บทที่ 3
รายละเอียดการปฎิบตั ิงาน
3.1 ชื่อและที่ต้งั สถานประกอบการ
บริ ษทั ไฮ-เทค แอพพาเรล จากัด ที่อยู่ 5/18 หมู่ 12 ถนนสุ ขสวัสดิ์ 70 ตาบลบางครุ อาเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 เว็บไซด์ : www.hi-group.com

รูปที่ 3.1 แผนที่แสดงทีต่ ้งั สถานประกอบการ
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั ไฮ-เทค แอพพาเรล จากัด เป็ นโรงงานผูผ้ ลิตเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปส่ งออกตั้งแต่ปี พ.ศ.
2534 ถึงปั จจุบนั รวม 24 ปี ด้วยกัน โดยปั จจุบนั มีพนักงานรวมกันทั้งหมดโดยประมาณ 5,007 คน
จาก 9 สาขาย่อย เป็ นบริ ษทั ส่ งออกเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป ให้กบั ลูกค้า
3.2.1 ลักษณะการให้ บริการ
ผลิ ตภัณฑ์ที่ทางบริ ษทั ไฮ-เทค แอพพาเรล จากัด ได้ทาการผลิ ตและส่ งออกมี
หลายประเภท อาทิเช่น ชุดกีฬา เสื้ อผ้าเด็ก ชุดชั้นใน Boxer โดยมีกลุ่มลูกค้าดังนี้ Nike, Hanes,
Jockey, Target, Perry, Ellis, Calvin’s, Tchibo, etc.

วัตถุดิบที่ทางบริ ษทั ได้นามาใช้ส่วนมากมาจากภายในประเทศ และจากแหล่งใกล้เคียงใน
ภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ไต้หวัน, ฮ่องกง, และจีน ทางบริ ษทั ได้ตระหนักว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีจะต้องเริ่ มจาก
การเลือกใช้วตั ถุดิบที่ดี และเกิดจากการตัดเย็บด้วยฝี มืออันประณี ตจากฝี มือคนไทย

รูปที่ 3.2 สั ญลักษณ์ ของสถานประกอบการ
3.3 รูปแบบการจัดการองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร

นายนิพนธ์ ชวลิตมณเทียร
กรรมการบริ การ

นางบัญญา ชื่นชม
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายส่ งออก

พนักงาน

พนักงาน

รูปที่ 3.3 แผนภาพแสดงการบริหารขององค์ กร

พนักงาน

3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่ได้ รับมอบหมาย
นางสาวนัทยา กิจสาอางค์ ตาแหน่ง ผูช้ ่วยจัดทาเอกสารเกี่ยวกับตัวอย่าง Nike
นางสาวกชภัส ดวงเพชรแสง ตาแหน่ง ผูช้ ่วยจัดทาและจัดเก็บเอกสาร Logistics
นางสาววรรณนิภา เสาสมภพ ตาแหน่ง ผูช้ ่วยจัดทาและจัดเก็บเอกสาร Logistics
ทาหน้าที่จดั ทาและจัดเก็บเอกสารที่ใช้ในการส่ งออก ตามที่ได้มีการขนส่ งสิ นค้าออกไป
เช่น บิลค่าใช้จ่าย บิลค่าเดินทางรถบรรทุก,รถพ่วง เอกสารที่บญั ชีเรี ยกเก็บ ตามเลข Invoice ต่างๆ
3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
คุณจารุ วรรณ
ภู่ถาวร
ตาแหน่ง
คุณวรรณา
ทับทวี
ตาแหน่ง

หัวหน้าแผนก Logistics
Merchandisor Nike

3.6 ระยะเวลาทีป่ ฎิบัติงาน
เริ่ ม วันที่ 11 พฤษภาคม - วันที่ 28 สิ งหาคม พ.ศ.2558
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 ระดมความคิด
เพื่ อ วิ เ คราะห์ ห ารื อ ถึ ง ข้อ สงสั ย ของโครงงาน ปรึ ก ษาสมาชิ ก ในกลุ่ ม เรื่ อ งของการท า
โครงงานว่าจากที่ได้ไปเรี ยนรู ้การปฎิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ แล้วมีความสนใจ สงสัย
หรื อต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่ องใด
3.7.2 กาหนดหัวข้ อโครงงาน
โดยการค้นหาปั ญหาที่มกั เกิดขึ้นในการปฎิบตั ิงานหรื อประเด็นหลักที่มีส่วนสาคัญในการ
ปฎิบตั ิงานรวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหา โดยปรึ กษากับพนักงานพี่เลี้ยงเพื่อขอคาแนะนาเพิม่ เติม
3.7.3 รวบรวมข้ อมูล
ทบทวนบทความที่มีเนื้ อหาสอดคล้องกับหัวข้อโครงงาน สื บค้นข้อมูลจาก INTERNET
และสอบถามพนักงานพี่เลี้ยง และที่ปรึ กษาสานักสหกิจ
3.7.4 จัดทาโครงงาน
สมาชิกแต่ละคนจะรับผิดชอบงานการนาข้อมูลที่ตนเองหามาได้ในหัวข้อที่รับผิดชอบมา
เรี ยบเรี ยงและทาการรวบรวมข้อมูลของสมาชิกแต่ละคนมาจัดทาเป็ นรู ปเล่ม

3.7.5 แก้ไขและสรุปผลโครงงาน
ที่จดั ทาโดยตรวจสอบเรี ยบร้อยสมบูรณ์ของเนื้อหาให้ครบถ้วนก่อนนาเสนอ
3.7.6 นาเสนอโครงงาน
โดยสมาชิ ก ในกลุ่ ม ช่ ว ยกัน น าความรู ้ ที่ ไ ด้รั บ มาน าเสนอโครงงานตามวัน และเวลาที่
กาหนด
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน

พ.ค.-58

มิ.ย.-58

ระดมความคิดถึงปั ญหาและข้อสงสัย
กาหนดหัวข้อโครงงาน
รวบรวมข้อมูล
จัดทาโครงงาน
แก้ไขและสรุ ปผล
นาเสนอโครงงาน

ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.7.7 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ดแวร์
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์
2. กล้องถ่ายรู ปจากโทรศัพท์มือถือ
3. เอกสารใช้ในการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
4. เครื่ องปริ๊ นเตอร์
ซอฟแวร์
1. โปรแกรม Microsoft Word
2. โปรแกรม Microsoft Excel
3. โปรแกรม Microsoft PowerPoint
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ส.ค.-58

