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บทที ่1 

บทนํา 

1.1 ประวัติความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 แผนกการเรียนรู้และพฒันา (Learning and Development) โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ 

เป็นแผนกที่ดูแลในเร่ืองการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานในองคก์ร และให้การดูแลในส่วน

ของนักศึกษาฝึกงาน ตั้งแต่วนัที่นักศึกษาฝึกงานเขา้ปฏิบติังานวนัแรก จนวนัจบการศึกษาฝึกงาน

ตั้งแต่วนัที่นักศึกษาฝึกงานเขา้ปฏิบติังานในวนัแรก จนวนัจบการปฏิบติังาน โดยวนัแรกในการ

ฝึกงาน จะมีการให้บริการยมื-คืนอุปกรณ์จาํนวนทั้งหมด 4 รายการ และตอ้งมดัจาํค่าอุปกรณ์เป็น

จาํนวนเงินทั้งส้ิน 400 บาท สามารถแจกแจงเป็นรายละเอียดดงัตารางท่ี 1.1 ไดด้งัต่อไปน้ี  

ตารางที่ 1.1 รายการอุปกรณ์ยมื-คืนของนกัศึกษาฝึกงาน โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ 

รายการอุปกรณ์ จํานวนเงิน (บาท) 

บตัรพนกังาน (ID Card) 100 

บตัรเขา้ออกประตูภายในโรงแรม (Infasys Card) 100 

ป้ายช่ือ (Name Badge) 100 

กุญแจล็อคเกอร์ (Locker Key) 100 

รวม 400 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

 จากตารางขา้งตน้ อุปกรณ์เหล่าน้ีจะอยู่ในความดูแลของแผนกทรัพยากรบุคคลและจะ

ไดรั้บเงินมดัจาํคืนในวนัที่นักศึกษาฝึกงานส้ินสุดการปฏิบติังานและนาํอุปกรณ์มาคืน ระหว่างที่

ผูจ้ดัทาํได้ฝึกปฏิบติังาน ทางผูจ้ดัทาํไดพ้บปัญหาว่ามีนักศึกษาฝึกงานคืนล็อคเกอร์ล่าช้า โดยคืน

กุญแจล็อคเกอร์หลงัส้ินสุดปฏิบติังานเป็นเวลา 1 เดือน และมีผูค้ืนชา้ที่สุดเป็นเวลา 6 เดือน หลกัจาก

ปฏิบัติงานเสร็จส้ิน ทางผูจ้ดัทาํจึงทาํการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกับระบบการยืม-คืนอุปกรณ์กับ

พนักงานที่ดูแลในส่วนงานน้ี พบว่าในปัจจุบนัยงัคงมีปัญหาการคืนอุปกรณ์ที่ล่าชา้ การทาํอุปกรณ์

หายแลว้ไม่แจง้ให้ทราบ ส่งผลให้พนักงานแผนกทรัพยากรบุคคลที่ควบคุมดูแลการให้บริการยมื-

คืน เกิดปัญหาอุปกรณ์สูญหายอยูบ่่อยคร้ัง และเสียตน้ทุนทางเวลาในการคน้หาเอกสารเพื่อทาํการ

ทวงตามยอ้นหลัง โดยทางผูจ้ดัทาํจะกล่าวถึงปัญหาของการยมื-คืนกุญแจล็อคเกอร์ของนักศึกษา

ฝึกงานเท่านั้น เพราะอุปกรณ์อ่ืนๆมีสาํรองไวจ้าํนวนมากและเพยีงพอต่อการทาํใหม่เม่ืออุปกรณ์สูญ

หาย แต่ในส่วนของกุญแจล็อคเกอร์นั้น โดยปกติจะมีสาํรองไว ้3 ดอก แต่ในปัจจุบนัล็อคเกอร์บางตู้

ไม่มีกุญแจสาํรอง เน่ืองจากการไม่คืนกุญแจล็อคเกอร์ จึงตอ้งทาํการนาํแม่กุญแจไปทาํกุญแจล็อค
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เกอร์ใหม่จาํนวน 3 ดอก รวมแลว้เป็นราคา 150 บาท ส่งผลให้เสียตน้ทุนทางเวลาในการเดินทางเพื่อ

ทาํกุญแจล็อคเกอร์ใหม่ และตน้ทุนทางการเงินเพราะในส่วนของค่าใชจ่้ายในการทาํกุญแจล็อคเกอร์

ใหม่นั้นมีสวสัดิการการเก็บมดัจาํขั้นพื้นฐานเท่านั้น เพราะนกัศึกษายงัไม่มีรายไดเ้ป็นของตนเอง จึง

ไม่สามารถเก็บเงินตามจาํนวนจริงได ้จากการวิเคราะห์ขั้นตอนการยมื-คืนนั้น พบวา่ ไม่มีขั้นตอน

การยมื-คืนที่ชดัเจน ส่งผลให้กุญแจล็อคเกอร์เกิดการสูญหายและเกิดผลกระทบกบัการทาํงานของ

พนักงานแผนกทรัพยากรบุคคล ดังนั้นจึงตอ้งทาํการพฒันาระบบการยืม-คืน มีการเปล่ียนแปลง

ขั้นตอนและการวางแผน เพื่อกาํหนดรูปแบบการยมื-คืนที่ชดัเจน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กบั

การทาํงานของบุคลากรเพราะการพฒันาเป็นส่ิงสาํคญัที่องคก์รจาํเป็นตอ้งมี ถือเป็นหวัใจสาํคญัใน

การทาํงาน จึงเป็นที่มาของการจดัทาํโครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง “การพฒันาระบบการยมื-คืนกุญแจ

ล็อคเกอร์ของนกัศึกษาฝึกงานในโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ” โดยการเปล่ียนแปลงน้ีจะทาํใหก้าร

ปฏิบติังานนั้นดียิง่ขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

 ดงันั้นเพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาของระบบการยมื-คืนกุญแจล็อคเกอร์ของนักศึกษาฝึกงาน 

ทางผูจ้ ัดทาํจึงทาํโครงงานสหกิจศึกษาเร่ืองน้ีขึ้นด้วยแนวคิดและรูปแบบของ R2R คือ การนํา

กระบวนการมาใชใ้นการพฒันางานท่ีตนทาํอยูใ่หมี้คุณภาพ และ R&D คือ การลงมือปฏิบติัโดยการ

ใชก้ระบวนการการศึกษา คน้ควา้อยา่งเป็นระบบเพือ่มุ่งพฒันาวธีิการใหม่ๆ เพื่อใชใ้นการยกระดบั

คุณภาพงาน เพื่อที่จะได้รูปแบบระบบการยืม-คืนกุญแจล็อคเกอร์ที่มีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนที่

ละเอียดชดัเจน อาํนวยความสะดวกในการจดัเก็บขอ้มูลต่างๆ กาํหนดและแจง้วนัที่คืนอุปกรณ์ และ

สามารถตรวจสอบรายละเอียดขอ้มูลต่างๆของนักศึกษาฝึกงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว เป็นประโยชน์ใน

การเรียกใชข้อ้มูล ซ่ึงนาํไปสู่การพฒันาระบบการยมื-คืนกุญแจล็อคเกอร์ที่เป็นระบบอยา่งต่อเน่ือง 

ก่อใหเ้กิดการพฒันางานอยา่งย ัง่ยนื และเพิม่ประสิทธิภาพในการทาํงาน 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 จาํกดัปัญหาที่ก่อใหเ้กิดการสูญเสียกุญแจล็อคเกอร์และการไม่คืนกุญแจล็อคเกอร์ของ

นกัศึกษาฝึกงาน แผนกทรัพยากรบุคคลของโรงแรมแชงกรี-ลากรุงเทพฯ 

 1.2.2 สร้างระบบยมื-คืนกุญแจล็อคเกอร์ของนักศึกษาฝึกงาน แผนกทรัพยากรบุคคลของ

โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ  

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 

บุคลากรแผนกทรัพยากรบุคคล โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ จาํนวน 6 คน และผูท้ี่

เก่ียวขอ้งกบัโครงงานน้ี ซ่ึงเป็นนักศึกษาฝึกงาน โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ จาํนวน 29 คน แจก
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แจงเป็นแผนกครัวจาํนวน  6 คน แผนกส่วนหน้าจาํนวน 8 คน แผนกสปาจาํนวน 3 คน แผนก

บริการจาํนวน 12 คน รวมทั้งหมด 35 คน 

 1.3.2 ขอบเขตด้านเวลา 

 ปรึกษาพนักงานที่ปรึกษาและอาจารยท์ี่ปรึกษากาํหนดหัวขอ้โครงงานสหกิจศึกษา ใน

ระหวา่งวนัที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัที่ 10 มิถุนายน 2562 

เขียนโครงร่างรายงานหัวขอ้สหกิจศึกษาและนาํส่งอาจารยท์ี่ปรึกษาให้ตรวจสอบว่าเห็น

ควรหรือไม่ที่จะทาํโครงงานเร่ือง “การพฒันาระบบยืม-คืนกุญแจกุญแจล็อคเกอร์ของนักศึกษา

ฝึกงานของโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ” หรือมีส่วนที่ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติม ในระหวา่งวนัที่ 

11 มิถุนายน 2562 ถึงวนัที่ 10 กรกฎาคม 2562 

เก็บรวบรวมขอ้มูลจากพนักงานแผนกทรัพยากรบุคคล (Human Resource) และพนักงาน

แผนกการเรียนรู้ (Leaning and Development) และนาํขอ้มูลการยมื-คืนกุญแจกุญแจล็อคเกอร์ของ

นักศึกษาของเดือนมีนาคม-เมษายน 2562 มาวิเคราะห์ปัญหา โดยดูจากประวติัการยืม-คืนกุญแจ

กุญแจล็อคเกอร์ และทาํการวางระบบการยมื-คืนกุญแจล็อคเกอร์ของนักศึกษาฝึกงานขึ้นใหม่ โดย

ทาํเป็นขั้นตอนตั้งแต่การยมื จนถึงการคืนกุญแจล็อคเกอร์ เพื่อให้เป็นกระบวนการปฏิบติัที่ชดัเจน

และเป็นขั้นตอนมากขึ้น ลงมือปฏิบติัจริง และทาํการประเมินผลโดยใชแ้บบสอบถาม ในระหว่าง

วนัที่ 11 มิถุนายน 2562 ถึงวนัที่ 30 สิงหาคม 2562 

สรุปข้อมูลที่ได้และเขียนลงในรายงานการสรุปผลเพื่อเตรียมนําส่งอาจารยท์ี่ปรึกษา

ตรวจสอบ ในระหวา่งวนัที่ 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัที่ 15 ตุลาคม 2562 

 1.3.3 ขอบเขตด้านสถานที่ 

 แผนกทรัพยากรบุคคลของโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ 

 1.3.4 ขอบเขตด้านเคร่ืองมือ 

 โปรแกรม Microsoft Excel, แอพพลิเคชัน่ LINE, คอมพวิเตอร์, โทรศพัทมื์อถือ 

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1.4.1 ลดอตัราการสูญหายและไม่คืนกุญแจลอ็คเกอร์ ลดปัญหาที่ทาํให้เกิดการสูญเสียเวลา

ในการจดัหากุญแจล็อคเกอร์ใหม่ 

 1.4.2 สามารถพฒันาระบบการยมื-คืนกุญแจล็อคเกอร์ของนกัศึกษาฝึกงาน แผนกทรัพยากร

บุคคลของโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ 
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1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.5.1 ศัพท์ที่ใช้ในโครงงานสหกิจศึกษา 

Blank workbook  หมายถึง สมุดงานเปล่าในโปรแกรม Microsoft Excel 

Enter   หมายถึง การเขา้สู่, การเขา้ไป 

Icon   หมายถึง การเลือกรูปภาพ หรือสญัลกัษณ์ 

ID Card   หมายถึง บตัรพนกังาน 

Infasys Card  หมายถึง บตัรเขา้ออกประตูภายในโรงแรม 

Krungthep Wing  หมายถึง ช่ือตึกของโรงแรมแชงกรี-ลากรุงเทพฯ 

Locker Key  หมายถึง กุญแจล็อคเกอร์ 

Microsoft excel  หมายถึง โปแกรมท่ีใชส้าํหรับใส่ขอ้มูลในการทาํระบบการยมื-คืน 

Name Badge  หมายถึง ป้ายช่ือของนกัศึกษาฝึกงาน 

RETURN  หมายถึง การคืน 

Shangri-La Wing หมายถึง ช่ือตึกของโรงแรมแชงกรี-ลากรุงเทพฯ 

Trainee   หมายถึง นกัศึกษาฝึกงาน โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ 

VC   หมายถึง Vacant ท่ีมีความหมายวา่ วา่ง 

1.5.2 สัญลักษณ์ที่ใช้ในโครงงานสหกิจศึกษา 

ช่องที่ไฮไลทสี์เหลืองที่มีคาํวา่ VC เสมอ  หมายถึง กําหนดว่าช่องน้ีว่างไม่มีนักศึกษา

ฝึกงานใชบ้ตัรเขา้ออกประตูภายในโรงแรมหมายเลขนั้นๆ  

ไฮไลทสี์ขาวปรากฏคาํวา่ ONPROCESS เสมอ หมายถึง รายช่ือนักศึกษาฝึกงานท่ียงัไม่ถึง

กาํหนดที่ตอ้งคืนอุปกรณ์ 

ไฮไลทสี์แดงปรากฏคาํวา่ RETURN เสมอ  หมายถึง ราย ช่ือนักศึกษาที่ ถึ งกําหนดคืน

อุปกรณ์ในเดือนนั้นๆ 



 

บทที ่2 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการศึกษา คน้ควา้หาขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งในการทาํโครงงานสหกิจศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง การ

พฒันาระบบการยมื-คืนกุญแจล็อคเกอร์ของนกัศึกษาฝึกงาน ผูจ้ดัทาํไดท้าํการทบทวนขอ้มูล ทฤษฎี 

และงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง โดยมีการนาํเสนอเป็นลาํดบั ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ทฤษฎีการพฒันาระบบในการปฏิบติังาน 

2.1.1 R2R (Routine to Research) 

2.1.2 R&D (Research and Development) 

2.2 ทฤษฎีการยมื-คืนและเคร่ืองมือในการยมื-คืน 

2.2.1 ระบบการยมื-คืน 

2.2.2 การจดัเก็บขอ้มูล 

2.2.3 โปรแกรม Microsoft Excel 

2.2.4 แอพพลิเคชัน่ LINE 

2.3 งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 

 

2.1 ทฤษฎีการพัฒนาระบบในการปฏิบัติงาน 

2.1.1 R2R (Routine to Research) 

ความเป็นมาของ R2R  

รุจินาถ อรรถสิษฐ,์ (2557) กล่าววา่ R2R (Routine to Research เป็น งานวิจยัจากงานประจาํ 

ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ดว้ยพลงัของมนุษยท์ี่ปรารถนาจะสร้างสรรคส่ิ์งที่มี

คุณค่าให้แก่องคก์ร สังคมไทย และเพื่อนมนุษย ์แนวคิด  R2R  และโครงการพฒันางานประจาํสู่

งานวิจยั  กาํเนิดขึ้นช่วงแรก  ในปี  พ.ศ. 2547  ในคณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อต่อยอด

พฒันาคุณภาพงาน โดยใชก้ระบวนการวิจยัสร้างความรู้จากงานประจาํ ปัจจุบนัแนวคิดและการ

ขบัเคล่ือนงานวิจยัจากงานประจาํขยายไปทัว่ประเทศ  นับจากปีพ.ศ.2550  เกิดกลไกความร่วมมือ

และการสนบัสนุนของสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข  คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล กระทรวง
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สาธารณสุข สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ และสาํนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.

2555  งาน R2R มีผลงานเขา้ร่วมในการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากงานประจาํสู่งานวจิยั  คร้ังที่ 5 

จาํนวน 552 เร่ือง จาก 54 จงัหวดั  ประกอบดว้ยระดับบริการปฐมภูมิ ระดบับริการทุติยภูมิ ระดับ

บริการตติยภูมิ และระดบัสนบัสนุนบริการ/บริหารและวชิาการ 

ความหมายของ R2R  

“งานวิจยัจากงานประจาํ” เป็นการพฒันางานประจาํสู่งานวิจยั ผลลัพธ์ของ R2R ไม่ได้

มุ่งหวงัแค่ไดผ้ลงานวิจยัเท่านั้น แต่มีเป้าหมายที่จะนาํผลงานวิจยั R2R ไปใชป้ระโยชน์เพื่อพฒันา

งานประจาํนั้น Routine Research Routine (R2R) คือ กระบวนการพฒันาคน ไม่ใช่แค่เร่ืองการคิด

อยา่งเป็นระบบ แต่ยงัรวมถึงการแสวงหาและการใหค้าํตอบอยา่งเป็นระบบ เอามาใชป้ระโยชน์ได้

จริง และยงัเป็นการสร้างสัมพนัธภาพที่ดีระหว่างคนทาํงาน สร้างความเป็นกลุ่มกอ้น แมค้าํนิยาม 

R2R อาจจะแตกต่างกนัไปในแต่ละที่ แต่สาํหรับทางศิริราช R2R คือ การพฒันาคนและการพฒันา

งาน เป็นการทาํงานวจิยัเพื่อพฒันางานประจาํอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื โดยเป็นการวจิยัที่มุ่งเน้นให้ 

“ผลการปฏิบติังานประจาํดีขึ้น มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น” กว่าที่ผ่านมา เป็นเคร่ืองมือ

พฒันาวฒันธรรมและคุณค่าขององคก์รที่มีพลวตัริเร่ิมสร้างสรรคใ์นทุกระดบั ทุกส่วนขององคก์ร 

อาศยัการสร้างการเปล่ียนแปลงเป็นเคร่ืองมือของการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ที่ใชค้วามรู้และสร้าง

ความรู้ไปพร้อมกนั เม่ือทาํอยา่งกวา้งขวางต่อเน่ืองและย ัง่ยนื องคก์รจะขบัเคล่ือนไปสู่องคก์รเรียนรู้ 

(Learning  Organization : LO) เป็นเคร่ืองมือพฒันาคน พฒันางานและพฒันาองคก์ร 

2.1.2 R&D (Research and Development) 

ความหมายของ R&D (Research and Development) 

ศรายทุธ ชยัวุฒิ ผูช่้วยศาสตราจารย.์ ดร. (2562) กล่าวว่า เป็นการวางแผนล่วงหน้าก่อน

ดาํเนินการวิจยัโดยออกแบบโครงสร้างของการวจิยั และรายละเอียดเก่ียวกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูล และการควบคุมงบประมาณในการวิจยั โดยมีจุดมุ่งหมายในการออกแบบวิจยั 

คือ เพื่อให้ได้คาํตอบของปัญหาการวิจยัที่ถูกตอ้ง ชดัเจน และมีความเที่ยงตรงน่าเช่ือถือ โดยการ

สร้างกรอบแนวคิดการวจิยัที่ระบุความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรที่ศึกษา เพือ่นาํไปใชเ้ป็นแนวทางใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูล หรือการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อควบคุมความแปรปรวนของตวัแปรการวิจยัที่

ศึกษา โดยใชแ้นวทางไดโ้ดย ศึกษาให้มีความครอบคลุมขอบเขตของปัญหาการวิจยัให้มากที่สุด 

ควบคุมอิทธิพลของตวัแปรที่ไม่อยูใ่นขอบเขตของการวิจยัแต่จะมีผลกระทบต่อผลการวิจยัให้ได้

มากที่สุด การลดความคลาดเคล่ือนที่จะเกิดขึ้นในการวจิยัใหเ้กิดขึ้นนอ้ยที่สุด 
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ประเภทของการออกแบบการวจัิย 

ตารางที่ 2.1 ประเภทของการออกแบบการวจิยั 

การออกแบบการวจิยัเชิงปริมาณ การออกแบบการทดลองและก่ึงทดลอง 

การออกแบบที่ไม่ใช่การทดลอง  

การออกแบบการวจิยัเชิงคุณภาพ การวจิยัท่ีมีความยดืหยุน่จากสภาพการณ์ระหวา่ง

วจิยัขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

การออกแบบการวจิยัแบบผสมผสาน 

 

การออกแบบการวจิยัเชิงปฏิบติัการ 

การออกแบบการวจิยัและพฒันา 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) ดดัแปลงมาจาก http://www.research.nu.ac.th 

กระบวนการการทํางานของ R2R 

1) Survey Research ทาํการสาํรวจ วเิคราะห์ปัญหา ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 

2) Product Design ทาํการวางแผนพฒันาผลิตภณัฑแ์ละกาํหนดวธีิพฒันาท่ีตอ้งการ 

3) Product Develop ผลิตสินคา้ เพือ่ตรวจสอบความเหมาะสม และประสิทธิภาพ 

4) Product Deploy นาํผลการวจิยัและผลิตภณัฑไ์ปเผยแพร่ 

 

รูปที่ 2.1 กระบวนการของ R2R 

ที่มา: ผูจ้ดัทาํ (2562) ดดัแปลงมาจาก http://www.research.nu.ac.th 

โดยผูจ้ดัทาํไดน้าํ R2R (Routine to Research) มาใชใ้นโครงงานโดย Routine หรืองาน

ประจาํที่ผูจ้ดัทาํไดป้ฏิบติัในระยะเวลาของการฝึกปฏิบติัสหกิจศึกษานั้นคือ ช่วยดูแลในส่วนงาน

การยมื-คืนกุญแจลอ็คเกอร์ของแผนกทรัพยากรบุคคล โดยการนาํงานประจาํสู่งานวจิยัหรือ

Survey 

Research

Product 

Design

Product 

Develop

Product 

Deploy



8 
 

โครงงานเล่มน้ี และนาํไปสู่ R&D (Research and Development) หรือการวจิยัและพฒันาเพือ่ทาํให้

งานประจาํที่ทาํอยูด่าํเนินไปอยา่งเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ ผูจ้ดัทาํไดท้าํการศึกษาความรู้และ

ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบการยมื-คืนในรูปแบบต่างๆวา่มีการใชเ้คร่ืองมือ และมีรูปแบบใดบา้งในระบบ

การยมื-คืน ผูจ้ดัทาํจึงไดท้บทวนและศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัระบบการยมื-คืนดงัต่อไปน้ี 

2.2 ทฤษฎีการยืม-คืนและเคร่ืองมือในการยืม-คืน 

2.2.1 ระบบการยืม-คืน 

 

รูปที่ 2.2 แสดงขั้นตอนของระบบการยมื-คืน 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

ความหมายของระบบการยืม-คืน 

 การยมื-คืนมีความหมาย คือ การบริการที่จดัขึ้นเพือ่อาํนวยความสะดวกและประโยชน์แก่

ผูใ้ชบ้ริการ ในการใชว้สัดุ มีหนา้ที่รับผดิชอบ คือ การใหบ้ริการยมื การรับคืน บริการจอง บริการยมื

ต่อ บริการตรวจสอบขอ้มูลการยมื-คืน การจดัการระเบียนสมาชิก และการใหบ้ริการทาํบตัรสมาชิก 

การต่ออายสุมาชิก การติดตามทวงถามหน้ีสินบริการ ตรวจสอบ และรับรองการปลดหน้ีสิน (กรณี

นกัศึกษาลาพกั/ลาออก/จบการศึกษา) การเก็บเงินค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ  

 งานบริการยืม-คืน เป็นส่วนหน่ึง ของงานบริการห้องสมุดซ่ึงถือว่าเป็นงานหลักของ

ห้องสมุดทุกประเภท ทุกขนาด ยกเวน้ห้องสมุดหนังสือหายากหรือห้องสมุดเพื่อการค้นควา้

โดยเฉพาะ ซ่ึงระบุว่าไม่เปิดบริการให้ยมื ขอบเขตของงานบริการยมื-คืน โดยทัว่ไป คือ ให้ผูใ้ช้

ห้องสมุดนําวสัดุที่ตนตอ้งการใชอ้อกจกห้องสมุดได้อย่างถูกตอ้งตามระเบียบ (จารุวรรณ สินธุ

โสภณ, 2527) และตอ้งนาํมาคืนในเวลาที่กาํหนด หากไม่นาํส่งตามเวลาก็จะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ

การปรับหนังสือคา้งส่งของห้องสมุดนอกจากน้ี งานยมื-คืน ของห้องสมุดเป็นบริการพื้นฐานของ

หอ้งสมุดทุกประเภท เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการและผูป้ฏิบติังาน ถือเป็นแนวทาง
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ในการปฏิบติังานยืม-คืน ยงัรวมถึงงานทางทรัพยากรสารสนเทศ งานจองหนังสือ งานสํารอง

หนงัสือ และงานดูแลจดัการเม่ือมีทรัพยากรหอ้งสมุดชาํรุด เสียหาย 

กล่าวสรุปได้ว่า การบริการยืมคืนนั้น มีไวเ้พื่อสนองความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ เม่ือ

ผูใ้ชบ้ริการทาํการใชบ้ริการแลว้ จะตอ้งทาํตามกฎกติกาและระเบียบที่ตกลงกนัไวใ้นเง่ือนไขตามแต่

ละองคก์รกาํหนด โดยจะมีเจา้หนา้ที่ผูมี้ความรู้และมีทกัษะในการใหบ้ริการยมื-คืนเป็นผูรั้บผดิชอบ

และดาํเนินการให้บริการ โดยจะตอ้งมีการรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บขอ้มูลของผูย้ืมเพื่อเป็น

ประโยชน์ในการจดัเก็บขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

2.2.2 การจัดเก็บข้อมูล 

ความหมายของการการจัดเก็บข้อมูล 

สิญามล  ธรรมตศิลา กล่าวว่า ขอ้มูล (Data) คือ ขอ้เท็จจริงหรือเร่ืองราวที่เก่ียวขอ้งกบัส่ิง

ต่าง ๆ เช่น คน สัตว ์ส่ิงของสถานที่ ฯลฯ โดยอยูใ่นรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมต่อการส่ือสาร การ

แปลความหมายและการประมวลผลซ่ึงขอ้มูลอาจจะไดม้าจากการสงัเกต การรวบรวม การวดั ขอ้มูล

เป็นไดท้ั้งขอ้มูลตวัเลขหรือสัญญาลกัษณ์ใด ๆ ท่ีสาํคญัจะตอ้งมีความเป็นจริงและต่อเน่ืองตวัอยา่ง

ของขอ้มูล เช่น คะแนนสอบ ช่ือนกัเรียน เพศ อาย ุเป็นตน้ 

ประโยชน์ของข้อมูล 

ดา้นการเรียน เช่น ขอ้มูลที่ได้จาก โทรทศัน์   วิทย ุหนังสือพิมพ ์  มาใชป้ระโยชน์ในการ

เรียนได ้เป็นขอ้มูลหรือความรู้เพิ่มเติม, ดา้นการติดต่อส่ือสาร เช่น ถา้เรามีขอ้มูล เราสามารถที่จะ

สนทนาพูดคุย หรือบอกเร่ืองต่างๆ ใหก้บัผูอ่ื้นได,้ ดา้นการตดัสินใจ เป็นการใชช่้วยใหเ้ราตดัสินใจ

ต่างๆ ไดดี้ขึ้น เช่น การเลือกซ้ือของเล่น ถา้เราทราบราคาของเล่น ในแต่ละร้าน จะทาํใหเ้ราเลือกซ้ือ

ของเล่นที่เหมือนกนัไดใ้นราคาที่ถูกที่สุด 

ในการทาํงานดว้ยคอมพิวเตอร์ ถึงแมจ้ะมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพดีแลว้   ยงั

ตอ้งมีชุดคาํสัง่  (Software) ที่จะควบคุมการทาํงานของเคร่ืองอีกดว้ยการทาํงานโดยวธีิการจดัแฟ้ม

ซ่ึงเรียกวธีิน้ีว่าระบบการจดัการกระทาํแฟ้มขอ้มูล (file handing system) อาจใชโ้ปรแกรมสาํเร็จซ่ึง

ทาํหน้าที่ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลให้เป็นแฟ้มที่มีระเบียบง่ายต่อการใช้งาน และช่วยทาํให้ผูใ้ช้

ประมวลผลขอ้มูลต่างๆ ตามความตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว โปรแกรมเหล่าน้ีจะใชร้ะบบการจดัการ

ฐานขอ้มูล หรือที่เรียกวา่ ดีบีเอ็มเอส (Data Base Management System : DBMS) 

            ระบบฐานขอ้มูลเป็นส่ิงที่จาํเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการใชง้านประจาํวนั การตดัสินใจของ

ผูบ้ริหารจะกระทาํได้รวดเร็ว ถ้ามีข้อมูลท่ีถูกต้องและเพียงพอ จึงมีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
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ประมวลผลเพือ่ใหไ้ดส้ารสนเทศดงักล่าว แต่การประมวลผลดว้ยคอมพวิเตอร์จาํเป็นตอ้งมีหลกัการ

และวธีิการที่ทาํใหร้ะบบมีระเบียบแบบแผนที่ดี การแบ่งประเภทแฟ้ม 

           คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี 

            การจดัเก็บขอ้มูลจาํเป็นตอ้งมีแผนในการดาํเนินการ  หรือกล่าวไดว้า่การไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีจะ

นาํมาใชป้ระโยชน์  องคก์รจาํเป็นตอ้งลงทุนทั้งในดา้นตวัขอ้มูล  เคร่ืองจกัร  และอุปกรณ์  ตลอดจน

การพฒันาบุคลากรมารองรับระบบ   เพือ่ใหใ้ชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  การจดัการระบบขอ้มูล

จึงตอ้งคาํนึงถึงปัญหาต่าง ๆ  และพยายามมองปัญหาแบบท่ีเป็นจริง สามารถดาํเนินการได ้ ให้

ประสิทธิผลคุม้ค่ากบัการลงทุน  ขอ้มูลที่ดีจะตอ้งมีคุณสมบติัขั้นพื้นฐานดงัน้ี 

ความถูกต้อง (Accuracy) ข้อมูลที่ ดีต้องมีความถูกต้อง เพื่อให้สามารถนําเอาไปใช้

ประโยชน์ได ้  หากมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ ถา้ขอ้มูลที่เก็บมาเช่ือถือไม่ไดจ้ะทาํให้เกิดผลเสีย

อยา่งมาก ผูใ้ชจ้ะไม่กลา้อา้งอิงหรือนาํไปใชป้ระโยชน์ ซ่ึงเป็นเหตุใหก้ารตดัสินใจของผูบ้ริหารขาด

ความแม่นยาํ และอาจมีโอกาสผิดพลาดได้ รูปแบบการจดัเก็บขอ้มูล ตอ้งคาํนึงถึงกรรมวิธีการ

ดาํเนินงานเพือ่ใหไ้ดค้วามถูกตอ้งแม่นยาํมากท่ีสุด 

ความรวดเร็วและเป็นปัจจุบนั (Update) ขอ้มูลที่ดีจาํเป็นตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความ

เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ การไดม้าของขอ้มูล จาํเป็นตอ้งให้ทนัต่อความตอ้งการของผูใ้ช ้ทนัสมยั และ

ทนัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั 

ความสมบูรณ์ (Complete) ขอ้มูลที่มีความสมบูรณ์ คือ ขอ้มูลที่สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของผูใ้ช ้ซ่ึงจะขึ้นกบัวิธีการรวบรวมขอ้มูลและวธีิการประมวลผล ดงันั้นในการดาํเนินการ

รวบรวมขอ้มูลตอ้งสํารวจและสอบถามความตอ้งการในการใช้ขอ้มูลเพื่อให้ได้ขอ้มูลที่มีความ

สมบูรณ์ 

ตรงตามความตอ้งการ (Relevance) และสอดคล้องตามความตอ้งการเป็นเร่ืองที่สําคัญ 

ดงันั้นจึงตอ้งมีการสาํรวจเพือ่หาความตอ้งการของหน่วยงานและองคก์ร ดูสภาพการใชข้อ้มูล และ

ขอบเขตขอ้มูล ที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

สามารถตรวจสอบได้ (Verifiable) ทั้งกระชบัและชดัเจน แหล่งขอ้มูลที่นํามาใชต้อ้งเป็น

ขอ้มูลที่ตรวจสอบได ้มีที่มาน่าเช่ือถือ เพือ่จะไดน้าํขอ้มูลที่ไดรั้บมาใชป้ระโยชน์ 

ถา้มีการจดัเก็บขอ้มูลที่ดี จะส่งผลให้สืบคน้ขอ้มูลไดง่้ายและรวดเร็ว แต่การสืบคน้ขอ้มูล

นั้นจะตอ้งมีโปรแกรมที่ช่วยในการทาํงาน ผูจ้ดัทาํจึงไดศึ้กษาเก่ียวโปรแกรมที่สามารถเก็บขอ้มูลได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ และใชง้านไม่ยาก จึงไดศึ้กษาเก่ียวกบัโปรแกรม Microsoft Excel ดงัต่อไปน้ี 
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2.2.3 โปรแกรม Microsoft Excel 

ความหมายของโปรแกรม Microsoft Excel 

ธารารัตน์  พวงสุวรรณ กล่าวว่า Microsoft  Excel  เป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet  

หรือตารางคาํนวณอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงออกแบบมาสาํหรับบนัทึกวิเคราะห์ และแสดงขอ้มูลเก่ียวกบั

ตวัเลขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ งในรูปแบบของแผนภาพ หรือรายงาน โปรแกรม  Microsoft  

Excel  ยงัมีความสามารถในการจดัรูปแบบเอกสารได้สวยงาม และง่ายดายไม่แพโ้ปรแกรมอ่ืนๆ 

การบนัทึกขอ้มูลลงในโปรแกรม Microsoft  Excel  จะบนัทึกลงในช่องที่เรียกว่า Cell  โดยแต่ละ

เซลล ์จะอยูใ่นตารางซ่ึงประกอบไปดว้ย Row  (แถว) และ Column  (คอลมัน์)  ตารางในแต่ละตาราง 

เรียกวา่  Worksheet  และWorksheet  หลายๆ Worksheet  รวมกนัจะเรียกวา่ Workbook ซ่ึงก็คือไฟล์

ของโปรแกรมโปรแกรม  Excel  สามารถช่วยคาํนวณตวัเลขในตารางไดง่้าย ๆ ตั้งแต่ คณิตศาสตร์

ขั้นพื้นฐานไปจนถึงสูตรทางการเงินที่ซับซ้อน และยงัสามารถใช้ Excel  ในการจดักลุ่มขอ้มูล  

วเิคราะห์ขอ้มูล สร้างรายงานและสร้างแผนภูมิไดอี้กดว้ย 

 คุณสมบัติของโปรแกรม 

สร้างและแสดงรายงานของข้อมูล ตัวอักษร และตัวเลข โดยมีความสามารถในการ

จดัรูปแบบให้สวยงามน่าอ่าน เช่น การกาํหนดสีพื้น การใส่แรเงา   การกาํหนดลกัษณะและสีของ

เสน้ตาราง การจดัวางตาํแหน่งของตวัอกัษร การกาํหนดรูปแบบและสีตวัอกัษร เป็นตน้ 

อาํนวยความสะดวกในดา้นการคาํนวณต่าง ๆ เช่น การบวก ลบ คูณ หารตวัเลขและยงัมี

ฟังกช์ัน่ที่ใชใ้นการคาํนวณอีกมากมาย เช่น การหาผลรวมของตวัเลข การหาค่าทางสถิติและการเงิน 

การหาผลลพัธข์องโจทยท์างคณิตศาสตร์ เป็นตน้ 

สร้างแผนภูมิ (Chart) ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการแสดงและการเปรียบเทียบ ขอ้มูลได้

หลายรูปแบบ เช่น แผนภูมิคอลัมน์ (Column Chart หรือBar Chart) แผนภูมิเส้น (Line Chart)    

แผนภูมิวงกลม (Pie Chart) ฯลฯ 

มีระบบขอความช่วยเหลือ (Help) ท่ีจะคอยช่วยใหค้าํแนะนาํ ช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถ ทาํงานได้

อยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

มีความสามารถในการคน้หาและแทนท่ีขอ้มูล โดยโปรแกรมมีความสามารถในการคน้หา

และแทนที่ขอ้มูล เพือ่ทาํการแกไ้ขหรือทาํการแทนที่ขอ้มูลไดส้ะดวกและรวดเร็ว 

มีความสามารถในการจดัเรียงลาํดบัขอ้มูล โดยเรียงแบบตามลาํดบั จาก A ไป Z หรือจาก 1 

ไป 100 และเรียงยอ้นกลบัจาก Z ไปหา A หรือจาก 100 ไปหา 1  
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 มีความสามารถในการจดัการขอ้มูลและฐานขอ้มูลซ่ึงเป็นกลุ่มของขอ้มูลท่ีถูกรวบรวมเขา้

ไว้ด้วยกันในตารางที่อยู่ ใน Worksheet ลักษณะของการเก็บข้อมูลเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลใน

โปรแกรมตารางงานจะเก็บขอ้มูลในรูปแบบของตาราง   โดยแต่ละแถวของรายการจะเป็นระเบียน

หรือเรคอร์ด (Record) และคอลมัน์จะเป็นฟิลด ์(Field) 

ทางผูจ้ดัทาํไดเ้ลือกโปรแกรม Microsoft Excel ในการจดัเก็บขอ้มูล และการสืบคน้ขอ้มูล 

โดยจะใชใ้นส่วนของขั้นตอนการยมืและขั้นตอนการคืน เพราะโปรแกรม Microsoft Excel มีระบบ

ในการจดัเก็บขอ้มูลของนักศึกษาฝึกงานที่เป็นระบบ สามารถจดัเรียงขอ้มูลของเลขบตัรเขา้ออก

ประตูภายในโรงแรมไดง่้าย และมีสูตรที่ช่วยในการตรวจสอบกาํหนดการคืนของกุญแจล็อคเกอร์ 

โดยการพฒันาระบบการยืม-คืนกุญแจล็อคเกอร์ของนักศึกษาฝึกงานของโรงแรมแชงกรี-ลา 

กรุงเทพฯน้ี จะมีขั้นตอนการทวงตามเพือ่เป็นการแจง้เดือนที่นักศึกษาฝึกงานจะตอ้งคืนกุญแจล็อค

เกอร์ของแต่ละเดือน โดยผูจ้ดัทาํไดเ้ลือกแอพพลิเคชัน่ LINE ในการทวงตามกุญแจล็อคเกอร์ โดย

ใชว้ธีิการสร้างกลุ่มเฉพาะของนกัศึกษาฝึกงาน โดยมีขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

2.2.4 แอพพลิเคช่ัน LINE 

ความหมายของแอพพลิเคช่ัน LINE 

 ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ (2556) กล่าวว่า แอพพลิเคชั่นLINE แอพพลิเคชั่นสําหรับการ

สนทนาบทอุปกรณ์การส่ือสารรูปแบบต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน (Smart Phone) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 

(Desktop) และแท็บเล็ต (Tablet) ผูใ้ช้สามารถติดต่อกันโดยการพิมพ ์ขอ้ความจากเคร่ืองหนึงสู่

เคร่ืองหน่ึง ไลน์ได้รับการพฒันาให้มีความสามารถหลากหลายเพื่อรอรับ การใช้งานของผูใ้ช้

หลายๆด้าน จุดเด่นที่ทาํให้ไลน์ คือ สามารถส่งสต้ิกเกอร์แสดงอารมณ์ที่หลากหลายของผูใ้ช้ได้

สนุกสนาน 

พรพิมล บูรณเบญญา และเพญ็จิรา คนัธวงศ ์(2557) กล่าวว่า แอพพลิเคชัน่ไลน์ หมายถึง 

โปรแกรมแชทที่สามารถใชง้านไดท้ั้งโทรศพัทมื์อถือที่มีระบบปฏิบติัการ IOS, Android, Windows 

Phone และสามารถใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์ PC และ Mac สามารถใช้สนทนา (Chat) ฟรีคอล 

(Free Call) วดีีโอคอล (Video Call) ส่งรูปภาพ ส่งสต๊ิกเกอร์ และตั้งค่าการสนทนาเป็นกลุ่ม เป็นตน้ 

ลักษณะเฉพาะของแอพพลิเคช่ันไลน์ 

แอพพลิเคชั่นไลน์มีลักษณะเฉพาะสร้างความแตกต่างอย่างเด่นชัดจากแอพพลิเคชั่น

สนทนาอ่ืนๆ และเป็นช่องทางการส่ือสารที่ผู ้บริโภคเลือกเป็นสมาชิก โดยสามารถสรุป

ลกัษณะเฉพาะของแอพพลิเคชัน่ไลน์ท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคเลือกเป็นสมาชิก (ศุภศิลป์ กุลจิตตเ์จือวงศ,์ 

2556) ไดด้งัน้ี 
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 เป็นการส่ือสาร 2 ทาง (Two-way Communication) ไลน์เป็นการส่ือสารโดยตรงจากผูส่้ง

สารไปยงัผูรั้บสาร โดยผูส่้งสารสามารถส่งขอ้ความ รูปภาพ เอกสาร หรือข้อมูลข่าวสารตาม

วตัถุประสงคข์องผูส่้งสาร เพือ่ก่อใหเ้กิดการรับรู้และพฤติกรรมที่ผูส่้งสารตอ้งการ อีกทั้งผูรั้บสารยงั

สามารถแสดงปฏิกิริยาตอบกลบั (Feedback) โดยตรงไดท้นัที ทาํให้ผูส่้งสารสามารถวดัผลของการ

ส่ือสารได้ทนัที สามารถสร้างกลุ่มการส่ือสารได้เฉพาะกลุ่ม (Group Communication) เม่ือผูใ้ช้

ตอ้งการพื้นที่สําหรับสมาชิกที่คุน้เคยกันโดยเฉพาะ ผูใ้ช้สามารถตั้งค่าการใช้งานของไลน์ด้วย

วิธีการสร้างกลุ่ม เฉพาะในแวดวงสนทนาที่มีความเก่ียวข้องกันระหว่างบุคคลหลายบุคคลให้

สามารถเช่ือมต่อและส่ือสารกนัภายในกลุ่ม ซ่ึงเม่ือสมาชิกในกลุ่มคนใดคนหน่ึงส่งสารออกไป จะ

ถึงผูรั้บสารที่เป็นสมาชิกในกลุ่มไดทุ้กคน แถมยงัสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งเฉพาะเจาะจง 

หลงัจากที่ผูส่้งสารมีขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของกลุ่มผูรั้บสารเป้าหมายหลกั และลกัษณะของสาร

ที่กลุ่มเป้าหมายสนใจ ผูส่้งสารสามารถส่งขอ้มูลข่าวสารเหล่านั้นไดต้รงใจตามที่ผูรั้บสารตอ้งการ 

และสามารถส่ือสารไดต้ลอดเวลา (Anytime) ผูส่้งสารสามารถส่ือสารไปยงัผูรั้บสารไดต้ลอดเวลา 

โดยไม่จาํกดัช่วงเวลาและระยะเวลาในการส่ือสาร หากยงัมีการเช่ือต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต และคู่

ส่ือสารย ังคงมีสถานะเป็นเพื่อนกัน สามารถส่งรูปแบบสารได้หลากหลาย (Multi-media) 

ลักษณะเฉพาะของไลน์สามารถส่งสารท่ีมีรูปแบบหลากหลายในการส่ือสารได้ เช่น ข้อความ 

รูปภาพ โปสเตอร์ การส่งลิงคเ์พื่อเช่ือมต่อเวบ็ไซตจ์ากภายนอก คลิปวดีิโอ รายการสินคา้ สต๊ิกเกอร์ 

ตราสินคา้ และขอ้ความเสียง เป็นตน้ และสามารถเลือกปิดกั้นการสนทนาได ้(Block) เม่ือผูรั้บสาร

ไม่มีความประสงค์ที่จะรับสารนั้นอีกต่อไป หรือขอ้ความที่ส่งมานั้นรบกวนให้กับผูรั้บสาร โดย

ผูรั้บสารสามารถเลือกปิดการสนทนากบัผูส่้งสารรายนั้นไดอ้ยา่งเฉพาะเจาะจง สามารถสนทนาดว้ย

เสียงผ่านไลน์ (Voice Call) ลักษณะเฉพาะอีกประการหน่ึงท่ีเพิ่มความโดดเด่นของไลน์ คือ 

ความสามารถในการสนทนาผ่านไลน์เสมือนการพดูคุยทางโทรศพัทไ์ปยงัสมาชิกบนเครือข่ายไลน์

โดยไม่เสียค่าบริการขณะสนทนา ถึงแมว้า่ปลายทางคู่สนทนานั้นจะอยูไ่กลถึงต่างประเทศ โดยผูใ้ช้

ไลน์สามารถสนทนาผ่านเสียง โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆเพิ่มเติมนอกจากค่าบริการอินเทอร์เน็ต มี

สต๊ิกเกอร์รูปแบบการ์ตูนที่ช่วยเพิ่มการสนทนาให้ชดัเจนยิง่ขึ้น โดยสต๊ิกเกอร์รูปแบบการ์ตูนของ

ไลน์จะช่วยสนบัสนุนขอ้ความระหว่างคู่ส่ือสารใหช้ดัเจนมากขึ้น เพราะขอ้ความไม่สามารถอธิบาย

ไดด้ว้ยนํ้ าเสียง ทาํให้ไม่ทราบถึงอารมณ์ผ่านนํ้ าเสียงของคู่สนทนา สต๊ิกเกอร์จึงเป็นสัญลกัษณ์ใน

การแสดงออกแทนอารมณ์และความรู้สึกของคู่ส่ือสาร อีกทั้งรูปแบบของสต๊ิกเกอร์ยงัถ่ายถอด

บุคลิกภาพต่างๆผ่านตวัการ์ตูน เช่น การแสดงความเสียใจ ดีใจ ขาํขนั และบุคลิกอ่ืนๆ ทาํให้การ

ส่ือสารมีสีสันและชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น สามารถสร้างไทม์ไลน์ได้ (Timeline) เช่นเดียวกับสังคม

ออนไลน์อ่ืนๆอย่างเฟสบุ๊ค (Facebook) และทวิตเตอร์ (Twitter) โดยผูใ้ช้สามารถโพสต์ขอ้ความ 

รูปภาพ หรือคลิปวีดีโอบนหน้าไทม์ไลน์ของตนเองได้ตามความตอ้งการ รองรับไฟล์ขอ้มูลได้

หลากหลาย (File Support) ในกล่องสนทนาของไลน์ นอกจากการส่งขอ้ความสนทนาเป็นตวัอกัษร 
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ภาพ หรือสต๊ิกเกอร์แลว้ ผูใ้ช้ยงัสามารถส่งแฟ้มเอกสารในรูปแบบของนามสกุลไฟล์ต่างๆได้ มี

ลกัษณะคลา้ยกบัการรับ-ส่งอีเมล จากผูส่้งไปยงัผูรั้บโดยตรง ซ่ึงไฟล์สามารถใชง้านร่วมกบัไลน์นั้น 

เช่น .pdf .ppt .doc และ .jpeg เป็นตน้ 

 ดว้ยลกัษณะของไลน์ดงัที่ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ทาํให้ผูใ้ชส้มาร์ทโฟนเป็นจาํนวนมากต่าง

ดาวโหลดแอพพลิเคชั่นไลน์มาไวใ้นเคร่ือง เพื่อใช้งานตามวตัถุประสงค์ท่ีแตกต่างกัน รวมถึง

หน่วยงานหรือองคก์รต่างๆ ต่างใชช่้องทางไลน์ในการส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้

บรรลุวตัถุประสงคท์างธุรกิจ 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ลัลธลิกา ปาดี (2554) ได้จดัทาํโครงงานการวิจัยเร่ือง การพฒันาระบบยืม-คืนหนังสือ

หอ้งสมุดโรงเรียนบา้นพทุรา อาํเภอพมิาย จงัหวดันครราชสีมา ผลการวิจยัสรุปไดว้่า ในการพฒันา

ระบบยมื-คืนหนังสือโดยสร้างเป็นเวบ็ แอพพลิเคชัน่ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใชภ้าษาPHP 

เป็นภาษาเขียนโปรแกรมที่พฒันาขึ้นเพื่อติดต่อระหว่างผูใ้ชง้านเขา้มาเรียกใชฐ้านขอ้มูล ใชร้ะบบ

การจดัการฐานขอ้มูล MySQL เขา้มาช่วยในการจดัการขอ้มูลต่างๆ โดยทาํการประมวลผลการ

ทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งแลรวดเร็ว สามารถตอบสนองวตัถุประสงคข์องการศึกษาคร้ังน้ีไดต้รงความ

ตอ้งการของผูใ้ชง้าน ซ่ึงสามารถนาํไปใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม 

มูฮัมมัดอัฟฆา รอนิง (2552) ได้จัดทําโครงงานการวิจัยเร่ือง ระบบยืม-คืนอุปกรณ์

ปฏิบติัการโสตทศันูปกรณ์ คณะวิทยาการส่ือสาร ผลการวิจยัสรุปไดว้่า  แต่เดิมระบบการยมื-คืน

อุปกรณ์ปฏิบติัการโสตทศันูปกรณ์คณะวทิยาการส่ือสาร เป็นระบบท่ียงัไม่ถูกนาํมาใชใ้นรูปแบบ

อตัโนมติั การจดัเก็บขอ้มูลต่างๆยงัคงอยูใ่นรูปแบบเอกสาร บางคร้ังไม่มีการบนัทึกเอกสารในการ

บริการไวเ้พือ่ตรวจสอบขอ้มูลนั้นอาจสูญหายได ้เม่ือเร่ิมทาํการพฒันาระบบการยมื-คืนขึ้น ทาํให้

แก้ปัญหาและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการอาํนวยความสะดวกแก่นักศึกษา อาจารยแ์ละ

เจา้หน้าท่ี ระบบสามารถตรวจสอบประวติัการยืมอุปกรณ์ได้ โดยทาํการสร้างเว็บเพจและเขียน

โปรแกรมดว้ยภาษา PHP ร่วมกบัการใชฐ้านขอ้มูล SQL ใช ้AppServ 2.5.10 เป็นทั้ง Server จาํลอง

บนระบบปฏิบติัการ Microsoft Window XP ในการจดัทาํ Web Application ในการขดัการขอ้มูล 

ช่วยใหก้ารทาํงานสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 



 

บทที ่3 

รายละเอยีดปฏบิัติงาน 

 ทางผูจ้ดัทาํไดน้ํารายละเอียดในการปฏิบติังานสหกิจและขอ้มูลต่างๆ ในการปฏิบติังาน

แผนกทรัพยากรบุคคล ที่โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพ ฯ โดยมีการนาํเสนอเป็นลาํดบั ต่อไปน้ี 

3.1 ช่ือและสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ 

3.2 ลกัษณะสถานประกอบการ 

3.3 ประเภทหอ้งพกั 

3.4 ประเภทหอ้งอาหารและบาร์ 

3.5 ส่ิงอาํนวยความสะดวก 

3.6 รูปแบบการจดัการองคก์ารและการบริหารงานขององคก์ร 

3.7 ตาํแหน่งและลกัษณะงานที่นกัศึกษาไดรั้บมอบหมายและพนกังานที่ปรึกษา 

3.8 ระยะเวลาที่ปฏิบติังาน 

3.9 ขั้นตอนและวธีิการดาํเนินงาน 

 

3.1 ช่ือและสถานที่ต้ังของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ :โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ (Shangri-La Bangkok) 

สถานที่ตั้ ง  :  เลขที่  89 ซอยวัดสวนพลู  ถนนเจริญกรุง  แขวงบางรัก เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500 

เบอร์โทรศพัท ์: 02-236-7777 

E-mail : slbk@shangri-la.co
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รูปที่ 3.1 แผนที่ตั้งโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ 

ที่มา : http://km.siamha.com 

3.1.1 ประวัติความเป็นมา 

โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมในเครือของกลุ่มธุรกิจ แชงกรี-ลา อินเตอร์เนชัน่

แนล เป็นธุรกิจหน่ึงของพี่น้องตระกูลก๊วก (Kuok) ตระกูลนักธุรกิจใหญ่ตระกูลหน่ึงของประเทศ

สิงคโปร์ ก๊วกโด่งดงัมากในประเทศสิงคโปร์ และยงัดงัขา้มนํ้ า ขา้มทะเลไปอีกหลายประเทศ โดย

บรรดานักธุรกิจทั้ งหลายย่อมตอ้งรู้จักก๊วกเป็นอย่างดีในนามของผูน้ํากลุ่มที่ช่ือ โรเบิร์ต ก๊วก 

(Robert Kuok) ปี 1978 กลุ่มก๊วกตั้ งบริษทัดาํเนินธุรกิจโรงแรม โดยใช้ช่ือว่า กลุ่มโรงแรมก๊วก 

บริหารโรงแรมทั้งหมด 5 แห่งในฟิจิและมาเลเซีย มีการให้บริการห้องพกัที่ทนัสมยั การบริการที่

ยอดเยีย่มและอบอุ่นแก่ลูกคา้ ก๊วกเร่ิมดาํเนินธุรกิจโรงแรมแชงกรี-ลา โดยการทาํสัญญาวา่จา้งบริษทั 

Westin ของชาวอเมริกนัที่ชาํนาญในการบริหารโรงแรมมาดาํเนินการให้ และก๊วกก็มิไดเ้พียงแต่ดู

อยู่เฉยๆ หากแต่พยายามแทรกตวัเขา้มาเรียนรู้การดาํเนินงานทั้งหมด จนในวนัหน่ึงเม่ือก๊วกเร่ิม

เรียนรู้ที่จะบริหารโรงแรมไดด้ว้ยตนเองแลว้ ก๊วกก็กา้วเขา้มาแทนท่ี Westin อยา่งเตม็ตวั และตั้งเป็น

โรงแรมเครือข่าย (Chain) ของตัวเองขึ้นมาภายใต้การดําเนินการโดย Shangri-La International 

Hotel Company (โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ, 2018) 

แชงกรี-ลา เร่ิมกาํเนิดที่ประเทศฮ่องกงเป็นแห่งแรกโดยการบริหารของ Westin หลงัจากนั้น

จึงเปิดแชงกรี-ลา ที่สิงคโปร์ ซ่ึงได้ช่ือว่าเป็นโรงแรมที่เยีย่มที่สุดโรงแรมหน่ึงในโลก และเคยติด

อันดับ  1ใน10 อันดับ (Top-Ten) ของการคัดเลือกโรงแรมยอดเยี่ยม นับว่า Wastin ประสบ

ความสาํเร็จในการบริหารแชงกรี-ลาที่สิงคโปร์น้ีมากที่สุด แต่ในปัจจุบนัน้ีไดห้มดสัญญาว่าจา้งกบั

Westin ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก๊วกภายใต้ช่ือ Shangri-La International Hotel Company ก็เข้ามา

บริหารงานแทน รวมถึงแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ และโรงแรมเครือข่าย (Chain) อ่ืนๆ ซ่ึงเปิดในยา่น

เอเชีย มีที่จีน มาเลเซีย หมู่เกาะฟิจิ และปักก่ิง คงมีแต่แชงกรี-ลาฮ่องกงเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ 

Westin ยงับริหารอยูต่ ั้งแต่เร่ิมจนถึงในปัจจุบนั 
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คร้ังที่โรเบิร์ต ก๊วก คิดจะมาตั้งแชงกรี-ลา ขึ้นที่กรุงเทพฯ นั้นเขาไดช้กัชวนผูร่้วมหุน้หลาย

ราย ซ่ึงคนไทยที่นบัเป็นหุน้ใหญ่ก็คือ กลุ่มไทยรุ่งเรืองของสุรีย ์อษัฎาธร หรือ “เถา้แก่กล่ิน” ซ่ึงเป็น

ที่รู้จกักนัดีในวงการนํ้ าตาล ไทยรุ่งเรืองนั้นตดัสินใจตกลงที่จะร่วมทุน ท่ามกลางความฉงนใจของ

หลายๆคนวา่ ทาํไมจึงหนัเหฉีกแนวออกมาทาํธุรกิจโรงแรม ไทยรุ่งเรืองมีความสมัพนัธก์บัก๊วกเป็น

การส่วนตวัมานานแล้ว เน่ืองจากติดต่อซ้ือขายนํ้ าตาลกันมา เม่ือก๊วกคิดจะมาตั้งแชงกรี-ลา ใน

กรุงเทพฯ ก็ชกัชวนเถา้แก่หล่ิน มาถือหุ้นดว้ย ทางเถา้แก่หล่ินเห็นว่าแต่เดิมมา ไทยรุ่งเรืองก็จบัแค่

อุตสาหกรรมหนกัมาทั้งนั้น เช่น โรงกลึง โรงหล่อ โรงเล่ือย ถา้จะมาลองทาํโรงแรมบา้งคงไม่เหลือ

บ่ากว่าแรงเท่าไรนัก และกลุ่มไทยรุ่งเรืองมีความมั่นใจในฝืมือของกลุ่มก๊วกเป็นอย่างมาก จึงได้

ตดัสินใจกา้วเขา้มาร่วมทุนในธุรกิจท่ีกลุ่มไทยรุ่งเรืองไม่เคยจบัมาก่อนเช่นน้ี 

แชงกรี-ลา ใช้ระบบอัตโนมัติ (Building Automation System) ซ่ึงเป็นระบบควบคุมการ

ทาํงานของระบบต่างๆภายในอาคารดว้ยคอมพวิเตอร์ นบัเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งแรกใน

เมืองไทย สามารถช่วยประหยดัค่าไฟฟ้าไดม้าก และช่วยอาํนวยความสะดวกในหลายๆเร่ือง เช่น 

การเปิด-ปิดไฟไดเ้องอตัโนมติั การควบคุมการทาํงานของลิฟท ์เป็นตน้ อนัดบัต่อมาก็เป็นระบบดนั

บนัได (Stair pressurize) เป็นระบบอดัอากาศเขา้ไปในกอ้งโดยอตัโนมติัยามเกิดไฟไหมเ้พือ่ป้องกนั

การสาํลกัควนั นอกจากน้ียงันาํเอาท่อนิวเมติก (Pnrumatic tube) คือท่อส่งระบบสุญญากาศไวใ้ชส่้ง

ของจากที่หน่ึงไปยงัอีกที่หน่ึง (เช่นส่งบิลล์) เพื่อเป้นการประหยดัเวลา และแรงงาน และมีการใช้

แสงอลัตร้าไวโอเลต (Ultraviolet light) ฆ่าเช้ือโรคในนํ้ า ในหอ้งพกัทุกหอ้งจะมีเคร่ืองกรองนํ้ าจาก

ก๊อกเพื่อทาํนํ้ าประปาให้บริสุทธ์ิ รวมทั้งมีเคร่ืองต้มนํ้ าร้อนพร้อมชุดกาแฟ ด่ืมเองได้ทุกเวลา 

นบัเป็นส่ิงพเิศษที่แชงกรี-ลาเตรียมการไวอ้ยา่งพรักพร้อม เพือ่สร้างความต่างให้เป็นเอกลกัษณ์ที่ไม่

มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร เพือ่สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัโรงแรมโดยเฉพาะ 

แชงกรี-ลา เปิดตวัเองมาถึง 3 คร้ัง ในคร้ังแรกเม่ือสร้างตวัตึกภายนอกเสร็จประมาณเดือน

พฤศจิกายนปี 2528 เป็นการเปิดตวัภายในเฉพาะผูท้ี่เก่ียวขอ้งในการดาํเนินงาน หลงัจากนั้นเม่ือ

สร้างเสร็จ ตกแต่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเพยีง 3 ชั้น ก็เป็นการเปิดตวัอยา่งไม่เป็นทางการใหแ้ขกเขา้

พกัได ้เม่ือ 3 มีนาคม 2529 ถดัมาประมาณวนัท่ี 18 นาคม 2529 จึงทาํการเปิดตวัต่อส่ือมวลชนและ

บุคคลภายนอก แต่ก็ยงัไม่นับเป็นการเปิดตวัอย่างเป็นทางการ จนมาถึงช่วงปลายเดือนสิงหาคม 

2529 ไดท้าํพิธีการเปิดตวัแบบยิง่ใหญ่ และอลงัการ ปัจจุบนัโรงแรมแชงกรี-ลา เปิดดาํเนินงานอยา่ง

เป็นทางการทั้ งหมด 99 โรงแรม ใน 21 ประเทศ ภายใต้บริษัทแชงกรี-ลา อินเตอร์เนชั่นแนล 

(Shangri-La International Hotel Management) ซ่ึงเป็นที่รู้จกักันในช่ือของ Headquarter ที่ตั้งอยู่ใน

ประเทศฮ่องกง 
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รูปที่ 3.2 โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ 

ที่มา : https://www.shangri-la.com 

3.2 ลักษณะสถานประกอบการ 

โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ตั้งอยูบ่นฝ่ังของแม่นํ้ าเจา้พระยาซ่ึงโรงแรมแห่งน้ีถือเป็นหน่ึง

ในที่พกัริมแม่นํ้ าที่ดีที่สุดที่จะพาคุณไปสัมผสักบัประสบการณ์การพกัผ่อนริมแม่นํ้ าเจา้พระยากบั

บริการระดบัพรีเม่ียม ดว้ยทาํเลที่เดินทางสะดวกสบาย  

โรงแรมมีหอ้งพกัและหอ้งสวทีหรูหราจาํนวนทั้งหมด 802 ห้องที่มีการผสมผสานการตกแต่งแบบ

ไทยดั้งเดิมเขา้กบัความสะดวกสบายที่ทนัสมยั แต่ละหอ้งมีทิวทศัน์สวนเมืองหรือแม่นํ้ าเจา้พระยา ที่

สวยงาม 

3.3 ประเภทห้องพัก 

โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ มีห้องพกัสุดหรูทั้งหมด 802 หอ้ง ประกอบดว้ย 2 ตึกดว้ยกนั 

ไดแ้ก่ ตึงแชงกรี-ลา วิง และตึกกรุงเทพ วงิ จาํนวน 129 หอ้ง หอ้งพกัไดรั้บการตกแต่งดว้ยกล่ินอาย

แบบไทยๆ รวมทั้งผา้ไหมและไมส้กั หอ้งพกัทุกหอ้งสามารถมองเห็นววิของกรุงเทพและทิวทศัของ

แม่นํ้ าเจา้พระยาทั้งหมด ที่ตึกกรุงเทพ วงิ ทุกหอ้งจะมีระเบียงที่สามารถออกมายนืรับบรรยากาศขา้ง

นอกได ้ดงัน้ี 

 

รูปที่ 3.3 หอ้งพกัโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ 

ที่มา : https://www.shangri-la.com 
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ตารางที่ 3.1 รูปแบบหอ้งพกั Shangri-La Wing 

No. Shangri-La Wing Room Types No of Rooms Size in SqM 

1 Deluxe 185 36 

2 Deluxe River View 265 36 

3 Deluxe Balcony 81 42 

4 Premier Room 17 56 

5 Horizon Club Room 63 36 

6 Executive Suite 28 72 

7 Executive River View Suite 29 72 

8 Premier Suite 2 100 

9 Specialty Suite 2 208 

10 Presidential Suite 1 235 

Total 673  

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

ตารางที่ 3.2 รูปแบบหอ้งพกั Krungthep Wing 

No. Krungthep Wing Room Types No of Rooms Size in SqM 

1 Deluxe Balcony 119 44 

2 Deluxe Suite 7 84 

3 Specialty Suite 2 129 

4 Presidential Suite 1 25 

Total 129  

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

3.4 ประเภทห้องอาหารและบาร์ 

 ห้องอาหารของโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ที่ เปิดให้บริการห้องอาหาร

หลากหลายชาติ ไม่วา่จะเป็นหอ้งอาหารจีน, อิตาเลียน, ไทย และนานาชาติ เพือ่สนองความตอ้งการ

ของแขกและผูท้ี่มาใช้บริการไดห้ลากหลายและเพื่อให้ประสบการณ์ดีๆจากรสชาติอาหารท่ีเป็น

เอกลกัษณ์ ดงัต่อไปน้ี 
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ล่องเรือ (Horizon Cruise)  

ให้บริการอาหารนานาชาติสไตล์บุฟเฟ่ต ์ขณะล่องเรือไปตามแม่นํ้ าเจา้พระยาจะ ล่องเรือ

ผ่านอาคารประวติัศาสตร์และสถานที่สําคัญที่มีช่ือเสียงที่เรียงกันตามแม่นํ้ าเจ้าพระยา รวมถึง

พระบรมมหาราชวงั, วดัอรุณ, วดัโพธ์ิ, สะพานพระรามที่ 8 เป็นตน้ ในขณะที่ล่องเรือแขกผูเ้ขา้พกั

สามารถเพลิดเพลินกบัการเลือกบุฟเฟ่ตน์านาชาติที่น่าดึงดูด พร้อมอาหารที่มีใหเ้ลือกมากมาย เช่น 

อาหารทะเลบนนํ้ าแข็ง, ซูชิและซาชิมิ, สลดัตะวนัตก,อาหารไทย เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีกาแฟ ชา 

และคอ็กเทล พร้อมของหวาน ผลไมส้ด และไอศกรีม 

 ช่วงเวลาเปิดทาํการ : เปิดใหบ้ริการทุกวนั เวลา 19.30 – 21.30 น. ราคา 2,500 บาทต่อคน 

 

รูปที่ 3.4 ล่องเรือ (Horizon Cruise) 

ที่มา : http://www.shangri-la.com 

ห้องอาหารนานาชาติ (NEXT2 Café) 

ใหบ้ริการอาหารนานาชาติสไตลบุ์ฟเฟ่ต ์และอาหารนานาชาติตามสัง่ นอกจากน้ียงัมีบรันช์

วนัอาทิตยท์ี่สนุกสนานสาํหรับเด็ก ๆ ดว้ย มีกิจกรรมศิลปะและงานฝีมือหมุนรายสัปดาห์เช่น การ

ภาพวาด, การแกะสลกั เป็นตน้ ที่เป็นกิจกรรมสนุกสนานสาํหรับครอบครัว  

ช่วงเวลาเปิดทาํการ :อาหารเชา้ เปิดใหบ้ริการทุกวนั เวลา 06.30-22.30 น. 

 

รูปที่ 3.5 หอ้งอาหารนานาชาติ (NEXT2 Café) 

ที่มา : http://www.shangri-la.com 
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ห้องอาหารศาลาทิพย์ (Salathip) 

ห้องอาหารประเภทอาหารไทย ตั้งอยูด่า้นนอกอาคารโรงแรม ล้ิมรสอาหารไทยแบบตน้

ตาํรับในศาลาไมส้กัที่มีโคมระยา้ในทรงศาลาไทย พร้อมชมววิแม่นํ้ าเจา้พระยาที่งดงาม มีการแสดง

ราํไทยเปิดทุกวนัตั้งแต่ 19.00 น. เป็นตน้ไป 

 ช่วงเวลาเปิดทาํการ : เปิดใหบ้ริการทุกวนั เวลา 18.00-22.30 น. 

 

รูปที่ 3.6 หอ้งอาหารศาลาทิพย ์(Salathip) 

ที่มา : http://www.shangri-la.com 

ห้องอาหารแชงพาเลซ (Shang Palace) 

หอ้งอาหารจีน ตั้งอยูท่ี่ชั้น 3 ของตึกแชงกรี-ลา มีอาหารกวางตุง้ตน้ตาํรับท่ีดีท่ีสุดท่ี Shang 

Palace อาหารจานเด่นจากพ่อครัวที่มีประสบการณ์และทุ่มเท ทาํขึ้ นด้วยความพิถีพิถันในทุก

รายละเอียดและนําเสนออย่าง มีเมนูต่ิมซําและเมนูแบบเลือกสั่ง (A la carte menu) ช่วงเยน็มีแค่

เมนูอาหารแบบเลือกสั่ง (A la carte menu) เท่านั้น เช่น ยาํกุง้ตม้ยาํ, น่ึงเส้ียวใหม่พร้อมปู, บาร์บีคิว

หมูน่ึง, ขนมกวางตุง้ดั้งเดิมมากมาย และอ่ืน ๆ อีกมากมาย. 

ช่วงเวลาเปิดทาํการ : เปิดให้บริการทุกวนัจนัทร์-วนัเสาร์ เวลา 11.30-14.30 น. และ เวลา 

18.00-22.30 น. วนัอาทติย ์เปิดใหบ้ริการเวลา 11.00-14.30 และ เวลา 17.45-22.30 น. 

 

รูปที่ 3.7 หอ้งอาหารแชงพาเลซ (Shang Palace) 

ที่มา : http://www.shangri-la.com 
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ห้องอาหารโวลติ (Volti Restaurant &Bar) 

ห้องอาหารอิตาเลียน เป็นห้องอาหารช่ือดงัของโรงแรม มีการตกแต่งในสไตล์ที่หรูหรา 

ตั้งอยูภ่ายในโรงแรมชั้น 1 และชั้น 2 ของตึกแชงกรี-ลา วงิ โดยชั้นที่ 1 จะมีส่วนที่อยูด่า้นนอกอาหาร 

ใหรั้บลมธรรมชาติและมองเห็นวิวสระว่ายนํ้ า และทิวทศัน์ของแม่นํ้ าเจา้พระยา ในส่วนของบาร์จะ

อยูช่ั้น 2 ของหอ้งอาหาร 

ช่วงเวลาเปิดทาํการ : เปิดใหบ้ริการทุกวนั เวลา 18.00-22.30 น. 

 

รูปที่ 3.8 หอ้งอาหารโวลติ (Volti Restaurant &Bar) 

ที่มา : http://www.shangri-la.com 

ล็อบบี ้เลานจ์ (Lobby Lounge) 

ล็อบบี้  เลานจ ์ใหบ้ริการดว้ยพื้นที่อนัเงียบสงบและหรูหรา มีพื้นที่กวา้งขวางพร้อมโตะ๊และ

เกา้อ้ีมากมาย ที่ไดแ้รงบนัดาลใจจากสไตลไ์ทยและยโุรป มอบความประทบัใจในการรับประทาน

อาหาร เช่น ชายามบ่าย ขนมหวานรสเลิศ กาแฟสดใหม่ คอ็กเทล เป็นตน้ 

ช่วงเวลาเปิดทาํการ : เปิดใหบ้ริการทุกวนั เวลา 8.00-01.00 น. 

          ชายามบ่าย เปิดใหบ้ริการ เวลา 02.00-18.00 น. 

 

รูปที่ 3.9 ล็อบบี้  เลานจ ์(Lobby Lounge) 

ที่มา : http://www.shangri-la.com 

 

http://www.shangri-la.com/
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3.5 ส่ิงอํานวยความสะดวก 

 ภายในโรงแรมมีส่ิงอํานวยความสะดวกที่ครบครัน มีสระว่ายนํ้ าพร้อมชมวิวแม่นํ้ า

เจา้พระยา สนามเทนนิสและฟิตเนสที่มีอุปกรณ์ครบครัน และช่ีสปา สปาสุดหรูการันตรีดว้ยรางวลั

เดอะสปาที่แชงกรี-ลา ใหบ้ริการหอ้งสวทีส่วนตวัที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ  

ช่ี เดอะสปา (Chi, The Spa) 

มีการตกแต่งตามช่ือ ซ่ึงก็คือศาสตร์การบาํบดัของจีนที่ช่ือวา่ ช่ี มีการตกแต่งที่หรูหรา เป็น

สถานที่ที่มอบความสงบสุขและความเป็นอยูท่ี่ดีแก่คุณ มีนักบาํบดัที่มีทกัษะ พร้อมสัมผสัที่ห่วงใย 

ฟ้ืนฟูร่างกายและบรรเทาความรู้สึก จะพบกบัความเงียบสงบ ความจริงใจ และการดูแลแบบพเิศษ ท่ี

ส่งมาจากใจ ทรีทเมน้ท์ที่ช่ี เดอะสปาเน้นการทาํให้พลงัช่ีกลบัสู่จุดท่ีสมดุลโดยการใชศ้าสตร์การ

นวดของไทยและจีน ซ่ึงมีทั้งการใชเ้กลือ ดิน นํ้ ามนั และสมุนไพรต่างๆ 

ช่วงเวลาเปิดทาํการ : เปิดใหบ้ริการทุกวนั เวลา 10.00-22.00 น. 

 

รูปที่ 3.10 ช่ี เดอะสปา (Chi, The Spa) 

ที่มา : http://www.shangri-la.com 

ห้องออกกําลังกาย (Health Club)  

ศูนยอ์อกกาํลังกายซ่ึงเป็นหน่ึงในสนามกีฬาท่ีใหญ่ เป็นศูนยกี์ฬาและออกกาํลังกายที่

หรูหราขนาด 10,000 ตารางเมตร ออกแบบมาเพือ่ตอบสนองทกุความตอ้งการ มีกีฬาและเคร่ืองออก

กาํลงักายมากกวา่ 40 ประเภท รวมทั้งคลาสแอโรบิก การเตน้ราํ และการฝึกสอนส่วนบุลคล 

 

รูปที่ 3.11 หอ้งออกกาํลงักาย (Health Club) 

ที่มา : http://www.shangri-la.com 
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3.6 รูปแบบการจัดการองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

รูปที่ 3.12 แผนผงัองคก์รและการบริหารงานของโรงแรมแชงกรี-ลา 

ที่มา: ผูจ้ดัทาํ (2562) 

3.7 ตําแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายและพนักงานที่ปรึกษา  

 นักศึกษาปฏิบัติงาน 

 

รูปที่ 3.13 นกัศึกษาขณะปฏิบติังาน 

ที่มา: ผูจ้ดัทาํ (2562) 

นางสาวณัฐธิดา สายวรรณะ รหสันกัศึกษา 5804400266  

คณะ/ภาควชิา : คณะศิลปะศาสตร์ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

ตาํแหน่งงาน : นกัศึกษาฝึกงานแผนกทรัพยากรบุคคล 

ระยะเวลาปฏิบติังานสหกิจศึกษา : ระหวา่งวนัที่ 14 พฤษภาคม ถึง 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
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 ลกัษณะงานที่นกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย  

คียเ์วลาเขา้-ออกงานของนักศึกษาฝึกงาน จดัห้อง-เก็บห้อง Training เดินส่งเอกสารตาม

แผนกต่างๆ ทาํบัตร-ป้ายของพนักงาน เปล่ียนนิตยสาร Bulletin ของโรงแรม จดักิจกรรมตาม

เทศกาล/วนัพเิศษ ที่ไดรั้บมอบหมาย จดัทาํReport วนัเกิดของพนกังาน ทาํโปสเตอร์ จดัเตรียมการ์ด 

ของขวญั มอบให้แต่ละแผนก คียข์อ้มูล Training ลงในโปรแกรมOrisoft พานักศึกษาปฏิบติังาน/

พนักงานใหม่ ไปส่งตามแผนกต่างๆ จดับอร์ดตามเทศกาล/บอร์ดกิจกรรมของโรงแรม จดัเอกสาร

ของนกัศึกษาปฏิบติังาน ตรวจสอบหอ้งนํ้ า/หอ้งต่างกายประจาํสปัดาห์ จดัหอ้งสอบภาษาองักฤษ 

พนักงานที่ปรึกษา 

 

รูปที่ 3.14 พนกังานพีเ่ล้ียงในขณะปฏิบติังาน 

ที่มา: ผูจ้ดัทาํ (2562) 

ช่ือ-นามสกุล : คุณปฐมพงศ ์เหลืองวทิิตกูล 

ตาํแหน่งงาน : Assistant Leaning and Development Manager 

แผนก : Leaning and Development Department 

3.8 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

 ปฏิบติังานตั้งแต่วนัที่ 14 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ 

ปฏิบติังาน 5 วนัต่อสปัดาห์ (หยดุวนัเสาร์-อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ เร่ิมงานตั้งแต่เวลา 08.30-

18.30 น. เป็นเวลา 10 ชัว่โมง 

3.9 ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน 

ขั้นตอนและวิธีการดาํเนินงานโครงงานเร่ือง “การพฒันาระบบยมื-คืนกุญแจกุญแจล็อคเกอร์ของ

นกัศึกษาฝึกงาน โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ” มีดงัน้ี 
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ตารางที่ 3.3 ระยะเวลาในการดาํเนินโครงงาน 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

 

 

ขั้นตอนการทาํงาน 
เดือน 

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม 

ปรึกษากําหนดหัวข้อ

โครงงานสหกิจศึกษา 

      

เสนอหัวข้อโครงงาน

สหกิจศึกษา 

      

ร ว บ ร ว ม เ อ ก ส า ร ที่

เก่ียวขอ้ง 

      

วางแผนงานและลงมือ

ปฏิบติังาน 

      

จัดทําโครงงานสหกิจ

ศึกษาตรวจสอบความ

ถูกตอ้งและแกไ้ข 

      

ส่ง เ ล่มโครงงานและ

นาํเสนอโครงงานสหกิจ

ศึกษา 

      



 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงานสหกจิ 

 ทางผูจ้ดัทาํไดน้าํผลปฏิบติังานตามรูปแบบ และขั้นตอนที่ผูจ้ดัทาํไว ้วางแผน และกาํหนด

ไว ้โดยมีการนาํเสนอเป็นลาํดบั ต่อไปน้ี   

4.1 การเตรียมการและการวางแผนโครงงาน 

 4.2 อุปกรณ์ในการทาํระบบการยมื-คืนกุญแจล็อคเกอร์ของนักศึกษาฝึกงานของโรงแรม 

แชงกรี-ลา กรุงเทพฯ 

4.3 ขั้นตอนการทาํระบบการยมื-คืนกุญแจล็อคเกอร์ของนักศึกษาฝึกงานของโรงแรมแชง 

กรี-ลา กรุงเทพฯ 

4.3.1 ขั้นตอนการทาํระบบการยมืโดยโปรแกรม Microsoft Excel 

4.3.2 ขั้นตอนการทวงตามโดยแอพพลิเคชัน่ Line 

4.3.3 ขั้นตอนการคืนโดยโปรแกรม Microsoft Excel 

4.4 สรุปผลการประเมินความพงึพอใจของการพฒันาระบบการยมื-คืนกุญแจล็อคเกอร์ของ

นกัศึกษาฝึกงานของโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ 

 

4.1 การเตรียมการและการวางแผนโครงงาน 

การเตรียมการและการวางแผนโครงงานสหกิจมีดงัน้ี 

 4.1.1 กาํหนดหวัขอ้โครงงานสหกิจศึกษาและปรึกษากบัพนกังานที่ปรึกษา 

 4.1.2 ทบทวน และศึกษาเอกสารที่เก่ียวขอ้งในการทาํโครงงานสหกิจศึกษาน้ี 

 4.1.3 รวบรวมขอ้มูลของนกัศึกษาฝึกงานที่กาํลงัปฏิบติังานอยูเ่พือ่นาํมาใส่ในระบบ 

 4.1.4 สร้างไฟล์ Microsoft Excel ใส่ข้อมูลต่างๆเพื่อทาํการตรวจสอบรายช่ือนักศึกษา

ฝึกงานที่ตอ้งคืนอุปกรณ์ยมื-คืนในแต่ละเดือน 

 4.1.5 ให้บุคลากรแผนกทรัพยากรบุคคล โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ จาํนวน 6 คนและผู ้

ที่เก่ียวขอ้งกบัโครงงานน้ี ซ่ึงเป็นนกัศึกษาฝึกงาน โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ จาํนวน 29 คน แจก

แจงเป็นแผนกครัวจาํนวน  6 คน แผนกส่วนหน้าจาํนวน 8 คน แผนกสปาจาํนวน 3 คน แผนก
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บริการจาํนวน 12 คน รวมทั้งหมด 35 คน ทาํแบบสอบถามออนไลน์เก่ียวกบัความพึงพอใจของ

ระบบการยมื-คืนกุญแจล็อคเกอร์ของนกัศึกษาฝึกงาน 

4.2 อุปกรณ์ในการทําระบบการยืม-คืนกญุแจล็อคเกอร์ของนักศึกษาฝึกงาน 

โปรแกรม Microsoft Excel, แอพพลิเคชัน่ LINE, คอมพวิเตอร์, โทรศพัทมื์อถือ 

4.3 ข้ันตอนการทําระบบการยืม-คืนกญุแจล็อคเกอร์ของนักศึกษาฝึกงาน 

 ขั้นตอนการทาํระบบการยมื-คืนกุญแจล็อคเกอร์ของนกัศึกษาฝึกงาน มีดงัน้ี 

4.3.1 ข้ันตอนการทําระบบการยืมโดยโปรแกรม Microsoft Excel 

ข้ันตอนที ่1 การสร้าง Work Sheet 

 

รูปที่ 4.1 การสร้าง Work Sheet  

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

จากรูปที่ 4.1 คือ เขา้สู่โปรแกรม Microsoft Excel  (ทางผูจ้ดัทาํใชเ้วอร์ชนั 2013) คล้ิกเลือก 

Blank Workbook จะปรากฏหนา้ต่างดงัรูปที่ 4.1 

ข้ันตอนที ่2 การใส่หวัขอ้“Loan – Return System for Trainee”  

 

รูปที่ 4.2 การใส่หวัขอ้“Loan – Return System for Trainee”  

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

2.คล้ิกเลือกHOME 

3.คล้ิกเลือก Merge & Center 

1.คล้ิกที่ช่อง A1 ลากจนถึง H1 
4.ใส่หวัขอ้ 
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จากรูปที่ 4.2 คือ ทาํการสร้างหัวขอ้โดยการคล้ิกที่ช่อง A1 กดลากเมาส์ไปจนถึงช่อง H1 

และทาํการปล่อยเมาส์ไปที่เคร่ืองมือ HOME เลือกช่องเคร่ืองมือหัวขอ้ Alignment และเลือกคาํสั่ง 

Merge & Center ใส่หวัขอ้ “Loan – Return System for Trainee” ลงในช่อง 

ข้ันตอนที ่3 การใส่ตาราง 

 

รูปที่ 4.3 การใส่ตาราง 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

จากรูปที่ 4.3 คือ ทาํการสร้างตารางเพื่อใส่ขอ้มูล โดยคล้ิกที่ช่อง A2 ลากไปดา้นขวาจนถึง

ช่อง H2 และทาํการลากลงไปดา้นล่างจนถึงช่อง H103 และทาํการปล่อยเมาส์ จะปรากฏไดด้งัภาพ 

ไปที่เคร่ืองมือ HOME เลือกช่องเคร่ืองมือหวัขอ้ Font และเลือก Borders กดตรงลูกศร List ในช่องสี

เหล่ียมสีดาํ เลือก All Borders 

ข้ันตอนที ่4 การใส่หัวขอ้และขอ้มูลนกัศึกษาฝึกงานลงในตาราง 

 

รูปที่ 4.4 การใส่หวัขอ้และขอ้มูลนกัศึกษาฝึกงานลงในตาราง 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

จากรูปที่ 4.4 คือ ทาํการใส่หวัขอ้ต่างๆลงในช่องดา้นบน และปรับขนาดช่องใหพ้อดีกบั

ขอ้ความ โดยใส่หวัขอ้และใส่ขอ้มูลของนกัศึกษาฝึกงานโดยมีคาํอธิบายหวัขอ้ดงัตารางท่ี 4.1 

 

 

1.คล้ิกที่ช่อง A2 ลากจนถึง H103 

2.คล้ิกเลือกHOME 

 
3.เลือกไอคอนเลือก Borders 

4.เลือก All Borders 
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ตารางที่ 4.1 แสดงคาํอธิบายหัวขอ้ในตาราง 

ช่อง หัวข้อ คาํอธิบาย 

A2 Infasys Card No. 
เลขบตัรเขา้ออกประตูรักษาความปลอดภยัของโรงแรมแชงกรี-ลา ทาํ

การใส่เลขตั้งแต่ 001-100 

B2 Department ทาํการใส่แผนกที่นกัศึกษาฝึกงานปฏิบติังานที่โรงแรมแชงกรี-ลา 

C2 Name 
ทาํการช่ือนกัศึกษาฝึกงานที่ปฏิบติังานที่โรงแรมแชงกรี-ลาโดยใส่ Mr. / 

Ms. 

D2 Start ทาํการใส่วันแรกที่นกัศึกษาฝึกงานเขา้ปฏิบติังานที่โรงแรมแชงกรี-ลา 

E2 End ทาํการใส่วันสุดท้ายที่นกัศึกษาฝึกงานเขา้ปฏิบติังานที่โรงแรมแชงกรี-ลา 

F2 Month 
ทาํการใส่เดือนภาษาองักฤษตวัยอ่ ที่นักศึกษาฝึกงานเขา้ปฏิบติังานวัน

สุดท้ายที่โรงแรมแชงกรี-ลา 

G2 Locker Key No. 
ทาํการใส่เลขกุญแจLockerที่ให้นักศึกษาฝึกงานยืมในระหว่างปฏิบัติ

ฝึกงานที่ 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

ข้ันตอนที ่5 การใส่ขอ้มูลเดือนภาษาองักฤษ (ยอ่) 

 

รูปที่ 4.5 ผลลพัธข์องการใส่เดือนภาษาองักฤษ(ยอ่) 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

จากรูปที่ 4.5 คือ เลือกช่องว่าง โดยผูจ้ดัทาํเลือกช่อง H105-116 และทาํการใส่ขอ้มูลเดือน

ภาษาองักฤษ (ยอ่) ดงัตารางที่ 4.2 
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ตารางที่ 4.2 แสดงเดือนภาษาองักฤษ (ยอ่) 

H105 H106 H107 H108 H109 H110 H111 H112 H113 H114 H115 H116 

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

ข้ันตอนที ่6 การเลือกเคร่ืองมือในการทาํ List แบบเลือกรายการเดือน 

 

รูปที่ 4.6 การเลือกเคร่ืองมือในการทาํ List แบบเลือกรายการเดือน 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562)  

จากรูปที่ 4.6 คือ คล้ิกที่ช่อง H2 เลือกเคร่ืองมือ DATA เลือกช่องเคร่ืองมือหัวขอ้ Data 

Tools และเลือก Data Validationเลือก Data Validation… 

ข้ันตอนที ่7  การเลือกเคร่ืองมือในการทาํ List แบบเลือกรายการเดือนในหนา้ต่าง Settings 

 

รูปที่ 4.7 การเลือกเคร่ืองมือในการทาํ List แบบเลือกรายการเดือนในหนา้ต่าง Settings 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

จากรูปที่ 4.7 คือ จะปรากฏหนา้ต่างดงัภาพ ทาํการเลือกหวัขอ้ Allow ในลูกศร List ทาํการ

เลือกรูปแบบ Listและทาํการเลือกหวัขอ้Source กด icon ดา้นขา้งช่อง ดงัรูปที่ 4.7 

 

1.คล้ิกเลือกHOME 

 
2.คล้ิกเลือกData Validation 

 

1.คล้ิกเลือกList 

 

2.คล้ิกเลือกIcon 
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ข้ันตอนที ่8 การเลือกขอ้มูลที่ตอ้งการเพือ่ใส่ใน List 

 

รูปที่ 4.8 การเลือกขอ้มูลที่ตอ้งการเพือ่ใส่ใน List 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

 จากรูปที่ 4.8 คือ ทาํการเลือกขอ้ความที่จะนาํมาทาํเป็น List คือ ช่อง H105-H116 จากนั้น

คล้ิก Icon จะได ้List ของเดือนตามตอ้งการ ดงัรูปที่ 4.9 

 

รูปที่ 4.9 ตวัอยา่ง List ท่ีสามารถเลือกเดือนไดต้ามตอ้งการ 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

ข้ันตอนที ่9 การใส่สูตรเพือ่ทาํการแจง้วนัครบกาํหนดคืนอุปกรณ์ 

 

รูปที่ 4.10 การใส่สูตรเพือ่ทาํการแจง้วนัครบกาํหนดคืนอุปกรณ์ 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

1.คล้ิกเลือกเดือนทั้ง 12 เดือน 

 

2.คล้ิก Icon 
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จาก รู ป ที่  4.10 คื อ  เลื อ ก ช่ อ ง  H3 ทําก าร ใส่ สู ต ร  =IF(F3=($H$2),”RRTURN”,”ON 

PROCESS”) และกด Enter และทาํการลากสูตรตั้งตั้งช่อง H3 ลงมาดา้นล่างจนถึง H103 

ข้ันตอนที ่10 การใส่ไฮไลทข์องช่องท่ีตอ้งการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.11 การใส่ไฮไลทข์องช่องท่ีตอ้งการ 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

จากรูปที่ 4.11 คือ คล้ิกที่ช่อง H3 เลือกเคร่ืองมือ HOME เลือกช่องเคร่ืองมือหัวขอ้ Styles  

และเลือก Conditional Formatting จากนั้นเลือก Highlight Cells Rules และเลือก Equal To… 

ข้ันตอนที ่12 การกาํหนดคาํศพัทเ์พือ่ใหท้ราบวา่ถึงกาํหนดคืนอุปกรณ์ 

 

รูปที่ 4.12 การกาํหนดคาํศพัทเ์พือ่ใหท้ราบวา่ถึงกาํหนดคืนอุปกรณ์ 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

 จากรูปที่ 4.12 คือ ใส่คาํวา่ RETURN ลงในช่อง และ ทาํการเลือก Custom Format… 

1.คล้ิกเลือก HOME  

2.คล้ิกเลือก Conditional Formatting 

3.คล้ิกเลือก Highlight Cells Rules 

 

4.คล้ิกเลือก Equal To… 

1.ใส่คาํวา่ RETURN 

 

2.ทาํการเลือก Custom Format… 
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ข้ันตอนที ่13 การกาํหนดสีของตวัอกัษรและสีไฮไลทข์องช่องเพือ่ใหท้ราบวา่ถึงกาํหนดคืนอุปกรณ์  

  

รูป 4.13 การกาํหนดสีของตวัอกัษรและสีไฮไลทข์องช่องเพือ่ใหท้ราบวา่ถึงกาํหนดคืนอุปกรณ์  

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562)  

 จากรูปที่ 4.13 คือ เลือกเคร่ืองมือ Font  ไปที่ช่อง Color  เลือกที่ขาว และไปที่เคร่ืองมือ Fill 

เลือกสีแดง คล้ิก OK  

ข้ันตอนที ่15 การลากสูตรไฮไลทแ์ละทาํการกาํหนดช่องวา่งดว้ยการใส่ VC 

  

รูปที่ 4.14 การลากสูตรไฮไลทแ์ละทาํการกาํหนดช่องวา่งดว้ยการใส่ VC  

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562)  

 จากรูปที่ 4.14 จากนั้นเลือกที่มุมขวาล่างของช่อง H3 ทาํการลากสูรลงดา้นล่างจนถึงช่อง  

H103 ใส่คาํว่า VC ลงในช่องว่างที่ไม่มีขอ้มูลของนักศึกษาฝึกงาน และทาํการเลือกช่องที่เป็น VC  

โดยเลือกตั้งแต่ช่อง A-G เพือ่ทาํการใส่ไฮไลท ์ 

 

 

1.เลือกเคร่ืองมือ Font   

 

2.เลือกที่ขาว 

 

3.เลือกเคร่ืองมือ Fill 

4.เลือกสีแดง 

 
5.คล้ิก OK 

 

2.ใส่คาํวา่ VC ในช่อง 

 

1.ลากสูตรตั้งแต่ช่อง H3 – H103 
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ข้ันตอนที ่16 การใส่ไฮไลทสี์เหลืองในช่อง VC เพือ่กาํหนดเป็นช่องวา่ง 

 

รูปที่ 4.15 การใส่ไฮไลทสี์เหลืองในช่อง VC เพือ่กาํหนดเป็นช่องวา่ง 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

จากรูปที่ 4.15 คือ ช่องที่เป็น VC ทาํการใส่ไฮไลท ์โดยไปที่เคร่ืองมือ HOME จากนั้นไปที่

ช่อง Font เลือกเคร่ืองมือ Theme Colors เลือกสีเหลือง(Yellow) 

 

 

รูปที่ 4.16 รูปแบบการใส่ขอ้มูลยมื-คืนอุปกรณ์ของนกัศึกษาฝึกงานโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ใน

โปรแกรม Microsoft Excel 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

Infasys Card No. Department Name Start End Month Locker Key No. JUL
001 VC ON PROCESS
002 VC ON PROCESS
003 VC ON PROCESS
004 VC ON PROCESS
005 VC ON PROCESS
006 VC ON PROCESS
007 KTW Ms.Yasumin Tuangu 04/06/19 07/09/19 Sep ON PROCESS
008 VC ON PROCESS
009 VC ON PROCESS
010 VC ON PROCESS
011 VC ON PROCESS
012 HR & Training Kavin Srinakarin 01/07/19 19/07/19 Jul - RETURN
013 VC ON PROCESS
014 VC ON PROCESS
015 VC ON PROCESS
016 VC ON PROCESS
017 HR & Training Ms.Chanita Chatthong ( Beam) 12/11/18 12/03/19 Mar - ON PROCESS
018 VC ON PROCESS
019 VC ON PROCESS
020 Butchery kitchen Mr.Nutdanai Hansopa 03/06/19  04/09/2019 Sep 539 ON PROCESS
026 VC ON PROCESS
021 F&B Mr.Sasiwong Hongmalee 03/06/19 31/07/19 Jul 128 RETURN
022 VC ON PROCESS

 
    

 

Loan - Return System for Trainee

2. เลือกเคร่ืองมือ HOME 

 

1. เลือกช่องท่ีเป็น VC 

 

3. เลือกเคร่ืองมือ Theme Colors 

 

4.เลือกสีเหลือง (Yellow) 
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จากรูปที่ 4.16 คือ ช่องไฮไลทสี์เหลืองท่ีมีคาํว่า VC คือช่องวา่งที่ยงัไม่มีการใช ้บตัรเขา้ออก

ประตูภายในโรงแรม และช่องเดือนภาษาอังกฤษ สามารถเลือกเดือนที่ตอ้งการทาํการตรวจสอบ

รายช่ือของนกัศึกษา โดยที่รายช่ือที่ตอ้งคืนอุปกรณ์ในเดือนนั้นๆจะปรากฎสีแดงในช่องทา้ยสุดและ

มีคาํว่า RETURN  และรายช่ือนักศึกษาฝึกงานที่ยงัไม่ถึงกาํหนดท่ีตอ้งคืนจะปรากฎสีขาวในช่อง

ทา้ยสุดและมีคาํวา่ ONPROCESS  

เม่ือได้ระบบการยืมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว จากนั้ นทาํการให้นักศึกษาฝึกงานมัดจาํเงิน

จาํนวน 400 บาทตามเง่ือนไขที่ไดก้าํหนดไวใ้นวนัแรกของการเขา้ปฏิบติัฝึกงาน และสามารถรับคืน

ไดเ้ม่ือทาํการคืนอุปกรณ์ 

4.3.2 ข้ันตอนการทวงตามโดยแอพพลิเคช่ัน Line 

ทาํการสร้างกลุ่มไลน์เพื่อเชิญนักศึกษาฝึกงานเขา้ร่วมกลุ่ม โดยจะใช้เป็นช่องทางในการ

ทวงตาม โดยมีแบบฟอร์มดงัรูปที่ 4.17 

 เร่ือง กาํหนดวนัคืนอุปกรณ์ รายช่ือนกัศึกษาฝึกงานที่จะตอ้งคืน Name Badge, ID Card, 

Infasys Card, Locker Key 

 ใส่วนัที่นกัศึกษาจะตอ้งทาํการคืนอุปกรณ์ ดงัน้ี วนัที่ .... เดือน...... ปีพทุธศกัราช 

 ช่ือ-นามสกุลนกัศึกษาฝึกงาน 

 *หมายเหตุ: หากไม่ทาํการคืนอุปกรณ์ตามวนัท่ีกาํหนด จะไม่ไดรั้บใบCertificatesและเงินมดั

จาํคืน 

 **หากมีเหตุจาํเป็นจะตอ้งเล่ือนวนัคืน กรุณาแจง้วนัล่วงหนา้ 

 Learning and Development 

รูปที่ 4.17 แบบฟอร์มการทวงตามอุปกรณ์ยมื-คนื 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

โดยการทวงตามน้ีจะทาํการส่งขอ้มูลตามแบบฟอร์มไปยงักลุ่มไลน์ของ Traineeที่น่ารัก 

โดยปรากฏไดด้งัรูปที่ 4.18 
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รูปที่ 4.18 การทวงตามผา่นแอพพลิเคชัน่ LINE ในกลุ่ม LINE 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

4.3.3 ข้ันตอนการคืนโดยโปรแกรม Microsoft Excel 

เร่ิมจาก การทาํการตรวจอุปกรณ์ท่ีนกัศึกษาฝึกงานนาํมาคืนวา่ครบถว้นตามรายการท่ีไดรั้บ

ไป และทาํการคืนเงินมดัจาํตามจาํนวนเงินจริง หลังจากนั้นทาํการนําขอ้มูลของนักศึกษาฝึกงาน

ออกจากไฟล ์Microsoft Excel ออก และใส่คาํวา่ VC และไฮไลทสี์เหลืองเพือ่ใหท้ราบวา่ช่องน้ีวา่ง  
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รูปที่ 4.19 การนาํขอ้มูลออกจากโปรแกรม Microsoft Excel 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

 

และขั้นตอนสุดทา้ยคือการนํากุญแจล็อคเกอร์เก็บเขา้ที่ให้กับแผนกทรัพยากรบุคคล ดัง

ภาพต่อไปน้ีทาํการเก็บกุญแจล็อคเกอร์เขา้ที่เก็บกุญแจในแผนกทรัพยากรบุคคล ดงัรูปที่ 4.20 

 

รูปที่ 4.20 ที่เก็บกุญแจล็อคเกอร์ของแผนกทรัพยากรบุคคล 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

Infasys Card No. Department Name Start End Month Locker Key No. JUL
001 VC ON PROCESS
002 VC ON PROCESS
003 VC ON PROCESS
004 VC ON PROCESS
005 VC ON PROCESS
006 VC ON PROCESS
007 KTW Ms.Yasumin Tuangu 04/06/19 07/09/19 Sep ON PROCESS
008 VC ON PROCESS
009 VC ON PROCESS
010 VC ON PROCESS
011 VC ON PROCESS
012 HR & Training Kavin Srinakarin 01/07/19 19/07/19 Jul - RETURN
013 VC ON PROCESS
014 VC ON PROCESS
015 VC ON PROCESS
016 VC ON PROCESS
017 HR & Training Ms.Chanita Chatthong ( Beam) 12/11/18 12/03/19 Mar - ON PROCESS
018 VC ON PROCESS
019 VC ON PROCESS
020 Butchery kitchen Mr.Nutdanai Hansopa 03/06/19  04/09/2019 Sep 539 ON PROCESS
026 VC ON PROCESS
021 F&B Mr.Sasiwong Hongmalee 03/06/19 31/07/19 Jul 128 RETURN
022 VC ON PROCESS
023 VC ON PROCESS
024 Cold Kitchen Ms. Porntip Komonpanik (Gift) 01/04/19 19/07/19 Jul RETURN
025 VC ON PROCESS

Loan - Return System for Trainee

ใส่ไฮไลท์สีเหลืองและพมิพ์ VC ใน

ช่อง Name 
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4.4 สรุปผลการประเมินผล 

 ผูจ้ดัทาํนั้ นได้ทาํการให้บุคลากรแผนกทรัพยากรบุคคล โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ 

จาํนวน 6 คน และผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัโครงงานน้ี ซ่ึงเป็นนกัศึกษาฝึกงาน โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ 

จาํนวน 29 คน แจกแจงเป็นแผนกครัวจาํนวน  6 คน แผนกส่วนหน้าจาํนวน 8 คน แผนกสปา

จาํนวน 3 คน แผนกบริการจาํนวน 12 คน ทาํแบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์ในเร่ือง “การ

พฒันาระบบการยมื-คืนกุญแจล็อคเกอร์ของนักศึกษาฝึกงาน โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ” รวม

ทั้งหมด 35 คน  ในการประเมินผลคร้ังน้ีผูจ้ดัทาํไดเ้ลือกใชว้ธีิการคาํนวณผลเป็น 2 รูปแบบดว้ยกนั 

โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ในส่วนที่ 1 การประเมินผลขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ใชว้ธีิการคาํนวณผลโดย

การหาค่าร้อยละ เพื่อให้เห็นสัดส่วนของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นเพศ อาย ุแผนก โดยแสดงผล

ออกมาเป็นแผนภูมิเพือ่ใหง่้ายต่อการอ่านขอ้มูล โดยการคาํนวณหาค่าร้อยละใชสู้ตรดงัน้ี 

ค่าร้อยละ =
จาํนวนท่ีสนใจ

จาํนวนทั้งหมด
× 100 

 

แผนภูมิที่ 1 แสดงจาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเพศ 

 

แผนภูมิที่ 4.1 แสดงจาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเพศ 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

 จากแผนภูมิที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี มากที่สุดคือ เพศ

หญิงจาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23 รองลงมาคือ เพศชายจาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3  

 

34.3

65.7

ชาย

หญิง
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แผนภูมิที่ 2 แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามอาย ุ 

 

แผนภูมิที่ 4.2 แสดงจาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเพศ 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

 จากแผนภูมิที่ 4.2 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี มากท่ีสุดคืออาย ุ21-

30 ปี จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 94.3 รองลงมาคืออาย ุ31-40 ปี จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 

 

แผนภูมิที่ 3 แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามแผนก 

 

แผนภูมิที่ 4.3 แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามแผนก 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

 จากแผนภูมิที่  4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี มากที่ สุด คือ 

นกัศึกษาฝึกงานแผนกบริการจาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 รองลงมาคือนกัศึกษาฝึกงานแผนก

ส่วนหน้าจาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 นักศึกษาฝึกงานแผนกครัวจาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 

17.1 พนักงานแผนกทรัพยากรบุคคลจาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.4 นักศึกษาฝึกงานแผนกสปา
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จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6 และพนักงานแผนกการเรียนรู้และพฒันาจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อย

ละ 5.7 

 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อระบบการยืม-คืนกุญแจล็อคเกอร์ของนักศึกษาฝึกงาน โรงแรมแชงก

รี-ลา กรุงเทพฯ 

 ในส่วนที่ 2 การประเมินผลขอ้มูลดา้นความพงึพอใจในการพฒันาระบบการยมื-คืนกุญแจ

ล็อคเกอร์ของนกัศึกษาฝึกงาน โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ใชว้ธีิการคาํนวณผลโดยการหาค่าเฉล่ีย

โดยผูจ้ดัทาํเลือกใชว้ิธีการหาค่าเฉล่ียเพื่อใหท้ราบถึงผลเฉล่ียของความพึงพอใจในแต่ละดา้นของ

ผูต้อบแบบสอบถาม โดยการคาํนวณหาค่าร้อยละ 

 

การประเมินในส่วนของความพึงพอใจของระบบด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน 

แผนภูมิที่ 4 มีความสามารถในการเก็บขอ้มูลนกัศึกษาฝึกงานท่ีครบถว้น       

 

แผนภูมิที่ 4.4  ระบบมีความสามารถในการเก็บขอ้มูลนกัศึกษาฝึกงานที่ครบถว้น 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

 จากแผนภูมิที่ 4.4 พบวา่ ส่วนมากมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากที่สุดจาํนวน 17 คน คิด

เป็นร้อยละ 48.6 และรองลงมาคือมากจาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 อนัดบัสุดทา้ยปานกลาง

จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1 
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แผนภูมิที่ 5 ความชดัเจนของเน้ือหาและการใชถ้อ้ยคาํ 

 

แผนภูมิที่ 4.5  ระบบมีความชดัเจนของเน้ือหาและการใชถ้อ้ยคาํ 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

จากแผนภูมิที่ 4.5 พบว่า ส่วนมากมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากจาํนวน 16 คน คิดเป็น

ร้อยละ 45.7 รองลงมาคือมากที่สุดจาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4 และปานกลางจาํนวน 6 คน 

คิดเป็นร้อยละ 17.1 อนัดบัสุดทา้ยคือนอ้ยจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ5.7 

 

แผนภูมิที่ 6 โปรแกรมใชง้านง่าย ไม่ซบัซอ้น 

 

แผนภูมิที่ 4.6 โปรแกรมใชง้านง่าย ไม่ซบัซอ้น 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

จากแผนภูมิที่ 4.6 พบว่า ส่วนมากมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากจาํนวน 14 คน คิดเป็น

ร้อยละ 40 และรองลงมาคือมากที่สุดจาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 อนัดบัสุดทา้ยปานกลาง

จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7  
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แผนภูมิที่ 7 มีความสามารถในการตรวจสอบจาํนวนนักศึกษาฝึกงานที่ตอ้งคืนอุปกรณ์ใน

แต่เดือนที่แม่นยาํ  

 

แผนภูมิที่ 4.7 มีความสามารถในการตรวจสอบจาํนวนนกัศึกษาฝึกงานท่ีตอ้งคืนอุปกรณ์ในแต่เดือน

ที่แม่นยาํ 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

จากแผนภูมิที่ 4.7 พบว่า ส่วนมากมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากจาํนวน 14 คน คิดเป็น

ร้อยละ 40 รองลงมาคือปานกลางจาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 และมากที่สุดจาํนวน 8 คน คิด

เป็นร้อยละ 22.9 อนัดบัสุดทา้ยคือนอ้ยจาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 

 

แผนภูมิที่ 8 มีความเหมาะสมสาํหรับตาํแหน่งช่องการป้อนขอ้มูล 

 

แผนภูมิที่ 4.8  ระบบมีความเหมาะสมสาํหรับตาํแหน่งช่องการป้อนขอ้มูล 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

จากแผนภูมิที่ 4.8 พบวา่ ส่วนมากมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลางจาํนวน 13 คน คิด

เป็นร้อยละ 37.1 และรองลงมาคือมากจาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 อนัดบัสุดทา้ยคือมากที่สุด

จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 
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การประเมินในส่วนของความพึงพอใจของระบบการยืม-คืนกญุแจล็อคเกอร์ของนักศึกษาฝึกงาน 

แผนภูมิที่ 9 ด้านข้ันตอนการยืมที่เป็นระบบที่ชัดเจน 

 

แผนภูมิที่ 4.9  ความพงึพอใจดา้นขั้นตอนการยมืที่เป็นระบบที่ชดัเจน 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

จากแผนภูมิที่ 4.9 พบว่า ส่วนมากมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากจาํนวน 14 คน คิดเป็น

ร้อยละ 40 รองลงมาคือปานกลางจาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 37.และมากที่สุดจาํนวน 5 คน คิด

เป็นร้อยละ 14.3 1 อนัดบัสุดทา้ยคือนอ้ยจาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6 

 

แผนภูมิที่ 10 ด้านข้ันตอนการทวงตามที่แจ้งกําหนดวันและเวลาคืนอุปกรณ์ที่ชัดเจน 

 

แผนภูมิที่ 4.10 ความพงึพอใจดา้นขั้นตอนการทวงตามท่ีแจง้กาํหนดวนัและเวลาคืนอุปกรณ์ท่ี

ชดัเจน 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

จากแผนภูมิที่ 4.9 พบว่า ส่วนมากมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากจาํนวน 13 คน คิดเป็น

ร้อยละ 37.1 รองลงมาคือปานกลางจาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 และมากที่สุดจาํนวน 5 คน 

คิดเป็นร้อยละ 17.1  อนัดบัสุดทา้ยคอืนอ้ยจาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1 
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แผนภูมิที่ 11 ด้านข้ันตอนการคืนที่เป็นระบบที่ชัดเจน 

 

แผนภูมิที่ 4.11 ความพงึพอใจดา้นขั้นตอนการคนืที่เป็นระบบที่ชดัเจน 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

จากแผนภูมิที่ 4.11 พบวา่ ส่วนมากมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากจาํนวน 13 คน คิดเป็น

ร้อยละ 37.1 รองลงมาคือปานกลางจาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 และมากที่สุดจาํนวน 5 คน 

คิดเป็นร้อยละ 14.3 อนัดบัสุดทา้ยคือนอ้ยจาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 

 

แผนภูมิที่ 12 ด้านความเหมาะสมของโปรแกรมMicrosoft excel 

 

แผนภูมิที่ 4.12 ความพงึพอใจดา้นความเหมาะสมของโปรแกรมMicrosoft excel 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

จากแผนภูมิที่ 4.12 พบวา่ ส่วนมากมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลางจาํนวน 16 คน คิด

เป็นร้อยละ 45.7 และรองลงมาคือมากจาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 37.1 อนัดบัสุดทา้ยคือมากที่สุด

จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1   
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แผนภูมิที่ 13 ด้านความสามารถในภาพรวมทั้งหมดของระบบการยืม-คืน 

 

แผนภูมิที่ 4.13 ความพงึพอใจดา้นความสามารถในภาพรวมทั้งหมดของระบบการยมื-คืน 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

จากแผนภูมิที่ 4.13 พบวา่ ส่วนมากมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากจาํนวน 18 คน คิดเป็น

ร้อยละ 51.4 และรองลงมาคือปานกลางจาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4 อันดับสุดทา้ยคือมาก

ที่สุดจาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1   

ทางผูจ้ดัทาํได้มีการหาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจโดยรวมในแต่ละด้านแบ่งออกเป็น 2 

ส่วน ในส่วนแรกคือ ดา้นของประเด็นความพึงพอใจของระบบดา้นความสะดวกและง่ายต่อการใช้

งาน และส่วนที่ 2 คือ ประเด็นความพึงพอใจของระบบการยมื-คืนกุญแจล็อคเกอร์ของนักศึกษา

ฝึกงานเพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจโดยรวมทั้ง 2 ส่วน โดยมีสูตรการคาํนวณหาค่าเฉล่ีย

ความพงึพอใจโดยรวม ดงัสูตรดา้นล่างต่อไปน้ี 

 สูตรการคาํนวณหาค่าเฉล่ียความพงึพอใจโดยรวม 

 

𝑋𝑋� =
𝑋𝑋�1 + 𝑋𝑋�2 + 𝑋𝑋�3 + ⋯+ 𝑋𝑋�𝑛𝑛

𝑛𝑛
 

 

เม่ือ 𝑋𝑋� คือ ค่าเฉล่ีย 

  𝑋𝑋�𝑖𝑖   คือ ค่าของขอ้มูลตวัที่ I ในแต่ละหวัขอ้ของแบบสอบถาม 

   n  คือ จาํนวนขอ้มูลทั้งหมดที่มี  

เกณฑท์ี่ใชใ้นการตดัสินใจในการสรุปผลความพึงพอใจที่มีต่อการพฒันาระบบการยมื-คืน

กุญแจล็อคเกอร์ของนกัศึกษาฝึกงาน โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ใช ้scale 5 ระดบั ดงัต่อไปน้ี 
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ค่าเฉล่ีย 4.51 - 5.00      หมายถึง  ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากที่สุด 

ค่าเฉล่ีย 3.51 - 4.50      หมายถึง  ความพงึพอใจอยูใ่นระดบั มาก 

ค่าเฉล่ีย 2.51 - 3.50      หมายถึง  ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.51 - 2.50      หมายถึง  ความพงึพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.50      หมายถึง  ความพงึพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยที่สุด 

 และเลือกใชว้ธีิการหาค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สญัลกัษณ์ คือ S.D. 

เพือ่วดัการกระจายทางสถิติ โดยมีสูตรการคาํนวณหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัต่อไปน้ี 

 

S. D. = �(X1 − X�2) + (X2 − X�2) + (X3 − X�2) + ⋯+ (Xn − X�2)
n − 1

 

 

 เม่ือ S.D.  คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

        𝑋𝑋�  คือ ค่าเฉล่ีย 

        Xi  คือ ค่าของขอ้มูลตวัที่ i 

        n  คือ จาํนวนขอ้มูลทั้งหมดที่มี 

เกณฑท์ี่ใชใ้นการเปรียบเทียบวา่ ระดบัความพงึพอใจในแต่ละดา้นมีการกระจายตวัออกไป

มากนอ้ยเท่าใด เพือ่ใหท้ราบถึงความแตกต่างของขอ้มูล ดงัตารางมาตรประมาณ 3 ระดบั ดงัตาราง

ที่ 4.3 ต่อไปน้ี 

ตารางที่ 4.3 แสดงมาตรประมาณ 3 ระดบัของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความหมาย 

มากกวา่ 1.75  มีความแตกต่างกนัมาก 

1.25 – 1.75 มีความแตกต่างคอ่นขา้งมาก 

นอ้ยกวา่ 1.25 มีความแตกต่างกนันอ้ย หรือใกลเ้คียงกนั หรือเหมือนๆกนั 

ที่มา : บุญมี พนัธไ์ทย, 2545: 174-175 
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ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจในส่วนของความพงึพอใจ

ของระบบดา้นความสะดวกและง่ายต่อการใชง้าน 

ประเด็นความพงึพอใจของระบบดา้นความสะดวกและง่าย

ต่อการใชง้าน 

ค่าเฉล่ีย

𝑋𝑋� 

S.D. ระดบัความ

พงึพอใจ 

มีความสามารถในการเก็บขอ้มูลนกัศึกษาฝึกงานท่ี

ครบถว้น 

4.31 0.76 มาก 

ความชดัเจนของเน้ือหาและการใชถ้อ้ยคาํ 4.03 0.86 มาก 

โปรแกรมใชง้านง่าย ไม่ซบัซอ้น 4.09 0.78 มาก 

มีความสามารถในการตรวจสอบจาํนวนนกัศึกษาฝึกงานท่ี

ตอ้งคืนอุปกรณ์ในแต่เดือนที่แม่นยาํ 

3.83 0.82 มาก 

มีความเหมาะสมสาํหรับตาํแหน่งช่องการป้อนขอ้มูล 3.91 0.82 มาก 

รวม 4.03 0.82 มาก 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

 จากตารางที่ 4.4 จากการสาํรวจพบวา่ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจ

ที่มีต่อการพฒันาระบบการยมื-คืนกุญแจล็อคเกอร์ของนักศึกษาฝึกงานในส่วนของความพึงพอใจ

ของระบบด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ของผูต้อบแบบสอบถามจากพนักงานและ

นักศึกษาฝึกงานของโรงแรมแชงกรี-ลา ทุกระดบัความพึงพอใจทั้งหมดเป็นระดับความพึงพอใจ

ระดับมากในประเด็นมีความสามารถในการเก็บขอ้มูลนักศึกษาฝึกงานที่ครบถว้น โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.31 โปรแกรมใชง้านง่าย ไม่ซบัซอ้น โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 ความชดัเจนของเน้ือหาและ

การใชถ้อ้ยคาํ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 มีความเหมาะสมสาํหรับตาํแหน่งช่องการป้อนขอ้มูล โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 มีความสามารถในการตรวจสอบจาํนวนนักศึกษาฝึกงานที่ตอ้งคืนอุปกรณ์ใน

แต่เดือนที่แม่นยาํ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 รวมประเด็นความพึงพอใจในส่วนของความพึงพอใจ

ของระบบดา้นความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานทั้งหมด โดยคิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 ระดับ

ความพงึพอใจมาก 
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ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจในส่วนของความพงึพอใจ

ของระบบการยมื-คืนกุญแจล็อคเกอร์ของนกัศึกษาฝึกงาน 

ประเด็นความพงึพอใจของระบบการยมื-คืนกุญแจล็อคเกอร์

ของนกัศึกษาฝึกงาน 

ค่าเฉล่ีย

𝑋𝑋� 

S.D. ระดบัความ

พงึพอใจ 

ดา้นขั้นตอนการยมืที่เป็นระบบที่ชดัเจน 3.60 0.85 มาก 

ดา้นขั้นตอนการทวงตามที่แจง้กาํหนดวนัและเวลาคืน

อุปกรณ์ที่ชดัเจน 

3.54 0.98 มาก 

ดา้นขั้นตอนการคืนที่เป็นระบบที่ชดัเจน 3.51 0.92 มาก 

ดา้นความเหมาะสมของโปรแกรม Microsoft excel 3.71 0.75 มาก 

ดา้นความสามารถในภาพรวมทั้งหมดของระบบการยมื-คืน 3.86 0.69 มาก 

รวม 3.64 0.84 มาก 

ที่มา : ผูจ้ดัทาํ (2562) 

 จากตารางที่ 4.5 จากตารางที่ 4.3 จากการสํารวจพบว่า ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ของความพึงพอใจที่มีต่อการพฒันาระบบการยมื-คืนกุญแจล็อคเกอร์ของนักศึกษาฝึกงานในส่วน

ของความพึงพอใจของระบบการยืม -คืนกุญแจล็อคเกอร์ของนักศึกษาฝึกงาน ของผู ้ตอบ

แบบสอบถามจากพนักงานและนักศึกษาฝึกงานของโรงแรมแชงกรี-ลา ทุกระดับความพึงพอใจ

ทั้งหมดเป็นระดบัความพงึพอใจระดบัมากในประเด็นมีความสามารถในภาพรวมทั้งหมดของระบบ

การยืม-คืน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 ด้านความเหมาะสมของโปรแกรมMicrosoft excel โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 ดา้นขั้นตอนการยมืที่เป็นระบบที่ชดัเจน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 ดา้นขั้นตอน

การทวงตามที่แจง้กําหนดวนัและเวลาคืนอุปกรณ์ที่ชัดเจน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.54 และด้าน

ขั้นตอนการคืนที่เป็นระบบที่ชดัเจน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 รวมประเด็นความพึงพอใจในส่วน

ของความพึงพอใจของระบบการยมื-คืนกุญแจล็อคเกอร์ของนักศึกษาฝึกงานทั้งหมด โดยคิดเป็น

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 ระดบัความพงึพอใจมาก 

 จากการสรุปผลดงักล่าว ขา้งตน้เป็นเพยีงการสรุปผลของแบบสอบถามความพึงพอใจแยก

ส่วนในแต่ละขอ้ ในการหาขอ้สรุปความพงึพอใจโดยรวมในแต่ละดา้น ผูจ้ดัทาํจะกล่าวในบทต่อไป 



 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 ในการสรุปผลและขอ้เสนอแนะ ผูจ้ดัทาํไดท้าํการสรุปผลในการทาํโครงงานสหกิจศึกษา 

ในหัวขอ้โครงงานเร่ือง การพฒันาระบบการยมื-คืนกุญแจล็อคเกอร์ของนักศึกษาฝึกงาน โดยมีทั้ง

ขอ้สรุปแลขอ้เสนอแนะ รวมทั้งตลอดการปฏิบติังานในแผนกทรัพยากรบุคคล โรงแรมแชงกรี-ลา

กรุงเทพฯ โดยมีการนาํเสนอเป็นลาํดบั ดงัต่อไปน้ี 

5.1 สรุปผลการศึกษา ปัญหาท่ีพบ การแกไ้ขปัญหาและขอ้เสนอแนะ 

5.1.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.2 ปัญหาที่พบในการทาํโครงงาน 

5.1.3 การแกปั้ญหาและขอ้เสนอแนะในการทาํโครงงาน 

5.1.4 ปัญหาที่พบในกระบวนการทาํโครงงาน 

5.1.5 การแกไ้ขปัญหากระบวนการทาํโครงงานและขอ้เสนอแนะ 

5.2 สรุปผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

5.2.1 ผลที่ไดรั้บจากการปฏิบติัสหกิจ 

5.2.2 ปัญหาที่พบในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ  

 

5.1 สรุปผลการศึกษา ปัญหาที่พบ การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 จากที่ผูจ้ดัทาํไดเ้ขา้ปฏิบติังานในโครงการสหกิจศึกษาของมหาวทิยาลยัสยามที่โรงแรมแช

งกรี-ลา กรุงเทพฯ ในแผนกทรัพยากรบุคคล ทาํใหผู้จ้ดัทาํนั้นไดรั้บความรู้และประสบการณ์ในงาน

โรงแรม นอกจากน้ียงัไดป้ระสานงานกบัแผนกอ่ืนๆ ทาํใหไ้ดท้ราบและเห็นถึงปัญหาต่างๆท่ีพบเจอ

ในตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในเร่ืองของระบบการยืม-คืนอุปกรณ์ของ

นกัศึกษาฝึกงาน โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โดยผูจ้ดัทาํไดน้าํแนวคิด R2R (Routine to Research) 

มาใช ้คือ เร่ิมจากมองหาปัญหาจากงานที่ทาํอยู ่และเห็นถึงความสาํคญัของการทาํงานที่เป็นระบบ 

ได้มีการทบทวนความรู้ที่เก่ียวกบัระบบการยมื-คืนในรูปแบบต่างๆ การจดัเก็บขอ้มูลท่ีเป็นระบบ

สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย ศึกษาการปฏิบัติงานผ่านโปรแกรม Microsoft Excel ที่ใช้ในการ
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เก็บรวบรวมและตรวจสอบขอ้มูล และแอพพลิเคชัน่ LINE ที่ใชเ้พื่อทาํการทวงตามอุปกรณ์ โดยมี

เป้าหมายหลักคือ สามารถป้องกันการสูญหายของอุปกรณ์ในโรงแรมได้ โดยนําแนวคิด R&D 

(Research and Development) เขา้มาร่วมดว้ย คือ การวางแผนล่วงหนา้ก่อนดาํเนินการโครงงานโดย

ออกแบบโครงสร้างของโครงงาน และรายละเอียดเก่ียวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้าง

กฎเกณฑแ์ละระบบที่ชดัเจน เพือ่เป็นประโยชน์ในการจดัการกบัส่วนงานที่ตอ้งทาํ  

ในส่วนของการวิเคราะห์ขอ้มูลจากขั้นตอนการประเมินผล ผูจ้ดัทาํไดมี้การเก็บขอ้มูลโดย

ใชแ้บบสอบถาม ถามความพึงพอใจรูปแบบออนไลน์ท่ีมีผลต่อการพฒันาระบบยมื-คืนกุญแจล็อค

เกอร์ของนักศึกษาฝึกงาน โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โดยให้บุคลากรแผนกทรัพยากรบุคคล 

โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ จาํนวน 6 คน และผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัโครงงานน้ี ซ่ึงเป็นนักศึกษาฝึกงาน 

โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ จาํนวน 29 คน แจกแจงเป็นแผนกครัวจาํนวน  6 คน แผนกส่วนหน้า

จาํนวน 8 คน แผนกสปาจาํนวน 3 คน แผนกบริการจาํนวน 12 คน รวมทั้งหมด 35 คน ซ่ึงผลลพัธ์ที่

ไดอ้ยูใ่นเกณฑท์ี่ผูจ้ดัทาํพงึพอใจ 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

จากผลการจดัทาํโครงงานในขณะฝึกปฏิบติัสหกิจ ผูจ้ดัทาํไดน้ําขั้นตอนการยมื-คืนที่ได้

จดัทาํขึ้น นาํไปใชใ้นการทาํงาน และทาํใหล้ดการสูญหายและลดการไม่คืนของกุญแจล็อคเกอร์ได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยผูจ้ดัทาํไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลของนักศึกษาฝึกงาน และกาํหนดวนั 

เดือนที่นักศึกษาฝึกงานจะตอ้งนาํกุญแจล็อคเกอร์มาคืนที่แผนกทรัพยากรบุคคล ผูจ้ดัทาํไดท้าํการ

ทวงตามผ่านกลุ่มแอพพลิเคชั่น LINE ทาํให้นักศึกษาฝึกงานได้รับการแจง้เตือนที่เก่ียวกับวนัที่

จะตอ้งคืนอุปกรณ์ ส่งผลให้นักศึกษาฝึกงานมาคืนกุญแจล็อคเกอร์ตามกาํหนดทุกคน โดยคิดเป็น

เปอร์เซ็นไดเ้ท่ากบั 100% 

 จากผลสาํรวจพบวา่ ผลการประเมินความพงึพอใจท่ีมีผลต่อการพฒันาระบบยมื-คืนกุญแจ

ล็อคเกอร์ของนักศึกษาฝึกงาน โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ในดา้นขอ้มูลทัว่ไป ในส่วนของเพศ

นั้นเป็นเพศหญิง 23 คน คิดเป็นร้อยละ 65.7 เพศชาย 12 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 ในส่วนของอายุ

ผูต้อบแบบสอบถามนั้นอยูใ่นช่วงอายรุะหว่าง 21 – 30 ปี จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 94.3 และ

ช่วงอาย ุ31-40 ปี จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 ในส่วนของแผนก เป็นนักศึกษาฝึกงานแผนก

บริการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 นักศึกษาฝึกงานแผนกส่วนหน้า 8 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 

นกัศึกษาฝึกงานแผนกครัว 6 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1 พนักงานแผนกทรัพยากรบุคคลจาํนวน 4 คน 

คิดเป็นร้อยละ 11.4 นกัศึกษาฝึกงานแผนกสปาจาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6 และพนกังานแผนก

การเรียนรู้และพฒันาจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7  
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และผลการประเมินความพึงพอใจในด้านของระบบด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้

งาน และในส่วนของความพงึพอใจของระบบการยมื-คืนกุญแจล็อคเกอร์ของนกัศึกษาฝึกงาน ซ่ึงใช้

วธีิการคาํนวณโดยนาํค่าเฉล่ียของแบบสอบถามความพึงพอใจในแต่ละขอ้มารวมกนัและหารดว้ย

จาํนวนขอ้ของแบบสอบถาม ผลของการหาค่าเฉล่ียความพึงพอใจในด้านของระบบด้านความ

สะดวกและง่ายต่อการใชง้าน เท่ากบั 4.03 และผลรวมของค่าเฉล่ียในส่วนของความพึงพอใจของ

ระบบการยมื-คืนกุญแจล็อคเกอร์ของนักศึกษาฝึกงาน เท่ากบั 3.64 เม่ือเทียบกบัเกณฑท์ี่ใชใ้นการ

สรุปผลความพงึพอใจไดผ้ลของระดบั “ความพงึพอใจมาก” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ี่ผูจ้ดัทาํ

ตั้งไว ้

5.1.2 ปัญหาที่พบในการทําโครงงาน 

ช่วงเวลาที่ทาํการฝึกงานเป็นช่วงท่ีแผนกทรัพยากรบุคคลมีกิจกรรมเยอะ งานเยอะทาํใหห้า

เวลาปรึกษาเร่ืองโครงงานกบัพนกังานที่ปรึกษาไดย้าก 

5.1.3 การแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะในการทําโครงงาน 

 ผูจ้ ัดทําได้ท ําการพิมพ์รายละเอียดต่างๆของโครงงานสหกิจ ใส่กระดาษ A4 เพื่อให้

พนกังานที่ปรึกษาเขียนความคิดเห็น ปรับปรุง และแกไ้ข เม่ือไดรั้บคาํแนะนาํจากพนกังานที่ปรึกษา

แลว้จึงทาํใหเ้ขา้ใจในรูปแบบการปฏิบติังานมากขึ้น  

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

5.2.1 ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติสหกิจ 

 ทางผูจ้ดัทาํไดรั้บความรู้ และทราบถึงหน้าท่ีต่างๆในการทาํงาน รู้จกัการแกไ้ข จดัการกบั

ปัญหาในหลากหลายรูปแบบที่ทาํให้พฒันาศกัยภาพของตนเองอยูเ่สมอ รู้จกัจดัการกบังานท่ีไดรั้บ

มอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ รู้จกัการรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีตนเองไดรั้บ รู้จกัจดัการกบัเวลา มี

ความเป็นผูใ้หญ่มากขึ้น รู้จกัควบคุมอารมณ์ในทุกๆสถานการณ์ที่ตอ้งเผชิญ อดทนต่อความเหน่ือย

ลา้ ต่างๆ นอกจากน้ียงัไดเ้รียนรู้ถึงการทาํงานเป็นทีมทั้งพนักงานในแผนกทรัพยากรบุคคล เพื่อน

ต่างมหาลัย และพนักงานแผนกอ่ืนๆภายในโรงแรม คอยช่วยเหลือกัน ซ่ึงทั้ งหมดน้ีจะเป็น

ประสบการณ์ที่สามารถนาํไปใชท้าํงานในอนาคตได ้

5.2.2 ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ผูจ้ดัทาํขาดทกัษะภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษยงัไม่ชาํนาญ ทาํให้คุยกบัพนกังานต่างชาติไม่

เขา้ใจ ขาดความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการทาํงาน จดับอร์ด คิดการ Present งาน ขาดความชาํนาญ
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ในโปรแกรมMicrosoft Excel, โปรแกรม Orisoft, โปรแกรม Eagle และให้ขอ้มูลต่างๆในโรงแรม

ไดย้งัไม่แม่นยาํ 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

ด้านการปฏิบัติงานสหกิจที่สถานประกอบการ  

 ฝึกท่องภาษาองักฤษ ท่องประโยคที่ใชบ้่อยๆ และจบัใจความสาํคญั เน่ืองจากสายวชิาดา้น

การโรงแรมเป็นสายวิชาที่ตอ้งมีทกัษะด้านภาษาองักฤษ อีกทั้งยงัมีภาษาที่ 3 อีกดว้ย เพื่อเป็นการ

เพิม่จุดแขง็ใหก้บัตนเอง ในส่วนของความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ทาํการคน้หาภาพและวดีีโอตามงานที่

ใกลเ้คียงและนาํมาประยกุตใ์ชก้บังานท่ีตนเองจะทาํ ตั้งใจศึกษาการทาํงานของโปรแกรม Microsoft 

Excel, โปรแกรม Orisoft, โปรแกรม Eagle เพื่อใช้ในการทาํงาน ทาํการท่องจาํเวลาเปิด-ปิด และ

โปรโมชัน่ของแต่ละหอ้งอาหารและขอ้มูลต่างๆในโรงแรมใหเ้กิดความแม่นยาํในขอ้มูล  

 ด้านโครงงานสหกิจศึกษา  

ควรมีการพฒันาระบบใหมี้ความรวดเร็วในการเพิม่ขอ้มูลและในการนาํขอ้มูลออก เพือ่เพิ่ม

ความสะดวกและมีฟังก์ชัน่ที่หลากหลายมากกวา่เดิม ควรมีการพฒันาให้มีการทวงตามที่สามารถ

ทวงตามไดอ้ตัโนมติั เพือ่ใหผู้ใ้ชง้านไม่สูญเสียเวลาในการทวงตามหลายคร้ัง 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง การพฒันาระบบการยมื-คืนกญุแจล็อคเกอร์ของนกัศึกษาฝึกงาน โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ 

คาํช้ีแจง : แบบสอบถามน้ีจดัทาํขึ้นเพือ่เก็บรวบรวมขอ้มูลในการทาํโครงงานพฒันาระบบการยมื-คืน

กุญแจล็อคเกอร์ของนกัศึกษาฝึกงานเพือ่การประกอบการศึกษาวชิาสหกิจศึกษาของมหาวทิยาลยัสยาม  

โปรดใส่เคร่ืองหมาย �ลงใน � ที่ตรงกบัความเห็นของท่านมากที่สุด 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (กรุณาเลือกคาํตอบที่ถูกต้องที่สุดเพยีงคาํตอบเดียว) 

1.  เพศ  �    1)  ชาย  �     2)  หญิง 

2.  อาย ุ  �    1)  ตํ่ากวา่ 20 ปี �  2)  21 - 30 ปี   

�    3)  31 – 40 ปี �  4)  41 ปีขึ้นไป 

3. แผนก ส่วนของพนกังาน 

�พนกังานแผนกทรัพยากรบุคคล �พนกังานแผนกการเรียนรู้และพฒันา   

ส่วนของนกัศึกษาฝึกงาน 

�นกัศึกษาฝึกงานแผนกครัว  �นกัศึกษาฝึกงานแผนกบริการ 

�นกัศึกษาฝึกงานแผนกส่วนหนา้ �นกัศึกษาฝึกงานแผนกสปา   

 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อระบบการยืม-คืนกญุแจล็อคเกอร์ของนักศึกษาฝึกงาน 

คาํช้ีแจง :  ถา้มีความพงึพอใจในระดบัมากที่สุดให ้ 5 คะแนน 

ถา้มีความพงึพอใจในระดบัมากให ้ 4 คะแนน 

ถา้มีความพงึพอใจในระดบัปานกลางให ้ 3 คะแนน 

ถา้มีความพงึพอใจในระดบันอ้ยให ้ 2 คะแนน 

ถา้มีความพงึพอใจในระดบันอ้ยที่สุด  1 คะแนน 
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ส่วนที่ 1 การประเมินในส่วนของความพงึพอใจของระบบดา้นความสะดวกและง่ายต่อการใชง้าน 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

มีความสามารถในการเก็บขอ้มูลนกัศึกษาฝึกงานที่ครบถว้น                

ความชดัเจนของเน้ือหาและการใชถ้อ้ยคาํ       

โปรแกรมใชง้านง่าย ไม่ซบัซอ้น      

มีความสามารถในการตรวจสอบจาํนวนนกัศึกษาฝึกงานท่ี

ตอ้งคืนอุปกรณ์ในแต่เดือนที่แม่นยาํ 
     

มีความเหมาะสมสาํหรับตาํแหน่งช่องการป้อนขอ้มูล      

 

 

ส่วนที่ 2 การประเมินในส่วนของความพงึพอใจของระบบการยมื-คืนกุญแจล็อคเกอร์ของนกัศึกษา

ฝึกงาน โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ดา้นขั้นตอนการยมืที่เป็นระบบที่ชดัเจน      

ดา้นขั้นตอนการทวงตามที่แจง้กาํหนดวนัและเวลาคืน

อุปกรณ์ที่ชดัเจน 
     

ดา้นขั้นตอนการคืนที่เป็นระบบที่ชดัเจน      

ดา้นความเหมาะสมของโปรแกรมMicrosoft excel      

ดา้นความสามารถในภาพรวมทั้งหมดของระบบการยมื-คืน      
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ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................  
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รูปภาพขณะปฎิบติังานสหกิจ 
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จดับอร์ดตามเทศกาล/บอร์ดกิจกรรมของโรงแรม 

 

คียเ์วลาเขา้-ออกงานของนกัศึกษาฝึกงาน จดัทาํรายงาน วนัเกิดของพนกังาน คียข์อ้มูลการ

อบรมของพนกังานลงในโปรแกรมOrisoft จดัเอกสารของนกัศึกษาปฏิบติังาน 
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เปล่ียนนิตยสารบูเลทินประจาํสปัดาห์ของโรงแรม 

 

  

ทาํบตัร-ป้ายของพนกังาน และนกัศึกษาฝึกงานทีป่ฏิบติังาน 
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ฝ่ายลงทะเบียนงานต่างๆ ใหพ้นกังานมาติดต่อและเซ็นช่ือ 
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บทสมัภาษณ์พนกังานที่ปรึกษา 
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บทคดัย่อ 

โครงงานสหกิจเร่ือง การพฒันาระบบการ

ยืม-คืนกุญแจล็อคเกอร์ของนักศึกษาฝึกงานของ

โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือกาํจดั

ปัญหาการสูญหายและไม่คืนกุญแจล็อคเกอร์ ผูจ้ดัทาํ

จึงสร้างขั้นตอนการยืม-คืนท่ีชดัเจนและพฒันาระบบ

การยืม- คืนข้ึนมาเ พ่ือลดปัญหาดังกล่าว โดยใช้

แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลแสดงความพึงพอใจ

ของบุคลากรแผนกทรัพยากรบุคคล จาํนวน 6 คน และ

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัโครงงานน้ีซ่ึงเป็นนกัศึกษาฝึกงานของ

โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ จาํนวน 29 คน รวม

ทั้งหมดจาํนวน 35 คน 

ผลการปฏิบัติโครงงานพบว่า การพัฒนา

ระบบน้ี มีระดบัความพึงพอใจแบ่งผลเป็น 2 ส่วน โดย

ส่วนแรกคือ ดา้นความสะดวกและง่ายต่อการใชง้าน 

ส่วนท่ีสองคือ ด้านของระบบการยืม-คืนกุญแจล็อค

เกอร์ของนกัศึกษาฝึกงาน ผลรวมของค่าเฉล่ียความพึง

พอใจเท่ากับ 4.03 และ 3.64 ตามลําดับ และมีค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.82 และ 0.84 ตามลาํดับ 

เม่ือเทียบกบัเกณฑ์ท่ีใชใ้นการสรุปผลความพึงพอใจ

ไดผ้ลอยู่ท่ีระดบั “ความพึงพอใจมาก” ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงคท่ี์ผูจ้ดัทาํไดต้ั้งไว ้ 

คําสําคัญ:  ระบบการยืม-คืน, ล็อคเกอร์ , 

นกัศึกษาฝึกงาน 

Abstract 

The Development of the Loan-Return 

System for Trainee Locker of Shangri-La Hotel, 

Bangkok aimed to eliminate the problem of lost locker 

keys, thus creating a lending - borrowing and a clear 

system of lending - borrowing to minimize such 

problems. A questionnaire was used to collect data to 

survey the satisfaction of 6 employees in the Human 

Resources department, and 29 people involved with 

this project are Trainee Shangri-La Hotel, Bangkok, a 

total of 35 people. 

The results of the development of this 

system showed that they were satisfied with the 

convenience and ease of use and satisfaction with the 

trainee loan-return system with the sum of 4.03 and 

3.64 respectively, and the Standard Deviation equaled 

0.82 and 0.84 respectively. Compared to the criteria 

used to summarize the results, the satisfaction was at 

the "very satisfied" level, which corresponds to the 

objective that the authors has set. 
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ทีม่าของปัญหา 

แผนกการเรียนรู้และพฒันา (Learning and 

Development) โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ เป็น

แผนกท่ีดูแลในเร่ืองการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่

พนักงานในองค์กร และให้การดูแลในส่วนของ

นักศึกษาฝึกงาน ตั้ งแต่ว ันท่ีนักศึกษาฝึกงานเข้า

ปฏิบติังานวนัแรก จนวนัจบการศึกษาฝึกงานตั้ งแต่

วนัท่ีนักศึกษาฝึกงานเขา้ปฏิบติังานในวนัแรก จนวนั

จบการปฏิบติังาน โดยวนัแรกในการฝึกงาน จะมีการ

ให้บริการยืม-คืนอุปกรณ์จาํนวนทั้งหมด 4 รายการ 

และต้องมดัจาํค่าอุปกรณ์เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 400 

อุปกรณ์เหล่าน้ีจะอยูใ่นความดูแลของแผนกทรัพยากร

บุคคลและจะได้รับเงินมัดจําคืนในวนัท่ีนักศึกษา

ฝึกงานส้ินสุดการปฏิบติังานและนําอุปกรณ์มาคืน 

ทางผูจ้ดัทาํไดส้อบถามขอ้มูลเก่ียวกับระบบการยืม-

คืนอุปกรณ์กบัพนกังานท่ีดูแลในส่วนงานน้ี พบว่าใน

ปัจจุบนัยงัคงมีปัญหาการคืนอุปกรณ์ท่ีล่าชา้ การทาํ

อุปกรณ์หายแล้วไม่แจ้งให้ทราบ ส่งผลให้พนักงาน

แผนกทรัพยากรบุคคลท่ีควบคุมดูแลการให้บริการยมื-

คืน เกิดปัญหาอุปกรณ์สูญหายอยู่บ่อยคร้ัง และเสีย

ตน้ทุนทางเวลาในการคน้หาเอกสารเพ่ือทาํการทวง

ตามยอ้นหลงั ดังนั้ นเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา

ของระบบการยืม-คืนกุญแจล็อคเกอร์ของนักศึกษา

ฝึกงาน ทางผูจ้ดัทาํจึงทาํโครงงานสหกิจศึกษาเร่ืองน้ี

ข้ึนด้วยแนวคิดและรูปแบบของ R2R คือ การนํา

กระบวนการมาใช้ในการพฒันางานท่ีตนทาํอยู่ให้มี

คุณภาพ และ R&D คือ การลงมือปฏิบติัโดยการใช้

กระบวนการการศึกษา คน้ควา้อย่างเป็นระบบเพ่ือมุ่ง

พฒันาวิธีการใหม่ๆ เพ่ือใช้ในการยกระดับคุณภาพ

งาน เพ่ือท่ีจะไดรู้ปแบบระบบการยืม-คืนกุญแจล็อค

เกอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ มีขั้ นตอนท่ีละเอียดชัดเจน 

อาํนวยความสะดวกในการจดัเก็บขอ้มูลต่างๆ กาํหนด

และแจ้งว ันท่ีคืนอุปกรณ์ และสามารถตรวจสอบ

รายละเอียดขอ้มูลต่างๆของนักศึกษาฝึกงานไดอ้ย่าง

รวดเร็ว เป็นประโยชน์ในการเรียกใชข้อ้มูล ซ่ึงนาํไปสู่

การพฒันาระบบการยืม-คืนกุญแจล็อคเกอร์ท่ีเป็น

ระบบอย่างต่อเน่ือง ก่อให้เกิดการพัฒนางานอย่าง

ย ัง่ยืน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานให้กับ

แผนกทรัพยากรบุคคลและแผนกการเรียนรู้และ

พฒันา 

วตัถุประสงค์ 

1. จาํกดัปัญหาท่ีก่อให้เกิดการสูญเสียกุญแจ

ล็อคเกอร์และการไม่คืนกุญแจล็อคเกอร์ของนกัศึกษา

ฝึกงาน แผนกทรัพยากรบุคคลของโรงแรมแชงกรี-ลา

กรุงเทพฯ 

2. สร้างระบบการยืม-คืนกุญแจล็อคเกอร์

ของนักศึกษาฝึกงาน แผนกทรัพยากรบุคคลของ

โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ด้วยการจัดการให้มี

ระบบท่ีเป็นขั้นตอนและใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel 

เป็นตวัช่วยในการพฒันาระบบ 

ขอบเขตของโครงงาน 

1.ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากร

แผนกทรัพยากรบุคคล โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ 

จาํนวน 6 คน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัโครงงานน้ี ซ่ึงเป็น

นกัศึกษาฝึกงาน โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ จาํนวน 

29 คน แจกแจงเป็นแผนกครัวจาํนวน  6 คน แผนก

ส่วนหนา้จาํนวน 8 คน แผนกสปาจาํนวน 3 คน แผนก

บริการจาํนวน 12 คน 

2. ขอบเขตด้านเวลา คือ ปรึกษาพนักงานท่ี

ปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษากาํหนดหัวข้อโครงงาน

สหกิจศึกษา ในระหว่างวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ถึง

วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 
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เขียนโครงร่างรายงานหัวข้อสหกิจศึกษา

และนําส่งอาจารยท่ี์ปรึกษาให้ตรวจสอบว่าเห็นควร

หรือไม่ท่ีจะทาํโครงงานเร่ือง “การพฒันาระบบการ

ยมื-คืนกุญแจกุญแจล็อคเกอร์ของนักศึกษาฝึกงานของ

โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ” หรือมีส่วนท่ีต้อง

ปรับปรุงแกไ้ขเพ่ิมเติม ในระหว่างวนัท่ี 11 พฤษภาคม 

2562 ถึงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2562 

เก็บรวบรวมข้อ มูลจากพนักงานแผนก

ทรัพยากรบุคคล (Human Resource) และพนักงาน

แผนกการเรียนรู้ (Leaning and Development) และนาํ

ขอ้มูลการยมื-คืนกุญแจกุญแจล็อคเกอร์ของนักศึกษา

ของเดือนมีนาคม-เมษายน 2562 มาวิเคราะห์ปัญหา 

โดยดูจากประวติัการยืม-คืนกุญแจกุญแจล็อคเกอร์ 

และทาํการวางระบบการยืม-คืนกุญแจล็อคเกอร์ของ

นกัศึกษาฝึกงานข้ึนใหม่ โดยทาํเป็นขั้นตอนตั้งแต่การ

ยืม  จ น ถึ งก า ร คื น กุญ แจ ล็ อ คเ ก อ ร์  เ พ่ือ ให้ เ ป็น

กระบวนการปฏิบติัท่ีชดัเจนและเป็นขั้นตอนมากข้ึน 

ลงมือปฏิบัติจริง และทําการประเมินผลโดยใช้

แบบสอบถาม ในระหว่างวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2562 ถึง

วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 

สรุปขอ้มูลท่ีไดแ้ละเขียนลงในรายงานการ

สรุปผลเพ่ือเตรียมนาํส่งอาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ 

ในระหว่างวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 11 ตุลาคม 

2562 

3. ขอบเขตดา้นสถานท่ี คือ แผนกทรัพยากร

บุคคลของโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ 

4.ขอบเขตด้านเคร่ืองมือ คือ โปรแกรม 

Microsoft Excel, แอพพลิเคชัน่ LINE, คอมพิวเตอร์ 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. ลดอตัราการสูญหายและไม่คืนกุญแจล็อค

เกอร์ ลดปัญหาท่ีทาํให้เกิดการสูญเสียเวลาในการ

จดัหากุญแจล็อคเกอร์ใหม่ 

2. สามารถพฒันาระบบการยืม-คืนกุญแจ

ล็อคเกอร์ของนกัศึกษาฝึกงาน แผนกทรัพยากรบุคคล

ของโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ 

วธิีดําเนินการวจิัย 

กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรแผนกทรัพยากร

บุคคล โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ จาํนวน 6 คน 

และผู ้ท่ีเ ก่ียวข้องกับโครงงานน้ี ซ่ึงเป็นนักศึกษา

ฝึกงาน โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ จาํนวน 29 คน 

แจกแจงเป็นแผนกครัวจาํนวน  6 คน แผนกส่วนหน้า

จาํนวน 8 คน แผนกสปาจาํนวน 3 คน แผนกบริการ

จาํนวน 12 คน รวมทั้งหมด 35 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในโครงงานสหกิจศึกษาคือ 

โปรแก รม Microsoft Excel, แอพพลิ เ คชั่น  LINE, 

คอมพิวเตอร์, โทรศพัทมื์อถือ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลคือ วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย

สถิติเชิงบรรยาย โดยหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ข้ันตอนและวธิีในการดําเนินงาน 

1. ปรึกษาพนักงานท่ีปรึกษาและอาจารยท่ี์

ปรึกษา กาํหนดหัวขอ้โครงงานสหกิจศึกษา 

2. เสนอหัวข้อโครงงานสหกิจเร่ือง การ

พฒันาระบบการยมื-คืนกุญแจล็อคเกอร์ของนักศึกษา

ฝึกงาน โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ 

3. รวบรวมขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. ว า ง แผ น ง า น ท่ีจ ะ ป ฏิ บัติ แ ล ะ ล ง มื อ

ปฏิบติังาน 
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5. เร่ิมดาํเนินการจดัทาํโครงงานสหกิจศึกษา 

6. ตรวจสอบความถูกตอ้งและแกไ้ข 

7. ส่งเล่มโครงงานและนาํเสนอโครงงานสห

กิจศึกษา 

สรุปผลโครงงานสหกจิศึกษา 

 

 จากการสํารวจของการพฒันาระบบการยืม-

คืนกุญแจล็อคเกอร์ของนกัศึกษาฝึกงาน โรงแรมแชงก

รี-ลา กรุงเทพฯ ผูจ้ ัดทาํทาํการประเมินผลขอ้มูลดา้น

ความพึงพอใจโดยหาค่าเฉล่ียรวมทั้งสองดา้น คือ การ

ประเมินในส่วนของความพึงพอใจของระบบด้าน

ความสะดวกและง่ายต่อการใชง้าน และการประเมิน

ในส่วนของความพึงพอใจของระบบการยมื-คืนกุญแจ

ล็อคเกอร์ของนกัศึกษาฝึกงาน ซ่ึงใชว้ิธีคาํนวณโดยนาํ

ค่าเฉล่ียของแบบสอบถามความพึงพอใจในแต่ละข้อ

มารวมกนั และหารดว้ยจาํนวนขอ้ของแบบสอบถาม 

ผลกราหาค่าเฉล่ียพบว่า ผลรวมของค่าเฉล่ียการ

ประเมินในส่วนของความพึงพอใจของระบบด้าน

ความสะดวกและง่ายต่อการใชง้าน เท่ากบั 3.81 และ

ผลรวมค่าเฉล่ียการประเมินในส่วนของความพึงพอใจ

ของระบบการยืม-คืนกุญแจล็อคเกอร์ของนักศึกษา

ฝึกงาน เท่ากับ 3.81 เม่ือเทียบกับเกณฑ์ท่ีใช้ในการ

สรุปผลความพึงพอใจไดผ้ลของระดบัความพึงพอใจ

อยู่ท่ีระดับ “ความพึงพอใจมาก” ซ่ึงสอดคล้องกับ

วตัถุประสงคท่ี์ผูจ้ดัทาํไดต้ั้งไว ้

ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน 

1. สามารถนําไปต่อยอดในการตรวจสอบ

เร่ืองอ่ืนๆได้นอกเหนือจากเร่ืองกุญแจล็อคเกอร์ของ

นกัศึกษาฝึกงาน 

2. สามารถพฒันาให้ระบบมีความรวดเร็วใน

การนําข้อมูลเข้าและข้อมูลออกโดยการทาํให้เป็น

ระบบอัตโนมัติโดยต้องใช้ทกัษะความรู้ในการใช้

โปรแกรม 
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Infasys Card No. Department Name Start End Month Locker Key No. JUL
001 VC ON PROCESS
002 VC ON PROCESS
003 VC ON PROCESS
004 VC ON PROCESS
005 VC ON PROCESS
006 VC ON PROCESS
007 KTW Ms.Yasumin Tuangu 04/06/19 07/09/19 Sep ON PROCESS
008 VC ON PROCESS
009 VC ON PROCESS
010 VC ON PROCESS
011 VC ON PROCESS
012 HR & Training Kavin Srinakarin 01/07/19 19/07/19 Jul - RETURN
013 VC ON PROCESS
014 VC ON PROCESS
015 VC ON PROCESS
016 VC ON PROCESS
017 HR & Training Ms.Chanita Chatthong ( Beam) 12/11/18 12/03/19 Mar - ON PROCESS
018 VC ON PROCESS
019 VC ON PROCESS
020 Butchery kitchen Mr.Nutdanai Hansopa 03/06/19  04/09/2019 Sep 539 ON PROCESS
026 VC ON PROCESS
021 F&B Mr.Sasiwong Hongmalee 03/06/19 31/07/19 Jul 128 RETURN
022 VC ON PROCESS
023 VC ON PROCESS
024 Cold Kitchen Ms. Porntip Komonpanik (Gift) 01/04/19 19/07/19 Jul RETURN
025 VC ON PROCESS

Loan - Return System for Trainee
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รายงานการปฎิบติังานสหกิจศึกษา 
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ประวติัผูจ้ดัทาํ 
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