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บทคัดย่ อ
บริ ษทั นาคาจิวเวลรี่ แอนด์ ยูนิฟอร์ม ตั้งอยู่
เลข ที่ 21/62 ซอย กาญ จน าภิ เษ ก 0010 ถน น
ก าญ จ น าภิ เษ ก แ ข ว ง บ าง แ ค เข ต บ าง แ ค
กรุ งเทพมหานคร 10160 เป็ นบริ ษทั ที่ ดาเนิ นธุ รกิ จ
ด้านการผลิ ต และจาหน่ ายเกี่ ยวกับ เครื่ อ งแต่ งกาย
ประเภท ยูนิฟอร์ ม ชุ ดสู ท จาหน่ ายภายในประเทศ
และบริ ษทั ยังเป็ นผูผ้ ลิตสิ นค้าประเภทเครื่ องประดับ
เงิ น แท้ ส่ งออ กต่ า งป ระเท ศ ใน ระห ว่ า งการ
ป ฏิ บั ติ งาน ตั้ งแต่ วั น ที่ 28 เดื อ น พ ฤษ ภ าค ม
พ.ศ.2561 ถึ ง วัน ที่ 14 เดื อ น กั น ยายน พ.ศ.2561
คณะผูจ้ ดั ทาได้ปฏิบตั ิงานในส่วนแผนกติดต่อลูกค้า
(Customer Contact Department) ได้รั บ มอบหมาย
งานด้านการติดต่อลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ
การนัดหมายเข้าพบลูกค้า การส่ งอีเมลล์ และทาใบ
เสนอราคา รวมถึงงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
จากการที่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ง านดัง กล่ า ว คณะ
ผูจ้ ดั ทาจึงได้ทาโครงงานเรื่ อง “ขั้นตอนการทางาน
ในแผนกติดต่อลูกค้า” (The working procedures in
the Customer Contact Department) ใน โค รงงาน
แบ่งเนื้ อหาออกเป็ น 3 ส่วน ได้แก่ 1) การปฏิบตั ิงาน
ในต าแหน่ ง และหน้ า ที่ ข องแผนกติ ด ต่ อ ลู ก ค้ า
2) ค าศัพ ท์ ต่ างๆด้านการติ ด ต่ อ ธุ รกิ จและค าศัพ ท์
เกี่ ย วกับ เครื่ อ งแต่ ง กาย 3) ประโยคและส านวน
ภาษาอั ง กฤษที่ ใช้ ใ นสถานการณ์ ต่ า งๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักศึ กษาฝึ กงาน

ได้ ใ ช้ เ ป็ น แน วท างใน การป ฏิ บั ติ ง าน ใน การ
ติดต่อสื่ อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
Abstract

Naka Jewelry and Uniform
Company is located at 21/62 Soi
Kanjanapisek 0010 Kanchanapisek Road,
Bangkae, Bang Khae, Bangkok 10160. The
company manufactures, domestically sells
and distributes apparels, uniforms, suits.
The company is also a manufacturer of
silver jewelry and goods export abroad.
During Cooperative Internship Program
from 28 May 2018 to 14 September 2018,
we have worked in the Customer Contact
Department. We were assigned the task of
contacting customers both inside and outside
of the country. We also made an
appointment to meet with clients, send
email, and quotations, and other assigned
tasks.
According to the above assigned
tasks. We decided to do the project under

the name of “The working procedures in the
Customer Contact Department” the content
in this project will be divided into 3
sections: 1) The position and obligation of
the customer contact Department. 2)
Business vocabulary and Costume
vocabulary. 3) English sentences and
expressions used in various situations.
The objective is to provide the guidelines
information for the personnel and internship
students in order to communicate with
customers effectively.

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. พนักงานได้ทราบถึงหน้าที่ ของแผนก
ติดต่อลูกค้า
2. พนักงานได้เข้าใจคาศัพท์ ประโยค และ
สานวนที่ใช้ในการติดต่อสื่ อสารกับลูกค้า
ชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้อง
3. พนักงานสื่ อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติ
ได้อย่างมีความเป็ นมืออาชีพ
4. การทางานของพนักงานมีประสิ ทธิภาพ
มากขึ้น
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. กาหนดหัวข้อโครงงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง
และหน้าที่ของแผนกติดต่อลูกค้า
2. เพื่อให้พนักงานหรื อนักศึกษาฝึ กงาน
ปฏิบตั ิสหกิจศึกษาได้เรี ยนรู ้คาศัพท์เกี่ยวกับเสื้ อผ้า
เครื่ องแต่งกายของบริ ษทั
3. เพื่อให้รู้จกั ประโยค และสานวน
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเจรจา
ขอบเขต
โครงงานนี้ เป็ นโครงงานที่รวบรวมการ
ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งและหน้าที่การติดต่อสื่ อสาร
ทางธุรกิจกับลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ และ
คาศัพท์เกี่ยวกับเครื่ องแต่งกาย โดยแบ่งเป็ น 3 ส่วน
ได้แก่
1. การปฏิบตั ิงานในตาแหน่งและหน้าที่
ของแผนกติดต่อลูกค้า
2. คาศัพท์ต่างๆด้านการติดต่อธุรกิจและ
คาศัพท์เกี่ยวกับเครื่ องแต่งกาย
3. 1.3.3 ประโยคและสานวน
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ

2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
ต่างๆในการปฏิบตั ิงานและจากการปรึ กษากับ
พนักงานที่ปรึ กษา
3. นาข้อมูลมาเรี ยบเรี ยงรู ปเล่มโครงงาน
4. นาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อ
ตรวจสอบและแก้ไขต่อไป
5. ส่งโครงงานรู ปเล่มและนาเสนอ
โครงงาน
อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
1. ฮาร์ดแวร์
เครื่ องคอมพิวเตอร์
2. ซอฟต์แวร์
Microsoft Word
Microsoft Powerpoint
3. หนังสื อคาศัพท์และอักษรย่อ
4. อุปกรณ์เครื่ องเขียน

มาก)

รายละเอียดของโครงงาน
จากที่ผจู ้ ดั ทาได้ปฏิบตั ิงานในส่วนของ
แผนกติดต่อลูกค้า (Customer Contact Department)
ของ บริ ษทั นาคาจิวเวลรี่ แอนด์ ยูนิฟอร์ม จึงได้

to contact me.

1.3 การขนส่ ง
1.4 ช่องทางการสื่ อสาร

จัดทาโครงงานเรื่ อง “ขั้นตอนการทางานในแผนก

2. คาศัพท์ดา้ นการติดต่อธุรกิจ

ติดต่อลูกค้า” โดยแบ่งเป็ น 3 ส่วน ได้แก่

VOCABULARY
ACCOUNTING
BACK ORDER
CLOSE-OFBUSSINESS (COB)
DEADLINE
FORWARD

1. การปฏิบตั ิงานในตาแหน่งและหน้าที่
ของแผนกติดต่อลูกค้า
2. คาศัพท์ต่างๆด้านการติดต่อธุรกิจและ
คาศัพท์เกี่ยวกับเครื่ องแต่งกาย
3. ประโยคและสานวนภาษาอังกฤษที่ใช้
ในสถานการณ์ต่างๆ
1. การปฏิบตั ิงานในตาแหน่งและหน้าที่ของแผนก
ติดต่อลูกค้า

1.1 ขั้นตอนการปฏิบตั ิหน้าที่
1.1.1 หากลุ่มลูกค้า
1.1.2 การวางแผนติดต่อลูกค้า
1.1.3 การนัดหมายลูกค้า
1.2 ขั้นตอนการส่ งอีเมลล์
THAI

ENGLISH

เรี ยก ท่านประธานาธิบดี

Dear Mr. President,

(ทางการเป็ นอย่างมาก)
ฉันจะรู ้ปลาบปลื้มเป็ น
I would be grateful if
you could…
อย่างมากถ้าคุณจะ...
(คาขอทางการ สุภาพเป็ น
อย่างมาก)
ถ้าคุณมีคาถามเพิ่มเติม
อย่าลังเลที่จะถามฉัน
(ทางการ สุภาพเป็ นอย่าง

Should you need any
further information,
please do not hesitate

MEANING
การบัญชี
สิ นค้าหมดชัว่ คราว
เวลาปิ ดทาการ
กาหนดส่ง
ไปข้างหน้า

2.1 คาศัพท์เกี่ยวกับเครื่ องแต่งกาย
VOCABULARY
ACCESSORIES
ACRYLIC
DRESS
SUIT

MEANING
เครื่ องประดับ
ผ้าใยสังเคราะห์
ชุดเดรส
ชุดซุท

3. ประโยคและสานวนภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ
1. ประโยคการนัดหมาย
2. ประโยคการสอบถาม
3. ประโยคการพบลูกค้า
2. ประโยคการสอบถามเวลา
4. ประโยคการเปิ ดตัวสิ นค้า
5. ประโยคการสอบถามเกี่ยวกับการ
สัง่ ซื้อสิ นค้า
6. ประโยคการตอบคู่สนทนา
7. ประโยคการสัง่ ซื้อสิ นค้า
8. ประโยคใบสัง่ ซื้อสิ นค้า
9. ประโยคการสอบถามราคาและวิธีการ
จ่ายเงินสอบถามเวลา

10. ประโยคการตอบคาถามะเวลาใน
การดาเนินงานของรายงาน
11. ประโยคการถามถึงสิ นค้า
12. ประโยคการสอบถามถึงเวลาที่จะมี
สิ นค้าหรื อเวลาส่งสิ นค้า
13. ประโยคการเจรจาต่อรองราคา
สอบถามเวลา
14. ประโยคการเซ็นสัญญา
สรุปผลโครงงาน
การจัด ท าโครงงานเรื่ อ ง “ขั้น ตอนการ
ทางานในแผนกติดต่อลูกค้า” เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อ
พนักงานหรื อนักศึกษาที่จะเข้าร่ วมฝึ กงาน ณ บริ ษทั
นาคาจิวเวลรี่ แอนด์ ยูนิฟอร์ ม ได้เรี ยนรู ้และเข้าใจ
ในคาศัพท์ธุรกิ จ คาศัพท์เครื่ องแต่งกาย สานวนใน
การสื่ อสาร และประโยคในการเจรจารต่างๆ ที่ ใช้
ใ น ก าร ติ ด ต่ อ สื่ อ ส าร กั บ ลู ก ค้ าไ ด้ อ ย่ าง มี
ประสิ ทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ประโยชน์ จากการปฏิบัตงิ าน
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาโครงงานได้ปฏิบตั ิ
สหกิจศึกษา ณ บริ ษทั นาคาจิวเวลรี่ แอน ยูนิฟอร์ม
เป็ นเวลา 4 เดือน ทาให้คณะผูจ้ ดั ทาได้มี
ประสบการณ์ในการทางานมากขึ้น และได้เรี ยนรู ้
เกี่ยวกับคาศัพท์เกี่ยวกับเครื่ องเพชร เครื่ องแต่งกาย
หรื อคาศัพท์ธุรกิจเพิ่มมากขึ้น และได้เรี ยนรู ้
ประโยคภาษาอังกฤษในการเจรจาหรื อแก้ไข
สถานการณ์ต่างๆ ได้ฝึกความอดทนต่ออุปสรรคทั้ง
ในองค์กรและนอกองค์กร ได้มีความรับผิดชอบเพิม่
มากขึ้นทั้งความรับผิดชอบในหน้าที่ และการตรง
ต่อเวลา และได้นาความรู ้ทางภาษาอังกฤษมาใช้ใน
การทางาน
กิตติกรรมประกาศ
การที่คณะผูจ้ ดั ทาได้มาปฏิบตั ิงานใน
โครงการสหกิจศึกษา ณ บริ ษทั Nakajewelry and
uniform ตั้งแต่วนั ที่ 28 พฤษภาคม .ศ.พ 2561 ถึง
วันที่ 14 กันยายน พ .ศ.2561 ทาให้คณะผูจ้ ดั ทา
ได้รับความรู ้และประสบการณ์ต่างๆที่มีคุณค่า

มากมายสาหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบับนี้สาเร็ จลง
ได้ดว้ ยดีจากความร่ วมมือและสนับสนุนจากหลาย
ฝ่ าย ดังนี้
1. คุณไตรรัตน์ บุญประสิ ทธิ์
(พนักงานที่ปรึ กษา)
2. อาจารย์วนั ทนา ชัยเวช
(อาจารย์ที่ปรึ กษา)
3. อาจารย์อติเวทย์ ตั้งอมรสุขสันต์
(อาจารย์ที่ปรึ กษา)
และบุคคลท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้
ให้คาแนะนาช่ วยเหลื อ ในการจัดทารายงาน คณะ
ผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่
ได้มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลและเป็ นที่ ปรึ กษาใน
การทารายงานฉบับนี้ จนเสร็ จสมบูรณ์ตลอดจนให้
การดูแลและให้ความเข้าใจกับชี วิตของการทางาน
จริ งซึ่ งคณะผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้
ณ ที่น้ ีดว้ ย
เอกสารอ้ างอิง
ทฤษฏีของการสื่อสาร เข้าถึงได้จาก
https://www.gotoknow.org/posts/491949%2520.30
(สื บค้นเมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2561)
คาศัพท์ ด้านเครื่องแต่ งกาย เข้าถึงได้จาก
https://www.looksi.com/fashion-glossary/
(สื บค้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561)
กรกนก ภู่ฉ่ า. การใช้ กลวิธีการเรียนรู้ คาศัพท์ เพือ่
ส่ งเสริมความสามารถทางการอ่ านและความรู้
คาศัพท์ ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 เข้าถึงได้จาก
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/f
ulltext.php?id=28103&word=%A4%D3%C8%D1
%BE%B7%EC&check_field=SUBJECT&select_s

tudy=TENG&condition=2&search=9&philosophy
=&master=#
(สื บค้นเมื่อวันที่ 16 สิ งหาคม 2561 )
ศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดารงเกียรติศกั ดิ์. เทคนิคการ
สื่อสารกับลูกค้ า เข้าถึงได้จาก
http://www.sudpatapee.com/index.php/2014-0815-15-18-27/item/142-2016-01-19-07-50-01
(สื บค้นเมื่อวันที่ 16 สิ งหาคม 2561)
อลิเซีย. ประโยคในการเจรจากับลูกค้ า เข้าถึงได้จาก
หนังสื อพูดอังกฤษดีมีงานทา: บทสนทนาในที่
ทางาน
(สื บค้นเมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม 2561)

การขั้นตอนการส่ งอีเมลล์
https://www.babla.co.th/phrases/business/email/tha
i-english
(สื บค้นเมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม 2561)
สานวนภาษาอังกฤษ
https://www.britishcouncil.or.th/english/tips/effecti
ve-negotiation (สื บค้นเมื่อวันที่ 30 สิ งหาคม 2561)
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
https://engenjoy.blogspot.com/
(สื บค้นเมื่อวันที่ 30 สิ งหาคม 2561)

