัดไฟล์รูปภาพ
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
บริ ษทั นิ มเบิล ชิปปิ้ ง เซอร์ วิส จํากัด บริ ษทั ตั้งอยูท่ ี่ 49/6 ม.15 ต.บางครุ อ.พระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ดําเนิ นกิจการประเภท นําส่ งสิ นค้าเข้าออกของบริ ษทั โอสถสภาจํากัด
ในรู ปของสิ นค้าหลายประเภท วิธีการของบริ ษทั นิ มเบิ้ล ชิปปิ้ ง เซอร์ วิส จํากัด ได้มีการใช้รูปภาพ
เป็ นหลักฐานในการจัดส่ งสิ นค้าเข้าและจัดส่ งสิ นค้าออก โดยในรู ปภาพจะประกอบด้วย สิ นค้า
ประเภทต่างๆมากมาย และเรามาทําการจัดเรี ยงสิ นค้า เลขรหัสตูค้ อนเทนเนอร์ ซีลตัวล๊อค ในกรณี ที่
ส่ งสิ นค้าออกแล้วเกิดมีปัญหา เช่นการสู ญหายหรื อสิ นค้าเสี ยหาย ทางบริ ษทั นิมเบิ้ล ชิปปิ้ ง เซอร์วิส
จํากัด จะใช้รูปภาพเป็ นหลักฐานในการยืนยันหรื ออ้างอิงกับลูกค้า
วินัย นุ ชปาน ซึ่ งเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ของ บริ ษทั นิ มเบิ้ล ชิ ปปิ้ ง เซอร์ วิส จํากัด ได้
มองเห็นปัญหาของ File รู ปภาพที่มีอยูจ่ าํ นวนมากมายทําให้ยากต่อการค้นหารวมทั้งเสี ยเวลาในการ
ค้นหาอี กทําให้กระผมมองเห็ นถึงวิธีแก้ปัญหาของ File รู ปภาพที่มีอยู่จาํ นวนมากด้วยการจัดทํา
โครงการจัดทํา File ดังนั้นผูจ้ ดั ทําจึงได้จดั ทําโครงการไฟล์รูปภาพคลังสิ นค้าของ บริ ษทั นิ มเบิ้ล
ชิปปิ้ ง เซอร์วิส จํากัด โดยแยกเป็ นตัวเลข invoice เพื่อให้มีระเบียบและสะดวกในการค้นหาและทํา
ให้กระบวนการจัดเก็บไฟล์รูปภาพมีประสิ ทธิภาพ
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อความรวดเร็ วในการค้นหา
1.2.2 เพื่อให้การจัดเก็บรู ปภาพมีความเป็ นระเบียบ
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาการจัดทําไฟล์รูปภาพโดยแยกเป็ นเลข invoice
1.3.2 ขอบเขตด้านผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ พนักงานที่ปรึ กษา พนักงานฝ่ ายตรวจสอบ

1.3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลคลังสิ นค้า ของ บริ ษทั นิมเบิล ชิปปิ้ ง เซอร์วิส
จํากัด
1.3.4 ขอบเขตด้านเวลา ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิ งหาคม 2561

1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 การจัดรู ปภาพมีความเป็ นระเบียบมากขึ้น
1.4.2 ทําให้ตรวจสอบสภาพสิ นค้าได้สะดวกมากขึ้น

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการจัดทําโครงการจัด File รู ปภาพคลังสิ นค้า ของ บริ ษทั นิ ม
เบิล ชิปปิ้ ง เซอร์วิส จํากัด
ซึ่งในการจัดทําโครงการประกอบไปด้วยข้อมูลดังนี้ 1.การจัดทําไฟล์รูปภาพ
2.อินวอยซ์
3.การจัดการคลังสิ นค้า
4.เอกสารอ้างอิง
2.1 การจัดทํา File รูปภาพ
Alisa Ponsomwang (ออนไลน์ สื บค้นวันที่ 6 กันยายน 2561) กล่าวว่า การทําไฟล์รูปภาพ
ประกอบด้วย ไฟล์ และ โฟลเดอร์
ไฟล์ (File) เปรี ยบได้กับ เอกสารแต่ ล ะฉบับ ที่ จ ัด เก็ บ ข้อ มู ล ต่ า งๆ เอาไว้ใ นเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ไฟล์ต่างๆ เหล่านี้เก็บไว้ในโฟลเดอร์ เช่น ไฟล์ .doc .ppt รู ปภาพ
โฟลเดอร์ (folder) เป็ นเพียงแหล่งที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเปรี ยบเสมือนเป็ นห้องให้ผใู ้ ช้เก็บ
เอกสารต่างๆ ลงไป
2.2 Invoice
Invoice (อินวอยซ์) อดุลย์ จาตุรงคกุล,(2536:17) กล่าวว่า Invoice หรื อใบแจ้งหนี้ คือ บิล
หรื อข้อมูลการซื้ อขายที่ออกเป็ นเอกสารโดยผูข้ ายกับผูซ้ ้ื อ ที่ทาํ โดยการพิสูจน์ขอ้ มูลในใบส่ งของ
ของผูข้ ายกับบันทึกของผูซ้ ้ื อ ปริ มาณที่ปรากฏในใบส่ งของจะถูกตรวจยันกับปริ มาณที่ระบุไว้ใน
สัง่ ซื้อ รวมทั้งตรวจสอบองค์ประกอบของสิ นค้าด้วย
2.3 การจัดการคลังสิ นค้ า
2.3.1 ความหมายการจัดการคลังสินค้า
พิสิษฐ์ แก้วไสย,(2533:3) กล่าวว่า คําว่า “คลัง” ในพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน
แปลว่า “สถานที่สาํ หรับเก็บของเป็ นจํานวนมากๆ” ดังนั้นคําว่า คลังสิ นค้า (Warehouse) จึงหมายถึง

สถานที่ สําหรั บเก็บสิ นค้าเป็ นจํานวนมาก การคลังสิ นค้า (Warehousing) หมายถึงการเก็บรั กษา
สิ นค้านัน่ เองการคลังสิ นค้าเป็ นหน้าที่หนึ่งของระบบจัดจําหน่าย ทําการเก็บรักษาสิ นค้าในช่วงเวลา
ที่ สิ น ค้า ได้ผ ลิ ต เสร็ จ แล้ว และรอการจํา หน่ า ย ดัง นั้น สิ น ค้า คงคลัง (Inventories) ที่ จ ัด เก็ บ ใน
คลังสิ นค้าจึงจําแนกได้เป็ น 2 ประเภท คือ 1.วัตถุดิบ 2.สิ นค้าสําเร็ จรู ปและอาจจะมีสินค้าที่ยงั อยูใ่ น
ระหว่างการผลิตซึ่งยังผลิตไม่เสร็ จเก็บอยูใ่ นคลังสิ นค้าด้วยก็ได้แต่จะมีจาํ นวนน้อย
Michael A. Hitt และคณะ,(2537:4) กล่ า วว่ า คํา ว่ า การจัด การ (Management) คื อ การ
ประสมประสานทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้การดําเนิ นการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ผล และบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้
ประสงค์ แสงพายัพ,(2533:2) กล่าวว่า คลังสิ นค้า หมายความว่าสถานที่จดั ให้มีไว้ เพื่อ
กิจการคลังสิ นค้า ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี (กระทรวงพาณิ ชย์) ประกาศกําหนด คลังสิ นค้า เป็ น
อาคารที่ มี เ กี่ ย วกับ ลัก ษณะโครงสร้ า งมัน่ คงแข็ง แรง ผนัง ทํา ด้ว ยอิ ฐ หรื อ คอนกรี ต บล็อ ก หรื อ
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก หรื อวัสดุ ท่ีมีความมัน่ คงแข็งแรง หลังคาต้องมุงด้วยกระเบื้ อง หรื อสังกะสี
สามารถรับนํ้าหนักได้ไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บเมตริ กตันต่อหนึ่งตาราเมตร
TM.743-200, Storage-and Materials Handling. กล่าวว่า คลังสิ นค้า (Warehouse) คือ พื้นที่
ภายในอาคารออกแบบเพื่อเก็บรั กษาพัสดุ กิ จการคลังสิ นค้า (Warehousing) คือ การรั บ การเก็บ
รักษา และการจ่ายพัสดุ การจัดเก็บ (Storing) คือ วางพัสดุอย่างเป็ นระเบียบในการเก็บรักษา
ตามเงื่อนไขควบคุมคลังสิ นค้า พ.ศ.2526 ของกระทรวงพาณิ ชย์ กล่าวว่า คลังสิ นค้า คือ
สถานที่ จ ัด ให้มีไ ว้เ พื่อกิ จ การคลังสิ น ค้า กิ จ การคลังสิ น ค้า คื อ การเก็บรั ก ษาสิ น ค้าการจัด การ
คลังสิ นค้า เป็ นคํารวมของ การจัดการ กับ คลังสิ นค้า คลังสิ นค้าเป็ นเครื่ องมือการประกอบธุ รกิจ
โดยแบ่งเป็ นความสําคัญโดยทัว่ ไป ความสําคัญต่อกิจการผลิตสิ นค้า ความสําคัญต่อกิ จการตลาด
ความสําคัญต่อกิจการบริ การ ความสําคัญต่อวงการธุ รกิ จ ความสําคัญต่อการดําเนิ นนโยบายทาง
เศรษฐกิจของรัฐ
2.3.2 ความสํ าคัญของการคลังสิ นค้ า
1.ประหยัดในการขนส่ ง
2.ประหยัดในการผลิต
3.ต้องการลดจากการสัง่ ซื้อจํานวนมากหรื อส่ วนลดจากการสัง่ ซื้อล่วงหน้า
4.เป็ นแหล่งของวัตถุดิบ

5.ลดเวลานํา (Lead time) ของการสัง่ ซื้อสิ นค้า
6.สนับสนุนระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี
7.เพื่อขนส่ งสิ นค้าได้หลายประเภท
8.ใช้เป็ นที่เก็บสิ นค้าชัว่ คราว
2.3.3ประโยชน์ ของการจัดการคลังสิ นค้า
-คลังสิ นค้าช่วยสนับสนุนการผลิต
-คลังสิ นค้าเป็ นที่ผสมผลิตภัณฑ์
-คลังสิ นค้าเป็ นที่รวบรวมสิ นค้า
-คลังสิ นค้าใช้ในการแบ่งแยกสิ นค้าให้มีขนาดเล็กลง
2.3.4ฮาร์ ดแวร์ สําหรับการจัดการคลังสิ นค้า
คํานาย อภิปรัชญากุล,(2548:229) กล่าวว่า เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อสื่ อสารในระบบทั้ง
กะบวนการหลังจากมีการอ่านรหัสสิ นค้าเซิ ร์ฟเวอร์ (Cilent/Server) เป็ นคอมพิวเตอร์ ที่ออกแบบ
เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ง านร่ ว มกับ ระบบปฏิ บ ัติ ก าร Windows 2000 สามารถใช้เ ชื่ อ มต่ อ ซอฟแวร์
ประยุกต์การจัดการคลังสิ นค้า
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ฐานข้อ มู ล (Database) ต้อ ง ไม่ ส ลับ ซับ ซ้อ น อธิ บ ายได้ชัด เจนไม่ ซ้ ํา ซ้อ น น่ า เชื่ อ ถื อ และขยาย
ขอบเขตได้ซอฟแวร์ การจัดการคลังสิ นค้า ปั จจุบนั ซอฟแวร์ มีราคาสู งมาก จึงมีการพัฒนาซอฟแวร์
ERP เวอร์ชน่ั สําหรับคนไทยในธุรกิจขนาดกลางและย่อม
2.4 เอกสารอ้างอิง
วศิ น เพิ่ ม ทรั พ ย์ (2561:131) องค์ก รธุ ร กิ จ ทั่ว ไปได้นํา คอมพิ ว เตอร์ ม าใช้ใ นระบบ
สํานักงานอัตโนมัติ มี การบันทึ กเอกสารต่างๆ ตลอดจนโปรแกรมประเภท Enterprise Resource
Planning (ERP) และอื่นๆไฟล์การเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ไฟล์ เป็ นส่ วนที่ช่วยให้ระบบเข้าใจ
รู ปแบบหรื อชนิดของไฟล์ได้ง่ายมากยิง่ ขึ้น โดยทัว่ ไปไฟล์จะมีชื่อซํ้ากันได้ถา้ มีส่วนขยายต่างกัน แต่
จะซํ้ากันทั้งสองอย่างไม่ได้เช่นเดียวกับคนซึ่งไม่ควรมีท้ งั ชื่อและนามสกุลซํ้ากัน
วราภรณ์ สารอินมูล (2558:77) ระบบคลังสิ นค้า เป็ นระบบที่ครอบคลุม การจัดการหลาย
อย่างในคลังสิ นค้า คือ การรับสิ นค้า และพิมพ์แผ่นสติกเกอร์ ที่จดั เก็บของสิ นค้า หยิบสิ นค้าทําการ
จัดส่ ง การจัดการของระบบบริ หารคลังสิ นค้าทําให้เกิดประโยชน์มาก เช่น การ ควบคุมปริ มาณการ
สต๊อกสิ นค้าไวขึ้น ความสามารถใน การติดตามย้อนรอย ระดับประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเดิม และ ระบบ
การรายงานเพื่อผูบ้ ริ หารที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยงั เชื่อมโยงระบบริ หารคลังสิ นค้าเข้าด้วยกันกับระบบ

การสั่งซื้ อสิ นค้า และสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง ได้ เช่ น ระบบสั่งซื้ อสิ นค้าบนเว็บที่ ใช้
สําหรับ การซื้ อของจากที่พกั อาศัย ระบบบริ หารคลังสิ นค้าจะเชื่ อมโยงตั้งแต่จุดการรั บคําสั่งซื้ อ
จนกระทัง่ ถึงการจัด สิ นค้าเพื่อจัดส่ ง รวมทั้งเชื่ อมโยงเข้าสู่ ระบบบัญชี การเงินและระบบควบคุม
ลูกหนี้ดว้ ย

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั นิมเบิล ชิปปิ้ ง เซอร์วิส จํากัด บริ ษทั ตั้งอยูท่ ี่ 49/6 ม.15 ต.บางครุ อ.พระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์

08-6883-6181 เวลาทําการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00น.-17.30น.
แผนที่บริ ษทั นิมเบิ้ลชิปปิ้ ง เซอร์วิส จํากัด

รู ปที่ 3.1 แผนที่แสดงที่ต้ งั ของบริ ษทั

รู ปที่ 3.2 บริ ษทั นิมเบิ้ล ชิปปิ้ ง เซอร์วิส จํากัด
3.2 ลักษณะการประกอบการและการให้ บริการของบริษัท
บริ ษ ัท นิ ม เบิ ล ชิ ป ปิ้ ง เซอร์ วิ ส จํา กัด บริ ษ ัท ตั้ง อยู่ที่ 49/6 ม.15 ต.บางครุ อ.พระ
ประแดงจังหวัดสมุทรปราการ 10130 ดําเนิ นกิจการประเภท นําส่ งสิ นค้าเข้าออกของบริ ษทั โอสถ
สภาจํากัดในรู ปของสิ นค้าหลายประเภท เช่น M150 12Plus BannerPlus Hang BabyMild Exit อุทยั
ทิพย์ และสิ นค้าอื่นๆอีกมากมาย

3.3 รู ปแบบการจัดการองค์ การ

ผู้จดั การ

ฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน

ฝ่ ายจัดส่งสินค้ า

ฝ่ ายการจัดการ
คลังสินค้ า

ฝ่ ายธุรการ

ผู้ชว่ ยพนักงาน
ธุรการ(นักศึกษา)

3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
นักศึกษาได้ไปปฏิบตั ิงานในตําแหน่งผูช้ ่วยพนักงานฝ่ ายธุรการ ลักษณะของงานที่ได้รับ
มอบหมายดังต่อไปนี้
1.นักศึกษาจะทําการเรี ยบเรี ยงรู ปภาพที่ได้รับมาจัดอยูใ่ นหมวดเดียวกัน
2.นักศึกษาจะนํารู ปภาพมาใส่ รหัสของรู ปภาพยกตัวอย่างเช่น P1,P2,P3,P4
3.นักศึกษาจะทําการใส่ เลข invoice ลงไปในรู ปภาพที่ครบถ้วนแล้วและสร้างเป็ น
โฟลเดอร์แยกแต่ละเลข invoice เพื่อไม่ให้เกิดความมึนงง
3.5ชื่ อและตําแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
นายกิตติพงศ์ แก้วโลมา ตําแหน่งพนักงานฝ่ ายธุรการ เบอร์โทรศัพท์ 085-918-6835

3.6ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน
ในการปฏิบตั ิงานนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาได้ใช้เวลาในการปฏิบตั ิงานนับตั้งแต่
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2561 รวมระยะเวลาเป็ น 16 สัปดาห์
3.7ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
1.กําหนดโครงเรื่ อง หลังจากที่นักศึกษาได้ปฏิบตั ิงานมาระยะเวลาหนึ่ งในตําแหน่ งผู่
ช่วยพนักงานฝ่ ายธุรการ
2.เก็บรวบรวมข้อมูล จาก File รู ปภาพ เกี่ยวกับการดําเนินงาน
3.หาวิธแก้ไขปั ญหา ปรึ กษาและขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากอาจารย์ท่ีปรึ กษาเพื่อใช้ใน
การเขียนโครงการ
4.ดําเนินการแก้ไขปั ญหาโดยจัดทํา File รู ปภาพ ตามรู ปแบบที่ได้วางไว้
5.สรุ ปผลโครงงาน ติดตามผลงานและข้อเสนอแนะของรู ปแบบโครงงาน
6.จัดทํารู ปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์
ขั้นตอนการดําเนินงาน

พฤษภาคม

1.กําหนดโครงเรื่ อง
2.รวบรวมข้อมูลเอกสาร
3.หาวิธีแก้ไขปั ญหา
4.ดําเนินการแก้ไขปํ ญหา
5.สรุ ปผลโครงงาน
6.จัดทํารู ปเล่ม
3.8อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ดแวร์ 1. เครื่ องคอมพิวเตอร์
2.โทรศัพท์

2561
มิถุนายน
กรกฏาคม

สิ งหาคม

บทที่ 4
ผลการปฏิบตั งิ านตามโครงการ
ผลจากการปฏิบตั ิงานและศึกษาเรื่ อง การจัดไฟล์รูปภาพคลังสินค้ า ของ บริ ษัท นิมเบิ ้ล
ชิ ป ปิ ง้ เซอร์ วิ ส จํ า กัด ปั ญ หาที่ พ บคื อ ทางบริ ษั ท ยัง ไม่มี พ นัก งานในการจัด เรี ย งรู ป ภาพของ
คลังสินค้ าและพบว่าในส่วนของไฟล์รูปภาพคลังสินค้ านันมี
้ จํานวนมาก ทําให้ ยากต่อการค้ นหา
อาจจะทํ า ให้ เ สี ย เวลาในการค้ น หาได้ ดัง นัน้ จึ ง มี ค วามต้ อ งการในการจัด เรี ย งไฟล์ รู ป ภาพ
คลังสินค้ า เพื่อความสะดวกรวดเร็ ว ง่ายต่อการค้ นหา
4.1 ปั จจัยในการจัดทําไฟล์ รูปภาพคลังสินค้ า
1. เพื่อรวบรวมไฟล์ รูปภาพที่ มีความสัมพันธ์ ต่อเนื่ องกันจัดเข้ าไว้ ให้ เป็ นหมวดหมู่และ
แหล่งเดียวกัน
2. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และง่ายต่อการค้ นหา
3. เพื่อกันไม่ให้ ไฟล์รูปภาพปนกันจนแยกไม่ออก
4. เพื่อเก็บรูปภาพไว้ เป็ นหลักฐานอ้ างอิงในอนาคตได้
4.2 ขัน้ ตอนการจัดเรี ยงไฟล์ รูปภาพ
1. จัดทําการแยกไฟล์รูปภาพที่มาจากแหล่งเดียวกัน
2. ทําการตังชื
้ ่อไฟล์ P1 P2 P3 จากเลขรหัสตู้คอนเทนเนอร์ เดียวกันในรูปภาพที่ได้ ทําการ
คัดออกมา
3. ตัง้ Folder ใส่เลขอินวอยซ์เพื่อจะจัดเก็บไฟล์รูปภาพ

การจัดเรียงไฟล์ รุปภาพคลังสินค้ า มีขนั ้ ตอนการการดําเนินงานดังนี ้

4.3 การจัดหมวดหมู่ของไฟล์ รูปภาพ
จัดแยกไฟล์รูปภาพตามเลขรหัสตู้คอนเทนเนอร์
รูปที่ 4.3 แสดงการแยกไฟล์รูปภาพที่ได้ รับออกเป็ นประเภทต่างๆ
4.4คัดแยกไฟล์ รูปภาพเสร็จ

เมื่อทําการแยกประเภทไฟล์รูปภาพเสร็ จ นําไฟล์รูปภาพเรี ยงตามโดย ภาพสินค้ า ภาพสินค้ า
ที่มีการปิ ดตู้ครึ่งนึงและภาพปิ ดตู้โดยมีซีลตัวล็อค
รูปภาพที่ 4.4 แสดงการคัดไฟล์รูปภาพก่อนบันทึกรายละเอียด

4.5ขัน้ ตอนการจัดเรียงไฟล์ รูปภาพ
นําไฟล์รูปภาพที่ได้ ทําการคัดมาแล้ วมาใส่ช่ือรูปภาพเพื่อทําการจัดเรี ยง

รูปที่ 4.5 แสดงไฟล์รูปภาพ ก่อนการจัดเรี ยง คือ P1

รูปที่ 4.5.1 แสดงไฟล์รูปภาพ ก่อนการจัดเรี ยง คือ P2

รูปที่ 4.5.2 แสดงไฟล์รูปภาพ ก่อนการจัดเรี ยง คือ P3

4.6 จัดเรี ยงไฟล์รูปภาพ

รูปที่ 4.6 แสดงการจัดเรี ยง

4.7 การตัง้ Folder เพื่อทําการใส่เลขอินวอยซ์แยกประเภทไฟล์รูปภาพและช่วยลดเวลาในการ
ค้ นหา

ตังชื
้ ่อ Folder เป็ นเลข
อินวอยซ์ในการจัดเก็บ
ไฟล์รูปภาพ

รูปที่ 4.7 แสดงหน้ าการตัง้ Folder เพื่อใช้ แยกประเภทของข้ อมูลไฟล์รูปภาพ

5.1 สรุปผลโครงการ

บทที่ 5
สรุปผลและเสนอแนะ

จากการที่ได้ปฏิบตั ิงานภายในภายในบริ ษทั นิ มเบิ้ล ชิ ปปิ้ ง เซอร์ วิส จํากัด เป็ นเวลา 16
สัปดาห์ ผูจ้ ดั ทําได้รับทราบถึงปั ญหาในเรื่ องการจัดเก็บไฟล์รูปภาพที่มีอยู่มากมายเนื่ องจากทาง
บริ ษทั ไม่ได้ทาํ การจัดเรี ยงไฟล์รูปภาพที่มีอยูก่ ่อนหน้านี้ จึงทําให้ยากต่อการค้นหาเมื่อจําเป็ นต้องใช้
ไฟล์รูปภาพ จึงจําเป็ นต้องมีการจัดเรี ยงไฟล์รูปภาพทั้งหมดให้มีการค้นหาได้ง่าย สะดวกต่อการ
ค้นหา ดังนั้นนักศึกษาจึงได้เสนอโครงงานการจัดFileรู ปภาพ ซึ่งมีข้นั ตอนการดําเนินงานดังนี้
1. ทําการแยกไฟล์รูปภาพที่มีเลขรหัสตูค้ อนเทนเนอร์ตรงกัน
2. นําไฟล์รูปภาพมาใส่ เรี ยงตัวอักษรไว้ก่อน เช่น P1 P2 P3 P4 P5 เป็ นต้น
3. สร้าง Folder ไว้แยกประเภทของข้อมูลไฟล์รูปภาพ
4. ใส่ เลขอินวอยซ์ เพื่อเป็ นการบันทึกข้อมูลของไฟล์รูปภาพ
จากวิธีที่นักศึกษาใช้จดั เก็บไฟล์รูปภาพ ทําให้คน้ หาได้สะดวกรวดเร็ วและช่ วยลดปั ญหา
ด้านการสื บค้น แยกประเภทของไฟล์รูปภาพได้อย่างถูกต้อง
สรุปผลหลังจากดําเนินโครงงาน
1. ได้รับประสบการณ์การทํางานตรงจากบริ ษทั นิมเบิ้ล ชิปปิ้ ง เซอร์วิส จํากัด
2. มีความเข้าใจในระบบงาน และสามารถช่วยงานภายในได้
3. ได้เรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเอง ในด้านความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ การตรงต่อ
เวลาและความมันใจในการออกไปปฏิบตั ิงานได้จริ ง
4. ทําให้รู้ความถนัดของตนเองเพื่อนําไปเป็ นประโยชน์ในการเลือกสายงาน
5. ได้รับข้อมูลจากสถานประกอบการเพื่อนํามาจัดทํารายงาน
ข้ อจํากัดหรื อปัญหาของโครงงาน
เนื่ องจากเป็ นการปฏิบตั ิงานจริ งเป็ นครั้งแรกทําให้มีการทํางานไม่เต็มที่ตอ้ งพยายามปรับ
ตัวให้เข้ากับเพื่อนร่ วมงาน และรุ่ นพี่ เพื่อที่จะได้เรี ยนรู ้ให้เกิดความเข้าใจ และไม่เกร็ งในการทํางาน
และศึกษาความรู ้เพิ่มเติมจากพนักงานพี่เลี้ยง เรี ยนรู ้การทํางานวิธีต่าง ๆ ให้ถูกต้องเพื่อที่จะไม่ให้
เกิดปั ญหาในการทํางาน

ข้ อเสนอแนะ

1. ปรึ กษาพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึ กษาเมื่อพบปัญหาต่าง ๆ
2. หมัน่ ศึกษาหาความรู ้จากพนักงานคนอื่น ๆ เพิ่มเติม
3. มีความอดทนและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

5.2 สรุ ปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
ข้ อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1. ทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างสถานประกอบการณ์และมหาวิทยาลัย
2. ได้รับประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาเอกที่เรี ยน
3. มีความเข้าใจระบบการทํางานจริ ง
ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
1. นักศึกษาต้องใช้เวลาในการเรี ยนรู ้งานที่ได้รับมอบหมาย
2. เกิดอาการสับสนจากการจ้องมองรู ปภาพเป็ นเวลานาน
ข้ อเสนอแนะ
1. ต้องมีการเตรี ยมพร้อมในการทํางาน
2. ปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่ วมงานทุกคน
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การจัด File รู ปภาพ ของ บริษัท นิมเบิล้ ชิปปิ้ ง เซอร์ วสิ จํากัด
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alphabetically such as P1 P2 P3. 3. Create folder to
บทคัดย่อ

separate the different type of image files 4. Assign
การจัดโครงการการจัดไฟล์รูปภาพของ

invoice number to the image files in order to keep

บริ ษทั นิ มเบิ้ล ชิปปิ้ ง เซอร์ วิส จํากัด มีวตั ถุประสงค์

the record of image files. Nimble Shipping CO.,

1)เพื่อความรวดเร็ วในการค้นหา2)เพื่อให้การจัดเก็บ
รู ปภาพมี ความเป็ นระเบียบในการจัดFileรู ปภาพมี

Ltd. file management make the search faster and

ขั้นตอน4ขั้นตอนคื อ1.ทําการแยกไฟล์รูปภาพที่ มี

can put the image files in order. As I implemented

เลขรหัสตูค้ อนเทนเนอร์ ตรงกัน2.นําไฟล์รูปภาพมา

this project, I have a suggestion to delete some old

ใส่ เ รี ย งตัว อัก ษรไว้ก่ อ นเช่ น P1 P2 P3 เป็ นต้น 3.
สร้ า งโฟลเดอร์ ไ ว้แ ยกประเภทของข้อ มู ล ไฟล์
รู ปภาพ4.ใส่ เลขอินวอยซ์เพื่อเป็ นการบันทึ กข้อมูล
ของไฟล์รูปภาพ ซึ่ งการจัดไฟล์รูปภาพของบริ ษทั
นิมเบิ้ล ชิปปิ้ ง เซอร์ วสิ จํากัด ทําให้เกิดความรวดเร็ ว

image files and unused file to make it easier to
manage.
Keywords: Image files management.

ในการค้นหาและการทํางานเป็ นระเบี ย บเรี บ ร้ อ ย
จากการทําโครงงานนี้ ขา้ พเจ้ามี ขอ้ เสนอแนะควรมี
การลบไฟล์รูปภาพที่ เก่าและไม่ได้ใช้บางส่ วนเพื่อ
ทําให้จดั เรี ยงได้ง่ายขึ้น
Abstract

วัตถุประสงค์
1. เพื่อความรวดเร็ วในการค้นหา
2.

เพื่ อ ให้ ก ารจั ด เก็ บ รู ปภาพมี ค วามเป็ น
ระเบียบ

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

ขอบเขต
1. เนื้อเรื่ อง
- การจัดเก็บ File รู ปภาพ
2. ระยะเวลาจัดเก็บ File รู ปภาพเริ่ ม วันที่ 14
พฤษภาคม – 31 สิ งหาคม 2561
3. สถานที่ บริ ษ ัท นิ ม เบิ้ ล ชิ ป ปิ้ ง เซอร์ วิ ส
จํากัด

ประโยชน์
1. การจัดรู ปภาพมีความเป็ นระเบียบมากขึ้น
2. ทําให้ตรวจสอบสภาพสิ นค้าได้สะดวก
มากขึ้น
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
1. ปรึ กษาพนักงานที่ ปรึ กษาและอาจารย์ที่
ปรึ กษาเกี่ยวกับหัวข้อโครงงาน
2. เสนอหัวข้อโครงงานให้กับสํานักสหกิ จ
ศึกษา
3. รวบรวมข้อ มู ล โดยการหาข้อ มู ล จากภายใน
บริ ษทั
4. วิเคราะห์ ขอ้ มู ลที่ ได้เก็บรวบรวมไว้เพื่อ นํามา
จัดทําโครงงาน
5. จัดทําโครงงาน โดยการนําข้อมูลที่ได้วิเคราะห์
ไว้เรี ยบร้อยแล้วมาจัดทําเป็ นรู ปเล่ม โครงงาน
6. ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้อง
7. ส่ งโครงงานแก่สาํ นักสหกิจศึกษา
อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
-

เครื่ องคอมพิวเตอร์ /โน้ตบุ๊ค

-

โทรศัพท์

ลักษณะการทํางาน
1. จัดทําการแยกไฟล์รูปภาพที่มาจากแหล่งเดียวกัน
2. จัดแยกไฟล์รูปภาพตามเลขรหัสตูค้ อนเทนเนอร์
3. เมื่อทําการแยกประเภทไฟล์รูปภาพเสร็ จ นําไฟล์
รู ปภาพเรี ยงตามโดย ภาพสิ นค้า ภาพสิ นค้าที่มีการ
ปิ ดตูค้ รึ่ งนึงและภาพปิ ดตูโ้ ดยมีซีลตัวล็อค

4. จัดเรี ยงไฟล์รูปภาพโดยใส่ เลขรหัสตูค้ อนเทนเนอร์
ลงไปในชื่อไฟล์
5. ตั้ง Folder เพื่ อ ทํา การใส่ เ ลขอิ น วอยซ์ แ ยก
ประเภทไฟล์รูปภาพและช่วยลดเวลาในการค้นหา
จากเดิมที่ไม่มีการจัดเรี ยงไฟล์รูปภาพจึงทําให้คน้ หา
ได้ยากพอมีการจัดเรี ยงไฟล์รูปภาพทําให้ง่ายต่อการ
ค้นหาและใช้งานได้ง่ายมากกว่าเดิม
สรุปผลโครงการ
จากการที่ นักศึ กษาได้ป ฏิ บ ัติ ง านภายใน
ภายในบริ ษ ทั นิ ม เบิ้ ล ชิ ป ปิ้ ง เซอร์ วิส จํากัด เป็ น
เวลา 16 สั ป ดาห์ ผูจ้ ัด ทํา ได้รั บ ทราบถึ ง ปั ญ หาใน
เรื่ องการจัดเก็บไฟล์รูปภาพที่มีอยูม่ ากมายเนื่ องจาก
ทางบริ ษทั ไม่ได้ท าํ การจัดเรี ย งไฟล์รูป ภาพที่ มี อ ยู่
ก่อนหน้านี้จึงทําให้ยากต่อการค้นหาเมื่อจําเป็ นต้อง
ใช้ไ ฟล์รู ป ภาพ จึ ง จํา เป็ นต้อ งมี ก ารจัด เรี ยงไฟล์
รู ปภาพทั้งหมดให้มีการค้นหาได้ง่าย สะดวกต่อการ
ค้นหา ดังนั้นนักศึกษาจึงได้เสนอวิธีการจัดเก็บไฟล์
รู ปภาพ โดยมีข้ นั ตอนการดําเนินงานดังนี้
1. ทําการแยกไฟล์รูปภาพที่มี
เลขรหั ส ตู ้ค อนเทนเนอร์
ตรงกัน
2. นํา ไฟล์รู ป ภาพมาใส่ เ รี ย ง
ตัวอักษรไว้ก่อน เช่น P1 P2
P3 P4 P5 เป็ นต้น
3. ส ร้ า ง Folder ไ ว้ แ ย ก
ประเภทของข้ อ มู ล ไฟล์
รู ปภาพ
4. ใส่ เ ลขอิ น วอยซ์ เพื่ อ เป็ น
การบันทึ กข้อ มู ลของไฟล์
รู ปภาพ
จากวิธีที่นกั ศึกษาใช้จดั เก็บไฟล์รูปภาพ ทําให้คน้ หา
ได้สะดวกรวดเร็ วและช่วยลดปั ญหาด้านการสื บค้น
แยกประเภทของไฟล์รูปภาพได้อย่างถูกต้อง

2.ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ

ข้อมูล และเป็ นที่ปรึ กษาในการทํารายงานฉบับนี้จน

- ช่วยลดระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน ทําให้งานเสร็ จ

เสร็ จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความ

ทันเวลา

เข้าใจกับชีวิตของการทํางานจริ งซึ่ งผูจ้ ดั ทํา

-

ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ี ดว้ ย

ช่ วยให้ส ถานประกอบการสามารถพิจ ารณา

คัด เลื อ กนัก ศึ ก ษาที่ มี ค วามสามารถเข้า ทํา งานใน
สถานประกอบการได้ช่ วยเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผลของการการดําเนินงาน
กิตติกรรมประกาศ
ผูจ้ ดั ทําได้มาปฏิบตั ิงานใน
โครงงานสหกิจศึกษา ณ บริ ษทั
นิมเบิล ชิปปิ้ ง เซอร์วสิ จํากัด
ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม
2561 ส่ งผลให้ผจู ้ ดั ทําได้รับความรู ้และ
ประสบการณ์ต่างๆ ที่มีค่ามากมาย สําหรับรายงาน

บรรณานุกรม
คํา นาย อภิ ป รั ช ญากุ ล ,(2548:229) การจั ด การ
คลั ง สิ น ค้ า (Warehouse Management) นนทบุ รี :
ห.จ.ก.ซี .วาย. ซิ ซเทิม พริ้ นติ้ง,2550.
ประสงค์ แสงพายัพ,พิสิษฐ์ แก้วไสย(2533:2-3) การ
จั ด การคลั ง สิ นค้ า (Warehouse Management)
กรุ งเทพมหานคร:หจก.แสงจันทร์ การพิมพ์,2533
วราภรณ์ สารอิ น มู ล ,(2558:77) โปรแกรมระบบ
บริหารการจัดการคลังสิ นค้ า(Management System
Program) กรุ ง เทพมหานคร:บริ ษ ัท ประชุ ม ทอง

สหกิจศึกษาฉบับนี้สาํ เร็ จลงได้ดว้ ยดีจากความ

พริ้ นติ้ง จํากัด ,2552

ร่ วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่ ายดังนี้

วศิน เพิ่มทรัพย์,(2561:131) ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับ

1.คุณวินยั นุชปาน (กรรมการผูจ้ ดั การ)
2.คุณณัฐพงศ์ แก้วโลมา (พนักงานฝ่ าย
ธุรการ)
3.ดร.ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์ (อาจารย์ที่
ปรึ กษาสหกิจศึกษา)
ผูจ้ ดั ทําขอขอบพระคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
ทั้งที่กล่าวถึงและไม่ได้กล่าวถึงที่มีส่วนในการให้

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
กรุ งเทพมหานคร:บริ ษทั พิมพ์ดี จํากัด,2561
อ ดุ ล ย์ จ า ตุ ร ง ค กุ ล ,( 2 5 3 6 :17) ก า ร จั ด ซื้ อ
กรุ ง เทพมหานคร:ธรรมศาสตร์ ,ศู น ย์ห นัง สื อ ม.
,2552
Alisa Ponsomwang,การสร้ างไฟล์ และโฟลเดอร์ จาก
https://prezi.com/6l5dqpd63udu/presentation/
สื บค้นวันที่ 6 กันยายน 2561

โครงการจัด File รู ปภาพของ บริษทั นิมเบิล้ ชิปปิ้ ง เซอร์ วสิ จํากัด
บทคัดย่ อ
การจัด โครงการการจัด File รู ป ภาพของบริ ษัท นิ ม เบิ้ ล ชิ ป ปิ้ ง
เซอร์ วิส จํากัด มี วตั ถุประสงค์1. เพื่อความรวดเร็ วในการค้นหา2.
เพื่อให้การจัดเก็บรู ปภาพมีความเป็ นระเบียบในการจัดFile รู ปภาพมี
ขั้นตอน 4 ขั้นตอนคือ2.1 ทําการแยกไฟล์รูปภาพที่มีเลขรหัสตูค้ อน
เทนเนอร์ ตรงกัน2.2 นําไฟล์รูปภาพมาใส่ เรี ยงตัวอักษรไว้ก่อนเช่น
P1 P2 P3 เป็ นต้น2.3 สร้างโฟลเดอร์ ไว้แยกประเภทของข้อมูลไฟล์
รู ปภาพ2.4 ใส่ เลขอินวอยซ์เพื่อเป็ นการบันทึกข้อมูลของไฟล์รูปภาพ
ซึ่ งการจัดไฟล์รูปภาพของบริ ษทั นิ มเบิ้ล ชิ ปปิ้ ง เซอร์ วิส จํากัด ทํา
ให้ เ กิ ด ความรวดเร็ ว ในการค้น หาและการทํา งานเป็ นระเบี ย บ
เรี ยบร้อยจากการทําโครงงานนี้ ขา้ พเจ้ามีขอ้ เสนอแนะควรมีการลบ
ไฟล์รูปภาพที่เก่า และไม่ได้ใช้บางส่ วนเพื่อทําให้จดั เรี ยงได้ง่ายขึ้น
คําสําคัญ : การจัดไฟล์รูปภาพ

วสรุ ปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
ข้ อดีของการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา

วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.เพื่อความรวดเร็ วในการค้นหา

2.เพื่อให้การจัดเก็บรู ปภาพมีความเป็ นระเบียบ

กระบวนการขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
1. ทําการแยกไฟล์รูปภาพที่มีเลขรหัสตูค้ อนเทนเนอร์ตรงกัน
2. นําไฟล์รูปภาพมาใส่ เรี ยงตัวอักษรไว้ก่อน เช่น P1 P2 P3 P4
P5 เป็ นต้น
3. สร้าง Folder ไว้แยกประเภทของข้อมูลไฟล์รูปภาพ
4. ใส่ เลขอินวอยซ์ เพื่อเป็ นการบันทึกข้อมูลของไฟล์รูปภาพ

1. ทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างสถานประกอบการณ์
และมหาวิทยาลัย
2. ได้รับประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาเอกที่เรี ยน
3. มีความเข้าใจระบบการทํางานจริ ง
ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
1. นั ก ศึ ก ษาต้ อ งใช้ เ วลาในการเรี ยนรู ้ ง านที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
2. เกิ ด อาการสั บ สนจากการจ้ อ งมองรู ปภาพเป็ น
เวลานาน
นายผดุงพงศ์ แซ่เจีย รหัสนักศึกษา 5704300663
สาขาการจัดการทัว่ ไป คณะบริ หารธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึ กษา ดร.ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์
พนักงานที่ปรึ กษา นาย กิตติพงษ์ แก้วโลมา

ภาพระหว่างการปฏิบตั ิงาน บริ ษทั นิมเบิ้ล ชิปปิ้ ง เซอร์วิส จํากัด

ภาพประกอบด้านหน้าบริ ษทั นิมเบิ้ล ชิปปิ้ ง เซอร์วิส จํากัด

ภาพระหว่างการปฏิบตั ิงาน บริ ษทั นิมเบิ้ล ชิปปิ้ ง เซอร์วิส จํากัด

ภาพระหว่างการปฏิบตั ิงาน บริ ษทั นิมเบิ้ล ชิปปิ้ ง เซอร์วิส จํากัด

ประวัตผิ ้ ูจดั ทํา

รหัสนักศึกษา : 5704300663
ชื่อ-นามสกุล : นายผดุงพงศ์ แซ่เจีย
คณะ

: บริ หารธุรกิจ

สาขาวิชา

: การจัดการทัว่ ไป

ที่อยู่

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

เบอร์โทร

: 091-126-1286

