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บทคดัย่อ 

โรงแรมดบัเบิ้ลย ูกรุงเทพฯ (W Bangkok Hotel) เป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว มีผูเ้ขา้พกัเป็นจาํนวน

มาก ทาํให้เกิดการบริการอยูต่ลอด ซ่ึงทางผูจ้ดัทาํไดเ้ขา้ไปปฏิบติังานในแผนกยกสัมภาระ (Welcome 

Ambassador) จากการฝึกงานผูจ้ดัทาํไดเ้ล็งเห็นว่ามีเหตุการณ์ท่ีผูเ้ขา้พกันั้นลืมสัมภาระของตนเองไวท่ี้

โรงแรม ดงันั้นจึงไดมี้ความคิดท่ีจะทาํแทก็ติดกระเป๋าตวัใหม่ข้ึนเพื่อช่วยลดปัญหาการลืมสัมภาระของผู ้

เขา้พกั โดยมีการนาํแทก็ตวัเก่าท่ีใชอ้ยูน่ั้นมาปรับเปล่ียน เพื่อลดปัญหาการลืมสัมภาระ 

เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงานแท็กติดกระเป๋าป้องกนัการลืมสัมภาระ ทางผูจ้ดัทาํไดมี้การ

แจกแบบสอบถามใหก้บัพนกังานในโรงแรมและผูเ้ขา้พกัในโรงแรม เพื่อทาํใหท้ราบถึงความพึงพอใจท่ี

มีต่อแท็กติดกระเป๋าจาํนวน 15 ชุด ผลของแบบสอบถามโดยรวมไดค้่าเฉล่ียเป็น 4.15 อยู่ในระดบัพึง

พอใจมาก โดยแทก็ติดกระเป๋าป้องกนัการลืมสัมภาระ มีขนาดและความสะดวกในการใชป้ฏิบติังานจริง 

อยา่งไรก็ตาม หวัหนา้งานของแผนกยกสัมภาระไดเ้ก็บตวัอยา่งและขอ้เสนอน้ีไว ้เพื่อประยกุตใ์ชจ้ริงใน

อนาคต 
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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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บทที ่1 

บทนํา 

1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

เน่ืองจากทางโรงแรมดบัเบิ้ลยู กรุงเทพฯ (W Bangkok Hotel) เป็นโรงแรมมีช่ือเสียงดัง

ระดบัหา้ดาว จึงมีผูเ้ขา้พกัเป็นจาํนวนมาก ทาํใหมี้ลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการอยูต่ลอด เพราะฉะนั้นแผนก

ยกสัมภาระ(Welcome Ambassador) ควรตอ้งมีความพร้อมในการรับมือกบัผูเ้ขา้พกัแต่ละคน ในแต่

ละวนัจะมีผูเ้ขา้พกัเขา้มาฝากสัมภาระเป็นจาํนวนมาก ไม่วา่จะลูกคา้ท่ีพกักบัทางโรงแรม (In House 

Guest) หรือ ลูกค้าจากงานต่างๆในโรง แรม (Event Guest) แผนกยกสัมภาระ  (Welcome 

Ambassador) เลยตอ้งมีความละเอียดอ่อน ความแม่นยาํ และมีคุณภาพมากท่ีสุด เพราะแผนกยก

สัมภาระ (Welcome Ambassador) เป็นคนแรกและคนสุดทา้ยท่ีผูเ้ขา้พกัหรือลูกคา้ต่างๆของโรงแรม

จะไดพ้บเจอตอนเขา้มาและออกโรงแรม ทาํให้แผนกยกสัมภาระ (Welcome Ambassador) ตอ้งมี

การเตรียมพร้อมอยูต่ลอด ทาํให้ในแต่ละวนัหวัหนา้งานแผนกยกสัมภาระ (Welcome Ambassador 

Team Lead) จะมีการวางแผน เพื่อให้เกิดขอ้ผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด รวมไปถึงงานท่ีเขา้มาในแต่ละช่วง

ไดผ้า่นไปไดอ้ยา่งราบร่ืน และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานโรงแรมดบัเบิ้ลย ูกรุงเทพฯ (W Bangkok 

Hotel) 

ทางผู ้จ ัดทําโครงงาน ได้ใช้เหตุการณ์ท่ีเคยเกิดข้ึนจริงมาวิเคราะห์ นํามาปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการทาํงานให้ไดม้ากข้ึน ซ่ึงเหตุการณ์ท่ีไดเ้กิดข้ึนนั้นคือ ผูเ้ขา้พกัลืมสัมภาระของ

ตนเองไวท่ี้โรงแรมดบัเบิ้ลยู กรุงเทพฯ (W Bangkok Hotel) แลว้ข้ึนรถแท็กซ่ีไปสนามบินสุวรรณ

ภูมิ และมารู้ตวัภายหลงัตอนท่ีตนนั้นอยูท่ี่สนามบินสุวรรณภูมิเรียบร้อยแลว้ ณ เวลานั้นไดเ้กิดความ

สับสน และเขา้ใจกนัผิดระหวา่งพนกังานยกสัมภาระ (Welcome Ambassador) กบัพนกังานตอ้นรับ 

(Welcome)  ว่าสัมภาระเหล่านั้นเป็นของใคร มาจากท่ีไหน หรือผูเ้ขา้พกัคนไหนลืมเอาไว ้และ

พนกังานคนไหนท่ีเป็นคนรับมาจากผูเ้ขา้พกัท่ีลืมสัมภาระ ทนัใดนั้นทางผูจ้ดัทาํโครงงานจึงคิดวิ

เคราะหาวิธีป้องกนัและเตือนใจผูเ้ขา้พกัโดย การทาํแท็กท่ีมีหน้าหลกั (Main Tag) และตวัก๊อบป้ี

แท็ก (Copy Tag) ไวใ้นใบเดียวกนั ซ่ึงตวัหน้าหลกัของแท็ก (Main Tag) นั้นจะเก็บท่ีพนักงานยก

สัมภาระ (Welcome Ambassador) เพื่อให้เป็นการบนัทึกว่าผูเ้ขา้พกันั้นได้เอาสัมภาระจากเราไป

เรียบร้อยแล้ว สําหรับตวัก๊อบป้ีแท็ก (Copy Tag) จะส่งกลบัให้กบัผูเ้ขา้พกั เม่ือผูเ้ขา้พกันั้นมารับ

สัมภาระและยืนตวัแทก็จริง (Main Tag) ให้กบัทางแผนกยกสมัภาระ ตวัก๊อบป้ีแท็ก (Copy Tag) จะ

ทาํหนา้ท่ีในการเตือนผูเ้ขา้พกัวา่ไดเ้อาสัมภาระจากทางแผนกยกสัมภาระ (Welcome Ambassador) 
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ไปเรียบร้อยแลว้ นอกจากน้ียงัเป็นการเตือนใจของผูเ้ขา้พกัไปในตวัว่าไม่ลืมสัมภาระตนเองไวท่ี้

ไหน 

1.2  วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื่อให้ผูเ้ขา้พกัรับรู้วา่ไดเ้อาสัมภาระจากแผนกยกสัมภาระ (Welcome Ambassador) 

ไปแลว้  

1.2.2 เพื่อลดปัญหาการลืมกระเป๋าสัมภาระของผูเ้ขา้พกัเอง 

1.2.3 เพื่อช่วยเก็บบนัทึกท่ีรวดเร็วของแผนกยกสัมภาระ (Welcome Ambassador) 

1.2.4 เพื่อเตือนใจของผูเ้ขา้พกัในเร่ืองของกระเป๋าสัมภาระของตวัเอง 

1.3  ขอบเขตของโครงงาน 

 1.3.1ขอบเขตด้านพืน้ที ่

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการทาํโครงงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ี ผูจ้ดัทาํไดด้าํเนินการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล ณ โรงแรมดบัเบิ้ลย ูกรุงเทพฯ (W Bangkok Hotel) 

1.3.2 ขอบเขตด้านเวลา 

การทาํโครงงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ี ผูจ้ดัทาํได้ดาํเนินการในระหว่างวนัท่ี 20 

สิงหาคม พ. ศ. 2561 ถึง วนัท่ี 7 ธนัวาคม 25561 

1.3.3  ขอบเขตด้านข้อมูล 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการทาํโครงงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ี ผูจ้ดัทาํได้ใช้

วธีิการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจากผูเ้ขา้พกั (ลูกคา้คนไทย) พนกังานพี่

เ ล้ี ยงและผู ้ปฏิบัติงานจริงในส่วนของแผนกยกสัมภาระ  (Welcome Ambassador) 

นอกเหนือจากน้ีมีการสืบคน้ขอ้มูลจากทางอินเตอร์เน็ต รวมไปถึง บทความในหนงัสือ 

1.4  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากโครงงาน 

 1.4.1 ประโยชน์ของโครงงานแทก็ติดกระเป๋าป้องกันการลมืสัมภาระ 

1) ทาํใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดนอ้ยลงของแผนกยกสัมภาระ (Welcome Ambassador) 

2) เพิ่มความรวดเร็วในการจดบนัทึกของแผนกยกสัมภาระ (Welcome Ambassador) 

3) เตือนใจผูเ้ขา้พกัได ้โดยท่ีพนกังานไม่ตอ้งถามหลายๆ คร้ังจนดูน่ารําคาญ 



3 

1.4.2 ประโยชน์ทีโ่รงแรมได้รับ 

1) ลดความความเส่ียงในการตาํหนิของผูเ้ขา้พกั 

2) สร้างคุณภาพและรูปลกัษณ์ในเร่ืองของความรวดเร็วในการทาํงาน 

3) พนกังานสามารถปฎิบติัและแกไ้ขงาน ไดอ้ยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน 

4) สามารถช่วยลดปัญหาผูเ้ขา้พกัลืมสัมภาระกบัทางโรงแรมไดม้ากข้ึน  
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 การเขา้ไปปฏิบติังานสหกิจในโรงแรมดบัเบิ้ลยคูร้ังน้ีทาํให ้ผูจ้ดัทาํไดเ้ขา้ใจถึงขั้นตอนการ

ทาํงานในแผนกยกสัมภาระ และแผนกตอ้นรับมากข้ึน รวมไปถึงงานบริการท่ีเจออยูทุ่กวนั ตาม

หวัขอ้ดงัน้ี 

2.1 การบริการของธุระกจิโรงแรม 

 การบริการ คือ กิจกรรมของกระบวนการส่งมอบส้ินคา้ท่ีไม่มีตวัตน ของธุรกิจให้กบัผูใ้ห้

บริการ โดยสินคา้ท่ีไม่มีตวัตนนั้นตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริกาจนนาํไปสู่ความพึงพอใจ

การบริการอยา่งมีคุณภาพตอ้งมีเป่าหมาย เพื่อใหผู้เ้ขา้พกัท่ีไดรั้บบริการของผูใ้หบ้ริการเกิดความพึง

พอใจหรือประทบัใจซ่ึงควรมีขอ้ผดิพลาดนอ้ยท่ีสุดหรือไม่มีผดิพลาดใดๆ  

2.2 แนวคิดการทาํงานของโรงแรมดับเบิล้ยู 

 2.2.1 มีวสิัยทศัน์ เร้าใจ และไม่เคยกลวั เป็นคนท่ีมีมุมมองอยูเ่สมอ 

 2.2.2 มีไหวพริบ แมจ้ะชอบทาํตลกหนา้ แต่ก็แฝงไปดว้ยความซุกซน 

 2.2.3 มีความรู้รอบตวั และรู้ลึกรู้จริง 

2.3 ความหลงใหลในการทาํงานของโรมดับเบิล้ยู  

 

รูปที ่2.1 Welcome to W Bangkok 

ทีม่า : www.hstn.co.th 

2.3.1 Design (¬ดีไซน์) – การเป็นผูอ้อกแบบ แนวคิดต่างๆ หรือความคิดท่ีแตกต่าง 

 2.3.2 Music (เสียงเพลง) – เสียงเพลงคือชีวติ 
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 2.3.3 Fashion (แฟชัน่) – มีสไตลท่ี์ไม่เหมือนใคร 

 2.3.4 Fuel (เช้ือเพลิง) - พลงังานท่ีมีในการทาํงาน 

2.4 โครงสร้างของการบริการในโรงแรมดับเบิล้ยู 

 

รูปที ่2.2 โครงสร้างของการบริการในโรงแรมดบัเบ้ิลย ู

ทีม่า : ผูจ้ดัทาํ (2561) 

 2.4.1 การบริการท่ีประทับใจและความใส่ใจในการให้บริการขั้นพื้นฐานสร้างความ

จงรักภกัดีท่ีอยูเ่หนือเหตุผล  

2.4.2 การบริการแบบเฉพาะเจาะจงคือ การใส่ใจในรายละเอียดเฉพาะบุคคล และสร้าง

ความเช่ืยมโยงทางความรู้สึกกบัผูท่ี้รับบริการ  

2.4.3 ความแตกต่างในการบริการคือ เอกลักษณ์การบริการของแบรนด์ ซ่ึงช่วยสร้าง

ช่วงเวลาอน่ัาประทบัใจใหแ้ก่ผูท่ี้รับบริการ 

 2.4.4 ทกัษะในการปฎิบติังานของพนกังานคือ ความสมํ่าเสมอในการปฎิบติังานสร้างความ

ไวว้างใจและความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูท่ี้มารับบริการ  

 2.4.5 พื้นฐานของการใหบ้ริการคือ พร้อมใหบ้ริการเสมอ เขา้ใจเอาใจใส่และใหค้วามเครพ 

2.5 ความสําคัญและใจทีรั่กในการให้บริการ  

Service Mind – ถือเป็นหัวใจสําคญัของงานบริการ คนท่ีทาํงานบริการจะตอ้งให้บริการแก่

ลูกคา้ดว้ยจิตใจท่ีรักงานบริการอยา่งเต็มเป่ียม และแสดงออกให้ลูกคา้เห็นถึงความเอาใจใส่ของคุณ

Memorble

• Personalized
• Differentiated

Founddational

• Operational Skills
• Service Basics
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ท่ีมีต่อลูกคา้ใหส้มกบัท่ี เป็นพนกังานบริการลูกคา้ โดยคาํวา่ Service Mind สามารถแยกออกเป็น 11 

คาํ ตามตวัอกัษร ไดด้งัน้ี 

1. S (smile) – ยิม้แยม้เขา้ไว ้เพื่อให้ลูกคา้เกิดความรู้สึกดี ๆ เวลาเขา้มารับบริการจากเรา ฝึก

ยิม้บ่อย ๆ โดยฝึกยิม้กบักระจก เวลาพูดให้มองกระจกไปดว้ย ยิม้ไปเพื่อให้เกิดรอยยิม้ใน

นํ้าเสียง แมไ้ม่ไดเ้ห็นหนา้กนัก็สามารถรับรู้ไดว้า่คนพดูกาํลงัยิม้อยู ่

2. R (rapidness) – รวดเร็วและมีคุณภาพ ยุคน้ีทุกอย่างตอ้งรีบเร่งแข่งขนักนั ใครให้บริการ

ไดร้วดเร็วทนัใจกวา่ยอ่มไดเ้ปรียบ 

3. V (value) –ไม่ว่าจะทาํอะไรตอ้งคาํนึงถึงมูลค่าเพิ่มดว้ย ทาํอย่างไรให้บริการของเราเกิด

คุณค่าสูงสุด ลูกคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และปรารถนาจะกลบัมาใชบ้ริการอีก และจะ

ทาํอยา่งไรจึงจะปรับเปล่ียนใหง้านในส่วนของเราใหมี้คุณค่าเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 

4. I (impression) – ทาํช่วงเวลาแรกพบใหน่้าประทบัใจมากท่ีสุด ดูแลในเร่ืองบุคลิก การแต่ง

กายให้สะอาด สุภาพ ถูกกาลเทศะ ดูดีในภาพรวม เพื่อให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจตั้งแต่

แรกพบ 

5. C (courtesy) –  ความสุภาพอ่อนโยนทําให้ผู ้ท่ีพบเห็นหรือมีปฏิสัมพันธ์ด้วย รู้สึก

ประทบัใจในความอ่อนนอ้มถ่อมตน สาํหรับคนไทยการยกมือไหว ้เป็นมารยาทอนังดงาม

ท่ีจะทาํใหผู้ใ้หญ่เกิดความรักใคร่เอน็ดู 

6. E (endurance) – ความอดทน จาํเป็นมากสําหรับงานบริการ เพราะลูกคา้มีหลากหลาย

รูปแบบ บางคนมาแบบอารมณ์ร้อน เราก็ตอ้งรู้จกัควบคุมอารมณ์ เอานํ้าเยน็เขา้ลูบ จะช่วย

ผอ่นหนกัใหเ้ป็นเบาได ้

7. M (make believe) –การมีความเช่ือในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ดีงาม ทาํให้คนเรามีความสุข เช่ือใน

งานท่ีทาํ มีความสุขและรักในงานบริการ เพื่อใหเ้กิดการบริการท่ีดีท่ีสุด ลูกคา้ไดรั้บส่ิงท่ีดี

ท่ีสุดจากเรา 

8. I (insist) – ยืนหยดัในส่ิงท่ีทาํ ไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาสักก่ีคร้ัง ก็ไม่ทอ้ถอย แมเ้จอ

ลูกคา้ตาํหนิ ต่อวา่ หรือลูกคา้เอาแต่ใจ ก็ตอ้งอดทน และจะประสบความสาํเร็จในท่ีสุด 

9. N (necessitate) – เพราะลูกคา้คือคนสําคญั และตอ้งการไดรั้บการดูแลจากเราเป็นอย่างดี 

เราตอ้งทาํใหลู้กคา้ทุกคนเป็นคนพิเศษ ไม่แบ่งแยกหรือเลือกท่ีรักมกัท่ีชงั 

10. D (devote) – อุทิศตนให้กบังานท่ีทาํ ทุ่มเททาํงานดว้ยหวัใจบริการอยา่งเต็มท่ี สักวนัก็จะ

มีความเห็นความตั้งใจจริงของเรา ลูกคา้รัก เพือ่นร่วมงานช่ืนชอบ เจา้นาย ช่ืนชม 
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2.6 การบริการแบบอบอุ่น 

 การบริการแบบอบอุ่นคือ ทาํใหส่ิ้งเล็กๆท่ีผูเ้ขา้พกัอาจจะมองขา้มหรือไม่ไดส้นใจอะไรกบั

มนัมาก แต่พนกังานทาํให้ผูเ้ขา้พกัเห็นตลอดเวลาท่ีเขา้พกัอยูก่บัโรงแรม เช่น การยิม้อยูต่ลอดเวลา

ของพนกังาน หรือการทกัทายกบัผูเ้ขา้พกัดว้ยนํ้าเสียงท่ีอ่อนโยน จะทาํใหผู้เ้ขา้พกันั้นเหมือนไดอ้ยูท่ี่

บ้านของพวกเขาเอง การเสนอความช่วยเหลือให้กับผูเ้ข้าพกั ผูใ้ห้บริการต้องตอบสนองความ

ตอ้งการของผูเ้ขา้พกั ดว้ยการให้ขอ้มูลต่างๆ ท่ีถูกตอ้งชดัเจนหรือความช่วยเหลืออ่ืนๆ ท่ีสามารถ

ดาํเนินการไดโ้ดนมุ่งให ้

ผูเ้ขา้พกัมีความพึงพอใจมากท่ีสุด หรือ มีความอุ่นใจมากท่ีสุด 

2.7 การเพิม่ประสิทธิภาพในการให้บริการ ด้วยหลกัการ 10 S 

2.7.1 S - Smooth  

 อารมณ์ของผูใ้ห้บริการ ผูใ้ห้บริการท่ีดีควรมีอารมณ์มัน่คง สม่าํเสมอ แมข้ณะท่ี

ผูรั้บการบริการจะแสดงอารมณ์เสียใส่ ผูใ้ห้บริการก็ควรพยายามข่มใจไม่แสดง อารมณ์ท่ี

ไม่ดีตอบโตก้ลบัไป 

2.7.2 S - Smile  

 การบริการดว้ยรอยยิม้ ผูบ้ริการท่ีมีหนา้ใบหนา้ท่ียิม้แยม้ แจ่มใส ไม่บูดบ้ึงเม่ือมีผู ้

มาติดต่อขอรับบริการจะสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ผูม้ารับบริการ 

 

2.7.3 S – Speak 

การพูดจาดีน้าํเสียงการพูดจาไพเราะ มีสัมมาคารวะ เน่ืองจากการบริกาจะตอ้งเจอ

กบับุคคลท่ีมีความตอ้งการท่ีหลากหลายบางคร้ังผูรั้บบริการเป็นบุคคลเจา้อารมณ์พูดจาไม่

สุภาพหรือขาดสัมมาคารวะพูดจาไม่น่าฟัง แต่ผูใ้หบ้ริการจาํเป็นจะตอ้งใจเยน็และพูดจาให้

ไพเราะน่าฟัง 

2.7.4 S – Small 

ผูบ้ริการตอ้งปฏิบติัตนดว้ยความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่อวดอา้งว่าตวัเองเป็นใหญ่

หรือเป็นผูมี้ยศมีตาํแหน่งการงานท่ีดีกวา่มีความรู้มากกวา่ผูม้ารับบริการ แต่ควรยินดี และ

เตม็ใจใหบ้ริการ 
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2.7.5 S – Smart  

ผูใ้ห้บริการท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดีสง่างามจะสร้างความประทบัใจให้กบัผูรั้บบริการ

ตั้งแต่แรกเห็น 

2.7.6 S – Special 

ผูใ้ห้บริการให้ความสําคญักบัผูรั้บบริการ โดยมองวา่ ผูรั้บบริการเป็นบุคคลพิเศษ

จะตอ้งปฏิบติัใหผู้รั้บบริการรู้สึกเสมือนวา่ผูรั้บบริการเป็นบุคคลพิเศษ 

2.7.7 S – Spirit 

ผูบ้ริการตอ้งยอมรับฟังความคิดเห็นของผูรั้บบริการ ยอมเป็นผูรั้บฟังท่ีดี 

2.7.8 S – Speed 

การให้บริการดว้ยความรวดเร็ว เน่ืองจากการให้บริการท่ีเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว

สามารถประหยดัเวลาในการให้บริการและผูใ้ห้บริการสามารถให้บริการแก่ บุคคลอ่ืนได้

จาํนวนมากข้ึน และท่ีสาํคญัผูบ้ริการไม่ตอ้งเสียเวลาในการคอยรับบริการ 

2.7.9 S – Super 

การให้บริการท่ีมากกว่ามากกว่าในท่ีน้ีหมายถึงการให้บริการท่ีมากกว่าส่ิงท่ี

ผูรั้บบริการคาดหวงัหรือคาดคิด 

2.7.10 S – Save  

การประหยดั ประหยดัในท่ีน้ีหมายถึงการประหยดัเวลาในการ ดําเนินการ

ให้บริการ และการประหยดัวสัดุของหน่วยงาน เน่ืองจากในการให้บริการบางคร้ัง

จาํเป็นต้องใช้วสัดุภายในหน่วยงาน เช่น ใช้เอกสาร การถ่ายเอกสาร หากผูใ้ห้บริการ

ให้บริการดว้ยความแม่นยาํ ถูกตอ้งตามขั้นตอนในคร้ังเดียวจะช่วยประหยดัค่าวสัดุภายใน

สาํนกังานและประหยดัเวลา 
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2.8 พนักงานยกสัมภาระ 

 พนกังานยกสัมภาระจะคอยตอ้นรับแขกท่ี เขา้มาในโรงแรม ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัโรงแรมทั้ง

บอกทางไปยงัจุดต่างๆ ในโรงแรม หากแขกเขา้พกัห้องก็ต้องช่วยแขกขนสัมภาระต่าง ๆ ไปท่ี

ห้องพกั และเม่ือแขกจะกลบัก็ตอ้งขนของลงมาจากห้องพกัเช่นกนั นอกจากน้ียงัมีงานอ่ืน ๆ ท่ีตอ้ง

ทาํอีก เช่น การจดขอ้ความท่ีมีผูส้ั่งความถึงแขกไว ้ดูแลกุญแจห้องพกัแขก ให้คาํแนะนาํเก่ียวกบั

สถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ วธีิการเดินทางและรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ช่วยแขกเรียกรถแทก็ซ่ี ช่วย

จองตัว๋รถ/เรือ/เคร่ืองบิน ช่วยจดัห้องประชุมดว้ยการช่วยขนยา้ยโต๊ะ เกา้อ้ี เป็นตน้ สําหรับหวัหนา้

พนกังานสัมภาระในภาษาองักฤษเรียก วา่ Bell Captain ซ่ึงงานทั้งหมดท่ีกล่ามาขา้งตน้นั้น ถา้ตาม

โรงแรมใหญ่ ๆ แลว้ก็จะแยกออกเป็นหลายตํ่าแหน่ง เช่น 

 2.8.1 พนกังานเปิดประตู (Doorman) มีหนา้ท่ีหลกัคือ ช่วยแขกเปิดประตูรถยนตข์ณะนาํรถ

เขา้มาจอดท่ีประตูใหญ่ของโรงแรม ซ่ึงอาจจะรวมถึงการเปิดประตูโรงแรมขณะแขกกาํลงัจะเดินเขา้

มาก็ได ้

 2.8.2 เจา้หนา้ท่ีอาํนวยความสะดวก (Concierge) มีหนา้ท่ีช่วยเหลือแขกตั้งแต่เร่ืองสัมภาระ 

การเรียกรถ จองตัว๋ละคร จองทวัร์ แนะนาํสถานท่ีท่องเท่ียว แนะนาํร้านคา้ท่ีแขกตอ้งการจะไปซ้ือ 

 2.8.3เจ้าหน้าท่ีดูแลแขกพิเศษ (Quest Relations Officer) มีหน้าท่ีบางส่วนท่ีเหมือนกัน

เจา้หนา้ท่ีอาํนวยความสะดวก แต่จะมุ่งเนน้แบบเป็นการบริการส่วนตวัจริง ๆ ดงันั้นบทบาทสําคญั

อยา่งหน่ึงก็คือ การแกปั้ญหาเร่ืองท่ีแขกไม่พอใจ ซ่ึงถา้หากพนกังานมีความสามารถและทาํงานเป็น 

ก็จะช่วยลดปัญหาท่ีจะไปถึงผูจ้ดัการใหญ่หรือผูบ้ริหารระดบัสูงไดม้าก อีกทั้งยงัจะแปรความไม่

พอใจหรือคาํติ กลายเป็นคาํชมแทน 

2.9 หน้าทีแ่ละข้ันตอนการทาํงานของแผนกยกสัมภระของโรงแรมดับเบิล้ยู 

2.9.1 การจัดส่งจัดส่งแฟกซ์และจดหมายข้อความถึงห้องพกั 

1) รับจดหมายจากพนกังานตอ้นรับ (Receptionist) หรือพนกังานอาํนวยความสะดวก 

(Concierge) 

2) ตรวจสอบช่ือผูเ้ขา้พกัและหมายเลขห้องพกัในระบบของโรงแรมเพื่อความถูกตอ้ง

ก่อนส่งมอบ 
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3) ขอ้ความควรอยูใ่นซองจดหมายท่ีปิด พร้อมช่ือเต็มของผูเ้ขา้พกัและหมายเลขห้อง

ท่ีระบุไวอ้ยา่งชดัเจน 

4) การส่งจดหมายตอ้งถูกบนัทึกไวใ้นระบบของโรงแรม 

5) ตอ้งจดัส่งจดหมายภายใน 15 นาทีหลงัจากไดรั้บ 

6) หากผูเ้ขา้พกัอยูใ่นหอ้งใหท้าํตามขั้นตอนการเขา้หอ้งพกั (กดกร่ิงแลว้รอ) 

7) หากผูเ้ขา้พกัอยูใ่นห้องและเปิดประตูออกมารับจดหมายให้ทกัทายผูเ้ขา้พกั พร้อม

พูดว่ า  “Good Afternoon, Mr./Mrs./Ms. (ช่ื อข อง ผู ้เ ข้า พัก ). My name is (ช่ื อ

พนกังาน) and I’m here to deliver a message for you”.  

8) หากผูเ้ขา้พกัไม่อยูท่ี่หอ้งพกั พนกังานจะสอดจดหมายผา่นใตป้ระตูเขา้ไปในหอ้ง 

2.9.2 การทาํ Hold For Arrival 

 Hold for Arrival หมายถึง พสัดุท่ีส่งถึงผูเ้ขา้พกัภายในโรงแรม แต่ผูเ้ขา้พกันั้นยงั

ไม่ไดท้าํการ Check-In กบัทางโรงแรม หรืออาจจะกาํลงัเดินทางมาท่ีโรงแรม เม่ือผูเ้ขา้พกั

ทาํการ Check-In แลว้ทางแผนกตอ้นรับจะแจง้ให้ผูเ้ขา้พกัรับรู้ทนัที และพสัดุจะถูกมอบ

ใหก้บัผูเ้ขา้พกัทนัทีท่ีเช็คอิน 

1) พนกังานสัมภาระ (Welcome Ambassador) จะรับพสัดุของผูเ้ขา้พกัหลงัจากยืนยนั

การจองหอ้งพกัทุกคร้ัง 

2) ตรวจสอบกบัในระบบของโรงแรม เพื่อหารายละเอียดของผูเ้ขา้พกัและการจอง

หอ้งพกัก่อนรับพสัดุ 

3) พนกังานสัมภาระจะไม่สามารถรับพสัดุใดๆ หากไม่สามารถระบุไดว้า่ใครจะเป็น

ผูรั้บ 

4) ขออนุญาตผูส่้งใหร้ะบุพสัดุก่อนท่ีจะรับ 

5) บนัทึกรายละเอียดไวใ้นระบบของโรงแรม 

2.9.3 การทาํ Hold for Collection 

 Hold for Collection หมายถึง ผูเ้ขา้พกัภายในโรงแรมฝากของใหก้บับุคคลภายนอก 

วธีิการทาํ Hold for Collection มีดงัน้ี 
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1) เ ม่ือผู ้เข้าพักติดต่อเจ้าหน้าท่ี เพื่อขอความช่วยเหลือในการฝากพัสดุให้กับ

บุคคลภายนอก ให้พนกังานสัมภาระ (Welcome Ambassador) ทกัทายกบัผูเ้ขา้พกั

และใหค้วามช่วยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ ในทนัที 

2) รวบรวมรายละเอียดของผูเ้ขา้พกัทั้งหมดเช่น ช่ือของผูเ้ขา้พกั หมายเลขห้องท่ีอยู่ 

และอีเมล ์ 

3) รวบรวมรายละเอียดของผูรั้บเช่น ช่ือของผูรั้บ วนัท่ีมารับ และหมายเลขติดต่อของ

ผูรั้บพสัดุ 

4) ขออนุญาตผูเ้ขา้พกัใหร้ะบุพสัดุก่อนท่ีจะรับ 

5) บนัทึกในระบบของโรงแรม 

6) พสัดุจะจดัเก็บไวใ้นหอ้งเก็บของและจะมีแบบฟอร์มรายละเอียดแนบเอาไว ้

2.9.4 การทาํ In-House Parcel 

 In-House Parcel หมายถึง พสัดุท่ีส่งถึงผูเ้ขา้พกัภายในโรงแรม และผูเ้ขา้พกัได้ทาํ

การ Check-In แลว้ หรือกาํลงัอยูใ่นช่วงพกัในโรงแรม 

1) เม่ือมีพสัดุส่งถึงผูเ้ขา้พกั ใหพ้นกังานสัมภาระ (Welcome Ambassador) ตรวจสอบ

ช่ือของผูเ้ขา้พกั และหมายเลขหอ้ง 

2) เม่ือไดรั้บพสัดุ พนกังานสัมภาระ (Welcome Ambassador) จะโทรไปท่ีห้องของผู ้

เขา้พกัและขออนุญาตเพื่อรับพสัดุ  

3) หากผูเ้ขา้พกัตอบตกลงรับพสัดุ ใหพ้นกังานจดัส่งไปท่ีหอ้งพกัทนัที 

4) พนกังานสัมภาระ (Welcome Ambassador) ปฏิบติัตามมาตรฐานขั้นตอนการเขา้

หอ้งพกั 

5) หากแขกไม่ได้อยู่ในห้อง จดหมายขอ้ความแจ้งเตือนจะถูกส่งไปท่ีห้องโดยส่ง

จดหมายใตป้ระตูภายใน 15 นาทีท่ีไดรั้บพสัดุ 

6) บนัทึกในระบบของโรงแรม 

2.9.5 การให้ความช่วยเหลอืเร่ืองสัมภาระเมื่อผู้เข้าพกัมาถึงโรงแรม (Arrival) 

1) นาํสัมภาระออกจากรถอยา่งระมดัระวงัและวางลงบนรถเขน็ 
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2) ตอ้นรับทกัทายผูเ้ขา้พกัเขา้สู่โรงแรม หากเป็นไปไดใ้ห้มองหาช่ือผูเ้ขา้พกัท่ีแท็ก

สัมภาระเพื่อการตอ้รรับทกัทายดว้ยช่ือ 

3) ยนืยนัจาํนวนของหรือสัมภาระท่ีมากบัผูเ้ขา้พกั 

4) ตรวจสอบในพาหนะใหท้ัว่ เพราะอาจจะมีของท่ีผูเ้ขา้พกัลืมไว ้

5) ติดแทก็ยาวท่ีกระเป๋าพร้อมจดจาํนวนช้ินของสัมภาระ ทะเบียนพาหนะท่ีมาส่ง 

6) แยกส่วนสั้ นของแท็กและมอบให้กับแผนกต้อนรับระหว่างผู ้เข้าพักทําการ

ลงทะเบียนเขา้พกักบัโรงแรม 

7) พาแขกไปท่ีแผนกตอ้นรับ 

8) มีการใชร้ถเขน็เม่ือมีสัมภาระสองช้ินข้ึนไป 

9) เม่ือห้องของผู ้เข้าพักพร้อม ทางแผนกต้อนรับจะบอกกับพนักงานสัมภาระ 

(Welcome Ambassador)  

10) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่หมายเลขซีเรียลของแทก็ตรงกบัสัมภาระนั้นๆ 

11) ตรวจสอบช่ือผูเ้ขา้พกัและหมายเลขห้องพกัอีกคร้ังในระบบของโรงแรม ก่อนส่ง

ข้ึนหอ้งพกั 

12) บริการส่งกระเป๋าไปยงัหอ้งพกัทนัที 

2.9.6 การนําสัมภาระเข้าห้องพกัของผู้เข้าพกั 

1)  เม่ือมาถึงดา้นหน้าของห้องกระด่ิง (กดกระด่ิง 3 คร้ัง ห่างกนั 5 วินาที)และระบุ

ตวัเอง (แผนก) 

2) หากผูเ้ขา้พกัไม่ไดอ้ยูใ่นห้องให้เปิดประตูแลว้วางกระเป๋าทั้งหมดไวห้นา้ตูเ้ส้ือผา้ 

หากเป็นกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ใหว้างบนชั้นวางกระเป๋า 

3) หากผูเ้ขา้พกัอยูใ่นห้องทกัทายผูเ้ขา้พกัดว้ยช่ือและยืนยนักบัผูเ้ขา้พกัวา่สัมภาระท่ี

ถูกนาํข้ึนมาถูกตอ้งและครบ 

4) ถามผูเ้ขา้พกัวา่เขาตอ้งการให้กระเป๋าของเขาอยูท่ี่ไหน และนาํไปวางไวท่ี้ผูเ้ขา้พกั

ตอ้งการ 

5) พนกังานเสนอใหค้าํอธิบายเก่ียวกบับริการ และคุณสมบติัของหอ้ง 

6) ก่อนออกจากหอ้งให ้พนกังากพดูวา่ “Enjoy staying at W Bangkok”. 
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2.9.7 การให้ความช่วยเหลอืเร่ืองสัมภาระตอนผู้เข้าพกัออกจากโรงแรม (Departure) 

1) เม่ือมาถึงด้านหน้าของห้องกระด่ิง (กดกระด่ิง 3 คร้ัง ห่างกนั 5 วินาที)และระบุ

ตวัเอง (แผนก) 

2) ใหแ้ทก็ส่วนสั้นกบัผูเ้ขา้พกั หากผูเ้ขา้พกัตอ้งการฝากสัมภาระ 

3) ติดแทก็ส่วนยาวไวก้บักระเป๋าของผูเ้ขา้พกัและจดจาํนวนส่ิงของ 

4) นาํสัมภาระลงมาดา้นล่าง และเก็บไวใ้นหอ้งเก็บของ  

2.9.8 การเกบ็สัมภาระไว้ในห้องเกบ็ของ 

 

รูปที ่2.3 CC Store 

ทีม่า : ผูจ้ดัทาํ (2561) 

1) ผูเ้ขา้พกัท่ีตอ้งการเก็บกระเป๋าเดินทางสามารถทาํไดท่ี้พนกังานในโรงแรม 

2) พนักงานของโรงแรมท่ีมีการติดต่อกับผู ้เข้าพกัจะขอทราบช่ือและหมายเลข

หอ้งพกั 

3) พนกังานท่ีจะเขียนช่ือ หมายเลขหอ้งพกั และจาํนวนช้ินสัมภาระบนแทก็ 

4) พนกังานท่ีไดรั้บกระเป๋าเพื่อยืนยนักบัผูเ้ขา้พกัวา่แขกตอ้งการเก็บของในระยะสั้น 

(ภายใน 1 วนั) หรือ ระยะยาว (มากกวา่ 1 วนัและสูงสุด 7 วนั) 

5) ติดแทก็ส่วนยาวไวก้บักระเป๋าของผูเ้ขา้พกั 
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6) พนกังานจะจดเวลาท่ีผูเ้ขา้พกัจะเขา้มารับสัมภาระ 

7) ใหแ้ทก็ส่วนสั้นกบัผูเ้ขา้พกั 

8) จากนั้นพนกังานจะแจง้ใหผู้เ้ขา้พกัทราบวา่พวกเขาจะรับสัมภาระไดอ้ยา่งไร 

9) พนกังานจะนาํสัมภาระทางไปท่ีหอ้งเก็บของ 

10) หากมีกระเป๋ามากกว่าหน่ึงช้ินข้ึนไป พนักงานจะใช้เชือกและมดักบักระเป๋าไว้

ดว้ยกนั  

11) พนกังานจะจดบนัทึกไว ้

2.9.9 การช่วยเหลอืในเร่ืองบริการเรียกแทก็ซ่ี 

 

รูปที ่2.4 Taxi Card 

ทีม่า : ผูจ้ดัทาํ (2561) 

1) แขกท่ีขอใชบ้ริการรถแทก็ซ่ีจะไดรั้บการช่วยเหลือจากพนกังานยกสมัภาระ 

2) พนกังานจะถาม จดหมายปลายทางของแขกและหมายเลขหอ้งพกัของแขก หรือถา้

เป็นแขกท่ีไม่ไดพ้กักบัโรงแรมจะขอทราบว่าไปก่ีท่าน โดยการพูด “Excuse me, 

Mr./Mrs./Ms. Can I know what is your destination?” 

3) พนักงานจะส่ือสารกับคนขบัรถแท็กซ่ีเก่ียวกบัเส้นทางจุดหมายของแขก และ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เขารู้จุดหมายปลายทางอยา่งชดัเจน 

4) ก่อนส่งแขกถึงรถแท็กซ่ี พนักงานจะให้ Taxi Card กบัแขก ซ่ึงในใบ Taxi Card 

นั้นจะมี 

4.1 ทะเบียนรถแทก็ซ่ีท่ีแขกข้ึน 
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4.2 จุดหมายปลายทางของแขก 

4.3 ท่ีอยูโ่รงแรม เบอร์ติดต่อของโรงแรม 

4.4 แผนท่ีในกรุงเทพ 

4.5 สถานท่ีท่ีน่าสนใจ 

5) จดบนัทึก ในบนัทึกแทก็ซ่ี (Taxi Record) 

 

รูปที ่2.5 Taxi Record 

ทีม่า : ผูจ้ดัทาํ (2561) 
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 2.9.10 บริการจอดรถให้แขก (Wheel/Valet Service) 

 

รูปที ่2.6 Wheels Tag 

ทีม่า : ผูจ้ดัทาํ (2561) 

1) ใหเ้สนอบริการจอดรถกบัแขกอยา่งสุภาพ 

2) ใหแ้ทก็จอด (Wheels Tag) รถกบัแขก 

3) บนัทึกหมายเลขทะเบียนรถ เวลา ช่ือพนกังาน 

4) ตรวจดูรถวา่มีรอยอะไรไหม หากมีใหบ้นัทึกไวก่้อนข้ึนรถ 

5) วางแทก็จอดไวด้า้นหนา้ภายในรถ 

6) นาํรถไปจอด 

7) เก็บกุญแจมดัไวก้บัแทก็ 

8) จดลงบนัทึกในบนัทึกบริการจอดรถ (Wheels Record) 

 

รูปที ่2.7 Wheels Record 

ทีม่า : ผูจ้ดัทาํ (2561) 



17 
 

2.10 แทก็ต่างๆทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 

 2.10.1 แทก็ระยะสั้น (Short Term Tag) คือแทก็ท่ีไวรั้บฝากกระเป๋าสมัภาระต่างๆของผูเ้ขา้

พกั รวมไปถึงหนา้ท่ีในการช่วยเหลือสมัภาระเม่ือผูเ้ขา้พกัมาถึงและออกจากโรงแรม แทก็ตวัน้ีจะมี

ไวส้าํหรับการ ฝากระยะสั้น (ภายใน 1 วนั) ในตวัแทก็น้ีจะมี 2 ส่วนดว้ยกนั ส่วนยาวและส่วนสั้น 

ส่วนยาวจะมีหนา้ท่ีถูกติดไวก้บัสัมภาระของผูเ้ขา้พกั ส่วนสั้นพนกังานจะยืน่ใหก้บัผูเ้ขา้พกั โดยใน

แทก็ระยะสั้นนั้นจะมีรายละเอียดของโรงแรมอยู ่รวมไปถึงรายละเอียดของผูเ้ขา้พกันั้นๆอยู ่เช่น ช่ือ 

หอ้งพกั ช่ือพนกังานท่ีรับ และเวลา 

 

รูปที ่2.8 แทก็ระยะสั้น (Short Term Tag) 

ทีม่า : ผูจ้ดัทาํ (2561) 

 2.10.2 แทก็ระยะยาว (Long Term Tag) สาํหรับผูเ้ขา้พกัท่ีตอ้งการฝากกระเป๋าสัมภาระ

ต่างๆ นานกวา่ 1 วนั แทก็ระยะยาว (Long Term Tag) จะมีทั้งหมด 3 ส่วนดว้ยกนั ส่วนท่ี 1 จะมียาง

ยดืสีดาํไวส้าํหรับการผกูมดัไวก้บักระเป๋าสัมภาระท่ีฝาก และมีรายละเอียดของผูเ้ขา้พกัเช่น ช่ือ 

หอ้งพกั ช่ือพนกังานท่ีรับ จาํนวนกระเป๋าสัมภาระ และเวลา ส่วนท่ี 2 จะเป็นสต๊ิกเกอร์ไวติ้ดกบั

กระเป๋าสัมภาระอ่ืนๆ (ถา้มีส่ิงของมากกวา่ 1 ช้ิน) ส่วนท่ี 2 จะมีแค่รหสัของแทก็ และส่วนท่ี 3 จะถูก

แยกออกใหก้บัผูเ้ขา้พกั สาํหรับตอนกลบัมารับสัมภาระ 

 

รูปที ่2.9 แทก็ระยะยาว (Long Term Tag) 

ทีม่า : ผูจ้ดัทาํ (2561) 
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2.11 คุณภาพการบริการ 

 2.11.1 ความน่าเช่ือถือและไว้วางใจ 

  พนกังานบริการส่วนหนา้จะตอ้งแสดงความน่าเช่ือถึอและไวว้างใจได ้ควร

ใหบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งท่ีไดต้กลงกนัไวแ้ละตรงต่อเวลา ควรใหบ้ริการตามท่ีสัญญาไว ้แสดงให้

เห็นถึงความน่าเช่ือถือ ควรใหบ้ริการตรงตามความตอ้งการของแขก ควรใหบ้ริการตามเวลาท่ีให้

สัญญาไวก้บัแขก ควรแจง้ให้แขกทราบล่วงหนา้ ก่อนถึงเวลาท่ีใหบ้ริการหรือการเขา้พบแขก 

 2.11.2 การให้ความมั่นใจ 

  พนกังานบริการส่วนหนา้ตอ้งทาํใหแ้ขกมัน่ใจ โดยปราศจากความเส่ียงอนัตราย 

ตลอดจนแสดงความสามารถท่ีทาํใหเ้กิดความเช่ือใจไดใ้นตวัพนกังานบริการส่วนหนา้ การสร้าง

ความมัน่ใจใหก้บัแขกได ้ทาํใหรู้้สึกไวว้างใจไดเ้ม่ือแขกมาติดต่อ มีความสุภาพอ่อนนอ้ม มีความรู้

ในงานท่ีบริการ 

 2.11.3 การตอบสนองแขก 

  การตอบสนองตอ้งมีความตัง่ใจและเตม็ใจใหบ้ริการ เพื่อแสดงถึงการเอาใจใส่ใน

งานบริการอยา่งเตม็ท่ี ดงันั้น การใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว มีความยนิดีท่ีใหบ้ริการเสมอมีความพร้อม

ท่ีจะใหบ้ริการเม่ือแขกตอ้งการ 

 2.11.4 การดูแลเอาใจใส่ 

  พนกังานควรใหค้วามสนใจแขกอยา่งทัว่ถึง โดยใหบ้ริการอยา่งเอาใจใส่ถือ

ผลประโยชน์สูงสุดของแขกเป็นสาํคญั เขา้ใจถึงความตอ้งการของแขก 

 2.11.5 รูปลกัษณ์ 

  ความมีรูปลกัษณ์ของโรงแรมและพนกังานบริการส่วนหนา้มีดงัน้ี อุปกรณ์

ทนัสมยัเทคโนโลยสูีง ความสวยงามของวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชบ้ริการมีบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ ความ

สะดวกท่ีใหบ้ริการทั้งองคก์ร และพนกังานบริการส่วนหนา้นอกจากเกณฑใ์นการวดัระดบัคุณภาพ

การบริการดงักล่าว 
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2.12 มาตรฐานการบริการในแผนกบริการ 

 การพฒันามาตรฐานการบริการกลายเป็นอีกปัจจยัหนา้ท่ีสําคญัของโรงแรมในการดาํเนิน

ธุรกิจโรงแรม เน่ืองจากบริการแขก คือ กุญแจสาํคญัของความสาํเร็จของโรงแรมในการกาํหนด

แนวทางบริการแขกเร่ิมตน้จากการพิจารณาการปฎิสัมพนัธ์ต่อแขก ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

 2.12.1 การปฎิสัมพนัธ์ต่อแขกดว้ยการพดู 

 2.12.2 การปฎิสัมพนัธ์ต่อแขกดว้ยการแสดงออก 

ซ่ึงพนกังานในแผนกบริการจะตอ้งมีการปฎิสัมพนัธ์ทั้ง 2 ลกัษณะในการส่งมอบบริการ 

2.13 ผลตอบรับจากการบริการแบบมี คุณภาพ และประสิทธิภาพ 

2.13.1  ผูเ้ข้าพกัท่ีเข้าพกักับโรงแรกมจะได้รับความประทับใจและเกิดความช่ืนชม

โรงแรม 

2.13.2  เกิดการพฒันาไปทางท่ีดีของโรงแรม เพราะไดมี้การบอกต่อจากลูกคา้เก่าไปหา

ลูกคา้ใหม่ 

2.13.3  สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่ช่ือเสียงโรงแรม และประสบความสาํเร็จท่ีวางไวใ้นต่างละ

ปี (GSS)  

2.13.4 รายไดข้องโรงแรมเพิ่มข้ึน เปิดตลาดใหใ้หญ่ข้ึน 

2.13.5 ผลงานเป็นท่ียอมรับ เพราะไดจ้ากความใส่ใจและตั้งใจของผูใ้ห้บริการ จึงทาํให้ดู

มีคุณภาพ 
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบัิติงาน 

3.1 ช่ือและสถานทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 

รูปที ่3.1 W Bangkok Hotel 

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

ช่ือสถานประกอบการ : โรงแรมดบัเบิ้ลย ูกรุงเทพฯ (W Bangkok  Hotel) 

ทีต่ั้ง   :106 ถ.สาทรเหนือแขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศัพท์/โทรสาร : 02-344-4000 

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

 

รูปที ่3.2 W Bangkok Hotel Logo 

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

https://www.edtguide.com/th/thailand/detail/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%AF/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81
https://www.edtguide.com/th/thailand/detail/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%AF
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41  

รูปที ่3.3 W Bangkok Hotel Map 

ทีม่า : www.google.com/maps 

3.2 ความเป็นมา    

โรงแรม ดบัเบิ้ลย ูกรุงเทพฯ เปิดอยา่งเป็นทางการ เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม ปี 2555 ดาํเนินงาน

ก่อสร้างโดย บริษทั P&T กรุ๊ป และ มีบริษทัโซดา (S.O.D.A, Thailand) และAvroko เป็นผูอ้อกแบบ

ตกแต่งภายใน โรงแรมเป็นตึกอาคารสูง 31 ชั้น มีห้องพกัทั้งหมด 403 ห้อง ตั้งอยู่บนถนนสาทร

เหนือ ตรงขา้มกบัตึกอาคารสํานกังานเอ็มไพร์ทาวเวอร์ และเดอะเฮา้ส์ออนสาทร อาคารอนุรักษ์ท่ี

อยู่ภายใตก้ารดูแลโดยกรมศิลปากร ได้ถูกเช่าจากสํานักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์เพื่อ

ปรับปรุง ตกแต่งและเปิดเป็นร้านอาหารและบาร์ เม่ีอปี 2558 ท่ีผา่นมา 

เดอะเฮา้ส์ออนสาทร เป็นอาคารเก่าอายุ 129 ปี สร้างข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 5 โดยหลวงสาทร

ราชายุกตภ์ายหลงัไดก้ลายเป็นโรงแรมโฮเต็ล รอยลั และสถานทูตรัสเชีย ปัจจุบนัเป็นอาคารไดถู้ก

บริหารโดยโรงแรมดบัเบิ้ลย ูกรุงเทพฯ ในบริเวณบา้นมีหอ้งอาหาร บาร์ และหอ้งประชุม 

โรงแรม ดบัเบิ้ลยู กรุงเทพฯ มีห้องพกัแขกจาํนวน 403 ห้อง โดยเร่ิมจากชั้น 7 – 31 การ

ตกแต่งมีทั้งหมด 3 สี คือสีทอง สีม่วงแดง(มาเจนตา้) และสีนํ้ าเงิน ท่ีชั้น 6 ของโรงแรมจะมี อะเวย์

สปา ฟิต และเวท็ ซ่ึงอะเวยส์ปามีห้องทาํทรีทเมน้ต ์6 ห้อง ส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืนๆ ไดแ้ก่ สตีม 
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ซาวน่า และ ฮมัมาม สําหรับแขกท่ีพกัในโรงแรมเท่านั้น ไม่คิดค่าบริการ ฟิตและเวท็คือ ห้องออก

กาํลงักายมีความและสระวา่ยนํ้า มนัแต่งแตกจากท่ีอ่ืนคือ เปิดใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง สระวา่ยนํ้า

มีความพิเศษคือ แสงไฟและเสียงดนตรีใตน้ํ้า 

ในตวัโรงแรมและเดอะเฮา้ส์ออนสาทร มีห้องประชุม ทั้งหมด 15 ห้องดว้ยกนั ไดแ้ก่ ห้อง

แกรทรูม เป็นห้องประชุมท่ีใหญ่ท่ีสุดของโรงแรม อยู่ท่ีตึกโรงแรมสามารถรองรับไดถึ้ง 300 คน

ต่อมาคือห้องโซเซียลรูมห้องสตราทีจีรูม ห้องสตูดิโอ 1 – 4 ห้องประชุมท่ีเหลือจะอยูใ่นเดอะเฮา้ส์

ออนสาทรมี หอ้งคอนเซอเวทอร่ี หอ้งเอมเมอรัล หอ้งรูบ้ี หอ้งซีเคร็ท และหอ้งฮอสฟิลทอลลิต้ี สวที

1-4 

3.3 ลกัษณะการประกอบการ 

3.3.1 ประเภทห้องพกั 

โรงแรมดบัเบิ้ลย ูกรุงเทพฯมีหอ้งพกัทั้งหมด 8 ประเภทไดแ้ก่: 

1) Wonderful rooms มีทั้งหมด 244 หอ้ง 

 

รูปที ่3.4 Wonderful rooms 

ทีม่า : https://www.agoda.com 
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2) Spectacular rooms มีทั้งหมด 106 หอ้ง 

 

รูปที ่3.5 Spectacular rooms 

ทีม่า : https://www.agoda.com 

 

3) Studio Suites มีทั้งหมด 20 หอ้ง 

 

รูปที ่3.6 Studio Suites 

ทีม่า : http://tripadvisor.com 
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4) Cool Corner rooms มีทั้งหมด 19 หอ้ง 

 

รูปที ่3.7 Cool Corner rooms 

ทีม่า : http://tripadvisor.com 

5) Marvelous Suites มีทั้งหมด 10 หอ้ง 

 

รูปที ่3.8 Marvelous Suites 

ทีม่า : https://www.agoda.com 
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6) Fantastic Suites มีทั้งหมด 2 หอ้ง 

 

รูปที ่3.9 Fantastic Suites 

ทีม่า : http://tripadvisor.com 

7) Wow Suites มีทั้งหมด 1 หอ้ง 

 

รูปที ่3.10 Wow Suites 

ทีม่า : http://tripadvisor.com 
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8) Extreme Wow Suites มีทั้งหมด 1 หอ้ง 

 

รูปที ่3.11 Extreme Wow Suites 

ทีม่า : http://tripadvisor.com 

3.3.2 ประเภทห้องอาหาร 

1) The Kitchen Table เป็นห้องอาหารของโรงแรม  จุดเด่นของร้านน้ีคือเอา

เอกลกัษณ์และรสชาติดั้งเดิมของอาหารแต่ละเช้ือชาติไว ้โดยเฉพาะอาหารไทยตน้ตาํรับท่ี

เขา้ถึงไดง่้าย และมีทั้งหมด 125 ท่ีนัง่ 

 

รูปที ่3.12 The Kitchen Table 

ทีม่า : http://www.bangkok.com/magazine/kitchen-table.htm 
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2) The Dining Room เป็นอาหารสมยัใหม่ท่ีไดรั้บแรงบลัดาลใจและสร้างสรรคม์า

จากวตัถุดิบจากประเทศตุรกี ห้องอาหารน้ีเคยไดรั้บรางวลัใหเ้ป็นหน่ึงใน ‘50 ร้านอาหารท่ี

ดีท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียประจาํปี 2018 โดยเคร่ืองด่ืม ซานเปลเลกรีโน แอนด ์อะควา ปันนา’ 

ซ่ึงหอ้งอาหารเดอะไดน์น่ีงรูมไดด้บัท่ี 43  

 

รูปที ่3.13 The Dining Room 

ทีม่า : https://www.marriott.com/ 

3) The Courtyard เป็นอาหารแบบดั้งเดิม ทานง่าย เหมาะสาํหรับทุกคน  

 

รูปที ่3.14 The Courtyard 

ทีม่า : https://www.marriott.com/ 
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3.3.3 ประเภทบาร์ 

1) WOOBAR เป็นบาร์อยู่ข้างกับ Front Desk ซ่ึงมีเสียงดนตรีอยู่ตลอด สร้าง

ความครึกคร้ืน และ W แต่ละท่ีจะมีการคิดสร้างสรรค์ข้ึนมาให้บ่งบอกถึง

ความเป็น W ของท่ีนั้น ใน WOOBAR มีทั้งหมด 120 ท่ีนัง่ 

 

รูปที ่3.15 WOOBAR 

ทีม่า : https://www.marriott.com/ 

2) The Bar ในตัวของร้านน้ีนั้ นจะมีความเป็นคลาสสิก ไม่มีเสียงเหมือนกับ 

WOOBAR ทาํใหมี้ความรู้สึกหรูหราไปอีกแบบ ในร้านมีทั้งหมด 120 ท่ีนั้ง 

 

รูปที ่3.16 The Bar 

ทีม่า : https://inspiredbytwelve.com 
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3) WET Deck เป็นบาร์ท่ีอยูริ่มสระวา่ยนํ้า และจะบริการของวา่งเท่านั้น 

 

รูปที ่3.17 WET Deck 

ทีม่า : http://tripadvisor.com 

3.3.4 ส่ิงอาํนวยความสะดวก   

โรงแรมดบัเบิ้ลย ูมีส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ สําหรับแขกท่ีพกัในโรงแรมเท่านั้น และ

ไม่คิดค่าบริการ ลูกคา้สามารถใชบ้ริการไดต้ลอดเวลาทาํการ 

1) Away Spa เปิดใหบ้ริการเวลา 10.00 น. – 22.00 น. 

 

รูปที ่3.18 Away Spa 

ทีม่า : http://tripadvisor.com 
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2) FIT เปิดใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง มีพนกังานใหบ้ริการ 7.00 น. – 23.00 น. 

 

รูปที ่3.19 FIT 

ทีม่า : https://www.marriott.com/ 

3) WET เปิดใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง มีพนกังานใหบ้ริการ10.00 น. – 22.00 น. 

 

รูปที ่3.20 WET 

ทีม่า : https://www.marriott.com/ 
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4) W Lounge จะอยูติ่ดกบั WOOBAR และ Front Desk ซ่ึงมีภาพวาดบนผนงัเป็น

สัตวใ์นวรรณคดีจากป่าหิมพานต ์

 

รูปที ่3.21 W Lounge 

ทีม่า : https://www.marriott.com/ 

3.3.4 ห้องประชุม 

1) Great Room เป็นห้องจดังานเล้ียงหรือห้องประชุมท่ีใหญ่ท่ีสุดของโรงแรมอยู่

ท่ีชั้น 3 ของตวัโรงแรมดับเบิ้ลยู และมีความใหญ่อยู่ท่ี 425 ตรม. สามารถ

รองรับแขกไดถึ้ง 300 คน 

 

รูปที ่3.22 Great Room 

ทีม่า : https://www.myhotelzone.com 
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2) Social Room อยู่ท่ีชั้น 2 ของตวัโรงแรมดับเบิ้ลยู อยู่ติดกับห้องอาหาร The 

Kitchen Table จาํนวนแขกท่ีหอ้งน้ีรองรับไดอ้ยูท่ี่ 130 คน 

 

รูปที ่3.23 Social Room 

ทีม่า : http://www.weddinglist.co.th/W-Bangkok 

3) Strategy Room เป็นห้องเล็กๆ อยูท่ี่ชั้น 3 ของตวัโรงแรม สําหรับประชุมเล็กๆ 

รองรับไดท่ี้ 14 คน 

 

รูปที ่3.24 Strategy Room 

ทีม่า : https://www.marriott.com/ 
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4) Studio 1 - 4 แต่ละห้องสามารถรองรับได ้20 คน มีทั้งหมด 4 ห้อง อยู่ท่ีชั้น 3 

ของตวัโรงแรมดบัเบิ้ลย ู

 

รูปที ่3.25 Studio 1-4 

ทีม่า : https://www.marriott.com/ 

5) Conservatory เป็นห้องท่ีอยูใ่น The House on Sathorn รองรับได ้80 คน 

 

รูปที ่3.26 Conservatory 

ทีม่า : https://www.marriott.com/ 
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3.4 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

รูปที ่3.27 แผนภูมิองคก์รW Bangkok Hotel 

ทีม่า : ผูจ้ดัทาํ (2561) 

3.5 ตําแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 

รูปที ่3.28 นกัศึกษาขณะปฏิบติังาน 

ทีม่า : ผูจ้ดัทาํ (2561) 

ช่ือ-นามสกุล : นาย ไวกณูฐ ์ไตรยโชติ 

รหัสนักศึกษา : 5804400207 

ตําแหน่งงาน : น.ศ ฝึกงานยกสัมภาระ (Welcome Ambassador) 
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ลกัษณะงาน :  

− ช่วยหรือบริการรับฝากสัมภาระของผูเ้ขา้พกั 

− ช่วยตามสัมภาระของผูเ้ขา้พกัท่ีกาํลงัส่งมา หรือ ลืมไวท่ี้อ่ืน 

− ทาํในเร่ืองการจดัการกบัพสัดุของผูเ้ขา้พกั 

− ทาํใหเ้ร่ืองบริการ Packing & Wrapping Service 

− ส่งจดหมายถึงแขกท่ีหอ้งพกั 

− จดัส่งหนงัสือพิมพใ์หก้บัแขกทุกๆเชา้ 

− ใหค้วามช่วยเหลือกบัแขกในการเคล่ือนยา้ยหอ้งพกั 

− บริการเรียกแทก็ซ่ีใหก้บัแขก 

− บริการ W Wheels Service คือการรับรถของแขกไปจอดไวใ้ห้กบั

แขก 

3.6 ช่ือและตําแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 

รูปที ่3.29 พนกังานพี่เล้ียงในขณะปฏิบติังาน 

ทีม่า : ผูจ้ดัทาํ (2561) 

ช่ือ-นามสกุล: นายพงศกร ชูชยัเจริญกิจ 

ตําแหน่งงาน: หวัหนา้งานแผนงานยกสัมภาระ  

   แผนก : พนกังานยกสัมภาระ (Welcome Ambassador) 
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3.7 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

• ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 14 สัปดาห์ 

• ตั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคมพ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 7ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

3.8 ข้ันตอนและวธีิการดําเนินงาน 

ขั้นตอนการทาํงาน สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจกิายน ธันวาคม 

1.ปรึกษาพนักงานทีป่รึกษาและอาจารย์ทีป่รึกษา      

2.เสนอหัวข้อโครงการ      

3.รวบรวมข้อมูลและเอกสารทีเ่กีย่วข้อง      

4.เร่ิมดาํเนินการจดัทาํโครงงาน      

5.ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไข      

6.สรุป      

รูปที ่3.30 ตารางดาํเนินงาน 

3.8.1 ปรึกษาพนักงานท่ีปรึกษาถึงหัวขอ้ท่ีสนใจนาํมาทาํโครงงาน จากนั้นก็ไปปรึกษา

อาจารยท่ี์ปรึกษาและเสนอหวัขอ้โครงงาน 

3.8.2 ทาํแบบเสนอหัวข้อโครงงานและส่งให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษา ให้ไปเสนอต่อทาง

ภาควชิาวา่โครงงานท่ีเสนอผา่นหรือไม่  

3.8.3 ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆภายในโรงแรม และจากพนกังานในโรงแรม  

3.8.4 เร่ิมทาํโครงงาน โดยตอ้งประสานงานกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อท่ีจะคอย

แกไ้ขปัญหาของโครงงานท่ีทาํ 

3.8.5 ทาํการสรุปผลของโครงงาน และตรวจสอบความถูกตอ้ง 

3.7.6 จดัทาํรูปเล่มของตวัโครงงาน และส่งใหก้บัอาจารยท่ี์ปรึกษา 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล และรายละเอยีดของโครงงาน 

4.1 รายละเอยีดโครงงาน 

โครงงานเร่ืองแท็กติดกระเป๋าป้องกนัการลืมสัมภาระมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยลดปัญหาผูเ้ขา้พกั

ลืมกระเป๋าสัมภาระตวัเอง ในตวัแทก็ติดกระเป๋าป้องกนัการลืมสัมภาระนั้นจะมีหนา้หลกั และตวัก๊อปป้ี

อยู่ในใบเดียวกัน ซ่ึงตวัหน้าหลกัของแท็ก (Main Tag) นั้นมีหน้าท่ีจดัเก็บไวท่ี้พนักงานยกสัมภาระ 

(Welcome Ambassador) เพื่อให้เป็นการบนัทึกว่าผูเ้ขา้พกันั้นไดเ้อาสัมภาระจากเราไปเรียบร้อยแลว้ 

สาํหรับตวัก๊อบป้ีแทก็ (Copy Tag) จะถูกส่งกลบัใหก้บัผูเ้ขา้พกั เม่ือผูเ้ขา้พกันั้นมารับสัมภาระและยืนตวั

แทก็จริง (Main Tag) ใหก้บัทางแผนกยกสัมภาระ ตวัก๊อบป้ีแทก็ (Copy Tag) จะทาํหนา้ท่ีในการเตือนผู ้

เขา้พกัวา่ไดเ้อาสัมภาระจากทางแผนกยกสัมภาระ (Welcome Ambassador) ไปเรียบร้อยแลว้ 

 

รูปที ่4.1 แทก็ติดกระเป๋าป้องกนัการลืมสัมภาระ 

ทีม่า : ผูจ้ดัทาํ (2561) 
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4.2 อุปกรณ์ในการทาํแทก็ติดกระเป๋าป้องกนัการลมืสัมภาระ 

 4.2.1 กระดาษแขง็  

 4.2.2 เทปกาว (Sticky Tape)   

4.2.3 กรรไกร 

 4.2.4 กระดาษกาวสองหนา้ 

 4.2.5 ลูกกล้ิงทาํรอยปรุ 

 4.2.6 คอมพิวเตอร์ 

 4.2.7 เคร่ืองปร้ิน 

4.3 ข้ันตอนการทาํแทก็ติดกระเป๋าป้องกนัการลมืสัมภาระ 

 4.3.1 สแกนแทก็ตวัเก่าเขา้โปรแกรม Microsoft Word  

 

รูปที ่4.2 สแกนรูปแทก็เขา้ Microsoft Word 

ทีม่า : ผูจ้ดัทาํ (2561) 
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 4.3.2 ใส่หมายเลขแทก็และคาํวา่ Main โดยไปท่ีคาํสั่ง Insert และกด WordArt ในช่องของ Text 

 

รูปที ่4.3 ใส่หมายเลขแทก็และคาํวา่ Main 

ทีม่า : ผูจ้ดัทาํ (2561) 

 4.3.3 ทาํแท็กก๊อปป้ี โดยการสแกนแท็กตวัเก่าเขา้โปรแกรม Microsoft Word และใส่หมายเลข

แทก็พร้อมใส่คาํวา่ Copy โดยไปท่ีคาํสั่ง Insert และกด WordArt ในช่องของ Text  

 

รูปที ่4.4 ทาํแทก็ก๊อปป้ี 

ทีม่า : ผูจ้ดัทาํ (2561) 
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 4.3.4 พิมพอ์อกมาแลว้ทาํการตดัตามเส้น 

 

รูปที ่4.5 หลงัจากตดั 

ทีม่า : ผูจ้ดัทาํ (2561) 

 4.3.5 ทาํการตดักระดาษกาว2หนา้และติดไวบ้นหวัมุมของแทก็ยาว 

 

รูปที ่4.6 กระดาษกาว2หนา้ติดไวบ้นหวัมุมของแทก็ยาว 

ทีม่า : ผูจ้ดัทาํ (2561) 
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 4.3.6 นาํแทก็ก๊อปป้ีมาติดกบัแทก็หลกั โดยใชเ้ทปกาวติดไวบ้นสุดของแทก็ก๊อปป้ี 

 

 

รูปที ่4.7 เทปกาวติดไวบ้นสุดของแทก็ก๊อปป้ีเพื่อติดกบัแทก็หลกั 

ทีม่า : ผูจ้ดัทาํ (2561) 

 4.3.7 ใชลู้กกล้ิงทาํรอยปรุตามเส้น 

 

รูปที ่4.8 รอยปรุตามเส้น 

ทีม่า : ผูจ้ดัทาํ (2561) 
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4.4 ข้ันตอนการใช้แทก็ติดกระเป๋าป้องกนัการลมืสัมภาระ 

 4.4.1 เ ม่ือผู ้เข้าพักต้องการฝากกระเป๋าสัมภาระ ทางพนักงานยกสัมภาระ (Welcome 

Ambassador) จะขอรายละเอียดของผูเ้ขา้พกั และทาํการจดลงในแทก็ 

 4.4.2 ฉีกแทก็หลกั (Main Tag) และยืน่ใหก้บัผูเ้ขา้พกั 

 

รูปที ่4.9 ยืน่แทก็หลกั (Main Tag) ใหก้บัผูเ้ขา้พกั 

ทีม่า : ผูจ้ดัทาํ (2561) 

 4.4.3 จากนั้นนาํแทก็ยาวมาติดไวท่ี้กระเป๋าสัมภาระของผูเ้ขา้พกั 

 

รูปที ่4.10 แทก็ยาวติดไวท่ี้กระเป๋าสัมภาระ 

ทีม่า : ผูจ้ดัทาํ (2561) 
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 4.4.4 เม่ือผูเ้ขา้พกักลบัมารับกระเป๋าสัมภาระ และยื่นแท็กหลกั (Main Tag) ให้กบัพนกังานยก

สัมภาระ (Welcome Ambassador) พนกังานจะทาํการหาและนาํสมัภาระของผูเ้ขา้พกัมาใหใ้นทนัที 

 4.4.5 เม่ือพนกังานยกสัมภาระ (Welcome Ambassador) ไดแ้ท็กหลกั (Main Tag) มาแลว้จะมา

เสียบกบัเหล็กเสียบบิล และบนัทึกกระเป๋าออกจากหอ้งเก็บของ 

 4.4.6 พนกังานยกสมัภาระ (Welcome Ambassador) จะดึงแทก็ยาวท่ีติดกบักระเป๋าสัมภาระของ

ผูเ้ขา้พกัไวอ้อก และฉีกตวัแทก็ก๊อปป้ี (Copy Tag) ใหก้บัผูเ้ขา้พกั 

 

รูปที ่4.11 แทก็ก๊อปป้ี (Copy Tag) 

ทีม่า : ผูจ้ดัทาํ (2561) 
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4.5 ข้อมูลจากแบบสอบถามความพงึพอใจของโครงงาน 

 4.5.1 ข้อมูลทัว่ไป 

  ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 73.33 และเพศหญิงคิดเป็น

ร้อยละ 26.67 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จาํนวน 15 คน และ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ

อยู่ท่ี  21-30 ปี  คิดเป็นร้อยละ 73.33 ต่อมาได้แก่ อายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.67 ของผู ้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด จาํนวน 15 คน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูแ่ผนก อ่ืนๆหรือผูเ้ขา้พกั คิดเป็น

ร้อยละ 53.33 ส่วนแผนกยกสัมภาระ (Welcome Ambassador) คิดเป็นร้อยละ 26.67 และแผนกตอ้นรับ 

(Welcome) คิดเป็นร้อยละ 20 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จานวน 15 คน ดงัตารางท่ี 4.1  

ตารางที ่4.1 ข้อมูลทัว่ไป 

ขอ้มูลทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 11 73.33 

หญิง 4 26.67 

รวม 15 100 

อาย ุ

ตํ่ากวา่ 20 ปี 0 0 

21-30 ปี 11 73.33 

31-40 ปี 4 26.67 

41 ปีข้ึนไป 0 0 

รวม 15 100 

แผนกงาน 

ตอ้นรับ (Welcome) 3 20 

ยกสัมภาระ (Welcome Ambassador) 4 26.67 

อ่ืนๆ หรือ ผูเ้ขา้พกั 8 53.33 

รวม 15 100 

 



45 
 

4.5.2 ความพงึพอใจของโครงงาน 

  4.5.2.1 มีขนาดทีเ่หมาะสมต่อการใช้งาน 

 

รูปที ่4.12 ความพึงพอใจของมีขนาดท่ีเหมาะสม 

จากผลการตอบแบบสอบถามมีขนาดท่ีเหมาะสมต่อการใชง้าน ท่ีมีความพึงพอใจมาก คิดเป็น

ร้อยละ 47 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46 และปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 7 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 

จาํนวน 15 คน ดงัภาพ ท่ี 4.12 

  4.5.2.2 ความสะดวกต่อการใช้ 

 

รูปที ่4.13 ความพึงพอใจของความสะดวกต่อการใช ้

จากผลการตอบแบบสอบถามมีความสะดวกต่อการใช ้ท่ีมีความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 47 

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46 และปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 7 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จาํนวน 15 

คน ดงัภาพ ท่ี 4.13 

46%

47%

7%

มีขนาดทีเหมาะสมต่อการใช้งาน

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง

46%

47%

7%

ความสะดวกต่อการใช้

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง
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4.5.2.3 ลดการเกดิปัญหาลมืสัมภาระของผู้เข้าพกั 

 

รูปที ่4.14 ความพึงพอใจในเร่ืองลดการเกิดปัญหาลืมสัมภาระของผูเ้ขา้พกั 

จากผลการตอบแบบสอบถามเร่ืองลดการเกิดปัญหาลืมสัมภาระของผูเ้ขา้พกัท่ีมีความพึงพอใจ

มาก คิดเป็นร้อยละ 46 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33 ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 7 จาก

ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จาํนวน 15 คน ดงัภาพ ท่ี 4.14 

  4.5.2.4 สามารถเตือนผู้เข้าพกั เร่ืองสัมภาระได้ 

 

รูปที ่4.15 ความพึงพอใจในการสามารถเตือนผูเ้ขา้พกั เร่ืองสัมภาระได ้

จากผลการตอบแบบสอบถามสามารถเตือนผูเ้ขา้พกั เร่ืองสัมภาระได ้มีความพึงพอใจมาก คิด

เป็นร้อยละ 53 ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 20 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 13  นอ้ยและนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อย

ละ 7 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จาํนวน 15 คน ดงัภาพ ท่ี 4.15 

33%

46%

7%

ลดการเกิดปัญหาลืมสัมภาระของผู้เข้าพัก

มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สดุ

13%

53%

20%

สามารถเตือนผู้เข้าพัก เร่ืองสัมภาระได้

มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สดุ
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  4.5.2.5 สามารถนําไปใช้ในแผนกอืน่ๆ 

 

รูปที ่4.16 ความพึงพอใจในการสามารถนาํไปใชใ้นแผนกอ่ืนๆ 

จากผลการตอบแบบสอบถามสามารถนาํไปใชใ้นแผนกอ่ืนๆมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 53 มาก คิดเป็นร้อยละ 27 และปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 20 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 

จาํนวน 15 คน ดงัภาพ ท่ี 4.16 

4.5.2.6 พนักงานและผู้เข้าพกัมีความเข้าใจตรงกนัระหว่าง Main Tag และ Copy Tag 

 

รูปที ่4.17 ความพึงพอใจต่อพนกังานและผูเ้ขา้พกัมีความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง Main Tag และCopy Tag 

จากผลการตอบแบบสอบถามพนกังานและผูเ้ขา้พกัมีความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง Main Tag 

และ Copy Tag มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53 มาก คิดเป็นร้อยละ 40 และปานกลาง คิด

เป็นร้อยละ 7 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จาํนวน 15 คน ดงัภาพ ท่ี 4.17 

  

53%
27%

20%

สามารถนําไปใช้ในแผนกอ่ืนๆ

มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

น้อย

53%40%

7%

พนักงานและผู้เข้าพักมีความเข้าใจตรงกนัระหว่าง

Main Tag และ Copy Tag

มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

น้อย
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4.5.2.7 ความคงทนของผลติภัณฑ์ 

 

รูปที ่4.18 ความพึงพอใจต่อความคงทนของผลิตภณัฑ ์

จากผลการตอบแบบสอบถามความคงทนของผลิตภณัฑเ์ดิมไดมี้ความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อย

ละ 46 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46 และปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 8 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 

จาํนวน 15 คน ดงัภาพ ท่ี 4.18 

4.5.2.8 สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในคร้ังต่อๆไป 

 

รูปที ่4.19 ความพึงพอใจของสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นคร้ังต่อๆไป 

 จากผลการตอบแบบสอบถามสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นคร้ังต่อๆไปมีความพึงพอใจมาก คิด

เป็นร้อยละ 40 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 27 และปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 33 จากผูต้อบแบบสอบถาม

ทั้งหมด จาํนวน 15 คน ดงัภาพ ท่ี 4.19 

46%

46%

8%

ความคงทนของผลิตภัณฑ์

มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สดุ

27%

40%

33%

สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในครัง้ต่อๆไป

มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สดุ
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4.6 ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจจากแบบสอบถาม 

การแปลความหมายขอ้มูลท่ีเป็นค่าเฉล่ีย (Mean) ตามแนวคิดของ Likert Rating scale    

    ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง  นอ้ย 

ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง  มาก 

ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง  มากท่ีสุด 

 จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ แท็กติดกระเป๋าป้องกนัการลืมสัมภาระ พบวา่ผูท่ี้ได้

ทาํแบบสอบถามแทก็ติดกระเป๋าป้องกนัการลืมสัมภาระ มีความพึงพอใจ ดงัตารางท่ี 4.2 

ตารางที ่4.2 ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจจากแบบสอบถาม 

รายละเอยีด ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความพงึพอใจ 

มีขนาดท่ีเหมาะสมต่อการใชง้าน 4.40 0.63 ชอบมาก 

ความสะดวกต่อการใช ้ 4.40 0.63 ชอบมาก 

ลดการเกิดปัญหาลืมสัมภาระของผูเ้ขา้พกั 3.93 1.16 ชอบมาก 

สามารถเตือนผูเ้ขา้พกั เร่ืองสัมภาระได ้ 3.53 1.06 ชอบมาก 

พนักงานและผูเ้ข้าพกัมีความเขา้ใจตรงกัน

ระหวา่ง Main Tag และ Copy Tag 

4.33 0.82 ชอบมาก 

สามารถนาํไปใชใ้นแผนกอ่ืนๆ 4.47 0.64 ชอบมาก 

ความคงทนของผลิตภณัฑ ์ 4.20 0.77 ชอบมาก 

สมควรนาํประยกุตใ์ชใ้นคร้ังต่อๆไป 3.93 0.80 ชอบมาก 

ระดบัความพึงพอใจโดยรวม 4.15 0.38 ชอบมาก 

 

จากตารางท่ี 4.2 ผลสํารวจความพึงพอใจแท็กติดกระเป๋าป้องกนัการลืมสัมภาระ จากการทาํ

แบบสอบถามท่ีไดจ้ากทั้งสองแผนกพบวา่อยูใ่นระดบัความพึงพอใจในระดบัท่ีชอบมาก และมีค่าเฉล่ีย

โดยรวมเป็น 4.15  
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บทที ่5 

สรุปผลโครงงาน 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

 5.1.1 สรุปผล 

  ในการปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาในแผนกยกสัมภาระ(Welcome 

Ambassador) ณ โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ (W Bangkok Hotel) เป็นเวลาทั้ งหมด 4 ได้เรียนรู้

ขั้นตอนระบบงานของส่วนหนา้ ในระดบัหน่ึง ทั้งการดูแลผูเ้ขา้พกั การเก็บรักษากระเป๋าสัมภาระ

ของผูเ้ขา้พกั และยงัไดเ้รียนรู้สถานท่ีสาํคญัในกรุงเทพ รวมไปถึงการเขา้ใจงานของการโรงแรมมาก

ข้ึน ว่าไม่สามารถทาํตวัคนเดียวหรือแผนกเดียวได ้ทุกอย่างตอ้งเป็นทาํกนัทีม มีการร่วมมือกนัทาํ 

เพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพมากท่ีสุดและสร้างภาพลกัษณะให้กบัโรงแรม จากการฝึกงาน

แผนกยกสัมภาระ (Welcome Ambassador) ทาํให้ผูจ้ดัทาํมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกับแท็กติดกระเป๋า 

นอกจากน้ียงัเล็งเห็นวา่ควรมีการปรับเปล่ียนแท็กเพื่อลดปัญหาการลืม จึงไดท้าํแท็กข้ึนมาใหม่และ

ทดลองใช้ เพื่อท่ีจะ ลดปัญหาการลืมกระเป๋าสัมภาระของผูเ้ขา้พกั อีกทั้งยงัช่วยแผนกยกสัมภาระ 

(Welcome Ambassador) ลงบนัทึกการเก็บกระเป๋าสัมภาระของผูเ้ขา้พกัในโรงแรม 

  ในการทาํโครงงานแทก็ติดกระเป๋าป้องกนัการลืมสัมภาระผูจ้ดัทาํไดท้าํการสํารวจ

โดยใช้การสํารวจในรูปแบบของแบบสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มตวัอย่างในแผนกส่วนหนา้

ของโรงแรมดบัเบิ้ลยู กรุงเทพฯ (W Bangkok Hotel) จาํนวน 15 คน และได้ผลสรุปของความพึง

พอใจรวมในตารางท่ี 4.2 คือ 4.15 โดยผลความพึงพอใจจดัอยู่ในระดับมาก จากการประเมิน

โครงงานวิจยัพบว่าแท็กติดกระเป๋าป้องกนัการลืมสัมภาระ สามารถเตือนใจผูเ้ขา้พกัว่าไม่ให้ลืม

กระเป๋าสัมภาระได ้และโครงงานน้ีสามารถนาํไปใช้งานไดจ้ริง อย่างไรก็ตามหัวหน้างานไดเ้ก็บ

โครงงานน้ีไว ้เพื่อนาํเสนอกบัผูบ้ริหารแผนกต่างๆในการประยกุตใ์ชใ้นอนาคต 
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5.2  สรุปผลการดําเนินงานโครงงาน 

 5.2.1 ปัญหาทีพ่บของการทาํโครงาน 

  ไดค้าํปรึกษาเก่ียวกบัโครงงานจากพนกังานพี่เล้ียงนอ้ย เพราะไดเ้ขา้ไปปฏิบติังาน

ในช่วงฤดูของการท่องเท่ียว (High Season) จนทาํให้พนักงานพี่เล้ียงและตวัผูจ้ดัทาํเองนั้นมีเวลา

นอ้ยในการทาํโครงงาน 

 5.2.2 ข้อเสนอแนะของการทาํโครงาน 

  ตอ้งสละเวลาวา่งของตนเองทาํโครงงานน้ี และใช้ความรู้ท่ีไดจ้ากการปฏิบติังาน

ในแต่ละวนัแทนคาํปรึกษาของพนกังานพี่เล้ียงท่ีไดม้าไม่ครบ 

5.3 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.3.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

  ในการท่ีไดไ้ปปฏิบติังานสหกิจท่ีโรงแรมดบัเบิ้ลย ูกรุงเทพฯ (W Bangkok Hotel)

ในแผนกยกสัมภาระ(Welcome Ambassador) ไดเ้รียนรู้ขั้นตอนการทาํงานอยา่งมีระบบในโรงแรม

ท่ีมีระดบั 5 ดาว โดยสามารถนาํมาพฒันาทกัษะในกระบวนการทาํงานไดดี้ยิง่ข้ึน  

 5.3.2 ปัญหาทีพ่บของการ ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

  ปัญหาท่ีพบระหว่างปฎิบติังานในช่วงแรก คือการส่ือสารกบัผูเ้ขา้พกัคนจีนไม่

เขา้ใจเน่ืองจากการในคาํพูดแตกต่างของแต่ละประเทศ และไม่ทราบสถานท่ีท่ีผูเ้ขา้พกัตอ้งการไป 

ทาํใหเ้กิดการไม่กลา้ตดัสินใจดว้ยตวัเอง 

 5.3.3 ข้อเสนอแนะของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

  ตอ้งหมัน่ฝึกฝนนอกเวลาปฏิบติังาน รวมไปถึงการพฒันาทกัษะในการทาํงานและ

ในเร่ืองของการตดัสินใจใหดี้ยิง่ข้ึนเพื่อใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพดีข้ึน 

5.3.4 แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1) จบัใจความใหไ้ด ้ขอใหแ้ขกพดูอีกรอบ 

2) ตอ้งทาํตามขั้นตอนท่ีมีใหเ้สมอ ไม่วา่จะยุง่มากนอ้ยเท่าไหร่ 
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3) การแกปั้ญหาฉะเพาะหนา้ หรือเรียกใหเ้พื่อนร่วมงานเขา้มาช่วยหา 

4) จดบนัทึกแทก๊ซ่ีใหถู้กตอ้ง  

5.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

5.4.1 ประโยชน์ต่ออาชีพ 

1) เป็นแนวทางในการตดัสินใจเก่ียวกบัอาชีพท่ีตอ้งการจะทาํในอนาคต 

2) ทาํใหข้า้พเจา้รู้ถึงความสามารถท่ีมีต่องานท่ีจะเลือกในอนาคตได ้

3) ทาํให้รู้ถึงขอ้ดี และขอ้เสียของเรา จะทาํให้สามารถเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกบั

ตวัขา้พเจา้เองได ้หรือถา้ตอ้งการท่ีจะทาํเก่ียวกบัโรงแรมก็จะทาํใหข้า้พเจา้รู้ได้

วา่จะปรับปรุงส่วนของขอ้เสียอยา่งไร 

4) เป็นการฝึกแกปั้ญหาท่ีดี เพราะเม่ือเราไปทาํงานจะเจอกบัปัญหาท่ีใหญ่กว่าน้ี 

ในการฝึกงานน้ีเป็นตวัช่วยให้เรารับมือกบัปัญหาท่ีจะมาพร้อมกบัอาชีพท่ีจะ

ทาํ 

5.4.2 ประโยชน์ต่อการทาํงานในอนาคต 

1) ถ้าเราจะทาํเก่ียวกบัอาชีพด้านโรงแรมจะทาํให้ขา้พเจา้ได้เปรียบกว่าคนอ่ืน

เน่ืองจากเรามีประสบการณ์ในการทาํงานมาก่อน จึงทาํให้ข้าพเจ้ามีความ

มัน่ใจกวา่คนท่ีไม่มีประสบการณ์ทาํงานดา้นน้ีมาก่อน 

2) ขา้พเจา้สามารถนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการฝึกงานหาต่อยอดในอนาคตเพื่อท่ีจะทาํ

ใหข้า้พเจา้มีความกา้วหนา้ในอนาคต 

3) เน่ืองจากแผนกท่ีฝึกงานตอ้งพบเจอกบัแผนกในโรงแรมเป็นจาํนวนมาก ทาํ

ใหส้ามารถท่ีจะเรียนรู้เพื่อนาํไปใชใ้นอนาคตไดด้ว้ย 
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ภาคผนวก 

 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

 

  



 

แบบสอบถาม 

เร่ือง แทก็ตดิกระเป๋าป้องกันการลืมสัมภาระ 

(The Luggage Tag for Preventing Lost Luggage) 

 

 คาํชีแ้จง : แบบสอบถามนี ้จดัทําขึน้เพ่ือรวบรวมข้อมลูในการทําโครงงานการแก้ไขปัญหา

ผู้ เข้าพกัลืมสมัภาระของแผนกยกกระเป๋า (Welcome Ambassador) เพ่ือการประกอบ

การศกึษาของมหาวิทยาลยัสยาม 

โปรดใสเ่คร่ืองหมาย ลงในชอ่ง � ท่ีตรงกบัความเห็นของทา่นมากท่ีสดุ 

 ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 

1.  เพศ  �    1)  ชาย �     2)  หญิง 

2.  อาย ุ �    1)  ต่ํากวา่ 20 ปี �  2)  21 - 30 ปี  �  3)  31 – 40 ปี 

  �    4)  41 ปีขึน้ไป 

3.  แผนกงาน .................................................... 

     

   ตอนท่ี 2  ความพงึพอใจต่อแทก็ตดิกระเป๋าป้องกันการลืมสัมภาระ 

ข้อ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1.มีขนาดท่ีเหมาะสมตอ่การใช้งาน      

2.ความสะดวกตอ่การใช้      



 

3.ลดการเกิดปัญหาลืมสมัภาระของผู้ เข้าพกั      

4.สามารถเตือนผู้ เข้าพกั เร่ืองสมัภาระได้      

5.สามารถนําไปใช้ในแผนกอ่ืนๆ      

6.พนกังานและผู้ เข้าพกั มีความเข้าใจตรงกนั ระหวา่ง 

Main Tag และ Copied Tag 

     

7.ความคงทนของผลิตภณัฑ์      

8.สามารถนําไปประยกุต์ใช้ในครัง้ตอ่ๆไป      

 

ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะ 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................  

  



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รูปภาพขณะปฏิบัตงิานสหกจิ 

  



 

 

1) นายไวกณูฐ ์ไตรยโชติ 

 

 
นาํสัมภาระไปส่งท่ีหอ้งแขก 

 

 

 

 

 

 

 

นาํสัมภาระท่ีแขกฝากมาใหแ้ขก และเรียกแทก็ซ่ีใหก้บัแขก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาํสัมภาระคืนใหก้บัแขก 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาํกระเป๋าสัมภาระมาเก็บในหอ้งเก็บของ 



 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แบบสัมภาษณ์ 

  



 

 

แบบสัมภาษณ์ 

นกัศึกษา : หลงัจากท่ีนาํไปทดลองใชก้บัผูเ้ขา้พกัแลว้มีผลอยา่งไรบา้ง? 

พนักงาน : มีความรู้สึกว่าผูเ้ข้าพกัให้ความสําคญัในระดบันึง และพนักงานไม่ต้องย ํ้าเตือนในเร่ือง

กระเป๋าสัมภาระของผูเ้ขา้พกั บ่อยๆคร้ัง 

นกัศึกษา : สามารถนาํไปทดแทนผลิตภณัฑอ์นัเดิมไดห้รือไม่? 

พนกังาน : สามารถทดแทนได ้เพราะเห็นผูเ้ขา้พกัเขา้ใจการแทก็ตวัใหม่มากกวา่แทก็ตวัเดิมทาํใหง่้ายต่อ

การใชง้าน 

 จากบทสัมภาษณ์ทางพนกังานพี่เล้ียงรู้สึกพึงพอใจต่อตวัโครงงานแท็กติดกระเป๋าป้องกนัการ

ลืมสัมภาระของทางผูจ้ดัทาํ โดยการชมเร่ืองความคิด มีการเร่ิมคิดหาวิธีลดปัญหาลืมสัมภาระ และลด

การวา่ตาํหนิโรงแรมหรือพนกังาน แต่ทางพนกังานพี่เล้ียงยงัการตอ้งความโดดเด่นของแทก็ตวัน้ี จึงเลย

ขอเก็บโครงงานแท็กติดกระเป๋าป้องกันการลืมสัมภาระของทางผูจ้ ัดทาํไวก่้อน เพื่อพฒันาหรือ

ประยกุตใ์ชใ้นคร้ังต่อๆไป 

 

 

 

 

….……………………. พนกังานท่ีปรึกษา  

(นายพงศกร ชูชยัเจริญกิจ) 



 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

บทความวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แทก็ติดกระเป๋าป้องกนัการลืมสัมภาระ 

 (The Luggage Tag for Preventing Lost Luggage) 

ไวกณูฐ ์ไตรยโชติ 

ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปะศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

235 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ. 10160 

E-mail: vaikul.tra@siam.edu 

 

บทคดัย่อ 

โ ร ง แ ร ม ดับ เ บิ้ ล ยู  ก รุ ง เ ท พ ฯ  ( W 

Bangkok Hotel) เป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว มีผู ้

เขา้พกัเป็นจาํนวนมาก ทาํให้เกิดการบริการอยู่

ตลอด ซ่ึงทางผูจ้ดัทาํไดเ้ขา้ไปฝึกปฏิบติังานใน

แผนกยกสัมภาระ (Welcome Ambassador) จาก

การฝึกงานผูจ้ดัทาํไดเ้ล็งเห็นว่ามีเหตุการณ์ท่ีผู ้

เขา้พกันั้นลืมสัมภาระของตนเองไวท่ี้โรงแรม 

ดงันั้นจึงได้มีความคิดท่ีจะทาํแท็กติดกระเป๋า

ตวัใหม่ข้ึนเพื่อช่วยลดปัญหาการลืมสัมภาระ

ของผูเ้ขา้พกั โดยมีการนาํแทก็ตวัเก่าท่ีใช้อยู่นั้น

มาปรับเปล่ียน เพื่อลดปัญหาการลืมสัมภาระ 

เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงานแท็ก

ติดกระเป๋าป้องกนัการลืมสัมภาระ ทางผูจ้ดัทาํ

ได้มีการแจกแบบสอบถามให้กบัพนักงานใน

โรงแรมและผู ้เข้าพักในโรงแรม เพื่อทําให้

ทราบถึงความพึงพอใจท่ีมีต่อแท็กติดกระเป๋า

จาํนวน 15 ชุด ผลของแบบสอบถามโดยรวมได้

ค่าเฉล่ียเป็น 4.15 อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก โดย

แทก็ติดกระเป๋าป้องกนัการลืมสัมภาระ มีขนาด

และความสะดวกในการใช้ปฏิบัติงานจริง 

อย่างไรก็ตา ม หัวหน้างานข องแผ นก ย ก

สัมภาระไดเ้ก็บตวัอย่างและขอ้เสนอน้ีไว ้เพื่อ

ประยกุตใ์ชจ้ริงในอนาคต 

คําสําคัญ :  แท็กติดกระเป๋าป้องกันการลืม

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. 

 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

เ น่ื อ ง จ า ก ท า ง โ ร ง แ ร ม ดับ เ บิ้ ล ยู  

กรุงเทพฯ (W Bangkok Hotel) เป็นโรงแรมมี

ช่ือเสียงดังระดับห้าดาว จึงมีผู ้เข้าพัก เป็น

จาํนวนมาก ทาํให้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการอยู่

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) ควรตอ้งมีความพร้อม

ในการรับมือกบัผูเ้ขา้พกัแต่ละคน ในแต่ละวนั

จะมีผูเ้ขา้พกัเขา้มาฝากสัมภาระเป็นจาํนวนมาก 

ไม่ว่าจะลูกคา้ท่ีพกักบัทางโรงแรม (In House 

Guest) หรือ ลูกค้าจากงานต่างๆในโรงแรม 

(Event Guest) แผนกยกสัมภาระ (Welcome 

Ambassador) เลยต้องมีค วาม ละ เ อีย ด อ่ อน 

ความแม่นยาํ และมีคุณภาพมากท่ีสุด เพราะ

แผนกยกสัมภาระ (Welcome Ambassador) เป็น

คนแรกและคนสุดท้ายท่ีผู ้เข้าพักหรือลูกค้า

ต่างๆของโรงแรมจะไดพ้บเจอตอนเขา้มาและ

อ อ ก โ ร ง แ ร ม  ทํา ใ ห้ แ ผ น ก ย ก สั ม ภ า ร ะ 

(Welcome Ambassador) ตอ้งมีการเตรียมพร้อม

อยู่ตลอด ทาํให้ในแต่ละวนัหัวหน้างานแผนก

ย ก สั ม ภ า ร ะ  ( Welcome Ambassador Team 

Lead) จะมีการวางแผน เพื่อให้เกิดขอ้ผิดพลาด

น้อยท่ีสุด รวมไปถึงงานท่ีเขา้มาในแต่ละช่วง

ได้ผ่านไปได้อย่างราบร่ืน และมีคุณภาพตรง



 

ตามมาตรฐานโรงแรมดบัเบิ้ลยู กรุงเทพฯ (W 

Bangkok Hotel) 

          ทางผูจ้ดัทาํโครงงาน ไดใ้ชเ้หตุการณ์ท่ี

เคยเกิดข้ึนจริงมาวิเคราะห์ นํามาปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการทาํงานให้ได้มากข้ึน ซ่ึง

เหตุการณ์ ท่ีได้ เ กิด ข้ึนนั้ น คือ ผู ้เข้าพัก ลืม

สัมภาระของตนเองไว้ท่ีโรงแรมดับ เบิ้ลยู  

กรุงเทพฯ (W Bangkok Hotel) แลว้ข้ึนรถแทก็ซ่ี

ไปสนามบินสุวรรณภูมิ และมารู้ตวัภายหลัง

ต อ น ท่ี ต น นั้ น อ ยู่ ท่ี ส น า ม บิ น สุ ว ร ร ณ ภู มิ

เรียบร้อยแล้ว ณ เวลานั้นได้เกิดความสับสน 

และเขา้ใจกนัผิดระหว่างพนกังานยกสัมภาระ 

(Welcome Ambassador) กับพนักงานต้อนรับ 

(Welcome)  ว่าสัมภาระเหล่านั้นเป็นของใคร 

มาจากท่ีไหน หรือผูเ้ข้าพกัคนไหนลืมเอาไว ้

และพนักงานคนไหนท่ีเป็นคนรับมาจากผูเ้ขา้

พัก ท่ี ลื ม สั ม ภ า ร ะ  ทัน ใ ด นั้ น ท า ง ผู ้จ ัด ทํา

โครงงานจึงคิดวิ เคราะหาวิ ธี ป้องกันและ

เตือนใจผูเ้ขา้พกัโดย การทาํแท็กท่ีมีหน้าหลกั 

(Main Tag) และตวัก๊อบป้ีแท็ก (Copy Tag) ไว้

ในใบเดียวกนั ซ่ึงตวัหน้าหลกัของแท็ก (Main 

Tag) นั้ น จ ะ เ ก็ บ ท่ี พ นั ก ง า น ย ก สั ม ภ า ร ะ 

(Welcome Ambassador) เพื่อให้เป็นการบนัทึก

ว่า ผู ้ เ ข้า พัก นั้ นไ ด้ เอา สั มภา ระจา กเราไป

เรียบร้อยแล้ว สําหรับตัวก๊อบป้ีแท็ก (Copy 

Tag) จะส่งกลบัให้กบัผูเ้ขา้พกั เม่ือผูเ้ขา้พกันั้น

มารับสัมภาระและยืนตวัแท็กจริง (Main Tag) 

ให้กับทางแผนกยกสัมภาระ ตัวก๊อบป้ีแท็ก 

(Copy Tag) จะทาํหนา้ท่ีในการเตือนผูเ้ขา้พกัวา่

ได้เอาสัมภาระจากทางแผนกยกสัมภาระ 

( Welcome Ambassador) ไ ป เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว 

นอกจากน้ียงัเป็นการเตือนใจของผูเ้ขา้พกัไปใน

ตวัวา่ไม่ลืมสัมภาระตนเองไวท่ี้ไหน 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1) เพื่อให้ผูเ้ขา้พกัรับรู้ว่าได้เอาสัมภาระ

จ า ก แ ผ น ก ย ก สั ม ภ า ร ะ  ( Welcome 

Ambassador) ไปแลว้ 

2) เพื่อลดปัญหาการลืมกระเป๋าสัมภาระ

ของผูเ้ขา้พกัเอง 

3) เป็นการเก็บบนัทึกท่ีรวดเร็วของแผนก

ยกสัมภาระ (Welcome Ambassador) 

4) เพื่อเตือนใจของผูเ้ข้าพกัในเร่ืองของ

กระเป๋าสัมภาระของตวัเอง 

ขอบเขตของโครงงาน 

1) ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ (W 

Bangkok Hotel) 

2) ขอบเขตดา้นเวลา 

วนัท่ี 20 สิงหาคม พ. ศ. 2561 ถึง 

วนัท่ี 7 ธนัวาคม 25561 



 

3) ข อ บ เ ข ต ด้า น ป ร ะ ช า ก ร แ ล ะ ก ลุ่ ม

ตวัอยา่ง 

ลูกค้าคนไทยกและผูป้ฏิบัติงาน

จริงในส่วนของแผนกยกสัมภาระ 

(Welcome Ambassador) 

4) ขอบเขตดา้นขอ้มูล 

การสอบถามขอ้มูลจากพนกังานท่ี

โรงแรม 

การสืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

การสืบคน้จากหนงัสือ บทความ 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1) ทาํใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดนอ้ยลงของ

แผนกยกสัมภาระ (Welcome 

Ambassador) 

2) เพิ่มความรวดเร็วในการจดบนัทึกของ

แผนกยกสัมภาระ (Welcome 

Ambassador) 

3) เตือนใจผูเ้ขา้พกัได ้โดยท่ีพนกังานไม่

ตอ้งถามหลายๆ คร้ังจนดูน่ารําคาญ 

รายละเอยีดโครงงาน 

โครงงานเร่ืองแท็กติดกระเป๋าป้องกนั

การลืมสัมภาระมีว ัตถุประสงค์เพื่อช่วยลด

ปัญหาผูเ้ขา้พกัลืมกระเป๋าสัมภาระตวัเอง ในตวั

แท็กติดกระเป๋าป้องกนัการลืมสัมภาระนั้นจะมี

หนา้หลกั และตวัก๊อปป้ีอยูใ่นใบเดียวกนั ซ่ึงตวั

หน้าหลักของแท็ก  (Main Tag) นั้ นมีหน้า ท่ี

จัดเก็บไว้ท่ีพนักงานยกสัมภาระ (Welcome 

Ambassador) เพื่อให้เป็นการบนัทึกว่าผูเ้ขา้พกั

นั้ นได้เอาสัมภาระจากเราไปเรียบร้อยแล้ว 

สํ า ห รั บ ตัว ก๊ อ บ ป้ี แ ท็ ก  ( Copy Tag) จ ะ ถู ก

ส่งกลับให้กับผูเ้ข้าพกั เม่ือผูเ้ข้าพกันั้ นมารับ

สัมภาระและยืนตวัแท็กจริง (Main Tag) ให้กบั

ทางแผนกยกสัมภาระ ตัวก๊อบป้ีแท็ก (Copy 

Tag) จะทาํหนา้ท่ีในการเตือนผูเ้ขา้พกัวา่ได้เอา

สัมภาระจากทางแผนกยกสัมภาระ (Welcome 

Ambassador) ไปเรียบร้อยแลว้ 

อุปกรณ์ในการทาํแทก็ติดกระเป๋าป้องกนัการลมื

สัมภาระ 

1) กระดาษแขง็ 

2) เทปกาว (Sticky Tape) 

3) กรรไกร 

4) กระดาษกาวสองหนา้ 

5) ลูกกล้ิงทาํรอยปรุ 

6) คอมพิวเตอร์ 

7) เคร่ืองปร้ิน 

  



 

ข้ันตอนการทาํแทก็ติดกระเป๋าป้องกนัการลมื

สัมภาระ 

1) สแกนแทก็ตวัเก่าเขา้โปรแกรม 

Microsoft Word 

 

2) ใส่หมายเลขแท็กและคาํว่า Main โดย

ไปท่ีคาํสั่ง Insert และกด WordArt ใน

ช่องของ Text 

 

3) นาํทาํแท็กก๊อปป้ี โดยการสแกนแท็ก

ตัวเก่าเข้าโปรแกรม Microsoft Word 

และใส่หมายเลขแท็กพร้อมใส่คาํว่า 

Copy โดยไปท่ีคําสั่ ง  Insert และกด 

WordArt ในช่องของ Text 

 

 

 

4) พิมพอ์อกมาแลว้ทาํการตดัตามเส้น 

 

5) ทาํการตดักระดาษกาว2หนา้และติดไว้

บนหัวมุมของแท็กยาวณหภูมิไขถั่ว

เหลืองเย็นลงแล้วจึงใส่นํ้ ามันหอม

ละเหยลงไป 

 

6) นํานําแท็กก๊อปป้ีมาติดกับแท็กหลัก 

โดยใช้เทปกาวติดไวบ้นสุดของแท็ก

ก๊อปป้ีตวัไขมาเทลงในภาชนะท่ีเตรียม

ไว ้

 

7) ใชลู้กกล้ิงทาํรอยปรุตามเส้น 

 

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) ทาํใหผู้จ้ดัทาํ



 

มี ข้อ เ ส น อ แ น ะ เ ก่ี ย ว กับ แ ท็ ก ติ ด ก ร ะ เ ป๋ า 

นอกจากน้ียงัเล็งเห็นว่าควรมีการปรับเปล่ียน

แท็กเพื่อลดปัญหาการลืม จึงได้ทาํแท็กข้ึนมา

ใหม่และทดลองใช้ เพื่อท่ีจะ ลดปัญหาการลืม

กระเป๋าสัมภาระของผู ้เข้าพัก อีกทั้ งยงัช่วย

แผนกยกสัมภาระลงบันทึกการเก็บกระเป๋า

สัมภาระของผูเ้ขา้พกัในโรงแรม 

  ในการทาํโครงงานแท็กติด

กระเป๋าป้องกันการลืมสัมภาระผูจ้ดัทาํได้ทาํ

การสํารวจโดยใช้การสํารวจในรูปแบบของ

แบบสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มตวัอย่าง

ในแผนกส่วนหน้าของ โรง แรมดับ เ บิ้ ล ยู  

กรุงเทพฯ  จาํนวน 15 คน และไดผ้ลสรุปของ

ความพึงพอใจรวม คือ 4.15 โดยผลความพึง

พอใจจัดอยู่ในระดับมาก  จากการประเมิน

โครงงานวิจยัพบวา่แท็กติดกระเป๋าป้องกนัการ

ลืมสัมภาระ สามารถเตือนใจผูเ้ขา้พกัว่าไม่ให้

ลืมกระเป๋าสัมภาระได ้และโครงงานน้ีสามารถ

นาํไปใช้งานไดจ้ริง อย่างไรก็ตามหวัหน้างาน

ไดเ้ก็บโครงงานน้ีไว ้เพื่อนาํเสนอกบัผูบ้ริหาร

แผนกต่างๆในการประยกุตใ์ชใ้นอนาคต 

ข้อเสนอแนะของการทําโครงานและสหกิจ

ศึกษา 

ต้อ ง ส ล ะ เ ว ล า ว่ า ง ข อ ง ต น เ อ ง ทํา

โ ค ร ง ง า น น้ี  แ ล ะ ใ ช้ค ว า ม รู้ ท่ี ไ ด้จ า ก ก า ร

ปฏิบัติงานในแต่ละวันแทนคําปรึกษาของ

พนกังานพี่เล้ียงท่ีไดม้าไม่ครบ 

ตอ้งหมัน่ฝึกฝนนอกเวลาปฏิบติังาน รวมไปถึง

การพฒันาทกัษะในการทาํงานและในเร่ืองของ

การตดัสินใจให้ดียิ่งข้ึนเพื่อให้การปฏิบติังานมี

ประสิทธิภาพดีข้ึน 

กติติกรรมประกาศ 

 ก า ร ท่ี ผู ้จ ัดทํา ไ ด้ม า ป ฏิ บัติ ง า น ใ น

โครงการสหกิจศึกษา ณ โรงแรมดับเบิ้ลยู 

กรุงเทพฯ (W Bangkok  Hotel) ตั้งแต่วนัท่ี 20 

สิงหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561 ส่งผล

ให้ผูจ้ดัทาํไดรั้บความรู้และประสบการณ์ต่างๆ 

ท่ีมีค่ามากมาย สาํหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบบั

น้ี สํา เ ร็จลงได้ด้วยดีจากความร่วมมือและ

สนบัสนุนจากหลายฝ่าย  

ผู้ จัดทําขอขอบพระคุณผู้ ท่ี มีส่ วน

เก่ียวข้องทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล 
และเป็นท่ีปรึกษาในการทํารายงานฉบบันีจ้น

เสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนให้การดูแลและให้

ความเข้าใจกับชีวิตของการทางานจริง ซึ่ง

ผู้จดัทํา ขอขอบพระคณุเป็นอย่างสงูไว้ ณ ท่ีนี ้

ด้วย  
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ภาคผนวก จ 

โปสเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

1) เพ่ือใหผู้เ้ขา้พกัรับรู้วา่ไดเ้อาสัมภาระจากแผนกยกสัมภาระ 

(Welcome Ambassador) ไปแลว้ 

2) เพ่ือลดปัญหาการลืมกระเป๋าสัมภาระของผูเ้ขา้พกัเอง 

3) เป็นการเก็บบนัทึกท่ีรวดเร็วของแผนกยกสัมภาระ (Welcome 

Ambassador) 

4) เพ่ือเตือนใจของผูเ้ขา้พกัในเร่ืองของกระเป๋าสัมภาระของตวัเอง 

นายไวกูณฐ์ ไตรยโชติ 

ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

มหาวิทยาลยัสยาม 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 

อาจารย์นันทินี   ทองอร 

พนักงานท่ีปรึกษา 

นายพงศกร ชูชัยเจริญกจิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แท็กติดกระเป๋าป้องกนัการลมืสัมภาระ 

 
บทคัดย่อ 

โรงแรมดบัเบิ้ลย ูกรุงเทพฯ (W Bangkok Hotel) เป็นโรงแรมระดบั 5 

ดาว มีผูเ้ขา้พกัเป็นจาํนวนมาก ทาํใหเ้กิดการบริการอยูต่ลอด ซ่ึงทาง

ผูจ้ดัทาํไดเ้ขา้ไปฝึกปฏิบติังานในแผนกยกสัมภาระ (Welcome 

Ambassador) จากการฝึกงานผูจ้ดัทาํไดเ้ลง็เห็นวา่มีเหตุการณ์ท่ีผูเ้ขา้พกันั้น

ลืมสัมภาระของตนเองไวท่ี้โรงแรม ดงันั้นจึงไดมี้ความคิดท่ีจะทาํแทก็ติด

กระเป๋าตวัใหม่ข้ึนเพ่ือช่วยลดปัญหาการลืมสัมภาระของผูเ้ขา้พกั โดยมี

การนาํแทก็ตวัเก่าท่ีใชอ้ยูน่ั้นมาปรับเปล่ียน เพ่ือลดปัญหาการลืมสัมภาระ 

เพ่ือใหท้ราบถึงผลของโครงงานแทก็ติดกระเป๋าป้องกนัการลืม

สัมภาระ ทางผูจ้ดัทาํไดมี้การแจกแบบสอบถามใหก้บัพนกังานในโรงแรม

และผูเ้ขา้พกัในโรงแรม เพ่ือทาํใหท้ราบถึงความพึงพอใจท่ีมีต่อแทก็ติด

กระเป๋าจาํนวน 15 ชุด ผลของแบบสอบถามโดยรวมไดค่้าเฉล่ียเป็น 4.15 

อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก โดยแทก็ติดกระเป๋าป้องกนัการลืมสัมภาระ มี

ขนาดและความสะดวกในการใชป้ฏิบติังานจริง อยา่งไรก็ตาม หวัหนา้

งานของแผนกยกสัมภาระไดเ้ก็บตวัอยา่งและขอ้เสนอน้ีไว ้เพ่ือ

ประยกุตใ์ชจ้ริงในอนาคต 

คาํสาํคญั :  แทก็ติดกระเป๋าป้องกนัการลืมสัมภาระ 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1) ทาํใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดนอ้ยลงของแผนกยกสัมภาระ 

(Welcome Ambassador) 

2) เพ่ิมความรวดเร็วในการจดบนัทึกของแผนกยกสัมภาระ 

(Welcome Ambassador) 

3) เตือนใจผูเ้ขา้พกัไดต้ลอด  

 

รายละเอยีดโครงงาน 

โ ค ร ง ง าน เ ร่ือ ง แท็ ก ติด ก ระ เ ป๋ า ป้ อ งกันก าร ลื ม สัม ภาระมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยลดปัญหาผูเ้ขา้พกัลืมกระเป๋าสมัภาระตวัเอง ในตวัแท็ก

ติดกระเป๋าป้องกนัการลืมสัมภาระนั้นจะมีหนา้หลกั และตวัก๊อปป้ีอยูใ่นใบ

เดียวกัน ซ่ึงตัวหน้าหลักของแท็ก  (Main Tag) นั้ นมีหน้าท่ีจัดเ ก็บไว้ท่ี

พนกังานยกสัมภาระ (Welcome Ambassador) เพ่ือให้เป็นการบนัทึกวา่ผูเ้ขา้

พกันั้นไดเ้อาสัมภาระจากเราไปเรียบร้อยแลว้ สาํหรับตวัก๊อบป้ีแท็ก (Copy 

Tag) จะถูกส่งกลบัใหก้บัผูเ้ขา้พกั เพ่ือใหเ้ป็นการเตือนใจผูเ้ขา้พกัไปในตวั วา่

    

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1) เม่ือผูเ้ข้าพักต้องการฝากกระเป๋าสัมภาระ ทางพนักงานยกสัมภาระ 

(Welcome Ambassador) จะขอรายละเอียดของผูเ้ขา้พกั และทาํการจดลง

ในแทก็ 

2) เม่ือพนักงานยกสัมภาระ (Welcome Ambassador) ได้แท็กหลัก (Main 

Tag) มาแลว้จะมาเสียบกับเหล็กเสียบบิล และบนัทึกกระเป๋าออกจาก

หอ้งเก็บของ 

3) พนักงานยกสัมภาระ (Welcome Ambassador) จะดึงแท็กยาวท่ีติดกับ

กระเป๋าสัมภาระของผูเ้ขา้พกัไวอ้อก และฉีกตวัแท็กก๊อปป้ี (Copy Tag) 

ใหก้บัผูเ้ขา้พกั 

 
สรุปผล 

จากการประเมินโครงงานวิจัยโดยการสํารวจความพึงพอใจจาก

แบบสอบถาม ไดผ้ลสรุปของความพึงพอใจรวม คือ 4.15 โดยผลความพึงพอใจจดั

อยู่ในระดบัมาก จากการประเมินโครงงานวิจยัพบว่าแท็กติดกระเป๋าป้องกนัการ

ลืมสัมภาระ สามารถเตือนใจผูเ้ขา้พกัวา่ไม่ใหลื้มกระเป๋าสัมภาระได ้และโครงงาน

น้ีสามารถนาํไปใชง้านไดจ้ริง อยา่งไรก็ตามหัวหนา้งานไดเ้ก็บโครงงานน้ีไว ้เพ่ือ

นาํเสนอกบัผูบ้ริหารแผนกต่างๆในการประยกุตใ์ชใ้นอนาคต 
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ประวตัิผู้จัดทาํ 
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รหัสนักศึกษา  : 5804400207 

ช่ือ-นามสกุล  : นายไวกณูฐ ์ไตรยโชติ 
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ประวตัิผู้จัดทาํ 
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