บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน

3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1

บริ ษัทโซเซ็นอีเลคทริ คจำกัด

( Sozen Electric Co.,LTD.)

ที่อยู่ 64 ถนนพระรามที่2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10150
วันเวลาทาการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ 08.00-17.00
เบอร์โทรศัพท์ : 02-417-2385
E-mail

: sozen_electric@yahoo.co.th

Website

: www.sozenelectric.com

3.1.2 บริ ษทั อี้ติ่งเฟิ งจากัด
ที่อยู่ 30/119 หมู่ที่ 1 ตาบลโคกขาม อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

รู ปที่3.1 แผนที่ต้ งั บริ ษทั โซเซ็นอีเลคทริ ค จากัด
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการขององค์ กร
บริ ษทั โซเซ็นอีเลคทริ คจากัด ก่อตั้งในปี 2548 ประกอบธุ รกิจจัดจาหน่ายและนาเข้าเครื่ องเล่น
DVD / VCD และเครื่ องเสี ยงรถยนต์ โดยผูบ้ ริ หารต้องการพัฒนาสิ นค้าให้เป็ นที่รู้จกั และยอมรั บ
ของลูกค้า ด้วยสิ นค้าที่มีคุณภาพ ใช้งานได้นาน มีความทนทาน ผลิตได้มาตรฐาน
และมีราคาที่เหมาะสม ในปี 2558 ผูบ้ ริ หารเห็นว่าการส่ งออกมะพร้าวน้ าหอมไปต่างประเทศ
ได้รับความนิยมอย่างมากและเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดต่างประเทศ จึงได้ก่อตั้งบริ ษทั อี้ติ่งเฟิ งจากัด
ประกอบธุ รกิจส่ งออกมะพร้าวน้ าหอมไปยังต่างประเทศ ผูบ้ ริ หารเลือกคัดเฉพาะมะพร้าวน้ าหอม
ที่ปลูกในจังหวัดราชบุรีเพราะความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และการปลูกแบบอินทรี ย ์
ทาให้มะพร้าวน้ าหอมมีรสชาติหวาน มะพร้าวน้ าหอมที่ส่งออก มี2แบบ ได้แก่ มะพร้าวเจีย
มะพร้าวควัน่ ส่ งออกประเทศไปยัง ประเทศจีน ประเทศฮ่องกง และประเทศสิ งคโปร์
ทางบริ ษทั อี้ติ่งเฟิ งจากัด ได้พฒั นาต่อยอดธุ รกิจด้วยการแปรรู ปมะพร้าวน้ าหอม
เพื่อความหลากหลายและเพิ่มมูลค่าให้กบั มะพร้าวน้ าหอม โดยจาหน่ายมีน้ ามะพร้าวน้ าหอม100%
ผสมเนื้อมะพร้าวบรรจุขวดพร้อมดื่ม และน้ ามะพร้าวน้ าหอม100% แบบสเลอปี้ ผสมเนื้ อมะพร้าว
โดยจัดจาหน่ายผ่านทาง Facebook Page และบูธขายสิ นค้าตามห้างสรรพสิ นค้า

รู ปที่ 3.2 ลักษณะประกอบการผลิตภัณฑ์การให้บริ การขององค์กร
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร

รู ปที่ 3.3 รู ปแบบการจัดองค์กรและการบริ หารงานขององค์กร
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ ายต่างๆในบริ ษทั
- ติดต่อกับลูกค้าต่างประเทศผ่านทางอีเมล์และติดต่อลูกค้าในประเทศผ่านโทรศัพท์
- จัดทาเอกสารที่ใช้ในการส่ งออก
- รับรองลูกค้าจากต่างประเทศเป็ นครั้งคราว
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
3.5 ชื่อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
คุณทรายทอง โอวภาภรณ์

ตาแหน่งพนักงานประสานงานต่างประเทศ

รู ปที่ 3.4 รู ปพนักงานที่ปรึ กษา
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คุณอรวรรณ พิรุณมาศ

ตาแหน่งฝ่ ายบุคคล

รู ปที่ 3.5 รู ปพนักงานที่ปรึ กษา
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ.2561
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 กาหนดหัวข้อโครงงาน โดยค้นหาปั ญหาที่มกั จะเกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงานหรื อ
ประเด็นหลักที่มีส่วนสาคัญในการปฏิบตั ิงานรวมถึงวิธีการแก้ไขปั ญหาโดยปรึ กษา
กับพนักงานที่ปรึ กษาเพื่อขอคาแนะนาเพิ่มเติม
3.7.2 รวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่ใช้ในการส่ งออกและขั้นตอนการส่ งออก
โดยการสอบถามจากพนักงานที่ปรึ กษาและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ต่างๆ
เพื่อจัดเก็บข้อมูลไว้จดั ทาโครงงาน
3.7.3 วิเคราะห์ขอ้ มูล นาข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์
โดยวิธีการแยกข้อมูลตามเอกสารที่ใช้ในการส่ งออกและขั้นตอนการส่ งออก
3.7.4 ปรับปรุ งแก้ไข นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาตรวจสอบแก้ไข เพื่อลดข้อผิดพลาด
เพื่อให้ขอ้ มูลเอกสารมีความสอดคล้องกัน และวางแผนการทางานในขั้นตอนต่อไป
3.7.5 สรุ ปผลการดาเนินงาน รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ข้ นั ตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุ ดท้าย
3.7.6 จัดทาโครงงาน นาข้อมูลที่รวบรวมและสรุ ปผลทั้งหมดมาจัดเรี ยงตามรู ปเล่มโครงงาน

11
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61
1.กาหนดหัวข้อโครงงาน
2.รวบรวมข้อมูล
3.วิเคราะห์ขอ้ มูล
4.ปรับปรุ งแก้ไข
5.สรุ ปผลการดาเนินงาน
6.จัดทาโครงงาน
ตารางที่3.1 ตารางแสดงขั้นตอนการดาเนิ นงาน

3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.8.1 ฮาร์ ดแวร์ ได้แก่
- เครื่ องคอมพิวเตอร์
- เครื่ องพิมพ์ (printer)
- เครื่ องถ่ายเอกสาร
- โทรศัพท์
- เครื่ องคิดเลข
3.8.2 ซอฟต์แวร์ ได้แก่
- Microsoft Word
- Microsoft Excel
- Email

ส.ค.61

