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บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ืองปฏิทินและโพสต์อิทโน้ตแบบดิจิตอลเพื่อบริษทั จี.เอ็ม.ทวัร์แอนด์ทราเวล 

บริษทัจดัทาํข้ึนเพื่ออาํนวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ผ่านทางแอพพลิเคชัน่ต่างๆ 

ซ่ึงจะมีขอ้มูลท่ีตอ้งจดบนัทึกเป็นจาํนวนมากเพื่อเตือนความจาํผูจ้ดัทาํจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา

ปฏิทินและโพสต์อิทโน้ตแบบดิจิตอล มีวตัถุประสงค์ดงัน้ี 1)เพื่อศึกษาวิธีการและขั้นตอนการทาํ

ปฏิทินและโพสตอิ์ทโนต้ 2)เพื่อให้ไดป้ฏิทินและโพสตอิ์ทโนต้แบบดิจิตอลไปใชป้ระโยชน์ในการ

จดบนัทึกขอ้ความสาํคญั  

               ผลการศึกษาการจดัทาํปฏิทินและโพสตอิ์ทโนต้จึงไดท้าํการออกแบบ DIGITAL CALEN 

DAR AND POST IT FOR GM TOUR & TRAVEL เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทาํงาน 

ให้กับบริษัท จี.เอ็ม.ทัวร์แอนด์ทราเวล ผูจ้ ัดทาํได้นําเสนอโครงงานให้กับบริษัท จี.เอ็ม.ทัวร์ 

แอนดท์ราเวล โดยออกแบบโปรแกรมเพือ่ใหส้ามารถการใชง้านไดจ้ริงเกิดประโยชน์ในการบนัทึก 

ขอ้มูลสําคญัรวมทั้งมีการเตือนความจาํโดยไม่จาํเป็นตอ้งเขียนลงในกระดาษ โครงงานน้ีสามารถ

ช่วยลดการใชพ้ลงังานและลดตน้ทุนการใชก้ระดาษใหก้บับริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี 
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Abstract 

 The study on digital calendar and post-it note for G.M. Tour & Travel Co. Ltd. aimed to 

facilitate convenience of making contact and communication with customers via applications in 

where considerable information is needed to be recorded as a reminder. The researcher was 

interested in studying digital calendars and post-it notes with the following objectives: 1) to study 

methods and procedures for making calendars and post-it notes; 2) to obtain digital calendars and 

post-it notes for recording important messages and information.  

Digital calendars and post-it notes for G. M. Tour & Travel were designed for providing 

speed and convenience in working. The researcher proposed this project to G.M Tour & Travel by 

designing a program to be practical and useful for recording important information, including being 

a good reminder without taking note on a piece of paper. This project can help the company reduce 

energy consumption and cost of paper consumption in an efficient manner. 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

          บริษัท จี.เอ็ม.ทัวร์แอนด์ทราเวล เป็นทราเวิลเอเจนซ่ีขายส่งชั้ นนําของประเทศไทย 

ให้บริการดา้นการเดินทางท่ีสะดวกรวดเร็วและแม่นยาํ จี.เอ็ม.ทวัร์แอนด์ทราเวิลเร่ิมตน้ท่ีถนนขา้ว    

สารดว้ยเพียงเจา้หน้าท่ี 3 คน ขายตัว๋เคร่ืองบินให้กบัแบ็คแพ็คเกอร์ ต่อมาทางบริษทัไดเ้ร่ิมพฒันา  

ระบบและเครือข่าย จนปัจจุบนัน้ีมีเจา้หนา้ท่ีกวา่ 80 คน มีทั้งหมด 4 สาขา - กรุงเทพฯ พทัยา ภูเก็ต 

และเชียงใหม่ และไดข้ายส่งตัว๋เคร่ืองบินกบัสายการบินมากกวา่ 120 สายการบินทัว่โลก นอกจากน้ี  

ยงัมีบริการประกนัการเดินทางให้กบัลูกคา้เพื่อความสะดวกสบายและให้ความรู้สึกปลอดภยัแก่  

ลูกคา้ทุกท่านท่ีมาใชบ้ริการ 

           บริษทั จี.เอ็ม.ทวัร์แอนด์ทราเวล เป็นบริษทัขายส่งตัว๋เคร่ืองบินอนัดบัตน้ๆของประเทศ 

มีการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ผา่นทางแอพพลิเคชัน่ต่างๆซ่ึงจะมีขอ้มูลท่ีตอ้งจดบนัทึกไวม้ากมายเพื่อ

เ ตือนค วา ม จํา โดย จํา เ ป็ น อย่า ง ม า ก ท่ี จะ ต้อง มี ป ฏิ ทิ นแล ะ โ พ ส ต์ อิ ท โน้ต แบ บ ดิ จิ ต อ ล 

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทาํงานและการจดบนัทึกขอ้มูล  

ดงันั้นคณะผูจ้ดัทาํจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปฏิทินและโพสต์อิทโน้ตแบบดิจิตอลเพื่อ   

บริษทั จี.เอ็ม.ทวัร์แอนด์ทราเวล ในรูปแบบไฟล์เพื่อความสะดวกในการจดบนัทึกส่ิงสําคญัการ   

เตือนความจาํโดยไม่ตอ้งเขียนในกระดาษเพราะสามารถทาํใส่ไวบ้นหนา้จอคอมพิวเตอร์ได ้

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื่อศึกษาวธีิการและขั้นตอนการทาํปฏิทินและโพสตอิ์ทโนต้  

1.2.2 เพื่ อใ ห้ไ ด้ป ฏิ ทิ นแล ะ โพ ส ต์ อิท โน้ตแบ บ ดิ จิตอล ไ ป ใ ช้ป ระ โย ช น์ใ น ก า ร

จดบนัทึกขอ้ความสาํคญั  

 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

      1.3.1 ขอบเขตด้านพืน้ที ่

               บริษทั จี.เอม็.ทวัร์แอนดท์ราเวล 

       1.3.2 ขอบเขตด้านข้อมูล  

               สอบถามขอ้มูลจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษา 

               คน้หาขอ้มูลวธีิการทาํขั้นตอนต่างๆในการทาํโพสตอิ์ทโนต้จากอินเตอร์เน็ต 
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       1.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

               ระหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 

 

1.4 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

       1.4.1 นกัศึกษาไดรั้บความรู้เก่ียวกบัวธีิการขั้นตอนในการทาํปฏิทินและโพสตอิ์ทโนต้แบบ 

ดิจิตอล 

       1.4.2 บริษทั จี.เอม็.ทวัร์แอนดท์ราเวลไดรั้บความสะดวกในการจดบนัทึกขอ้มูล 

      1.4.3 ช่วยใหผู้ใ้ชแ้อพพลิเคชัน่น้ีลดปัญหาการลืมตารางนดัหมาย 
 

1.5 ข้ันตอนและวธีิการดําเนินงาน 

       1.5.1 รวบรวมขอ้มูลและศึกษาขอ้มลูการทาํโครงงานและหวัขอ้ท่ีจะทาํโครงงานปรึกษากบั 

อาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษา 

        1.5.2 วิเคราะห์ขอ้มูลและปัญหาท่ีพบนาํไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษาและ 

นาํไปแกไ้ข 

       1.5.3 ดาํเนินการออกแบบปฏิทินและโพสตอิ์ทแบบดิจิตอลใหดู้น่าสนใจ 

       1.5.4 สรุปและทาํรูปเล่มโครงงาน 

       1.5.5 นาํเสนอโครงงาน 

 

1.6 นิยามคําศัพท์ 

        ปฏิทิน (calendar) คือระบบท่ีใชใ้นการเรียกช่ือช่วงระยะเวลา เช่น วนั เป็นตน้ วนัเป็นท่ีรู้จกั

ในฐานะ วนัปฏิทิน วนัจะข้ึนอยูก่บัการเคล่ือนท่ีวตัถุทางดาราศาสตร์เราสามารถแสดงปฏิทินไดใ้น

หลายหลายรูปแบบส่วนมากมกัเป็นกระดาษ เช่น แบบฉีก แบบแขวน แบบตั้งโต๊ะปฏิทินมีความ 

สําคัญมาก  เพราะในชีวิตประจําว ันของคนเราต้องทํางานภายใต้กําหนดวันและ เวล า 

การจดบนัทึกวนั เดือน ปี เก่ียวกบัเร่ืองราวต่างๆท่ีเกิดข้ึนในอดีต ปัจจุบนัและในอนาคตจะช่วยเตือน 

ความจาํวา่คนเราตอ้งทาํส่ิงใดหรือไดท้าํส่ิงใดและเคร่ืองมือท่ีช่วยให้รู้วนัเดือนปีก็คือปฏิทิน 

        โพสตอิ์ทโนต้( Post-it Notes) เป็นกระดาษมีหลากหลายสีมีคุณสมบติัไวจ้ดบนัทึกขอ้ความ 

สําคญัและช่วยเตือนความจาํไดเ้ป็นอย่างดีมีการใชแ้พร่หลายตามเอกสาร จอคอมพิวเตอร์ sticky 

note จะข้ึนมาทุกคร้ังท่ีเปิด Dashboard ก็ได้ นอกจากน้ี Mac ยงัมี sticky note เวอร์ชั่น desktop 

ท่ีครบเคร่ืองและปรับแต่งไดเ้ยอะหลายแบบ 



 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

  ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ส ห กิ จ เ ร่ื อ ง ป ฏิ ทิ น แ ล ะ โ พ ส ต์ อิ ท โ น๊ ต แ บ บ ดิ จิ ต อ ล เ พื่ อ บ ริ ษัท 

จี.เอ็ม.ทวัร์แอนด์ทราเวล เพื่อสนบัสนุนพนกังงานบริษทั ผูจ้ดัทาํไดท้าํการศึกษาขอ้มูลรวมถึงงาน 

วจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ นาํมาเป็นแนวทางสาํหรับการศึกษาดงัน้ี 

             2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่ือดิจิตอล 

2.2 ทฤษฎีเก่ียวกบัสีและการจดจาํ 

2.3 ขั้นตอนการทาํการจดัทาํปฏิทินและโพสตอิ์ทโนต้ 

2.4 โปรแกรม Evernote Sticky note 

2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัส่ือดิจิตอล 

             ส่ือดิจิตอล หมายถึง ส่ือท่ีมีการนาํเอาขอ้ความ กราฟิก ภาพเคล่ือนไหว เสียง และ วิดีโอ 

โดยอาศยัเทคโนโลยคีวามเจริญกา้วหนา้ทางดา้นคอมพิวเตอร์มาเรียบเรียงและผสมผสานเขา้ดว้ยกนั

จนเกิดเป็นส่ือท่ีใหมี้ความหลากหลายและเขา้ถึงผูรั้บสารไดม้ากท่ีสุด   

   2.1.1 ความเป็นมาของส่ือดิจิตอล 

                ส่ือดิจิตอล ต่างจากส่ืออนาล็อกเพราะเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงทาํงานโดยใชร้หสั 

ดิจิตอล ในปัจจุบนัการเขียนโปรแกรมตอ้งอยู่บนพื้นฐานของเลขฐานสอง แต่ในกรณีน้ี ดิจิตอล

หมายถึงการแยกแยะระหวา่ง "0" กบั "1" ในการแสดงขอ้มูลคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองจกัรท่ีมกัจะแปล 

ขอ้มูลดิจิตอลฐานสองแลว้จึงแสดงชั้นของเคร่ืองประมวลผลชั้นของขอ้มูลดิจิตอลท่ีเหนือกวา่ส่ือ

ดิจิตอลเช่นเดียวกบัส่ือเสียง วดีิโอ หรือเน้ือหาดิจิตอลอ่ืน ๆ สามารถถูกสร้างข้ึนอา้งอิงถึงและไดรั้บ 

การแจกจ่ายผา่นทางเคร่ืองประมวลผลขอ้มลูดิจิตอล  

                ส่ือดิจิตอล ( Digital Media) และ มลัติมีเดีย (Multimedia) ทั้งสองคาํน้ีเป็นเร่ือง

ของส่ือทั้งหมดหรืออาจจะเรียกรวมว่า ส่ือใหม่(New media) ทั้ งสองคาํน้ีมีความเช่ือมโยงกัน 

หากลองนึกถึงส่ือประเภทดิจิตอลส่วนใหญ่มกัเป็นส่ิงท่ีเราไดเ้คยใช้อยูแ่ลว้ในชีวิตประจาํวนั เช่น 

การพิมพข์อ้ความเพื่อส่งเมล์ การเปิดฟังเพลงดว้ยคอมพิวเตอรการชมภาพถ่ายท่ีเก็บในฮาร์ดดิสก์

การชมภาพเคล่ือนไหวผ่านจอคอมพิวเตอร์ การดูวิดีโอ หรือการติดต่อส่ือสาร ในยุคปัจจุบัน 

ทั้งหมดน้ีเรารับขอ้มูลผา่นส่ือท่ีเป็นดิจิตอลทั้งส้ิน การนาํส่ือดิจิตอลทั้งหมดน้ีมารวมเขา้ดว้ยกนัเรา

จะไดเ้ป็นมลัติมีเดีย (Multimedia) ซ่ึงถือเป็นส่ือใหม่ (New media) ท่ีกาํลงัมีอิทธิพลต่อการส่ือสาร



4 
 

ในยคุปัจจุบนั  

(ท่ีมา: https://sites.google.com/site/digital57402/sux-dicithal) 

 

              2.1.2 องคป์ระกอบของส่ือดิจิตอล 

    เป็นอยา่งเดียวกนักบัองคป์ระกอบเบ้ืองตน้ของมลัติมีเดีย ประกอบไปดว้ยพื้นฐาน 

5 ชนิดไดแ้ก่  

    1. ข้อความ เป็นส่วนท่ีเก่ียวกับเน้ือหาของมัลติมีเดีย ใช้แสดงรายละเอียด 

หรือเ น้ือหาของเ ร่ือง ท่ีนํา เสนอ ถือว่า  เ ป็นองค์ประกอบพื้ นฐานท่ีสําคัญของมัลติมี เดีย 

ร ะ บ บ มั ล ติ มี เ ดี ย ท่ี นํ า เ ส น อ ผ่ า น จ อ ภ า พ ข อ ง เ ค ร่ื อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  น อ ก จ า ก 

จะมีรูปแบบและสีของตวัอกัษรให้เลือกมากมายตามความตอ้งการแลว้ยงัสามารถกาํหนดลกัษณะข

องการปฏิสัมพนัธ์ หรือการโตต้อบในระหว่างการนาํเสนอไดอี้กดว้ย ซ่ึงปัจจุบนั มีหลายรูปแบบ 

ไดแ้ก่  

                 1.1 ข้อความท่ีได้จากการพิมพ์ เ ป็นข้อความปกติ ท่ีพบได้ทั่วไ ป 

ได้จากการพิมพ์ด้วย โปรแกรมประมวลผลงาน (Word Processor) เช่น NotePad, Text Editor, 

Microsoft Word โดยตวัอกัษรแต่ละตวัเก็บในรหสั เช่น ASCII 

               1.2 ขอ้ความจากการสแกนหรือขอ้ความในลกัษณะรูปภาพ หรือ Image 

ได้จากการนาํเอกสารท่ีพิมพ์ไวแ้ล้ว (เอกสารต้นฉบบั) มาทาํการสแกน ด้วยเคร่ืองสแกนเนอร์              

( Scanner) ซ่ึงจะได้ผลออกมาเป็นภาพ (Image) 1 ภาพ ปัจจุบันสามารถแปลงข้อความภาพ 

เ ป็ น ข้ อ ค ว า ม ป ก ติ ไ ด้  โ ด ย อ า ศั ย โ ป ร แ ก ร ม  O C R  ข้ อ ค ว า ม อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  เ ป็ น 

ขอ้ความท่ีพฒันาใหอ้ยูใ่นรูปของส่ือ ท่ีใชป้ระมวลผลได ้ 

                1.3 ข้อความไฮเปอร์เท็กซ์ ( Hypertext) เป็นรูปแบบของข้อความ 

ท่ีได้รับความนิยมสูงมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะการเผยแพร่เอกสารในรูปของเอกสารเว็บ 

เน่ืองจากสามารถใชเ้ทคนิค การ Link หรือเช่ือมขอ้ความไปยงั ขอ้ความ หรือจุดอ่ืนๆ ได ้ 

    2. เสียง ถูกจดัเก็บอยูใ่นรูปของสัญญาณดิจิตอลซ่ึงสามารถเล่นซํ้ ากลบัไปกลบัมา 

ได้ โดยใช้โปรแกรมท่ี ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับทาํงานด้านเสียง หากใช้ในการนําเสนอ 

ก็จะช่วยให้ระบบมลัติมีเดียนั้นเกิดความสมบูรณ์แบบมากยิ่งข้ึนนอกจากน้ียงัช่วยสร้างความน่าสน  

ใจและน่าติดตามในเร่ืองราวต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างดีทั้งน้ีเน่ืองจากเสียงมีอิทธิพลต่อผูใ้ช้มากกว่าข้อ     

ความหรือภาพน่ิงดงันั้น เสียงจึงเป็นองคป์ระกอบท่ีจาํเป็นสําหรับมลัติมีเดียซ่ึงสามารถนาํเขา้เสียง 

ผา่นทางไมโครโฟน แผน่ซีดี ดีวดีี เทป และวทิย ุเป็นตน้  
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    3. ภาพน่ิง เป็นภาพท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพลายเส้น 

เป็นตน้ ภาพน่ิงนบัวา่มี บทบาทต่อระบบงานมลัติมีเดียมากกวา่ขอ้ความหรือตวัอกัษรเน่ืองจากภาพ 

จะให้ผลในเชิงการเรียนรู้หรือรับรู้ดว้ยการ มองเห็นไดดี้กว่านอกจากน้ียงัสามารถถ่ายทอดความ 

หมายไดลึ้กซ่ึงมากกวา่ขอ้ความหรือตวัอกัษรซ่ึงขอ้ความหรือตวัอกัษรจะมีขอ้จาํกดัทางดา้นความ 

แตกต่างของแต่ละภาษาแต่ภาพนั้นสามารถส่ือความหมายไดก้บัทุกชนชาติภาพน่ิงมกัจะแสดงอยู่

บนส่ือชนิดต่างๆ เช่น โทรทศัน์ หนงัสือพิมพห์รือวารสารวชิาการ เป็นตน้  

  4. ภาพเคล่ือนไหว ภาพกราฟฟิกท่ีมีการเคล่ือนไหวเพื่อแสดงขั้นตอนหรือ

ปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เช่น การเคล่ือนท่ีของลูกสูบของเคร่ืองยนต ์เป็นตน้ การ

ผลิตภาพเคล่ือนไหวจะต้องใช้โปรแกรมท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะทางซ่ึงอาจมีปัญหาเกิดข้ึนอยู่บ้าง 

เก่ียวกบัขนาดของ ไฟลท่ี์ตอ้งใชพ้ื้นท่ีในการจดัเก็บมากกวา่ภาพน่ิงหลายเท่า  

  5.  วิ ดีโอ เ ป็นองค์ประกอบของมัล ติมี เ ดีย ท่ี มีความสําคัญเป็นอย่าง มาก 

เน่ืองจากวดีิโอในระบบดิจิตอล สามารถนาํเสนอขอ้ความหรือรูปภาพ (ภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหว)  

ประกอบกบัเสียงได้สมบูรณ์มากกว่าองค์ประกอบชนิดอ่ืนๆ เป็นไฟล์ท่ีมีขนาดใหญ่และการนาํ 

เสนอภาพเพียง 1 นาทีอาจตอ้งใชห้น่วยความจาํมากกวา่ 100 MB ซ่ึงจะทาํ ให้ไฟล์มีขนาดใหญ่เกิน 

ขนาดและมีประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีดอ้ยลง  

(ท่ีมา: https://sites.google.com/site/digital57402/sux-dicithal) 

 

2.1.3 ส่ือดิจิตอลกบัการประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

    - ดา้นการส่ือสาร (Communication) 

   - ดา้นการศึกษา (Education) 

   - ดา้นการตลาด (Marketing) 

   - ดา้นการเก็บบนัทึกขอ้มูล (Data storage) 

   - ดา้นการเดินทาง (Travel ) 

           

               2.1.4 ผลกระทบของส่ือดิจิตอล 

   1. ผลกระทบเชิงบวก 

      - รูปแบบของการนาํไปใชง้านทาํไดห้ลากหลายวธีิขอ้มูลท่ีจดัเก็บในแบบ

ดิจิตอล ท่ีสามารถแปลงไปสู่รูปแบบอ่ืนได้ง่ายเช่น ถ่ายรูปด้วยกล้องดิจิตอลเม่ือได้เป็นข้อมูล

ภายนอกมาแลว้จากนั้นสามารถพิมพภ์าพลงบนกระดาษหรือการแสดงภาพบนจอคอมพิวเตอร์หรือ

แสดงภาพบนจอทีว ี 
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      - การนาํไปผสมผสานกบัส่ือรูปแบบอ่ืน เช่น ภาพถ่าย นาํมารวมกบัเสียง 

มีการแสดงแบบ Multi-Media 

      - ความคงทนคุณภาพของขอ้มูลท่ีอยูใ่น “ Digital Media ” การเส่ือมสภาพ 

จะใชเ้วลานาน เช่น การบนัทึกภาพลงวดิีทศัน์ ในระบบดิจิตอล เม่ือเส้นเทปยดืการอ่านขอ้มลูกลบัมา 

ในแบบดิจิตอลนั้น จะทาํไดง่้ายกวา่ และสามารถทาํให้ไดข้อ้มูลกลบัมาไดเ้หมือนเดิมไดง่้ายกวา่แต่

สาํหรับอนาลอกจะใหคุ้ณภาพของภาพท่ีลดลงโดยทนัที 

      - การปรับแต่ง (Edit)  เ ป็นการปรับแต่ง ส่ือท่ี เ ป็นภาพถ่าย วิ ดีโอ 

เสียงนกร้อง นาํมาปรับแต่งใหดี้ข้ึนกวา่เดิม การสอดแทรก ส่ิงเหล่าน้ีทาํใหน่้าดู น่าฟัง มากกวา่ปกติ  

 

  2. ผลกระทบเชิงลบ 

      - เป็นส่ิงท่ีง่ายต่อการกระทาํผิดศิลธรรม การละเมิดในสิทธิของผูอ่ื้น เช่น 

การนาํเอาภาพของบุคคลหน่ึง มาตดัต่อกบัภาพเปลือยกายของอีกคนหน่ึง หรือ การทาํซํ้ า (Copy) 

กบั งานส่ือ ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง  

(ท่ีมา: https://sites.google.com/site/digital57402/sux-dicithal/prayochn) 

 

สรุป 

              ส่ือดิจิตอล เป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงทาํงานโดยใช้รหัสดิจิตอล ในปัจจุบันตั้ งอยู่บน 

พื้นฐานของเลขฐานสอง ในกรณีน้ี ดิจิตอล หมายถึง การแยกแยะระหวา่ง "0" กบั "1"ในการแสดง 

ขอ้มูล คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองจกัรท่ีมกัจะแปลขอ้มูลดิจิทลัฐานสองแล้วจึงแสดงชั้นของเคร่ือง 

ประมวลผลชั้ นของข้อมูลดิจิทัลท่ีเหนือกว่า การนําองค์ประกอบของส่ือดิจิตอลชนิดต่างๆ 

มาผสมผสานเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงประกอบดว้ย ตวัอกัษร (Text) ภาพน่ิง (Still Image) ภาพเคล่ือนไหว 

(Animation) เสียง (Sound) และวิดีโอ (Video)โดยผา่นกระบวนการทางระบบคอมพิวเตอร์เพื่อส่ือ

ความหมายกบัผูใ้ชอ้ยา่งมีปฏิสัมพนัธ์   

                   (Interactive Multimedia) และไดบ้รรลุผลตรงตามวตัถุประสงคก์ารใชง้าน ในส่วนของ 

แต่ละองค์ประกอบของส่ือดิจิตอลทั้ ง 5 ชนิดจะมีทั้ งข้อดี และข้อเสียท่ีแตกต่างกันไปตาม

คุณลกัษณะและวธีิการใชง้าน สาํหรับประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ 

ดาํเนินงานแลว้ยงัเพิ่มประสิทธิผลของความคุม้ค่าในการลงทุนอีกดว้ย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวิธีการนาํมา

ประยกุตใ์ชเ้พื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

(ท่ีมา: https://sites.google.com/site) 

 



7 
 

  2.2 ทฤษฎเีกีย่วกบัสีและการจดจํา 

กระบวนการจาํของมนุษยน์ั้นประกอบดว้ยการรับรู้และความตั้งใจหากมีปัจจยักระตุน้ไม่ 

วา่จะเป็น เสียงหรือสี จะสามารถกระตุน้ให้จดจาํส่ิงต่างๆ ไดม้ากยิ่งข้ึนดงันั้นการใชแ้บบเรียนและ 

กจดบนัทึกท่ีมีสีสันจะทาํให้สามารถจดจาํเน้ือหาไดดี้ข้ึนและก็มีหลายงานวิจยัท่ีออกมาพิสูจน์แลว้ 

ว่ามันเป็นความจริง เพราะสีสันต่างๆ เหล่าน้ีส่งผลต่อการเรียนรู้ รับรู้ของสมองของมนุษย์ 

สีสันต่างๆ ทาํใหค้วามคิด การรับรู้ อารมณ์ ของเราเปล่ียนแปลงได ้  

สังเกตได้จากคนส่วนใหญ่มกัใช้โทนสีเย็น (เช่น สีฟ้า เขียว) ในการทาสีบา้นเพราะให้

ความรู้สึกสบายตา อารมณ์เยน็ สงบกวา่การใชสี้ท่ีกระตุน้ความรู้สึก(เช่น สีแดง ส้ม) ในขณะเดียวกนั 

สีสีนของเคร่ืองเขียนก็ทาํใหเ้ราสามารถจดจาํเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเราขีดเขียนลงบนกระดาษไดดี้ข้ึน เช่น 

ลองใชป้ากกาสีหรือไฮไลท ์สีสันท่ีเราชอบขีดเขียนไปบนส่ิงท่ีเราตอ้งการจดจาํแลว้ก็อ่านทาํความ

เขา้ใจกบัส่ิงท่ีเราเขียน หรืออาจใชร่้วมกบัวธีิการไฮไลทข์อ้ความจะช่วยให้เราจดจาํเร่ืองราวไดดี้ข้ึน 

กวา่การใชป้ากกาสีเดียวเป็นเวลานานมาแลว้ท่ีเรารู้กนัดีวา่สีส่งผลต่อสมองของมนุษยว์ิทยาศาสตร์ 

มีการพิสูจน์ความเช่ือมโยงของสีสันกบัอารมณ์ความรู้สึกรวมถึงความจาํของมนุษย ์นอกจากน้ีสียงั

เป็นตวัช่วยในการเพิ่มสมาธิกระตุน้ความกระตือรือร้นในการทาํงานและยงัทาํให้งานท่ีออกมามี 

ประสิทธิภาพมากข้ึนมีการวิจยัจากนกัวจิยัประจาํมหาวทิยาลยับริติช กรุงโคลมัเบียประเทศแคนาดา 

ไดเ้ปิดเผยวา่การวจิยัของเขานั้นไดค้น้พบความลึกลบัของสีในงานศิลป์ต่างๆ  

นอกจากน้ียงัรวมถึงสีสันท่ีอยูต่ามส่ือต่างๆ ไม่วษ่จะเป็นรูปถ่าย หนงัสือ ภาพ ป้ายโฆษณา 

และอ่ืนๆ ซ่ึงสีท่ีเรามองเห็นนั้นจะเช่ือมโยงเขา้กบัการรับรู้ความรู้สึกและความทรงจาํของเราไดเ้ป็น 

อยา่งดี จากการทดสอบกบัอาสาสมคัรหลายร้อยคน พบวา่สีท่ีแตกต่างกนัก็สามารถกระตุน้ผูค้นใหมี้ 

อารมณ์ความรู้สึกท่ีต่างกนัออกไปดว้ยรวมถึงการกระตุน้ความทรงจาํและช่วยทาํให้จดจาํขอ้มูลได ้

รวดเร็วและแม่นยาํข้ึนแต่โดยสรุปแล้วนักวิจยัเช่ือว่าการท่ีสีมีอิทธิพลต่อความทรงจาํและช่วย

กระตุน้ใหเ้กิดการจดจาํและเรียนรู้ไดเ้ร็วข้ึนนั้นไม่ไดเ้กิดข้ึนตามธรรมชาติแต่เกิดจากประโยชน์ทาง 

ออ้ม  เช่นการทาํให้เกิดสมาธิการเช่ือมโยงจากขอ้มูลต่างๆ รอบๆ ตวัทั้งในอดีตและปัจจุบนัรวมถึง 

การเห็นสีสันท่ีชดัเจนและเช่ือมโยงไปหาความทรงจาํเก่าในอดีตท่ีคุณอาจ  คิดวา่ลืมไปแลว้ เป็นตน้ 

ซ่ึงนอกเหนือจากน้ีนกัวิจยัยงักล่าวอีกว่า หากตอ้งการสีท่ีกระตุน้เตือนเร่ืองราวต่างๆ ในอดีตหรือ 

กระตุน้ใหส้มองต่ืนตวัเป็นพิเศษ สีแดงคือสีท่ีไดรั้บการพิสูจน์แลว้วา่มีประสิทธิภาพในดา้นดงักล่าว

มากท่ีสุดส่วนใครท่ีตอ้งการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆหรืออยากสร้างสมาธิและความสงบเพื่อทาํงาน 

อะไรบางอยา่ง การใชสี้ฟ้าจะเหมาะมากกวา่สีโทนร้อนอ่ืนๆหลายคร้ังท่ีเราเสพงานศิลปะหรือ รูป

ถ่ายแลว้พบว่านึกถึงเร่ืองราวในอดีตหรือความทรงจาํท่ีเคยคิดว่าลืมไป แลว้โดยความทรงจาํนั้น 

ปรากฎเด่นชดัเหมือนเพิ่งเกิดข้ึนไม่นาน นัน่ก็เป็นเพราะสีสันในรูปมีส่วนในการกระตุน้ให้สมอง 
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ของเราหวนกลบัไปยงัอดีตในช่วงเวลาท่ีเกิดเร่ืองราวต่างๆข้ึนส่วนนกัเรียนหรือนกัศึกษาคนไหนท่ี

เคยลองใชเ้ทคนิคการจดเลคเชอร์ดว้ยปากกาหลากสี ก็มกัพบวา่ช่วยในการจดจาํและทาํใหเ้รียบเรียง 

ขอ้มูลเป็นระบบมากข้ึนเช่นกนัเรียกไดว้่าสีและความงามทางศิลปะนั้นมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกั  

การวทิยาศาสตร์อยูด่ว้ยเป็นความซบัซอ้นของกลไกร่างกายและความ งามจากสีสันรอบตวัเรา  

(ท่ีมา: https://marulka.com/สีกบัความทรงจาํ-วทิยาศาสตร์) 

 

2.3 ข้ันตอนการสร้างปฏิทนิและโพสต์อทิโน้ต 

2.3.1 สร้างบนัทึกยอ่ขอ้ความ 

 

 
        

รูปท่ี 2.1 การสร้างปฏิทินและโพสตอิ์ทโน๊ต ดว้ยโปรแกรม Evernote Sticky Notes 

(ท่ีมา : https://help.evernote.com/hc/en-us/) 

 

แตะปุ่มบวก (+) จากแถบดา้นขา้งเพื่อสร้างบนัทึกยอ่ใหม่เม่ือคุณเลือกหรือแตะเพื่อแกไ้ข

บนัทึกยอ่ของคุณให้เลือกจากไอคอนท่ีมีให้ซ่ึงปรากฏในตวัแกไ้ขบนัทึกยอ่ เช่น แนบไฟล์ทุกชนิด

เพิ่มช่องทาํเคร่ืองหมาย หรือ เลือกเทมเพลตท่ีคุณตอ้งการบนัทึกคลิกดูเทมเพลตเพื่อดูตวัอยา่งเทม

เพลตแบบเตม็ คลิกบนัทึกลงในEvernoteท่ีมุมขวาบนของหนา้ 
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2.3.2 สร้างบนัทึกใหม่ 

  

 
 

รูปท่ี 2.2 การสร้างปฏิทินและโพสตอิ์ทโน๊ต ดว้ยโปรแกรม Evernote Sticky Notes 

(ท่ีมา : https://help.evernote.com/hc/en-us/) 

            

   หากตอ้งการสร้างบนัทึกย่อใหม่โดยใช้แม่แบบให้ทาํตามขั้นตอนด้านล่างคลิกหรือกด

เลือกแนบไฟล์ทุกชนิด หรือ เลือกเทมเพลตท่ีคุณตอ้งการบนัทึกคลิกดูเทมเพลตเพื่อดูตวัอยา่งเทม

เพลตแบบเตม็ คลิกบนัทึกลงในEvernoteท่ีมุมขวาบนของหนา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://help.evernote.com/hc/en-us/
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2.3.3 เพิ่มเน้ือหา 

 

 
รูปท่ี 2.3 การสร้างปฏิทินและโพสตอิ์ทโน๊ต ดว้ยโปรแกรม Evernote Sticky Notes 

(ท่ีมา : https://help.evernote.com/hc/en-us/) 

 

 
รูปท่ี 2.4  การสร้างปฏิทินและโพสตอิ์ทโน๊ต ดว้ยโปรแกรม Evernote Sticky Notes 

(ท่ีมา : https://help.evernote.com/hc/en-us/) 

 

         เลือกเทมเพลตจากแกลเลอร่ีเทมเพลตหรือเทมเพลตท่ีคุณบนัทึกไวค้ลิกหรือกดเลือกใช้

เทมเพลต เทมเพลตจะถูกนาํไปใช้กบับนัทึกย่อใหม่ของคุณโดยอตัโนมติัจากนั้นคุณสามารถเร่ิม

แกไ้ขบนัทึกไดต้ามปก จดัการเทมเพลตท่ีบนัทึกไว ้
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2.3.4 การเพิ่มช่ือ 

 

 
 

รูปท่ี 2.5 การสร้างปฏิทินและโพสตอิ์ทโนต้ดว้ยโปรแกรม Evernote Sticky Notes 

(ท่ีมา : https://help.evernote.com/hc/en-us/) 

 

                เม่ือคุณสร้างบนัทึกยอ่แลว้ใหต้ั้งช่ือเพื่อให้คห้าไดง่้ายในภายหลงัและป้อนขอ้ความบนัทึก

ย่อใหม่จะถูกบนัทึกลงในสมุดบนัทึกเร่ิมตน้พิมพค์าํคน้หาของคุณลงในแถบดา้นบนของรายการ

บนัทึกยอ่ 

 

2.3.5 การดูบนัทึกยอ่ในโนต้บุค๊ 

 

 
รูปท่ี 2.6 การสร้างปฏิทินและโพสตอิ์ทโน๊ต ดว้ยโปรแกรม Evernote Sticky Notes 

(ท่ีมา : https://help.evernote.com/hc/en-us/) 

 

           โน้ตบุ๊คเป็นคอลเลกชั่นของบนัทึกบนัทึกย่อท่ีคุณสร้างทุกคร้ังจะถูกบนัทึกลงในสมุด

บนัทึกตามค่าเร่ิมตน้ Evernote จะบนัทึกบนัทึกลงในสมุดบนัทึกท่ีมาพร้อมกบับญัชีใหม่ของคุณ

สร้างสมุดบนัทึกเพิ่มเติมเพื่อจดัระเบียบการบนัทึกจากนั้นก็ตกแต่งเทมเพลตตามท่ีเลือกมาตามแบบ 

ท่ีเราตอ้งการ 
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2.4 โปรแกรม Evernote Sticky note 

  EverNote เป็นโปรแกรมประยุกต์ท่ีทาํงานร่วมกบับริการออนไลน์เพื่อให้คุณสามารถจบั

ภาพจดัเก็บและซิงคข์อ้มูลใด ๆ บนอุปกรณ์ต่างๆ 

ยูทิลิต้ี EverNote มีเวอร์ชนัสําหรับระบบปฏิบติัการต่างๆ: Windows, Mac, iOS, Android, 

Windows Mobile, WebOS และอ่ืน ๆ ช่วยใหคุ้ณสามารถจบัภาพและซิงคข์อ้มูลท่ีคุณโยนจากขอ้มูล

จากโนต้ไปยงัรูปภาพส่ือหรือรหสัผา่น ขอ้มูลทั้งหมดของคุณจะถูกจดัเก็บไวใ้นโปรแกรมและคุณ

สามารถจดัระเบียบขอ้มูลในโนต้บุค๊ท่ีเรียกวา่ "เช่นเดียวกบัการใชแ้ทก็เพื่อจดัหมวดหมู่ 

การใช้ EverNote ทาํไดง่้ายมาก โปรแกรมจะแสดงคาํแนะนาํสําหรับหน้าท่ีท่ีสําคญัท่ีสุด

และได้รับการจัดทําเป็นเอกสารไว้อย่างละเอียด อินเตอร์เฟซท่ีน่าร่ืนรมย์ใน EverNote ด้วย

รูปลกัษณ์ท่ีดูสะดุดตาทาํใหก้ารใชง้านทาํไดง่้ายข้ึน 

ขณะน้ีเราสามารถเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตไดจ้ากทุกท่ีและบนอุปกรณ์หลายเคร่ืองการมีขอ้มูลท่ี

มีการซิงคทุ์กคร้ังท่ีคุณมีอยูเ่ป็นส่ิงสาํคญั ถา้คุณมี EverNote ติดตั้งอยูใ่นอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณเช่น

คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปแล็ปทอ็ปโทรศพัทมื์อถือทั้งหมดจะใชเ้วลาคือการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตและ

กดปุ่ม Synchronize จากเมนูเพื่อใหแ้น่ใจวา่คุณมีขอ้มูลเดียวกนักบัท่ีจดัเก็บไวท้ั้งหมด 

EverNote เป็นแอ็พพลิเคชัน่ท่ีมีแนวโน้มมากท่ีจะรวบรวมจดัเก็บและซิงคข์อ้มูลประเภท

ต่างๆบนอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ 

ตวัเลือกการเอก็ซ์ปอร์ตใหม่โดยการรวมลิงก์หมายเหตุกบัตวัเลือกการเอ็กซ์พอร์ต HTML 

ของเราขณะน้ีเราอนุญาตให้คุณส่งออกบนัทึกย่อของคุณเป็นหน้าเวบ็แยกต่างหากพร้อมกบัหน้า

สารบญัใน HTML เหมือนกบัการส่งออกบนัทึกยอ่ของคุณเป็นเวบ็ไซตก์ารแข่งขนั เม่ือตอ้งการทาํ

เช่นน้ีให้เลือกบนัทึกย่อท่ีคุณตอ้งการส่งออกจากนั้นคลิกขวาและเลือกส่งออกหมายเหตุ จากนั้น

เลือกตวัเลือก Export as Multiple Webpages การปรับปรุงเพิ่มเติมลากและวาง: ลากและวางขอ้ความ

และรูปภาพภายในโน้ตไปยงัเดสก์ท็อปและบนัทึกอ่ืน ๆ ปิดการใช้งานตวัอย่าง PDF: คลิกขวาท่ี

ไฟล ์PDF เพื่อดูเป็นไฟลแ์นบแทน ตวัอยา่ง 

การเปลีย่นแปลง 

ตวัเลือกการเอก็ซ์ปอร์ตใหม่โดยการรวมลิงก์หมายเหตุกบัตวัเลือกการเอ็กซ์พอร์ต HTML 

ของเราขณะน้ีเราอนุญาตให้คุณส่งออกบนัทึกย่อของคุณเป็นหน้าเวบ็แยกต่างหากพร้อมกบัหน้า

สารบญัใน HTML เหมือนกบัการส่งออกบนัทึกยอ่ของคุณเป็นเวบ็ไซตก์ารแข่งขนั เม่ือตอ้งการทาํ

เช่นน้ีให้เลือกบนัทึกย่อท่ีคุณตอ้งการส่งออกจากนั้นคลิกขวาและเลือกส่งออกหมายเหตุ จากนั้น

เลือกตวัเลือก Export as Multiple Webpages การปรับปรุงเพิ่มเติมลากและวาง: ลากและวางขอ้ความ

และรูปภาพภายในโน้ตไปยงัเดสก์ท็อปและบนัทึกอ่ืน ๆ ปิดการใช้งานตวัอย่าง PDF: คลิกขวาท่ี
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ไฟล ์PDF เพื่อดูเป็นไฟลแ์นบแทน ตวัอยา่ง 

(ท่ีมา :https://evernote.th.softonic.com/#tab-review) 

 

2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

              กลุ่มพฒันาวิชาการสํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 6 จงัหวดัชลบุรี(2560) ศึกษาเร่ือง 

โค รง ก า รจัดทํา ป ฏิ ทิ นออนไ ล น์ข อง ก ลุ่ ม พัฒนา วิช า ก า ร  เ ป็ นก า รศึ ก ษ า เ ชิ ง พ รรณ น า

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบท่ีเหมาะสมในการบนัทึกเวลาการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี

กลุ่มพฒันาวิชาการ ซ่ึงไดท้าํการเก็บขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี 1-13 มิถุนายน 2560 โดยใชแ้บบสอบถาม 

ประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการใชป้ระโยชน์ของวิธีการบนัทึก การปฏิบติังานของ

เจา้หนา้ท่ีในกลุ่มระหวา่งวธีิปฏิทินออนไลน์และ วธีิกระดานไวทบ์อร์ด จากเจา้หนา้ท่ีทุกคนในกลุ่ม 

ในกลุ่มรวม ทั้งหมด 30 คน แต่มีผูต้อบแบบสอบถาม 28 คน คิดเป็นร้อยละ 93.3 พบว่า วิธีการ

บนัทึกการปฏิบติังานปฏิทินออนไลน์มีระดบัความพึงพอใจมากเท่ากบัวิธีกระดานไวท์บอร์ดใน

ประเด็นดา้นความเป็นปัจจุบนัดา้นการเขา้ถึงขอ้มูลด้านความสะดวกในการใช้งานดา้นประหยดั 

เวลาและและงบประมาณและความพึงพอใจในภาพรวมแต่ในประเด็นดา้นการดูและตรวจสอบ

ขอ้มูลยอ้นหลงัและด้านการใช้ประโยชน์วิธีปฏิทินออนไลน์มีระดบั ความพึงพอใจมากส่วนวิธี

กระดานไวทบ์อร์ดมีระดบัความพึงพอใจปานกลาง  

 

ข้อเสนอแนะ  

  ปฏิทินออนไลน์เป็นอีกหน่ึงรูปแบบของการบนัทึกการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีไดดี้ทั้งใน

เร่ืองการจดัประชุมและอบรม การไปราชการอ่ืนนอกหน่วยงาน รวมถึงการลาของเจา้หน้าท่ีซ่ึง 

มีจุดเด่นคือการดูและตรวจสอบขอ้มูลยอ้นหลงัและดา้นการใชป้ระโยชน์รวมทั้งสามารถเพิ่มการเขา้ 

ถึงอีกหน่ึงช่องทางโดยเช่ือมต่อกบัไลน์กลุ่มทาํให้เพิ่มความสะดวกในการใชง้านและเพิ่มช่องทาง 

การเขา้ถึงขอ้มูลได้เป็นอย่างดีนอกจากน้ีปฏิทินออนไลน์ยงัมีประโยชน์อีกมากเช่นปฏิทินกลุ่ม    

พฒันาวิชาการเป็นระบบออนไลน์ท่ีเจา้หน้าท่ีกลุ่มทุกคนสามารถเขา้ไปดูไดต้ลอดเวลาทั้งในและ 

นอกสํานกังานและหวัหนา้หรือรักษาการกลุ่มสามารถมอบหมายงานไม่ซํ้ าซอ้นและบริหารจดัการ 

เจา้หนา้ท่ีในการดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถกาํหนดการวางแผนการดาํเนินงาน 

ของกลุ่ม เช่น การจดัประชุม เพื่อใหไ้ม่ซํ้ าซอ้นกบังานอ่ืนในกลุ่ม  

(ท่ีมา :http://223.27.246.196/aca/attachments/article/63/fullpaper%20R2R.pdf) 

           

  

https://evernote.th.softonic.com/#tab-review


 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบัิติงาน 

 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 โลโกบ้ริษทั จี.เอม็.ทวัร์แอนดท์ราเวล 

(ท่ีมา : www.gmtour.com) 

 

ช่ือสถานประกอบการ        บริษทั จี.เอม็.ทวัร์แอนดท์ราเวล 

ทีต่ั้งสถานประกอบการ     11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 14  

     หอ้งเลขท่ี 1403 ถนนสาทรใต ้ แขวงยานนาวา 

 เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  

โทรศัพท์    0-2838-1555 

แฟกซ์    0-2838-1500-1 

เวบ็ไซต์    http://www.gmtour.com 

เวลาทาํการ   จนัทร์ - ศุกร์ เวลา 9:00-18:00, เสาร์ อาทิตยแ์ละ 

วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์เวลา 9:00-16:00 

 

 

 

 

 

 

http://www.gmtour.com/
tel:028381555
tel:028381500
http://www.gmtour.com/
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3.2 รุปแบบลกัษณะการให้บริการ 

  - เป็นตวัแทนจาํหน่ายตัว๋เคร่ืองบินทุกสายการบินทั้งในและต่างประเทศทัว่โลก 

  - รับจองโรงแรมและหอ้งพกัต่างๆ ทัว่โลก 

  - รับจองตัว๋รถไฟทุกชนิดทั้งในประเทศไทย ญ่ีปุ่น เกาหลี และยโุรป 

  - เป็นตวัแทนจาํหน่ายประกนัการเดินทางในหลายประเทศทัว่โลก 

 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 แผนผงับริษทั จี.เอ็ม.ทวัร์แอนดท์ราเวล 

(ท่ีมา: ผูจ้ดัทาํ 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูจ้ดัการ 

แผนกตัว๋ แผนก  Agent Center และ 
Marketing 

แผนก Refund 
แผนกบญัชี

และการเงิน 
แผนกฝ่ายบุคคล 
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3.4 ตําแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.3 นกัศึกษาฝึกงาน นางสาวพรพิมล  จนัทร์อบ 

(ท่ีมา: ผูจ้ดัทาํ 2562) 

 

ช่ือนักศึกษา       นางสาวพรพิมล  จนัทร์อบ 

ตําแหน่งงาน     แผนกจองตัว๋ 

รายละเอยีดในการทาํงาน  

    - การจองตัว๋เคร่ืองบิน 

     -โทรสอบถามราคาตัว๋เคร่ืองบิน 

             - ทาํ INVIOCE 

     - ใส่สมาชิก ROP ใหลู้กคา้  

               - ใส่ช่ือลูกคา้ท่ีจองตัว๋เคร่ืองบิน 

            - ทาํเอกสารทัว่ไป 
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3.5 ช่ือและตําแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

 

 
 

รูปท่ี 3.6  พนกังานท่ีปรึกษา คุณขวญัชนก เผอืกประพนัธ์ 

(ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562) 

 

  ช่ือพนักงานทีป่รึกษา คุณขวญัชนก เผอืกประพนัธ์ 

ตําแหน่ง  พนกังานแผนกจองตัว๋ 

 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

  ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 สิงหาคม 2562 

 

3.7 ข้ันตอนและวธีิการดําเนินงาน 

 3.7.1 รวบรวมขอ้มูลและศึกษาขอ้มลู 

  รวบรวมขอ้มูลและศึกษาขอ้มูลการทาํโครงงานและหวัขอ้ท่ีจะทาํโครงงานปรึกษากบั 

อาจารย ์ ท่ีปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษา 

 3.7.2 วเิคราะห์ขอ้มูลและปัญหา 

 วเิคราะห์ขอ้มลูและปัญหาท่ีพบนาํไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษาและนาํไป 

ปรับปรุงแกไ้ข 

  3.7.3 ดาํเนินการออกแบบปฏิทินและโพสตอิ์ทโนต้ 

 ดาํเนินการออกแบบปฏิทินและโพสตอิ์ทโนต้ให้ดูน่าสนใจและมีสีสันเพื่อดึงดูดใจให้ดูน่า

สนใจ 
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 3.7.4 สรุปและทาํรูปเล่มโครงงาน 

  รวบรวมขอ้มูลและผลท่ีไดจ้ากการดาํเนินโครงงาน มาทาํการสรุปและเรียบเรียงใหถู้กตอ้ง 

ตามหวัขอ้ของโครงงาน 

 3.7.5 นาํเสนอโครงงาน  

 โดยจัดทําเอกสารเป็นรูปเล่มรายงานเรียงตามลําดับทั้ ง 5 บท  รวมถึงเอกสารอ่ืนๆ 

พร้อมงานนาํเสนอในรูปแบบ Power point   

 

ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาํเนินงานของโครงงาน 

ข้ันตอนการดําเนินงาน พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 

1.รวบรวมขอ้มูลและศึกษาขอ้มลู      

2.วเิคราะห์ขอ้มูลและปัญหา      

3.ดาํเนินการออกแบบปฏิทินและ 

โพสตอิ์ทโน๊ต 

     

4.สรุปและทาํรูปเล่มโครงงาน      

5.นาํเสนอโครงงาน      

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 

   - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

  - โทรศพัทมื์อถือ 

 

อุปกรณ์ซอฟตแ์วร์ 

   - โปรแกรม Microsoft Office word 

   - โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 

   - โปรแกรม Evernote Sticky Note 

 

 

 



 

บทที ่4 

ผลการปฏบัิติงานตามโครงงาน 

 

                การจัดทําโครงงานการสร้างปฏิทินและโพสต์อิทโน๊ตแบบดิจิตอลให้กับบริษัท 

จี.เอ็ม.ทวัร์แอนด์ทราเวิล มีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการเตือนความจาํและการจด 

บนัทึกต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในการจดบนัทึกส่ิงสาํคญั  

 

4.1 ข้ันตอนการออกแบบปฏิทนิและโพสต์อทิโน๊ต 

ทาํการศึกษาขั้นตอนการออกแบบปฏิทินและโพสตอิ์ทโน๊ตและการสร้างปฏิทินและโพสต์

อิทโน๊ต 

         4.1.1 ขั้นตอนแรกคิด Concept เก่ียวกบัปฏิทินและโพสตอิ์ทโน๊ตท่ีตอ้งการ 

    จะตอ้งออกแบบปฏิทินและโพสตอิ์ทโน๊ตใหดู้มีความสวยงามน่าสนใจและจะตอ้ง 

มีพื้นท่ีใหใ้ส่รายละเอียดต่างๆได ้อยา่งเพียงพอ และมีความเรียบง่าย 

       4.1.2 การออกแบบปฏิทินและโพสตอิ์ทโน๊ต 

                   การออกแบบ ปฏิทินและโพสต์อิทโน๊ตถือว่าเป็นองค์ประกอบหลกัในระบบ       

ปฎิทินและโพสตอิ์ทโน๊ตเพื่อจะสะดวกสําหรับการนดัหมายนดัประชุม การบนัทึกขอ้มูลต่างๆ เป็น

แพลตฟอร์มสากลท่ีใครๆ ก็ใชไ้ด ้โดยทาํการออกแบบออกมาเป็นตารางรายสัปดาห์         

          4.1.3 ปฏิบติัการออกแบบปฏิทินและโพสตอิ์ทโน๊ตตาม Concept ท่ีตอ้งการ  

 
 

รูปท่ี 4.1 โครงสร้างปฏิทินและโพสตอิ์ทโน๊ต 

(ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562) 
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4.2 ข้ันตอนการผลติปฏิทนิและโพสต์อทิโน๊ต 

  คน้หาแบบจากอินเตอร์เน็ตแบบคร่าวๆก่อนพอเราเลือกเทมเพลตจากแกลเลอร่ีเทมเพลตใน 

Evernote แล้ว  จากนั้ นเราก็ทําการออกแบบตกแต่งเพิ่มเติมในแบบท่ีเราต้องการ ใส่สีสัน 

ใส่สต้ิกเกอร์แบบท่ีเราตอ้งการ ต่อไปทาํการ Save โดยใช ้Evernote Desktop Clients เพื่อส่งอีเมล์ 

หรือ screenshot ฯซ่ึงมนัรวดเร็วและ Save ไปยงั Desktop 

 

  4.2.1 ปฏิทินและโพสตอิ์ทโนต้บริษทั จี.เอม็.ทวัร์แอนดท์ราเวล 

 

 
 

รูปท่ี 4.2 ปฏิทินและโพสตอิ์ทโนต้บริษทัจี.เอม็.ทวัร์แอนดท์ราเวล 

(ท่ีมา:ผูจ้ดัทาํ 2562) 
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4.3 ข้ันตอนการบันทกึปฏิทนิและโพสต์ไปยงั Desktop  

  4.3.1 ขั้นตอนการบนัทึกโดยการแชร์เป็นอีเมล ์  

                      Evernote Desktop Client สําหรับ Windows และ Mac  เพื่ อ ส่ง อี เมล์  ห รือ 

screenshot ซ่ึง  มนัรวดเร็วกวา่การเปิด Gmail ในเวบ็ Browser 

 

 
 

รูปท่ี 4.3 การบนัทึกโดยการแชร์เป็นอีเมล ์

(ท่ีมา : http://socialintegrated.com/evernote ) 

   

        Evernote จะส่งลิงคไ์ปยงัเวบ็ไซตข์องโปรแกรม Evernote ในอีเมล ์ซ่ึงสามารถทาํได ้ 

ทั้งบริการฟรี และbussiness 

 

 
 

รูปท่ี 4.4 การบนัทึกโดยการแชร์เป็นอีเมล์ 

(ท่ีมา : http://socialintegrated.com/evernote) 

http://socialintegrated.com/evernote
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4.4 สรุปผลการปฏิบัติงาน 

  จากการศึกษาโครงงาน ปฏิทินและโพสต์อิทโน๊ตแบบดิจิตอล บริษทั จี.เอ็ม.ทวัร์แอนด์  

ทราเวล เพื่อสนับสนุนการทาํงานของพนักงานบริษทั พบว่า ผูจ้ดัทาํได้นาํเสนอโครงงานให้กบั 

บริษัท  จี .เอ็ม .ทัวร์แอนทรา เวล โดยโครงงานน้ีออกแบบมาเพื่อให้ได้มีการใช้งา นจ ริง 

ซ่ึงจะทาํให้เกิดประโยชน์ในการจดบนัทึกขอ้มูลต่างๆ และความสะดวกรวดเร็วในการทาํงานและ

ไดจ้ดัทาํโพสต ์อิทโนต้แบบดิจิตอลไวบ้นหนา้จอคอมคอมพิวเตอร์เพื่อความรวดเร็วสะดวกในการ

จดบนัทึกขอ้มลู 

 

ข้อเสนอจากผู้ใช้งานจริง 

  1.โพสตอิ์ทโนต้แบบดิจิตอลมีการแจง้เตือนวนัและเวลาในตารางท่ีไดบ้นัทึกไว ้

  2.โพสตอิ์ทโนต้แบบดิจิตอลมีการแบ่งเป็นแผนกการทาํงาน เช่นแผนกตัว๋ แผนกฝ่ายบุคคล

 3.โพสต์อิทโน้ตแบบดิจิตอลมีสีสันท่ีสวยงามทาํให้แบ่งส่วนขอ้มูลไดง่้ายและทาํให้จดจาํ 

ง่ายข้ึน 

 

 
 

รูปท่ี 4.5 ปฏิทินและโพสตอิ์ทโนต้บริษทั จี.เอม็.ทวัร์แอนดท์ราเวล 

(ท่ีมา:ผูจ้ดัทาํ 2562) 

 

 



 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการปฎบิัติงานสหกจิศึกษา 

              การปฏิบติัสหกิจศึกษาใน บริษทั จีเอม็ทวัร์ แอนดท์ราเวล ทาํใหท้ราบถึงขั้นตอนการทาํงาน 

ต่างๆของบริษทั ตอ้งมีทีมงานท่ีเช่ียวชาญหลายแผนกครบถว้นมีการทาํงานกนัเป็นระบบเพือ่เตรียม 

ความพร้อมในการใหบ้ริการกบัลูกคา้จากการปฏิบติัฝึกงานจริงทาํให้นกัศึกษาไดรู้้จกัถึงการทาํงาน 

บริการการให้บริการกับลูกค้าตลอดการออกตั๋วเคร่ืองบิน ให้ลูกค้าประทับใจ และมั่นใจ 

และกลับมาใช้บริการอีก ทางบริษัทจะมีการทําโปรโมชั่นต่างๆเพื่อเรียกลูกค้า ทั้ งลดราคา 

ออกตัว๋โดนสารตั้งแต่50 บาทข้ึนไป หรือแจกของสมมนาคุณใหก้บัลูกคา้นอกจากการทาํงานผูจ้ดัทาํ 

ไดเ้ล็งเห็นวา่บริษทัไดมี้การติดต่อส่ือสารทาํธุรกิจการทาํงานทางโทรศพัทแ์ละมีขอ้มูลต่างๆท่ีสาํคญั  

ท่ีจะตอ้งจดบนัทึกบ่อยคร้ังจึงมีการจดัทาํโครงงานปฏิทินและโพสตอิ์ทโนต้ข้ึนมาเพื่อใหป้ระโยชน์ 

ให้กบัทางบริษทัเพื่อความสะดวกต่อการจดบนัทึก หรือตารางการนดัหมายต่างๆ ผูจ้ดัทาํจึงศึกษา   

ขั้นตอนในการทาํปฏิทินและโพสตอิ์ทโนต้ 

               หลงัจากศึกษาขอ้มูลการทาํปฏิทินและโพสต์อิทโน้ตจึงได้ทาํการออกแบบปฏิทินและ    

โพสต์อิทโน้ตด้วยช่ือโครงการ DIGITAL CALENDAR AND POST IT FOR GM TOUR & 

TRAVEL เป็นการจดัทาํปฏิทินและโพสตอิ์ทโนต้แบบดิจิตอล เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการ 

ทาํงานใหก้บัริษทั จีเอม็ทวัร์ แอนดท์ราเวลิ คณะผูจ้ดัทาํไดน้าํเสนอโครงงานใหก้บับริษทั จีเอ็มทวัร์ 

แอนด์ทราเวิล โดยโครงการน้ีออกแบบมาเพื่อให้ไดมี้การใชง้านจริง ซ่ึงจะทาํให้เกิดประโยชน์ใน  

การจดบนัทึกส่ิงสําคญัการเตือนความจาํโดยไม่ตอ้งเขียนในกระดาษเพราะสามารถทาํใส่ไวห้นา้จอ

คอมพิวเตอร์ไดแ้ละทาํใหส้ะดวกมากยิง่ข้ึน 

 

5.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ 

  5.2.1 ขอ้มูลในการจดัทาํปฏิทินและโพสตอิ์ทโน๊ต มีขั้นตอนในการจดัทาํหลายขั้นตอน  

  5.2.2. ปฏิทินและโพสต์อิทโน๊ต มีอีกมากมายหลายรูปแบบท่ีสามารถทาํการจดบนัทึกขอ้ 

มูลได ้มีการใชป้ระโยชน์ท่ีหลากหลาย 

  5.2.3. โครงการน้ีเป็นเพียงวิธีการหน่ึงเพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการทาํงาน 

ใหก้บับริษทั จีเอม็ทวัร์ แอนดท์ราเวลิทางเดียวเท่านั้น ยงัมีหลายวธีิไดอี้ก  
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5.3 สรุปผลการปฏิบัติสหกจิศึกษา  

           5.3.1 ขอ้ดีของการปฏิบติัสหกิจศึกษา  

                   5.3.1.1 ไดเ้รียนรู้ถึงระบบการทาํงานต่างๆภายในบริษทัและไดล้งมือปฏิบติังาน 

จริงไดป้ระสบการณ์ในการทาํงาน 

                  5.3.1.2 ไดรู้้เรียนรู้ระบบ Amadeus และโปรแกรมต่างๆในการจองตัว๋เคร่ืองบิน 

                  5.3.1.3 ทาํใหรู้้จกัการทาํงานกบัผูอ่ื้น การปรับตวัใหท้าํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

                  5.3.1.4 ทาํใหรู้้จกัความอดทนการตรงต่อเวลามีความรับผดิชอบในการทาํงาน 

มากข้ึน  

 

        5.3.2 ปัญหาของการปฏิบติัสหกิจศึกษา  

                5.3.2.1 ขาดการชาํนาญในดา้นช่ือเมืองต่างๆและช่ือยอ่ประเทศและสายการบิน  

                5.3.2.2 ยงัขาดประสบการณ์ในการติดต่อส่ือสารกบัพนกังานของสายการบิน 

 

5.3.3 ขอ้เสนอแนะจากการปฏิบติัสหกิจศึกษา  

               5.3.3.1 นกัศึกษาตอ้งศึกษา ราคาของสายการบินอยูต่ลอดเวลา  

               5.3.3.2 การแก้ไขปัญหาต้องสอบถามการแก้ไขปัญหาจากพนักงานท่ีปรึกษา 

เพราะพนกังานท่ีปรึกษามีประสบการณ์ในการทาํงานสามารถใหค้าํแนะนาํการแกไ้ขป้ญหาไดดี้ 
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ภาคผนวก ก 
ภาพขณะปฏบิัติงาน 
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รูปภาพขณะปฏิบติังานภายในบริษทั 
 

 
 

ภาพขณะโทรติดต่อสอบถามซ้ือน ้าหนกักระเป๋าเพิ่มและท่ีนัง่เพิ่ม 
 
 
 

 
 

ภาพขณะท าการจองตัว๋เคร่ืองบินในโปรแกรม Amadeus 
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ภาพขณะท าการออกตัว๋ใน Ticket vendor , Air Asia, Nok Air 
 
 
 

 
 

ภาพขณะท า Invoice ตัว๋ในเวบ็ไซตบ์ริษทั กบั ใน NAV. 
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ภาพขณะดูตัว๋ Schedule Chang และปร้ินตัว๋ออกมาเพื่อท าการตรวจสอบ 
 
 
 

 
 

ภาพขณะอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานมาตรวจเยีย่มท่ีบริษทั 
 
 
 
 

 



 

 
30 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์ความคดิเห็นของพนักงานทีป่รึกษา 
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แบบสัมภาษณ์ความถึงพอใจทีพ่ีเ่ลีย้งทีป่รึกษา 
 

ความคิดเห็นเ ก่ียวกับโครงงานปฏิทินและโพสต์อิทโน้ตแบบดิจิตอล เพื่อบริษัท 
จี.เอ็ม.ทวัร์แอนด์ทราเวล มีประโยชน์ต่อการอ านวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ผา่น 
ทางแอพพลิเคชัน่ต่าง ๆ โครงงานน้ีสามารถช่วยลดการใชพ้ลงังานและลดตน้ทุนการใชก้ระดาษให้ 
กบับริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
 
 

ลงช่ือ 
 

................................................. 
(คุณนฤมล ธะดวงศร) 

7 ตุลาคม 2562 
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ภาคผนวก ค 
บทความวชิาการ 
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ภาคผนวก ง 
โปสเตอร์ 
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ภาคผนวก จ 
บันทกึการปฏบิัติงาน 
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ภาคผนวก ฉ 
ประวตัิผู้จัดท า 

 



 

ประวตัิผู้จัดทาํ 

 

 
 

ช่ือ-นามสกุล     :  นางสาวพรพิมล  จนัทร์อบ 

รหสันกัศึกษา     : 5804400095 

คณะ      :   ศิลปศาสตร์ 

ท่ีอยูปั่จจุบนั    : 29/207 กาญจนาภิเษก005/1 แขวงหลกัสอง เขตบางแค  

กรุงเทพมหานคร  10160 

วนั/เดือน/ปีเกิด :   9 พฤศจิกายน 2539 

เบอร์ติดต่อ  :    063-2157035 

E-mail   :    fonppm1567@hotmail.com 

ปริญญาตรี    :      คณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว  

มหาวทิยาลยัสยาม 

ผลงานท่ีทาํ  :     ปฏิทินและโพสตอิ์ทโนต้แบบดิจิตอลใหก้บั 

     บริษทั จี.เอม็.ทวัร์แอนดท์ราเวล 
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