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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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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปั ญหา
บริ ษ ัท จี . เอ็ ม .ทัว ร์ แ อนด์ ท ราเวล เป็ นทราเวิล เอเจนซี่ ข ายส่ ง ชั้น นํา ของประเทศไทย
ให้บริ การด้านการเดินทางที่สะดวกรวดเร็ วและแม่นยํา จี.เอ็ม.ทัวร์ แอนด์ทราเวิลเริ่ มต้นที่ถนนข้าว
สารด้วยเพียงเจ้าหน้าที่ 3 คน ขายตัว๋ เครื่ องบินให้กบั แบ็คแพ็คเกอร์ ต่อมาทางบริ ษทั ได้เริ่ มพัฒนา
ระบบและเครื อข่าย จนปั จจุบนั นี้ มีเจ้าหน้าที่กว่า 80 คน มีท้ งั หมด 4 สาขา - กรุ งเทพฯ พัทยา ภูเก็ต
และเชียงใหม่ และได้ขายส่ งตัว๋ เครื่ องบินกับสายการบินมากกว่า 120 สายการบินทัว่ โลก นอกจากนี้
ยังมีบริ การประกันการเดิ นทางให้กบั ลูกค้าเพื่อความสะดวกสบายและให้ความรู ้ สึกปลอดภัย แก่
ลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริ การ
บริ ษทั จี .เอ็ม.ทัวร์ แอนด์ทราเวล เป็ นบริ ษทั ขายส่ งตัว๋ เครื่ องบินอันดับต้นๆของประเทศ
มีการติดต่อสื่ อสารกับลูกค้าผ่านทางแอพพลิเคชัน่ ต่างๆซึ่งจะมีขอ้ มูลที่ตอ้ งจดบันทึกไว้มากมายเพื่อ
เตื อ นความจํ า โดยจํ า เป็ นอย่ า งมากที่ จ ะต้ อ งมี ป ฏิ ทิ น และโพสต์ อิ ท โน้ ต แบบดิ จิ ต อล
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการทํางานและการจดบันทึกข้อมูล
ดังนั้นคณะผูจ้ ดั ทําจึ งมี ความสนใจที่จะศึกษาปฏิ ทินและโพสต์อิทโน้ตแบบดิ จิตอลเพื่ อ
บริ ษทั จี .เอ็ม.ทัวร์ แอนด์ทราเวล ในรู ปแบบไฟล์เพื่อความสะดวกในการจดบันทึ กสิ่ งสําคัญการ
เตือนความจําโดยไม่ตอ้ งเขียนในกระดาษเพราะสามารถทําใส่ ไว้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ได้
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อศึกษาวิธีการและขั้นตอนการทําปฏิทินและโพสต์อิทโน้ต
1.2.2 เพื่ อ ให้ ไ ด้ ป ฏิ ทิ น และโพสต์ อิ ท โน้ ต แบบดิ จิ ต อลไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการ
จดบันทึกข้อความสําคัญ
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
บริ ษทั จี.เอ็ม.ทัวร์ แอนด์ทราเวล
1.3.2 ขอบเขตด้ านข้ อมูล
สอบถามข้อมูลจากอาจารย์ท่ีปรึ กษาและพนักงานที่ปรึ กษา
ค้นหาข้อมูลวิธีการทําขั้นตอนต่างๆในการทําโพสต์อิทโน้ตจากอินเตอร์ เน็ต
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1.3.3 ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิ งหาคม 2562
1.4 ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับ
1.4.1 นักศึกษาได้รับความรู ้เกี่ยวกับวิธีการขั้นตอนในการทําปฏิทินและโพสต์อิทโน้ตแบบ
ดิจิตอล
1.4.2 บริ ษทั จี.เอ็ม.ทัวร์ แอนด์ทราเวลได้รับความสะดวกในการจดบันทึกข้อมูล
1.4.3 ช่วยให้ผใู ้ ช้แอพพลิเคชัน่ นี้ลดปั ญหาการลืมตารางนัดหมาย
1.5 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
1.5.1 รวบรวมข้อมูลและศึกษาข้อมูลการทําโครงงานและหัวข้อที่จะทําโครงงานปรึ กษากับ
อาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงานที่ปรึ กษา
1.5.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลและปั ญหาที่พบนําไปปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาพนักงานที่ปรึ กษาและ
นําไปแก้ไข
1.5.3 ดําเนินการออกแบบปฏิทินและโพสต์อิทแบบดิจิตอลให้ดูน่าสนใจ
1.5.4 สรุ ปและทํารู ปเล่มโครงงาน
1.5.5 นําเสนอโครงงาน
1.6 นิยามคําศัพท์
ปฏิทิน (calendar) คือระบบที่ใช้ในการเรี ยกชื่อช่วงระยะเวลา เช่น วัน เป็ นต้น วันเป็ นที่รู้จกั
ในฐานะ วันปฏิทิน วันจะขึ้นอยูก่ บั การเคลื่อนที่วตั ถุทางดาราศาสตร์ เราสามารถแสดงปฏิทินได้ใน
หลายหลายรู ปแบบส่ วนมากมักเป็ นกระดาษ เช่น แบบฉี ก แบบแขวน แบบตั้งโต๊ะปฏิ ทินมีความ
สํ า คั ญ มาก เพราะในชี วิ ต ประจํ า วัน ของคนเราต้ อ งทํ า งานภายใต้ ก ํ า หนดวัน และเวลา
การจดบันทึกวัน เดือน ปี เกี่ยวกับเรื่ องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีต ปั จจุบนั และในอนาคตจะช่วยเตือน
ความจําว่าคนเราต้องทําสิ่ งใดหรื อได้ทาํ สิ่ งใดและเครื่ องมือที่ช่วยให้รู้วนั เดือนปี ก็คือปฏิทิน
โพสต์อิทโน้ต( Post-it Notes) เป็ นกระดาษมีหลากหลายสี มีคุณสมบัติไว้จดบันทึกข้อความ
สําคัญและช่ วยเตือนความจําได้เป็ นอย่างดี มีการใช้แพร่ หลายตามเอกสาร จอคอมพิวเตอร์ sticky
note จะขึ้ นมาทุ ก ครั้ งที่ เปิ ด Dashboard ก็ไ ด้ นอกจากนี้ Mac ยัง มี sticky note เวอร์ ชั่น desktop
ที่ครบเครื่ องและปรับแต่งได้เยอะหลายแบบ

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ส ห กิ จ เ รื่ 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 ษั ท
จี.เอ็ม.ทัวร์ แอนด์ทราเวล เพื่อสนับสนุ นพนักงงานบริ ษทั ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การศึกษาข้อมูลรวมถึ งงาน
วิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อ นํามาเป็ นแนวทางสําหรับการศึกษาดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสื่ อดิจิตอล
2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับสี และการจดจํา
2.3 ขั้นตอนการทําการจัดทําปฏิทินและโพสต์อิทโน้ต
2.4 โปรแกรม Evernote Sticky note
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับสื่ อดิจิตอล
สื่ อดิ จิตอล หมายถึ ง สื่ อที่มีการนําเอาข้อความ กราฟิ ก ภาพเคลื่ อนไหว เสี ยง และ วิดีโอ
โดยอาศัยเทคโนโลยีความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์ มาเรี ยบเรี ยงและผสมผสานเข้าด้วยกัน
จนเกิดเป็ นสื่ อที่ให้มีความหลากหลายและเข้าถึงผูร้ ับสารได้มากที่สุด
2.1.1 ความเป็ นมาของสื่ อดิจิตอล
สื่ อดิจิตอล ต่างจากสื่ ออนาล็อกเพราะเป็ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ซ่ ึ งทํางานโดยใช้รหัส
ดิ จิตอล ในปั จจุ บนั การเขี ยนโปรแกรมต้องอยู่บนพื้นฐานของเลขฐานสอง แต่ในกรณี น้ ี ดิ จิตอล
หมายถึงการแยกแยะระหว่าง "0" กับ "1" ในการแสดงข้อมูลคอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องจักรที่มกั จะแปล
ข้อมูลดิ จิตอลฐานสองแล้วจึงแสดงชั้นของเครื่ องประมวลผลชั้นของข้อมูลดิ จิตอลที่เหนื อกว่าสื่ อ
ดิจิตอลเช่นเดียวกับสื่ อเสี ยง วิดีโอ หรื อเนื้อหาดิจิตอลอื่น ๆ สามารถถูกสร้างขึ้นอ้างอิงถึงและได้รับ
การแจกจ่ายผ่านทางเครื่ องประมวลผลข้อมูลดิจิตอล
สื่ อดิ จิตอล ( Digital Media) และ มัลติมีเดี ย (Multimedia) ทั้งสองคํานี้ เป็ นเรื่ อง
ของสื่ อทั้ง หมดหรื ออาจจะเรี ย กรวมว่า สื่ อใหม่(New media) ทั้ง สองคํา นี้ มี ค วามเชื่ อมโยงกัน
หากลองนึ กถึงสื่ อประเภทดิ จิตอลส่ วนใหญ่มกั เป็ นสิ่ งที่เราได้เคยใช้อยูแ่ ล้วในชี วิตประจําวัน เช่น
การพิมพ์ขอ้ ความเพื่อส่ งเมล์ การเปิ ดฟั งเพลงด้วยคอมพิวเตอรการชมภาพถ่ายที่เก็บในฮาร์ ดดิสก์
การชมภาพเคลื่ อนไหวผ่า นจอคอมพิว เตอร์ การดู วิดีโอ หรื อการติ ดต่ อสื่ อสาร ในยุค ปั จจุ บ ัน
ทั้งหมดนี้ เรารับข้อมูลผ่านสื่ อที่เป็ นดิจิตอลทั้งสิ้ น การนําสื่ อดิจิตอลทั้งหมดนี้ มารวมเข้าด้วยกันเรา
จะได้เป็ นมัลติมีเดีย (Multimedia) ซึ่ งถือเป็ นสื่ อใหม่ (New media) ที่กาํ ลังมีอิทธิ พลต่อการสื่ อสาร

4

ในยุคปั จจุบนั
(ที่มา: https://sites.google.com/site/digital57402/sux-dicithal)
2.1.2 องค์ประกอบของสื่ อดิจิตอล
เป็ นอย่างเดียวกันกับองค์ประกอบเบื้องต้นของมัลติมีเดีย ประกอบไปด้วยพื้นฐาน
5 ชนิดได้แก่
1. ข้อ ความ เป็ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วกับ เนื้ อ หาของมัล ติ มี เ ดี ย ใช้ แ สดงรายละเอี ย ด
หรื อเนื้ อหาของเรื่ องที่ นํ า เสนอ ถื อ ว่ า เป็ นองค์ ป ระกอบพื้ น ฐานที่ สํ า คั ญ ของมั ล ติ มี เ ดี ย
ร ะ บ บ มั ล ติ มี เ ดี ย ที่ นํ า เ ส น อ ผ่ า น จ อ ภ า พ ข อ ง เ ค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ น อ ก จ า ก
จะมีรูปแบบและสี ของตัวอักษรให้เลือกมากมายตามความต้องการแล้วยังสามารถกําหนดลักษณะข
องการปฏิ สัมพันธ์ หรื อการโต้ตอบในระหว่างการนําเสนอได้อีกด้วย ซึ่ งปั จจุบนั มีหลายรู ปแบบ
ได้แก่
1.1 ข้ อ ความที่ ไ ด้ จ ากการพิ ม พ์ เป็ นข้ อ ความปกติ ที่ พ บได้ ท ั่ ว ไป
ได้จากการพิมพ์ด้วย โปรแกรมประมวลผลงาน (Word Processor) เช่ น NotePad, Text Editor,
Microsoft Word โดยตัวอักษรแต่ละตัวเก็บในรหัส เช่น ASCII
1.2 ข้อความจากการสแกนหรื อข้อความในลักษณะรู ปภาพ หรื อ Image
ได้จากการนํา เอกสารที่ พิมพ์ไว้แล้ว (เอกสารต้นฉบับ) มาทําการสแกน ด้วยเครื่ องสแกนเนอร์
( Scanner) ซึ่ งจะได้ผ ลออกมาเป็ นภาพ (Image) 1 ภาพ ปั จ จุ บ ัน สามารถแปลงข้อ ความภาพ
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
ข้อความที่พฒั นาให้อยูใ่ นรู ปของสื่ อ ที่ใช้ประมวลผลได้
1.3 ข้อ ความไฮเปอร์ เ ท็ ก ซ์ ( Hypertext) เป็ นรู ป แบบของข้อ ความ
ที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มสู ง มากในปั จ จุ บ ัน โดยเฉพาะการเผยแพร่ เ อกสารในรู ป ของเอกสารเว็บ
เนื่องจากสามารถใช้เทคนิค การ Link หรื อเชื่อมข้อความไปยัง ข้อความ หรื อจุดอื่นๆ ได้
2. เสี ยง ถูกจัดเก็บอยูใ่ นรู ปของสัญญาณดิจิตอลซึ่ งสามารถเล่นซํ้ากลับไปกลับมา
ได้ โดยใช้โปรแกรมที่ ออกแบบมาโดยเฉพาะสํา หรั บทํา งานด้า นเสี ยง หากใช้ใ นการนํา เสนอ
ก็จะช่วยให้ระบบมัลติมีเดียนั้นเกิดความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ ยงั ช่วยสร้างความน่าสน
ใจและน่าติดตามในเรื่ องราวต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี ท้ งั นี้ เนื่ องจากเสี ยงมีอิทธิ พลต่อผูใ้ ช้มากกว่าข้อ
ความหรื อภาพนิ่ งดังนั้น เสี ยงจึงเป็ นองค์ประกอบที่จาํ เป็ นสําหรับมัลติมีเดียซึ่ งสามารถนําเข้าเสี ยง
ผ่านทางไมโครโฟน แผ่นซี ดี ดีวดี ี เทป และวิทยุ เป็ นต้น
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3. ภาพนิ่ง เป็ นภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพลายเส้น
เป็ นต้น ภาพนิ่งนับว่ามี บทบาทต่อระบบงานมัลติมีเดียมากกว่าข้อความหรื อตัวอักษรเนื่ องจากภาพ
จะให้ผลในเชิ งการเรี ยนรู ้ หรื อรับรู ้ดว้ ยการ มองเห็ นได้ดีกว่านอกจากนี้ ยงั สามารถถ่ายทอดความ
หมายได้ลึกซึ่ งมากกว่าข้อความหรื อตัวอักษรซึ่ งข้อความหรื อตัวอักษรจะมีขอ้ จํากัดทางด้านความ
แตกต่างของแต่ละภาษาแต่ภาพนั้นสามารถสื่ อความหมายได้กบั ทุกชนชาติภาพนิ่ งมักจะแสดงอยู่
บนสื่ อชนิดต่างๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์หรื อวารสารวิชาการ เป็ นต้น
4. ภาพเคลื่ อ นไหว ภาพกราฟฟิ กที่ มี ก ารเคลื่ อ นไหวเพื่ อ แสดงขั้น ตอนหรื อ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง เช่น การเคลื่อนที่ของลูกสู บของเครื่ องยนต์ เป็ นต้น การ
ผลิ ตภาพเคลื่ อนไหวจะต้องใช้โปรแกรมที่ มี คุณสมบัติเฉพาะทางซึ่ ง อาจมี ปั ญหาเกิ ดขึ้ นอยู่บ ้า ง
เกี่ยวกับขนาดของ ไฟล์ที่ตอ้ งใช้พ้นื ที่ในการจัดเก็บมากกว่าภาพนิ่งหลายเท่า
5. วิ ดี โ อ เป็ นองค์ ป ระกอบของมั ล ติ มี เ ดี ย ที่ มี ค วามสํ า คั ญ เป็ นอย่ า งมาก
เนื่องจากวิดีโอในระบบดิจิตอล สามารถนําเสนอข้อความหรื อรู ปภาพ (ภาพนิ่งหรื อภาพเคลื่อนไหว)
ประกอบกับเสี ยงได้สมบูรณ์ มากกว่าองค์ประกอบชนิ ดอื่ นๆ เป็ นไฟล์ที่มีขนาดใหญ่และการนํา
เสนอภาพเพียง 1 นาทีอาจต้องใช้หน่วยความจํามากกว่า 100 MB ซึ่ งจะทํา ให้ไฟล์มีขนาดใหญ่เกิน
ขนาดและมีประสิ ทธิ ภาพในการทํางานที่ดอ้ ยลง
(ที่มา: https://sites.google.com/site/digital57402/sux-dicithal)
2.1.3 สื่ อดิจิตอลกับการประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน
- ด้านการสื่ อสาร (Communication)
- ด้านการศึกษา (Education)
- ด้านการตลาด (Marketing)
- ด้านการเก็บบันทึกข้อมูล (Data storage)
- ด้านการเดินทาง (Travel )
2.1.4 ผลกระทบของสื่ อดิจิตอล
1. ผลกระทบเชิงบวก
- รู ปแบบของการนําไปใช้งานทําได้หลากหลายวิธีขอ้ มูลที่จดั เก็บในแบบ
ดิ จิตอล ที่ ส ามารถแปลงไปสู่ รูป แบบอื่ นได้ง่ า ยเช่ น ถ่ า ยรู ป ด้วยกล้องดิ จิตอลเมื่ อได้เป็ นข้อมู ล
ภายนอกมาแล้วจากนั้นสามารถพิมพ์ภาพลงบนกระดาษหรื อการแสดงภาพบนจอคอมพิวเตอร์ หรื อ
แสดงภาพบนจอทีวี
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- การนําไปผสมผสานกับสื่ อรู ปแบบอื่น เช่น ภาพถ่าย นํามารวมกับเสี ยง
มีการแสดงแบบ Multi-Media
- ความคงทนคุณภาพของข้อมูลที่อยูใ่ น “ Digital Media ” การเสื่ อมสภาพ
จะใช้เวลานาน เช่น การบันทึกภาพลงวีดิทศั น์ ในระบบดิจิตอล เมื่อเส้นเทปยืดการอ่านข้อมูลกลับมา
ในแบบดิจิตอลนั้น จะทําได้ง่ายกว่า และสามารถทําให้ได้ขอ้ มูลกลับมาได้เหมือนเดิมได้ง่ายกว่าแต่
สําหรับอนาลอกจะให้คุณภาพของภาพที่ลดลงโดยทันที
- การปรั บ แต่ ง (Edit) เป็ นการปรั บ แต่ ง สื่ อที่ เ ป็ นภาพถ่ า ย วิ ดี โ อ
เสี ยงนกร้อง นํามาปรับแต่งให้ดีข้ ึนกว่าเดิม การสอดแทรก สิ่ งเหล่านี้ทาํ ให้น่าดู น่าฟัง มากกว่าปกติ
2. ผลกระทบเชิงลบ
- เป็ นสิ่ งที่ง่ายต่อการกระทําผิดศิลธรรม การละเมิดในสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น เช่น
การนําเอาภาพของบุคคลหนึ่ ง มาตัดต่อกับภาพเปลื อยกายของอีกคนหนึ่ ง หรื อ การทําซํ้า (Copy)
กับ งานสื่ อ ที่มีลิขสิ ทธิ์ถูกต้อง
(ที่มา: https://sites.google.com/site/digital57402/sux-dicithal/prayochn)
สรุ ป

สื่ อ ดิ จิ ต อล เป็ นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซ่ ึ งทํา งานโดยใช้ร หัส ดิ จิ ต อล ในปั จ จุ บ ัน ตั้ง อยู่บ น
พื้นฐานของเลขฐานสอง ในกรณี น้ ี ดิจิตอล หมายถึง การแยกแยะระหว่าง "0" กับ "1"ในการแสดง
ข้อมูล คอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องจักรที่ มกั จะแปลข้อมูลดิ จิทลั ฐานสองแล้วจึ ง แสดงชั้นของเครื่ อง
ประมวลผลชั้น ของข้อ มู ล ดิ จิ ท ัล ที่ เ หนื อ กว่ า การนํา องค์ป ระกอบของสื่ อ ดิ จิ ต อลชนิ ด ต่ า งๆ
มาผสมผสานเข้าด้วยกัน ซึ่ งประกอบด้วย ตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ ง (Still Image) ภาพเคลื่ อนไหว
(Animation) เสี ยง (Sound) และวิดีโอ (Video)โดยผ่านกระบวนการทางระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสื่ อ
ความหมายกับผูใ้ ช้อย่างมีปฏิสัมพันธ์
(Interactive Multimedia) และได้บรรลุผลตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ในส่ วนของ
แต่ ล ะองค์ ป ระกอบของสื่ อ ดิ จิ ต อลทั้ง 5 ชนิ ด จะมี ท้ ัง ข้อ ดี และข้อ เสี ย ที่ แ ตกต่ า งกัน ไปตาม
คุณลักษณะและวิธีการใช้งาน สําหรับประโยชน์ที่จะได้รับ นอกจากจะช่วยเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการ
ดําเนิ นงานแล้วยังเพิ่มประสิ ทธิ ผลของความคุม้ ค่าในการลงทุนอีกด้วย ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั วิธีการนํามา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
(ที่มา: https://sites.google.com/site)
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2.2 ทฤษฎีเกีย่ วกับสี และการจดจํา
กระบวนการจําของมนุ ษย์น้ นั ประกอบด้วยการรับรู ้ และความตั้งใจหากมีปัจจัยกระตุน้ ไม่
ว่าจะเป็ น เสี ยงหรื อสี จะสามารถกระตุน้ ให้จดจําสิ่ งต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้นดังนั้นการใช้แบบเรี ยนและ
กจดบันทึกที่มีสีสันจะทําให้สามารถจดจําเนื้ อหาได้ดีข้ ึนและก็มีหลายงานวิจยั ที่ออกมาพิสูจน์แล้ว
ว่า มัน เป็ นความจริ ง เพราะสี สั น ต่ า งๆ เหล่ า นี้ ส่ ง ผลต่ อ การเรี ย นรู้ รั บ รู ้ ข องสมองของมนุ ษ ย์
สี สันต่างๆ ทําให้ความคิด การรับรู ้ อารมณ์ ของเราเปลี่ยนแปลงได้
สังเกตได้จากคนส่ วนใหญ่มกั ใช้โทนสี เย็น (เช่ น สี ฟ้า เขี ยว) ในการทาสี บา้ นเพราะให้
ความรู ้สึกสบายตา อารมณ์เย็น สงบกว่าการใช้สีที่กระตุน้ ความรู ้สึก(เช่น สี แดง ส้ม) ในขณะเดียวกัน
สี สีนของเครื่ องเขียนก็ทาํ ให้เราสามารถจดจําเรื่ องราวต่างๆ ที่เราขีดเขียนลงบนกระดาษได้ดีข้ ึน เช่น
ลองใช้ปากกาสี หรื อไฮไลท์ สี สันที่เราชอบขีดเขียนไปบนสิ่ งที่เราต้องการจดจําแล้วก็อ่านทําความ
เข้าใจกับสิ่ งที่เราเขียน หรื ออาจใช้ร่วมกับวิธีการไฮไลท์ขอ้ ความจะช่วยให้เราจดจําเรื่ องราวได้ดีข้ ึน
กว่าการใช้ปากกาสี เดียวเป็ นเวลานานมาแล้วที่เรารู ้กนั ดีวา่ สี ส่งผลต่อสมองของมนุ ษย์วิทยาศาสตร์
มีการพิสูจน์ความเชื่ อมโยงของสี สันกับอารมณ์ความรู ้สึกรวมถึงความจําของมนุ ษย์ นอกจากนี้ สียงั
เป็ นตัวช่ วยในการเพิ่มสมาธิ กระตุ น้ ความกระตื อรื อร้ นในการทํางานและยังทําให้งานที่ออกมามี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นมีการวิจยั จากนักวิจยั ประจํามหาวิทยาลัยบริ ติช กรุ งโคลัมเบียประเทศแคนาดา
ได้เปิ ดเผยว่าการวิจยั ของเขานั้นได้คน้ พบความลึกลับของสี ในงานศิลป์ ต่างๆ
นอกจากนี้ ยงั รวมถึงสี สันที่อยูต่ ามสื่ อต่างๆ ไม่วษ่ จะเป็ นรู ปถ่าย หนังสื อ ภาพ ป้ ายโฆษณา
และอื่นๆ ซึ่ งสี ที่เรามองเห็นนั้นจะเชื่อมโยงเข้ากับการรับรู ้ความรู ้สึกและความทรงจําของเราได้เป็ น
อย่างดี จากการทดสอบกับอาสาสมัครหลายร้อยคน พบว่าสี ที่แตกต่างกันก็สามารถกระตุน้ ผูค้ นให้มี
อารมณ์ความรู ้สึกที่ต่างกันออกไปด้วยรวมถึงการกระตุน้ ความทรงจําและช่วยทําให้จดจําข้อมูลได้
รวดเร็ วและแม่ นยํา ขึ้ นแต่ โดยสรุ ปแล้วนัก วิจยั เชื่ อว่าการที่ สีมี อิท ธิ พ ลต่ อความทรงจํา และช่ วย
กระตุน้ ให้เกิดการจดจําและเรี ยนรู ้ได้เร็ วขึ้นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่เกิดจากประโยชน์ทาง
อ้อม เช่นการทําให้เกิดสมาธิ การเชื่ อมโยงจากข้อมูลต่างๆ รอบๆ ตัวทั้งในอดีตและปั จจุบนั รวมถึง
การเห็นสี สันที่ชดั เจนและเชื่ อมโยงไปหาความทรงจําเก่าในอดีตที่คุณอาจ คิดว่าลืมไปแล้ว เป็ นต้น
ซึ่ งนอกเหนื อจากนี้ นกั วิจยั ยังกล่าวอีกว่า หากต้องการสี ที่กระตุน้ เตือนเรื่ องราวต่างๆ ในอดี ตหรื อ
กระตุน้ ให้สมองตื่นตัวเป็ นพิเศษ สี แดงคือสี ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิ ทธิ ภาพในด้านดังกล่าว
มากที่ สุดส่ วนใครที่ ตอ้ งการสร้ างสรรค์ส่ิ งใหม่ๆหรื ออยากสร้ างสมาธิ และความสงบเพื่อทํางาน
อะไรบางอย่าง การใช้สีฟ้าจะเหมาะมากกว่าสี โทนร้ อนอื่นๆหลายครั้งที่เราเสพงานศิลปะหรื อ รู ป
ถ่ายแล้วพบว่านึ กถึ งเรื่ องราวในอดี ตหรื อความทรงจําที่เคยคิดว่าลื มไป แล้วโดยความทรงจํา นั้น
ปรากฎเด่นชัดเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นไม่นาน นัน่ ก็เป็ นเพราะสี สันในรู ปมีส่วนในการกระตุน้ ให้สมอง
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ของเราหวนกลับไปยังอดีตในช่วงเวลาที่เกิดเรื่ องราวต่างๆขึ้นส่ วนนักเรี ยนหรื อนักศึกษาคนไหนที่
เคยลองใช้เทคนิคการจดเลคเชอร์ ดว้ ยปากกาหลากสี ก็มกั พบว่าช่วยในการจดจําและทําให้เรี ยบเรี ยง
ข้อมูลเป็ นระบบมากขึ้นเช่นกันเรี ยกได้ว่าสี และความงามทางศิลปะนั้นมีส่วนที่เกี่ ยวข้องกับหลัก
การวิทยาศาสตร์ อยูด่ ว้ ยเป็ นความซับซ้อนของกลไกร่ างกายและความ งามจากสี สันรอบตัวเรา
(ที่มา: https://marulka.com/สี กบั ความทรงจํา-วิทยาศาสตร์ )
2.3 ขั้นตอนการสร้ างปฏิทนิ และโพสต์ อทิ โน้ ต
2.3.1 สร้างบันทึกย่อข้อความ

รู ปที่ 2.1 การสร้างปฏิทินและโพสต์อิทโน๊ต ด้วยโปรแกรม Evernote Sticky Notes
(ที่มา : https://help.evernote.com/hc/en-us/)
แตะปุ่ มบวก (+) จากแถบด้านข้างเพื่อสร้ างบันทึกย่อใหม่เมื่อคุณเลือกหรื อแตะเพื่อแก้ไข
บันทึกย่อของคุณให้เลือกจากไอคอนที่มีให้ซ่ ึ งปรากฏในตัวแก้ไขบันทึกย่อ เช่น แนบไฟล์ทุกชนิ ด
เพิ่มช่องทําเครื่ องหมาย หรื อ เลือกเทมเพลตที่คุณต้องการบันทึกคลิ กดูเทมเพลตเพื่อดูตวั อย่างเทม
เพลตแบบเต็ม คลิกบันทึกลงในEvernoteที่มุมขวาบนของหน้า
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2.3.2 สร้างบันทึกใหม่

รู ปที่ 2.2 การสร้างปฏิทินและโพสต์อิทโน๊ต ด้วยโปรแกรม Evernote Sticky Notes
(ที่มา : https://help.evernote.com/hc/en-us/)
หากต้องการสร้ างบันทึ กย่อใหม่โดยใช้แม่แบบให้ทาํ ตามขั้นตอนด้านล่ างคลิ กหรื อกด
เลื อกแนบไฟล์ทุกชนิ ด หรื อ เลื อกเทมเพลตที่คุณต้องการบันทึกคลิกดูเทมเพลตเพื่อดูตวั อย่างเทม
เพลตแบบเต็ม คลิกบันทึกลงในEvernoteที่มุมขวาบนของหน้า
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2.3.3 เพิ่มเนื้อหา

รู ปที่ 2.3 การสร้างปฏิทินและโพสต์อิทโน๊ต ด้วยโปรแกรม Evernote Sticky Notes
(ที่มา : https://help.evernote.com/hc/en-us/)

รู ปที่ 2.4 การสร้างปฏิทินและโพสต์อิทโน๊ต ด้วยโปรแกรม Evernote Sticky Notes
(ที่มา : https://help.evernote.com/hc/en-us/)
เลื อกเทมเพลตจากแกลเลอรี่ เทมเพลตหรื อเทมเพลตที่คุณบันทึกไว้คลิ กหรื อกดเลื อกใช้
เทมเพลต เทมเพลตจะถูกนําไปใช้กบั บันทึกย่อใหม่ของคุ ณโดยอัตโนมัติจากนั้นคุ ณสามารถเริ่ ม
แก้ไขบันทึกได้ตามปก จัดการเทมเพลตที่บนั ทึกไว้
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2.3.4 การเพิ่มชื่อ

รู ปที่ 2.5 การสร้างปฏิทินและโพสต์อิทโน้ตด้วยโปรแกรม Evernote Sticky Notes
(ที่มา : https://help.evernote.com/hc/en-us/)
เมื่อคุณสร้างบันทึกย่อแล้วให้ต้งั ชื่ อเพื่อให้คห้ าได้ง่ายในภายหลังและป้ อนข้อความบันทึก
ย่อใหม่จะถูกบันทึกลงในสมุดบันทึกเริ่ มต้นพิมพ์คาํ ค้นหาของคุณลงในแถบด้านบนของรายการ
บันทึกย่อ
2.3.5 การดูบนั ทึกย่อในโน้ตบุค๊

รู ปที่ 2.6 การสร้างปฏิทินและโพสต์อิทโน๊ต ด้วยโปรแกรม Evernote Sticky Notes
(ที่มา : https://help.evernote.com/hc/en-us/)
โน้ตบุ๊ค เป็ นคอลเลกชั่นของบันทึ ก บันทึ ก ย่อที่ คุ ณสร้ า งทุ ก ครั้ งจะถู กบันทึ ก ลงในสมุ ด
บันทึกตามค่าเริ่ มต้น Evernote จะบันทึกบันทึกลงในสมุดบันทึกที่มาพร้อมกับบัญชี ใหม่ของคุ ณ
สร้างสมุดบันทึกเพิ่มเติมเพื่อจัดระเบียบการบันทึกจากนั้นก็ตกแต่งเทมเพลตตามที่เลือกมาตามแบบ
ที่เราต้องการ
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2.4 โปรแกรม Evernote Sticky note
EverNote เป็ นโปรแกรมประยุกต์ที่ทาํ งานร่ วมกับบริ การออนไลน์เพื่อให้คุณสามารถจับ
ภาพจัดเก็บและซิ งค์ขอ้ มูลใด ๆ บนอุปกรณ์ต่างๆ
ยูทิลิต้ ี EverNote มีเวอร์ ชนั สําหรับระบบปฏิบตั ิการต่างๆ: Windows, Mac, iOS, Android,
Windows Mobile, WebOS และอื่น ๆ ช่วยให้คุณสามารถจับภาพและซิ งค์ขอ้ มูลที่คุณโยนจากข้อมูล
จากโน้ตไปยังรู ปภาพสื่ อหรื อรหัสผ่าน ข้อมูลทั้งหมดของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ในโปรแกรมและคุ ณ
สามารถจัดระเบียบข้อมูลในโน้ตบุค๊ ที่เรี ยกว่า "เช่นเดียวกับการใช้แท็กเพื่อจัดหมวดหมู่
การใช้ EverNote ทําได้ง่ายมาก โปรแกรมจะแสดงคําแนะนําสําหรับหน้าที่ ที่สําคัญที่ สุด
และได้รั บ การจัด ทํา เป็ นเอกสารไว้อ ย่ า งละเอี ย ด อิ น เตอร์ เ ฟซที่ น่ า รื่ น รมย์ใ น EverNote ด้ว ย
รู ปลักษณ์ท่ีดูสะดุดตาทําให้การใช้งานทําได้ง่ายขึ้น
ขณะนี้ เราสามารถเข้าถึงอินเทอร์ เน็ตได้จากทุกที่และบนอุปกรณ์หลายเครื่ องการมีขอ้ มูลที่
มีการซิ งค์ทุกครั้งที่คุณมีอยูเ่ ป็ นสิ่ งสําคัญ ถ้าคุณมี EverNote ติดตั้งอยูใ่ นอุปกรณ์ท้ งั หมดของคุ ณเช่น
คอมพิวเตอร์ เดสก์ท็อปแล็ปท็อปโทรศัพท์มือถือทั้งหมดจะใช้เวลาคือการเชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ตและ
กดปุ่ ม Synchronize จากเมนูเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีขอ้ มูลเดียวกันกับที่จดั เก็บไว้ท้งั หมด
EverNote เป็ นแอ็พพลิ เคชัน่ ที่มีแนวโน้มมากที่จะรวบรวมจัดเก็บและซิ งค์ขอ้ มูลประเภท
ต่างๆบนอุปกรณ์ท้งั หมดของคุณ
ตัวเลือกการเอ็กซ์ปอร์ ตใหม่โดยการรวมลิงก์หมายเหตุกบั ตัวเลื อกการเอ็กซ์พอร์ ต HTML
ของเราขณะนี้ เราอนุ ญาตให้คุณส่ งออกบันทึกย่อของคุณเป็ นหน้าเว็บแยกต่างหากพร้อมกับหน้า
สารบัญใน HTML เหมือนกับการส่ งออกบันทึกย่อของคุณเป็ นเว็บไซต์การแข่งขัน เมื่อต้องการทํา
เช่นนี้ ให้เลื อกบันทึกย่อที่คุณต้องการส่ งออกจากนั้นคลิ กขวาและเลื อกส่ งออกหมายเหตุ จากนั้น
เลือกตัวเลือก Export as Multiple Webpages การปรับปรุ งเพิม่ เติมลากและวาง: ลากและวางข้อความ
และรู ปภาพภายในโน้ตไปยังเดสก์ท็อปและบันทึกอื่น ๆ ปิ ดการใช้งานตัวอย่าง PDF: คลิ กขวาที่
ไฟล์ PDF เพื่อดูเป็ นไฟล์แนบแทน ตัวอย่าง
การเปลีย่ นแปลง
ตัวเลือกการเอ็กซ์ปอร์ ตใหม่โดยการรวมลิงก์หมายเหตุกบั ตัวเลื อกการเอ็กซ์พอร์ ต HTML
ของเราขณะนี้ เราอนุ ญาตให้คุณส่ งออกบันทึกย่อของคุณเป็ นหน้าเว็บแยกต่างหากพร้อมกับหน้า
สารบัญใน HTML เหมือนกับการส่ งออกบันทึกย่อของคุณเป็ นเว็บไซต์การแข่งขัน เมื่อต้องการทํา
เช่นนี้ ให้เลื อกบันทึกย่อที่คุณต้องการส่ งออกจากนั้นคลิ กขวาและเลื อกส่ งออกหมายเหตุ จากนั้น
เลือกตัวเลือก Export as Multiple Webpages การปรับปรุ งเพิ่มเติมลากและวาง: ลากและวางข้อความ
และรู ปภาพภายในโน้ตไปยังเดสก์ท็อปและบันทึกอื่น ๆ ปิ ดการใช้งานตัวอย่าง PDF: คลิ กขวาที่
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ไฟล์ PDF เพื่อดูเป็ นไฟล์แนบแทน ตัวอย่าง
(ที่มา :https://evernote.th.softonic.com/#tab-review)
2.5 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กลุ่ ม พัฒนาวิช าการสํา นักงานป้ องกันควบคุ ม โรคที่ 6 จัง หวัดชลบุ รี(2560) ศึ ก ษาเรื่ อง
โครงการจั ด ทํ า ปฏิ ทิ น ออนไลน์ ข องกลุ่ ม พั ฒ นาวิ ช าการ เป็ นการศึ ก ษาเชิ งพรรณนา
โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบที่ เหมาะสมในการบันทึกเวลาการปฏิ บตั ิงานของเจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาวิชาการ ซึ่ งได้ทาํ การเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1-13 มิถุนายน 2560 โดยใช้แบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการใช้ประโยชน์ของวิธีการบันทึก การปฏิ บตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่ในกลุ่มระหว่างวิธีปฏิทินออนไลน์และ วิธีกระดานไวท์บอร์ ด จากเจ้าหน้าที่ทุกคนในกลุ่ม
ในกลุ่ มรวม ทั้งหมด 30 คน แต่มีผูต้ อบแบบสอบถาม 28 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 93.3 พบว่า วิธีการ
บันทึกการปฏิ บตั ิงานปฏิ ทินออนไลน์มีระดับความพึงพอใจมากเท่ากับวิธีกระดานไวท์บอร์ ดใน
ประเด็นด้านความเป็ นปั จจุบนั ด้านการเข้าถึ งข้อมูลด้านความสะดวกในการใช้งานด้านประหยัด
เวลาและและงบประมาณและความพึงพอใจในภาพรวมแต่ในประเด็นด้านการดู และตรวจสอบ
ข้อมูลย้อนหลังและด้านการใช้ประโยชน์วิธีปฏิทินออนไลน์มีระดับ ความพึงพอใจมากส่ วนวิธี
กระดานไวท์บอร์ ดมีระดับความพึงพอใจปานกลาง
ข้ อเสนอแนะ
ปฏิทินออนไลน์เป็ นอีกหนึ่งรู ปแบบของการบันทึกการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ได้ดีท้ งั ใน
เรื่ องการจัดประชุ มและอบรม การไปราชการอื่ นนอกหน่ วยงาน รวมถึ งการลาของเจ้าหน้าที่ซ่ ึ ง
มีจุดเด่นคือการดูและตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังและด้านการใช้ประโยชน์รวมทั้งสามารถเพิ่มการเข้า
ถึงอีกหนึ่ งช่องทางโดยเชื่ อมต่อกับไลน์กลุ่มทําให้เพิ่มความสะดวกในการใช้งานและเพิ่มช่องทาง
การเข้าถึ งข้อมูลได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ ปฏิ ทินออนไลน์ยงั มี ป ระโยชน์อีกมากเช่ นปฏิ ทิ นกลุ่ ม
พัฒนาวิชาการเป็ นระบบออนไลน์ที่เจ้าหน้าที่กลุ่มทุกคนสามารถเข้าไปดูได้ตลอดเวลาทั้งในและ
นอกสํานักงานและหัวหน้าหรื อรักษาการกลุ่มสามารถมอบหมายงานไม่ซ้ าํ ซ้อนและบริ หารจัดการ
เจ้าหน้าที่ในการดําเนิ นงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสามารถกําหนดการวางแผนการดําเนิ นงาน
ของกลุ่ม เช่น การจัดประชุม เพื่อให้ไม่ซ้ าํ ซ้อนกับงานอื่นในกลุ่ม
(ที่มา :http://223.27.246.196/aca/attachments/article/63/fullpaper%20R2R.pdf)

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้ งั ของสถานประกอบการ

รู ปที่ 3.1 โลโก้บริ ษทั จี.เอ็ม.ทัวร์ แอนด์ทราเวล
(ที่มา : www.gmtour.com)
ชื่ อสถานประกอบการ
ทีต่ ้ งั สถานประกอบการ

โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์
เวลาทําการ

บริ ษทั จี.เอ็ม.ทัวร์ แอนด์ทราเวล
11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14
ห้องเลขที่ 1403 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
0-2838-1555
0-2838-1500-1
http://www.gmtour.com
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:00-18:00, เสาร์ อาทิตย์และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9:00-16:00
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3.2 รุ ปแบบลักษณะการให้ บริการ
- เป็ นตัวแทนจําหน่ายตัว๋ เครื่ องบินทุกสายการบินทั้งในและต่างประเทศทัว่ โลก
- รับจองโรงแรมและห้องพักต่างๆ ทัว่ โลก
- รับจองตัว๋ รถไฟทุกชนิดทั้งในประเทศไทย ญี่ปุ่น เกาหลี และยุโรป
- เป็ นตัวแทนจําหน่ายประกันการเดินทางในหลายประเทศทัว่ โลก
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
ผูจ้ ดั การ

แผนกตัว๋

แผนก

Agent Center และ

Marketing

แผนก Refund

แผนกบัญชี
และการเงิน

รู ปที่ 3.2 แผนผังบริ ษทั จี.เอ็ม.ทัวร์ แอนด์ทราเวล
(ที่มา: ผูจ้ ดั ทํา 2562)

แผนกฝ่ ายบุคคล
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3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย

รู ปที่ 3.3 นักศึกษาฝึ กงาน นางสาวพรพิมล จันทร์ อบ
(ที่มา: ผูจ้ ดั ทํา 2562)
ชื่ อนักศึกษา
นางสาวพรพิมล จันทร์ อบ
ตําแหน่ งงาน
แผนกจองตัว๋
รายละเอียดในการทํางาน
- การจองตัว๋ เครื่ องบิน
-โทรสอบถามราคาตัว๋ เครื่ องบิน
- ทํา INVIOCE
- ใส่ สมาชิก ROP ให้ลูกค้า
- ใส่ ชื่อลูกค้าที่จองตัว๋ เครื่ องบิน
- ทําเอกสารทัว่ ไป
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3.5 ชื่ อและตําแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา

รู ปที่ 3.6 พนักงานที่ปรึ กษา คุณขวัญชนก เผือกประพันธ์
(ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา 2562)
ชื่ อพนักงานทีป่ รึกษา
ตําแหน่ ง

คุณขวัญชนก เผือกประพันธ์
พนักงานแผนกจองตัว๋

3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 สิ งหาคม 2562
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
3.7.1 รวบรวมข้อมูลและศึกษาข้อมูล
รวบรวมข้อมูลและศึกษาข้อมูลการทําโครงงานและหัวข้อที่จะทําโครงงานปรึ กษากับ
อาจารย์ ที่ปรึ กษาและพนักงานที่ปรึ กษา
3.7.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลและปั ญหา
วิเคราะห์ขอ้ มูลและปั ญหาที่พบนําไปปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาพนักงานที่ปรึ กษาและนําไป
ปรับปรุ งแก้ไข
3.7.3 ดําเนินการออกแบบปฏิทินและโพสต์อิทโน้ต
ดําเนิ นการออกแบบปฏิทินและโพสต์อิทโน้ตให้ดูน่าสนใจและมีสีสันเพื่อดึงดูดใจให้ดูน่า
สนใจ
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3.7.4 สรุ ปและทํารู ปเล่มโครงงาน
รวบรวมข้อมูลและผลที่ได้จากการดําเนินโครงงาน มาทําการสรุ ปและเรี ยบเรี ยงให้ถูกต้อง
ตามหัวข้อของโครงงาน
3.7.5 นําเสนอโครงงาน
โดยจัด ทํา เอกสารเป็ นรู ป เล่ ม รายงานเรี ย งตามลํา ดับ ทั้ง 5 บท รวมถึ ง เอกสารอื่ น ๆ
พร้อมงานนําเสนอในรู ปแบบ Power point
ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการดําเนินงานของโครงงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

พ.ค.62

มิ.ย.62

1.รวบรวมข้อมูลและศึกษาข้อมูล
2.วิเคราะห์ขอ้ มูลและปั ญหา
3.ดําเนิ นการออกแบบปฏิทินและ
โพสต์อิทโน๊ต
4.สรุ ปและทํารู ปเล่มโครงงาน
5.นําเสนอโครงงาน
3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
อุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์
- เครื่ องคอมพิวเตอร์
- โทรศัพท์มือถือ
อุปกรณ์ซอฟต์แวร์
- โปรแกรม Microsoft Office word
- โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint
- โปรแกรม Evernote Sticky Note

ก.ค.62

ส.ค.62

ก.ย.62

บทที่ 4
ผลการปฏิบตั ิงานตามโครงงาน
การจัด ทํา โครงงานการสร้ า งปฏิ ทิ น และโพสต์ อิ ท โน๊ ต แบบดิ จิ ต อลให้ ก ับ บริ ษัท
จี.เอ็ม.ทัวร์ แอนด์ทราเวิล มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อเป็ นอีกหนึ่ งช่องทางในการเตือนความจําและการจด
บันทึกต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในการจดบันทึกสิ่ งสําคัญ
4.1 ขั้นตอนการออกแบบปฏิทนิ และโพสต์ อทิ โน๊ ต
ทําการศึกษาขั้นตอนการออกแบบปฏิทินและโพสต์อิทโน๊ตและการสร้างปฏิทินและโพสต์
อิทโน๊ต
4.1.1 ขั้นตอนแรกคิด Concept เกี่ยวกับปฏิทินและโพสต์อิทโน๊ตที่ตอ้ งการ
จะต้องออกแบบปฏิทินและโพสต์อิทโน๊ตให้ดูมีความสวยงามน่าสนใจและจะต้อง
มีพ้นื ที่ให้ใส่ รายละเอียดต่างๆได้ อย่างเพียงพอ และมีความเรี ยบง่าย
4.1.2 การออกแบบปฏิทินและโพสต์อิทโน๊ต
การออกแบบ ปฏิ ทิ นและโพสต์อิท โน๊ ตถื อว่า เป็ นองค์ป ระกอบหลัก ในระบบ
ปฎิทินและโพสต์อิทโน๊ตเพื่อจะสะดวกสําหรับการนัดหมายนัดประชุม การบันทึกข้อมูลต่างๆ เป็ น
แพลตฟอร์ มสากลที่ใครๆ ก็ใช้ได้ โดยทําการออกแบบออกมาเป็ นตารางรายสัปดาห์
4.1.3 ปฏิบตั ิการออกแบบปฏิทินและโพสต์อิทโน๊ตตาม Concept ที่ตอ้ งการ

รู ปที่ 4.1 โครงสร้างปฏิทินและโพสต์อิทโน๊ต
(ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา 2562)
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4.2 ขั้นตอนการผลิตปฏิทนิ และโพสต์ อทิ โน๊ ต
ค้นหาแบบจากอินเตอร์ เน็ตแบบคร่ าวๆก่อนพอเราเลือกเทมเพลตจากแกลเลอรี่ เทมเพลตใน
Evernote แล้ ว จากนั้ นเราก็ ท ํา การออกแบบตกแต่ ง เพิ่ ม เติ ม ในแบบที่ เ ราต้ อ งการ ใส่ สี สั น
ใส่ สติ้กเกอร์ แบบที่เราต้องการ ต่อไปทําการ Save โดยใช้ Evernote Desktop Clients เพื่อส่ งอีเมล์
หรื อ screenshot ฯซึ่ งมันรวดเร็ วและ Save ไปยัง Desktop
4.2.1 ปฏิทินและโพสต์อิทโน้ตบริ ษทั จี.เอ็ม.ทัวร์ แอนด์ทราเวล

รู ปที่ 4.2 ปฏิทินและโพสต์อิทโน้ตบริ ษทั จี.เอ็ม.ทัวร์ แอนด์ทราเวล
(ที่มา:ผูจ้ ดั ทํา 2562)
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4.3 ขั้นตอนการบันทึกปฏิทนิ และโพสต์ ไปยัง Desktop
4.3.1 ขั้นตอนการบันทึกโดยการแชร์เป็ นอีเมล์
Evernote Desktop Client สํ า หรั บ Windows และ Mac เพื่ อ ส่ งอี เ มล์ หรื อ
screenshot ซึ่ ง มันรวดเร็ วกว่าการเปิ ด Gmail ในเว็บ Browser

รู ปที่ 4.3 การบันทึกโดยการแชร์ เป็ นอีเมล์
(ที่มา : http://socialintegrated.com/evernote )
Evernote จะส่ งลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของโปรแกรม Evernote ในอีเมล์ ซึ่งสามารถทําได้
ทั้งบริ การฟรี และbussiness

รู ปที่ 4.4 การบันทึกโดยการแชร์ เป็ นอีเมล์
(ที่มา : http://socialintegrated.com/evernote)
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4.4 สรุ ปผลการปฏิบัติงาน
จากการศึ กษาโครงงาน ปฏิ ทินและโพสต์อิทโน๊ ตแบบดิ จิตอล บริ ษทั จี.เอ็ม.ทัวร์ แอนด์
ทราเวล เพื่อสนับสนุ นการทํางานของพนักงานบริ ษทั พบว่า ผูจ้ ดั ทําได้นาํ เสนอโครงงานให้กบั
บริ ษั ท จี .เอ็ ม .ทั ว ร์ แ อนทราเวล โดยโครงงานนี้ ออกแบบมาเพื่ อ ให้ ไ ด้ มี ก ารใช้ ง านจริ ง
ซึ่ งจะทําให้เกิดประโยชน์ในการจดบันทึกข้อมูลต่างๆ และความสะดวกรวดเร็ วในการทํางานและ
ได้จดั ทําโพสต์ อิทโน้ตแบบดิจิตอลไว้บนหน้าจอคอมคอมพิวเตอร์ เพื่อความรวดเร็ วสะดวกในการ
จดบันทึกข้อมูล
ข้ อเสนอจากผู้ใช้ งานจริง
1.โพสต์อิทโน้ตแบบดิจิตอลมีการแจ้งเตือนวันและเวลาในตารางที่ได้บนั ทึกไว้
2.โพสต์อิทโน้ตแบบดิจิตอลมีการแบ่งเป็ นแผนกการทํางาน เช่นแผนกตัว๋ แผนกฝ่ ายบุคคล
3.โพสต์อิทโน้ตแบบดิ จิตอลมีสีสันที่สวยงามทําให้แบ่งส่ วนข้อมูลได้ง่ายและทําให้จดจํา
ง่ายขึ้น

รู ปที่ 4.5 ปฏิทินและโพสต์อิทโน้ตบริ ษทั จี.เอ็ม.ทัวร์ แอนด์ทราเวล
(ที่มา:ผูจ้ ดั ทํา 2562)

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา
การปฏิบตั ิสหกิจศึกษาใน บริ ษทั จีเอ็มทัวร์ แอนด์ทราเวล ทําให้ทราบถึงขั้นตอนการทํางาน
ต่างๆของบริ ษทั ต้องมีทีมงานที่เชี่ยวชาญหลายแผนกครบถ้วนมีการทํางานกันเป็ นระบบเพือ่ เตรี ยม
ความพร้อมในการให้บริ การกับลูกค้าจากการปฏิบตั ิฝึกงานจริ งทําให้นกั ศึกษาได้รู้จกั ถึงการทํางาน
บริ การการให้ บ ริ การกับ ลู ก ค้า ตลอดการออกตั๋ว เครื่ องบิ น ให้ ลู ก ค้า ประทับ ใจ และมั่น ใจ
และกลับ มาใช้ บ ริ ก ารอี ก ทางบริ ษ ัท จะมี ก ารทํา โปรโมชั่น ต่ า งๆเพื่ อ เรี ย กลู ก ค้า ทั้ง ลดราคา
ออกตัว๋ โดนสารตั้งแต่50 บาทขึ้นไป หรื อแจกของสมมนาคุณให้กบั ลูกค้านอกจากการทํางานผูจ้ ดั ทํา
ได้เล็งเห็นว่าบริ ษทั ได้มีการติดต่อสื่ อสารทําธุ รกิจการทํางานทางโทรศัพท์และมีขอ้ มูลต่างๆที่สาํ คัญ
ที่จะต้องจดบันทึกบ่อยครั้งจึงมีการจัดทําโครงงานปฏิทินและโพสต์อิทโน้ตขึ้นมาเพื่อให้ประโยชน์
ให้กบั ทางบริ ษทั เพื่อความสะดวกต่อการจดบันทึก หรื อตารางการนัดหมายต่างๆ ผูจ้ ดั ทําจึงศึกษา
ขั้นตอนในการทําปฏิทินและโพสต์อิทโน้ต
หลังจากศึ กษาข้อมูลการทําปฏิ ทินและโพสต์อิทโน้ตจึงได้ทาํ การออกแบบปฏิ ทินและ
โพสต์อิท โน้ตด้วยชื่ อโครงการ DIGITAL CALENDAR AND POST IT FOR GM TOUR &
TRAVEL เป็ นการจัดทําปฏิทินและโพสต์อิทโน้ตแบบดิจิตอล เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการ
ทํางานให้กบั ริ ษทั จีเอ็มทัวร์ แอนด์ทราเวิล คณะผูจ้ ดั ทําได้นาํ เสนอโครงงานให้กบั บริ ษทั จีเอ็มทัวร์
แอนด์ทราเวิล โดยโครงการนี้ ออกแบบมาเพื่อให้ได้มีการใช้งานจริ ง ซึ่ งจะทําให้เกิดประโยชน์ใน
การจดบันทึกสิ่ งสําคัญการเตือนความจําโดยไม่ตอ้ งเขียนในกระดาษเพราะสามารถทําใส่ ไว้หน้าจอ
คอมพิวเตอร์ ได้และทําให้สะดวกมากยิง่ ขึ้น
5.2 ปัญหาและข้ อเสนอแนะของโครงการ
5.2.1 ข้อมูลในการจัดทําปฏิทินและโพสต์อิทโน๊ต มีข้ นั ตอนในการจัดทําหลายขั้นตอน
5.2.2. ปฏิ ทินและโพสต์อิทโน๊ต มีอีกมากมายหลายรู ปแบบที่สามารถทําการจดบันทึกข้อ
มูลได้ มีการใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย
5.2.3. โครงการนี้ เป็ นเพี ย งวิธี ก ารหนึ่ ง เพื่อเพิ่ม ความสะดวกและรวดเร็ วในการทํา งาน
ให้กบั บริ ษทั จีเอ็มทัวร์ แอนด์ทราเวิลทางเดียวเท่านั้น ยังมีหลายวิธีได้อีก

24

5.3 สรุ ปผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา
5.3.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
5.3.1.1 ได้เรี ยนรู ้ถึงระบบการทํางานต่างๆภายในบริ ษทั และได้ลงมือปฏิบตั ิงาน
จริ งได้ประสบการณ์ในการทํางาน
5.3.1.2 ได้รู้เรี ยนรู ้ระบบ Amadeus และโปรแกรมต่างๆในการจองตัว๋ เครื่ องบิน
5.3.1.3 ทําให้รู้จกั การทํางานกับผูอ้ ื่น การปรับตัวให้ทาํ งานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
5.3.1.4 ทําให้รู้จกั ความอดทนการตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบในการทํางาน
มากขึ้น
5.3.2 ปั ญหาของการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
5.3.2.1 ขาดการชํานาญในด้านชื่อเมืองต่างๆและชื่อย่อประเทศและสายการบิน
5.3.2.2 ยังขาดประสบการณ์ในการติดต่อสื่ อสารกับพนักงานของสายการบิน
5.3.3 ข้อเสนอแนะจากการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
5.3.3.1 นักศึกษาต้องศึกษา ราคาของสายการบินอยูต่ ลอดเวลา
5.3.3.2 การแก้ไ ขปั ญ หาต้อ งสอบถามการแก้ไ ขปั ญ หาจากพนัก งานที่ ป รึ ก ษา
เพราะพนักงานที่ปรึ กษามีประสบการณ์ในการทํางานสามารถให้คาํ แนะนําการแก้ไขป้ ญหาได้ดี
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ภาคผนวก ก
ภาพขณะปฏิบัติงาน
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รู ปภาพขณะปฏิบตั ิงานภายในบริ ษทั

ภาพขณะโทรติดต่อสอบถามซื้อน้ าหนักกระเป๋ าเพิ่มและที่นง่ั เพิ่ม

ภาพขณะทาการจองตัว๋ เครื่ องบินในโปรแกรม Amadeus
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ภาพขณะทาการออกตัว๋ ใน Ticket vendor , Air Asia, Nok Air

ภาพขณะทา Invoice ตัว๋ ในเว็บไซต์บริ ษทั กับ ใน NAV.
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ภาพขณะดูตว๋ั Schedule Chang และปริ้ นตัว๋ ออกมาเพื่อทาการตรวจสอบ

ภาพขณะอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงานมาตรวจเยีย่ มที่บริ ษทั
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ภาคผนวก ข
แบบสั มภาษณ์ ความคิดเห็นของพนักงานทีป่ รึกษา
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แบบสั มภาษณ์ ความถึงพอใจทีพ่ เี่ ลีย้ งทีป่ รึกษา
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ โครงงานปฏิ ทิ น และโพสต์ อิ ท โน้ ต แบบดิ จิ ต อลเพื่ อ บริ ษัท
จี.เอ็ม.ทัวร์ แอนด์ทราเวล มีประโยชน์ต่อการอานวยความสะดวกในการติดต่อสื่ อสารกับลูกค้าผ่าน
ทางแอพพลิเคชัน่ ต่าง ๆ โครงงานนี้สามารถช่วยลดการใช้พลังงานและลดต้นทุนการใช้กระดาษให้
กับบริ ษทั ได้เป็ นอย่างดี

ลงชื่อ
.................................................
(คุณนฤมล ธะดวงศร)
7 ตุลาคม 2562
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ภาคผนวก ค
บทความวิชาการ
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ภาคผนวก ง
โปสเตอร์
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ภาคผนวก จ
บันทึกการปฏิบัติงาน
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ภาคผนวก ฉ
ประวัติผู้จัดทา

ประวัติผู้จัดทํา

ชื่อ-นามสกุล
รหัสนักศึกษา
คณะ
ที่อยูป่ ั จจุบนั
วัน/เดือน/ปี เกิด :
เบอร์ ติดต่อ :
E-mail :
ปริ ญญาตรี :
ผลงานที่ทาํ :

: นางสาวพรพิมล จันทร์ อบ
: 5804400095
: ศิลปศาสตร์
: 29/207 กาญจนาภิเษก005/1 แขวงหลักสอง เขตบางแค
กรุ งเทพมหานคร 10160
9 พฤศจิกายน 2539
063-2157035
fonppm1567@hotmail.com
คณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยสยาม
ปฏิทินและโพสต์อิทโน้ตแบบดิจิตอลให้กบั
บริ ษทั จี.เอ็ม.ทัวร์ แอนด์ทราเวล

