บทที่ 3 รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั ได อิ ชิ พลาสติค จากัด ตั้งอยูเ่ ลขที่ 35 หมู่ 2 ถนน เอกชัย-บางบอน ตาบล คอกกระบือ
อาเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร 74000
เบอร์โทรศัพท์ : 034-823941
เบอร์โทรสาร (FAX) : 034-823941-4
E-mail : dpast35@gmail.com

รู ปที่ 3.1 แผนที่บริ ษทั ได อิ ชิ พลาสติค จากัด
ที่มา: www.daiichi2007.com
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั ได อิ ชิ พลาสติค จากัด ตั้งอยู่เลขที่ 35 หมู่ที่ 2 ถนนเอกชัย – บางบอน ตาบลคอก
กระบื อ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร 74000 หมายเลขโทรศั พ ท์ 034 -823-941
(www.daiichi2007.com, www.daiplast.com) จัดตั้งจากการรวมตัวกันของผูม้ ี ประสบการณ์ ใ น
วงการพลาสติกมากว่า 30 ปี บริ ษทั ฯ เป็ นผูผ้ ลิตทุ่นจิ๊กซอว์ลอยน้ า รายแรกในประเทศไทย อีกทั้งยัง
จัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ท้ งั ในประเทศ และส่ งออกต่างประเทศ ผลิ ตภัณฑ์พลาสติกที่น่าสนใจของ
บริ ษทั ฯ อาทิเช่น ทุ่นจิ๊กซอว์ลอยน้ า แผงกั้นจราจร แผ่นพื้นสนามฟุตซอล ห้องน้ าสาเร็ จรู ป ทุ่นผูก
เรื อ อุปกรณ์ก่อสร้างพลาสติก ทุ่นเกือกม้า ทุ่นกันแนว ทุ่นไข่ปลา ถังขยะพลาสติก เป็ นต้น
ขอบเขตของบริษัท ไดอิชิ พลาสติค จากัด
บริ ษทั ฯ เป็ นผูผ้ ลิตสิ นค้านวัตกรรมพลาสติก โดยมีกระบวนการผลิต 3 ชนิ ด คือ การขึ้นรู ป
พลาสติกแบบการหล่อเหวี่ยง การเป่ า และการฉี ด นอกจากนี้ ยงั รับทางานผลิตตามแบรนด์ที่ลูกค้า
สั่งด้วย
ระบบบริหารของบริษัท ไดอิชิ พลาสติค จากัด
บริ ษ ทั ฯ มี ค วามมุ่ ง มัน่ ในการผลิ ตสิ นค้า คุ ณภาพจากวัตถุ ดิบ กระบวนการผลิ ต และการ
ควบคุมคุณภาพอย่างสม่าเสมอ ด้วยสิ นค้าของบริ ษทั ฯ ที่ผา่ นการทดสอบ การออกแบบ การบริ หาร
การขนส่ งที่ตรงต่อเวลา และสิ นค้าที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก
สถาบันรับรองมาตรฐาน BMTRADA

ซึ่งเป็ นมาตรฐานสาหรับระบบบริ หารคุณภาพ (Quality Management System, QMS) ที่ได้รับ
การยอมรับในระดับสากล มาตรฐานนี้ ให้โครงสร้างการทางานและหลักการต่างๆ ที่ช่วยให้บริ ษทั
สามารถดาเนิ นการบริ หารกิจกรรมทางธุ รกิจในเชิ งสามัญสานึ กเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยมี
หลักบริ หารจัดการ 8 ประการเป็ นหลัก ดังนี้
 การให้ความสาคัญกับลูกค้า (Customer Focus)
 ความเป็ นผูน้ า (Leadership)
 การมีส่วนร่ วมของบุคคลากร (Involvement of People)
 การบริ การเชิงกระบวนการ (Process Approach)
 การบริ หารงานที่เป็ นระบบ (System Approach)
 การตัดสิ นใจบนพื้นฐานความเป็ นจริ ง (Factual Approach to Decision Making)
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 ความสัมพันธ์กบั ผูข้ ายเพื่อประโยชน์ร่วมกัน (Mutually Beneficial Supplier

Relationship)
 การปรับปรุ งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)
ด้วยการบริ หารจัดการ 8 หลักที่ กล่ าวข้างต้นนี้ จึ งทาให้บริ ษทั ฯ ได้รับความไว้วางใจจาก
ลูกค้าตลอดมา
นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์ คุณภาพ บริษัท ได อิ ชิ พลาสติค จากัด
“มุ่งมัน่ พัฒนาสิ นค้าพลาสติกนวัตกรรมใหม่ เพื่อก้าวเข้าสู่ ASEAN Economics Community
(AEC) โดยผลิตสิ นค้าคุณภาพ จัดส่ งตรงเวลาและตอบสนองความการของลูกค้าได้”
เพื่ อ ให้ บ รรลุ แ ละเป็ นไปตามนโยบายคุ ณ ภาพดั ง กล่ า วข้ า งต้ น บริ ษัท ฯ ได้ ก าหนด
วัตถุประสงค์ดา้ นคุณภาพไว้ โดยจะดาเนินการตามวัตถุประสงค์ คุณภาพ ดังนี้
1. จัดระบบบริ หารคุณภาพของบริ ษทั ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
2. ผลิตสิ นค้าและให้บริ การ โดยยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง
3. ตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
4. พัฒนา และฝึ กแบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรปฏิบตั ิงานอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กาหนด
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

รู ปที่3.2 แผนผังองค์กร
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
เขียนสรุ ปรายการรายงานการผลิตประจาวันของบริ ษทั โดยจะมีรายงานเครื่ องฉี ด
พลาสติก รายงานเครื่ องโรโต (ROTO) และรายงานเครื่ องเป่ า จากนั้นนาข้อมูลที่เราสรุ ปมาคียข์ อ้ มูล
รายการผลิตที่เราสรุ ปออกมาลงในโปรแกรม My Account
เขียนใบรายการสาคัญรับ-จ่าย เงินสด ทุกครั้งที่มีรายจ่ายเกี่ยวกับเงินสด
จัดการแยกเอกสารเพื่อนาออกมาทาการ ทาเช็คจ่ายจากนั้นนามาเขียนใบรายการ
สาคัญจ่ายเช็ค เพื่อรอทาเช็คจ่ายต่อไป
หลังจากทาเช็คจ่ายแล้วนาเช็คมาเขียนเลขที่เช็คลงสมุดจ่ายเช็ค ละเมื่อเจ้าหนี้ติดต่อรับ
เช็คก็นาเช็คจ่ายไปจ่ายให้แก่เจ้าหนี้ เมื่อจ่ายเช็คแล้วก็มาเขียนรายการลงสมุดคุมจ่ายเช็ค
คียร์ ายการใบสาคัญจ่ายเงินสดลงในโปรแกรมบัญชี My Account
บันทึกเลขที่เช็คลงสมุดกรณี บริ ษทั ได้รับเช็คมาแล้วนาเช็คไปให้แก่กรรมการผูจ้ ดั การ
ให้เป็ นผูเ้ ก็บเช็ค
จัดเรี ยงเอกสารเข้าแฟ้ ม
เปิ ดบิลใบเสร็ จ พร้อมเขียนใบผ่านอนุญาตเข้า-ออก พร้อมใบค่าเที่ยวให้คนขับรถ
เขียนเลขที่บิลลงในใบสัง่ ขายและจดลงสมุดเพื่อเป็ นหลักฐานในการขาย จากนั้นฝ่ าย
สต็อก (Stock) จะมาเก็บใบสั่งขายที่เราเขียนเลขที่บิลไว้ให้เพื่อดาเนินการต่อไป
เก็บเงิน พร้อมตรวจเช็คของกรณี ขายสดหน้าร้าน ฝ่ ายบัญชีจะเปิ ดบิลและลงไปตรวจนับ
ของที่ลูกค้ามาซื้ อว่าครบหรื อไม่ เมื่อครบลูกค้าจะจ่ายเงินให้เราจากนั้นจะให้ลูกค้าลงชื่อในบิล
จากนั้นมอบให้ลูกค้าแล้วเราก็เก็บสาเนาไว้
ช่วยจัดเอกสาร เช่น ชุดมอบอานาจ กรณี บริ ษทั มีการทาธุ รกิจกับทางราชการ
ส่ งFAXใบแจ้งหนี้ใบกับลูกค้า
จดรายการเงินสดลงสมุดเงินสด
หายอด DIF ประจาเดือนจาก สเตจเม้นท์ (State Ment)บัญชีเงินฝาก
ไปธนาคารนาเช็คฝาก/ถอนเงิน/อัพเดทสมุดเงินฝาก
เขียนใบรายการสั่งผลิต เมื่อได้รับใบสั่งผลิตจากฝ่ ายขายทางฝ่ ายบัญชีจะเป็ นผูป้ ระสาน
โดยการเขียนใบรายการผลิตจากนั้นจานาไปมอบให้แก่ฝ่ายผลิต
และงานอื่นๆแล้วแต่ที่จะได้รับมอบหมาย บางครั้งมีออกต่างจังหวัดบ้างแต่ก็อยูภ่ ายใต้ในระยะเวลา
งานคือเวลา 08.00 – 17.00 น.
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และในช่วงที่ฝึกงานตรงกับช่วงที่จงั หวัดสมุทรสาครได้จดั งาน สมุทรสาคร EXPO 2014
ตั้งแต่วนั ที่ 29 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม 2557 พอดีและทางจังหวัดได้ขอให้ทางร้านไปช่วยออกร้าน
นาสิ นค้าจากโรงงานไปขายในราคาถูกให้กบั ผูท้ ี่มาเที่ยวได้จบั จ่ายใช้สอย ดังนั้นจึงได้มีโอกาส
ออกไปขายของที่ร้านให้บริ ษทั ไปกับเพื่อนๆนักศึกษาที่มาฝึ กงานพร้อมกันที่เรี ยนต่างสาขา และ
ต่างสถาบันทาให้เจอเพื่อนใหม่พร้อมมิตรภาพที่ดีๆจากการที่ไปออกร้านขายของ เป็ นการฝึ กตนเอง
ทั้งการขายสิ นค้า การตรวจนับสต็อก (Stock) ทั้งก่อนเปิ ดร้าน แล้วตรวจนับตอนปิ ดร้านและ เป็ น
การเรี ยนรู ้ในสิ่ งต่างๆที่ไม่เคยทา

รู ปที่ 3.3 รู ปออกร้านงานEXPO 2014 สมุทรสาคร
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3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
นางอัญชิสา งานประเสริ ฐกุล ตาแหน่ง สมุห์บญั ชี
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาการฝึ กงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

10 มี.ค. 57

เม.ย. 57

พ.ค. 57

27 มิ.ย. 57

1.
2.
3.
4.

รวบรวมข้ อมูล
วิเคราะห์ ข้อมูล
เขียนหัวข้ อโครงงาน
จัดทาโครงงานและเอกสาร
ประกอบ
5. นาเสนอโครงงาน
3.7 ขั้นตอนและวิธีการทางาน
3.7.1 ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่จะทาโครงงาน โดยศึกษาจากเว็ปไซต์ของบริ ษทั และปรึ กษากับ
พนักงานพี่เลี้ยง
3.7.2 รวบรวมข้อมูลที่คน้ คว้ามา โดยจัดเรี ยงแยกแต่ละหัวข้อตามของโครงงาน
3.7.3 พิมพ์ขอ้ มูลที่รวบรวมมา และตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลอีกครั้ง
3.7.4 จัดทาโครงงานให้อยูต่ ามรู ปแบบที่กาหนดมา และตรวจสอบหัวข้อโครงงานว่าได้จดั ทา
ครบถ้วนแล้วหรื อไม่
3.7.5 นาโครงงานที่ได้จดั ทา ให้อาจารย์ตรวจสอบความถูกต้องเพื่อปรับปรุ งและแก้ไขอีกครั้ง
3.7.6 Print เอกสารที่จดั ทาโครงงาน แล้วจัดทาให้อยูใ่ นรู ปแบบของรู ปเล่มตามรู ปแบบ
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3.7.7 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ตารางที่ 3.2 ระยะเวลาการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
1.ศึกษาหาข้อมูล
2.รวบรวมข้อมูล
3. พิมพ์ขอ้ มูล
4.จัดทารายงาน
5.ตรวจสอบรายงาน
6.นาเสนอรายงาน

10 มี.ค. 57

3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทาโครงงานได้แก่
1. กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล
2. เครื่ องคอมพิวเตอร์
3. โปรแกรม My Account
4. โปรแกรม Microsoft Word
5. โปรแกรม Power Point

เม.ย.57

พ.ค. 57

27 มิ.ย. 57

