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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
บริ ษทั ทองไทยการทอ จํากัด เป็ นธุ รกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมผ้าแบบครบวงจรตั้งแต่ การ
ถักทอ การย้อม และผลิตเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ปเพื่อส่ งสิ นค้าออกไปยังตลาดทัว่ โลกตามคําสั่งซื้ อของ
ลู ก ค้า โดยบริ ษ ทั มี ค วามมุ่ ง มัน่ และให้ค วามสํา คัญในกระบวนการผลิ ตสิ นค้า ที่ ดีมี คุ ณ ภาพ
ตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า และการส่ งมอบสิ นค้าครบถ้วน ตรงเวลา จนได้รับความ
พึงพอใจจากลูกค้า และเพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนอย่างต่อเนื่ อง จึงมุ่งพัฒนากระบวนการผลิตให้
ทันสมัยอยูเ่ สมอ ซึ่ งคณะผูจ้ ดั ทําฝึ กงานในตําแหน่งเจ้าหน้าที่การค้าของ Adidas และ Mi Adidas
ทําหน้าที่เกี่ยวกับการโหลดใบสั่งซื้ อของลูกค้า ซึ่ งวิธีการโหลดใบสั่งซื้อสิ นค้าของ Adidas และ
Mi Adidas ไม่เหมือนกัน สิ่ งที่ได้จากการโหลดนั้นก็ไม่เหมือนกัน และทางแผนกการค้ายังไม่มี
ขั้นตอนการโหลดใบสั่งซื้ อสิ นค้าที่ บ อกรายละเอี ย ดวิธี การโหลดอย่า งชัดเจน และจากการ
สังเกตมีลูกค้าหลายท่านยังไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่าง Adidas กับ Mi Adidas ซึ่ งอาจทําให้
เกิดความเข้าใจผิดในการตกลงรายละเอียดของสิ นค้าและเกิดความล่าช้าในการจัดส่ ง อาจทําให้
ลูกค้าสับสนและกรอกข้อมูลผิดพลาดได้เนื่ องจากเวลาพูดคุ ยรายละเอียดของสิ นค้านั้นส่ วน
ใหญ่จะให้ขอ้ มูลและกรอกข้อมูลใน E-mail มากกว่าการพูดคุยแบบต่อหน้าซึ่ งลูกค้าส่ วนใหญ่
ของบริ ษทั ทองไทยการทอ จํากัด เป็ นชาวต่างชาติ ซึ่ งอาจยิ่งทําให้เกิดความผิดพลาดมากขึ้น
เนื่องจากคําศัพท์บางคําเป็ นศัพท์เฉพาะและบางคําก็ใช้ตวั ย่อในการสื่ อสารอาจทําให้สื่อสารกัน
ผิดพลาดได้
ดังนั้นเพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าว คณะผูจ้ ดั ทําจึงได้จดั ทําโครงงานในหัวข้อ “ การดําเนินการ
โหลดใบสั่งซื้ อสิ นค้า“ ซึ่ งเนื้อหาในเล่มนี้จะประกอบไปด้วย ขั้นตอนการโหลดใบสั่งซื้ อสิ นค้า
ของAdidas และ Mi Adidas การอธิ บายความแตกต่างระหว่าง Adidas กับ Mi Adidas เอกสารที่
ได้จากการโหลดใบสั่งซื้ อสิ นค้าของ Mi Adidas และคําศัพท์ที่ใช้ในการแปลข้อมูลรายละเอียด
ของสิ นค้า ซึ่ งเป็ นการสร้างประโยชน์ให้กบั พนักงาน ให้มีความสะดวกรวดเร็ วในการสื่ อสาร
และการจัดส่ งสิ นค้าให้กบั ลูกค้า
1.2 วัตถุประสงค์ ในการทําโครงงาน
1.2.1 เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่าง Adidas กับ Mi Adidas
1.2.2 เพื่อศึกษาคําศัพท์ภาษาอังกฤษต่าง ๆที่ใช้ในการแปลข้อมูลรายละเอียดของสิ นค้า

2
1.2.3 เพื่อเป็ นคู่มือการโหลดใบสั่งซื้อให้กบั พนักงานใหม่หรื อนักศึกษาฝึ กงาน
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
โครงงานนี้ประกอบไปด้วย 6 ส่ วน ได้แก่
1.3.1 ความแตกต่างระหว่าง Adidas และ Mi Adidas
1.3.2 ขั้นตอนการโหลด PO (Purchase Order)
1.3.3 ขั้นตอนการโหลด Report
1.3.4 ขั้นตอนการโหลด TD (Tech Document)
1.3.5 เอกสารที่ได้จากการโหลด TD
1.3.6 คําศัพท์สาํ คัญที่พบในการปฏิบตั ิงานในแผนกการค้า
1.3.7 ขอบเขตระยะเวลาการทําโครงงาน ตั้งแต่ วันที่14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึ ง วันที่30
สิ งหาคม พ.ศ.2562
1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าได้ รับ
1.4.1 พนักงานและนักศึกษาฝึ กงานสหกิจทราบวิธีการโหลดใบสั่งซื้ อสิ นค้าของ Adidas
และ Mi Adidas
1.4.2 พนักงานมีความรวดเร็ วในการสื่ อสารมากขึ้นทําให้การจัดส่ งสิ นค้าได้ตรงเวลา
1.4.3 ลูกค้ามีความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง Adidas กับ Mi Adidas
1.4.4 พนักงานและนักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิงานสหกิจจะได้เข้าใจคําศัพท์ต่าง ๆที่ใช้ในการแปล
เกี่ยวกับรายละเอียดของสิ นค้าต่าง ๆ

บทที2่
ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การจัดทําโครงงานหัวข้อ “การดําเนินการโหลดใบสั่งซื้ อสิ นค้า” คณะผูจ้ ดั ทําได้นาํ หลักการ
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและดําเนินการมานําเสนอดังนี้
2.1 ความรู้ ใบสั่ งซื้อ
2.1.1 ใบสั่ งซื้อ
ใบสั่งซื้ อ หรื อเรี ยกอี ก อย่างว่าPO ย่อมาจากคําว่า Purchase Order คื อเอกสารที่ แสดงถึ ง
ข้อตกลงกับผูจ้ ดั จําหน่ ายเพื่อซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ เอกสารยังช่ วยติดตามใบรับสิ นค้าที่ทาํ ไว้กบั
ใบสั่งและหลังจากนั้นรวมถึ งการลงบัญชี ใบแจ้งหนี้ ของผูจ้ ดั จําหน่ ายที่ ผูจ้ ดั จําหน่ ายออกบิ ลตาม
ใบสั่งโดยในใบสั่งซื้อจะระบุ จํานวน ชนิด และราคา พร้อมทั้งอาจจะรวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆตามที่ได้
ตกลงกับผูข้ าย
2.1.2 เอกสารทีส่ ํ าคัญในการสั่ งซื้อ
เอกสารที่สาํ คัญก่อนการทําใบสั่งซื้ อก็คือ ใบขอซื้อ หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า PR ย่อมาจากคําว่า
Purchase Requisition เป็ นเอกสารสําคัญที่เกี่ยวกับการสั่งซื้ อที่มีหน้าที่ใกล้เคียงกับใบสั่งซื้ อ “ใบขอ
ซื้ อ” เป็ นเอกสารที่ถูกใช้ภายในองค์กรถูกจัดทําขึ้นมาเพื่อขออนุมตั ิการซื้ อ ปกติแล้วหน้าที่การจัดซื้ อ
หรื อการออกใบสั่งซื้ อ จะเป็ นหน้าที่ของฝ่ ายจัดซื้ อหรื อแผนกจัดซื้ อ เมื่อผ่านการอนุมตั ิแล้วต่อมาก็
จะเป็ นการออกเอกสารใบสั่งซื้อและถูกส่ งให้ผขู ้ ายต่อไป
สรุ ป ใบขอซื้ อ (Purchase Requisition) เป็ นเอกสารสําหรับยืน่ ขออนุมตั ิซ้ื อจากภายใน
2.1.3 ชนิดของใบสั่ งซื้อ
มีท้ งั หมด 3 ชนิด
2.1.3.1 สมุดรายวัน ใช้เพื่อสร้างใบสั่งฉบับร่ าง ชนิดนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อปริ มาณ
สิ นค้าคงคลัง หรื อสร้างธุ รกรรมสิ นค้าคงคลัง
2.1.3.2 ใบสั่งซื้ อ ใช้เพื่อสร้าง PO (Purchase Order) เมื่อใบสั่งซื้ อได้รับการยืนยัน
จากผูจ้ ดั จําหน่าย และเมื่อใบสั่งถูกประมวลผลผ่านใบรับสิ นค้าและการออกใบแจ้งชําระหนี้ ก่อนที่
จะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผจู ้ ดั จําหน่าย เอกสารชนิดนี้ถูกใช้มากที่สุด
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2.1.3.3 ใบสั่ ง ที่ ส่ ง คื น ใช้เ มื่ อ คื น สิ น ค้า ให้ ก ับ ผู ้จ ัด จํา หน่ า ย ชนิ ด ของใบสั่ ง นี้
กําหนดให้ตอ้ งระบุหมายเลขอนุมตั ิการคืนสิ นค้า (RMA) ที่ผจู ้ ดั จําหน่ายได้มอบให้
2.2. ข้ อมูล
ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริ งหรื อเรื่ องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่ งของ
สถานที่ โดยอยู่ในรู ปแบบที่เหมาะสมต่อการสื่ อสาร การแปลความหมายและการประมวลผล ซึ่ ง
ข้อมูลอาจจะได้มาจากการสังเกต การรวบรวม การวัด ข้อมูลเป็ นได้ท้ งั ข้อมูลตัวเลขหรื อสัญลักษณ์
ใดๆที่สําคัญจะต้องมีความเป็ นจริ งและต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น คะแนนสอบ ชื่อนักเรี ยน เพศ อายุ
เป็ นต้นซึ่ งข้อมูลสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
2.2.1 ข้อมู ล ปฐมภู มิ เป็ นข้อมู ล ที่ ไ ด้จากแหล่ ง ข้อมู ล โดยตรง เช่ น ข้อมู ล ที่ ไ ด้จากการ
สอบถามโดยตรง การสัมภาษณ์ การสํารวจ การจดบันทึก ข้อมูลที่ได้จากเครื่ องจักรอัตโนมัติ ได้แก่
เครื่ องอ่านรหัสแท่ง เครื่ องอ่านเครื่ องหมายบนกระดาษ
2.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็ นข้อมูลที่ได้จากข้อมูลที่มีผอู ้ ื่นรวบรวมไว้ให้แล้ว
2.3 ชนิดของข้ อมูล
ชนิดของข้อมูลแบ่งเป็ น 4 ชนิด
2.3.1 ข้อมูลตัวเลข จะประกอบด้วยตัวเลขเท่านั้น เช่น 145,2468 เป็ นต้น มักจะนํามาใช้ใน
การคํานวณ
2.3.2 ข้อมูลอักขระ จะประกอบด้วย ตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษหรื อเครื่ องหมาย
พิเศษต่าง ๆ เช่น บ้านเลขที่ 56/112 เป็ นต้น ถ้ามีตวั เลขประกอบจะไม่ได้นาํ มาคํานวณ
2.3.3 ข้อมูลภาพ รับรู ้จากการมองเห็น เช่น ภาพดารา ภาพสัตว์ต่าง ๆ
2.3.4 ข้อมูลเสี ยง รับรู ้จากทางหูหรื อการได้ยนิ เช่น เสี ยงพูด เสี ยงเพลงเป็ นต้น
2.4 ลูกค้ า
ผูบ้ ริ โภคหรื อลู กค้า(Customer)หมายถึ ง บุคคลที่มาซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การของบริ ษทั และ
ลูกค้าก็เป็ นเป้ าหมายของธุ รกิจทุกประเภท พนักงานขายจึงมีหน้าที่และภารกิจที่ตอ้ งดําเนิ นการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า
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2.5 ข้ อมูลลูกค้ า
ฐานข้อมูลลูกค้า (Customer Database) หมายถึง การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าแต่
ละรายหรื อลูกค้าที่มุ่งหวังอย่างละเอียดให้เป็ นปั จจุบนั สามารถเข้าถึงได้ มีแนวโน้มที่จะเป็ นลูกค้า
รายใหม่ได้ มีคุณสมบัติที่จะเป็ นลูกค้าในอนาคตมากที่สุด
2.6 ตลาดลูกค้ า(Customer Market)
แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คือ
2.6.1 ตลาดผูบ้ ริ โภค (Consumer Market) คือ บุคคลหรื อครัวเรื อนที่ซ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การ
เพื่อการบริ โภคส่ วนบุคคลหรื อครัวเรื อนเป็ นสิ่ งของที่ใช้ในชีวติ ประจําวัน เช่น ข้าวสาร เนื้อสัตว์ ผัก
ผลไม้ สบู่ ยาสี ฟัน เป็ นต้น
2.6.2 ตลาดธุ รกิจ (Business Market) คือ บุคคลที่ซ้ื อสิ นค้าเพือ่ นําสิ นค้านั้นไปผลิตปรับปรุ ง
เพิ่มเติม หรื อเป็ นส่ วนหนึ่งของการผลิต เช่น ซื้อไม้เพื่อนําไปเป็ นวัตถุดิบทํากระดาษและนํามาขาย
2.6.3 ตลาดผูข้ ายต่อ (Reseller Market) คือ บุคคลที่ซ้ื อสิ นค้าหรื อการบริ การเพื่อนํามาขาย
ต่อ โดยไม่มีการนํามาปรับปรุ งเพิ่มเติม เช่น ซื้ อของในแม็คโครเช่น ขนม นํ้า หรื ออื่น ๆเพื่อนํามา
ขายต่อในร้านขายของชํา
2.6.4 ตลาดรัฐบาล (Government Market) คื อ หน่ วยงานของรั ฐบาลที่ ซ้ื อสิ นค้าหรื อการ
บริ การ เพื่อนําไปบริ จาคหรื อบริ การให้แก่ประชาชนหรื อสาธารณชน เช่น รัฐบาลซื้อยากันยุงให้กบั
ประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ ยงต่อโรคไข้เลือดออ
2.7 Sublimation
การระเหิ ด(Sublimation)หมายถึง การพิมพ์ผา้ ด้วยกระบวนการระเหิ ดของหมึกพิมพ์ลงใน
วัตถุต่าง ๆ โดยจะใช้ความร้อนความดันและอุณหภูมิที่เหมาะสมประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อให้หมึกมี
การระเหิ ดและไปติดอยูก่ บั เส้นใยของผ้าซึ่ งจะทําให้สีที่ระเหิ ดไปนั้นติดคงทน
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2.8 Heat Transfer
การถ่ ายเทความร้ อน (Heat Transfer)หมายถึ ง การพิมพ์ภาพลงกระดาษ Transfer ซึ่ งใน
กระดาษจะมีสารเคมีเป็ นส่ วนประกอบที่สามารถดูดซับและถ่ายโอนงานลงไปในพื้นเสื้ อโดยการใช้
ความร้ อน ซึ่ งกระบวนการนี้ หมึ กจะไม้ได้ซึมผ่านเนื้ อผ้าโดยตรง แต่เหมือนนําสติ้กเกอร์ ที่ เ ป็ น
ลวดลายมาติดบนเสื้ อ เมื่อเวลาผ่านไปการซัก การรี ด หรื อตากแดดบ่อย ๆอาจมีการหลุ ดลอกหรื อ
รู ปอาจมีการแตก ทําให้สติก้ เกอร์ หลุดออกได้
2.9 ความรู้ คําศัพท์ ภาษาอังกฤษ
2.9.1 ความสํ าคัญของคําศัพท์ ภาษาอังกฤษ
รัสเซล (Russell) อ้างถึงใน ทัศนี ย ์ พันธ์โยธาชาติ.2534ได้กล่าวถึงความสําคัญของคําศัพท์
ว่า คําศัพท์เป็ นรากฐานของการเรี ยนวิชาต่างๆ คนเราจะอ่าน พูด เขียน หรื อแสดงความคิดเห็นได้ดี
ต้องเข้าใจคําศัพท์จึงจะเรี ยนรู ้เรื่ องอื่นๆได้
เอลเลน และวอลเลท (Allen & Vallette.1977) กล่าวถึ งความสําคัญของคําศัพท์ว่า การรู ้
ความหมายของคําศัพท์จะทําให้เกิดความมัน่ ใจในการใช้ภาษา สื่ อความหมายในสถานการณ์ต่างๆ
วิลาสิ นี แก้ววรา (2550) กล่าวถึงความสําคัญของคําศัพท์วา่ คําศัพท์ คือ สิ่ งที่ใช้เป็ นตัวแทน
ในการสื่ อความหมาย ความรู ้ ความคิด ระหว่างกลุ่มหรื อเฉพาะบุคคล กลุ่มสังคม อาชีพและชนชาติ
2.9.2 ความหมายของคําศัพท์
ฟรายส์ (Fries.1972,อ้างถึงใน ดวงกมล คําเอี่ยม. 2540) กล่าวถึงความหมายของคําศัพท์ว่า
หมายถึ ง คํา ที่ มี ก ารประสมเสี ย ง ซึ่ งนํา มาใช้ เ ป็ นสิ่ ง เร้ า ให้ นึ ก ถึ ง ประสบการณ์ ที่ เ คยผ่ า นมา
ประสบการณ์ที่ถูกกระตุน้ จากการประสมเสี ยงนั้นจะมีความหมายต่างกันหลายอย่าง แต่จะมีเพียง
ประสบการณ์เดียวที่เด่นกว่า ซึ่ งข้อความที่อ่านจะประกอบด้วยความหมายอย่างน้อย 3 ประการ คือ
1) Lexical Meaning คือ ความหมายตามตัวหนังสื อเฉพาะคํา
2) Structural Meaning คือ ความหมายตามโครงสร้าง
3) Contextual Meaning คือ ความหมายตามข้อความที่ใช้
ศิ ธ ร แสงธนู และ คิ ด พงศทัต (2514 อ้า งถึ ง ในจารุ วรรณ อํา พันกาญจน์ . 2541) ได้ใ ห้
ความหมายของคําศัพท์ว่า ศัพท์คือกลุ่มเสี ยงกลุ่มหนึ่ ง ซึ่ งมีความหมายให้รู้ว่าเป็ นคน เป็ นสิ่ งของ
อาการ หรื อลักษณะอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง และได้แบ่งความหมายออกเป็ น 4 นัยด้วยกัน คือ
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1. Lexical Meaning คือ ความหมายตามพจนานุกรม คําหนึ่งคํามีความหมายหลายอย่างบาง
คําอาจใช้ในความหมายแตกต่างกันนับร้ อย ทําให้บางคนเข้าใจว่าความหมายที่ ต่างออกไปหรื อ
ความหมายที่ตนไม่ค่อยรู ้จกั นั้นเป็ น “สํานวน” ของภาษา
2. Morphological Meaning หมายถึง ความหมายทางไวยกรณ์ ศัพท์ประเภทนี้ เมื่ออยู่ตาม
ลําพังโดด ๆจะเดาความหมายได้ยาก
3. Structural Meaning หมายถึ ง ความหมายที่ เ กิ ด ขึ้ น หรื อ เปลี่ ย นแปลงไป แล้ว แต่ ก าร
เรี ยงลําดับคํา
4. Social-Cultural Meaning หมายถึง ความหมายของคําที่เปลี่ยนไปตามเสี ยงขึ้นลง ที่ผพู้ ูด
เปล่งออกมาไม่วา่ จะเป็ นเสี ยงที่มีพยางค์เดียว หรื อมากกว่า
2.9.3 ประเภทของคําศัพท์
ศิ ธร แสงธนู และคิ ด พงศทัต (2514 อ้างถึ งใน จารุ วรรณ อําพันกาญจน์.2541) กล่าวว่า
คําศัพท์ในภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1) Content Word คื อ คํา ประเภทที่ เ ราอาจจะบอกความหมายได้โ ดยไม่ ต้อ งขึ้ น อยู่ก ับ
โครงสร้ างอาจจะพูดได้ว่าเป็ นคําที่มีความหมายตามพจนานุ กรม เช่ น daughter, box, pen, เป็ นต้น
อย่างไรก็ตามคําประเภทนี้ อาจจะเปลี่ยนความหมายไปได้เมื่ออยู่ในตําแหน่ งที่ต่างกันในประโยค
Content Wordในภาษาอังกฤษ ได้แก่คาํ ประเภท Nouns, Verb, Adjective, Adverbs
2) Function Word คือ คําที่ไม่มีความหมายแน่นอนในตัวเอง ส่ วนมากจะเปลี่ยนความหมาย
ไปตามโครงสร้าง คําประเภทนี้ สอนให้เข้าใจได้ยาก การสอนเพียงให้รู้ความหมายหรื อคําแปลไม่
ได้ผล ต้องสังเกตเห็ นตัวอย่างการใช้และฝึ กการใช้ในโครงสร้ างต่าง ๆโดยตรงจึ งเกิ ดประโยชน์
Function Word ในภาษาอั ง กฤษได้ แ ก่ ค ํ า ประเภท Articles, Preposition, Personal Pronouns,
Possessive, Adjective, Demonstratives, Relative Pronouns, Conjunction, Auxiliary Verb, Ones
สุ ไร พงศ์ทองเจริ ญ (2525 อ้างถึงใน ดวงกมล คําเอี่ยม.2540)ได้แบ่งประเภทของคําศัพท์
ออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. Passive Vocabulary คือ คําศัพท์ที่ควรสอนให้รู้จกั เฉพาะความหมายหรื อเกิดความเข้าใจ
เมื่อได้ยนิ
2. Active Vocabulary คือ คําศัพท์ที่ควรจะสามารถนําไปใช้ในการพูด อ่าน เขียน แต่ง
ประโยคได้เป็ นอย่างดีและต้องรู ้จกั เข้าใจความหมาย

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้ งั ของสถานประกอบการ
ชื่ อ:

บริ ษทั ทองไทยการทอ จํากัด (สํานักงานกรุ งเทพฯ)

ทีอ่ ยู่

21 ซอยเพชรเกษม 81 ถนนมาเจริ ญ
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุ งเทพฯ 10160

โทรศัพท์
อีเมล

02-431-0050
sales@tttinter.com

รู ปภาพที่ 3.1 โลโก้สัญลักษณ์ของบริ ษทั ทองไทยการทอ จํากัด
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รู ปภาพที่ 3.2 แผนที่แสดงที่ต้ งั บริ ษทั ทองไทยการทอจํากัด
3.2 ลักษณะการประกอบการ
บริ ษทั ทองไทยการทอ จํากัด ได้ดาํ เนิ นธุ รกิจเกี่ ยวกับอุ ตสาหกรรมผ้าแบบครบ
วงจรตั้งแต่ การถักทอ การย้อม และผลิ ตเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ปเพื่อส่ งสิ นค้าออกไปยังตลาดทัว่
โลกตามคําสั่งซื้อของลูกค้า
ความเป็ นมาของบริษัท
บริ ษทั ทองไทยการทอ จํากัด ก่อตั้งเมื่ อปี พ.ศ. 2502 โดยคุ ณอนันต์ และคุ ณสุ จิ
ตรา วงศ์สุรพิเชษฐ์ ด้วยระยะเวลากว่า 55 ปี บริ ษทั ฯ ได้พฒั นาและก้าวขึ้ นมาเป็ นบริ ษทั
แนวหน้า และได้ดาํ เนินธุ รกิจด้านอุตสาหกรรมผ้าแบบครบวงจรตั้งแต่ การถักทอ การย้อม
และผลิ ตเสื้ อ ผ้า สํ า เร็ จ รู ป เพื่ อ ส่ ง สิ น ค้า ออกไปยัง ตลาดทัว่ โลกตามคํา สั่ ง ซื้ อของลู ก ค้า
ปั จจุ บ นั มี พ นัก งานประมาณ 4,000 คน จาก 7 สาขาทั้ง ภายในประเทศและต่ า งประเทศ
สําหรับธุ รกิจผลิตเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ปส่ งออก มีกาํ ลังการผลิต 13 ล้านตัวต่อปี และสร้างรายได้
มากกว่า 83 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อ 2,600 ล้านบาท
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ด้วยความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง บริ ษทั จึงได้นาํ มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ
(ISO9001) ซึ่ งได้รับการรับรองเมื่อปี พ.ศ.2542 และ ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชี วอนามัย และสิ่ งแวดล้อม (ISO14001 และ OHSAS18001) ซึ่ งได้รับการรับรองเมื่อปี
พ.ศ.2551 และการปฎิ บตั ิตามข้อกําหนดของลูกค้าอย่างเคร่ งครัด รวมถึงนโยบายต่างๆ ที่
สนับสนุ นส่ งเสริ มการพัฒนาปรับปรุ งกระบวนการผลิต ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของ
พนัก งานเพื่ อ ให้ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํา งาน จากวัน นั้น สู่ ว นั นี้ บริ ษ ัท มี ก าร
ดําเนิ นการมาอย่างต่อเนื่ อง เป็ นการวางรากฐานที่ทาํ ให้เกิดความมัน่ คงและความยัง่ ยืนของ
พนักงาน ลูกค้า บริ ษทั พร้อมทั้งการแสดงเจตนารมณ์อนั แน่วแน่ทางด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมสื บต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด
วิสัยทัศน์ (VISION)
"ปฎิ รูป บริ ษ ทั Thong Thai Textile Group ให้เป็ นบริ ษ ัท ผลิ ต เสื้ อ ผ้า สํ า เร็ จ รู ป ที่
ทันสมัย เต็มไปด้วยพลัง และความคิดสร้างสรรค์ อย่างยัง่ ยืนเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า ความมัน่ คงของพนักงานและผูถ้ ือหุ น้ "
พันธกิจ (MISSION)
1. Modern & Dynamic PEOPLE
พัฒนาบุคคลากรให้ทนั สมัย ทั้งทางด้านภาษาอังกฤษและความเป็ นผูน้ าํ
บุคลากรพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงให้ทนั สมัย และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองและองค์กร
ให้กา้ วสู่ ความเป็ นบริ ษทั แนวหน้าของโลก
ยึ ด มั่น และปฏิ บ ัติ ต ามนโยบายด้า นคุ ณ ภาพ ความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และ
สิ่ งแวดล้อม เพื่อส่ งเสริ มด้านคุณภาพชีวติ ของบุคลากร
2. Modern & Dynamic PROCESS
นํา ระบบ ITที่ ท ัน สมัย มาพัฒ นาระบบและวิธี ก ารทํา งานให้ แ ม่ น ยํา
ถูกต้อง และรวดเร็ ว
นํา เทคโนโลยีใหม่ๆที่ทนั สมัย อาทิ ระบบการทํางานแบบกึ่ งอัตโนมัติ
หรื ออัตโนมัติเต็มรู ปแบบ มาพัฒนาเครื่ องมือ เครื่ องจักร และกระบวนการทํางานให้แม่นยํา
ถูกต้องและรวดเร็ ว
3. Modern & Dynamic PRODUCT
พัฒนาสิ นค้าให้ทนั สมัยและลํ้าหน้า ทั้งทางด้านการออกแบบ การใส่ ใจใน
รายละเอียด วิธีการเย็บและเทคโนโลยี
พัฒนาบริ การ ทั้งทางด้านความถูกต้อง และความรวดเร็ ว ให้เหนื อกว่า
เป้ าหมายที่ลูกค้าต้องการ
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พัฒนาและผลิตสิ นค้าทุกตัวให้สวยสมบูรณ์แบบ
4. Modern & Dynamic COMMUNICATION AND INFORMATION
พัฒ นาการสื่ อ สาร ทั้ง ภายในและภายนอกองค์ก ร ให้มี ค วามทันสมัย
รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ ทันสมัย ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั มากที่สุด เพื่อ
ตอบสนองต่อลูกค้าและหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรได้ทนั ท่วงที

3.3 รู ปแบบการจัดการองค์ กรและบริหารงานขององค์ กร

ผูจ้ ดั การใหญ่
คุณ เดช พัฒนเศรษฐพงษ์

ขายและการค้า
ทีม A

ขายและ
การค้าทีม B

ฝ่ าย
ผลิต

Logistics
& IT

R&D

รู ปภาพที่ 3.3 รู ปแบบการบริ หารขององค์กร

HR

บัญชี
การเงิน
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3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย

ชื่ อ-นามสกุล น.ส.มัญชุพร เลิศอมรชัยกุล
รหัสนักศึกษา 5904500089
ตําแหน่ ง เจ้าหน้าที่การค้า
งานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย: 1. โหลดข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้า
2. การ Approve และ Reject Art Work ของลูกค้า
3. นําข้อมูลงานของลูกค้าเข้าระบบ
4. ทํา Garment test
5. ป้ าย Size Set

รู ปภาพที่ 3.4 รู ปนักศึกษาฝึ กปฎิบตั ิสหกิจศึกษา
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ชื่ อ-นามสกุล น.ส.นภสร พูลมี
รหัสนักศึกษา 5904500009
ตําแหน่ ง เจ้าหน้าที่การค้า
งานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย: 1. โหลดข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้า
2. AO1
3. เก็บตัวอย่างเข้าห้อง Long term
4. ป้ าย Size Set

รู ปภาพที่ 3.5 รู ปนักศึกษาฝึ กปฎิบตั ิสหกิจศึกษา

14
3.5 ชื่ อและตําแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา

ชื่ อ–นามสกุล: คุณสุ นทราวดี ดวงแก้ว
ตําแหน่ ง: หัวหน้าการค้า MI Adidas ทีมบี

รู ปภาพที่ 3.7 รู ปพนักงานที่ปรึ กษา

ชื่ อ–นามสกุล: คุณวรพินธ์ พรสุ ขสวัสดิ์
ตําแหน่ ง: หัวหน้าการค้า Adidas ทีมบี

รู ปภาพที่ 3.6 รู ปพนักงานที่ปรึ กษา
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3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ในการปฏิ บ ัติ ง านนั ก ศึ ก ษาได้ ใ ช้ เ วลาในการปฏิ บ ัติ ง านนั บ ตั้ง แต่ ว ัน ที่ 14
พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิ งหาคม 2562
3.7 ขั้นตอนและวิธีการทํางาน
3.7.1 กําหนดหัวข้อโครงงานเพื่อให้ได้มาซึ่ งการจัดทําโครงงาน
3.7.2 ปรึ ก ษาอาจารย์และพนักงานที่ ป รึ กษาเพื่ อขอความคิ ดเห็ นในการทําเล่ม
โครงงาน
3.7.3 ค้นคว้าหาข้อมูลในการทํารู ปเล่มโครงการ
3.7.4 นําเสนอรู ปเล่มโครงงานให้กบั อาจารย์ เพื่อตรวจสอบ รับฟังความคิดเห็น
3.7.5 จัดทําโครงงานโดยนําข้อมูล เรี ยบเรี ยงเป็ นรู ปเล่มโครงงาน
3.7.6 ส่ งรู ปเล่มโครงงาน จัดเตรี ยมความพร้อมของเอกสาร และนําเสนอโครงงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

พฤษภาคม มิถุนายน
2562
2562

กรกฎาคม
2562

สิ งหาคม
2562

1.กําหนดหัวข้อโครงงาน
2.ปรึ กษาอาจารย์ แ ละ
พนักงานที่ปรึ กษา
3.ค้นคว้าหาข้อมูล
4.นํา เสนอโครงงานให้
อาจารย์เพื่อตรวจสอบ
5.จัดทําโครงงาน
6.ส่ งรู ปเล่มโครงงาน

ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน

กันยายน
2562

ตุลาคม
2562
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.8.1 ฮาร์ ดแวร์
• คอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ต
• เครื่ องถ่ายเอกสาร
• อุปกรณ์เครื่ องเขียน
3.8.2 ซอฟต์ แวร์
• Microsoft Word
• Microsoft Excel

บทที4่
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
จากที่คณะผูจ้ ดั ทําได้ปฏิบตั ิงานในส่ วนของแผนกการค้า (Merchandising) ของบริ ษทั ทอง
ไทยการทอ จํากัด ในตําแหน่งเจ้าหน้าที่การค้า คณะผูจ้ ดั ทําจึงได้จดั ทําโครงงานเรื่ อง “การ
ดําเนินการโหลดใบสั่งซื้อสิ นค้า” โดยโครงงานแบ่งเป็ น 6 ส่ วนดังนี้
4.1 ความแตกต่างระหว่าง Adidas และ Mi Adidas
4.2 ขั้นตอนการโหลด PO (Purchase Order)
4.3 ขั้นตอนการโหลด Report
4.4 ขั้นตอนการโหลด TD (Tech Document)
4.5 เอกสารที่ได้จากการโหลด TD
4.6 คําศัพท์สาํ คัญที่พบในการปฏิบตั ิงานในแผนกการค้า
4.1 ความแตกต่ างระหว่ าง Adidas และ MI Adidas
บริ ษทั ทองไทยการทอจํากัด ได้ผลิตเสื้ อกีฬาให้กบั แบรนด์อาดิดาส และแบรนด์ต่าง ๆซึ่ ง
บริ ษทั ได้ผลิตเสื้ อของอดิดาสในสองรู ปแบบคือ Adidas และ Mi Adidas
Adidas มีสไตล์เสื้ อที่เปิ ดขายตามปกติที่ทาง Adidas ได้ออกแบบไว้ขายตามร้าน Adidas ซึ่ง
ลูกค้าไม่สามารถเลือกรายละเอียดของเสื้ อได้ สามารถสัง่ ได้ต้งั แต่ 500 ตัวขึ้นไป
Mi Adidas (My Individual Adidas) อยู่ ใ นเครื อของ Adidas เป็ นการสั่ ง ซื้ อสิ นค้ า ทาง
ออนไลน์ไม่วา่ จะรองเท้าหรื อเสื้ อกีฬา และลูกค้ายังสามารถกําหนดปรับแต่งรายละเอียดของสิ นค้า
ได้อีกด้วย เช่น เพิ่มโลโก้หรื อรู ปศิลปะที่ออกแบบเอง ชื่อนักกีฬา ชื่อทีม เลือกสี ชนิดของเสื้ อ ขนาด
หรื อลวดลายบนสิ นค้าได้ สามารถสั่งซื้อได้ต้งั แต่ 1 ตัวขึ้นไป
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4.2 ขั้นตอนการโหลด PO (Purchase Order)
4.2.1 เปิ ดเว็บของลูกค้า นําเลขPO มาใส่ ตรงช่องสี่ เหลี่ยมตามลูกศรสี แดง หลังจากนั้นคลิก
Search เพื่อค้นหา

รู ปภาพที่ 4.1 การโหลด PO หน้าเว็บลูกค้า

4.2.2 หลังจากคลิก search แล้วจะขึ้นหน้านี้ให้ตรวจสอบเลขที่ PO ให้ถูกต้องหลังจากนั้น
ให้เลือกที่ช่องสี่ เหลี่ยมเล็ก ๆ ตรงตารางช่อง Select ตามลูกศรสี แดง

รู ปภาพที่ 4.2 การโหลด PO หน้าเว็บลูกค้า
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4.2.3 หลังจากเลื อกSelect แล้วให้กด ADD TO BATCH PRINT ตามลู กศรสี แดงเพื่อเพิ่ม
PO หลัง จากนั้น ให้ Search หา PO แบบเดิ ม ต่ อ ไปจนกว่า จะครบ ให้ พิ ม พ์เ ลขPO เพิ่ ม ตรงช่ อ ง
สี่ เหลี่ยมตามลูกศรสี เขียว หลังจากนั้นคลิก Enter

รู ปภาพที่ 4.3 การโหลด PO หน้าเว็บลูกค้า
ใส่เลข PO ตรงนี ้เพื่อค้ นหาเลข PO
ถัดไปหลังจากนันกด
้ Enter

รู ปภาพ ที่ 4.4 การโหลด PO หน้าเว็บลูกค้า
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4.2.4 เมื่อครบทุก PO แล้วให้คลิก PROCEED TO BATCHPRINT ตามลูกศรสี แดง

รู ปภาพที่ 4.5 การโหลด POหน้าเว็บลูกค้า
4.2.5 เมื่อคลิก PROCEED TO BATCH PRINT แล้วจะขึ้นตามภาพที่แสดง เพื่อตรวจสอบ
เลข PO ให้ครบตามที่ตอ้ งการ เมื่อตรวจสอบเสร็ จแล้วให้คลิกที่ SUBMIT ตามลูกศรสี แดง

รู ปภาพที่ 4.6 การโหลด PO หน้าเว็บลูกค้า
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4.2.6 หลังจากคลิ ก SUBMIT แล้วจะขึ้ นหน้าต่างตามภาพที่ แสดงให้กด REFRESH ตาม
ลูกศรสี แดง ระบบจะขึ้นคําว่า DOWNLOAD ตรงช่อง PDF File คลิกเพื่อดาวน์โหลดและเปิ ดไฟล์ที่
โหลดมา

รู ปภาพที่ 4.7 การโหลด PO หน้าเว็บลูกค้า

4.2.7 หลัง จากเปิ ดไฟล์แล้วจะขึ้ น หน้า แบบให้ค ลิ ก ที่ Page Thumbnails Go To Specific
Page Using Thumbnail Images (จะเป็ นรู ปเอกสารซ้อนกัน 2 แผ่น) ตามลู กศรสี แดงเพื่อดู จาํ นวน
หน้าทั้งหมดให้ครบทุก PO

รู ปภาพที่ 4.8 การโหลด PO เพื่อเช็ครายละเอียด
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4.2.8 หลังจากที่คลิก Page Thumbnails Go To Specific Page Using Thumbnail Images แล้ว
จะขึ้นหน้าต่างตามภาพ ทางด้านซ้ายมือตรวจสอบให้มีครบทุก PO

รู ปภาพที่ 4.9 การโหลด PO เพื่อเช็ครายละเอียด
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4.2.9 หลังจากนั้นให้คลิ ก ขวาในหน้ากระดาษ PO ส่ วนไหนก็ได้แล้วเลื อก Edit Text &
Images หลังจากนั้นจะมีหน้าต่างแสดงตามภาพทางด้านขวามือให้เลือก Add Text

รู ปภาพที่ 4.10 การโหลด PO เพิ่มรายละเอียด
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4.2.10. หลังจากที่เลื อก Add Text แล้วให้คลิ กตรงกลางของหน้ากระดาษ PO แล้วจะขึ้น
เป็ นกรอบสี่ เหลี่ยมสี ฟ้าตามลูกศรสี แดง หลังจากนั้นให้พิมพ์เลขCJO ลงไปทําแบบเดียวกันให้ครบ
ทุกแผ่น

พิมพ์เลข CJO ตรงนี ้

รู ปภาพที่ 4.11 ใส่ เลข CJO

4.2.11. หลังจากพิมพ์เลข CJO ครบทุกแผ่นแล้วให้คลิกที่File ตามลูกศรสี แดงแล้วเลือก
Save As

รู ปภาพที่ 4.12 การโหลด PO เพื่อ Save ข้อมูล
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รู ปภาพที่ 4.13 ตัวอย่างใบ PO
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4.3 ขั้นตอนการโหลด Report
ตาราง Report จะเป็ นข้อมูลการสั่งซื้ อที่ลูกค้าได้ส่ังเข้ามาในแต่ละวัน คําสั่งซื้ อจะเข้ามาทุก
วันดังนั้นจําเป็ นต้องโหลดทุกวัน และนํามาจัดเป็ นตาราง ในตารางจะบอกรายละเอียดของข้อมูล
เช่น เลขสั่งซื้ อ(PO) ชื่ อลูกค้า วันที่สั่ง วันที่ส่ง ชื่ อสไตล์ ชนิ ดของผ้า ระยะเวลาในการผลิต โรงงาน
ที่ผลิ ต และจํานวนที่ส่ัง การโหลด TDแต่ละวัน ต้องใช้เลข PO ของวันนั้นๆมาค้นหาในเว็บ ของ
ลูกค้า ดังนั้นจึงต้องทําตาราง Report เพื่อนําเลขPO ในตารางนั้นมาโหลด TD ตามขั้นตอนที่นาํ เสนอ
4.3.1 เข้าเว็บไซต์ของลูกค้า

รู ปภาพที่ 4.14 การโหลด Report หน้าเว็บลูกค้า

4.3.2 คลิกที่ Analytics เลือก Report

รู ปภาพที่ 4.15 การโหลด Report หน้าเว็บลูกค้า
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4.3.3 เลือก Adidas PO Report

รู ปภาพที่ 4.16 การโหลด Report เว็บลูกค้า

4.3.4 ช่ อ ง Order Creation Date Start ใส่ ว นั ที่ ท าํ ล่ า สุ ด ช่ อ ง Order Creation Date End ใส่
วันที่ตอ้ งการโหลดหรื อวันที่ทาํ ณ ขณะนั้น และช่อง Client number ใส่ เลขของลูกค้า ช่องข้างล่าง
ให้เปลี่ยนเป็ น Microsoft Excel กด Run

รู ปภาพที่ 4.17 การโหลด Reportโดยใส่ วนั ที่ของวันที่ตอ้ งการโหลด
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รู ปภาพที่ 4.18 การโหลด Report ใส่ เลขลูกค้าและกดโหลด
4.3.5 เปิ ดตารางที่โหลดมาทําการคลายสู ตร โดยการคลุมข้อมูลที่ตอ้ งการคลิ กขวา เลือกที่
รู ปสามเหลี่ ยมเลื อก Convert to number คลุ มข้อมูลตั้งแต่หัวข้อ PO Number จนถึ งหัวข้อสุ ดท้า ย
แล้วทําการ Pivot ไปที่ Insert เลือก Pivot table และกด OK

รู ปภาพที่ 4.19 การโหลด Report คลายสู ตร
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คลิกที่ PIVOT

คลุมข้ อมูลทังหมดตั
้
งแต่
้ หวั ข้ อ
PO NUMBER

รู ปภาพที่ 4.20 การโหลด Report ทําการ PIVOT

4.3.6 เลื อ กหั ว ข้ อ PO Number, Customer Number, Customer Name, Customer Order
Number, Customer Request Date, Batch Date, PO Statistical Delivery Date, Article Short
Description และ Article Number ไว้ในช่อง Row Labels ตามลําดับ ขณะที่เลือกหัวข้อแต่ละหัวข้อ
ให้คลิ กพื้นที่ว่างในตาราง คลิ กขวาเลื อก Subtotal จากนั้นเลื อก Manufacturer Size ไว้ใน Column
Labels และนํา Total Qty ไว้ในช่อง Values

กด SUBTOTAL
ทําทุกหัวข้ อ

รู ปภาพที่ 4.21 การโหลด Report ทําการ PIVOT
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รู ปภาพที่ 4.22 การโหลด Report ทําการ PIVOT
4.3.7 คลุมตารางทั้งหมดแล้วคัดลอก นํามาใส่ ในSheetใหม่ และลบ Sheet ตารางเก่าทิง้

เพิ่มSHEETใหม่
และนําตารางมาใส่

รู ปภาพที่ 4.23 การโหลด Report จัดตาราง Report
4.3.8 ลบสามแถวบนออก ใส่ กรอบตาราง
คลิกขวาแล้ วกด DELETE

รู ปภาพที่ 4.24 การโหลด Report จัดตาราง Report
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4.3.9 คลุมช่องที่เป็ นไซซ์ท้งั หมด คลิกขวาเลือก Hide

คลิกขวา เลือก HIDE

รู ปภาพที่ 4.25 การโหลด Report จัดตาราง Report
4.3.10 เพิ่มตารางหน้าหัวข้อ Grand Total สองคอลัมน์ ใส่ หวั ข้อว่า Style กับ Application
และ สองช่องหลัง Grand Total ใส่ หวั ข้อ Remark และ Factory

รู ปภาพที่ 4.26 การโหลด Report จัดตาราง Report
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4.3.11 ทํา การ Vlookup หั ว ข้อ Style, Application (Product Type), Remark และ Factory
เปิ ดไฟล์ที่เป็ นข้อมูลของสไตล์

รู ปภาพที่ 4.27 การโหลด Report ข้อมูลของแต่ละสไตล์
4.3.12 ทําการ Vlookup หัวข้อ Style ก่อน จะเป็ นชื่อสไตล์ที่ลูกค้าได้สั่งซื้อ โดย ใส่ = ไว้ใน
ช่องในหัวข้อ Style คลิก Vlookup ช่องแรกให้คลิกที่ช่อง Article Number

ใส่ เครื่ องหมายเท่ากับ จากนันกด
้ VLOOKUP ช่อง
แรกให้ กดข้ อมูลตารางหัวข้ อ ARTICLE NUMBER

รู ปภาพที่ 4.28 การโหลด Report การ Vlookup ข้อมูล
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4.3.13 คลิกช่องที่สอง และคลุมข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่หวั ข้อ Article No ถึง Working No. ของ
ลูกค้า เพื่อทําการ Vlookup ชื่ อสไตล์ ช่องที่สามใส่ เลข 3 เพราะต้องการข้อมูลซึ่งอยูต่ ารางคอลัมน์ที่
สาม ช่องที่สี่ ใส่ เลข 0 เสมอแล้วกด Ok

คลุมข้ อมูลทังหมด
้

รู ปภาพที่ 4.29 การโหลด Report การ Vlookup ข้อมูล

4.3.14 Vlookup เสร็ จข้อมูลก็จะเข้าในตาราง ให้คลิกสองครั้งที่ช่องที่ดึงข้อมูลมาเพื่อให้
ข้อมูลมาทั้งหมด

คลิกสองครัง้ เพื่อ
ดึงข้ อมูลมา
้

รู ปภาพที่ 4.30 การโหลด Report การ Vlookup ข้อมูล
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4.3.15 จากนั้นทําการ Vlookup ช่อง Application ช่องนี้ จะเป็ นลักษณะงานของเสื้ อ ว่าเป็ น
Sublimation หรื อ Non-Sublimation ทําเหมือนกันกับการ Vlookup สไตล์คลิกที่ช่องว่างในหัวข้อ
Application ใส่ เครื่ องหมาย = จากนั้นกดคําว่า Vlookup ช่องแรกเลือกอันเดิมช่องสองคลุมหัวข้อ
Article No ถึง Product Type แต่ช่องที่สามจะใส่ เป็ นเลข 4 เพราะต้องการข้อมูลจากในคอลัมน์ที่สี่
ช่องที่สี่ ใส่ เลข 0 เสมอ กด OK และคลิกสองครั้งให้ขอ้ มูลมาทั้งหมด

รู ปภาพที่ 4.31 การโหลด Report การ Vlookup ข้อมูล
4.3.16 หัวข้อ Remark เป็ นระยะเวลาในการผลิต ทําการVlookupข้อมูล ไปที่วา่ งของหัวข้อ
Remark ใส่ เครื่ องหมาย = และคลิ ก Vlookup ช่ องที่หนึ่ งเลือกอันเดิ ม ช่ องที่สองคลุ มตั้งแต่หัวข้อ
Article No ถึ ง Lead Time ช่ องที่สามใส่ เลข 7 เพราะต้องการข้อมูลระยะเวลาในการผลิต ช่ องที่สี่
ใส่ เลข 0 เสมอคลิก OK และคลิกสองครั้งเพื่อให้ขอ้ มูลมาทั้งหมด

รู ปภาพที่ 4.32 การโหลด Report การ Vlookup ข้อมูล
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4.3.17 หัวข้อ Factory ต้อง Vlookup ตามเดิม ยกเว้นช่องที่สอง ให้คลุมตั้งแต่หวั ข้อ Article
No ถึ ง Factory และช่ องที่สามให้ใส่ เลข 5 เพราะต้องการข้อมูลในคอลัมน์ที่ห้า กด OK และคลิก
สองครั้งเพื่อให้ขอ้ มูลมาทั้งหมด

รู ปภาพที่ 4.33 การโหลด Report การ Vlookup ข้อมูล

4.3.18 เสร็ จสิ้ นการโหลด Report กด Save

รู ปภาพที่ 4.34 การโหลด Report ตัวอย่างตาราง Report
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4.4 ขั้นตอนการโหลด TD (Tech Document)
4.1.1 เข้าเว็บของลูกค้า นําเลข PO (Purchase Order) ที่อยูใ่ นตาราง Report มาค้นหาในช่อง
คลิก Search หน้าต่างข้อมูลจะขึ้นมาให้เราเลือก คําว่า Attachment
คัดลอกเลข PO
เพื่อนําไปโหลด TD

รู ปภาพที่ 4.35 การโหลด TD ตาราง Report
เข้ าเว็บลูกค้ า นําเลข PO มาใส่ใน
ช่อง จากนัน้ กด SEARCH

รู ปภาพที่ 4.36 โหลด TD เว็บลูกค้า

รู ปภาพที่ 4.37 โหลด TD เว็บลูกค้า

37
4.4.2 จากนั้นข้อมูล TD ของเลข PO จะปรากฏขึ้นมา ให้เลื อก Select all เพื่อเลื อกไฟล์ท่ี
ต้องการโหลดทั้งหมด จากนั้นกด Add to Batch Print

กด SELECT ALL

กด ADD TO BATCH PRINT

รู ปภาพที่ 4.38 การโหลด TDเว็บลูกค้า
4.4.3 เสร็ จแล้วจะแสดงตารางที่เป็ นผลลัทธ์ที่เลือกจากนั้นคลิ กที่ Proceed to Batch Print
ใต้ตารางที่ 2

กด PROCEED TO BATCH PRINT

รู ปภาพที่ 4.39 การโหลด TD เว็บลูกค้า
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4.4.4 หัวข้อ Output Option ให้เลือก Zip file จากนั้นคลิกที่ Submit

รู ปภาพที่ 4.40 การโหลด TD เว็บลูกค้า

4.4.5 คลิก Download ถ้าไม่แสดงตารางให้คลิกที่ Reset จนกว่าจะแสดง เสร็ จแล้วนําใส่ ใน
โฟลเดอร์ TD และแยกประเภท เพื่อทํากระบวนการต่อไป
กดจนกว่าจะขึ ้นให้ DOWNLOAD
ถ้ าขึ ้นแล้ วกดได้ เลย

รู ปภาพที่ 4.41 การโหลด TD เว็บลูกค้า
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4.5 เอกสารทีไ่ ด้ จากการโหลด TD
สิ่ ง ที่ ไ ด้จากการนํา เลข PO มาค้นหาและโหลด คื อ TD (Tech Document), DN (Delivery
Note) และ AW (Artwork)
4.5.1 Tech Document คือ ใบรายละเอียดการสั่งซื้ อ จะบอกข้อมูลเกี่ยวกับสิ่ งที่ส่ัง เช่น ชื่ อ
สไตล์ จํานวนขนาด ชื่อผูส้ ั่ง ที่อยูผ่ สู ้ ั่ง วันที่สั่ง เลข PO เลขของนักกีฬา สี ตวั อย่าง
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4.42

รู ปภาพที่
ตัวอย่าง
Tech
Document
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รู ปภาพที่ 4.43 ตัวอย่าง Tech Document
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4.5.2 Delivery Note คือ ใบเสมือนการตอบรับคําสั่งซื้อจากผูค้ า้ ปลีก ในที่น้ ีก็คือร้านที่รับ
การสั่งซื้อให้กบั ผูส้ ั่งซื้อ ซึ่ งในใบนี้จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อที่ผสู ้ ั่งซื้อได้สั่งเข้ามา เช่น ชื่อ
สไตล์ ข้อมูลของร้านค้าปลีกและผูส้ ่งั ช่องทางการติดต่อ จํานวนที่ส่งั รายละเอียดเกี่ยวกับเสื้ อ เช่น
เสื้ อส่ วนหน้ามีอะไรบ้าง ส่ วนหลังมีอะไรบ้าง สี อะไร ฟ้ อนต์ตวั อักษรอะไร วาง Artwork ชื่อทีม
เลขเสื้ อ ไว้ตรงไหน ขนาดเท่าไหร่ จํานวนที่ส่งั เท่าไหร่

รู ปภาพที่ 4.44 ตัวอย่าง Delivery Note
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รู ปภาพที่ 4.45 ตัวอย่าง Delivery Note
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4.5.3 Artwork คื อ รู ป ศิ ล ปะที่ นํา มาใส่ บ นเสื้ อ เป็ นรายเอี ย ดสี ข องรู ป ทางผูส้ ่ัง ซื้ อจะส่ ง
Artwork ให้กบั บริ ษทั ก่อนสั่งซื้อว่าสามารถทําได้ไหม ถ้าได้ก็จะสั่งเข้ามาในระบบ

รู ปภาพที่ 4.46 ตัวอย่าง Artwork
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รู ปภาพที่ 4.47 ตัวอย่าง Artwork
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4.6 คําศัพท์ สําคัญทีพ่ บในการปฏิบัติงานในแผนกการค้ า
-AVOCABULARY

MEANING

1. Analytics

การวิเคราะห์

2. Apparel

เสื้ อผ้า

3. Approve

อนุมตั ิ

4. Artwork

ไฟล์งานที่เสร็ จสมบูรณ์เรี ยบร้อยพร้อมนําไป
พิมพ์หรื อตีพิมพ์
-BVOCABULARY

5. BOM (Bill of material)

MEANING
โครงสร้างสิ นค้าหรื อสู ตรการผลิตที่สาํ คัญ
-C-

VOCABULARY

MEANING

6. Chest Size

ขนาดอก

7. COC (Certificate of Compliance)

ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

8. Consumption

จํานวนที่ใช้

9. Customized Product

ผลิตภัณฑ์ที่กาํ หนดเอง
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-DVOCABULARY

MEANING

10. Depth

ความลึก

11. Destination

ปลายทาง

12. Destroy

ทําลาย

13. Development

พัฒนา

14. Distribution

จําหน่าย แจกจ่ายกระจาย

15. Duplicate

ซํ้า มีสาํ รอง
-EVOCABULARY

MEANING

16. Elastic

ยาง

17. Embroidery

การเย็บปั กถักร้อย

18. Exhaustive

ดูท้ งั หมด

19. EXP(Export)

การส่ งออก

20. Expiry

หมดอายุ
-FVOCABULARY

MEANING

21. Fabric

ผ้า

22. Financing

การจัดหาเงินทุน
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-GVOCABULARY

MEANING

23. Garment test

ทดสอบเสื้ อตัวอย่าง

24. Goods Dispatch

การจัดส่ งสิ นค้า

-HVOCABULARY

MEANING

25. Hang Tag

ป้ ายแขวนแสดงฉลากหรื อคุณสมบัติสินค้า

26. Heat Transfer

การถ่ายเทความร้อน
-I-

VOCABULARY

MEANING

27. IMP(Import)

การนําเข้า

28. Invoice

ใบเสร็ จ
-JVOCABULARY

29. Job Material Requirement

MEANING
ความต้องการส่ วนประกอบงาน

-LVOCABULARY
30. Logistics

MEANING
ระบบการจัดส่ งไปยังผูบ้ ริ โภค
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-MVOCABULARY

MEANING

31. Manual

สมุดคู่มือ

32. Manufacturing

การผลิต

33. Material

ส่ วนประกอบ

34. Measurement

การวัด

35. Mechanic

ช่างเครื่ อง

36. Mer De(Merchandising Development)

การพัฒนาสิ นค้า

37. Mer Pro(Merchandising Production)

การผลิตสิ นค้า
-P-

VOCABULARY

MEANING

38. Payment

การชําระเงิน

39. Pending

รอดําเนิ นการ

40. PO(Purchase Order)

ใบสั่งซื้อ

41. PPC(Postponement Contract)

การเลื่อนสัญญา

42. Production

การผลิต

43. Product Description

รายละเอียดสิ นค้า

44. Product Dimension

ขนาดสิ นค้า

45. Product Identification

การระบุผลิตภัณฑ์

46. Product Specification

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
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-QVOCABULARY

MEANING

47. QA (Quality Assurance)

การประกันคุณภาพ

48. QC (Quality Control)

ควบคุมคุณภาพ

49. Quality

คุณภาพ

50. Quantity

จํานวน
-RVOCABULARY

MEANING

51. Replace

แทนที่

52. Retailer

ร้านค้าปลีก

53. Revise

แก้ไขใหม่
-SVOCABULARY

MEANING

54. Shipment

การส่ งสิ นค้า

55. Sleeve

แขนเสื้ อ

56. Sublimation

การระเหิ ด

57. Substitute

วัสดุที่ใช้แทน

58. Supplier

ผูผ้ ลิต
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-TVOCABULARY

MEANING

59. Technician

ช่าง

60. Template

รู ปแบบ

61. Thread

ด้าย

62. Tie cord

เชือก

63. Transit

การขนส่ ง

64. Transport Manifest

รายการการขนส่ ง
-U-

VOCABULARY
65. Update

MEANING
ปรับปรุ ง
-W-

VOCABULARY

MEANING

66. Waist Size

ขนาดเอว

67. Warehouse

คลังสิ นค้า

68. Workmanship

งานฝี มือ

บทที5่
บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงานหรืองานวิจัย
5.1.1 สรุปผลโครงงาน
หลังจากที่คณะผูจ้ ดั ทําได้ดาํ เนินโครงงานเสร็ จสิ้ นลงแล้วนั้นผลที่ได้รับคือ
5.1.1.1 บุคลากรในองค์กรหรื อนักศึกษาที่เข้ามาฝึ กปฏิบตั ิงานสหกิ จศึกษากับทางบริ ษทั
ทองไทยการทอจํา กัด สามารถนํา ขั้น ตอนการดาวน์ โ หลดใบสั่ ง ซื้ อ ของลู ก ค้า และคํา ศัพ ท์
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการแปลเอกสาร ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิ บตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น
5.1.1.2 ได้ผลการปฏิ บตั ิ งานตรงตามวัตถุ ประสงค์ที่คณะผูจ้ ดั ทําได้กาํ หนดไว้ต้ งั แต่เริ่ ม
ดําเนินโครงงานอย่างครบถ้วน
5.1.2 ข้ อจํากัดหรือปัญหาของการทํารู ปเล่ ม
5.1.2.1 นักศึกษามีเวลาในการทําโครงงานที่จาํ กัด เนื่ องจากอยู่ระหว่างการปฏิ บตั ิสหกิจ
จึงทําให้การทําโครงงานล่าช้า
5.1.2.2 เนื่ องจากข้อมูลการทําโครงงานมีรายละเอียดมาก จึงทําให้บางส่ วนอาจผิดพลาด
ได้
5.1.2.3 เอกสารบางอย่า งเป็ นความลับ ของทางบริ ษ ทั ทําให้ไ ม่ส ามารถนํา ออกมานอก
บริ ษทั เพื่อเป็ นตัวอย่างเอกสารอ้างอิงให้บุคคลภายนอกได้ดู
5.1.3 ข้ อเสนอแนะ
5.1.3.1 นักศึกษาควรจัดการเวลาการทําโครงงานนอกเหนือจากการปฏิบตั ิสหกิ จ เพื่อให้
โครงงานเสร็ จทันเวลา
5.1.3.2 นักศึกษาควรปรึ กษาอาจารย์หรื อศึกษาการทําเล่มโครงงานมากกว่านี้
5.1.3.3 ปรึ ก ษาพนัก งานที่ ป รึ ก ษาเพื่อ ข้อ ความคิ ด เห็ นและขอข้อมู ล บางส่ วนมาจัด ทํา
โครงงาน
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5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทําโครงงานได้ปฏิบตั ิงานที่ บริ ษทั ทองไทยการทอ จํากัด ตั้งแต่วนั ที่
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562ถึงวันที่ 30 สิ งหาคม พ.ศ. 2562 ได้พบว่า
5.2.1.1 ได้เรี ยนรู ้การใช้ชีวติ ในการทํางานจริ ง
5.2.1.2 เรี ยนรู ้การปรับตัวให้เข้ากับผูอ้ ื่น
5.2.1.3 เรี ยนรู ้วฒั นธรรมในองค์กร เรี ยนรู ้มารยาทที่ตอ้ งนําไปใช้ในองค์กร
5.2.1.4 มีความรับผิดชอบต่องานและหน้าที่ของตนเอง
5.2.1.5 ได้พฒั นาทักษะทางด้านภาษาและโปรแกรม Microsoft Office
5.2.1.6 ได้รับประโยชน์อย่างมาก และสามารถนําประสบการณ์ ที่ได้เรี ยนรู ้ มาต่อยอดใน
การทํางานจริ งต่อไปในอนาคต
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เนื่ องจากบริ ษทั ทองไทยการทอ จํากัดเป็ นองค์กรที่ดาํ เนินธุ รกิจเกี่ยวกับการเย็บ ถัก ทอ
ย้อมผ้าเพื่อส่ งออกให้กบั ลูกค้าซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นชาวต่างชาติ จึงต้องเร่ งพัฒนาภาษาอังกฤษมากขึ้น
เนื่องจาก
5.2.2.1 ต้องใช้ภาษาในการแปลและสื่ อสารและมี ก ารใช้ท ับ ศัพ ท์ใ นการสื่ อสารกัน ใน
องค์กร
5.2.2.2 ช่วงแรกที่ได้เข้าร่ วมงานภายในองค์กร ต้องใช้เวลาเรี ยนรู ้วิธีการดาวน์โหลดใบสั่ง
ซื้ อเนื่องจากเป็ นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ
5.2.2.3 ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อประสานงานกับฝ่ ายต่างๆ เพื่อให้การทํางานมีความ
ถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ
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5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
5.2.3.1 ควรเตรี ยมพร้อมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานที่ฝึกปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
5.2.3.2 หาเวลาในการเรี ยนรู ้การดาวน์โหลดจากอินเทอร์ เน็ต
5.2.3.3 ฝึ กการใช้ภาษาอังกฤษให้เข้มข้นเพื่อนําไปใช้ในการติดต่อประสานงาน
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: ภาษาอังกฤษสื่ อสารธุ รกิจ

ทีอ่ ยู่

: 52 ซอยศาลธนบุรี 17 แยก 7 แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร 10160

ผลงานปัจจุบัน: โครงงานเรื่ องการดําเนินการโหลดใบสั่งซื้อ
สิ นค้า
รหัสนักศึกษา : 5904500009
ชื่ อ – นามสกุล : นางสาวนภสร พูลมี
คณะ

: ศิลปศาสตร์

สาขาวิชา

: ภาษาอังกฤษสื่ อสารธุ รกิจ

ทีอ่ ยู่

: 54/116 หมู่2 ถนนเพชรเกษม 81
หมู่บา้ นหรรษามาเจริ ญ3 เขตหนองแขม
แขวงหนอง ค้างพลู กรุ งเทพมหานคร
10160

ผลงานปัจจุบัน: โครงงานเรื่ องการดําเนินการโหลดใบสั่งซื้อ
สิ นค้า

