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บทคดัย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน ระหวา่งขั้นตอนการแจง้ออก

จากหอ้งพกัของลูกคา้ของโรงแรม คาซ่าวมิายา ริเวอร์ไซด ์ เน่ืองจากลูกคา้ไดน้ ารองเทา้แตะท่ีใชใ้น

หอ้งพกักลบัไป ซ่ึงรองเทา้ของทางโรงแรมเป็นแบบสามารถน ากลบัมาท าความสะอาดและใชใ้หม่

ได ้ ดงันั้นทางโรงแรมจึงคิดค่าใชจ่้าย 200 บาท ต่อรองเทา้ 1 คู่ ซ่ึงในบางคร้ังอาจเกิดความไม่พึง

พอใจได ้ จึงไดด้ าเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว โดยการเสนอความคิดในการท าป้ายแจง้เตือนลูกคา้ 

“GUEST REMINDER SIGN” โดยการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก จากพนกังานประจ าในโรงแรม

ทั้งหมดจ านวน5ท่านซ่ึงผลการสัมภาษณ์มีรายละเอียดดงัน้ี ต าแหน่งท่ีวางป้ายใตร้องเทา้ ขนาดของ

ป้ายขนาดกระดาษA4ในแนวตั้ง ค  าศพัทท่ี์ใชใ้นหวัขอ้ คือ IMPORTANT NOTICE และควรเคลือบ

พลาสติกใสเคลือบแผน่ป้ายเพื่ออายกุารใชง้านท่ียาวนานข้ึน จึงไดผ้ลสรุปวา่ควรใชป้้ายแลว้จึง

จดัท าป้ายข้ึนมาซ่ึงคาดวา่สามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนได ้

ค าส าคญั : การแจง้เตือนลูกคา้ , ป้ายแจง้เตือน 
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Abstract 

This study aimed to educate and solve the problem that occurs during the process of customers 

checking out of hotel rooms in Casa Vimaya Riverside Hotel. The problem is that customers have 

taken hotel slippers back with them, which the hotel slippers are reusable and can be cleaned. The 

hotel charged 200 Baht for each pair of slippers that customers take with them.   This may cause 

unsatisfaction to customers.  So the process of solving this problem has been taken. By offering 

the idea of making customer warning signs “GUEST REMINDER SIGN,” an in-depth interview 

was conducted to five full time employees of the hotel. The results from the in-depth interviews 

showed that the sign should be located under the hotel slippers, the size of the sign should equal 

to a portrait A4 paper. The terminology used for the title of the sign should state ‘IMPORTANT 

NOTICE,’ and should be laminated with plastic for long term use. It has come to a conclusion 

that a customer warning sign should be used, which can be predicted that it will help solve the 

problems that occurred. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

   โรงแรมคาซ่าวมิายาริเวอร์ไซด ์(CasaVimaya Riverside) ไดเ้ปิดใหบ้ริการในรูปแบบ 

ท่ีพกัแรม ใหก้บัลูกคา้ชาวไทย และชาวต่างชาติ ในระดบัโรงแรม 4 ดาว (FOUR STARS 
HOTEL)  และไดรั้บความพึงพอใจจากลูกคา้เป็นอยา่งมาก โดยท่ีตั้งของโรงแรม จะตั้งอยูท่ี่ถนน 
พระสุเมรุ เขต พระนคร จงัหวดั กรุงเทพมหานคร ซ่ึงถือวา่เป็นพื้นท่ีใจกลางเมือง ตั้งอยูใ่กลก้บั
สถานท่องเท่ียวมากมาย ยกตวัอยา่งโดย ระยะเวลาการเดินเทา้ จาก โรงแรม ไปยงัสถานท่ี
ท่องเท่ียวต่างๆ : ถนนขา้วสาร ใชเ้วลาเดินเทา้ 5 นาที วดับวรนิเวศ ใชเ้วลาเดินเทา้ 3 นาที 
สนามหลวง ใชเ้วลาเดินเทา้ 15-20 นาที วดัพระแกว้ และ พระบรมมหาราชวงั ใชเ้วลาเดินเทา้ 20-
25 นาที ทางโรงแรม ซ่ึงเพิ่งเปิดตวัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 จึงไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดี 
โดยมีลูกคา้ไดเ้ขา้พกัหลายชาติ เช่น ยุโรป อเมริกา เกาหลี เป็นตน้  
  ทั้งน้ีเม่ือมีลูกคา้เขา้มารับบริการมากข้ึน แน่นอนยอ่มมีปัญหามากข้ึนตามมาเช่นกนั 
ซ่ึงปัญหาท่ีพบเห็นบ่อยมากท่ีสุด จะเป็นการจ่ายเงินค่าสินคา้ของทางโรงแรมท่ีจดัเตรียมไวใ้น
หอ้งพกัของลูกคา้ และคิดค่ารองเทา้แตะท่ีใส่ในหอ้งพกัซ่ึงทางโรงแรมไดอ้อกแบบมาใหใ้ชโ้ดย 
สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ดงันั้นรองเทา้แตะจึงมีราคาค่อนขา้งสูง จึงมีความจ าเป็นตอ้งใหลู้กคา้
ใชเ้สร็จแลว้ทิ้งไวใ้นห้องพกั หา้มน ากลบั แต่ลูกคา้สามารถน ากลบัได ้หากจ่ายในราคา 200 บาท 
ต่อ 1 คู่แต่เม่ือถึงขั้นตอนการแจง้ออกจากห้องพกัลูกคา้ไดท่ี้ไดน้ ารองเทา้กลบัไปดว้ยบางท่าน
ปฏิเสธการช าระเงิน ทางโรงแรมไดป้ระสบปัญหาน้ีเป็นเวลานาน และหลงัจากการพดูคุยกบั
หวัหนา้ ทางเจา้ของโรงแรมยนืยนัจะไม่เปล่ียนแปลงรองเทา้แตะท่ีใชใ้นห้องพกัและการเก็บเงิน
จากลูกคา้จึงมีขอ้จ ากดัในการแกไ้ขปัญหา ดงันั้น การแกปั้ญหาหลงัจากท่ีปรึกษาหารือกบัหวัหนา้ 
ในต าแหน่ง ผูจ้ดัการแลว้ ไดก้ารแกปั้ญหาโดยการท าป้าย เพื่อแจง้และเตือนแขก วางไวใ้นท่ีท่ีใส่
รองเทา้แตะ และ แผนท่ี เพื่อนเป็นการเตือนแขกอีกคร้ัง จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น ผูจ้ดัท าจึงคิด
การท าป้ายแจง้เตือนลูกคา้เพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อท าความเขา้ใจท่ีมาของปัญหาท่ีเกิดข้ึน ระหวา่งผูใ้หบ้ริการ และผูรั้บบริการ เพื่อ
น ามาปรับปรุง และแกไ้ข ส่งผลต่อการใหบ้ริการในอนาคต 

1.2.2  เพื่อเป็นการเสนอความคิดเห็น หรือแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
1.2.3 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการส่ือสารต่อผูท่ี้เขา้พกัโดยใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ เพื่อเป็นการผลิต

ป้ายใชแ้จง้เตือนลูกคา้ 
1.3 ขอบเขตโครงงำน 
 1.3.1 ขอบเขตดา้นเวลา 



 

 

- วนัท่ี 14 พฤษาคม 2561 ถึง วนัท่ี 30 สิงหาคม 2561 
 1.3.2 ขอบเขตดา้นสถานท่ี  

-โรงแรมคาซ่า วมิายา ริเวอร์ไซด ์
 1.3.3 ขอบเขตดา้นประชากร 
  - พนกังานโรงแรมคาซ่าวมิายา แผนกพนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ แผนกแม่บา้น และ
แผนกบญัชี รวมทั้งส้ิน 35 ท่าน 
 1.3.4 ขอบเขตทางดา้นเน้ือหา 
  - ทางผูจ้ดัท าไดเ้สนอการท าโครงงานเขา้ท่ีประชุม แต่ใชเ้วลานานในการรออนุมติั 
เน่ืองจากตอ้งรอการอนุมติัของหวัหนา้ 
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1.4.1 ไดเ้ขา้ใจปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งลูกคา้และผูใ้หบ้ริการ และน าไปปรับปรุงแกไ้ขในส่วน
ท่ีเกิดปัญหา เพื่อส่งผลต่ออนาคตในการท างาน 

1.4.2 ทางโรงแรมไดรั้บแนวคิดในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการการแกไ้ข
ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนการท างาน 
 1.4.3 ไดส้ร้างช่องทางการส่ือสารต่อผูท่ี้เขา้พกั 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสาร และวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

 การศึกษาเร่ือง “GUEST REMINDER SIGN” ของโรงแรม คาซ่า วมิายา ริเวอร์ไซด ์ คณะ
ผูจ้ดัท าไดร้วบรวมขอ้มูลจากการปฏิบติังาน เอกสาร ทฤษฏี แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติมไว้
ดงัน้ี 

2.1 ความหมาย และนิยามของป้าย 

2.2 ป้ายเคร่ืองหมายหา้ม (PROBIHITION SIGN) 

2.3 ป้ายเคร่ืองหมายป้องกนัอคัคีภยั (FIRE EQUIMENT SIGNS) 

2.4 ป้ายเคร่ืองหมายบงัคบั (MANDATORY SIGN) 

2.5 ป้ายเรืองแสง (LUMINOUS SIGNS) 

2.6 หมวดหมู่ของการใชสี้ในการท าป้าย 

2.7 การเลือกประเภทของป้ายท่ีเหมาะสมกบัการใชง้านในธุรกิจโรงแรม 

2.1 ความหมาย และ ค านิยามของป้าย 

 

 

 

รูปท่ี 2.1 ป้ายทัว่ไป 
ท่ีมา https://www.google.co.th/url?sa=i&source  

จากรูปท่ี2.1ป้ายคือการน าวสัดุต่างๆมาท าเป็นแผน่แสดงขอ้ความในการเล่าเร่ืองราว 
รวมถึงการบอกความหมาย ค าสั่ง ค  าร้อง โฆษณาไปตลอดจนถึงป้ายแสดงความเสียใจ และความรับ
ผดิ แผน่แสดงขอ้ความน้ี หมายถึง แห่งท่ี ๆ เป็นการแสดงขอ้ความในเพลทใดเพลทหน่ึงทางหนา้จอ
มอนิเตอร์ดว้ย และหมายถึงเขม็กลดั หรือผา้ท่ีเป็นแถบแสดงขอ้ความดว้ย เช่น ป้ายสายสะพาย 
ประโยคท่ีเก่ียวกบัค าวา่ “ ป้าย ” เช่น “ ป้ายวิง่ ตดัขอ้ความเป็นค า ๆ อ่านแลว้ไม่ทนัรู้เร่ือง ป้ายไฟ 
LED เป็นตน้ 

https://www.google.co.th/url?sa=i&source


 

 

2.2 ป้ายเคร่ืองหมายห้าม (PROBIHITION SIGN) 

รูปท่ี 2.2 ป้ายหา้มสูบบุหร่ี 
ท่ีมา https://th.pngtree.com/freepng/no-smoking-sign_3172841.html 

จากรูปท่ี 2.2 คือป้ายเคร่ืองหมายหา้ม เป็นเคร่ืองหมายท่ีใชใ้นการหา้ม การท ากิจกรรมต่างๆ 
หรือรวมไปถึงหา้มน าของบางส่ิงบางอยา่งยกตวัอยา่งเช่นหา้มน าทุเรียนเขา้มาในเขตบริเวณโรงแรม 
หรือกระทัง่ หา้งสรรพสินคา้ โดยภาพบนป้ายนั้น จะเป็นสัญลกัษณ์ วงกลมและมีขีดฆ่าตรงกลางสี
แดง และมกัจะมีกฏหมายเขา้มาเก่ียขอ้งดว้ย ยกตวัอยา่งเช่นภาพท่ี 2.3 เป็นป้ายหา้มสูบบุหร่ี โดยจะ
มีค าเตือนดา้นล่างดว้ย หากฝ่าฝืน จะถูกด าเนินตามกฏหมาย เป็นการปรับ 2,000 บาท ตามบญัญติัขอ้
กฏหมายของประเทศไทย 

 

      

 

 

 

รูปท่ี 2.3 ป้ายหา้มเขา้ 
     ท่ีมา https://cssign.co.th/product/no-entry 
      

https://th.pngtree.com/freepng/no-smoking-sign_3172841.html
https://cssign.co.th/product/no-entry


 

 

2.3 ป้ายเคร่ืองหมายป้องกนัอัคคีภัย (FIRE EQUIMENT SIGNS) 

รูปท่ี 2.4 ป้าย FIRE EQUIPMENT 
ท่ีมา https://www.safetysignsservice.com.au/fire-equipment-sign.html 

จากรูปท่ี 2.4 และ 2.5 ตือป้ายเคร่ืองหมายป้องกนัอคัคีภยั FIRE EQUIMENT SIGNS นั้น 
สามารถพบเห็นไดท้ัว่ไป ตามท่ีพกัอาศยั ท่ีเป็น คอนโดมิเนียม อพาทเมนต ์ และ ตามส านกังาน
ต่างๆ เช่น ในส านกังานของบริษทัต่างๆ โรงแรม หา้งสรรพสินคา้ สถานีรถไฟ เป็นตน้ ทั้งน้ีป้ายน่ี
จะติดอยูเ่พื่อบอกต าแหน่งของท่ีเก็บอุปกรณ์ดบัเพลิง เช่น ถงัดบัเพลิง (FIRE EXTINGGUISHER) 
สายยางฉีดน ้า (FIRE HOSE REEL) ผา้กนัไฟ (FIRE BLANKET) เป็นตน้ 

 
 

รูปท่ี 2.5 ป้าย FIRE ALARM 
ท่ีมา https://www.safetyshop.com/fire-alarm-call-point-signs.html 

 

 

https://www.safetysignsservice.com.au/fire-equipment-sign.html
https://www.safetyshop.com/fire-alarm-call-point-signs.html


 

 

 

2.4 ป้ายเคร่ืองหมายบังคับ (MANDATORY SIGN) 

 

  

      

 

 

 

 

รูปท่ี 2.6 ป้ายบงัคบัสวมหนา้กากสารเคมี 
ท่ีมา http://www.tasgd.com/05-tas_sing_bt-14.htm 

จากรูปท่ี 2.6 และ 2.7 คือป้ายเคร่ืองหมายบงัคบั (MANDATORY SIGN) เป็นป้ายท่ีใช้
บงัคบั ในผูพ้บเห็นป้ายน้ี ปฏิบติัตาม โดยส่วนมาก จะมามารถพบเห็นป้ายลกัษณะน้ี ไดใ้นพื้นท่ี
ก่อสร้าง หรือ พื้นท่ีท่ีไดรั้บความเสียหาย จากสารเคมี ภยัธรรมชาติต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกนัและ
รักษาความปลอดยัของเจา้หนา้ท่ี หรือของบุคคลทัว่ไปท่ีอยูใ่นเขตบริเวณนั้นๆ หรือกระทัง่เก่ียวโยง
กบักฎหมาย ยกตวัอยา่งเช่น ป้ายบงัคบั ใหส้วมหมวกนิรภยั หรือ คาดเขม็ขดันิรภยัในการขบัรถยนต ์
หรือรถจกัรยานยนต ์เป็นตน้ 

 

           

 

 

 

รูปท่ี 2.7 ป้ายบงัคบัใหใ้ส่หมวกกนันอ้ค 
       ท่ีมา http://www.pakthongchaipolice.com 
                   

 

http://www.tasgd.com/05-tas_sing_bt-14.htm
http://www.pakthongchaipolice.com/


 

 

 

2.5 ป้ายเรืองแสง (LUMINOUS SIGNS) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.8 ป้ายเรืองแสง OPEN 
ท่ีมา https://pxhere.com/th/photo/1193990 

จากรูปท่ี 2.8 คือป้ายเรืองแสง (LUMINOUS SIGNS)ป้ายเรืองแสงนั้นเหมาะมากกบัการติด
ไว ้ แสดงขอ้ความใหผู้รั้บสารไดรั้บรู้ในช่วงกลางคืนซ่ึงจะมีลกัษณะเรืองแสงหรือส่องแสงไดใ้น
เวลากลางคืนหรือในท่ีท่ีไม่มีแสงไฟหรือแสงแดดเพื่อใหผู้รั้บสารไดเ้ห็นชดัจากระยะไกลเช่น ป้าย
ไฟ OPEN ซ่ึงเปิดในเวลากลางคืน อาจจะเป็นร้านอาหาร หรือ สถานบนัเทิงต่างๆ เป็นตน้ 

 และนอกจากน้ี ป้ายเรืองแสง ยงัมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก เม่ืออยูใ่น รถไฟ เคร่ืองบิน เรือ 
หรือแมก้ระทัง่อาคารเม่ือเกิดเหตุการณ์ไฟดบั หรือ ภยัธรรมชาติ ไฟเรืองแสงจะเป็นการส่อง
ทางออก หรือ อุปกรณ์ดบัเพลิงไดเ้ช่นกนั 

 

 

 

 

 

https://pxhere.com/th/photo/1193990


 

 

 

2.6 หมวดหมู่ของการใช้สีในการท าป้าย 

รูปท่ี 2.9 สีต่างๆ 
ท่ีมา https://konoesite.com 

จากรูปท่ี 2.9 สีต่างๆ งานวจิยัหลายช้ินระบุวา่ สี จะช่วยกระตุน้การท างานของสมอง และ
สามารถสร้างการรับรู้ไดก้ารเลือกสีในการท าป้ายในชนิดต่างๆ จึงมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก 
เน่ืองจากจะเป็นส่วนแรกท่ีผูรั้บสารมองเห็นและยงัเป็นเคร่ืองมือส่ือสาร ท่ีจะส่งผลในระยะยาว 
และสีต่างๆ ยงัถูกน ามาใชใ้นการออกแบบป้ายชนิดต่างๆ โดยค านึงถึงการเลือกสี ต่อการออกแบบ
ป้าย เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีสามารถส่งผลไดใ้นระยะยาว ดงันั้น 
ผูจ้ดัท าจึงขอแนะน าจุดเด่น และจุดดอ้ย ของสีต่างๆ ท่ีสามารถน ามาใชใ้นการออกแบบป้าย ดงัน้ี 

- 2.6.1 สีแดง 

- 2.6.2 สีม่วง 

- 2.6.3 สีน ้าเงิน 

- 2.6.4 สีเขียว 

 

 

 

 

https://konoesite.com/


 

 

 

2.6.1 สีแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.10 สีแดง 
ท่ีมา www.freevectors.net 

 

จากรูปท่ี 2.10 สีแดงจะช่วยส่งผลโดยตรงกบัสมอง โดยจะกระตุน้การตอบสนองทาง
สายตา และในส่วนอ่ืนๆในร่างกายไดดี้ เป็นสีท่ีสะดุดตา มีความร้อนแรง และจะช่วยเพิ่มอตัราการ
เตน้ของหวัใจ ท าให้หวัใจท างานมากข้ึน และยงัท าใหรู้้สึกต่ืนเตน้ และหายใจเร็วข้ึนอีกดว้ย 

- กลุ่มท่ีนิยมใชสี้แดงมากท่ีสุด คือ ธุรกิจประเภทอาหาร เทคโนโลย ี อุตสาหกรรมยาน
ยนต ์และการเกษตร 

- กลุ่มท่ีนิยมปานกลาง คือ ธุรกิจประเภทท่ีพกัอาศยั และ ดา้นสุภาพ 
- กลุ่มท่ีไม่นิยมใชสี้แดง คือ ธุรกิจประเภทพลงังาน ไฟแนนซ์ สายการบิน และเคร่ือง

แต่งกาย 

 

อา้งอิงบทความจาก : www.marketingoops.com 

 

 

http://www.freevectors.net/
http://www.marketingoops.com/


 

 

 

2.6.2 สีม่วง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.11 สีม่วง 
ท่ีมา www.shopat24.com 

 จากรูปท่ี 2.11 สีม่วง เป็นสีท่ีบ่งบอกถึงความสูงส่ง ความลึกลบัซบัซอ้น ความหรูหรา 
เวทยม์นตค์าถา และสติปัญญา สีม่วงยงัช่วยเร่ืองการท าสมาธิ และยงัสามารถเพิ่มความคิด
สร้างสรรคแ์ละสติปัญญา และยงัท าใหจิ้ตใจสงบไดอี้กดว้ย 

- กลุ่มท่ีนิยมใชสี้ม่วงมากท่ีสุด คือ ธุรกิจประเภทไฟแนนซ์ เทคโนโลย ีและสุขภาพ 
- กลุ่มท่ีนิยมปานกลาง คือ ธุรกิจประเทสายการบิน เคร่ืองแต่งกาย อาหาร ท่ีพกัอาศยั และ

ธุรกิจยานยนต ์
- กลุ่มท่ีไม่นิยมใช ้คือ ธุรกิจพลงังาน และการเกษตร 

 

 

อา้งอิงบทความจาก : www.marketingoops.com 

 

 

http://www.shopat24.com/
http://www.marketingoops.com/


 

 

 

2.6.3 สีน า้เงิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.12 สีน ้าเงิน 
ท่ีมา https://www.shopat24.com/ 

จากรูปท่ี 2.12 สีน ้าเงิน เป็นสีท่ีบ่งบอกถึงความสงบ ความจริง ความสุขมุ ความน่าเช่ือถือ 
ความเป็นเอกภาพความอนุรักษนิ์ยมละความเป็นแรงบนัดาลใจ สีน ้าเงินยงัช่วยใจให้สงบ ทั้งร่างกาย 
และจิตใจ และยงัเป็นสีท่ีช่ืนชอบของผูค้นมากกวา่คร่ึงของประชากรโลกทั้งหมด และนอกจากน้ีสี
น ้าเงินยงัถูกเลือกใหเ้ป็น “สีท่ีปลอดภยัอีกดว้ย” 

- กลุ่มท่ีนิยมใชสี้น ้าเงินมากท่ีสุด คือ กลุ่มธุรกิจประเภทพลงังาน สายการบิน สุขภาพ 
เทคโนโลย ีและการเกษตร 

- กลุ่มท่ีนิยมปานกลาง คือ กลุ่มประเภทธุรกิจท่ีพกัอาศยั 
- กลุ่มท่ีไม่นิยมใช ้คือ ธุรกิจประเภทเคร่ืองแต่งกาย อาหาร และ ยานยนต ์

 

 

อา้งอิงบทความจาก : www.marketingoops.com 

 

https://www.shopat24.com/p/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81-10-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7-50-%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81/370530/
http://www.marketingoops.com/


 

 

 

2.6.4 สีเขียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.13 สีเขียว 
ท่ีมา http://www.pkballoonshop.com/index.php 

จากรูปท่ี 2.13 สีเขียวเป็นสีท่ีบ่งบอกถึงธรรมชาติชีวิต การเร่ิมตน้ ความสดอ่ืน ความ
ปลอดภยั ความอุดมสมบูรณ์ และความสัมพนัธ์ท่ีดี สีเขียวสามารถกระตุน้ใหมี้ความสดช่ืน ลดความ
เหน่ือยลา้ ความเครียด และคลายความวติกกงัวลไดเ้ป็นอยา่งดี 

- กลุ่มท่ีนิยมใชสี้เขียวมากท่ีสุด คือ ธุรกิจประเภทพลงังาน ไฟแนนซ์ อาหาร และ
เทคโนโลย ี

- กลุ่มท่ีนิยมใชป้านกลาง คือ ธุรกิจประเภทสุขภาพ และการเกษตร 
- กลุ่มท่ีไม่นิยมใช ้คือ ฑุรกิจประเภทสายการบิน เคร่ืองแต่งกาย และยานยนต ์

 

 

อา้งอิงบทความจาก : www.marketingoops.com 

 

 

http://www.pkballoonshop.com/index.php?mo=28&id=1758789
http://www.marketingoops.com/


 

 

 

2.7 การเลอืกประเภทของป้ายให้เหมาะสมกบัการใช้งานในธุรกจิโรงแรม 

 - การท่ีจะสร้างป้ายในแต่ละคร้ังนั้นมีองคป์ระกอบต่างๆ เช่นความเหมาะสมกบัประเภท

ของธุรกิจความสวยงามหรือความคงทน แมก้ระกระทัง่งบประมาณดว้ยเช่นกนั ในบางคร้ังการ
เลือกใชป้้ายผดิประเภทกบัธุรกิจ หรือการใชว้สัดุท่ีไม่ไดม้าตรฐานก็อาจท าใหใ้ชง้านไดไ้ม่เตม็
ประสิทธิภาพ ตอ้งน ากลบัไปแกไ้ขหรือท าป้ายอนัใหม่ ดงันั้นการเลือกประเภทของป้ายจึงควรมี
ปัจจยัดงัน้ี 

 - งบประมาณ 

 - งบประมาณนั้นถือเป็นปัจจยัหลกัในการท าป้ายในทุกประเภท หากธุรกิจมีงบประมาณท่ี
ต ่าดงันั้นควรมองหาป้ายท่ีผลิตจากวสัดุท่ีมีราคาไม่สูงมากนกั แต่สามารถใชง้านไดเ้ป็นเวลานาน 
เช่น ป้ายพลาสติก แต่หากธุรกิจมีงบประมาณสูง อาจจะเลือกเป็นป้ายท่ีท่ีวสัดุมีความแขง็แรง 
ยกตวัอยา่งเช่นวสัดุท่ีท ามาจากแสตนเลส เป็นตน้ 

 - ประเภทของธุรกิจ 

 - การเลือกประเภทของป้ายใหเ้หมาะสมกบัการท าธุรกิจโรงแรมนั้น ควรหาป้ายท่ีมีจุดเด่น 
สะดุดตา มีความหรูหรา และมองเห็นไดง่้ายทั้งช่วงกลางวนัหรือกลางคืน เช่น ป้ายกล่องไฟ ป้ายกดั
กรด หรือการใชอ้กัษรแสตนเลสเช่นกนั 

 - พื้นท่ีในการติดตั้ง 

 - พื้นท่ีในการติดตั้งป้ายนั้นมีความส าคญัมากเน่ืองจากถา้หากติดป้ายในพื้นท่ีท่ีสามารถ
มองเห็นไดย้าก การติดป้ายนั้นจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุด หากมีพื้นท่ีท่ีสามารถติดตั้งป้ายท่ีมีขนาด
ใหญ่ท่ีอยูภ่ายนอกอาคารหรือตามฝาผนงั ควรมองหาป้ายท่ีท าจากโลหะหรือแสตนเลส ท่ีมีความ
คงทนแขง็แรงต่อแสงแดดหรือฝน ยิง่ไปกวา่นั้นถา้หากเลือกป้ายเป็นสีเงินหรือสีทองก็ยิง่เพิ่มความ
หรูหราข้ึนไปอีกดว้ย แต่ถา้หากพื่นท่ีท่ีติดตั้งนั้นมีจ ากดั ควรมองหาป้ายท่ีมีลกัษณะบาง ติดตั้งได้
ง่าย และไม่เปลืองพื้นท่ีเช่น ป้ายกดักรด เป็นตน้ 

2.7.1 ประเภทของป้ายทีเ่หมาะสมกบัธุรกจิโรงแรม มีดังนี้ 

 2.7.1.1 ป้ายกดักรด    2.7.1.4 ป้ายตวัอกัษรซิงคห์รือสังกะสี 

 2.7.1.2 ป้ายแสตนเลสและอกัษรโลหะ  2.7.1.5 ป้ายกระดาษ 



 

 

 2.7.1.3 ป้ายกล่องไฟ     

2.7.1.1 ป้ายกดักรด 

  

 

 

 

 

 

 

     

รูปท่ี 2.14 ป้ายกดักรด 
   ท่ีมา http://nameplate2u.blogspot.com/2015/09 

- จากรูปท่ี 2.14 ป้ายกดักรด คือป้ายท่ีมีวสัดุเป็นแสตนเลสและใชน้ ้ายากดักรดในส่วนท่ี
เป็นตวัอกัษรให้เกิดเป็นร่องเพื่อสามารถท่ีจะตกแต่งลวดลายหรือลงสีได ้ ป้ายกดักรดถือวา่เป็นป้าย
ท่ีมีความแขง็แรงคงทนเน่ืองจากผลิตมาจากแสตนเลส และยงัสามารถตกแต่งเพิ่มความสวยงามได้
อีกดว้ย เหมาะส าหรับการใชท้  าป้ายช่ือ ป้ายแสดงต าแหน่งของงานท่ีท า ยกตวัอยา่งเช่น ป้ายท่ีตั้ง
หนา้โตะ๊พนกังานตอ้นรับของโรงแรม เป็นตน้ 

 - ขอ้ดีของป้ายกดักรด  

   -มีความสวยงามหรูหราเน่ืองจากผลิตจากวสัดุแสตนเลสท่ีมีความสวยงามและ
คงทนถาวร 

  - สามารถติดตั้งไดใ้นพื้นท่ีจ  ากดั 

  - ใชเ้วลาไม่มากในการติดตั้ง และค่าใชจ่้ายในการติดตั้งยงัไม่สูงอีกดว้ย 

 - ขอ้เสียของป้ายกดักรด 

  - ราคาสูงเม่ือเทียบกบัป้ายประเภทอ่ืนท่ีขนาดใกลเ้คียงกนั 



 

 

 

 

2.7.1.2 ป้ายแสตนเลสหรืออกัษรโลหะ 

 

รูปท่ี 2.15 ป้ายแสตนเลสหรืออกัษรโลหะ 
  ท่ีมา http://www.xn--62c0aw2ac3amj1ee6o5c.com/how2order 

- จากรูปท่ี 2.15 ป้ายแสตนเลสหรืออกัษรโลหะหรือกระทัง่โลหะทองเหลือง น ามาท าให้
เป็นขอ้ความหรือภาพต่างๆท่ีตอ้งการ มีความเป็นมิติของตวัอกัษร เหมาะส าหรับการติดตั้งภายนอก
อาคาร เช่นป้ายช่ือโรงแรม 

 - ขอ้ดีของป้ายอกัษรโลหะและแสตนเลส 

  - มีความคงทนต่อสภาพต่างๆ เช่นแสงแดดและฝน 

  - มีความสวยงาม เน่ืองจากมีความเป็นมิติและตวัอกัษรมีความเงางาม 

  - สามารถมองเห็นไดง่้าย และจากระยะไกล 

 - ขอ้เสียของอกัษรโลหะและแสตนเลส 

  - ราคาค่อนขา้งสูงเน่ืองจากมีขั้นตอนในการผลิตท่ีซบัซอ้นกวา่ป้ายประเภทอ่ืน 

http://www.ป้ายโฆษณาสวย.com/how2order


 

 

  - ยากต่อการติดตั้ง เน่ืองจากวสัดุมีขนาดใหญ่จึงตอ้งใชผู้มี้ประสบการณ์ในการ
ติดตั้ง ไม่สามารถติดตั้งเองไดเ้น่ืองจากตวัอกัษรหรือรูปแยกเป็นช้ินๆ และตอ้งท าการติดตั้งแต่ละตวั
เท่านั้น 

 

2.7.1.3 ป้ายกล่องไฟ 

 

 

 

 

 

 

   รูปท่ี 2.16 ป้ายกล่องไฟ 
   ท่ีมา http://www.phuketsigns.com/index-thai.html 
 - จากรูปท่ี 2.16 ป้ายกล่องไฟหรือป้ายตูไ้ฟคือป้ายท่ีติดไฟไวใ้นดา้นในจึงท าใหม้องเห็นได้
ง่ายทั้งในเวลากลางวนัและกลางคืน โดยเป็นป้ายอะครีลิคและติดตั้งหลอดไฟดา้นในหรือติดตั้งไฟ 
LED ท่ีสามารถเลือกสีสันความสวยงามตามความเหมาะสมไดนิ้ยมใชต้ามร้านอาหารหรือ ร้านขนม
ตามโรงแรมหรือแมก้ระทัง่สถานบนัเทิงท่ีเปิดในโรงแรมในเวลากลางคืน ท่ีตอ้งการใหลู้กคา้
มองเห็นไดง่้ายในเวลากลางคืนดว้ย 

 - ขอ้ดีของป้ายกล่องไฟ 

  - สามารถมองเห็นไดใ้นทั้งเวลากลางวนัและเวลากลางคืน 

  - สามารถตกแต่งความสวยงามของป้ายไดต้ามความเหมาะสม 

  - สามารถติดตั้งหรือเคล่ือนยา้ยไดง่้าย 

 - ขอ้เสียของป้ายกล่องไฟ 

  - มีค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน เน่ืองจากเป็นป้ายท่ีใชแ้สงไฟ ดงันั้นจึงมีค่าใชจ่้ายของค่า
ไฟฟ้าเพิ่มข้ึนดว้ย 



 

 

  - จ  าเป็นตอ้งบ ารุงรักษาป้ายมากกวา่ป้ายประเภทอ่ืน เน่ืองจากหลอดไฟมีระยะการ
ใชง้านท่ีไม่ยาวนาน 

2.7.1.4 ป้ายตวัอกัษรซิงคห์รือสังกะสี 

  

 

 

 

 

 

 

 

      รูปท่ี 2.17  ป้ายตวัอกัษรซิงคห์รือสังกะสี 
ท่ีมา https://at-vintage.com/product/137 

- จากรูปท่ี 2.17คือการน าแผน้ซิงคห์รือสังกะสีมาผลิตข้ึนเป็นรูปหรือขอ้ความ มีความ
คลา้ยคลึงกบัอกัษรโลหะ และสามารถน ามาตกแต่งไดต้ามตอ้งการ เหมาะส าหรับโรงแรมท่ีมีความ
ตอ้งการผลิตป้ายขนาดใหญ่ เน่ืองจากมีราคาท่ีต ่ากวา่ป้ายโลหะเป็นอยา่งมาก และสามารถตกแต่ง
ดว้ยกรพน่สี หรือเพิ่มลวดลายไดเ้ช่นกนั เหมาะส าหรับโรงแรมท่ีตอ้งป้ายติดตั้งป้ายขนาดใหญ่และ
ลงสีนอกเหนือจากสีแสตนเลสและสีทอง 

 - ขอ้ดีของป้ายตวัอกัษรซิงคห์รือสังกะสี 

  - มีความคงทนแขง็แรงในระดบัปานกลาง 

  - มีราคาตน้ทุนท่ีต ่ากวา่ป้ายชนิดใกลเ้คียงกนัมาก 

  - สามารถเลือกตกแต่งลงสีไดต้ามท่ีผูติ้ดตั้งตอ้งการ 

 - ขอ้เสียของป้ายตวัอกัษรซิงคห์รือสังกะสี 

  - มีความเงางามนอ้ยกวา่ป้ายโลหะแสตนเลส 



 

 

  - ติดตั้งยากเช่นเดียวกนักบัป้ายโลหะแสตนเลส 

2.7.1.5 ป้ายกระดาษ 

 

 

 

 

 

 

 

    รูปท่ี 2.18 ป้ายกระดาษ 
   ท่ีมา https://www.fastcompany.com/3037679 

- จากรูปท่ี 2.18 ป้ายกระดาษนั้นเป็นป้ายท่ีถือไดว้า่มีขั้นตอนการผลิตท่ีง่ายท่ีสุด ส้ินเปลือง
ทรัพยากรนอ้ยท่ีสุด และสามารถใชค้อมพิวเตอร์ในการตกแต่งตามแบบท่ีตอ้งการจะท าได ้มกัใชใ้น
เวลาอนัสั้น เช่น เหตุฉุกเฉินประกาศดบัไฟหรือตดัน ้าของโรงแรม แต่เน่ืองจากป้ายกระดาษไม่มี
ความคงทนแขง็แรงจึงจ าเป็นตอ้งท าการเสริมความแขง็แรงดว้ยการเคลือบพลาสติกใส หรือการใช้
ในระยะเวลาไม่เกิน 1-2 วนั 

 - ขอ้ดีของป้ายกระดาษ 

  - สามารถออกแบบไดด้ว้ยตนเอง โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือออกแบบเอง
ดว้ยการเขียนหือวาดภาพ 

  - ตน้ทุนในการผลิตต ่า สามารถผลิตไดจ้  านวนมากโดยไม่ส้ินเปลืองทรัพยากร 

 - ขอ้เสียของป้ายกระดาษ 

  - อายกุารใชง้านต ่า เน่ืองจากกระดาษไม่มีความคงทนแข็งแรง จึงท าใหช้ ารุดหรือ
เสียหายไดง่้ายกวา่ป้ายประเภทอ่ืนๆ 

   



 

 

 



 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1     ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

3.1.1 ช่ือของสถานประกอบการ 

 -  โรงแรม คาซ่า วมิายา วิเวอร์ไซด ์จ ากดั    

3.1.2 ท่ีตั้งของสถานประกอบการ 

             -  เลขท่ี 229 ถนนพระสุเมรุ แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 รูปของสถานประกอบการ 

   ท่ีมา : www.casavimaya.com 

 

 

 

 

http://www.casavimaya.com/


 

 

 

 

 

 

           

รูปท่ี 3.2 ตราสัญลกัษณ์ของสถานประกอบการ 

ท่ีมา : www.casavimaya.com 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.3 เวบ็ไซดข์องสถานประกอบการ www.casavimaya.com 

                            ท่ีมา : www.casavimaya.com 

 

 

 

http://www.casavimaya.com/
http://www.casavimaya.com/
http://www.casavimaya.com/


 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

โรงแรม คาซ่า วมิายา ริเวอร์ไซด ์ เปิดด าเนินการข้ึนคร้ังแรก ในวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 

ซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากลูกคา้ และผูมี้อุปการคุณเป็นอยา่งดี พร้อมทั้งมอบโอกาสใหท้างโรงแรม 

ไดเ้ป็นผูใ้หบ้ริการ และ รับค าติชมจากลูกคา้ เพื่อท่ีจะเป็นการพฒันา ในดา้นต่างๆ ของงานบริการ 

ใหไ้ดรั้บความพึงพอใจจากลูกคา้มากข้ึน 

- การใหบ้ริการของสถานประกอบการณ์ 

3.2.1 บริการท่ีพกัแรม 

- ทางโรงแรมมีหอ้งพกัทั้งหมด 4 ประเภท ดงัน้ี 

 - หอ้งพกัประเภทท่ี 1 : Superior King Bed 

    

 

 

 

 

  

  

 

     รูปท่ี 3.4 ห้องพกั : Superior King Bed 

  ท่ีมา www.casavimaya.com 

- หอ้งพกัมีความกวา้ง 25 ตารางเมตร เตียงนอนขนาด 6 ฟุต ตกแต่งดว้ยโทนสีน ้าตาลอ่อนและมีส่ิง
อ านวยความสะดวกในห้องพกั ดงัน้ี 

- เคร่ืองปรับอากาศ    - ระเบียง 

- ขนมและเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั (มีค่าใชจ่้าย) - โซฟาในหอ้งพกั 

- เตียงเสริม (มีค่าใชจ่้าย)    - เตียงเด็ก 

http://www.casavimaya.com/


 

 

- ลิฟทโ์ดยสาร    - หอ้งน ้าส่วนตวั (ฝักบวั) 

- โทรศพัท ์    - อุปกรณ์ส าหรับใชใ้นห้องน ้ า 

- อินเทอร์เน็ตไร้สาย   - โทรทศัน์ 

- ตูเ้ยน็     - บริการซกัรีด (มีค่าใชจ่้าย) 

- เคร่ืองเป่าผม    - ตูนิ้รภยัในห้องพกั 

- หอ้งพกัประเภทท่ี 2 : Superior Twin Bed 

      

 

  

 

 

     

 

 

     รูปท่ี 3.4 ห้องพกั : Superior Twin Bed 

                  ท่ีมา www.casavimaya.com 

- หอ้งพกัมีความกวา้ง 25 ตารางเมตร เตียงนอนคู่ขนาด 3.5 ฟุตตกแต่งดว้ยโทนสีน ้าตาลอ่อน และมี
ส่ิงอ านวยความสะดวกในหอ้งพกั ดงัน้ี 

- เคร่ืองปรับอากาศ    - ระเบียง 

- ขนมและเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั (มีค่าใชจ่้าย) - โซฟาในหอ้งพกั 

- เตียงเสริม (มีค่าใชจ่้าย)    - เตียงเด็ก 

- ลิฟทโ์ดยสาร     - หอ้งน ้าส่วนตวั (ฝักบวั) 

- โทรศพัท ์     - อุปกรณ์ส าหรับใชใ้นห้องน ้ า 

- อินเทอร์เน็ตไร้สาย    - โทรทศัน์ 

http://www.casavimaya.com/


 

 

- ตูเ้ยน็     - บริการซกัรีด (มีค่าใชจ่้าย) 

- เคร่ืองเป่าผม    - ตูนิ้รภยัในห้องพกั 

- หอ้งพกัประเภทท่ี 3 : Deluxe King Bed 

     

 

 

    

 

     

 

 

 

รูปท่ี 3.5 หอ้งพกั : Deluxe King Bed 

        ท่ีมา www.casavimaya.com 

- หอ้งพกัมีความกวา้ง 28 ตารางเมตร เตียงนอนขนาด 6 ฟุต และมีอ่างอาบน ้าในหอ้งพกั ตกแต่งดว้ย
สีขาวและน ้าตาลและหอ้งพกัมีระเบียงท่ีสามารถชมทิวทศัน์ของคลองบางล าภูและมีส่ิงอ านวยความ
สะดวกสบายในหอ้งพกั ดงัน้ี 

- เคร่ืองปรับอากาศ   - อ่างอาบน ้า 

- ระเบียง    - ขนมและเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั (มีค่าใชจ่้าย) 

- โซฟาในหอ้งพกั   - เตียงเสริม (มีค่าใชจ่้าย) 

- เตียงเด็ก    - ลิฟทโ์ดยสาร 

- หอ้งน ้าส่วนตวั (ฝักบวั)   - โทรศพัท ์

- อุปกรณ์ส าหรับใชใ้นห้องน ้ า  - อินเทอร์เน็ตไร้สาย 

- โทรทศัน์    - ตูเ้ยน็ 
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- บริการซกัรีด (มีค่าใชจ่้าย)  - เคร่ืองเป่าผม 

- ตูนิ้รภยัในห้องพกั 

- หอ้งพกัประเภทท่ี 4 : Deluxe Twin Bed 

 

 

 

 

     

         

 

 

 

รูปท่ี 3.6 หอ้งพกั Deluxe Twin bed 

          ท่ีมา www.casavimaya.com 

- หอ้งพกัมีความกวา้ง 28 ตารางเมตร เตียงนอนคู่ขนาด 3.5 ฟุต และมีอ่างอาบน ้าในห้องพกั ตกแต่ง
ดว้ยสีขาวและน ้าตาลและหอ้งพกัมีระเบียงท่ีสามารถชมทิวทศัน์ของคลองบางล าภู และมีส่ิงอ านวย
ความสะดวกสบายในหอ้งพกั ดงัน้ี 

- เคร่ืองปรับอากาศ  - อ่างอาบน ้า 

- ระเบียง   - ขนมและเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั (มีค่าใชจ่้าย) 

- โซฟาในหอ้งพกั  - เตียงเสริม (มีค่าใชจ่้าย) 

- เตียงเด็ก   - ลิฟทโ์ดยสาร 

- หอ้งน ้าส่วนตวั (ฝักบวั)  - โทรศพัท ์

- อุปกรณ์ส าหรับใชใ้นห้องน ้ า - อินเทอร์เน็ตไร้สาย 

- โทรทศัน์   - ตูเ้ยน็ 
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- บริการซกัรีด (มีค่าใชจ่้าย)  - เคร่ืองเป่าผม 

- ตูนิ้รภยัในห้องพกั 

3.2.2 บริการอาหาร และ เคร่ืองด่ืม 

- หอ้งอาหารริมน ้า 

 

   

 

 

 

       

 

 

     รูปท่ี 3.7 ห้องอาหารริมน ้ า 

        ท่ีมา www.casavimaya.com 

3.3.3 บริการรถรับ-ส่ง จากท่ีพกั ไปยงัสถานท่ีต่างๆ เช่น สนามบิน 

 

 

 

 

 

 

    รูปท่ี 3.8 บริการรถรับ-ส่ง 

    ท่ีมา www.casavimaya.com 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริการขององค์กร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

    รูปท่ี 3.9 รูปผูจ้ดัท า 

          ท่ีมา ผูจ้ดัท า 

Resident 

manager 

House 
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F&B Front 

Office

 

Engineer Accountant 

Front  

Office 
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Office 

Manager 

 

Guest 

Service 

Agent 

 



 

 

- นาย ณฐัพงศ ์ปัญจมะวตั แผนก FRONT OFFICE ต าแหน่ง RECEPTION 

ลกัษณะงาน แบ่งเป็น 3 รอบ ดงัน้ี 

- รอบเชา้ 

 - นบัเงินรอบ และอ่านหนงัสือต่อรอบ 

 - เตรียมรับแขกแจง้ออกจากหอ้งพกั 

 - เก็บเงินค่าใชจ่้ายต่างๆ เช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม 

 - รับแขกติดต่อเขา้หอ้งพกั (ถา้มีหอ้งวา่ง) 

 - ปิดรอบเชา้ นบัเงินรอบ และส่งต่อรอบบ่าย 

- รอบบ่าย 

 - นบัเงินรอบ และอ่านหนงัสือต่อรอบจากรอบเชา้ 

 - เตรียมรับแขกติดต่อเขา้หอ้งพกั 

 - ใหค้วามช่วยเหลือลูกคา้ในดา้นต่างๆ เช่น สถานท่ีท่องเท่ียว หรือค าถามทัว่ไป 

 - ท ากุญแจหอ้งพกัเตรียมไวรั้บลูกคา้ จดัเตรียมเอกสารท่ีใชใ้นการท างาน 

 - ปิดรอบบ่าย นบัเงินรอบ และส่งต่อรอบดึก 

- รอบดึก 

 - นบัเงินรอบ และอ่านหนงัสือต่อรอบจากรอบบ่าย 

 - ถา้แขกติดต่อเขา้หอ้งพกัหมดแลว้ ใหต้รวจเอกสารต่างๆ ใหค้รบถว้น 

 - ท าการปิดรอบดึก และนบัเงิน 

 - ท าการใส่ค่าหอ้งของวนันั้นๆ โดยใชโ้ปรแกรม COMMANCHE 

 - ท าการปิดระบบของวนันั้นๆ และเปิดระบบใหม่ในวนัถดัไป 

 - เตรียมเอกสารออกจากหอ้งพกัของวนัถดัไป 

 - ท าการรูดบตัรเครดิตเก็บเงินจากตวัแทนจ าหน่าย เช่น AGODA BOOKING เป็นตน้ 

 - ต่อรอบกบัพนกังานรอบเชา้ 



 

 

3.5 ช่ือ และต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

 
    รูปท่ี 3.10 รูปพนกังานท่ีปรึกษา 

          ท่ีมา พนกังานท่ีปรึกษา 

3.5.1 นางสาว วริชินี พรหมจนัทร์  

 - ต าแหน่ง GUEST SERVICE AGENT SUPERVISOR 

3.6 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

3.6.1 ระยะเวลาการปฏิบติังาน 16 สัปดาห์ 

3.6.2 เร่ิมการปฏิบติังาน วนัท่ี  14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

         ส้ินสุดการปฏิบติังาน วนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

3.7 ขึน้ตอนและวธีิการด าเนินงาน 

3.7.1 การก าหนดหวัขอ้ในการศกัษาท าโครงงาน 

3.7.2 ปรึกษากบัพนกังานท่ีปรึกษาวา่มีความตอ้งการท าเร่ือง GUEST REMINDER SIGN
เน่ืองจากพบปัญหาในจุดน้ีบ่อยคร้ัง 

3.7.3 น าหวัขอ้ท่ีก าหนดไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา 

3.7.4 เรียบเรียงหวัขอ้โครงงานท่ีตอ้งการท า และรายละเอียดต่างๆ ใหค้รอบคลุมกบัเน้ือ
งานท่ีตอ้งการจะศึกษา และใหต้รงกบัวตัถุประสงคข์องงาน 

3.7.5 ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการจดัท าโครงงานและศึกษาขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัการบริการ 
การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ และการปฏิบติังานจริง 

 



 

 

 

ตารางแสดงแผนการด าเนินงานทั้งหมดดังรายการต่อไปนี้ 

ตารางที ่3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนและการ
ด าเนินงาน 

มิถุนายน  
2561 

กรกฎาคม 
2561 

สิงหาคม 
2561 

กนัยายน 
2561 

ตุลาคม 
2561 

1.ก าหนดหวัขอ้
โครงงาน 

     

2.น าหวัขอ้ปรึกษา
อาจารย ์

     

3.ก าหนด
วตัถุประสงคข์องงาน 

     

4.ศึกษาขอ้มูลและ
ออกปฏิบติันอก
สถานท่ี 

     

5.น าเสนอโครงงาน      
 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

3.8.1 ฮาร์ดแวร์ HARDWARE 

  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โนต้บุค ปร้ินเตอร์ 

  - โทรศพัมือถือท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร 

  - โทรศพัทบ์า้น (ออฟฟิศ) 

3.8.2 ซอฟต์แวร์ SOFTWARE 

  - โปรแกรม MICROSOFT OFFICE 

 - โปรแกรม COMMANCHE 

   

 



 

 

บทที ่4 

ผลปฏิบัติตามโครงงาน 

 จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังาน ณโรงแรมคาซ่าวมิายาริเวอร์ไซด ์ในต าแหน่ง พนกังาน
ตอ้นรับส่วนหนา้ และพนกังานไดท้ าการศึกษาเร่ือง“GUEST REMINDER SIGN” ของโรงแรม คา
ซ่า วมิายา ริเวอร์ไซด์ 

4.1  ขั้นตอนการจัดท าโครงงาน 

ผูจ้ดัท าไดม้องเห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งทางโรงแรมและลูกคา้ในขั้นตอนการแจง้ออก
จากหอ้งพกัจึงท าการปรึกษากบัพนกังานท่ีปรึกษาถึงวธีิแกไ้ขจึงไดข้อ้สรุปวา่ทางแผนก  FRONT 
OFFICE จะท าการผลิตป้าย เพื่อเป็นการแจง้ข่าวสารใหลู้กคา้ไดรั้บรู้ โดยท าการผลิตป้ายมาทั้งหมด 
2 ตวัอยา่งดว้ยกนั ดงัน้ี 

 

  

 

 

 

 

 

 

    รูปท่ี 4.1 ป้าย GUEST REMINDER SIGN แบบท่ี 1 

 ท่ีมา ผูจ้ดัท า 

 4.1.1 ป้าย GUEST REMINDER SIGN แบบท่ี 1 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  - จดัท าในขนาดกระดาษ A5 (14.8x21cm) 

  - จดัท าในแนวนอน 

  - จดัวางรูปในต าแหน่งท่ีติดกบักรอบหวัขอ้และค าอธิบาย 

  - เลือกใชต้วัอกัษรสีแดง ขนาด 72p 



 

 

  - เลือกใชสี้ของกรอบหวัขอ้เป็นสีเหลือง 

  - ใชค้  าวา่ Important Notice เป็นหวัขอ้ในการส่ือสาร 

- ดา้นล่างกรอบหวัขอ้มีค าอธิบายเขียนวา่ “IN CASE FOR LOSS OR 
DAMAGED    CHARGE 200 THB” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2 GUEST REMINDER SIGN แบบท่ี 2 

ท่ีมา ผูจ้ดัท า 

 4.1.2 ป้าย GUEST REMINDER SIGN แบบท่ี 2  มีรายละเอียดดงัน้ี 

  - จดัท าในขนาดกระดาษ A4 (21x29.7cm) 

  - จดัท าในแนวตั้ง 

  - จดัวางรูปในต าแหน่งก่ึงกลางของป้ายระหวา่งหวัขอ้และค าอธิบาย 

  - เลือกใชต้วัอกัษรสีด า ขนาด 68p 

  - เลือกใชสี้ของกรอบของหวัขอ้สีแดง 

  - ใชค้  าวา่ WARNING!! เป็นหวัขอ้ในการส่ือสาร 

- ดา้นล่างของป้าย เขียนค าอธิบายวา่ “IN CASE FOR LOSS OR DAMAGED    
CHARGE 200 THB” 



 

 

4.2 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น ของการท าป้าย GUEST REMINDER SIGN 

 จากการท่ีผูจ้ดัไดผ้ลิตป้าย GUEST REMINDER SIGN มาเป็นจ านวน 2 รูปแบบ ทั้งน้ี ทาง
ผูจ้ดัท าไดป้รึกษากบัทางพนกังานท่ีปรึกษาจึงเห็นดว้ยตรงกนั ท่ีจะท าการจดัท าสัมภาษณ์ข้ึนมาหน่ึง
ฉบบัซ่ึงน ามาสัมภาษณ์พนกังานในโรงแรมในแผนกท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีค าถามจ านวน5ขอ้ซ่ึงมีค าถาม
ดงัน้ี 

ค าถามข้อที่ 1  ต าแหน่งใดท่ีใชว้างป้าย GUEST REMINDER SIGN ท่ีมีความเหมาะสม
โดยมีตวัเลือกอยูส่องต าแหน่ง ดงัน้ี 

1.1 สอดไวใ้ตท่ี้วางรองเทา้ ซ่ึงอยูท่ี่ตูเ้ส้ือผา้ 

1.2  ติดไวท่ี้ตูเ้ส้ือผา้ ในมุมดา้นขวาของต าแหน่งการวางรองเทา้ 

ค าถามข้อที ่ 2  ขนาดของป้าย GUEST REMINDER SIGN ท่ีเหมาะสมและสามารถ
มองเห็นไดโ้ดยง่าย จากระยะสายตาโดยผูจ้ดัไดค้ดัเลือกขนาดทั้งหมด 2 ขนาด ดงัน้ี 

2.1 กระดาษ A4 (14.8x21cm) 

2.2 กระดาษ A5 (21.29.7cm) 

ค าถามข้อที ่ 3 การเลือกค าท่ีใชเ้ป็นหวัขอ้ในการข้ึนป้ายเตือนลูกคา้เร่ืองการใชร้องเทา้ โดย
ผูจ้ดัไดค้ดัเลือกค าท่ีใชม้าทั้งหมด 2 หวัขอ้ ดงัน้ี 

 3.1 IMPORTANT NOTICE 

 3.2 WARNING!! 

ค าถามข้อที ่4 การเลือกสีท่ีใชใ้นหวัขอ้ของป้ายสีมีความเหมาะสมและสามารถดึงดูดสายตา
จากระยะสายตาท าใหเ้กิดความสนใจท่ีลูกคา้จะอ่านป้ายแจง้เตือนโดยผูจ้ดัท าไดค้ดัเลือกสีท่ี
เหมาะสม ทั้งหมด 2 รูปแบบ ดงัน้ี 

 4.1 กรอบสีเหลือง ตวัหนงัสือสีแดง 

 4.2 กรอบสีแดง ตวัหนงัสือสีด า 

ค าถามข้อที ่5 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร เก่ียวกบัการน าป้าย GUEST REMINDER SIGN 
ไปติดตั้งในห้องพกัของลูกคา้ และท่านคิดวา่ไดผ้ลหรือไม่ อยา่งไร โปรดอธิบาย 

โดยผูจ้ดัท าจะน าเสนอผลการสัมภาษณ์ในรูปแบบตางราง โดยมีขอ้มูลดงัน้ี 

 



 

 

ตารางผลการสัมภาษณ์ค าถามข้อที่ 1 

ตารางท่ี 4.1 ตารางแสดงผลของการสัมภาษณ์พนกังานในโรงแรมขอ้ท่ี 1 

สรุปผลการสัมภาษณ์ค าถามข้อที ่1 

- พนกังานผูใ้หส้ัมภาษณ์ทั้ง 5 ท่าน ไดเ้ลือกค าตอบขอ้ท่ี 1 โดยคิดเป็น 100% ของผูใ้ห้
สัมภาษณ์ทั้งหมด โดยใหเ้หตุผลไปในทิศทางเดียวกนั เก่ียวกบัการมองเห็นของลูกคา้ท่ีใชร้องเทา้
โดยการสอดไวข้า้งใตร้องเทา้ เม่ือลูกคา้หยบิใชร้องเทา้ ก็จะท าใหเ้ห็นป้ายโดยอตัโนมติั 

ความคิดเห็นเพิม่เติม 

- ควรท าการเคลือบป้าย เพื่อเป็นการรักษาสภาพของป้ายใหมี้ความคงทน และ
สามารถใชง้านไดเ้ป็นเวลานาน 

 

 

ค าถามขอ้ท่ี 1 ต าแหน่งใดท่ีใชว้างป้าย GUEST REMINDER SIGN  
ท่ีมีความเหมาะสมต่อการมองเห็นของลูกคา้ 

ค าตอบ 1. สอดไวท่ี้ใตร้องเทา้ 2. ติดไวท่ี้ตูเ้ส้ือผา้ดา้นขวา 

1.คุณอารยา สร้อยทอง 
Front Office Manager 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม: 
ไม่มี 

 

2.คุณอรรณพ อตัมา 
Night Manager 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม: 
เห็นดว้ยกบัการสอดไวข้า้งใต้

รองเทา้ เน่ืองจากเม่ือลูกคา้ตอ้งการ
หยบิใชร้องเทา้ ลูกคา้จะเห็นป้าย

โดยอตัโนมติั 

 

3.คุณวริชินี พรหมจรรย ์
Guest Service Agent 

Supervisor 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม: 
ไม่มี 

 

4. คุณโอภาส สายนอ้ย 
Guest Service Agent 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม: 
ไม่มี 

 

5. คุณปิยดา ทองแมน้ 
Housekeeping 

Supervisor 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม: 
แนะน าใหท้  าการเคลือบป้าย เพื่อ
ความคงทนในการใชง้านมากข้ึน 

 



 

 

ตารางผลการสัมภาษณ์ค าถามข้อที่ 2 

ตารางท่ี 4.2 ตารางแสดงผลของการสัมภาษณ์พนกังานในโรงแรมขอ้ท่ี 2 

สรุปผลการสัมภาษณ์ข้อที ่2 

- พนกังานผูใ้หส้ัมภาษณ์จ านวน 4 ท่าน ไดเ้ลือกค าตอบขอ้ท่ี 1 โดยคิดเป็น 80% ของผูใ้ห้
สัมภาษณ์ทั้งหมด โดยใหเ้หตุผลวา่ กระดาษขนาด A4 นั้นมีความใหญ่เหมาะสมกบัการผลิตป้าย 
เน่ืองจากควรใส่รูปและตวัอกัษรท่ีมีขนาดใหญ่ เพื่อความชดัเจนในการมองเห็นและยงัสามารถเห็น
ไดจ้ากระยะสายตาอีกดว้ย 

- พนกังานผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่ีเลือกค าตอบขอ้ 2 จ านวน 1 ท่าน โดยคิดเป็น 20% ของผูใ้ห้
สัมภาษณ์ทั้งหมด ไดใ้หค้วามคิดเห็นเพิ่มเติมวา่ ควรใชก้ระดาษขนาด A5 เพราะไม่เล็กและไม่ใหญ่
จนเกินไป แต่ควรจดัท าเป็นแนวตั้ง 

 

ค าถามขอ้ท่ี 2 ขนาดของป้าย GUEST REMINDER SIGN ท่ีสามารถมองเห็นในระยะ
สายตา 

ค าตอบ 1. กระดาษขนาด A4 
(14.8x21cm) 

1. กระดาษขนาด A5(21x29.7cm) 

1.คุณอารยา สร้อยทอง 
Front Office Manager 

ความคิดเห็น
เพิ่มเติม: ไม่มี 

 

2.คุณอรรณพ อตัมา 
Night Manager 

 ความคิดเห็นเพิ่มเติม: 
ควรใชก้ระดาษขนาดA5 เพราะเป็นขนาดท่ีพอดี
กบัรองเทา้ ไม่ใหญ่และไม่เล็กจนเกินไป แต่ควร

ใชก้ระดาษในแนวตั้ง 
3.คุณวริชินี พรหมจรรย ์

Guest Service Agent 
Supervisor 

ความคิดเห็น
เพิ่มเติม: 
ไม่มี 

 

4. คุณโอภาส สายนอ้ย 
Guest Service Agent 

ความคิดเห็น
เพิ่มเติม: ไม่มี 

 

5. คุณปิยดา ทองแมน้ 
Housekeeping 

Supervisor 

ความคิดเห็น
เพิ่มเติม: ไม่มี 

 



 

 

ตารางผลการสัมภาษณ์ค าถามข้อที่ 3 

ตารางท่ี 4.3 ตารางแสดงผลของการสัมภาษณ์พนกังานในโรงแรมขอ้ท่ี 3 

 สรุปผลการสัมภาษณ์ข้อที ่3 

 - พนกังานผูใ้หส้ัมภาษณ์ทั้งหมด 5 ท่าน ไดเ้ลือกค าตอบขอ้ท่ี 1 โดยคิดเป็น 100% ของผูใ้ห้

สัมภาษณ์ทั้งหมด โดยใหเ้หตุผลวา่ ค าวา่ WARNING!! นั้นความหมายอนัตรายเกินไปส าหรับการ

ท าป้ายเตือนลูกคา้เร่ืองการใชร้องเทา้ ดงันั้นผูใ้หส้ัมภาษน์ทุกท่านจึงเลือกขอ้ 1 

- ความคิดเห็นเพิ่มเติม ควรเพิ่มขนาดของตวัอกัษรใหมี้ขนาดใหญ่ข้ึน ซ่ึงจะสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพการมองเห็นไดดี้ยิง่ข้ึน และยงัใหค้  าแนะน าใหใ้ชห้วัขอ้เป็นค าวา่ INFORMATION 

แทน 

ค าถามขอ้ท่ี 3 การเลือกค าท่ีใชเ้ป็นหวัขอ้ในการข้ึนป้ายเตือนลูกคา้เร่ืองการใชร้องเทา้ 
ค าตอบ 1. IMPORTANT NOTICE 2. WARNING!! 

1.คุณอารยา สร้อยทอง 
Front Office Manager 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม: 
ควรเพิ่มขนาดของตวัอกัษรของหวัขอ้
เพื่อใหมี้ขนาดท่ีใหญ่มากข้ึน ซ่ึงจะ
เพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นของ

ลูกคา้ไดดี้ข้ึน 

 

2.คุณอรรณพ อตัมา 
Night Manager 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม: 
ไม่มี 

 

3.คุณวริชินี พรหมจรรย ์
Guest Service Agent 

Supervisor 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม: 
ไม่มี 

 

4. คุณโอภาส สายนอ้ย 
Guest Service Agent 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม: 
คิดวา่การใชห้วัขอ้ IMPORTANT 

NOTICE ท าใหเ้ร่ืองรองเทา้เป็นเร่ือง
ใหญ่จนเกินไป แนะน าใหใ้ชค้  าวา่ 

INFORMATION 

 

5. คุณปิยดา ทองแมน้ 
Housekeeping 

Supervisor 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม: 
ไม่มี 

 



 

 

ตารางผลการสัมภาษณ์ค าถามข้อที ่4 

ตารางท่ี 4.4 ตารางแสดงผลของการสัมภาษณ์พนกังานในโรงแรมขอ้ท่ี 4 

สรุปผลการสัมภาษณ์ข้อที ่4 

 - พนกังานผูใ้หส้ัมภาษณ์จ านวน 4 ท่าน ไดเ้ลือกใหค้  าตอบในขอ้ 1 โดยคิดเป็น 80% ของ

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ทั้งหมด โดยใหค้วามคิดเห็นวา่ สีเหลืองมีความสบายตาในการมองกวา่สีแดง แต่การ

ใชสี้แดงนั้นขดักบัการเตือนแขกเร่ืองรองเทา้ในห้องพกั และขดักบัโทรสีของทางโรงแรม ซ่ึงเป็นสี

น ้าตาลอ่อน จึงไม่เหมาะสมท่ีจะเลือกใชสี้แดงเป็นสีในการท าหวัขอ้ 

 

 

ค าถามขอ้ท่ี 4 การเลือกสีท่ีใชใ้นหวัขอ้ของป้าย ท่ีสามารถดึงดูดสายตา  
จากระยะสายตาท าใหเ้กิดความสนใจท่ีจะอ่านป้าย 

ค าตอบ 1. กรอบสีเหลือง ตวัอกัษรสี
แดง 

2. กรอบสีแดง ตวัอกัษรสีด า 

1.คุณอารยา สร้อยทอง 
Front Office Manager 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม: 
สีเหลืองเป็นสีท่ีสบายตา และ
ควรท ากระดาษมีสีโทนอ่อน 

 

2.คุณอรรณพ อตัมา 
Night Manager 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม: 
ไม่มี 

 

3.คุณวริชินี พรหมจรรย ์
Guest Service Agent 

Supervisor 

 ความคิดเห็นเพิ่มเติม: 
สีแดงเป็นสีท่ีสามารถดึงดูดลูกคา้ใหส้นใจ
ในการอ่านป้ายไดดี้ท่ีสุด เน่ืองจากมีความ
สะดุดตา และสามารถมองเห็นไดง่้ายใน

ระยะไกล 
4. คุณโอภาส สายนอ้ย 
Guest Service Agent 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม: 
ไม่มี 

 

5. คุณปิยดา ทองแมน้ 
Housekeeping 

Supervisor 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม: 
ไม่มี 

 



 

 

 

ตารางผลการสัมภาษณ์ค าถามข้อที ่5 

ค าถามขอ้ท่ี 5 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัการน าป้าย GUEST REMINDER SIGN ไปติด
ในหอ้งพกัของลูกคา้ และจะไดผ้ลหรือไม่ อยา่งไร โปรดอธิบาย 

1.คุณอารยา สร้อยทอง 
Front Office Manager 

ไดผ้ล เน่ืองจากก่อนหนา้ท่ีจะเกิดปัญหา ยงัไม่มีการผลิตป้ายท่ีใชแ้จง้เตือนลูกคา้
เก่ียวกบัการใชสิ้นคา้ของทางโรงแรม ดงันั้นการท าป้ายข้ึนมา จึงส่งผลท่ีดีมากข้ึน 

ไม่มากก็นอ้ย 
2.คุณอรรณพ อตัมา 

Night Manager 
ไดผ้ล เน่ืองจากต าแหน่งการวางป้ายนั้นตั้งใจวางเพื่อแจง้ลูกคา้เก่ียวกบัการใช้
รองเทา้โดยเฉพาะ และเม่ือลูกคา้หยบิรองเทา้ข้ึนมาใช ้ส่วนมากก็จะสามารถ

มองเห็นป้ายท่ีทางโรงแรมไดต้ั้งไว ้
3.คุณวริชินี พรหมจรรย ์

Guest Service Agent 
Supervisor 

ไดผ้ล แต่อาจจะไม่ไดผ้ลทั้งหมด เน่ืองจากการตดัสินใจนั้นข้ึนอยูก่บัผูเ้ขา้พกัวา่จะ
ท าตามกฏระเบียบท่ีโรงแรมตั้งเอาไวห้รือไม่ 

4. คุณโอภาส สายนอ้ย 
Guest Service Agent 

ไดผ้ล 
ไม่ออกความเห็น 



 

 

 

ตารางท่ี 4.5 ตารางแสดงผลของการสัมภาษณ์พนกังานในโรงแรมขอ้ท่ี 5 

สรุปผลการสัมภาษณ์ข้อที ่5 

 - พนกังานผูใ้หส้ัมภาษณ์ทั้งหมด 5 ท่าน ออกความคิดเห็นเก่ียวกบัค าถามขอ้ท่ี 5 วา่ ไดผ้ล 

โดยคิดเป็น 100% ของผูใ้หส้ัมภาษณ์ทั้งหมด โดยใหค้วามเห็นวา่ สามารถน าไปใชใ้นการท างานได ้

เพื่อเป็นการลดปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งขั้นตอนการท างานของพนกังานในโรงแรมแผนก

พนกังานตอ้นรับ และแม่บา้น 

สรุปผลการสัมภาษณ์ 

 - จากการท าการสัมภาษณ์พนกังานในโรงแรมทั้งหมดจ านวน 5 ท่าน โดยชุดแบบสัมภาษณ์

ขา้งตน้ จึงไดล้กัษณะเด่นดงัน้ี  

1. ต าแหน่งท่ีวางป้ายนั้น คือต าแหน่งใตร้องเทา้ 

 2. ขนาดของป้าย คือขนาดเท่ากบักระดาษ A4 แนวตั้ง 

3. ค  าศพัทท่ี์ใชใ้นหวัขอ้ คือ IMPORTANT NOTICE และขยายตวัอกัษรใหมี้ขนาดท่ีใหญ่
ข้ึน                                 

4. การเลือกสีของหวัขอ้ คือกรอบสีเหลือง และตวัหนงัสือสีแดง ซ่ึงสามารถใหค้วามสบาย
ตา และเป็นจุดเด่นไปไดด้ว้ยกนั 

5. เคลือบตวัป้ายดว้ยพลาสติกใส เพื่ออายกุารใชง้านท่ียาวนานข้ึน 

 

 

 

 

 

 

5. คุณปิยดา ทองแมน้ 
Housekeeping 

Supervisor 

ไดผ้ล 
และการวา่การน าป้ายไปติดในหอ้งพกัของลูกคา้นั้น จะสามารถลดปัญหาท่ีเกิดข้ึน

ได ้



 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3 ป้าย GUEST REMINDER SIGN หลงัจากปรับเปล่ียนตามผลสัมภาษณ์แลว้ 

ท่ีมา ผูจ้ดัท า 



 

 

บทที ่5 

             สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

           5.1 สรุปผลการท าโครงงาน 

 โครงงาน “GUEST REMINDER SIGNS” ของโรงแรม คาซ่า วมิายา ริเวอร์ไซดน์ั้นจดัท ามา
เพื่อแกปั้ญหาท่ีสามารถท าให้ลูกคา้เกิดความไม่พึงพอใจถึงแมปั้ญหาท่ีเกิดนั้นเป็นปัญหาเล็กๆ แต่
บางคร้ังปัญหาดงักล่าวไดส่้งผลท าใหก้ารรับค าแนนรีววิต ่าลงกวา่มาตรฐานไดเ้ช่นกนั ผูจ้ดัท าจึงเล็งเห็น
วา่ถา้ทางโรงแรมไดแ้กไ้ขปัญหาเล็กๆจุดน้ีก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและยงัเพิ่มความ
พอใจของลูกคา้ ท่ีจะมาเขา้พกัในอนาคตต่อไปไดอี้กดว้ย 

 หลงัจากจดัท าป้ายแจง้เตือนแขกตามผลสัมภาษณ์เรียบร้อยแลว้นั้นผูจ้ดัท าจึงน าแนวคิดน้ี ไป
บรรยายในห้องประชุมของการประชุมรายสัปดาห์ เพื่อเป็นการส่งต่อแนวคิดน้ีใหแ้ก่บุคคลในต าแหน่ง
หวัหนา้ เพื่อขออนุมติัการน าแนวคิดน้ีไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นการท างานจริง 

5.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงงาน 

 5.2.1 มีขอ้จ ากดัในการรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงทางผูจ้ดัไม่สามารถท าการเก็บขอ้มูลจากลูกคา้ผูเ้ขา้
พกัได ้ เน่ืองจากทางโรงแรมตอ้งการมอบความเป็นส่วนตวัใหแ้ก่ผูเ้ขา้พกั จึงไม่สามารถท าการรบกวน
เวลาจากลูกคา้ได ้

 5.2.2 การท่ีจะผลิตนวตักรรม หรือ ส่ิงของต่างๆ เพื่อน าไปใชใ้นโรงแรมไดน้ั้น จะตอ้งผา่นการ
ยอมรับจากหวัหนา้ในทุกแผนก ซ่ึงทางผูจ้ดัยงัไม่ทราบผล วา่สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงหรือไม่ ดงันั้น
โครงงานน้ี จึงเป็นการเสนอความคิดเห็นใหก้บัทางโรงแรมเท่านั้น 

 5.2.3 เกิดปัญหาในการใชไ้วยกรณ์ของภาษาองักฤษ จึงเกิดความผดิพลาดในการแจง้ขอ้มูล 
และสามารถท าใหเ้กิดความผิดพลาดในการท างานไดอี้กดว้ย 

 

5.3 สรุปผลการปฏิบัติสหกจิศึกษา 

 5.3.1 ขอ้ดีของการปฏิบติัสหกิจศึกษา 

  5.3.1.1 ไดเ้รียนรู้ขั้นตอนการท างาน ของพนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ 



 

 

5.3.1.2 ไดเ้รียนรู้การใชโ้ปรแกรม COMMANCHE ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีใชใ้นการ
ท างาน 

5.3.1.3 ไดรั้บประสบการณ์การท างานจริงสถานท่ีจริง และบริการลูกคา้ท่ีมาเขา้พกัจริง 

  5.3.1.3 ไดฝึ้กการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ เพื่อน าไปปรับใชใ้นการท างานไดใ้นอนาคต 

 5.3.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติัสหกิตศึกษา 

5.3.2.1 ขาดความช านาญในขั้นตอนการปฏิบติังาน จึงท าใหใ้นช่วงแรกๆ การ
ปฏิบติังานยงัไม่สมบูรณ์ และยงัผดิพลาดในบางคร้ัง 

5.3.2.2 ขาดความอดทนในการรับแรงกดดนัในช่วงแรก ในขณะท่ีแขกก าลงัไม่พอใจ 

 5.3.3 ขอ้เสนอแนะจากการปฏิบติัสหกิจศึกษา 

5.3.3.1 ควรให้นกัศึกษา ไดม้าปฏิบติังานในสถานท่ีจริง ไดรั้บแรงกดดนัจากลูกคา้ 
เพื่อเป็นการฝึก ประปรับตวัใหเ้ขา้กบัการท างานในอนาคต 
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บทคดัย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน ระหวา่งขั้นตอนการแจง้ออกจากหอ้งพกัของลูกคา้

ของโรงแรม คาซ่าวมิายา ริเวอร์ไซด ์ เน่ืองจากลูกคา้ไดน้ ารองเทา้แตะท่ีใชใ้นหอ้งพกักลบัไป ซ่ึงรองเทา้ของทาง

โรงแรม เป็นแบบสามารถน ากลบัมาท าความสะอาดและใชใ้หม่ได ้ดงันั้นทางโรงแรมจึงคิดค่าใชจ่้าย 200 บาท ต่อ

รองเทา้ 1 คู่ ซ่ึงในบางคร้ังอาจเกิดความไม่พึงพอใจได ้ จึงไดด้ าเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว โดยการเสนอ

ความคิดในการท าป้ายแจง้เตือนลูกคา้ “GUEST REMINDER SIGN” โดยการสร้างแบบสมัภาษณ์เชิงลึก จาก

พนกังานประจ าในโรงแรมทั้งหมดจ านวน5ท่านซ่ึงผลการสมัภาษณ์มีรายละเอียดดงัน้ี ต าแหน่งท่ีวางป้ายใต้

รองเทา้ ขนาดของป้ายขนาดกระดาษA4ในแนวตั้ง ค  าศพัทท่ี์ใชใ้นหวัขอ้ คือ IMPORTANT NOTICE และควร

เคลือบพลาสติกใสเคลือบแผน่ป้ายเพ่ืออายกุารใชง้านท่ียาวนานข้ึน จึงไดผ้ลสรุปวา่ควรใชป้้ายแลว้จึงจดัท าป้าย
ข้ึนมาซ่ึงคาดวา่สามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนได ้

ค าส าคญั : ป้ายแจง้เตือนลูกคา้ 

Abstract 

This study aims to educate and solve the problem that occurs during process of customers checking 

out of hotel rooms in Casa Vimaya Riverside Hotel. According to the problem that customers have taken hotel 

slippers back with them, which the hotel slippers  are reusable and can be cleaned. The hotel has charged 200 

baht for each pair of slippers that customers take with them. This may cause unsatisfactory to customers.  So the 

process of solving this problem has been taken. By offering the idea of making customer warning sign “GUEST 

REMINDER SIGN”, an in-depth interview has been conducted to five full time employees of the hotel. The 

results from the in-depth interviews show details as follows. The sign should be located under the hotel slippers, 

the size of the sign should equal to a portrait A4 paper, the terminology used for the title of the sign should state 

‘IMPORTANT NOTICE’, and should be laminated with plastic for long term of use. It has come to a 

conclusion that a customer warning sign should be used, which can be predicted that it will help solve the 
problem that occurred. 

Key words: GUEST REMINDER SIGN 
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          เพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งขั้นตอนการเชคเอา้ทข์องลูกคา้ผูเ้ขา้พกั ของโรงแรมคาซ่า วมิายา ริเวอร์
ไซด ์จ ากดั 

ขอบเขต 

          ดา้นเวลา ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึง วนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมคาซ่า วมิายา ริเวอร์ไซด ์

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. เป็นการแกไ้ขปัญหาและสร้างแนวคิดในการปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพ การแขไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
ขั้นตอนการท างาน 

2. ไดรั้บความพึงพอใจของผูเ้ขา้พกัท่ีมากข้ึน 

3. ไดรั้บความตอบรับจากลูกคา้ (REVIEW) ไปในทางท่ีดีข้ึน 

4. กลุ่มลูกคา้จะไดรั้บความชดัเจนในราคาของสินคา้ ท่ีทางโรงแรมไดจ้ดัเตรียมไวเ้พื่ออ านวยความสะดวกสบาย 
และยงัไดรั้บการบริการท่ีเหมาะสมกบัราคา 

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

          ผูจ้ดัท าตอ้งท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัหอ้งท่ีเกิดปัญหาระหวา่งขั้นตอนการท างาน และน าไปปรึกษา
กบัพนกังานท่ีปรึกษา  

2. การจดัท าแบบสอบถาม 

          หลงัจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดแ้ลว้ ผูจ้ดัท าจึงน าขอ้มูลต่างๆมาท า

เป็นแบบสอบถาม โดยผูจ้ดัท าไดผ้ลิตป้ายข้ึนมา ใหมี้ความแตกต่างกนัทั้ง 2 รูปแบบ และน าแบบสอบถาม ไป

สอบถามความคิดเห็นของพนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ ในจ านวน 5 ท่าน โดยตั้งค  าถามท่ีเก่ียวกบัการท าป้าย 
GUEST REMINDER SIGNS เช่น ลกัษณะต่างๆ การใชสี้ ขนาดของหวัขอ้ ขนาดของกระดาษ เป็นตน้ 

3. การปรับปรุงผลิตภณัฑ ์

          หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม ทางผูจ้ดัท าจึงน าขอ้มูลเหล่าน้ี ไปแกไ้ขและปรับปรุงใหต้รง
กบัขอ้มูลท่ีไดรั้บมา 

 

 

 



 

 

 

 

 

 รูปท่ี 1 ป้าย GUEST REMINDER SIGNS แบบท่ี 1 

 

 

 

รูปท่ี 2 ป้าย GUEST REMINDER SIGNS แบบท่ี 2 

4. การน าเสนอแนวคิดในการแกปั้ญหา 

          หลงัจากการท าผลิตภณัฑเ์สร็จสมบูรณ์ทุกขั้นตอนแลว้ ทางผูจ้ดัจึงไดท้ าการน าแนวคิดการแกปั้ญหาน้ี 
เสนอในหอ้งประชุม เพ่ือเป็นการขอความอนุมติัจากผูบ้ริหารระดบัสูงต่อไป 

สรุปผล 

         โครงงาน “GUEST REMINDER SIGNS” ของโรงแรม คาซ่า วมิายา ริเวอร์ไซด ์นั้นจดัท ามาเพ่ือแกปั้ญหาท่ี

สามารถท าใหลู้กคา้เกิดความไม่พึงพอใจ ถึงแมจ้ะเป็นปัญหาเลก็ แต่ในบางคร้ังปัญหาดงักล่าวไดส่้งผลท าใหก้าร

รับค าแนนรีววิต ่าลงกวา่มาตรฐานไดเ้ช่นกนั ผูจ้ดัท าจงัเลง็เห็นวา่ถา้ทางโรมแรมไดท้ าการแกไ้ขปัญหาเลก็ๆท่ี

เกิดข้ึนน้ี ก็จะสามารถเพ่ิมประสทธิภาพการบริการ และ ยงัเพ่ิมความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีจะเขา้มาพกัในอนาคต
อีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 ป้าย GUEST REMINDER SIGNS 

หลงัจากการท าการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ 

กติตกิรรมประกาศ 



 

 

ขอขอบคุณโรงแรมคาซ่าวมิายาริเวอร์ไซดท่ี์ไดใ้หโ้อกาสในการสร้างแนวคิดการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ระหวา่ง

ขั้นตอนการท างานของโรงแรม และใหก้ารสนบัสนุนในดา้นต่างๆดว้ยดีในการด าเนินงานและ ขอบคุณอาจารยท่ี์
ปรึกษา อาจารยย์วุริน ศรีปาน และขอบคุณนายณฐัพงศปั์ญจมะวตัท่ีไดเ้สนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาน้ี 
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บทสัมภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษา 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

บทสัมภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษา 

พนกังานท่ีปรึกษาไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของโครงงานท่ีมีต่อสถานประกอบการณ์โดยแบ่งเป็นขอ้

ดงัน้ี 

1. คาดวา่สามารถลดปัญหาในขั้นตอนการท างานจริงได ้เน่ืองจากป้ายท่ีนกัศึกษาไดเ้สนอมานั้น 

เป็นการแจง้   ระเบียบการใชร้องเทา้ท่ีทางโรงแรมไดต้ั้งไว ้

2. สามารถน าแนวคิดน้ีไปต่อยอดในการแกปั้ญหาอ่ืนๆไดอี้กในอนาคต 

 

 

 



 

 

ประวตัิผู้จัดท ำ 

     

    รหสันกัศึกษา :  5604400198 

    ช่ือ – นามสกุล : ณฐัพงศ ์ปัญจมะวตั 

    คณะ   : ศิลปศาสตร์ 

    สาขาวชิา : การท่องเท่ียว 

ท่ีอยู ่  : 40/129 ซอยเพชรเกษม69 แขวงหนองคา้งพลู 

 เขต หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 

ผลงาน  :   - สร้างแนวคิดการท าป้ายเตือนลูกคา้ 


	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



