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บทคัดย่ อ

โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุ งเทพฯ (W Bangkok Hotel) เป็ นโรงแรมระดับ 5 ดาว มีผเู้ ข้าพักเป็ นจํานวน
มาก ทําให้เกิ ดการบริ การอยูต่ ลอด ซึ่ งทางผูจ้ ดั ทําได้เข้าไปปฏิบตั ิงานในแผนกยกสัมภาระ (Welcome
Ambassador) จากการฝึ กงานผูจ้ ดั ทําได้เล็งเห็ นว่ามีเหตุการณ์ที่ผูเ้ ข้าพักนั้นลืมสัมภาระของตนเองไว้ที่
โรงแรม ดังนั้นจึงได้มีความคิดที่จะทําแท็กติดกระเป๋ าตัวใหม่ข้ ึนเพื่อช่วยลดปั ญหาการลืมสัมภาระของผู้
เข้าพัก โดยมีการนําแท็กตัวเก่าที่ใช้อยูน่ ้ นั มาปรับเปลี่ยน เพื่อลดปั ญหาการลืมสัมภาระ
เพื่อให้ทราบถึ งผลของโครงงานแท็กติดกระเป๋ าป้ องกันการลืมสัมภาระ ทางผูจ้ ดั ทําได้มีการ
แจกแบบสอบถามให้กบั พนักงานในโรงแรมและผูเ้ ข้าพักในโรงแรม เพื่อทําให้ทราบถึงความพึงพอใจที่
มีต่อแท็กติดกระเป๋ าจํานวน 15 ชุ ด ผลของแบบสอบถามโดยรวมได้ค่าเฉลี่ ยเป็ น 4.15 อยู่ในระดับพึง
พอใจมาก โดยแท็กติดกระเป๋ าป้ องกันการลืมสัมภาระ มีขนาดและความสะดวกในการใช้ปฏิบตั ิงานจริ ง
อย่างไรก็ตาม หัวหน้างานของแผนกยกสัมภาระได้เก็บตัวอย่างและข้อเสนอนี้ไว้ เพื่อประยุกต์ใช้จริ งใน
อนาคต
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ง

Project Title:

The Luggage Tag for Preventing Lost Luggage

Student's Names:

Mr. Vaikun Traiyachot

Advisor:

Nantinee Thongorn

Education Level:

Bachelor of Arts

Department:

Hotel and Tourism Studies

Faculty:

Liberal Arts

Semester / Academic Year:

1/2018
ABSTRACT

W Bangkok Hotel is a five-star hotel with a large number of guests. This requires guest services
throughout their stay. As a result, the organizer had practiced in Welcome Ambassador Department at
this hotel. From the apprenticeship, the organizer had remarked the problem of forgetting luggage by
guests who stayed in the hotel. Therefore, the organizer had an idea to make new luggage tags by
modifying old luggage tags to reduce the problem of forgetting luggage.
In order to study the results of the project of the luggage tag for preventing lost luggage, the
organizer has distributed questionnaires to hotel staffs and guests in the hotel in order to study the
satisfaction with 15 sets of luggage tags. The overall results of the questionnaires represented a mean
of 4.15 with a very satisfied level of satisfaction. The results indicated that the luggage tag for
preventing lost luggage had a proper size and ease of actual usage. However, the supervisor of Welcome
Ambassador Department has collected these samples and noted the suggestion to be applied practically
in the future.
Keyword: The luggage tag for preventing lost luggage.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
เนื่ องจากทางโรงแรมดับ เบิ้ลยู กรุ งเทพฯ (W Bangkok Hotel) เป็ นโรงแรมมี ชื่ อเสี ย งดัง
ระดับห้าดาว จึงมีผเู ้ ข้าพักเป็ นจํานวนมาก ทําให้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริ การอยูต่ ลอด เพราะฉะนั้นแผนก
ยกสัมภาระ(Welcome Ambassador) ควรต้องมีความพร้อมในการรับมือกับผูเ้ ข้าพักแต่ละคน ในแต่
ละวันจะมีผเู ้ ข้าพักเข้ามาฝากสัมภาระเป็ นจํานวนมาก ไม่วา่ จะลูกค้าที่พกั กับทางโรงแรม (In House
Guest) หรื อ ลู ก ค้ า จากงานต่ า งๆในโรงแรม (Event Guest) แผนกยกสั ม ภาระ (Welcome
Ambassador) เลยต้องมี ความละเอี ยดอ่อน ความแม่นยํา และมี คุณภาพมากที่ สุด เพราะแผนกยก
สัมภาระ (Welcome Ambassador) เป็ นคนแรกและคนสุ ดท้ายที่ผเู ้ ข้าพักหรื อลูกค้าต่างๆของโรงแรม
จะได้พบเจอตอนเข้ามาและออกโรงแรม ทําให้แผนกยกสัมภาระ (Welcome Ambassador) ต้องมี
การเตรี ยมพร้อมอยูต่ ลอด ทําให้ในแต่ละวันหัวหน้างานแผนกยกสัมภาระ (Welcome Ambassador
Team Lead) จะมีการวางแผน เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด รวมไปถึงงานที่เข้ามาในแต่ละช่วง
ได้ผา่ นไปได้อย่างราบรื่ น และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานโรงแรมดับเบิ้ลยู กรุ งเทพฯ (W Bangkok
Hotel)
ทางผู ้จ ัด ทํา โครงงาน ได้ ใ ช้ เ หตุ ก ารณ์ ที่ เ คยเกิ ด ขึ้ นจริ งมาวิ เ คราะห์ นํา มาปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานให้ได้มากขึ้น ซึ่ งเหตุการณ์ที่ได้เกิ ดขึ้นนั้นคือ ผูเ้ ข้าพักลืมสัมภาระของ
ตนเองไว้ที่โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุ งเทพฯ (W Bangkok Hotel) แล้วขึ้นรถแท็กซี่ ไปสนามบินสุ วรรณ
ภูมิ และมารู ้ตวั ภายหลังตอนที่ตนนั้นอยูท่ ี่สนามบินสุ วรรณภูมิเรี ยบร้อยแล้ว ณ เวลานั้นได้เกิดความ
สับสน และเข้าใจกันผิดระหว่างพนักงานยกสัมภาระ (Welcome Ambassador) กับพนักงานต้อนรับ
(Welcome) ว่าสัมภาระเหล่ านั้นเป็ นของใคร มาจากที่ ไหน หรื อผูเ้ ข้าพักคนไหนลื ม เอาไว้ และ
พนักงานคนไหนที่เป็ นคนรับมาจากผูเ้ ข้าพักที่ลืมสัมภาระ ทันใดนั้นทางผูจ้ ดั ทําโครงงานจึ งคิ ดวิ
เคราะหาวิธีป้องกันและเตื อนใจผูเ้ ข้าพักโดย การทําแท็กที่มีหน้าหลัก (Main Tag) และตัวก๊อบปี้
แท็ก (Copy Tag) ไว้ในใบเดี ยวกัน ซึ่ งตัวหน้าหลักของแท็ก (Main Tag) นั้นจะเก็บที่ พนักงานยก
สัมภาระ (Welcome Ambassador) เพื่อให้เป็ นการบันทึ กว่าผูเ้ ข้าพักนั้นได้เอาสัมภาระจากเราไป
เรี ยบร้ อยแล้ว สําหรั บตัวก๊อบปี้ แท็ก (Copy Tag) จะส่ งกลับให้กบั ผูเ้ ข้าพัก เมื่ อผูเ้ ข้าพักนั้นมารับ
สัมภาระและยืนตัวแท็กจริ ง (Main Tag) ให้กบั ทางแผนกยกสัมภาระ ตัวก๊อบปี้ แท็ก (Copy Tag) จะ
ทําหน้าที่ในการเตือนผูเ้ ข้าพักว่าได้เอาสัมภาระจากทางแผนกยกสัมภาระ (Welcome Ambassador)
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ไปเรี ยบร้ อยแล้ว นอกจากนี้ ยงั เป็ นการเตือนใจของผูเ้ ข้าพักไปในตัวว่าไม่ลืมสัมภาระตนเองไว้ที่
ไหน
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อให้ผเู ้ ข้าพักรับรู ้ วา่ ได้เอาสัมภาระจากแผนกยกสัมภาระ (Welcome Ambassador)
ไปแล้ว
1.2.2 เพื่อลดปั ญหาการลืมกระเป๋ าสัมภาระของผูเ้ ข้าพักเอง
1.2.3 เพื่อช่วยเก็บบันทึกที่รวดเร็ วของแผนกยกสัมภาระ (Welcome Ambassador)
1.2.4 เพื่อเตือนใจของผูเ้ ข้าพักในเรื่ องของกระเป๋ าสัมภาระของตัวเอง
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการทําโครงงานสหกิจศึกษาฉบับนี้ ผูจ้ ดั ทําได้ดาํ เนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ณ โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุ งเทพฯ (W Bangkok Hotel)
1.3.2 ขอบเขตด้ านเวลา
การทํา โครงงานสหกิ จ ศึ ก ษาฉบับ นี้ ผูจ้ ดั ทํา ได้ดาํ เนิ นการในระหว่า งวันที่ 20
สิ งหาคม พ. ศ. 2561 ถึง วันที่ 7 ธันวาคม 25561
1.3.3 ขอบเขตด้ านข้ อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการทําโครงงานสหกิ จศึกษาฉบับนี้ ผูจ้ ดั ทําได้ใช้
วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจากผูเ้ ข้าพัก (ลูกค้าคนไทย) พนักงานพี่
เลี้ ยงและผู ้ ป ฏิ บ ั ติ ง านจริ งในส่ วนของแผนกยกสั ม ภาระ (Welcome Ambassador)
นอกเหนือจากนี้มีการสื บค้นข้อมูลจากทางอินเตอร์ เน็ต รวมไปถึง บทความในหนังสื อ
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากโครงงาน
1.4.1 ประโยชน์ ของโครงงานแท็กติดกระเป๋ าป้องกันการลืมสั มภาระ
1) ทําให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยลงของแผนกยกสัมภาระ (Welcome Ambassador)
2) เพิ่มความรวดเร็ วในการจดบันทึกของแผนกยกสัมภาระ (Welcome Ambassador)
3) เตือนใจผูเ้ ข้าพักได้ โดยที่พนักงานไม่ตอ้ งถามหลายๆ ครั้งจนดูน่ารําคาญ
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1.4.2 ประโยชน์ ทโี่ รงแรมได้ รับ
1) ลดความความเสี่ ยงในการตําหนิของผูเ้ ข้าพัก
2) สร้างคุณภาพและรู ปลักษณ์ในเรื่ องของความรวดเร็ วในการทํางาน
3) พนักงานสามารถปฎิบตั ิและแก้ไขงาน ได้อย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิภาพมาก
ขึ้น
4) สามารถช่วยลดปั ญหาผูเ้ ข้าพักลืมสัมภาระกับทางโรงแรมได้มากขึ้น
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การเข้าไปปฏิบตั ิงานสหกิจในโรงแรมดับเบิ้ลยูครั้งนี้ทาํ ให้ ผูจ้ ดั ทําได้เข้าใจถึงขั้นตอนการ
ทํางานในแผนกยกสัมภาระ และแผนกต้อนรับมากขึ้น รวมไปถึงงานบริ การที่เจออยูท่ ุกวัน ตาม
หัวข้อดังนี้
2.1 การบริการของธุระกิจโรงแรม
การบริ การ คือ กิจกรรมของกระบวนการส่ งมอบสิ้ นค้าที่ไม่มีตวั ตน ของธุ รกิจให้กบั ผูใ้ ห้
บริ การ โดยสิ นค้าที่ไม่มีตวั ตนนั้นตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ กาจนนําไปสู่ ความพึงพอใจ
การบริ การอย่างมีคุณภาพต้องมีเป่ าหมาย เพื่อให้ผเู ้ ข้าพักที่ได้รับบริ การของผูใ้ ห้บริ การเกิดความพึง
พอใจหรื อประทับใจซึ่ งควรมีขอ้ ผิดพลาดน้อยที่สุดหรื อไม่มีผดิ พลาดใดๆ
2.2 แนวคิดการทํางานของโรงแรมดับเบิล้ ยู
2.2.1 มีวสิ ัยทัศน์ เร้าใจ และไม่เคยกลัว เป็ นคนที่มีมุมมองอยูเ่ สมอ
2.2.2 มีไหวพริ บ แม้จะชอบทําตลกหน้า แต่ก็แฝงไปด้วยความซุ กซน
2.2.3 มีความรู ้รอบตัว และรู ้ลึกรู ้จริ ง
2.3 ความหลงใหลในการทํางานของโรมดับเบิล้ ยู

รู ปที่ 2.1 Welcome to W Bangkok
ทีม่ า : www.hstn.co.th
2.3.1 Design (¬ดีไซน์) – การเป็ นผูอ้ อกแบบ แนวคิดต่างๆ หรื อความคิดที่แตกต่าง
2.3.2 Music (เสี ยงเพลง) – เสี ยงเพลงคือชีวติ
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2.3.3 Fashion (แฟชัน่ ) – มีสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร
2.3.4 Fuel (เชื้ อเพลิง) - พลังงานที่มีในการทํางาน
2.4 โครงสร้ างของการบริการในโรงแรมดับเบิล้ ยู

Memorble

Founddational

• Personalized
• Differentiated
• Operational Skills
• Service Basics
รู ปที่ 2.2 โครงสร้างของการบริ การในโรงแรมดับเบิ้ลยู
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2561)

2.4.1 การบริ ก ารที่ ป ระทับ ใจและความใส่ ใ จในการให้ บ ริ ก ารขั้น พื้ น ฐานสร้ า งความ
จงรักภักดีที่อยูเ่ หนือเหตุผล
2.4.2 การบริ การแบบเฉพาะเจาะจงคื อ การใส่ ใจในรายละเอี ยดเฉพาะบุ คคล และสร้ าง
ความเชื่ยมโยงทางความรู ้สึกกับผูท้ ี่รับบริ การ
2.4.3 ความแตกต่ า งในการบริ ก ารคื อ เอกลัก ษณ์ ก ารบริ ก ารของแบรนด์ ซึ่ ง ช่ วยสร้ า ง
ช่วงเวลาอัน่าประทับใจให้แก่ผทู ้ ่ีรับบริ การ
2.4.4 ทักษะในการปฎิบตั ิงานของพนักงานคือ ความสมํ่าเสมอในการปฎิบตั ิงานสร้างความ
ไว้วางใจและความเชื่อมัน่ ให้แก่ผทู ้ ี่มารับบริ การ
2.4.5 พื้นฐานของการให้บริ การคือ พร้อมให้บริ การเสมอ เข้าใจเอาใจใส่ และให้ความเครพ
2.5 ความสํ าคัญและใจทีร่ ักในการให้ บริการ
Service Mind – ถื อเป็ นหัวใจสําคัญของงานบริ การ คนที่ทาํ งานบริ การจะต้องให้บริ การแก่
ลูกค้าด้วยจิตใจที่รักงานบริ การอย่างเต็มเปี่ ยม และแสดงออกให้ลูกค้าเห็นถึงความเอาใจใส่ ของคุณ
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ที่มีต่อลูกค้าให้สมกับที่ เป็ นพนักงานบริ การลูกค้า โดยคําว่า Service Mind สามารถแยกออกเป็ น 11
คํา ตามตัวอักษร ได้ดงั นี้
1. S (smile) – ยิม้ แย้มเข้าไว้ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู ้สึกดี ๆ เวลาเข้ามารับบริ การจากเรา ฝึ ก
ยิม้ บ่อย ๆ โดยฝึ กยิม้ กับกระจก เวลาพูดให้มองกระจกไปด้วย ยิม้ ไปเพื่อให้เกิดรอยยิม้ ใน
นํ้าเสี ยง แม้ไม่ได้เห็นหน้ากันก็สามารถรับรู ้ได้วา่ คนพูดกําลังยิม้ อยู่
2. R (rapidness) – รวดเร็ วและมีคุณภาพ ยุคนี้ ทุกอย่างต้องรี บเร่ งแข่งขันกัน ใครให้บริ การ
ได้รวดเร็ วทันใจกว่าย่อมได้เปรี ยบ
3. V (value) –ไม่ว่าจะทําอะไรต้องคํานึ งถึงมูลค่าเพิ่มด้วย ทําอย่างไรให้บริ การของเราเกิ ด
คุณค่าสู งสุ ด ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสู งสุ ด และปรารถนาจะกลับมาใช้บริ การอีก และจะ
ทําอย่างไรจึงจะปรับเปลี่ยนให้งานในส่ วนของเราให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ
4. I (impression) – ทําช่วงเวลาแรกพบให้น่าประทับใจมากที่สุด ดูแลในเรื่ องบุคลิก การแต่ง
กายให้สะอาด สุ ภาพ ถูกกาลเทศะ ดูดีในภาพรวม เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจตั้งแต่
แรกพบ
5. C (courtesy) – ความสุ ภาพอ่ อ นโยนทํา ให้ ผู ้ที่ พ บเห็ น หรื อมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ด้ ว ย รู ้ สึ ก
ประทับใจในความอ่อนน้อมถ่อมตน สําหรับคนไทยการยกมือไหว้ เป็ นมารยาทอันงดงาม
ที่จะทําให้ผใู ้ หญ่เกิดความรักใคร่ เอ็นดู
6. E (endurance) – ความอดทน จําเป็ นมากสํา หรั บงานบริ ก าร เพราะลู กค้ามี หลากหลาย
รู ปแบบ บางคนมาแบบอารมณ์ร้อน เราก็ตอ้ งรู ้จกั ควบคุมอารมณ์ เอานํ้าเย็นเข้าลูบ จะช่วย
ผ่อนหนักให้เป็ นเบาได้
7. M (make believe) –การมี ความเชื่ อในสิ่ งที่ ถูกต้อง ดี งาม ทําให้คนเรามีความสุ ข เชื่ อใน
งานที่ทาํ มีความสุ ขและรักในงานบริ การ เพื่อให้เกิดการบริ การที่ดีที่สุด ลูกค้าได้รับสิ่ งที่ดี
ที่สุดจากเรา
8. I (insist) – ยืนหยัดในสิ่ งที่ทาํ ไม่ว่าจะเจออุ ปสรรคปั ญหาสักกี่ ครั้ ง ก็ไม่ทอ้ ถอย แม้เจอ
ลูกค้าตําหนิ ต่อว่า หรื อลูกค้าเอาแต่ใจ ก็ตอ้ งอดทน และจะประสบความสําเร็ จในที่สุด
9. N (necessitate) – เพราะลูกค้าคือคนสําคัญ และต้องการได้รับการดูแลจากเราเป็ นอย่างดี
เราต้องทําให้ลูกค้าทุกคนเป็ นคนพิเศษ ไม่แบ่งแยกหรื อเลือกที่รักมักที่ชงั
10. D (devote) – อุทิศตนให้กบั งานที่ทาํ ทุ่มเททํางานด้วยหัวใจบริ การอย่างเต็มที่ สักวันก็จะ
มีความเห็นความตั้งใจจริ งของเรา ลูกค้ารัก เพือ่ นร่ วมงานชื่นชอบ เจ้านาย ชื่นชม
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2.6 การบริการแบบอบอุ่น
การบริ การแบบอบอุ่นคือ ทําให้ส่ิ งเล็กๆที่ผเู ้ ข้าพักอาจจะมองข้ามหรื อไม่ได้สนใจอะไรกับ
มันมาก แต่พนักงานทําให้ผเู ้ ข้าพักเห็นตลอดเวลาที่เข้าพักอยูก่ บั โรงแรม เช่น การยิม้ อยูต่ ลอดเวลา
ของพนักงาน หรื อการทักทายกับผูเ้ ข้าพักด้วยนํ้าเสี ยงที่อ่อนโยน จะทําให้ผเู ้ ข้าพักนั้นเหมือนได้อยูท่ ี่
บ้า นของพวกเขาเอง การเสนอความช่ วยเหลื อให้ก ับผูเ้ ข้าพัก ผูใ้ ห้บ ริ ก ารต้องตอบสนองความ
ต้องการของผูเ้ ข้าพัก ด้วยการให้ขอ้ มูลต่างๆ ที่ถูกต้องชัดเจนหรื อความช่ วยเหลื ออื่นๆ ที่สามารถ
ดําเนินการได้โดนมุ่งให้
ผูเ้ ข้าพักมีความพึงพอใจมากที่สุด หรื อ มีความอุ่นใจมากที่สุด
2.7 การเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการให้ บริการ ด้ วยหลักการ 10 S
2.7.1 S - Smooth
ํ
แม้ขณะที่
อารมณ์ ของผูใ้ ห้บริ การ ผูใ้ ห้บริ การที่ดีควรมี อารมณ์ มนั่ คง สม่าเสมอ
ผูร้ ับการบริ การจะแสดงอารมณ์เสี ยใส่ ผูใ้ ห้บริ การก็ควรพยายามข่มใจไม่แสดง อารมณ์ ที่
ไม่ดีตอบโต้กลับไป
2.7.2 S - Smile
การบริ การด้วยรอยยิม้ ผูบ้ ริ การที่มีหน้าใบหน้าที่ยิม้ แย้ม แจ่มใส ไม่บูดบึ้งเมื่อมีผู้
มาติดต่อขอรับบริ การจะสร้างความประทับใจให้แก่ผมู ้ ารับบริ การ
2.7.3 S – Speak
การพูดจาดีนาเสี
้ ํ ยงการพูดจาไพเราะ มีสัมมาคารวะ เนื่ องจากการบริ กาจะต้องเจอ
กับบุคคลที่มีความต้องการที่หลากหลายบางครั้งผูร้ ับบริ การเป็ นบุคคลเจ้าอารมณ์พูดจาไม่
สุ ภาพหรื อขาดสัมมาคารวะพูดจาไม่น่าฟัง แต่ผใู ้ ห้บริ การจําเป็ นจะต้องใจเย็นและพูดจาให้
ไพเราะน่าฟัง
2.7.4 S – Small
ผูบ้ ริ การต้องปฏิ บตั ิตนด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่อวดอ้างว่าตัวเองเป็ นใหญ่
หรื อเป็ นผูม้ ียศมีตาํ แหน่งการงานที่ดีกว่ามีความรู้มากกว่าผูม้ ารับบริ การ แต่ควรยินดี และ
เต็มใจให้บริ การ
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2.7.5 S – Smart
ผูใ้ ห้บริ การที่ มีบุคลิกภาพที่ ดีสง่างามจะสร้ างความประทับใจให้กบั ผูร้ ับบริ การ
ตั้งแต่แรกเห็น
2.7.6 S – Special
ผูใ้ ห้บริ การให้ความสําคัญกับผูร้ ับบริ การ โดยมองว่า ผูร้ ับบริ การเป็ นบุคคลพิเศษ
จะต้องปฏิบตั ิให้ผรู ้ ับบริ การรู ้สึกเสมือนว่าผูร้ ับบริ การเป็ นบุคคลพิเศษ
2.7.7 S – Spirit
ผูบ้ ริ การต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผูร้ ับบริ การ ยอมเป็ นผูร้ ับฟังที่ดี
2.7.8 S – Speed
การให้บริ การด้วยความรวดเร็ ว เนื่ องจากการให้บริ การที่เป็ นไปด้วยความรวดเร็ ว
สามารถประหยัดเวลาในการให้บริ การและผูใ้ ห้บริ การสามารถให้บริ การแก่ บุคคลอื่นได้
จํานวนมากขึ้น และที่สาํ คัญผูบ้ ริ การไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการคอยรับบริ การ
2.7.9 S – Super
การให้ บ ริ ก ารที่ ม ากกว่า มากกว่า ในที่ น้ ี หมายถึ ง การให้ บ ริ ก ารที่ ม ากกว่า สิ่ ง ที่
ผูร้ ับบริ การคาดหวังหรื อคาดคิด
2.7.10 S – Save
การประหยัด ประหยัด ในที่ น้ ี หมายถึ ง การประหยัด เวลาในการ ดํา เนิ น การ
ให้ บ ริ ก าร และการประหยัด วัส ดุ ข องหน่ ว ยงาน เนื่ อ งจากในการให้ บ ริ ก ารบางครั้ ง
จํา เป็ นต้องใช้วสั ดุ ภายในหน่ วยงาน เช่ น ใช้เอกสาร การถ่ า ยเอกสาร หากผูใ้ ห้บ ริ ก าร
ให้บริ การด้วยความแม่นยํา ถูกต้องตามขั้นตอนในครั้งเดียวจะช่วยประหยัดค่าวัสดุภายใน
สํานักงานและประหยัดเวลา
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2.8 พนักงานยกสั มภาระ
พนักงานยกสัมภาระจะคอยต้อนรับแขกที่ เข้ามาในโรงแรม ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับโรงแรมทั้ง
บอกทางไปยังจุ ดต่า งๆ ในโรงแรม หากแขกเข้าพัก ห้องก็ต้องช่ วยแขกขนสัม ภาระต่ าง ๆ ไปที่
ห้องพัก และเมื่อแขกจะกลับก็ตอ้ งขนของลงมาจากห้องพักเช่นกัน นอกจากนี้ ยงั มีงานอื่น ๆ ที่ตอ้ ง
ทําอีก เช่ น การจดข้อความที่มีผสู ้ ่ังความถึงแขกไว้ ดูแลกุญแจห้องพักแขก ให้คาํ แนะนําเกี่ ยวกับ
สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ วิธีการเดินทางและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ช่วยแขกเรี ยกรถแท็กซี่ ช่วย
จองตัว๋ รถ/เรื อ/เครื่ องบิน ช่วยจัดห้องประชุ มด้วยการช่วยขนย้ายโต๊ะ เก้าอี้ เป็ นต้น สําหรับหัวหน้า
พนักงานสัมภาระในภาษาอังกฤษเรี ยก ว่า Bell Captain ซึ่ งงานทั้งหมดที่กล่ามาข้างต้นนั้น ถ้าตาม
โรงแรมใหญ่ ๆ แล้วก็จะแยกออกเป็ นหลายตํ่าแหน่ง เช่น
2.8.1 พนักงานเปิ ดประตู (Doorman) มีหน้าที่หลักคือ ช่วยแขกเปิ ดประตูรถยนต์ขณะนํารถ
เข้ามาจอดที่ประตูใหญ่ของโรงแรม ซึ่งอาจจะรวมถึงการเปิ ดประตูโรงแรมขณะแขกกําลังจะเดินเข้า
มาก็ได้
2.8.2 เจ้าหน้าที่อาํ นวยความสะดวก (Concierge) มีหน้าที่ช่วยเหลือแขกตั้งแต่เรื่ องสัมภาระ
การเรี ยกรถ จองตัว๋ ละคร จองทัวร์ แนะนําสถานที่ท่องเที่ยว แนะนําร้านค้าที่แขกต้องการจะไปซื้อ
2.8.3เจ้า หน้า ที่ ดู แ ลแขกพิ เ ศษ (Quest Relations Officer) มี ห น้า ที่ บ างส่ ว นที่ เ หมื อ นกัน
เจ้าหน้าที่อาํ นวยความสะดวก แต่จะมุ่งเน้นแบบเป็ นการบริ การส่ วนตัวจริ ง ๆ ดังนั้นบทบาทสําคัญ
อย่างหนึ่งก็คือ การแก้ปัญหาเรื่ องที่แขกไม่พอใจ ซึ่งถ้าหากพนักงานมีความสามารถและทํางานเป็ น
ก็จะช่ วยลดปั ญหาที่จะไปถึ งผูจ้ ดั การใหญ่หรื อผูบ้ ริ หารระดับสู งได้มาก อีกทั้งยังจะแปรความไม่
พอใจหรื อคําติ กลายเป็ นคําชมแทน
2.9 หน้ าทีแ่ ละขั้นตอนการทํางานของแผนกยกสั มภระของโรงแรมดับเบิล้ ยู
2.9.1 การจัดส่ งจัดส่ งแฟกซ์ และจดหมายข้ อความถึงห้ องพัก
1) รับจดหมายจากพนักงานต้อนรับ (Receptionist) หรื อพนักงานอํานวยความสะดวก
(Concierge)
2) ตรวจสอบชื่ อผูเ้ ข้าพักและหมายเลขห้องพักในระบบของโรงแรมเพื่อความถูกต้อง
ก่อนส่ งมอบ
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3) ข้อความควรอยูใ่ นซองจดหมายที่ปิด พร้อมชื่ อเต็มของผูเ้ ข้าพักและหมายเลขห้อง
ที่ระบุไว้อย่างชัดเจน
4) การส่ งจดหมายต้องถูกบันทึกไว้ในระบบของโรงแรม
5) ต้องจัดส่ งจดหมายภายใน 15 นาทีหลังจากได้รับ
6) หากผูเ้ ข้าพักอยูใ่ นห้องให้ทาํ ตามขั้นตอนการเข้าห้องพัก (กดกริ่ งแล้วรอ)
7) หากผูเ้ ข้าพักอยูใ่ นห้องและเปิ ดประตูออกมารับจดหมายให้ทกั ทายผูเ้ ข้าพัก พร้อม
พู ด ว่ า “Good Afternoon, Mr./Mrs./Ms. (ชื่ อของผู ้ เ ข้ า พั ก ). My name is (ชื่ อ
พนักงาน) and I’m here to deliver a message for you”.
8) หากผูเ้ ข้าพักไม่อยูท่ ี่หอ้ งพัก พนักงานจะสอดจดหมายผ่านใต้ประตูเข้าไปในห้อง
2.9.2 การทํา Hold For Arrival
Hold for Arrival หมายถึง พัสดุที่ส่งถึงผูเ้ ข้าพักภายในโรงแรม แต่ผูเ้ ข้าพักนั้นยัง
ไม่ได้ทาํ การ Check-In กับทางโรงแรม หรื ออาจจะกําลังเดินทางมาที่โรงแรม เมื่อผูเ้ ข้าพัก
ทําการ Check-In แล้วทางแผนกต้อนรับจะแจ้งให้ผูเ้ ข้าพักรับรู้ ทนั ที และพัสดุจะถูกมอบ
ให้กบั ผูเ้ ข้าพักทันทีที่เช็คอิน
1) พนักงานสัมภาระ (Welcome Ambassador) จะรับพัสดุของผูเ้ ข้าพักหลังจากยืนยัน
การจองห้องพักทุกครั้ง
2) ตรวจสอบกับในระบบของโรงแรม เพื่อหารายละเอียดของผูเ้ ข้าพักและการจอง
ห้องพักก่อนรับพัสดุ
3) พนักงานสัมภาระจะไม่สามารถรับพัสดุใดๆ หากไม่สามารถระบุได้วา่ ใครจะเป็ น
ผูร้ ับ
4) ขออนุญาตผูส้ ่ งให้ระบุพสั ดุก่อนที่จะรับ
5) บันทึกรายละเอียดไว้ในระบบของโรงแรม
2.9.3 การทํา Hold for Collection
Hold for Collection หมายถึง ผูเ้ ข้าพักภายในโรงแรมฝากของให้กบั บุคคลภายนอก
วิธีการทํา Hold for Collection มีดงั นี้
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1) เมื่ อ ผู ้เ ข้า พัก ติ ด ต่ อ เจ้า หน้ า ที่ เ พื่ อ ขอความช่ ว ยเหลื อ ในการฝากพัส ดุ ใ ห้ ก ับ
บุคคลภายนอก ให้พนักงานสัมภาระ (Welcome Ambassador) ทักทายกับผูเ้ ข้าพัก
และให้ความช่วยเหลือที่มีประสิ ทธิ ภาพ ในทันที
2) รวบรวมรายละเอียดของผูเ้ ข้าพักทั้งหมดเช่น ชื่ อของผูเ้ ข้าพัก หมายเลขห้องที่อยู่
และอีเมล์
3) รวบรวมรายละเอียดของผูร้ ับเช่น ชื่อของผูร้ ับ วันที่มารับ และหมายเลขติดต่อของ
ผูร้ ับพัสดุ
4) ขออนุญาตผูเ้ ข้าพักให้ระบุพสั ดุก่อนที่จะรับ
5) บันทึกในระบบของโรงแรม
6) พัสดุจะจัดเก็บไว้ในห้องเก็บของและจะมีแบบฟอร์ มรายละเอียดแนบเอาไว้
2.9.4 การทํา In-House Parcel
In-House Parcel หมายถึง พัสดุที่ส่งถึงผูเ้ ข้าพักภายในโรงแรม และผูเ้ ข้าพักได้ทาํ
การ Check-In แล้ว หรื อกําลังอยูใ่ นช่วงพักในโรงแรม
1) เมื่อมีพสั ดุส่งถึงผูเ้ ข้าพัก ให้พนักงานสัมภาระ (Welcome Ambassador) ตรวจสอบ
ชื่อของผูเ้ ข้าพัก และหมายเลขห้อง
2) เมื่อได้รับพัสดุ พนักงานสัมภาระ (Welcome Ambassador) จะโทรไปที่ห้องของผู ้
เข้าพักและขออนุญาตเพื่อรับพัสดุ
3) หากผูเ้ ข้าพักตอบตกลงรับพัสดุ ให้พนักงานจัดส่ งไปที่หอ้ งพักทันที
4) พนักงานสัมภาระ (Welcome Ambassador) ปฏิ บตั ิตามมาตรฐานขั้นตอนการเข้า
ห้องพัก
5) หากแขกไม่ได้อยู่ในห้อง จดหมายข้อความแจ้งเตื อนจะถูกส่ งไปที่ ห้องโดยส่ ง
จดหมายใต้ประตูภายใน 15 นาทีที่ได้รับพัสดุ
6) บันทึกในระบบของโรงแรม
2.9.5 การให้ ความช่ วยเหลือเรื่องสั มภาระเมื่อผู้เข้ าพักมาถึงโรงแรม (Arrival)
1) นําสัมภาระออกจากรถอย่างระมัดระวังและวางลงบนรถเข็น
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2) ต้อนรับทักทายผูเ้ ข้าพักเข้าสู่ โรงแรม หากเป็ นไปได้ให้มองหาชื่ อผูเ้ ข้าพักที่แท็ก
สัมภาระเพื่อการต้อรรับทักทายด้วยชื่อ
3) ยืนยันจํานวนของหรื อสัมภาระที่มากับผูเ้ ข้าพัก
4) ตรวจสอบในพาหนะให้ทวั่ เพราะอาจจะมีของที่ผเู ้ ข้าพักลืมไว้
5) ติดแท็กยาวที่กระเป๋ าพร้อมจดจํานวนชิ้นของสัมภาระ ทะเบียนพาหนะที่มาส่ ง
6) แยกส่ ว นสั้ นของแท็ ก และมอบให้ ก ับ แผนกต้อ นรั บ ระหว่ า งผู ้เ ข้า พัก ทํา การ
ลงทะเบียนเข้าพักกับโรงแรม
7) พาแขกไปที่แผนกต้อนรับ
8) มีการใช้รถเข็นเมื่อมีสัมภาระสองชิ้นขึ้นไป
9) เมื่ อ ห้ อ งของผู ้เ ข้า พัก พร้ อ ม ทางแผนกต้อ นรั บ จะบอกกับ พนัก งานสั ม ภาระ
(Welcome Ambassador)
10) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลขซี เรี ยลของแท็กตรงกับสัมภาระนั้นๆ
11) ตรวจสอบชื่ อผูเ้ ข้าพักและหมายเลขห้องพักอีกครั้งในระบบของโรงแรม ก่อนส่ ง
ขึ้นห้องพัก
12) บริ การส่ งกระเป๋ าไปยังห้องพักทันที
2.9.6 การนําสั มภาระเข้ าห้ องพักของผู้เข้ าพัก
1) เมื่อมาถึ งด้านหน้าของห้องกระดิ่ง (กดกระดิ่ง 3 ครั้ง ห่ างกัน 5 วินาที)และระบุ
ตัวเอง (แผนก)
2) หากผูเ้ ข้าพักไม่ได้อยูใ่ นห้องให้เปิ ดประตูแล้ววางกระเป๋ าทั้งหมดไว้หน้าตูเ้ สื้ อผ้า
หากเป็ นกระเป๋ าเดินทางขนาดใหญ่ให้วางบนชั้นวางกระเป๋ า
3) หากผูเ้ ข้าพักอยูใ่ นห้องทักทายผูเ้ ข้าพักด้วยชื่ อและยืนยันกับผูเ้ ข้าพักว่าสัมภาระที่
ถูกนําขึ้นมาถูกต้องและครบ
4) ถามผูเ้ ข้าพักว่าเขาต้องการให้กระเป๋ าของเขาอยูท่ ี่ไหน และนําไปวางไว้ที่ผเู ้ ข้าพัก
ต้องการ
5) พนักงานเสนอให้คาํ อธิ บายเกี่ยวกับบริ การ และคุณสมบัติของห้อง
6) ก่อนออกจากห้องให้ พนักงากพูดว่า “Enjoy staying at W Bangkok”.
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2.9.7 การให้ ความช่ วยเหลือเรื่องสั มภาระตอนผู้เข้ าพักออกจากโรงแรม (Departure)
1) เมื่ อมาถึ งด้านหน้าของห้องกระดิ่ ง (กดกระดิ่ ง 3 ครั้ ง ห่ างกัน 5 วินาที )และระบุ
ตัวเอง (แผนก)
2) ให้แท็กส่ วนสั้นกับผูเ้ ข้าพัก หากผูเ้ ข้าพักต้องการฝากสัมภาระ
3) ติดแท็กส่ วนยาวไว้กบั กระเป๋ าของผูเ้ ข้าพักและจดจํานวนสิ่ งของ
4) นําสัมภาระลงมาด้านล่าง และเก็บไว้ในห้องเก็บของ
2.9.8 การเก็บสั มภาระไว้ ในห้ องเก็บของ

รู ปที่ 2.3 CC Store
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2561)
1) ผูเ้ ข้าพักที่ตอ้ งการเก็บกระเป๋ าเดินทางสามารถทําได้ที่พนักงานในโรงแรม
2) พนัก งานของโรงแรมที่ มี ก ารติ ด ต่ อ กับ ผู ้เ ข้า พัก จะขอทราบชื่ อ และหมายเลข
ห้องพัก
3) พนักงานที่จะเขียนชื่อ หมายเลขห้องพัก และจํานวนชิ้นสัมภาระบนแท็ก
4) พนักงานที่ได้รับกระเป๋ าเพื่อยืนยันกับผูเ้ ข้าพักว่าแขกต้องการเก็บของในระยะสั้น
(ภายใน 1 วัน) หรื อ ระยะยาว (มากกว่า 1 วันและสู งสุ ด 7 วัน)
5) ติดแท็กส่ วนยาวไว้กบั กระเป๋ าของผูเ้ ข้าพัก
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6) พนักงานจะจดเวลาที่ผเู ้ ข้าพักจะเข้ามารับสัมภาระ
7) ให้แท็กส่ วนสั้นกับผูเ้ ข้าพัก
8) จากนั้นพนักงานจะแจ้งให้ผเู ้ ข้าพักทราบว่าพวกเขาจะรับสัมภาระได้อย่างไร
9) พนักงานจะนําสัมภาระทางไปที่หอ้ งเก็บของ
10) หากมี กระเป๋ ามากกว่าหนึ่ งชิ้ นขึ้นไป พนักงานจะใช้เชื อกและมัดกับกระเป๋ าไว้
ด้วยกัน
11) พนักงานจะจดบันทึกไว้
2.9.9 การช่ วยเหลือในเรื่องบริการเรียกแท็กซี่

รู ปที่ 2.4 Taxi Card
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2561)
1) แขกที่ขอใช้บริ การรถแท็กซี่ จะได้รับการช่วยเหลือจากพนักงานยกสัมภาระ
2) พนักงานจะถาม จดหมายปลายทางของแขกและหมายเลขห้องพักของแขก หรื อถ้า
เป็ นแขกที่ไม่ได้พกั กับโรงแรมจะขอทราบว่าไปกี่ ท่าน โดยการพูด “Excuse me,
Mr./Mrs./Ms. Can I know what is your destination?”
3) พนัก งานจะสื่ อสารกับคนขับรถแท็กซี่ เกี่ ย วกับ เส้นทางจุ ดหมายของแขก และ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเขารู ้จุดหมายปลายทางอย่างชัดเจน
4) ก่อนส่ งแขกถึ งรถแท็กซี่ พนักงานจะให้ Taxi Card กับแขก ซึ่ งในใบ Taxi Card
นั้นจะมี
4.1 ทะเบียนรถแท็กซี่ ที่แขกขึ้น
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4.2 จุดหมายปลายทางของแขก
4.3 ที่อยูโ่ รงแรม เบอร์ ติดต่อของโรงแรม
4.4 แผนที่ในกรุ งเทพ
4.5 สถานที่ที่น่าสนใจ
5) จดบันทึก ในบันทึกแท็กซี่ (Taxi Record)

รูปที่ 2.5 Taxi Record
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2561)
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2.9.10 บริการจอดรถให้ แขก (Wheel/Valet Service)

รูปที่ 2.6 Wheels Tag
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2561)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ให้เสนอบริ การจอดรถกับแขกอย่างสุ ภาพ
ให้แท็กจอด (Wheels Tag) รถกับแขก
บันทึกหมายเลขทะเบียนรถ เวลา ชื่อพนักงาน
ตรวจดูรถว่ามีรอยอะไรไหม หากมีให้บนั ทึกไว้ก่อนขึ้นรถ
วางแท็กจอดไว้ดา้ นหน้าภายในรถ
นํารถไปจอด
เก็บกุญแจมัดไว้กบั แท็ก
จดลงบันทึกในบันทึกบริ การจอดรถ (Wheels Record)

รูปที่ 2.7 Wheels Record
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2561)
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2.10 แท็กต่ างๆทีใ่ ช้ ในการปฏิบัติงาน
2.10.1 แท็กระยะสั้น (Short Term Tag) คือแท็กที่ไว้รับฝากกระเป๋ าสัมภาระต่างๆของผูเ้ ข้า
พัก รวมไปถึงหน้าที่ในการช่วยเหลือสัมภาระเมื่อผูเ้ ข้าพักมาถึงและออกจากโรงแรม แท็กตัวนี้จะมี
ไว้สาํ หรับการ ฝากระยะสั้น (ภายใน 1 วัน) ในตัวแท็กนี้จะมี 2 ส่ วนด้วยกัน ส่ วนยาวและส่ วนสั้น
ส่ วนยาวจะมีหน้าที่ถูกติดไว้กบั สัมภาระของผูเ้ ข้าพัก ส่ วนสั้นพนักงานจะยืน่ ให้กบั ผูเ้ ข้าพัก โดยใน
แท็กระยะสั้นนั้นจะมีรายละเอียดของโรงแรมอยู่ รวมไปถึงรายละเอียดของผูเ้ ข้าพักนั้นๆอยู่ เช่น ชื่อ
ห้องพัก ชื่อพนักงานที่รับ และเวลา

รู ปที่ 2.8 แท็กระยะสั้น (Short Term Tag)
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2561)
2.10.2 แท็กระยะยาว (Long Term Tag) สําหรับผูเ้ ข้าพักที่ตอ้ งการฝากกระเป๋ าสัมภาระ
ต่างๆ นานกว่า 1 วัน แท็กระยะยาว (Long Term Tag) จะมีท้งั หมด 3 ส่ วนด้วยกัน ส่ วนที่ 1 จะมียาง
ยืดสี ดาํ ไว้สาํ หรับการผูกมัดไว้กบั กระเป๋ าสัมภาระที่ฝาก และมีรายละเอียดของผูเ้ ข้าพักเช่น ชื่อ
ห้องพัก ชื่อพนักงานที่รับ จํานวนกระเป๋ าสัมภาระ และเวลา ส่ วนที่ 2 จะเป็ นสติ๊กเกอร์ ไว้ติดกับ
กระเป๋ าสัมภาระอื่นๆ (ถ้ามีสิ่งของมากกว่า 1 ชิ้น) ส่ วนที่ 2 จะมีแค่รหัสของแท็ก และส่ วนที่ 3 จะถูก
แยกออกให้กบั ผูเ้ ข้าพัก สําหรับตอนกลับมารับสัมภาระ

รู ปที่ 2.9 แท็กระยะยาว (Long Term Tag)
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2561)
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2.11 คุณภาพการบริการ
2.11.1 ความน่ าเชื่ อถือและไว้ วางใจ
พนักงานบริ การส่ วนหน้าจะต้องแสดงความน่าเชื่ อถึอและไว้วางใจได้ ควร
ให้บริ การได้อย่างถูกต้องที่ได้ตกลงกันไว้และตรงต่อเวลา ควรให้บริ การตามที่สัญญาไว้ แสดงให้
เห็นถึงความน่าเชื่อถือ ควรให้บริ การตรงตามความต้องการของแขก ควรให้บริ การตามเวลาที่ให้
สัญญาไว้กบั แขก ควรแจ้งให้แขกทราบล่วงหน้า ก่อนถึงเวลาที่ให้บริ การหรื อการเข้าพบแขก
2.11.2 การให้ ความมั่นใจ
พนักงานบริ การส่ วนหน้าต้องทําให้แขกมัน่ ใจ โดยปราศจากความเสี่ ยงอันตราย
ตลอดจนแสดงความสามารถที่ทาํ ให้เกิดความเชื่ อใจได้ในตัวพนักงานบริ การส่ วนหน้า การสร้าง
ความมัน่ ใจให้กบั แขกได้ ทําให้รู้สึกไว้วางใจได้เมื่อแขกมาติดต่อ มีความสุ ภาพอ่อนน้อม มีความรู ้
ในงานที่บริ การ
2.11.3 การตอบสนองแขก
การตอบสนองต้องมีความตัง่ ใจและเต็มใจให้บริ การ เพื่อแสดงถึงการเอาใจใส่ ใน
งานบริ การอย่างเต็มที่ ดังนั้น การให้บริ การอย่างรวดเร็ ว มีความยินดีที่ให้บริ การเสมอมีความพร้อม
ที่จะให้บริ การเมื่อแขกต้องการ
2.11.4 การดูแลเอาใจใส่
พนักงานควรให้ความสนใจแขกอย่างทัว่ ถึง โดยให้บริ การอย่างเอาใจใส่ ถือ
ผลประโยชน์สูงสุ ดของแขกเป็ นสําคัญ เข้าใจถึงความต้องการของแขก
2.11.5 รู ปลักษณ์
ความมีรูปลักษณ์ของโรงแรมและพนักงานบริ การส่ วนหน้ามีดงั นี้ อุปกรณ์
ทันสมัยเทคโนโลยีสูง ความสวยงามของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้บริ การมีบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ ความ
สะดวกที่ให้บริ การทั้งองค์กร และพนักงานบริ การส่ วนหน้านอกจากเกณฑ์ในการวัดระดับคุณภาพ
การบริ การดังกล่าว
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2.12 มาตรฐานการบริการในแผนกบริการ
การพัฒนามาตรฐานการบริ การกลายเป็ นอีกปั จจัยหน้าที่สําคัญของโรงแรมในการดําเนิ น
ธุ รกิจโรงแรม เนื่ องจากบริ การแขก คือ กุญแจสําคัญของความสําเร็ จของโรงแรมในการกําหนด
แนวทางบริ การแขกเริ่ มต้นจากการพิจารณาการปฎิสัมพันธ์ต่อแขก ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ
2.12.1 การปฎิสัมพันธ์ต่อแขกด้วยการพูด
2.12.2 การปฎิสัมพันธ์ต่อแขกด้วยการแสดงออก
ซึ่ งพนักงานในแผนกบริ การจะต้องมีการปฎิสัมพันธ์ท้งั 2 ลักษณะในการส่ งมอบบริ การ
2.13 ผลตอบรับจากการบริการแบบมี คุณภาพ และประสิ ทธิภาพ
2.13.1 ผูเ้ ข้า พัก ที่ เ ข้า พัก กับ โรงแรกมจะได้รั บ ความประทับ ใจและเกิ ด ความชื่ น ชม
โรงแรม
2.13.2 เกิ ดการพัฒนาไปทางที่ดีของโรงแรม เพราะได้มีการบอกต่อจากลูกค้าเก่าไปหา
ลูกค้าใหม่
2.13.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ชื่อเสี ยงโรงแรม และประสบความสําเร็ จที่วางไว้ในต่างละ
ปี (GSS)
2.13.4 รายได้ของโรงแรมเพิ่มขึ้น เปิ ดตลาดให้ใหญ่ข้ ึน
2.13.5 ผลงานเป็ นที่ยอมรับ เพราะได้จากความใส่ ใจและตั้งใจของผูใ้ ห้บริ การ จึงทําให้ดู
มีคุณภาพ
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและสถานทีต่ ้ งั ของสถานประกอบการ

รูปที่ 3.1 W Bangkok Hotel
ทีม่ า : www.marriott.com/hotels/travel/bkkwb-w-bangkok
ชื่ อสถานประกอบการ

: โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุ งเทพฯ (W Bangkok Hotel)

ทีต่ ้งั

:106 ถ.สาทรเหนือแขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500

โทรศัพท์ /โทรสาร

: 02-344-4000

เว็บไซด์

:https://www.marriott.com/hotels/travel/bkkwb-w-bangkok

รู ปที่ 3.2 W Bangkok Hotel Logo
ทีม่ า : www.marriott.com/hotels/travel/bkkwb-w-bangkok
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รู ปที่ 3.3 W Bangkok Hotel Map
ทีม่ า : www.google.com/maps
3.2 ความเป็ นมา
โรงแรม ดับเบิ้ลยู กรุ งเทพฯ เปิ ดอย่างเป็ นทางการ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ปี 2555 ดําเนิ นงาน
ก่อสร้างโดย บริ ษทั P&T กรุ๊ ป และ มีบริ ษทั โซดา (S.O.D.A, Thailand) และAvroko เป็ นผูอ้ อกแบบ
ตกแต่งภายใน โรงแรมเป็ นตึกอาคารสู ง 31 ชั้น มีห้องพักทั้งหมด 403 ห้อง ตั้งอยู่บนถนนสาทร
เหนื อ ตรงข้ามกับตึกอาคารสํานักงานเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ และเดอะเฮ้าส์ ออนสาทร อาคารอนุ รักษ์ที่
อยู่ภายใต้การดู แลโดยกรมศิลปากร ได้ถูกเช่ าจากสํานักงานทรั พย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ เพื่อ
ปรับปรุ ง ตกแต่งและเปิ ดเป็ นร้านอาหารและบาร์ เมี่อปี 2558 ที่ผา่ นมา
เดอะเฮ้าส์ ออนสาทร เป็ นอาคารเก่าอายุ 129 ปี สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยหลวงสาทร
ราชายุกต์ภายหลังได้กลายเป็ นโรงแรมโฮเต็ล รอยัล และสถานทูตรัสเชี ย ปั จจุบนั เป็ นอาคารได้ถูก
บริ หารโดยโรงแรมดับเบิ้ลยู กรุ งเทพฯ ในบริ เวณบ้านมีหอ้ งอาหาร บาร์ และห้องประชุม
โรงแรม ดับเบิ้ลยู กรุ งเทพฯ มีห้องพักแขกจํานวน 403 ห้อง โดยเริ่ มจากชั้น 7 – 31 การ
ตกแต่งมีท้ งั หมด 3 สี คือสี ทอง สี ม่วงแดง(มาเจนต้า) และสี น้ าํ เงิน ที่ช้ นั 6 ของโรงแรมจะมี อะเวย์
สปา ฟิ ต และเว็ท ซึ่ งอะเวย์สปามีห้องทําทรี ทเม้นต์ 6 ห้อง สิ่ งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ได้แก่ สตีม
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ซาวน่ า และ ฮัมมาม สําหรับแขกที่พกั ในโรงแรมเท่านั้น ไม่คิดค่าบริ การ ฟิ ตและเว็ทคือ ห้องออก
กําลังกายมีความและสระว่ายนํ้า มันแต่งแตกจากที่อื่นคือ เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง สระว่ายนํ้า
มีความพิเศษคือ แสงไฟและเสี ยงดนตรี ใต้น้ าํ
ในตัวโรงแรมและเดอะเฮ้าส์ ออนสาทร มีห้องประชุ ม ทั้งหมด 15 ห้องด้วยกัน ได้แก่ ห้อง
แกรทรู ม เป็ นห้องประชุ มที่ใหญ่ที่สุดของโรงแรม อยู่ที่ตึกโรงแรมสามารถรองรับได้ถึง 300 คน
ต่อมาคือห้องโซเซี ยลรู มห้องสตราทีจีรูม ห้องสตูดิโอ 1 – 4 ห้องประชุ มที่เหลือจะอยูใ่ นเดอะเฮ้าส์
ออนสาทรมี ห้องคอนเซอเวทอรี่ ห้องเอมเมอรัล ห้องรู บ้ ี ห้องซี เคร็ ท และห้องฮอสฟิ ลทอลลิต้ ี สวีท
1-4
3.3 ลักษณะการประกอบการ
3.3.1 ประเภทห้ องพัก
โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุ งเทพฯมีหอ้ งพักทั้งหมด 8 ประเภทได้แก่:
1) Wonderful rooms มีท้งั หมด 244 ห้อง

รูปที่ 3.4 Wonderful rooms
ทีม่ า : https://www.agoda.com
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2) Spectacular rooms มีท้ งั หมด 106 ห้อง

รูปที่ 3.5 Spectacular rooms
ทีม่ า : https://www.agoda.com

3) Studio Suites มีท้งั หมด 20 ห้อง

รูปที่ 3.6 Studio Suites
ทีม่ า : http://tripadvisor.com
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4) Cool Corner rooms มีท้งั หมด 19 ห้อง

รูปที่ 3.7 Cool Corner rooms
ทีม่ า : http://tripadvisor.com
5) Marvelous Suites มีท้งั หมด 10 ห้อง

รูปที่ 3.8 Marvelous Suites
ทีม่ า : https://www.agoda.com
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6) Fantastic Suites มีท้ งั หมด 2 ห้อง

รูปที่ 3.9 Fantastic Suites
ทีม่ า : http://tripadvisor.com
7) Wow Suites มีท้ งั หมด 1 ห้อง

รูปที่ 3.10 Wow Suites
ทีม่ า : http://tripadvisor.com
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8) Extreme Wow Suites มีท้งั หมด 1 ห้อง

รูปที่ 3.11 Extreme Wow Suites
ทีม่ า : http://tripadvisor.com
3.3.2 ประเภทห้ องอาหาร
1) The Kitchen Table เป็ นห้ อ งอาหารของโรงแรม จุ ด เด่ น ของร้ า นนี้ คื อ เอา
เอกลักษณ์และรสชาติด้ งั เดิมของอาหารแต่ละเชื้ อชาติไว้ โดยเฉพาะอาหารไทยต้นตํารับที่
เข้าถึงได้ง่าย และมีท้งั หมด 125 ที่นง่ั

รูปที่ 3.12 The Kitchen Table
ทีม่ า : http://www.bangkok.com/magazine/kitchen-table.htm
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2) The Dining Room เป็ นอาหารสมัยใหม่ที่ได้รับแรงบัลดาลใจและสร้างสรรค์มา
จากวัตถุดิบจากประเทศตุรกี ห้องอาหารนี้ เคยได้รับรางวัลให้เป็ นหนึ่ งใน ‘50 ร้านอาหารที่
ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียประจําปี 2018 โดยเครื่ องดื่ม ซานเปลเลกรี โน แอนด์ อะควา ปั นนา’
ซึ่ งห้องอาหารเดอะไดน์นี่งรู มได้ดบั ที่ 43

รูปที่ 3.13 The Dining Room
ทีม่ า : https://www.marriott.com/
3) The Courtyard เป็ นอาหารแบบดั้งเดิม ทานง่าย เหมาะสําหรับทุกคน

รูปที่ 3.14 The Courtyard
ทีม่ า : https://www.marriott.com/
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3.3.3 ประเภทบาร์
1) WOOBAR เป็ นบาร์ อ ยู่ข ้า งกับ Front Desk ซึ่ งมี เ สี ย งดนตรี อ ยู่ต ลอด สร้ า ง
ความครึ ก ครื้ น และ W แต่ล ะที่ จะมี ก ารคิ ดสร้ า งสรรค์ข้ ึ นมาให้บ่ ง บอกถึ ง
ความเป็ น W ของที่น้ นั ใน WOOBAR มีท้งั หมด 120 ที่นง่ั

รูปที่ 3.15 WOOBAR
ทีม่ า : https://www.marriott.com/
2) The Bar ในตัว ของร้ า นนี้ นั้น จะมี ค วามเป็ นคลาสสิ ก ไม่ มี เ สี ย งเหมื อ นกับ
WOOBAR ทําให้มีความรู ้สึกหรู หราไปอีกแบบ ในร้านมีท้ งั หมด 120 ที่น้ งั

รูปที่ 3.16 The Bar
ทีม่ า : https://inspiredbytwelve.com
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3) WET Deck เป็ นบาร์ ที่อยูร่ ิ มสระว่ายนํ้า และจะบริ การของว่างเท่านั้น

รูปที่ 3.17 WET Deck
ทีม่ า : http://tripadvisor.com
3.3.4 สิ่ งอํานวยความสะดวก
โรงแรมดับเบิ้ลยู มีส่ิ งอํานวยความสะดวกต่างๆ สําหรับแขกที่พกั ในโรงแรมเท่านั้น และ
ไม่คิดค่าบริ การ ลูกค้าสามารถใช้บริ การได้ตลอดเวลาทําการ
1) Away Spa เปิ ดให้บริ การเวลา 10.00 น. – 22.00 น.

รู ปที่ 3.18 Away Spa
ทีม่ า : http://tripadvisor.com
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2) FIT เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง มีพนักงานให้บริ การ 7.00 น. – 23.00 น.

รู ปที่ 3.19 FIT
ทีม่ า : https://www.marriott.com/
3) WET เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง มีพนักงานให้บริ การ10.00 น. – 22.00 น.

รูปที่ 3.20 WET
ทีม่ า : https://www.marriott.com/
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4) W Lounge จะอยูต่ ิดกับ WOOBAR และ Front Desk ซึ่งมีภาพวาดบนผนังเป็ น
สัตว์ในวรรณคดีจากป่ าหิ มพานต์

รู ปที่ 3.21 W Lounge
ทีม่ า : https://www.marriott.com/
3.3.4 ห้ องประชุ ม
1) Great Room เป็ นห้องจัดงานเลี้ยงหรื อห้องประชุ มที่ใหญ่ที่สุดของโรงแรมอยู่
ที่ ช้ ัน 3 ของตัวโรงแรมดับ เบิ้ล ยู และมี ค วามใหญ่อยู่ที่ 425 ตรม. สามารถ
รองรับแขกได้ถึง 300 คน

รู ปที่ 3.22 Great Room
ทีม่ า : https://www.myhotelzone.com

32

2) Social Room อยู่ที่ ช้ ัน 2 ของตัวโรงแรมดับ เบิ้ ล ยู อยู่ติดกับ ห้องอาหาร The
Kitchen Table จํานวนแขกที่หอ้ งนี้รองรับได้อยูท่ ี่ 130 คน

รูปที่ 3.23 Social Room
ทีม่ า : http://www.weddinglist.co.th/W-Bangkok
3) Strategy Room เป็ นห้องเล็กๆ อยูท่ ี่ช้ นั 3 ของตัวโรงแรม สําหรับประชุมเล็กๆ
รองรับได้ที่ 14 คน

รู ปที่ 3.24 Strategy Room
ทีม่ า : https://www.marriott.com/
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4) Studio 1 - 4 แต่ละห้องสามารถรองรับได้ 20 คน มีท้ งั หมด 4 ห้อง อยู่ที่ช้ นั 3
ของตัวโรงแรมดับเบิล้ ยู

รูปที่ 3.25 Studio 1-4
ทีม่ า : https://www.marriott.com/
5) Conservatory เป็ นห้องที่อยูใ่ น The House on Sathorn รองรับได้ 80 คน

รู ปที่ 3.26 Conservatory
ทีม่ า : https://www.marriott.com/
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3.4 รูปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

รู ปที่ 3.27 แผนภูมิองค์กรW Bangkok Hotel
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2561)
3.5 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย

รูปที่ 3.28 นักศึกษาขณะปฏิบตั ิงาน
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2561)
ชื่ อ-นามสกุล : นาย ไวกูณฐ์ ไตรยโชติ
รหัสนักศึกษา : 5804400207
ตําแหน่ งงาน : น.ศ ฝึ กงานยกสัมภาระ (Welcome Ambassador)
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ลักษณะงาน :
− ช่วยหรื อบริ การรับฝากสัมภาระของผูเ้ ข้าพัก
− ช่วยตามสัมภาระของผูเ้ ข้าพักที่กาํ ลังส่ งมา หรื อ ลืมไว้ที่อื่น
− ทําในเรื่ องการจัดการกับพัสดุของผูเ้ ข้าพัก
− ทําให้เรื่ องบริ การ Packing & Wrapping Service
− ส่ งจดหมายถึงแขกที่หอ้ งพัก
− จัดส่ งหนังสื อพิมพ์ให้กบั แขกทุกๆเช้า
− ให้ความช่วยเหลือกับแขกในการเคลื่อนย้ายห้องพัก
− บริ การเรี ยกแท็กซี่ ให้กบั แขก
− บริ การ W Wheels Service คือการรับรถของแขกไปจอดไว้ให้กบั
แขก
3.6 ชื่ อและตําแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา

รู ปที่ 3.29 พนักงานพี่เลี้ยงในขณะปฏิบตั ิงาน
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2561)
ชื่ อ-นามสกุล: นายพงศกร ชูชยั เจริ ญกิจ
ตําแหน่ งงาน: หัวหน้างานแผนงานยกสัมภาระ
แผนก : พนักงานยกสัมภาระ (Welcome Ambassador)
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3.7 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
• ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 14 สัปดาห์
• ตั้งแต่วนั ที่ 20 สิ งหาคมพ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 7ธันวาคม พ.ศ. 2561
3.8 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
ขั้นตอนการทํางาน

สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

1.ปรึกษาพนักงานทีป่ รึกษาและอาจารย์ ทปี่ รึกษา
2.เสนอหัวข้ อโครงการ
3.รวบรวมข้ อมูลและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
4.เริ่มดําเนินการจัดทําโครงงาน
5.ตรวจสอบความถูกต้ องและแก้ ไข
6.สรุป

รูปที่ 3.30 ตารางดําเนินงาน
3.8.1 ปรึ กษาพนักงานที่ ปรึ กษาถึ งหัวข้อที่ สนใจนํามาทํา โครงงาน จากนั้นก็ไปปรึ กษา
อาจารย์ที่ปรึ กษาและเสนอหัวข้อโครงงาน
3.8.2 ทํา แบบเสนอหัวข้อโครงงานและส่ ง ให้ก ับ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา ให้ไ ปเสนอต่อทาง
ภาควิชาว่าโครงงานที่เสนอผ่านหรื อไม่
3.8.3 ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆภายในโรงแรม และจากพนักงานในโรงแรม
3.8.4 เริ่ มทําโครงงาน โดยต้องประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึ กษาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อที่จะคอย
แก้ไขปั ญหาของโครงงานที่ทาํ
3.8.5 ทําการสรุ ปผลของโครงงาน และตรวจสอบความถูกต้อง
3.7.6 จัดทํารู ปเล่มของตัวโครงงาน และส่ งให้กบั อาจารย์ที่ปรึ กษา
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล และรายละเอียดของโครงงาน
4.1 รายละเอียดโครงงาน
โครงงานเรื่ องแท็กติดกระเป๋ าป้ องกันการลืมสัมภาระมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยลดปั ญหาผูเ้ ข้าพัก
ลืมกระเป๋ าสัมภาระตัวเอง ในตัวแท็กติดกระเป๋ าป้ องกันการลืมสัมภาระนั้นจะมีหน้าหลัก และตัวก๊อปปี้
อยู่ในใบเดี ย วกัน ซึ่ งตัวหน้า หลัก ของแท็ก (Main Tag) นั้นมีหน้าที่จดั เก็ บไว้ที่ พ นักงานยกสัม ภาระ
(Welcome Ambassador) เพื่อให้เป็ นการบันทึ กว่าผูเ้ ข้าพักนั้นได้เอาสัมภาระจากเราไปเรี ยบร้ อยแล้ว
สําหรับตัวก๊อบปี้ แท็ก (Copy Tag) จะถูกส่ งกลับให้กบั ผูเ้ ข้าพัก เมื่อผูเ้ ข้าพักนั้นมารับสัมภาระและยืนตัว
แท็กจริ ง (Main Tag) ให้กบั ทางแผนกยกสัมภาระ ตัวก๊อบปี้ แท็ก (Copy Tag) จะทําหน้าที่ในการเตือนผู ้
เข้าพักว่าได้เอาสัมภาระจากทางแผนกยกสัมภาระ (Welcome Ambassador) ไปเรี ยบร้อยแล้ว

รู ปที่ 4.1 แท็กติดกระเป๋ าป้ องกันการลืมสัมภาระ
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2561)
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4.2 อุปกรณ์ในการทําแท็กติดกระเป๋ าป้องกันการลืมสั มภาระ
4.2.1 กระดาษแข็ง
4.2.2 เทปกาว (Sticky Tape)
4.2.3 กรรไกร
4.2.4 กระดาษกาวสองหน้า
4.2.5 ลูกกลิ้งทํารอยปรุ
4.2.6 คอมพิวเตอร์
4.2.7 เครื่ องปริ้ น
4.3 ขั้นตอนการทําแท็กติดกระเป๋ าป้องกันการลืมสั มภาระ
4.3.1 สแกนแท็กตัวเก่าเข้าโปรแกรม Microsoft Word

รูปที่ 4.2 สแกนรู ปแท็กเข้า Microsoft Word
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2561)
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4.3.2 ใส่ หมายเลขแท็กและคําว่า Main โดยไปที่คาํ สั่ง Insert และกด WordArt ในช่องของ Text

รู ปที่ 4.3 ใส่ หมายเลขแท็กและคําว่า Main
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2561)
4.3.3 ทําแท็กก๊อปปี้ โดยการสแกนแท็กตัวเก่าเข้าโปรแกรม Microsoft Word และใส่ หมายเลข
แท็กพร้อมใส่ คาํ ว่า Copy โดยไปที่คาํ สั่ง Insert และกด WordArt ในช่องของ Text

รูปที่ 4.4 ทําแท็กก๊อปปี้
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2561)
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4.3.4 พิมพ์ออกมาแล้วทําการตัดตามเส้น

รูปที่ 4.5 หลังจากตัด
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2561)
4.3.5 ทําการตัดกระดาษกาว2หน้าและติดไว้บนหัวมุมของแท็กยาว

รู ปที่ 4.6 กระดาษกาว2หน้าติดไว้บนหัวมุมของแท็กยาว
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2561)
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4.3.6 นําแท็กก๊อปปี้ มาติดกับแท็กหลัก โดยใช้เทปกาวติดไว้บนสุ ดของแท็กก๊อปปี้

รู ปที่ 4.7 เทปกาวติดไว้บนสุ ดของแท็กก๊อปปี้ เพื่อติดกับแท็กหลัก
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2561)
4.3.7 ใช้ลูกกลิ้งทํารอยปรุ ตามเส้น

รูปที่ 4.8 รอยปรุ ตามเส้น
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2561)

42

4.4 ขั้นตอนการใช้ แท็กติดกระเป๋ าป้องกันการลืมสั มภาระ
4.4.1 เมื่ อ ผู้เ ข้ า พัก ต้ อ งการฝากกระเป๋ าสั ม ภาระ ทางพนั ก งานยกสั ม ภาระ (Welcome
Ambassador) จะขอรายละเอียดของผูเ้ ข้าพัก และทําการจดลงในแท็ก
4.4.2 ฉี กแท็กหลัก (Main Tag) และยืน่ ให้กบั ผูเ้ ข้าพัก

รูปที่ 4.9 ยืน่ แท็กหลัก (Main Tag) ให้กบั ผูเ้ ข้าพัก
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2561)
4.4.3 จากนั้นนําแท็กยาวมาติดไว้ที่กระเป๋ าสัมภาระของผูเ้ ข้าพัก

รูปที่ 4.10 แท็กยาวติดไว้ที่กระเป๋ าสัมภาระ
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2561)
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4.4.4 เมื่อผูเ้ ข้าพักกลับมารับกระเป๋ าสัมภาระ และยื่นแท็กหลัก (Main Tag) ให้กบั พนักงานยก
สัมภาระ (Welcome Ambassador) พนักงานจะทําการหาและนําสัมภาระของผูเ้ ข้าพักมาให้ในทันที
4.4.5 เมื่อพนักงานยกสัมภาระ (Welcome Ambassador) ได้แท็กหลัก (Main Tag) มาแล้วจะมา
เสี ยบกับเหล็กเสี ยบบิล และบันทึกกระเป๋ าออกจากห้องเก็บของ
4.4.6 พนักงานยกสัมภาระ (Welcome Ambassador) จะดึงแท็กยาวที่ติดกับกระเป๋ าสัมภาระของ
ผูเ้ ข้าพักไว้ออก และฉี กตัวแท็กก๊อปปี้ (Copy Tag) ให้กบั ผูเ้ ข้าพัก

รู ปที่ 4.11 แท็กก๊อปปี้ (Copy Tag)
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2561)
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4.5 ข้ อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของโครงงาน
4.5.1 ข้ อมูลทัว่ ไป
ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชายมากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 73.33 และเพศหญิงคิดเป็ น
ร้อยละ 26.67 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 15 คน และ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุ
อยู่ ที่ 21-30 ปี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 73.33 ต่ อ มาได้แ ก่ อายุ 31-40 ปี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 26.67 ของผู ้ต อบ
แบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 15 คน ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่อยูแ่ ผนก อื่นๆหรื อผูเ้ ข้าพัก คิดเป็ น
ร้อยละ 53.33 ส่ วนแผนกยกสัมภาระ (Welcome Ambassador) คิดเป็ นร้อยละ 26.67 และแผนกต้อนรับ
(Welcome) คิดเป็ นร้อยละ 20 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด จานวน 15 คน ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ข้ อมูลทัว่ ไป
ข้อมูลทัว่ ไป
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
ตํ่ากว่า 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41 ปี ขึ้นไป
รวม
แผนกงาน
ต้อนรับ (Welcome)
ยกสัมภาระ (Welcome Ambassador)
อื่นๆ หรื อ ผูเ้ ข้าพัก
รวม

จํานวน

ร้อยละ

11
4
15

73.33
26.67
100

0
11
4
0
15

0
73.33
26.67
0
100

3
4
8
15

20
26.67
53.33
100
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4.5.2 ความพึงพอใจของโครงงาน
4.5.2.1 มีขนาดทีเ่ หมาะสมต่ อการใช้ งาน
มีขนาดทีเหมาะสมต่ อการใช้ งาน
7%
46%
47%

มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

รู ปที่ 4.12 ความพึงพอใจของมีขนาดที่เหมาะสม
จากผลการตอบแบบสอบถามมีขนาดที่เหมาะสมต่อการใช้งาน ที่มีความพึงพอใจมาก คิดเป็ น
ร้อยละ 47 มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 46 และปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 7 จากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด
จํานวน 15 คน ดังภาพ ที่ 4.12
4.5.2.2 ความสะดวกต่ อการใช้
ความสะดวกต่ อการใช้
7%
46%
47%

มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

รูปที่ 4.13 ความพึงพอใจของความสะดวกต่อการใช้
จากผลการตอบแบบสอบถามมีความสะดวกต่อการใช้ ที่มีความพึงพอใจมากคิดเป็ นร้อยละ 47
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 46 และปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 7 จากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 15
คน ดังภาพ ที่ 4.13
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4.5.2.3 ลดการเกิดปัญหาลืมสั มภาระของผู้เข้ าพัก
ลดการเกิดปั ญหาลืมสัมภาระของผู้เข้ าพัก
7%

33%

มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง
น้ อย
น้ อยที่สดุ

46%

รู ปที่ 4.14 ความพึงพอใจในเรื่ องลดการเกิดปั ญหาลืมสัมภาระของผูเ้ ข้าพัก
จากผลการตอบแบบสอบถามเรื่ องลดการเกิดปั ญหาลืมสัมภาระของผูเ้ ข้าพักที่มีความพึงพอใจ
มาก คิดเป็ นร้อยละ 46 มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 33 ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 7 จาก
ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 15 คน ดังภาพ ที่ 4.14
4.5.2.4 สามารถเตือนผู้เข้ าพัก เรื่องสั มภาระได้
สามารถเตือนผู้เข้ าพัก เรื่ องสัมภาระได้
13%

มากที่สดุ
มาก

20%

ปานกลาง
น้ อย
53%

น้ อยที่สดุ

รู ปที่ 4.15 ความพึงพอใจในการสามารถเตือนผูเ้ ข้าพัก เรื่ องสัมภาระได้
จากผลการตอบแบบสอบถามสามารถเตือนผูเ้ ข้าพัก เรื่ องสัมภาระได้ มีความพึงพอใจมาก คิด
เป็ นร้อยละ 53 ปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 20 มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 13 น้อยและน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อย
ละ 7 จากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 15 คน ดังภาพ ที่ 4.15
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4.5.2.5 สามารถนําไปใช้ ในแผนกอืน่ ๆ
สามารถนําไปใช้ ในแผนกอื่นๆ
20%

มากที่สดุ
53%

27%

มาก
ปานกลาง
น้ อย

รูปที่ 4.16 ความพึงพอใจในการสามารถนําไปใช้ในแผนกอื่นๆ
จากผลการตอบแบบสอบถามสามารถนําไปใช้ในแผนกอื่นๆมีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 53 มาก คิดเป็ นร้อยละ 27 และปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 20 จากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด
จํานวน 15 คน ดังภาพ ที่ 4.16
4.5.2.6 พนักงานและผู้เข้ าพักมีความเข้ าใจตรงกันระหว่ าง Main Tag และ Copy Tag
พนักงานและผู้เข้ าพักมีความเข้ าใจตรงกันระหว่ าง
Main Tag และ Copy Tag
7%

40%

มากที่สดุ
53%

มาก
ปานกลาง
น้ อย

รูปที่ 4.17 ความพึงพอใจต่อพนักงานและผูเ้ ข้าพักมีความเข้าใจตรงกันระหว่าง Main Tag และCopy Tag
จากผลการตอบแบบสอบถามพนักงานและผูเ้ ข้าพักมีความเข้าใจตรงกันระหว่าง Main Tag
และ Copy Tag มีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 53 มาก คิดเป็ นร้อยละ 40 และปานกลาง คิด
เป็ นร้อยละ 7 จากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 15 คน ดังภาพ ที่ 4.17
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4.5.2.7 ความคงทนของผลิตภัณฑ์
ความคงทนของผลิตภัณฑ์
8%

มากที่สดุ
46%

มาก
ปานกลาง

46%

น้ อย
น้ อยที่สดุ

รู ปที่ 4.18 ความพึงพอใจต่อความคงทนของผลิตภัณฑ์
จากผลการตอบแบบสอบถามความคงทนของผลิตภัณฑ์เดิมได้มีความพึงพอใจมาก คิดเป็ นร้อย
ละ 46 มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 46 และปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 8 จากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด
จํานวน 15 คน ดังภาพ ที่ 4.18
4.5.2.8 สามารถนําไปประยุกต์ ใช้ ในครั้งต่ อๆไป
สามารถนําไปประยุกต์ ใช้ ในครั ง้ ต่ อๆไป
27%

33%

มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง
น้ อย

40%

น้ อยที่สดุ

รู ปที่ 4.19 ความพึงพอใจของสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในครั้งต่อๆไป
จากผลการตอบแบบสอบถามสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในครั้งต่อๆไปมีความพึงพอใจมาก คิด
เป็ นร้อยละ 40 มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 27 และปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 33 จากผูต้ อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด จํานวน 15 คน ดังภาพ ที่ 4.19
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4.6 ค่ าเฉลีย่ ความพึงพอใจจากแบบสอบถาม
การแปลความหมายข้อมูลที่เป็ นค่าเฉลี่ย (Mean) ตามแนวคิดของ Likert Rating scale
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง น้อย
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มาก
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด
จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ แท็กติดกระเป๋ าป้ องกันการลืมสัมภาระ พบว่าผูท้ ี่ได้
ทําแบบสอบถามแท็กติดกระเป๋ าป้ องกันการลืมสัมภาระ มีความพึงพอใจ ดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 ค่ าเฉลีย่ ความพึงพอใจจากแบบสอบถาม
รายละเอียด

ค่ าเฉลีย่ S.D.

ระดับความพึงพอใจ

มีขนาดที่เหมาะสมต่อการใช้งาน

4.40

0.63

ชอบมาก

ความสะดวกต่อการใช้

4.40

0.63

ชอบมาก

ลดการเกิดปั ญหาลืมสัมภาระของผูเ้ ข้าพัก

3.93

1.16

ชอบมาก

สามารถเตือนผูเ้ ข้าพัก เรื่ องสัมภาระได้

3.53

1.06

ชอบมาก

พนัก งานและผูเ้ ข้า พัก มี ค วามเข้า ใจตรงกัน 4.33
ระหว่าง Main Tag และ Copy Tag
สามารถนําไปใช้ในแผนกอื่นๆ
4.47

0.82

ชอบมาก

0.64

ชอบมาก

ความคงทนของผลิตภัณฑ์

4.20

0.77

ชอบมาก

สมควรนําประยุกต์ใช้ในครั้งต่อๆไป

3.93

0.80

ชอบมาก

ระดับความพึงพอใจโดยรวม

4.15

0.38

ชอบมาก

จากตารางที่ 4.2 ผลสํารวจความพึงพอใจแท็กติดกระเป๋ าป้ องกันการลื มสัมภาระ จากการทํา
แบบสอบถามที่ได้จากทั้งสองแผนกพบว่าอยูใ่ นระดับความพึงพอใจในระดับที่ชอบมาก และมีค่าเฉลี่ย
โดยรวมเป็ น 4.15
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บทที่ 5
สรุปผลโครงงาน
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผล
ในการปฏิ บ ัติ ง านตามโครงการสหกิ จ ศึ ก ษาในแผนกยกสั ม ภาระ(Welcome
Ambassador) ณ โรงแรมดับ เบิ้ ล ยู กรุ ง เทพฯ (W Bangkok Hotel) เป็ นเวลาทั้ง หมด 4 ได้เ รี ย นรู ้
ขั้นตอนระบบงานของส่ วนหน้า ในระดับหนึ่ง ทั้งการดูแลผูเ้ ข้าพัก การเก็บรักษากระเป๋ าสัมภาระ
ของผูเ้ ข้าพัก และยังได้เรี ยนรู ้สถานที่สาํ คัญในกรุ งเทพ รวมไปถึงการเข้าใจงานของการโรงแรมมาก
ขึ้น ว่าไม่สามารถทําตัวคนเดียวหรื อแผนกเดี ยวได้ ทุกอย่างต้องเป็ นทํากันทีม มีการร่ วมมือกันทํา
เพื่อให้งานออกมามี ประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดและสร้ างภาพลักษณะให้กบั โรงแรม จากการฝึ กงาน
แผนกยกสัมภาระ (Welcome Ambassador) ทําให้ผูจ้ ดั ทํามี ขอ้ เสนอแนะเกี่ ยวกับแท็กติ ดกระเป๋ า
นอกจากนี้ ยงั เล็งเห็นว่าควรมีการปรับเปลี่ยนแท็กเพื่อลดปัญหาการลืม จึงได้ทาํ แท็กขึ้นมาใหม่และ
ทดลองใช้ เพื่อที่จะ ลดปั ญหาการลื มกระเป๋ าสัมภาระของผูเ้ ข้าพัก อีกทั้งยังช่ วยแผนกยกสัมภาระ
(Welcome Ambassador) ลงบันทึกการเก็บกระเป๋ าสัมภาระของผูเ้ ข้าพักในโรงแรม
ในการทําโครงงานแท็กติดกระเป๋ าป้ องกันการลืมสัมภาระผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การสํารวจ
โดยใช้การสํารวจในรู ปแบบของแบบสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในแผนกส่ วนหน้า
ของโรงแรมดับเบิ้ลยู กรุ งเทพฯ (W Bangkok Hotel) จํานวน 15 คน และได้ผลสรุ ปของความพึง
พอใจรวมในตารางที่ 4.2 คื อ 4.15 โดยผลความพึ ง พอใจจัด อยู่ใ นระดับ มาก จากการประเมิ น
โครงงานวิจยั พบว่าแท็กติ ดกระเป๋ าป้ องกันการลื มสัมภาระ สามารถเตือนใจผูเ้ ข้าพักว่าไม่ใ ห้ลืม
กระเป๋ าสัมภาระได้ และโครงงานนี้ สามารถนําไปใช้งานได้จริ ง อย่างไรก็ตามหัวหน้างานได้เก็บ
โครงงานนี้ไว้ เพื่อนําเสนอกับผูบ้ ริ หารแผนกต่างๆในการประยุกต์ใช้ในอนาคต
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5.2 สรุ ปผลการดําเนินงานโครงงาน
5.2.1 ปัญหาทีพ่ บของการทําโครงาน
ได้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับโครงงานจากพนักงานพี่เลี้ยงน้อย เพราะได้เข้าไปปฏิบตั ิงาน
ในช่ วงฤดูของการท่องเที่ ยว (High Season) จนทําให้พนักงานพี่เลี้ ยงและตัวผูจ้ ดั ทําเองนั้นมีเวลา
น้อยในการทําโครงงาน
5.2.2 ข้ อเสนอแนะของการทําโครงาน
ต้องสละเวลาว่างของตนเองทําโครงงานนี้ และใช้ความรู ้ ที่ได้จากการปฏิบตั ิงาน
ในแต่ละวันแทนคําปรึ กษาของพนักงานพี่เลี้ยงที่ได้มาไม่ครบ
5.3 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.3.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในการที่ได้ไปปฏิบตั ิงานสหกิจที่โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุ งเทพฯ (W Bangkok Hotel)
ในแผนกยกสัมภาระ(Welcome Ambassador) ได้เรี ยนรู ้ข้ นั ตอนการทํางานอย่างมีระบบในโรงแรม
ที่มีระดับ 5 ดาว โดยสามารถนํามาพัฒนาทักษะในกระบวนการทํางานได้ดียง่ิ ขึ้น
5.3.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ปั ญหาที่ พบระหว่างปฎิ บตั ิ ง านในช่ วงแรก คื อการสื่ อสารกับผูเ้ ข้าพักคนจี นไม่
เข้าใจเนื่ องจากการในคําพูดแตกต่างของแต่ละประเทศ และไม่ทราบสถานที่ที่ผเู ้ ข้าพักต้องการไป
ทําให้เกิดการไม่กล้าตัดสิ นใจด้วยตัวเอง
5.3.3 ข้ อเสนอแนะของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ต้องหมัน่ ฝึ กฝนนอกเวลาปฏิบตั ิงาน รวมไปถึงการพัฒนาทักษะในการทํางานและ
ในเรื่ องของการตัดสิ นใจให้ดียง่ิ ขึ้นเพื่อให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพดีข้ ึน
5.3.4 แนวทางการแก้ ไขปัญหา
1) จับใจความให้ได้ ขอให้แขกพูดอีกรอบ
2) ต้องทําตามขั้นตอนที่มีให้เสมอ ไม่วา่ จะยุง่ มากน้อยเท่าไหร่
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3) การแก้ปัญหาฉะเพาะหน้า หรื อเรี ยกให้เพื่อนร่ วมงานเข้ามาช่วยหา
4) จดบันทึกแท๊กซี่ ให้ถูกต้อง
5.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
5.4.1 ประโยชน์ ต่ออาชี พ
1) เป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับอาชีพที่ตอ้ งการจะทําในอนาคต
2) ทําให้ขา้ พเจ้ารู ้ถึงความสามารถที่มีต่องานที่จะเลือกในอนาคตได้
3) ทําให้รู้ถึงข้อดี และข้อเสี ยของเรา จะทําให้สามารถเลือกอาชี พที่เหมาะสมกับ
ตัวข้าพเจ้าเองได้ หรื อถ้าต้องการที่จะทําเกี่ยวกับโรงแรมก็จะทําให้ขา้ พเจ้ารู ้ได้
ว่าจะปรับปรุ งส่ วนของข้อเสี ยอย่างไร
4) เป็ นการฝึ กแก้ปัญหาที่ดี เพราะเมื่อเราไปทํางานจะเจอกับปั ญหาที่ใหญ่กว่านี้
ในการฝึ กงานนี้ เป็ นตัวช่วยให้เรารับมือกับปั ญหาที่จะมาพร้ อมกับอาชี พที่จะ
ทํา
5.4.2 ประโยชน์ ต่อการทํางานในอนาคต
1) ถ้าเราจะทําเกี่ ยวกับอาชี พด้านโรงแรมจะทําให้ขา้ พเจ้าได้เปรี ยบกว่าคนอื่น
เนื่ องจากเรามี ป ระสบการณ์ ใ นการทํา งานมาก่ อน จึ ง ทํา ให้ข ้า พเจ้า มี ความ
มัน่ ใจกว่าคนที่ไม่มีประสบการณ์ทาํ งานด้านนี้มาก่อน
2) ข้าพเจ้าสามารถนําความรู้ที่ได้จากการฝึ กงานหาต่อยอดในอนาคตเพื่อที่จะทํา
ให้ขา้ พเจ้ามีความก้าวหน้าในอนาคต
3) เนื่ องจากแผนกที่ฝึกงานต้องพบเจอกับแผนกในโรงแรมเป็ นจํานวนมาก ทํา
ให้สามารถที่จะเรี ยนรู ้เพื่อนําไปใช้ในอนาคตได้ดว้ ย
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
เรื่ อง แท็กติดกระเป๋าป้องกันการลืมสัมภาระ
(The Luggage Tag for Preventing Lost Luggage)
คําชีแ้ จง : แบบสอบถามนี ้ จัดทําขึ ้นเพื่อรวบรวมข้ อมูลในการทําโครงงานการแก้ ไขปั ญหา
ผู้เข้ าพักลืมสัมภาระของแผนกยกกระเป๋ า (Welcome Ambassador) เพื่อการประกอบ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม
โปรดใส่เครื่ องหมาย ลงในช่อง ที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สดุ
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. เพศ

1) ชาย

2. อายุ

1) ตํ่ากว่า 20 ปี

2) หญิง
3) 31 – 40 ปี

2) 21 - 30 ปี

4) 41 ปี ขึ ้นไป
3. แผนกงาน ....................................................

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่ อแท็กติดกระเป๋าป้องกันการลืมสัมภาระ
ข้ อ
1.มีขนาดที่เหมาะสมต่อการใช้ งาน
2.ความสะดวกต่อการใช้

ระดับความพึงพอใจ
5

4

3

2

1

3.ลดการเกิดปั ญหาลืมสัมภาระของผู้เข้ าพัก
4.สามารถเตือนผู้เข้ าพัก เรื่ องสัมภาระได้
5.สามารถนําไปใช้ ในแผนกอื่นๆ
6.พนักงานและผู้เข้ าพัก มีความเข้ าใจตรงกัน ระหว่าง
Main Tag และ Copied Tag
7.ความคงทนของผลิตภัณฑ์
8.สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในครัง้ ต่อๆไป

ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะ
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

ภาคผนวก ข
รู ปภาพขณะปฏิบัตงิ านสหกิจ

1) นายไวกูณฐ์ ไตรยโชติ

นําสัมภาระไปส่ งที่หอ้ งแขก

นําสัมภาระที่แขกฝากมาให้แขก และเรี ยกแท็กซี่ ให้กบั แขก

นําสัมภาระคืนให้กบั แขก

นํากระเป๋ าสัมภาระมาเก็บในห้องเก็บของ

ภาคผนวก ค
แบบสั มภาษณ์

แบบสั มภาษณ์
นักศึกษา : หลังจากที่นาํ ไปทดลองใช้กบั ผูเ้ ข้าพักแล้วมีผลอย่างไรบ้าง?
พนัก งาน : มี ค วามรู ้ สึ ก ว่า ผูเ้ ข้าพักให้ค วามสําคัญในระดับ นึ ง และพนัก งานไม่ ต้องยํ้าเตื อนในเรื่ อง
กระเป๋ าสัมภาระของผูเ้ ข้าพัก บ่อยๆครั้ง
นักศึกษา : สามารถนําไปทดแทนผลิตภัณฑ์อนั เดิมได้หรื อไม่?
พนักงาน : สามารถทดแทนได้ เพราะเห็นผูเ้ ข้าพักเข้าใจการแท็กตัวใหม่มากกว่าแท็กตัวเดิมทําให้ง่ายต่อ
การใช้งาน
จากบทสัมภาษณ์ทางพนักงานพี่เลี้ ยงรู้สึกพึงพอใจต่อตัวโครงงานแท็กติดกระเป๋ าป้ องกันการ
ลืมสัมภาระของทางผูจ้ ดั ทํา โดยการชมเรื่ องความคิด มีการเริ่ มคิดหาวิธีลดปั ญหาลืมสัมภาระ และลด
การว่าตําหนิ โรงแรมหรื อพนักงาน แต่ทางพนักงานพี่เลี้ยงยังการต้องความโดดเด่นของแท็กตัวนี้ จึงเลย
ขอเก็ บ โครงงานแท็ ก ติ ด กระเป๋ าป้ องกัน การลื ม สั ม ภาระของทางผูจ้ ัด ทํา ไว้ก่ อ น เพื่ อ พัฒ นาหรื อ
ประยุกต์ใช้ในครั้งต่อๆไป

….……………………. พนักงานที่ปรึ กษา
(นายพงศกร ชูชยั เจริ ญกิจ)

ภาคผนวก ง
บทความวิชาการ

แท็กติดกระเป๋ าป้องกันการลืมสั มภาระ
(The Luggage Tag for Preventing Lost Luggage)
ไวกูณฐ์ ไตรยโชติ
ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
235 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ. 10160
E-mail: vaikul.tra@siam.edu

บทคัดย่ อ
โรงแรมดั บ เบิ้ ล ยู ก รุ งเทพ ฯ (W
Bangkok Hotel) เป็ นโรงแรมระดับ 5 ดาว มี ผู ้
เข้าพักเป็ นจํานวนมาก ทําให้เกิดการบริ การอยู่
ตลอด ซึ่ งทางผูจ้ ดั ทําได้เข้าไปฝึ กปฏิบตั ิงานใน
แผนกยกสัมภาระ (Welcome Ambassador) จาก
การฝึ กงานผูจ้ ดั ทําได้เล็งเห็ นว่ามีเหตุการณ์ท่ีผู ้
เข้าพักนั้นลื มสัมภาระของตนเองไว้ที่โรงแรม
ดังนั้นจึ งได้มีความคิ ดที่ จะทํา แท็ก ติ ดกระเป๋ า
ตัวใหม่ข้ ึ นเพื่ อช่ วยลดปั ญหาการลื ม สัม ภาระ
ของผูเ้ ข้าพัก โดยมีการนําแท็กตัวเก่าที่ใช้อยู่น้ นั
มาปรับเปลี่ยน เพื่อลดปั ญหาการลืมสัมภาระ
เพื่อให้ทราบถึ งผลของโครงงานแท็ก
ติดกระเป๋ าป้ องกันการลืมสัมภาระ ทางผูจ้ ดั ทํา
ได้มีการแจกแบบสอบถามให้กบั พนักงานใน
โรงแรมและผู ้เ ข้า พัก ในโรงแรม เพื่ อ ทํา ให้

ทราบถึ งความพึงพอใจที่ มีต่อแท็กติ ดกระเป๋ า
จํานวน 15 ชุด ผลของแบบสอบถามโดยรวมได้
ค่าเฉลี่ยเป็ น 4.15 อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก โดย
แท็กติดกระเป๋ าป้ องกันการลืมสัมภาระ มีขนาด
และความสะดวกในการใช้ ป ฏิ บ ัติ ง านจริ ง
อย่ า งไรก็ ต าม หั ว หน้ า งานของแผนกยก
สัมภาระได้เก็บตัวอย่างและข้อเสนอนี้ ไว้ เพื่อ
ประยุกต์ใช้จริ งในอนาคต
คํา สํ า คัญ : แท็ ก ติ ด กระเป๋ าป้ องกัน การลื ม
สัมภาระ
ABTRACT
W Bangkok Hotel is a five-star hotel
with a large number of guests. This requires
guest services throughout their stay. As a
result, the organizer had practiced in Welcome
Ambassador Department at this hotel. From the

apprenticeship, the organizer had remarked the
problem of forgetting luggage by guests who
stayed in the hotel. Therefore, the organizer
had an idea to make new luggage tags by
modifying old luggage tags to reduce the
problem of forgetting luggage.
In order to study the results of the
project of the luggage tag for preventing lost
luggage, the organizer has distributed
questionnaires to hotel staffs and guests in the
hotel in order to study the satisfaction with 15
sets of luggage tags. The overall results of the
questionnaires represented a mean of 4.15 with
a very satisfied level of satisfaction. The results
indicated that the luggage tag for preventing
lost luggage had a proper size and ease of actual
usage. However, the supervisor of Welcome
Ambassador Department has collected these
samples and noted the suggestion to be applied
practically in the future.
Keywords: The luggage tag for preventing lost
luggage.

ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
เ นื่ อ ง จ า ก ท า ง โ ร ง แ ร ม ดั บ เ บิ้ ล ยู
กรุ ง เทพฯ (W Bangkok Hotel) เป็ นโรงแรมมี
ชื่ อ เสี ยงดั ง ระดั บ ห้ า ดาว จึ ง มี ผู ้เ ข้ า พัก เป็ น
จํา นวนมาก ทํา ให้มี ลู ก ค้า เข้า มาใช้บ ริ ก ารอยู่
ต ล อ ด เ พ ร า ะ ฉ ะ นั้ น แ ผ น ก ย ก สั ม ภ า ร ะ
(Welcome Ambassador) ควรต้องมีความพร้อม
ในการรับมือกับผูเ้ ข้าพักแต่ละคน ในแต่ละวัน
จะมีผเู ้ ข้าพักเข้ามาฝากสัมภาระเป็ นจํานวนมาก
ไม่ว่าจะลู กค้าที่ พกั กับทางโรงแรม (In House
Guest) หรื อ ลู ก ค้า จากงานต่ า งๆในโรงแรม
(Event Guest) แผนกยกสั ม ภาระ (Welcome
Ambassador) เลยต้ อ งมี ค วามละเอี ย ดอ่ อ น
ความแม่ น ยํา และมี คุ ณ ภาพมากที่ สุ ด เพราะ
แผนกยกสัมภาระ (Welcome Ambassador) เป็ น
คนแรกและคนสุ ด ท้า ยที่ ผู ้เ ข้า พัก หรื อ ลู ก ค้า
ต่างๆของโรงแรมจะได้พบเจอตอนเข้ามาและ
อ อ ก โ ร ง แ ร ม ทํ า ใ ห้ แ ผ น ก ย ก สั ม ภ า ร ะ
(Welcome Ambassador) ต้องมีการเตรี ยมพร้อม
อยู่ตลอด ทําให้ในแต่ละวันหัวหน้างานแผนก
ย ก สั ม ภ า ร ะ ( Welcome Ambassador Team
Lead) จะมีการวางแผน เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาด
น้อยที่ สุด รวมไปถึ งงานที่ เข้ามาในแต่ละช่ วง
ได้ผ่า นไปได้อย่า งราบรื่ น และมี คุ ณภาพตรง

ตามมาตรฐานโรงแรมดับเบิ้ลยู กรุ งเทพฯ (W
Bangkok Hotel)
ทางผูจ้ ดั ทําโครงงาน ได้ใช้เหตุการณ์ที่
เคยเกิ ด ขึ้ นจริ งมาวิ เ คราะห์ นํา มาปรั บ ปรุ ง
ประสิ ท ธิ ภาพในการทํา งานให้ไ ด้มากขึ้ น ซึ่ ง
เหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ นนั้ นคื อ ผู ้ เ ข้ า พั ก ลื ม
สั ม ภาระของตนเองไว้ที่ โ รงแรมดั บ เบิ้ ล ยู
กรุ งเทพฯ (W Bangkok Hotel) แล้วขึ้นรถแท็กซี่
ไปสนามบิ นสุ วรรณภู มิ และมารู ้ ตวั ภายหลัง
ต อ น ที่ ต น นั้ น อ ยู่ ที่ ส น า ม บิ น สุ ว ร ร ณภู มิ
เรี ย บร้ อยแล้ว ณ เวลานั้นได้เกิ ดความสั บ สน
และเข้าใจกันผิดระหว่างพนักงานยกสัมภาระ
(Welcome Ambassador) กับ พนัก งานต้อ นรั บ
(Welcome) ว่า สั ม ภาระเหล่ า นั้นเป็ นของใคร
มาจากที่ ไ หน หรื อผูเ้ ข้า พัก คนไหนลื ม เอาไว้
และพนักงานคนไหนที่เป็ นคนรั บมาจากผูเ้ ข้า
พั ก ที่ ลื มสั ม ภาระ ทั น ใ ดนั้ นทางผู ้ จ ั ด ทํ า
โครงงานจึ ง คิ ด วิ เ คราะหาวิ ธี ป้ องกั น และ
เตื อนใจผูเ้ ข้าพักโดย การทําแท็กที่ มีหน้าหลัก
(Main Tag) และตัวก๊อบปี้ แท็ก (Copy Tag) ไว้
ในใบเดี ยวกัน ซึ่ งตัวหน้าหลักของแท็ก (Main
Tag) นั้ น จ ะ เ ก็ บ ที่ พ นั ก ง า น ย ก สั ม ภ า ร ะ
(Welcome Ambassador) เพื่อให้เป็ นการบันทึก
ว่ า ผู ้ เ ข้ า พั ก นั้ นได้ เ อาสั ม ภาระจากเราไป
เรี ย บร้ อ ยแล้ว สํ า หรั บ ตัว ก๊ อ บปี้ แท็ ก (Copy
Tag) จะส่ งกลับให้กบั ผูเ้ ข้าพัก เมื่อผูเ้ ข้าพักนั้น
มารั บสัมภาระและยืนตัวแท็กจริ ง (Main Tag)

ให้ ก ับ ทางแผนกยกสั ม ภาระ ตัว ก๊ อ บปี้ แท็ ก
(Copy Tag) จะทําหน้าที่ในการเตือนผูเ้ ข้าพักว่า
ได้ เ อาสั ม ภาระจากทางแผนกยกสั ม ภาระ
( Welcome Ambassador) ไ ป เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว
นอกจากนี้ยงั เป็ นการเตือนใจของผูเ้ ข้าพักไปใน
ตัวว่าไม่ลืมสัมภาระตนเองไว้ท่ีไหน
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1) เพื่อให้ผูเ้ ข้าพักรั บรู ้ ว่าได้เอาสัม ภาระ
จากแผนกยกสั ม ภาระ (Welcome
Ambassador) ไปแล้ว
2) เพื่อลดปั ญหาการลื มกระเป๋ าสัมภาระ
ของผูเ้ ข้าพักเอง
3) เป็ นการเก็บบันทึกที่รวดเร็ วของแผนก
ยกสัมภาระ (Welcome Ambassador)
4) เพื่ อเตื อนใจของผูเ้ ข้า พัก ในเรื่ องของ
กระเป๋ าสัมภาระของตัวเอง
ขอบเขตของโครงงาน
1) ขอบเขตด้านพื้นที่
โรงแรมดับ เบิ้ ล ยู กรุ ง เทพฯ (W
Bangkok Hotel)
2) ขอบเขตด้านเวลา
วันที่ 20 สิ งหาคม พ. ศ. 2561 ถึง
วันที่ 7 ธันวาคม 25561

3) ขอบเขตด้ า นประชากรและกลุ่ ม
ตัวอย่าง
ลู ก ค้า คนไทยกและผูป้ ฏิ บ ัติ ง าน
จริ งในส่ วนของแผนกยกสัมภาระ
(Welcome Ambassador)
4) ขอบเขตด้านข้อมูล
การสอบถามข้อมูลจากพนักงานที่
โรงแรม
การสื บค้นข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ต
การสื บค้นจากหนังสื อ บทความ
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1) ทําให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยลงของ
แผนกยกสัมภาระ (Welcome
Ambassador)
2) เพิ่มความรวดเร็ วในการจดบันทึกของ
แผนกยกสัมภาระ (Welcome
Ambassador)
3) เตือนใจผูเ้ ข้าพักได้ โดยที่พนักงานไม่
ต้องถามหลายๆ ครั้งจนดูน่ารําคาญ
รายละเอียดโครงงาน
โครงงานเรื่ องแท็กติ ดกระเป๋ าป้ องกัน
การลื ม สั ม ภาระมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ช่ ว ยลด
ปั ญหาผูเ้ ข้าพักลืมกระเป๋ าสัมภาระตัวเอง ในตัว

แท็กติดกระเป๋ าป้ องกันการลืมสัมภาระนั้นจะมี
หน้าหลัก และตัวก๊อปปี้ อยูใ่ นใบเดียวกัน ซึ่ งตัว
หน้ า หลั ก ของแท็ ก (Main Tag) นั้ นมี ห น้ า ที่
จัด เก็ บ ไว้ที่ พ นัก งานยกสั ม ภาระ (Welcome
Ambassador) เพื่อให้เป็ นการบันทึกว่าผูเ้ ข้าพัก
นั้ น ได้ เ อาสั ม ภาระจากเราไปเรี ยบร้ อ ยแล้ว
สํ า หรั บ ตั ว ก๊ อ บปี้ แท็ ก (Copy Tag) จะถู ก
ส่ ง กลับ ให้ก ับ ผูเ้ ข้า พัก เมื่ อผูเ้ ข้า พัก นั้น มารั บ
สัมภาระและยืนตัวแท็กจริ ง (Main Tag) ให้กบั
ทางแผนกยกสั ม ภาระ ตัว ก๊ อ บปี้ แท็ ก (Copy
Tag) จะทําหน้าที่ในการเตือนผูเ้ ข้าพักว่าได้เอา
สัมภาระจากทางแผนกยกสัมภาระ (Welcome
Ambassador) ไปเรี ยบร้อยแล้ว
อุปกรณ์ ในการทําแท็กติดกระเป๋ าป้องกันการลืม
สั มภาระ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

กระดาษแข็ง
เทปกาว (Sticky Tape)
กรรไกร
กระดาษกาวสองหน้า
ลูกกลิ้งทํารอยปรุ
คอมพิวเตอร์
เครื่ องปริ้ น

ขั้นตอนการทําแท็กติดกระเป๋ าป้องกันการลืม
สั มภาระ

4)

พิมพ์ออกมาแล้วทําการตัดตามเส้น

1) สแกนแท็กตัวเก่าเข้าโปรแกรม
Microsoft Word
5) ทําการตัดกระดาษกาว2หน้าและติดไว้
บนหั ว มุ ม ของแท็ ก ยาวณหภู มิ ไ ขถั่ว
เหลื อ งเย็น ลงแล้ว จึ ง ใส่ น้ ํามัน หอม
ละเหยลงไป
2) ใส่ หมายเลขแท็กและคําว่า Main โดย
ไปที่คาํ สั่ง Insert และกด WordArt ใน
ช่องของ Text

3) นําทําแท็กก๊อปปี้ โดยการสแกนแท็ก
ตัว เก่ า เข้า โปรแกรม Microsoft Word
และใส่ ห มายเลขแท็ ก พร้ อ มใส่ ค าํ ว่า
Copy โดยไปที่ ค ํา สั่ ง Insert และกด
WordArt ในช่องของ Text

6) นํา นํา แท็ ก ก๊ อ ปปี้ มาติ ด กับ แท็ ก หลัก
โดยใช้เทปกาวติ ดไว้บนสุ ดของแท็ก
ก๊อปปี้ ตัวไขมาเทลงในภาชนะที่เตรี ยม
ไว้

7) ใช้ลูกกลิ้งทํารอยปรุ ตามเส้น

สรุปผล
จ า ก ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น แ ผ น ก ย ก
สัมภาระ (Welcome Ambassador) ทําให้ผจู ้ ดั ทํา

มี ข ้ อ เสนอแนะเกี่ ยวกั บ แท็ ก ติ ดกระ เป๋ า
นอกจากนี้ ยงั เล็งเห็ นว่าควรมี การปรั บเปลี่ ย น
แท็กเพื่อลดปั ญหาการลื ม จึ งได้ทาํ แท็กขึ้ นมา
ใหม่และทดลองใช้ เพื่อที่จะ ลดปั ญหาการลื ม
กระเป๋ าสั ม ภาระของผู ้เ ข้า พัก อี ก ทั้ง ยัง ช่ ว ย
แผนกยกสั ม ภาระลงบัน ทึ ก การเก็ บ กระเป๋ า
สัมภาระของผูเ้ ข้าพักในโรงแรม
ในการทํา โครงงานแท็ ก ติ ด
กระเป๋ าป้ องกันการลื ม สั ม ภาระผูจ้ ดั ทํา ได้ท าํ
การสํ า รวจโดยใช้ก ารสํา รวจในรู ป แบบของ
แบบสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง
ในแผนกส่ วนหน้ า ของโรงแรมดั บ เบิ้ ล ยู
กรุ งเทพฯ จํานวน 15 คน และได้ผลสรุ ปของ
ความพึ ง พอใจรวม คื อ 4.15 โดยผลความพึ ง
พอใจจัด อยู่ ใ นระดับ มาก จากการประเมิ น
โครงงานวิจยั พบว่าแท็กติดกระเป๋ าป้ องกันการ
ลื มสัมภาระ สามารถเตื อนใจผูเ้ ข้าพักว่าไม่ให้
ลืมกระเป๋ าสัมภาระได้ และโครงงานนี้ สามารถ
นําไปใช้งานได้จริ ง อย่างไรก็ตามหัวหน้างาน
ได้เก็บโครงงานนี้ ไว้ เพื่อนําเสนอกับผูบ้ ริ หาร
แผนกต่างๆในการประยุกต์ใช้ในอนาคต
ข้ อ เสนอแนะของการทํ า โครงานและสหกิ จ
ศึกษา
ต้ อ งส ล ะ เวล าว่ า งของตนเองทํ า
โครงงานนี้ และใช้ ค วามรู ้ ที่ ไ ด้ จ ากการ

ปฏิ บ ัติ ง านในแต่ ล ะวัน แทนคํา ปรึ กษาของ
พนักงานพี่เลี้ยงที่ได้มาไม่ครบ
ต้องหมัน่ ฝึ กฝนนอกเวลาปฏิบตั ิงาน รวมไปถึง
การพัฒนาทักษะในการทํางานและในเรื่ องของ
การตัดสิ นใจให้ดีย่งิ ขึ้นเพื่อให้การปฏิบตั ิงานมี
ประสิ ทธิ ภาพดีข้ ึน
กิตติกรรมประกาศ
การที่ ผู ้ จ ั ด ทํ า ได้ ม าปฏิ บ ั ติ ง านใน
โครงการสหกิ จ ศึ ก ษา ณ โรงแรมดับ เบิ้ ล ยู
กรุ ง เทพฯ (W Bangkok Hotel) ตั้ง แต่วนั ที่ 20
สิ งหาคม 2561 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ส่ งผล
ให้ผจู ้ ดั ทําได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆ
ที่มีค่ามากมาย สําหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบับ
นี้ สํ า เร็ จ ลงได้ ด้ ว ยดี จ ากความร่ วมมื อ และ
สนับสนุนจากหลายฝ่ าย
ผู้ จั ด ทํ า ขอขอบพระคุ ณ ผู้ ที่ มี ส่ ว น
เกี่ ยวข้ องทุกท่านที่ มีส่วนร่ วมในการให้ ข้ อมูล
และเป็ นที่ปรึ กษาในการทํารายงานฉบับนี จ้ น
เสร็ จ สมบู ร ณ์ ตลอดจนให้ การดู แ ลและให้
ความเข้ า ใจกั บ ชี วิ ต ของการทางานจริ ง ซึ่ ง
ผู้จดั ทํา ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี ้
ด้ วย
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ภาคผนวก จ
โปสเตอร์

แท็กติดกระเป๋ าป้ องกันการลืมสั มภาระ
บทคัดย่ อ
โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุ งเทพฯ (W Bangkok Hotel) เป็ นโรงแรมระดับ 5
ดาว มีผเู้ ข้าพักเป็ นจํานวนมาก ทําให้เกิดการบริ การอยูต่ ลอด ซึ่งทาง
ผูจ้ ดั ทําได้เข้าไปฝึ กปฏิบตั ิงานในแผนกยกสัมภาระ (Welcome
Ambassador) จากการฝึ กงานผูจ้ ดั ทําได้เล็งเห็นว่ามีเหตุการณ์ที่ผเู้ ข้าพักนั้น
ลืมสัมภาระของตนเองไว้ที่โรงแรม ดังนั้นจึงได้มีความคิดที่จะทําแท็กติด
กระเป๋ าตัวใหม่ข้ ึนเพื่อช่วยลดปั ญหาการลืมสัมภาระของผูเ้ ข้าพัก โดยมี
การนําแท็กตัวเก่าที่ใช้อยูน่ ้ นั มาปรับเปลี่ยน เพื่อลดปัญหาการลืมสัมภาระ

รายละเอียดโครงงาน
โครงงานเรื่ องแท็ ก ติ ด กระเป๋ าป้ องกั น การลื ม สั ม ภาระมี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดปั ญหาผูเ้ ข้าพักลืมกระเป๋ าสัมภาระตัวเอง ในตัวแท็ก
ติดกระเป๋ าป้ องกันการลืมสัมภาระนั้นจะมีหน้าหลัก และตัวก๊อปปี้ อยูใ่ นใบ
เดี ย วกั น ซึ่ งตัว หน้ า หลัก ของแท็ ก (Main Tag) นั้ นมี ห น้ า ที่ จัด เก็ บ ไว้ที่
พนักงานยกสัมภาระ (Welcome Ambassador) เพื่อให้เป็ นการบันทึกว่าผูเ้ ข้า
พักนั้นได้เอาสัมภาระจากเราไปเรี ยบร้อยแล้ว สําหรับตัวก๊อบปี้ แท็ก (Copy
Tag) จะถูกส่งกลับให้กบั ผูเ้ ข้าพัก เพื่อให้เป็ นการเตือนใจผูเ้ ข้าพักไปในตัว ว่า

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงานแท็กติดกระเป๋ าป้ องกันการลืม
1) เมื่ อ ผูเ้ ข้า พัก ต้อ งการฝากกระเป๋ าสั ม ภาระ ทางพนัก งานยกสั ม ภาระ
สัมภาระ ทางผูจ้ ดั ทําได้มีการแจกแบบสอบถามให้กบั พนักงานในโรงแรม
(Welcome Ambassador) จะขอรายละเอียดของผูเ้ ข้าพัก และทําการจดลง
และผูเ้ ข้าพักในโรงแรม เพื่อทําให้ทราบถึงความพึงพอใจที่มีต่อแท็กติด
ในแท็ก
กระเป๋ าจํานวน 15 ชุด ผลของแบบสอบถามโดยรวมได้ค่าเฉลี่ยเป็ น 4.15
2) เมื่อ พนัก งานยกสั มภาระ (Welcome Ambassador) ได้แ ท็กหลัก (Main
อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก โดยแท็กติดกระเป๋ าป้ องกันการลืมสัมภาระ มี
Tag) มาแล้วจะมาเสี ยบกับ เหล็กเสี ยบบิล และบันทึกกระเป๋ าออกจาก
ขนาดและความสะดวกในการใช้ปฏิบตั ิงานจริ ง อย่างไรก็ตาม หัวหน้า
ห้องเก็บของ
งานของแผนกยกสัมภาระได้เก็บตัวอย่างและข้อเสนอนี้ไว้ เพื่อ
3) พนัก งานยกสั ม ภาระ (Welcome Ambassador) จะดึ ง แท็ก ยาวที่ ติดกับ
ประยุกต์ใช้จริ งในอนาคต
กระเป๋ าสัมภาระของผูเ้ ข้าพักไว้ออก และฉี กตัวแท็กก๊อปปี้ (Copy Tag)
คําสําคัญ : แท็กติดกระเป๋ าป้ องกันการลืมสัมภาระ
ให้กบั ผูเ้ ข้าพัก
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1) เพื่อให้ผเู้ ข้าพักรับรู้วา่ ได้เอาสัมภาระจากแผนกยกสัมภาระ
(Welcome Ambassador) ไปแล้ว
2) เพื่อลดปัญหาการลืมกระเป๋ าสัมภาระของผูเ้ ข้าพักเอง
3) เป็ นการเก็บบันทึกที่รวดเร็ วของแผนกยกสัมภาระ (Welcome
Ambassador)

สรุปผล

จากการประเมิ น โครงงานวิ จ ัย โดยการสํ า รวจความพึ ง พอใจจาก
แบบสอบถาม ได้ผลสรุ ปของความพึงพอใจรวม คือ 4.15 โดยผลความพึงพอใจจัด
อยู่ในระดับมาก จากการประเมินโครงงานวิจยั พบว่าแท็กติดกระเป๋ าป้ องกันการ
ลืมสัมภาระ สามารถเตือนใจผูเ้ ข้าพักว่าไม่ให้ลืมกระเป๋ าสัมภาระได้ และโครงงาน
นี้ สามารถนําไปใช้งานได้จริ ง อย่างไรก็ตามหัวหน้างานได้เก็บโครงงานนี้ ไว้ เพื่อ
4) เพื่อเตือนใจของผูเ้ ข้าพักในเรื่ องของกระเป๋ าสัมภาระของตัวเอง นําเสนอกับผูบ้ ริ หารแผนกต่างๆในการประยุกต์ใช้ในอนาคต
ประโยชน์ ที่ได้รับ
1) ทําให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยลงของแผนกยกสัมภาระ
(Welcome Ambassador)
2) เพิ่มความรวดเร็ วในการจดบันทึกของแผนกยกสัมภาระ
(Welcome Ambassador)
3) เตือนใจผูเ้ ข้าพักได้ตลอด

นายไวกูณฐ์ ไตรยโชติ
ภาควิชาการโรงแรมและการท่ องเที่ยว
มหาวิทยาลัยสยาม
อาจารย์ ที่ปรึกษา
อาจารย์ นันทินี ทองอร
พนักงานที่ปรึกษา
นายพงศกร ชูชัยเจริญกิจ
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