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ใหส้ัมภาษณ์มีดงัน้ี เช่น ภาษาในการใชง้าน ความเหมาะสมในการใชง้าน ลกัษณะและปริมาณ
รูปร่างของสติกเกอร์ไลน์ 

 ผลการสัมภาษณ์พบวา่ คิดเป็นร้อยละ 70% ส่วนใหญ่ใหค้วามเห็นวา่ภาษาท่ีใชมี้ความ
เหมาะสม ตวัสติกเกอร์ไลน์มีสีสัน การใชส้ติกเกอร์ไลน์สามารถทดแทนการพิมพไ์ด ้สามารถใชใ้น
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Abstract 

 This project aimed to create Line stickers for the Human Resource department for Royal 
Ochid Sheraton to communicate within the organization instead of typing. Misspelling can 
change meanings because of a rush hour during sending messages. The author decided to create 
Human Resource Line Stickers to facilitate on Line conversation. The interviewees were HR 
staff. The interview questions were language, appropriate use, and the appearance and quantity of 
the sticker. 

 The interview showed that 70 percent of the interviewees commented that the language 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
  ทุกธุรกิจในปัจจุบนัจ ำเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยเีพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำน 
ในส่วนขององค์กรท่ีมีกำรติดต่องำนกันตลอดเวลำแอปพลิเคชั่น Line มีส่วนร่วมในกำร
ติดต่อส่ือสำรระหว่ำงพนกังำน เพื่อใหก้ำรท ำงำนภำยในองคก์รท่ีมีบุคคลำกรจ ำนวนมำกท ำใหก้ำร
ส่ือสำรหรือกำรกระจำยงำนต่ำงๆได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมสะดวกรวดเร็วข้ึนเม่ือใช้
แอปพลิเคชัน่ ไลน์ (Line) สำมำรถติดต่อส่ือสำรกนัไดม้ำกกว่ำค  ำพูด เช่น กำรส่งสติกเกอร์ท่ีเป็น
ค ำพดู กำรส่งรูปภำพ เป็นตน้          
จำกกำรเขำ้รับปฏิบติังำน ณ โรงแรมรอยลั ออคิด เชอรำตนั ผูจ้ ัดท ำได้ปฏิบติังำนในต ำแหน่ง
นกัศึกษำฝึกงำน แผนกทรัพยำกรบุคคล (Human Resources) ในปัจจุบนัจะสังเกตไดว้่ำกำรพูดคุย
หรือกำรติดต่อส่ือสำรไม่ไดมี้แค่กำรคุยผ่ำนทำงโทรศพัทเ์พียงอย่ำงเดียว เทคโนโลยีต่ำงๆเขำ้มำมี
บทบำทในชีวิตประจ ำวนัเรำมำกข้ึนผูค้นสำมำรถติดต่อส่ือสำรกนัไดง่้ำยข้ึนและแอปพลิเคชัน่ท่ีใน
ปัจจุบนัใชก้นัอยำ่งแพร่หลำยคือแอปพลิเคชัน่ ไลน์ “Line” ซ่ึงเป็นแอปพลิเคชัน่ท่ีท ำให้กำรพูดคุย
หรือกำรมอบหมำยงำนไดส้ะดวกและง่ำยข้ึน เพรำะไม่จ ำเป็นท่ีจะตอ้งพิมพคุ์ยกนัไดอ้ย่ำงเดียวแต่
สำมำรถส่งสติกเกอร์แทนค ำพดูได ้ 

 จำกท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ ทำงผูจ้ดัท ำโครงกำรไดมี้แนวคิดในกำรท ำ สติกเกอร์ไลน์ช่ือวำ่ “สติก
เกอร์ไลน์แผนกทรัพยำกรบุคคล” ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพำะให้กบั แผนกทรัพยำกรบุคคลของทำง
โรงแรมรอยลัออคิด เชอรำตนั ทำงผูจ้ดัท ำเลง็เห็นว่ำสติกเกอร์ไลน์นั้นสำมำรถส่ือสำรหรือแจกแจง
งำนไดส้ะดวกและรวดเร็วข้ึน เพรำะบำงขณะท่ีทุกคนในแผนกก ำลงัยุง่อยูก่บักำรท ำงำนในช่วงเวลำ
เร่งด่วนและตอ้งกำรกระจำยงำนหรือบอกกล่ำวใหก้ลุ่มแผนกอ่ืนๆและพนกังำนใหรั้บทรำบในเวลำ
เดียวกนั ลดปัญหำกำรพิมพค์  ำท่ีผิด ในกำรสนทนำจะท ำให้เกิดควำมคิดเห็นในทำงลบได ้สำมำรถ
กดส่งตวัสติกเกอร์ไลน์ท่ีตอ้งกำรจะส่ือสำรเพียงคร้ังเดียวโดยท่ีกลุ่มพนกังำนกลุ่มใหญ่ในท่ีท ำงำน
สำมำรถรับรู้ถึงขอ้มูลท่ีทำงเรำตอ้งกำรส่ือสำรได ้  
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
1.2.1 สร้ำงช่องทำงท่ีท ำใหก้ำรส่ือสำรไดใ้นกำรใชเ้ทคโนโลย ี
1.2.2 เพื่อใชส่ื้อสำรภำยในองคก์รในแผนกทรัพยำกรบุคคล 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ขอบเขตดำ้นเวลำ : ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภำคม 2561 ถึง 31 สิงหำคม 2561 
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1.3.2  ขอบเขตดำ้นประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่ง : พนกังำนในแผนกทรัพยำกรบุคคล  

1.3.3     โรงแรมรอยลั ออคิด เชอรำตนั แผนกทรัพยำกรบุคคล  

1.3.4  กำรใชเ้ทคโนโลยใีนปัจจุบนั 

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ  

1.4.1  โรงแรมมีโปรแกรมท่ีสำมำรถส่ือสำรภำยใน 

1.4.2  สติกเกอร์ไลน์ทรัพยำกรบุคคลท่ีใชจ้ะไม่มีวนัหมดอำย ุสำมำรถใชง้ำนไดร้ะยะยำว 

1.4.3  ท ำใหเ้พิ่มช่องทำงกำรส่ือสำร 
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บทที ่2 

ทบทวนเอกสารและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาท าวิจยัเร่ือง “สติกเกอร์ไลน์ทรัพยากรบุคคล” ผูจ้  าท าไดก้ารท าการศึกษาคน
ควา้จากทฤษฎีของงานวิจยัท่ีเก่ียวของกบั สติกเกอร์ไลน์ทรัพยากรบุคคล ดงัน้ี 

2.1 ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบั Application Line 

2.2 ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบั Adobe Illustrator 

2.3 ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัทรัพยากรบุคคล 

2.1 ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบั Application Line 

Aripfan (2015) ไลน์ (LINE) เกิดข้ึนภายหลงัจากตลาดโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสมาร์ทโฟน
เติบโตอย่างรวดเร็วใน ทัว่ทุกมุมโลก จนท าให้ NAVER Japan ซ่ึงเป็นทีมพฒันาเก่ียวกบัการ
ใหบ้ริการการคน้หาขอ้มูล (search engine) เกมแพลตฟอร์ม และ portal เวบ็ไซตข์องญ่ีปุ่นตอ้งหนั
มาสนใจตลาดแอพพลิเคชัน่ของ โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสมาร์ทโฟน ทีมงานไดเ้ร่ิมท าการวิจยัและหา
ขอ้มูลช่วงเดือนมกราคม ปีพ.ศ. 2554 เพื่อเขา้ใจถึงส่ิงส าคญัในการส่ือสารของผูใ้ช้ในยุค
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสมาร์ทโฟน ว่าควรไดรั้บการพฒันา และใหบ้ริการอยา่งไร เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้แต่ในระหว่างท่ีท าการคน้หาขอ้มูลอยูน่ั้น ได ้ เกิดเหตุการณ์แผน่ดินไหวในเดือน
มีนาคม ปี 2554 สร้างความเสียหาย จนท าใหก้ารส่ือสารผา่นสายใน รูปแบบดั้งเดิมขดัขอ้ง แต่ผูค้น
ยงัคงติดต่อส่ือสารกนัผ่านทางอินเทอร์เน็ตได ้ท าให้เล็งเห็นถึงความส าคญั ของการส่ือสารผ่าน
อินเทอร์เน็ต และการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตก็ไดเ้ปล่ียนแปลงไป รวมไปถึงการ ใหบ้ริการ ซ่ึงเดิม
เป็นการให้บริการแบบค่อนขา้งเปิด ท่ีมีจุดประสงคเ์พื่อการหาเพื่อนใหม่ แต่หลงัจาก เหตุการณ์
แผน่ดินไหว ท าให ้NAVER Japan ไดบ้ทสรุปวา่จริงๆแลว้ สงัคมตอ้งการการใหบ้ริการแบบปิด คือ
ส าหรับเพื่อการส่ือสารกบัคนใกลชิ้ด คนท่ีเรารัก ซ่ึงรวมถึงเพื่อน ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และ
บุคคลท่ี เก่ียวขอ้งต่าง ๆ เป็นตน้ ท าใหก้ารคิดคน้ไลน์ ไดเ้ร่ิมข้ึนในเดือนเมษายน ปีพ.ศ. 2554 และ
เน่ืองจาก เหตุการณ์แผน่ดินไหวในญ่ีปุ่นนั้นเกิดข้ึนอยูเ่ป็นประจ าท าให้ NAVER Japan ตอ้งการ
มอบบริการใหม่ตวั น้ีให้แก่ผูใ้ชโ้ดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้เพียงช่วงเวลาแค่ 1.5 เดือน NAVER 
Japan จึงเปิดตวัการให้บริการ ไลน์ก่อนท่ีจะพฒันาความสามารถอย่างต่อเน่ืองและจริงจงั 
ปัจจุบนัไลน์ไดม้อบนวตักรรมเพื่อการส่ือสาร ทั้งในรูปแบบของสต๊ิกเกอร์(Sticker) จนถึงเกมและ
ลกัษณะการท างานอีกมากมาย  
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คุณสมบัติของ LINE Application มีดังนี ้LINE(2015)  

1. สามารถใชไ้ดบ้นทุกระบบปฏิบติัการของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสมาร์ทโฟน (Smart Phone) 
ไดแ้ก่ iOS, Android, Windows Phone, Blackberry และแทบ็เลต็(Tablet)ไดแ้ก่ iOS, Andriod 
รวมถึงพีซี(PC) ไดแ้ก่ Windows, Mac OS  

2. การเพิ่มเพื่อน (Add Friend) สามารถเพิ่มเพื่อนได้หลายวิธี ได้แก่ หมายเลข 
โทรศพัทมื์อถือในสมุดบญัชีรายช่ือ สแกนคิวอาร์โคท (QR Code) ไลน์ไอดี (ID LINE) และการ
เขยา่ (Shake it)โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนพร้อมกนั  

3. การส่งขอ้ความฟรี(Free Messaging) สามารถส่งขอ้ความในรูปแบบ ขอ้ความตวัอกัษร 
ขอ้ความเสียง รูปภาพ วิดีโอ ไฟลเ์สียง (File) ลิงก(์Link) ถึงกนัไดฟ้รี ตามเวลาจริง 

 4. การโทรแบบเสียงและแบบเห็นหนา้ (Free Voice & Video Calls) สามารถโทรแบบ 
เสียงและแบบเห็นหนา้ ทั้งในประเทศและระหวา่งประเทศฟรี ตามเวลาจริง  

5. ไลน์สติกเกอร์ ขอ้ความภาพตวัการ์ตูน หรือสติกเกอร์การ์ตูน เป็นสัญลกัษณ์แสดง 
อารมณ์และความรู้สึก กิริยาท่าทางต่าง ๆ มีทั้งสต๊ิกเกอร์แบบเคล่ือนไหว (Animated Stickers) และ 
สต๊ิกเกอร์แบบมีเสียง (Sticker Featuring Sound)  

6. ไทมไ์ลน์เป็นพื้นท่ีการแบ่งปัน รูปภาพ วิดีโอ ขอ้ความและแสดงความคิดเห็น เป็นตน้ 

 7. กลุ่ม รองรับสมาชิกในหอ้งสนทนากลุ่มไดสู้งสุด 200 คน 

 

 LINE คือ แอพพลิเคชัน่ส่งขอ้ความท่ีถือก าเนิดข้ึนจากเหตุการณ์แผน่ดินไหวคร้ังใหญ่ใน
ประเทศญ่ีปุ่น เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 ไดเ้ร่ิมให้บริการในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 ดว้ย
ความคิดท่ีว่า ผูค้นทัว่โลกต่างตอ้งการวิธีการส่ือสาร เพื่อสานความสัมพนัธ์กบัคนใกลชิ้ดไม่ว่าจะ
เป็นสมาชิกในครอบครัว มิตรสหาย หรือคนรัก และสร้างความผกูพนัใหแ้น่นแฟ้นยิง่ข้ึน 
 LINE เร่ิมให้บริการในประเทศญ่ีปุ่น และขยายการให้บริการอย่างรวดเร็วไปในภูมิภาค
เอเชียเป็นหลกั จนปัจจุบนัเราเติบโตเป็นโซเช่ียลแพลตฟอร์มท่ีมีผูใ้ชบ้ริการกว่าหลายร้อยลา้นคน
ทัว่โลก 
 
 ศุภศิลป์กุลจิตตเ์จือวงศ์ ( 2556) แอปพลิเคชัน่ไลน์ (LINE) เป็นแอปพลิเคชัน่ส าหรับการ
สนทนาบนอุปกรณ์การส่ือสารรูปแบบ สมาร์ทโฟน (Smart Phone) แต่ในปัจจุบนัสามารถใชง้าน
ผา่นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop) และ แทบ็เลต็ (Tablet) ไดด้ว้ย โดยผูใ้ชส้ามารถส่ือสารดว้ยการ
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พิมพข์อ้ความจากอุปกรณ์การส่ือสาร เคร่ืองหน่ึงไปสู่อีกเคร่ืองหน่ึง จุดเด่นท่ีท าให้แอปพลิเคชัน่
ไลน์แตกต่างกบัแอปพลิเคชัน่ส าหรับการ สนทนารูปแบบอ่ืน คือ รูปแบบของสติกเกอร์(Sticker) ท่ี
แสดงอารมณ์และความรู้สึกของผูใ้ช้ท่ี หลากหลายเช่นสติกเกอร์แสดงความรู้สึกขั้นพื้นฐาน 
สต๊ิกเกอร์ตามเทศกาลและวนัส าคญั สติกเกอร์ ของตราสินคา้ต่าง ๆ และสต๊ิกเกอร์การ์ตูนท่ีมี
ช่ือเสียง เป็นตน้ นอกจากน้ีเม่ือผูใ้ชต้อ้งการพื้นท่ีส าหรับ สมาชิกท่ีคุน้เคยกนัโดยเฉพาะจะสามารถ
สร้างกลุ่มเฉพาะ (Group Communication) ส าหรับการ สนทนาท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัระหว่างบุคคล
หลายบุคคลใหส้ามารถเช่ือมต่อและส่ือสารกนัภายในกลุ่ม ไดแ้ละลกัษณะเฉพาะอีกประการหน่ึงท่ี
เพิ่มความโดดเด่นของแอปพลิเคชัน่ไลน์คือ ความสามารถใน การสนทนาดว้ยเสียงผา่นไลน์(Voice 
Call) เสมือนการพูดคุยทางโทรศพัทไ์ปยงัสมาชิกบนเครือข่าย โดยไม่เสียค่าบริการขณะสนทนา 
ถึงแมว้า่ปลายทางของคู่สนทนานั้นจะอยูไ่กลถึงต่างประเทศ โดย ผูใ้ชส้ามารถสนทนาดว้ยเสียงผา่น 
Voice Call จากอุปกรณ์ส่ือสารเคร่ืองหน่ึงไปสู่เคร่ืองหน่ึงไดโ้ดยไม่ เสียค่าใชจ่้ายใด ๆ เพิ่มเติม
นอกจากค่าบริการอินเทอร์เน็ต ดว้ยลกัษณะของแอปพลิเคชัน่ไลน์ดงัท่ีได ้ กล่าวมาขา้งตน้ ท าให้
ผูใ้ชส้มาร์ทโฟนเป็นจ านวนมากต่างดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ไลน์มาไวใ้นเคร่ือง เพื่อใชง้านตาม
วตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนั รวมถึงหน่วยงานหรือองคก์รต่าง ๆ ต่างใชช่้องทางไลน์ใน การส่ือสาร
ไปยงัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างธุรกิจ  
 
 พรพิมล บูรณเบญญา และเพญ็จิรา คนัธวงศ ์(2557) กล่าวว่า แอปพลิเคชัน่ไลน์หมายถึง 
โปรแกรมแชทท่ีสามารถใช้งานได้ทั้งบนโทรศพัท์มือถือท่ีมีระบบปฏิบติัการiOS, Android, 
Windows Phone และสามารถใชง้านไดบ้นคอมพิวเตอร์PC และ Mac สามารถใชส้นทนา (Chat) 
ฟรีคอล (Free Call) วิดีโอคอล (Video Call) ส่งรูปภาพ ส่งสต๊ิกเกอร์และตั้งค่าการสนทนาเป็นกลุ่ม 
เป็นตน้  
 
 โซเช่ียลเน็ตเวิร์คไลน์ (2558) กล่าวว่า แอปพลิเคชัน่ไลน์เป็นแอพพลิเคชัน่ท่ีให้บริการ 
Messaging รวมกบั Voice Over IP ท าให้ผูใ้ชส้ามารถสร้างกลุ่มสนทนา ส่งขอ้ความ ภาพ คลิป
วิดีโอ หรือจะพูดคุยโทรศพัทแ์บบเสียงก็ได ้โดยขอ้มูลท่ีถูกส่งข้ึนไปนั้นฟรีทั้งหมด ทั้งน้ีสามารถ
ใชไ้ดท้ั้งใน ระบบปฏิบติัการ iOS, Android, Windows Phone, PC และ BlackBerry 
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ภาพท่ี 2.1 Application Line 

ท่ีมา : https://itunes.apple.com/th/app/line/id443904275?l=th&mt=8 

ศุภศิลป์ กลุจิตต์เจือวงศ์ (2556) กล่าวถึง ข้อดีและข้อจ ากดัในตัวแอพพลเิคช่ันไลน์  

1) มีอุปกรณ์รองรับท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์และแทบ็เลต็ต่าง ๆ ท าให ้
ผูใ้ชส้ามารถซ้ือและเลือกไดต้ามขนาด ระบบปฏิบติัการ และความชอบส่วนตวั  

2) มีความเป็นส่วนตวั เม่ือผูใ้ชมี้จ านวนเพื่อนในไลน์มากข้ึน ผูใ้ชส้ามารถเลือกรับหรือ
ปฏิเสธ ขอ้ความดว้ยการไม่โตต้อบ โดยไลน์จะแจง้เตือนเพื่อให้ผูใ้ชท้ราบว่ามีขอ้ความส่งมา เม่ือ
ผูใ้ชไ้ม่โตต้อบ จะไม่มีผลใด ๆ นอกจากจ านวนการแจง้เตือนท่ีเพิ่มข้ึน โดยผูใ้ชส้ามารถเลือกการ
ปิดหรือยกเลิกการ ปิดไดต้ามตอ้งการ  

3) สามารถสนบัสนุนทางดา้นธุรกิจ เจา้ของสินคา้หรือบริการสามารถประยกุตใ์ชส้ต๊ิกเกอร์ 
ของไลน์กบับญัชีไลน์ท่ีเป็นทางการ (Official LINE) ของบุคคลหรือองคก์รท่ีมีช่ือเสียงท่ีไดข้ึ้น
ทะเบียน ไวก้บัไลน์ ซ่ึงเป็นทางเลือกหน่ึงของตราสินคา้ในการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย  

4) ช่วยเพิ่มสีสันและความมีชีวิตชีวาให้กบัการสนทนา ดว้ยลกัษณะเฉพาะของไลน์ท่ี
สามารถ ส่ือสารไดห้ลากหลายรูปแบบ เช่นขอ้ความ คลิปวิดีโอ คลิปเสียง โปสเตอร์รูปภาพ เกม 
ตราสินคา้ และสต๊ิกเกอร์เป็นตน้ อีกทั้งผูส่้งสารยงัสามารถเลือกรูปแบบของสารให้เหมาะสมกบั
รูปแบบของการ ส่ือสารในลกัษณะต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน  

5) มีความใหม่และทนัสมยัอยู่เสมอ เน่ืองดว้ยแอพพลิเคชัน่ไลน์ตอ้งเช่ือมต่อกบัระบบ 
อินเทอร์เน็ตตลอดเวลา โดยในระบบจะมีการตั้งค่าการแจง้เตือนใหแ้อพพลิเคชัน่มีรุ่น (Version) ท่ี 
ทนัสมยัอยูเ่สมอ ผูใ้ชจึ้งสามารถตั้งค่าติดตามการแจง้เตือนเพื่อปรับปรุงแอพพลิเคชัน่ (Update) ตาม 
การพฒันาระบบของผูผ้ลิตไดต้ลอดเวลา  

https://itunes.apple.com/th/app/line/id443904275?l=th&mt=8
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6) ประหยดัค่าใชจ่้ายในการสนทนาทางโทรศพัทโ์ดยเฉพาะการสนทนาขา้มประเทศท่ีตอ้ง 
เสียค่าใชจ่้ายดว้ยระบบของ Voice Call หรือการสนทนาดว้ยเสียงผา่นไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ความเร็วสูง ท าใหไ้ม่เสียค่าใชจ่้ายนอกจากค่าบริการอินเทอร์เน็ต  

7) สามารถประยกุตใ์ชก้บัการท างาน ดว้ยประสิทธิภาพของไลน์ท่ีสามารถรองรับแฟ้มงาน
ท่ี หลากหลายนามสกุล ท าให้ผูใ้ชส้ามารถประยุกตใ์ชก้บัการท างานโดยการรับ-ส่งแฟ้มงานท่ีมี
นามสกุล ต่างๆตามท่ีไลน์รองรับ (มีลกัษณะคลา้ยการรับ-ส่งอีเมล)์ จากนั้นผูรั้บสามารถเปิดอ่าน ส่ง
ต่อ หรือ พิมพอ์อกมาไดท้นัทีช่วยสร้างความสะดวกสบายและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานมาก
ข้ึน 8) เปิดโอกาสใหผู้ใ้ชไ้ดส้ร้างสรรคง์านจากการบนัทึกภาพและวิดีโอ พร้อมกบัการน าเสนอ และ
ร่วมแบ่งปัน (Share) ใหก้บักลุ่มเพื่อน ดว้ยวิธีการสร้างอลับั้มภาพ (Create Album) ส าหรับ ภาพน่ิง 
และการตดัต่อวิดีโอ (Snap Movie) ส าหรับภาพเคล่ือนไหว ซ่ึงสามารถใชไ้ดใ้นโอกาสต่าง ๆ เช่น 
ข่าว อวยพรวนัเกิด และเทศกาลต่าง ๆ เป็นตน้ 

ประโยชน์ของ Application Line (ศุภศิลป์ กลุจิตตเ์จือวงศ,์ 2556)  

1. Stickers Line 

มีสติกเกอร์รูปแบบการ์ตูนท่ีช่วยเพิ่มการสนทนาให้ชัดเจนข้ึน โดยสติกเกอร์รูปแบบ 
การ์ตูนของไลน์จะช่วยสนับสนุนขอ้ความระหว่างคู่ส่ือสารให้ชดัเจนมากข้ึน เพราะขอ้ความไม่
สามารถ อธิบายไดด้ว้ยน ้ าเสียง ท าให้ไม่ทราบอารมณ์ผา่นน ้ าเสียงของคู่สนทนา สติกเกอร์จึงเป็น
สัญลกัษณ์ใน การแสดงออกแทนอารมณ์และความรู้สึกของคู่ส่ือสาร อีกทั้งรูปแบบของสติกเกอร์ยงั
ถ่ายทอด บุคลิกภาพต่าง ๆ ผา่นตวัการ์ตูน เช่น การแสดงความเสียใจ ดีใจ ข  าขนั และบุคลิกอ่ืน ๆ 
ท าใหก้าร ส่ือสารมีสีสันและชีวิตชีวามากข้ึน   

 

 

 

 

       ภาพท่ี 2.2 ตวัอยา่งสติกเกอร์ไลน์ 

  ท่ีมา : https://line.kapook.com/view64457.html 
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2. Free Voice Calls 

สามารถสนทนาดว้ยเสียงผา่นไลน์(Voice Call) ลกัษณะเฉพาะอีกประการหน่ึงท่ีเพิ่ม ความ
โดดเด่นของไลน์คือ ความสามารถในการสนทนาผ่านไลน์เสมือนการพูดคุยทางโทรศพัท์ไปยงั 
สมาชิกบนเครือข่ายไลน์โดยไม่เสียค่าบริการขณะสนทนา ถึงแมว้า่ปลายทางของคู่สนทนานั้นจะอยู ่
ไกลถึงต่างประเทศ โดยผูใ้ชไ้ลน์สามารถสนทนาดว้ยเสียงผา่น Voice Call จากสมาร์ทโฟนไปยงั 
สมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนไปยงัคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ไปยงัคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่เสีย
ค่าใชจ่้าย ใด ๆ เพิ่มเติมนอกจากค่าบริการอินเทอร์เน็ต      

 

 

 

 

               

    ภาพท่ี 2.3 ตวัอยา่งการโทรดว้ย Application Line 

                           ท่ีมา : https://line.kapook.com/view64457.html 

3. Send Video & Voice Message 

การส่ือสารผ่านทางขอ้ความ ในแอปพลิเคชั่น ไลน์ (Line) นั้นสามารถส่ือสารทั้งแบบ
รายบุคคลและการสนทนาแบบกลุ่ม โดยการส่ือสารนั้น สามารถส่ง รูปภาพ วีดีโอ ขอ้ความเสียง 
ถ่ายรูป ถ่ายคลิปวีดีโอสั้นๆ หรือการส่งไฟลง์านต่างๆไดอี้กดว้ย และจุดเด่นของการสนทนาและ
สีสันในการส่ือสารของแอปพลิเคชัน่ ไลน์ (Line) นั้นคือ สติกเกอร์ไลน์นบัไดว้่าเป็นการส่ือสารท่ี
แตกต่างจากแอปพลิเคชัน่อ่ืนๆและก าลงัเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั  

 4. Files Support 

 รองรับไฟลข์อ้มูลไดห้ลากหลาย (Files Support) ในกล่องสนทนาของไลน์นอกจากการ ส่ง
ขอ้ความสนทนาเป็นตวัอกัษร ภาพ หรือสต๊ิกเกอร์แลว้ ผูใ้ช้ยงัสามารถส่งแฟ้มงานเอกสารใน 
รูปแบบของนามสกุลไฟลต่์าง ๆ ไดมี้ลกัษณะคลา้ยกบัการรับ-ส่งอีเมล จากผูส่้งไปยงัผูรั้บโดยตรง 
ซ่ึงไฟลท่ี์สามารถใชง้านร่วมกบัไลน์นั้น เช่น .pdf .ppt .doc และ .jpeg เป็นตน้ 
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5. Line Timeline 

 

 

 

 

 

 

 

                                          ภาพท่ี 2.4 Timeline 

  ท่ีมา : https://line.kapook.com/view64457.html 

สามารถสร้างไทมไ์ลน์ได ้(Timeline) เช่นเดียวกบัสังคมออนไลน์อ่ืน ๆ อยา่งเฟสบุ๊ค (Facebook) 
และทวิตเตอร์(Twitter) โดยผูใ้ชส้ามารถโพสตข์อ้ความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอบนหนา้ ไทมไ์ลน์
ของตนเองไดต้ามความตอ้งการ  

6. Add  Friends and Contacts 

การเพิ่มเพื่อน (Add Friend) สามารถเพิ่มเพื่อนไดห้ลายวิธี ไดแ้ก่ หมายเลข โทรศพัทมื์อถือ
ในสมุดบญัชีรายช่ือ สแกนคิวอาร์โคท (QR Code) ไลน์ไอดี (ID LINE) และการเขยา่ (Shake it)
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนพร้อมกนั สามารถเลือกปิดกั้นการสนทนาได(้Block) เม่ือผูรั้บสารไม่
มีความประสงคท่ี์จะรับสารนั้น อีกต่อไป หรือขอ้ความท่ีส่งมานั้นรบกวนให้กบัผูรั้บสาร โดยผูรั้บ
สารสามารถเลือกปิดการสนทนากบัผู ้ส่งสารรายนั้นไดอ้ยา่งเฉพาะเจาะจง 

7. Multi-media 

สามารถส่งรูปแบบสารไดห้ลากหลาย (Multi-media) ลกัษณะเฉพาะของไลน์สามารถส่ง 
สารท่ีมีรูปแบบหลากหลายแตกต่างกนั โดยผูส่้งสารสามารถเลือกสรรสารให้เหมาะสมกบัรูปแบบ
และ กลุ่มเป้าหมายในการส่ือสารไดเ้ช่น ขอ้ความ รูปภาพ โปสเตอร์การส่งลิงคเ์พื่อเช่ือมต่อเวบ็ไซต์
จาก ภายนอก คลิปวิดีโอ รายการสินคา้ สต๊ิกเกอร์ตราสินคา้ และขอ้ความเสียง เป็นตน้ 
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2.2 ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบั Adobe Illustrator 

 ประวัติความเป็นมาของ illustrator 

 เกศทิพย ์มนตรีพิลา (2556) Adobe Illustrator เป็นโปรแกรมวาดภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์ 
ซ่ึงพฒันาโดยบริษทั Adobe System รุ่นแรก จดัท าข้ึนในปี ค.ศ. 1986 เพื่อใชง้านกบัเคร่ืองแมคอิน
ทอช และไดพ้ฒันารุ่นท่ี 2 ออกมาให้ใชง้านไดก้บัวินโดวส์ ซ่ึงไดรั้บความพึงพอใจ และ การตอบ
รับท่ีดีจากผูใ้ชเ้ป็นจ านวนมากจนปัจจุบนัไดพ้ฒันาออกมาจนถึงรุ่นท่ี 13 และไดร้วบรวมเขา้ไป
เป็น 1 ในโปรแกรมชุด Adobe Creative Suite 3 (CS3) 

Illustrator คืออะไร และท าอะไรได้บ้าง 

          โปรแกรมพื้นฐานท่ีนักออกแบบทุกคนต้องเรียนรู้ในการสร้างงานกราฟิกมี 2 ชนิด คือ
โปรแกรมประเภทวาดภาพ และโปรแกรมประเภทตกแต่งภาพ 

          Illustrator คือ โปรแกรมท่ีใชใ้นการวาดภาพ โดยจะสร้างภาพท่ีมีลกัษณะเป็นลายเส้น หรือท่ี
เรียกว่า Vector Graphic จดัเป็นโปรแกรมระดบัมืออาชีพท่ีใชก้นัเป็นมาตรฐานในการออกแบบ
ระดบัสากลสามารถท างานออกแบบต่างๆ ไดห้ลากหลาย ไม่วา่จะเป็นส่ิงพิมพ ์บรรจุภณัฑ ์เวบ็ และ
ภาพเคล่ือนไหวตลอดจนการสร้างภาพเพื่อใช้เป็นภาพประกอบในการท างานอ่ืนๆ เช่น การ์ตูน 
ภาพประกอบหนงัสือ เป็นตน้ 

 2.3 ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัทรัพยากรบุคคล 

  นภดล วาศรี (2553) ฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์หรือท่ีเราไดย้นิคนทัว่ไปเรียกกนั
วา่ “HR” นั้น ในปัจจุบนัมีความส าคญัอยา่งยิง่ไม่นอ้ยไปกวา่ต าแหน่งอ่ืนๆในองคก์ร เพราะปัจจุบนั
ทรัพยากรบุคคลถือเป็นส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดขององคก์ร 

        HR นั้นไม่ไดท้  าหนา้ท่ีแค่ คดัคนเขา้ เอาคนออก ตรวจเวลาเขา้-ออกงาน หรือท า Pay roll ให้
พนกังานในองคก์รเท่านั้น ยงัมีหนา้ท่ีส าคญัอ่ืนๆอีก เช่น งานวางแผนก าลงัคน (HR Planning), งาน
พฒันาบุคลากร (Training and Development) หรือ การออกแบบ พฒันาและวางแผนดา้น 
Performance ของพนกังาน เป็นตน้ 

        ดงันั้นในปัจจุบนัเราจะเห็นวา่เจา้ของบริษทัหรือ CEO ในองคก์รจะใหค้วามส าคญักบั HR มาก
เป็นพิเศษ เพราะ HR เป็นเสมือนจุดเร่ิมตน้ของการก าหนดทิศทาง แนวทางการท างานขององคก์ร 
และช่วยประสานใหส่้วนต่างๆในองคก์รท างานกนัไดอ้ยา่งราบร่ืนและเตม็ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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อาร์มสตรอง, ไมเคิล. (2549) การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ การบริหารทรัพยากรมนุษยไ์ด้

เปล่ียนแปลงและพฒันามากข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้ากแนวคิด ของการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์น

ศตวรรษท่ี 20 ท่ีเป็นการบริหารตามแนวคิดใหม่เนน้ความเป็น ระบบโดนผูบ้ริหารหรือผูเ้ชียวชาญ

งานดา้นน้ีจะตอ้งเพิ่มบทบาทหนา้ท่ีในการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์ โดยถือว่าการบริหารทรัพยากร

มนุษยท่ี์ดี จะช่วยเป็นแรงผลกัดนัใหอ้งคก์ารมีขอ้ไดเ้ปรียบในการ แข่งขนั และมีความกา้วหนา้ต่อ

ไอย่างมัน่คงท่ามกลาง สภาวะการเปล่ียนแปลงของโลกธุรกิจท่ีนบัวนั จะรุนแรงมากข้ึน ดงันั้น 

เพื่อใหฝ่้ายบริหารและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยส์ามารถ ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเพิ่มข้ึนได้

อยา่งมัน่ใจ จึงจ าเป็นตอ้งพฒันาแนวคิดหรือสมรรถนะใหม่ให้อยูใ่นกรอบท่ี เสริมสร้างวิสัยทศัน์

ใหม่ใหแ้ก่องคก์ารโดยจะมุ่งเนน้บุคลากรอยา่งเดียว แต่จะมีมุมมองท่ีกวา้งข้ึนให ้ครอบคลุมแนวคิด

ในเร่ืองต่อไปน้ี แนวคิดดา้นธุรกิจ เป็นมุมมองท่ีมุ่งเนน้สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ โอกาสทางตลาด 

ขอ้จ ากดัในการแข่งขนั รวมถึงความรู้เชิงวิเคราะห์ดา้นการเงิน เทคโนโลยี จุดแข็งจุดอ่อนของ

องคก์าร เพื่อแสวงหากลยทุธ์ท่ีดีในการด าเนินธุรกิจใหก้า้วหนา้ และสู้คู่แข่งขนัในโอกาสต่างๆ ได ้

แนวคิดดา้นเทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษย ์หมายถึงเป็นแนวคิดท่ีมุ่งเน้นความรอบรู้ทางดา้น 

พฤติกรรมศาสตร์ สามารถบริหารกิจกรรมต่างๆ ไดอ้ย่างมีเทคนิคท่ีสร้างสรรคโ์ดยเฉพาะในเร่ือง

ของ การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์การจา้งงาน การฝึกอบรมพฒันาบุคลากร การประเมินผลการ  

ปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทนและประโยชน์เก้ือกูล รวมถึงการพฒันากระบวนการบริหาร

ทรัพยากร มนุษยต์ามแนวคิดใหม่ แนวคิดดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง หมายถึงความสามารถ

ในการพฒันาวิสัยทศัน์ขององคก์าร ไปเป็นกลยุทธ์ท่ีน าไปสู่การบริหารเชิงรุกท่ีก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงท่ีเหมาะสม เพื่อแกปั้ญหาและ Ref. code: 25595302036065NMU 18 18 สนบัสนุน

บุคลากรให้มีความรู้ ความพร้อมท่ีจะปฏิบติังานท่ีทา้ทายตลอดจนให้ความส าคญัต่อการ จดัสรร

ทรัพยากรใหเ้หมาะสมกบังานขององคก์าร และสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา นอกจาก

จะทราบแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยต์ามท่ีกล่าวมาแลว้เราจ าเป็นตอ้ง 

ค านึงถึงสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษยด์ว้ยเช่นกนั คือ  

1.ปัจจยัภายในองคก์าร (Internal Factors) ไดแ้ก่ สภาพฐานะทางการเงิน การตลาด การ 
ผลิต การศึกษาคน้ควา้วิจยัทรัพยากรมนุษย ์ระบบการบริหารข่าวสารขอ้มูลบทบาทหน้าท่ีความ 
รับผิดชอบขององคก์าร วฒันธรรม ค่านิยม และระเบียบวินัยขอ้ปฏิบติัขององคก์าร เป็นตน้ ทั้งน้ี
เพื่อ เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  
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2.ปัจจัยภายนอกองค์การ (External Factors) ได้แก่ บทบาทหน้าท่ีของรัฐบาล 
ความกา้วหน้าทางวิทยาการ เทคโนโลยี สภาพการแข่งขนั ในลกัษณะเดียวกนัสถานการณ์ดา้น 
เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ภยัธรรมชาติ ภาวะสงคราม เป็นตน้ ท่ีมีผลกระทบต่อ 
การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีศกัยภาพ และสามารถปฏิบติังานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ี 
ก าหนดไว ้ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์มีวตัถุประสงค ์เพื่อท าให้องคก์รมีเป็นทิศทางท่ีกา้วไป 
ขา้งหนา้ แมจ้ะมีความผนัผวนของสภาพแวดลอ้มท่ีอยูร่อบตวัองคก์ารและบุคลากรแต่ละคนยงัคง
ตอ้ง ด าเนินธุรกิจไดต้ามนโยบาย 
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

3.1 ช่ือและประวัติความเป็นมาของสถานประกอบการ 

ภาพท่ี3.1 โรงแรมรอยลัออคิดเชอราตนั 

ที่มา:https://www.marriott.com/hotels/hotel-photos/bkksi-royal-orchid-sheraton-hotel-and-towers/ 

โรงแรม รอยัล ออคดิ เชอราตัน และ ทาวเวอร์ส Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers 
โรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตนั ตั้งอยูบ่นบริเวณท่ีราบฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้าเจา้พระยา ตวั

ตึกออกแบบเป็นรูปตวัวายเพื่อแขกจะไดเ้ห็นทิวทศัน์ของแม่น ้าจากหอ้งพกัทุกหอ้ง  
โรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตนั ไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินเป็นองคป์ระธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เม่ือวนัท่ี 22 
กรกฎาคม พ.ศ. 2526 
โรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตนั เป็นโรงแรมท่ีอยูภ่ายใตก้ารร่วมลงทุนของเอกชน และบริษทัต่างๆ 
ภายใตช่ื้อ “บริษทั โรงแรมรอยลั ออคิด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)” โดยมีผูถื้อหุ้นเป็นจ านวน
อตัราส่วนดงัน้ี 
 Grand Asset   100% 
 แต่เดิมใชช่ื้อว่า โรงแรมรอยลัออคิด โดยมีบริษทั แมนดาริน อินเตอร์เนชั่นแนล โฮเต็ล 
จ ากดั เป็นผูบ้ริหารงาน (ต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทัแมนดารินโอเรียนเตล็ จ ากดั) แต่เน่ืองจากมี
การเปล่ียนแปลงบางประการ บริษทั อิตัล-ไทย อินเตอร์เนชัน่แนล โฮเตล็ จ ากดั (ในขณะนั้น) จึงมี
มติให้เลิกสัญญา และว่าจ้างให้ บริษัท ไอทีที เชอราตัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา เขา้รับด าเนินการบริหารแทน ตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2528 เป็นตน้มา  
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เพื่อเป็นการยกระดบัการบริการให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ระดบัผูบ้ริหาร
และบุคคลส าคญัระดบัประเทศ  โรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตนัจึงไดด้ าเนินการก่อตั้ง  “เชอราตนั
ทาวเวอร์ส” ซ่ึงเป็นหอ้งพกัพิเศษตั้งแต่ชั้นท่ี25 – ชั้นท่ี28 โดยเนน้ถึงการใหบ้ริการแบบเป็นส่วนตวั
เป็นหลกัส าคญั    นบัเป็นแห่งแรกในประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ.2529 นอกจากน้ียงัจดัให้มีSheraton 
Club ตั้งอยูบ่ริเวณชั้น 27 เพื่อบริการผูท่ี้เขา้พกัในชั้นทาวเวอร์สและแขกรับเชิญ ในโอกาสเล้ียง
รับรองพบปะสังสรรค ์หรือเจรจาธุรกิจในบรรยากาศแบบเป็นกนัเอง ซ่ึงผูเ้ขา้พกัสามารถใชเ้ป็นมุม
ผ่อนคลาย พร้อมบริการอาหารเช้า ค็อกเทลของว่างม้ือค ่า และเคร่ืองด่ืมนานาชนิด ในระหว่าง
ชัว่โมงหรรษาทุกวนั 

แหล่งธุรกิจส่วนใหญ่ของโรงแรมฯ ไดม้าจากนักเดินทางทัว่โลก โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม
นกัท่องเท่ียว กลุ่มอินเซนทีฟ กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมการจดัประชุมระดบันานาชาติ และนกัธุรกิจจากหลาย
สาขาอาชีพ และในดา้นการตลาดของโรงแรมฯโดยทัว่ไป 

แผนทีแ่ละสถานที่ตั้งของ โรงแรม รอยัล ออคดิ เชอราตัน 

ภาพท่ี 3.2 แผนท่ีโรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตนั 

ท่ีมา : http://www.bloggertrip.com/riversidegrill/ 
 สถานที่ตั้ง : โรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตนั และ ทาวเวอร์ส เลขท่ี 2 ถนนเจริญกรุง ซอย 
30 (ตรอกกปัตนับุช) แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กทม. 10500 

สถานที่ใกล้เคียง 
 โรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตนัตั้งอยู่ศูนยก์ลางย่านธุรกิจ และแหล่งบนัเทิงท่ี ส าคญัของ
กรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปมาไดอ้ยา่งสะดวกสบาย ท่านสามารถเดินเลือกชมสินคา้ได ้โดยทาง
เช่ือมของโรงแรม เพียง 3 นาทีจากห้องพกั ท่านจะถึง ริเวอร์ซิต้ี ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน 

http://www.bloggertrip.com/riversidegrill/
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ผลิตภณัฑจ์ากไมต่้าง ๆ หรือท่านอยากจะสัมผสัประสบการณ์อ่ืน กบับริการรถไฟฟ้าใตดิ้น รถไฟ
ลอยฟ้า และเรือ อีกทั้งโรงแรมมีบริการเรือรับส่งจากท่าเรือของโรงแรมถึงท่าเรือสาทร เช่ือมต่อกบั
สถานีรถไฟฟ้า สะพานตากสิน ทุก ๆ คร่ึงชัว่โมง  ตั้งแต่ 10 โมงเชา้ถึง 4 ทุ่ม ทุกวนั โดยแขกท่ีพกั
และมาติดต่อธุรกิจ สามารถใชบ้ริการไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ขณะเดียวกนัก็ยงัสามารถใชบ้ริการ
รถไฟฟ้าใตดิ้นได ้เพียง 7 นาทีส าหรับรถแทก็ซ่ีจากโรงแรมถึงสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นหัวล าโพงหรือ
สามย่าน ท่านจะถึงจุดหมายปลายทางไดอ้ย่างสะดวก โดยใชเ้วลาระยะอนัสั้น หรือเพียง 10 นาที
จากโรงแรมถึง ศูนยก์ารคา้ เอม็ บี เค, สยามพารากอนสยามดิสคพัเวอร่ี, สยามเซ็นเตอร์ หรือ 15 
นาที กบัศูนยก์ารคา้ท่ีใหญ่และใหม่ท่ีสุดในประเทศไทย เซ็นทรัลเวิลด์ (ทั้งน้ี ระยะเวลาในการ
เดินทางข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรแต่ละช่วงเวลา) เพียง 20 นาทีจากโรงแรมโดยแทก็ซ่ี ส าหรับการ
เปิดประสบการณ์สังคมและวฒันธรรมไทยและจีน ย่านไชน่าทาวน์ ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือของฝาก
หรือล้ิมลองอาหารจีนไดโ้ดยไม่ไกลจากโรงแรมเช่นกนั สัมผสัประสบการณ์ใหม่ท่ีน่าต่ืนเตน้ เพียง 
25 นาทีจากสถานีรถไฟฟ้าตากสิน ท่านจะเดินทางไปสู่ วีคเอน็ดม์าร์เก็ต (ตลาดนดัจตุจกัร) โดยจะมี
ข้ึนทุก ๆ วนัเสาร์และอาทิตย ์ทั้งตลาดนัดติดแอร์และกลางแจง้ ท่านจะพบสินคา้มากมายหลาย
แขนง ไม่วา่จะเป็นสินคา้พื้นเมือง, เส้ือผา้, รองเทา้, เคร่ืองประดบัตกแต่ง, ของฝาก, ของตกแต่งบา้น
, ตน้ไม,้ สัตวเ์ล้ียงและอ่ืน ๆ อีกมากมาย นกัธุรกิจท่ีมีเวลาอนัจ ากดั ส าหรับวนัหยดุพกัผอ่นอนัแสน
เม่ือยลา้หลงัจากการประชุมต่อเน่ือง พบกบัหน่ึงวนัทวัร์ โดยการท่องเท่ียวทางเรือ ผอ่นคลาย นัง่กิน
ลมชมทศันียภาพและบรรยากาศริมสองฝ่ังล าน ้ าเจา้พระยาไม่ว่าจะเป็น วดัพระแกว้ พระราชวงั วดั
อรุณ สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ฝ่ังกรุงธนบุรี เพียงติดต่อเจา้หนา้ท่ีเคาน์เตอร์บริการทวัร์เรือ ซ่ึงตั้งอยูท่ี่
ชั้นล็อบบ้ี หรือสอบถามรายละเอียดของการท่องเท่ียวชมความงดงามของกรุงเทพมหานครและ
สถานท่ีใกลเ้คียงอ่ืน ๆ เช่น สวนสามพราน, ฟาร์มจระเขส้มุทรปราการ, สวนนงนุช, ตลาดน ้ าด าเนิน
สะดวก ไดท่ี้เคาน์เตอร์บริการทวัร์ท่ีชั้นหน่ึงและลอ็บบ้ีไดเ้ช่นกนั พนกังานทุกท่านพร้อมให้ขอ้มูล
และบริการแขกท่ีเขา้พกัหรือผูม้าเยอืนอยา่งยนิดีและเป็นกนัเอง 
3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร  

บริษทั โรงแรม รอยลัออคิด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึน โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อด าเนินกิจการโรงแรมเป็นโรงแรมชั้นหน่ึง จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม พร้อมทั้ง
ใหบ้ริการอ่ืนๆ ท่ีเป็นส่วนประกอบของธุรกิจโรงแรม อาคารโรงแรมตั้งอยูริ่มแม่น ้า 

 ประเภทห้องพกั 
ห้องพกัจ านวน 726 ห้อง ทุกห้องสามารถชมทิวทศัน์ของแม่น ้ าเจา้พระยาไดห้้องพกัและ

อาคารชุด  หอ้งเด่ียวและหอ้งคู่จ านวนทั้งส้ิน 726 หอ้ง แบ่งออกเป็นหอ้งดีลกัซ์ และหอ้งสวีท 
จ านวนหอ้งพกัทั้งหมด :  หอ้งเตียงคิง   365 หอ้ง 
   หอ้งเตียงคู่   302 หอ้ง  
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   หอ้งสวีท    59        หอ้ง    
ขนาดหอ้ง :  หอ้งซูพีเรียร์/ดีลกัซ์ เตียงคิง 36   ตารางเมตร 
   หอ้งซูพีเรียร์/ดีลกัซ์ เตียงคู่ 36   ตารางเมตร  
   หอ้งจูเนียร์สวีท   55   ตารางเมตร 
   หอ้งเอก็เซ็กคิวทีฟสวีท  70   ตารางเมตร 
   หอ้งทาวเวอร์ส ดีลกัซ์  36   ตารางเมตร 
   หอ้งทาวเวอร์สจูเนียร์สวีท 55   ตารางเมตร  
               หอ้งทาวเวอร์ส ดีลกัซ์สวีท 70   ตารางเมตร 
   หอ้งรอยลัออคิดสวีท         243  ตารางเมตร 

1. ห้องซูพเีรียร์/ดีลกัซ์ เตียงคงิ 36 ตารางเมตร 

ภาพท่ี 3.3 Deluxe King 
ท่ีมา : https://www.marriott.com/hotels/hotel-rooms/bkksi-royal-orchid-sheraton-hotel-and-

towers/ 
 

 
 
 
 
 

https://www.marriott.com/hotels/hotel-rooms/bkksi-royal-orchid-sheraton-hotel-and-towers/
https://www.marriott.com/hotels/hotel-rooms/bkksi-royal-orchid-sheraton-hotel-and-towers/
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2. ห้องซูพเีรียร์/ดีลกัซ์ เตียงคู่ 36 ตารางเมตร 

ภาพท่ี 3.4 Deluxe Double 
ท่ีมา : https://www.marriott.com/hotels/hotel-rooms/bkksi-royal-orchid-sheraton-hotel-and-

towers/ 
 3. ห้องจูเนียร์สวที 55 ตารางเมตร 

 

ภาพท่ี 3.5  Junior Suite 

ท่ีมา : https://www.marriott.com/hotels/hotel-rooms/bkksi-royal-orchid-sheraton-hotel-and-

towers/ 

https://www.marriott.com/hotels/hotel-rooms/bkksi-royal-orchid-sheraton-hotel-and-towers/
https://www.marriott.com/hotels/hotel-rooms/bkksi-royal-orchid-sheraton-hotel-and-towers/
https://www.marriott.com/hotels/hotel-rooms/bkksi-royal-orchid-sheraton-hotel-and-towers/
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4. ห้องเอก็เซ็กควิทีฟสวีท  70 ตารางเมตร 

ภาพท่ี 3.6 Executive Suite 
ท่ีมา : https://www.marriott.com/hotels/hotel-rooms/bkksi-royal-orchid-sheraton-hotel-and-

towers/ 

 โดยอตัราค่าหอ้งพกัแต่ละประเภทจะแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัฤดูกาลชนิดของหอ้งพกั และ
ตามสัญญาการขายระหว่างลูกคา้กับโรงแรม นอกจากห้องพกัแลว้ ทางโรงแรมยงัมีภตัตาคาร 
หอ้งอาหาร บาร์ ร้านคา้ สถานท่ี จดัเล้ียงหอ้งประชุม หอ้งจดันิทรรศการ สระว่ายน ้ า หอ้งออกก าลงั
กาย สนามเทนนิส เรือบริการรับ-ส่งลูกคา้ระหว่างท่าเรือรถไฟฟ้าและโรงแรม และท่าเทียบเรือ
ส่วนตวัเพื่อใหบ้ริการแก่แขกท่ีมาพกัและใชบ้ริการของโรงแรม 
 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจดา้นการโรงแรมและใหบ้ริการดา้นต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่แขกผู ้
มาใชบ้ริการ ซ่ึงกิจการหลกัคือ การบริการห้องพกั และการบริการหอ้งอาหารและเคร่ืองด่ืมรวมทั้ง
การใหบ้ริการจดัการประชุมสัมมนา 
ห้องอาหารและบาร์ 
ฟีสท์ (Feast) 

ตั้งอยู่บริเวณล็อบบ้ีของโรงแรมฯ เปิดบริการอาหารนานาชาติทัว่ทุกมุมโลก ไดแ้ก่ อาหารไทย,
อาหารจีน,อาหารอินเดีย,อาหารญ่ีปุ่น และอาหารตะวนัตก บริการม้ือเชา้,กลางวนั และม้ือค ่า   ในบรรยากาศร่วม
สมยัโดผสมผสานความงามของอารยธรรมตะวนัตกและตะวนัออกไวด้ว้ยกนั 

จ านวนท่ีนัง่   : 208 ท่ีนัง่ (ดา้นในของหอ้งอาหาร) 
90 ท่ีนัง่ (ระเบียงดา้นนอกริมแม่น ้า) 

 เวลาเปิดบริการ  : 06.00 น. – 22.00 น. 
11.30 น. – 15.00 (ซนัเดยบ์รันซ์ วนัอาทิตย)์ 

https://www.marriott.com/hotels/hotel-rooms/bkksi-royal-orchid-sheraton-hotel-and-towers/
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ธาราทอง (Thara Thong) 

ภาพท่ี 3.7 หอ้งอาหารธาราทอง 
ท่ีมา:https://www.marriott.com/hotels/hotel-photos/bkksi-royal-orchid-sheraton-hotel-and-towers/ 

ตั้งอยูบ่นชั้น 1 ของโรงแรมฯ ใหบ้ริการอาหารคาวหวานมากมาย ตามต ารับอาหารไทยแท้
แบบดั้งเดิมของชาววงั ดว้ยบรรยากาศเรือนไทยประยุกต์ ตกแต่งแบบวิจิตรตระการตา สามารถ
มองเห็นทศันียภาพของแม่น ้าเจา้พระยาไดโ้ดยตลอด พร้อมท่ีนัง่ระเบียงริมน ้า 
จ านวนท่ีนัง่   : 70 ท่ีนัง่ และ 28 ท่ีนัง่ (ระเบียงริมน ้า) 
เวลาเปิดบริการ   : 18.00 น. – 22.30 น.  
ร าไทย                    : 19.00 น. –22.00 น. 
จิออร์จิโอส์ (Giorgio’s) 

ตั้งอยูบ่นชั้น 1 ของโรงแรมฯ บริการอาหารอิตาเลียนขนานแทส้ าหรับม้ือค ่า ปรุงรสโดยพ่อ
ครัวผูช้  านาญการภายใตบ้รรยากาศสบายๆ สไตลอิ์ตาเล่ียน   ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร
ในหอ้งปรับอากาศ หรือท่ีระเบียงริมน ้ากไ็ด ้

จ านวนท่ีนัง่   : 90 ท่ีนัง่ 42 ท่ีนัง่ (ระเบียงริมน ้า) 

     10 ท่ีนัง่ (หอ้งแยกส่วนตวั) 

เวลาเปิดบริการ   : 18.00 น. – 22.30 น.  

https://www.marriott.com/hotels/hotel-photos/bkksi-royal-orchid-sheraton-hotel-and-towers/
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ลอ็บบีเ้ลาจน์ (Lobby Lounge) 

ภาพท่ี 3.8 Lobby Lounge 
ท่ีมา:https://www.marriott.com/hotels/hotel-photos/bkksi-royal-orchid-sheraton-hotel-and-towers/ 
 ตั้งอยูใ่นบริเวณลอ็บบ้ีของโรงแรมฯบริการอาหารว่างพร้อมคอ็กเทลและเคร่ืองด่ืมนานาชนิด รวมทั้งไวน์
และแชมเปญ 
จ านวนท่ีนัง่         :  88 ท่ีนัง่ 12 ท่ีนัง่ (รอบบาร์)  
เวลาเปิดบริการ         :  08:00 น. – 01.00 น.                                             
วงดนตรี         :       20.30 น. – 24.00น. (จนัทร์-พฤหสับดี) 

        :  21.30 น. – 01.00 น. (ศุกร์-เสาร์) 

ท่ีล็อบบ้ีเลาจน์ ในบรรยากาศสบายๆ ส าหรับการพบปะกบัผูร่้วมงาน หรือนัง่คุยกบัเพื่อน 
ตกแต่งอยา่งมีสีสันและสวยงาม ประดบัดว้ยลวดลายไทยท่ีละเอียดประณีต เป็นพื้นท่ีท่ีอบอุ่นและ
สะดวกสบาย พร้อมทั้งสั่งอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมไดต้ลอดทั้งวนั ท่ีมีให้เลือกทั้งไวน์จากทัว่โลก
และเหลา้หลากหลายช่ือ  หรือจะลองด่ืมคอ็กเทลซิกเนเจอร์ "ไทยสบาย" รสชาติแบบคนไทยท่ีผสม
ดว้ยวิสก้ีแม่โขงและมะนาวสด ส่วนของหวานก็มีใหเ้ลือกหลายเมนู ทั้งเบเกอร่ีและขนมหวานอ่ืนๆ 
เช่น เคก้แบลค็ฟอเรสตบ์ลูเบอร์ร่ีชีสเคก้ มาการูนบราวน่ี ฯลฯ 

การ์เด้นพูล (Garden Pool) 

ตั้งอยูบ่ริเวณชั้นกราวดใ์นสวนของโรงแรมฯ บริการเคร่ืองด่ืมพร้อมอาหารตามสั่ง ของว่าง 
สลดั แซนด์วิช ไอศกรีม และคอ็กเทลนานาชนิด ส่ิงอ านวยความสะดวกประกอบไปดว้ย สระว่าย
น ้า บาร์ในสระ จากสุซ่ี สนามเทนนิส สนามวิ่งออกก าลงักาย  
จ านวนท่ีนัง่ : 20 ท่ีนัง่และ 36 เตียงริมสระ   เวลาเปิดบริการ: 07.00 - 19.00 

https://www.marriott.com/hotels/hotel-photos/bkksi-royal-orchid-sheraton-hotel-and-towers/
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 ภาพท่ี 3.8 Garden Pool 
ท่ีมา:https://www.marriott.com/hotels/hotel-photos/bkksi-royal-orchid-sheraton-hotel-and-towers/ 
เทอเรสพูล (Terrace Pool) 

ภาพท่ี 3.9 Terrace Pool 
ท่ีมา:https://www.marriott.com/hotels/hotel-photos/bkksi-royal-orchid-sheraton-hotel-and-towers/ 

ตั้งอยูบ่ริเวณระเบียงริมน ้าชั้น 1 ของโรงแรมฯ บริการเคร่ืองด่ืมพร้อมของวา่ง สลดั แซนวิช 
ไอศกรีม และค็อกเทลนานาชนิด ส่ิงอ านวยความสะดวกประกอบด้วยสระว่ายน ้ า ห้องเซาว์
น่าฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
จ านวนท่ีนัง่   : 55 เตียงริมสระ 
เวลาเปิดบริการ   : 06.00 น. – 22.00 น. 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์   : 06.00 น. – 22.00 น. 
 
 
 

https://www.marriott.com/hotels/hotel-photos/bkksi-royal-orchid-sheraton-hotel-and-towers/
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ริเวอร์ไซด์ กริลล์ (Riverside grill) 
 

ภาพท่ี 3.10 Riverside Grill 
ท่ีมา:https://www.marriott.com/hotels/hotel-photos/bkksi-royal-orchid-sheraton-hotel-and-towers/ 

โอเอซิสแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานคร “ริเวอร์ไซด ์กริลล”์  ใหบ้ริการ อาหารทะเลสด
ดว้ยการป้ิงยา่งพร้อมสเตก๊ชั้นเยีย่ม ทั้งในส่วนของหอ้งปรับอากาศท่ีสะดวกสบาย และบริเวณระเบียงกลางแจง้
ริมแม่น ้ าเจา้พระยา กบับรรยากาศของกรุงเทพในยามค ่าคืน พร้อมดนตรีสดอนัไพเราะท่ีผสมผสาน
แนวดนตรียอดนิยมจากทัว่โลก ทั้งจากบาหลี เมอเบลลา, ปารีส, ลอนดอน และนิวยอร์ก มาสร้าง
ความเพลิดเพลินใหก้บัท่านอีกดว้ย 
จ านวนท่ีนัง่        : 70 ท่ีนัง่ ส าหรับหอ้งอาหารหลกั 
  : 102 ท่ีนัง่ ระเบียงริมน ้า 

: 57 ท่ีนัง่ ส าหรับบาร์ 
  : 15 ท่ีนัง่ ส าหรับหอ้งอาหารบริเวณบาร์ 
เวลาเปิดบริการ   : หอ้งอาหาร 18.30 น. – 22.30 น. 
ห้องประชุมและห้องจัดเลีย้ง 

โรงแรมรอยลัออคิดเชอราตนั มีห้องประชุมและห้องจดัเล้ียงตั้งอยู่บนบริเวณชั้น 2 ไดแ้ก่ 
หอ้งคาเลนเต ้หอ้งแวนดา้ หอ้งแคทลียา หอ้งไอยเรศ และหอ้งปอมปาดวัร์ เหมาะส าหรับงานรับรอง
แขกจ านวนตั้งแต่ 20 ถึง 150 ท่าน และหอ้งจดัเล้ียงหรือประชุมขนาดใหญ่ท่ีสุดส าหรับแขกจ านวน 
1,250 คน และ 1,400 คนส าหรับการจัดเล้ียงค๊อกเทล   คือ ห้องรอยลัออคิดบอลรูม ท่ีสามารถ
แบ่งเป็นหอ้งประชุมจดัเล้ียงขนาดยอ่มไดเ้ป็น 3 หอ้งอีกดว้ย 

นอกจากน้ี   ทางโรงแรมฯ ยงัมีห้องประชุมริมน ้ าอีก 5 ห้อง ตั้งอยูบ่ริเวณชั้น 2 ในอีกดา้น
หน่ึง คือ หอ้งริเวอร์ไซด ์ในขณะเดียวกนั หอ้งริเวอร์ไซด ์1และ2 สามารถเปิดผนงักั้นหอ้งถึงกนัได ้
รับรองแขกไดถึ้ง 80 คน   หอ้งริเวอร์ไซด ์3 และ 4 สามารถรองรับแขกไดห้อ้งละ 60 คน และ หอ้งริ
เวอร์ไซดบ์อลรูม ซ่ึงสามารถรับรองแขกไดถึ้ง 400 คน สามารถแบ่งออกเป็นหอ้งประชุมขนาดยอ่ย

https://www.marriott.com/hotels/hotel-photos/bkksi-royal-orchid-sheraton-hotel-and-towers/
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ไดอี้ก 3 หอ้งคือ หอ้งริเวอร์ไซด ์5, 6 และ 7 รวมทั้งสถานท่ีจดังานในบรรยากาศกลางสวนพร้อมชม
ทศันียภาพของแม่น ้าเจา้พระยาเช่นกนั  
 พร้อมกนัน้ี  ทางโรงแรมฯ ยงัมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการจดัประชุมและสัมมนา
ระดบันานาชาติท่ีทนัสมยัในทุกรูปแบบไวค้อยบริการอีกดว้ย อาทิ ไมโครโฟนระบบไร้สาย เคร่ือง
ฉายภาพยนตร์  โทรทศัน์ระบบวงจรปิด  ศูนยป์ระสานงาน  ระบบเสียงผ่านห้องควบคุม ฯลฯ  
รวมทั้งระบบแสง สี เสียง และเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีทนัสมยัท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศไทย และ
ส าหรับการจดัเล้ียงทัว่ไปท่ีมี การแสดงบนเวที หรือการจดันิทรรศการประเภทต่างๆ ทางโรงแรมฯ 
ยงัใหบ้ริการพิเศษในดา้นการออกแบบงานปาร์ต้ี  และตกแต่งรูปแบบงานประเภทต่าง ๆ อีกดว้ย 

ภาพท่ี 3.11 Panisea 
ท่ีมา:https://www.marriott.com/hotels/hotel-photos/bkksi-royal-orchid-sheraton-hotel-and-towers/ 

ล่าสุดโรงแรมไดเ้ปิดตวั ห้อง “พาร์นีเซีย” ซ่ึงเป็นหอ้งประชุมและจดัเล้ียงทนัสมยัล่าสุดท่ี
ภายในสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ห้อง ตกแต่งสไตลโ์มเดิร์น-วินเทจ โดย 2 ห้องสามารเปิดเช่ือมถึงกนั
ได ้ทนัสมยัไปดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับการจดังานเล้ียง, งานมงคลสมรส หรือการประชุม
อยา่งมีประสิทธิภาพ อาทิ จอพลาสมาสกรีน การประชุมทางไกลผา่นวิดิโอ หรือ VDO Conference 
อินเตอร์เนตไร้สาย พร้อมดว้ยเทคโนโลยล่ีาสุดส าหรับระบบแสง สีและเสียง ท่ีจะท าให้การจดังาน
เป็นไปอยา่งมีสีสนั เหมาะส าหรับการประชุมและงานจดัเล้ียงขนาด 50-150 คนบริเวณดา้นหนา้ ถูก
จดัสรรให้เป็นบริเวณสังสรรค ์คอฟฟ่ีเบรคหลงัการประชุม หรืองานปาร์ต้ีคอ็กเทล ให้ท่านไดรู้้สึก
ถึงความเป็นส่วนตวัอยา่งมีระดบั  
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บริการด้านอ่ืน ๆ 

โรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตนั มีความพร้อมในการอ านวยความสะดวกในรูปแบบต่าง ๆ 
ตามมาตรฐานของโรงแรม 5 ดาวระดบันานาชาติส าหรับแขกผูเ้ขา้พกัทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นนกัธุรกิจ   
นักท่องเท่ียว  หรือผูท่ี้มาเพื่อการพกัผ่อนพร้อมครอบครัว อาทิ คลินิกพร้อมแพทยป์ระจ า สนาม
เทนนิส สนามวิ่งออกก าลงักาย สระว่ายน ้ ากลางแจง้ 2 แห่ง ฟิตเนสเซ็นเตอร์ 24 ชม. ห้องเซาวน่์า 
ร้านท าผม ร้านตดัสูท ร้านเคร่ืองประดบั สถานท่ีรับแลกเปล่ียนเงินตราทุกสกุล ศูนยบ์ริการข่าวสาร
ธุรกิจ ท่าเทียบเรือส่วนตวั  รวมทั้งบริการพิเศษระหว่างสนามบินและโรงแรมฯ ดว้ยรถลิมูซีน เพียง 
55 นาทีจากโรงแรมถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (ข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรแต่ละช่วงเวลา) นอกจากน้ี
ยงัมีรอยลัออคิดมนัดาราสปา   ท่ีให้บริการสปาแบบครบครันด้วยอุปกรณ์อนัทนัสมยั ภายใน
บรรยากาศสงบส่วนตวั พร้อมชมทิวทศัน์ริมแม่น ้าเจา้พระยา 

3.3 แผนองค์กรของโรงแรมรอยัล ออคดิ เชอราตัน 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director of 
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Director of Human 

Resources 

Director of Sales & 
Marketing 

Director of Revenue 

Management 

Director of Food 

and Beverage 

Director of 

Engineer 

Director of 
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General Manager 

 

 
Hotel Manager 
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3.4 ต าแหน่งงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

ภาพท่ี 3.4 นกัศึกษาฝึกงาน 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

● ช่ือผู้ปฏิบัติงาน  :  นางสาวญานิกา ทาเวียง 
● แผนก  :  แผนกฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources) 
● ต าแหน่ง  :  Human Resources Office Trainee 
หน้าทีแ่ละงานที่ต้องรับผดิชอบ 

1. ตรวจใบเซ็นช่ือและเวลา เขา้-ออก ของพนกังานรายวนั 
2. ท าคูปองทานอาหารส าหรับพนกังานรายวนัใหก้บัทางหอ้งอาหารของพนกังาน 
3. คดัแยกจดหมายและน าจดหมายไปส่งยงัแผนกต่างๆ 
4. พาผูส้มคัรไปส่งยงัแผนก 
5. น าจดหมายจากกรมบงัคบัคดีส่งใหแ้ผนกบญัชี 
6. เตรียมเอกสารเพื่อไปคดัเอกสาร ภงด. ท่ีกรมสรรพากร เขตอารีย ์
7. เตรียมเอกสารแจง้รายงานตวั 90 วนั ของชาวต่างชาติท่ียงัท างานอยูใ่นโรงแรม  
8. พาชาวต่างชาติไปตรวจสุขภาพท่ี Perfect Health ท่ีตึกยไูนเตด็เซ็นเตอร์ สีลม 
9. เตรียมเอกสารเพื่อไปคดั ภงด. ท่ีสรรพากร เขตบางรัก 
10. จดัเกบ็เอกสารประวติัพนกังานท่ีเขา้มาท างานใหม่ 
11. ท ากระดานรายช่ือและรูปภาพ ของพนกังานท่ีเกิดในเดือนนั้นๆ  
12. ซ้ือของเพื่อจดัสถานท่ีงาน Staff Party ในรูปแบบงาน The land of the dragons 
13. ท ากระดานงาน Associate party หนา้ห้องอาหารพนกังานและหนา้ห้องแผนกทรัพยากร

บุคคล 
14. รับของขวญัจบัฉลากวนังานสังสรรคพ์นกังาน ท่ีแผนกรับสินคา้และแผนกจดัซ้ือ  
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15. จดรายการของจบัฉลากส าหรับงานสังสรรคพ์นกังาน ลงบนัทึกของต่างๆลงโปรแกรม 
Microsoft Excel  

16. จดัสถานท่ีงาน Long Service Award  
17. นบัวนัหยดุของพนกังานประจ าในแต่ละเดือน 
18. ลงทะเบียนลายน้ิวมือน้ิวใหก้บัพนกังานรายวนั 

3.5 พนักงานทีป่รึกษาและต าแหน่งพนักงานทีป่รึกษา 

ภาพท่ี 3.5 พนกังานพี่เล้ียง 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

● ช่ือพนักงานทีป่รึกษา  :  คุณนวนนท ์วฒันอริยกิจ 
● แผนก  :  Human Resource Department 
● ต าแหน่ง  :  Human Resources Officer 
 
3.6 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 ในการปฏิบติังานนกัศึกษาโครงงานสหกิจศึกษาไดใ้ชเ้วลาปฏิบติังานทั้งส้ิน 16 สัปดาห์ 
นบัตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561 เร่ิมงานตั้งแต่ 8.00 น. – 17.30 น. 
(หยดุ เสาร์-อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 

 
3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

3.7.1 สังเกตปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบัติงานและน ามาคิดหัวข้อให้สอดคล้องกับ
 โครงงาน 

3.7.2 เขียนแบบโครงงานท่ีจะท าเพื่อเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานพี่เล้ียง 
3.7.3 ก าหนดหวัขอ้ท่ีจะท าโครงงานโดยปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานพี่เล้ียง 
3.7.4 ออกแบบลกัษณะรูปร่างของสติกเกอร์ไลน์ โดยท าการร่างใส่กระดาษไวก่้อนและ
เสนอใหพ้นกังานพี่เล้ียง 
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3.7.5 เก็บรวมรวมขอ้มูล ผูจ้ดัท าไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยท าแบบสอบถามและ
สัมภาษณ์พนกังานภายในแผนกทรัพยากรบุคคล 
3.7.6 วางแผนกและวิเคราะห์ขอ้มูล หลงัจากท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลของสติกเกอร์ไลน์
ทรัพยากรบุคคล ผูจ้ดัท ากไ็ดน้ าขอ้มูลเหล่านั้นมาเรียบรียงและเร่ิมท าสติกเกอร์ไลน์ 
3.7.7 สรุปขอ้มูลและจดัท าโครงงานเพื่อส่งใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาไดต้รวจและไดน้ ามาแกไ้ข
ใหถู้กตอ้ง 

  
ตารางที่ 3.1 แสดงขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 
1. ศึกษาปัญหาในการปฏิบติังาน     
2.ก าหนดหวัขอ้ของการปฏิบติังาน      
3.เกบ็รวบรวมขอ้มูล     
4.วางแผนและวิเคราะห์ขอ้มูล     
5.จดัท าโครงงาน     
 
3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
 ● เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 ● Printer 

 
ซอฟต์แวร์ 

 ● โปรมแกรม Adobe Illustrator 
 ● โปรแกรม Microsoft Word 
 ● โปรแกรม Power Point 
 ● แอพพลิเคชัน่ Line 
 ● แอพพลิเคชัน่ Line Creators Studio 
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บทที ่4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

4.1 รายละเอยีดการท าโครงงาน 

 โครงงานเร่ือง สติกเกอร์ไลน์ทรัพยากรบุคคล มีวตัถุประสงคท่ี์จะท าข้ึนเพื่อจะไดใ้ชง้าน
จริงภายในแผนกทรัพยากรบุคคลและแผนกอ่ืนๆ 

4.2 การเตรียมการและการวางแผนของโครงงาน 

4.2.1 คิดหัวขอ้โครงงานและน าไปเสนอพนักงานพี่เล้ียงและอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อให้
เหมาะสมกบัการท าโครงงาน 

 4.2.2 ศึกษาวิธีการและขั้นตอนการท าสติกเกอร์ไลน์ 

4.3 โปรแกรมที่ใช้ในการท าสติกเกอร์ไลน์ 

 4.3.1 แอพพลิเคชัน่ Line 

 4.3.2 แอพพลิเคชัน่ Line Creators Studio 

 4.3.3 โปรมแกรม Adobe Illustrator 

4.4 ขั้นตอนการท าสติกเกอร์ไลน์ทรัพยากรบุคคล 

 4.4.1 ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ Line Creators Studio 

ภาพท่ี 4.1 Line Creators Studio 

ท่ีมา ผูจ้ดัท า 
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 4.4.2 วาดตวัการ์ตูนท่ีจะใชใ้นสติกเกอร์ไลน์ลงในโปรงแกรม Adobe Illustrator 

ภาพท่ี 4.2 ตวัการ์ตูนท่ีวาดใชใ้นสติกเกอร์ไลน์ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

4.4.3 หลงัจากท่ีวาดตวัการ์ตูนลงใน Adobe Illustrator เสร็จเรียบร้อยแลว้ กท็  าการลงสี 

ภาพท่ี 4.3 ตวัการ์ตูนท่ีลงสีเสร็จเรียบร้อย 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

4.4.4 น ารูปท่ีวาดในโปรแกรม Adobe Illustrator มาใส่ลงใน Line Creators Studio และรอ

การพิจารณา 

ภาพท่ี 4.4 สติกเกอร์ไลน์ท่ีก าลงัรอการพิจารณาจาก Line Creators Studio  

 ท่ีมา : ผูจ้ดัท า  
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 4.4.5 เม่ือสถานะข้ึนเป็น ก าลงัจ าหน่าย เป็นอนัวา่ทาง Line Creators Studio ไดอ้นุมติัแลว้ 
ประมาณ 30 นาที สามารถเขา้ไปใน Line และเขา้ไปตรงร้านสติกเกอร์เพื่อดูสติกเกอร์ไลน์ไดท้นัที 

ภาพท่ี 4.5 สติกเกอร์ไลน์ก าลงัรอจ าหน่าย 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

 4.4.6 สติกเกอร์ไลน์เสร็จสมบูรณ์พร้อมวางจ าหน่าย 

ภาพท่ี 4.6 สติกเกอร์ไลน์ทรัพยากรบุคคล 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 
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4.5 ผลการสัมภาษณ์ 

 ผูจ้ดัท าไดมี้การสัมภาษณ์พนกังานงานในแผนกทรัพยากรบุคคลและแผนกฝึกอบรมของ
โรงแรมรอยลั ออคิด เชอราตนั  

4.5.1 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้สัมภาษณ์ สติกเกอร์ไลน์ทรัพยากรบุคคล 

ตารางที่ 4.5.1 รายช่ือผู้สัมภาษณ์ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1.คุณเนตร จารุตานนท ์ Welfare & Benefit Manager 
2.คุณอรสิรี วิเศษศิริ Assistant HR Manager 
3.คุณภทัราณี กาญจนฤกษช์ยั Human Resources Specialist 
4.คุณนวนนท ์วฒันอริยกิจ HR officer 
5.คุณพีระศกัด์ิ โมมิน Director of Training 
6.คุณปัณณวชัร์ ไวทยานพรัตน์ Learning & Development Coordinator 
 

4.5.2 ค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 

1.ภาษาท่ีใชส่ื้อสารมีความเหมาะสม 

2.การใชส้ติกเกอร์ไลน์สามารถทดแทนการพิมพ ์

3.สติกเกอร์ไลน์เหมาะสมในการปฏิบติังาน 

4.ปริมาณของสติกเกอร์ไลน์ 

4.6 รายงานผล 

ค าถามข้อที่ 1 ภาษทีใ่ช้ส่ือสารมีความเหมาะสม 
ค าตอบ คนท่ี1 คุณเนตร จารุตานนท ์
ต าแหน่ง Welfare & Benefit Manager 

ภาษาท่ีใชมี้ความถูกตอ้งและเหมาะสม 

ค าตอบ คนท่ี 2 คุณอรสิรี วิเศษศิริ 
ต าแหน่ง Assistant HR Manager 

ภาษามีความเขา้ใจง่าย 

ค าตอบ คนท่ี 3 คุณภทัราณี กาญจนฤกษช์ยั เหมาะสมสามารถใชง้านได ้
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ตารางที่ 4.6.1 ค าถามที่ 1 

 ซ่ึงผูต้อบค าถามทั้ง 6 คนนั้น โดย 4 ใน 6 คิอเป็นร้อยละ 80% เห็นดว้ยกบัภาษาท่ีใช ้ 

ค าถามข้อที่ 2 การใช้สติกเกอร์ไลน์สามารถทดแทนการพมิพ์ 
ค าตอบ คนท่ี1 คุณเนตร จารุตานนท ์
ต าแหน่ง Welfare & Benefit Manager 

ทดแทนการพมิพไ์ดใ้นเวลาเร่งด่วน 

ค าตอบ คนท่ี 2 คุณอรสิรี วิเศษศิริ 
ต าแหน่ง Assistant HR Manager 

ทนแทนการพมิพไ์ดจ้ริง 

ค าตอบ คนท่ี 3 คุณภทัราณี กาญจนฤกษช์ยั 
ต าแหน่ง Human Resources Specialist 

ทดแทนการพมิพไ์ดใ้นบางโอกาส 

ค าตอบ คนท่ี 4 คุณนวนนท ์วฒันอริยกิจ 
ต าแหน่ง HR officer 

ทดแทนการพมิพไ์ดบ้างสถานการณ์ 

ค าตอบ คนท่ี 5 คุณพีระศกัด์ิ โมมิน 
ต าแหน่ง Director of Training 

ประหยดัเวลาในการพิมพแ์ละทดแทนได ้

ค าตอบ คนท่ี 6 คุณปัณณวชัร์ ไวทยานพรัตน์ 
ต าแหน่ง Learning & Development Coordinator 

ทดแทนการพมิพป์ระหยดัเวลาในการพิมพ ์

ตารางที่ 4.6.2 ค าถามที่ 2 

 ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี1,2,5,6, คิดเป็นร้อยละ 80% ใหค้วามคิดเห็นวา่ สติกเกอร์ไลน์นั้น
สามารถทดแทนการพิมพแ์ละประหยดัเวลาในการพิมพไ์ด ้แต่คนท่ี3,4 คิดเป็นร้อยละ 20% ให้
ความคิดเห็นวา่ การใชส้ติกเกอร์ไลน์นั้นทดแทนการพิมพไ์ดใ้นบางโอกาสเพราะบทสนทนาบาง
เวลากอ็าจจะไม่เหมาะกบัสติกเกอร์ไลน ์

 

ต าแหน่ง Human Resources Specialist 
ค าตอบ คนท่ี 4 คุณนวนนท ์วฒันอริยกิจ 
ต าแหน่ง HR officer 
 

ค่อนขา้งเหมาะสม 

ค าตอบ คนท่ี 5 คุณพีระศกัด์ิ โมมิน 
ต าแหน่ง Director of Training 

เหมาะสมในการใชง้าน 

ค าตอบ คนท่ี 6 คุณปัณณวชัร์ ไวทยานพรัตน์ 
ต าแหน่ง Learning & Development Coordinator 

ภาษากะทดัรัด เหมาะสมกบัการใชง้าน 
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ค าถามข้อที่ 3 สติกเกอร์ไลน์เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
ค าตอบ คนท่ี1 คุณเนตร จารุตานนท ์
ต าแหน่ง Welfare & Benefit Manager 

มีความเหมาะสม 

ค าตอบ คนท่ี 2 คุณอรสิรี วิเศษศิริ 
ต าแหน่ง Assistant HR Manager 

เหมาะสมดี 

ค าตอบ คนท่ี 3 คุณภทัราณี กาญจนฤกษช์ยั 
ต าแหน่ง Human Resources Specialist 

เหมาะสม 

ค าตอบ คนท่ี 4 คุณนวนนท ์วฒันอริยกิจ 
ต าแหน่ง HR officer 

เหมาะสมในการใชง้าน 

ค าตอบ คนท่ี 5 คุณพีระศกัด์ิ โมมิน 
ต าแหน่ง Director of Training 

เหมาะสมและใชง้านไดจ้ริง 

ค าตอบ คนท่ี 6 คุณปัณณวชัร์ ไวทยานพรัตน์ 
ต าแหน่ง Learning & Development Coordinator 

เหมาะสม 

ตารางที่ 4.6.3 ค าถามที่ 3 

 ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้ง 6 คน คิดเป็น 100%  ไดใ้ห้ความเห็นว่าสติกเกอร์ไลน์ทรัพยากรบุคคล
สามารถใชง้านไดจ้ริง 

ค าถามข้อที่ 4 ปริมาณของสติกเกอร์ไลน์ 
ค าตอบ คนท่ี1 คุณเนตร จารุตานนท ์
ต าแหน่ง Welfare & Benefit Manager 

ควรมีปริมาณมากกวา่น้ี 

ค าตอบ คนท่ี 2 คุณอรสิรี วิเศษศิริ 
ต าแหน่ง Assistant HR Manager 

ปริมาณก าลงัพอดีในการใชง้าน 

ค าตอบ คนท่ี 3 คุณภทัราณี กาญจนฤกษช์ยั 
ต าแหน่ง Human Resources Specialist 

น่าจะมีเยอะกวา่น้ี 

ค าตอบ คนท่ี 4 คุณนวนนท ์วฒันอริยกิจ 
ต าแหน่ง HR officer 

มีปริมาณนอ้ยไป 

ค าตอบ คนท่ี 5 คุณพีระศกัด์ิ โมมิน 
ต าแหน่ง Director of Training 

ก าลงัพอดี 

ค าตอบ คนท่ี 6 คุณปัณณวชัร์ ไวทยานพรัตน์ 
ต าแหน่ง Learning & Development Coordinator 

เพียงพอในการใชง้าน 

ตารางที่ 4.6.4 ค าถามที่ 4 
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 โดย 3 ใน 6 คิดเป็นร้อยละ 50% ไดใ้หค้วามคิดเห็นและค าแนะน าว่า สติกเกอร์ไลน์ควรท่ี
จะมีปริมาณมากกว่าน้ีลกัษณะตวัการ์ตูน ค าพูด มีความน่ารักและเหมาะสมดี สามารถใชป้ระโยชน์
ไดจ้ริง เพียงแต่ตวัสติกเกอร์ไลน์นอ้ยไป  

4.7 สรุปผลการสัมภาษณ์ 

 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกซ่ึงผูจ้ดัท าไดท้  าชุดค าถาม ซ่ึงมีทั้งหมด 4 ขอ้ โดยมีค าถามดงัน้ี จาก

ค าถามขอ้ท่ี 1 80% ของผูท่ี้ไดใ้ชส้ติกเกอร์ไลน์ทรัพยากรบุคคลเห็นดว้ยกบัภาษาท่ีใช ้ค  าถามขอ้ท่ี 2 

สติกเกอร์ไลน์ทรัพยากรบุคคลสามารถทดแทนการพิมพแ์ละประหยดัเวลาในการพิมพ์ในขณะเวลา

ท่ีเร่งรีบ ค าถามขอ้ท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 100% ผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดใ้ห้ความเห็นว่าสติกเกอร์ไลน์

ทรัพยากรบุคคลสามารถใชง้านในองคไ์ดจ้ริง และค าถามขอ้ท่ี 4 ขณะท่ีร้อยละ 50% ท่ีเหลือมี

ความเห็นวา่ สติกเกอร์ไลน์ทรัพยากรบุคคล มีลษัณะการ์ตูนน่ารัก สีสนัสดใส และน ามาใชง้านได ้
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บทที ่5 

ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผล 

 จากการท่ีผูจ้ดัท าเขา้ไปฝึกงานสหกิจศึกษาท่ี โรงแรมรอยลั ออคิด เชอราตนั ในแผนก
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Department) ท าให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบติังานภายใน
แผนกทรัพยากรบุคคล โดยจะเห็นไดว้่าแผนกทรัพยากรบุคคลจะตอ้งประสานงานกบัทุกแผนก 
ภายในโรงแรมรอยลั ออคิด เชอราตนั แต่ละแผนกก็จะมีบุคคลากรจ านวนเยอะ การกระจายงาน
หรือประสานงานต่างๆอาจจะไม่ชัดเจน และโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้แอพพลิเคชั่นไลน์กันโดย
ส่วนมาก จะมีกลุ่มไลน์แต่ละแผนก ทางผูจ้ดัท าจึงไดคิ้ดการท าสติกเกอร์ไลน์ทรัพยากรบุคคลข้ึนมา
เพื่อโดยมีจุดประสงคเ์พื่อสร้างประโยชน์ใหก้บัโรงแรมรอยลั ออคิด เชอราตนั 

5.2 ปัญหาทีพ่บในการท าโครงงาน 

 5.2.1 ขาดการส่ือสาร 

 5.2.2 เวลาไม่มากพอท่ีน าไปส่ือสารในการใชค้  าพดูท่ีท าสติกเกอร์ไลน์ 

5.3 การแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 5.3.1 สามารถเตรียมเพื่อวางแผนการท างาน 

 5.2.3 ปรึกษาพนกังานพี่เล้ียง พนกังานในแผนกทรัพยากรบุคคลและอาจารยท่ี์ปรึกษา 

5.4 ผลจากการปฏิบัติสหกจิศึกษา 

 5.4.1 ไดล้งมือท าและปฏิบติังานจริง 

 5.4.2 ท าใหเ้ขา้ใจในการท างานของแผนกทรัพยากรบุคคลมากข้ึน 

 5.4.3 ฝึกฝนใหมี้ระเบียบวินยั ความซ่ือสตัยแ์ละความตรงต่อเวลา 

 5.4.4 เรียนรู้ในการท างานภายใตค้วามกดดนัในการปฏิบติังานจริง 

 5.4.5 เรียนรู้ในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ในสถานการณ์ต่างๆขณะปฏิบติังาน 
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5.5 ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.5.1 ช่วงแรกๆอาจจะยงัไม่เขา้ใจในระบบการปฏิบติังาน อาจจะท างานไดล่้าชา้หรือบางท่ี
อาจจะท างานไดไ้ม่ถูกตอ้งตามท่ีพนกังานพี่เล้ียงไดม้อบหมายไว ้ 

แกปั้ญหาโดย เขา้ไปสอบถามพนักงานพี่เล้ียงหรือพนักงานในแผนกเพื่อจะไดเ้ขา้ใจใน
ระบบการปฏิบติังานมากยิง่ข้ึน 

5.5.2 การส่ือสารภาษาองักฤษยงัอยูใ่นระดบันอ้ย เพราะในบางโอกาศผูท่ี้มาสมคัรงานก็จะ
มีชาวต่างชาติบา้ง อาจจะมีการส่ือสารกบัผูท่ี้มาสมคัรงาน จึงท าใหต้อ้งท าการท่องหรืออ่านค าศพัท์
ภาษาอังกฤษเพิ่มมากข้ึน และค่อยสังเกตพนักงานพี่ เ ล้ียงหรือพนักงานในแผนกพูดคุยกับ
ชาวต่างชาติ 
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    สติกเกอร์ไลนท์รัพยากรบุคคล 

Human Resource Line Sticker 

นางสาว ญานิกา  ทาเวียง  5902000009 

ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 

 

บทคัดย่อ 

 โตรงงานน้ีมีวตัถุประสงคเ์พน่อสรราง
สติกเกอร์ไลนใ์หรกบัแ้นกทรัพยากรบุคคล
เพน่อใชรในการติดต่อสน่อการภายในองคก์รเพน่อ
ใชรทดแทนการพิมพ ์การสะกดค า้ดิท่ีท าใหร
ความหมายอาจจะเปล่ียนไป สถานการณ์ท่ี
เร่งรีบในการส่งขรอความ ทางู้ รจดัจึงสรราง
สติกเกอร์ไลนท์รัพยากรบุคคลเพน่ออ านวย
ความสะดวกในการสนทนาทางแอปพลิเคชัน่
ไลน์ จากการท าการสัมภาษณ์ในการใชรสติก
เกอร์ไลน์ทรัพยากรบุคคล โดยมีู้ รใหร
สัมภาษณ์คนอพนกังานแ้นกทรัพยากรบุคคล 
และค าถามท่ีใหรสมัภาษณ์มีดงัน้ี เช่น ภาษาใน
การใชรงาน ความเหมาะสมในการใชรงาน 
ลกัษณะและปริมาณรูปร่างของสติกเกอร์ไลน์ 

 ้ลการสมัภาษณ์พบวา่ คิดเปสนรรอย
ละ 70% ส่วนใหญ่ใหรความเหสนวา่ภาษาท่ีใชรมี
ความเหมาะสม ตวัสติกเกอร์ไลน์มีสีสัน การ
ใชรสติกเกอร์ไลน์สามารถทดแทนการพิมพไ์ดร 
สามารถใชรในขณะท่ีเร่งรีบและสะดวกในการ
พิมพแ์ละสามารถใชรในชีวิตการท างานไดรจริง  

 

 

Abstract 

 This project aims to create a Line 
sticker for the Human Resource department 
for Royal Ochid Sheraton to communicate 
within the organization instead of typing. 
Misspelling can change meanings because 
of a rush hour during sending messages. 
According to the reason, the production 
creates Human Resource Line Sticker to 
facilitate on Line conversation. The 
interviewees were HR staff. The interview 
questions are language, appropriate use, and 
the appearance and quantity of the sticker. 

 The interview showed that 70 
percent from interviewees commented that 
the language used was appropriate, colorful 
sticker, and the sticker can replace typing, 
use in a rush hour, easy to type, and it can 
use in the real situation. 

 



 

 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
1.สรรางช่องทางท่ีท าใหรการสน่อสารไดรในการ
ใชรเทคโนโลย ี
2.เพน่อใชรสน่อสารภายในองคก์รในแ้นก
ทรัพยากรบุคคล 
ขอบเขตของโครงงาน 
1.ขอบเขตดรานเวลา : ตั้งแต่วนัท่ี 14 
พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561 
2.ขอบเขตดรานประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง : 
พนกังานในแ้นกทรัพยากรบุคคล  
3.โรงแรมรอยลั ออคิด เชอราตนั แ้นก
ทรัพยากรบุคคล  
4.การใชรเทคโนโลยใีนปัจจุบนั 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  
1.โรงแรมมีโปรแกรมท่ีสามารถสน่อสาร
ภายใน 
2.สติกเกอร์ไลน์ทรัพยากรบุคคลท่ีใชรจะไม่มี
วนัหมดอาย ุสามารถใชรงานไดรระยะยาว 
3.ท าใหรเพิ่มช่องทางการสน่อสาร 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
1.สงัเกตปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบติังาน
และน ามาคิดหวัขรอใหรสอดคลรองกบัโครงงาน 
2.เขียนแบบโครงงานท่ีจะท าเพน่อเสนอ
อาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานพี่เล้ียง 
3.ก าหนดหวัขรอท่ีจะท าโครงงานโดยปรึกษา
อาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานพี่เล้ียง 
4.ออกแบบลกัษณะรูปร่างของสติกเกอร์ไลน์ 
โดยท าการร่างใส่กระดาษไวรก่อนและเสนอ
ใหรพนกังานพี่เล้ียง 
5.เกสบรวมรวมขรอมูล ู้ รจดัท าไดรท าการเกสบ
รวบรวมขรอมูลโดยท าแบบสอบถามและ

สัมภาษณ์พนกังานภายในแ้นกทรัพยากร
บุคคล 
6.วางแ้นกและวิเคราะห์ขรอมูล หลงัจากท่ี
เกสบรวบรวมขรอมูลของสติกเกอร์ไลน์
ทรัพยากรบุคคล ู้ รจดัท ากสไดรน าขรอมูล
เหล่านั้นมาเรียบรียงและเร่ิมท าสติกเกอร์ไลน์
7.สรุปขรอมูลและจดัท าโครงงานเพน่อส่งใหร
อาจารยท่ี์ปรึกษาไดรตรวจและไดรน ามาแกรไข
ใหรถูกตรอง 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ 
● เครน่องคอมพิวเตอร์ 
● Printer 
ซอฟต์แวร์ 
● โปรมแกรม Adobe Illustrator 
● โปรแกรม Microsoft Word 
● โปรแกรม Power Point 
● แอพพลิเคชัน่ Line 
● แอพพลิเคชัน่ Line Creators Studio 
สรุปผล 

 จากการท่ีู้ รจดัท าเขราไปฝึกงานสหกิจ
ศึกษาท่ี โรงแรมรอยลั ออคิด เชอราตนั 
ในแ้นกทรัพยากรบุคคล (Human 
Resource Department) ท าใหรทราบถึง
ขั้นตอนการปฏิบติังานภายในแ้นก
ทรัพยากรบุคคล โดยจะเหสนไดรวา่แ้นก
ทรัพยากรบุคคลจะตรองประสานงานกบั
ทุกแ้นก ภายในโรงแรมรอยลั ออคิด 
เชอราตนั แต่ละแ้นกกสจะมีบุคคลากร
จ านวนเยอะ การกระจายงานหรนอ
ประสานงานต่างๆอาจจะไม่ชดัเจน และ
โดยส่วนใหญ่กสจะใชรแอพพลิเคชัน่ไลน์ 



 

 

ู้ รจดัท าจึงไดรคิดการท าสติกเกอร์ไลน์
ทรัพยากรบุคคลข้ึนมาเพน่อโดยมีจุดประสงค์
เพน่อสรรางประโยชน์ใหรกบัโรงแรมรอยลั ออ
คิด เชอราตนั 

กติติกรรมประกาศ 

 ู้ รจดัท าไดรมาปฏิบติังานในโครงงาน
สหกิจศึกษา ณ โรงแรมรอยลั ออคิด เชอรา
ตนั ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 
31 สิงหาคม 2561 ส่ง้ลใหร้ ู รจดัท าไดรรับ
ความรูรและประสบการณ์ต่างๆท่ีมีค่ามากมาย
ส าหรับรายงานสหกิจศึกษาสบบัน้ีส าเรสจลง
ไดรดรวยดีจากความร่วมมนอและสนบัสนุน
หลายฝ่ายดงัน้ี 

อาจารยย์วุริน ศรีปาน ต าแหน่ง อาจารยท่ี์
ปรึกษา 

คุณเนตร จารุตานนท ์ต าแหน่ง Welfare & 
Benefit Manager 

คุณนวนนท ์วฒันอริยกิจ ต าแหน่ง  R 
eiiffOr 

คุณปัณณวชัร์ ไวทยานพรัตน์ ต าแหน่ง 
Learning & Development Coordinator 

และบุคคลท่านอน่นๆท่ีไม่ไดรกล่าวนามทุกท่าน 
ท่ีไดรใหรค  าแนะน าช่วยเหลนอในการจดัรายงาน 
ู้ รจดัท าขอขอบพระคุณู้ รท่ีมีส่วนเก่ียวขรองทุก
ท่านท่ีมีส่วนร่วมในการใหรขรอมูลและเปสนท่ี
ปรึกษาในการท ารายงานฉบบัน้ีจนเสรสจ
สมบูรณ์ตลอดจนใหรการดูแลและใหรความ
เขราใจกบัชีวิตของการท างานจริงซ่ึงู้ รจดัท า
ขอขอบพระคุณเปสนอยา่งสูงไวร ณ ท่ีน้ีดรวย 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
โปสเตอร์ (ไวนีล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

สตกิเกอร์ไลน์ทรัพยากรบุคคล  

Human Resource Line Sticker  

 บทคัดย่อ 

 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พนอ่สรรางสติกเกอร์ไลน์ใหรกบัแ้นกทรัพยากรบุคคลเพน่อใชรในการติดต่อสน่อการ
ภายในองคก์รเพน่อใชรทดแทนการพิมพแ์บบยาวๆ การสะกดค า้ดิในการพิมพท์ าใหรความหมายอาจจะเปล่ียนไป 
สถานการณ์ท่ีเร่งรีบในการส่งขรอความ ทางู้ รจดัจึงสรรางสติเกอร์ไลน์ทรัพยากรบุคคลเพน่ออ านวยความสะดวกในการ

สนทนาทางแอปพลิเคชัน่ไลน ์Human Resource Office 

วัตถุประสงค์ 

●สรรางช่องทางท่ีท าใหรการสน่อสารไดรในการใชรเทคโนโลย ี

●เพน่อใชรสน่อสารภายในองคก์รในแ้นกทรัพยากรบุคคล 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1 ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ Line Creators Studio 

2 วาดตวัการ์ตูนท่ีจะใชรในสติกเกอร์ไลน์ลงในโปรงแกรม Adobe Illustrator 

3 หลงัจากท่ีวาดตวัการ์ตูนลงใน Adobe Illustrator เสรสจเรียบรรอยแลรว กสท าการลงสี 

4 น ารูปท่ีวาดในโปรแกรม Adobe Illustrator มาใส่ลงใน Line Creators Studio และรอการพิจารณา 

5 เมน่อสถานะข้ึนเปสน ก าลงัจ าหน่าย เปส นอนัวา่ทาง Line Creators Studio ไดรอนุมติัแลรว ประมาณ 30 นาที 
สามารถเขราไปใน Line และเขราไปตรงรรานสติกเกอร์เพน่อดูสติกเกอร์ไลน์ไดรทนัที 

6 สติกเกอร์ไลน์เสรสจสมบูรณ์พรรอมวางจ าหน่าย 

 

 
 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  

●มีโปรแกรมท่ีสามารถสน่อสารภายในโรงแรม 

 ●สติกเกอร์ไลน์ทรัพยากรบุคคลท่ีใชรจะไม่มีวนั
หมดอาย ุสามารถใชรงานไดรระยะยาว 

●ท าใหรเพิ่มช่องทางการสน่อสาร 

 

คณะผู้จัดท า 

นางสาวญานิกา ทาเวยีง 

ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

มหาวิทยาลยัสยาม 

อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารยย์วุริน ศรีปาน 

พนกังานท่ีปรึกษา คุณนวนนท ์วฒันอริยกิจ ต าแหน่ง Human Redource Office 

สรุปผล 

้ลการสมัภาษณ์พบวา่ คิดเปสนรรอยละ 70% ส่วนใหญ่ใหร

ความเหสนวา่ภาษาท่ีใชรมีความเหมาะสม ตวัสติกเกอร์ไลน์
มีสีสัน การใชรสติกเกอร์ไลน์สามารถทดแทนการ
พิมพไ์ดร สามารถใชรในขณะท่ีเร่งรีบและสะดวกใน
การพิมพแ์ละสามารถใชรในชีวิตการท างานไดรจริง  

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  
ประวตัผู้ิจดัท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประวตัผู้ิจดัท าโครงงาน 

 

ช่ือ    นางสาว ญานิกา   ทาเวียง 

รหัสนักศึกษา 5902000009 

ภาควชิา  คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาการโรงแรและการท่องเท่ียว 

เกดิวนัที ่  22 ธนัวาคม พ .ศ . 2538 

ทีอ่ยู่                93/238 ถนน จรัญสนิทวงศ ์ซอย จรัญฯ25 แขวง บางขนุศรี เขต บางกอกนรอย  
  กรุงเทพฯ 10700  

ผลงาน  สติกเกอร์ไลนท์รัพยากรบุคคล 

  Human Resource Line Sticker  

 

 



 

 

ประวตัผู้ิจดัท ำโครงงำน 

 

ช่ือ    นางสาว ญานิกา   ทาเวียง 

รหัสนักศึกษำ 5902000009 

ภำควชิำ  คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาการโรงแรและการท่องเท่ียว 

เกดิวนัที ่  22 ธนัวาคม พ .ศ . 2538 

ทีอ่ยู่                93/238 ถนน จรัญสนิทวงศ ์ซอย จรัญฯ25 แขวง บางขนุศรี เขต บางกอกนอ้ย  
  กรุงเทพฯ 10700  

ผลงำน  สติกเกอร์ไลนท์รัพยากรบุคคล 

  Human Resource Line Sticker  
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