บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อของสถานประกอบการ : บริ ษทั โอ.เค.ดี. กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
3.1.2 ที่ต้ งั ของสถานประกอบการ : 495,497 ซ. พระยามนธาตุศรี พิจิตร แยก 17 แขวง บาง
บอน กรุ งเทพมหานครฯ 10150

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์บริ ษทั โอ.เค.ดี. กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

รู ปที่ 3.2 แผนที่แสดงที่ต้ งั ของบริ ษทั โอ.เค.ดี. กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
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3.2 ลักษณะการประกอบการและการให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั โอ.เค.ดี. กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จากัด เมื่อปี พ.ศ. 2510 เพื่อ
ประกอบธุ รกิจผลิตวัสดุภณั ฑ์ทาความสะอาด ก่อนที่จะขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่ อง
อย่างเป็ นระบบ ตลอดระยะเวลาการดาเนิ นงาน บริ ษทั ฯได้มีการปรั บเปลี่ ยนพัฒนารู ปแบบการ
ดาเนิ นธุ รกิจจากเดิมที่เป็ นเพียงผูผ้ ลิต (OEM) มาสู่ การผลิ ตและจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์
“สามมิตร” ของตนเอง โดยวางตาแหน่งทางธุ รกิจให้เป็ น “One Stop Logistics Solution Provider”
ทั้งนี้ โดยอาศัยการพัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยีการผลิ ต ตลอดจนการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนื่อง
ปั จจุ บนั ผลิ ตภัณฑ์หลักที่ อยู่ภายใต้แบรนด์ “โอ.เค.ดี. ” ได้แก่ ไม้ม็อบ แปรงขัดห้องน้ า
แปรงขัดโถส้วม และอีกมากมาย อีกทั้งบริ ษทั ฯยังไม้ม็อบอัจริ ยะเพื่อการใช้งาน ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์
ใหม่ของบริ ษทั และจาหน่ายให้แก่ผปู ้ ระกอบการรายอื่นด้วย
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้อาศัยเทคโนโลยีที่ได้เรี ยนรู ้และสั่งสมมาจากบริ ษทั ต่างชาติ บุคลากรที่มี
ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนการใช้ป ระโยชน์จากเครื่ องมือและเครื่ องจักรที่ได้ลงทุน
ไว้แล้ว อาทิ เครื่ องประกอบชิ้นส่ วนไม้มอ็ ปอัตโนมัติ ทาให้ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯมีความได้เปรี ยบ
คู่แข่ง ทั้งในแง่ของมาตรฐานและคุ ณสมบัติของสิ นค้า และต้นทุ นการผลิ ตในปั จจุ บนั ธุ รกิ จของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ โดยสามารถแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่มธุ รกิจหลัก ได้แก่
กลุ่มที่ 1 อุปกรณ์ ทาความสะอาดเกีย่ วกับห้ องนา้
เป็ นส่ วนงานที่ทาเกีย่ วกับวัสดุภัณฑ์ ทเี่ กีย่ วกับห้ องนา้ โดยตรง อาธิเช่ น ไม้ ม็อบ , แปรงขัดโถชาย ,
แปรงขัดพืน้ ห้ องนา้ ฯลฯ ซึ่งส่ วนงานนีเ้ ป็ นส่ วนการผลิตหลักของบริษัท โอ.เค.ดี. กรุ๊ ป จากัด โดยมี
การส่ งออกไปยังประเทศในทวีปเอเชีย ได้แก่ อินโดนีเซี ย , มาเลเซีย , สิ งคโปร์ เป็ นต้น ซึ่งบริ ษทั
เน้นการส่ งออกเป็ นหลัก โดยถือคติที่วา่ “ การส่ งออกเป็ นการลงทุนในระยะยาว” กาไรไม่มาก แต่
สามารถค้าขายได้นาน เนื่องจาก Market Share ค่อนข้างต่า ซึ่ งบริ ษทั มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ในเรื่ องของการประกอบในส่ วนต่างๆ เพื่อลดการจ้างแรงงาน อีกทั้งยังทาให้ตน้ ทุนถูกลงอีกด้วย จึง
เรี ยกได้วา่ บริ ษทั โอ.เค.ดี. กรุ๊ ป จากัด มีการวางแผนการตลาดที่ดีเยีย่ ม

27

ภาพตัวอย่างไม้มอ็ บ และ แปรงขัดโถชาย
กลุ่มที่ 2 อุปกรณ์ ทาความสะอาดทัว่ ไป
เป็ นส่ วนงานในการผลิตและจัดจาหน่ายวัสดุภณั ์ที่เกี่ยวกับการทาความสะอาดภายในบ้านต่างๆ อาธิ
เช่น ไม้กวาดดอกหญ้า , ไม้กวาดทางมะพร้าว , ที่ปัดใยแมงมุม เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นธุ รกิจที่ทาขึ้นมา
เพื่อให้เป็ น One Stop Service เกี่ยวกับอุปกรณ์ทาความสะอาดภายในที่พกั อาศัย โดยส่ วนการผลิตนี้
เป็ นการรับสิ นค้ามาจากจังหวัดอุดรธานี ซึ่ ง บริ ษทั โอ.เค.ดี. กรุ๊ ป จากัด เปรี ยบเสมือนพ่อค้าคน
กลางที่หาพาร์ ทเนอร์ ต่างประเทศเพื่อส่ งออกต่อไป

ภาพตัวอย่างไม้กวาดดอกหญ้า และ ไม้กวาดทางมะพร้าว
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ปั จ จุ บ ัน บริ ษัท ฯ มี โ รงงานผลิ ต สิ นค้า และผลิ ต ภัณ ฑ์ ต่ า ง ๆ จ านวนทั้ง สิ้ น 1 โรงงาน คื อ
โรงงานผลิตวัสดุภณั ฑ์ทาความสะอาดครบวงจร
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย
คุณากร ทวีชยั วัฒน์ ตาแหน่งนักศึกษาฝึ กงาน(แผนกประชาสัมพันธ์และCSR)
3.4.2 ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
ดาเนิ นโครงงานที่ได้รับมอบหมายงานนอกเหนือจากโครงงาน คือ เขียนบทความเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ การจัดทาเอกสารเพื่อเผยแพร่ ออกแบบโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ และเป็ นผูช้ ่วยจัด
กิจกรรมงานต่างๆ ที่หน่ วยงานจัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกสถานที่ เช่ น การอบรมต่างๆ การจัด
กิจกรรมในวันสาคัญต่างๆ การดาเนินงานกิจกรรมพิเศษ (special events) เป็ นต้น
3.5 ชื่ อ สกุลและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 ชื่อพนักงานที่ปรึ กษา
: อภิชาติ พิมพ์ก่อ
3.5.2 ตาแหน่ง
: หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ บริ ษทั โอ.เค.ดี. กรุ๊ ป
จากัด
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการด าเนิ น งาน 16 สั ป ดาห์ ตั้ง แต่ ว นั ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ถึ ง
2 กันยายน 2559
3.6.2 วันและเวลาในการปฏิบตั ิงานสหกิจ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 7.30 น. - 17.00 น.
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
มิ.ย.59
รวบรวมข้อมูลและความต้องการ x x
สถานประกอบการ
ค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นสาหรับ
การจัดทารายงาน

จัดทาโครงเล่มรายงาน
นาเสนอเล่มรายงาน

ก.ย.59

x x
x x
x x
x x

x

(E) การประเมินผล
- แบบสอบถาม
เสนอโครงเล่มรายงาน
ให้อาจารย์ที่ปรึ กษา

ส.ค.59

x x

เสนอโครงร่ างการทางานกับ
พนักงานที่ปรึ กษา
(R) การรวบรวมข้อมูลของ
กิจกรรม
(A) การวางแผนการดาเนินงาน
กิจกรรม
(C) การสื่ อสาร
- ผลิตสื่ อ
- เผยแพร่ สื่อ
การจัดกิจกรรมพิเศษ (Event)

ก.ค.59

x
x x
x x x x x
x x

ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงระยะเวลาและการพัฒนาการของตัวโครงงานสหกิจศึกษา
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ทแวร์
กล้องถ่ายรู ป
เครื่ องคอมพิวเตอร์
เครื่ องปริ้ นเตอร์
3.8.2 อุปกรณ์ดา้ นซอฟต์แวร์
โปรแกรม Microsoft Word.
โปรแกรม Microsoft PowerPoint.
โปรแกรม Microsoft Excel.

