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บทที ่1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
บริษทั ทองไทยการทอ จาํกดั เป็นธุรกิจเก่ียวกบัอุตสาหกรรมผา้แบบครบวงจรตั้งแต่ การ

ถกัทอ การยอ้ม และผลิตเส้ือผา้สําเร็จรูปเพื่อส่งสินคา้ออกไปยงัตลาดทัว่โลกตามคาํสั่งซ้ือของ

ลูกค้าโดยบริษทัมีความมุ่งมัน่และให้ความสําคัญในกระบวนการผลิตสินค้าท่ีดีมีคุณภาพ

ตอบสนองตามความตอ้งการของลูกคา้ และการส่งมอบสินคา้ครบถว้น ตรงเวลา จนไดรั้บความ

พึงพอใจจากลูกคา้ และเพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนอย่างต่อเน่ือง จึงมุ่งพฒันากระบวนการผลิตให้

ทนัสมยัอยูเ่สมอ ซ่ึงคณะผูจ้ดัทาํฝึกงานในตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีการคา้ของ Adidas และ Mi Adidas 

ทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบัการโหลดใบสั่งซ้ือของลูกคา้ ซ่ึงวธีิการโหลดใบสั่งซ้ือสินคา้ของ Adidas และ 

Mi Adidas ไม่เหมือนกนั ส่ิงท่ีไดจ้ากการโหลดนั้นก็ไม่เหมือนกนั และทางแผนกการคา้ยงัไม่มี

ขั้นตอนการโหลดใบสั่งซ้ือสินค้าท่ีบอกรายละเอียดวิธีการโหลดอย่างชัดเจน และจากการ

สังเกตมีลูกคา้หลายท่านยงัไม่เขา้ใจความแตกต่างระหวา่ง Adidas กบั Mi Adidas ซ่ึงอาจทาํให้

เกิดความเขา้ใจผดิในการตกลงรายละเอียดของสินคา้และเกิดความล่าชา้ในการจดัส่ง อาจทาํให้

ลูกคา้สับสนและกรอกขอ้มูลผิดพลาดได้เน่ืองจากเวลาพูดคุยรายละเอียดของสินคา้นั้นส่วน

ใหญ่จะให้ขอ้มูลและกรอกขอ้มูลใน E-mail มากกวา่การพูดคุยแบบต่อหนา้ซ่ึงลูกคา้ส่วนใหญ่

ของบริษทั ทองไทยการทอ จาํกดั เป็นชาวต่างชาติ ซ่ึงอาจยิ่งทาํให้เกิดความผิดพลาดมากข้ึน

เน่ืองจากคาํศพัทบ์างคาํเป็นศพัทเ์ฉพาะและบางคาํก็ใชต้วัยอ่ในการส่ือสารอาจทาํใหส่ื้อสารกนั

ผดิพลาดได ้

ดงันั้นเพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว คณะผูจ้ดัทาํจึงไดจ้ดัทาํโครงงานในหวัขอ้ “ การดาํเนินการ

โหลดใบสั่งซ้ือสินคา้“ ซ่ึงเน้ือหาในเล่มน้ีจะประกอบไปดว้ย ขั้นตอนการโหลดใบสั่งซ้ือสินคา้

ของAdidas และ Mi Adidas การอธิบายความแตกต่างระหวา่ง Adidas กบั Mi Adidas เอกสารท่ี

ไดจ้ากการโหลดใบสั่งซ้ือสินคา้ของ Mi Adidas และคาํศพัทท่ี์ใชใ้นการแปลขอ้มูลรายละเอียด

ของสินคา้ ซ่ึงเป็นการสร้างประโยชน์ให้กบัพนกังาน ให้มีความสะดวกรวดเร็วในการส่ือสาร

และการจดัส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ 

1.2 วตัถุประสงค์ในการทาํโครงงาน 

1.2.1 เพื่อศึกษาความแตกต่างระหวา่ง Adidas กบั Mi Adidas 

1.2.2 เพื่อศึกษาคาํศพัทภ์าษาองักฤษต่าง ๆท่ีใชใ้นการแปลขอ้มูลรายละเอียดของสินคา้ 
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1.2.3 เพื่อเป็นคู่มือการโหลดใบสั่งซ้ือใหก้บัพนกังานใหม่หรือนกัศึกษาฝึกงาน 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

โครงงานน้ีประกอบไปดว้ย 6 ส่วน ไดแ้ก่ 

 1.3.1 ความแตกต่างระหวา่ง 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 เอกสารท่ีไดจ้ากการโหลด TD  

 1.3.6 คาํศพัทส์าํคญัท่ีพบในการปฏิบติังานในแผนกการคา้ 

1.3.7 ขอบเขตระยะเวลาการทาํโครงงาน  ตั้งแต่ วนัท่ี14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึง วนัท่ี30 

สิงหาคม พ.ศ.2562 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าได้รับ 

1.4.1 พนกังานและนกัศึกษาฝึกงานสหกิจทราบวิธีการโหลดใบสั่งซ้ือสินคา้ของ Adidas

และ Mi Adidas  

1.4.2 พนกังานมีความรวดเร็วในการส่ือสารมากข้ึนทาํใหก้ารจดัส่งสินคา้ไดต้รงเวลา 

1.4.3 ลูกคา้มีความเขา้ใจความแตกต่างระหวา่ง Adidas กบั Mi Adidas 

1.4.4 พนกังานและนกัศึกษาฝึกปฏิบติังานสหกิจจะไดเ้ขา้ใจคาํศพัทต่์าง ๆท่ีใชใ้นการแปล 

เก่ียวกบัรายละเอียดของสินคา้ต่าง ๆ 

 



บทที2่ 

ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 การจดัทาํโครงงานหวัขอ้ “การดาํเนินการโหลดใบสั่งซ้ือสินคา้” คณะผูจ้ดัทาํไดน้าํหลกัการ

และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาและดาํเนินการมานาํเสนอดงัน้ี 

2.1 ความรู้ใบส่ังซ้ือ 

 2.1.1 ใบส่ังซ้ือ 

 ใบสั่งซ้ือ หรือเรียกอีกอย่างว่าPO ย่อมาจากคาํว่า Purchase Order คือเอกสารท่ีแสดงถึง

ขอ้ตกลงกบัผูจ้ดัจาํหน่ายเพื่อซ้ือสินคา้หรือบริการ  เอกสารยงัช่วยติดตามใบรับสินคา้ท่ีทาํไวก้บั

ใบสั่งและหลงัจากนั้นรวมถึงการลงบญัชีใบแจง้หน้ีของผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายออกบิลตาม

ใบสั่งโดยในใบสั่งซ้ือจะระบุ จาํนวน ชนิด  และราคา พร้อมทั้งอาจจะรวมถึงเง่ือนไขต่าง ๆตามท่ีได้

ตกลงกบัผูข้าย 

 2.1.2 เอกสารทีสํ่าคัญในการส่ังซ้ือ 

 เอกสารท่ีสาํคญัก่อนการทาํใบสั่งซ้ือก็คือ ใบขอซ้ือ หรือเรียกอีกอยา่งวา่ PR ยอ่มาจากคาํวา่ 

Purchase Requisition เป็นเอกสารสําคญัท่ีเก่ียวกบัการสั่งซ้ือท่ีมีหนา้ท่ีใกลเ้คียงกบัใบสั่งซ้ือ “ใบขอ

ซ้ือ” เป็นเอกสารท่ีถูกใชภ้ายในองคก์รถูกจดัทาํข้ึนมาเพื่อขออนุมติัการซ้ือ ปกติแลว้หนา้ท่ีการจดัซ้ือ

หรือการออกใบสั่งซ้ือ จะเป็นหนา้ท่ีของฝ่ายจดัซ้ือหรือแผนกจดัซ้ือ เม่ือผา่นการอนุมติัแลว้ต่อมาก็

จะเป็นการออกเอกสารใบสั่งซ้ือและถูกส่งใหผู้ข้ายต่อไป 

 สรุป ใบขอซ้ือ (Purchase Requisition) เป็นเอกสารสาํหรับยืน่ขออนุมติัซ้ือจากภายใน 

 2.1.3 ชนิดของใบส่ังซ้ือ 

 มีทั้งหมด 3 ชนิด  

  2.1.3.1 สมุดรายวนั ใชเ้พื่อสร้างใบสั่งฉบบัร่าง ชนิดน้ีไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณ

สินคา้คงคลงั หรือสร้างธุรกรรมสินคา้คงคลงั  

  2.1.3.2 ใบสั่งซ้ือ ใชเ้พื่อสร้าง PO (Purchase Order) เม่ือใบสั่งซ้ือไดรั้บการยืนยนั

จากผูจ้ดัจาํหน่าย และเม่ือใบสั่งถูกประมวลผลผา่นใบรับสินคา้และการออกใบแจง้ชาํระหน้ีก่อนท่ี

จะดาํเนินการชาํระเงินใหแ้ก่ผูจ้ดัจาํหน่าย เอกสารชนิดน้ีถูกใชม้ากท่ีสุด 
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  2.1.3.3 ใบสั่งท่ีส่งคืน ใช้เม่ือคืนสินค้าให้กับผู ้จ ัดจาํหน่าย ชนิดของใบสั่งน้ี

กาํหนดใหต้อ้งระบุหมายเลขอนุมติัการคืนสินคา้ (RMA) ท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายไดม้อบให ้

2.2. ข้อมูล 

 ขอ้มูล (Data) หมายถึง ขอ้เทจ็จริงหรือเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่าง ๆ เช่น คน สตัว ์ส่ิงของ 

สถานท่ี โดยอยู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสมต่อการส่ือสาร การแปลความหมายและการประมวลผล ซ่ึง

ขอ้มูลอาจจะไดม้าจากการสังเกต การรวบรวม การวดั ขอ้มูลเป็นไดท้ั้งขอ้มูลตวัเลขหรือสัญลกัษณ์

ใดๆท่ีสําคญัจะตอ้งมีความเป็นจริงและต่อเน่ือง ยกตวัอยา่งเช่น คะแนนสอบ ช่ือนกัเรียน เพศ อายุ 

เป็นตน้ซ่ึงขอ้มูลสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 2.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลท่ีได้จากแหล่งข้อมูลโดยตรง เช่น ข้อมูลท่ีได้จากการ

สอบถามโดยตรง การสัมภาษณ์ การสาํรวจ การจดบนัทึก ขอ้มูลท่ีไดจ้ากเคร่ืองจกัรอตัโนมติั ไดแ้ก่ 

เคร่ืองอ่านรหสัแท่ง เคร่ืองอ่านเคร่ืองหมายบนกระดาษ 

 2.2.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากขอ้มูลท่ีมีผูอ่ื้นรวบรวมไวใ้หแ้ลว้ 

2.3 ชนิดของข้อมูล 

 ชนิดของขอ้มูลแบ่งเป็น 4 ชนิด 

 2.3.1 ขอ้มูลตวัเลข จะประกอบดว้ยตวัเลขเท่านั้น เช่น 145,2468 เป็นตน้ มกัจะนาํมาใชใ้น

การคาํนวณ 

 2.3.2 ขอ้มูลอกัขระ จะประกอบดว้ย ตวัอกัษร ตวัเลข และอกัขระพิเศษหรือเคร่ืองหมาย

พิเศษต่าง ๆ เช่น บา้นเลขท่ี 56/112 เป็นตน้ ถา้มีตวัเลขประกอบจะไม่ไดน้าํมาคาํนวณ 

 2.3.3 ขอ้มูลภาพ รับรู้จากการมองเห็น เช่น ภาพดารา ภาพสัตวต่์าง ๆ 

 2.3.4 ขอ้มูลเสียง รับรู้จากทางหูหรือการไดย้นิ เช่น เสียงพดู เสียงเพลงเป็นตน้ 

2.4 ลูกค้า 

 ผูบ้ริโภคหรือลูกคา้(Customer)หมายถึง บุคคลท่ีมาซ้ือสินคา้หรือบริการของบริษทั และ

ลูกคา้ก็เป็นเป้าหมายของธุรกิจทุกประเภท พนกังานขายจึงมีหนา้ท่ีและภารกิจท่ีตอ้งดาํเนินการเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ 
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2.5 ข้อมูลลูกค้า 

 ฐานขอ้มูลลูกคา้ (Customer Database) หมายถึง การจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้แต่

ละรายหรือลูกคา้ท่ีมุ่งหวงัอยา่งละเอียดให้เป็นปัจจุบนั สามารถเขา้ถึงได ้มีแนวโนม้ท่ีจะเป็นลูกคา้

รายใหม่ได ้มีคุณสมบติัท่ีจะเป็นลูกคา้ในอนาคตมากท่ีสุด 

2.6 ตลาดลูกค้า(Customer Market) 

 แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

 2.6.1 ตลาดผูบ้ริโภค (Consumer Market) คือ บุคคลหรือครัวเรือนท่ีซ้ือสินคา้หรือบริการ

เพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหรือครัวเรือนเป็นส่ิงของท่ีใชใ้นชีวติประจาํวนั เช่น ขา้วสาร เน้ือสัตว ์ผกั 

ผลไม ้สบู่ ยาสีฟัน เป็นตน้ 

 2.6.2 ตลาดธุรกิจ (Business Market) คือ บุคคลท่ีซ้ือสินคา้เพือ่นาํสินคา้นั้นไปผลิตปรับปรุง

เพิ่มเติม หรือเป็นส่วนหน่ึงของการผลิต เช่น ซ้ือไมเ้พื่อนาํไปเป็นวตัถุดิบทาํกระดาษและนาํมาขาย 

 2.6.3 ตลาดผูข้ายต่อ (Reseller Market) คือ บุคคลท่ีซ้ือสินคา้หรือการบริการเพื่อนาํมาขาย

ต่อ โดยไม่มีการนาํมาปรับปรุงเพิ่มเติม เช่น ซ้ือของในแม็คโครเช่น ขนม นํ้ า หรืออ่ืน ๆเพื่อนาํมา

ขายต่อในร้านขายของชาํ 

 2.6.4 ตลาดรัฐบาล (Government Market) คือ หน่วยงานของรัฐบาลท่ีซ้ือสินคา้หรือการ

บริการ เพื่อนาํไปบริจาคหรือบริการใหแ้ก่ประชาชนหรือสาธารณชน เช่น รัฐบาลซ้ือยากนัยงุให้กบั

ประชาชนในพื้นท่ีท่ีเส่ียงต่อโรคไขเ้ลือดออ 

2.7 Sublimation  

 การระเหิด(Sublimation)หมายถึง การพิมพผ์า้ดว้ยกระบวนการระเหิดของหมึกพิมพล์งใน

วตัถุต่าง ๆ โดยจะใชค้วามร้อนความดนัและอุณหภูมิท่ีเหมาะสมประกอบเขา้ดว้ยกนั เพื่อให้หมึกมี

การระเหิดและไปติดอยูก่บัเส้นใยของผา้ซ่ึงจะทาํใหสี้ท่ีระเหิดไปนั้นติดคงทน 
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2.8 Heat Transfer  

 การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer)หมายถึง การพิมพ์ภาพลงกระดาษ Transfer ซ่ึงใน

กระดาษจะมีสารเคมีเป็นส่วนประกอบท่ีสามารถดูดซบัและถ่ายโอนงานลงไปในพื้นเส้ือโดยการใช้

ความร้อน ซ่ึงกระบวนการน้ีหมึกจะไมไ้ดซึ้มผ่านเน้ือผา้โดยตรง แต่เหมือนนาํสต้ิกเกอร์ท่ีเป็น

ลวดลายมาติดบนเส้ือ เม่ือเวลาผ่านไปการซัก การรีด หรือตากแดดบ่อย ๆอาจมีการหลุดลอกหรือ

รูปอาจมีการแตก ทาํใหส้ต้ิกเกอร์หลุดออกได ้

2.9 ความรู้คําศัพท์ภาษาองักฤษ 

 2.9.1 ความสําคัญของคําศัพท์ภาษาองักฤษ 

 รัสเซล (Russell) อา้งถึงใน ทศันีย ์พนัธ์โยธาชาติ.2534ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของคาํศพัท์

วา่ คาํศพัทเ์ป็นรากฐานของการเรียนวิชาต่างๆ คนเราจะอ่าน พูด เขียน หรือแสดงความคิดเห็นไดดี้

ตอ้งเขา้ใจคาํศพัทจึ์งจะเรียนรู้เร่ืองอ่ืนๆได ้

 เอลเลน และวอลเลท (Allen & Vallette.1977) กล่าวถึงความสําคญัของคาํศพัท์ว่า การรู้

ความหมายของคาํศพัทจ์ะทาํใหเ้กิดความมัน่ใจในการใชภ้าษา ส่ือความหมายในสถานการณ์ต่างๆ 

 วลิาสินี แกว้วรา (2550) กล่าวถึงความสาํคญัของคาํศพัทว์า่ คาํศพัท ์คือ ส่ิงท่ีใชเ้ป็นตวัแทน

ในการส่ือความหมาย ความรู้ ความคิด ระหวา่งกลุ่มหรือเฉพาะบุคคล กลุ่มสังคม อาชีพและชนชาติ 

 2.9.2 ความหมายของคําศัพท์ 

 ฟรายส์ (Fries.1972,อา้งถึงใน ดวงกมล คาํเอ่ียม. 2540) กล่าวถึงความหมายของคาํศพัท์ว่า 

หมายถึง คําท่ีมีการประสมเสียง ซ่ึงนํามาใช้เป็นส่ิงเร้าให้นึกถึงประสบการณ์ท่ีเคยผ่านมา 

ประสบการณ์ท่ีถูกกระตุน้จากการประสมเสียงนั้นจะมีความหมายต่างกนัหลายอยา่ง แต่จะมีเพียง

ประสบการณ์เดียวท่ีเด่นกวา่ ซ่ึงขอ้ความท่ีอ่านจะประกอบดว้ยความหมายอยา่งนอ้ย 3 ประการ คือ 

 1) Lexical Meaning คือ ความหมายตามตวัหนงัสือเฉพาะคาํ 

 2) Structural Meaning คือ ความหมายตามโครงสร้าง 

 3) Contextual Meaning คือ ความหมายตามขอ้ความท่ีใช ้

ศิธร แสงธนู และ คิด พงศทตั (2514 อา้งถึงในจารุวรรณ อาํพนักาญจน์.2541) ได้ให้

ความหมายของคาํศพัท์ว่า ศพัท์คือกลุ่มเสียงกลุ่มหน่ึง ซ่ึงมีความหมายให้รู้ว่าเป็นคน เป็นส่ิงของ 

อาการ หรือลกัษณะอาการอยา่งใดอยา่งหน่ึง และไดแ้บ่งความหมายออกเป็น 4 นยัดว้ยกนั คือ 
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 1. Lexical Meaning คือ ความหมายตามพจนานุกรม คาํหน่ึงคาํมีความหมายหลายอยา่งบาง

คาํอาจใช้ในความหมายแตกต่างกนันับร้อย ทาํให้บางคนเขา้ใจว่าความหมายท่ีต่างออกไปหรือ

ความหมายท่ีตนไม่ค่อยรู้จกันั้นเป็น “สาํนวน” ของภาษา 

 2. Morphological Meaning หมายถึง ความหมายทางไวยกรณ์ ศพัท์ประเภทน้ีเม่ืออยู่ตาม

ลาํพงัโดด ๆจะเดาความหมายไดย้าก 

 3. Structural Meaning หมายถึง ความหมายท่ีเกิดข้ึนหรือเปล่ียนแปลงไป แล้วแต่การ

เรียงลาํดบัคาํ 

 4. Social-Cultural Meaning หมายถึง ความหมายของคาํท่ีเปล่ียนไปตามเสียงข้ึนลง ท่ีผูพู้ด

เปล่งออกมาไม่วา่จะเป็นเสียงท่ีมีพยางคเ์ดียว หรือมากกวา่ 

2.9.3 ประเภทของคําศัพท์ 

 ศิธร แสงธนู และคิด พงศทตั (2514 อา้งถึงใน จารุวรรณ อาํพนักาญจน์.2541) กล่าวว่า

คาํศพัทใ์นภาษาองักฤษแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1) Content Word คือ คาํประเภทท่ีเราอาจจะบอกความหมายได้โดยไม่ต้องข้ึนอยู่กับ

โครงสร้างอาจจะพูดไดว้่าเป็นคาํท่ีมีความหมายตามพจนานุกรม เช่น daughter, box, pen, เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตามคาํประเภทน้ีอาจจะเปล่ียนความหมายไปไดเ้ม่ืออยู่ในตาํแหน่งท่ีต่างกนัในประโยค

Content Wordในภาษาองักฤษ ไดแ้ก่คาํประเภท Nouns, Verb, Adjective, Adverbs 

 2) Function Word คือ คาํท่ีไม่มีความหมายแน่นอนในตวัเอง ส่วนมากจะเปล่ียนความหมาย

ไปตามโครงสร้าง คาํประเภทน้ีสอนให้เขา้ใจไดย้าก การสอนเพียงให้รู้ความหมายหรือคาํแปลไม่

ไดผ้ล ตอ้งสังเกตเห็นตวัอย่างการใช้และฝึกการใช้ในโครงสร้างต่าง ๆโดยตรงจึงเกิดประโยชน์ 

Function Word ใ นภา ษ า อัง ก ฤ ษ ไ ด้แ ก่ คํา ป ระ เภท  Articles,  Preposition,  Personal Pronouns, 

Possessive, Adjective, Demonstratives, Relative Pronouns, Conjunction, Auxiliary Verb, Ones 

สุไร พงศท์องเจริญ (2525 อา้งถึงใน ดวงกมล คาํเอ่ียม.2540)ไดแ้บ่งประเภทของคาํศพัท ์

ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

 1. Passive Vocabulary คือ คาํศพัทท่ี์ควรสอนให้รู้จกัเฉพาะความหมายหรือเกิดความเขา้ใจ

เม่ือไดย้นิ 

 2. Active Vocabulary คือ คาํศพัทท่ี์ควรจะสามารถนาํไปใชใ้นการพดู อ่าน เขียน แต่ง

ประโยคไดเ้ป็นอยา่งดีและตอ้งรู้จกัเขา้ใจความหมาย 



บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบัิติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

  ช่ือ:  บริษทั ทองไทยการทอ จาํกดั (สาํนกังานกรุงเทพฯ) 

  ทีอ่ยู่                  21 ซอยเพชรเกษม 81 ถนนมาเจริญ 

    แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 

  โทรศัพท์ 02-431-0050 

  อเีมล  sales@tttinter.com 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 3.1 โลโกส้ัญลกัษณ์ของบริษทั ทองไทยการทอ จาํกดั 

 

mailto:sales@tttinter.com
mailto:sales@tttinter.com
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รูปภาพท่ี 3.2 แผนท่ีแสดงท่ีตั้ง บริษทั ทองไทยการทอจาํกดั 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ 

  บริษทั ทองไทยการทอ จาํกดั ไดด้าํเนินธุรกิจเก่ียวกบัอุตสาหกรรมผา้แบบครบ

 วงจรตั้งแต่ การถกัทอ การยอ้ม และผลิตเส้ือผา้สําเร็จรูปเพื่อส่งสินคา้ออกไปยงัตลาดทัว่

 โลกตามคาํสั่งซ้ือของลูกคา้ 

ความเป็นมาของบริษัท 

  บริษทั ทองไทยการทอ จาํกดั ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2502 โดยคุณอนันต์ และคุณสุจิ

 ตรา วงศ์สุรพิเชษฐ์ ดว้ยระยะเวลากว่า 55 ปี บริษทัฯ ไดพ้ฒันาและกา้วข้ึนมาเป็นบริษทั

 แนวหนา้ และไดด้าํเนินธุรกิจดา้นอุตสาหกรรมผา้แบบครบวงจรตั้งแต่ การถกัทอ การยอ้ม 

 และผลิตเส้ือผา้สําเร็จรูปเพื่อส่งสินคา้ออกไปยงัตลาดทัว่โลกตามคาํสั่งซ้ือของลูกค้า 

 ปัจจุบนัมีพนักงานประมาณ 4,000 คน จาก 7 สาขาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 สําหรับธุรกิจผลิตเส้ือผา้สําเร็จรูปส่งออก มีกาํลงัการผลิต 13 ลา้นตวัต่อปี และสร้างรายได้

 มากกวา่ 83 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือ 2,600 ลา้นบาท 
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 ดว้ยความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาอยา่งต่อเน่ือง บริษทัจึงไดน้าํมาตรฐานระบบการจดัการคุณภาพ 

 (ISO9001) ซ่ึงไดรั้บการรับรองเม่ือปี พ.ศ.2542 และ ระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั 

 อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001 และ OHSAS18001) ซ่ึงไดรั้บการรับรองเม่ือปี 

 พ.ศ.2551 และการปฎิบติัตามขอ้กาํหนดของลูกคา้อยา่งเคร่งครัด รวมถึงนโยบายต่างๆ ท่ี

 สนบัสนุนส่งเสริมการพฒันาปรับปรุงกระบวนการผลิต ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพของ

 พนักงานเพื่อให้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทาํงาน จากวนันั้ นสู่วนัน้ีบริษัทมีการ

 ดาํเนินการมาอยา่งต่อเน่ือง เป็นการวางรากฐานท่ีทาํใหเ้กิดความมัน่คงและความย ัง่ยนืของ

 พนกังาน ลูกคา้ บริษทั พร้อมทั้งการแสดงเจตนารมณ์อนัแน่วแน่ทางดา้นความรับผิดชอบ

 ต่อสังคมสืบต่อไปอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 

วสัิยทศัน์ (VISION) 

  "ปฎิรูป บริษทั Thong Thai Textile Group ให้เป็นบริษัทผลิตเส้ือผา้สําเร็จรูปท่ี

ทนัสมยั เต็มไปดว้ยพลงั และความคิดสร้างสรรค ์อยา่งย ัง่ยืนเพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้ ความมัน่คงของพนกังานและผูถื้อหุน้" 

พนัธกจิ (MISSION) 

  1. Modern & Dynamic PEOPLE 

   พฒันาบุคคลากรใหท้นัสมยั ทั้งทางดา้นภาษาองักฤษและความเป็นผูน้าํ 

บุคลากรพร้อมท่ีจะรับการเปล่ียนแปลงใหท้นัสมยั และพร้อมท่ีจะพฒันาตนเองและองคก์ร 

ใหก้า้วสู่ความเป็นบริษทัแนวหนา้ของโลก 

  ยึดมั่นและปฏิบัติตามนโยบายด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อส่งเสริมดา้นคุณภาพชีวติของบุคลากร 

  2. Modern & Dynamic PROCESS 

   นํา ระบบ ITท่ีทันสมัย มาพฒันาระบบและวิธีการทํางานให้แม่นยาํ 

ถูกตอ้ง และรวดเร็ว 

   นาํ เทคโนโลยีใหม่ๆท่ีทนัสมยั อาทิ ระบบการทาํงานแบบก่ึงอตัโนมติั 

หรืออตัโนมติัเตม็รูปแบบ มาพฒันาเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และกระบวนการทาํงานใหแ้ม่นยาํ 

ถูกตอ้งและรวดเร็ว 

  3. Modern & Dynamic PRODUCT 

   พฒันาสินคา้ใหท้นัสมยัและลํ้าหนา้ ทั้งทางดา้นการออกแบบ การใส่ใจใน

รายละเอียด วธีิการเยบ็และเทคโนโลย ี

   พฒันาบริการ ทั้งทางด้านความถูกตอ้ง และความรวดเร็ว ให้เหนือกว่า

เป้าหมายท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
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   พฒันาและผลิตสินคา้ทุกตวัใหส้วยสมบูรณ์แบบ 

  4. Modern & Dynamic COMMUNICATION AND INFORMATION 

   พฒันาการส่ือสาร ทั้ งภายในและภายนอกองค์กร ให้มีความทันสมยั 

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

   พฒันาระบบฐานขอ้มูลให ้ทนัสมยั ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนัมากท่ีสุด เพื่อ

ตอบสนองต่อลูกคา้และหน่วยงานต่าง ๆ ในองคก์รไดท้นัท่วงที 

 

3.3 รูปแบบการจัดการองค์กรและบริหารงานขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 3.3 รูปแบบการบริหารขององคก์ร 

 

 

 

 

 

 

 

ผูจ้ดัการใหญ่ 

คุณ เดช พฒันเศรษฐพงษ ์

ขายและการคา้

ทีม A 

ขายและ

การคา้ทีม B 

 

ฝ่าย

ผลิต 

Logistics 

& IT 

R&D HR บญัชี 

การเงิน 
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3.4 ตําแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 

 ช่ือ-นามสกุล  น.ส.มญัชุพร เลิศอมรชยักุล   

 รหัสนักศึกษา 5904500089 

ตําแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีการคา้ 

งานทีไ่ด้รับมอบหมาย: 1. โหลดขอ้มูลการสั่งซ้ือของลูกคา้ 

    2. การ Approve และ Reject Art Work ของลูกคา้ 

    3. นาํขอ้มูลงานของลูกคา้เขา้ระบบ 

    4. ทาํ Garment test 

    5. ป้าย Size Set 

 

 

รูปภาพท่ี 3.4 รูปนกัศึกษาฝึกปฎิบติัสหกิจศึกษา 
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 ช่ือ-นามสกุล น.ส.นภสร พลูมี  

 รหัสนักศึกษา 5904500009 

ตําแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีการคา้ 

งานทีไ่ด้รับมอบหมาย: 1. โหลดขอ้มูลการสั่งซ้ือของลูกคา้ 

    2. AO1 

    3. เก็บตวัอยา่งเขา้หอ้ง Long term  

    4. ป้าย Size Set  

 

 

รูปภาพท่ี 3.5 รูปนกัศึกษาฝึกปฎิบติัสหกิจศึกษา 
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3.5 ช่ือและตําแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

   

  ช่ือ–นามสกุล: คุณสุนทราวดี ดวงแกว้  

  ตําแหน่ง: หวัหนา้การคา้ MI Adidas ทีมบี 

 

รูปภาพท่ี 3.7 รูปพนกังานท่ีปรึกษา 

   

  ช่ือ–นามสกุล: คุณวรพินธ์ พรสุขสวสัด์ิ  

  ตําแหน่ง: หวัหนา้การคา้ Adidas ทีมบี  

 

รูปภาพท่ี 3.6 รูปพนกังานท่ีปรึกษา 
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3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน  

 ในการปฏิบัติงานนักศึกษาได้ใช้เวลาในการปฏิบัติงานนับตั้ งแต่ว ันท่ี  14 

พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562  

 

3.7 ข้ันตอนและวธีิการทาํงาน 

3.7.1 กาํหนดหวัขอ้โครงงานเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงการจดัทาํโครงงาน 

3.7.2 ปรึกษาอาจารย์และพนักงานท่ีปรึกษาเพื่อขอความคิดเห็นในการทาํเล่ม

โครงงาน 

3.7.3 คน้ควา้หาขอ้มูลในการทาํรูปเล่มโครงการ 

3.7.4 นาํเสนอรูปเล่มโครงงานใหก้บัอาจารย ์เพื่อตรวจสอบ รับฟังความคิดเห็น  

 3.7.5 จดัทาํโครงงานโดยนาํขอ้มูล เรียบเรียงเป็นรูปเล่มโครงงาน 

  3.7.6 ส่งรูปเล่มโครงงาน จดัเตรียมความพร้อมของเอกสาร และนาํเสนอโครงงาน 

 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน พฤษภาคม 

2562 

มิถุนายน 

2562 

กรกฎาคม 

2562 

สิงหาคม 

2562 

กนัยายน 

2562 

ตุลาคม

2562  

1.กาํหนดหวัขอ้โครงงาน   
   

                   

2 .ปรึกษาอาจารย์แล ะ

พนกังานท่ีปรึกษา 

                        

3.คน้ควา้หาขอ้มูล                         

4.นําเสนอโครงงานให้

อาจารยเ์พื่อตรวจสอบ 

                        

5.จดัทาํโครงงาน                         

6.ส่งรูปเล่มโครงงาน                         

 

ตารางท่ี 3.1 ขั้นตอนและวธีิการดาํเนินงาน 
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 3.8.1 ฮาร์ดแวร์ 

• คอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 

• เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

• อุปกรณ์เคร่ืองเขียน 

 

3.8.2 ซอฟต์แวร์ 

• Microsoft Word 

• Microsoft  Excel 

 



บทที4่ 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 จากท่ีคณะผูจ้ดัทาํไดป้ฏิบติังานในส่วนของแผนกการคา้ (Merchandising) ของบริษทั ทอง

ไทยการทอ จาํกดั ในตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีการคา้  คณะผูจ้ดัทาํจึงไดจ้ดัทาํโครงงานเร่ือง “การ

ดาํเนินการโหลดใบสั่งซ้ือสินคา้” โดยโครงงานแบ่งเป็น 6 ส่วนดงัน้ี  

 4.1 ความแตกต่างระหวา่ง Adidas และ Mi Adidas 

 4.2 ขั้นตอนการโหลด PO (Purchase Order) 

 4.3 ขั้นตอนการโหลด Report 

 4.4 ขั้นตอนการโหลด TD (Tech Document) 

 4.5 เอกสารท่ีไดจ้ากการโหลด TD  

 4.6 คาํศพัทส์าํคญัท่ีพบในการปฏิบติังานในแผนกการคา้ 

4.1 ความแตกต่างระหว่าง Adidas และ MI Adidas 

 บริษทัทองไทยการทอจาํกดั ไดผ้ลิตเส้ือกีฬาให้กบัแบรนด์อาดิดาส และแบรนด์ต่าง ๆซ่ึง

บริษทัไดผ้ลิตเส้ือของอดิดาสในสองรูปแบบคือ Adidas และ Mi Adidas  

 Adidas มีสไตลเ์ส้ือท่ีเปิดขายตามปกติท่ีทาง Adidas ไดอ้อกแบบไวข้ายตามร้าน Adidas ซ่ึง

ลูกคา้ไม่สามารถเลือกรายละเอียดของเส้ือได ้สามารถสั่งไดต้ั้งแต่ 500 ตวัข้ึนไป 

 Mi Adidas (My Individual Adidas) อยู่ในเครือของ Adidas เป็นการสั่ง ซ้ือสินค้าทาง

ออนไลน์ไม่วา่จะรองเทา้หรือเส้ือกีฬา และลูกคา้ยงัสามารถกาํหนดปรับแต่งรายละเอียดของสินคา้

ไดอี้กดว้ย เช่น เพิ่มโลโกห้รือรูปศิลปะท่ีออกแบบเอง ช่ือนกักีฬา ช่ือทีม เลือกสี ชนิดของเส้ือ ขนาด 

หรือลวดลายบนสินคา้ได ้สามารถสั่งซ้ือไดต้ั้งแต่ 1 ตวัข้ึนไป  
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4.2 ข้ันตอนการโหลด PO (Purchase Order) 

4.2.1 เปิดเวบ็ของลูกคา้ นาํเลขPO มาใส่ตรงช่องส่ีเหล่ียมตามลูกศรสีแดง  หลงัจากนั้นคลิก 

Search เพื่อคน้หา 

 

รูปภาพท่ี 4.1 การโหลด PO หนา้เวบ็ลูกคา้ 

 

 

4.2.2 หลงัจากคลิก search แลว้จะข้ึนหนา้น้ีให้ตรวจสอบเลขท่ี PO ให้ถูกตอ้งหลงัจากนั้น

ใหเ้ลือกท่ีช่องส่ีเหล่ียมเล็ก ๆ ตรงตารางช่อง Select ตามลูกศรสีแดง 

รูปภาพท่ี 4.2 การโหลด PO หนา้เวบ็ลูกคา้ 
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4.2.3 หลงัจากเลือกSelect แลว้ให้กด ADD TO BATCH PRINT ตามลูกศรสีแดงเพื่อเพิ่ม 

PO หลังจากนั้ นให้ Search หา PO แบบเดิมต่อไปจนกว่าจะครบ ให้พิมพ์เลขPO เพิ่มตรงช่อง

ส่ีเหล่ียมตามลูกศรสีเขียว หลงัจากนั้นคลิก Enter 

 

รูปภาพท่ี 4.3 การโหลด PO หนา้เวบ็ลูกคา้ 

 

รูปภาพ ท่ี 4.4 การโหลด PO หนา้เวบ็ลูกคา้ 

ใสเ่ลข PO ตรงนีเ้พ่ือค้นหาเลข PO 

ถดัไปหลงัจากนัน้กด Enter 
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4.2.4 เม่ือครบทุก PO แลว้ใหค้ลิก PROCEED TO BATCHPRINT ตามลูกศรสีแดง 

รูปภาพท่ี 4.5 การโหลด POหนา้เวบ็ลูกคา้ 

 

4.2.5 เม่ือคลิก PROCEED TO BATCH PRINT แลว้จะข้ึนตามภาพท่ีแสดง เพื่อตรวจสอบ

เลข PO ใหค้รบตามท่ีตอ้งการ  เม่ือตรวจสอบเสร็จแลว้ใหค้ลิกท่ี  SUBMIT  ตามลูกศรสีแดง 

 

รูปภาพท่ี 4.6 การโหลด PO หนา้เวบ็ลูกคา้ 
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4.2.6 หลงัจากคลิก SUBMIT แลว้จะข้ึนหน้าต่างตามภาพท่ีแสดงให้กด REFRESH ตาม

ลูกศรสีแดง ระบบจะข้ึนคาํวา่ DOWNLOAD ตรงช่อง PDF File คลิกเพื่อดาวน์โหลดและเปิดไฟล์ท่ี

โหลดมา 

 

รูปภาพท่ี 4.7 การโหลด PO หนา้เวบ็ลูกคา้ 

 

 

4.2.7 หลังจากเปิดไฟล์แล้วจะข้ึนหน้าแบบให้คลิกท่ี Page Thumbnails Go To Specific 

Page Using Thumbnail Images (จะเป็นรูปเอกสารซ้อนกนั 2 แผ่น) ตามลูกศรสีแดงเพื่อดูจาํนวน

หนา้ทั้งหมดใหค้รบทุก PO  

 

รูปภาพท่ี 4.8 การโหลด PO เพื่อเช็ครายละเอียด 
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4.2.8 หลงัจากท่ีคลิก Page Thumbnails Go To Specific Page Using Thumbnail Images แลว้

จะข้ึนหนา้ต่างตามภาพ ทางดา้นซา้ยมือตรวจสอบใหมี้ครบทุก PO  

 

 

รูปภาพท่ี 4.9 การโหลด PO เพื่อเช็ครายละเอียด 
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4.2.9 หลงัจากนั้นให้คลิกขวาในหน้ากระดาษ PO ส่วนไหนก็ได้แล้วเลือก Edit Text & 

Images หลงัจากนั้นจะมีหนา้ต่างแสดงตามภาพทางดา้นขวามือใหเ้ลือก Add Text 

 

รูปภาพท่ี 4.10 การโหลด PO เพิ่มรายละเอียด 
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4.2.10. หลงัจากท่ีเลือก Add Text แล้วให้คลิกตรงกลางของหน้ากระดาษ PO แล้วจะข้ึน

เป็นกรอบส่ีเหล่ียมสีฟ้าตามลูกศรสีแดง หลงัจากนั้นให้พิมพเ์ลขCJO ลงไปทาํแบบเดียวกนัให้ครบ

ทุกแผน่ 

 

รูปภาพท่ี 4.11 ใส่เลข CJO 

 

 

4.2.11. หลงัจากพิมพเ์ลข CJO ครบทุกแผน่แลว้ใหค้ลิกท่ีFile ตามลูกศรสีแดงแลว้เลือก

Save As 

 

รูปภาพท่ี 4.12 การโหลด PO เพื่อ Save ขอ้มูล 

 

  

พิมพ์เลข CJO ตรงนี ้
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รูปภาพท่ี 4.13 ตวัอยา่งใบ PO 
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4.3 ข้ันตอนการโหลด Report 

 ตาราง Report จะเป็นขอ้มูลการสั่งซ้ือท่ีลูกคา้ไดส้ั่งเขา้มาในแต่ละวนั คาํสั่งซ้ือจะเขา้มาทุก

วนัดงันั้นจาํเป็นตอ้งโหลดทุกวนั และนาํมาจดัเป็นตาราง ในตารางจะบอกรายละเอียดของขอ้มูล

เช่น เลขสั่งซ้ือ(PO) ช่ือลูกคา้ วนัท่ีสั่ง วนัท่ีส่ง ช่ือสไตล์ ชนิดของผา้ ระยะเวลาในการผลิต โรงงาน

ท่ีผลิต และจาํนวนท่ีสั่ง การโหลด TDแต่ละวนั ตอ้งใช้เลข PO ของวนันั้นๆมาคน้หาในเว็บของ

ลูกคา้ ดงันั้นจึงตอ้งทาํตาราง Report เพื่อนาํเลขPO ในตารางนั้นมาโหลด TD ตามขั้นตอนท่ีนาํเสนอ 

 

4.3.1 เขา้เวบ็ไซตข์องลูกคา้ 

 

รูปภาพท่ี 4.14 การโหลด Report หนา้เวบ็ลูกคา้ 

 

 

 4.3.2 คลิกท่ี Analytics เลือก Report 

 

รูปภาพท่ี 4.15 การโหลด Report หนา้เวบ็ลูกคา้ 

 

 

 

  



27 
 

 4.3.3 เลือก Adidas PO Report 

 
รูปภาพท่ี 4.16 การโหลด Report เวบ็ลูกคา้ 

 

 

4.3.4 ช่อง Order Creation Date Start ใส่วนัท่ีทาํล่าสุด ช่อง Order Creation Date End ใส่

วนัท่ีตอ้งการโหลดหรือวนัท่ีทาํ ณ ขณะนั้น และช่อง Client number ใส่เลขของลูกคา้ ช่องขา้งล่าง

ใหเ้ปล่ียนเป็น Microsoft Excel กด Run 

 

     รูปภาพท่ี 4.17 การโหลด Reportโดยใส่วนัท่ีของวนัท่ีตอ้งการโหลด 
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รูปภาพท่ี 4.18 การโหลด Report ใส่เลขลูกคา้และกดโหลด 

 

4.3.5 เปิดตารางท่ีโหลดมาทาํการคลายสูตร โดยการคลุมขอ้มูลท่ีตอ้งการคลิกขวา เลือกท่ี

รูปสามเหล่ียมเลือก Convert to number คลุมขอ้มูลตั้งแต่หัวข้อ PO Number จนถึงหัวขอ้สุดท้าย 

แลว้ทาํการ Pivot ไปท่ี Insert เลือก Pivot table และกด OK 

 

รูปภาพท่ี 4.19 การโหลด Report คลายสูตร 
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รูปภาพท่ี 4.20 การโหลด Report ทาํการ PIVOT 

 

 

4.3.6 เ ลื อก หัวข้อ  PO Number, Customer Number, Customer Name, Customer Order 

Number, Customer Request Date, Batch Date, PO Statistical Delivery Date, Article Short 

Description และ Article Number ไวใ้นช่อง Row Labels ตามลาํดบั ขณะท่ีเลือกหวัขอ้แต่ละหัวขอ้

ให้คลิกพื้นท่ีว่างในตาราง คลิกขวาเลือก Subtotal จากนั้นเลือก Manufacturer Size ไวใ้น Column 

Labels และนาํ Total Qty ไวใ้นช่อง Values 

 

รูปภาพท่ี 4.21 การโหลด Report ทาํการ PIVOT 

คลมุข้อมลูทัง้หมดตัง้แตห่วัข้อ 

PO NUMBER 

 

คลิกท่ี PIVOT 

 

กด SUBTOTAL 

ทําทกุหวัข้อ 
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รูปภาพท่ี 4.22 การโหลด Report ทาํการ PIVOT 

 

4.3.7 คลุมตารางทั้งหมดแลว้คดัลอก นาํมาใส่ในSheetใหม่ และลบ Sheet ตารางเก่าทิ้ง 

 

รูปภาพท่ี 4.23 การโหลด Report จดัตาราง Report 

 

4.3.8 ลบสามแถวบนออก ใส่กรอบตาราง   

 

รูปภาพท่ี 4.24 การโหลด Report จดัตาราง Report 

คลกิขวาแล้วกด DELETE 

เพ่ิมSHEETใหม ่

และนําตารางมาใส ่
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4.3.9 คลุมช่องท่ีเป็นไซซ์ทั้งหมด คลิกขวาเลือก Hide 

                                                                                                                                                                                              

 

รูปภาพท่ี 4.25 การโหลด Report จดัตาราง Report 

 

4.3.10 เพิ่มตารางหน้าหวัขอ้ Grand Total  สองคอลมัน์ ใส่หวัขอ้วา่ Style กบั Application 

และ สองช่องหลงั Grand Total ใส่หวัขอ้ Remark และ Factory 

 

รูปภาพท่ี 4.26 การโหลด Report จดัตาราง Report 

 

คลกิขวา เลอืก HIDE 
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4.3.11 ทําการ Vlookup หัวข้อ Style, Application (Product Type), Remark และ  Factory 

เปิดไฟลท่ี์เป็นขอ้มูลของสไตล ์

 

รูปภาพท่ี 4.27  การโหลด Report ขอ้มูลของแต่ละสไตล ์ 

 

4.3.12 ทาํการ Vlookup หวัขอ้ Style ก่อน จะเป็นช่ือสไตลท่ี์ลูกคา้ไดส้ั่งซ้ือ โดย ใส่ = ไวใ้น

ช่องในหวัขอ้ Style คลิก Vlookup ช่องแรกใหค้ลิกท่ีช่อง Article Number 

 

รูปภาพท่ี 4.28 การโหลด Report การ Vlookup ขอ้มูล 

ใส ่เคร่ืองหมายเทา่กบั จากนัน้กด VLOOKUP ช่อง

แรกให้กดข้อมลูตารางหวัข้อ ARTICLE NUMBER 
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4.3.13 คลิกช่องท่ีสอง และคลุมขอ้มูลทั้งหมดตั้งแต่หวัขอ้ Article No ถึง Working No. ของ

ลูกคา้ เพื่อทาํการ Vlookup ช่ือสไตล์ ช่องท่ีสามใส่เลข 3 เพราะตอ้งการขอ้มูลซ่ึงอยูต่ารางคอลมัน์ท่ี

สาม ช่องท่ีส่ี ใส่เลข 0 เสมอแลว้กด Ok 

รูปภาพท่ี 4.29 การโหลด Report การ Vlookup ขอ้มูล 

 

4.3.14 Vlookup เสร็จขอ้มูลก็จะเขา้ในตาราง ใหค้ลิกสองคร้ังท่ีช่องท่ีดึงขอ้มูลมาเพื่อให้

ขอ้มูลมาทั้งหมด 

 

รูปภาพท่ี 4.30 การโหลด Report การ Vlookup ขอ้มูล 

 

คลมุข้อมลูทัง้หมด 

คลกิสองครัง้เพ่ือ

ดงึข้อมลูมา

้  
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4.3.15 จากนั้นทาํการ Vlookup ช่อง Application ช่องน้ีจะเป็นลกัษณะงานของเส้ือ วา่เป็น 

Sublimation หรือ Non-Sublimation ทาํเหมือนกนักบัการ Vlookup สไตลค์ลิกท่ีช่องวา่งในหวัขอ้ 

Application ใส่ เคร่ืองหมาย = จากนั้นกดคาํวา่ Vlookup ช่องแรกเลือกอนัเดิมช่องสองคลุมหวัขอ้ 

Article No ถึง Product Type แต่ช่องท่ีสามจะใส่เป็นเลข 4 เพราะตอ้งการขอ้มูลจากในคอลมัน์ท่ีส่ี 

ช่องท่ีส่ี ใส่เลข 0 เสมอ กด OK และคลิกสองคร้ังใหข้อ้มูลมาทั้งหมด 

 

รูปภาพท่ี 4.31 การโหลด Report การ Vlookup ขอ้มูล 

 

4.3.16 หวัขอ้ Remark เป็นระยะเวลาในการผลิต ทาํการVlookupขอ้มูล  ไปท่ีวา่งของหวัขอ้ 

Remark ใส่เคร่ืองหมาย = และคลิก Vlookup ช่องท่ีหน่ึงเลือกอนัเดิม ช่องท่ีสองคลุมตั้งแต่หัวข้อ  

Article No ถึง Lead Time ช่องท่ีสามใส่เลข 7 เพราะตอ้งการขอ้มูลระยะเวลาในการผลิต  ช่องท่ีส่ี 

ใส่เลข 0 เสมอคลิก OK และคลิกสองคร้ังเพื่อใหข้อ้มูลมาทั้งหมด 

 

รูปภาพท่ี 4.32 การโหลด Report การ Vlookup ขอ้มูล 
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4.3.17 หวัขอ้ Factory ตอ้ง Vlookup ตามเดิม ยกเวน้ช่องท่ีสอง ให้คลุมตั้งแต่หวัขอ้ Article 

No ถึง Factory และช่องท่ีสามให้ใส่เลข 5 เพราะตอ้งการขอ้มูลในคอลมัน์ท่ีห้า กด OK และคลิก

สองคร้ังเพื่อใหข้อ้มูลมาทั้งหมด 

 

รูปภาพท่ี 4.33 การโหลด Report การ Vlookup ขอ้มูล 

 

 

4.3.18 เสร็จส้ินการโหลด Report กด Save 

 

รูปภาพท่ี 4.34 การโหลด Report ตวัอยา่งตาราง Report 
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4.4 ข้ันตอนการโหลด TD (Tech Document) 

 4.1.1 เขา้เวบ็ของลูกคา้ นาํเลข PO (Purchase Order) ท่ีอยูใ่นตาราง Report มาคน้หาในช่อง 

คลิก Search หนา้ต่างขอ้มูลจะข้ึนมาใหเ้ราเลือก คาํวา่ Attachment 

 

รูปภาพท่ี 4.35 การโหลด TD ตาราง Report 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.36 โหลด TD เวบ็ลูกคา้ 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.37 โหลด TD เวบ็ลูกคา้ 

 

  

เข้าเว็บลกูค้า นําเลข PO มาใสใ่น

ช่อง จากนัน้ กด SEARCH 

 

คดัลอกเลข PO 

เพ่ือนําไปโหลด TD 
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 4.4.2 จากนั้นขอ้มูล TD ของเลข PO จะปรากฏข้ึนมา ให้เลือก Select all เพื่อเลือกไฟล์ท่ี

ตอ้งการโหลดทั้งหมด จากนั้นกด Add to Batch Print 

 

รูปภาพท่ี 4.38 การโหลด TDเวบ็ลูกคา้ 

 

   4.4.3 เสร็จแลว้จะแสดงตารางท่ีเป็นผลลทัธ์ท่ีเลือกจากนั้นคลิกท่ี Proceed to Batch Print

ใตต้ารางท่ี 2 

 

รูปภาพท่ี 4.39 การโหลด TD เวบ็ลูกคา้ 

 

 

กด SELECT ALL กด ADD TO BATCH PRINT 

กด PROCEED TO BATCH PRINT 
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 4.4.4 หวัขอ้ Output Option ใหเ้ลือก Zip file จากนั้นคลิกท่ี Submit 

 

รูปภาพท่ี 4.40 การโหลด TD เวบ็ลูกคา้ 

 

 

4.4.5 คลิก Download ถา้ไม่แสดงตารางให้คลิกท่ี Reset จนกวา่จะแสดง เสร็จแลว้นาํใส่ใน

โฟลเดอร์ TD และแยกประเภท เพื่อทาํกระบวนการต่อไป 

 

รูปภาพท่ี 4.41 การโหลด TD เวบ็ลูกคา้ 

 

  

กดจนกวา่จะขึน้ให้ DOWNLOAD 

ถ้าขึน้แล้วกดได้เลย 
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4.5 เอกสารทีไ่ด้จากการโหลด TD 

ส่ิงท่ีได้จากการนําเลข PO มาค้นหาและโหลด คือ TD (Tech Document), DN (Delivery 

Note) และ AW (Artwork) 

 4.5.1 Tech Document คือ ใบรายละเอียดการสั่งซ้ือ จะบอกขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงท่ีสั่ง เช่น ช่ือ

สไตล ์จาํนวนขนาด ช่ือผูส้ั่ง ท่ีอยูผู่ส้ั่ง วนัท่ีสั่ง เลข PO เลขของนกักีฬา สีตวัอยา่ง 
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รูปภาพท่ี 

4.42 ตวัอยา่ง 

Tech 

Document 
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รูปภาพท่ี 4.43 ตวัอยา่ง Tech Document 

 

 



42 
 

 4.5.2 Delivery Note คือ ใบเสมือนการตอบรับคาํสั่งซ้ือจากผูค้า้ปลีก ในท่ีน้ีก็คือร้านท่ีรับ

การสั่งซ้ือใหก้บัผูส้ั่งซ้ือ ซ่ึงในใบน้ีจะมีรายละเอียดเก่ียวกบัการสั่งซ้ือท่ีผูส้ั่งซ้ือไดส้ั่งเขา้มา เช่น ช่ือ

สไตล ์ขอ้มูลของร้านคา้ปลีกและผูส้ั่ง ช่องทางการติดต่อ จาํนวนท่ีสั่ง รายละเอียดเก่ียวกบัเส้ือ เช่น 

เส้ือส่วนหนา้มีอะไรบา้ง ส่วนหลงัมีอะไรบา้ง สีอะไร ฟ้อนตต์วัอกัษรอะไร วาง Artwork ช่ือทีม 

เลขเส้ือ ไวต้รงไหน ขนาดเท่าไหร่ จาํนวนท่ีสั่งเท่าไหร่ 

รูปภาพท่ี 4.44 ตวัอยา่ง Delivery Note 
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รูปภาพท่ี 4.45 ตวัอยา่ง Delivery Note 



44 
 

 4.5.3 Artwork คือ รูปศิลปะท่ีนํามาใส่บนเส้ือ เป็นรายเอียดสีของรูป ทางผูส้ั่งซ้ือจะส่ง 

Artwork ใหก้บับริษทัก่อนสั่งซ้ือวา่สามารถทาํไดไ้หม ถา้ไดก้็จะสั่งเขา้มาในระบบ 

 

รูปภาพท่ี 4.46 ตวัอยา่ง Artwork 
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รูปภาพท่ี 4.47 ตวัอยา่ง Artwork 
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4.6 คําศัพท์สําคัญทีพ่บในการปฏิบัติงานในแผนกการค้า 

-A- 

VOCABULARY MEANING 

1. Analytics การวเิคราะห์ 

2. Apparel เส้ือผา้ 

3. Approve อนุมติั 

4. Artwork ไฟลง์านท่ีเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยพร้อมนาํไป

พิมพห์รือตีพิมพ ์

-B- 

VOCABULARY MEANING 

5. BOM (Bill of material) โครงสร้างสินคา้หรือสูตรการผลิตท่ีสาํคญั 

-C- 

VOCABULARY MEANING 

6. Chest Size ขนาดอก 

7. COC (Certificate of Compliance) ใบรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ ์

8. Consumption จาํนวนท่ีใช ้

9. Customized Product  ผลิตภณัฑท่ี์กาํหนดเอง 
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-D- 

VOCABULARY MEANING 

10. Depth ความลึก 

11. Destination ปลายทาง 

12. Destroy ทาํลาย 

13. Development พฒันา 

14. Distribution จาํหน่าย แจกจ่ายกระจาย 

15. Duplicate ซํ้ า มีสาํรอง 

-E- 

VOCABULARY MEANING 

16. Elastic ยาง 

17. Embroidery การเยบ็ปักถกัร้อย 

18. Exhaustive ดูทั้งหมด 

19. EXP(Export) การส่งออก 

20. Expiry หมดอายุ 

-F- 

VOCABULARY MEANING 

21. Fabric ผา้ 

22. Financing การจดัหาเงินทุน 
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-G- 

VOCABULARY MEANING 

23. Garment test ทดสอบเส้ือตวัอยา่ง 

24. Goods Dispatch การจดัส่งสินคา้ 

-H- 

VOCABULARY MEANING 

25. Hang Tag ป้ายแขวนแสดงฉลากหรือคุณสมบติัสินคา้ 

 26. Heat Transfer การถ่ายเทความร้อน 

-I- 

VOCABULARY MEANING 

27. IMP(Import) การนาํเขา้ 

28. Invoice ใบเสร็จ 

-J- 

VOCABULARY MEANING 

29. Job Material Requirement ความตอ้งการส่วนประกอบงาน 

 

-L- 

VOCABULARY MEANING 

30. Logistics ระบบการจดัส่งไปยงัผูบ้ริโภค 

 

 



49 
 

-M- 

VOCABULARY MEANING 

31. Manual สมุดคู่มือ 

32. Manufacturing การผลิต 

33. Material ส่วนประกอบ 

34. Measurement การวดั 

35. Mechanic ช่างเคร่ือง 

36. Mer De(Merchandising Development) การพฒันาสินคา้ 

37. Mer Pro(Merchandising Production) การผลิตสินคา้ 

-P- 

VOCABULARY MEANING 

38. Payment การชาํระเงิน 

39. Pending รอดาํเนินการ 

40. PO(Purchase Order) ใบสั่งซ้ือ 

41. PPC(Postponement Contract) การเล่ือนสัญญา 

42. Production การผลิต 

43. Product Description รายละเอียดสินคา้ 

44. Product Dimension ขนาดสินคา้ 

45. Product Identification การระบุผลิตภณัฑ์ 

46. Product Specification คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ 
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-Q- 

VOCABULARY MEANING 

47. QA (Quality  Assurance) การประกนัคุณภาพ 

48. QC (Quality Control) ควบคุมคุณภาพ 

49. Quality คุณภาพ 

50. Quantity จาํนวน 

-R- 

VOCABULARY MEANING 

51. Replace แทนท่ี 

52. Retailer ร้านคา้ปลีก 

53. Revise แกไ้ขใหม่ 

-S- 

VOCABULARY MEANING 

54. Shipment การส่งสินคา้ 

55. Sleeve แขนเส้ือ 

56. Sublimation การระเหิด 

57. Substitute วสัดุท่ีใชแ้ทน 

58. Supplier ผูผ้ลิต 
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-T- 

VOCABULARY MEANING 

59. Technician ช่าง 

60. Template รูปแบบ 

61. Thread ดา้ย 

62. Tie cord เชือก 

63. Transit การขนส่ง 

64. Transport Manifest รายการการขนส่ง 

-U- 

VOCABULARY MEANING 

65. Update ปรับปรุง 

-W- 

VOCABULARY MEANING 

66. Waist Size  ขนาดเอว 

67. Warehouse คลงัสินคา้ 

68. Workmanship งานฝีมือ 

 



บทที5่ 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 

        5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

             หลงัจากท่ีคณะผูจ้ดัทาํไดด้าํเนินโครงงานเสร็จส้ินลงแลว้นั้นผลท่ีไดรั้บคือ  

 5.1.1.1 บุคลากรในองค์กรหรือนกัศึกษาท่ีเขา้มาฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษากบัทางบริษทั 

ทองไทยการทอจํากัด  สามารถนําขั้ นตอนการดาวน์โหลดใบสั่งซ้ือของลูกค้าและคําศัพท์

ภาษาองักฤษท่ีใช้ในการแปลเอกสาร ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

5.1.1.2 ได้ผลการปฏิบติังานตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีคณะผูจ้ดัทาํได้กาํหนดไวต้ั้งแต่เร่ิม

ดาํเนินโครงงานอยา่งครบถว้น 

        5.1.2 ข้อจํากดัหรือปัญหาของการทาํรูปเล่ม 

 5.1.2.1 นกัศึกษามีเวลาในการทาํโครงงานท่ีจาํกดั เน่ืองจากอยู่ระหว่างการปฏิบติัสหกิจ 

จึงทาํใหก้ารทาํโครงงานล่าชา้ 

5.1.2.2 เน่ืองจากขอ้มูลการทาํโครงงานมีรายละเอียดมาก จึงทาํให้บางส่วนอาจผิดพลาด

ได ้

5.1.2.3 เอกสารบางอย่างเป็นความลับของทางบริษทัทาํให้ไม่สามารถนําออกมานอก

บริษทัเพื่อเป็นตวัอยา่งเอกสารอา้งอิงใหบุ้คคลภายนอกไดดู้   

 5.1.3 ข้อเสนอแนะ 

5.1.3.1   นกัศึกษาควรจดัการเวลาการทาํโครงงานนอกเหนือจากการปฏิบติัสหกิจ เพื่อให้

โครงงานเสร็จทนัเวลา 

5.1.3.2   นกัศึกษาควรปรึกษาอาจารยห์รือศึกษาการทาํเล่มโครงงานมากกวา่น้ี 

5.1.3.3 ปรึกษาพนักงานท่ีปรึกษาเพื่อขอ้ความคิดเห็นและขอข้อมูลบางส่วนมาจัดทาํ

โครงงาน 
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

          5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

     จากการท่ีคณะผูจ้ดัทาํโครงงานไดป้ฏิบติังานท่ี บริษทั ทองไทยการทอ จาํกดั ตั้งแต่วนัท่ี  

14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562ถึงวนัท่ี  30  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  ไดพ้บวา่ 

5.2.1.1 ไดเ้รียนรู้การใชชี้วติในการทาํงานจริง   

5.2.1.2 เรียนรู้การปรับตวัใหเ้ขา้กบัผูอ่ื้น 

5.2.1.3  เรียนรู้วฒันธรรมในองคก์ร  เรียนรู้มารยาทท่ีตอ้งนาํไปใชใ้นองคก์ร   

5.2.1.4 มีความรับผดิชอบต่องานและหนา้ท่ีของตนเอง  

5.2.1.5 ไดพ้ฒันาทกัษะทางดา้นภาษาและโปรแกรม Microsoft  Office  

5.2.1.6 ไดรั้บประโยชน์อย่างมาก  และสามารถนาํประสบการณ์ท่ีไดเ้รียนรู้มาต่อยอดใน    

การทาํงานจริงต่อไปในอนาคต 

        5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 เน่ืองจากบริษทั  ทองไทยการทอ  จาํกดัเป็นองคก์รท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการเยบ็  ถกั  ทอ 

ยอ้มผา้เพื่อส่งออกให้กบัลูกคา้ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ จึงตอ้งเร่งพฒันาภาษาองักฤษมากข้ึน 

เน่ืองจาก 

5.2.2.1 ต้องใช้ภาษาในการแปลและส่ือสารและมีการใช้ทับศพัท์ในการส่ือสารกันใน

องคก์ร   

5.2.2.2 ช่วงแรกท่ีไดเ้ขา้ร่วมงานภายในองคก์ร  ตอ้งใชเ้วลาเรียนรู้วิธีการดาวน์โหลดใบสั่ง

ซ้ือเน่ืองจากเป็นภาษาองักฤษทั้งฉบบั  

5.2.2.3 ใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การทาํงานมีความ

ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
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        5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

5.2.3.1 ควรเตรียมพร้อมเก่ียวกบัภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีฝึกปฏิบติัสหกิจศึกษา 

5.2.3.2 หาเวลาในการเรียนรู้การดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต 

5.2.3.3 ฝึกการใชภ้าษาองักฤษใหเ้ขม้ขน้เพื่อนาํไปใชใ้นการติดต่อประสานงาน 
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    สินคา้ 

 

รหัสนักศึกษา  :   5904500009 

ช่ือ – นามสกุล :   นางสาวนภสร พลูมี 

คณะ                :   ศิลปศาสตร์ 

สาขาวชิา         :   ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ 

   ทีอ่ยู่                 :   54/116 หมู่2 ถนนเพชรเกษม 81  

หมู่บา้นหรรษามาเจริญ3 เขตหนองแขม 

แขวงหนอง     คา้งพลู กรุงเทพมหานคร 

10160 

ผลงานปัจจุบัน: โครงงานเร่ืองการดาํเนินการโหลดใบสั่งซ้ือ

   สินคา้ 
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