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บทที่ 1
บทนา
1.1 ชื่อและสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ
 บริษัท มาลี สามพราน จากัด (มหาชน)
26/1 ถนนทางเข้าอาเภอสามพราน ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์

: (66 34) 324-682-3

โทรสาร

: (66 34) 321-619

 บริษัท มาลี เอนเตอร์ไพรส์ จากัด(สานักงานใหญ่)
เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์

: (66 2) 992-5821-32

โทรสาร

: (66 2) 992-5818-9

E-mail

: msc@malee.co.th

Website

: www.malee.co.th

รูปที่ 1.1 บริษัท มาลี สามพราน
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รูปที่ 1.2 แผนที่บริษัท มาลี สามพราน

รูปที่ 1.3 โลโก้บริษัท มาลีสามพราน
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1.2 ประวัติสถานประกอบการ
แรกเริ่มบริษัททาธุรกิจส่งออกผลไม้ทาให้ได้เดินทางไปหลายๆประเทศพบเจอรสชาติความ
อร่อยของผลไม้จากทั่วโลกจนวันหนึ่งได้รู้จักกับเกษตรกรที่ทาไร่ผลไม้และได้พูดคุยจนทาให้รู้ว่าบางปีมี
ผลผลิตที่เยอะเกินความต้องการทาให้ขายไม่ทัน บางครั้งก็ต้องทิ้งไปบ้าง เมื่อฟังดังนั้นทาให้เกิดความคิด
ทาไมไม่เก็บคุณค่าของผลไม้ไว้ให้ยาวนานขึ้นและทุกคนสามารถทานผลไม้นอกฤดูกาลได้ และนี่คือ
จุดเริ่มต้นของ “มาลี”
มาลี เห็นคุณค่าของผลไม้ทุกลูก ด้วยความชื่นชอบและเข้าใจในธุรกิจของผลไม้ โดยการที่ไป
คลุกคลีทุกขั้นตอนด้วยตัวเองทาให้รูปว่าวัตถุดิบมีความสาคัญอย่างมาก ครอบครัวมาลี เกษตรกรกว่า
5,000 ครอบครัว และ บริษัทมาลี สามพรานจากัด (มหาชน) จึงช่วยกันดูแลและใส่ใจผลไม้ทุกลูก ในทุก
ขั้นตอนอย่างพิถีพิถันที่สุดเพื่อพร้อมดูแลผู้บริโภค ด้วยคุณค่าของผลไม้อย่างเข้าใจ ในทุกที่ ทุกเวลา และ
เรายังดูแลแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกคนในชุมชนและสังคม
เพราะมาลีรู้ดีว่าผลไม้ทุกลูกมีหน้าที่สาคัญที่จะต้องไปดูแลสุขภาพและความงามของทุกคน เรา
อยากให้คนไทยได้ทานผลไม้และน้าผลไม้จากทั่วโลก ที่ทั้งสด อร่อยและเต็มไปด้วยคุณประโยชน์
เหมือนเพิ่งเก็บจากต้น ครอบครัวมาลีจึงช่วยกันดูแล และใส่ใจผลไม้ทุกลูกอย่างดีที่สุด ด้วยความมุ่งมั่น
ทุ่มเทและตั้งใจตั้งแต่การดูแลพื้นดินและสิ่งแวดล้อม การคัดสรรผลไม้ที่ทั้งสด อร่อย ปลอดภัย การเก็บ
รักษาคุณค่าอย่างพิถีพิถันเพื่อให้แน่ใจว่าคุณประโยชน์ของผลไม้ได้ไปดูแลผู้บริโภคของเรา อย่างดีที่สุด
สดที่สุดให้มีความสุขที่สุดด้วยความตั้งใจที่ว่า “The best we make the best you take”
บริษัทมาลี เป็นบริษัทที่มีส่วนในการปฏิวัติวงการผลไม้ไทยให้ก้าวไกลไปอีกซึ่งเป็นนวัตกรรม
ใหม่ในสมัยนั้น บริษัทมาลีเริ่มต้นธุรกิจในปี พ.ศ. 2507 จากอุตสาหกรรมในครอบครัวและได้จด
ทะเบียนก่อตั้งบริษัท มาลีสามพราน จากัด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้าน
บาท เพื่อดาเนินธุรกิจเป็นผู้จาหน่ายอาหารกระป๋อง และผลไม้กระป๋อง ต่อมาเมื่อกิจการเติบโตขึ้นจึงทา
การขยายกาลังการผลิต โดยสร้างโรงงานขึ้นบนพื้นที่ 30 ไร่ ที่อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในปี
พ.ศ.2524
หลังจากดาเนินธุรกิจจนบริษัทมาลีมีความมั่นคงและมีความน่าเชื่อถือในระดับสูงบริษัทมาลีจึง
นาหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2535 ต่อมาเมื่อ
เดือนเมษายน พ.ศ. 2538 มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้ถือหุ้น โดยบริษัทเอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) ได้

4

เข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมจานวน 10,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท
บริษัทมาลีจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทมาลี สามพรานจากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2541
เพื่อรองรับธุรกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากเดิมทุนจดทะเบียนจานวน 500 ล้านบาท เป็น 999.99ล้าน
บาท เป็นทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท และได้สร้างโรงงานแห่งที่สองตั้งอยู่ที่อาเภอบ้านแพง จังหวัด
นครพนม เพื่อผลิตและส่งออกข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง ในปี พ.ศ. 2543
ปัจจุบัน บริษัทมาลีสามพราน จากัด (มหาชน) เป็นบริษัทชั้นนาในกลุ่มผู้ผลิตอาหารและ
เครื่องดื่ม โดยมีสินค้าหลักคือ ผลไม้กระป๋อง น้าผลไม้และเครื่องดื่มธัญพืช ภายใต้ตรา “มาลี” ซึ่งเป็นที่
เชื่อถือและรู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
สับปะรดบรรจุกระป๋อง,สับปะรดบรรจุถุงปลอดเชื้อ,น้าสับปะรดเข้มข้น,ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง,
ผลไม้รวมและผลไม้ฤดูกาลบรรจุกระป๋อง,น้าผลไม้,น้าผักผลไม้บรรจุกล่องยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ ,
เครื่องดื่มบรรจุกระป๋อง และขวด PET ตลอดจนนมสดยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ภายใต้เครื่องหมาย
การค้าตราฟาร์มโชคชัย
บริษัทมาลี ดาเนินธุรกิจมากกว่า 30 ปี จึงได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากลูกค้าและผู้บริโภคและ
ได้เป็นสมาชิกขององค์กรชั้นนาต่างๆ เช่น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สมาคมผู้ผลิตอาหารสาเร็จรูป กรมส่งเสริมการส่งออกและสภาผู้ขนส่ง
ทางเรือแห่งประเทศไทยรวมถึงสามารถควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานตามเกณฑ์ของ
-

ISO 9002
HACCP
GMP
HALAL
Thailand brand
IFS
Q-MARK
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รูปที่ 1.4 มาตรฐานบริษัท
 รางวัลแห่งเกียรติยศ
บริษัทมาลี สามพราน จากัด ได้เข้าร่วมโครงการต่างๆจนได้รับรางวัลมากมายเช่น
- โรงงานดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมประเภทอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในปี 2537,2538 และ2540
- รางวัลชนะเลิศ Thailand Energy Awards 2008จากกระทรวงพลังงานประเภทโครงการ
พลังงานหมุนเวียนที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off – Grid) ของกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน จากโครงการพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพ
แบบ UASB (Pond Type) ซึ่งผลิตจากกระบวนการน้าเสียและเศษพืชผลเกษตรวัตถุดิบของ
โรงงาน ช่วยประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า และค่าพลังงานจากน้ามันเตา ในปีเดียวกันบริษัทก็ยัง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ Asean Energy Awards 2008
- รางวัลยอดเยี่ยมประเภทอาหารจากพืช จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในการเข้าร่วมโครงการที่
เพิ่มคุณค่าและพัฒนาเทคโนโลยีจากการจัดการของเสียภายในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจาก
พืชประจาปี 2554 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555

6

1.3ลักษณะการประกอบการ
บริษัท มาลี สามพราน จากัด (มหาชน) มีบริษัทในเครือ 2 บริษัทคือ
 บริษัท อะกริซอล จากัด เป็นบริษัทที่รับข้าวโพดจากเกษตรกร อาเภอบ้านแพง จังหวัด
นครพนมมาแปรรูปเป็นผลิตผลทางการเกษตรบรรจุกระป๋อง/กล่อง
 บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จากัดเป็นบริษัทที่ดูแลด้านการตลาดและการขายของสินค้า
ที่จาหน่ายในประเทศทั้งหมดโดยมีทั้งการจาหน่ายเองและจาหน่ายผ่านตัวแทนจาหน่าย
ทั่วประเทศจากการทาการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง
ของ บริษัทมาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ ส่งผลให้สินค้า “มาลี” อยู่ในใจผู้บริโภคมากกว่า 30 ปี
เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นผู้นาตลาดผลไม้กระป๋องและน้าผลไม้มาโดยตลอด
และจาแนกธุรกิจหลักออกเป็น 2 ธุรกิจคือ
- ธุรกิจแปรรูปผลไม้ เช่น ผลไม้ฤดูกาลบรรจุกระป๋อง เช่น (เงาะ ลิ้นจี่ ลาไย
สับปะรด มะม่วง เป็นต้น) สับปะรดและผลไม้รวมบรรจุกระป๋อง น้าสับปะรด
เข้มข้น ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง

รูปที่ 1.5 ผลไม้บรรจุกระป๋อง
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-

ธุรกิจเครื่องดื่ม เช่น น้าผลไม้ น้าผักผลไม้ บรรจุในกล่อง ยูเอชทีและพาสเจอร์
ไรส์ ชา กาแฟ และเครื่องดื่มบรรจุในกระป๋อง กล่อง และขวดพลาสติก PET
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “มาลี” และเครื่องหมายการค้าลูกค้า ตลอดจนเป็น
ตัวแทนจาหน่ายนมสด ยูเอชที และพาสเจอร์ไรส์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า
“ฟาร์มโชคชัย”

รูปที่ 1.6 น้าผลไม้บรรจุกล่อง

รูปที่ 1.7 น้าผลไม้บรรจุกระป๋อง
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1.3.1เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ
บริษัทฯ ตั้งวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เป็นบริษัทฯ ในใจ….คู่ค้า….และ….ผู้บริโภค ในธุรกิจอาหารแปรรูป
ระดับสากล”โดยเน้นการเติบโตจากสินค้าแบรนด“มาลี” ทั้งจากสินค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน และการ
ออกสินค้าใหม่ๆ เพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคในทุกกลุ่ มวัย
1.3.2กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
เครือข่ายซุปเปอร์สโตร์ , ซุปเปอร์มาร์เก็ต , ร้านสะดวกซื้อ , ร้านค้า , ตัวแทนจาหน่าย และ ผู้นา
เข้ารายใหญ่ในประเทศต่างๆ
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1.4 รูปแบบการบริหารสถานประกอบการ

รูปที่ 1.8 รูปแบบการบริหารสถานประกอบการ
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1.5 ตาแหน่งงานและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวณัฐนฌา ทองบุญเมือง
รหัสนักศึกษา
ตาแหน่งงาน

:

5204500105

:

Quality Assurance

ปฏิบัติงานแผนก:

Plant Operation Beverage

รูป1.9 ผู้ปฏิบัติงาน
รายละเอียดเกี่ยวกับงาน
1. แปลเอกสาร
งานแปลเอกสารหน้าที่หลัก คือ การแปลเอกสารต่างๆเพื่อเสนอให้กับลูกค้าชาวต่างชาติที่จะมา
จ้างให้บริษัทฯผลิตสินค้า และแปลเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
และ ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในส่วนงานประกันคุณภาพ
2. งานเอกสาร
งานด้านเอกสารหน้าที่หลัก คือ จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งขึ้นทะเบียน พิมพ์รายงานการประชุม
และพิมพ์เอกสารต่างๆของส่วนงานประกันคุณภาพ
3. รับโทรศัพท์
งานรับโทรศัพท์หน้าที่หลัก คือรับโทรศัพท์ดาเนินการโอนสายไปยังจุดหมายที่ต้องการ และรับ
ฝากข้อความต่างๆให้กับพนักงานในสานักงาน
4. รับส่ง E-mail
งานรับส่ง E-mail หน้าที่หลัก คือ คอยดู E-mail ที่ส่งเข้ามาในแผนก และส่ง E-mail ต่างๆไปยัง
จุดหมายปลายทาง
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1.6 ชื่อและตาแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา

คุณเมรีรินทร์ ทรัพย์เจริญ
ตาแหน่ง

: หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพอาวุโส

แผนก

: Plant Operation Beverage

รูปที่ 1.10 ภาพพนักงานที่ปรึกษา

1.7ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
วันที่ 4 มีนาคม 2556 ถึง วันที่ 21 มิถุนายน 2556
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บทที่ 2
รายละเอียดของโครงงาน
2.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จากระยะเวลาที่ผู้จัดทาได้เข้ามาฝึกสหกิจศึกษาในบริษัท มาลี สามพราน จากัด (มหาชน)ใน
ตาแหน่งพนักงานประกันคุณภาพ Quality Assuranceแผนก Plant Operation Beverageโดยปฏิบัติ
หน้าที่ แปลเอกสาร พิมพ์รายงานการประชุม วาระการประชุม และเอกสารต่างๆ รับโทรศัพท์ รับฝาก
ข้อความต่างๆ และรับส่ง E-mail ผู้จัดทาเห็นถึงปัญหาของบริษัทคือ บริษัทฯมีการจัดการประชุมกัน
บ่อยครั้งและรับส่ง E-mail จดหมายติดต่อกับลูกค้าชาวต่างชาติเป็นประจาซึ่งพบว่าไม่มีรูปแบบ
โครงสร้าง และการใช้ภาษาที่ถูกต้องเป็นเหตุทาให้งานล่าช้า
ดังนั้นผู้จัดทา เห็นถึงความสาคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้จัดทาจึงได้รวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆรวมถึงประสบการณ์จากการทางาน จึงเกิดเป็นโครงงานเรื่อง “การสื่อสารเชิงการเขียน
ในที่ทางาน: บริษัทมาลี สามพราน จากัด (มหาชน)” ซึ่งโครงงานดังกล่าวได้แบ่งออกเป็น 5 หัวข้อได้แก่
1.การเขียนวาระการประชุม 2. การเขียนรายงานการประชุม 3. บันทึกสั้น 4. การรับฝากข้อความ 5. การ
เขียนอีเมล์
2.2วัตถุประสงค์ของโครงงาน
2.2.1 เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบและการสื่อสารที่ถูกต้อง เช่น 1.การเขียนวาระการประชุม 2. การ
เขียนรายงานการประชุม 3. บันทึกสั้น 4. การรับฝากข้อความ 5. การเขียนอีเมล์
2.2.2 เพื่อให้ทราบถึงคาศัพท์ และ รูปประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
2.2.3 เพื่อให้ทราบถึงการใช้สานวนที่กระชับในการบันทึกข้อความ
2.3 ขอบเขตของโครงงาน
2.3.1 การรวบรวมข้อมูลและรูปแบบที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ได้แก่ 1.การเขียนวาระการ
ประชุม 2. การเขียนรายงานการประชุม 3. บันทึกสั้น 4. การรับฝากข้อความ 5. การเขียนอีเมล์
2.3.2 ขอบเขตด้านเวลา ผู้จัดทาใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2556 ถึงวันที่
21 มิถุนายน 2556
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2.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
2.4.1 เพื่อให้พนักงานในสถานประกอบการได้ทราบถึงรูปแบบ การเขียนวาระการประชุม
การเขียนรายงานการประชุม บันทึกสั้น การรับฝากข้อความ การเขียนอีเมล์ได้อย่างถูกต้อง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
2.4.2 เพื่อเป็นแนวทางให้กับพนักงานหรือผู้ที่จะมาฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.5 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
2.5.1กาหนดหัวข้อโครงงาน
2.5.2 ศึกษา และ รวบรวมข้อมูล
2.5.3 วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ จัดทารายงาน
2.5.4 นาเสนอรายงานกับพนักงานที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและแก้ไข
2.6 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้
2.6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์
2.6.2 เครื่อง Printer
2.6.3 โปรแกรม Microsoft Word
2.6.4 โปรแกรม Microsoft Power Point
2.7 รายละเอียดของโครงงาน
 การเขียนวาระการประชุม (

Agenda)

 การเขียนรายงานการประชุม

(Minutes)

 บันทึกสั้น (

Memos)

 การรับฝากข้อความ (

Massage)

 การเขียนอีเมล์ (

E-mail)
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2.7.1 การเขียนวาระการประชุม (Agenda)
Agenda หมายถึง วาระการประชุมหรือลาดับรายการของหัวข้อต่างๆ ที่จะนาเข้าสู่ที่ประชุม การเขียน
ระเบียบวาระต่างๆจะต้องเรียนลาดับอย่างมีเหตุผลต่อกันเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีระบบและ
ต่อเนื่องกัน กล่าวคือ การตัดสินใจหรือมติของที่ประชุมเกี่ยวกับแต่ละวาระจะนาไปสู่การปรึกษาหรือ
ตัดสินใจหรือลงมติเกี่ยวกับวาระต่อไป ด้วยเหตุนี้เรื่องทั่ว ๆ ไปที่มักจะต้องปรึกษากันในที่ประชุมหรือ
เรื่องสืบเนื่องก็จะนาขึ้นมาก่อนทุกครั้งส่วนเรื่องเฉพาะอื่น ๆ ก็จะจัดเป็นวาระต่อไป เรียงลาดับก่อนหลัง
ตามความต่อเนื่องของเรื่องโดยเลขานุการมักเป็นผู้จัดเตรียมให้ประธาน
 โครงสร้างระเบียบวาระการประชุม
ตารางที่2.1 โครงสร้างระเบียบวาระการประชุม
1.)ระบุสถานที่ วันและเวลาที่จะมีการประชุม
2.)รายงานการประชุมของการประชุมคราวที่แล้ว
และรับรองรายงานการประชุม

Date and place of meting
Approval, amendment, or correction of minutes of
previous meeting

3.)จดหมายซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมต้องปรึกษาหารือ
กันแล้วตอบ
4.)รายงานของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ
5.)รายงานการปฏิบัติงานหรือธุรกิจที่ยังคงค้าง
หรือไม่สาเร็จ
6.)ธุรกิจหรือหัวข้อเรื่องใหม่ที่นาเข้าสู่ที่ประชุม
7.)เรื่องที่จะแจ้งให้ทราบในที่ประชุม
8.)เรื่องอื่นๆที่อาจมีผู้เตรียมนาเข้าประชุมแต่มิได้
ระบุไว้ในวาระ
9.)เรื่องอื่นๆซึ่งสมาชิกบางคนอาจมีข่าวต้องการ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือเสนอหัวข้อเพื่อการ
ประชุมในคราวหน้า
10.)ปิดการประชุม

Reading of correspondence
Reports of committee or subcommittee
Reports or unfinished business from previous
meetings
New business
Announcements
Matters arising
Any other business หรือ A.O.B

Adjournment
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 การเขียนวาระการประชุมมี 2ประเภทได้แก่
1. วาระการประชุมแบบเป็นทางการ คือวาระการประชุมแบบเป็นทางการต้องมีลักษณะที่
เข้าใจง่ายและตรงไปตรงมาอยู่ในรูปแบบของจดหมายมี 2 ลักษณะคือ
1.1รายละเอียดของวาระการประชุมอยู่ข้างหน้าลายเซ็น
- ใช้กระดาษพิมพ์ที่มีตราและชื่อของหน่วยงานที่ออกจดหมาย
- ใส่ชื่อผู้รับจดหมายชัดเจน หากในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมการประชุมมากเกินว่าที่ผู้ทา
หน้าที่เลขานุการจะมีเวลาพิมพ์ชื่อของผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกคน เลขานุการหรือ
ผู้ทาจดหมายก็อาจใช้ “To all members” ซึ่งหมายถึงสมาชิกทุกคนที่เข้าร่วม
ประชุม
- สถานที่ วันที่ และเวลาที่จะประชุมจะเขียนไว้ตอนต้นเพื่อจะได้สังเกตเห็นได้ชัด
- การลาดับวาระการประชุม เป็นการเรียงลาดับอย่างมีเหตุผล
ตัวอย่าง วาระการประชุมแบบจดหมายวาระการประชุมอยู่ข้างหน้าลายเซ็น
ชื่อหน่วยงาน

COUNTRYSIDE GOLF CLUB
123 Vipawadee-Rangsit Road
Bangkhen, Bangkok 10900
August 17, 1985
Dear Mr. Buser

ชื่อผู้รับจดหมาย
สถานที่ วันที่ เวลา

A Committee Meeting will be held in the Clubhouse on Saturday Oct. 25, 1985 at 3.00 p.m.
Agenda
1. Minutes of Committee Meeting on August 2, 1985
2. Letter from Mr. Paul Anderson about membership fees
3. Sub-committee reports

ลาดับวาระการประชุม

4. Membership
5. Plan for 1986 Annual Golf Tournament
6. AOB
Yours sincerely

SuwimolJamjai
Secretary

ลงชื่อ
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1.2 รายละเอียดของวาระการประชุมอยู่ข้างหลังลายเซ็น
- หน่วยงานนี้ประกอบด้วยกรรมการหลายชุด ซึ่งแต่ละคณะก็มีการประชุมภายใน
กลุ่มของตนเอง สาหรับหนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือเรียกประชุมของคณะกรรมการ
ชุดที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับด้านการจัดการศึกษาและฝึกอบรมแก่สมาชิกและ
ผู้รับบริการ คณะกรรมการชุดนี้เรียกว่า “Education and Training Committee”
บนหัวกระดาษใต้ชื่อหน่วยงานจึงได้พิมพ์ระบุชื่อของคณะกรรมการของ
หน่วยงานให้เห็นชัด ผู้รับก็จะทราบได้ทันทีว่าเป็นการประชุมของคณะกรรมการ
ชุดใด
-

หนังสือฉบับนี้มิได้ระบุชื่อผู้รับโดยเฉพาะ หากแต่เป็นหนังสือที่ส่งถึงสมาชิกของ
คณะกรรมการทุกคน เมื่อใช้ “To all members”ผู้รับก็ทราบได้ทันทีว่าผู้ที่เข้า
ประชุมคือสมาชิกทั้งหมดของคณะกรรมการชุดนี้ เป็นการช่วยให้ผู้รับเตรียมตัวได้
ดีกว่าเมื่อได้ทราบว่าใครจะเข้าร่วมประชุมบ้าง

-

หนังสือฉบับนี้เป็นการนัดประชุม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่
ของการประชุม จะสังเกตได้ว่าต่างจากฟอร์มในตัวอย่างที่ 1 ตรงที่ไม่มีคาลงท้าย
“Yours sincerely”และรายละเอียดของวาระการประชุมอยู่หลังลายเซ็นของ
เลขานุการ

-

ในตอนท้ายของข้อความ มีคา “ENC” ซึ่งย่อมาจาก “enclosed”ซึ่งหมายความว่ามี
สิ่งแนบมาด้วย ในกรณีนี้ได้แนบหนังสือให้กรอกเป็นการตอบว่าสามารถมาร่วม
ประชุมด้วยได้หรือไม่
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ตัวอย่าง วาระการประชุมแบบจดหมายวาระการประชุมอยู่ข้างหลังลายเซ็น

UNIVERSITY WOMEN’S ASSOCIATION

ชื่อหน่วยงาน

Education and Training Committee
Oct. 10, 1985
To all members:

ชื่อผู้รับจดหมาย

สถานที่ วันที่ เวลา

The Annual General meeting of the Education and Training Committee will be held on
Monday Oct. 27, 1985 at 9,30 a.m. in the Crystal Hall, Bangkok Hotel. Please let me know on
the enclosed reply card whether you are able to attend.
SuneesaPanee

ลงชื่อ

(Secretary)
ENC.
Agenda
1. Minutes of the meeting held on August 15, 1985
2. Correspondence
3. Chairman’s report
4. Finance
5.Election of office bearers
6. Matters arising
7. Next meeting
8. Any other business

ลาดับวาระการประชุม
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2. วาระการประชุมแบบไม่เป็นทางการ วาระการประชุมที่เราอาจพบบ่อยเช่นกัน คือ ประเภทที่มี
รูปแบบไม่เป็นทางการมากนัก กล่าวคือ ระบุเฉพาะเรื่องที่จะเข้าร่วมประชุม อาจบอก
รายละเอียดของแต่ละเรื่องด้วยเพื่อช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมได้เตรียมตัวก่อนเข้าประชุม ส่วนเรื่องใด
ควรจะเสนอรายละเอียดหรือไม่มากน้อยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ความจาเป็นของ
เรื่อง ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของประธานที่ประชุมและเลขาฯ ของที่ประชุม โดยยึดหลักว่า
ข้อความเหล่านี้จะต้องกะทัดรัดและได้ใจความ
ตัวอย่าง วาระการประชุมแบบไม่เป็นทางการ
FINANCE CLUB OF AMERICA.
Meeting of the Board of Governors:
Tuesday, August 9, 1985
Agenda
1. Applications for membership.
2. Matter of extending invitation to nonresident membership to Army and Navy
officers stationed in the New York district and assigned to financial and accounting
duties.
3. Matter of renting space in the Club to manufacturers of business machines and
office equipment, affording an opportunity to them to demonstrate their products with
privilege of using the main dining room between 3 and 5 p.m. to conduct classes for
accountants and other.
4. Report of the House Committee.
5. Report of Mr. Harry L. Morris with reference to Field Day. Mr. Morris,
Chairman of the Membership committee, believes that the Field Day will be valuable in
promoting the membership
Campaign which he has in mind. He has discussed the matter with Mr. Horne, Chairman
of the Entertainment Committee, and Messrs. Morris and Horne will be prepared to
submit concrete suggestions.
Secretary
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2.7.2 การเขียนรายงานการประชุม (Minutes)
Minutes คือ การเขียนรายงานการประชุม การบันทึกข้อความต่างๆ จากที่ประชุมและนามาสรุป
เพื่อเสนอต่อสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมในคราวต่อไป ผู้ทาหนังสือรายงานการประชุมนี้ คือ เลขานุการของ
ที่ประชุม ในการประชุมครั้งต่อไปจะมีการรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้องตามที่ได้ตกลงกันในที่
ประชุมหรือไม่ หากที่ประชุมเห็นควรให้แก้ไขข้อความตอนใดตอนหนึ่ง ผู้ที่ทาหน้าที่เลขาฯ ก็จะนาไป
ปรับปรุงให้เหมาะสมแล้วจึงเสนอต่อประธานที่ประชุมเพื่อเซ็นชื่อรับรองภายหลังหากรายงานการ
ประชุมถูกต้องทุกประการและได้รับการเห็นชอบของที่ประชุม ประธานของที่ประชุมก็สามารถเซ็นชื่อ
รับรองได้ทันทีหลังการพิจารณาของที่ประชุมด้วย
ส่วนสาคัญที่จะต้องระบุในรายงานการประชุมคือ
1. ชื่อของหน่วยงานที่ประชุม
2. ประเภทของการประชุม เช่น ประชุมประจาเดือน ประชุมพิเศษ ประชุมระหว่าง
อาหารเที่ยง เป็นต้น
3. สถานที่และวันเวลาของการประชุม
4. ชื่อของประธานการประชุม
5. บันทึกหัวข้อสาคัญทั้งหมดของการประชุมและมติของการประชุม
โดยทั่วไป ก่อนการประชุมผู้ที่เข้าร่วมประชุมจะได้รับระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าที่
ประชุมต้องดาเนินการประชุมให้เป็นไปตามลาดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในรายงานการประชุมจะต้อง
จัดลาดับให้สอดคล้องกับระเบียบวาระการประชุมด้วย
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 รายงานการประชุม ( Minutes)มี 2 ประเภท คือ
1. รายงานการประชุมแบบระบุหัวข้อวาระการประชุม
- รายงานการประชุมนี้ใช้กระดาษที่มีหัวจดหมายของหน่วยงานที่ประชุมคือ University
Women’s Associationและเป็นการประชุมของคณะอนุกรรมการชุดที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับ
การศึกษา และฝึกอบรม ซึ่งเรียกว่าEducational and Training Committee
- รายงานนี้แจ้งให้ทราบว่าเป็นรายงานของการประชุมทั่วไปประจาปีหรือ Minutes of the
Annual General Meetingและแจ้งให้ทราบวันเวลาและสถานที่ที่ประชุมคือ held on
Monday Oct. 27, 1985 at 9.30 A.M. in the Crystal Hall, Bangkok Hotel
- รายงานนี้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโดยใช้คาว่า “Present”ซึ่งในที่นี้หมายถึง ผู้นาเข้าร่วม
การประชุมในวันนี้ และแจ้งรายชื่อพร้อมกับตาแหน่งในคณะกรรมการชุดนี้หรือหากไม่ได้
เป็นกรรมการก็แจ้งให้ทราบถึงหน่วยงานที่ทาอยู่ เช่น
Chairman

= ประธานคณะกรรมการ

Assistant Chairman

= ผู้ช่วยประธาน

Training Officer

= กรรมการฝ่ายฝึกอบรม

Fund Raising Officer

= กรรมการฝ่ายจัดหาทุน

Ministry of Education

= จากกระทรวงศึกษา (อาจเป็นตัวแทนจาก
กระทรวงฯ)

Department of Labour

= จากกรมแรงงาน

Secretary

= เลขานุการที่ประชุม
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ตัวอย่าง รายงานการประชุมแบบระบุหัวข้อวาระการประชุม

UNIVERSITY WOMEN’S ASSOCIATION

หัวจดหมายของหน่วยงาน

Education and Training Committee
81 Phahonyothin 63
Bangkok 10900
Minutes of the Annual General Meeting held on Monday Oct. 27, 1985 at 9.30 A.M. in the
Crystal Hall, Bangkok Hotel.

วัน เวลา สถานที่

Present:
SomjitSangseeChairman
DoungchanTemdoungAssistant Chairman
PaneeSeesan

Training Officer

TawanaYamyan

Fund Raising Officer
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

SangsomRumpai Evaluation Officer
LawanYindee

Ministry of Education

SirisookSookmark

Department of Labour

SuneesaPanee

Secretary

1. MINUTES

หัวข้อวาระการประชุม

The minutes of the meeting held on August 8, 1985 had been circulated; they were taken as read and signed
as correct.
2. CORRESPONDENCE
(a) Apologies for absence were received from five committee members.
(b) A request from the three provinces for special training in handicraft for women in small villages. This
matter will be considered in a future meeting.
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3. CHAIRMAN’S REPORT
The Chairman reported as follows:
The Committee met three times the year. Principal matters concerned service and liaison with the Education
Authority. Both the Chairman and Secretary served on the Joint Committee to establish closer contact
between schools and the Association In June the Committee had assisted with the Careers Week Exhibition,
during which a panel from the Committee held advicesessions on careers for urban women.
4. FINANCE
The Secretary reported on the financial statement as of August 31, 1985 in respect to the fund held for the
payment of office supplies and entertainment. The capital sum now stood at 15,700 baht. The report was
accepted.
5. ELECTION OF OFFICE BEARERS
The Chairman reported that she had served her term of office and that the Assistant Chairman,
DoungchanTemdoung, was unable to accept the Chairmanship of the Committee because of illness. It was
agreed to invite WipaRatree, Youth Employment Service,to accept the Chairmanship of the Committee.
6. MATTERS ARISING
There were no matters arising.
7. NEXT MEETING
This was left to the Chairman and the Secretary to arrange.
8. ANY OTHER BUSINE
There was none.
Meeting terminated at 11.30 A.M.

Chairman
Oct 27,1985

เวลาเลิกประชุม
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2 รายงานการประชุมแบบไม่ระบุหัวข้อวาระการประชุม
รายงานการประชุมนี้มิได้ระบุหัวข้อวาระของการประชุมของทุกๆวาระทั้งนี้เพราะหลายๆวาระ
ไม่สาคัญมากสาหรับการประชุมครั้งนี้ หากใส่ทุกๆ หัวข้อวาระจาทาให้มีหัวข้อเรื่องมากเกินไป
และไม่น่าอ่าน แต่ละวาระการประชุมจึงแยกให้เห็นโดยชัดโดยการใช้ย่อหน้า ส่วนวาระที่สาคัญ
ที่ควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษก็จะมีหัวข้อเรื่องให้เห็นเด่นชัดรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่มากเกิน
ความจาเป็นและไม่น้อยเกินไปจนผู้ที่มิได้เข้าประชุมจะไม่เข้าใจความเป็นไปในที่ประชุม และ
มติของที่ประชุม สาหรับการที่จะเขียนรายงานให้กะทัดรัดและได้ใจความนั้นขึ้นอยู่กับความ
ชานาญในการเขียนของผู้รายงานเอง
ตัวอย่าง รายงานการประชุมแบบไม่ระบุหัวข้อวาระการประชุม
FINANCE CLUB OF AMERICA, INC.
Minutes of the Regular Meeting
Of the Board of Governors Held on May 25,1985
The Board of Governors of the Finance Club of America, Inc. met in regular meeting in the
club rooms in the Hotel Stafford, Lexington Avenue and 49th Street, New York, N.Y. at 6.30
P.M. on May 25, 1985.
The meeting was called to order and presided over by the President, Mr. James R. Trotter.
The Secretary, Mr. Donald T. Wade, recorded the proceedings of the meeting.
Present, in addition to Messrs. Trotter and Wade, were Messrs. Harry L. Morris, Charles
Towle, Cecil S. Everett, James Horne, William C. Behan, and Percy D Kingsley.
Colonel Henry A. Durand was unable to be present at the meeting of the Board but attended
the technical meeting later in the evening.
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The Secretary announced that minutes of the meeting held on April 25, 1985, had been mailed
to each member of the Board. Upon motion duly made, seconded, and carried, the minutes
were approved.
The Admissions Committee submitted the following names and announced that these
gentlemen were eligible for membership in the Club. Upon motion duly made, seconded, and
carried, they were declared duly elected members of the Club.
Singer, John; Morgan Guarantee Trust Company
Proposed by Mr. Hugh J. Frank and seconded by
Mr. Sargent Fellows
Travers, Murray; Commercial Credit Corporation
Proposed by Mr. James E. Brown and seconded by Mr. Otto Swenson
The Secretary announced with regret the death on May 15, 1985 of Mr. William Samuel
Storer, who had been a member of the Club since December 30, 1965. Upon motion duly
made, seconded, and carried, the Board expressed its regret and the Secretary was instructed to
Mr. Storer family accordingly.
The report of the Treasurer, Mr. Harry L. Morris, was read and upon motion duly made,
seconded, and carried, the report was ordered received and filed.
The Treasurer stated that he had been requested by the Merchants’ Hospital to subscribe, on
behalf of the Club, to an advertisement in the hospital’s annual Souvenir Journal. After some
discussion, it was decided that such a subscription should be made in the sum of $100.
Entertainment Committee
The possibility of a Club golf tournament in the vicinity of New York in June was discussed
Mr. James Horne, Chairman of the Entertainment Committee, stated that in his opinion it
would be impossible to secure a large enough attendance, and upon his recommendation the
matter was dropped until the fall.
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2.7.3 การจดบันทึกสั้น(Memos)
Memosโดยทั่วไปแล้วการติดต่อซื้อขายทางธุรกิจระหว่างบริษัทมักจะมีการเขียนจดหมายยันยืน
เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ถ้าหากมีการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรบริษัทหรือระหว่างสานักงานใหญ่กับ
สานักงานย่อยนิยมใช้บันทึกสั้น (Memos) ซึ่งทั้งจดหมายและบันทึกสั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกัน
 หน้าที่ของบันทึกสั้น
- ช่วยควบคุมความรับผิดชอบของผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
เนื่องจากมีใบบันทึกข้อความให้ปฏิบัติงานเป็นหลักฐาน
- ช่วยให้มีการติดต่อสื่อสารได้หลายคนในเวลาเดียวกันเนื่องจากสามารถติดประกาศ
บันทึกข้อความที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์กรได้นอกเหนือจากการส่งบันทึก
ข้อความไปยังบุคคลโดยตรง
- ช่วยในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่มีบุคลิกเข้ากับผู้อื่นได้ยากเช่นใจร้อนฉุนเฉียวหรือ
ช่างซักถามเป็นต้น
- ช่วยในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่มีธุระตลอดเวลาและยากที่จะพบได้
- ช่วยให้บุคลากรในองค์กรมีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันในกรณีที่มีเหตุการณ์
สาคัญหรือสิ่งแปลกใหม่ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรตนเองเกิดขึ้น
 บันทึกสั้นประกอบด้วย 2 ส่วนหลักได้แก่
1. The Heading หมายถึงส่วนหัวของบันทึกสั้นซึ่งตามปกติแล้วส่วนนี้มักใช้วิธีพิมพ์และ
อาจมีตราขององค์กรด้วยก็ได้ส่วนนี้ประกอบด้วย
 Name of organization หมายถึงชื่อองค์กรหรือแผนกซึ่งส่วนนี้อาจไม่มีก็ได้
 Date ไม่นิยมใช้ตัวย่อหรือตัวเลขแทนวันและเดือนตัวอย่างการเขียนวันเดือนปี
เช่น
January 10, 2003 หรือ 10 January 2003
 TO line or Address line หมายถึงชื่อผู้รับดังตัวอย่าง
TO :SirijitDeepaen
หรือ TO : SirijitDeepaen, Accountant
หรือ TO : Mrs. SirijitDeepaen, Accountant
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 FROM lines or Sender line หมายถึงชื่อผู้เขียนบันทึกไม่นิยมใช้ Mr., Mrs.,
หรือMs. หน้าชื่อดังตัวอย่าง
FROM :WanlopDechakanit
หรือ FROM : WanlopDechakanit, Director
 SUBJECT line หมายถึงข้อความสั้นๆบอกถึงบันทึกข้อความนี้เกี่ยวกับเรื่อง
อะไร
subject line เป็นประโยคไม่สมบูรณ์เช่น
SUBJECT : Visiting Rangsit University
ตัวอย่างที่ 1ระบุชื่อหน่วยงาน
HARARE
INTERNATIONAL CORPORATION
Interoffice Memorandum
TO:
SUBJECT:

FROM:
DATE:

ตัวอย่างที่ 2 ไม่ระบุชื่อหน่วยงาน

MEMO
……(Date) …..
TO :
FROM :
SUBJECT :
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2. The Message or the Body หมายถึงเนื้อเรื่องที่ต้องการติดต่อโดยมีใจความสาคัญ
(mainidea) อยู่ในย่อหน้าแรกแล้วตามด้วยข้อความสนับสนุนในกรณีที่บันทึกข้อความมี
ความยาวมากกว่า 1 หน้าให้ระบุหมายเลขหน้าที่ชื่อนามสกุลผู้รับและวันเดือนปีด้านบน
ของบันทึกข้อความในหน้าถัดไปด้วยดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 1ระบุหมายเลขหน้า

-2Miss ChoosriKehaloonJanuary 10, 2003

ตัวอย่างที่ 2ไม่ระบุหมายเลขหน้า

Miss ChoosriKehaloon
January 10, 2003
Page 2
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ในกรณีที่ต้องส่งบันทึกข้อความไปยังแผนกอื่นและมีผู้รับมากกว่า 1 คนก็ควรระบุชื่อผู้รับทั้ง
สองหรือสามคนไว้ในบรรทัดเดียวกันได้ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 3ระบุชื่อผู้รับมากกว่า 1 คน

MEMO
TO:

JarassriMoengmoon, Panom
Sumwannapat, PrakitPuuttri

FROM:
DATE:
SUBJECT:
และถ้ามีการส่งบันทึกสั้นไปยังบุคคลหลายคนในขณะเดียวกันก็อาจระบุไว้ข้างล่างบันทึกสั้นดัง
ตัวอย่างที่4
ตัวอย่างที่4ระบุชื่อผู้รับด้านล่างข้อความ
INTEROFFICE MEMORANDOM
TO : ………………………
FROM : ……………..
SUBJECT : ……………….
DATE : ……………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
……………………………………………………………
TN/af
c.c. SujttraSukhunthamala, Sales/Sakolwan
Sanongkhun, Manager/ MalineeKhonkaen, P.R./
ParinyaYawincharn, Coordinator.
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ตัวอย่าง การบันทึกข้อความมี 2 ตัวอย่างได้แก่
ตัวอย่าง 1ไม่ระบุชื่อหน่วยงาน

-2-

MEMO
January 10, 2003

TO:
All New Teaching Staff
FROM:
Vice President for Academic Affairs
SUBJECT: January 20, Meeting
Please attend a meeting on January 20, at 9.00 a.m. at Phrachuang Bldg.
Room 204. Dr. ApichatTrisaeng will explain about the methods of measurement and
evaluation.

ตัวอย่างที่ 2ระบุชื่อหน่วยงาน
FACULTY OF AGRICULTURAL BUSINESS
INTEROFFICE MEMORANDUM
DATE :
April 5, 2003
TO :
Asst. Professor PongthepFukul
FROM :
Dr. ThepPongpanich, Dean
SUBJECT : Welcome (Dr. Robert Brown)
Dr. Robert Brown, a visiting lecturer from Washington State University,
is arriving tonight on flight TG 615 at 9.30 p.m. Please welcome him at Chiang Mai
Airport and take him to the Chiang Mai Orchid Hotel. We have made a reservation for
him for 2 weeks.
I would appreciate your taking care of Dr. Robert Brown during his 2weeks stay in
Chiang Mai.
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2.7.4 การรับฝากข้อความ(Message)
Message หมายถึงคาพูดหรือลายลักษณ์อักษรที่บุคคลที่หนึ่งฝากบุคคลที่สองไปยังบุคคลที่สาม
ข้อความโดยทั่วไปมีลักษณะสั้นๆซึ่งหมายถึงการใช้ถ้อยคาที่จาเป็นกระชับรัดกุมบุคคลผู้รับฝากข้อความ
จะต้องมีความระมัดระวังในการถ่ายทอดข้อความและข้อความนั้นต้องมีข้อมูลครบถ้วนตามจุดประสงค์
มีความชัดเจนและไม่มีการบิดเบือนหรือเสริมแต่งข้อมูลลักษณะของบันทึกประกอบด้วยวันหรือวันที่
และเวลาที่ลงบันทึกข้อน่าสังเกตก็คือไม่นิยมใช้ salutation และ complimentary close เพราะไม่ใช่การ
เขียนจดหมาย ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในข้อความได้แก่ ชื่อผู้ฝากข้อความ วิธีการฝากข้อความ จุดประสงค์ของ
ผู้ฝากข้อความ ชื่อผู้รับฝากข้อความ
2.7.4.1 การเขียนข้อความมี 2 ประเภท คือ
1. ถามข้อมูล (Asking for Information)
ตัวอย่างที่ 1 บันทึกข้อความที่ไม่เป็นแบบฟอร์ม

5 May 3.30 p.m.
Miss Tomoko,
A man called David rang to ask if you could meet him in
Bangkok next week. He will call back tomorrow at 10 a.m.
Butsabamintra

ตัวอย่างการบันทึกข้างต้นนี้เป็นการเขียนบันทึกข้อความลงในกระดาษบันทึกธรรมดา ที่ไม่ได้มี
แบบฟอร์ม
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ตัวอย่างที่ 2บันทึกข้อความแบบเป็นกันเอง

Friday 4.00 p.m.
Marsha,
Your friend, Mr. Sawit, rang to ask you about the sight – seeing
program tomorrow.
Don’t forget to call him back.
Daeng

ตัวอย่างการเขียนบันทึกข้อความข้างต้นนี้แสดงถึงความสนิทสนมเป็นกันเองระหว่าง Marsha
และDaengเนื่องจากผู้บันทึกลงชื่อเล่นของตนเอง นอกจากนี้Daengยังใช้สานวน Don’t’ forget to call
him back แทน It is important that you call him ซึ่งถือว่าเป็นทางการและสุภาพกว่า
ตัวอย่างที่ 3บันทึกข้อความทางโทรศัพท์ที่มีแบบฟอร์ม

TELEPHONE MESSAGE
TO : Miss Calorine
Date : 10 June 2002
From : Mr. Christopher
Time : 8.30 a.m.
Message :
Please inform him about the criteria in choosing job
applicants. Contact : 878903
Message taken by : Pornthip

ตัวอย่างการเขียนบันทึกข้อความข้างต้นนี้ เป็นการใช้แบบฟอร์มบันทึกข้อความทางโทรศัพท์
(Telephone slip) ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในบางองค์กร
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2. ขอร้อง (Request)
ตัวอย่าง บันทึกข้อความขอร้อง

5 May 1.30 p.m.
Mr. Eric,
Miss Rosemary rang you to pick her up today at the airport
flight No. T.G. 141 at 5.30 p.m.
It is essential that you call her back.
Pitsawas

จากตัวอย่างของจดหมายทั้งสองประเภทนี้สามารถสังเกตได้ว่าประโยคแรกเป็นประโยค
tenseดังนั้นกริยาที่แปลว่าโทรศัพท์จึงต้องอยู่ในรูปแบบของ past tense

past
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2.7.4.2 สานวนที่ใช้ในการเขียนข้อความ
ในการเขียนข้อความ ต่างๆจะต้องใช้ถ้อยคาที่กระชับรัดกุมและระมัดระวังในการถ่ายทอด
ข้อความและจะต้องมีข้อความที่ครบถ้วนตามจุดประสงค์มีความชัดเจนไม่บิดเบือน เช่น

First sentence
1. Miss Claire of Bernard Shaw Company called.
2. Please call Miss Claire back on ………………………..หมายเลขโทรศัพท์…..
3. A woman called Claire rang to ………………………...จุดประสงค์…………..
4. Miss Claire / She called to ask for ……………………..จุดประสงค์…………..
5. She phoned to ask it you could (possibly) ……………..ข้อความ……………..
6. Miss Claire / She would like to ………………………...จุดประสงค์………....
7. She rang to tell you that ………………………………...ข้อความ…………….

Last sentence
1. Could you (possibly) call him / here/ back.
2. It is important that you call her / him back.
3. It is essential that you phone her / him back.
4. He / She wants you to call her / him back.
5. He / She wonders if you ………………………………….ข้อความ………………..
6. He / She would like you to ……………………………….ข้อความ…………….….

34

2.7.5การเขียน E-mail ที่ใช้ในธุรกิจ
E-Mail (Electronic Mail) คือ จดหมายอิเลคทรอนิกส์ ที่ใช้รับส่งกันโดยผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์บางแห่งใช้เฉพาะภายใน บางแห่งใช้เฉพาะภายนอกองค์กร (สาหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่
มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคือ internet) การใช้งานก็เหมือนกับเราพิมพ์ข้อความในโปรแกรม word จากนั้น
ก็คลิกคาสั่ง เพื่อส่งออกไป โดยจะมีชื่อของผู้รับ ซึ่งเราเรียกว่า Email Address เป็นหลักในการรับส่ง
คงไม่มีใครปฏิเสธว่า ปัจจุบัน e-mail ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของคนเราอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัฒน์ ที่มีการติดต่อสื่อสารข้ามประเทศกันเป็นว่าเล่น การเขียน e-mail ด้วย
ภาษากลางอย่างภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่คนไทยส่วนใหญ่มักจะเขียน e-mail ตามความ
เคยชินของแต่ละคน โดยไม่ได้สนใจว่าตนเองใช้ภาษาถูกต้องหรือไม่หรือบ้างก็ใช้วิธีครูพักลักจา คือเมื่อ
เห็นรูปประโยคที่สละสลวยจาก e-mail ของเจ้าของภาษาก็จดจามาประยุกต์ใช้กับการเขียน e-mail ของ
เราซึ่งเป็นวิธีที่ดีประโยคที่เจ้าของภาษานิยมใช้เขียน e-mail เพื่อให้คุณได้จดจาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ภาษาเขียนของคุณจะได้สละสลวยมีความเป็นมืออาชีพเวลาติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ
รายละเอียดของการเขียน

E-mail มีดังนี้

-

ชุดคาสั่งในหน้าการใช้งาน E-mail

-

โครงสร้างของการเขียน E-mail

-

ตัวอย่างการใช้ E-mail ในบริษัท
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2.7.5.1 ชุดคาสั่งในหน้าการใช้งาน E-mail
ชุดคาสั่งต่างๆที่อยู่ในหน้า E-mail นั้น มักจะเป็นภาษาอังกฤษเราสามารถเข้าใจคาสั่งเหล่านี้ได้
หากเราเรียนรู้ความหมายและวิธีใช้คาสั่งต่างๆ คาสั่ง หรือ รายละเอียดเหล่านี้
ตารางที่ 2.2 ชุดคาสั่งในหน้าการใช้งาน E-mail
คาศัพท์
Electronic mail
E-mail Address
Inbox
Outbox
Sent Item
Delete Items

คาย่อ
E-mail

Drafts
ComposeหรือNew Mail
Subject
Address Book
Reply
Forward
To
Carbon copy

Re
Fw

Blind carbon copy

Bcc

Send
Save now

Cc

ความหมาย
จดหมายอิเลคทรอนิคส์ที่ร่อนส่งกันไปมาในอินเตอร์เน็ต
ที่อยู่ทางอีเมล์ คล้ายๆกับที่อยู่ที่จ่าบนหน้าซองจดหมายทั่วๆไป
กล่องหรือที่สาหรับเก็บอีเมล์ที่มีผู้ส่งเข้ามา
กล่องหรือที่เก็บอีเมล์ที่กาลังจะส่งออกไปหาผู้อื่น
กล่องที่เก็บอีเมล์ที่เราเคยส่งออกไปหาผู้อื่นแล้ว
กล่องหรือที่เก็บอีเมล์ ที่ได้ทาการลบทิ้งจาก Inbox แต่ยังเก็บ
สารองไว้อยู่
กล่อง หรือที่เก็บอีเมล์สาหรับใช้เก็บอีเมล์ต่าง ๆ ชั่วคราวซึ่ง
อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้
จะเป็นการส่งอีเมล์ใหม่ ไปหาผู้อื่น
หัวข้อของอีเมล์ที่เราจะเขียนหรือส่งออกไป
รายชื่อของอีเมล์ต่าง ๆ ที่เราสามารถเก็บไว้ เพื่อให้นามาใช้งาน
ได้ง่ายขึ้น
การส่งตอบจดหมายกลับไปยังผู้ส่ง
ส่งไปทั้งต้นฉบับ
ที่อยู่ของบุคคลที่รับจดหมาย
สาหรับใส่ที่อยู่ของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสนใจในข้อความใน
จดหมาย
สาหรับใส่ที่อยู่ของผู้รับจดหมายคนอื่นโดยที่ผู้รับแต่ละคนไม่
สามารถรู้ได้ว่ามีใครบ้างที่ได้รับจดหมายฉบับนี้
การส่งจดหมาย
เป็นการบันทึกเมื่อเราเขียน E-mail ไม่เสร็จโดย E-mail นั้นๆจะ
ไปอยู่ใน Draft
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รูปที่ 2.1 ชุดคาสั่งE-mail
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2.7.5.2โครงสร้างของการเขียนE-mail
การเขียนอีเมล์ไม่ว่าจะสาหรับธุรกิจ หรือเหตุผลทางสังคม โดยทั่วไปมักเขียนปะปนกันระหว่าง
การเขียนอย่างเป็นทางการ (Formal) ที่มักใช้จดหมาย และไม่เป็นทางการ (Informal) e-mail ส่วนใหญ่จะ
เป็นการเขียนที่อยู่ในรูปแบบกลางๆ (Neutral) หรือไม่เป็นทางการ (Informal) แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาให้
เหมาะสมกับผู้รับด้วยว่าเป็นใคร
เนื้อหาใน E-mail ที่เป็นภาษาอังกฤษไม่จาเป็นต้องใช้ถ้อยคาที่สละสลวย แต่สุภาพ กระชับ และ
สามารถทาให้เข้าใจง่ายและรวดเร็ว โดยมีโครงสร้างต่อไปนี้

1.ชื่อเรื่อง (Subject)
2. คาทักทาย (Greeting)

3. เนื้อหา (Content)

4.สรุป (Conclusion)
5.การลงท้าย(Closing)
6.การลงชื่อ (Signature)

รูปที่ 2.2 โครงสร้าง E-mail
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1. ชื่อเรื่อง (Subject)
หลักในการเขียนถ้าเป็น Subject ใหม่ – ตั้งเป็นวลีหรือประโยคสั้นๆเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรา
ต้องการสื่อเช่น
- Request for …………………………………………………
- Meeting on date ……………………………………………
- Seminar on …………………………………………………
- Dinner Talk by Mr. P. Brown
- Good to Learn
1.1กรณีตอบเรื่องที่เขาเขียนมาให้ Re: ชื่อเรื่องเดิมเช่น
- Re: Welcome at the airport
1.2 กรณีมีการแนบเอกสาร Attached ให้ระบุลงในชื่อเรื่องเช่น
- Change of plan plus attached file
1.3 กรณีE-mail ฉบับนี้มีการส่งต่อมา Forward จะมีคาว่า Fw: ที่ชื่อเรื่อง
- Fw:Reservation
2. คาทักทาย (Greeting)
เป็นคาที่ใช้ทักทายผู้ที่ตอบรับ
E-mail ของเราคล้ายกับคาว่าเรียน ที่ใช้ในจดหมาย โดยหลังชื่อ
จะต้องตามด้วยเครื่องหมาย จุลภาค (, Comma) เสมอ และคาทักทายมีทั้ง เป็นทางการ (Formal) และไม่
เป็นทางการ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยใช้ Dear ตามด้วยคานาหน้าชื่อ
Dear Mr.
(สาหรับผู้ชาย)
Dear Mrs. (สาหรับผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว)
Dear Miss. (สาหรับผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงาน)
Dear Ms. (สาหรับผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงาน หรือไม่ทราบสถานภาพสม
รส)และ
ตามด้วยชื่อคนและนามสกุลหรือ นามสกุล เช่น
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ตารางที่ 2.3คาทักทาย
Formal
ถ้ารู้จักชื่อ
Dear Mr/Ms/Mrs/Miss Sun,
Dear Mr.HalimeBattal,
Dear Ms.PhojaneeKalapak,
Dear Ms. RungnapaYolprasarn,
Dear Mrs. Agnes Charlotte Bickart,
ถ้าไม่รู้จักชื่อ
Dear Sir or Madam,
ถ้าส่งถึงหลายคนพร้อมกัน Dear All,
Dear Colleague,
ไม่สามารถระบุชื่อผู้รับได้ To Whom It May Concern,
ให้ใช้ Dear+ตาแหน่ง/ชื่อ Dear Sales Manager,
คณะ/องค์กร
Dear Customer,
Dear member or Metropolis,
หมายเหตุ:ห้ามใช้ “Dear + ชื่อบริษัท” เช่น “Dear X company

Informal
Hi Sun
Hello John
John
KhunMalee
P’Ming
N’Tong
Dear John

40

3. เนื้อหา (Content)
ข้อความของจดหมายซึ่งเป็นส่วนที่สาคัญที่สุดของจดหมาย เพราะเป็นการสื่อความประสงค์
ระหว่าง โดยข้อความในจดหมายปกติแล้วจะแบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่
 ความนา ซึ่งเป็นการแสดงการแนะนาตัวหรือการบอกสาเหตุที่จะเขียนใน E-mail เช่น
ตัวอย่าง การอ้างเหตุผลที่ที่เขียนมา (Reason for Writing)
I am writing in connection with…………………………..…..ฉันเขียนมาเกี่ยวกับ
I am writing with regard to………………………………...….ฉันเขียนมาเกี่ยวกับ
In reply to your e-mail, here are……………………………....เพื่อตอบ e-mail ของคุณ, นี่คือ
Your name was given to me by ………………………………ฉันได้ชื่อของคุณมาจาก
We would like to point out that…………………………….…เราอยากจะชี้แจงว่า
 เนื้อความ บอกวัตถุประสงค์ถึงเรื่องที่เขาเขียนมา หรืออาจบอกสิ่งที่จะแนะส่งไปยัง
ผู้รับ การขอข้อมูล และ การให้ข้อมูล เช่น
ตัวอย่าง การอ้างถึงเรื่องที่เขาเขียนมา
-

Please refer to your email regarding +ชื่อเรื่อง………………………………
Regarding หรือConcerning (เกี่ยวกับ) + ชื่อเรื่อง …………………………..
Thank you for your email of………………………………………………...
Re your email ……………………………………………………………….
I apologize for not getting in contact with you before now. -กรณีตอบช้า
Sorry for late reply – กรณีตอบช้า

41

ตัวอย่าง การแนบเรื่อง/ส่งfile (Attachment)
- Please find the attachment.
- Please find the attachment herewith.- ความหมายคล้าย “ตามเรื่อง/เอกสารแนบพร้อม
นี”้
- I am pleased to attach herewith the annual report for………………………………….
- Please kindly find out attached file of…………………………………………………..
- I’ve attached…. ………………………………………………………………………..
- Please find attached report.
- Please see attached file.
- I’m sending you ……………………. as a pdf file.
- Here is the …………………………. you wanted.
- See attached.

ตัวอย่าง การขอข้อมูล (Asking for information)
-

Could you give me some information about …………………………………………
I would like to know ………………………………………………………………...
I’d be grateful if you could ………………………………………………………….
Could you please send me ………………………………………………………….
Could you please hand/ forward me…………………………………………………
Please send me ……………………………………………………………………..
I’d appreciate your help on this.
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ตัวอย่าง การให้ข้อมูล (Giving Information)
-

I’m writing to let you know that………………………….
We are able to confirm that……………………………….
I am delighted to tell you that …………………………….
We regret to inform you that………………………………
Unfortunately,

4. สรุป (Conclusion)
เป็นการเขียนขอบคุณ หรือ บอกความมุ่งหวังในอนาคต
-

I am looking forward to seeing you in the near future.
I will prepare it accordingly.-กรณีบอกว่าจะเตรียมการตามที่เขาขอหรือที่สัญญากันไว้
Thank you for your cooperation.
Thank you for your kind assistance.
Thank you for your help.
Please do not hesitate to contact us again if you require any further information.
Please feel free to contact me.
Talk to you soon.
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5. การลงท้าย (Closing)
เป็นการแสดงความนับถือ แก่ผู้ที่ได้รับ E-mail โดยหลังการลงท้ายจะต้องตามด้วยเครื่องหมาย
จุลภาค (, Comma) เสมอ เช่น
-

Regard,
ขอแสดงความนับถือ
Kind regards,
ขอแสดงความนับถือ
Best regards,
ขอแสดงความนับถือ
With kind regards,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Yours sincerely, Sincerely yours, ด้วยความจริงใจ
With kind regards,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Yours faithfully,
ขอแสดงความนับถือ
Best wishes,
ด้วยความปรารถนาดี
Very truly yours,
ขอแสดงความนับถือ
With best regards,
ด้วยความนับถือ

หมายเหตุ :
ถ้าขึ้นต้นด้วย

Dear Sir or Madam

ต้องลงท้ายด้วย

Yours faithfully

ถ้าขึ้นต้นด้วย

Dear Mr/Ms /Mrs/MissSmith

ต้องลงท้ายด้วย

Yours sincerely

ถ้าขึ้นต้นด้วย

Dear John

ต้องลงท้ายด้วย

Best wishes
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6. การลงชื่อ(Signature)
การลงชื่อทั้งที่มีนามสกุล และ ไม่มีนามสกุล และต้องการให้เขาทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเรา
จะใส่ชื่อตาแหน่งที่อยู่โดยพิมพ์ชิดด้านซ้ายท้ายการลงชื่อเช่น
ตัวอย่าง การลงชื่อแบบมีนามสกุล ตัวอย่าง การลงชื่อแบบไม่มีนามสกุล

Sirinee Milindasuta
Industrial Technical Officer Level 8
Department of Industrial Promotion
Ministry of Industry
Rama 6 Road, Rajthevi District
Bangkok 10400, Thailand
Tel: +66 2…..
Fax: +66 2……
email :sirinee@dip.go.th
http://www.dip.go.th
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ตัวอย่างการใช้ E-mail ในการติดต่อสื่อสารระหว่าง 2 บริษัท โดยผู้จัดทาได้ยกตัวอย่างE-mail 4 ตัวอย่าง
- จดหมายยืนยันหรือย้าเตือนความจาการสั่งซื้อสินค้า
- จดหมายตอบกลับการยืนยันจากผู้ขาย
- จดหมายร้องเรียนจากลูกค้า
- จดหมายตอบการร้องเรียนจากลูกค้า
ตัวอย่างที่ 1 จดหมายยืนยันหรือย้าเตือนความจาการสั่งซื้อสินค้า (Reminding or Confirming letter)

Dear K.Thakkie,
Good morning K.Thakkie. How are you?
According to our last meeting on 13 May 2010, I would like to remind
you one more time about our first delivery as follows
1. Part name: Side door A/C, Quantity ordered is 3,000 pcs and
2. Part name: Bumper A/C, Quantity ordered is 3,000 pcs
All these parts name will be delivered to us on 20 May 2010.
I would like to confirm with you if this is our same understanding and
we are looking forward to hearing from you.
Best regards,
AbbieGoda
Managing Director
11/63 Moo4 T.BanlamungA.BanlamungChonburi
Tel : 038 234567
Fax : 038 234567
Email : abbie@kkt.com
http://www.kkt.com
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ตัวอย่างที่ 2 จดหมายตอบกลับการยืนยันจากผู้ขาย (Confirming letter)

Dear K.Abbie,
Good afternoon. How have you been?
According to your email, we have the same understanding about the order. We are preparing this
and it will be delivered to you on 20 May 2010 early morning.
We are sure that the goods will be sent to you with good care.
Best regards,
Thakkie Devi
Plant manager
110 Moo4 T.BanlamungA.BanlamungChonburi
Tel : 038 234534
Fax : 038 234534
Email : thakkie@mmmt.com
http://www.mmmt.com
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ตัวอย่างที่ 3 จดหมายร้องเรียนจากลูกค้า (Complaint letter)

Dear K.Thakkie,
Thank you very much for your deliver. We received them on time but there is just a small
problem that we would like to inform you. There are some dirty on the goods and this becomes
our extra process to clean before our next process.
This is just a small problem but it is not expected to happen here so we would like you to add
more process or find some ways to make sure that the products are clean enough before packing
and sending out to us.
We also want to know your action in report. It would be great if you could finish it very soon. We
hope you can seek a good way to solve the problem.
Best regards,
AbbieGoda
Managing Director
11/63 Moo4 T.BanlamungA.BanlamungChonburi
Tel : 038 234567
Fax : 038 234567
Email : abbie@kkt.com
http://www.kkt.com

48

ตัวอย่างที่ 4 จดหมายตอบการร้องเรียนจากลูกค้า (Complaint letter)

Dear K.Abbie,
Thank you very much for your email. And we would like to say sorry and apologise for our
mistake. This should not have happened and should have been rechecked before delivered.
Thank you again for your suggestion. We are having a meeting to seek the way to end this
problem. We will inform you one more time soon about our action on this.
If you don't mind, we can send some of our people to help you sort out and clean the goods. If
you are ok with this, we will go to your place today afternoon.
I have to say so sorry about this one more time.
Best regards,
Thakkie Devi
Plant manager
110 Moo4 T.BanlamungA.BanlamungChonburi
Tel : 038 234534
Fax : 038 234534
Email : thakkie@mmmt.com
http://www.mmmt.com
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2.7.5.3 คาย่อที่นิยมใช้ใน E-mail
ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจทาให้ทุกคนต่างก็ต้องทาอะไรอย่างรวดเร็ว คนที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ก่อนมักจะเป็นผู้ได้เปรียบทางการค้า แต่ในปัจจุบัน
อินเทอร์เน็ต ช่วยให้การติดต่อสื่อสารง่ายและรวดเร็วขึ้น เพียงเราส่ง E-mail ถึงกันซึ่งมักจะ
นิยมใช้คาย่อ เพื่อความรวดเร็ว และเป็นที่เข้าใจในระดับสากล
ตารางที่ 2.5 คาย่อที่นิยมใช้ใน E-mail
ASAP
AAMOF
BBL
B4
CU
EZ
2U2
GF
BF
P.S.
LTNS
JIC
Thks&Rgrds
Ie
at the mo
attn
pls
w/e

As Soon as Possible
As a Matter of Fact
Be Back Later
Before
See You
Easy
To You Too
Girl friend
Boy friend
Post script
Long Time no See
Just in case
Thanks and Regards
In other words
At the moment
Attention
Please
weekend
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บทที่ 3
สรุปผลการปฏิบัติงาน
3.1 สรุปผลการปฏิบัติงาน
จากการที่ผู้จัดทาได้ปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกันคุณภาพ Quality Assurance แผนก Plant
Operation Beverage ที่บริษัท มาลี สามพราน จากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2556 ถึง วันที่
21 มิถุนายน 2556 ทาให้ผู้จัดทาได้รับความรู้และความเข้าใจในการทางานนับเป็นประสบการณ์ที่มีค่ายิ่ง
เพราะเป็นการเรียนรู้ที่แตกต่างจากการเรียนรู้ในบทเรียน และทาให้ผู้จัดทาได้มีโอกาสใช้ความรู้ที่ผู้จัดทา
ได้เรียนมาเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารด้านต่างๆ เช่น การเขียนวาระการประชุม การเขียนรายงานการ
ประชุม บันทึกสั้น การรับฝากข้อความ และ การรับส่ง E-mail มาใช้กับการทางานจริง
ดังนั้นผู้จัดทาจึงได้จัดทา เรื่อง “การสื่อสารเชิงการเขียนในที่ทางาน: บริษัทมาลี สามพราน
จากัด (มหาชน)” เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่ปฏิบัติงาน

3.2 ปัญหาที่พบในการทาโครงงาน
3.2.1 การรวบรวมข้อมูล วาระการประชุม รายงานการประชุม บันทึกสั้น การรับฝากข้อความ
และ การรับ ส่ง E-mail มีรายละเอียดมากต้องใช้เวลานาน แต่ระยะเวลาในการรวบรวมและศึกษามีจากัด
3.2.2 ในการรวมรวมและเรียบเรียงข้อมูลมีความยุ่งยาก และ ซับซ้อนเพราะข้อมูลที่ได้ต้องให้
สอดคล้องกับรูปแบบการติดต่อสื่อสารของสถานประกอบการ
3.3 ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากการจัดทาโครงงานมีเวลาจากัด เพราะข้อมูลในการศึกษามีรายละเอียดมากและการ
เรียบเรียงข้อมูลเพื่อนามาจัดทารูปเล่มโครงงานต้องใช้ระยะเวลานาน ดังนั้นเพื่อให้การจัดทาโครงงานให้
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากที่สุดจึงควรเพิ่มระยะเวลาในการดาเนินงานให้มากกว่านี้

51

บรรณานุกรม
บริษัท มาลี สามพราน จากัด (มหาชน) [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก:
http://www.malee.co.th (วันที่ค้นข้อมูล 15 มีนาคม 2556)
การเขียน e-mail [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก:
http://kcenter.dip.go.th/Portals/0/cop01.pdf (วันที่ค้นข้อมูล 21 มีนาคม 2556)
http://www.speakenglish.co.uk/phrases/writing_letters_and_emails?lang=th(วันที่ค้นข้อมูล 21 มีนาคม
2556)
http://www.lang-koff.com/Email_writing.htm(วันที่ค้นข้อมูล 21 มีนาคม 2556)
http://baybayye.blogspot.com/2013/02/e-mail.html(วันที่ค้นข้อมูล 21 มีนาคม 2556)
http://www.khukhan.ac.th/e-mail/learn1.html(วันที่ค้นข้อมูล 21 มีนาคม 2556)
การเขียน Agendaบันทึกสั้น วาระการประชุม การรับฝากข้อความ บันทึกข้อความ [ออนไลน์] เข้าถึงได้
จาก
http://coursewares.mju.ac.th:81/e-learning46/ba404/elearning/textPDF/unit6.pdf(วันที่ค้นข้อมูล 21
มีนาคม 2556)
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