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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั หะริ นต่อเรื อ จำกัด ก่อตั้งใน ปี 1948 ก่อตั้งขึ้นโดย Koon-Nipatharinsuit ดำเนินกำร
เรื อไม้สำหรับกำรประมงขนำดเล็กโดยสำรและขนส่งสิ นค้ำทำงชำยฝั่งทะเล จำกประสบกำรณ์ที่มี
มำกและประกอบกับชื่อเสี ยงที่ดี บริ ษทั ฯ จึงได้รับรำงวัล จำกกรมประมงในปี 1961 ในกำรสร้ำง
อวนลำกเป็ นแห่ งแรกในไทย และกำรมีส่ว นร่ วมทดลองกำรประมงทะเลลึก กับผูเ้ ชี่ยวชำญชำว
เยอรมัน หลังจำกที่ประสบควำมสำเร็ จในกำรทดสอบกับผูเ้ ชี่ ยวชำญประเทศเยอรมัน ในปี 1973
อวนลำกเริ่ มเลี้ยงปลำในน้ ำได้ นำยอำพล หะริ นสุต จึงเป็ นผูบ้ ุกเบิกในกำรติดตั้งหน่วยทำควำมเย็น
onboard โดยเชื่ อว่ำตลำดเมืองไทย จะยอมรั บผลิต ภัณ ฑ์ท ำงทะเลแช่ แข็งมำกขึ้ น และเริ่ มขยำย
กิจกำรเป็ นเหล็กซ่อมแซมเรื อในปี 1978 ปัจจุบนั ดำเนินธุรกิจมำกว่ำ 68 ปี มีคุณภำพ
มำตรฐำน ISO 9001: 2000 เมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2001 บริ ษทั หะริ นต่อเรื อ จำกัด ได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำน ISO 9002 จำก SGS Yarseley นำนำชำติ ซึ่งเป็ นหน่ วยงำนที่ ได้รับ ควำมไว้วำงใจจำก
บริ ษทั ฯ ทัว่ โลกในบริ ษทั ประกอบไปด้วยแผนกต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
1. ฝ่ ำยวิศวกร
1.1.แผนกช่ำงยนตร์
1.2.แผนกช่ำงไม้
1.3.แผนกยำนยำนพำหนะ
1.4.แผนกช่ำงไฟฟ้ำ
1.5.แผนกช่ำงกลึงเหล็ก
1.6.แผนกช่ำงเชื่อม
1.7.แผนกแพยำง
2. ฝ่ ำยบริ หำรทัว่ ไป
2.1.แผนกจัดซื้อคลังสินค้ำ
2.2.แผนกสโตร์
2.3.แผนกธุรกำรอู่เรื อ
3. ฝ่ ำยบัญชี
3.1.แผนกกำรเงินและธุรกำร
3.2.แผนกบัญชี
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เนื่อง จำกบริ ษทั หะริ นต่อเรื อ จำกัด เป็ นบริ ษทั หลัก (สำนักงำนใหญ่ ) ในเครื อ ถึง 3 บริ ษทั
ได้แก่ บริ ษทั หะริ นสุ ตต่อเรื อ จำกัด บริ ษทั หะริ นพำณิ ย ์ จำกัด และ บริ ษทั นิ พฒั น์นำวี จำกัด จึง
ทำให้มีสินค้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวนมำก อุปกรณ์เครื่ องมือต่ำง ๆ จะถูกจัดเรี ยงบนชั้นวำง ควบคุม
โดยใช้ต ัว อัก ษร ซึ่ งตัว อัก ษรมีข นำดเล็ก สี จำง ทำให้ยำกแก่ ก ำรค้น หำอุปกรณ์ เครื่ องมือต่ ำง ๆ
นอกจำกนี้ พ้ืนที่บริ เวณด้ำนหน้ำแผนกสโตร์ เป็ นจุดที่พนักงำนมักจะวำงอุปกรณ์เครื่ องมือต่ำง ๆ
รวมถึงจักรยำนที่ใช้ปั่นภำยในสำนักงำน ในบำงครำวพนักงำนวำงอุปกรณ์เครื่ องมือเต็มพื้นที่ จนไม่
มีพ้ืน ที่สำหรับจอดจัก รยำน นอกจำกนี้ พื้นที่ บริ เวรณหน้ำสโตร์ ไม่เหมำะสมสำหรับวำงอุปกรณ์
เนื่องจำกอุปกรณ์ต่ำง ๆ มีรำคำค่อนข้ำงสูง หำกไม่จดั เก็บให้เรี ยบร้อย อำจสู ญหำยได้ ดังนั้นผูจ้ ดั ทำ
จึงจัดทำโครงงำน เรื่ องขั้นตอนและวิธีกำรสั่งซื้ออะไหล่และวัสดุเรื อจำกต่ำงประเทศ เพื่อช่วยให้
กำรจัด เก็บ และค้น หำอุปกรณ์ เครื่ องมือ ต่ ำง ๆ ในสโตร์ เกิ ด ควำมสะดวกรวดเร็ ว เป็ นระเบี ยบ
เรี ยบร้อย ลดควำมควำมสู ญหำยได้ พื้นที่หน้ำห้องสโตร์ และมีพ้นื ที่สำหรับจอดรถจักรยำน ซึ่งเป็ น
พำหนะสำคัญที่ใช้สญ
ั จรภำยในสำนักงำน
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1.2.1 เพื่อศึกษำขั้นตอนกำรจัดซื้ออะไหล่และวัสดุเรื อจำกต่ำงประเทศของบริ ษทั หะริ นต่อ
เรื อ จำกัด
1.2.2 เพื่อศึกษำปัญหำและวิธีกำรแก้ไขปัญหำของกำรทำงำน
1.2.3 เพื่อศึกษำระบบกำรดำเนินงำนของบริ ษทั หะริ นต่อเรื อ จำกัด
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้ ำนเนื้อหำ เป็ นเรื่ องกำรเพิ่มประสิทธิภำพ กำรจัดซื้ออุปกรณ์ต่ำง ๆ เพื่อช่วย
ให้กำรด ำเนิ นงำนซ่อมแซมเรื อและงำนต่ ำง ๆ ในบริ ษทั ให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็ ว เป็ นระเบี ยบ
เรี ยบร้อย ลดควำมควำมสูญหำยได้
1.3.2 ขอบเขตด้ ำนผู้ให้ข้อมูล ได้แก่
1.3.2.1 หัวหน้ำแผนกจัดซื้อ
1.3.2.2 ผูช้ ่วยหัวหน้ำแผนกจัดซื้อ
1.3.3 ขอบเขตด้ ำนข้ อมูล แผนกจัดซื้อของ บริ ษทั หะริ นต่อเรื อ จำกัด
1.3.4 ขอบเขตด้ ำนเวลำ ระยะเวลำในกำรจัดเก็บข้อมูล ระหว่ำงวันที่ 14 พฤษภำคม 2561 วันที่ 31 สิงหำคม 2561
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1.4 ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1.4.1 ได้เรี ยนรู ้วิธีกำรทำงำนแบบเป็ นทีมอย่ำงมีประสิทธิภำพ
1.4.2 ได้เรี ยนรู ้ข้นั ตอนกำรสัง่ ซื้ออะไหล่และวัสดุเรื อจำกต่ำงประเทศ
1.4.3 ได้เรี ยนรู ้แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำของกำรทำงำนในบริ ษทั
1.4.4 ได้ฝึกทักษะในกำรใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับกำรสัง่ ซื้ออะไหล่และวัสดุ
1.4.5 ได้เรี ยนรู ้กำรทำเอกสำรต่ำงๆที่เกี่ยวของกับกำรสัง่ ซื้ออะไหล่และวัสดุ
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บทที่2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
2.1 การจัดซื้อ
การจัดซื้อ(Purchasing) หมายถึงกระบวนการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาวัตถุดิบต่างๆ ตาม
ความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรและเป็ นกระบวนการที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่างๆ และทา
หน้าที่ในการประสานงานในด้านการไหลของข้อมูลระหว่างองค์กรและผูข้ ายวัตถุดิบ เนื่องจากการมีวตั ถุดิบ
พร้อมเป็ นปัจจัยด่านแรกที่กาหนดความสามารถในการผลิตสินค้าและการบริ การเพื่อนาส่งให้แก่ลูกค้าได้ใน
เวลาที่กาหนด
2.2 วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อ
ในการจัดซื้อ มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
2.2.1 เพื่อให้มีวตั ถุดิบและวัสดุอื่น ๆ ในการผลิตอย่างเพียงพอ
2.2.2 เพื่อรักษาคุณสมบัติของวัตถุดิบที่จดั ซื้อให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
2.2.3 เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียหาย และความล้าสมัยวัตถุดิบ
2.2.4 เพื่อให้กิจการมีกาไร มีตน้ ทุนในการจัดซื้อต่าวัตถุดิบที่ใช้เพียงพอ
2.2.5 หลีกเลี่ยงปัญหาพัสดุซ้ ากัน
2.3 ความรับผิดชอบของการจัดซื้อ
เมื่อองค์กรมีความจาเป็ นที่จะต้องมีการซื้อ ฝ่ ายจัดซื้อหรื อแผนกจัดซื้อจะต้องพยายาม จัดซื้อให้ดี
ที่สุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดซื้อโดยการจัดซื้อที่ดีที่สุด ผูจ้ ดั ซื้อจะต้องยึดหลัก 6R เป็ น ประเด็น
สาคัญ ดังนี้
2.3.1 คุณสมบัติที่ถูกต้อง (Right Quality)
2.3.2 ปริ มาณที่ถูกต้อง (Right Quantity)
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2.3.3 ราคาที่ถูกต้อง (Right Price)
2.3.4 ช่วงเวลาที่ถูกต้อง (Right Time)
2.3.5 แหล่งขายที่ถูกต้อง (Right Source)
2.3.6 การน าส่งที่ถูกต้อง (Right Place)
หลักการจัดซื้อ 6R หมายถึง กระบวนการในการดาเนินการซื้อ เพื่อให้ได้วสั ดุที่กิจการต้อง รวมทั้ง
รวมประมาณการ ความต้องการใช้งาน โดยคัดเลือกแหล่งซื้อและขายให้ได้ราคาที่เหมาะสม ออกแบบใบสัง่
ซื้อ ทาสัญญา ซื้อขาย และการติดตามผลการซื้อขาย
2.4 วิธีปฏิบตั ใิ นการจัดซื้อ
การจัดซื้อวัสดุเพื่อนามาใช้ในการผลิตและการดาเนินงานของธุรกิจเป็ นภารกิจที่ตอ้ งปฏิบตั ิอย่าง
ต่อเนื่องการปฏิบตั ิงานในช่วงหนึ่งๆ จะเกี่ยวพันกับการจัดซื้อหลาย ๆ รายการแต่ละรายมีความแตกต่างใน
ด้านคุณสมบัติราคาจานวน แหล่งขายการปฏิบตั ิการจัดซื้อมีหลายขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมีเอกสารที่
เกี่ยวข้องจานวนมาก ด้วยเหตุน้ ีการจัดซื้อจึงต้องใช้แรงงาน เวลาและต้นทุนสูงการจัดระบบปฏิบตั ิในการ
สัง่ ซื้ออย่างมี ประสิทธิภาพจะช่วยให้การจัดซื้อดาเนินไปด้วยความคล่องตัวและถูกต้องเหมาะสม ระบบ
ปฏิบตั ิในการจัดซื้อของแต่ละกิจการย่อมแตกต่างกันไป แต่โดยทัว่ ไประบบปฏิบตั ิในการ จัดซื้อที่สมบูรณ์
จะประกอบด้วยขั้นตอนพื้นฐานดังนี้
2.4.1 รับการวิเคราะห์ใบขอให้ซ้ือซึ่งจะวิเคราะห์ถึงประเภทของสิ่งของและ จานวนที่ซ้ือ
2.4.2 ศึกษาถึงสภาตลาด แหล่งที่จะจัดซื้อและผูข้ าย
2.4.3 ส่งใบขอให้เสนอราคา ไปยังผูข้ ายหลายๆ แหล่ง
2.4.4 รับและวิเคราะห์ใบขอให้เสนอราคาจากผูข้ าย
2.4.5 เลือกผูข้ ายที่เสนอราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ดีที่สุด
2.4.6 คานวณราคาของสิ่งของที่จะสัง่ ซื้อให้ถูกต้อง
2.4.7 ส่งใบสัง่ ซื้อไปยังผูข้ ายที่ตอ้ งการจะซื้อ
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2.4.8 ติดตามผลให้เป็ นไปตามที่ได้ติดต่อหรื อตามสัญญา
2.4.9 วิเคราะห์รายงานการรับรองของ
2.4.10 วิเคราะห์และตรวจสอบใบกากับสินค้าของผูข้ ายเพือ่ การจ่ายเงิน
2.5 การจัดหา
จัดหา (procurement) หมายถึง กระบวนการในการดาเนินการให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบ , สิ่งของที่จาเป็ น
ตามความต้องการของหน่วยงานที่มกี ารร้องขอ โดยการจัดซื้อหรื อสิ่งที่ซ้ือมามีส่วนปฏิสมั พันธ์กระทบต่อ
ผลกาไรหรื อผลการประกอบการของธุรกิจ
2.6 วัตถุประสงค์ของการจัดหา
โดยวัตถุประสงค์หรื อเป้าหมายของการจัดหา มีดงั นี้
2.6.1 จัดหาวัตถุดิบ อุปกรณ์และสิ่งของ เพื่อป้อนให้นาส่งหน่วยงานที่ตอ้ งการ
2.6.2 การจัดหาในราคาที่คุณภาพและราคามีดุลยภาพมากที่สุด
2.6.3 ดาเนินการจัดหาจากแหล่งที่เหมาะสม มีการจัดส่งตรงตามเวลาในปริ มาณที่เหมาะสม
2.6.4 เป็ นแหล่งในการหาข้อมูลข่าวสารให้กบั องค์กร
2.7 ความรับผิดชอบของการจัดหา
2.7.1 พิจารณาและคัดเลือกผูข้ าย
2.7.2 ตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติทางด้านเทคนิคของพัสดุที่จะจัดซื้อ
2.7.3 เป็ นผูต้ ิดต่อประสานงานคนแรกกับผูข้ าย
2.7.4 เลือกวิธีจดั ซื้อจัดจ้าง
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2.8 ใบสั่งซื้อ
ใบสัง่ ซื้อ (PO) คือเอกสารที่แสดงถึงข้อตกลงกับผูจ้ ดั จาหน่ายเพื่อซื้อสินค้าหรื อบริ การ เอกสารยัง
ช่วยติดตามใบรับสินค้าที่ทาไว้กบั ใบสัง่ เป็ นใบที่จดั ขึ้นเพือ่ เป็ นรายละเอียดในการสัง่ ซื้อสินค้าส่งให้แก่
บริ ษทั ที่เราต้องการสัง่ ซื้อ จะมีรายละเอียดของสินค้า จานวนสินค้า และราคา เป็ นต้น
ชนิดของใบสัง่ ซื้อ
2.8.1 สมุดรายวัน ใช้ชนิดนี้เพื่อสร้างใบสัง่ ฉบับร่ าง ชนิดนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อปริ มาณสินค้าคงคลัง
หรื อสร้างธุรกรรมสินค้าคงคลัง บรรทัดสมุดรายวันใบสัง่ ซื้อ จะไม่รวมอยูใ่ นการวางแผนหลัก
2.5.2 ใบสัง่ ซื้อ เมื่อใบสัง่ ได้รับการยืนยันกับผูจ้ ดั จาหน่าย และเมื่อใบสัง่ ถูกประมวลผลผ่านใบรับ
สินค้าและการออกใบแจ้งหนี้ก่อนที่จะดาเนินการชาระเงินให้แก่ผจู ้ ดั จาหน่าย ชนิดของใบสัง่ ซื้อ นี้ถูก
นามาใช้มากที่สุด
2.5.3 ใบสัง่ ที่ส่งคืน ใช้ชนิดนี้เมื่อคืนสินค้าให้กบั ผูจ้ ดั จาหน่าย ชนิดของใบสัง่ นี้กาหนดให้คุณต้อง
ระบุหมายเลขอนุมตั ิการคืนสินค้า
หน้า ใบสัง่ ซื้อ ประกอบด้วยภาพรวมของใบสัง่ มีอยูแ่ ละช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนใบสัง่
เหล่านั้นได้ เมื่อคุณเปิ ดใบสัง่ ซื้อ คุณสามารถเลือกมุมมอง ส่วนหัว ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่ระบุเพียงหนึ่ง
ครั้งสาหรับแต่ละใบสัง่ ซื้อ เช่น รายละเอียดของผูจ้ ดั จาหน่าย อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถเลือก
มุมมอง บรรทัด ซึ่งคุณสามารถปรับเปลี่ยนบรรทัดใบสัง่ ได้ โดยทัว่ ไปแล้ว คุณจะสลับระหว่างสองมุมมอง
นี้เมื่อคุณปรับเปลี่ยนใบสัง่ ซื้อ ค่าธรรมเนียมจะไม่ถูกระบุลงในหน้า ใบสัง่ ซื้อ โดยตรง แต่สามารถดูได้ทาง
เมนูบนส่วนหัวและบรรทัดใบสัง่
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รู ปที่2.1 ตัวอย่างใบสั่งซื้ อ

2.9 การอนุมตั ใิ บสั่งซื้อ
ใบสัง่ ซื้อที่ไม่ใช้การจัดการการเปลี่ยนแปลงมีสถานะเป็ น อนุมตั แิ ล้ว ทันทีที่ถูกสร้างขึ้น ในขณะที่
ใบสัง่ ซื้อ ที่ใช้การจัดการการเปลี่ยนแปลงมีสถานะเป็ น ร่ าง เมื่อถูกสร้างขึ้นในครั้งแรก ใบสัง่ ซื้อ ที่ถูกสร้าง
ขึ้นโดยการยืนยันแผนการใบสัง่ จากการวางแผนหลักจะถูกตั้งค่าเป็ นสถานะ อนุมตั แิ ล้วเสมอ ไม่ว่าการตั้งค่า
การจัดการการเปลี่ยนแปลงจะเป็ นอย่างไร ใบสัง่ ซื้อ สร้างธุรกรรมสินค้าคงคลังเมื่อถึงสถานะ อนุมตั ิ
แล้ว เท่านั้น ดังนั้น สินค้าคงคลังจะไม่ปรากฏเป็ น พร้อมใช้งาน สาหรับการจองหรื อการทาเครื่ องหมาย
จนกว่าใบสัง่ จะได้รับการยอมรับ
2.10 การยืนยันใบสั่งซื้อ
ใบสัง่ ซื้อ ที่มีสถานะการอนุมตั ิเป็ น อนุมตั แิ ล้ว สามารถผ่านขั้นตอนเพิ่มเติมก่อนที่จะได้รับการ
ยืนยัน ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องส่งการสอบถามการซื้อไปยังผูจ้ ดั จาหน่ายเพื่อสอบถามเกี่ยวกับราคา ส่วนลด
หรื อวันจัดส่ง ได้โดยใช้การดาเนินการ การสอบถามเกีย่ วกับการซื้อ นอกจากนี้ยงั มีตวั เลือกเพื่อสร้างการ
ยืนยันชัว่ คราวสาหรับใบสัง่ ก่อนจะมีการประมวลผลการยืนยันที่แท้จริ ง ตัวเลือกนี้จะสร้างรายงานที่คุณ
สามารถใช้ร่วมกับผูจ้ ดั จาหน่ายได้เท่านั้น จะไม่สร้างข้อมูลสมุดรายวันใดๆ
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่ อและสถานประกอบการ
บริ ษทั หะริ นต่อเรื อ จำกัด ( harin group )
ที่อยู่ : 38, 38/1-6 ถนนมไหสวรรย์ ฝั่งขวำ แขวงบำงคอแหลม เขตบำงคอแหลม กทม 10120

รู ปที่ 3.1 แผนที่ต้ งั บริ ษทั หะริ นต่อเรื อ จำกัด

รู ปที่ 3.2 บริ ษทั หะริ นต่อเรื อ จำกัด
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3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์กร
บริ ษทั หะริ นต่อเรื อ จำกัด ยังเป็ นกลุ่มบริ ษทั ในเครื อ หะริ นกรุ๊ ป โดยเป็ นเจ้ำของกำรดำเนินธุรกิจ 4
ประเภทที่แตกต่ำงกัน ดังนี้
ประเภทที่ 1 ต่อเรื อ และซ่อมเรื อ
ประเภทที่ 2 ขนส่งทำงทะเลและเดินเรื อชำยฝั่ง
ประเภทที่ 3 อำคำรสำนักงำนให้เช่ำ
ประเภทที่ 4 บำรุ งรักษำ ตรวจเช็คอุปกรณ์และควำมปลอดภัยในกำรเดินเรื อ เช่น อุปกรณ์แพ
ยำง จัดอุปกรณ์ที่ตรงตำมมำตรฐำนสำกล
อู่ต่อเรื อหะริ น สำมำรถรองรับเรื อได้ถึง 12,000 ตัน ซ่อมและต่อเรื อโดยวิศวกรที่เชี่ยวชำญ
ทำงด้ำนกำรต่อเรื อพร้อมกับช่ำงที่มีฝีมือและถนัดในด้ำนต่ำงๆแบ่งหน้ำที่ตำมแผนกโดนเฉพำะ
ตรวจเช็คและจัดอุปกรณ์ตรงตำมมำตรฐำน และควำมปลอดภัยในกำรเดินเรื อ เช่น แพยำง และ
อุปกรณ์ช่วยชีวิตขณะเดินเรื อ

รู ปที่ 3.3 SGS โลโก้ เพื่อยืนยันว่ำ บริ ษทั รักษำ มำตรฐำน ที่มีคุณภำพสู ง ที่และยังมีระบบกำรจัดกำรที่ดี
ด้วย(SGS คือหน่วยงำนที่ให้บริ กำรด้ำนกำรตรวจสอบ วิเครำะห์ รับรองระบบต่ำงๆ เช่นโรงงำน ขอ
ต้องกำรขอระบบ ISO ต่ำงๆก็จะต้องมำขอเพื่อรับรองระบบคุณภำพ)
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รู ปที่ 3.4 ลักษณะงำนของบริ ษทั หะริ นต่อเรื อ จำกัด

3.3 รูปแบบองค์กร

จักริน(ผูช้ ่วยแผนกจัดซือ้ )
รู ปที่ 3.5 รู ปแบบโครงสร้ำงองค์กร
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้ รับมอบหมาย
นัก ศึก ษำปฏิบัติ งำนในต ำแหน่ งผูช้ ่ วยพนักงำนจัดซื้ อ มีลกั ษณะงำนที่ ได้รั บมอบหมำย
ดังต่อไปนี้
3.4.1 กำรจดบันทึกใบขออนุมตั ิซ้ือสินค้ำ
3.4.2 จดบันทึกใบกำกับภำษี
3.4.3 ติดต่อสอบถำมเกี่ยวกับสินค้ำต่ำง ๆที่จะจัดซื้อเข้ำมำในบริ ษทั
3.4.4 ประสำนงำนกับหน่ วยงำนภำยในองค์กร เพื่อให้ก ำรดำเนิ นงำนเป็ นไปด้วยควำม
เรี ยบร้อยทุกประกำร เช่น ฝ่ ำยสโตร์ ฝ่ ำยบัญชี เป็ นต้น
3.5 ชื่ อตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
คุณ นริ นทร์ ลัดดำวงษ์ (หัวหน้ำแผนกจัดซื้อ)
3.6 ระยะเวลาปฏิบัตงิ าน
ในกำรปฏิบตั ิงำนนักศึกษำโครงงำนสหกิจศึกษำได้ใช้เวลำในกำรปฏิบตั ิงำนนับตั้งแต่วนั ที่
14 พฤษภำคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหำคม 2561 เป็ นระยะเวลำ 16 สัปดำห์
3.7 ขั้นตอนและวิธกี ารดาเนินงาน
3.7.1 ก ำหนดโครงเรื่ องหลังจำกได้ปฏิบัติ งำนมำระยะหนึ่ งในแผนกจัด ซื้ อซึ่ งเป็ นผูจ้ ด
บันทึกใบขออนุมตั ิซ้ือนำเข้ำสินค้ำและใบกำกับภำษี
3.7.2 รวบรวมข้อมูลกำรออกใบขออนุมตั ิซ้ือและใบกำกับภำษี ให้พนักงำนในบริ ษทั แยก
เก็บและส่งแผนกบัญชีเพื่อจะจ่ำยชำระสินค้ำต่ำง ๆ
3.7.3 หำวิธีแก้ไขปัญหำปรึ กษำและรับคำแนะนำในกำรเขียนโครงงำนจำกอำจำรย์ที่ปรึ กษำ
และพนักงำนที่ปรึ กษำ
3.7.4 ดำเนิ นกำรแก้ไขปั ญหำดำเนิ นงำนจัดทำเอกสำรตำมรู ปแบบของโครงงำนเพื่อจัดทำ
เป็ นรู ปแบบโครงงำน
3.7.5 สรุ ปผลโครงงำนติดตำมผลงำนและข้อเสนอแนะของรู ปแบบโครงงำน
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ตำรำงที่ 3.1 แสดงระยะเวลำในกำรดำเนินงำนของโครงกำร

ขั้นตอนการดาเนินงาน

2561
พฤษภาคม มิถุนายน

1. กำหนดโครงเรื่ อง
2. เก็บรวบรวมข้อมูล
3. ค้นหำวิธีแก้ปัญหำ
4. ดำเนินกำแก้ปัญหำ
5. สรุ ปผลโครงงำน
3.8 อุปกรณ์และเครื่ องมือทีใ่ ช้
- โทรศัพท์
- สมุดจดบันทึก
- ปำกกำ,ดินสอ,ปำกกำเมจิ,ไม้บรรทัด
- คอมพิวเตอร์ Word 2016,Google Chrome

กรกฎาคม สิงหาคม
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัตงิ าน
โครงงานสหกิจศึกษาเรื่ อง การออกใบอนุมตั ิซ้ือของบริ ษทั หะริ นต่อเรื อ จากัด ซึ่งปัญหาคือเพื่อ
แก้ปัญหาการสัง่ ซื้อที่ลาช้า การสัง่ สินค้าไม่เป็ นระบบเรี ยบร้อย และการซ่อมแซมเรื อล่าช้าไม่ตาม
กาหนดเวลาเพื่อช่วยลดปัญหาการซ่อมแซมเรื อล่าช้า รวมถึงลดการผิดพลาดในการสัง่ ซื้อสินค้า โดยมีผล
ปฏิบตั ิงานตามโครงการ ดังนี้
จากการศึกษา ผลการศึกษาสอดคล้องกับทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อและจัดหา
สินค้าเพื่อช่วยให้มีวสั ดุเพียงพอมีมาตราฐานเดียวกันและลดปัญหาการปฏิบตั ิงานล่าช้า แล้วได้นาทฤษฎี
ปฏิบตั ิต่างๆไปใช้ในการปฎิบตั ิงานจริ ง
4.1 การสั่งสินค้าและวัสดุอุปกรณ์
การสัง่ ซื้อสินค้า และวัสดุอุปกรณ์ ต้องคียช์ ื่อสินค้า จานวน และขนาด เข้าระบบคอมพิวเตอร์ของ
ทางบริ ษทั หะริ นต่อเรื อเพื่อที่จะให้ผจู ้ ดั การหรื อผูบ้ ริ หารทาการอนุมตั ิซ้ือสินค้า และอุปกรณ์เพื่อที่จะได้ออก
ใบขออนุมตั ิซ้ือแล้วจึงนาใบขออนุมตั ิซ้ือส่งให้ทางร้านค้าหรื อบริ ษทั ที่จะสัง่ ซื้อสินค้า

รู ปที่ 4.1 การสัง่ สินค้าและอุปกรณ์
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4.2 วิธีการดูแลการสั่งซื้อสินค้า
การที่แบ่งหน้าที่ให้บุคลากรในแผนกเป็ น 3ฝ่ าย
- จัดหาสินค้า ติดต่อสอบถามราคาสินค้า และสัง่ ซื้อ
- เช็คสินค้า ตรวจสอบวันเวลาในการส่งสินค้าและตรวจเช็คสินค้าเมื่อมาถึง
- จดบันทึกการสัง่ ซื้อ บันทึกชื่อร้านค้า ชื่อสินค้า และราคา เพื่อส่งแผนกบัญชี
4.3 การส่ งใบสั่งซื้ออุปกรณ์ให้ ร้านค้า
หลังจากที่ได้คาอนุมตั ิจากผูจ้ ดั การบริ ษทั หะริ นต่อเรื อเรี ยบร้อย จึงนาใบการสัง่ ซื้อและรายละเอียด
อุปกรณ์ที่ตอ้ งการนาไปส่งแฟกซ์หรื อโทรติดต่อกับทางร้านที่จาหน่ายอุปกรณ์

รู ปที่ 4.2 การส่งใบคาสัง่ ซื้ออุปกรณ์
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4.4 ส่ งเรื่ องให้ แมสเซนเจอร์
ในกรณี ที่ตอ้ งการอุปกรณ์หรื อสินค้าบางอย่างนามาใช้ด่วนเพื่อที่จะดาเนินการให้สาเร็ จตามเวลาที่
กาหนดหรื อทางร้านที่จาหน่ายสินค้ามีรถจัดส่งไม่เพียงพอ
4.5 การตรวจสอบและส่ งอุปกรณ์ให้แผนกสโตร์
หลังจากได้รับอุปกรณ์ที่ได้สงั่ ซื้อจากนั้นก็ตอ้ งจัดการตรวจสอบสินค้าที่สงั่ ซื้อมาว่าครบถ้วน
เรี ยบร้อยตามใบสัง่ ซื้อ ถ้าตรวจสอบเรี ยบร้อยแล้วก็จะประสานงานให้แผนกสโตร์น้นั มาจัดการอุปกรณ์
ต่างๆเข้าไปจัดเก็บในคลังหรื อส่งให้พนักงานที่ตอ้ งการนาอุปกรณ์ไปซ่อมแซมงาน

รู ปที่ 4.3 การจัดเก็บอุปกรณ์ น็อต,สกรู เป็ นต้น
จากภาพ 4.3,4.4 เป็ นการจัดเก็บอุปกรณ์แต่ละประเภทตามตัวอักษรที่ติดอยูต่ ามชั้นเก็บอุปกรณ์ เช่น
การจัดเก็บน็อตจะเก็บในชั้นอักษรตัว H และสกรู จะเก็บในชั้นอักษรตัว G เป็ นต้น
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รู ปที่ 4.4 พื้นที่จดั เก็บอุปกรณ์ของห้องสโตร์

รู ปที่ 4.5 จดบันทึกรายการอุปกรณ์ที่สงั่ ซื้อ
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4.6 จดบันทึกใบสั่งซื้ออุปกรณ์และใบกากับภาษี
นาใบสัง่ ซื้อและใบกากับภาษีของทางร้านจาหน่ายอุปกรณ์มาแยกและจดบันทึกตามวันที่เวลา
ประเภทอุปกรณ์ ราคาและจานวนการสัง่ ซื้อลงไปในสมุดบันทึก แล้วนาสมุดบันทึก ใบสัง่ ซื้อและใบกากับ
ภาษีส่งต่อไปที่แผนกบัญชี

รู ปที่ 4.6 ตัวอย่างใบกากับภาษีและใบส่งสินค้า
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รู ปที่ 4.7 ตัวอย่างของสีพ่นเรื อ

รู ปที่ 4.8 ตัวอย่างของน็อตแต่ละประเภทที่จะสัง่ ซื้อ
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลของโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลของโครงงาน
จากการเข้ารับการฝึ กปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ณ บริ ษทั หะริ นต่อเรื อ จากัดระหว่าง
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ในภาระงานเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการสัง่ ซื้อ
อะไหล่และวัสดุเรื อจากต่างประเทศ ทาให้ผจู ้ ดั ทาได้รับความรู ้ใหม่ๆ และประสบการณ์จากการที่
ได้ฝึกปฏิบตั ิจริ ง และยังได้นาความรู ้ในด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศที่ได้ศึกษามาแล้ว มา
ประยุก ต์ใช้ในชี วิต ประจ าวัน ในสถานการณ์ จ ริ งอีก ด้ว ย นอกจากนี้ ยังสามารถน าความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์จากการฝึ กปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการจัดการกับการออกใบอนุ มตั ิส่งั ซื้อ
อุปกรณ์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันต่อไปได้
การได้เข้าศึกษาระบบการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั หะริ นต่อเรื อ จากัด ทาให้ผจู ้ ดั ทา
ได้เข้าใจถึงกระบวนการจัด การและพิธีการสั่งซื้ อ ได้รั บความรู ้ ความเข้าใจและสามารถจัดการ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทางานมีระบบระเบียบ ลดความซ้ าซ้อนและความผิดพลาดของงาน
ได้มากขึ้น
5.1.2 ข้อจากัดหรื อปัญหาของโครงงาน
เนื่ องจากข้อมูลบางส่ วนของบริ ษทั หะริ นต่อเรื อ เป็ นข้อมูลลับของทางบริ ษทั ไม่
สามารถเปิ ดเผยได้ จึงทาให้ขอ้ มูลจัดซื้อไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
5.1.3 ข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาเกี่ยวกับการออกใบอนุมตั ิสั่งซื้ออุปกรณ์น้ ี เป็ นเพียงการศึกษาข้อมูล
เบื้ องต้น กรณี ศึก ษาระบบการจัด การของบริ ษทั หะริ นต่ อเรื อ จ ากัด เท่ านั้น หากผูท้ ี่ สนใจอยาก
ทาการศึกษาต่อยอดในด้านดังกล่าว ควรค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการจัดการนาเข้า
อุปกรณ์ประเภทอื่นด้วย
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5.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา รวมถึงการจัดทาโครงงานขั้นตอนและวิธีการสัง่ ซื้ออะไหล่และ
วัสดุเรื อจากต่างประเทศ พบอุปสรรคปั ญหาต่างๆ ในระหว่างการปฏิบตั ิงาน และสื บค้นข้อมูลเพื่อ
จัดทาโครงงานฉบับนี้ ได้แก่ การปรับตัวให้เข้ากับองค์กร พื้นฐานความรู ้และทักษะด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวกับวีธีการการนาเข้าหรื อสัง่ ซื้ออุปกรณ์ ทักษะด้านการสื่ อสาร ระยะเวลาที่จากัดในการศึกษา
ข้อมูล การสื่อสารที่ผดิ พลาด ทาให้การปฏิบตั ิงานและการศึกษาข้อมูลต่างๆ เป็ นไปอย่างไม่ราบรื่ น
ดังจะได้เสนอปัญหา และข้อเสนอแนะจาแนกออกมาได้ดงั ต่อไปนี้
5.2.1 ปัญหา
5.2.1.1การปรับตัวให้เข้ากับองค์กร เกิดความประหม่า ไม่มน่ั ใจ เมื่อต้องทางาน
ร่ วมกับบุคคลที่ไม่เคยรู ้จกั กันมาก่อน
5.2.1.2 ขาดพื้นฐานความรู ้เกี่ยวกับวิธีการจัดการนาเข้าหรื อสั่งซื้ออุปกรณ์ในเชิง
ลึก ทาให้การรั บคาสัง่ หรื อรับมอบหมายงานมักจะเกิดข้อสงสัยในงานที่ได้รับมอบหมาย ทาให้
ปฏิบตั ิงานได้ไม่คล่องแคล่ว ติดขัดบ้างเล็กน้อย
5.2.1.3ขาดทักษะด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะทักษะภาษาอังกฤษที่เป็ นภาษาหลักที่
ต้องใช้ในการทางานด้านการจัดการนาเข้าหรื อสัง่ ซื้ออุปกรณ์จากต่างประเทศ
5.2.1.4ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลมีจากัด เนื่องจากต้องฝึ กปฏิบตั ิงานไปด้วย
ทาให้ศึกษาข้อมูลได้ไม่เต็มที่ ข้อมูลอาจไม่ครบสมบูรณ์เท่าที่ควร
5.2.1.5การสื่ อสารที่ ผิด พลาด เนื่ องจากความรู ้ค วามเข้าใจไม่ต รงกัน ทาให้การ
ทางานเกิดความผิดพลาดขึ้นได้
5.2.2 ข้อเสนอแนะ
5.2.2.1 ควรให้มหาวิทยาลัยเตรี ยมความพร้อมทางการสื่ อสาร การอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่น
ในสังคมก่อนการปฏิบตั ิงานโดยการสร้างความมัน่ ใจและสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเอง
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5.2.2.2 ควรทบทวนองค์ความรู ้เกี่ยวกับวิธีการจัดการนาเข้าหรื อสั่งซื้ออุปกรณ์ให้
มากที่สุด ก่อนเข้าสู่การปฏิบตั ิงาน
5.2.2.3 ฝึ กฝนทัก ษะด้านภาษาและการสื่ อสาร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ให้เกิ ด
ความชานาญพร้อมนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
5.2.2.4 ควรตั้งใจ และรับฟังคาสัง่ งานที่ได้รับมอบหมาย หากมีขอ้ สงสัยในงาน ให้
รี บซักถามหาคาตอบกับผูร้ ู ้ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับงานที่ ได้รับหมายเพื่อความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้ นกับ
งาน
5.3 สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
5.3.1 ได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศด้านการนาเข้า
อุปกรณ์ที่มาจากสถานการณ์จริ ง
5.3.2 ได้นาความรู ้เกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศที่ได้ศึกษาเล่าเรี ยนมา นามาประยุกต์ใช้กบั
เหตุการณ์และงานที่ได้รับมอบหมายจริ ง
5.3.3 ได้แนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต ภายหลังจากการสาเร็ จการศึกษา
5.3.4 ได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็ นในด้านการสื่อสาร หรื อการนาไปใช้ใน
งานที่ได้รับมอบหมาย
5.3.5 ได้ความรู ้ความเข้าใจ และเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นในด้านการนาเข้าอุปกรณ์
5.3.6 ได้ฝึกทักษะการใช้ชีวิต การปรับตัว และการวางตัวกับผูอ้ ื่นในสังคม
5.3.7 ได้วดั และประเมินศักยภาพของตัวเอง และพัฒนาตัวเองต่อไป

23

บรรณานุกรม

กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม. (2558). การจัดซื ้อและวางแผนการจัดซื ้อ. เข้าถึงได้จาก
https://bsc.dip.go.th/th/category/logistics/fs-purchaseplan
Google Sites. (2558). กระบวนการจัดการจัดซื ้อจัดหา. เข้าถึงได้จาก
https://sites.google.com/site/karcadkarsoxupthan/kar-cadkar-so-xupthan/krabwnkarcadkar-cad-sux-cadha
logisticafe. (2560). ความแตกกต่ างจัดซื ้อ (purchasing) กับ จัดหา (procurement) ต่ างกันอย่างไร.
เข้าถึงได้จาก https://www.logisticafe.com/2017/06/procurement-vs-purchasing/

24

ภาคผนวก

25

รูปภาพที่ถ่ายระหว่างปฏิบัตงิ าน

รู ปที่กำลังจัดเก็บอุปกรณ์

รู ปที่กำลังจัดเก็บอุปกรณ์
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รู ปบรรยำกำศภำยนอกแผนกจัดซื้ อ

รู ปสถำนที่เก็บอุปกรณ์
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รู ปเรื อที่กำลังซ่ อมแซม

รู ปบรรยำกำศกำรซ่ อมแซมเรื อ
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