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บทท่ี 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

              ฟูจิฟิลม์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นบริษทัยอ่ย ของ ฟูจิฟิลม์ เอเชีย แปซิฟิก จดัจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ ์กลอ้งดิจิตอล กลอ้ง Instax และ ผลิตภณัฑมิ์นิแล็ป เคร่ืองมือแพทย ์ อุปกรณ์ทำงดำ้นกำร
พิมพภ์ำพ กรำฟิกอำร์ต และสินคำ้อุตสำหกรรม โดยฟูจิฟิลม์ไดว้ำงกลยทุธ์เดินหนำ้ขยำยฐำนลูกคำ้
ใหห้ลำกหลำยมำกขึ้นพร้อมขยำยช่องทำงตลำด อยำ่งต่อเน่ือง พร้อมตอบโจทยท์ุกควำมตอ้งกำร
ของผูบ้ริโภคอยำ่งต่อเน่ือง   

ในระหวำ่งกำรฝึกปฏิบติังำนสหกิจศึกษำท่ีบริษทัฟูจิฟิลม์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ในต ำแหน่ง
เจำ้หนำ้ท่ีธุรกำร ซ่ึงมีหนำ้ท่ี ใหก้ำรบริกำรลูกคำ้ คียข์อ้มูลกลอ้งและขอ้มูลลูกคำ้โดยใชโ้ปรแกรม 
SAP และกำรจดัท ำเอกสำร ท ำใหผู้จ้ดัท ำมีควำมสนใจกำรจดัท ำโครงงำนเร่ือง “ขั้นตอนกำร
ใหบ้ริกำรของฝ่ำยบริกำรลูกคำ้ บริษทัฟูจิฟิลม์ ประเทศไทย จ ำกดั” เน่ืองจำกขั้นตอนกำรใหบ้ริกำร
ของฝ่ำยบริกำรลูกคำ้มีควำมจ ำเป็นตอ้งปฏิบติัตำมล ำดบัขั้นตอนและมีกำรติดต่อประสำนงำนกบั
ลูกคำ้ซ่ึงส ำคญัต่อองคก์รเป็นอยำ่งมำก ซ่ึงโครงงำนเล่มน้ีไดร้วบรวมขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของฝ่ำย
บริกำรลูกคำ้ ค ำศพัทภ์ำษำองักฤษท่ีใชใ้นกำรคียข์อ้มูลกลอ้งและขอ้มูลลูกคำ้ และบทสนทนำ
ภำษำองักฤษท่ีใชใ้นกำรใหบ้ริกำรลูกคำ้ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบติังำน และเป็นประโยชน์ต่อ
บุคลำกรในบริษทัและนกัศึกษำฝึกงำนสหกิจในบริษทัฟูจิฟิลม์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ท่ีท ำหนำ้ท่ีให้
กำรบริกำรลูกคำ้สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีไดใ้ชใ้นกำรปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

 

 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อศึกษำขั้นตอนกำรใหบ้ริกำรของฝ่ำยบริกำรลูกคำ้ 

1.2.2 เพื่อศึกษำและรวบรวมค ำศพัทภ์ำษำองักฤษท่ีใชใ้นกำรคียข์อ้มูลกลอ้ง ขอ้มูลลูกคำ้  

1.2.3 เพื่อศึกษำและรวบรวมบทสนทนำภำษำองักฤษท่ีใชใ้นกำรใหบ้ริกำรลูกคำ้  

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ขั้นตอนกำรใหบ้ริกำรของฝ่ำยบริกำรลูกคำ้ ไดร้วบรวมกำรใหบ้ริกำรส ำหรับลูกคำ้ 
Walk-In กำรใหบ้ริกำรส ำหรับลูกคำ้ท่ีส่งกลอ้งเขำ้มำทำงขนส่ง กำรคียข์อ้มูลกลอ้งและขอ้มูลลูกคำ้ 
กำรปร้ินทเ์อกสำรใบรับงำน กำรใหบ้ริกำรขอ้มูลลูกคำ้ทำงโทรศพัท ์และกำรใหบ้ริกำรลูกคำ้รับ
กลอ้งคืน 
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1.3.2 ค ำศพัทภ์ำษำองักฤษท่ีใชใ้นกำรคียข์อ้มูลกลอ้งและขอ้มูลลูกคำ้ลงในโปรแกรม SAP 
1.3.3 บทสนทนำภำษำองักฤษท่ีใชใ้นกำรใหบ้ริกำรลูกคำ้ท่ีไดร้วบรวมบทสนทนำภำษำองักฤษท่ีใช้

ในรับลูกคำ้ Walk-In และบทสนทนำภำษำองักฤษท่ีใชใ้นใหข้อ้มูลลูกคำ้ 

ขอบเขตระยะเวลำกำรท ำโครงงำนตั้งแต่ วนัท่ี 17 พฤษภำคม พ.ศ. 2564  ถึง วนัท่ี 28 สิงหำคม พ.ศ. 2564 

1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1.4. บุคลำกรในบริษทัและนกัศึกษำฝึกงำนสหกิจในบริษทัฟูจิฟิลม์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ท่ีท ำหนำ้ท่ี
ใหก้ำรบริกำรลูกคำ้สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีไดใ้ชใ้นกำรปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
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บทที2่ 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
2.1 การบริการ 
              การบริการ หมายถึง การด าเนินการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ โดยมี
เป้าหมายใหผู้รั้บบริการเกิดความประทบัใจหรือพึงพอใจใหไ้ดม้ากท่ีสุด การบริการท่ีดีจะช่วยให้
งานในองคก์รประสบความส าเร็จ ในดา้นธุรกิจการบริการจะใหค้วามส าคญัอยา่งมากกบัลูกคา้หรือ
ผูท่ี้มีอ านาจในการตดัสินใจเลือกซ้ือหรือใชบ้ริการต่าง ๆ จะพยายามทุกวิถีทางท่ีจะสร้างความพึง
พอใจสูงสุดใหแ้ก่ลูกคา้ และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์ร 

2.1.1 ความส าคญัของการบริการ 
1. เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้หรือองคก์ร ใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด 
2. วิเคราะห์ความตอ้งการของลูกคา้หรือองคก์รได ้เพื่อใหก้ารด าเนินงานออกมา

ราบร่ืนและบรรลุเป้าหมาย 
3. น าปัญหามาแกไ้ขไดย้า่งถูกตอ้ง และมีผลการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 
4. ท าใหเ้กิดความพึงพอใจ การตดัสินใจ ความประทบัใจของลูกคา้ท่ีมีต่อองคก์ร 
5. สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์ร 

2.1.2 ประเภทของการบริการ 
มีทั้งหมด 4 ประเภท ดงัน้ี 

1. การบริการต่อร่างกายลูกคา้ 
2. การบริการต่อจิตใจลูกคา้ 
3. การบริการต่อส่ิงของของลูกคา้ 
4. การบริการต่อสารสนเทศของลูกคา้ 

 
2.2 ความหมายของการปฏิบัติงาน 
              การปฏิบติังาน หมายถึง การลงมือท างานตามขั้นตอนหรือการท าภารกิจหนา้ท่ีตาม
ต าแหน่งท่ีไดรั้บมอบหมายหรือก าหนดจากองคก์ร ตามแบบแผนงานทุกขั้นตอนเพื่อใหก้ารท างาน
ส าเร็จ และมีประสิทธิภาพตามท่ีองคก์รไดต้ั้งไว ้การปฏิบติังานใหส้ าเร็จและมีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่
กบัความรู้ ความสามารถ  และการวางแผนการท างานท่ีดี 
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2.2.1 การปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพมีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
1. ใชเ้วลาและเสียพลงังานนอ้ยท่ีสุด การท างานไดเ้ร็ว และไดง้านท่ีดี  
2. งานมีความถูกตอ้งแม่นย  า มีการผิดพลาดในงานนอ้ย รวมถึงมีความแม่นย  าใน

กฎระเบียบ ขอ้มูล ตวัเลข หรือสถิติต่าง ๆ 
3. มีผลการปฏิบติังานท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจต่อองคก์ร 

 
2.3 ความหมายของลูกค้า 
              ลูกคา้ หมายถึง เป้าหมายของธุรกิจทุกประเภท ผูท่ี้ไดรั้บการดูแลจากองคก์ร พนกังานใน
องคก์รจึงมีหนา้ท่ีและภารกิจท่ีตอ้งด าเนินการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อให้
เป้าหมายขององคก์รส าเร็จ 

2.3.1 ความส าคญัของลูกคา้ 
             ลูกคา้เป็นบุคคลท่ีส าคญัอยา่งมากส าหรับองคก์รดา้นธุรกิจ ในการธุรกิจความพึงพอใจของ
ลูกคา้เป็นหน่ึงในเป้าหมายขององคก์รดา้นธุรกิจ 

2.3.2 ประเภทของลูกคา้ 
มีทั้งหมด 3 ประเภท ดงัน้ี 

1. ลูกคา้ท่ีใชง้านกลอ้งเป็นบางคร้ังใชเ้ม่ือมีโอกาส เช่นใชถ้่ายรูปไปเท่ียวนานๆคร้ัง 
2. ลูกคา้ท่ีใชง้านกลอ้งบ่อย เช่นถ่ายรูปสินคา้ หรือใชใ้นการไลฟ์สด 
3. ลูกคา้ท่ีใชง้านกลอ้งในการท างานหรือใชง้านกลอ้งอยา่งหนกั เช่น ช่างภาพ  

 
2.4 ความหมายของค าศัพท์ 
              ค  าศพัท ์หมายถึง กลุม่ค  า เสียงพูดท่ีมีความหมายทั้งในการพูดและการเขียน ซ่ึงค าศพัทเ์ป็น
องคป์ระกอบหน่ึงท่ีส าคญัของภาษาทุกภาษา เป็นส่ิงท่ีมนุษยใ์ชเ้พื่อส่ือความหมายถึงความรู้สึก 
ความคิด ความตอ้งการ หรือความรู้ต่างๆ  

2.4.1 ประเภทของค าศพัท ์
              เน่ืองจากปัจจุบนัค าศพัทมี์มากขึ้น จึงตอ้งเป็นปัญหาส าหรับผูต้อ้งการเรียน ในการเรียนรู้
และการจดจ าเพื่อใหง้่ายต่อการเรียน จึงแบ่งประเภทค าศพัทต์ามระดบัของผูเ้รียน แบ่งเป็น 2 
ประเภท ดงัน้ี 

1. ค าศพัทท่ี์ผูเ้รียนพบเห็นบ่อยๆ ทั้งในการฟัง พูดอ่าน และเขียน นอกจากจะรู้จกั
ความหมายแลว้ สามารถใชค้  า ประโยค ไดท้ั้งในการพูดและการเขียน ซ่ึงถือวา่
เป็นทกัษะขั้นการน าไปใช ้
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2. ค าศพัทท่ี์ผูเ้รียนไม่ค่อยพบเห็น ทั้งในการฟังและการอ่าน ค าศพัทท่ี์ผูเ้รียนไม่ค่อย
พบเห็นบ่อย เรียนรู้ความหมายท่ีใชใ้นประโยคก็เพียงพอ เนน้ฟังและอ่านไดเ้ขา้ใจ 
โดยไม่เนน้ใหเ้อาค าศพัทน์ั้นมาใชใ้นการพูดและเขียน 

นอกจากน้ี ยงัไดแ้บ่งประเภทของค าศพัทต์ามทกัษะทางภาษา โดยแบ่งออกไดเ้ป็น 4 
ประเภท ดงัน้ี 

1.  ค  าศพัทเ์พื่อการ 
2.  ค  าศพัทเ์พื่อการพูด 
3. ค าศพัทเ์พื่อการอ่าน 
4. ค าศพัทเ์พื่อการเขียน 

2.4.2 องคป์ระกอบของค าศพัท ์
ค าศพัทมี์องคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1. รูปค า  
2. ความหมาย 
3. ขอบเขตของการใชค้  า 

 
2.5 ความหมายของบทสนทนา 

บทสนทนา หมายถึง เป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งคน 2 คนขึ้นไป อาจจะเป็นการพูด
หรือลายลกัษณ์อกัษร 

2.5.1 ความส าคญัของบทสนทนา 
1. ใชพู้ดคุยกนัทัว่ไปหรือติดต่อซ่ึงกนัและกนั 
2. ใชใ้นการเจราจาธุรกิจต่างๆ 
3. ใชแ้ลกเปล่ียนความรู้ ความคิด และขอ้มูลข่าวสารต่างๆ 
4. ใชส้ร้างบทละครหรือวรรณกรรมในรูปแบบสนทนา 

2.5.2 ขอ้ควรปฏิบติัในการบทสนทนา 
1. รับฟังความเห็นของคนอ่ืนและไม่พูดแต่เร่ืองของตนเอง 
2. ไม่เทียบประสบการณ์ของเรากบัคู่สนทนา 
3. ถ่อมตน และไม่พูดโออ้วด 

4. ไม่วิจารณ์ความรู้ความสามารถของคนอ่ืน 
5. ใหค้วามสนใจสนทนาและรับฟังเร่ืองท่ีผูส้นทนาพูด 
6. ใชน้ ้าเสียงท่ีเหมาะสม 
7. ไม่พูดใหร้้ายผูอ่ื้น 
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บทที3่ 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือองค์กร :       ฟูจิฟิลม์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  

ท่ีตั้ง :                388 อำคำร S.P. ชั้น2 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท 
กรุงเทพฯ   10400 

โทรศัพท์ :        02-270-6000 ต่อ 726 

อเีมล์ :               FTAI-SERVICES@fujifilm.com 

 

 

 

 

รูปท่ี3.1 ตรำสัญลกัษณ์ของ บริษทัฟูจิฟิลม์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

 

 

รูปท่ี3.2 แผนท่ีแสดงต ำแหน่งท่ีตั้งของบริษทัฟูจิฟิลม์ (ประเทศไทย) จ ำกดั

mailto:FTAI-SERVICES@fujifilm.com
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ 

              ฟูจิฟิลม์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นบริษทัยอ่ยของ ฟูจิฟิลม์ เอเชีย แปซิฟิก ในประเทศสิงค์

โปร์ มีผลิตภณัฑท่ี์หลำกหลำย ซ่ึงเป็นท่ียอมรับเป็นอยำ่งดี เช่น ผลิตภณัฑท์ำงดำ้นกำรถ่ำยภำพ 

กลอ้งดิจิตอล และโฟโตอิ้มเมจจ้ิง ผลิตภณัฑท์ำงดำ้นเคร่ืองมือแพทย ์ผลิตภณัฑส่ิ์งพิมพ ์กรำฟิก 

อำร์ต และผลิตภณัฑอุ์สำหกรรมรม มำนำนกวำ่ 30 ปี ในประเทศไทย ฟูจิฟิลม์มีบทบำทในธุรกิจ

ต่ำงๆ ท่ีหลำกหลำยในสำมกลุ่มธุรกิจคือ กำรดูแลสุขภำพ วสัดุ และกำรถ่ำยภำพ โดยอำศยัควำม

เช่ียวชำญท่ีเรำไดส้ั่งสมมำจำกธุรกิจฟิลม์ถ่ำยรูป เป้ำหมำยของเรำคือกำรน ำเสนอผลิตภณัฑแ์ละ

บริกำรท่ีมีคุณค่ำ และช่วยส่งเสริมคุณภำพชีวิตของผูค้น ตลอดจนควำมกำ้วหนำ้เพื่อสังคม  

ปรัชญา 

              เรำจะใชเ้ทคโนโลยท่ีีเป็นกรรมสิทธ์ิและล ้ำสมยัเพื่อน ำเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริกำรท่ีมี

คุณภำพสูงสุด ซ่ึงมีส่วนช่วยในกำรพฒันำวฒันธรรม วิทยำศำสตร์ เทคโนโลย ีและอุตสำหกรรม 

รวมถึงกำรปรับปรุงกำรปกป้องสุขภำพและส่ิงแวดลอ้มในสังคม เป้ำหมำยท่ีครอบคลุมของเรำคือ

เพื่อช่วยยกระดบัคุณภำพชีวิตของผูค้นทัว่โลก 

วิสัยทัศน์ 

              ฟูจิฟิลม์ยดึมัน่ในวฒันธรรมองคก์รท่ีเปิดกวำ้ง ยติุธรรม และชดัเจน และดว้ยเทคโนโลยชีั้น

น ำท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของเรำ เรำจึงมุ่งมัน่ท่ีจะยงัคงเป็นบริษทัชั้นน ำ โดยรับเอำควำมทำ้ทำยในกำร

พฒันำผลิตภณัฑใ์หม่และสร้ำงมูลค่ำใหม่ ๆ ใหเ้กิดขึ้น 
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3.3 รูปแบบการจัดการขององค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

รูปท่ี3.3 แผนผงัองคก์ร 
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3.4 ต ำแหน่งและลกัษณะงำนท่ีนกัศึกษำไดรั้บมอบหมำย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำงสำวสุจิตรำ หล ่ำพร้อย  รหสันกัศึกษำ 6004500041 

ปฏิบติังำนสหกิจศึกษำ ต ำแหน่งเจำ้หนำ้ท่ีธุรกำร 

งำนท่ีไดรั้บมอบหมำย      

1. ใหบ้ริกำรขอ้มูลลูกคำ้ 

2. รับลูกคำ้ Walk-In 

3. คียข์อ้มูลกลอ้งและขอ้มูลลูกคำ้ 

4. จดัท ำเอกสำรและใบรับงำน  

5. ถ่ำยเอกสำรและสแกนเอกสำรต่ำงๆ 

6. ประสำนงำนใหลู้กคำ้กบัช่ำงซ่อม 

7. รับสำยลูกคำ้ท่ีตอ้งกำรติดต่อในเร่ืองต่ำงๆ 
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3.5 ช่ือและต ำแหน่งของพนกังำนท่ีปรึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คุณจิรำพร ลือยศ 

Information Service Supervisor 

 

3.6 ระยะเวลาท่ีฝึกงาน 

             ในกำรปฏิบติังำนนกัศึกษำไดใ้ชเ้วลำในกำรปฏิบติังำนนบัตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภำคม 

พ.ศ.2564 ถึงวนัท่ี 28 สิงหำคม พ.ศ.2564 ใชเ้วลำในกำรปฏิบติังำนทั้งส้ิน 3 เดือน 12วนั 

 

3.7 ขั้นตอนและวิธีท างาน 

1. ก ำหนดหวัขอ้โครงงำนท่ีน่ำสนใจ 

2. ศึกษำแลว้คน้หำขอ้มูลท่ีจะใชใ้นโครงงำน 

3. รวบรวมค ำศพัทท่ี์ใชใ้นกำรท ำงำน 

4. วิเครำะห์ขอ้มูลและน ำขอ้มูลมำเรียบเรียง 

5. จดัท ำโครงงำนโดยน ำขอ้มูลท่ีรวบรวมมำใส่รูปเล่ม 

6. ปรึกษำอำจำรยท่ี์ปรึกษำเพื่อขอค ำแนะน ำ ตรวจสอบและน ำไปแกไ้ขปรับปรุง 

7. จดัเรียบเรียงรูปเล่มใหเ้สร็จสมบูรณ์ เตรียมเอกสำร และพร้อมน ำเสนอ  
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

3.8.1 ฮำร์ดแวร์ 

• คอมพิวเตอร์ 

• โทรศพัท ์

• เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 

• เคร่ืองคิดเลข 

3.8.2 ซอฟแวร์ 

• โปรแกรม SAP Easy Access 

• โปรแกรม Microsoft Excel 

• Gmail 
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บทที4่ 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

จากท่ีผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังานในส่วนของต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ของบริษทัฟูจิฟิลม์
(ประเทศไทย) จ ากดั จึงไดจ้ดัท าโครงงานเร่ือง “ขั้นตอนการใหบ้ริการของฝ่ายบริการลูกคา้ บริษทั
ฟูจิฟิลม์ ประเทศไทย จ ากดั” โดยโครงงานน้ีแบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

4.1 ขั้นตอนการใหบ้ริการของฝ่ายบริการลูกคา้ 
4.2 ค าศพัทท่ี์ใชใ้นการคียข์อ้มูลกลอ้งและขอ้มูลลูกคา้ 
4.3 บทสนทนาภาษาองักฤษท่ีใชใ้นการใหบ้ริการลูกคา้ 

 

4.1 ขั้นตอนการให้บริการของฝ่ายบริการลูกค้า 
4.1.1 การใหบ้ริการส าหรับลูกคา้ Walk-In   

เม่ือลูกคา้มาใชบ้ริการในรูปแบบ Walk-In  พนกังานจะให้ลูกคา้กดบตัรคิว เม่ือถึงคิวลูกคา้
ตอ้งน ากลอ้งท่ีมีอาการหรือมีปัญหาใหพ้นกังานพร้อมแจง้อาการหรือปัญหาท่ีพบ พนกังานจะ
ตรวจสอบเบ้ืองตน้หากเป็นอาการท่ีตอ้งแกไ้ขในส่วนของภายในพนกังานจะตอ้งน ากลอ้งไปใหช่้าง
ดูวา่จะรับไวก่้อนหรือสามารถซ่อมไดท้นัทีหากซ่อมไดท้นัทีพนกังานจะตอ้งถามลูกคา้วา่สะดวกรอ
หรือไม่ อาจใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 30นาทีหรือนานกวา่นั้นแลว้แต่อาการหรือปัญหาท่ีพบ ซ่ึงส่วนใหญ่
อาการหรือปัญหาท่ีสามารถรอได ้เช่น การเปล่ียนยางตวัเคร่ือง ท าความสะอาดเบ้ืองตน้ และการ
ชาร์จแบตเตอร่ีไม่เขา้ท่ีเกิดจากแบตเตอร่ีท่ีไม่ไดใ้ชง้านนาน เป็นตน้ เม่ือลูกคา้ตดัสินใจซ่อม
พนกังานจะขอช่ือ ท่ีอยูแ่ละเบอร์โทรศพัทข์องลูกคา้ โดยใหลู้กคา้เขียนใส่กระดาษท่ีพนกังานให้ 
4.1.2 การใหบ้ริการส าหรับลูกคา้ท่ีส่งกลอ้งเขา้มาทางขนส่ง 

เม่ือลูกคา้ส่งกลอ้งเขา้มาทางขนส่งลูกคา้จะแนบช่ือ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์และอาการหรือ
ปัญหาท่ีลูกคา้พบ หากลูกคา้มีใบรับประกนัและใบเสร็จในการซ้ือกลอ้งลูกคา้จะถ่ายเป็นส าเนา
เอกสารมาดว้ย ในกรณีท่ีลูกคา้บางท่านตอ้งการใหพ้นกังานโทรแจง้เม่ือพสัดุถึงแลว้ พนักงาน
จะตอ้งโทรแจง้ลูกคา้ตามเบอร์โทรศพัทท่ี์ลูกคา้ใหม้า  
4.1.3 การคียข์อ้มูลกลอ้งและขอ้มูลลูกคา้ 

ในการคียข์อ้มูลกลอ้งและขอ้มูลลูกคา้ส าคญัเป็นอยา่งมาก เพราะขอ้มูลต่างๆจะถูกคียเ์ขา้
ระบบของบริษทั จะแสดงถึงการใชบ้ริการการซ่อมของลูกคา้ในแต่ละคร้ังและการรับประกนัของ
กลอ้งลูกคา้ ซ่ึงง่ายต่อการติดต่อลูกคา้ ในการคียข์อ้งมูลลูกคา้พนกังานตอ้งเช็คดูกลอ้งของลูกคา้เพื่อ
ดูรุ่นของกลอ้ง อุปกรณ์ท่ีลูกคา้น ามาดว้ยและหมายเลขเคร่ืองของกลอ้ง จากนั้นเปิดโปรแกรม SAP 
เพื่อคียข์อ้มูลท่ีลูกคา้ใหม้า โดยการใส่หมายเลขเคร่ือง
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เพื่อคียข์อ้มูลเขา้ระบบ พนกังานเช็ควา่กลอ้งเคร่ืองน้ีเป็นศูนยไ์ทยหรือต่างประเทศ เช็ค
หมายเลขเคร่ืองตรงกบัรุ่นและสีของกลอ้งหรือไม่ เม่ือเช็คแลว้ตรง พนกังานใส่ช่ือ ท่ีอยู่ และ
โทรศพัทข์องลูกคา้ในช่อง Contact person จากนั้นใส่อาการหรือปัญหาของกลอ้งในช่อง Device 
data  และในช่อง Subject long text ใส่ช่ือของรุ่นกลอ้ง  อุปกรณ์ท่ีลูกคา้น ามาดว้ย เช่นแบตเตอร่ี 
การ์ดความจ า กระเป๋าใส่กลอ้ง เป็นตน้ เม่ือคียเ์สร็จแลว้พนกังานจะแจง้เลขท่ีการส่งซ่อมทาง SMS 
ใหก้บัลูกคา้ท่ีส่งกลอ้งเขา้มาทางขนส่ง ส่วนลูกคา้ Walk-In จะทราบเลขท่ีส่งซ่อมในเอกสารใบรับ
งาน ลูกคา้สามารถใชเ้ลขท่ีส่งซ่อมในการตรวจสอบสถานะในการซ่อมกลอ้งได ้ ในกรณีท่ีลูกคา้ให้
ขอ้มูลมาไม่ครบลูกคา้อาจให้ขอ้มูลมาทางอีเมลพ์นกังานจะตอ้งใส่ขอ้มูลเฉพาะท่ีลูกคา้ใหม้าเท่านั้น              
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี4.1 หนา้โปรแกรม SAP  

 
4.1.4 การปร้ินทเ์อกสารใบรับงาน 

เม่ือคียข์อ้มูลลงในโปรแกรม SAP พนกังานปร้ินทเ์อกสารใบรับงานในโปรแกรม SAP 2
แผน่ ส าหรับลูกคา้ Walk-In ใหลู้กคา้เซ็นช่ือผูส่้งซ่อม จากนั้นน าเอกสารใบรับงาน 1แผน่ใหลู้กคา้
กลบัไปเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการรับกลอ้งคืน และอีก1แผน่น าไปใหฝ่้ายช่างซ่อมพร้อมกลอ้งของ
ลูกคา้ และส าหรับลูกคา้ท่ีส่งกลอ้งเขา้มาทางขนส่งพนกังานจะน าเอกสารใบรับงานทั้ง2แผน่ไปให้
ช่างพร้อมกลอ้งของลูกคา้ ในส่วนของเอกสารใบรับงานจะมีขอ้มูลเลขท่ีส่งซ่อม รุ่นกลอ้ง วนัท่ีคีย์
เขา้ระบบ หมายเลขเคร่ือง ช่ือลูกคา้พร้อมท่ีลูกคา้ส่งมา เบอร์โทรศพัท ์อาการหรือปัญหาของกลอ้ง 
ค าส่งพิเศษท่ีบอกรายละเอียดอาการหรือปัญหาของกลอ้ง และอุปกรณ์ท่ีลูกคา้น ามาดว้ย  
 
 
 
 

อาการของกลอ้ง 

ช่ือของรุ่นกลอ้ง  อุปกรณ์ท่ีลูกคา้น ามาดว้ย ช่ือ ท่ีอยูแ่ละเบอร์

โทรศพัทข์อลูกคา้ 
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รูปท่ี4.2 เอกสารใบรับงานและกลอ้งของลูกคา้ 

 

4.1.5 การใหบ้ริการขอ้มูลลูกคา้ทางโทรศพัท ์

              พนกังานจะรับสายแลว้สอบถามความตอ้งการขอ้งลูกคา้ ซ่ึงลูกคา้แต่ละท่านตอ้งการ

สอบถามในเร่ืองท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น ลูกคา้ส่วนใหญ่ตอ้งการสอบถามการตรวจเช็คสถานะใน

การซ่อมกลอ้งของลูกคา้ พนกังานจะเปิดโปรแกรม SAP แลว้ขอทราบหมายเลขการซ่อมท่ีลูกคา้

ไดรั้บทาง SMS หรือในเอกสารใบรับงาน เพื่อตรวจสอบสถานะในการซ่อม  หรือลูกคา้บางท่าน

ตอ้งการสอบถามอาการและปัญหาของกลอ้ง ก่อนน าเขา้มาซ่อม  

4.1.6 การใหบ้ริการลูกคา้รับกลอ้งคืน 

ในการรับกลอ้งคืนของลูกคา้จะมีลูกคา้ท่ีเขา้มารับกลอ้งคืนดว้ยตวัเอง ลูกคา้ใหท้าง

พนกังานขนส่งเขา้มารับ และลูกคา้ใหเ้ราจดัส่งกลบัทางขนส่ง เม่ือกลอ้งของลูกคา้ซ่อมเสร็จแลว้จะ

มีขอ้ความหรือการโทรแจง้จากช่าง ลูกคา้จะแจง้ทางช่างวา่จะเขา้มารับแบบไหนหรืออาจแจง้มาทาง

อีเมล ์หากเป็นการรับท่ีลูกคา้เขา้มารับดว้ยตนเองหรือลูกคา้ใหพ้นกังานขนส่งเขา้มารับจะตอ้งมี

เอกสารใบรับงานท่ีลูกคา้ไดรั้บกลบัไป1แผน่มาดว้ยเพื่อเป็นหลกัฐานในการรับกลอ้งคืน แต่หาก

ลูกคา้หรือพนกังานขนส่งท่ีลูกคา้ใหเ้ขา้มารับไม่มีเอกสารใบรับงาน พนกังานจะตอ้งขอถ่ายส าเนา

บตัรประชาชนไวย้นืยนัการรับกลอ้งคืนแทน  
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4.2 ค าศัพท์ท่ีใช้ในการคีย์ข้อมูลกล้องและข้อมูลลูกค้า  

ตารางแสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษท่ีใชใ้นการคียข์อ้มูลเก่ียวกบัตวักลอ้ง อาการของกลอ้ง

ทั้งภายในและภายนอก  อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลอ้ง และค าศพัทภ์าษาองักฤษท่ีใชใ้นการคียข์อ้มูล

ของลูกคา้ลงในโปรแกรม SAP รวบรวมโดยการสังเกตและจดบนัทึก 

ตารางท่ี4.1 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร A 

-A- 

VOCABULARY MEANING 
ADDRESS ท่ีอยู ่
ACCOUNT บญัชีผูใ้ช ้
APERTURE รูรับแสง 
ABNORMAL ผิดปกติ 
ADJUSTMENT ปรับแก ้
AUDIO เสียง 
APPEARS ปรากฏขึ้น 
ACCESSORY อุปกรณ์เสริม 
ABLE สามารถ 

 

ตารางท่ี4.1 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร A 

-B- 

VOCABULARY MEANING 
BATTERY แบตเตอร่ี 
BUTTON ปุ่ ม 
BROKEN หกั 
BRIGHT สวา่ง 
BLUR ไม่ชดั 
BENT งอ 
BONDING เช่ือมโยง 
BREAK DOWN เคร่ืองเสีย 
BURNING ไหม ้
BLINKING กะพริบ 
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ตารางท่ี4.3 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร C 

-C- 

VOCABULARY MEANING 
CONTACT การติดต่อ 
CUSTOMER ลูกคา้ 
CHARGE ชาร์จ 
CLOSED ปิด 
CONNECTION การเช่ือมต่อ 
CONTROL ควบคุม 
COVER  ฝาปิด 
CARD การ์ด 
CAMERA กลอ้ง 
CRACKED แตก 
CREATE สร้าง 
CLEANING ท าความสะอาด 
COMMAND ค าสั่ง 
CRACK รอยแตก 
COMPACT กะทดัรัด 
COMPOSITION การจดัวาง 
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ตารางท่ี4.4 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร D 

-D- 

VOCABULARY MEANING 
DURING ระหวา่ง 
DEFORMED รูปร่าง 
DETECTED ตรวจพบ 
DUST ฝุ่ น 
DISPLAY การแสดงผล 
DOTS จุด 
DISTORTED บิด 
DARK มืด 
DROP ลาก 
DELETE ลบ 
DEPTH  ความลึก 
DATA ขอ้มูล 
DETAILS รายละเอียด 
DESCRIPTION ค าอธิบาย 
DEVICE อุปกรณ์ 
DOCUMENT เอกสาร 

 

ตารางท่ี4.5 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร E 

-E- 

VOCABULARY MEANING 
ERROR ผิดพลาด 
EXPOSURE ค่าแสง 
ELEMENT องคป์ระกอบ 
ENTRY รายการ 
EQUIPMENT อุปกรณ์,เคร่ืองมือ 
EMPLOYEE พนกังาน 
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ตารางท่ี4.6 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร F 

-F- 

VOCABULARY MEANING 
FLASH แสงไฟท่ีออกจากลอ้งขณะกดถ่ายเวลาแสง

นอ้ย 
FAILED ลม้เหลว 
FOCUS โฟกสั 
FUNGUS เช้ือรา 
FRONT ดา้นหนา้ 
FUNCT ท างาน 

 

ตารางท่ี4.7 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร G 

-G- 

VOCABULARY MEANING 
GAP ช่องวา่ง 
GAIN ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ 
GRAIN ความหยาบของเม็ดสีแต่ละสีในภาพ 
GOLDEN RATIO สัดส่วนทองค าส าหรับจดัองคป์ระกอบภาพ 

 

ตารางท่ี4.8 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร H 

-H- 

VOCABULARY MEANING 
HANG  อาการเคร่ืองท่ีคา้ง 
HOT ร้อน 
HIGH สูง 
HOLDER ผูค้รอบครอง, เจา้ของ 
HIDE หนงั 
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ตารางท่ี4.9 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร I  

-I- 

VOCABULARY MEANING 
ISO ค่าความไวแสง 
IMAGE รูปภาพ 
INTERNALLY ภายใน 
INSPECTION ตรวจสอบ 
INNOVATION นวตักรรม 
INCLUDE รวม 
IN-BOX แฟ้มอีเมลเ์ขา้ 
IMPORT น าเขา้ 
IMMEDIATELY อยา่งรีบด่วน 

 

ตารางท่ี4.10 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร J 

-J- 

VOCABULARY MEANING 
JPEG ช่ือชนิดไฟลภ์าพ 
JOINT หวัต่อ 

 

ตารางท่ี4.11 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร K 

-K- 

VOCABULARY MEANING 
KEEP รักษา 
KAPUT หกั, พงั 
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ตารางท่ี4.12 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร L 

-L- 

VOCABULARY MEANING 
LENS  เลนส์ (กลอ้ง) 
LIQUID ของเหลว 
LINE เส้น 
LOCK ปิดใหแ้น่น 

 

ตารางท่ี4.13 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร M 

-M- 

VOCABULARY MEANING 
MOUNT LENS ขั้วของเลนส์มือหมุน 
MODE โหมด 
MENU เมนู 
MEDIA ส่ือ 
MESSAGE ขอ้ความ 
MARKS เคร่ืองหมาย 
MIRROR กระจก 
MISSING หาย 
MEMORY หน่วยความจ า 
MULTI มาก 
MONITOR ควบคุม 
MALFUNCTION ความผิดปกติในการท างาน 
MODEL แบบ 
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ตารางท่ี4.14 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร N 

-N- 

VOCABULARY MEANING 
NOISE เสียงรบกวน 
NOISY เสียงดงั 
NECESSARY  จ าเป็น,ท่ีขาดไม่ได ้
NICK รอยบาด, รอยแหวง่ 
NORMAL ปกติ 
NUMBER หมายเลข 

 

ตารางท่ี4.15 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร O 

-O- 

VOCABULARY MEANING 
ON เปิด 
OFF ปิด 
OUT ออก 
OPERATION การด าเนินงาน, การใหบ้ริการ 
OBJECT ความประสงค ์
OVEREXPOSURE การท่ีฟิลม์ถูกแสงนานเกินไป 
ORDER ล าดบั 
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ตารางท่ี4.16 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร P 

-P- 

VOCABULARY MEANING 
PROCESS กระบวนการ 
PURPOSE จุดประสงค,์ เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย 
PIXEL จุดภาพ 
POWER พลงังาน 
PEEL ลอก 
PLAYBACK ปุ่ มดูภาพและวิดีโอ 
PRESSURE ความดนั 
PROBLEM ปัญหา 
PICTURE รูปถ่าย 
PORTRAIT การถ่ายภาพบุคคล 

 

ตารางท่ี4.17 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร Q 

-Q- 

VOCABULARY MEANING 
QUICKLY อยา่งรวดเร็ว 
QUALITY คุณภาพ 
QUIETLY อยา่งเงียบๆ 

 

ตารางท่ี4.18 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร R 

-R- 

VOCABULARY MEANING 
REPORTED รายงาน 
RESPONSE ตอบสนอง 
REQUIRED ตอ้งการ 
RESPONSIBILITY ความรับผิดชอบ 
REPLACE ซ่อมดว้ยการหาของใหม่มาแทนท่ีเดิม 
RECORD บนัทึก 
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ตารางท่ี4.19 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร S 

-S- 

VOCABULARY MEANING 
STATUS สถานะ 
SALE ขาย 
SENSOR เคร่ืองตรวจจบั 
SHARE ใชร่้วมกนั 
SERIAL NUMBER หมายเลขเคร่ือง 
STUCK ติด 
SAVE บนัทึก 
SERVICE บริการ 
SPOT จุด 
SCRATCHED มีรอยขีดข่วน 
SWITCH สลบั 
SOCKET ปลัก๊ตวัเมีย 
SLOT รู, ช่องเลก็ๆ 
SPEED ความเร็ว 
SALESMAN พนกังานขายชาย 

 

ตารางท่ี4.20 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร T 

-T- 

VOCABULARY MEANING 
TEST ทดสอบ 
TWISTED บิด 
TURN ON เปิดเคร่ือง 
TURN OFF ปิดเคร่ือง 
TROUBLE ปัญหา 
TILT เอียง 
TRIPOD ขาตั้งกลอ้ง 
TEMPERATURE อุณหภูมิ 
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ตารางท่ี4.21 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร U 

-U- 

VOCABULARY MEANING 
UPGRADE การปรับขั้น, ปรับปรุง 
UNABLE ไม่สามารถ 
UNDEREXPOSURE การถ่ายภาพท่ีใหแ้สงเขา้กลอ้งนอ้ยกวา่ปกติ 

 

ตารางท่ี4.22 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร V 

-V- 

VOCABULARY MEANING 
VALUE คุณค่า, ประโยชน์ 

 

ตารางท่ี4.23 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร W 

-W- 

VOCABULARY MEANING 
WHITE BALANCE ค่าสมดุลของแสงสีขาว 
WARRANTY ใบรับประกนัสินคา้ 

 

ตารางท่ี4.24 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร X 

-X- 

VOCABULARY MEANING 
X-SYNC ความเร็วชตัเตอร์สูงท่ีสุดสามารถใชก้บัแฟลช

ได ้ 
ตารางท่ี4.25 แสดงค าศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร Z 

-Z- 

VOCABULARY MEANING 
ZOOM LENS ถ่ายภาพระยะไกลโดยใชเ้ลนส์ดึงภาพเขา้มา 

 

 



25 
 

 

4.3 บทสนทนาภาษาองักฤษท่ีใช้ในการให้บริการลูกค้า 
ตารางแสดงบทสนทนาภาษาองักฤษท่ีใชใ้นการใหบ้ริการลูกคา้ Walk-In และบทสนทนา
ภาษาองักฤษท่ีใชใ้นใหข้อ้มูลลูกคา้  
4.3.1 บทสนทนาภาษาองักฤษท่ีใชใ้นรับลูกคา้ Walk-In 
ตารางท่ี4.26 บทสนทนาภาษาองักฤษท่ีใชใ้นรับลูกคา้ Walk-In 

CONVERSATION  MEANING 
Staff: Hello, please press the ticket 
queue. 
Staff: Can I help you? 
Customer: There is a camera problem. 
Staff: What's your camera problem? 
Customer: My camera is power off 
during operation. 
Staff: Did you check the battery? 
Customer: Yes, I checked. 
Staff: We'll have the repairman check 
your camera. 
Customer: How long to check? 
Staff: 1 week. 
Customer: Okay. 
Staff: Can I have your name, address and 
contact numbers please? 
Customer: Of course. 
Staff: You can write your name, address 
and phone number on this paper. 
Customer: here you go. 
Staff: Just a moment. 
Staff: This is a document handover 2 
sheet; you can sign here. 
Customer: here you go. 

พนักงาน: สวสัดีค่ะ กรุณากดบตัรคิวค่ะ 
พนักงาน: ลูกคา้มีอะไรใหฉ้ันช่วยไหมคะ 
ลูกค้า: กลอ้งมีปัญหาค่ะ 
พนักงาน:กลอ้งของลูกคา้มีปัญหาอะไรคะ 
ลูกค้า:กลอ้งดบัระหวา่งใชง้านค่ะ 
พนักงาน:ลูกคา้ไดเ้ช็คแบตเตอร่ีไหมคะ 
ลูกค้า:เช็คแลว้ค่ะ 
พนักงาน:เราจะใหช่้างตรวจเช็คกลอ้งของ
ลูกคา้ก่อนนะคะ 
ลูกค้า:นานไหมคะ 
พนักงาน: 1 สัปดาห์ค่ะ 
ลูกค้า:ตกลงค่ะ 
พนักงาน:ขอทราบช่ือ ท่ีอยู ่และเบอร์
โทรศพัทล์ูกคา้หน่อยนะคะ  
ลูกค้า:แน่นอนค่ะ 
พนักงาน:ลูกคา้สามารถเขียนช่ือ ท่ีอยู ่และ
หมายเลขโทรศพัทบ์นกระดาษน้ีไดเ้ลยค่ะ 
ลูกค้า:น่ีค่ะ 
พนักงาน:รอสักครู่นะคะ 
พนักงาน:น่ีคือเอกสารรับใบงาน 2 แผน่
นะคะ ลูกคา้เซ็นช่ือตรงน้ีค่ะ 
ลูกค้า:น่ีค่ะ 
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Staff: You can keep 1 sheet, and when you 
come in to get your camera, you should 
bring this document back as evidence. 
Customer: Thank you. 
Staff: You're welcome. 

พนักงาน:ลูกคา้เก็บไว ้1แผ่นนะคะและเม่ือ
ลูกคา้มารับกลอ้งคืนลูกคา้ควรน าใบน้ีมา
ดว้ยเพื่อเป็นหลกัฐานนะคะ 
ลูกค้า:ขอบคุณค่ะ 
พนักงาน:ยนิดีค่ะ 
 

 

4.3.1 บทสนทนาภาษาองักฤษท่ีใชใ้นใหข้อ้มูลลูกคา้ 

ตารางท่ี4.27 บทสนทนาภาษาองักฤษท่ีใชใ้นใหข้อ้มูลลูกคา้ 

CONVERSATION  MEANING 
Customer: Where is your service center? 
Staff: Our service is at the IBM building. 

ลูกคา้:ศูนยบ์ริการของคุณอยู่ท่ีไหนคะ 
พนกังาน:ศูนยบ์ริการของเราอยูท่ี่อาคาร 
IBM ค่ะ 

Customer: Do you have any warranty after 
repair? 
Staff: Yes, our spare parts guarantee 3 
months. 

ลูกคา้:มีการรับประกนัหลงัการซ่อมไหมคะ 
พนกังาน:มีค่ะ อะไหล่ของเรารับประกนั3
เดือนค่ะ 

Customer: What time is the service center 
open? 
Staff: The service center is open from 9 am. 

ลูกคา้:ศูนยบ์ริการเปิดก่ีโมงคะ 
พนกังาน:ศูนยบ์ริการเปิดตั้งแต่ 9 โมงเชา้ค่ะ 

Customer: How long to repair the camera? 
Staff: About 2 weeks. 

ลูกคา้:ใชเ้วลาในการซ่อมนานแค่ไหนคะ 
พนกังาน:ประมาณ2สัปดาห์ค่ะ 

Customer: Is the service charge included in 
the price? 
Staff: Yes, including a service charge of 
107 baht. 

ลูกคา้:ค่าบริการรวมอยูใ่นราคาน้ีดว้ยไหม
คะ 
พนกังาน:ใช่ค่ะ รวมค่าบริการ107บาทแลว้
ค่ะ 
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บทที่ 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 
หลงัจากผูจ้ดัท าไดด้ าเนินโครงงานเสร็จส้ินผลท่ีไดรั้บคือ บุคลากรในองคก์รและ

นกัศึกษาท่ีเขา้ฝึกงานในบริษทัฟูจิฟิลม์ (ประเทศไทย) จ ากดั สามารถน าขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน ค าศพัทแ์ละบทสนทนาท่ีใชใ้นการใหบ้ริการไปใชใ้นการปฏิบติังาน ท าใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อบุคลากรในองคก์ร และนกัศึกษาในการปฏิบติังาน ซ่ึงตรงตามวตัถุประสงคท่ี์
ผูจ้ดัท าไดก้ าหนดไว ้
5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาโครงงาน 

เน่ืองจากขอ้มูลทั้งหมดมีบางส่วนไม่สามารถน ามาเผยแพร่ไดท้ั้งหมด เพื่อป้องกนั
การร่ัวไหลของขอ้มูลซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลบริษทัและขอ้มูลลูกคา้ 
5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 

จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษานกัศึกษาควรเตรียมความรู้เก่ียวกบักลอ้งของบริษทั 
และการใหบ้ริการ เน่ืองจากขั้นตอนการใหบ้ริการไดใ้ชโ้ปรแกรมเฉพาะของบริษทัและ
เก่ียวกบัขอ้มูลลูกคา้ผูจ้ดัท าจึงตอ้งมีความรอบคอบ และค านึงต่อผลกระทบบริษทัเป็นอยา่ง
มาก 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
จากการท่ีผูจ้ดัท าโครงงานไดป้ฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ บริษทัฟูจิฟิลม์ (ประเทศ

ไทย) จ า ตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ถึงวนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ.2564 ผูจ้ดัท าได้
เรียนรู้การท างานจริง เรียนรู้การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น เรียนรู้การควบคุมอารมณ์ มีสติในการ
ท างาน เรียนรู้วฒันธรรมในองคก์ร เรียนรู้การนอบนอ้มถ่อมตน เรียนรู้ความรับผิดชอบต่อ
หนา้ท่ี ฝึกการท างานรอบคอบ รู้จกัสังเกต สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้ฝึก
บุคลิกภาพของตนเองในการท างาน และมิตรภาพท่ีดีจากพี่ๆในองคก์ร ดงันั้นจากการ
ปฏิบติังานสหกิจศึกษาในคร้ังน้ี ผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้และประสบการณ์มากมายท่ีสามารถ
ในไปใชใ้นการท างานไดใ้นอนาคต 
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5.2.2 ปัญหาท่ีพบจากการปฏิบติังานสหกิจ 

เน่ืองจากการฝึกปฏิบติังานสหกิจอยูใ่นช่วงสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ท า

ใหผู้จ้ดัท าไม่สามารถท างานไดเ้ตม็ท่ี มีการจ ากดัการใหบ้ริการส าหรับลูกคา้ในบาง

ช่วงเวลา และมีการปิดการให้บริการส าหรับลูกคา้ walk-in จึงท าใหก้ารส่ือสารเกิดความ

ผิดพลาด เน่ืองจากขั้นตอนการใหบ้ริการลูกคา้มีความจ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามล าดบัขั้นตอน

และมีการติดต่อประสานงานกบัลูกคา้อยูเ่สมอ 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

5.2.3.1 ผูท่ี้ปฏิบติังานควรเตรียมความพร้อมและความรู้เก่ียวกบักลอ้งของบริษทั 

รวมถึงศึกษาการใชก้ลอ้งมาเบ้ืองตน้ 

5.2.3.2 ผูท่ี้ปฏิบติังานควรเรียนรู้การใหบ้ริการ ควรมีใจรักในงานบริการ รู้จกั

ควบคุมอารมณ์ มีสติอยู่ตลอด  

5.2.3.3 ผูท่ี้ปฏิบติังานควรบุคลิกภาพท่ีดี มีทกัษะในการส่ือสาร พูดจาสุภาพและ

รู้จกัการใชน้ ้าเสียงท่ีเหมาะสม 

5.2.3.4 ผูท่ี้ปฏิบติังานควรรู้จกัแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ เตรียมพร้อมรับมือกบัทุก

สถานการณ์ 
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