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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 บริษทั แปซิฟิค หอ้งเยน็ จ  ำกดั เป็นบริษทัที่ใหบ้ริกำรลูกคำ้ ขนส่งและจดัเก็บสินคำ้ในรูปแบบ
ระบบคลงัสินคำ้อุตสำหกรรมแบบครบวงจรและจดัระบบคลงัสินคำ้อตัโนมตัิ (โลจิสติกส์)  ซ่ึงบริษทั  

แปซิฟิค หอ้งเยน็ จ  ำกดั น้ีเป็นหน่ึงในบริษทัที่ถือหุน้เดียวกนักบับริษทั เจดบัเบิ้ลยดีู อินโฟโลจิสติกส์ 
จ  ำกดั (มหำชน) ที่อยูใ่นตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงผูจ้ดัท  ำไดฝึ้กปฏิบติังำนสหกิจในแผนก  

(CS : Customer Service) หรือ กำรบริกำรลูกคำ้ มีหนำ้ที่รับสำยโทรศพัทลู์กคำ้ ตอบค ำถำมลูกคำ้ รวมไป

ถึงกำรจดักำรเอกสำร กรอกขอ้มูลใบเบิก/ใบฝำกสินคำ้และแปลคูมื่อ ซ่ึงจำกกำรวเิครำะห์กำรท ำงำนของ
ส่วนงำนแผนกน้ีไม่มีอะไรซบัซอ้นมำก แต่ส่วนใหญ่มกัจะมีปัญหำเก่ียวกบักำรใชภ้ำษำองักฤษ  เช่น 

กำรพดูคุย ติดต่อส่ือสำร กำรตอบค ำถำมลูกคำ้  ควำมเขำ้ใจในภำษำองักฤษ  และพนกังำนที่ใช้

ภำษำองักฤษไดท้ีมี่นอ้ย จำกปัญหำเหล่ำน้ี อำจจะท ำใหเ้สียโอกำสที่ไดรั้บลูกคำ้ใหม่ๆ  และในขณะน้ี
โรงงำนไดส้ร้ำงอำคำรใหม่เพิม่เติม ในกำรจดัเก็บสินคำ้และไดมี้กำรลงเคร่ืองระบบเทคโนโลยใีหม่ ซ่ึง

คู่มือที่ใชน้ั้นเป็นคู่มือภำษำองักฤษ  

ดงันั้นเพือ่แกไ้ขปัญหำดงักล่ำว และช่วยใหพ้นกังำนเขำ้ใจในคู่มือเทคโนโลยใีหม่ไดดี้มำกขึ้น  

ผูจ้ดัท  ำจึงไดจ้ดัท ำโครงงำน “คู่มือ Mobile Racking System ESX ฉบบัภำษำไทย” ซ่ึงเน้ือหำในเล่มน้ีจะ

เก่ียวกบักำรแปลคู่มือ กำรใชง้ำนระบบเทคโนโลยน้ีีซ่ึงเป็นกำรสร้ำงประโยชน์ใหก้บัพนกังำนที่ตอ้งกำร
ศึกษำกำรและใชง้ำนระบบเทคโนโลยน้ีี ในกำรท ำงำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและถูกตอ้งแม่นย  ำ 

1.2 วัตถุประสงค์ในกำรท ำโครงงำน 

 1.2.1 เพือ่เป็นกำรสร้ำงควำมเขำ้ใจในกำรแปลคู่มือเล่มน้ีจำกภำษำองักฤษเป็นภำษำไทย 

 1.2.2 เพือ่ศึกษำขั้นตอนกำรใชง้ำนระบบอยำ่งถูกวธีิจำกคู่มือ 

1.2.3 เพือ่ใหพ้นกังำนเขำ้ใจในคู่มือเทคโนโลยใีหม่ไดดี้มำกขึ้น    
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน  

 โครงงำนน้ีเก่ียวกบักำรแปลคู่มือ Mobile Racking System ESX  

 1.3.1 แปลคู่มือ Mobile Racking System ESX จำกภำษำองักฤษเป็นภำษำไทย 

 1.3.2 อธิบำยกำรใชง้ำน และค ำเตือนต่ำงๆ จำกวธีิกำรใชง้ำน 

ขอบเขตระยะกำรท ำโครงงำน ตั้งแต่ วนัองัคำรที่ 14 พฤษภำคม 2562 ถึง วนัศุกร์ที่ 30 สิงหำคม 2562 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1.4.1 พนกังำนที่ไดอ่้ำนคูมื่อ Mobile Racking System ESX ฉบบัภำษำไทย และมีควำมเขำ้ใจใน
กำรใชง้ำนระบบเทคโนโลยน้ีี และใชง้ำนระบบไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพถูกตอ้งแม่นย  ำ 

 1.4.2 พนกังำนสำมำรถน ำเล่มคูมื่อฉบบัแปลน้ีไปถ่ำยส ำเนำเพือ่แจกใหก้บัพนกังำนที่ตอ้งกำร
เรียนรู้ระบบเทคโนโลยน้ีี เพือ่สร้ำงควำมเขำ้ใจและเรียนรู้ระบบไปในทิศทำงเดียวกนั 
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บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 การจดัท าโครงงานหวัขอ้ “แปลคู่มือ Mobile Racking System ESX” ผูจ้ดัท  าไดน้ าหลกัการ

และทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาและด าเนินการดงัน้ี 

2.1 แปล   

     2.1.1 ความหมายของการแปล 

พจนานุกรมฉบบัราชบญัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ “แปล” ไวด้งัน้ี 

2.1.1.1 ถ่ายความหมายจากภาษาหน่ึงมาเป็นอีกภาษาหน่ึง, ท าให้เขา้ใจความหมาย    

     นักแปลที่มีช่ือเสียง ได้ให้ความหมายของการแปลไว้ ดังนี้ 

2.1.1.2 Eugene A. Nida กล่าววา่ การแปลประกอบขึ้นดว้ยการเขียนขอ้ความในภาษาที่จะ

แปลใหมี้ความหมายเท่าเทียมเป็นธรรมชาติมากที่สุด ทั้งในดา้นความหมายและในดา้นลีลาการเขียน 

2.1.1.3 Katherine Barnwell กล่าววา่ การเล่าเร่ืองในภาษาใหม่ โดยใชไ้วยากรณ์และศพัท์

ส านวนซ่ึงเป็นธรรมชาติในภาษาใหม่ 

2.1.1.4 The Merriam – Webster Dictionary, 1974 กล่าววา่ การแปลประกอบขึ้นดว้ยการ
เปล่ียน From หน่ึงเป็นอีก From หน่ึงเพือ่ที่จะเปล่ียนเป็นภาษาของตนเอง หรือเปล่ียนเป็นอีก 

ภาษาหน่ึง 

2.1.1.5 A.F. Tytler กล่าววา่ เป็นการถ่ายทอดคุณค่าของงานภาษาตน้ฉบบัออกมาเป็นอีก
ภาษาหน่ึงอยา่งสมบูรณ์ โดยมีความเขา้ใจและถ่ายทอดความรู้สึกไดอ้ยา่งลึกซ้ึง 

        2.1.2 ประเภทของการแปล 

การแปลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

2.1.2.1 การแปลแบบค าต่อค  าเพือ่คง From ของภาษาตน้ฉบบัไวน้ั้นเราเรียกวา่ Liter 

Translation การแปลเช่นน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา From ของภาษาตน้ฉบบั ซ่ึงอาจหมายถึงค า 
การเรียงล าดบัค  า อนุประโยค ประโยค ส่วนขยายต่างๆ เป็นตน้ ท าใหผู้ท้ี่ศึกษาสามารถเรียนรู้ From 

ของภาษาตน้ฉบบัได ้
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2.1.2.2 การแปลตามความหมาย (Meaning) เป็นการถ่ายทอดความหมายจากตน้ฉบบัใหเ้ป็น

ภาษาที่สละสลวยในภาษาที่สอง บางคร้ังเราเรียกการแปลแบบน้ีวา่ การแปลอยา่งมีส านวน (Idiomatic 
Translation) 

การที่ผูแ้ปลจะประสบความส าเร็จในงานแปลนั้น ควรมีลกัษณะ 4 ประการ 

2.1.2.3 ความชัดเจน คือ ภาษาที่มีลกัษณะกระชบัความ แสดงความคิดเดียวไม่ก ากวมชวนให้

ตีความไดห้ลายแง่มุม ส่ิงที่จะช่วยภาษาไดช้ดัเจนไดดี้ที่สุด ก็คือ การรู้จกัเลือกใชค้  าคุณศพัท ์และการ

วางที่ที่เหมาะสม 

2.1.2.4 ความเหมาะสม คอื ผูแ้ปลเลือกใชลี้ลาการเขียนไดส้อดคลอ้งกบัลกัษณะทางเร่ืองที่

แปล ลีลาการเขียนก็ควรมีลกัษณะสั้นๆ ไม่ใชค้  าหรูหรา ไม่ใชส้ านวนออ้มคอ้ม เพราะจะท าให้
ความคิดเสียรูป หรือเปล่ียนทิศทางไปได ้

2.1.2.5 ความเรียบง่าย คือ จะใชภ้าษาที่เรียบๆ ธรรมดาๆ ใชค้  าง่ายๆ เขา้ใจง่าย เป็นที่รู้จกัและ

ยอมรับในหมู่ผูใ้ช ้

2.1.2.6 ความสมเหตุสมผล คือ แต่ละภาษายอ่มมีหลกัการความสมเหตุสมผลเป็นของตนเอง 

ถึงอยา่งไรก็ตาม ในภาษาเดียวกนัถา้ต่างค  ากนั กย็อ่มมีความสมเหตุสมผลต่างกนั 

2.1.3 ความส าคญัของการแปล 

ภาษาองักฤษเป็นภาษาที่น ามาถ่ายทอดเป็นภาษาต่างๆ มากที่สุดในโลก เพราะ แหล่งความรู้

สมยัใหม่มกัเขียนเป็นภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษจึงเป็นกุญแจส าคญัที่ใชเ้ปิดประตูเขา้สูโ้ลกแห่ง
ความรู้ ดงันั้น การแปลจึงมีความส าคญัตามไปดว้ย เพราะ จ าเป็นตอ้งถ่ายทอดขอ้มูลมาเป็นอีกภาษา

หน่ึง 

2.1.4 คุณสมบัติของนักแปลที่ด ี

2.1.4.1 ผูแ้ปลตอ้งเขา้ใจนยั (sense) และความหมาย (meaning) ของผูเ้ขียนตน้ฉบบัเป็นอยา่งดี

วา่ผูเ้ขียนมีจุดประสงคอ์ยา่งไร ตอ้งการจะใหอ้ะไรกบัผูอ่้าน เพือ่จะไดถ่้ายทอดจุดประสงคน์ั้น ๆ ไป
ยงัผูอ่้านฉบบัแปลไดถู้กตอ้ง 

2.1.4.2 ผูแ้ปลตอ้งมีความรู้ทั้งภาษาตน้ฉบบัและภาษาฉบบัแปลอยา่งดีเยีย่ม เพือ่จะใหแ้ปลได้

อยา่งถูกตอ้ง 
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2.1.4.3 ผูแ้ปลควรพยายามเล่ียงการแปลค าต่อค  าอยา่งที่สุด มิฉะนั้น จะท าใหผู้อ่้านฉบบัแปล

ไม่สามารถเขา้ใจฉบบัแปลได ้

2.1.4.4 ผูแ้ปลควรใชรู้ปแบบของภาษาที่เป็นมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และใชก้นัทัว่ไป ไม่ใช่

คิดค  าสแลงใหม่ๆ ขึ้น หรือใชค้  าที่ไม่สุภาพ ไม่เป็นที่นิยม 

2.1.4.5 ผูแ้ปลตอ้งรู้จกัเลือกใชถ้อ้ยค  าส านวนที่เหมาะสม ใหถู้กตอ้งกบัความหมายตาม

ตน้ฉบบัและรักษาบรรยากาศ (tone) ของตน้ฉบบัไว ้

2.1.5 ความผิดพลาดในการแปล 

 ความผดิพลาดในการแปลสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท 

2.1.5.1 การแปลผดิ (Mistranslation) คือ การถ่ายทอดภาษาจากตน้ฉบบัเป็นภาษาปลายทางที่

มีความหมายผดิไปจากตน้ฉบบัที่น ามาแปล 

2.1.5.2 การแปลเกิน (Over Translation) คือ การเพิม่ขอ้ความทีไ่ม่ปรากฏในตน้ฉบบัลงใน

ฉบบัแปล โดยผูแ้ปลอาจมีเจตนาใหผู้อ้่านเขา้ใจถึงน ้ าเสียง อารมณ์ของเน้ือหาในตน้ฉบบัที่ชดัเจน
ขึ้น แต่หากพจิารณาตามหลกัความถูกตอ้งแม่นย  าของตน้ฉบบัแลว้ การแปลชนิดน้ีถือวา่เป็น

ขอ้ผดิพลาดประการหน่ึง 

2.1.5.3 การแปลขาด (Under Translation) คือ การแปลเน้ือหาจากตน้ฉบบัไม่ครบถว้น ทั้งน้ี
อาจเป็นเจตนาของผูแ้ปลในการแปลละไว ้เพราะส่วนที่ละนั้น ผูแ้ปลเห็นวา่ไม่ส่งผลต่อเน้ือความ

หรืออรรถรสของผูอ่้าน 

2.1.5.4 การเลือกใชค้  าที่ไม่เหมาะสม คอื การแปลค าจากตน้ฉบบัที่มีค  าเทียบเคียงในภาษา
ปลายทางหลายค า และอาจมีหลายความหมายไดเ้ช่นเดียวกนั 

 วธีิการแกปั้ญหา ผูแ้ปลควรศึกษาวฒันธรรมของเจา้ของภาษาตน้ฉบบัก่อน และศึกษา
โครงสร้างภาษาทั้งตน้ฉบบัและภาษาปลายทางอยา่งละเอียด รวมถึงศึกษาค าที่มีความหมายแฝง หรือ

การเลือกใชค้  าที่มีน ้ าเสียง อารมณ์หรือระดบัภาษาต่างๆ โดยการคน้ควา้จากพจนานุกรม สารานุกรม 

หรือสอบถามผูรู้้ ทั้งน้ีจึงไดเ้สนอวธีิการทดสอบคุณภาพงานแปล 3 วธีิ โดยเนน้หลกัความถูกตอ้ง
แม่นย  าตามตน้ฉบบั และเลือกใชค้  าที่มีความหมายถูกตอ้ง ตลอดจนการรักษาอรรถรสของตน้ฉบบัไว ้

ดงัน้ี 
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2.1.5.5 การแปลกลบั (Back Translation) คือ การน างานแปลที่ได ้ไปใหผู้รู้้ใชส้ านวนแปล

นั้น แปลกลบัไปเป็นภาษาตน้ฉบบัอีกคร้ัง เพือ่เทียบดูวา่ไดค้วามหมายถูกตอ้งตามตน้ฉบบัเดิมหรือไม่ 
การทดสอบคุณภาพงานแปลวธีิน้ีสามารถใชท้ดสอบงานแปลไดท้กุประเภท และเป็นวธีิที่นิยมใชก้นั

มากที่สุด 

2.1.5.6 การทดสอบความรู้ (Knowledge Testing) คือ การทดสอบโดยใหเ้จา้ของภาษาอ่าน

ตน้ฉบบั แลว้ทดสอบความรู้ผูอ่้านในเร่ืองที่อ่านจากตน้ฉบบัเดียวกนั อาจใชว้ธีิการตอบค าถามแลว้

บนัทึกผลไว ้จากนั้นใหผู้อ่้านอ่านฉบบัแปล แลว้ทดสอบความรู้ผูอ่้านฉบบัแปลดว้ยวธีิเดียวกบัที่ใช้
กบัผูอ่้าภาษาตน้ฉบบั สุดทา้ยคือน าผลทีไ่ดจ้ากผูอ้่านทั้ง 2 คนมาเปรียบเทียบ หากผลลพัธด์า้นความรู้

ความเขา้ใจของทั้ง 2 ไม่ต่างกนัมาก ถือวา่งานแปลช้ินนั้นใชไ้ด ้การทดสอบคุณภาพงานแปลวธีิน้ีนิยม

ใชใ้นงานแปลดา้นวชิาการ หรือการแปลคู่มือ 

2.1.5.7 การทดสอบดว้ยการปฏิบตัิ (Performance Testing) คือ มีลกัษณะคลา้ยกบัการทดสอบ

ความรู้ แต่เนน้การปฏิบติัตามเน้ือหาการแปลจริงๆ โดยใชท้ดสอบงานแปลคู่มือ ระเบียบขั้นตอน
ปฏิบติัการ โดยใหเ้จา้ของภาษาอ่านงานตน้ฉบบัแลว้ปฏิบติัตาม จากนั้นใหเ้จา้ของภาษาใชภ้าษา

ปลายทางอ่านฉบบัแปลแลว้ปฏิบติัตาม สุดทา้ยหากผลลพัธจ์ากเจา้หนา้ที่ทั้ง 2 คนท าไดถู้กตอ้งตาม

ขั้นตอนเหมือนกนัหมด แปลวา่คู่มือฉบบัแปลนั้นถูกตอ้ง 

2.2 คู่มือ 

     2.2.1 ความหมายของคู่มือ 

พจนานุกรมฉบบัราชบญัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ “คู่มือ” ไวด้งัน้ี  

2.2.1.1 ใชป้ระโยชน์ไดเ้หมาะใจ, ส าหรับประจ าตวั, เช่น อาวธุคู่มือ 

2.2.1.2 สมุดหรือหนงัสือที่ใหค้วามรู้เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงที่ตอ้งการรู้เพือ่ใชป้ระกอบ
ต ารา เพือ่อ านวยความสะดวกเก่ียวกบัการศึกษาหรือการปฏิบติัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือเพือ่แนะน า

วธีิใชอุ้ปกรณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง 

     2.2.2 ประเภทของคู่มือ 

จ าแนกออกไดเ้ป็น 4 ประเภท 

2.2.2.1 คู่มือช่วยปฏิบติังาน คือ เป็นหนงัสือที่ท  าหนา้ที่แนะแนวทาง แนะน า เช่น หนงัสือ
แนะน าอาชีพ คู่มือการปฏิบติังาน คู่มือซ่อมเคร่ืองจกัร เป็นตน้ 
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2.2.2.2 หนงัสือรวบรวมความรู้เบด็เตล็ด คือ เป็นหนงัสือที่ใหค้  าอธิบายในสาขาวชิาต่างๆ 

เช่น หนงัสือสิบที่เที่ยวเมืองรอง เป็นตน้ 

2.2.2.3 หนงัสือคู่มือ คือ เป็นหนงัสือที่ใหค้  าอธิบายและตีความหมายของเร่ืองราวเน้ือหาวชิา

ใดวชิาหน่ึง ในแง่มุมหลายๆดา้น 

2.2.2.4 หนงัสือที่ให้เร่ืองราวหรือเน้ือหาส าคญัโดยยอ่ คือ เป็นหนงัสือที่ใหค้วามรู้ในเร่ืองใด

เร่ืองหน่ึง เฉพาะเร่ืองที่ส าคญัโดยยอ่ 

     2.2.3 ประโยชน์ของคู่มือ 

2.2.3.1 ช่วยลดเวลาในการสอนงานพนกังาน  

2.2.3.2 ช่วยให้เกิดความสม ่าเสมอในการท างาน 

2.2.3.3 ช่วยเสริมสร้างความมัน่ใจในการท างาน 

2.2.3.4 ช่วยลดความขดัแยง้ที่อาจจะเกิดขึ้นในการท างาน 

2.2.3.5 ช่วยในการปรับปรุงงานให้เป็นไปตามแผนงาน 

2.2.3.6 ท าใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นแบบมืออาชีพ 

2.3 ความผิดพลาดในการท างาน 

 ความผดิพลาดในการท างานนั้น ส่วนมากจะเป็นปัญหาที่เกิดจากฝีมือมนุษย ์หรือที่เรียกวา่  
“Human Error” ที่เกิดจากการกระท าของมนุษยท์ี่ท  ามากเกินไป หรือนอ้ยเกินไป ที่ไม่ตอบสนองกบั

ระบบที่ท  างาน ท าใหก้ารท างานเกิดขอ้ผดิพลาด สามารถแบ่งได ้เป็น 2 ประเภท  

• ความผดิพลาดที่ไม่ไดต้ั้งใจ คือ เกิดจากการกระท าที่รู้เท่าไม่ถึงการ ท าใหเ้กิดอุบติัเหตุ หรือ

เหตุการณ์ที่ท  าใหร้ะบบการท างานนั้น ช ารุด เสียหายได ้

• ความผดิพลาดที่ตั้งใจให้เกิด คือ เกิดจากการตดัสินใจในการลงมือท าที่เช่ือวา่การกระท านั้น

ถูกตอ้ง แลว้ท าใหเ้กิดผลเสียต่อระบบงาน หรือช ารุด เสียหายได ้

     2.3.1 ปัจจัยที่ท าให้เกิดผลกระทบต่อการท างาน 

 แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท 
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2.3.1.1 ปัจจยัภายใน คือ เกิดจากองคป์ระกอบภายในตวัพนกังานที่ส่งผลออกมาตอ่การ

ท างาน เช่น การฝึกอบรม, ทกัษะ, ประสบการณ์, บุคลิกภาพ, สภาวะทางอารมณ์ เป็นตน้ 

2.3.1.2 ปัจจยัภายนอก คือ เกิดจากองคป์ระกอบภายนอกตวัพนกังานที่มีงานตอ่การท างาน 

เช่น ส่ิงแวดลอ้มในที่ท  างาน, ภารกิจที่ท  า, เคร่ืองมือเคร่ืองใช,้ เพือ่นร่วมงาน เป็นตน้ 

2.3.1.3 ปัจจยัจากความกดดนั คือ เกิดขึ้นจากการท างาน แลว้ส่งผลต่อตวัพนกังานที่ท  างาน

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ความกดดนัต่อจิตใจและความกดดนัต่อร่างกาย 

      จากปัจจยัเหล่าน้ีจึงน าไปสู่วธีิการแกไ้ขความผดิพลาดที่เกิดจากมนุษย ์

2.3.1.4 การจดัท าคู่มือและวธีิการท างานที่ชดัเจน ถูกตอ้ง 

2.3.1.5 การจดัใหมี้การฝึกอบรมและพฒันาทกัษะในการท างาน 

2.3.1.6 การสร้างสงัคมและจิตวยิาของพนกังาน เพือ่สร้างแรงจูงใจในการท างาน 

2.3.1.7 การจดัท าแบบประเมินความผดิพลาด เพื่อน าไปสู่การแกไ้ขความผดิพลาด 

2.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

     2.4.1 ความหมายของประสิทธิภาพ      

พจนานุกรมฉบบัราชบญัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ “ประสิทธิภาพ” 

ไวด้งัน้ี 

2.4.1.1 ความสามารถที่ท  าใหเ้กิดผลในการงาน 

นักวิชาการต่างๆ ได้ให้ค านิยามและความหมายของการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานไว้ ดังนี ้

2.4.1.2 จอห์น ดี.มิลเล็ท (John D.Millet,1954) ไดก้ล่าววา่ ประสิทธิภาพ คือ ผลการ

ปฏิบตัิงานที่ท  าใหเ้กิดความพงึพอใจ และไดรั้บผลก าไรจากการปฏิบติังาน ซ่ึงความพงึพอใจ หมายถึง 

ความพงึพอใจในการบริการใหก้บัประชาชน โดยพจิารณาจากการใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนั การ
ใหบ้ริการอยา่งรวดเร็วทนัเวลา การใหบ้ริการอยา่งเพยีงพอ การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง และการ

ใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้ เป็นตน้ 

2.4.1.3 สมใจ ลกัษณะ (2544) ไดก้ล่าววา่ การมีประสิทธิภาพในการท างานของตวับุคคล 
หมายถึงการท างานใหเ้สร็จ โดยสูญเวลาและเสียพลงังานนอ้ยที่สุด ไดแ้ก่การท างานไดเ้ร็ว และได้

งานที่ดี บุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการท างาน เป็นบุคลากรที่ตั้งใจในการปฏิบติังานเตม็
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ความสามารถ ใชก้ลวธีิ หรือเทคนิคการท างานที่จะสร้างผลงานไดม้าก เป็นผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่

น่าพอใจ โดยส้ินเปลืองตน้ทุน ค่าใชจ่้าย พลงังาน และเวลานอ้ยที่สุด 

2.4.1.4 สิริวดี ชูเชิด (2556) ไดก้ล่าววา่ ประสิทธิภาพการท างาน หมายถึง ความสามารถและ

ทกัษะในการกระท าของบุคคลของตนเอง หรือของผูอ่ื้นใหดี้ขึ้น เจริญขึ้น เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายของ
ตนเองและขององคก์ร อนัจะท าใหต้นเอง ผูอ่ื้นและองคก์ร เกิดความพงึพอใจและสงบสุขในที่สุด      

     2.4.2 ประเภทของประสิทธิภาพ 

ประสิทธิภาพ เป็นเร่ืองของการใชปั้จจยั กระบวนการในการด าเนินงานและปฏิบตัิงานได้
อยา่งคุม้ค่า ประหยดั ไม่มีการสูญเปล่าเกินความจ าเป็น รวมถึงมีการใชก้ลยทุธห์รือเทคนิควธีิการ

ปฏิบติัที่เหมาะสม สามารถน าไปสู่การเกิดผลปฏบิตัไิดเ้ร็วและมีคุณภาพ ประเภทของประสิทธิภาพ มี 

2 ระดบั ดงัน้ี 

2.4.2.1 ประสิทธิภาพของบุคคล คือ การท างานเสร็จโดยสูญเสียเวลาและพลงังานนอ้ยที่สุด 

เป็นการท างานไดเ้ร็วและไดง้านดี 

บุคคลที่มีประสิทธิภาพในการท างาน คือ บุคคลที่ตั้งใจปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถ ใช้

กลวธีิหรือเทคนิคการท างานที่จะสร้างผลงานไดม้าก เป็นผลงานที่มีคุณภาพ เป็นที่น่าพอใจ และใช้

เวลานอ้ย เป็นบุคคลที่มีความสุขและพอใจในการท างาน  

2.4.2.2 ประสิทธิภาพขององคก์ร คือ การที่องคก์รสามารถด าเนินงานต่าง ๆ ตามภารกิจ

หนา้ที่ขององคก์ร โดยใชท้รัพยากร ปัจจยัต่างๆ รวมถึงก าลงัคนอยา่งคุม้ค่า มีลกัษณะการด าเนินงาน

ไปสู่ผลตามวตัถุประสงค ์โดยประหยดัทั้งเวลา ทรัพยากร และก าลงัคน 

องคก์รมีความสามารถในการใชย้ทุธศาสตร์ กลยทุธ ์เทคนิควธีิการ และเทคโนโลย ีท าให้เกิด

วธีิการท างานที่เหมาะสม มีความราบร่ืนในการด าเนินงาน มีปัญหาอุปสรรคและความขดัแยง้นอ้ย
ที่สุด  

     2.4.3 ประโยชน์การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 

2.4.3.1 ช่วยท าให้เกิดการปรับเปล่ียนกระบวนการท างานใหม่ที่มีประสิทธิภาพ 

2.4.3.2 ช่วยเพิม่กลยทุธค์วามส าเร็จในการท างานและช่วยลดความซ ้ าซอ้นของงาน 

2.4.3.3 ช่วยท าใหก้ารท างานเป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี่วางไว ้
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2.4.3.4 ช่วยท าใหอ้งคก์รมีความเจริญกา้วหนา้  

2.4.3.5 ท าใหไ้ดผ้ลงานที่มีคุณภาพ ประหยดัเวลา ทรัพยากร และก าลงัคน 

2.4.3.6 องคก์รมีความสามารถในการก าหนดกลยทุธ ์เทคนิค วิธีการท างานที่เหมาะสม ใช้

เป็นแนวทางในการพฒันาตนเอง และจะสามารถน าความรู้ที่ไดรั้บจากการพฒันานั้นไปใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์ต่องานและองคก์รต่อไป 

     2.4.4 ลักษณะที่ดีของการมีประสิทธิภาพในการท างาน 

2.4.4.1 ความฉบัไว คือ เป็นการใชเ้วลาไดอ้ยา่งดีที่สุด รวดเร็ว ไม่ท างานล่าชา้ 

2.4.4.2 ความถูกตอ้งแม่นย  า คอื เป็นการผดิพลาดในงานนอ้ย ตลอดจนมีความแม่นย  าใน

กฎระเบียบ ไม่ควรประมาทในการท างาน จนท าใหเ้กิดความเสียหายแก่องคก์ร และตอ้งตรวจทาน

งานที่เสร็จก่อนเสมอ 

2.4.4.3 ความรู้ คือ องคค์วามรู้ในงาน รู้จกัศึกษาหาความรู้ในเร่ืองงานที่ก  าลงัท าอยู ่ทั้งการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง เรียนรู้จากองคก์ร เรียนรู้จากผูอ่ื้น เรียนรู้จากอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ และน าความรู้นั้น
มาปรับปรุงการท างานใหดี้ขึ้น 

2.4.4.4 ประสบการณ์ คือ รู้รอบดา้น จากการการไดเ้ห็น ไดส้ัมผสั ไดล้งมือปฏิบติับอ่ยๆ  

2.4.4.5 ความคิดสร้างสรรค ์คือ เป็นการคิดริเร่ิม ส่ิงใหม่ๆ มุมมองแปลกใหม่ เรียกวา่ 
นวตักรรม (Innovation) มาใชใ้นองคก์ร เช่น คิดระบบการใหบ้ริการใหม่ๆ ที่ลดขั้นตอน คิดระบบการ

ประเมินผลการปฏิบติังานแบบใหม่ เป็นตน้ 

     2.4.5 การพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน 

2.4.5.1 วเิคราะห์ตนเอง คือ ก่อนที่เราจะเปล่ียนแปลงตวัเอง ส่ิงแรกที่ควรตอ้งท า คือ การ

วเิคราะห์ตนเอง คนเรานั้นถา้รู้วา่ตนเองมีความสามารถในดา้น ก็ควรที่จะตอ้งเสริมศกัยภาพของตน
ในดา้นนั้น และควรที่จะตอ้งท าในส่ิงที่ตนเองมีความถนดั หรือมีความช านาญ และความสามารถใน

ดา้นที่ยงัขาดทกัษะ ความช านาญก็ควรที่จะหาความรู้เพิม่เติมเพือ่เป็นการพฒันาตนเองใหมี้ศกัยภาพ

เพิม่มากขึ้นในอนาคต 

2.4.5.2 มุ่งมัน่ที่จะเปล่ียนแปลง คือ การที่จะพฒันาตนเองได ้ตอ้งมีความกลา้ ตอ้งมีความเช่ือ

วา่ศกัยภาพของตนเองนั้นสามารถพฒันาขึ้นได ้และทุ่มเทก าลงักาย ก าลงัใจ ในการที่จะเปล่ียนแปลง
ตนเองใหเ้ป็นคนใหม่ที่มีศกัยภาพเพิม่มากขึ้น  
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2.4.5.3 วางแผนก่อนลงมือท า คอื จะช่วยให้เราท างานไดเ้ร็วขึ้น เพราะเราจะรู้วา่เราตอ้ง

ท างานอะไรบา้ง หากมีขอ้ผดิพลาด เราก็สามารถตรวจสอบไดง้่าย และแกปั้ญหาไดต้รงจุด 

2.4.5.4 มองโลกในแง่ดี คือ มองส่ิงต่างๆ หรือมองปัญหาต่างๆ ที่เขา้มาในทางที่ดี จะท าให้

เครียดนอ้ย จึงจะมีสุขภาพดีกวา่คนมองโลกในแง่ไม่ดี จะมองอุปสรรคเป็นส่ิงทา้ทายท าใหต้อ้ง
ปรับปรุงตวัเอง จะมองทุกส่ิงทุกอยา่งมีทางเป็นไปได ้จึงจะพอใจมากกวา่ และกลา้ตดัสินใจ และ

ประสบความส าเร็จมากกวา่ 

2.4.5.5 การใฝ่หาความรู้เพิม่เติมอยูเ่สมอ คือ การหาความรู้เพิม่เติมจะช่วยให้สมองไดรั้บการ
พฒันาอยูต่ลอดเวลา โดยความรู้เหล่าน้ีเราสามารถหาไดจ้ากการสมัมนา ฝึกอบรม อ่านหนงัสือ 

อินเตอร์เน็ตหรือสอบถาม พดูคุย ปรึกษากบัผูท้ี่มีความเช่ียวชาญก็ไดเ้ช่นกนั อีกทั้งคนทีมี่ความรู้มากก็

จะสามารถแกปั้ญหาไดง่้าย หาทางออกของปัญหาไดม้ากขึ้น 

2.4.5.6 มีบุคลิกภาพที่ดี คือ บุคลิกภาพเป็นเร่ืองของภาพรวมที่ตวัเราแสดงออกไป ทั้งที่รู้ตวั

และไม่รู้ตวั โดยมีคนอ่ืนมองอยูห่รือรู้สึกกบัส่ิงที่เราแสดงออก และเป็นที่ประทบัใจของคนรอบขา้ง 

2.4.5.7 การส่ือสาร คือ กระบวนการส่งข่าวสารขอ้มูลจากผูส่้งข่าวสารไปยงัผูรั้บข่าวสาร มี

วตัถุประสงคเ์พือ่ชกัจูงใหผู้รั้บข่าวสารมีปฏิกิริยาตอบสนองกลบัมา โดยคาดหวงัให้เป็นไปตามที่ผูส่้ง

สารตอ้งการ  

2.4.5.8 สมาธิ คือ การฝึกฝนทางจิตหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงเป้าหมายคือ ก่อใหเ้กิดการ

ตระหนกัรู้ตนเอง และจิตส านึกต่อการท างาน 

2.4.5.9 การมีสุขภาพดี คือ คนที่มีความสุข มีความหวงั และมีพลงักาย พลงัใจ อนัจะน าบุคคล
ไปสู่ความสุขและความส าเร็จต่างๆ  

2.5 ข้อมูลโดยสรุปของ Mobile Racking System ESX  

 Mobile Racking System ESX คือ คลงัสินคา้อตัโนมตัิหรือคลงัสินคา้อจัฉริยะ มีวตัถุประสงค์

เพือ่ประหยดัพื้นที่ในการจดัเก็บสินคา้ ใหมี้ความเป็นระบบระเบียบใหง้่ายต่อการจ าแนกสินคา้และ

จดัเก็บขอ้มูลของสินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

     2.5.1 ประโยชน์ของ Mobile Racking System ESX  

2.5.1.1 ประหยดัทรัพยากรบุคคลและลดอุบตัิเหตุในการท างาน 

2.5.1.2 มีความปลอดภยัในการท างาน ช่วยป้องกนัอุบติัเหตุ 
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2.5.1.3 จดัเก็บและบนัทึกขอ้มูลสินคา้ไดแ้ม่นย  าและไดถู้กตอ้ง  

ลดขอ้ผดิพลาดจาก Human error 

2.5.1.4 ลดพื้นที่ในการจดัเก็บสินคา้และขนถ่ายสินคา้ 

2.5.1.5 เพิม่ปริมาณการจดัเก็บสินคา้โดยไม่ตอ้งขยายพื้นที่ 

2.5.1.6 ช่วยป้องกนัสินคา้สูญหายหรือเสียหายระหวา่งการขนยา้ย 

     2.5.2 แนวทางการใช้งานของ Mobile Racking System ESX 

2.5.2.1 ควรตรวจสอบก่อนวา่ บนรางส่งสินคา้ ไม่มีส่ิงผดิปกติขวางทางก่อนที่จะเปิดสวทิซ์ 

2.5.2.2 เม่ือเปิดสวทิซ์แลว้ให ้Set ระบบการท างานที่ต  าแหน่งอตัโนมติั 

2.5.2.3 เม่ือระบบ Set เรียบร้อยจะแสดงไฟพร้อมใชง้าน 

2.5.2.4 เวลาวางสินคา้ควรวางจากชั้นล่างขึ้นขา้งบน และควรวางทั้ง 2 ขา้งใหเ้ท่ากนั จะตอ้ง
วางใหน้ ้ าหนกัเท่ากนัทั้ง 2 ขา้ง เพือ่เป็นการป้องกนัชั้นวางไม่ใหล้อ้เล่ือนขา้งใตช้ั้นวางเสียหายไปฝ่ัง

ใดฝ่ังหน่ึง 

2.5.2.5 เม่ือรถโฟลค์ลีฟเขา้ไปเอาสินคา้จะตอ้งเล่ือนชั้นวางสินคา้ใหมี้พื้นที่มากพอ ที่รถโฟล์

คลีฟจะเขา้ไปเอาสินคา้นั้นออกมาได ้

2.5.2.6 เม่ือใชง้านเสร็จแลว้ ก็ตรวจสอบความเรียบร้อยของชั้นวางสินคา้ แลว้จึงปิดสวทิซ์ได ้

     2.5.3 ความปลอดภยั 

2.5.3.1 เม่ือมีคนเดินผา่นเขา้มาหรือมีส่ิงกีดขวางในระหวา่งการท างาน Mobile Racking 
System ESX จะมีเซ็นเซอร์ตรวจจบัและหยดุการท างาน พร้อมทั้งมรไฟอลาร์มเตือน  

2.5.3.2 ถา้ชั้นวางสินคา้อยูใ่กลก้นัมากๆ ก็อาจจะท าใหช้ั้นวางนั้นชนกนัและสินคา้อาจตกลง

มาได ้จึงมีระบบกนักระแทกของชั้นวางสินคา้พร้อมเซ็นเซอร์หยดุการท างาน 

2.5.3.3 เม่ือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินก็มีปุ่ มกดหยดุการท างานฉุกเฉินทนัทีเหมือนกนั 
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     2.5.4 การดูแลรักษา 

2.5.4.1 การตรวจสอบทุกคร้ัง ไม่วา่จะตรวจสอบราง ระบบไฟฟ้าหรือชั้นวางสินคา้ สวทิซ์
หลกัจะตอ้งปิดอยูเ่สมอเพือ่ความปลอดภยั 

2.5.4.2 การตรวจสอบรางนั้น จะตอ้งค่อยท าความสะอาดอยูต่ลอดเวลา เพือ่ป้องกนัการติดขดั
เวลาชั้นวางสินคา้เล่ือน ถา้มีอะไรไปขวางหรือขดัไวจ้ะท าให้ลอ้เล่ือนเสียหาย 

2.5.4.3 ชั้นวางสินคา้ ไม่ควรวางสินคา้ที่มีน ้ าหนกัมากเกินไป ควรวางสินคา้ที่มีน ้ าหนกัที่

ก  าหนดไว ้

• ข้อควรระวัง : การตรวจสอบทุกคร้ังจะตอ้งมีเอกสารรายงานการตรวจสอบทุกคร้ัง เพือ่เป็น

การบนัทึกขอ้มูลการตรวจซ่อม ตรวจสอบ ไม่ใหล้ะเลยการดูแลรักษา 
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและที่ต้ังของสถานประกอบการ 

 ช่ือ :   บริษทั แปซิฟิค หอ้งเยน็ จ  ำกดั 

 ที่ต้ัง :  47/19 หมู่ 2 ต  ำบลนำดี อ ำเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสำคร 74000 

 โทรศัพท์ :  0-3483-4224-7 

 แฟกซ์ :  034-432-385 

 เว็บไซต์ : http://www.jwd-group.com/ 

 

 

รูปที่ 3.1 โลโกส้ญัลกัษณ์ของบริษทั แปซิฟิค หอ้งเยน็ จ  ำกดั 

 

http://www.jwd-group.com/
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รูปที่ 3.2 แผนที่แสดงที่ตั้ง บริษทั แปซิฟิค หอ้งเยน็ จ  ำกดั 

3.2 ลักษณะการประกอบการ  

บริษทั แปซิฟิค หอ้งเยน็ จ  ำกดั เป็นบริษทัที่ใหบ้ริกำรลูกคำ้ จดัเก็บและขนส่งสินคำ้ ภำยใต้
แนวคิด “Cold Chain Management” ที่มุ่งเนน้ในดำ้นนวตักรรม คุณภำพและกำรจดักำรควบคุมดูแล 

3.2.1 วิสัยทัศน์ 

หน่ึงในผูใ้หบ้ริกำรดำ้นโลจิสติกส์ระดบัอำเซียน ที่มองไกล คิดต่ำงอยำ่งเขำ้ใจและมีส่วนร่วมใน
ทุกธุรกิจของคู่คำ้ระยะยำว ช่วยใหคู้่คำ้ไดเ้ปรียบเชิงธุรกิจผำ่นกำรบริหำรจดักำรดำ้นโลจิสติกส์และซพั

พลำยเชน 

3.2.2 พันธกิจ 

➢ ผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิม่ประสิทธิภาพซัพพลายเชน 

น ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใชก่้อนใคร เพือ่ประสิทธิภำพในกำรจดัเก็บ และบริหำรขอ้มูลใหก้บั
ทุกๆ กิจกรรมซพัพลำยเชน 
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➢ ดูแลลูกค้าอย่างเข้าใจด้วยบริบทแบบไทย…ภายใต้มาตรฐานสากล 

ใหบ้ริกำรอยำ่งรวดเร็ว และปรับเปล่ียนไดต้ำมควำมพอใจของทุกคนแบบที่ไม่มีใครเหมือน โดย

คงไวซ่ึ้งมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนระดบัสำกล 

➢ ริเร่ิมคดิต่อยอดส่ิงใหม่ๆ ให้โลจิสติกส์ 

ไม่หยดุมองหำโอกำสและคิดรอบดำ้นอยำ่งต่อเน่ือง เพือ่ต่อยอดและน ำเสนอทำงออกใหม่ๆ

ใหก้บัควำมตอ้งกำรของทุกโลจิสติกส์ 

➢ ต้นแบบที่ดีของโลจิสติกส์ 

คิดไกลไปขำ้งหนำ้ เพือ่เป็นตน้แบบที่ดีของกำรบริกำรโลจิสติกส์ ส ำหรับทุกคน ไม่วำ่จะเป็นผู ้
ถือหุน้ ลูกคำ้ พนัธมิตรทำงธุรกิจ พนกังำนและชุมชน 

3.2.3 ความเป็นมาของบริษัท    

 ก่อตั้งเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2539 ในจงัหวดัสมุทรสำคร มีพื้นที่มำกกวำ่ 60 ไร่ และมี
ประสบกำรณ์มำกกวำ่ 20 ปี โดยมีคุณจิตชยั นิมิตปัญญำ เป็นประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรและคุณอจัฉรำ 

นิมิตปัญญำ เป็นกรรมกำรผูจ้ดักำร ปัจจุบนับริษทัมีอำคำรจดัเก็บทั้งส้ิน 7 อำคำรและก ำลงัก่อสร้ำง

เพิม่เติมอีก 1 อำคำร มีควำมสำมำรถในกำรจกัเก็บ 50,000 ตนั มีปริมำณเขำ้ออกมำกกวำ่ 300 ตนั/วนั โดย
มีสถำนที่ส ำหรับจดัเก็บ ดงัน้ี 

➢ รับฝำกและจดัเก็บสินคำ้ ที่อุณหภูมิ -18oC ถึง –25oC (Frozen Storage) 
➢ รับฝำกและจดัเก็บสินคำ้ ที่อุณหภูมิ 0oC ถึง 5oC (Chill Storage) 

➢ รับฝำกและจดัเก็บสินคำ้ ที่อุณหภูมิ 25oC (Ambient Storage) 

➢ แช่แขง็สินคำ้และจดัเก็บ ที่อุณหภูมิ -35oC (Freezing Room) 

โดยเป็นผูใ้หบ้ริกำรหลกัในกำรรับฝำกสินคำ้แช่เยน็และบริกำรแช่แขง็สินคำ้ทุกประเภททั้งวตัถุดิบและ

สินคำ้ส ำเร็จรูป เช่น อำหำรทะเล หมู เน้ือต่ำงๆ อำหำรกล่องที่ตอ้งน ำไปอุ่น เป็นตน้ 

 



17 
 

3.3 รูปแบบการจัดการองค์กรและบริหารงานขององค์กร 

 

รูปที่ 3.3 รูปแบบกำรบริหำรขององคก์ร 
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3.4 ต าแหน่งและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 

 

ช่ือ                                : นำงสำวณัฐพร เพชรประไพ  

รหัสนักศึกษา               : 5904520001 

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : แผนกกำรบริกำรลูกคำ้ (Customer Service: CS) 

งานที่ได้รับมอบหมาย  : 1.รับสำยโทรศพัทลู์กคำ้ ตอบค ำถำมลูกคำ้  

                                        2. กำรจดักำรเอกสำร   

                                        3. กรอกขอ้มูลใบเบิก/ใบฝำกสินคำ้ 

                                        4. แปลคู่มือ 
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3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา  

 

นำงสำวหยำดรุ้ง มีโพธ์ิ (ต  ำแหน่งรองผูจ้ดักำร/ฝ่ำยบริกำรลูกคำ้) 
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นำงสำวนวลจิต คงรอด (ต  ำแหน่งหวัหนำ้ส่วน/ฝ่ำยบริกำรลูกคำ้) 

 

 

 

 

 



21 
 

 

นำงสำวธมกร บุตรค ำโชติ (ต  ำแหน่งตอ้นรับลูกคำ้/ฝ่ำยบริกำรลูกคำ้) 

 

 

 

 

 



22 
 

 

นำงสำววรรณวลี ศรีทอง (ต  ำแหน่งตอ้นรับลูกคำ้/ฝ่ำยบริกำรลูกคำ้) 
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3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

 ในกำรปฏิบติังำนนกัศึกษำไดใ้ชเ้วลำในกำรปฏิบติังำนนบัตั้งแต่วนัที่ 14 พฤษภำคม 2562 ถึง 
วนัที่ 30 สิงหำคม 2562 เป็นระยะเวลำทั้งส้ิน 3 เดือน 18 วนั 

3.7 ขั้นตอนและวิธีการท างาน   

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ 

 3.8.1 ฮาร์ดแวร์  

➢ คอมพวิเตอร์ที่เขำ้โปรแกรมบริษทั 

➢ โทรศพัทท์ี่ใชใ้นแผนก 

➢ อุปกรณ์เคร่ืองเขียน 
➢ เคร่ืองถ่ำยเอกสำรและสแกนเอกสำร 

3.8.2 อ่ืนๆ 

➢ Dictionary 
➢ คู่มือที่ตอ้งน ำมำแปล 

ล าดับ ขั้นตอนการท าโครงงาน พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 

1 ก ำหนดหวัขอ้โครงงำนเพือ่น ำมำจดัท ำโครงงำน     
2 คน้ควำ้ สืบคน้ขอ้มูลในกำรท ำรูปเล่มโครงงำน     
3 จดัท ำโครงงำนโดยน ำขอ้มูลทีไ่ดม้ำ เรียบเรียงเป็น

รูปเล่มโครงงำน 
    

4 น ำเสนอรูปเล่มโครงงำนใหก้บัอำจำรย ์เพือ่
ตรวจสอบ รับฟังควำมคิดเห็นและน ำไปแกไ้ข
เพือ่ใหไ้ดรู้ปเล่มที่มีประสิทธิภำพมำกที่สุด 

    

5 จดัเตรียมเอกสำรและน ำเสนอโครงงำน พร้อมส่ง
รูปเล่มโครงงำน 
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บทที ่4  

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 จากที่ผูจ้ดัท  าไดป้ฏิบตัิงานในแผนกการบริการลูกคา้ (Customer Service) ของบริษทั แปซิฟิค  

หอ้งเยน็ จ  ากดั ผูจ้ดัท  าจึงไดจ้ดัท าโครงงานเร่ือง “คู่มือ Mobile Racking System ESX ฉบบัภาษาไทย”  
เพือ่เป็นแนวทางในการปฏิบติัใหก้บัพนกังานที่ใชเ้คร่ือง Mobile Racking System ESX 

4.1 General notes on operation 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
WARNING 

Use the documentation provided for the system and the operating 
instructions to familiarize yourself with the system before starting 
work. 
It is not permitted to set down goods in the hazard area. 
Personnel must not step on the shelves and compartments of the racks, 
in particular the compartment floors.  
Personal protection equipment must be worn in the area of the mobile 
racking system. 
You must only use load carriers which are suitable for the system and 
which are undamaged. The load must be adequately secured on the 
load carriers to prevent it from slipping or falling down. 
The control cabinet must be closed. 
The load limits of the shelf and the carriages must not be exceeded. 
During normal operation, all safety covers are closed. Any removable 
safety covers must be screwed down. Under no circumstances must 
anybody ever stand behind safety doors or allow themselves to be 
locked in! 
Proper process: 
- Check the safety covers before starting normal operation. This means 
that all dangerous areas must be covered. 
- Check that there is nobody inside the safety doors before 
acknowledging and starting normal operation. 
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- If it is necessary for persons to climb into the machine in order to 
perform work in special mode then the main switch on the control 
cabinet must always be switched off and secured with a padlock. 
- Parts which carry a live voltage (e.g. terminals in control cabinets) 
must never be openly accessible. 

 

 
CAUTION 

Do not drive into the control aisle until it is completely open and the 
system has come to a standstill. 
Do not start loading/unloading the shelves until the corresponding 
aisle has been opened right up and the system has come to a standstill. 

Table 4.1 General notes on operation warning 

     แปล 

     การท างานทั่วไป 

 
 
 
 
 

 
 

 
ค าเตือน 

ท าความเข้าใจกบัเอกสารที่จดัเตรียมให้เก่ียวกบัระบบและคูมื่อการ
ท างานก่อนเร่ิมการท างาน 
ไม่อนุญาตใหน้ าสินคา้ลงในพื้นที่อันตราย  
พนกังานตอ้งไม่อยูบ่นช้ันวางสินคา้โดยเฉพาะช่องที่อยูบ่นพื้น  
อุปกรณ์ที่ป้องกนัพนกังานจะตอ้งถูกสวมใส่ทุกคร้ังที่เขา้ไปท างานใน
ระบบโมบาย แรคก้ิง เสมอ 
ตอ้งแน่ใจเสมอในเร่ืองของความสามารถในการรับน ้ าหนกัของแท่นโม
บาย ตอ้งไม่มีความเสียหายในการรับน ้ าหนกั เพื่อความปลอดภยัอย่าง
เพียงพอต่อแท่นโมบาย จะตอ้งป้องกนัสินคา้ตกหรือล่ืนไถล 
ตู้ควบคุมไฟฟ้าจะตอ้งปิดเสมอ 
การรับน ้ าหนกัสินคา้บนชั้นวางและแท่นโมบาย ตอ้งไม่เกินน ้าหนกัที่
ก  าหนด 
ช่วงระหวา่งการท างาน Safety ตอ้งถูกปิด ทุกคร้ังที่มีการถอดอุปกรณ์ 
Safety จะตอ้งไขน็อดและในขณะที่มีท  างานพนกังานไม่ควรยนืหลงั
ประตู Safety หรืออนุญาตใหล้็อกเองได ้
ขั้นตอนที่ถูกตอ้ง : 
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-ตรวจสอบอุปกรณ์ Safety หรือพื้นที่ๆ อาจเกิดอันตรายก่อนเร่ิมการ
ท างานของระบบ 
-ตรวจเช็คใหแ้น่ใจวา่ไม่มีบุคคลใดอยูด่า้นในประตู Safety ก่อนเร่ิมการ
ท างานของระบบ 
-ถา้จ าเป็นตอ้งมีคนปืนเขา้ไปในระบบจะตอ้งปิดสวทิซ์ไฟฟ้าหรือ
ตูค้วบคุมดว้ยกญุแจ 
-ส่วนของกระแสไฟฟ้าจะตอ้งไม่มีการเขา้ไปยุง่เก่ียว 

 

 
ข้อควรระวัง 

ไม่ขบัรถยกเขา้ไปในช่องทางวิง่ จนกวา่ช่องทางวิง่จะเปิดแบบสมบูรณ์
และระบบหยุดน่ิง 
ไม่ท าการเก็บสินคา้หรือตกัสินคา้ออกจากชั้นวางจนกวา่ช่องทางวิง่จะถูก
เปิดแบบสมบูรณ์และระบบหยดุน่ิง 

ตารางที่ 4.1 ค าเตือนการใชง้านทัว่ไป 

ค าศัพท์ ความหมาย 
Adequately secured ความปลอดภยัอยา่งเพยีงพอ 
Compartment ชั้นวาง 
Control cabinet ตูค้วบคุม 
Dangerous อนัตราย 
Documentation เอกสาร 
Equipment อุปกรณ์ 
Familiarize ท าความเขา้ใจ 
Hazard area พื้นที่อนัตราย 
Necessary จ าเป็น 
Not permitted ไม่ไดรั้บอนุญาต 
Padlock กุญแจ 
Removable ถอด 
Standstill หยดุน่ิง 

ตารางที่ 4.2 ค  าศพัทท์ี่ใชใ้นการแปล 4.1 
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4.2 Rules for transferring goods into storage 

     4.2.1 Sequence of steps for transferring goods into storage 

As a general rule always load up the outer fields (first and last fields) of the carriage. The 

system must be evenly loaded from the outside inwards and from top to bottom. The double rows 

must also be evenly loaded from both sides. 

     แปล 

     กฎข้อบังคบัในการเก็บสินค้าเข้าไปในระบบจัดเก็บ 

     ล าดบัขั้นตอนการเก็บสินคา้เขา้ไปในระบบจดัเก็บ 

 กฎการท างานทัว่ไปควรจะเก็บสินคา้ในช่องดา้นนอกของแรคก่อน ระบบจะตอ้งไดรั้บการ

โหลดสินคา้ จากภายนอกเขา้มา และจากบนลงล่าง แถวคู่ตอ้งมีการโหลดสินคา้จากทั้งสองดา้น  

(ตามรูป) 

      

รูปที่ 4.1 ล าดบัการจดัเก็บ (1) 
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รูปที่ 4.2 ล าดบัการจดัเก็บ (2) 

     4.2.2 Symmetry / distribution 

 The variation in load distribution on a carriage must not exceed 20%.  

The variation in load between the front half of the carriage and the rear half must not 

exceed 20%.  

The variation in load between the two shelf rows on a carriage must not exceed 20%. 

     แปล 

     การสมมาตร / การกระจายน ้าหนัก 

 รูปแบบในการกระจายน ้ าหนกับนแท่นโมบายจะตอ้งไม่เกิน 20%  

รูปแบบในการโหลดระหวา่งหนา้ของแท่นโมบายคร่ึงหน่ึงและดา้นหลงัคร่ึงหลงัจะตอ้งไม่

เกิน20%  

รูปแบบในการโหลดระหว่างสองแถวของชั้นวางบนแท่นโมบายจะตอ้งไม่เกิน 20% 
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รูปที่ 4.3 การวางสินคา้แบบกระจายน ้ าหนกั (1) 

 

รูปที่ 4.4 การวางสินคา้แบบกระจายน ้ าหนกั (2) 
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ค าศัพท์ ความหมาย 
Between ระหวา่ง 
Distribution การกระจาย 
Double rows แถวคู่ 
Not exceed ไม่เกิน 
Symmetry สมมมาตร 
Variation รูปแบบ 

ตารางที่ 4.3 ค  าศพัทท์ี่ใชใ้นการแปล 4.2 

4.3 Switching on the control system 

1. Switch on the main switch.  

2. Set the key-operated operating mode switch to the AUTO position. 

3. After switching on the supply voltage to the system, the programmable logic controller 

will start to boot and the control panel will initialize. Provided the system has booted successfully 

and no faults are present in the system, the control panel will display the selection menu. You can 

use the ^ (UP) and v (DOWN) keys to navigate between the different submenus in this menu. 

     แปล 

     สวิทซ์บนระบบควบคุม 

 1. สวทิช ์บนแผงไฟฟ้าหลกั  

2. เซ็ตโหมดค่าการท างานบนสวทิชต์ าแหน่งอตัโนมตัิ (AUTO)  

3. หลงัจากเช็คระบบก าลงัไฟฟ้า โปรแกรมแผงควบคุมจะเร่ิมท างาน ระบบจะถูกจดัหาและ

บูทการท างานที่ส าเร็จและไม่แสดงค่าความผดิพลาดในระบบ แผงควบคุมจะแสดงการเลือกเมนู คุณ

จะตอ้งเลือกแป้น ^ (บน) และ v  (ล่าง) เพือ่หาระหวา่งความแตกต่างของเมนูย่อย 
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ค าศัพท์ ความหมาย 
Control panel แผงควบคุม 
Different ความแตกต่าง 
Display แสดง 
Position ต าแหน่ง 
Programmable โปรแกรม 
Successfully ส าเร็จ 
Submenus เมนูยอ่ย 

ตารางที่ 4.4 ค าศพัทท์ี่ใชใ้นการแปล 4.3 

4.4 Standard operation (AUTO) 

 
WARNING 

 
Before releasing (acknowledging) the system, the operator must 
make sure that there are no persons or goods in the danger area. 

Table 4.5 Work Standards Warning (1) 

Once the operator has checked that there are no persons or objects in the open aisle, the 

RELEASE button on the control element needs to be pressed. Afterwards the green READY lamps 

light up on the carriages. The required aisle can then be opened via the OPEN button on the 

carriages. If the access control light barrier is interrupted while the system is in motion then an 

EMERGENCY STOP is triggered and the system comes to a standstill. The system then needs to be 

released again. All of the safety foot light barriers which are used to secure the paths along which 

the system moves are active while it is in motion. If any of these foot light barriers are interrupted 

or an EMERGENCY STOP button is pressed on any of the carriages or on the control cabinet 

(EMERGENCY STOP circuit) the system comes to an immediate standstill and a fault is 

displayed. At the end of the movement the READY lights go out and the system is in idle mode. 
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     แปล 

     มาตรฐานการท างานแบบอัตโนมัติ 

 
ค าเตือน 

 
ก่อนเร่ิมใชง้านกบัระบบ ผูป้ฏิบติังานตอ้งแน่ใจวา่ไม่มีบุคคลหรือ
สินค้าอยูใ่นพื้นที่อนัตราย 

ตารางที่ 4.5 ค าเตือนมาตราฐานการท างาน (1) 

 ผูใ้ชง้านตอ้งตรวจเช็คในช่องทางวิง่วา่ไม่มีคนหรือส่ิงของอยูแ่ลว้ จึงท าการกดปุ่ ม RELEASE 

จากนั้นสญัญาณไฟเขียวแสดงพร้อมการท างานของโมบายแร็คกิ้ง ช่องทางวิง่สามารถเปิดไดโ้ดยการ

กดปุ่ ม OPEN บนแท่นโมบาย ถา้สญัญาณป้องกนัถูกขัดขวางในระหวา่งที่ระบบท างาน 

EMERGENCY STOP จะท างานทนัทีและหยดุการท างานของระบบทั้งหมด ดงันั้นระบบจะตอ้งท า

การเซ็ตใหม่อีกคร้ังก่อนจะใหร้ะบบท างานใหม่อกีคร้ัง ส่วนสญัญาณป้องกนัอนัตรายในจุดที่ติดตั้งที่

พื้นมีประโยชน์ในการรักษาความปลอดภยัในกรณีที่ระบบก าลงัท างานอยูมี่การเคล่ือนไหว ถา้มีวตัถุ

ใดตกหล่นหรือไปขัดขวางการท างานในจุดที่อยูร่ะดบัพื้น ระบบจะสัง่ EMERGENCY STOP จะ

ท างานทันทีและหยดุการท างานของระบบทั้งหมดและหนา้จอของแผงวงจรจะแสดงข้อผิดพลาด 

ฉะนั้นเม่ือท าการเคลียร์ส่ิงของทั้งหมดออกจากระบบสญัญาณไฟจะแสดง READY เพือ่ท  าการแสดง
วา่โหมดของระบบพร้อมที่จะท างาน 

ค าศัพท์ ความหมาบ 
Aisle ช่องทาง 
Barriers ขดัขวาง 
Before releasing ก่อนเร่ิม 
Fault ขอ้ผดิพลาด 
Goods สินคา้ 
Immediate ทนัที 
Interrupted ถูกขดัขวาง 

Released again ท างานใหม่อีกคร้ัง 
ตารางที่ 4.6 ค าศพัทท์ี่ใชใ้นการแปล 4.4 
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4.5 Emergency mode (HAND) 

 
 
 
 

 
 

 
WARNING 

In the emergency mode (HAND) the "foot light barrier" and "access 
control" safety devices are bypassed. The operator must observe the 
closing aisle the whole time the system is moving. 
Risk of injury due to parts of the body being trapped during 
movements in emergency mode. 
Proper process:  
- No movements must be performed until it has been checked that 
nobody is in the danger area (either with their whole body or just with 
part of it) and there are no objects in the danger area. The movement 
can then be performed using the enabling switch. 
- Emergency mode must only be used if two persons are present 
(shift foreman / machine operator). 
The emergency mode (HAND) should only be used to deal with 
faults -  
it must not be used as a permanent operating mode. 
Once you have finished using the emergency mode (HAND), set the 
key-operated operating mode switch back to AUTO. 

Table 4.7 Emergency Mode Warning 

     แปล 

     โหมดฉุกเฉิน EMERGENCY (บังคบัด้วยมือ) 

 
 

 

 
ค าเตือน 

โหมดฉุกเฉิน EMERGENCY (บงัคบัดว้ยมือ) “สญัญาณไฟป้องกนั
อนัตรายในจุดที่ติดตั้งที่พื้นและการควบคุมการเข้าถึง” เป็นอุปกรณ์
เพือ่ความปลอดภยั ผูใ้ชง้านจะตอ้งสังเกตขณะทีท่  าการปิดช่องทางวิง่
ตลอดเวลาวา่ระบบสามารถวิง่ไดต้ามปกติ 
ความเส่ียงทีก่่อใหเ้กิดการบาดเจ็บต่อร่างกายผูใ้ชง้านจะมีโหมดฉุกเฉิน
ไวค้อยป้องกนัการเกิดอนัตรายตลอดเวลาในขณะที่ระบบท างาน 
ขั้นตอนที่ถูกตอ้ง :  
-ระบบจะไม่ท างานจนกวา่จะแน่ในวา่ภายในพื้นที่ๆ ท  างานไม่มีคน
หรือวตัถุอยูภ่ายในระบบ 
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-โหมดฉุกเฉินจะถูกใชง้านโดยหัวหนา้งานและหวัหนา้ที่คุมเคร่ืองจกัร 
โหมดฉุกเฉิน EMERGENCY (บงัคบัดว้ยมือ) จะใชเ้ม่ือระบบมี 
การผดิพลาดเท่านั้น 
เม่ือใชโ้หมดฉุกเฉิน EMERGENCY (บงัคบัดว้ยมือ) เสร็จแลว้ทุกคร้ัง
ใหป้รับการท างานของระบบ อยูใ่นโหมดปกติ คือโหมดอตัโนมติั 
(AUTO) 

ตารางที่ 4.7 ค าเตือนโหมดฉุกเฉิน 

ค าศัพท์ ความหมาย 
Access การเขา้ถึง 
Emergency ฉุกเฉิน 
Finished เสร็จ 
Injury due ไดรั้บบาดเจบ็ 
Observe สงัเกต 
Risk ความเส่ียง 

ตารางที่ 4.8 ค าศพัทท์ี่ใชใ้นการแปล 4.5 

4.6 Remote control with automatic forklift release (OPTIONAL) 

 
WARNING 

 
Before releasing (acknowledging) the system, the operator must make 
sure that there are no persons or goods in the danger area. 

 

 
IMPORTANT 

The automatic forklift release is automatically deactivated if 
anybody steps into and interrupts the access control system. If this 
happens the automatic forklift release needs to be reactivated again. 

Table 4.9 Work Standards Warning (2) 
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     แปล 

     รีโมทควบคุมใช้กับรถยก (ถ้ามี) 

 
ค าเตือน 

 
ก่อนเร่ิมใชง้านกบัระบบ ผูป้ฏิบติังานตอ้งแน่ใจว่าไม่มีบุคคลหรือ
สินคา้อยูใ่นพื้นที่อนัตราย 

 

 
ส่ิงส าคญั 

รถยกที่ควบคุมแบบอตัโนมติัจะถูกตั้งคา่ใหย้กเลกิการใช้งานแบบ
อตัโนมติัถา้มีพนกังานเขา้ไปอยู ่ในระบบ แต่ถา้ทุกอยา่งเป็นปกติระบบ
จะตั้งค่าการใชง้านอีกคร้ัง 
ตารางที่ 4.9 ค าเตือนมาตราฐานการท างาน (2) 

     4.6.1 Remote control functions: 

   

       รูปที่ 4.5 สวทิซ์แบบหมุนบนรีโมท 

The number keys on the handheld transmitter are used to issue the travel command for 

the corresponding aisle. 

     4.6.2 Automatic forklift release functions:  

 command for the corresponding aisle. Automatic forklift release functions: The release 

signal is issued automatically in pure forklift mode without any movement of people. 

      

      

The rotary switch can be used to select the system 

you wish to control with the handheld transmitter. 

0       = Off  

A...H = Selection of the required system (only 
applicable if there is more than one system to control) 



36 
 

     แปล 

     หนา้ที่ของรีโมทควบคุม 

 สวทิชแ์บบหมุนสามารถเลือกระบบในการควบคุมไดด้ว้ยเคร่ืองส่งสญัญาณที่บงัคบัในมือ  

0         = ปิด  

A…H = ตวัเลือกระบบที่ตอ้งการ 

ตวัเลขที่อยูบ่นรีโมทควบคุม คือตวัเลขที่ควบคุมการท างานสอดคลอ้งกบัช่องทางวิง่ 

     ฟังกช์ั้นรถยกแบบอตัโนมติั 

 เป็นสญัลกัษณ์ที่บอกวา่เป็นการท างานแบบโหมดใชร้ถยกที่ไม่มีพนกังานท างาน 

     4.6.3 Activation of automatic forklift release 

 Check that only one of the aisles in the system is open. 

 Release the aisle by pressing the RELEASE button on the rack. 

 Drive into the open aisle with the industrial truck. 

 The release is cancelled. 

 Exit the aisle with the industrial truck again. 

 The release signal is automatically issued. 

     4.6.4 Use of the remote control + automatic forklift release 

 Once automatic forklift release has been activated, select the chosen system/ aisle on the 

hand transmitter. 

 The system opens the required aisle. 

 Drive into the open aisle with the industrial truck / move the required goods into/out  
of storage. 

  

 



37 
 

  Exit the aisle with the industrial truck again. 

 The release signal is automatically issued. 

     แปล 

     การเคล่ือนไหวของรถยกแบบอตัโนมตัิ  

ตรวจเช็คช่องทางวิง่ที่เปิดของระบบเพยีงช่องเดียว  

กดปุ่ ม RELEASE บนชั้นวางเพือ่ท  างาน 

ขบัรถยกเขา้ไปในช่องทางวิง่ที่เปิดออก  

RELEASE จะถูกท าการยกเลิกในทนัที  

เม่ือขบัรถยกออกจากช่องทางวิง่อีกคร้ัง  

สญัญาณ RELEASE จะท างานแบบอตัโนมตั ิ

     การใชรี้โมทควบคุม + การใชร้ถยกแบบอตัโนมตัิ 

 เม่ือมีการตั้งค่าการใช้งานของรถยกแบบอดัโนมตัิใหเ้ลือกระบบที่จะเลือก / ช่องทางวิง่บน

รีโมทที่ควบคุมบนมือ  

ช่องทางวิง่ที่เลือกจะถูกเปิด 

รถยกจะขบัเขา้ไปในช่องทางวิง่ที่เปิด/ยกสินคา้ที่ถูกจดัเก็บออก/เก็บไวบ้นแรก  

ขบัรถยกออกจากของทางวิง่อีกคร้ัง สญัญาณ RELEASE จะท างานแบบอตัโนมตัิ 

 

รูปที่ 4.6 รีโมทควบคุม  
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ค าศัพท์ ความหมาย 
Activated การใชง้าน 
Chosen system ระบบที่จะเลือก 
Deactivated ยกเลิกการใชง้าน 
Handheld transmitter รีโมทควบคุม 
Industrial truck รถยก 
Issued ออก 
Rotary หมุน 

ตารางที่ 5.0 ค าศพัทท์ี่ใชใ้นการแปล 4.6 

4.7 Maintenance 

 

 
WARNING 

Whenever any work is performed on the system the main switch 
must always be switched off and secured with a padlock so that it 
cannot be switched back on.  
During inspection work on the control system, switch off the 
protective power switch -Q1 (-Q2, -Q3 if equipped) in the control 
cabinet in order to prevent the motors from being switched on 
inadvertently. Any damage to the racking system must be repaired 
by one of our specialist engineers without delay. 

 

 
IMPORTANT 

The tests and maintenance work must be documented in writing 
with the aid of a maintenance check list. All activities like 
maintenance, inspection and repairs must be documented in writing 
in the inspection log.  

Table 5.1 Maintenance warning 

     4.7.1 Running rails and guide rails 

 The running rails and guide rails must be kept clean at all times. Clean them straight away 
if they get dirty. The rails should be inspected once a year for wear and damage. 
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     แปล 

     การบ ารุงรักษา 

 

 
ค าเตือน 

ไม่วา่จะเป็นการทางานบนระบบ สวทิชห์ลกัตอ้งมีการปิดและใส่
กุญแจตูค้วบคุมไฟทุกคร้ังเพือ่ความปลอดภยั ระหวา่งการตรวจเช็ค
ระบบไฟ  
ตูไ้ฟฟ้าจะตอ้งท าการปิดเพือ่ป้องการเปิดระบบไฟฟ้า ทุกความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกบัระบบแรคก้ิงตอ้งมีการซ่อมโดยผูเ้ช่ียวชาญทนัที
ไม่มีการเล่ือนวนัและเวลา 

 

ส่ิงส าคญั การตรวจเช็คและซ่อมบ ารุงจะตอ้งมีการท าเอกสารรายงานการ
ตรวจเช็คทุกคร้ัง 
ตางรางที่ 5.1 ค าเตือนการบ ารุงรักษา 

   รางวิง่และรางน าทาง 

 รางวิง่และรางน าทางจะตอ้งดูแลท าความสะอาดตลอดเวลา รางจะตอ้งมีการตรวจเช็คความ
เสียหายปีละคร้ัง 

ค าศัพท์ ความหมาย 
Inspection work ตรวจเช็ค 
Inadvertently การซ่อม 
Maintenance ซ่อมบ ารุง 

ตารางที่ 5.2 ค าศพัทท์ี่ใชใ้นการแปล 4.7 

4.8 Repair 

 

 
WARNING 

Switch off the main switch before opening the control cabinet and 
secure it with a padlock so that it cannot be switched back on. 
Any damage to the floor must be repaired immediately. 
Damaged system or rack components must be replaced 
immediately. 
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Whenever any work is performed on the system the main switch 
must always be switched off and secured with a padlock so that it 
cannot be switched back on.  
During inspection work on the control system, switch off the 
protective power switch -Q1 (-Q2, -Q3 if equipped) in the control 
cabinet in order to prevent the motors from being switched on 
inadvertently.  
Any damage to the racking system must be repaired by one of our 
specialist engineers without delay.  

Table 5.3 Maintenance Warning 

     แปล 

     การซ่อมบ ารุง 

 
 
 

 
ค าเตือน 

ควรปิดสวทิชไ์ฟฟ้าหลกัก่อนเปิดตูไ้ฟฟ้าเพือ่ความปลอดภยัใส่กุญแจ
ตูไ้ฟฟ้าเพือ่ไม่ใหมี้การเปิดไฟฟ้าเขา้ระบบ 
ควรซ่อมพื้นทนัทีเม่ือเกิดความเสียหาย 
เม่ือระบบหรือส่วนประกอบของช้ันวางเกิดความเสียหายตอ้งท าการ
ซ่อมหรือเปล่ียนทนัที 
ไม่วา่จะเป็นการท างานบนระบบ สวทิชห์ลกัตอ้งมีการปิดและใส่
กุญแจตูค้วบคุมไฟทุกคร้ังเพือ่ความปลอดภยั ระหวา่งการตรวจเช็ค
ระบบไฟ  
ตูไ้ฟฟ้าจะตอ้งท าการปิดเพือ่ป้องกันการเปิดไฟฟ้า ทุกความเสียหายที่
เกิดขึ้นกบัระบบแรคก้ิงตอ้งมีการซ่อมโดยผู้เช่ียวชาญทนัทีไม่มีการ
เล่ือนวนัและเวลา 
ตารางที่ 5.3 ค าเตือนการซ่อมบ ารุง 

ค าศัพท์ ความหมาย 
inadvertently ป้องกนั 
rack components ส่วนประกอบของชั้นวาง 
specialist ผูเ้ช่ียวชาญ 

ตารางที่ 5.4 ค าศพัทท์ี่ใชใ้นการแปล 4.8 
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บทที ่5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวิจัย 

 5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

 หลงัจากที่ผูจ้ดัท  าไดด้ าเนินโครงงานเสร็จส้ินลงแลว้นั้น ผลที่ไดรั้บคือ พนกังานในองคก์ร 

บริษทั แปซิฟิค หอ้งเยน็ จ  ากดั สามารถน าคู่มือการแปล Mobile Racking System ESX ฉบบัภาษาไทย 
มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพและความถูกตอ้งแม่นย  ามากยิง่ขึ้น ซ่ึงตรง

ตามวตัถุประสงคท์ี่ผูจ้ดัท  าไดก้  าหนดไวต้ั้งแต่ริเร่ิมด าเนินโครงงานอยา่งครบถว้น 

 5.1.2 ข้อจ ากัดหรือปัญหาโครงงาน 

 เน่ืองจากคู่มือ Mobile Racking System ESX เป็นคู่มือฉบบัภาษาองักฤษและส่วนมาก

พนกังานในองคก์รจะเป็นคนไทยส่วนใหญ่ ที่ไม่เขา้ใจเน้ือหาภาษาองักฤษ ท าใหก้ารท าความเขา้ใจ
ในการใชเ้ทคโนโลยใีหม่อยา่ง Mobile Racking System ESX นั้นยากเกินกวา่ที่จะใชง้าน รวมถึงใน

การแปลคู่มือ Mobile Racking System ESX ฉบบัภาษาไทยน้ี ตอ้งแปลค าศพัทท์ี่ง่ายต่อการท าความ

เขา้ใจในการปฏิบตัิงาน หรือค าศพัทเ์ฉพาะทางเทคนิค 

 5.1.3 ข้อเสนอแนะ 

 ในการท าโครงงานน้ี ควรมีระยะเวลาในการท างานมากกวา่น้ี เน่ืองจากผูจ้ดัท  าจะเรียนรู้งานที่

ไดรั้บมอบหมายจากพนกังานที่ปรึกษาไดอ้ยา่งเขา้ใจ และตอ้งใชเ้วลาพอสมควร เพราะการจดัท าคู่มือ 
Mobile Racking System ESX ฉบบัภาษาไทยนั้น ตอ้งใชเ้วลาในการท าความเขา้ใจ ท าการคน้หา

ค าศพัทใ์นการจดัท า เพือ่อธิบายรายละเอียดใหก้บัพนกังานที่จะตอ้งใช ้Mobile Racking System ESX 
ใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  าและมีประสิทธิภาพ 
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 จากการที่ผูจ้ดัท  าโครงงานไดไ้ปปฏิบตัิงานที่ บริษทั แปซิฟิค หอ้งเยน็ จ  ากดั ตั้งแต่วนัที่  

14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ผูจ้ดัท  าโครงงานไดเ้รียนรู้การใชชี้วติในการ
ท างานจริง เรียนรู้การปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้น เรียนรู้วฒันธรรมในองคก์ร เรียนรู้มารยาทที่ตอ้งน าไปใชใ้น

องคก์ร ไดฝึ้กบุคลิกภาพในการท างาน มีความรับผดิชอบต่องานและหนา้ที่ของตนเอง รวมทั้งได้

พฒันาทกัษะทางดา้นภาษาโดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นการแปล เน่ืองจากการแปลคูมื่อนั้นเป็น
ภาษาองักฤษทั้งหมด ดงันั้นจากการปฏิบติังานสหกิจคร้ังน้ี ผูจ้ดัท  าจึงไดรั้บประโยชน์อยา่งมาก  

และสามารถน าประสบการณ์ที่ไดเ้รียนรู้มาต่อยอดในการ างานจริงต่อไปในอนาคต 

 5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกิจ 

 เน่ืองจากช่วงแรกของการท างาน นั้นตอ้งศึกษาดูงานและเรียนรู้เป็นเวลานานพอสมควร ถึง

จะไดติ้ดต่อสอบถามกบัลูกคา้ได ้ในการจดัการเอกสารก็ตอ้งท าความเขา้ใจในเอกสารที่ท  าดว้ย เพราะ
ส่วนงานที่รับผดิชอบจะเป็นเอกสารยอ้นหลงั 2-3 ปีในการตรวจสอบเขา้ระบบคอมพวิเตอร์ ท าใหง้าน

เกิดความซบัซอ้นยุง่ยาก กวา่จะเขา้ใจก็ใชเ้วลามากพอสมควรเช่นกนั ท าใหต้อ้งคอยถามพนกังานที่

ปรึกษาอยูบ่่อยคร้ังจึงจะเกิดความช านาญในงานเอกสารยอ้นหลงัที่ท  า และอีกปัญหาที่พบคอื การท า
รูปเล่มโครงงาน เพราะ ผูฝึ้กงานจะตอ้งปฏิบติังานและท าโครงงานไปดว้ย ท าใหก้ารท าโครงงาน

เป็นไปอยา่งล่าชา้ และท าความเขา้ใจในการแปลนั้น ตอ้งใชเ้วลาเป็นอยา่งมากและตอ้งเขา้ปรึกษากบั
อาจารยเ์ป็นระยะๆ บางคร้ังการนดัวนั เวลาที่จะเขา้มาปรึกษาอาจารยก์็อาจจะมีเวลาที่ไม่ตรงกนั ท าให้

รูปเล่มโครงงานเกิดความล่าชา้เช่นกนั 

 5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

 ควรตรวจสอบสถานที่ที่ผูฝึ้กงานจะไปปฏิบติังานใหถ่ี้ถว้นเสียก่อนวา่ บริษทัน้ีท าเก่ียวกบั

อะไร แลว้มีสายงานที่เราตอ้งการฝึกหรือไม่ เพราะ บางคร้ังอาจมีผลกระทบตอ่งานที่เราก าลงัไป
ปฏิบตัิงานรวมไปถึงสงัคมในสถานที่ฝึกงานดว้ย ผูท้ี่ไปปฏิบตัิงานสายงานภาษาอังกฤษควรมีการ

เตรียมตวัทางดา้นภาษาองักฤษที่ดี และหมัน่ศึกษาหาความรู้เพิม่เติมเก่ียวกบัค  าศพัทเ์ฉพาะทาง  

จะไดท้  างานไดอ้ยา่งเตม็ที่ไม่ติดขดั 
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แปลคู่มือ Mobile Racking System ESX 

(Mobile Racking System ESX Translation the Instruction) 

นางสาวณฐัพร เพชรประไพ สาขาวิชาองักฤษส่ือสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ อาคาร 19 มหาวิทยาลยัสยาม  

E-mail : Nuttapornpetchpraphai@gmail.com 

บทคดัย่อ                                                                                          Abstract 

บริษทั แปซิฟิค ห้องเยน็ จ  ากดั เป็นบริษทัท่ี

ให้บริการลูกคา้ ขนส่งและจดัเก็บสินคา้ในรูปแบบระบบ

คลงัสินคา้อุตสาหกรรมแบบครบวงจรและจดัระบบ

คลงัสินคา้อตัโนมติั (โลจิสติกส์)  ในระหว่างการ

ปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัท่ี 

30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ผูจ้ดัท  าฝึกงานแผนกการบริการ

ลูกคา้ (Customer Service) มีหนา้ท่ีรับสายโทรศพัทลู์กคา้ 

ตอบค าถามลูกคา้ จดัการเอกสาร กรอกขอ้มูลใบเบิก/ใบ

ฝากและแปลคู่มือ  จากการวเิคราะห์การท างานของส่วน

งานแผนกน้ีส่วนใหญ่มกัจะมีปัญหาเก่ียวกบัการใช้

ภาษาองักฤษ  เช่นการพูดคุย ติดต่อส่ือสาร การตอบ

ค าถามลูกคา้  ความเขา้ใจในภาษาองักฤษ  และพนกังาน

ท่ีใชภ้าษาองักฤษไดท่ี้มีนอ้ย จากปัญหาเหล่าน้ี อาจจะท า

ให้เสียโอกาสท่ีไดรั้บลูกคา้ใหม่ๆ  และในขณะน้ีโรงงาน

ไดส้ร้างอาคารใหม่เพ่ิมเติม ในการจดัเก็บสินคา้และไดมี้

การลงเคร่ืองระบบเทคโนโลยใีหม่ ซ่ึงคู่มือท่ีใชน้ั้นเป็น

คู่มือภาษาองักฤษ 

 ดงันั้น ผูจ้ดัท  าจึงไดริ้เร่ิมท าโครงงาน “คู่มือ 

Mobile Racking System ESX ฉบบัภาษาไทย” ข้ึนเพ่ือ

เป็นการสร้างความเขา้ใจในการแปลคู่มือเล่มน้ีจาก

ภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย และศึกษาขั้นตอนการใชง้าน

ระบบอยา่งถูกวิธีจากคู่มือ โดยขอบเขตและเน้ือหาของ

โครงงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  แปลจากคู่มือ

ภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย  อธิบายการใชง้านและค า

เตือนต่างๆ จากวิธีการใชง้าน ซ่ึงผูจ้ดัท  าหวงัเป็นอยา่งยิง่

ว่า คู่มือฉบบัภาษาไทยน้ีจะสามารถช่วยให้พนกังานใน

บริษทัปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน และลด

ความผดิพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในดา้นการแปลภาษาองักฤษ 

Pacific Fridge Co., Ltd., is the firm that serves 

the customers in transportation and store the goods. 

We’ll use the industrial store in full scale system 

(Logistics). During the Co-operative Education 

Program since May 14, 2019 to August 30, 2019. 

Trainee who works in Customer Service Department 

has many duties such as operator, replying, 

documentation, filling information Deposit / 

Withdrawing and instruction translation. From the 

analysis in the job, the big problem is Communication 

in English such as speaking, communicating, replying 

and comprehension. There are only few staff who can 

use the English. Now, the company has been getting a 

lot of the new customers and the company also 

produces the new building for storing the goods and the 

high technology manual is written in English only. 

 So, I have started to do the project “Mobile 

Racking System ESX in Thai Language Version” for 

providing understanding in translation from English to 

Thai and The processes to work from the instruction. 

The content of the project are divided in 2 parts: 

Manual Translation from English to Thai; it explains 

about the steps to work and many warnings from using 

the system. I hope that this Thai instruction manual can 

help all staff in effectiveness. And it can reduce the 

mistakes that can be occurred by using English 

instruction manual.
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วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นการสร้างความเขา้ใจในการแปลคู่มือเล่มน้ีจาก

ภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย 

2. เพ่ือศึกษาขั้นตอนการใชง้านระบบอยา่งถูกวิธีจากคู่มือ 

3. เพ่ือให้พนกังานเขา้ใจในคู่มือเทคโนโลยไีดดี้มากข้ึน 

ขอบเขต 

     1. แปลคู่มือ Mobile Racking System ESX  

จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย 

     2. อธิบายการใชง้านและค าเตือนต่างๆ  

จากวิธีการใชง้าน 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

     1. พนกังานท่ีไดอ่้านคู่มือ Mobile Racking System 

ESX ฉบบัภาษาไทย และมีความเขา้ใจในการใชง้าน

ระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพถูกตอ้งแม่นย  า 

     2. พนกังานสามารถน าเล่มคู่มือฉบบัแปลน้ีไปถ่าย

ส าเนา เพ่ือแจกให้กบัพนกังานท่ีตอ้งการเรียนรู้ เพ่ือสร้าง

ความเขา้ใจและเรียนรู้ระบบไปในทิศทางเดียวกนั 

ขั้นตอนและวธิีการด าเนินงาน

 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้  

     1. ฮาร์ดแวร์  

     - คอมพิวเตอร์                     - เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

     - โทรศพัทใ์นแผนก            - เคร่ืองสแกนเอกสาร 

     - อุปกรณ์เคร่ืองเขียน 

3.8.2 อ่ืนๆ 

     - Dictionary                        - คู่มือท่ีตอ้งน ามาแปล 

รายละเอยีดของโครงงาน 

     จากท่ีผูจ้ดัท  าไดป้ฏิบติังานในแผนกการบริการลูกคา้ 

(Customer Service) ของบริษทั แปซิฟิค ห้องเยน็ จ  ากดั 

ผูจ้ดัท  าจึงไดจ้ดัท าโครงงานเร่ือง “คู่มือ Mobile Racking 

System ESX ฉบบัภาษาไทย” เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ปฏิบติัให้กบัพนกังานท่ีใชเ้คร่ือง Mobile Racking 

System ESX. 

การท างานทัว่ไป (ค าเตือน)  
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Switching on the control system 

     1. Switch on the main switch.  

     2. Set the key-operated operating mode switch to the 

AUTO position. 

     3. After switching on the supply voltage to the 

system, the programmable logic controller will start to 

boot and the control panel will initialize. Provided the 

system has booted successfully and no faults are 

present in the system, the control panel will display the 

selection menu. You can use the ^ (UP) and v (DOWN) 

keys to navigate between the different submenus in 

this menu. 

สวิทซ์บนระบบควบคุม 

     1. สวิทช ์บนแผงไฟฟ้าหลกั  

     2. เซ็ตโหมดค่าการท างานบนสวิทชต์ าแหน่ง

อตัโนมติั (AUTO)  

     3. หลงัจากเช็คระบบก าลงัไฟฟ้า โปรแกรมแผง

ควบคุมจะเร่ิมท างาน ระบบจะถูกจดัหาและบูท 

การท างานท่ีส าเร็จและไม่แสดงค่าความผดิพลาดใน

ระบบ แผงควบคุมจะแสดงการเลือกเมนู คุณจะตอ้งเลือก

แป้น ^ (บน) และ v  (ล่าง) เพ่ือหาระหว่างความแตกต่าง

ของเมนูย่อย 

 

 

ค าศัพท์ ความหมาย 
Control panel แผงควบคุม 
Different ความแตกต่าง 
Display แสดง 
Position ต าแหน่ง 
Programmable โปรแกรม 
Successfully ส าเร็จ 
Submenus เมนูยอ่ย 

 

Repair 

 

การซ่อมแซม 

 

ค าศัพท์ ความหมาย 

inadvertently ป้องกนั 

rack components ส่วนประกอบของชั้นวาง 

specialist ผูเ้ช่ียวชาญ 

 

 

49 



44 
 

สรุปผลโครงงาน 

     หลงัจากท่ีผูจ้ดัท  าไดด้  าเนินโครงงานเสร็จส้ินลงแลว้

นั้น ผลท่ีไดรั้บคือ พนกังานในองคก์ร บริษทั แปซิฟิค 

ห้องเยน็ จ  ากดั สามารถน าคู่มือการแปล Mobile Racking 

System ESX ฉบบัภาษาไทย มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ใน

การปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพและความถูกตอ้ง

แม่นย  ามากยิง่ข้ึน ซ่ึงตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ผูจ้ดัท  าได้

ก  าหนดไวต้ั้งแต่ริเร่ิมด าเนินโครงงานอยา่งครบถว้น และ

ปัญหาในขณะปฏิบติังานคือ การท ารูปเล่มโครงงาน 

เพราะ ผูฝึ้กงานจะตอ้งปฏิบติังานและท าโครงงานไปดว้ย 

ท าให้การท าโครงงานเป็นไปอยา่งล่าชา้ และท าความ

เขา้ใจในการแปลนั้น ตอ้งใชเ้วลาเป็นอยา่งมากและตอ้ง

เขา้ปรึกษากบัอาจารยเ์ป็นระยะๆ บางคร้ังการนดัวนั เวลา

ท่ีจะเขา้มาปรึกษาอาจารยก์็อาจจะมีเวลาท่ีไม่ตรงกนั  

ท าให้รูปเล่มโครงงานเกิดความล่าชา้เช่นกนั 

ประโยชน์จากการปฏบิัตงิาน 

     จากการท่ีผูจ้ดัท  าโครงงานไดไ้ปปฏิบติังานท่ี บริษทั 

แปซิฟิค ห้องเยน็ จ  ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 

2562 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ผูจ้ดัท  าโครงงาน

ไดเ้รียนรู้การใชชี้วิตในการท างานจริง เรียนรู้การปรับตวั

เขา้กบัผูอ่ื้น เรียนรู้วฒันธรรมในองคก์ร เรียนรู้มารยาทท่ี

ตอ้งน าไปใชใ้นองคก์ร ไดฝึ้กบุคลิกภาพในการท างาน มี

ความรับผดิชอบต่องานและหนา้ท่ีของตนเอง รวมทั้งได้

พฒันาทกัษะทางดา้นภาษา เน่ืองจากการแปลคู่มือนั้น

เป็นภาษาองักฤษทั้งหมด ดงันั้นจากการปฏิบติังานสหกิจ

คร้ังน้ี ผูจ้ดัท  าจึงไดรั้บประโยชน์อยา่งมาก และสามารถ

น าประสบการณ์ท่ีไดเ้รียนรู้มาต่อยอดในการ างานจริง

ต่อไปในอนาคต 

กติตกิรรมประกาศ 

     การท่ีคณะผูจ้ดัท  าไดม้าปฏิบติังานในโครงการสหกิจ

ศึกษา บริษทั แปซิฟิค ห้องเยน็ จ  ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 14 

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัท่ี 30 เดือน สิงหาคม 

พ.ศ. 2562 ท าให้คณะผูจ้ดัท  าไดรั้บความรู้และ 

ประสบการณ์ต่างๆ ท่ีมีคุณค่ามากมายส าหรับรายงาน 

สหกิจศึกษาฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดีจากความร่วมมือ

และสนบัสนุนจากหลายฝ่าย ดงัน้ี 

     1. คุณหยาดรุ้ง มีโพธ์ิ (ผูจ้ดัการ/ฝ่ายบริการลูกคา้) 

     2. คุณนวลจิต คงรอด (หัวหนา้ส่วน/ฝ่ายบริการลูกคา้) 

     3. คุณณฐัพร เพชรประไพ (ตอ้นรับ/ฝ่ายบริการลูกคา้) 

     4. อาจารยอ์ติเวทย ์ตั้งอมรสุขสันต ์(อาจารยท่ี์ปรึกษา) 

และบุคคลท่านอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีไดใ้ห้

ค  าแนะน าช่วยเหลือในการจดัท ารายงาน คณะผูจ้ดัท  า

ขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีไดมี้ส่วน

ร่วมในการให้ขอ้มูลและเป็นท่ีปรึกษาในการท ารายงาน

ฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความ

เขา้ใจกบัชีวิตของการท างานจริง ซ่ึงคณะผูจ้ดัท  า

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 

เอกสารอ้างองิ 

ความหมายของการแปล เขา้ถึงไดจ้าก : 

(2561). หนงัสือหลกัการแปล Principle of translation 

115-333. มหาวิทยาลยัสยาม

https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=828 

http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2016/TU_20

16_5306034132_2635_4661.pdf 

(สืบคน้เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎคม 2562) 

คู่มือ เขา้ถึงไดจ้าก: 

https://www.gotoknow.org/posts/233860%20%E0%B8

%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0

%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%

E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88

%2014%20%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1

%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8

%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%2025
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http://km.fsh.mi.th/wp-

content/uploads/2016/08/103.pdf 

(สืบคน้เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2562) 

ความผดิพลาดในการท างาน เขา้ถึงไดจ้าก: 

http://www.thailandindustry.com/indust_newweb/articl

es_preview.php?cid=1342 

(สืบคน้เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2562) 

ประสิทธิภาพในการท างาน เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.thailandindustry.com/indust_newweb/onlin

emag_preview.php?cid=771 

(สืบคน้เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2562) 

Mobile Racking System ESX เขา้ถึงไดจ้าก : 

https://www.youtube.com/watch?v=g2KiDzfjyT4 

คู่มือ Mobile Racking System ESX ฉบบัภาษาองักฤษ

(สืบคน้เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2562) 
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ประวตัิผู้จดัท ำ 

 

ช่ือ - นำมสกลุ   :  นางสาวณัฐพร เพชรประไพ 

รหัสนักศึกษำ  :  5904520001 

สำขำวิชำ  : ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ 

คณะ   : ศิลปศาสตร์ 

ที่อยู่                : 290 (หมู่บา้นกานดาคลาสสิควลิล ์ซ.7) ซ.บางบอน 5 ซ.12 แขวงบางบอนเหนือ 

                             เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 
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