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บทคัดย่อ
การจัดทาโครงงานสหกิจเรื่ องบ้านวังหลังริ เวอร์ไซด์ คิวอาร์โค้ดบุ๊คเลท มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
สะดวกในการเข้าถึ งข้อมู ลของโรงแรมได้ง่ายขึ้ น รวมถึงเป็ นการอัพเดทข้อมูล ให้ ทัน สมัย ได้
ตลอดเวลา และยังเป็ นการประหยัด งบประมาณในการพิมพ์เล่มบุ๊คเลท และที่สาคัญคือลดการ
สัมผัสเพื่อให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 ซึ่งคิวอาร์โค้ดบุ๊คเลทนี้เป็ นการสร้างการประชาสัมพันธ์
รู ปแบบใหม่ให้กบั ทางโรงแรม
จากผลการสารวจพบว่าการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้าพักและพนักงานในโรงแรมทีม่ ี
ต่อบ้านวังหลังริ เวอร์ไซด์ คิวอาร์โค้ดบุ๊คเลท พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 31 คน คิด เป็ น
ร้อยละ 72.10 มีช่วงอายุ 18-25 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 51.20 และเป็ นอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 37.20 รู ้จกั โรงแรมบ้านวังหลังจากเฟซบุ๊ก จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ
46.50 ส่ ว นใหญ่เดิ น ทางมาโดยรถยนต์ส่ว นตัว จ านวน 21 คน คิด เป็ นร้อยละ 48.80จากตาราง
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานบ้านวังหลังริ เวอร์ไซด์ คิวอาร์
โค้ดบุ๊คเลท (Baan Wanglang Riverside QR Code Booklet) มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.62
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
เทคโนโลยีมีบทบาทสาคัญในการดาเนิ นชี วิตของคนเราเป็ นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็ นการ
ติดต่อสื่ อสารการติดต่อซื้ อขาย และการแลกเปลี่ยนสิ นค้า สามารถกระทาได้โดยไม่มีขอบเขตทั้ง
เรื่ องของเวลาและ สถานที่ ซึ่ งเป็ นที่น่าสนใจอย่างหนึ่งที่คนไทยในปั จจุบนั หันมาให้ความสาคัญกับ
เทคโนโลยีเพราะสามารถทาให้ปรั บตัวเข้าสู่ ยุคสมัยที่ทนั เหตุ การณ์ อยู่เสมอ และปริ มาณการใช้
เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นทาให้จานวนผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ตมีความสาคัญมากพอสาหรับภาคธุ รกิจที่จะผลิ ต
สารสนเทศรวมถึ งการทาการตลาดเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้ าหมาย ส่ งผลทาให้เกิ ดการขยายตัวของ
ธุ รกิจที่เกี่ยวเนื่องมากมายบนอินเตอร์ เน็ต ซึ่ งรวมถึงการขยายตัวของข้อมูลหรื อเนื้อหาดิจิทลั ต่าง ๆ
จากข้อมูลที่ ได้กล่ าวมานั้นมีความสอดคล้องกับการที่ผูจ้ ดั ทาได้เข้าไปปฏิ บตั ิ งานสหกิ จ
ศึกษา ณ โรงแรมวังหลัง ริ เวอร์ ไซด์( Baan Wanglang Riverside) ซึ่ งผูจ้ ดั ทานั้นได้เข้าไปปฏิบตั ิ
หน้า ที่ ในหลายแผนกแผนกหลัก คื อแผนกส่ วนหน้า และแผนกแม่ บ ้าน ซึ่ งผูจ้ ดั ท าพบว่าบุ๊คเลท
(Booklet) ของทางโรงแรมมี สภาพที่ เก่าและไม่มีการอัพเดทข้อมูล เมื่อลู กค้าที่ โทรมาสอบถาม
เส้ นทางการเดิ นทางไปท่องเที่ ยวในสถานที่ใกล้เคี ยง หรื อบางครั้งก็โทรมาขอเมนู อาหาร จึ งเกิ ด
ความล่าช้าในการให้บริ การลูกค้าที่เข้ามาพักรวมไปถึ งลูกค้าท่านอื่นที่มารอรับบริ การ นอกจากนี้
ในช่ วงที่ ปฏิ บตั ิ สหกิ จศึ กษาก็ มีสถานการณ์ โควิด -19 ซึ่ ง มี การงดเว้นการสัมผัสสิ่ ง ของ จึ งทาให้
ผูจ้ ดั ทาคิดแก้ไขปั ญหานี้โดยการจัดทาบุค๊ เลทไว้ในรู ปแบบที่เป็ นQR Codeเพื่อรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
ของทุกแผนกในโรงแรมไว้ ไม่ว่าจะเป็ นการแจ้งค่าเสี ยหายในห้องพัก การเดิ นทาง ไปยังสถานที่
ท่องเที่ยวใกล้ๆโรงแรม เมนู อาหาร ราคาอาหารและเครื่ องดื่มตามเอ้าเล็ท ต่าง ๆ(Outlet) และเบอร์
โทรฉุ กเฉิ นต่าง ๆ ซึ่ งบางอย่างจะไม่มีในเว็บไซต์ของทางโรงแรม และยังเป็ นการช่วยลดการสัมผัส
สิ่ งของ และสะดวกต่อการใช้งานของลูกค้า ซึ่ งเป็ นการช่วยประหยัดเวลาการทางานของพนักงาน
ในแต่ละช่วงการทางาน อีกทั้งยังเป็ นการช่วยประหยัดงบประมาณในการพิมพ์เล่มบุค๊ เลทให้กบั ทาง
โรงแรม

2
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงำน
1.2.1 เพื่อสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของโรงแรม
1.2.2 เพื่อเป็ นการอัพเดทข้อมูลที่ทนั สมัยให้กบั โรงแรมได้ตลอดเวลา
1.2.3 เพื่อเป็ นการประหยัดงบประมาณในการพิมพ์เล่มบุค๊ เลท
1.2.4 เพื่อลดการสัมผัสและปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้ ำนพืน้ ที่
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการทาโครงงานสหกิ จในครั้งนี้ ทางผูจ้ ดั ทาได้รวบรวม
ข้อมูลจากแผนกต่าง ๆ ของโรงแรมเช่น การบริ การส่ วนหน้า หัวหน้าFront Office Manager แผนก
บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม(Food and Beverage) และ แผนกการตลาด(Marketing Department)
ของโรงแรมบ้านวังหลัง ริ เวอร์ไซด์ (Baan Wanglang Riverside)
1.3.2 ขอบเขตด้ ำนเวลำ
การทาโครงงานสหกิ จในครั้ งนี้ ผจู ้ ดั ทาได้เริ่ มดาเนิ นการตั้งแต่วนั ที่ 17 สิ งหาคม
จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563
1.3.3 ขอบเขตด้ ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ลูกค้าที่เข้าพักและพนักงานโรงแรมบ้านวังหลัง ริ เวอร์ไซด์
1.3.4 ขอบเขตด้ ำนข้ อมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้เพื่ อ ให้ผ ลิ ตภัณ ฑ์บรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ คื อการท าการค้นคว้าหา
ข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ตโดยมีการนาโปรแกรม Microsoft office โปรแกรม Microsoft publisher
โปรแกรม QR Code Generator รวมถึงการสอบถามพนักงานที่ปรึ กษาและเจ้าของโรงแรม
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจำกโครงงำน
1.4.1 ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลของโรงแรมได้สะดวกยิง่ ขึ้น
1.4.2 ลูกค้าได้รับทราบข้อมูลด้านต่าง ๆ ของโรงแรมที่เป็ นปั จจุบนั ตลอดเวลา
1.4.3 โรงแรมสามารถประหยัดงบประมาณในการพิมพ์บุค๊ เลท
1.4.4 ลูกค้าและพนักงานในโรงแรมปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19

บทที่ 2
รายละเอียดการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ : โรงแรมบ้านวังหลังริ เวอร์ไซด์
(Baan Wanglang Riverside)

เบอร์ โทรศัพท์

: ริ มแม่น้ ากรุ งเทพ 342 ซอยวัดระฆัง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุ งเทพมหานคร 10700
: 02-4127234

อีเมล์
เว็บไซต์

: info@baanwanglang.com
: www.baanwanglang.com

สถานทีต่ ้งั

รู ปที่ 2.1 สัญลักษณ์โรงแรมบ้านวังหลังริ เวอร์ไซด์ (Baan Wanglang Riverside)
ทีม่ า : https://www.facebook.com/Baan.Wanglang.Riverside

รู ปที่ 2.2 โรงแรมบ้านวังหลังริ เวอร์ไซด์ (Baan Wanglang Riverside)
ทีม่ า : https://www.chillpainai.com/scoop/10945/
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รู ปที่ 2.3 แผนที่โรงแรมบ้านวังหลังริ เวอร์ไซด์
ทีม่ า : www.baanwanglang.com
2.2 ประวัติความเป็ นมาของโรงแรมบ้ านวังหลังริเวอร์ ไซด์
จุดเริ่ มต้นนั้นมาจากคุณทรงชัย เชาวน์แหลม ที่เป็ นเพื่อนกันกับตระกูลวัยหงส์ซ่ ึ งเติบโตมา
ด้วยกัน กับ อาคารแห่ ง นี้ ต้ งั แต่ ย งั เป็ นเด็ ก ความรั ก และความผู ก พัน ที่ มี ต่อ ที่ แห่ ง นี้ บวกกับ ความ
สวยงามของทิวทัศน์ชุมชนวังหลังที่เก่าแก่ซ่ ึ งเป็ นทั้งชุ มชนและตลาดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหาร
หลากชนิ ดของซื้ อของขายมากมายแล้วยัง อยู่ใ กล้ ๆ กันกลับ ท่ า เรื อและถนนที่ ตดั ผ่า นระหว่า ง
โรงพยาบาลศิริราชอีกด้วย นั้นก็หมายถึงความสะดวกต่อการเดินทาง ทาให้คุณทรงชัยสนใจคิดที่จะ
ก่อตั้งโรงแรม บ้านวังหลังริ เวอร์ ไซด์ ขึ้นมา
โรงแรมบ้านวังหลังริ เวอร์ ไซด์ นั้นเป็ นของตระกูลวัยหงส์ (เป็ นตระกูลที่เก่าแก่ในย่านวัง
หลัง) ในอดี ตตัวอาคารนั้นเป็ นเพียงตึกห้องเช่ าที่มีความเก่ าแก่ประมาณ 20 ปี ได้ ตั้งอยู่ติดกับริ ม
แม่น้ าเจ้าพระยา มีความสู งจากัดเพียง 5 ชั้น มีทิวทัศน์ที่สวยงามไม่นอ้ ย เชื่อว่าเป็ นวิวที่สวยที่สุดใน
กรุ งเทพมหานครอีกแห่งหนึ่งก็วา่ ได้ และหลังจากนั้นคุณทรงชัย เชาวน์แหลม จึงได้เริ่ มที่จะเปลี่ยน
ปรับปรุ งเป็ นโรงแรมอย่างในปั จจุบนั
ในปี พ.ศ. 2554 เป็ นการเริ่ มก่อสร้ างโรงแรมที่ไม่ดีนกั เหตุมาจากในปี นี้ เป็ นปี ที่น้ าท่วม
กรุ งเทพมหานครครั้งยิ่งใหญ่ ทาให้เกิ ดปั ญหาในการก่อสร้าง เพราะทาเลที่ต้ งั อยู่ในซอยค่อนข้าง
เล็กและเป็ นชุมชน จึงทาให้การขนย้ายอุปกรณ์ก่อสร้างเข้าถึงได้ยาก ระยะเวลาการก่อสร้างจึงล่าช้า
ออกไปประมาณ 1 ปี ครึ่ ง
เริ่ มเปิ ดให้บริ การในวันที่ 1 มกราคม 2556 ปั จจุบนั เปิ ดบริ การมาได้ 7 ปี บริ หารงานโดย
คุณนวเทพ เชาวน์แหลม ลักษณะการออกแบบบ้านวังหลัง ริ เวอร์ ไซด์ ในส่ วนห้องจะออกแบบเป็ น
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สถาปั ตยกรรมไทยร่ วมสมัยร.5 และในส่ วนของการออกแบบ บาร์ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร จะเป็ น
ไทยในรู ปแบบต่าง ๆ ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว
2.3 ลักษณะการประกอบการและห้ องพัก
บ้า นวังหลัง ริ เวอร์ ไ ซด์ เป็ นโรงแรมสไตล์บูติค ในกรุ ง เทพฯ ตั้ง อยู่ติดแม่ น้ า เจ้าพระยา
บริ เวณวังหลัง เป็ นสถานที่ชมทัศนี ยภาพของแม่น้ าเจ้าพระยาอันงดงาม และสะดวกสบายในการ
เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นวัดภูเขาทอง พระบรมมหาราชวัง วัดอรุ ณฯ
ทั้งยังมีตลาดวังหลังซึ่ งขึ้นชื่อด้านอาหารรสเลิศ ให้ได้เลือกลิ้มลองห้องพักทุกห้องของบ้านวังหลัง ริ
เวอร์ ไซด์ ตกแต่งในสไตล์ไทย-โคโรเนี ยล เน้นบรรยากาศที่อบอุ่น และเป็ นกันเอง นอกจากนี้ ทาง
โรงแรมยังมีบริ การรถรับ -ส่ งตุ๊กตุ๊ก บริ การซักรี ด สิ่ งอานวยความสะดวกในทางธุ รกิจ บาร์ บริ เวณ
ดาดฟ้ าชั้นบน และร้านอาหารของทางโรงแรมซึ่ งให้บริ การอาหารไทยด้วย
ห้องพักแต่ละห้องมี เครื่ องปรับอากาศจานวน 32 ห้องที่มีตูน้ ิ รภัย และมินิบาร์ ผูเ้ ข้าพัก
สามารถใช้บริ ก ารอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู งแบบไร้ สายในห้ องพักได้ฟรี ห้องพักมีทีวีจอแอลอี ดี
พร้อมด้วยช่องรายการเคเบิลพรี เมียม ในส่ วนของห้องน้ ามีฝักบัว ไดร์ เป่ าผม และของใช้ในห้องน้ า
ฟรี ทุกห้องมีตเู้ ย็น เครื่ องชงกาแฟ /ชาและน้ าดื่มบรรจุขวดฟรี และบริ การทาความสะอาดทุกวัน
2.3.1 ห้ องสุ พเี รียร์ (Superior Room)
ห้องสุ พีเรี ยร์ มาพร้อมกับทิวทัศน์ของเมืองและฉากหลังของย่านวังหลัง ห้องพักที่
สะดวกสบายขนาดกะทัดรัดมีพ้ืนที่ 20 ตารางเมตรพร้ อมเตียงเดี่ ยวหรื อเตียงคู่ที่สามารถเลือกได้
จานวนห้องสุ พีเรี ยร์ มีท้ งั หมด 25 ห้อง แบ่งเป็ น เตียงเดียว 16 ห้อง และเตียงคู่ 9 ห้อง

รู ปที่ 2.4 ห้องสุ พีเรี ยร์ เตียงเดี่ยว
ทีม่ า : www.baanwanglang.com

รู ปที่ 2.5 ห้องสุ พีเรี ยร์ เตียงคู่
ทีม่ า : www.baanwanglang.com

6
2.3.2 ห้ องคอร์ เนอร์ (Corner Suite)
ห้องคอร์ เนอร์ สวีทมีววิ แม่น้ าริ มสะพานพระราม 8 และโรงพยาบาลศิริราชที่ได้รับ
การยอมรับและมีชื่อเสี ยง ห้องชุดขนาด 40 ตร.ม. มีพ้ืนที่นง่ั เล่นสบาย ๆ สะดวกสบายสาหรับสอง
คนพร้อมเก้าอี้เท้าแขนสาหรับพักผ่อน นอกจากนี้ยงั เพิ่มตูไ้ ม้เล็กน้อยจัดเก็บตูเ้ ย็นขนาดกะทัดรัดเพื่อ
ความสะดวกจานวนห้องคอร์ เนอร์ มีท้ งั หมด 3 ห้อง จะเป็ นเตียงเดี่ยวทั้งหมด

รู ปที่ 2.6 ห้องคอร์ เนอร์สวีท
ทีม่ า : www.baanwanglang.com

รู ปที่ 2.7 ห้องนัง่ เล่นคอร์ เนอร์สวีท
ทีม่ า :www.baanwanglang.com
2.3.3 ห้ องริเวอร์ ฟร้ อนท์ (River Front)
ห้องริ เวอร์ ฟร้อนท์พร้อมทัศนียภาพที่สวยงามริ มแม่น้ าเจ้าพระยาพร้อมทิวทัศน์ที่
มองเห็ นได้ของสะพานพระราม 8 พระบรมมหาราชวังและวัดอรุ ณ (วัดอรุ ณ) ห้องพักขนาด 23
ตารางเมตรพร้อมระเบียงส่ วนตัวกว้างให้การพักผ่อนที่ผอ่ นคลายและรับลมเย็นจากแม่น้ า มุมมอง
แบบพาโนรามา 180 องศาจานวนห้องริ เวอร์ฟร้อนท์ มีท้ งั หมด 2 ห้อง จะเป็ นเตียงเดี่ยวทั้งหมด
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รู ปที่ 2.8 ห้องริ เวอร์ฟร้อนท์
ทีม่ า :www.baanwanglang.com

รู ปที่ 2.9 ห้องริ เวอร์ฟร้อนท์
ทีม่ า :www.baanwanglang.com
2.3.4 ห้ องพาโนรามิก(Panoramic Suite)
ห้องพาโนรามิกมีทศั นี ยภาพ 180 องศาที่ชัดเจนและปราศจากสิ่ งกี ดขวางโดย
แม่น้ าเจ้าพระยาเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพที่งดงามทั้งกลางวันกลางคืน สามารถมองเห็นสะพาน
พระราม 8 วัดทองและพระบรมมหาราชวังตลอดจนวัดอรุ ณราชวราราม ได้อย่างชัดเจนห้องพา
โนรามิกนี้ตกแต่งได้อย่างสวยงามมีพ้นื ที่กว้างขวาง 45 ตารางเมตร และมีเพียงแต่ 1 ห้อง

รู ปที่ 2.10 ห้องพาโนรามิก
ทีม่ า :www.baanwanglang.com
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รู ปที่ 2.11 ห้องนัง่ เล่นพาโนรามิก
ทีม่ า :www.baanwanglang.com
2.4 ห้ องอาหารและบาร์
2.4.1 N10 Café
N10 Caféตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาชั้นล่ างสุ ดของโรงแรมดื่ มด่ ากับบรรยากาศที่
ผ่อนคลายและความสวยงามริ มแม่น้ าไม่พลาดที่จะสร้ างความประทับใจให้กบั แขกที่มาพัก N10
Café เน้นให้บริ การด้านชากาแฟที่ชงสดใหม่และมีคุณภาพสู งรวมทั้งเครื่ องดื่มอื่น ๆรวมถึงเบเกอรี่
นานาชนิดมีท้ งั หมด 2 ส่ วน ด้านนอกติดริ มแม่น้ าและห้องแอร์ เวลาให้บริ การ 09:00 – 20:00

รู ปที่ 2.12 N10 Café
2.4.2 Tanee Beer Tap
สถานที่ที่เหมาะสาหรับสะท้อนความทรงจาในวันหยุดแบ่งปันไลฟ์ สไตล์กบั แขก
คนอื่น ๆ หรื อเพียงแค่เพลิดเพลินกับเครื่ องดื่มเย็น ๆ บรรยากาศสบาย ๆ ริ มแม่น้ าเจ้าพระยา มีเบียร์
ฝี มือทั้งในและต่างประเทศให้เลือกมากมาย
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2.4.3 ร้ านอาหารต้ นมะกอก
ร้านอาหารต้นมะกอกเป็ นร้านอาหารไทย ตั้งอยูบ่ นชั้น 2 ของโรงแรมฝั่งริ มแม่น้ า
ในส่ วนของครัวนั้นเปิ ดให้บริ การตั้งแต่อาหารเช้าจนถึงอาหารเย็น ในส่ วนของร้านถูกแบ่งเป็ น 3
ส่ วนคื อ ด้านนอก ด้านในและห้องแอร์ โดยห้องแอร์ ส ามารถใช้จดั เป็ นสถานที่จดั ประชุ มหรื อ
สถานที่จดั เลี้ยงได้ เพียบพร้ อมด้วยอุปกรณ์อานวยความสะดวกครบครัน เวลาให้บริ การ 06:30 –
22:00 ครัวปิ ดให้บริ การตั้งแต่ 21:30 เป็ นต้นไป เบอร์ติดต่อ 080-259-6207, 02-866-086

รู ปที่ 2.13 ร้านอาหารต้นมะกอก
ทีม่ า : www.baanwanglang.com
2.4.4 342Bar
342Bar ตั้งอยูบ่ นดาดฟ้ าโรงแรม หันหน้าเข้าแม่น้ าเจ้าพระยา เห็นวิวของกรุ งเทพ
แบบมุมกว้าง โดยถือเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่ งหนึ่งของกรุ งเทพ ตัวร้านจะแบ่งเป็ น 3 ส่ วนหลัก
คือ ด้านนอก (Outdoor), ด้านใน(Indoor) และห้องแอร์ มีบริ การเครื่ องดื่มหลากหลาย จุดเด่นอยู่ที่
Cocktail ซึ่ งมีให้เลื อกมากกว่า 50 รายการ ส่ วนอาหารจะเป็ นของทานเล่นที่ไว้ทานคู่กบั เครื่ องดื่ม
เท่านั้น เวลาให้บริ การ 16:00 – 24.00 เบอร์ติดต่อ 082-342-777

รู ปที่ 2.14 342Bar
ทีม่ า : www.baanwanglang.com
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2.5 ตาแหน่ งงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย

รู ปที่ 2.15 นักศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2563)
ชื่ อผู้ปฏิบัติ

: นางสาวพรพรรณ สุ วรรณภา

แผนก

: แผนกส่ วนหน้า(Front Office Department)

ตาแหน่ ง

: นักศึกษาฝึ กงานแผนกต้อนรับ(Guest Service Agent Trainee)

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

: ระหว่างวันที่ 17 สิ งหาคม ถึง 4 ธันวาคม 2563

2.6 ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
นัก ศึ ก ษาได้รั บ มอบหมายงานจากหั ว หน้ า แผนกให้ ป ฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ใ นแผนกต้อ นรั บ
(Receptionist) โดยมีหน้าที่ได้รับมอบหมายคือ ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การในโรงแรมบ้า นวัง
หลังริ เวอร์ไซด์
 รับโทรศัพท์ลูกค้าหรื อหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อทาการประสานงานติดต่อกับฝ่ ายต่างๆ
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับห้องพัก การเดินทาง รายละเอียดต่าง ๆ
 เดินตรวจความเรี ยบร้อยห้องว่างจากเมื่อคืนเพื่อรอทาการขายห้องพักให้กบั ลูกค้าที่
เข้ามาติดต่อห้องพักและเตรี ยมรอ เช็คอินในวันนั้น ๆ
 ให้ขอ้ มูลแก่ลูกค้าที่สนใจจะเข้ามาพัก และนาลูกค้าเยีย่ มชมห้องพัก รวมไปถึงส่ วน
ต่าง ๆ ของโรงแรมอีกด้วย
 เช็คอินลูกค้าที่เข้ามาพัก ทาการตรวจสอบเอกสารการจองห้องพักของลูกค้า แล้ว
จึงทาการลงรายละเอียดต่าง ๆ เช่ น ถ่ายสาเนาบัตรประชาชน ถ่ายพาสปอร์ ต เป็ น
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ต้น และท าการเก็ บ เงิ น ห้ อ งพัก กับ ลู ก ค้า ในกรณี ที่ ลู ก ค้า ยัง ไม่ ไ ด้โ อนช าระ
หลังจากนั้นกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ลงในระบบ Cloudbeds
 ส่ งลูกค้าไปยังห้องพัก รวมถึงสัมภาระของลูกค้าด้วย
 ทาการเช็คเอ้าท์โดยจะประสานงานกับแม่บา้ นเพื่อตรวจเช็คห้องพัก รวมไปถึงการ
เก็บเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าแท็กซี่ เป็ นต้น
 เตรี ยมทาคียก์ าร์ ดใส่ ลงแฟ้ มที่รอลูกค้ามาเช็คอิน
 ให้บริ การข้อมูลการเดินทางการท่องเที่ยวในบริ เวณใกล้เคียงกับโรงแรมบ้านวัง
หลังริ เวอร์ไซด์
 ยืนต้อนรับลูกค้าข้างหน้าในเวลาที่พนักงานขนสัมภาระ (Bell Boy)ไม่อยู่
 เนื่องจากช่วงหลังมีแม่บา้ นไม่เพียงพอเลยได้รับมอบหมายไปช่วยในส่ วนงาน
แม่บา้ น เช่น ล้างห้องน้ า ถกผ้า ปูผา้ เช็ดเฟอร์นิเจอร์ กวาดถูหอ้ ง ขัดเก้าอี้ โซฟา
เป็ นต้น
2.7 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา

รู ปที่ 2.16 พนักงานที่ปรึ กษาทีม่ า :ผูจ้ ดั ทา (2563)
ชื่อ

: นางสาวกมลทิพย์ สระทองหน

ตาแหน่ ง : Supervisor
แผนก

: ส่ วนหน้า
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2.8 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ในการปฏิบตั ิงานโครงงานสหกิ จศึกษานักศึกษาได้ใช้เวลาในการออกปฏิบตั ิงานในภาค
การศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2563 เป็ นจานวน รวมทั้งหมด 16 สัปดาห์ โดยเวลาเข้างานและเลิกงาน
แตกต่างกันไปในแต่ล ะวัน โดยทางาน 9 ชั่วโมงต่ อวัน เป็ นเวลา 3 เดื อน หยุด 6 วัน/เดื อน และ
วันหยุดมีการปรับเปลี่ยนตามตารางการทางาน
2.9 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนและวิธี การดาเนิ นงานของโครงงานบ้า นวัง หลัง ริ เวอร์ ไซด์ บุ๊คเลทคิ วอาร์ โค้ด
(Baan Wanglang Riverside Booklet QR Code)
ตารางที่ 2.1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงงาน
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
สิ งหาคม กันยายน
1. ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์
2. ศึกษาข้อมูลคิวอาร์ โค้ด
3. ออกแบบและวางแผนการวิจยั
4. สร้างเครื่ องมือที่ใช้เก็บข้อมูล
5. เก็บรวบรวมข้อมูล
6. วิเคราะห์ขอ้ มูล
7. สรุ ปและจัดทารายงาน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

2.10 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
2.10.1 ผลทีไ่ ด้ รับจากการปฏิบัติงานสหกิจ
หลัง จากที่ ไ ด้เ ข้า ไปปฏิ บ ัติง านในแผนกต้อนรั บ และแผนกแม่ บ ้า น ผูจ้ ัดท าได้
เรี ยนรู ้ ถึงระบบการทางาน งานที่เกี่ ยวข้องกับหลายแผนกในองค์กร ทาให้ได้เรี ยนรู้หลายอย่างใน
ระยะเวลา 16 สั ป ดาห์ สิ่ ง ที่ ไ ด้รั บ จากการปฏิ บ ัติ ง านในครั้ งนี้ สามารถน าไปประยุ ก ต์ใ ช้ใ น
ชีวติ ประจาวันได้และสามารถนาไปพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการทางานในอนาคตต่อไป ไม่
ว่าจะเป็ นความรู ้และความเข้าใจรวมไปถึง ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและมีระเบียบ
วินยั มีความขยัน อดทน ยืดหยุ่น สามารถทางานภายใต้แรงกดดันได้ดี รู้จกั การเตรี ยมความพร้อม
และการวางแผนงานล่วงหน้าเสมอ การตัดสิ นใจแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ดี เรี ยน
การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น รวมถึงทักษะการเข้าสังคม ได้พฒั นาบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมาก
ยิง่ ขึ้น
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2.10.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
2.10.2.1 การเดินทางในการมาปฏิบตั ิงานค่อนข้างที่จะลาบาก
2.10.2.2 การปรับตัวให้เข้ากับงานในช่วงแรกยังทาได้ไม่ดีพอ
2.11 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจ
2.11.1 การสื่ อสารและการพูดคุ ยเกี่ ย วกับปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นในระหว่า งการทางานเป็ นสิ่ ง
สาคัญมากเพื่อให้งานบรรลุเป้ าหมายเดียวกันทาให้งานสาเร็ จไปได้ดว้ ยดีและไม่มีขอ้ บกพร่ อง
2.11.2 มี สติและความรอบคอบในการทางานเพื่อลดปั ญหาผิดพลาดในหน้างาน เมื่อเกิ ด
ปั ญหาแล้วต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ทนั ที
2.11.3 มีความตั้งใจในการทางานเรี ยนรู้และจดจาแนะนาของพนักงานที่ปรึ กษา และนามา
พัฒนาตนเองให้ทางานได้มีศกั ยภาพมากขึ้น

บทที่ 3
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การทาโครงงานบ้านวังหลังริ เวอร์ ไซด์ คิวอาร์ โค้ดบุ๊คเลท (Baan Wanglang Riverside QR
Code)ทางผูจ้ ดั ทาได้มีก ารศึ ก ษาค้นคว้า และข้อมูล ที่เกี่ ยวข้อง เพื่อเป็ นการทบทวนเอกสารและ
ทฤษฎีต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคิวอาร์โค้ด
3.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบุค๊ เลท
3.3 ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
3.4 แนวคิดเกี่ยวกับหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Book)
3.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับคิวอาร์ โค้ ด
เนื่องจากสถานการณ์ในปั จจุบนั ทาให้หลาย ๆ คนต้องปรับตัวและยอมรับกับการใช้ชีวิตใน
รู ปแบบใหม่ (New Normal) และทาให้เทคโนโลยีหนึ่ งถูกพูดถึงเป็ นอย่างมาก เพราะไม่ว่าเราจะ
เดินทางไปที่ไหน ไปทาอะไร เราก็จะพบกับสัญลักษณ์ที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส มีจุดสี ดา
อยู่ภายใน อยู่ในทุ ก ๆ ที่ แต่แท้จริ งแล้วเทคโนโลยีน้ ี ถูกคิ ดค้นและใช้งานในด้านต่าง ๆ มานาน
แล้วแต่นอ้ ยคนที่จะรู ้จกั นัน่ ก็คือ เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code)
ปั จจุบนั การประมวลผลด้วยภาพได้ขยายสู่ การสร้างสรรค์งานออกแบบมากขึ้น เนื่ องจาก
การพัฒนาของคอมพิวเตอร์ กราฟิ กและได้รวบรวมความพร้อมของอุปกรณ์กราฟิ กหลาย ๆ ด้านเข้า
ไว้อย่างครบครันรวมทั้งการจัดวางระบบที่ดี ซึ่ งเมื่อมองย้อนไปประมาณ 70 ปี ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ยงั คงอยูใ่ นสภาวะแวดล้อมของการคานวณเข้ามาเกี่ยวข้องเป็ นหลักสาคัญ
ในปี ค.ศ. 1960 เป็ นช่วงเวลาที่ ประเทศญี่ปุ่น มีความรุ่ งเรื องทางเศรษฐกิจสู ง เป็ นยุคกาเนิด
ของ “ซุ ป เปอร์ มาร์ เก็ ต” สถานที่ ที่ รวบรวมสิ นค้า หลากหลาย ทั้ง อาหารและเครื่ องใช้ต่า งๆ ไว้
ด้วยกันแต่ก่อนญี่ปุ่นใช้ระบบแคชเชียร์ ที่ตอ้ งพิมพ์ราคาของสิ นค้าด้วยมือในการคิดเงินลูกค้า ซึ่ งทา
ให้เกิดความล่าช้าในการทางานเป็ นอย่างมาก จึงมีการคิดค้น ระบบบาร์ โค้ด (Barcode) ซึ่ งสามารถ
ทาให้เราทราบราคาของสิ นค้าและคิดเงินได้แบบบอัตโนมัติ เพียงแค่สแกนรหัส ผ่านเครื่ องอ่านโค้ด
Optical Sensor ทาให้ช่วยประหยัดเวลาในการซื้ อขายสิ นค้าได้มากเลยทีเดียวถึงแม้ระบบบาร์ โค้ด
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จะช่ วยอานวยความสะดวกในการคียข์ อ้ มูลได้ในระดับหนึ่ ง แต่มนั ก็ยงั มีขอ้ จากัดใหญ่ๆ คือ มัน
สามารถบรรจุขอ้ มูลได้แค่ตวั เลข 20 หลักเท่านั้นซึ่ งถือว่ายังน้อยอยู่และด้วยเหตุผลนี้ นี่เองทาให้
ญี่ปุ่นยังคงทาการคิดค้นโค้ดแบบใหม่ ๆ ที่สามารถบรรจุขอ้ มูลได้มากกว่าอยูเ่ รื่ อย ๆในยุค 90 บริ ษทั
DENSO WAVE INCORPORATED (บริ ษทั ในเครื อโตโยต้า) ซึ่ งกาลังผลิตเครื่ องอ่านบาร์ โค้ดอยู่
นั้นได้รับ การติ ดต่ อให้คิ ดค้นบาร์ โค้ดแบบใหม่ ที่ จะสามารถบรรจุข ้อมูล ได้ม ากกว่า เดิ ม และยัง
สามารถอ่านข้อมูลได้ท้ งั แบบตัวเลข และตัวเขียนพร้ อม ๆกันด้วยและใน ปี ค.ศ. 1994 ระบบ
บาร์ โค้ดแบบ 2 มิติ จึงถื อกาเนิ ดขึ้นและถูกจดทะเบียนลิขสิ ทธิ์ ในชื่อ “QR Code” ทั้งในประเทศ
ญี่ปุ่นและทัว่ โลก ภายใต้การพัฒนาของ Masahiro Hara และเพื่อนร่ วมงานอีกหนึ่งคนเท่านั้น

รู ปที่ 3.1 บาร์ โค้ด 1 มิติ
ทีม่ า: https://www.appdisqus.com/2015/03/14/barcode-and-qr-code.html

รู ปที่ 3.2 บาร์ โค้ด 2 มิติ
ทีม่ า : https://km.lib.kmutt.ac.th/index.php/look-good-a-feel-good/253-qr-code
3.1.1 เทคโนโลยีร่วมสมัย
เป็ นแอพพลิ เคชั่นสาหรั บการเสนอสื่ อด้วยวิธี การหลากหลาย เช่ น วีดีโอ เสี ย ง
ภาพเคลื่ อนไหว เอกสารเหมาะสาหรับสื่ อที่ใช้กบั อุปกรณ์เคลื่ อนที่ รวมถึ งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
พกพาต่าง ๆ ที่ใช้ระบบปฏิบตั ิการไอโอเอสและแอนดรอยด์จะเป็ นตัวกลางสาหรับการเชื่ อมโยง
โลกของความจริ ง โดยแสดงผลออกมาในรู ปแบบสื่ อปฏิสัมพันธ์ที่มองเห็น ควบคุม และสัมผัสได้
ผ่านทางหน้าจอ ทั้งที่เป็ นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสี ยง
คิวอาร์ โค้ด กับการเรี ยกใช้งาน (QR Code) มาจากนิ ยามความหมายว่า Quick
Response กล่าวได้คือเป็ นการตอบสนองที่รวดเร็ วด้วยรหัสชนิดหนึ่งซึ่ งสามารถเก็บข้อมูลได้โดย
คิวอาร์โค้ดจะทาหน้าที่เก็บข้อมูลต่าง ๆ เรี ยกใช้งานง่ายสามารถเรี ยกใช้งานผ่านไลน์ โปรแกรมอ่าน
รหัสคิวอาร์โค้ด
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ในการสร้ างสื่ อประเภทเทคโนโลยีร่วมสมัย ผูส้ ร้างสื่ อไม่จาเป็ นต้องมีความรู้เชิ ง
ลึ กในเรื่ องการเขียนโปรแกรมแต่อย่างใด หากจะต้องการเพียงความคิดสร้างสรรค์ของผูส้ ร้างสื่ อ
และประยุกต์ใช้งานให้สอดคล้องกับบริ บทหรื อสภาพแวดล้อมตามต้องการ ได้แก่โปรแกรมพัฒนา
สื่ อออนไลน์ฟรี บล็อก
3.2 แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับบุ๊คเลท
ในการสั่งพิมพ์บุ๊คเลทหรื อหนังสื อเล่มเล็ก มักจะมีวตั ถุประสงค์ในการใช้งานที่ค่อนข้าง
แตกต่างจากสิ่ งพิมพ์ชนิ ดอื่น ๆ เนื่ องจากบุ๊คเลทจะมีลกั ษณะเป็ นรู ปตัวเล่ม และสามารถใส่ ขอ้ มูล
รายละเอียดได้มากกว่าสิ่ งพิมพ์ชนิ ดอื่น ๆ เช่ น แผ่นพับ ใบปลิว หรื อโปสเตอร์ เป็ นต้น อีกทั้งยังมี
ความแตกต่างเล็กน้อยในส่ วนขององค์ประกอบ ซึ่งมักจะสร้างความสับสนให้กบั ลูกค้าในทุก ๆครั้ง
ที่ส่ังพิมพ์ส่ิ งพิมพ์ชนิ ดนี้ ยกตัวอย่างเช่น ควรใช้กระดาษชนิ ดไหนในการพิมพ์ส่วนของตัวปกหน้า
และหลัง รวมถึงควรเย็บเล่มอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับความต้องการของเรามากที่สุด
สิ่ งที่ควรรู ้ ก่อนสั่งพิมพ์บุ๊คเลทหรื อหนังสื อเล่มเล็ก เพื่อให้รูปแบบสิ่ งพิมพ์ตรงตามความ
ต้องการและสามารถใช้งานได้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย โดยจะแบ่งออกเป็ น 5 ข้อสาคัญ ดังต่อไปนี้
1) ขนาดของบุ๊คเลท
โดยทัว่ ไปแล้ว ในการเลือกขนาดของบุ๊คเลท ควรเลือกโดยคานึงถึงวัตถุประสงค์
และปริ มาณข้อมูล สาหรับลูกค้าที่ตอ้ งการบุค๊ เลทที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ เพื่อต้องการใส่ รายละเอียด
ที่ค่อนข้างมากและไม่ตอ้ งการให้สมุดมีความหนาจนเกินไป ควรเลือกใช้กระดาษที่มีขนาด DIN A4
(ขนาด A4) ซึ่ งถื อเป็ นขนาดมาตรฐานและค่อนข้างใช้เป็ นจานวนมาก อย่างไรก็ตามสาหรับใครที่
ต้องการทาหนังสื อเล่มเล็กๆ กะทัดรัด พกง่าย และใส่ ขอ้ มูลไม่มาก ก็ควรใช้กระดาษขนาด DIN A6
(10.5 x 14.8 ซม.) ซึ่ งมีขนาดที่ค่อนข้างเล็ก ดังนั้นการเลือกขนาดบุค๊ เลทควรคานึงถึงการใช้งานและ
ปริ มาณข้อมูลที่ตอ้ งการจะใส่ ในสื่ อสิ่ งพิมพ์ มิเช่ นนั้นจะทาให้สัดส่ วนองค์ประกอบภายในบุ๊คเลท
จะไม่มีความสมดุลและไม่มีความเป็ นมืออาชีพ
2) กระดาษส่ วนปกและส่ วนเนือ้ ใน
ในส่ วนของการเลือกกระดาษจะแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ
2.1 กระดาษที่จะใช้ในการทาปก โดยกระดาษส่ วนนี้ควรเลือกใช้กระดาษที่มีความ
หนาคงทนและโดดเด่นกว่ากระดาษส่ วนเนื้ อใน เนื่ องจากคือส่ วนภายนอกสุ ดและลูกค้าสามารถ
มองเห็นเป็ นอันดับแรก อีกทั้งเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่มีความเป็ นมืออาชีพและเพื่อปกป้ องส่ วนของ
เนื้ อหาภายใน ดังนั้นเราแนะนากระดาษอาร์ ตมันหรื อด้าน 260 แกรม เนื่ องจากเป็ นกระดาษที่มี
คุณสมบัติตรงตามความต้องการและราคาไม่แพงจนเกินไป
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2.2 ส่ วนกระดาษสาหรับพิมพ์เนื้อหา แนะนากระดาษอาร์ ต 128 แกรม เพราะเป็ น
กระดาษที่มีความหนากาลังดี ใช้งานได้ดีและมีราคาถูกที่สุด
3) สี สันสร้ างภาพลักษณ์ ทดี่ ี
การเลือกใช้สีตกแต่งบุค๊ เลทควรตรงตามจุดยืนและภาพลักษณ์ของแบรนด์ เช่น ถ้า
แบรนด์ของคุ ณมีภาพลักษณ์ ที่มีความเป็ นมืออาชี พและกลุ่มลูกค้าคือกลุ่มธุ รกิ จ SMEs หรื อกลุ่ม
B2B ดังนั้นก็ควรเลือกใช้สีที่มีความคุมโทน ไม่โดดเด่นจนเกินไป เช่น สี ขาว สี เทา สี น้ าตาล และสี
ดา เป็ นต้น อย่างไรก็ตามถ้าแบรนด์เน้นเจาะกลุ่มลูกค้า B2C หรื อภาพลักษณ์ของแบรนด์เน้นความ
สนุ กสนาน ก็ควรใช้โทนสี ที่มีความสดใส เช่ น สี ชมพู สี ฟ้า สี เหลือง เพื่อให้แบรนด์ของดูมีสีสัน
มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามก่อนที่จะสั่งพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกครั้ง อย่าลืมตั้งค่าสี ในไฟล์อาร์ ตเวิร์คให้เป็ น
CMYK เพื่อให้โทนสี ตรงตามแบบ
4) การเคลือบกระดาษเพิม่ มูลค่ า
การเคลือบกระดาษให้มีความมันเงา สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กบั หนังสื อเล่มเล็กดู
แพง หรู หรามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่ วยสร้ างภาพลักษณ์ที่มีความเป็ นมืออาชี พให้กบั แบรนด์อีกด้วย
เนื่ องจากลูกค้าจะมองว่าแบรนด์มีความพร้อมที่จะลงทุนและเลือกใช้วสั ดุที่ดี ดังนั้นสิ่ งนี้จะทาให้
ลูกค้าเชื่อว่าแบรนด์มีความพร้อมที่จะดูแลบริ การและเอาใจใส่ ลูกค้า อย่างไรก็ตาม การเคลือบมีอยู่ 2
แบบ คือการเคลือบมัน และการเคลือบเงา ขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของแต่ละคน
5) การเย็บเล่ม
ในการเย็ บ เล่ ม มี ห ลายรู ป แบบ การเลื อ กใช้ ง านก็ ข้ ึ นอยู่ ก ับ หลายปั จ จัย แต่
โดยทัว่ ไปแล้วลูกค้ามักจะเลือกใช้การเย็บมุมหลังคา ซึ่งก็คือการเย็บทั้งกระดาษปกและกระดาษข้าง
ใน โดยจะถูกพับครึ่ งแล้วเย็บตรงมุมหลังคาตรงจุดที่พบั การเย็บแบบนี้ เหมาะสาหรับบุ๊คเลทที่มี
ความหนาไม่มาก อย่างไรก็ตาม ถ้าบุค๊ เลทค่อนข้างหนา ก็ควรเลือกใช้การเย็บแบบเล่มกระดูกงู โดย
จะเป็ นการเย็บแบบเจาะรู ตรงมุมด้านซ้ายของบุ๊คเลทแล้วใส่ ห่วงเพื่อช่ วยยึดหนังสื อ การเย็บเล่ ม
แบบนี้ ควรเผื่อพื้นที่บริ เวณด้านข้างอย่างน้อย 1 ซม. เพื่อป้ องกันไม่ให้ขอ้ มูลขาดหายหลังจากทา
การเย็บเล่ม
3.3 ทฤษฎีการใช้ ประโยชน์ และความพึงพอใจ
การใช้ประโยชน์และความพึ งพอใจนั้นเป็ นแนวคิดด้านการสื่ อสารในแง่ที่ผรู้ ับสารคือผูท้ ี่
จะตัดสิ นใจ โดยอาศัยพื้นฐานความต้องการของตนเป็ นหลัก การศึกษาตามแนวคิดนี้ เป็ นการศึกษา
ที่เน้นผูร้ ับสาร (Media Consumer) เป็ นจุดเริ่ มต้น โดยศึกษาว่าผูร้ ับสารนั้นมีกระบวนการอย่างไรใน
กับการเลือกเปิ ดสื่ อหนึ่ ง ๆ กระบวนการดังกล่าว หมายถึง พฤติกรรมการสื่ อสาร (Communication
Behavior) ที่ครอบคลุมถึงภูมิหลังของผูร้ ับสาร
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3.3.1 การใช้ สื่อและความพึงพอใจในการสื่ อสาร
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ผูร้ ับสาร เป็ นผูท้ ี่มีบทบาทรุ ก (Active) และมีวตั ถุประสงค์เสมอในการสื่ อสาร
หรื อเปิ ดรับสาร (Goal Directed)
2. การใช้สื่อหรื อการเปิ ดรับสื่ อ ที่เลือกหามาแล้ว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของตนเอง ไม่ใช่เป็ นการเปิ ดรับสารที่เลื่อนลอย หรื อเป็ นการชักจูงใจจากผูส้ ่ งสารเพียงอย่างเดียว
3. ความพึงพอใจในสื่ อ เกิ ดขึ้นเมื่อการเปิ ดรับสื่ อหรื อการใช้สื่อที่เลือกแล้วเป็ น
อย่า งต่ อเนื่ อง ดัง นั้น ในทางกลับ กับ ผูส้ ่ ง สารต่ า งหากจึ ง เป็ นต้อ งแข่ ง ขันกัน เพื่ อการบริ ก ารใช้
ประชาชนผูร้ ับสารพึงพอใจ มิใช่เกิดจากตัวผูส้ ่ งสารเองนั้นพอใจอย่างการสื่ อสารก่อนหน้านั้น
แคทซ์ และคณะ (Katz, et al., 1973, อ้างถึงใน สมภพ ติรัตนะประคม, 2542, น. 19-20)
กล่ าวไว้ว่า ทฤษฎี การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจะเน้นและให้ความสาคัญกับผูร้ ับสารใน
ฐานะที่เป็ นผูเ้ ลื อกใช้สื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการของตนเอง ซึ่ งเป็ นการศึกษาผูร้ ับ
สารเกี่ ยวกับสภาวะทางสังคมและจิตใจ ซึ่ งก่อให้เกิ ดความคาดหวังจากสื่ อมวลชนหรื อแหล่งข่าว
แล้วนาไปสู่ การเปิ ดรับสื่ อในรู ปแบบต่าง ๆ อันก่อให้เกิด การได้รับความพึงพอใจตามที่ตอ้ งการ
3.3.2 ความต้ องการใช้ ประโยชน์ จากสื่ อหรือการรับสื่ อของผู้รับสารในแง่ ต่าง ๆ
ซึ่ งมีอยู่ 5 รู ปแบบดังนี้
1. ความต้องการที่จะรู้ (Cognitive Needs) คือ ความต้องการด้านความข้อมูล
ข่าวสารความรู ้ ความคิด และความเข้าใจ
2. ความต้องการด้านอารมณ์ (Affective Needs) คือ ความต้องการด้านความ
คิดเห็นความบันเทิง และความสุ นทรี ยะ
3. ความต้องการการไม่แปลกแยก (Personal Integrative Needs) คือ ความต้องการ
ในการสร้างความมัน่ คงให้กบั ตนเอง ด้านความน่าเชื่อถือ ความสนใจ ความมัน่ คง และสถานภาพ
ของตนเอง
4. ความต้องการเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม (Social Integrative Needs) คือ ความ
เชื่อมัน่ ในการติดต่อสัมพันธ์ทางสังคมกับคนในครอบครัว เพื่อน และคนอื่น ๆ ในสังคม
5. ความต้องการที่ปลดปล่อยตัวจากความตึงเครี ยด (Tension Release Needs) คือ
ความต้องการหันเห และหลีกหนี ความกดดันและปั ญหาต่าง ๆ ในชี วิตประจ้าวัน โดยหันไปหาสิ่ ง
บันเทิงเริ งใจในสื่ อมวลชน เพื่อลดความเครี ยด
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การใช้ประโยชน์และการแสวงหาความพึงพอใจจากสื่ อของแต่ละคน ต้องมีท้ งั ทุนทรัพย์
และข้อ มู ล ข่ า วสาร เพื่ อ ให้ ไ ด้ สื่ อ ตามความต้อ งการเมื่ อ ได้ม าแล้ว ผู้รั บ สารต้อ งมี ท ัก ษะและ
ความสามารถในการใช้สื่อ เพื่อทาความเข้าใจการตีความในเนื้อหาสาระของสื่ อ ในการดาเนินตาม
กระบวนทั้งหมด ไม่มีหลักประกันในการบรรลุ วัตถุประสงค์ในทุกครั้ ง เพราะอาจติดขัดในบาง
ขั้นตอนเช่น การตีความหมายไม่ได้หรื ออาจตีความหมายผิดไปจากความต้องการของผูส้ ่ งสาร ผูร้ ับ
สารที่มีความสามารถจึงต้องมีปัจจัยในการเข้าถึงและความรู้ในการอ่านหรื อตีความเนื้ อหาสาระของ
สื่ อแนวทางในการศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของสื่ อ จึงเป็ นการศึกษา เกี่ยวกับผูร้ ับ
สารทางด้านสภาวะทางสังคม จิตใจ และความต้องการของบุคคล ความคาดหวังจากสื่ อมวลชนการ
เปิ ดรับสื่ อ การได้รับความพึงพอใจและผลอื่น ๆ
3.3.3 การแบ่ งกลุ่มการใช้ สื่อเพือ่ ความพึงพอใจ(Dominick, 1999, pp. 44-48)
1. เพื่อการรับรู้ (Cognition) กล่าวคือ ผูร้ ับสารใช้สารสนเทศเพื่อ ตอบสนองความ
ต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ในด้านความต้องการความรู้ และการเป็ นที่ยอมรับจากสังคม โดยการ
รับรู ้สารสนเทศผ่านทางสื่ อมวลชนในรู ปแบบของข่าวสาร ความรู้ และความ บันเทิง
2. เพื่อความหลากหลาย (Diversion) กล่าวคือ ผูร้ ับสารมีความต้องการในรู ปแบบ
ที่แตกต่างกัน ดังนี้
2.1 เพื่อกระตุน้ อารมณ์ (Simulation) เป็ นการเปิ ดรับสื่ อเพื่อ แสวงหา
ความเร้าใจความบันเทิง ความตื่นเต้น และลดความเบื่อหน่ายในชีวติ
2.2 เพื่อการพักผ่อน (Relaxation) เป็ นการเปิ ดรับสื่ อเพื่อคลายความเครี ยด
หนีจากสภาวะกดดันและปั ญหาต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวัน
2.3 เพื่อการปลดปล่อยอารมณ์ (Emotional Release) การเปิ ดรับสื่ อเพื่อ
แสวงหาความบันเทิงในลักษณะต่าง เพื่อปลดปล่อยอารมณ์
3. เพื่อประโยชน์ทางสังคม (Social Utility) คือ ความต้องการของ บุคคลที่ตอ้ งการ
เป็ นส่ วนหนึ่งของสังคม การเปิ ดรับสื่ อเป็ นการแสดงถึงการยอมรับของคนในสังคม
4. เพื่อหลีกตัวจากสังคม (Withdrawal) คือ การเปิ ดรับสื่ อเพื่อกั้น ตัวเองออกจาก
ผูอ้ ื่นเพื่อหลีกหนีจากสังคมและจากงานประจา
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3.4 แนวคิดเกีย่ วกับหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Book)
3.4.1 ความหมายของหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
หนัง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ นหนัง สื อ ซึ่ งจัด ท าขึ้ น ด้ว ยระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
สามารถอ่านได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ เหมือนเปิ ดอ่านจากหนังสื อโดยตรงที่เป็ นกระดาษแต่ไม่มี
การเข้าเล่มเหมือนหนังสื อที่เป็ นกระดาษ หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ มีความสามารถมากมาย คือ การ
เชื่ อมโยง (LINK) กับหนังสื ออิ เล็กทรอนิ กส์ เล่ มอื่นๆ ได้ เพราะอยู่บนเครื อข่าย www. และมี
บราวเซอร์ ที่ทาหน้าที่ดึงข้อมูลมาแสดงตามที่เราต้องการเหมือนการเล่นอินเตอร์ เน็ตทัว่ ไปเพียงแต่
เป็ นหนังสื อบนเครื อข่ายเท่านั้น หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ สามารถแสดงข้อความ รู ปภาพ เสี ยง และ
ความเคลื่ อนไหวได้ เราสามารถอ่ านหนัง สื อ ค้นหาข้อมูล และสอบถามข้อมูล ต่ า งๆทั้ง ในและ
ต่างประเทศทัว่ โลกได้ จากอินเตอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์เพียงเครื่ องเดียว หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์เป็ น
แฟ้ มข้อมูลประเภทข้อความ (Text file) ซึ่ งต้องเป็ นไปตามหลักของภาษา HTML (Hyper Text
Mask Language) ที่ ใ ช้เขี ยนโปรแกรมผ่านเครื อข่ายคอมพิ วเตอร์ ซอฟต์แวร์ ที่ใ ช้ก ับหนังสื อ
อิเล็กทรอนิ กส์ ในปั จจุบนั มี 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์ สาหรับการเขียนข้อมูลให้ออกมาเป็ น EBook ซอฟต์แวร์สาหรับการอ่าน และได้มีผใู้ ห้คานิยามเกี่ยวกับหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ไว้หลายท่าน
ดังนี้
รวีวรรณ ขาพล (2550) กล่าวว่าหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์(E – Book) เป็ นหนังสื อหรื อเอกสาร
อิเล็กทรอนิ กส์ ที่ผอู ้ ่านสามารถอ่านผ่านอินเทอร์ เน็ตหรื ออุ ปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์พกพาอื่นๆ มีการ
บัน ทึ ก และน าเสนอเนื้ อหาสาระของหนั ง สื อในรู ปสั ญ ญาณดิ จิ ท ั ล มี ก ารบัน ทึ ก ลงในสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ ประเภทต่าง ๆ เช่น ซี ดี-รอม (CD-ROM) ปาล์มบุ๊ค (Palm Book)หนังสื อในระบบ
เครื อข่าย (Online Book) และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
ไพฑูรย์ ศรี ฟ้า (2551) กล่าวว่า “อีบุ๊ค” (E – Book) เป็ นคาภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากคาว่า
electronic book หมายถึ ง หนังสื อที่สร้ างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีลกั ษณะเป็ นเอกสาร
อิ เล็กทรอนิ กส์ โดยปกติ มกั จะเป็ นแฟ้ มข้อมูลที่สามารถอ่านผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ท้ งั ใน
ระบบออฟไลน์และออนไลน์
สุ รีย ์ กลัดบุบผา (2554) ได้สรุ ปความหมายของหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ คือรู ปแบบการ
นาเสนอข้อมูลผ่านสื่ อที่ ใช้คอมพิวเตอร์เป็ นฐานการติดต่อสื่ อสาร ระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต หรื อ
ข้อมูลในลักษณะ E – Content เป็ นสื่ อการถ่ายทอดที่เปิ ดโลกการเรี ยนรู้แบบใหม่ที่สามารถนาเสนอ
ข้อมูลตัวอักษรจากการคลิกเปิ ดเอกสารในรู ปแบบข้อความหลายมิติ( Hypertext)และข้อมูลภาพนิ่ ง
เสี ย งและรวมถึ งภาพเคลื่ อนไหวเรี ย กว่า สื่ อหลายมิติ (Hypermedia) โดยการประสานและการ
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เชื่ อมโยงสั มพันธ์ ข องเนื้ อหาอย่า งไร้ รอยต่อของข้อมูลที่ อยู่แฟ้ มเดี ยวกันหรื ออยู่คนละแฟ้ มเข้า
ด้วยกันเป็ นหนึ่งเดียวซึ่งผูเ้ รี ยนสามารถที่จะเลือกเรี ยนได้ตามความต้องการโดยไม่จากัดในเรื่ องของ
เวลาและสถานที่ทาให้สามารถค้นหาข้อมูลที่ตอ้ งการได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพ
3.5 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จิรวัฒน์ วงศ์ธงชัย (2555) ศึกษาเรื่ องปั จจัยด้านการรับรู้ที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
Two-Dimensional Barcode หรื อ Matrix Barcode ผลการศึกษาพบว่าผูใ้ ช้งานกลุ่ม GenerationYมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้านการรับรู้โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีความคิดเห็นด้านความง่ายใน
การใช้งาน และความมีประโยชน์ความต้องการ และประสบการณ์ในอดีต ความสอดคล้องกับคุณค่า
ความสนุ กในการใช้งาน ความได้เปรี ยบเหนือเทคโนโลยีเดิม ตามลาดับจากน้อยไปมาก ยิ่งไปกว่า
นั้นผูใ้ ช้งานกลุ่ม Generation-Y มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ความคิดเห็นด้านการยืนยันในเทคโนโลยีและการใช้งานจริ ง ตามลาดับ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้าน
การรั บรู ้ มีความสัมพันธ์ กบั การยอมรับ และยิ่งไปกว่านั้น ปั จจัยด้านการรับรู้ มีผลกระทบต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีTwo-Dimensional Barcode หรื อ Matrix Barcode ของผูใ้ ช้งานกลุ่ม GenerationY โดยปั จจัยการรับรู ้มีผลกระทบต่อการยอมรับในเทคโนโลยีTwo-Dimensional Barcode หรื อ
Matrix Barcode ของผูใ้ ช้งานกลุ่ม Generation-Y ในด้านความสอดคล้องกับคุณค่าความต้องการ
และประสบการณ์ในอดีต ด้านความง่ายในการใช้งาน ด้านความมีประโยชน์ และด้านความสนุกใน
การใช้งาน ตามลาดับ ผูใ้ ช้งานกลุ่ม Generation-Y ที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่อาชีพ และ
รายได้แ ตกต่ า งกัน มี ก ารรั บ รู ้ ใ นเทคโนโลยี บ าร์ โ ค้ด สองมิ ติ แ ตกต่ า งกัน อี ก ทั้ง ผู้ใ ช้ง านกลุ่ ม
Generation-Y ที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่อาชี พ และรายได้ แตกต่างกันมีการยอมรับ
เทคโนโลยีเทคโนโลยีTwo-Dimensional Barcode หรื อ Matrix Barcode แตกต่างกัน
กรแก้ว ตันติเวชกุล (2551) ได้ศึก ษาการพัฒนาหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ มลั ติมี เดี ย เรื่ อง
คาศัพท์ภาษามลายูทอ้ งถิ่ นสาหรั บกองทัพเรื อไทย โดยได้ทดลองกับนักเรี ยนจ่าทหารเรื อ พรรค
นาวิก โยธิ นโรงเรี ย นชุ ม พลทหารเรื อ จานวน 80 คน ผลการวิจยั พบว่า คุ ณ ภาพของหนัง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์มลั ติมีเดีย เรื่ องคาศัพท์ ภาษามลายูทอ้ งถิ่นสาหรับกองทัพเรื อไทย ทางด้านเนื้ อหา อยู่
ในเกณฑ์ดีมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ด้านเทคนิคการผลิตสื่ อ อยูใ่ นเกณฑ์ดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.42 และมี ความพึงพอใจต่อหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ มลั ติมีเดียในด้านเนื้ อหา ด้านภาพ ตัวอักษร
เสี ยง การใช้งาน และประโยชน์ อยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55
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เดือนเพ็ญ ภานุ รักษ์ (2553) ได้ศึกษาการพัฒนาหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ ในโครงการศูนย์
ทางไกลเพื่อการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาชนบทในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ของครู โรงเรี ยน
ต้นแบบที่เข้าอบรม จานวน 60คน แบ่งเป็ น 2กลุ่ ม ได้แก่ กลุ่ มที่เรี ยนด้วยหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์
แบบภาพนิ่ ง และกลุ่ ม ที่ เ รี ยนด้ ว ยหนั ง สื ออิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แบบมัล ติ มี เ ดี ย พบว่ า หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิ กส์ ที่ถูกพัฒนาขึ้นมีคุณภาพที่เหมาะสมในระดับมากที่สุด และมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่า
เกณฑ์ที่ ก าหนด ผูเ้ ข้า อบรมมี ค วามพึ ง พอใจต่ อหนัง สื ออิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ใ นระดับ มากที่ สุ ด และ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ ข้าอบรม พบว่า กลุ่มที่เรี ยนด้วยหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดีย
สู งกว่ากลุ่มที่เรี ยนด้วยหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์แบบนิ่ง อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05
ไกรพ เจริ ญโสภา (2554) สร้างหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์วิชาการพิมพ์ดิจิทลั เพื่อหาคุณภาพ
บทเรี ยนออนไลน์โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญด้า นเนื้ อหาและด้า นการผลิ ตสื่ อและการนาเสนอ และเพื่อหา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนจากหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์รวมถึงประเมินความพึงพอใจ
ต่ อ การใช้ ห นั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ ลการวิ จ ัย คุ ณ ภาพด้ า นเนื้ อ หาของบทเรี ยนของหนัง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ย 4.53 และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 จัดอยูใ่ นระดับคุณภาพดี
คุณภาพด้านการนาเสนอของบทเรี ยนของหนังสื ออิ เล็กทรอนิ กส์ มีค่าเฉลี่ ย 4.20 และมีค่าส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ0.41 จัดอยู่ในระดับคุ ณภาพดี คุณภาพแบบทดสอบของบทเรี ยนของ
หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ มีค่าเฉลี่ย 4.20 และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.41 จัดอยูในระดับ
คุ ณ ภาพดี ส่ วนผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของผูเ้ รี ย นที่ เ รี ย นจากหนัง สื ออิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ พบว่า มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ บทเรี ยนออนไลน์ของกลุ่มทดลองที่มีต่อหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์
พบว่าส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
4.1 รายละเอียดการปฏิบัติงาน
จากการที่ได้ไปปฏิบตั ิงานสหกิ จศึกษาที่โรงแรมบ้านวังหลังริ เวอร์ ไซด์ (Baan Wanglang
Riverside) ทาให้ได้ทราบถึ งปั ญหาการให้ขอ้ มูลหรื อความล่ าช้าในการให้บริ การบางส่ วนของ
แผนกส่ วนหน้า ผูจ้ ดั จึงได้นาความรู้ที่ได้จากการเรี ยนรู้งานจริ งมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปั ญหา
โดยรวบรวมข้อมูลที่ลูกค้ามักจะถามบ่อย ๆ มาแปลงเป็ นคิวอาร์ โค้ดทาเป็ นลักษณะแบบบุ๊คเลท
เพื่อที่ลูกค้าสามารถสแกนอ่านได้ทุกที่ ทุกเวลาไม่จากัด
4.1.1 ขั้นตอนการทาคิวอาร์ โค้ ดบุ๊คเลท (QR Code Booklet)
4.1.1.1 การหาข้ อมูลการทา QR Code Booklet
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการค้นคว้าหาข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ตรวมถึงได้นาเอาข้อมูลจากทางโรงแรมที่
มี อ ยู่แ ล้ว มารวบรวมเข้า กับ ข้อ มู ล ทางอิ น เตอร์ เ น็ ต ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม า เช่ น ข้อ มู ล ห้อ งพัก เอ้า เล็ ท
ร้านอาหารและบาร์ ต่าง ๆ สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง และรายละเอียดต่างๆของทางโรงแรม โดยได้
นามาเรี ยบเรี ยงให้เป็ นข้อความที่กระชับ และเข้าใจได้ง่าย เพราะจากประสบการณ์ที่เจอลูกค้าถาม
นั้น ลู ก ค้ามัก จะอยากได้ค าตอบที่ ทาความเข้า ใจได้ง่าย รายละเอียดไม่สับสนและใช้งานได้ง่า ย
อย่า งเช่ น ผูจ้ ดั ได้เข้าไปหาข้อมูล จากทางเว็บ ไซต์ข องไอคอนสยามและนามาเรี ยบเรี ย งให้เป็ น
ข้อความที่ เข้าใจง่ าย จากนั้นนาข้อมูล ที่สรุ ปได้แล้วนั้นมาใส่ ลงไปในตัวบุ๊คเลท และผูจ้ ดั ได้นา
รู ป ภาพจากเว็บ ไซต์ข องไอคอนสยามมาใส่ และจัดวางให้สวยงาม ด้านการเดิ นทางนั้นผูจ้ ดั ได้
สอบถามข้อมูลจากพนักงานที่ปรึ กษาและเดินไปสอบถามข้อมูลที่ท่าเรื อวังหลังเมื่อได้ขอ้ มูลแล้วผู้
จัด ได้ใ ห้ ท างหัว หน้า แผนก และพนัก งานที่ ป รึ ก ษาได้ต รวจสอบข้อ มู ล และติ ช ม ในด้า นการ
ออกแบบตกแต่ง เนื้อหาข้อมูลเรี ยบร้อย
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4.1.1.2 การนาเอาข้ อมูลมาจัดเรียงใน Microsoft Word
1. เลือกจัดวางหน้ากระดาษเป็ นแนวตั้ง

รู ปที่ 4.1 ขั้นตอนในการทา
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2563)
2. การแบ่งครึ่ ง เลือก Page Design > Guides > Add Horizontal Rules
Guide

รู ปที่ 4.2 ขั้นตอนในการทา
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2563)
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3.ใส่ รูปภาพและจัดให้เรี ยบร้อย

รู ปที่ 4.3 ขั้นตอนในการทา
ทีม่ า : https://www.iconsiam.com/th/about_us
4. วาดแถบทางด้านมุมขวา และใส่ ชื่อสถานที่กบั เลขหน้าให้เรี ยบร้อย

รู ปที่ 4.4 ขั้นตอนในการทา
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2563)
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5.ใส่ รายละเอียดและจัดวางให้เรี ยบร้อย

รู ปที่ 4.5 ขั้นตอนในการทา
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2563)
6. แผนที่และการเดินทางไปยังไอคอนสยาม

รู ปที่ 4.6 ขั้นตอนในการทา
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2563)
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4.1.1.2 ขั้นตอนการใช้ โปรแกรม Microsoft Publisher
1. เปิ ดโปรแกรม

รู ปที่ 4.7 ขั้นตอนในการทา
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2563)
2. เลือกแนวการจัดวาง

รู ปที่ 4.8 ขั้นตอนในการทา
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2563)
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3. ใส่ ขอ้ มูลและตกแต่งให้สวยงามและบันทึกไฟล์เป็ น PDF

รู ปที่ 4.9 ขั้นตอนในการทา
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2563)
4.1.1.3 ขั้นตอนการสร้ าง QR Code
1. เปิ ดหน้าโปรแกรม QR Code Generator และทาการสมัครสมาชิ ก
หลังจากนั้นคลิกที่ Create QR Code ตรงมุมขวาบน

รู ปที่ 4.10 ขั้นตอนในการทา
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2563)
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2. เลือกประเภทของ QR Code คลิกที่PDF

รู ปที่ 4.11 ขั้นตอนในการทา
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2563)
3. อัพโหลดไฟล์

รู ปที่ 4.12 ขั้นตอนในการทา
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2563)
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4. เลือกรู ปแบบของ QR Code ได้ตามใจชอบหลังจากนั้นดาวน์โหลดเป็ น
ภาพ QR Code

รู ปที่ 4.13 ขั้นตอนในการทา
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2563)
4.2 สรุ ปข้ อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
โครงงานบ้านวังหลัง ริ เวอร์ ไซด์ คิวอาร์ โค้ดบุ๊คเลท (Baan Wanglang Riverside QR Code
Booklet) เป็ นการสรุ ปข้อมูลเพื่ออธิ บายผลจากการทดลองของผูจ้ ดั ทาที่ได้รวบรวมกลุ่มตัวอย่าง
แบบสอบถาม จานวน 43 ตัวอย่าง โดยใช้แบสอบถาม ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 เป็ นการประเมินความพึงพอใจ ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบค่าเฉลี่ย
ตอนที่ 3 เป็ นคาถามปลายเปิ ดเพื่อสอบถามความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
ผลการวิเคราะห์
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน (คน)
ชาย
12
หญิง
31
43
รวม

ร้ อยละ
27.90
72.10
100

จากตาราง 4.1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการทาโครงงานครั้งนี้ คิดเป็ นเพศ
ชายร้อยละ 27.90 และคิดเป็ นเพศหญิงร้อยละ 72.10
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ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ
อายุ
18 – 25
26 - 35
36 - 45
46 - 55
56 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)
22
19
1
1
43

ร้ อยละ
51.20
44.20
2.30
2.30
100

จากตารางที่ 4.2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม เป็ นผูท้ ี่มีอายุระหว่าง 18 – 25ปี
มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 51.20 รองลงมาคือผูท้ ี่มีอายุระหว่าง 26 – 35 คิดเป็ นร้อยละ 44.20และ ผูท้ ี่
อายุระหว่าง 36 – 45 และ 56 ปี ขึ้นไป มีจานวนเท่ากันคือ ร้อยละ 2.30
ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
จานวน(คน)
ธุ รกิจส่ วนตัว
7
อาชีพอิสระ
9
นักเรี ยน/นักศึกษา
16
พนักงานบริ ษทั
10
อื่น ๆ
1
43
รวม

ร้ อยละ
16.30
20.90
37.20
23.30
2.30
100

จากตารางที่ 4.3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามนี้ เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา มากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 37.20 รองลงมาเป็ นพนักงานบริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 23.30 รองลงมาคืออาชี พอิสระ
คิดเป็ นร้อยละ 20.90 รองลงมาเป็ นธุ รกิจส่ วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 16.30 และน้อยที่สุด อื่น ๆ คิดเป็ น
ร้อยละ 2.30
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ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างรู้จกั โรงแรมบ้านวังหลังจาแนกตามช่องทาง
ช่ องทางใดที่ทาให้ ร้ ูจักโรงแรม
จานวน(คน)
ร้ อยละ
เฟซบุก๊ บ้านวังหลัง
20
46.50
เว็บไซต์บา้ นวังหลัง
5
11.60
ค้นหาผ่านอินเตอร์ เน็ต
6
14.00
มีคนแนะนา
9
20.90
เดินผ่านมาเจอ
3
7.00
43
100
รวม
จากตารางที่ 4.4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามรู้จกั โรงแรมบ้านวังหลังจากเฟซบุ๊ก
บ้านวังหลังมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 46.50 รองลงมาคือมีคนแนะนา คิดเป็ นร้อยละ 20.90 รองลงมา
คือค้นหาผ่านอิ นเตอร์ เน็ต คิดเป็ นร้อยละ 14.00 รองลงมาคือเว็บไซต์บา้ นวังหลัง คิดเป็ นร้ อยละ
11.60 และน้อยที่สุดคือ เดินผ่านมาเจอ คิดเป็ นร้อยละ 7.00
ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามวิธีการเดินทางมาที่โรงแรม
วิธีการเดินทางมาที่โรงแรม
รถยนต์ส่วนตัว
แท็กซี่
เรื อ
BTS/MRT
รวม

จานวน(คน)
21
10
4
8
43

ร้ อยละ
48.80
23.30
9.30
18.60
100

จากตารางที่ 4.5 พบว่ากลุ่ มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเดินทางมาโรงแรมโดย รถยนต์
ส่ วนตัวมากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 48.80 รองลงมาคือทางแท็กซี่ คิดเป็ นร้อยละ 23.30 รองลงมาคือ
ทางBTS/MRT คิดเป็ นร้อยละ 18.60 และน้อยที่สุดคือทาง เรื อ คิดเป็ นร้อยละ 9.30
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ตอนที่ 2 การประเมินผลความพึงพอใจใน บ้ านวังหลัง ริเวอร์ ไซด์ คิวอาร์ โค้ ดบุ๊คเลท
การวิเคราะห์ผลการสารวจระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานโรงแรมบ้านวัง คิวอาร์
โค้ดบุ๊คเลท (Baan Wanglang Riverside QR Code Booklet) ให้การวัดระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ
ตามแนวคิดของลิเคร์ ท Likert, R. (1932)ได้จดั ลาดับค่าเฉลี่ยและช่ วงคะแนน (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ
,2560) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 –5.00 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 –4.20 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 –3.40 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 –2.60 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 –1.80 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่มีต่อ โครงงานบ้านวังหลัง
ริ เวอร์ไซด์ คิวอาร์โค้ดบุค๊ เลท
หัวข้ อ
ค่ าเฉลีย่
S.D.
ความพึงพอใจ
ความสะดวกในการใช้ Booklet QR Code
4.70
0.46
มากที่สุด
Booklet QR Code มีประโยชน์สาหรับคุณ
4.56
0.55
มากที่สุด
มากน้อยแค่ไหน
เนื้อหามีความเพียงพอและเหมาะสม
4.53
0.55
มากที่สุด
ประหยัดต้นทุนในการดาเนินงาน
4.56
0.55
มากที่สุด
เก็บรักษาง่าย ประหยัดพื้นที่ใช้สอยใน
4.58
0.59
มากที่สุด
ห้องพัก
ลดการสัมผัสเพื่อเลี่ยงจาก Covid-19
4.70
0.51
มากที่สุด
ใช้ได้กบั สมาร์ ทโฟนและแท็บเล็ตทุกรุ่ น
4.70
0.51
มากที่สุด
อ่านได้ไม่จากัดจานวนครั้ง
4.63
0.54
มากที่สุด
สามารถพบเห็นคิวอาร์ โค้ดได้ในหลายจุด
4.60
0.58
มากที่สุด
ของโรงแรม
4.62
0.54
มากที่สุด
รวม
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จากตารางที่ 4.6 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน บ้านวังหลังริ
เวอร์ ไซด์ คิวอาร์ โค้ดบุ๊คเลทโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 หากพิจารณา
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุดในทุกด้าน คือ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ ด้านความสะดวกในการใช้ Booklet QR Code ด้านการลดการสัมผัสเพื่อเลี่ยงจากCovid-19
มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.70 รองลงมาคือ การอ่านที่ไม่จากัดจานวนครั้ง มีค่าเฉลี่ย 4.63 รองลงมาคือ
การพบเห็ นในหลายจุดของโรงแรม มีค่าเฉลี่ย 4.60 รองลงมาคือ เก็บรักษาง่าย ประหยัดพื้นที่ใช้
สอยในห้องพัก มี ค่ าเฉลี่ ย 4.58 ส่ วนด้า นความมีป ระโยชน์และด้านการประหยัดต้นทุ นในการ
ดาเนิ นงาน มี ค่า เฉลี่ ย เท่ า กันคื อ 4.56 และด้า นที่ มี ค่า เฉลี่ ย น้อยที่ สุ ดคื อ ด้า นความเพีย งพอและ
เหมาะสมของเนื้อหามีค่าเฉลี่ย4.53 ................................................................................................
ตอนที่ 3 ไม่ มีข้อเสนอแนะ

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
5.1.1 สรุ ปผลการศึกษา
จากการปฏิ บตั ิ สหกิ จศึ กษาตั้งแต่วนั ที่ 17 สิ งหาคม ถึ ง 4 ธันวาคม 2563 รวมระยะเวลา
ทั้งหมด 16 สัปดาห์ ในแผนกต้อนรับ (Reception) ของโรงแรมบ้านวังหลังริ เวอร์ ไซด์ ผูจ้ ดั ทาได้
ปฏิบตั ิงานและสังเกตปั ญหาที่จะสามารถมาทาเป็ นโครงงาน และศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมในการทา
โครงงาน ทาให้ผจู ้ ดั ได้รับประสบการณ์และความรู ้ในการปฏิบตั ิงานในด้านสถานการณ์ต่าง ๆ รวม
ไปถึงการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าจากการปฏิบตั ิงานได้เห็นถึงปั ญหา จึงได้มีการปรึ กษากับหัวหน้า
แผนกและพี่เลี้ยงว่าควรปรับปรุ งบุ๊คเลทใหม่ให้เป็ นปั จจุบนั และจะต้องสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้
ในเล่ มเดี ยวด้วย เพราะจากการที่ได้ศึกษาปั ญหามานั้น ทางแผนกค่อนข้างจะทางานพร้ อมกันใน
หลาย ๆ ด้าน แล้วแต่ละช่ วงการทางานนั้นจะมีพนักงานเพียง 1 คน ทาให้บางครั้งไม่สามารถดูแล
ลูกค้าได้ทนั เวลาจึงเกิ ดปั ญหาตามมานั้นคือการร้ องเรี ยน (Complain) เช่น ไม่ได้รับการดูแลได้ที่ดี
พอ การประสานงานค่อนข้างช้า เช่นลูกค้าห้องพักต้องการเมนูอาหารอย่างแรกคือลูกค้าจะกดเบอร์
0 มาที่แผนกส่ วนหน้าเพื่อขอเมนูอาหาร และทางแผนกจะต้องไปแจ้งให้ทางร้านอาหารทราบอีกที
แต่ในบางเวลาที่มีลูกค้าจานวนมาก ทางร้านอาหารก็ไม่สามารถมารับโทรศัพท์ของทางแผนกส่ วน
หน้าได้ทนั ที จึงเกิดความล่าช้าในการประสานงาน เป็ นต้น ทางผูจ้ ดั ทาจึงได้ปรึ กษากับอาจารย์ ว่า
การทาคิ วอาร์ โค้ดเพื่ อให้ข ้อมู ล ต่า ง ๆ กับ ลู กค้า ซึ่ ง ก็ ตอบโจทย์ข องทางโรงแรมอี ก ด้วย เพราะ
สามารถลดต้นทุนในการจัดทาเล่มและสามารถปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั ได้ตลอดเวลา ดังนั้น
จึงได้จดั ทาโครงงานบ้านวังหลังริ เวอร์ ไซด์ คิวอาร์ โค้ดบุ๊คเลทขึ้นโดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อให้ลูกค้า
ได้รับข้อมูลได้รวดเร็ วยิ่งขึ้น และเข้าถึงง่ายเพียงแค่สแกนคิวอาร์ โค้ด และยังเป็ นการลดการสัมผัส
ในช่วงโควิด และยังช่วยทางโรงแรมลดต้นทุนในการจัดทาข้อมูลที่เป็ นรู ปเล่ม ซึ่ งอาจฉี กขาด หรื อ
ชารุ ดแล้วจะต้องเปลี่ยนใหม่ทาให้เปลืองงบประมาณ และยังมีความทันสมัยใหม่อีกด้วย เพราะจาก
การศึกษาในรอบด้านยังไม่มีโรงแรมใกล้เคียงให้ขอ้ มูลแก่ลูกค้าแบบคิวอาร์ โค้ด
จากผลการส ารวจการประเมิ น ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ บ้า นวัง หลัง ริ เ วอร์ ไ ซด์ คิ ว อาร์
โค้ดบุ๊คเลท พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.10 มีช่วงอายุ 18-25 ปี
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 51.20 และเป็ นอาชี พนักเรี ยน/นักศึกษา มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 37.20
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่รู้จกั โรงแรมบ้านวังหลังจากเฟซบุ๊ก จานวน 20 คน คิดเป็ นค่าร้อยละ
46.50 ส่ วนใหญ่เดิ นทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัว คิ ดเป็ นร้ อยละ 48.80 และผูต้ อบแบบสอบถามมี
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ความพึงพอใจต่อโครงงานบ้านวังหลังริ เวอร์ ไซด์ คิวอาร์ โค้ดบุ๊คเลท (Baan Wanglang Riverside
QR Code Booklet) มีโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62
5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาทีพ่ บในโครงงาน
5.1.2.1 การรวบรวมข้อมู ล ที่ ใ ช้เ วลานานเนื่ อ งจากมี ข้อ มูล เป็ นจ านวนมากจึ ง
ค่อนข้างใช้เวลานาน
5.1.2.2 โปรแกรมที่นามาใช้ บ้านวังหลัง ริ เวอร์ ไซด์ คิวอาร์ โค้ดบุ๊คเลท เนื่องจาก
ผูจ้ ดั ทาไม่มีความชานาญในการใช้โปรแกรม
5.2 ข้ อเสนอแนะการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
5.2.1 สรุ ปเนื้ อหาส่ วนที่ สาคัญที่ จะใส่ ในบุ๊คเลท และให้ทางหัวหน้าแผนกและพี่เลี้ ย ง
ตรวจสอบความเรี ยบร้อยของข้อมูล
5.2.2 ศึกษาเรี ยนรู้วธิ ีการใช้โปรแกรมจากอินเตอร์ เน็ต
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ภาพการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานภายในโรงแรมบ้ านวังหลัง ริเวอร์ ไซด์

อาจารย์ที่ปรึ กษามาตรวจเยีย่ ม

ประจาที่แผนกต้อนรับวันที่พนักงานทุกแผนกเข้าอบรม

จัดห้องแฮบปี้ เบิร์ดเดย์ลูกค้า

จัดห้องแฮบปี้ เบิร์ดเดย์ลูกค้า

เตรี ยมสถานที่งานวันเกิด

ขัดห้องน้ า

ซักโซฟาห้องพัก

โซฟาห้องริ เวอร์ฟร้อน

เช็ดกระจก 342บาร์

ภาคผนวก ข
ตัวอย่างแบบสอบถามออนไลน์

แบบสอบถามความพึงพอใจบ้ านวังหลัง ริเวอร์ ไซด์ คิวอาร์ โค้ ด บุ๊คเลท
(Baan Wanglang Riverside QR Code Booklet)
ของโรงแรม Baan Wanglang Riverside
วัตถุประสงค์ : เพือ่ วัดระดับความพึงพอใจของคิวอาร์ โค้ ดบุ๊คเลท
เครื่ องหมาย ใน

ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(ใส่
ตรงกับข้อมูลของท่าน)
1. เพศ

ชาย

หญิง

2. อายุ

18-25 ปี

26-35 ปี

36-45 ปี

46-55 ปี

หรื อเติมข้อความที่

56 ปี ขึ้นไป
3. อาชีพ

นักเรี ยน/นักศึกษา

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

พนักงานบริ ษทั
อาชีพอิสระ

ธุรกิจส่ วนตัว
อื่น ๆ.........................

4. รู้จักโรงแรมบ้ านวังหลังริ เวอร์ ไซด์ จากช่ องทางใด
เฟซบุก๊ : บ้านวังหลังริ เวอร์ไซด์
เว็บไซด์ : บ้านวังหลังริ เวอร์ ไซด์
ค้นหาผ่านอินเตอร์เน็ต
มีคนแนะนา
เดินผ่านมาเจอ
อื่น ๆ(โปรดระบุ).......................
5. เดินทางมาโรงแรมอย่างไร
รถยนต์ส่วนตัว

แท็กซี่

เรื อ

BTS/MRT

อื่น ๆ......................

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจทีม่ ีต่อทีม่ ีต่อบ้ านวังหลัง ริเวอร์ ไซด์ คิวอาร์ โค้ ดบุ๊คเลท(Baan Wanglang
Riverside QR Code Booklet)
ระดับความพึงพอใจที่มีต่อบ้านวัง
หลัง ริ เวอร์ไซด์ คิวอาร์โค้ดบุ๊คเลท
1. ความสะดวกของ Booklet QR
Code
2. Booklet QR Code มีประโยชน์
สาหรับคุณมากน้อยแค่ไหน
3. เนื้อหามีความเพียงพอและ
เหมาะสม
4. ประหยัดต้นทุนในการดาเนินงาน
5. เก็บรักษาง่าย ประหยัดพื้นที่ใช้
สอยในห้องพัก
6. ลดการสัมผัสเพื่อเลี่ยงจาก Covid19
7. ใช้ได้กบั สมาร์ ทโฟนและแท็บเล็ต
ทุกรุ่ น
8. อ่านได้ไม่จากัดจานวนครั้ง
9. สามารถพบเห็นคิวอาร์ โค้ดได้ใน
หลายจุดของโรงแรม ( เช่น หน้าฟ
ร้อน ภายในลิฟท์ บอร์ ดหน้าลิฟท์
เป็ นต้น)

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ภาคผนวก ค
บทสั มภาษณ์พนักงานทีป่ รึกษา

ภาคผนวก ง
บทความวิชาการ

บ้ านวังหลัง ริเวอร์ ไซด์ คิวอาร์ โค้ ดบุ๊คเลท
(Baan Wanglang Riverside QR Code Booklet)
นางสาวพรพรรณ สุวรรณภา
ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร
E-mail : pornpan.suwa@gmail.com

บทคัดย่ อ
การจัดทาโครงงานสหกิ จเรื่ องบ้านวังหลังริ
เวอร์ ไ ซด์ คิ ว อาร์ โ ค้ด บุ๊ ค เลท มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
สะดวกในการเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ของโรงแรมได้ง่ า ยขึ้ น
รวมถึงเป็ นการอัพเดทข้อมูลให้ทนั สมัยได้ตลอดเวลา
และยัง เป็ นการประหยัด งบประมาณในการพิ ม พ์
เล่ ม บุ๊ ค เลท และที่ ส าคั ญ คื อ ลดการสั ม ผัส เพื่ อ ให้
ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 ซึ่ งคิวอาร์ โค้ดบุ๊คเลทนี้ เป็ น
การสร้ างการประชาสัมพันธ์ รูปแบบใหม่ให้กับทาง
โรงแรม
จากผลการสารวจพบว่าการประเมินความพึง
พอใจของผูเ้ ข้าพักและพนักงานในโรงแรมที่มีต่อบ้าน
วังหลังริ เวอร์ ไซด์ คิวอาร์ โค้ดบุ๊คเลท พบว่าส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง จานวน 31 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 72.10 มี
ช่วงอายุ 18-25 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 51.20 และ
เป็ นอาชีพนักเรี ยน/นักศึ กษา มากที่ สุด คิดเป็ นร้อยละ
37.20 รู ้จกั โรงแรมบ้านวังหลังจากเฟซบุ๊ก จานวน 20
คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 46.50 ส่ ว นใหญ่ เ ดิ น ทางมาโดย
รถยนต์ส่วนตัว จานวน 21 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 48.80
จากตารางค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ
พึงพอใจที่มีต่อโครงงานบ้านวังหลังริ เวอร์ ไซด์ คิวอาร์
โค้ดบุ๊คเลท (Baan Wanglang Riverside QR Code
Booklet) มีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่ สุด
คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.62

คาสาคัญ: บุ๊คเลท / คิวอาร์ โค้ด / ความสะดวกสบาย /
เทคโนโลยี
Abstract
This cooperative project was about the Baan
Wang Lang Riverside QR Code Booklet. It was
intended to facilitate access to hotel information
smoothly and offered updated information, it also
saved expenses for booklet printing, and reduced
exposure to stay safe from COVID-19. This QR Code
Booklet is a new type of promotion for the hotel.
From the survey results of the hotel guests
and staff at Baan Wang Lang Riverside QR Code
Booklet it was found that most were female, 31
people, for 72.10 percent; Most aged 18-25, 51.20
percent; student, for 37.20 percent; Those aware of
Ban Wang Hotel through Facebook, 20 people, 46.50
percent; Most came by private car, 21 people,
representing 48.80 percent. The table of mean and
standard deviation of satisfaction towards Baan
Wanglang Riverside QR Code Booklet had the
highest level of satisfaction, with a mean of 4.62.
Keywords: booklet / QR code / convenience /
technology

ทีม่ าของปัญหา
เทคโนโลยีมี บ ทบาทส าคัญ ในการด าเนิ น
ชี วิ ต ของคนเราเป็ นอย่ า งมาก ไม่ ว่ า จะเป็ นการ
ติ ดต่ อสื่ อสารการติ ด ต่อ ซื้ อ ขาย และการแลกเปลี่ ย น
สิ นค้า สามารถกระทาได้โดยไม่มีขอบเขตทั้งเรื่ องของ
เวลาและ สถานที่ ซึ่งเป็ นที่น่าสนใจอย่างหนึ่งที่คนไทย
ในปั จจุบนั หันมาให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีเพราะ
สามารถทาให้ปรับตัวเข้าสู่ ยุคสมัยที่ ทันเหตุการณ์อยู่
เสมอ และปริ ม าณการใช้เทคโนโลยีที่ เพิ่ มขึ้ นท าให้
จานวนผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ตมีความสาคัญมากพอสาหรั บ
ภาคธุรกิจที่จะผลิตสารสนเทศรวมถึงการทาการตลาด
เพื่ อ ตอบสนองกลุ่ ม เป้ าหมาย ส่ ง ผลท าให้ เ กิ ด การ
ขยายตัวของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่ องมากมายบนอินเตอร์ เน็ต
ซึ่ ง รวมถึ ง การขยายตัว ของข้อ มู ล หรื อ เนื้ อ หาดิ จิ ทัล
ต่างๆ
จากข้อมูลที่ได้กล่าวมานั้นมีความสอดคล้อง
กับ การที่ ผูจ้ ัดท าได้เ ข้า ไปปฏิ บัติง านสหกิ จ ศึ ก ษา ณ
โรงแรมวังหลัง ริ เวอร์ไซด์(Baan Wanglang Riverside)
ซึ่ ง ผูจ้ ัด ท านั้น ได้เ ข้าไปปฏิ บัติห น้าที่ ใ นหลายแผนก
แผนกหลักคื อแผนกส่ วนหน้าและแผนกแม่บ้าน ซึ่ ง
ผูจ้ ัดท าพบว่าบุ๊ คเลท (Booklet) ของทางโรงแรมมี
สภาพที่เก่าและไม่มีการอัพเดทข้อมูล เมื่อลูกค้าที่โทร
มาสอบถามเส้ น ทางการเดิ น ทางไปท่ อ งเที่ ย วใน
สถานที่ ใกล้เคียง หรื อบางครั้งก็โทรมาขอเมนู อาหาร
จึงเกิดความล่าช้าในการให้บริ การลูกค้าที่เข้ามาพักรวม
ไปถึงลูกค้าท่านอื่นที่มารอรับบริ การ นอกจากนี้ในช่วง
ที่ปฏิบตั ิสหกิจศึกษาก็มีสถานการณ์โควิด-19 ซึ่ งมีการ
งดเว้น การสั ม ผัส สิ่ ง ของ จึ ง ท าให้ ผู ้จัด ท าคิ ด แก้ไ ข
ปั ญหานี้ โดยการจัดทาบุ๊คเลทไว้ในรู ปแบบที่ เป็ นQR
Codeเพื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล ต่ า ง ๆของทุ ก แผนกใน
โรงแรมไว้ ไม่ว่าจะเป็ นการแจ้งค่าเสี ยหายในห้องพัก
การเดิ น ทาง ไปยัง สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วใกล้ๆ โรงแรม
เมนูอาหาร ราคาอาหารและเครื่ องดื่มตามเอ้าเล็ทต่าง ๆ
(Outlet) และเบอร์ โทรฉุ กเฉิ นต่างๆ ซึ่ งบางอย่างจะไม่

มีในเว็บไซต์ของทางโรงแรม และยังเป็ นการช่วยลด
การสัมผัสสิ่ งของ และสะดวกต่อการใช้งานของลูกค้า
ซึ่ งเป็ นการช่วยประหยัดเวลาการทางานของพนักงาน
ในแต่ละช่วงการทางาน อีกทั้งยังเป็ นการช่วยประหยัด
งบประมาณในการพิมพ์เล่มบุ๊คเลทให้กบั ทางโรงแรม
ขอบเขตด้ านข้ อมูล
เครื่ องมื อที่ ใช้ เ พื่ อ ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ บ รรจุ
วัต ถุ ป ระสงค์ คื อ การท าการค้น คว้า หาข้อ มู ล ทาง
อินเตอร์ เน็ตโดยมีการนาโปรแกรม Microsoft office
โปรแกรม Microsoft publisher โปรแกรม QR Code
Generator รวมถึงการสอบถามพนักงานพี่เลี้ยง และ
เจ้าของโรงแรม
วัตถุประสงค์ ของโครงาน
1.เพื่อสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของโรงแรม
2. เพื่อเป็ นการอัพเดทข้อมูลที่ทนั สมัยให้กบั
โรงแรมได้ตลอดเวลา
3. เพื่อเป็ นการประหยัดงบประมาณในการ
พิมพ์เล่มบุ๊คเลท
4. เพื่อลดการสัมผัสและปลอดภัยจากเชื้อโค
วิด-19
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากโครงงาน

1. ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลของโรงแรมได้
สะดวกยิง่ ขึ้น
2. ลู กค้าได้รั บทราบข้อ มูล ด้า นต่ าง ๆ ของ
โรงแรมที่เป็ นปั จจุบนั ตลอดเวลา
3. โรงแรมสามารถประหยัดงบประมาณใน
การพิมพ์บุ๊คเลท
4. ลูกค้าและพนักงานในโรงแรมปลอดภัย
จากเชื้อโควิด-19

ร้องเรี ยน (Complain) เช่น ไม่ได้รับการดูแลได้ที่ดีพอ
การประสานงานค่อนข้างช้า เช่นลูกค้าห้องพักต้องการ
1. เปิ ดโปรแกรม
เมนูอาหาร อย่างแรกคือลูกค้าจะกดเบอร์ 0 มาที่แผนก
2. เลือกจัดวางหน้ากระดาษเป็ นแนวตั้ง
ส่ วนหน้าเพื่อขอเมนู อาหาร และทางแผนกจะต้องไป
3. การแบ่งครึ่ ง เลือก Page Design > Guides
แจ้งให้ทางร้ านอาหารทราบอี กที แต่ในบางเวลาที่ มี
> Add Horizontal Rules Guide
ลูกค้าจานวนมาก ทางร้ านอาหารก็ไม่สามารถมารั บ
4. ใส่รูปภาพและจัดให้เรี ยบร้อย
โทรศัพท์ของทางแผนกส่ วนหน้าได้ทนั ที จึงเกิดความ
ใส่รายละเอียดและจัดวางให้เรี ยบร้อย
ล่า ช้า ในการประสานงาน เป็ นต้น ทางผูจ้ ัดท าจึ ง ได้
5. เซฟไฟล์เป็ น PDF
ปรึ กษากับอาจารย์ ว่าการทาคิวอาร์ โค้ดเพื่อให้ขอ้ มูล
ต่าง ๆ กับลูกค้า ซึ่งก็ตอบโจทย์ของทางโรงแรมอีกด้วย
ขั้นตอนการสร้ าง QR Code
เพราะสามารถลดต้นทุนในการจัดทาเล่มและสามารถ
1. เปิ ดหน้าโปรแกรม QR Code Generator
ปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั ได้ตลอดเวลา ดังนั้นจึง
และท าการสมัค รสมาชิ ก หลัง จากนั้น คลิ ก ที่ Create ได้จัด ท าโครงงานบ้ า นวัง หลัง ริ เวอร์ ไ ซด์ คิ ว อาร์
QR Code ตรงมุมขวาบน
โค้ดบุ๊คเลทขึ้ นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าได้รับ
2. เลือกประเภทของ QR Code คลิกที่PDF
ข้อมูลได้รวดเร็ วยิง่ ขึ้น และเข้าถึงง่ายเพียงแค่สแกนคิว
อาร์ โ ค้ด และยัง เป็ นการลดการสัม ผัสในช่ ว งโควิ ด
3. อัพโหลดไฟล์
4. เลื อ กรู ป แบบของ QR Code ได้ต ามใจ และยังช่วยทางโรงแรมลดต้นทุนในการจัดทาข้อมูลที่
เป็ นรู ปเล่ม ซึ่งอาจฉี กขาด หรื อชารุ ดแล้วจะต้องเปลี่ยน
ชอบหลังจากนั้นดาวน์โหลดเป็ นภาพ QR Code
ใหม่ ท าให้ เ ปลื อ งงบประมาณ และยัง มี ค วามทั น
สมัยใหม่อีกด้วย เพราะจากการศึกษาในรอบด้านยังไม่
สรุปผลโครงงาน
มีโรงแรมใกล้เคียงให้ขอ้ มูลแก่ลูกค้าแบบคิวอาร์โค้ด
จากการปฏิ บัติ ส หกิ จ ศึ ก ษาตั้ง แต่ ว นั ที่ 17
จากผลการสารวจการประเมินความพึงพอใจ
สิ งหาคม ถึ ง 4 ธันวาคม 2563 รวมระยะเวลาทั้งหมด
ที่มีต่อบ้านวังหลังริ เวอร์ไซด์ คิวอาร์ โค้ดบุ๊คเลท พบว่า
16 สัปดาห์ ในแผนกต้อนรับ (Reception) ของโรงแรม
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ
บ้านวังหลังริ เวอร์ไซด์ ผูจ้ ดั ทาได้ปฏิบตั ิงานและสังเกต
72.10 มี ช่ว งอายุ 18-25 ปี มากที่ สุด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ
ปั ญหาที่ จะสามารถมาทาเป็ นโครงงาน และศึ กษาหา
51.20 และเป็ นอาชี พนักเรี ยน/นักศึ กษา มากที่ สุด คิด
ข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ในการท าโครงงาน ท าให้ผูจ้ ัด ได้รั บ
เป็ นร้อยละ 37.20 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่รู้จกั
ประสบการณ์ แ ละความรู ้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านในด้า น
โรงแรมบ้านวังหลังจากเฟซบุ๊ก จานวน 20 คน คิดเป็ น
สถานการณ์ต่าง ๆ รวมไปถึ งการแก้ไขปั ญหาเฉพาะ
ค่ า ร้ อ ยละ 46.50 ส่ ว นใหญ่ เ ดิ น ทางมาโดยรถยนต์
หน้าจากการปฏิ บัติงานได้เห็ นถึ งปั ญหา จึ งได้มีการ
ส่วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 48.80 และผูต้ อบแบบสอบถาม
ปรึ กษากับ หัวหน้าแผนกและพี่เลี้ ยงว่าควรปรั บปรุ ง
มีความพึงพอใจต่อโครงงานบ้านวังหลังริ เวอร์ ไซด์ คิว
บุ๊คเลทใหม่ใ ห้เป็ นปั จจุ บันและจะต้องสามารถตอบ
อาร์ โค้ดบุ๊คเลท (Baan Wanglang Riverside QR Code
โจทย์ลู ก ค้า ได้ใ นเล่ ม เดี ย วด้ว ย เพราะจากการที่ ไ ด้
Booklet) มีโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
ศึกษาปั ญหามานั้น ทางแผนกค่อนข้างจะทางานพร้อม
เท่ากับ 4.62
กันในหลาย ๆ ด้าน แล้วแต่ละช่วงการทางานนั้นจะมี
พนัก งานเพี ย ง 1 คน ท าให้บ างครั้ งไม่ สามารถดู แ ล
ลู ก ค้า ได้ ทั น เวลาจึ ง เกิ ด ปั ญหาตามมานั้ นคื อ การ
วิธีดาเนินการ

ข้ อเสนอแนะในการต่ อยอดโครงงาน
เนื่ องจากทางโรงแรมมี หลายเอ้ า เล็ ท
เพราะฉะนั้นทางโรงแรมสามารถนาเมนู ของตามเอ้า
เล็ทนั้น ไปแปลงเป็ นคิวอาร์โค้ดได้ เพื่อสะดวกต่อการ
บริ การ และไม่เป็ นการเสี ยเวลาที่ลูกค้าบางทีตอ้ งรอขอ
เมนู ในวันที่ ลูกค้า แต่ลูกค้าสามารถแสกนคิวอาร์ โค้ด
เพื่อดูเมนูระหว่างรอพนักงานมารับออเดอร์ได้เลย และ
ทางโรงแรมยังประหยัดต้นทุนในการรวมเล่มเมนู ไป
อีกทางหนึ่งด้วย
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