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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

บริษทั หะรินต่อเรือ จ  ำกดั ก่อตั้งใน ปี 1948 ก่อตั้งข้ึนโดย Koon-Nipatharinsuit  ด  ำเนินกำร
เรือไมส้ ำหรับกำรประมงขนำดเลก็โดยสำรและขนส่งสินคำ้ทำงชำยฝ่ังทะเล  จำกประสบกำรณ์ท่ีมี
มำกและประกอบกบัช่ือเสียงท่ีดี บริษทั ฯ จึงไดรั้บรำงวลั จำกกรมประมงในปี 1961 ในกำรสร้ำง
อวนลำกเป็นแห่งแรกในไทย และกำรมีส่วนร่วมทดลองกำรประมงทะเลลึกกับผูเ้ช่ียวชำญชำว
เยอรมนั หลงัจำกท่ีประสบควำมส ำเร็จในกำรทดสอบกบัผูเ้ช่ียวชำญประเทศเยอรมนั ในปี 1973 
อวนลำกเร่ิมเล้ียงปลำในน ้ ำได ้ นำยอ ำพล  หะรินสุต จึงเป็นผูบุ้กเบิกในกำรติดตั้งหน่วยท ำควำมเยน็ 
onboard โดยเช่ือว่ำตลำดเมืองไทย จะยอมรับผลิตภัณฑ์ทำงทะเลแช่แข็งมำกข้ึน และเร่ิมขยำย
กิจกำรเป็นเหลก็ซ่อมแซมเรือในปี 1978 ปัจจุบนัด ำเนินธุรกิจมำกว่ำ  68 ปี มีคุณภำพ  
มำตรฐำน ISO 9001: 2000 เมื่อวนัท่ี 27 มีนำคม 2001 บริษทั หะรินต่อเรือ จ  ำกดั ไดรั้บกำรรับรอง
มำตรฐำน ISO 9002  จำก SGS Yarseley นำนำชำติ ซ่ึงเป็นหน่วยงำนท่ี ไดรั้บ  ควำมไวว้ำงใจจำก 
บริษทัฯ ทัว่โลกในบริษทัประกอบไปดว้ยแผนกต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. ฝ่ำยวิศวกร 
1.1.แผนกช่ำงยนตร์ 
1.2.แผนกช่ำงไม ้
1.3.แผนกยำนยำนพำหนะ 
1.4.แผนกช่ำงไฟฟ้ำ 
1.5.แผนกช่ำงกลึงเหลก็ 
1.6.แผนกช่ำงเช่ือม 
1.7.แผนกแพยำง 

2. ฝ่ำยบริหำรทัว่ไป 
       2.1.แผนกจดัซ้ือคลงัสินคำ้ 
       2.2.แผนกสโตร์ 
       2.3.แผนกธุรกำรอู่เรือ 
3. ฝ่ำยบญัชี 
       3.1.แผนกกำรเงินและธุรกำร 
       3.2.แผนกบญัชี 
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เน่ือง จำกบริษทัหะรินต่อเรือ จ  ำกดั เป็นบริษทัหลกั (ส ำนกังำนใหญ่) ในเครือ ถึง 3 บริษทั 
ไดแ้ก่ บริษทั หะรินสุตต่อเรือ จ  ำกดั  บริษทั หะรินพำณิย ์จ  ำกดั  และ บริษทั นิพฒัน์นำวี จ  ำกดั จึง
ท ำให้มีสินคำ้พร้อมอุปกรณ์จ ำนวนมำก อุปกรณ์เคร่ืองมือต่ำง ๆ จะถูกจดัเรียงบนชั้นวำง ควบคุม
โดยใชต้ัวอกัษร ซ่ึงตวัอกัษรมีขนำดเล็ก สีจำง ท ำให้ยำกแก่กำรคน้หำอุปกรณ์  เคร่ืองมือต่ำง ๆ 
นอกจำกน้ีพ้ืนท่ีบริเวณดำ้นหน้ำแผนกสโตร์เป็นจุดท่ีพนักงำนมกัจะวำงอุปกรณ์เคร่ืองมือต่ำง ๆ 
รวมถึงจกัรยำนท่ีใชป่ั้นภำยในส ำนกังำน ในบำงครำวพนกังำนวำงอุปกรณ์เคร่ืองมือเต็มพ้ืนท่ี จนไม่
มีพ้ืนท่ีส ำหรับจอดจกัรยำน นอกจำกน้ีพ้ืนท่ีบริเวรณหน้ำสโตร์ไม่เหมำะสมส ำหรับวำงอุปกรณ์ 
เน่ืองจำกอุปกรณ์ต่ำง ๆ มีรำคำค่อนขำ้งสูง หำกไม่จดัเก็บใหเ้รียบร้อย อำจสูญหำยได ้ดังนั้นผูจ้ดัท ำ
จึงจดัท ำโครงงำน เร่ืองขั้นตอนและวิธีกำรสั่งซ้ืออะไหล่และวสัดุเรือจำกต่ำงประเทศ เพื่อช่วยให้
กำรจัดเก็บและค้นหำอุปกรณ์เคร่ืองมือต่ำง ๆ ในสโตร์เกิดควำมสะดวกรวดเร็ว เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ลดควำมควำมสูญหำยได ้พ้ืนท่ีหนำ้หอ้งสโตร์ และมีพ้ืนท่ีส ำหรับจอดรถจกัรยำน ซ่ึงเป็น
พำหนะส ำคญัท่ีใชส้ญัจรภำยในส ำนกังำน 
 1.2  วตัถุประสงค์ของโครงกำร 

1.2.1 เพ่ือศึกษำขั้นตอนกำรจดัซ้ืออะไหล่และวสัดุเรือจำกต่ำงประเทศของบริษทัหะรินต่อ
เรือ จ  ำกดั 
1.2.2  เพื่อศึกษำปัญหำและวิธีกำรแกไ้ขปัญหำของกำรท ำงำน 
1.2.3 เพื่อศึกษำระบบกำรด ำเนินงำนของบริษทัหะรินต่อเรือ จ  ำกดั  

 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ เป็นเร่ืองกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ กำรจดัซ้ืออุปกรณ์ต่ำง ๆ เพื่อช่วย
ให้กำรด ำเนินงำนซ่อมแซมเรือและงำนต่ำง ๆ ในบริษทัให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็ว เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ลดควำมควำมสูญหำยได ้

1.3.2 ขอบเขตด้ำนผู้ให้ข้อมูล ไดแ้ก่ 
 1.3.2.1 หวัหนำ้แผนกจดัซ้ือ 
 1.3.2.2 ผูช่้วยหวัหนำ้แผนกจดัซ้ือ 
1.3.3 ขอบเขตด้ำนข้อมูล แผนกจดัซ้ือของ บริษทัหะรินต่อเรือ จ  ำกดั 
1.3.4 ขอบเขตด้ำนเวลำ ระยะเวลำในกำรจดัเก็บขอ้มูล ระหว่ำงวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2561 -  

วนัท่ี 31 สิงหำคม 2561 
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1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 
1.4.1 ไดเ้รียนรู้วิธีกำรท ำงำนแบบเป็นทีมอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
1.4.2 ไดเ้รียนรู้ขั้นตอนกำรสัง่ซ้ืออะไหล่และวสัดุเรือจำกต่ำงประเทศ 
1.4.3  ไดเ้รียนรู้แนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำของกำรท ำงำนในบริษทั 
1.4.4  ไดฝึ้กทกัษะในกำรใชโ้ปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรสัง่ซ้ืออะไหล่และวสัดุ 
1.4.5 ไดเ้รียนรู้กำรท ำเอกสำรต่ำงๆท่ีเก่ียวของกบักำรสัง่ซ้ืออะไหล่และวสัดุ 
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บทที่2 

การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

2.1 การจดัซ้ือ 

การจดัซ้ือ(Purchasing) หมายถึงกระบวนการท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัหาวตัถุดิบต่างๆ ตาม

ความตอ้งการของหน่วยงานต่าง ๆ ขององคก์รและเป็นกระบวนการท่ีเช่ือมโยงระหว่างองคก์รต่างๆ และท า

หนา้ท่ีในการประสานงานในดา้นการไหลของขอ้มูลระหวา่งองคก์รและผูข้ายวตัถุดิบ เน่ืองจากการมีวตัถุดิบ

พร้อมเป็นปัจจยัด่านแรกท่ีก  าหนดความสามารถในการผลิตสินคา้และการบริการเพื่อน าส่งใหแ้ก่ลูกคา้ไดใ้น

เวลาท่ีก  าหนด 

2.2 วตัถุประสงค์ของการจดัซ้ือ 

ในการจดัซ้ือ มีวตัถุประสงคด์งัน้ี  

2.2.1 เพื่อใหม้ีวตัถุดิบและวสัดุอ่ืน ๆ ในการผลิตอยา่งเพียงพอ  

2.2.2 เพ่ือรักษาคุณสมบติัของวตัถุดิบท่ีจดัซ้ือใหไ้ดม้าตรฐานเดียวกนั  

2.2.3 เพื่อหลีกเล่ียงการเสียหาย และความลา้สมยัวตัถุดิบ  

2.2.4 เพื่อใหกิ้จการมีก  าไร มีตน้ทุนในการจดัซ้ือต ่าวตัถุดิบท่ีใชเ้พียงพอ  

2.2.5 หลีกเล่ียงปัญหาพสัดุซ ้ากนั 

2.3 ความรับผดิชอบของการจดัซ้ือ 

เมื่อองคก์รมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการซ้ือ ฝ่ายจดัซ้ือหรือแผนกจดัซ้ือจะตอ้งพยายาม จดัซ้ือใหดี้

ท่ีสุด เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายของการจดัซ้ือโดยการจดัซ้ือท่ีดีท่ีสุด ผูจ้ดัซ้ือจะตอ้งยดึหลกั 6R เป็น ประเด็น

ส าคญั ดงัน้ี 

2.3.1 คุณสมบติัท่ีถูกตอ้ง (Right Quality) 

2.3.2 ปริมาณท่ีถูกตอ้ง (Right Quantity) 
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2.3.3 ราคาท่ีถูกตอ้ง (Right Price) 

2.3.4 ช่วงเวลาท่ีถูกตอ้ง (Right Time) 

2.3.5 แหล่งขายท่ีถูกตอ้ง (Right Source) 

2.3.6 การน าส่งท่ีถูกตอ้ง (Right Place) 

หลกัการจดัซ้ือ 6R หมายถึง กระบวนการในการด าเนินการซ้ือ เพ่ือใหไ้ดว้สัดุท่ีกิจการตอ้ง รวมทั้ง

รวมประมาณการ ความตอ้งการใชง้าน โดยคดัเลือกแหล่งซ้ือและขายใหไ้ดร้าคาท่ีเหมาะสม ออกแบบใบสัง่

ซ้ือ ท าสญัญา ซ้ือขาย และการติดตามผลการซ้ือขาย 

2.4 วธิีปฏิบตัใินการจดัซ้ือ 

 การจดัซ้ือวสัดุเพ่ือน ามาใชใ้นการผลิตและการด าเนินงานของธุรกิจเป็นภารกิจท่ีตอ้งปฏิบติัอยา่ง 

ต่อเน่ืองการปฏิบติังานในช่วงหน่ึงๆ จะเก่ียวพนักบัการจดัซ้ือหลาย ๆ รายการแต่ละรายมีความแตกต่างใน 

ดา้นคุณสมบติัราคาจ านวน แหล่งขายการปฏิบติัการจดัซ้ือมีหลายขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมีเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้งจ านวนมาก ดว้ยเหตุน้ีการจดัซ้ือจึงตอ้งใชแ้รงงาน เวลาและตน้ทุนสูงการจดัระบบปฏิบติัในการ

สัง่ซ้ืออยา่งมี ประสิทธิภาพจะช่วยใหก้ารจดัซ้ือด าเนินไปดว้ยความคล่องตวัและถูกตอ้งเหมาะสม ระบบ

ปฏิบติัในการจดัซ้ือของแต่ละกิจการยอ่มแตกต่างกนัไป แต่โดยทัว่ไประบบปฏิบติัในการ จดัซ้ือท่ีสมบูรณ์

จะประกอบดว้ยขั้นตอนพ้ืนฐานดงัน้ี 

 2.4.1 รับการวิเคราะห์ใบขอใหซ้ื้อซ่ึงจะวิเคราะห์ถึงประเภทของส่ิงของและ จ านวนท่ีซ้ือ 

 2.4.2 ศึกษาถึงสภาตลาด แหล่งท่ีจะจดัซ้ือและผูข้าย 

2.4.3 ส่งใบขอใหเ้สนอราคา ไปยงัผูข้ายหลายๆ แหล่ง  

2.4.4 รับและวิเคราะห์ใบขอใหเ้สนอราคาจากผูข้าย  

2.4.5 เลือกผูข้ายท่ีเสนอราคาและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีดีท่ีสุด  

2.4.6 ค านวณราคาของส่ิงของท่ีจะสัง่ซ้ือใหถู้กตอ้ง  

2.4.7 ส่งใบสัง่ซ้ือไปยงัผูข้ายท่ีตอ้งการจะซ้ือ  

https://www.logisticafe.com/tag/%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad/
https://www.logisticafe.com/tag/%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad/
https://www.logisticafe.com/tag/6r/
https://www.logisticafe.com/tag/6r/
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2.4.8 ติดตามผลใหเ้ป็นไปตามท่ีไดติ้ดต่อหรือตามสญัญา  

2.4.9 วิเคราะห์รายงานการรับรองของ  

2.4.10 วิเคราะห์และตรวจสอบใบก ากบัสินคา้ของผูข้ายเพือ่การจ่ายเงิน 

2.5 การจดัหา 

จดัหา (procurement) หมายถึง กระบวนการในการด าเนินการใหไ้ดม้าซ่ึงวตัถุดิบ , ส่ิงของท่ีจ  าเป็น 

ตามความตอ้งการของหน่วยงานท่ีมีการร้องขอ โดยการจดัซ้ือหรือส่ิงท่ีซ้ือมามีส่วนปฏิสมัพนัธก์ระทบต่อ

ผลก าไรหรือผลการประกอบการของธุรกิจ 

2.6 วตัถุประสงค์ของการจดัหา 

โดยวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของการจดัหา มีดงัน้ี 

2.6.1 จดัหาวตัถุดิบ อุปกรณ์และส่ิงของ เพ่ือป้อนใหน้ าส่งหน่วยงานท่ีตอ้งการ 

2.6.2 การจดัหาในราคาท่ีคุณภาพและราคามีดุลยภาพมากท่ีสุด 

2.6.3 ด  าเนินการจดัหาจากแหล่งท่ีเหมาะสม มีการจดัส่งตรงตามเวลาในปริมาณท่ีเหมาะสม 

2.6.4 เป็นแหล่งในการหาขอ้มูลข่าวสารใหก้บัองคก์ร 

2.7 ความรับผดิชอบของการจดัหา 

 2.7.1 พิจารณาและคดัเลือกผูข้าย 

 2.7.2 ตรวจสอบขอ้มูลคุณสมบติัทางดา้นเทคนิคของพสัดุท่ีจะจดัซ้ือ 

 2.7.3 เป็นผูติ้ดต่อประสานงานคนแรกกบัผูข้าย 

 2.7.4 เลือกวิธีจดัซ้ือจดัจา้ง 

 

 

https://www.logisticafe.com/tag/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b2/
https://www.logisticafe.com/tag/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b2/
https://www.logisticafe.com/tag/procurement/
https://www.logisticafe.com/tag/procurement/
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2.8 ใบส่ังซ้ือ 

 ใบสัง่ซ้ือ (PO) คือเอกสารท่ีแสดงถึงขอ้ตกลงกบัผูจ้ดัจ  าหน่ายเพ่ือซ้ือสินคา้หรือบริการ เอกสารยงั
ช่วยติดตามใบรับสินคา้ท่ีท าไวก้บัใบสัง่ เป็นใบท่ีจดัข้ึนเพ่ือ เป็นรายละเอียดในการสัง่ซ้ือสินคา้ส่งใหแ้ก่
บริษทัท่ีเราตอ้งการสัง่ซ้ือ จะมีรายละเอียดของสินคา้ จ  านวนสินคา้ และราคา เป็นตน้   

ชนิดของใบสัง่ซ้ือ 

2.8.1 สมุดรายวนั ใชช้นิดน้ีเพ่ือสร้างใบสัง่ฉบบัร่าง ชนิดน้ีไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณสินคา้คงคลงั 
หรือสร้างธุรกรรมสินคา้คงคลงั บรรทดัสมดุรายวนัใบสัง่ซ้ือ จะไม่รวมอยูใ่นการวางแผนหลกั 

2.5.2 ใบสัง่ซ้ือ เม่ือใบสัง่ไดรั้บการยนืยนักบัผูจ้ดัจ  าหน่าย และเม่ือใบสัง่ถูกประมวลผลผา่นใบรับ
สินคา้และการออกใบแจง้หน้ีก่อนท่ีจะด าเนินการช าระเงินใหแ้ก่ผูจ้ดัจ  าหน่าย ชนิดของใบสัง่ซ้ือ น้ีถูก
น ามาใชม้ากท่ีสุด 

2.5.3 ใบสัง่ท่ีส่งคืน ใชช้นิดน้ีเม่ือคืนสินคา้ใหก้บัผูจ้ดัจ  าหน่าย ชนิดของใบสัง่น้ีก  าหนดใหคุ้ณตอ้ง
ระบุหมายเลขอนุมติัการคืนสินคา้  

หนา้ ใบสัง่ซ้ือ ประกอบดว้ยภาพรวมของใบสัง่มีอยูแ่ละช่วยใหคุ้ณสามารถปรับเปล่ียนใบสัง่
เหล่านั้นได ้เม่ือคุณเปิดใบสัง่ซ้ือ คุณสามารถเลือกมุมมอง ส่วนหวั ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีระบุเพียงหน่ึง
คร้ังส าหรับแต่ละใบสัง่ซ้ือ เช่น รายละเอียดของผูจ้ดัจ  าหน่าย อีกวิธีหน่ึงคือ คุณสามารถเลือก
มุมมอง บรรทัด ซ่ึงคุณสามารถปรับเปล่ียนบรรทดัใบสัง่ได ้โดยทัว่ไปแลว้ คุณจะสลบัระหว่างสองมุมมอง
น้ีเม่ือคุณปรับเปล่ียนใบสัง่ซ้ือ ค่าธรรมเนียมจะไม่ถูกระบุลงในหนา้ ใบสัง่ซ้ือ โดยตรง แต่สามารถดูไดท้าง
เมนูบนส่วนหวัและบรรทดัใบสัง่ 
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รูปท่ี2.1 ตวัอยา่งใบสั่งซ้ือ 

2.9 การอนุมตัใิบส่ังซ้ือ 

ใบสัง่ซ้ือท่ีไม่ใชก้ารจดัการการเปล่ียนแปลงมีสถานะเป็น อนุมตัแิล้ว ทนัทีท่ีถูกสร้างข้ึน ในขณะท่ี 
ใบสัง่ซ้ือ ท่ีใชก้ารจดัการการเปล่ียนแปลงมีสถานะเป็น ร่าง เม่ือถูกสร้างข้ึนในคร้ังแรก ใบสัง่ซ้ือ ท่ีถูกสร้าง
ข้ึนโดยการยนืยนัแผนการใบสัง่จากการวางแผนหลกัจะถูกตั้งค่าเป็นสถานะ อนุมตัแิล้วเสมอ ไม่ว่าการตั้งค่า
การจดัการการเปล่ียนแปลงจะเป็นอยา่งไร ใบสัง่ซ้ือ สร้างธุรกรรมสินคา้คงคลงัเมื่อถึงสถานะ อนุมตัิ
แล้ว เท่านั้น ดงันั้น สินคา้คงคลงัจะไม่ปรากฏเป็น พร้อมใชง้าน ส าหรับการจองหรือการท าเคร่ืองหมาย
จนกว่าใบสัง่จะไดรั้บการยอมรับ 

2.10 การยืนยนัใบส่ังซ้ือ 

ใบสัง่ซ้ือ ท่ีมีสถานะการอนุมติัเป็น อนุมตัแิล้ว สามารถผา่นขั้นตอนเพ่ิมเติมก่อนท่ีจะไดรั้บการ
ยนืยนั ตวัอยา่งเช่น คุณอาจตอ้งส่งการสอบถามการซ้ือไปยงัผูจ้ดัจ  าหน่ายเพ่ือสอบถามเก่ียวกบัราคา ส่วนลด 
หรือวนัจดัส่ง ไดโ้ดยใชก้ารด าเนินการ การสอบถามเกีย่วกบัการซ้ือ นอกจากน้ียงัมีตวัเลือกเพ่ือสร้างการ
ยนืยนัชัว่คราวส าหรับใบสัง่ก่อนจะมีการประมวลผลการยนืยนัท่ีแทจ้ริง ตวัเลือกน้ีจะสร้างรายงานท่ีคุณ
สามารถใชร่้วมกบัผูจ้ดัจ  าหน่ายไดเ้ท่านั้น จะไม่สร้างขอ้มูลสมุดรายวนัใดๆ 
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บทที่ 3 
รายละเอียดการปฏิบัตงิาน 

3.1 ช่ือและสถานประกอบการ 
บริษทั หะรินต่อเรือ จ  ำกดั (  harin group ) 
ท่ีอยู ่: 38, 38/1-6 ถนนมไหสวรรย ์ฝ่ังขวำ แขวงบำงคอแหลม เขตบำงคอแหลม กทม 10120 

 

 
รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้ง บริษทั หะรินต่อเรือ จ ำกดั 

 
รูปท่ี 3.2 บริษทั หะรินต่อเรือ จ ำกดั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 
บริษทั หะรินต่อเรือ จ  ำกดั ยงัเป็นกลุ่มบริษทัในเครือ หะรินกรุ๊ป โดยเป็นเจำ้ของกำรด ำเนินธุรกิจ 4 
ประเภทท่ีแตกต่ำงกนั ดงัน้ี 

ประเภทท่ี 1 ต่อเรือ และซ่อมเรือ 
ประเภทท่ี 2 ขนส่งทำงทะเลและเดินเรือชำยฝ่ัง 
ประเภทท่ี 3 อำคำรส ำนกังำนใหเ้ช่ำ 
ประเภทท่ี 4 บ ำรุงรักษำ ตรวจเช็คอุปกรณ์และควำมปลอดภยัในกำรเดินเรือ เช่น อุปกรณ์แพ

ยำง จดัอุปกรณ์ท่ีตรงตำมมำตรฐำนสำกล 
อู่ต่อเรือหะริน สำมำรถรองรับเรือไดถึ้ง 12,000 ตนั ซ่อมและต่อเรือโดยวิศวกรท่ีเช่ียวชำญ

ทำงดำ้นกำรต่อเรือพร้อมกบัช่ำงท่ีมีฝีมือและถนดัในดำ้นต่ำงๆแบ่งหนำ้ท่ีตำมแผนกโดนเฉพำะ
ตรวจเชค็และจดัอุปกรณ์ตรงตำมมำตรฐำน และควำมปลอดภยัในกำรเดินเรือ เช่น แพยำง และ
อุปกรณ์ช่วยชีวิตขณะเดินเรือ 

 
รูปท่ี 3.3 SGS  โลโก ้เพื่อยนืยนัวำ่ บริษทัรักษำ มำตรฐำน ที่มีคุณภำพสูง ที่และยงัมีระบบกำรจดักำรที่ดี
ดว้ย(SGS คือหน่วยงำนที่ใหบ้ริกำรดำ้นกำรตรวจสอบ วิเครำะห์ รับรองระบบต่ำงๆ เช่นโรงงำน ขอ
ตอ้งกำรขอระบบ ISO ต่ำงๆกจ็ะตอ้งมำขอเพื่อรับรองระบบคุณภำพ) 
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รูปท่ี 3.4 ลกัษณะงำนของบริษทั หะรินต่อเรือ จ ำกดั 

 

3.3 รูปแบบองค์กร 
 

 
รูปท่ี 3.5 รูปแบบโครงสร้ำงองคก์ร 

 
 

จกัรนิ(ผูช้่วยแผนกจดัซือ้) 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่นกัศึกษาได้รับมอบหมาย 

นักศึกษำปฏิบัติงำนในต ำแหน่งผูช่้วยพนักงำนจัดซ้ือ มีลกัษณะงำนท่ีไดรั้บมอบหมำย
ดงัต่อไปน้ี 

3.4.1 กำรจดบนัทึกใบขออนุมติัซ้ือสินคำ้  
3.4.2 จดบนัทึกใบก ำกบัภำษี  
3.4.3 ติดต่อสอบถำมเก่ียวกบัสินคำ้ต่ำง ๆท่ีจะจดัซ้ือเขำ้มำในบริษทั  
3.4.4 ประสำนงำนกบัหน่วยงำนภำยในองค์กร เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปดว้ยควำม

เรียบร้อยทุกประกำร เช่น ฝ่ำยสโตร์ ฝ่ำยบญัชี เป็นตน้ 
 
3.5 ช่ือต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

คุณ นรินทร์  ลดัดำวงษ ์ (หวัหนำ้แผนกจดัซ้ือ)  
 
3.6 ระยะเวลาปฏิบัตงิาน 

ในกำรปฏิบติังำนนกัศกึษำโครงงำนสหกิจศกึษำไดใ้ชเ้วลำในกำรปฏิบติังำนนบัตั้งแต่วนัท่ี 
14 พฤษภำคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหำคม 2561 เป็นระยะเวลำ 16 สปัดำห์ 
 
3.7 ขั้นตอนและวธิกีารด าเนนิงาน 

3.7.1 ก  ำหนดโครงเร่ืองหลงัจำกได้ปฏิบัติงำนมำระยะหน่ึงในแผนกจดัซ้ือซ่ึงเป็นผูจ้ด
บนัทึกใบขออนุมติัซ้ือน ำเขำ้สินคำ้และใบก ำกบัภำษี 

3.7.2 รวบรวมขอ้มูลกำรออกใบขออนุมติัซ้ือและใบก ำกบัภำษี ให้พนักงำนในบริษทั แยก
เก็บและส่งแผนกบญัชีเพื่อจะจ่ำยช ำระสินคำ้ต่ำง ๆ  

3.7.3 หำวิธีแกไ้ขปัญหำปรึกษำและรับค ำแนะน ำในกำรเขียนโครงงำนจำกอำจำรยท่ี์ปรึกษำ
และพนกังำนท่ีปรึกษำ 

3.7.4 ด  ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำด ำเนินงำนจดัท ำเอกสำรตำมรูปแบบของโครงงำนเพื่อจดัท ำ
เป็นรูปแบบโครงงำน 

3.7.5 สรุปผลโครงงำนติดตำมผลงำนและขอ้เสนอแนะของรูปแบบโครงงำน 
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ตำรำงท่ี 3.1 แสดงระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนของโครงกำร 

 
3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

- โทรศพัท ์
- สมุดจดบนัทึก 
- ปำกกำ,ดินสอ,ปำกกำเมจิ,ไมบ้รรทดั 
- คอมพิวเตอร์ Word 2016,Google Chrome 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2561 

พฤษภาคม มถุินายน กรกฎาคม สิงหาคม 

1. ก  ำหนดโครงเร่ือง     

2. เก็บรวบรวมขอ้มูล     

3. คน้หำวิธีแกปั้ญหำ     

4. ด  ำเนินกำแกปั้ญหำ     

5. สรุปผลโครงงำน     
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บทที่ 4 

ผลการปฏิบัตงิาน 

 โครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง การออกใบอนุมติัซ้ือของบริษทั หะรินต่อเรือ จ  ากดั ซ่ึงปัญหาคือเพ่ือ

แกปั้ญหาการสัง่ซ้ือท่ีลาชา้ การสัง่สินคา้ไม่เป็นระบบเรียบร้อย และการซ่อมแซมเรือล่าชา้ไม่ตาม

ก าหนดเวลาเพ่ือช่วยลดปัญหาการซ่อมแซมเรือล่าชา้ รวมถึงลดการผดิพลาดในการสัง่ซ้ือสินคา้ โดยมีผล

ปฏิบติังานตามโครงการ ดงัน้ี 

 จากการศึกษา ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือและจดัหา

สินคา้เพื่อช่วยใหม้ีวสัดุเพียงพอมีมาตราฐานเดียวกนัและลดปัญหาการปฏิบติังานล่าชา้ แลว้ไดน้ าทฤษฎี

ปฏิบติัต่างๆไปใชใ้นการปฎิบติังานจริง 

4.1 การส่ังสินค้าและวสัดุอุปกรณ์ 

 การสัง่ซ้ือสินคา้ และวสัดุอุปกรณ์ ตอ้งคียช่ื์อสินคา้ จ  านวน และขนาด เขา้ระบบคอมพิวเตอร์ของ

ทางบริษทัหะรินต่อเรือเพ่ือท่ีจะใหผู้จ้ดัการหรือผูบ้ริหารท าการอนุมติัซ้ือสินคา้ และอุปกรณ์เพ่ือท่ีจะไดอ้อก

ใบขออนุมติัซ้ือแลว้จึงน าใบขออนุมติัซ้ือส่งใหท้างร้านคา้หรือบริษทัท่ีจะสัง่ซ้ือสินคา้ 

 

รูปท่ี 4.1 การสัง่สินคา้และอุปกรณ์ 
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4.2 วธิีการดูแลการส่ังซ้ือสินค้า 

 การท่ีแบ่งหนา้ท่ีใหบุ้คลากรในแผนกเป็น 3ฝ่าย 

  - จดัหาสินคา้ ติดต่อสอบถามราคาสินคา้ และสัง่ซ้ือ 

  - เช็คสินคา้ ตรวจสอบวนัเวลาในการส่งสินคา้และตรวจเชค็สินคา้เมื่อมาถึง 

  - จดบนัทึกการสัง่ซ้ือ บนัทึกช่ือร้านคา้ ช่ือสินคา้ และราคา เพ่ือส่งแผนกบญัชี 

4.3 การส่งใบส่ังซ้ืออุปกรณ์ให้ร้านค้า 

 หลงัจากท่ีไดค้  าอนุมติัจากผูจ้ดัการบริษทัหะรินต่อเรือเรียบร้อย จึงน าใบการสัง่ซ้ือและรายละเอียด

อุปกรณ์ท่ีตอ้งการน าไปส่งแฟกซห์รือโทรติดต่อกบัทางร้านท่ีจ  าหน่ายอุปกรณ์ 

 

 

 

รูปท่ี 4.2 การส่งใบค าสัง่ซ้ืออุปกรณ์ 
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4.4 ส่งเร่ืองให้แมสเซนเจอร์ 

 ในกรณีท่ีตอ้งการอุปกรณ์หรือสินคา้บางอยา่งน ามาใชด่้วนเพื่อท่ีจะด าเนินการใหส้ าเร็จตามเวลาท่ี

ก  าหนดหรือทางร้านท่ีจ  าหน่ายสินคา้มีรถจดัส่งไม่เพียงพอ 

4.5 การตรวจสอบและส่งอปุกรณ์ให้แผนกสโตร์ 

 หลงัจากไดรั้บอุปกรณ์ท่ีไดส้ัง่ซ้ือจากนั้นก็ตอ้งจดัการตรวจสอบสินคา้ท่ีสัง่ซ้ือมาว่าครบถว้น

เรียบร้อยตามใบสัง่ซ้ือ ถา้ตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ก็จะประสานงานใหแ้ผนกสโตร์นั้นมาจดัการอุปกรณ์

ต่างๆเขา้ไปจดัเก็บในคลงัหรือส่งใหพ้นกังานท่ีตอ้งการน าอุปกรณ์ไปซ่อมแซมงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3 การจดัเก็บอุปกรณ์ น็อต,สกรู เป็นตน้ 

จากภาพ 4.3,4.4 เป็นการจดัเก็บอุปกรณ์แต่ละประเภทตามตวัอกัษรท่ีติดอยูต่ามชั้นเก็บอุปกรณ์ เช่น 

การจดัเก็บน็อตจะเก็บในชั้นอกัษรตวั H และสกรูจะเก็บในชั้นอกัษรตวั G เป็นตน้ 
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รูปท่ี 4.4 พ้ืนท่ีจดัเก็บอุปกรณ์ของหอ้งสโตร์ 

 

 

รูปท่ี 4.5 จดบนัทึกรายการอุปกรณ์ท่ีสัง่ซ้ือ 
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4.6 จดบันทกึใบส่ังซ้ืออุปกรณ์และใบก ากบัภาษ ี

 น าใบสัง่ซ้ือและใบก ากบัภาษีของทางร้านจ าหน่ายอุปกรณ์มาแยกและจดบนัทึกตามวนัท่ีเวลา 

ประเภทอุปกรณ์ ราคาและจ านวนการสัง่ซ้ือลงไปในสมุดบนัทึก แลว้น าสมุดบนัทึก ใบสัง่ซ้ือและใบก ากบั

ภาษีส่งต่อไปท่ีแผนกบญัชี 

 

 

รูปท่ี 4.6 ตวัอยา่งใบก ากบัภาษีและใบส่งสินคา้ 
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รูปท่ี 4.7 ตวัอยา่งของสีพ่นเรือ 

 

รูปท่ี 4.8 ตวัอยา่งของน็อตแต่ละประเภทท่ีจะสัง่ซ้ือ 
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บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลของโครงงาน 

 5.1.1 สรุปผลของโครงงาน 

  จากการเขา้รับการฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ บริษทัหะรินต่อเรือ จ  ากดัระหว่าง

วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561  ถึง วนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 ในภาระงานเก่ียวกบัขั้นตอนและวิธีการสัง่ซ้ือ

อะไหล่และวสัดุเรือจากต่างประเทศ ท าให้ผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้ใหม่ๆ และประสบการณ์จากการท่ี

ไดฝึ้กปฏิบติัจริง และยงัไดน้ าความรู้ในดา้นการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศท่ีไดศ้ึกษามาแลว้ มา

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัในสถานการณ์จริงอีกด้วย นอกจากน้ียงัสามารถน าความรู้และ

ประสบการณ์จากการฝึกปฏิบติังานเก่ียวกบัขั้นตอนและวิธีการจดัการกบัการออกใบอนุมติัสั่งซ้ือ

อุปกรณ์ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนัต่อไปได ้

  การไดเ้ขา้ศึกษาระบบการปฏิบติังานของบริษทัหะรินต่อเรือ จ  ากดั ท าให้ผูจ้ดัท า

ได้เข้าใจถึงกระบวนการจดัการและพิธีการสั่งซ้ือ ได้รับความรู้ ความเขา้ใจและสามารถจดัการ

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้การท างานมีระบบระเบียบ ลดความซ ้ าซอ้นและความผิดพลาดของงาน

ไดม้ากข้ึน 

 5.1.2 ขอ้จ  ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

  เน่ืองจากขอ้มูลบางส่วนของบริษทัหะรินต่อเรือ เป็นขอ้มูลลบัของทางบริษทั ไม่

สามารถเปิดเผยได ้จึงท าใหข้อ้มูลจดัซ้ือไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

 5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 

  ในการศึกษาเก่ียวกบัการออกใบอนุมติัสั่งซ้ืออุปกรณ์น้ี เป็นเพียงการศึกษาขอ้มูล

เบ้ืองต้น กรณีศึกษาระบบการจดัการของบริษทัหะรินต่อเรือ จ  ากัดเท่านั้น หากผูท่ี้สนใจอยาก

ท าการศึกษาต่อยอดในดา้นดงักล่าว ควรคน้ควา้หาขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัระบบการจดัการน าเขา้

อุปกรณ์ประเภทอ่ืนดว้ย  
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5.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

 การปฏิบติังานสหกิจศึกษา รวมถึงการจดัท าโครงงานขั้นตอนและวิธีการสัง่ซ้ืออะไหล่และ

วสัดุเรือจากต่างประเทศ พบอุปสรรคปัญหาต่างๆ ในระหว่างการปฏิบติังาน และสืบคน้ขอ้มูลเพื่อ

จดัท าโครงงานฉบบัน้ี ไดแ้ก่ การปรับตวัให้เขา้กบัองค์กร พ้ืนฐานความรู้และทกัษะดา้นต่างๆ ท่ี

เก่ียวกบัวีธีการการน าเขา้หรือสั่งซ้ืออุปกรณ์ ทกัษะดา้นการส่ือสาร ระยะเวลาท่ีจ  ากดัในการศึกษา

ขอ้มูล การส่ือสารท่ีผดิพลาด ท าใหก้ารปฏิบติังานและการศึกษาขอ้มูลต่างๆ เป็นไปอยา่งไม่ราบร่ืน 

ดงัจะไดเ้สนอปัญหา และขอ้เสนอแนะจ าแนกออกมาไดด้งัต่อไปน้ี 

 5.2.1 ปัญหา 

  5.2.1.1การปรับตวัให้เขา้กบัองค์กร เกิดความประหม่า ไม่มัน่ใจ เม่ือตอ้งท างาน

ร่วมกบับุคคลท่ีไม่เคยรู้จกักนัมาก่อน 

  5.2.1.2 ขาดพ้ืนฐานความรู้เก่ียวกบัวิธีการจดัการน าเขา้หรือสั่งซ้ืออุปกรณ์ในเชิง

ลึก ท าให้การรับค าสั่ง หรือรับมอบหมายงานมกัจะเกิดขอ้สงสัยในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ท าให้

ปฏิบติังานไดไ้ม่คล่องแคล่ว ติดขดับา้งเลก็นอ้ย 

  5.2.1.3ขาดทกัษะดา้นการส่ือสาร โดยเฉพาะทกัษะภาษาองักฤษท่ีเป็นภาษาหลกัท่ี

ตอ้งใชใ้นการท างานดา้นการจดัการน าเขา้หรือสัง่ซ้ืออุปกรณ์จากต่างประเทศ 

  5.2.1.4ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาขอ้มูลมีจ  ากดั เน่ืองจากตอ้งฝึกปฏิบติังานไปดว้ย 

ท าใหศ้ึกษาขอ้มูลไดไ้ม่เต็มท่ี ขอ้มูลอาจไม่ครบสมบูรณ์เท่าท่ีควร 

  5.2.1.5การส่ือสารท่ีผิดพลาด เน่ืองจากความรู้ความเขา้ใจไม่ตรงกนั ท าให้การ

ท างานเกิดความผดิพลาดข้ึนได ้ 

5.2.2 ขอ้เสนอแนะ 

  5.2.2.1 ควรให้มหาวิทยาลยัเตรียมความพร้อมทางการส่ือสาร การอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้น

ในสงัคมก่อนการปฏิบติังานโดยการสร้างความมัน่ใจและสร้างทศันคติท่ีดีต่อตนเอง 
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  5.2.2.2 ควรทบทวนองคค์วามรู้เก่ียวกบัวิธีการจดัการน าเขา้หรือสั่งซ้ืออุปกรณ์ให้

มากท่ีสุด ก่อนเขา้สู่การปฏิบติังาน 

  5.2.2.3 ฝึกฝนทักษะดา้นภาษาและการส่ือสาร โดยเฉพาะภาษาองักฤษ ให้เกิด

ความช านาญพร้อมน าไปใชใ้นการปฏิบติังานจริง 

  5.2.2.4 ควรตั้งใจ และรับฟังค าสัง่งานท่ีไดรั้บมอบหมาย หากมีขอ้สงสยัในงาน ให้

รีบซกัถามหาค าตอบกบัผูรู้้ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบังานท่ีไดรั้บหมายเพ่ือความผดิพลาดท่ีจะเกิดข้ึนกบั

งาน 

5.3 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

 5.3.1 ไดรั้บประสบการณ์เก่ียวกบัการจดัการเก่ียวกบัธุรกิจระหว่างประเทศดา้นการน าเขา้

อุปกรณ์ท่ีมาจากสถานการณ์จริง  

 5.3.2 ไดน้ าความรู้เก่ียวกบัธุรกิจระหว่างประเทศท่ีไดศ้ึกษาเล่าเรียนมา น ามาประยกุตใ์ชก้บั

เหตุการณ์และงานท่ีไดรั้บมอบหมายจริง 

 5.3.3 ไดแ้นวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต ภายหลงัจากการส าเร็จการศึกษา 

 5.3.4 ไดฝึ้กทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ ไม่ว่าจะเป็นในดา้นการส่ือสาร หรือการน าไปใชใ้น

งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 5.3.5 ไดค้วามรู้ความเขา้ใจ และเห็นภาพชดัเจนมากข้ึนในดา้นการน าเขา้อุปกรณ์ 

 5.3.6 ไดฝึ้กทกัษะการใชชี้วิต การปรับตวั และการวางตวักบัผูอ่ื้นในสงัคม 

 5.3.7 ไดว้ดัและประเมินศกัยภาพของตวัเอง และพฒันาตวัเองต่อไป 
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รูปภาพที่ถ่ายระหว่างปฏิบัตงิาน 

 

 
รูปท่ีก  ำลงัจดัเกบ็อุปกรณ์ 

 

 

 

รูปท่ีก  ำลงัจดัเกบ็อุปกรณ์ 
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รูปบรรยำกำศภำยนอกแผนกจดัซ้ือ 

 

 

รูปสถำนที่เกบ็อุปกรณ์ 
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รูปเรือที่ก  ำลงัซ่อมแซม 

 

 

รูปบรรยำกำศกำรซ่อมแซมเรือ 
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