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ระบบระเบียบส่งผลใหส้ะดวกต่อการคน้หาขอ้มูล 

จากผลการศึกษาจะเห็นไดว้า่ใบสมคัรออนไลน์จากแอปพลิเคชนัGoogleForms เป็นท่ีน่า
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Abstract 

The Mode Sathorn Hotel, a 4-star hotel with a focus on excellent service, requires a lot of 

effective staff. It is very important to recruit new staff to operate the hotel services. As a result, 

the operating team has added more channels for staff to apply through the online system. ‘Google 

Forms’ applications can promote the recruitment process more convenient. It has good security 

storage space and reliable data protection with ‘Google Drive,’ and there is an extra menu for 

sorting data with ‘Google Sheets,’ which can be organized in a systematic way, making it easy to 

search the database. 

According to the results, the online job applications form with ‘Google Forms’ has been 

satisfactory. It can be used without further budget.  
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บทที1่ 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

 ท่ามกลางสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วการน าเอาเทคโนโลย ีสารสนเทศท่ี
ทนัสมยัมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยสนบัสนุนการบริหารงานดา้นต่าง ๆ เพื่อตอบสนองการ 
เปล่ียนแปลงภายในหน่วยงานเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ ไม่วา่จะเป็น การบริหารจดัการองคก์ร และการ
บริหารทรัพยากรมนุษย ์เพราะนอกจากจะช่วย เพิ่มความคล่องตวั เพิ่มประสิทธิภาพในการ  อีกทั้ง
การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาเป็น เคร่ืองมือในการท างานใหเ้กิดประสิทธิภาพมากข้ึนแลว้ ยงัเป็น
นโยบายส าคญัและเร่งด่วนของรัฐบาล ท่ีตอ้งการใหก้ารด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ
มีความคล่องตวั สะดวกรวดเร็ว เพิ่มความแม่นย  าของขอ้มูล เทคโนโลยจึีงเป็นเคร่ืองมือท่ีหลาย
หน่วยงานน ามาใช ้เพราะนอกจากจะเป็นเร่ืองท่ีส าคญัในการสร้างการเปล่ียนแปลงและเป็นโอกาส
ขององคก์ร ช่วยใหเ้กิดการพฒันาดา้นบริหารจดัการหลายๆดา้น รวมถึงการพฒันาดา้นการบริหาร
จดัการทรัพยากรมนุษยท์  าให้องคก์รไปสู่เป้าหมายและบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ (ราศรี, 
2558) 
 

 (ขวงษา, 2555)ในภาวะสังคมปัจจุบนั หลายส่ิงหลายอยา่งท่ีเกิดข้ึนรอบตวัเป็นตวัช้ีบอก
วา่ ประเทศไทยก าลงักา้วสู่ยคุสารสนเทศ การสนใจใหค้วามรู้ดา้นคอมพิวเตอร์และส่งเสริมการน า
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์มาประยกุตง์านต่างๆ มากข้ึน การบริหารธุรกิจขององคก์รต่างๆ มีการ
พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อใชใ้นองคก์ารดว้ยการเก็บขอ้มูล ประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูล แลว้
น าผลลพัธ์มาช่วยในการวางแผนงานและตดัสินใจ ใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์ร 
 

 (สุรินทร์วรางกูร, 2555)กล่าววา่ ภายใตค้วามเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศในยคุปัจจุบนั หาก ผูป้ระกอบการยงัคงประกอบธุรกิจแบบเดิมๆ โดยไม่มีการพฒันา
รูปแบบวธีิการด าเนินธุรกิจ ให ้ทนัสมยัเพื่อใหส้ามารถกา้วทนักบัสภาพการแข่งขนั โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ในการใชเ้ทคโนโลย ีสารสนเทศเพื่อการอ านวยความสะดวก รวดเร็ว และความถูกตอ้งแม่นย  า 
เหมาะสมกบัสภาวการณ์ปัจจุบนั จะส่งผลใหอ้งคก์รนั้นเสียโอกาสอยา่งมากในการด าเนินธุรกิจ  
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 ในปัจจุบนัโรงแรมโหมดสาทรมีความตอ้งการบุคลากร เน่ืองจากบุคลากรมีส่วนส าคญั
และเป็นปัจจยัต่อความส าเร็จช่วยใหก้ารด าเนินงานในโรงแรมโหมดสาทรเป็นไปตามเป้าหมาย 
โดยระบบงานปัจจุบนัยงัใชเ้อกสารในการรับสมคัรงาน ท าใหพ้บปัญหาต่างๆ เช่น การคน้หา
เอกสารสมคัรงานท่ีถูกจดัเก็บโดยเจา้หนา้ท่ีคนหน่ึงท่ีท าการลาออกไปแลว้ แต่เม่ือเจา้หนา้ท่ีคนใหม่
เขา้มา ไม่สามารถคน้หาเอกสารพบ หรือตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการคน้หา มีความยากล าบากต่อ
การเก็บเอกสาร  และเกิดเอกสารสูญหาย 
 

 ดงันั้น ผูจ้ดัท าเล็งเห็นวา่ระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ จึงควรใช ้
เทคโนโลยเีขา้ไปช่วยในการจดัหาบุคคลากรเพื่อเขา้มาท างาน หรือ ช่วยในการจดัเก็บขอ้มูล  น าไป
พฒันาประยกุตใ์ชไ้ดต้ามสถานการณ์ต่างๆเพื่อดึงประโยชน์ออกมาใชไ้ดอ้ยา่งเตม็ท่ีโดยไม่
ส้ินเปลืองงบประมาณ โดยระบบการท างานของโรงแรมโหมด สาทร ยงัใชเ้ป็นเอกสารในการกรอก
ใบสมคัรงาน ผูจ้ดัท าจึงน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการจดัหาผูส้มคัรงานโดยแอปพลิเคชนั 
Google Forms และ สะดวกในการจดัเก็บขอ้มูลของผูส้มคัรงาน และลดปัญหาการสูญหายของ
เอกสารโดยแอปพลิเคชนั Google Sheets 
 

1.2 วตัถุประสงค์กำรวจัิย 

  1.2.1 เพื่อสร้างแบบบนัทึกขอ้มูลการสมคัรงานออนไลน์ 

  1.2.2  เพื่อลดปัญหาการจดัเก็บขอ้มูลการสมคัรงานในรูปแบบเอกสาร(กระดาษ) 

1.3 ขอบเขตของกำรวจัิย 

                                                    1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

                             น าแอปพลิเคชนั Google Forms  ท่ีช่วยในการสร้างแบบสอบถาม มาสร้างระบบ
การรับสมคัรงาน 

   น าแอปพลิเคชนั Google Sheets ท่ีช่วยในการจดัการเอกสาร มาท าหนา้ท่ีเพื่อใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลของผูส้มคัรไดอ้ยา่งครบถว้น เป็นระบบ และสะดวกรวดเร็วต่อการ
คน้หา  
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1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 ไดแ้บบบนัทึกขอ้มูลการสมคัรงานออนไลน์ ส าหรับการสมคัรงานผา่นเวบ็ไซต ์หรือ 

ส่ือประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ของโรงแรม 

1.4.2 ไดฐ้านขอ้มูลของผูส้มคัรงานในรูปแบบไฟลอิ์เล็กทรอนิกส์ผา่นแอปพลิเคชนั 

Google-Sheets 
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บทที2่ 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

วจิยัเร่ือง การสร้างใบสมคัรงานออนไลน์โดยใชแ้อปพลิเคชนั Google Form                

ผูว้จิยัไดร้วบรวมเน้ือหา แนวคิด ทฤษฎี รวมถึงเอกสารและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยน าเสนอตาม

ประเด็นความส าคญัดงัต่อไปน้ี 

2.1  ทฤษฎีเก่ียวกบัการสรรหาและการคดัเลือกบุคคลากร 

2.2  แนวคิดเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ  

2.3  Google Forms 

 

2.1 ทฤษฎีเกีย่วกบัการสรรหาและการคัดเลือกบุคคลากร 

2.1.1 ความหมายของการสรรหาบุคคลากร 

การสรรหา (Recruitment) คือ กระบวนการกลัน่กรอง และคดัเลือกบุคคลท่ีมี

คุณสมบติั คุณวฒิุทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการท างาน 

ซ่ึงมาสมคัรงานในต าแหน่งต่าง ๆ ท่ีองคก์ารเปิดรับสมคัร 

การสรรหาบุคลการ มี 2 ระบบ คือ 

1. ระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) จดัวา่เป็นระบบการสรรหาบุคลากร โดยอาศยัหลกัการ

แห่งความเมตตา เก้ือกูล ช่วยเหลือสงเคราะห์ในบรรดาวงศาคณาญาติ มิตร พรรคพวก และ

ผูอ้ยูใ่นอุปการะมามีอิทธิพลเหนือการสอบคดัเลือก มีการใชบ้ารมีของ ผูท่ี้มีอ านาจสูงสุด

จากในองคก์รท่ีประกาศรับสมคัรบุคลากร โดยมิตอ้งค านึงถึงระบบการสอบคดัเลือก จะ

พบวา่ ในองคก์ารท่ีมีระบบการบริหารงานท่ีดี ประสิทธิภาพการท างานสูง จะไม่มีระบบ

การรับบุคลากรเขา้มาท างานโดยระบบอุปถมัภ ์ซ่ึงในทางตรงกนัขา้มองคก์ารท่ีมีระบบการ

บริหารท่ีไม่มีประสิทธิภาพ การบรรจุบุคลากรเขา้ท างานจะนิยมใชร้ะบบอุปถมัภ ์ซ่ึงจะ

ก่อใหเ้กิดผลเสียหายต่อระบบการบริหารงานบุคคลขององคก์าร จะไดแ้ต่บุคลากรท่ีไม่มี
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สมรรถภาพในการท างาน ผลงานก็ไม่มีประสิทธิภาพ ช่ือเสียงขององคก์ารก็ลดนอ้ยลงและ

สุดทา้ยองคก์ารก็ไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได ้จะตอ้งปิดกิจการ 

 

2. ระบบคุณธรรม (Merit System) จดัเป็นระบบการสรรหาบุคลากรท่ีใช ้หลกัแห่งความดี 

โดยใชห้ลกัการสรรหาบุคลากรท่ีประกอบดว้ยปัจจยัท่ีส าคญั 4 ประการ มีดงัน้ี  

ประการที ่1 ใชห้ลกัความสามารถ โดยก าหนดเง่ือนไขการรับสมคัรบุคลากร ไดแ้ก่ คุณสมบติั

ผูส้มคัร คุณวฒิุทางการศึกษา และประสบการณ์การท างาน หรือเคยผา่นงานมาแลว้ เพื่อเปิดโอกาส

ใหแ้ก่บุคคลท่ีมีความสามารถตรงตามเง่ือนไขการรับสมคัรไดม้าสมคัรเขา้ท างาน โดยผา่น

กระบวนการสอบคดัเลือก หรือการสอบแข่งขนัเขา้ท างาน  

ประการที ่2 ใชห้ลกัความเสมอภาค โดยค านึงถึงหลกัการแห่งสิทธิของความเสมอภาคของบุคคลท่ี

มีคุณสมบติั คุณวฒิุทางการศึกษา และประสบการณ์การท างาน ตรงตามเง่ือนไขการประกาศรับ

สมคัร เพื่อสอบคดัเลือกหรือสอบแข่งขนับุคคล หรือสอบคดัเลือกเพื่อเล่ือนต าแหน่ง จะพบวา่ การ

ใชห้ลกัความเสมอภาคน้ี จะไม่จ  ากดัการคดัเลือกบุคคลโดยภูมิล าเนา ถ่ินท่ีอยู ่เช้ือชาติ ศาสนา 

ผูป้กครอง และผูรั้บรอง  

ประการที ่3 ใชห้ลกัความมัน่คง เป็นการให้หลกัประกนัความมัน่คงแห่งอาชีพใหแ้ก่บุคลากรทุก

ระดบัในองคก์าร ใหมี้ขวญัและก าลงัใจในการท างาน จะไม่ถูกกลัน่แกลง้ในการท างาน ไม่ถูก

ลงโทษ หรือสั่งใหพ้กังาน หรือให้ออกจากงานโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ หรือไม่เป็นธรรม เลือกท่ีรัก

มกัท่ีชงั เป็นตน้  

ประการที ่4 ใชห้ลกัความเป็นกลางทางการเมือง ในการบริหารงานบุคคล องคก์ารจะก าหนด

หลกัการปฏิบติัส าหรับบุคลากร โดยใหผู้ท่ี้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในองคก์ารวางตนเป็นกลางทางการ

เมือง โดยไม่กระท าการใด ๆ อนัส่อเจตนาวา่เป็นการนิยม ฝักใฝ่ อุดหนุน ของพรรคการเมือง หรือ

นกัการเมือง  
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การสรรหาบุคลากรจากภายในองค์กร 

การสรรหาบุคลากรจากภายในองคก์ร เป็นนโยบายอยา่งหน่ึงขององคก์ารท่ีตอ้งการ จะ

สร้างพลงัทรัพยากรบุคคล ใหมี้ความเขม้แขง็ รวมทั้งการมีประสิทธิภาพในการท างานและท างาน 

เป็นระบบเดียวกนัแบบเป็นทีมงาน เพราะวา่บุคลากรท่ีสรรหาไดจ้ากภายในองคก์ารนั้น เป็นบุคคล

ท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน คุน้เคยกบัระบบการท างาน และมีความจงรักภกัดี ซ่ือสัตย ์มีความ

ตั้งใจท างานใหอ้งคก์ารมีการพฒันาและมีความเจริญกา้วหนา้ โดยสามารถเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่

บุคลากรท่ีเขา้มาท างานใหม่  

นโยบายการสรรหาบุคลากรจากภายในองคก์ารจะกระท าไดส้ าเร็จยอ่มข้ึนอยูก่บักิจการ

ขององคก์ร ถา้เป็นองคก์รท่ีมีกิจการขนาดเล็ก มีบุคลากรนอ้ย ก็ไม่สามารถจะใชน้โยบายดงักล่าวน้ี

ได ้ดงันั้นจะตอ้งเป็นองคก์ารขนาดกลางข้ึนไป ท่ีมีบุคลากรเป็นจ านวนมาก 

ผลดีจากการสรรหาบุคลากรจากภายในองค์กร มีดังนี้ 

1.   เป็นการให้หลกัประกนัในการท างานโดยใหโ้อกาสแห่งความกา้วหนา้ในการ ท างานแก่

ผูป้ฏิบติังานท่ีดี มีความตั้งใจท างาน มีผลงานออกมาอยูใ่นระดบัดี มีอายกุารท างานพอสมควร ก็จะ

ไดรั้บการพิจารณาให้เล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งใหไ้ดดี้ข้ึน  

2.   เป็นการส่งเสริมบ ารุงขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน ยอ่มท าใหผู้ป้ฏิบติั งานมีความเช่ือมัน่

ในองคก์าร มีความจงรักภกัดี และซ่ือสัตยต่์อองคก์าร  

3.   สามารถสรรหาบุคลากรไดอ้ยา่งเหมาะสม เน่ืองจากผูป้ฏิบติังาน มีขอ้มูล ประวติัการท างานอยูท่ี่

ฝ่ายบุคคลอยูแ่ลว้ สามารถน ามาเป็นขอ้มูลในการสรรหาบุคลากรไดดี้กวา่การสรรหาบุคลากรจาก

ภายนอกองคก์าร  

4.   เป็นการจูงใจใหบุ้คคลภายนอกท่ีมีความรู้ และความสามารถ ไดท้ราบขอ้ มูลวา่องคก์ารใหก้าร

สนบัสนุนความกา้วหนา้แก่ผูป้ฏิบติังานภายในองคก์าร และมีความตอ้งการเขา้มาสมคัรงาน กบั

องคก์ารมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน  
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5.   ประหยดัค่าใชจ่้ายในการสรรหาบุคลากร นบัตั้งแต่เวลาและค่าใชจ่้ายใน การจดัท าการประกาศ

สรรหา การติดต่อส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์ และการด าเนินการสรรหา จนกระทัง่ไดบุ้คลากรมาตามท่ี

องคก์ารตอ้งการ  

6.   องคก์ารจะไดรั้บประโยชน์มากท่ีสุดจากการไดบุ้คลากรขององคก์ารเอง เพราะเป็นบุคลากรท่ี

รู้จกัคุน้เคยกบันโยบาย รูปแบบ ระบบการบริหาร อุดมการณ์ มีความจงรักภกัดีซ่ือสัตยต์่อองคก์าร 

มีความสามารถเป็นผูน้ าท่ีดี และเป็นหลกัในการท างานให้แก่องคก์ารอยา่งไดผ้ลดีมาก  

ผลเสียจากการสรรหาบุคลากรจากภายในองค์การ มีดังนี้ 

1.   ท าใหอ้งคก์ารไม่มีโอกาสไดรั้บบุคลากรจากภายนอกท่ีมีความรู้ ความ สามารถ และ

ประสิทธิภาพในการท างาน กล่าวคือ เป็นการปิดกั้นคนดี มีความรู้ ความสามารถ หรือเป็นการขีด

วงจ ากดัคดัเลือกเอาแต่บุคลากรจากภายในองคก์ารเท่านั้น อาจท าใหเ้กิดอุปสรรคต่อการพฒันาการ

ท างาน เร่ิมตั้งแต่เจตคติ ระบบการท างาน การพฒันา และการสร้างผลงานท่ีดีเด่นให้แก่องคก์าร  

2.   การหมุนเวยีนการท างาน หรือการสับเปล่ียนต าแหน่งหนา้ท่ีมนการ ท างานส าหรับบุคลากรจาก

ภายในองคก์ารเม่ือมีต าแหน่งวา่ง หรือต าแหน่งใหม่เกิดข้ึน ท าใหอ้งคก์ารจะตอ้งใชเ้วลาจ านวน

หน่ึงเพื่อแนะน างาน หรือนิเทศใหแ้ก่บุคลากรผูม้าปฏิบติังานในต าแหน่งงานใหม่ ยอ่มท าให้

องคก์ารตอ้งสูญเสียผลประโยชน์รายไดจ้าการด าเนินงานของบุคลากรใหม่จนกวา่จะเกิด

ประสบการณ์ และมีประสิทธิภาพในการท างาน  

3.   การสรรหาบุคลากรจากภายในองคก์าร ถา้ไม่มีการก าหนดเกณฑก์ารคดั เลือกบุคลากร เช่น 

คุณวฒิุการศึกษา ประสบการณ์การท างาน ผลงาน ประวติัความประพฤติ อาจจะท าให้การสรรหา

บุคลากรภายในองคก์ารเป็นระบบอุปถมัภม์ากกวา่ระบบคุณธรรม ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลเสียหาย 

โดยเฉพาะในทางดา้นประสิทธิภาพการท างาน และช่ือเสียงขององคก์าร  

4.  การสรรหาบุคลากรจากภายในองคก์ารแต่เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น ยอ่ม ท าใหข้าดก าลงัทรัพยากร

ท่ีมีวสิัยทศัน์ คุณภาพการท างาน และการสร้างสรรคผ์ลงาน ตลอดจนเป็นท่ียอมรับขององคก์าร

ต่างๆ 
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2.1.3 การสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค์กร 

การสรรหาบุคลากรจากภายนอกองคก์ร เป็นการสรรหาบุคลากรส าหรับต าแหน่งงานวา่ง 

หรือต าแหน่งงานใหม่ จากภายนอกองคก์ร เป็นวธีิการท่ีนิยมปฏิบติักนัโดยทัว่ไปส าหรับทุก

องคก์ารท่ีตอ้งการบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ตลอดการสร้าง

ผลงาน และช่ือเสียงใหแ้ก่องคก์ร 

ผลดีของการสรรหาบุคลากรจากการภายนอกองค์กร มีดังนี ้ 

1.  องคก์ารไดรั้บผลประโยชน์โดยตรงจากการท่ีมีโอกาสสรรหา ไดบุ้คลากรภายนอกมาปฏิบติังาน

ในต าแหน่งงานวา่ง หรือต าแหน่งงานใหม่ เพราะวา่องคก์ารสามารถสรรหาบุคคลภายนอกองคก์ร

จากบุคคลเป็นจ านวนมาก ท่ีมีความรู้ ความสามารถ เจตคติท่ีดี มีประสิทธิภาพในการท างาน เขา้มา

เป็นบุคลากรใหม่ขององคก์าร ท าใหอ้งคก์ารมีศกัยภาพการด าเนินงานเพิ่มข้ึน ผลผลิตเพิ่มข้ึน และ

ผลก าไรในรอบปีก็เพิ่มข้ึนตามไปดว้ย  

2.   เปิดโอกาส และใหค้วามเท่าเทียมกนัใหแ้ก่บุคคลทุกคนทั้งภายใน และภายนอกองคก์าร ท่ีมี

ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขท่ีองคก์ารประกาศรับสมคัรบุคลากรใหม่  

3.   เป็นการช่วยใหบุ้คลากรภายในองคก์ารมีโอกาส หรือช่องทางท่ีจะพฒันาตนเอง ให้มีความรู้

ความสามารถ โดยการไปศึกษาต่อในระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึน โดยใชเ้วลาภายหลงั จากเวลาเลิกงาน

ประจ าวนั เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ ส าหรับใชใ้นการสมคัรเขา้ท างานใน

ต าแหน่งงานวา่ง หรือต าแหน่งงานใหม่ขององคก์าร  

4.   ป้องกนัการผกูขาดจากบุคลากรภายในองคก์ารท่ีมีระบบการท างานแบบลา้สมยัขาดความ

สามคัคีในการการร่วมมือกนัท างาน ยดึตวับุคคลมากกวา่ยดึหลกัการ และขาดการท างานเป็นระบบ

ไม่มีการประสานงานกนั ซ่ึงองคก์ารมีความตอ้งการในการพฒันาการท างานท างานอยา่งเป็นระบบ 

และมีความต่อเน่ือง จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งการบุคลากรท่ีดีจากภายนอกมาช่วยเสริมสร้างและ

พฒันาทั้งทางดา้นความคิด และการท างานใหเ้กิดผลส าเร็จแก่องคก์าร สามารถน าบุคลากรใหม่มา

พฒันาและสร้างสรรคร์ะบบการท างานท่ีดีไดง่้ายกวา่บุคลากรเดิม  
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ผลเสียหายของการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค์กร มีดังนี ้ 

1.   เป็นการท าลายขวญัและก าลงัใจของบุคลากรภายในองคก์ร เน่ืองจากบุคลากรภายในองคก์รมี

ภารกิจผกูพนัอยูก่บัการปฏิบติังานประจ าวนั ท าใหก้ารเตรียมตวัเพื่อการสอบเขา้ต าแหน่งงานใหม่

นั้น ไม่มีความพร้อมเหมือนกบับุคคลภายนอก โดยเฉพาะในการสรรหาบุคลากรภายนอกเขา้มา

ด ารงต าแหน่งระดบัสูงภายในองคก์ร ยอ่มท าใหบุ้คลากรภายในองคก์รขาดขวญัและก าลงัใจในการ

ท างาน และเป็นการปิดกั้นโอกาสความเจริญกา้วหนา้ในสายงานอาชีพของบุคลากรภายในองคก์าร 

ท าใหก้ารสรรหาบุคลากรภายนอกไม่เป็นท่ียอมรับ และท าใหเ้กิดการต่อตา้นทุกรูปแบบในการ

ท างาน  

2.   เป็นการส้ินเปลืองเวลา และค่าใชจ่้ายในการด าเนินการสรรหา ซ่ึงจะตอ้งมี กระบวนการ จดัท า

ประกาศรับสมคัร ด าเนินการรับสมคัร สอบคดัเลือก สอบขอ้เขียน สอบสัมภาษณ์ และประกาศผล

การสอบ 

 

2.1.2 ความหมายของการสรรหาบุคคลากร 

การคดัเลือกบุคลากร คือ กระบวนการท่ีคดัเลือกผูส้มคัรงาน เพื่อใหไ้ดบุ้คลากรท่ีดี มี

คุณสมบติัเหมาะสม ถูกตอ้งกบัคุณลกัษณะเฉพาะของงานท่ีก าหนดไว ้ถา้องคก์รใดสามารถคดัเลือก

บุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการท างาน องคก์ารนั้นยอ่มจะไดรั้บผลส าเร็จในการ

ด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย มีผลงานดี เป็นท่ีเช่ือถือได ้และท าใหอ้งคก์ารมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับนบั

ถือแก่องคก์ารต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนทัว่ไปดว้ย ดงันั้นจึงนบัไดว้า่ การคดัเลือกบุคลากรเป็น

หวัใจส าคญัของการจดัการทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารความส าคญัของการคดัเลือกบุคลากร  

การคดัเลือกบุคลากรมีความส าคญัต่อการด าเนินงานขององคก์รเพราะวา่จะตอ้งมีบุคลากรมาประจ า 

เพื่อปฏิบติัตามสายงานการบริหารขององคก์ร 

การคดัเลือกบุคลากรมีเหตุผลท่ีส าคญั 6 ประการ คือ  
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ประการที ่1 นโยบายในการคดัเลือกบุคลากรขององคก์าร โดยการก าหนดมาจากผูบ้ริหารระดบั

นโยบาย ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหารของบริษทั เช่น ก าหนดนโยบายส าหรับการคดัเลือกพนกังาน

ใหม่ ประกอบดว้ย  

1.   ความรู้  

2.   ความสามารถ  

3.   ทกัษะ  

4.   ความคิดสร้างสรรค ์ 

5.   เจตคติ  

6.   วฒิุภาวะ  

7.   มนุษยส์ัมพนัธ์  

8.   สุขภาพ  

ประการที ่2 ประสิทธิภาพการท างานขององคก์รยอ่มจะตอ้งข้ึนอยูก่บัปัจจยัประสิทธิภาพการท างาน

ของบุคลากรอยูเ่สมอ บุคลากรท่ีไม่มีความสามารถในการท างาน จะท างานไดอ้ยา่งไม่มี

ประสิทธิภาพ และจะพบวา่การด าเนินงานขององคก์ารจะอยูใ่นสภาวะท่ีตกต ่าหรืออาจท าให้

องคก์ารมีผลก าไรนอ้ย หรือขาดทุนได ้ 

ประการที ่3 ใชก้ารพิจารณากลัน่กรองคดัเลือกบุคลากรอยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะวา่การคดัเลือก

บุคลากรยอ่มจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเป็นจ านวนมาก นอกจากนั้นจะตอ้งเสียเวลาในการสรรหาบุคลากร 

ใชเ้วลาในการทดสอบขอ้เขียน สอบสัมภาษณ์ ตรวจสอบหลกัฐาน ใบประกาศนียบตัร ปริญญาบตัร 

และการอา้งอิงบุคคลท่ีเป็นผูรั้บรองผูส้มคัรงาน ดงันั้นการคดัเลือกบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพยอ่ม

ก่อใหเ้กิดความคุม้ค่าแก่องคก์าร  

ประการที ่4 การคดัเลือกบุคลากรไดดี้เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัมากต่อองคก์าร ท าใหไ้ดบุ้คลากรท่ีดีมี

ประสิทธิภาพในการท างาน สามารถสร้างผลงานท่ีดี มีคุณภาพเป็นท่ีเช่ือถือได ้ท าให้องคก์าร
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สามารถด าเนินงานไดผ้ลบรรลุตามเป้าหมาย ก่อใหเ้กิดผลตอบแทนท่ีสูง เช่น มีผลก าไร สร้าง

ช่ือเสียงใหแ้ก่บุคลากรและองคก์ารได ้ 

ประการที ่5 การคดัเลือกบุคลากรตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้งกบักฎหมายแรงงานท่ีบญัญติัไดเ้ก่ียวกบัการ

จา้งแรงงานเด็ก การจา้งแรงงานหญิง และการจา้งแรงงานจากต่างประเทศ โดยเฉพาะห้ามจา้ง

แรงงานต่างดา้วท่ีหลบหนีเขา้ประเทศ นอกจากจะมีความผิดในฐานะนายจา้งแลว้ ยงัจะตอ้งรับโทษ

ทางอาญาในกรณีใหท่ี้พกัพิงแก่บุคคลต่างดา้วท่ีหลบหนีเขา้ประเทศ ซ่ึงเป็นการกระท าท่ีเป็น

อนัตรายต่อความมัน่คงของประเทศแลว้ ยงัเป็นการมาแยง่ตลาดแรงงาน ท าใหค้นไทยสูญเสีย

โอกาสในกาจา้งงาน เป็นการท าลายเศรษฐกิจทางดา้นแรงงานของคนไทยอีกดว้ย  

ประการที ่6 คณะกรรมการคดัเลือกบุคลากร จะตอ้งเป็นทีมงานท่ีมีความรู้ความสามารถ และ

ประสบการณ์สูงในการคดัเลือกบุคลากรมาแลว้เป็นอยา่งดี โดยอาศยัการศึกษาจากประสบการณ์

การท างาน การศึกษาพฤติกรรมของบุคลากร และการฝึกอบรมเทคนิคการคดัเลือกบุคลากร ดงันั้น 

องคก์ารท่ีมีทีมงานท่ีดีในการคดัเลือกบุคลากร ก็จะสามารถคดัเลือกไดบุ้คลากรท่ีดีสมตามความมุ่ง

หมายท่ีองคก์ารก าหนดไว ้

 

กระบวนการคัดเลือกบุคลากรใหม่เข้าท างานมีล าดับข้ัน 7 ขั้น ดังนี ้ 

1.   รับสมคัรงาน ตามต าแหน่งงานวา่งท่ีบริษทัประกาศรับสมคัรงาน ตามเง่ือน ไขต าแหน่งงาน วุฒิ

การศึกษา คุณสมบติัของผูส้มคัร และขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ  

2.   ตรวจสอบหลกัฐานการสมคัรงาน จะตอ้งตรวจการกรอกขอ้ความในใบ สมคัรงานใหค้รบถว้น

และถูกตอ้ง  

3.   ทดสอบ จะตอ้งมีการทดสอบความรู้ ความสามารถและทกัษะของผูส้มคัร งานท่ีก าหนดไว ้ 

4.   สัมภาษณ์ เป็นการคดัเลือกผูส้มคัรท่ีสอบผา่นขอ้เขียนแลว้เขา้มาสัมภาษณ์ เพื่อคดัเลือกผูส้มคัร

ท่ีมีคุณสมบติั และคุณภาพของบุคคลท่ีดีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานท่ีรับสมคัร โดยมีคณะกรรมการ

สอบสัมภาษณ์เป็นผูด้  าเนินการสัมภาษณ์ผูส้มคัรท่ีผา่นการสอบขอ้เขียนแลว้ เพื่อพิจารณาคดัเลือกผู ้
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ท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมมากท่ีสุดเขา้เป็นพนกังานตามต าแหน่งงานท่ีรับสมคัร โดย

ใชว้ธีิการใหค้ะแนนแต่ละรายการท่ีสอบสัมภาษณ์ และรวมคะแนนสอบสัมภาษณ์  

5.   ตรวจสอบบุคคลท่ีอา้งอิงและประวติัผูส้มคัรงาน เป็นการตรวจสอบความ น่าเช่ือถือของผูส้มคัร

ในทางประวติัส่วนตวั การศึกษา การท างาน และความประพฤติจากบุคคลท่ีอา้งถึง ซ่ึงเป็นผูรู้้จกั

ผูส้มคัรงาน และใหค้  ารับรอง ผลการตรวจสอบจะสามารถคดัเลือกบุคลากรไดอ้ยา่งเหมาะสม  

6.   ตรวจร่างกาย เป็นการตรวจร่างกายโดยแพทย ์เพื่อคดัเลือกบุคคลท่ีมีสุข ภาพร่างกายแขง็แรง

สมบูรณ์ปราศจากโรค เขา้เป็นพนกังานในต าแหน่งงานท่ีรับสมคัร 

 

7.   ประกาศผลการคดัเลือก เป็นขั้นสุดทา้ยของกระบวนการรับสมคัร ภายหลงั ท่ีผูส้อบสัมภาษณ์

ไดรั้บการตรวจร่างกายแลว้ และผลการตรวจร่างกายผา่นเรียบร้อยแลว้ บริษทัจะประกาศผลรายช่ือ

ผูส้อบไดเ้ขา้เป็นพนกังานของบริษทั (ท่ีมา.ทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย์

http://www.novabizz.net/management-105.html) 

 

2.2 แนวคิดเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ  

ค าวา่ “เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology)” หรือมกัเรียกสั้นๆ วา่ไอที (IT) 

ถูกน ามาใชง้านอยา่งกวา้งขวาง แทบทุกวงการลว้นเห็นความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ จนมี

ค ากล่าววา่โลกปัจจุบนัน้ีเป็นโลกแห่งยคุไอที ในความเป็นจริง เทคโนโลยสีารสนเทศจะ

ประกอบดว้ยค าวา่ “เทคโนโลย”ี และ ค าวา่ “สารสนเทศ” รวมกนั ซ่ึงแต่ละค ามีความหมายดงัน้ี  

เทคโนโลย ี(Technology) คือ การประยกุตค์วามรู้ดา้นวทิยาศาสตร์มาใชใ้หเ้กิด ประโยชน์

ท่ีเก่ียวของกบัการผลิต การสร้าง วธีิการด าเนินงาน และรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ท่ี มิไดเ้กิดข้ึนเองตาม

ธรรมชาติ ปัจจุบนัมนุษยไ์ดน้ าเทคโนโลยต่ีางๆ มากมายมาใชเ้พื่อ อ านวยความสะดวกต่อการ

ด าเนินชีวติประจ าวนัมากมายอยา่งนบัไม่ถว้น  

สารสนเทศ (Information) คือ ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการประมวลผลขอ้มูล ดว้ย การรวบรวม

ขอ้มูล จากแหล่งต่างๆ น ามาผา่นกระบวนการประมวลผล ไม่วา่จะเป็นการ จดักลุ่มขอ้มูล การ



13 
 

 

เรียงล าดบัขอมูล้ การค านวณ และการสรุปผล มีการน าเอาสารสนเทศ มาน าเสนอในรูปแบบ

โครงงานท่ีเหมาะสมต่อการใชง้าน สารสนเทศท่ีดี ยอ่มก่อประโยชน์ต่อ การด าเนินชีวติของมนุษย์

ไม่วา่จะเป็นดา้นชีวติประจ าวนั  น ามาประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ เพื่อจดัเก็บ คน้หา ส่งผา่น และจดั

ด าเนินการขอ้มูล ซ่ึงมกัใชก้บัธุรกิจหรือองคก์ารอ่ืน ๆ  

(พงษสุ์วรรณ, 2547)ใหค้วามหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศวา่ เทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบั

กระบวนการจดัหา การจดัเก็บประมวลผล และเผยแพร่สารสนเทศ ซ่ึงใน ปัจจุบนัหน่วยงานต่างๆ 

ไดน้ าเทคโนโลยไีปประยกุตใ์ชก้นัอยา่งกวา้งขวาง ท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงคือ การสร้างระบบสารสนเทศ

แบบต่างๆ มีการน าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบการส่ือสารไปใชใ้นหน่วยงาน

หรือธุรกิจต่างๆ มุ่งไปท่ีการคิดคน้ คน้หา อยา่งสะดวก รวดเร็ว รวมถึงการจดัท าโครงงาน ตลอดจน

การจดัท าผลลพัธ์ของขอ้มูลใหส้ามารถคน้หาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (กีระนนัทน์, 2542) ระบบ

สารสนเทศ (Information Systems) คือ ระบบท่ีประกอบดว้ยส่วนต่างๆ อนัไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ทั้ง

ฮาร์ดแวร์และซอฟทแ์วร์ตวัแบบการวเิคราะห์ และฐานขอ้มูลท่ีท างานร่วมกนัเพื่อก าหนดรวบรวม

และจดัเก็บขอ้มูล การประมวลผล เพื่อน าขอ้มูลมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ โดยคอมพิวเตอร์เป็น

เคร่ืองมือในการจดัการและจดัเก็บขอ้มูล ประมวลผล คน้หา สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นเคร่ืองมือ

หรืออุปกรณ์ต่างๆในงานดา้นสารสนเทศและงานบริการดา้นอ่ืนได ้สามารถสรุปไดว้า่ เทคโนโลยี

สารสนเทศ คือ การน าเทคโนโลยมีา ใชใ้นการจดักระท าขอ้มูลประมวลผลขอ้มูลอยา่งเป็นระเบียบ

แบบแผน อนัน ามาซ่ึงขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อการน าไปประยกุตใ์ชต้ามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ (เส

ตะพนัธุ, 2553)  

   ประโยชน์ของเทคโนโลยสีารสนเทศ การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในปัจจุบนั

ช่วยใหติ้ดต่อส่ือสารระหวา่งกนัอยา่งสะดวกรวดเร็วโดยใชโ้ทรศพัท ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ต ช่วยในการรับรู้ข่าวสารต่างๆมากมาย  ท่ีเกิดข้ึนทัว่โลก ช่วยใหเ้ก็บสารนิเทศไวใ้นรูปท่ี

สามารถเรียกใชไ้ดค้ร้ังแลว้คร้ังเล่าอยา่งสะดวก  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารนิเทศ เช่น การ

ค านวณตวัเลขท่ียุง่ยาก ซบัซอ้นซ่ึงไม่สามารถท าใหส้ าเร็จไดด้ว้ยมือ สามารถจดัระบบอตัโนมติัเพื่อ

การเก็บ เรียกใชแ้ละประมวลผลสารนิเทศสามารถจ าลองแบบระบบการวางแผน อ านวยความ

สะดวกในการเขา้ถึงสารนิเทศดีกวา่สมยัก่อน ท าใหผู้ใ้ชส้ารนิเทศมี ทางเลือกท่ีดีกวา่ มี

ประสิทธิภาพกวา่ และสามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นไดดี้กวา่ ช่วยใหมี้การตดัสินใจท่ีดีข้ึน จากการมี

สารสนเทศประกอบการตดัสินใจและพิจารณาทางเลือกภายใตเ้ง่ือนไขต่าง ๆ  ลดค่าใชจ่้ายซ่ึงเป็น

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
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ผลมาจากการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ท าใหป้ระหยดัเวลาการท างานหรือลดค่าใชจ่้ายในการท างาน

ลง พฒันาคุณภาพการเรียนการสอนโดยมีการคน้ควา้ผา่นระบบเครือข่าย เพิ่มโอกาสใหน้กัศึกษา

สามารถสืบคน้ขอ้มูลไดจ้ากสถานท่ีอ่ืนนอกมหาวทิยาลยั เป็นการฝึกให้รู้จกัเรียนรู้ดว้ยตน้เองมาก

ข้ึน เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ทั้งในดา้นความเท่ียงตรง ความรวดเร็วในความตอ้งการใช ้ 

ขอ้มูล ขอ้มูลมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้และสามารถตรวจสอบ

ขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ช่วยในการร้ือปรับระบบ ( Reengineering ) และพฒันาระบบสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการขององคก์ารไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเคร่ืองมือการปรับ

ระบบ และพฒันาระบบใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ (ท่ีมา.ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ.

https://www.gotoknow.org/posts/380033 )  เป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเรียกวา่ Google Forms 

2.3 Google Forms 

Google Form เป็นส่วนหน่ึงในบริการของกลุ่ม Google Docs ท่ีช่วยใหเ้ราสร้างแบบสอบถาม

ออนไลน์ หรือใชส้ าหรับรวบรวมขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยท่ีไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย ในการใช้

งาน Google Form ผูใ้ชส้ามารถน าไปปรับประยกุตใ์ชง้านไดห้ลายรูปแบบอาทิ เช่น การท า

แบบฟอร์มส ารวจความคิดเห็น การท าแบบฟอร์มส ารวจความพึงพอใจ การท าแบบฟอร์ม

ลงทะเบียน และการลงคะแนนเสียง เป็นตน้ 

ทั้งน้ีการใชง้านกูเก้ิลฟอร์มนั้น ผูใ้ชง้านหรือผูท่ี้จะสร้างแบบฟอร์มจะตอ้งมีบญัชี

ของ Gmail หรือ Account ของ Google เสียก่อน ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ใชง้านสร้างแบบฟอร์ม

ผา่น Web Browser ไดเ้ลยโดยท่ีไม่ตอ้งติดตั้งโปรแกรมใดๆ ทั้งส้ิน (ท่ีมา.รู้จกัGoogleFormsกบั

แบบสอบถามออนไลน์https://plus.google.com/109624998684134068710) 

ประโยชน์ของ Google Forms 

1. กระจายขอ้มูลไดท้ัว่ถึง และสามารถเขา้ถึงไดเ้ร็วกวา่: การท่ีเราท าแบบสอบถามออนไลน์

จะช่วยใหมี้โอกาสไดผู้เ้ขา้ร่วมแบบสอบถามท่ีทัว่ถึงกวา่ ไม่ใช่แค่เพียงในพื้นท่ีท่ีเรา

สามารถเดินแจกแบบสอบถามเท่านั้น อีกทั้งเรายงัส่งแบบสอบถามใหผู้ท่ี้อยูภู่มิภาคอ่ืนไป

จนถึงผูท่ี้อาศยัอยูต่่างประเทศสามารถท าแบบสอบถามใหเ้ราไดใ้นเวลาอนัรวดเร็วอีกดว้ย 
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2. ประหยดังบประมาณ: การพิมพแ์บบสอบถามในรูปแบบกระดาษยอ่มมีค่าใชจ่้าย และ

แน่นอนวา่…ยิง่เยอะยิง่เห็นความแตกต่าง เพราะฉนั้นการท าแบบสอบถามในรูปแบบ

ออนไลน์จะประหยดังบประมาณไดเ้ป็นจ านวนมาก 

3. สามารถยกตวัอยา่งใหเ้ห็นรูปธรรมมากข้ึน: หากเราตอ้งการใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดเ้ห็น

ส่ิงท่ีเราตอ้งการจะส่ือมากข้ึน เช่น หากท าแบบประเมิณผลงานบางอยา่งท่ีเป็นส่ิงของ ก็

สามารถใส่ภาพหรือวดีิโอของส่ิงของนั้นๆ ลงไปในแบบสอบถามออนไลน์ไดเ้ลย 

4. ขอ้มูลถูกจดัเก็บอยา่งเป็นระเบียบ: หากขอ้มูลมีความส าคญั การจดัเก็บเอกสารก็ยิง่มีส าคญั

ตามไปดว้ย การท่ีเอกสารขอ้มูลถูกจดัอยา่งเป็นระเบียบในบญัชี Google จะยิง่ง่ายต่อการ

คน้หา 

5. สามารถน าขอ้มูลไปใชต่้อไดส้ะดวก: เราสามารถน าผลลพัธ์จากการท าแบบสอบถาม

ออนไลน์ไปใชต่้อไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว เพราะเราสามารถ Export ขอ้มูลผลลพัธ์ออกมา

เป็นไฟลเ์พื่อน าไปใชต่้อไดเ้ลย 

6. นอกจากเป็นแบบสอบถามยงัใชท้  าการสอบยอ่ยแบบออนไลน์ไดอี้กดว้ย: เราสามารถใช ้

Google Form เพื่อสร้างขอ้สอบส าหรับการสอบยอ่ยได ้โดยท่ีผูท้  าขอ้สอบสามารถตรวจ

ค าตอบไดท้นัทีอีกดว้ย 

ข้อควรระวงัในการใช้งาน 

ระวงัการลืมลงช่ือออก(Log-out) เม่ือท าการลงช่ือเขา้ใช(้Log-in) ในคอมพิวเตอร์หรือ

อุปกรณ์สาธารณะ: เน่ืองจาก Google Form ค่อนขา้งสะดวกในการเช็คขอ้มูล ซ่ึงอาจท าให้

บางคร้ังเราตอ้งการเขา้ไปดูความคืบหนา้วา่แบบสอบถามของเรามีคนตอบมากนอ้ยแค่ไหน ซ่ึง

เราอาจจะใชง้านผา่นคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สาธารณะแลว้อาจลืมลงช่ือออก(Log-out)ได ้

แลว้ถา้หากท่านใดท่ีใชอี้เมลหลกัเป็นบญัชีเดียวกนัแลว้ดว้ยนั้น ใหพ้ึงระวงัไวเ้สมอวา่บญัชีท่ีใช้

ควรเก็บรักษาใหดี้ เพราะหากมีใครเขา้ถึงบญัชีจากการท่ีเราเปิดดูฟอร์มทิ้งไวก้็เท่ากบัเคา้

สามารถเขา้ถึงขอ้มูลอีเมลของเราไดเ้ช่นกนั 
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ส่ิงทีค่วรรู้อ่ืนๆ 

Google ไดแ้จง้ไวใ้น ขอ้ก าหนดในการใหบ้ริการ วา่ Google สามารถใชข้อ้มูลดงักล่าวตาม

นโยบายส่วนบุคคล :        โดยถือวา่เราไดอ้นุญาตให ้Google (และผูท่ี้เราท างานดว้ย) มีสิทธ์ิใน

เน้ือหาของเรา ไม่วา่ท่ีใดในโลก ในการใช ้โฮสต ์จดัเก็บ ท าซ ้ า แกไ้ข สร้างงานต่อยอดเน้ือหาของ

เรา ( เช่น งานการแปลภาษา การปรับเปล่ียน หรือการเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ ท่ี-ทาง Google ท าเพื่อให้

เน้ือหาของเราสามารถใชง้านไดดี้ข้ึนร่วมกบับริการของ Google ) สรุปคือ ขอ้มูลใดๆของเราก็ตามท่ี

อาจเป็นประโยชน์ต่อ Google นั้น ทาง Google สามารถน าขอ้มูลของเราไปไปใชต่้อยอดไดใ้น

ระดบันึง โดยถือวา่เราสมคัรใจในการแบ่งปันไปแลว้ตั้งแต่เราเร่ิมใชง้าน Google Form แต่ทาง 

Google จะยงัคงเก็บความลบัใหเ้รา เพราะสิทธ์ิความเป็นเจา้ของขอ้มูลยงัอยูท่ี่เรา 

สรุปไดว้า่ เทคโนโลยสีารสนเทศ คือ การน าเทคโนโลยมีา ใชใ้นการจดัท าขอ้มูล 

ประมวลผลขอ้มูลอยา่งเป็นระเบียบแบบแผน เพื่อการน าไปใชต้ามวตัถุประสงคก์ารสร้าง

แบบฟอร์ม โดยระบบบ Google Formsเพื่อเพิ่มช่องทางการสมคัรงาน โดยการสร้างแบบฟอร์มใบ

สมคัรงานในระบบ Google Forms 
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บทที3่ 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือหน่วยงาน  โรงแรมโหมด สาทร ( Mode Sathorn ) 

สถานทีต่ั้ง 144 ถนน สาทรเหนือ แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

หมายเลขโทรศพัท ์ 02-6234555 

หมายเลขแฟกซ์  02-6234666 

E-mail : info@modesathorn.com 

เวบ็ไซต ์https://www.modesathorn.com/ 

 

ภาพท่ี 3.1  โรงแรมโหมดสาทร 

 

mailto:info@modesathorn.com
https://www.modesathorn.com/
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3.2 ลกัษณะสถานประกอบการ 

 

ภาพท่ี 3.2 สัญลกัษณ์ของโรงแรมโหมด สาทร 

 

โรงแรม โหมด สาทร เป็นโรงแรมท่ีตั้งอยูบ่นถนนสาทร ซ่ึงเป็นยา่นธุรกิจส าคญัของกรุงเทพฯ 

ตวัโรงแรมมีการตกแต่งในรูปแบบสไตลแ์ฟชัน่ท่ีมีความโดดเด่นมีการใชสี้สันท่ีสวยงามและลงตวัไป

กบัการตกแต่งภายในของโรงแรมท่ีมีความทนัสมยัและคลาสสิกท่ีเขา้กบัการด าเนินชีวิตของคนเมืองได้

อยา่งแทจ้ริง สร้างข้ึนโดยยดึหลกั ความเท่ห์ และแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร เป็น Fashionable Hotel เพียง

หน่ึงเดียวในกรุงเทพ ท่ีจะเป็นแหล่งพบปะ สังสรรคส์ าหรับกลุ่มลูกคา้สุภาพสตรี ใจกลางยา่นธุรกิจ บน

ถนนเส้นธุรกิจท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศไทย โรงแรมท่ีตั้งอยูติ่ดสถานีรถไฟฟ้าสุรศกัด์ิ บนถนน

สาทร ถนนส าคญัใจกลางกรุงเทพ สูง  38 ชั้น ใจกลางเมืองหลวงระดบั 4 ดาว มีการเดินทางสะดวกมาก

อีกแห่งหน่ึงในกรุงเทพ  ทางโรงแรมโหมด สาทร พร้อมไปดว้ยการบริการหอ้งพกัครบวงจร อาทิเช่น  

ท่ีพกัจ านวน 201 หอ้งเหมาะกบัผูท่ี้ตอ้งการใชชี้วิตแบบคนเมือง หอ้งพกัทุกห้อง มีขนาดกวา้งขวาง มา

พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีทนัสมยั พร้อมววิตวัเมืองท่ีสวยงาม เหมาะส าหรับทั้งนกัธุรกิจและ

นกัท่องเท่ียว นอกจากน้ียงัมีส่ิงอ านวยความสะดวกของทางโรงแรมเพื่อรองรับแขกผูเ้ขา้พกั ไม่วา่จะ

เป็น ร้านอาหารและบาร์ สปา รวมไปถึงสถานท่ีประชุม 
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3.2.1 รายละเอยีดห้องพกัโรงแรมโหมด สาทร มีดงัน้ี 

  โรงแรมโหมด สาทร มีห้องพกัจ านว 201 หอ้ง  โดยมีห้องพกัประเภทต่างๆ ไดแ้ก่     

 Business Studio, Deluxe Mode, Executive Mode, One-Bedroom Suite, Two-Bedroom Suite,    

Presidential Suite โดยห้องพกัแต่ละประเภท มีลกัษณะดงัภาพท่ี 3.3 ถึง 3.8  

 

ภาพท่ี  3.3 บิสซิเน็ส สตูดิโอ( Business Studio) มีทั้งหมด  23  หอ้ง  

 

ภาพท่ี  3.4  ดีลกัซ์ โหมด (Deluxe Mode) มีทั้งหมด  131  หอ้ง 
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ภาพท่ี  3.5 เอก็คิวซีบโหมด( Executive Mode) มีทั้งหมด  19  หอ้ง 

 

ภาพท่ี  3.6  2หอ้งนอน( Two-Bedroom Suite) มีทั้งหมด  12 หอ้ง 
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ภาพท่ี  3.7 1หอ้งนอน (One-Bedroom Suite) มีทั้งหมด 15  หอ้ง 

 

 

ภาพท่ี  3.8  เพรสซิเดน้ (Presidential Suite) มีทั้งหมด  1 หอ้ง 
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3.2.2  ห้องอาหารและบาร์ 

ทางโรงแรมมีใหบ้ริการห้องอาหารและบาร์ ท่ีตอบสนองความตอ้งการของแขกท่ีหลากหลาย

ไดแ้ก่  BLD Bistro,  Rice & Chilli,  The Sathorn,  Theatre Bar, The Roof Bar โดยมีแต่ละประเภทมี

ลกัษณะดงัภาพท่ี 3.9 ถึงภาพท่ี 3.13 

 

ภาพท่ี  3.9 หอ้งอาหาร  บีแอลดี บิสโทร (BLD Bistro) 

 

 

ภาพท่ี  3.10  ไรซ์ แอนด ์ชิลล่ี (Rice & Chilli) 
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ภาพท่ี  3.11 หอ้งอาหาร เดอะ สาทร (The Sathorn) 

 

ภาพท่ี  3.12  เธียเตอร์ บาร์ (Theatre Bar) 

 

ภาพท่ี  3.13  เดอะรูฟ บาร์ (The Roof Bar) 
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3.2.3 ส่ิงอ านวยความสะดวก 

โรงแรมโหมด สาทร ใหบ้ริการส่ิงอ านวยความสะดวกหลายอยา่งไดแ้ก่ 

Swimming Pool, Fitness, Spa, The Podium, Board Room โดยแต่ละประเภท มีลกัษณะดงัภาพท่ี 3.14 

ถึงภาพท่ี 3.18 

 

 

ภาพท่ี  3.14 Swimming Pool 

 

 

ภาพท่ี  3.15  Fitness 
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ภาพท่ี  3.16  Spa 

 

 

ภาพท่ี  3.17   The Podium 

 

 

ภาพท่ี  3.18  Board Room 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

ภาพท่ี  3.19  รูปแบบการจดัองคก์ารและการบริหารงานขององคก์ร 

 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

3.4.1.นางสาว  เอเซีย  โอยามะ ปฎิบติังานอยูแ่ผนกฝ่ายบุคคล งานท่ีไดรั้บมอบหมายคือ รับ

สมคัรงานใหค้  าแนะน าผูส้มคัร ลงบนัทึกการฝึกอบรมของพนกังานแต่ละแผนก ลงบนัทึกประวติัการลา

ของพนกังาน ติดต่อผูส้มคัรงานเพื่อเขา้มาสัมภาษณ์ เดินส่งเอกสาร ถ่ายเอกสาร ตดักระดาษ ท าเกมส์

ส าหรับกิจกรรม 

เวลาปฎิบติังาน วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ เวลา 08:00 – 18.00 น.  หยดุวนัเสาร์,อาทิตย ์

3.4.2. นาย พงษพ์นัธ์  นาคสวา่งพร ปฎิบติังานอยูแ่ผนกบญัชีในต าแหน่ง IT ( Information 

Technology ) งานท่ีไดรั้บมอบหมายคือ ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆเช่น คอมพิวเตอร์,เคร่ืองปร้ินเตอร์ ใหมี้

ความพร้อมใชง้านตลอดเวลา ตรวจเช็ความเสถียรของสัญญาณอินเตอร์เน็ต และช่วยเหลือพนกังานเม่ือ

เกิดปัญหาในดา้นเทคโนโลย ีเช่นสร้างรหสัWi-Fi ใหพ้นกังานใหม่ 

เวลาปฎิบติังาน วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ เวลา 08:00 – 18.00 น.  หยดุวนัเสาร์,อาทิตย ์
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3.5 ช่ือและต าแหน่งพนักงานทีป่รึกษา 

นางสาวสิริวรรณ  ริดเตม็  ต าแหน่ง Human Resource Officer 

นายจีรศกัด์ิ  อมรเดชาพล ต าแหน่ง Information Technology Administrator 

 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน  

วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561  – 31 สิงหาคม 2561 เป็นเวลา 16 สัปดาห์ 

 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

1.   ก าหนดหวัขอ้ท่ีจะท าโครงงาน โดยการสังเกตถึงปัญหาท่ีสามารถน ามาแกไ้ขได ้และ สอบถาม

พนกังานท่ีปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาเร่ืองของการท าโครงงานสหกิจศึกษาในส่วนของช่ือหวัขอ้และ

เน้ือหา 

2.   ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงานและศึกษาขั้นตอนการปฏิบติังาน 

3.   เร่ิมท าการศึกษาและเขียนโครงงานท่ีจะน าเสนอ โดยมีพนกังานท่ีปรึกษคอยแนะน า 

4.   จดัท าเอกสารประกอบโครงงานโดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาคอยใหค้  าแนะน าในการท ารูปเล่มโครงงาน 
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ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน การสร้างใบสมคัรงานออนไลน์โดยใชแ้อปพลิเคชนั Google 

Forms  แสดงดงัตารางท่ี 3.1  

ตารางที่  3.1  แสดงระยะเวลาในการด าเนินงาน 

วนัท่ี 14 พฤษภาคม  – 31 สิงหาคม  2561 

ขั้นตอนในการด าเนินงาน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม 

นิยามปัญหาที่ท าวจัิย     

ศึกษาเอกสารทีเ่กีย่วข้อง     

ออกแบบระบบ     

จัดท าโครงงานวจัิย     

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

3.8.1 ฮาร์ดแวร์  

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ รุ่น Acer Spin3 

Intel i3-Gen7 Cpu@2.70GHz Ram 4.00GB 64bit 

3.8.2 ซอฟต์แวร์ 

 - โปรแกรม Microsoft Word2010 

 -  เวบ็เบราวเ์ซอร์Google Chrome 

 - แอปพลิเคชนั Google Forms  

 - แอปพลิเคชนั Google Sheets 

mailto:Cpu@2.70GHz
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บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 ผูว้จิยัจะกล่าวถึงขั้นตอนการปฏิบติังาน การสร้างแบบใบสมคัรงานออนไลน์โดยใชแ้อป
พลิเคชนั Google Forms  
โดยแบ่งส่วนขั้นตอนเป็น 3 ขั้นตอนหลกั คือ 
4.1 ส ารวจฟอร์มสมคัรงานออนไลน์ 
4.2 การสร้างใบสมคัร โดยใช ้Google Forms  
4.3 การเรียกดูขอ้มูลโดย Google Sheets ผา่น Google Forms  
 
4.1 ส ารวจฟอร์มสมัครงานออนไลน์  

ศึกษาส่วนประกอบของค าถามท่ีมีความส าคญัต่อการใชส้มคัรงานส าหรับใบสมคัรงาน
ออนไลน์จากเวบ็ไซต ์https://www.hoteljob.in.th/register-seeker.php (ภาพท่ี4.1) 
http://www.tcg.or.th/online_application_form.php (ภาพท่ี4.2) 
http://www.floyd.co.th/job (ภาพท่ี4.3) พร้อมปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษาเพื่อสร้างใบสมคัรงาน
ออนไลน์ 

http://www.tcg.or.th/online_application_form.php
http://www.floyd.co.th/job
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ภาพท่ี4.1 ใบสมคัรงานจาก www.hoteljob.in.th 

 

http://www.hoteljob.in.th/
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ภาพท่ี 4.2 ใบสมคัรงานจาก www.tcg.or.th 

http://www.tcg.or.th/
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ภาพท่ี 4.3 ใบสมคัรงานจาก www.floyd.co.th 
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แบบฟอร์มใบสมคัรงานเป็นเคร่ืองมือส าหรับการรวบรวมขอ้มูลของผูส้มคัรงานโดยสรุป

หวัขอ้ในการสร้างใบสมคัรงานออนไลน์ไดด้งัน้ี 
 

1. ค าน าหนา้ช่ือ 
2. ช่ือ 
3. อาย ุ
4. เพศ 
5. สถานะ 
6. รูปถ่าย 
7. ส่วนสูง 
8. น ้าหนกั 
9. เลขบตัรประจ าตวัประชนชน 
10. วนัเดือนปีเกิด 
11. สถานท่ีเกิด 
12. เช้ือชาติ 
13. ศาสนา 
14. เบอร์โทรศพัท์ 

 

 

15. อีเมลล ์
16. ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้
17. กรณีเร่งด่วนบุคคลท่ีสามารถติดต่อได ้
18. ระดบัการศึกษาล่าสุด 
19. ช่ือสถาบนั 
20. สาขาวชิาเอก 
21. ประเภทการท างาน 
22. ต าแหน่งงานท่ีสนใจ 
23. ทกัษะในการใชภ้าษาท่ี 3  
24. ประวติัการท างานล่าสุด 
25. ช่ือบริษทัการท างานล่าสุด 
26. ต าแหน่งและเงินเดือนล่าสุด 
27. เหตุผลท่ีออกจากงานล่าสุด 
28. ระยะเวลาในการท างานล่าสุด 

 

4.2 การสร้างใบสมัคร โดยใช้ Google Forms 
 
ขั้นตอนที ่1   

เขา้สู่ระบบบนเวบ็ไซต ์https://mail.google.com/mail ดว้ยบญัชี Gmail ส่วนกลางของ
องคก์ร หากองคก์รท่านยงัไม่มีบญัชีสามารถสมคัรไดท่ี้ https://accounts.google.com/signup   

หลงัจากลงช่ือเขา้สู่ระบบดว้ยบญัชี Gmail เรียบร้อยแลว้ ใหท้่านคลิกไปท่ีเคร่ืองหมาย         ดา้นมุม
บนขวาท่ีวงกลมไวต้ามภาพท่ี 4.4 จะปรากฏหนา้ต่างเมนูดงัภาพท่ี4.5  แลว้ไปท่ีเมนู  ดงัท่ี
วงกลมไวต้ามภาพท่ี 4.5 

 

https://accounts.google.com/signup
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ภาพที ่4.4 หน้าเวบ็ไซต์ทีเ่ข้าสู่ระบบส าเร็จ 

 

 

ภาพที ่4.5 เมนูทางเข้าGoogle Drive 

 

ขั้นตอนที ่2 

เม่ือท่านเขา้สู่หนา้เมนู Google Drive แลว้ เร่ิมคลิกท่ีแถบเคร่ืองมือดา้นซา้ยท่ี       
ในวงกลมดงัภาพท่ี 4.6 
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ภาพที ่4.6 หน้าหลกัเวบ็ไซต์ Google Drive 

จากนั้นจะปรากฏเมนูข้ึน ดงัภาพท่ี 4.7 ใหท้่านคลิกท่ีค าวา่ เพิม่เติม        Google ฟอร์ม  

จากนั้นจะไดแ้บบฟอร์มใหม่ข้ึนมาดงัภาพท่ี 4.8 

 

ภาพที ่4.7 เมนูหน้าเวบ็ไซต์ Google Drive 

ขั้นตอนที ่3  
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เร่ิมตน้การสร้างแบบฟอร์มดว้ยการตั้งช่ือเร่ืองของแบบฟอร์ม โดยสร้างช่ือของแบบฟอร์ม
ไดท่ี้มุมบนซา้ยดงัภาพท่ี 4.8 

 

ภาพที ่4.8 แบบฟอร์มเปล่า 

 

ภาพที ่4.9 การตั้งช่ือเร่ืองของแบบฟอร์ม 

ภาพท่ี 4.9 ระบบจะแสดงขอ้ความวา่ “ บนัทึกการเปล่ียนแปลงทั้งหมดไวใ้นไดร์ฟแลว้ ” 

โดยทุกคร้ังท่ีมีการแกไ้ขแบบฟอร์มระบบจะท าการบนัทึกอตัโนมติัทุกคร้ัง 
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ภาพที ่4.10 การเพิม่ค าอธิบายในแบบฟอร์ม 

ภาพท่ี 4.10 เป็นการเพิ่มค าอธิบายบริเวณส่วนบนของแบบฟอร์มในส่วนกรอบส่ีเหล่ียม 
สามารถใส่ค าอธิบายเพิ่มเติมได ้( หรือไม่ใส่ก็ได ้) 

ขั้นตอนที ่4.1  

เร่ิมสร้างค าถามดว้ยการ พิมพค์  าถามลงไปในช่องส่ีเหล่ียมดงัภาพท่ี 4.11 เพื่อสร้างค าถาม
ในแต่ละคอลมัน์ 

ขั้นตอนที ่4.2 

สร้างตวัเลือกค าตอบส าหรับใชต้อบค าถามภายในค าถามเดียว โดยจะมีตวัเลือกค าตอบ
หลายประเภทดงัภาพท่ี 4.12  
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ภาพที ่4.11 วธีิการเร่ิมสร้างค าถามและค าตอบ 

 

ภาพที ่4.12 ประเภททั้งหมดของรูปแบบทีใ่ช้ในการสร้างค าตอบ 

ขั้นตอนที4่.3   

หากค าถามในคอลมัน์ใดเป็นค าถามท่ีจ าเป็นตอ้งตอบ สามารถคลิกท่ีค าวา่ จ าเป็น ไดท่ี้แถบ
ล่างขวาท่ีวงกลมไวด้งัภาพท่ี 4.13 ซ่ึงจ าเป็นตอ้งกรอกขอ้มูลใหค้รบภายในคอลมัน์นั้น จึงสามารถ
กรอกค าตอบในส่วนต่อไปได ้
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ภาพที ่4.13 การก าหนดให้ค าถามเป็นค าถามส าคัญ 

ขั้นตอนที ่5  

เม่ือสร้างคอลมัน์แรกสมบูรณ์แลว้ ขั้นตอนต่อไปคลิกท่ี   ดงัภาพท่ี 4.14      
เพื่อสร้างคอลมัน์ใหม่ต่อไป 

 

ภาพที ่4.14 แบบฟอร์มทีส่มบูรณ์ของ 1 ค าถาม 



27 
 

 

 

ภาพที ่4.15 ตัวอย่างแบบฟอร์มในส่วนที ่1 เร่ืองของมูลส่วนตัว 

โดยในส่วนท่ี 1 จะประกอบไปดว้ย 

- ขอ้มูลส่วนตวั ช่ือ - นามสกุล ภาษาไทยและองักฤษ 
- เพศ อาย ุน ้าหนกั ส่วนสูง 
- เลขบตัรประจ าตวัประชาชน  
- วนั เดือน ปีเกิด 
- สัญชาติ และ ศาสนา 
- สถานท่ีเกิด 
- ขอ้มูลท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้เบอร์โทรศพัท ์E-mail 
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ภาพที ่4.16 วธีิเพิม่ส่วนของค าถามในแต่ละกลุ่มค าถาม 

ขั้นตอนที ่6 

เร่ิมสร้างส่วนของค าถามท่ี2 เร่ือง ประวติัการศึกษา คลิก เพิม่ส่วน ท่ีวงกลมตามภาพท่ี 4.16 
คลา้ยกบัการเปล่ียนหนา้กระดาษเพื่อเร่ิมสร้างส่วนของค าถามเร่ืองใหม่ โดยจะประกอบดว้ย ระดบั
การศึกษาล่าสุด ช่ือสถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา หลกัสูตรสาขาวชิาท่ีส าเร็จ และ คะแนนเกรดเฉล่ีย 
เม่ือสร้างค าถามกลุ่มประวติัการศึกษาเรียบร้อยแลว้ เร่ิมสร้างส่วนค าถามท่ี 3 เร่ืองต าแหน่งงานท่ี
สนใจ 
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ภาพที ่4.17 ตัวอย่างค าถามในส่วนค าถามที ่2 เร่ืองประวัติการศึกษา 

ขั้นตอนที ่7  

เร่ิมสร้างส่วนท่ี 3 เร่ืองของต าแหน่งงานท่ีสนใจ โดยใชว้ธีิการสร้างเหมือนขั้นตอนท่ี 4              
( ภาพท่ี 4.11, 4.12, 4.13 )  ซ่ึงประกอบดว้ย 

- ประเภทของการท างาน 
- ต าแหน่งงานท่ีสนใจ อนัดบัท่ี 1,2,3 
- ทกัษะในการใชภ้าษาต่าง องักฤษ จีน ญ่ีปุ่น ทั้งดา้นการ พูด อ่าน เขียน  

เป็นค าถามส่วนสุดทา้ยแลว้จึง ตรวจสอบขอ้มูล เป็นอนัเสร็จเรียบร้อยในการสร้าง
แบบฟอร์มค าถามเพื่อใชใ้นการสมคัรงาน 
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ภาพที ่4.18 ตัวอย่างค าถามส่วนที ่3 เร่ืองต าแหน่งงานทีส่นใจ 

ขั้นตอนที ่8 .1 

คลิกท่ีค าวา่ ส่ง ดา้นมุมบนขวาตามดงัภาพท่ี 4.19  เพื่อเป็นการส่งออกแบบฟอร์มไปถึง
ผูส้มคัร สามารถส่งออกไดห้ลากหลายรูปแบบตามความสะดวก สามารถดูไดจ้ากภาพท่ี 4.20 และ 
ภาพท่ี 4.21 
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ภาพที ่4.19 การส่งออกแบบฟอร์มทีส่ าเร็จ 

 

ขั้นตอนที ่8.2.1 

เป็นการส่งออกแบบฟอร์มผา่นทาง E-Mail เพียงกรอก E-Mail ของผูท่ี้ตอ้งการท า
แบบฟอร์มลงในกรอบส่ีเหล่ียมแลว้คลิกท่ีค าวา่ ส่ง 

 

ภาพที ่4.20 การส่งออกแบบฟอร์มผ่านทาง E-mail 
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ขั้นตอนที ่8.2.2  

สามารถส่งออกแบบฟอร์มสมคัรงานผา่นโซเชียลเน็ตเวิร์คไดใ้นกรอบส่ีเหล่ียมดา้นมุมบน
ขวาดงัภาพท่ี 4.21 

โดยจะมีทาง Google Plus , Facebook และ Twiter หลงัจากท่ีคลิกเลือกท่ีสัญลกัษณ์ของ  

แอปพลิเคชนั จะปรากฏแอปพลิเคชนัท่ีท่านเลือกข้ึนมาพร้อมกดส่งหรือแชร์ 

 

 

ภาพที ่4.21 การส่งผ่านทาง Social Network 
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ขั้นตอนที ่8.2.3 

การส่งออกดว้ยการคดัลอกล้ิงคค์ลิกท่ีปุ่ม  วงกลมสีเขียวเพื่อเขา้หนา้ต่างดงัภาพท่ี 4.21
จะแสดงล้ิงคท่ี์อยูข่องแบบฟอร์ม(URL) 

กดคดัลอกท่ีวงกลมสีแดง เพื่อน าไปแชร์ลงในหอ้งสนทนา LINE หรือ โพสตล์งใน
เวบ็ไซตจ์ดัหางานอ่ืนๆได ้นอกเหนือจากในโซลเชียลเน็ตเวร์ิค 

 

 

ภาพที ่4.22 การส่งออกแบบฟอร์มโดยรูปแบบลิง้ค์ทีอ่ยู่ของข้อมูล ( URL ) 
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4.3 การเรียกดูข้อมูลโดย Google Sheets ผ่าน Google Forms  

วธีิการเรียกดูค าตอบของผูส้มคัร 

ขั้นตอนที ่1   

เขา้สู่ระบบบนเวบ็ไซต ์https://mail.google.com/mail ดว้ยบญัชี Gmail ส่วนกลางของ
องคก์ร หากองคก์รท่านยงัไม่มีบญัชีสามารถสมคัรไดท่ี้ https://accounts.google.com/signup   

หลงัจากลงช่ือเขา้สู่ระบบดว้ยบญัชี Gmail เรียบร้อยแลว้ ใหท้่านคลิกไปท่ีเคร่ืองหมาย         
ดา้นมุมบนขวาท่ีวงกลมไวต้ามภาพท่ี 4.23 จะปรากฏหนา้ต่างเมนูดงัภาพท่ี4.24  แลว้ไปท่ีเมนู  
ดงัท่ีวงกลมไวต้ามภาพท่ี 4.24 

 

 
ภาพที ่4.23 หน้าเวบ็ไซต์ทีเ่ข้าสู่ระบบส าเร็จ 

https://accounts.google.com/signup


35 
 

 

 

ภาพที ่4.24 เมนูทางเข้าGoogle Drive 

ขั้นตอนที ่2 

หลงัจากเขา้สู่หนา้หลกัของ Google ไดร์ฟ คลิกท่ีแถบเคร่ืองมือ ไดรฟ์ของฉัน ในกรอบ
ส่ีเหล่ียมดงัภาพท่ี 4.25  จากนั้นระบบจะแสดงแบบฟอร์มใบสมคัรงานท่ีไดส้ร้างข้ึนมา ดบัเบิ้ลคลิก
ท่ีแบบฟอร์มใบสมคัรงานเพื่อเปิดแบบฟอร์มข้ึนมา 
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ภาพที ่4.25 หน้าหลกั Google Drive 

ขั้นตอนที ่3 

เม่ือเปิดแบบฟอร์มใบสมคัรงานข้ึนมาแลว้จึงคลกท่ีปุ่ม การตอบกลบั ในกรอบส่ีเหล่ียม   
ดงัภาพท่ี 4.26  ระบบจะแสดงขอ้มูลทั้งหมดท่ีผูส้มคัรไดก้รอกแบบฟอร์มส่งมาโดยสามารถเล่ือนดู
ค าตอบไดท้ั้งหมดบนเวบ็ไซต ์( ภาพท่ี 4.27, 4.28 ) และสามารถดูอยา่งละเอียดผา่น ระบบ Google 
Sheets ดงัภาพท่ี 4.30 
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ภาพที ่4.26 หน้าต่างของแบบฟอร์มใบสมัครงาน 

 

 

ภาพที ่4.27 ตัวอย่างการเรียกดูข้อมูลบน Google Forms 



38 
 

 

 

ภาพที ่4.28 ตัวอย่างการเรียกดูข้อมูลบน Google Forms 

 

 

 

ขั้นตอนที ่4  

คลิกท่ีปุ่ม ดูค าตอบในชีต ในกรอบส่ีเหล่ียมดงัภาพท่ี 4.29 ระบบจะแสดงผลค าตอบ
ของผูส้มคัรทั้งหมดอยา่งละเอียดดงัภาพท่ี 4.30 
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ภาพที ่4.29 การดูค าตอบของผู้สมัครอย่างละเอียดผ่านระบบ Google Sheets 

 

 

ภาพที ่4.30 หน้าต่างค าตอบของผู้สมัครทั้งหมดที่แสดงด้วยระบบ Google Sheets 

 



40 
 

 

ขั้นตอนที ่5 

คลิกท่ี ไฟล ์  ดาวน์โหลดเป็น         Microsoft Excel เพื่อดาวน์โหลดขอ้มูลของผูส้มคัร
เป็นไฟล ์xlsx ( Microsoft Excel )  

 

ภาพที ่4.31 การดาวน์โหลดข้อมูลเป็นไฟล์ xlsx ( Microsoft Excel ) 
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บทที ่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1  สรุปผล และข้อเสนอแนะ  

 จากการท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ไปปฎิบติังานสหกิจท่ีโรงแรมโหมด สาทร  ในแผนก Human Resource , 

Information Technology ท าใหผู้จ้ดัท าไดเ้รียนรู้การปฎิบติังานต่างๆ  และไดท้ราบถึงปัญหาท่ีพบภายในแผนก 

คือเร่ือง เอกสารขอ้มูลของผูส้มคัรงานมีจ านวนมากมีความยากล าบากต่อการเก็บเอกสาร  หาเอกสารไม่เจอหรือ

ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการคน้หา และเกิดการสูญหายของเอกสาร  ทางผูจ้ดัท าจึงไดส้ร้างใบสมคัรงานโดย 

Google Forms ข้ึนมา เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการเพิ่มช่องทางการสมคัรงาน เพิ่มความสะดวกในการจดัเก็บ

ขอ้มูลของผูส้มคัรงาน และลดปัญหาการสูญหายของเอกสารโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นประโยชน์ใหก้บัทางสถาน

ประกอบการ   

 

 5.1.1  สรุปผล 

ผลจากการใหพ้นกังานท่ีปรึกษาโรงแรมโหมดสาทร ไดต้รวจสอบแบบฟอร์มใบสมคัรงาน

ออนไลน์บนระบบ GoogleForms เพื่อสร้างแบบบนัทึกขอ้มูลการสมคัรงานออนไลน์และเพื่อลดปัญหา

การจดัเก็บขอ้มูลการสมคัรงานในรูปแบบเอกสาร 

พบวา่ขอ้มูลของใบสมคัรงานมีความน่าเช่ือถือ มีความสมบูรณ์ครบถว้น เพียงพอส าหรับการน าไปใช้

งาน โดยตรงตามวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตท่ีตั้งไว ้การน า Google Forms มาสร้างใบสมคัรงาน

ออนไลน์ เป็นประโยชน์ต่อโรงแรมโหมดสาทร ท่ีท าให้ระบบการเก็บขอ้มูลของผูส้มคัรงาน มีความ

เป็นระเบียบมากข้ึน สามารถคน้หาไดง่้ายข้ึนและลดปัญหาเอกสารสูญหาย 

 



53 
 

 

 

5.1.2  ปัญหาท่ีพบในการท าโครงงาน 

จากการใหท้างพนกังานท่ีปรึกษาตรวจสอบแบบฟอร์มใบสมคัรงานคร้ังแรก พบปัญหาการ

กรอกใบสมคัรโดยจ าเป็นตอ้งมีอีเมลลก่์อนจึงจะสามารถกรอกใบสมคัรได ้ซ่ึงกรณีดงักล่าว สามารถ

แกไ้ขไดโ้ดยการตั้งค่าบนGoogleForms  

5.1.3 การแกไ้ขปัญหาและขอ้เสนอแนะ 

1. ควรศึกษาหาความรู้ ทบทวนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้โครงงาน จากแหล่งความรู้ทั้งในทาง

อินเตอร์เน็ต และอ่ืนๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหโ้ครงงานมีความถูกตอ้งน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน 

2. คน้หาและศึกษาโปรแกรมต่างๆท่ีสามารถน ามาใชส้ร้างใบสมคัรงานออนไลน์นโครงงาน

คร้ังต่อไป 

 

5.2 สรุปผลการปฏบิัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

1. ไดรั้บประสบการณ์วชิาชีพตามสาขาวชิาท่ีเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการเรียนใน

หอ้งเรียน  

2. เกิดการเรียนรู้และพฒันาตนเอง การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ความรับผดิชอบ และมีความมัน่ใจ

ในตนเองมากข้ึน ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีพึงประสงคข์องสถานประกอบการ  

3. เกิดทกัษะการส่ือสารขอ้มูลเน่ืองจากมีการประสานงานกบับุคลากรภายในสถาน

ประกอบการ 

4. สามารถเลือกสายอาชีพไดถู้กตอ้งเน่ืองจากไดรั้บทราบความถนดัของตนเองมากข้ึน 
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5.2.2 ปัญหาท่ีพบระหวา่งปฏิบติังาน 

1. การติดต่อประสานงานกบัส่วนงานอ่ืนๆในสถานประกอบการช่วงแรกท่ีเป็นไปอยา่งล่าชา้ 

เน่ืองจากไม่คุน้เคยกบัสถานท่ีและบุคลากรในสถานประกอบการ  

2. ขาดความรู้ในการใชอุ้ปกรณ์ต่างๆในสถานประกอบการ  

3. การส่ือสารกบับุคคลท่ีติดต่อเขา้มายงัส่วนงานท่ีปฏิบติังานนั้นยงัไม่ราบร่ืน  

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

1. นกัศึกษาฝึกงานควรมีการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัสถานประกอบการท่ีประสงคเ์ขา้ไปปฏิบติัสห

กิจใหดี้ก่อน เพื่อช่วยตดัสินใจและลดปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นภายหลงั  

2. ในการปฏิบติัสหกิจ หากมีปัญหาหรือขอ้สงสัย ควรสอบถามจากพี่เล้ียงหรือผูม้อบหมายงาน 

จะท าใหมี้ความเขา้ใจท่ีตรงกนัสามารถปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้ง และเป็นการพฒันาทกัษะมนุษย

สัมพนัธ์ เรียนรู้ เพื่อท่ีจะสามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 



 

 

บรรณานุกรม 

กฤติยา เสตะพนัธุ. (2553). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ ใน

สาํนักงาน. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

ชาญณรงค ์วงสุนา. ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.gotoknow.org/ 
 posts/380033 

ธงไชย สุรินทร์วรางกูร. (2555). การหาแนวทางเพ่ือพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สาํหรับ

การจัดการความรู้ในองค์กรธุรกิจขนาดกลาง. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา.  

นฐัวฒิุ ขวงษา. (2555). เทคโนโลยี,การผลิต,เศรษฐกิจพอเพียง. อุบลราชธานี: มหาวทิยาลยั

อุบลราชธานี. 

บุรินทร์ รุจจนพนัธ์ุ. (2553, 18 กุมภาพนัธ์). เกณฑ์สาํหรับประเมินความพึงพอใจ. [เวบ็บล็อก].
 เขา้ถึงไดจ้าก http://www.thaiall.com/blog/burin/1165/ 

ศิริรว ีราศรี. (2558). การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล. กรุงเทพฯ:

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

สุกิจจา พงษสุ์วรรณ. (2547). การยอมรับของบุคลากรท่ีมีต่อการพัฒนาสถาบันการศึกษาไปสู่คณะ

อิเลก็ทรอนิกส์. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

สุชาดา กีระนนัทน์. (2542). เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ ข้อมลูในระบบสารสนเทศ. กรุงเทพฯ: 

มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์. 

IM2Market. (2559, 23 สิงหาคม). สารสนเทศ หมายถึง. [เวบ็บล็อก]. เขา้ถึงไดจ้าก 
 https://www.im2market.com/2016/08/23/3494  

Novabizz. (ม.ป.ป). ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์. เขา้ถึงไดจ้าก
 http://www.novabizz.net/management-105.html  

http://www.thaiall.com/blog/burin/1165/
https://www.im2market.com/2016/08/23/3494


 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เคร่ืองมือส าหรับท าโครงงานช้ินนี้ 
 

ตัวอย่างใบสมคัรงานทีน่ ามาใช้สร้างใบสมคัรออนไลน์ 

 
 



 

  



 

  



 

 

Google Forms ใบสมัครงาน 

 

 



 

 

  
 
 

 



 

 

  
 
 

 
 



 

 

 
Google Fomrs ในส่วนแสดงข้อมูล 
 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

Google Sheet เรียบเรียงข้อมูล 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
  



 

 

รูปภาพการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ง  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ประวตัิผู้จัดท ำ 
 

 
 

 
รหัสนักศึกษำ : 5704400060 
ช่ือ-นำมสกุล : นางสาวเอเชีย โอยามะ 
คณะ  : ศิลปศาสตร์ 
สำขำวชิำ : การโรงแรม 
ทีอ่ยู่  : IDEO สาทร-ท่าพระ 221/860 ถนนตากสิน-เพชรเกษม เขตธนบุรี  
   แขวงบุคคโล จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10600 
ผลงำน  : การสร้างใบสมคัรงานออนไลน์โดยใชแ้อปพลิเคชนั Google Forms 
 
 
 

 
 
 



 

 

ประวตัิผู้จัดท ำ 
 

 
 
 
รหัสนักศึกษำ : 5704420022 
ช่ือ-นำมสกุล : นายพงษพ์นัธ์ นาคสวา่งพร 
คณะ  : ศิลปศาสตร์ 
สำขำวชิำ : การโรงแรม 
ทีอ่ยู่  : 50/10 ถนนวฒุกาศ เขตจอมทอง แขวงบางคอ้ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
   10150 
ผลงำน  : การสร้างใบสมคัรงานออนไลน์โดยใชแ้อปพลิเคชนั Google Forms 
 


	01_ปก
	02_ใบอนุมัติลายเซ็นต์
	03_บทคัดย่อ
	04_กิตติกรรมประกาศ
	05_สารบัญ
	06_บทที่1
	07_บทที่2
	08_บทที่3
	09_บทที่4
	10_บทที่5
	11_บรรณานุกรม
	12_ภาคผนวก
	13_ประวัติผู้จัดทำ

