บทที่ 3
วิธีการดาเนินโครงงาน
ในการจัดท าโครงงาน การตรวจสอบเอกสารต่า งๆ การจัดซื้ อสิ นค้านาเข้าและแจ้ง
เงื่ อนไขการชาระค่าสิ นค้า ระบบอัพเดตสต็อก เนื้ อหาในบทนี้ ประกอบด้วย ชื่ อและที่ ต้ งั สถาน
ประกอบการ ลักษณะการประกอบผลิตภัณฑ์การให้บริ การหลักขององค์กร รู ปแบบการจัดการ
องค์กรการบริ หารงานขององค์กร ตาแหน่งและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย ชื่อและตาแหน่งงาน
ของพนักงานที่ปรึ กษา ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน ขั้นตอนการดาเนิ นงานและอุปกรณ์และเครื่ องมือที่
ใช้ผจู ้ ดั ทาโครงงานมีวธิ ี ดาเนินงานโครงงานตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อ บริ ษทั พี.เอส.เอ็ม. แบริ่ ง จากัด

รู ปที่ 3.1 สัญลักษณ์บริ ษทั พี.เอส.เอ็ม. แบริ่ ง จากัด

3.2 ทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
88 หมู่ 4 ซ.ชัยพฤกษ์ 18 (พิทกั ษ์ธรรม)ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุ งเทพฯ 10170
TEL : 0-2882-2888, 0-2882-2188 FAX: 0-2882-1088, 0-2886-7055
E-mail : psm_service@psmbearing.com

GPS : 13.791353,100.464424

รู ปที่ 3.2 แผนที่ บริ ษทั พี.เอส.เอ็ม. แบริ่ ง จากัด

3.3 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั พี.เอส.เอ็ม.แบริ่ ง จากัดเป็ นตัวแทนจาหน่ายตลับลูกปื น FAG & INA ที่ได้รับการ
แต่งตั้งอย่างเป็ นทางการจากบริ ษทั แชฟฟ์ เลอร์ (ประเทศไทย) จากัด (Schaeffler) ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับ
ในคุณภาพจากโรงงานอุตสาหกรรมทัว่ โลก
บริ ษทั พี.เอส.เอ็ม.แบริ่ ง จากัดได้ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 8 พฤษภาคม 2528 จุดมุ่งหมายของ
บริ ษทั ไม่ได้เน้นเฉพาะการขายสิ นค้าแต่เพียงอย่างเดี ยว แต่ยงั เน้นในด้านการบริ การและพัฒนา
ระบบที่รวดเร็ ว จนเป็ นที่ยอมรับของลูกค้า บริ ษทั มีการเก็บสต๊อกสิ นค้าที่หลากหลายและสามารถ
จัดส่ งสิ นค้าให้แก่ลูกค้าได้ใช้อย่างรวดเร็ วมาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษากับผูใ้ ช้งานใน
กรณี ที่ ป ระสบปั ญ หาเกี่ ย วกับ การท างานของตลับ ลู ก ปื นและแม้ก ระทั่ง ปั ญ หาการท างานของ
เครื่ องจักร จุดเด่น คือ การจัดหา, การผลิต, การบริ หารจัดการและการให้บริ การ เช่นเดียวกับการส่ ง
มอบสิ นค้าและบริ การที่มีชื่อเสี ยงใน โรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดที่บริ ษทั มีส่วนร่ วมเช่น โรงงาน
อุตสาหกรรมน้ าตาลมิตรผล, บริ ษทั เสริ มสุ ข จากัด (มหาชน) , การรถไฟแห่ งประเทศไทย , มิชลิน
ประเทศไทย
ในปั จจุบนั บริ ษทั ได้มีการจาหน่ ายสิ นค้าในช่องทางจัดจาหน่ ายใหม่ซ่ ึ งได้แก่ ช่ องทาง
อิ นเทอร์ เน็ ตที่ มี จุดเด่ นในเรื่ องการประหยัดงบประมาณโฆษณา และสร้ า งความสะดวกให้แก่
ผูบ้ ริ โภค เช่ น การหาข้อมูล , การเปรี ยบเทียบราคาสิ นค้า และนโยบายการส่ งเสริ มทางการตลาด
ต่างๆไม่ว่าจะเป็ นลดราคา , ส่ งสิ นค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย , การให้สิทธิ ประโยชน์จากเงื่ อนไขการ
ชาระเงิน เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นช่ องทางที่สร้ างผลการดาเนิ นงานสุ ทธิ ที่ประสบความสาเร็ จให้กบั บริ ษทั
และการจัดหาสิ นค้านั้นก็มาจากการนาเข้าจากต่างประเทศเช่นกัน
นอกจากนี้ ยงั มีบริ ษทั ย่อย ในเครื อที่มีหน้าที่ในการช่ วยในการจัดหาสิ นค้ารวมทั้งการ
จาหน่ายสิ นค้าซึ่ งได้แก่
3.3.1ห้างหุ ้นส่ วนจากัด พี.เอส.เอ็ม แมชชี นเนอรี่ ที่ คอยให้บริ การในด้าน โซ่ , เฟื อง,
สายพาน และอุปกรณ์เครื่ องใช้สาหรับโรงงานทุกประเภท

3.4 รู ปแบบการจัดการองค์ กรการบริหารงานขององค์ กร
Organization Chart
บริษัท พี.เอส.เอ็ม.แบริ่ง จากัด

รู ปที่ 3.3 โครงสร้างบริ ษทั พี.เอส.เอ็ม.แบริ่ ง จากัด

3.5 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ผูจ้ ดั ทาได้มาปฏิบตั ิงานใน บริ ษทั พี.เอส.เอ็ม.แบริ่ ง จากัดในตาแหน่ง ผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารฝ่ าย
ระหว่างประเทศ ด้านการนาเข้าสิ นค้า (Import) ลักษณะงานของฝ่ ายระหว่างประเทศในส่ วนการ
นาเข้าสิ นค้า (Import) มีระบบการทางานที่เกี่ ยวข้องกับฝ่ ายจัดซื้ อตัวแทนออกของ(Shipping)และ
ตัวแทนผูส้ ่ งของระหว่างประเทศ(Freight Forwarder)โดยมีความเกี่ยวข้องในเรื่ องของเอกสารด้าน
การนาเข้าสิ นค้าและตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดในเอกสารนาเข้า บันทึกค่าใช้จ่าย ด้าน
การนาเข้าและบันทึกสิ นค้าที่นาเข้าจากต่างประเทศจนส่ งถึงคลังสิ นค้า
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย คือการตรวจเอกสารการนาเข้า อาทิเช่นเอกสาร Invoice,
Packing List, Bill Of Lading (B/L) และใบขนสิ นค้าขาเข้า เป็ นต้น และงานที่ได้รับมอบหมาย
นอกเหนื อจากนี้ คือ การลงบันทึกเอกสารเลขที่เอกสารนาเข้า ส่ งเอกสารให้แผนกต่างๆภายใน
บริ ษทั และสาขาต่างๆ ตรวจรับเอกสารใบเรี ยกเก็บเงิน เป็ นต้น
3.6 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
- คุณพิไลรักษ์ สิทธิมนต์อานวย
- คุณชญามณี สิ ทธิมนต์อานวย

ตาแหน่ง ผู้บริหารฝ่ ายระหว่างประเทศ
ตาแหน่ง ลูกค้าสัมพันธ์

3.7 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ระยะเวลาในการดาเนินงานผูจ้ ดั ทาได้ใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นงานทั้งสิ้ น 14 สัปดาห์
โดยเริ่ มดาเนินการจัดทาตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ถึง 2 กันยายน 2559
3.8 ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน
3.8.1 รวบรวมความต้องการและศีกษาข้อมูลของรายงาน เก็บรวบรวมเอกสารที่จะนามา
ประกอบรายงาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากพนักงานที่ปรึ กษา ศึกษาเอกสารและทาความเข้าใจ
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
3.8.2 วิเคราะห์ขอ้ มูล วิเคราะห์ขอ้ มูลในเอกสารแต่ละชนิ ด เพื่อทาความเข้าในเอกสาร
และเพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการจัดทารายงาน

3.8.3 ออกแบบระบบงาน ออกแบบขั้นตอนการทารายงาน โดยการจัดเรี ยงเนื้ อหาในแต่ละ
ขั้นตอนการทารายงาน
3.8.4 จัดทาเอกสารประกอบรายงาน ร่ างรู ปแบบรายงาน โดยการร่ างเนื้ อหาตามลาดับ
ความสาคัญ และเนื้อหาที่รวบรวมมานั้นเพื่อ เรี ยบเรี ยงลาดับตามรู ปแบบรายงาน ตามที่โครงการสห
กิจกาหนด
ผูจ้ ดั ทาได้มีการวางแผนดาเนินงานและกาหนดระยะเวลาในการดาเนินงานดังที่แสดงในตารางที่
ขั้นตอนการดาเนินงาน

มิ.ย58

ก.ค..58

ส.ค..58

1.ศึกษาโครงงาน
2.รวมรวบข้อมูลโครงงาน
3.วิเคราะห์โครงงาน
4.ทดสอบและสรุ ปผล
5.จัดทาโครงงาน
ตารางที่ 3.1ระยะเวลาในการดาเนินการของโครงงาน

ก.ย.58

3.9 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิ บตั ิงานบางครั้งเครื่ องมือก็มีส่วนช่วยให้งานนั้นทาได้สะดวกและ
ง่ายขึ้นและยังช่วยให้ประหยัดเวลาอีกด้วยซึ่ งมีประโยชน์มากในการทางาน
ฮาร์ ดแวร์
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์
2. เครื่ องพิมพ์ (Printer)
3. เครื่ องถ่ายเอกสาร
4. เครื่ องแฟกซ์
5. กล้องถ่ายรู ป
ซอฟต์ แวร์
1. โปรแกรม Microsoft Word
2. โปรแกรม Microsoft PowerPoint

