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บทคัดย่อ 

การจดัท าโครงงานสหกิจเร่ืองบา้นวงัหลงัริเวอร์ไซด์ คิวอาร์โคด้บุ๊คเลท มีวตัถุประสงค์เพื่อ
สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของโรงแรมได้ง่ายขึ้น รวมถึงเป็นการอัพเดทข้อมูลให้ทันสมัยได้
ตลอดเวลา และยงัเป็นการประหยดังบประมาณในการพิมพ์เล่มบุ๊คเลท และที่ส าคัญคือลดการ
สัมผสัเพ่ือให้ปลอดภยัจากเช้ือโควิด-19 ซ่ึงคิวอาร์โคด้บุ๊คเลทน้ีเป็นการสร้างการประชาสัมพนัธ์
รูปแบบใหม่ให้กบัทางโรงแรม  

จากผลการส ารวจพบว่าการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้พกัและพนกังานในโรงแรมทีม่ี
ต่อบา้นวงัหลงัริเวอร์ไซด์ คิวอาร์โคด้บุ๊คเลท พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 31 คน คิด เป็น
ร้อยละ 72.10 มีช่วงอายุ 18-25 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.20 และเป็นอาชีพนักเรียน/นกัศึกษา 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.20 รู้จกัโรงแรมบา้นวงัหลงัจากเฟซบุ๊ก จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.50 ส่วนใหญ่เดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัว จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 48.80จากตาราง
ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานบา้นวงัหลงัริเวอร์ไซด์ คิวอาร์
โคด้บุ๊คเลท (Baan Wanglang Riverside QR Code Booklet) มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.62 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

เทคโนโลยีมีบทบาทส าคญัในการด าเนินชีวิตของคนเราเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการ
ติดต่อส่ือสารการติดต่อซ้ือขาย และการแลกเปล่ียนสินคา้ สามารถกระท าไดโ้ดยไม่มีขอบเขตทั้ง
เร่ืองของเวลาและ สถานท่ี ซ่ึงเป็นท่ีน่าสนใจอยา่งหน่ึงท่ีคนไทยในปัจจุบนัหนัมาให้ความส าคญักบั
เทคโนโลยีเพราะสามารถท าให้ปรับตวัเขา้สู่ยุคสมยัท่ีทนัเหตุการณ์อยู่เสมอ และปริมาณการใช้
เทคโนโลยีท่ีเพิ่มข้ึนท าให้จ  านวนผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตมีความส าคญัมากพอส าหรับภาคธุรกิจท่ีจะผลิต
สารสนเทศรวมถึงการท าการตลาดเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลท าให้เกิดการขยายตวัของ
ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองมากมายบนอินเตอร์เน็ต ซ่ึงรวมถึงการขยายตวัของขอ้มูลหรือเน้ือหาดิจิทลัต่าง ๆ  

จากขอ้มูลท่ีได้กล่าวมานั้นมีความสอดคล้องกบัการท่ีผูจ้ดัท าได้เขา้ไปปฏิบติังานสหกิจ
ศึกษา ณ โรงแรมวงัหลงั ริเวอร์ไซด์(Baan Wanglang Riverside) ซ่ึงผูจ้ดัท านั้นไดเ้ขา้ไปปฏิบติั
หน้าท่ีในหลายแผนกแผนกหลักคือแผนกส่วนหน้าและแผนกแม่บ้าน ซ่ึงผูจ้ดัท าพบว่าบุ๊คเลท 
(Booklet) ของทางโรงแรมมีสภาพท่ีเก่าและไม่มีการอพัเดทขอ้มูล เม่ือลูกคา้ท่ีโทรมาสอบถาม
เส้นทางการเดินทางไปท่องเท่ียวในสถานท่ีใกล้เคียง หรือบางคร้ังก็โทรมาขอเมนูอาหาร จึงเกิด
ความล่าช้าในการให้บริการลูกคา้ท่ีเขา้มาพกัรวมไปถึงลูกคา้ท่านอ่ืนท่ีมารอรับบริการ นอกจากน้ี
ในช่วงท่ีปฏิบติัสหกิจศึกษาก็มีสถานการณ์โควิด-19 ซ่ึงมีการงดเวน้การสัมผสัส่ิงของ จึงท าให้
ผูจ้ดัท าคิดแกไ้ขปัญหาน้ีโดยการจดัท าบุค๊เลทไวใ้นรูปแบบท่ีเป็นQR Codeเพื่อรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ
ของทุกแผนกในโรงแรมไว ้ไม่ว่าจะเป็นการแจง้ค่าเสียหายในห้องพกั การเดินทาง ไปยงัสถานท่ี
ท่องเท่ียวใกล้ๆ โรงแรม เมนูอาหาร ราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมตามเอา้เล็ทต่าง ๆ(Outlet) และเบอร์
โทรฉุกเฉินต่าง ๆ ซ่ึงบางอยา่งจะไม่มีในเวบ็ไซตข์องทางโรงแรม และยงัเป็นการช่วยลดการสัมผสั
ส่ิงของ และสะดวกต่อการใชง้านของลูกคา้ ซ่ึงเป็นการช่วยประหยดัเวลาการท างานของพนกังาน
ในแต่ละช่วงการท างาน อีกทั้งยงัเป็นการช่วยประหยดังบประมาณในการพิมพเ์ล่มบุค๊เลทให้กบัทาง
โรงแรม  
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงำน 

 1.2.1 เพื่อสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลของโรงแรม 

 1.2.2 เพื่อเป็นการอพัเดทขอ้มูลท่ีทนัสมยัใหก้บัโรงแรมไดต้ลอดเวลา 

 1.2.3 เพื่อเป็นการประหยดังบประมาณในการพิมพเ์ล่มบุค๊เลท 

 1.2.4 เพื่อลดการสัมผสัและปลอดภยัจากเช้ือโควดิ-19 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

 1.3.1 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการท าโครงงานสหกิจในคร้ังน้ีทางผูจ้ดัท าไดร้วบรวม
ขอ้มูลจากแผนกต่าง ๆ ของโรงแรมเช่น การบริการส่วนหนา้ หวัหนา้Front Office Manager แผนก
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม(Food and Beverage) และ แผนกการตลาด(Marketing Department) 
ของโรงแรมบา้นวงัหลงั ริเวอร์ไซด ์(Baan Wanglang Riverside)   

 1.3.2 ขอบเขตด้ำนเวลำ 

การท าโครงงานสหกิจในคร้ังน้ีผูจ้ดัท าไดเ้ร่ิมด าเนินการตั้งแต่วนัท่ี 17 สิงหาคม 
จนถึงวนัท่ี 4 ธนัวาคม พ.ศ.2563 

1.3.3 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

  ลูกคา้ท่ีเขา้พกัและพนกังานโรงแรมบา้นวงัหลงั ริเวอร์ไซด ์ 

1.3.4 ขอบเขตด้ำนข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใช้เพื่อให้ผลิตภณัฑ์บรรลุวตัถุประสงค์ คือการท าการค้นควา้หา
ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตโดยมีการน าโปรแกรม Microsoft office โปรแกรม Microsoft publisher 
โปรแกรม QR Code Generator รวมถึงการสอบถามพนกังานท่ีปรึกษาและเจา้ของโรงแรม  

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกโครงงำน 

 1.4.1 ลูกคา้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลของโรงแรมไดส้ะดวกยิง่ข้ึน 

 1.4.2 ลูกคา้ไดรั้บทราบขอ้มูลดา้นต่าง ๆ ของโรงแรมท่ีเป็นปัจจุบนัตลอดเวลา 

 1.4.3 โรงแรมสามารถประหยดังบประมาณในการพิมพบุ์ค๊เลท 

 1.4.4 ลูกคา้และพนกังานในโรงแรมปลอดภยัจากเช้ือโควดิ-19 
 



 

บทที ่2 

รายละเอยีดการปฏบิัติงานในสถานประกอบการ 

2.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 ช่ือสถานประกอบการ : โรงแรมบา้นวงัหลงัริเวอร์ไซด์ 

      (Baan Wanglang Riverside) 

 สถานทีต่ั้ง  : ริมแม่น ้ากรุงเทพ 342 ซอยวดัระฆงั แขวงศิริราช  

       เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700 

 เบอร์โทรศัพท์  : 02-4127234 

 อเีมล์   : info@baanwanglang.com 

 เวบ็ไซต์   : www.baanwanglang.com 

 
รูปที ่2.1 สัญลกัษณ์โรงแรมบา้นวงัหลงัริเวอร์ไซด์ (Baan Wanglang Riverside) 

ทีม่า : https://www.facebook.com/Baan.Wanglang.Riverside 

 

รูปที ่2.2 โรงแรมบา้นวงัหลงัริเวอร์ไซด ์(Baan Wanglang Riverside) 
ทีม่า : https://www.chillpainai.com/scoop/10945/ 

mailto:info@baanwanglang.com
http://www.baanwanglang.com/
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รูปที ่2.3 แผนท่ีโรงแรมบา้นวงัหลงัริเวอร์ไซด์ 

ทีม่า : www.baanwanglang.com 

 

2.2 ประวตัิความเป็นมาของโรงแรมบ้านวงัหลงัริเวอร์ไซด์ 

 จุดเร่ิมตน้นั้นมาจากคุณทรงชยั เชาวน์แหลม ท่ีเป็นเพื่อนกนักบัตระกูลวยัหงส์ซ่ึงเติบโตมา

ด้วยกันกับอาคารแห่งน้ีตั้ งแต่ยงัเป็นเด็กความรักและความผูกพนัท่ีมีต่อท่ีแห่งน้ีบวกกับความ

สวยงามของทิวทศัน์ชุมชนวงัหลงัท่ีเก่าแก่ซ่ึงเป็นทั้งชุมชนและตลาดท่ีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหาร

หลากชนิดของซ้ือของขายมากมายแล้วยงัอยู่ใกล้ ๆ กันกลับท่าเรือและถนนท่ีตดัผ่านระหว่าง

โรงพยาบาลศิริราชอีกดว้ย นั้นก็หมายถึงความสะดวกต่อการเดินทาง ท าให้คุณทรงชยัสนใจคิดท่ีจะ

ก่อตั้งโรงแรม บา้นวงัหลงัริเวอร์ไซด ์ข้ึนมา 

 โรงแรมบา้นวงัหลงัริเวอร์ไซด์ นั้นเป็นของตระกูลวยัหงส์(เป็นตระกูลท่ีเก่าแก่ในย่านวงั

หลงั) ในอดีตตวัอาคารนั้นเป็นเพียงตึกห้องเช่าท่ีมีความเก่าแก่ประมาณ 20 ปีได ้ตั้งอยู่ติดกบัริม

แม่น ้าเจา้พระยา มีความสูงจ ากดัเพียง 5 ชั้น มีทิวทศัน์ท่ีสวยงามไม่นอ้ย เช่ือวา่เป็นวิวท่ีสวยท่ีสุดใน

กรุงเทพมหานครอีกแห่งหน่ึงก็วา่ได ้และหลงัจากนั้นคุณทรงชยั เชาวน์แหลม จึงไดเ้ร่ิมท่ีจะเปล่ียน

ปรับปรุงเป็นโรงแรมอยา่งในปัจจุบนั 

 ในปี พ.ศ. 2554 เป็นการเร่ิมก่อสร้างโรงแรมท่ีไม่ดีนกั เหตุมาจากในปีน้ีเป็นปีท่ีน ้ าท่วม

กรุงเทพมหานครคร้ังยิ่งใหญ่ ท าให้เกิดปัญหาในการก่อสร้าง เพราะท าเลท่ีตั้งอยู่ในซอยค่อนขา้ง

เล็กและเป็นชุมชน จึงท าใหก้ารขนยา้ยอุปกรณ์ก่อสร้างเขา้ถึงไดย้าก ระยะเวลาการก่อสร้างจึงล่าชา้

ออกไปประมาณ 1 ปีคร่ึง 

 เร่ิมเปิดให้บริการในวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ปัจจุบนัเปิดบริการมาได ้7 ปี บริหารงานโดย

คุณนวเทพ เชาวน์แหลม ลกัษณะการออกแบบบา้นวงัหลงั ริเวอร์ไซด์ ในส่วนห้องจะออกแบบเป็น
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สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมยัร.5 และในส่วนของการออกแบบ บาร์ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร จะเป็น

ไทยในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีผสมผสานกนัอยา่งลงตวั 

2.3 ลกัษณะการประกอบการและห้องพกั 

บา้นวงัหลัง ริเวอร์ไซด์ เป็นโรงแรมสไตล์บูติคในกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ติดแม่น ้ าเจ้าพระยา 

บริเวณวงัหลงั เป็นสถานท่ีชมทศันียภาพของแม่น ้ าเจา้พระยาอนังดงาม และสะดวกสบายในการ

เดินทางไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นวดัภูเขาทอง พระบรมมหาราชวงั วดัอรุณฯ 

ทั้งยงัมีตลาดวงัหลงัซ่ึงข้ึนช่ือดา้นอาหารรสเลิศ ใหไ้ดเ้ลือกล้ิมลองหอ้งพกัทุกหอ้งของบา้นวงัหลงั ริ

เวอร์ไซด์ ตกแต่งในสไตล์ไทย-โคโรเนียล เน้นบรรยากาศท่ีอบอุ่น และเป็นกนัเอง นอกจากน้ีทาง

โรงแรมยงัมีบริการรถรับ-ส่งตุ๊กตุ๊ก บริการซักรีด ส่ิงอ านวยความสะดวกในทางธุรกิจ บาร์บริเวณ

ดาดฟ้าชั้นบน และร้านอาหารของทางโรงแรมซ่ึงใหบ้ริการอาหารไทยดว้ย 

 ห้องพกัแต่ละห้องมีเคร่ืองปรับอากาศจ านวน 32 ห้องท่ีมีตูนิ้รภยั และมินิบาร์ผูเ้ขา้พกั

สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สายในห้องพกัได้ฟรี ห้องพกัมีทีวีจอแอลอีดี

พร้อมดว้ยช่องรายการเคเบิลพรีเมียม ในส่วนของหอ้งน ้ ามีฝักบวั ไดร์เป่าผม และของใชใ้นห้องน ้ า

ฟรีทุกหอ้งมีตูเ้ยน็ เคร่ืองชงกาแฟ /ชาและน ้าด่ืมบรรจุขวดฟรี และบริการท าความสะอาดทุกวนั 

 2.3.1 ห้องสุพเีรียร์(Superior Room) 

  ห้องสุพีเรียร์มาพร้อมกบัทิวทศัน์ของเมืองและฉากหลงัของยา่นวงัหลงั ห้องพกัท่ี

สะดวกสบายขนาดกะทดัรัดมีพื้นท่ี 20 ตารางเมตรพร้อมเตียงเด่ียวหรือเตียงคู่ท่ีสามารถเลือกได ้

จ านวนหอ้งสุพีเรียร์ มีทั้งหมด 25 หอ้ง แบ่งเป็น เตียงเดียว 16 หอ้ง และเตียงคู่ 9 หอ้ง 

 

     
รูปที ่2.4 หอ้งสุพีเรียร์เตียงเด่ียว                              รูปที ่2.5 หอ้งสุพีเรียร์ เตียงคู่ 

ทีม่า : www.baanwanglang.com                            ทีม่า : www.baanwanglang.com 

 

 

http://www.baanwanglang.com/
http://www.baanwanglang.com/
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2.3.2 ห้องคอร์เนอร์ (Corner Suite) 

หอ้งคอร์เนอร์สวทีมีววิแม่น ้าริมสะพานพระราม 8 และโรงพยาบาลศิริราชท่ีไดรั้บ
การยอมรับและมีช่ือเสียง ห้องชุดขนาด 40 ตร.ม. มีพื้นท่ีนัง่เล่นสบาย ๆ สะดวกสบายส าหรับสอง
คนพร้อมเกา้อ้ีเทา้แขนส าหรับพกัผอ่น นอกจากน้ียงัเพิ่มตูไ้มเ้ล็กนอ้ยจดัเก็บตูเ้ยน็ขนาดกะทดัรัดเพื่อ
ความสะดวกจ านวนหอ้งคอร์เนอร์ มีทั้งหมด 3 หอ้ง จะเป็นเตียงเด่ียวทั้งหมด 

 
รูปที ่2.6 หอ้งคอร์เนอร์สวที 

ทีม่า : www.baanwanglang.com 

 
รูปที ่2.7 หอ้งนัง่เล่นคอร์เนอร์สวที 
ทีม่า :www.baanwanglang.com 

2.3.3 ห้องริเวอร์ฟร้อนท์ (River Front) 

  ห้องริเวอร์ฟร้อนทพ์ร้อมทศันียภาพท่ีสวยงามริมแม่น ้ าเจา้พระยาพร้อมทิวทศัน์ท่ี

มองเห็นได้ของสะพานพระราม 8 พระบรมมหาราชวงัและวดัอรุณ (วดัอรุณ) ห้องพกัขนาด 23 

ตารางเมตรพร้อมระเบียงส่วนตวักวา้งให้การพกัผ่อนท่ีผอ่นคลายและรับลมเยน็จากแม่น ้ า มุมมอง

แบบพาโนรามา 180 องศาจ านวนหอ้งริเวอร์ฟร้อนท ์มีทั้งหมด 2 หอ้ง จะเป็นเตียงเด่ียวทั้งหมด 

 

http://www.baanwanglang.com/
http://www.baanwanglang.com/
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รูปที ่2.8 หอ้งริเวอร์ฟร้อนท์ 

ทีม่า :www.baanwanglang.com 

 
รูปที ่2.9 หอ้งริเวอร์ฟร้อนท์ 

ทีม่า :www.baanwanglang.com 

 2.3.4 ห้องพาโนรามิก(Panoramic Suite) 

  ห้องพาโนรามิกมีทศันียภาพ 180 องศาท่ีชัดเจนและปราศจากส่ิงกีดขวางโดย

แม่น ้ าเจา้พระยาเพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพท่ีงดงามทั้งกลางวนักลางคืน สามารถมองเห็นสะพาน

พระราม 8 วดัทองและพระบรมมหาราชวงัตลอดจนวดัอรุณราชวราราม ไดอ้ย่างชัดเจนห้องพา

โนรามิกน้ีตกแต่งไดอ้ยา่งสวยงามมีพื้นท่ีกวา้งขวาง 45 ตารางเมตร และมีเพียงแต่ 1 หอ้ง 

 
รูปที ่2.10 หอ้งพาโนรามิก 

ทีม่า :www.baanwanglang.com 

http://www.baanwanglang.com/
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รูปที ่2.11 หอ้งนัง่เล่นพาโนรามิก 

ทีม่า :www.baanwanglang.com 

2.4 ห้องอาหารและบาร์ 

2.4.1 N10 Café 

  N10 Caféตั้งอยู่ริมแม่น ้ าเจา้พระยาชั้นล่างสุดของโรงแรมด่ืมด ่ากบับรรยากาศท่ี

ผ่อนคลายและความสวยงามริมแม่น ้ าไม่พลาดท่ีจะสร้างความประทบัใจให้กบัแขกท่ีมาพกั N10 

Café  เนน้ใหบ้ริการดา้นชากาแฟท่ีชงสดใหม่และมีคุณภาพสูงรวมทั้งเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆรวมถึงเบเกอร่ี

นานาชนิดมีทั้งหมด 2 ส่วน ดา้นนอกติดริมแม่น ้าและหอ้งแอร์ เวลาใหบ้ริการ 09:00 – 20:00  

 
รูปที ่2.12 N10 Café  

2.4.2 Tanee Beer Tap 

  สถานท่ีท่ีเหมาะส าหรับสะทอ้นความทรงจ าในวนัหยดุแบ่งปันไลฟ์สไตลก์บัแขก

คนอ่ืน ๆ หรือเพียงแค่เพลิดเพลินกบัเคร่ืองด่ืมเยน็ ๆ บรรยากาศสบาย ๆ ริมแม่น ้าเจา้พระยา มีเบียร์

ฝีมือทั้งในและต่างประเทศใหเ้ลือกมากมาย 

 

 

 

http://www.baanwanglang.com/
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2.4.3 ร้านอาหารต้นมะกอก 

  ร้านอาหารตน้มะกอกเป็นร้านอาหารไทย ตั้งอยูบ่นชั้น 2 ของโรงแรมฝ่ังริมแม่น ้ า 

ในส่วนของครัวนั้นเปิดให้บริการตั้งแต่อาหารเช้าจนถึงอาหารเยน็ ในส่วนของร้านถูกแบ่งเป็น 3 

ส่วนคือ ด้านนอก ด้านในและห้องแอร์ โดยห้องแอร์สามารถใช้จดัเป็นสถานท่ีจดัประชุมหรือ

สถานท่ีจดัเล้ียงได ้เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์อ านวยความสะดวกครบครัน เวลาให้บริการ 06:30 – 

22:00 ครัวปิดใหบ้ริการตั้งแต่ 21:30 เป็นตน้ไป เบอร์ติดต่อ 080-259-6207, 02-866-086  

 
รูปที ่2.13 ร้านอาหารตน้มะกอก 

ทีม่า : www.baanwanglang.com 
 2.4.4 342Bar 

  342Bar ตั้งอยูบ่นดาดฟ้าโรงแรม หนัหนา้เขา้แม่น ้ าเจา้พระยา เห็นวิวของกรุงเทพ

แบบมุมกวา้ง โดยถือเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของกรุงเทพ ตวัร้านจะแบ่งเป็น 3 ส่วนหลกั

คือ ดา้นนอก (Outdoor), ดา้นใน(Indoor) และห้องแอร์ มีบริการเคร่ืองด่ืมหลากหลาย จุดเด่นอยู่ท่ี 

Cocktail ซ่ึงมีให้เลือกมากกวา่ 50 รายการ ส่วนอาหารจะเป็นของทานเล่นท่ีไวท้านคู่กบัเคร่ืองด่ืม

เท่านั้น เวลาใหบ้ริการ 16:00 – 24.00 เบอร์ติดต่อ 082-342-777 

 
รูปที ่2.14 342Bar 

ทีม่า : www.baanwanglang.com 

http://www.baanwanglang.com/
http://www.baanwanglang.com/
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2.5 ต าแหน่งงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 
รูปที ่2.15 นกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 

 ช่ือผู้ปฏิบัติ  : นางสาวพรพรรณ   สุวรรณภา 

 แผนก         : แผนกส่วนหนา้(Front Office Department)   

ต าแหน่ง   : นกัศึกษาฝึกงานแผนกตอ้นรับ(Guest Service Agent Trainee) 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน       : ระหวา่งวนัท่ี 17 สิงหาคม ถึง 4 ธนัวาคม 2563 

2.6 ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 นักศึกษาได้รับมอบหมายงานจากหัวหน้าแผนกให้ปฏิบัติหน้าท่ีในแผนกต้อนรับ
(Receptionist) โดยมีหน้าท่ีไดรั้บมอบหมายคือ ตอ้นรับลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการในโรงแรมบา้นวงั
หลงัริเวอร์ไซด ์

 รับโทรศพัทลู์กคา้หรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อท าการประสานงานติดต่อกบัฝ่ายต่างๆ 
ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัหอ้งพกั การเดินทาง รายละเอียดต่าง ๆ  

 เดินตรวจความเรียบร้อยหอ้งวา่งจากเม่ือคืนเพื่อรอท าการขายหอ้งพกัใหก้บัลูกคา้ท่ี
เขา้มาติดต่อห้องพกัและเตรียมรอ เช็คอินในวนันั้น ๆ 

 ใหข้อ้มูลแก่ลูกคา้ท่ีสนใจจะเขา้มาพกั และน าลูกคา้เยีย่มชมหอ้งพกั รวมไปถึงส่วน
ต่าง ๆ ของโรงแรมอีกดว้ย 

 เช็คอินลูกคา้ท่ีเขา้มาพกั ท าการตรวจสอบเอกสารการจองห้องพกัของลูกคา้ แลว้
จึงท าการลงรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ถ่ายส าเนาบตัรประชาชน ถ่ายพาสปอร์ต เป็น
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ต้น และท าการเก็บเงินห้องพักกับลูกค้า ในกรณีท่ีลูกค้ายงัไม่ได้โอนช าระ 
หลงัจากนั้นกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ลงในระบบ Cloudbeds 

 ส่งลูกคา้ไปยงัหอ้งพกั รวมถึงสัมภาระของลูกคา้ดว้ย 
 ท าการเช็คเอา้ทโ์ดยจะประสานงานกบัแม่บา้นเพื่อตรวจเช็คหอ้งพกั รวมไปถึงการ

เก็บเงินค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าแทก็ซ่ี เป็นตน้ 
 เตรียมท าคียก์าร์ดใส่ลงแฟ้มท่ีรอลูกคา้มาเช็คอิน 
 ใหบ้ริการขอ้มูลการเดินทางการท่องเท่ียวในบริเวณใกลเ้คียงกบัโรงแรมบา้นวงั

หลงัริเวอร์ไซด ์ 
 ยนืตอ้นรับลูกคา้ขา้งหนา้ในเวลาท่ีพนกังานขนสัมภาระ (Bell Boy)ไม่อยู ่
 เน่ืองจากช่วงหลงัมีแม่บา้นไม่เพียงพอเลยไดรั้บมอบหมายไปช่วยในส่วนงาน

แม่บา้น เช่น ลา้งห้องน ้า ถกผา้ ปูผา้ เช็ดเฟอร์นิเจอร์ กวาดถูหอ้ง ขดัเกา้อ้ี โซฟา 
เป็นตน้ 

2.7 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 
รูปที ่2.16 พนกังานท่ีปรึกษาทีม่า :ผูจ้ดัท า (2563) 

ช่ือ              : นางสาวกมลทิพย ์  สระทองหน 

ต าแหน่ง     : Supervisor  

แผนก         : ส่วนหนา้ 
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2.8 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

              ในการปฏิบติังานโครงงานสหกิจศึกษานกัศึกษาไดใ้ช้เวลาในการออกปฏิบติังานในภาค
การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นจ านวน รวมทั้งหมด 16 สัปดาห์ โดยเวลาเขา้งานและเลิกงาน
แตกต่างกนัไปในแต่ละวนั โดยท างาน 9 ชั่วโมงต่อวนั เป็นเวลา 3 เดือน หยุด 6 วนั/เดือน และ
วนัหยดุมีการปรับเปล่ียนตามตารางการท างาน 

2.9 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานของโครงงานบา้นวงัหลังริเวอร์ไซด์ บุ๊คเลทคิวอาร์โค้ด 
(Baan Wanglang Riverside Booklet QR Code) 

ตารางที ่2.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม 

1. ศึกษาขอ้มูลและวเิคราะห์      
2. ศึกษาขอ้มูลคิวอาร์โคด้      
3. ออกแบบและวางแผนการวจิยั      
4. สร้างเคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บขอ้มูล      
5. เก็บรวบรวมขอ้มูล      
6. วเิคราะห์ขอ้มูล      
7. สรุปและจดัท ารายงาน      
 

2.10 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 2.10.1 ผลทีไ่ด้รับจากการปฏิบัติงานสหกจิ 

  หลังจากท่ีได้เข้าไปปฏิบัติงานในแผนกต้อนรับและแผนกแม่บ้าน ผูจ้ ัดท าได้
เรียนรู้ถึงระบบการท างาน งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลายแผนกในองค์กร ท าให้ไดเ้รียนรู้หลายอย่างใน
ระยะเวลา 16 สัปดาห์ ส่ิงท่ีได้รับจากการปฏิบัติงานในคร้ังน้ี สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนัไดแ้ละสามารถน าไปพฒันาตนเองใหมี้ความพร้อมในการท างานในอนาคตต่อไป ไม่
วา่จะเป็นความรู้และความเขา้ใจรวมไปถึง ความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและมีระเบียบ
วินยั มีความขยนั อดทน ยืดหยุ่น สามารถท างานภายใตแ้รงกดดนัไดดี้ รู้จกัการเตรียมความพร้อม
และการวางแผนงานล่วงหนา้เสมอ การตดัสินใจแกไ้ขปัญหาและสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิดไดดี้ เรียน
การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น รวมถึงทกัษะการเขา้สังคม ไดพ้ฒันาบุคลิกภาพและมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีมาก
ยิง่ข้ึน 
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2.10.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
  2.10.2.1 การเดินทางในการมาปฏิบติังานค่อนขา้งท่ีจะล าบาก 

  2.10.2.2 การปรับตวัใหเ้ขา้กบังานในช่วงแรกยงัท าไดไ้ม่ดีพอ  

2.11 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิ 

 2.11.1 การส่ือสารและการพูดคุยเก่ียวกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการท างานเป็นส่ิง

ส าคญัมากเพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมายเดียวกนัท าใหง้านส าเร็จไปไดด้ว้ยดีและไม่มีขอ้บกพร่อง 

 2.11.2 มีสติและความรอบคอบในการท างานเพื่อลดปัญหาผิดพลาดในหน้างาน เม่ือเกิด

ปัญหาแลว้ตอ้งแกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหนา้ไดท้นัที 

 2.11.3 มีความตั้งใจในการท างานเรียนรู้และจดจ าแนะน าของพนกังานท่ีปรึกษา และน ามา

พฒันาตนเองใหท้ างานไดมี้ศกัยภาพมากข้ึน 

 



 

 

บทที ่3 

การทบทวนวรรณกรรมและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

การท าโครงงานบา้นวงัหลงัริเวอร์ไซด์ คิวอาร์โคด้บุ๊คเลท (Baan Wanglang Riverside QR 

Code)ทางผูจ้ดัท าได้มีการศึกษาค้นควา้และข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง เพื่อเป็นการทบทวนเอกสารและ

ทฤษฎีต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัคิวอาร์โคด้ 

3.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบับุค๊เลท 

3.3 ทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ 

3.4 แนวคิดเก่ียวกบัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E – Book)  

3.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1 แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัคิวอาร์โค้ด 

 เน่ืองจากสถานการณ์ในปัจจุบนัท าใหห้ลาย ๆ คนตอ้งปรับตวัและยอมรับกบัการใชชี้วิตใน

รูปแบบใหม่ (New Normal) และท าให้เทคโนโลยีหน่ึงถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก เพราะไม่ว่าเราจะ

เดินทางไปท่ีไหน ไปท าอะไร เราก็จะพบกบัสัญลกัษณ์ท่ีมีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส มีจุดสีด า

อยู่ภายใน อยู่ในทุก ๆ ท่ี แต่แทจ้ริงแล้วเทคโนโลยีน้ีถูกคิดคน้และใช้งานในด้านต่าง ๆ มานาน

แลว้แต่นอ้ยคนท่ีจะรู้จกันัน่ก็คือ เทคโนโลยคิีวอาร์โคด้ (QR Code) 

 ปัจจุบนัการประมวลผลดว้ยภาพไดข้ยายสู่การสร้างสรรค์งานออกแบบมากข้ึน เน่ืองจาก

การพฒันาของคอมพิวเตอร์กราฟิกและไดร้วบรวมความพร้อมของอุปกรณ์กราฟิกหลาย ๆ ดา้นเขา้

ไวอ้ยา่งครบครันรวมทั้งการจดัวางระบบท่ีดี ซ่ึงเม่ือมองยอ้นไปประมาณ 70 ปี ความเขา้ใจเก่ียวกบั

คอมพิวเตอร์ยงัคงอยูใ่นสภาวะแวดลอ้มของการค านวณเขา้มาเก่ียวขอ้งเป็นหลกัส าคญั 

 ในปี ค.ศ. 1960 เป็นช่วงเวลาท่ี ประเทศญ่ีปุ่น มีความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจสูง เป็นยุคก าเนิด

ของ “ซุปเปอร์มาร์เก็ต” สถานท่ีท่ีรวบรวมสินคา้หลากหลาย ทั้งอาหารและเคร่ืองใช้ต่างๆ ไว้

ดว้ยกนัแต่ก่อนญ่ีปุ่นใชร้ะบบแคชเชียร์ ท่ีตอ้งพิมพร์าคาของสินคา้ดว้ยมือในการคิดเงินลูกคา้ ซ่ึงท า

ให้เกิดความล่าชา้ในการท างานเป็นอยา่งมาก จึงมีการคิดคน้ ระบบบาร์โคด้ (Barcode) ซ่ึงสามารถ

ท าใหเ้ราทราบราคาของสินคา้และคิดเงินไดแ้บบบอตัโนมติั เพียงแค่สแกนรหสั ผา่นเคร่ืองอ่านโคด้ 

Optical Sensor  ท าให้ช่วยประหยดัเวลาในการซ้ือขายสินคา้ไดม้ากเลยทีเดียวถึงแมร้ะบบบาร์โคด้

https://finance.rabbit.co.th/blog/wannabe-millionaires-like-japans-richest
http://www.vcharkarn.com/varticle/41430
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จะช่วยอ านวยความสะดวกในการคียข์อ้มูลได้ในระดบัหน่ึง แต่มนัก็ยงัมีขอ้จ ากดัใหญ่ๆ คือ มนั

สามารถบรรจุขอ้มูลไดแ้ค่ตวัเลข 20 หลกัเท่านั้นซ่ึงถือว่ายงัน้อยอยู่และดว้ยเหตุผลน้ีน่ีเองท าให้

ญ่ีปุ่นยงัคงท าการคิดคน้โคด้แบบใหม่ ๆ ท่ีสามารถบรรจุขอ้มูลไดม้ากกวา่อยูเ่ร่ือย ๆในยุค 90 บริษทั 

DENSO WAVE INCORPORATED (บริษทัในเครือโตโยตา้) ซ่ึงก าลงัผลิตเคร่ืองอ่านบาร์โคด้อยู่

นั้นได้รับการติดต่อให้คิดค้นบาร์โคด้แบบใหม่ท่ีจะสามารถบรรจุข้อมูลได้มากกว่าเดิมและยงั

สามารถอ่านขอ้มูลได้ทั้งแบบตวัเลข และตวัเขียนพร้อม ๆกันด้วยและใน ปี ค.ศ. 1994 ระบบ

บาร์โคด้แบบ 2 มิติ จึงถือก าเนิดข้ึนและถูกจดทะเบียนลิขสิทธ์ิในช่ือ “QR Code” ทั้งในประเทศ

ญ่ีปุ่นและทัว่โลก ภายใตก้ารพฒันาของ Masahiro Hara และเพื่อนร่วมงานอีกหน่ึงคนเท่านั้น 

 
รูปที ่3.1 บาร์โคด้ 1 มิติ 

ทีม่า: https://www.appdisqus.com/2015/03/14/barcode-and-qr-code.html 

 
รูปที ่3.2  บาร์โคด้ 2 มิติ 

ทีม่า : https://km.lib.kmutt.ac.th/index.php/look-good-a-feel-good/253-qr-code 
 

 3.1.1 เทคโนโลยีร่วมสมัย 
  เป็นแอพพลิเคชั่นส าหรับการเสนอส่ือด้วยวิธีการหลากหลาย เช่น วีดีโอ เสียง 
ภาพเคล่ือนไหว เอกสารเหมาะส าหรับส่ือท่ีใช้กบัอุปกรณ์เคล่ือนท่ี รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
พกพาต่าง ๆ ท่ีใช้ระบบปฏิบติัการไอโอเอสและแอนดรอยด์จะเป็นตวักลางส าหรับการเช่ือมโยง
โลกของความจริง โดยแสดงผลออกมาในรูปแบบส่ือปฏิสัมพนัธ์ท่ีมองเห็น ควบคุม และสัมผสัได้
ผา่นทางหนา้จอ ทั้งท่ีเป็นภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียง 
  คิวอาร์โคด้กบัการเรียกใช้งาน (QR Code) มาจากนิยามความหมายว่า Quick 
Response กล่าวไดคื้อเป็นการตอบสนองท่ีรวดเร็วดว้ยรหสัชนิดหน่ึงซ่ึงสามารถเก็บขอ้มูลไดโ้ดย
คิวอาร์โคด้จะท าหนา้ท่ีเก็บขอ้มูลต่าง ๆ เรียกใชง้านง่ายสามารถเรียกใชง้านผา่นไลน์ โปรแกรมอ่าน
รหสัคิวอาร์โคด้ 

https://finance.rabbit.co.th/blog/benefits-of-qr-code-payment
https://km.lib.kmutt.ac.th/index.php/look-good-a-feel-good/253-qr-code
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  ในการสร้างส่ือประเภทเทคโนโลยีร่วมสมยั ผูส้ร้างส่ือไม่จ  าเป็นตอ้งมีความรู้เชิง
ลึกในเร่ืองการเขียนโปรแกรมแต่อย่างใด หากจะตอ้งการเพียงความคิดสร้างสรรค์ของผูส้ร้างส่ือ 
และประยกุตใ์ชง้านใหส้อดคลอ้งกบับริบทหรือสภาพแวดลอ้มตามตอ้งการ ไดแ้ก่โปรแกรมพฒันา
ส่ือออนไลน์ฟรีบล็อก 

3.2 แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบับุ๊คเลท 

ในการสั่งพิมพบุ์๊คเลทหรือหนงัสือเล่มเล็ก มกัจะมีวตัถุประสงค์ในการใช้งานท่ีค่อนขา้ง
แตกต่างจากส่ิงพิมพช์นิดอ่ืน ๆ เน่ืองจากบุ๊คเลทจะมีลกัษณะเป็นรูปตวัเล่ม และสามารถใส่ขอ้มูล
รายละเอียดไดม้ากกวา่ส่ิงพิมพช์นิดอ่ืน ๆ เช่น แผ่นพบั ใบปลิว หรือโปสเตอร์ เป็นตน้ อีกทั้งยงัมี
ความแตกต่างเล็กนอ้ยในส่วนขององคป์ระกอบ ซ่ึงมกัจะสร้างความสับสนให้กบัลูกคา้ในทุก ๆคร้ัง
ท่ีสั่งพิมพส่ิ์งพิมพช์นิดน้ี ยกตวัอยา่งเช่น ควรใช้กระดาษชนิดไหนในการพิมพส่์วนของตวัปกหน้า
และหลงั รวมถึงควรเยบ็เล่มอยา่งไรจึงจะเหมาะสมกบัความตอ้งการของเรามากท่ีสุด 

ส่ิงท่ีควรรู้ก่อนสั่งพิมพบุ์๊คเลทหรือหนงัสือเล่มเล็ก เพื่อให้รูปแบบส่ิงพิมพต์รงตามความ
ตอ้งการและสามารถใชง้านไดต้รงกบักลุ่มเป้าหมาย โดยจะแบ่งออกเป็น 5 ขอ้ส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

1) ขนาดของบุ๊คเลท 
โดยทัว่ไปแลว้ ในการเลือกขนาดของบุ๊คเลท ควรเลือกโดยค านึงถึงวตัถุประสงค์

และปริมาณขอ้มูล ส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการบุค๊เลทท่ีมีขนาดค่อนขา้งใหญ่ เพื่อตอ้งการใส่รายละเอียด
ท่ีค่อนขา้งมากและไม่ตอ้งการใหส้มุดมีความหนาจนเกินไป ควรเลือกใชก้ระดาษท่ีมีขนาด DIN A4 
(ขนาด A4) ซ่ึงถือเป็นขนาดมาตรฐานและค่อนขา้งใชเ้ป็นจ านวนมาก อยา่งไรก็ตามส าหรับใครท่ี
ตอ้งการท าหนงัสือเล่มเล็กๆ กะทดัรัด พกง่าย และใส่ขอ้มูลไม่มาก ก็ควรใชก้ระดาษขนาด DIN A6 
(10.5 x 14.8 ซม.) ซ่ึงมีขนาดท่ีค่อนขา้งเล็ก ดงันั้นการเลือกขนาดบุค๊เลทควรค านึงถึงการใชง้านและ
ปริมาณขอ้มูลท่ีตอ้งการจะใส่ในส่ือส่ิงพิมพ ์มิเช่นนั้นจะท าให้สัดส่วนองคป์ระกอบภายในบุ๊คเลท
จะไม่มีความสมดุลและไม่มีความเป็นมืออาชีพ 

2) กระดาษส่วนปกและส่วนเนือ้ใน 
ในส่วนของการเลือกกระดาษจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
2.1 กระดาษท่ีจะใชใ้นการท าปก โดยกระดาษส่วนน้ีควรเลือกใชก้ระดาษท่ีมีความ

หนาคงทนและโดดเด่นกว่ากระดาษส่วนเน้ือใน เน่ืองจากคือส่วนภายนอกสุดและลูกคา้สามารถ
มองเห็นเป็นอนัดบัแรก อีกทั้งเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีมีความเป็นมืออาชีพและเพื่อปกป้องส่วนของ
เน้ือหาภายใน ดงันั้นเราแนะน ากระดาษอาร์ตมนัหรือด้าน 260 แกรม เน่ืองจากเป็นกระดาษท่ีมี
คุณสมบติัตรงตามความตอ้งการและราคาไม่แพงจนเกินไป  
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2.2 ส่วนกระดาษส าหรับพิมพเ์น้ือหา แนะน ากระดาษอาร์ต 128 แกรม เพราะเป็น
กระดาษท่ีมีความหนาก าลงัดี ใชง้านไดดี้และมีราคาถูกท่ีสุด 

3) สีสันสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ี 
การเลือกใชสี้ตกแต่งบุค๊เลทควรตรงตามจุดยนืและภาพลกัษณ์ของแบรนด์ เช่น ถา้

แบรนด์ของคุณมีภาพลกัษณ์ท่ีมีความเป็นมืออาชีพและกลุ่มลูกคา้คือกลุ่มธุรกิจ SMEs หรือกลุ่ม 
B2B ดงันั้นก็ควรเลือกใชสี้ท่ีมีความคุมโทน ไม่โดดเด่นจนเกินไป เช่น สีขาว สีเทา สีน ้ าตาล และสี
ด า เป็นตน้  อยา่งไรก็ตามถา้แบรนด์เนน้เจาะกลุ่มลูกคา้ B2C หรือภาพลกัษณ์ของแบรนด์เนน้ความ
สนุกสนาน ก็ควรใช้โทนสีท่ีมีความสดใส เช่น สีชมพู สีฟ้า สีเหลือง เพื่อให้แบรนด์ของดูมีสีสัน
มากยิ่งข้ึน อย่างไรก็ตามก่อนท่ีจะสั่งพิมพส่ิ์งพิมพทุ์กคร้ัง อย่าลืมตั้งค่าสีในไฟล์อาร์ตเวิร์คให้เป็น 
CMYK เพื่อใหโ้ทนสีตรงตามแบบ 

4) การเคลอืบกระดาษเพิม่มูลค่า 
การเคลือบกระดาษใหมี้ความมนัเงา สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กบัหนงัสือเล่มเล็กดู

แพง หรูหรามากยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีมีความเป็นมืออาชีพให้กบัแบรนด์อีกดว้ย 
เน่ืองจากลูกคา้จะมองว่าแบรนด์มีความพร้อมท่ีจะลงทุนและเลือกใช้วสัดุท่ีดี ดงันั้นส่ิงน้ีจะท าให้
ลูกคา้เช่ือวา่แบรนดมี์ความพร้อมท่ีจะดูแลบริการและเอาใจใส่ลูกคา้ อยา่งไรก็ตาม การเคลือบมีอยู ่2 
แบบ คือการเคลือบมนั และการเคลือบเงา ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของแต่ละคน 

5) การเยบ็เล่ม 
ในการเย็บเล่มมีหลายรูปแบบ การเลือกใช้งานก็ ข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย แต่

โดยทัว่ไปแลว้ลูกคา้มกัจะเลือกใชก้ารเยบ็มุมหลงัคา ซ่ึงก็คือการเยบ็ทั้งกระดาษปกและกระดาษขา้ง
ใน โดยจะถูกพบัคร่ึงแลว้เย็บตรงมุมหลงัคาตรงจุดท่ีพบั การเยบ็แบบน้ีเหมาะส าหรับบุ๊คเลทท่ีมี
ความหนาไม่มาก อยา่งไรก็ตาม ถา้บุค๊เลทค่อนขา้งหนา ก็ควรเลือกใชก้ารเยบ็แบบเล่มกระดูกงู โดย
จะเป็นการเยบ็แบบเจาะรู ตรงมุมด้านซ้ายของบุ๊คเลทแลว้ใส่ห่วงเพื่อช่วยยึดหนังสือ การเยบ็เล่ม
แบบน้ี ควรเผื่อพื้นท่ีบริเวณดา้นขา้งอย่างนอ้ย 1 ซม. เพื่อป้องกนัไม่ให้ขอ้มูลขาดหายหลงัจากท า
การเยบ็เล่ม 

3.3 ทฤษฎกีารใช้ประโยชน์และความพงึพอใจ 

การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจนั้นเป็นแนวคิดดา้นการส่ือสารในแง่ท่ีผูรั้บสารคือผูท่ี้

จะตดัสินใจ โดยอาศยัพื้นฐานความตอ้งการของตนเป็นหลกั การศึกษาตามแนวคิดน้ี เป็นการศึกษา

ท่ีเนน้ผูรั้บสาร (Media Consumer) เป็นจุดเร่ิมตน้ โดยศึกษาวา่ผูรั้บสารนั้นมีกระบวนการอยา่งไรใน

กบัการเลือกเปิดส่ือหน่ึง ๆ กระบวนการดงักล่าว หมายถึง พฤติกรรมการส่ือสาร (Communication 

Behavior) ท่ีครอบคลุมถึงภูมิหลงัของผูรั้บสาร 
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3.3.1 การใช้ส่ือและความพงึพอใจในการส่ือสาร 

ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ผูรั้บสาร เป็นผูท่ี้มีบทบาทรุก (Active) และมีวตัถุประสงคเ์สมอในการส่ือสาร 

หรือเปิดรับสาร (Goal Directed)  

2. การใชส่ื้อหรือการเปิดรับส่ือ ท่ีเลือกหามาแลว้ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการ

ของตนเอง ไม่ใช่เป็นการเปิดรับสารท่ีเล่ือนลอย หรือเป็นการชกัจูงใจจากผูส่้งสารเพียงอยา่งเดียว 

3. ความพึงพอใจในส่ือ เกิดข้ึนเม่ือการเปิดรับส่ือหรือการใช้ส่ือท่ีเลือกแลว้เป็น

อย่างต่อเน่ือง ดังนั้นในทางกลับกับผูส่้งสารต่างหากจึงเป็นต้องแข่งขนักัน เพื่อการบริการใช้

ประชาชนผูรั้บสารพึงพอใจ มิใช่เกิดจากตวัผูส่้งสารเองนั้นพอใจอยา่งการส่ือสารก่อนหนา้นั้น 

แคทซ์ และคณะ (Katz, et al., 1973, อา้งถึงใน สมภพ ติรัตนะประคม, 2542, น. 19-20)  

กล่าวไวว้่า ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจะเน้นและให้ความส าคญักบัผูรั้บสารใน

ฐานะท่ีเป็นผูเ้ลือกใช้ส่ือประเภทต่าง ๆ เพื่อสนองความตอ้งการของตนเอง ซ่ึงเป็นการศึกษาผูรั้บ

สารเก่ียวกบัสภาวะทางสังคมและจิตใจ ซ่ึงก่อให้เกิดความคาดหวงัจากส่ือมวลชนหรือแหล่งข่าว 

แลว้น าไปสู่การเปิดรับส่ือในรูปแบบต่าง ๆ อนัก่อใหเ้กิด การไดรั้บความพึงพอใจตามท่ีตอ้งการ 

3.3.2 ความต้องการใช้ประโยชน์จากส่ือหรือการรับส่ือของผู้รับสารในแง่ต่าง ๆ  

ซ่ึงมีอยู ่5 รูปแบบดงัน้ี 

1. ความตอ้งการท่ีจะรู้ (Cognitive Needs) คือ ความตอ้งการด้านความขอ้มูล

ข่าวสารความรู้ ความคิด และความเขา้ใจ 

2. ความตอ้งการด้านอารมณ์ (Affective Needs) คือ ความตอ้งการดา้นความ

คิดเห็นความบนัเทิง และความสุนทรียะ 

3. ความตอ้งการการไม่แปลกแยก (Personal Integrative Needs) คือ ความตอ้งการ

ในการสร้างความมัน่คงให้กบัตนเอง ดา้นความน่าเช่ือถือ ความสนใจ ความมัน่คง และสถานภาพ

ของตนเอง 

4. ความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม (Social Integrative Needs) คือ ความ

เช่ือมัน่ในการติดต่อสัมพนัธ์ทางสังคมกบัคนในครอบครัว เพื่อน และคนอ่ืน ๆ ในสังคม 

5. ความตอ้งการท่ีปลดปล่อยตวัจากความตึงเครียด (Tension Release Needs) คือ

ความตอ้งการหันเห และหลีกหนีความกดดนัและปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจา้วนั โดยหันไปหาส่ิง

บนัเทิงเริงใจในส่ือมวลชน เพื่อลดความเครียด 
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การใช้ประโยชน์และการแสวงหาความพึงพอใจจากส่ือของแต่ละคน ตอ้งมีทั้งทุนทรัพย์

และข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ได้ส่ือตามความต้องการเม่ือได้มาแล้วผู ้รับสารต้องมีทักษะและ

ความสามารถในการใชส่ื้อ เพื่อท าความเขา้ใจการตีความในเน้ือหาสาระของส่ือ ในการด าเนินตาม

กระบวนทั้งหมด ไม่มีหลกัประกนัในการบรรลุ วตัถุประสงค์ในทุกคร้ัง เพราะอาจติดขดัในบาง

ขั้นตอนเช่น การตีความหมายไม่ไดห้รืออาจตีความหมายผิดไปจากความตอ้งการของผูส่้งสาร ผูรั้บ

สารท่ีมีความสามารถจึงตอ้งมีปัจจยัในการเขา้ถึงและความรู้ในการอ่านหรือตีความเน้ือหาสาระของ

ส่ือแนวทางในการศึกษาการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจของส่ือ จึงเป็นการศึกษา เก่ียวกบัผูรั้บ

สารทางดา้นสภาวะทางสังคม จิตใจ และความตอ้งการของบุคคล ความคาดหวงัจากส่ือมวลชนการ

เปิดรับส่ือ การไดรั้บความพึงพอใจและผลอ่ืน ๆ  

3.3.3 การแบ่งกลุ่มการใช้ส่ือเพือ่ความพงึพอใจ(Dominick, 1999, pp. 44-48)  

1. เพื่อการรับรู้ (Cognition) กล่าวคือ ผูรั้บสารใชส้ารสนเทศเพื่อ ตอบสนองความ

ตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษยใ์นดา้นความตอ้งการความรู้ และการเป็นท่ียอมรับจากสังคม โดยการ

รับรู้สารสนเทศผา่นทางส่ือมวลชนในรูปแบบของข่าวสาร ความรู้ และความ บนัเทิง 

2. เพื่อความหลากหลาย (Diversion) กล่าวคือ ผูรั้บสารมีความตอ้งการในรูปแบบ

ท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

  2.1 เพื่อกระตุน้อารมณ์ (Simulation) เป็นการเปิดรับส่ือเพื่อ แสวงหา

ความเร้าใจความบนัเทิง ความต่ืนเตน้ และลดความเบ่ือหน่ายในชีวติ 

  2.2 เพื่อการพกัผอ่น (Relaxation) เป็นการเปิดรับส่ือเพื่อคลายความเครียด 

หนีจากสภาวะกดดนัและปัญหาต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั 

2.3 เพื่อการปลดปล่อยอารมณ์ (Emotional Release) การเปิดรับส่ือเพื่อ

แสวงหาความบนัเทิงในลกัษณะต่าง เพื่อปลดปล่อยอารมณ์ 

 3. เพื่อประโยชน์ทางสังคม (Social Utility) คือ ความตอ้งการของ บุคคลท่ีตอ้งการ

เป็นส่วนหน่ึงของสังคม การเปิดรับส่ือเป็นการแสดงถึงการยอมรับของคนในสังคม 

4. เพื่อหลีกตวัจากสังคม (Withdrawal) คือ การเปิดรับส่ือเพื่อกั้น ตวัเองออกจาก

ผูอ่ื้นเพื่อหลีกหนีจากสังคมและจากงานประจ า 

 

 

 

 



20 
 

 

3.4 แนวคิดเกีย่วกบัหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ (E – Book) 

3.4.1 ความหมายของหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นหนังสือซ่ึงจัดท า ข้ึนด้วยระบบคอมพิวเตอร์และ

สามารถอ่านไดจ้ากหนา้จอคอมพิวเตอร์เหมือนเปิดอ่านจากหนงัสือโดยตรงท่ีเป็นกระดาษแต่ไม่มี

การเขา้เล่มเหมือนหนงัสือท่ีเป็นกระดาษ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์มีความสามารถมากมาย คือ การ

เช่ือมโยง (LINK) กบัหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มอ่ืนๆ ได้ เพราะอยู่บนเครือข่าย www. และมี

บราวเซอร์ท่ีท าหนา้ท่ีดึงขอ้มูลมาแสดงตามท่ีเราตอ้งการเหมือนการเล่นอินเตอร์เน็ตทัว่ไปเพียงแต่

เป็นหนงัสือบนเครือข่ายเท่านั้น หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแสดงขอ้ความ รูปภาพ เสียง และ

ความเคล่ือนไหวได้ เราสามารถอ่านหนังสือ ค้นหาข้อมูลและสอบถามข้อมูลต่างๆทั้งในและ

ต่างประเทศทัว่โลกได ้จากอินเตอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์เพียงเคร่ืองเดียว หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เป็น

แฟ้มขอ้มูลประเภทขอ้ความ (Text file) ซ่ึงตอ้งเป็นไปตามหลกัของภาษา HTML (Hyper Text 

Mask Language) ท่ีใช้เขียนโปรแกรมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ท่ีใช้กับหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบนั มี 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์ส าหรับการเขียนข้อมูลให้ออกมาเป็น E-

Book ซอฟตแ์วร์ส าหรับการอ่าน และไดมี้ผูใ้หค้  านิยามเก่ียวกบัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ไวห้ลายท่าน 

ดงัน้ี 

รววีรรณ  ข าพล (2550) กล่าววา่หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์(E – Book) เป็นหนงัสือหรือเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีผูอ่้านสามารถอ่านผ่านอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์พกพาอ่ืนๆ มีการ

บันทึกและน า เสนอเน้ือหาสาระของหนังสือในรูปสัญญาณดิจิทัลมีการบันทึกลงในส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ เช่น ซีดี-รอม (CD-ROM) ปาล์มบุ๊ค (Palm Book)หนงัสือในระบบ

เครือข่าย (Online Book) และส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ 

ไพฑูรย ์ศรีฟ้า (2551) กล่าววา่ “อีบุ๊ค” (E – Book) เป็นค าภาษาต่างประเทศ ยอ่มาจากค าวา่ 

electronic book หมายถึง หนังสือท่ีสร้างข้ึนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลกัษณะเป็นเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมกัจะเป็นแฟ้มขอ้มูลท่ีสามารถอ่านผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งใน

ระบบออฟไลน์และออนไลน์ 

สุรีย ์กลดับุบผา (2554) ไดส้รุปความหมายของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ดงัน้ี คือรูปแบบการ

น าเสนอขอ้มูลผา่นส่ือท่ี ใชค้อมพิวเตอร์เป็นฐานการติดต่อส่ือสาร ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ

ขอ้มูลในลกัษณะ E – Content เป็นส่ือการถ่ายทอดท่ีเปิดโลกการเรียนรู้แบบใหม่ท่ีสามารถน าเสนอ

ขอ้มูลตวัอกัษรจากการคลิกเปิดเอกสารในรูปแบบขอ้ความหลายมิติ(Hypertext)และขอ้มูลภาพน่ิง

เสียงและรวมถึงภาพเคล่ือนไหวเรียกว่าส่ือหลายมิติ (Hypermedia) โดยการประสานและการ
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เช่ือมโยงสัมพนัธ์ของเน้ือหาอย่างไร้รอยต่อของขอ้มูลท่ีอยู่แฟ้มเดียวกันหรืออยู่คนละแฟ้มเข้า

ดว้ยกนัเป็นหน่ึงเดียวซ่ึงผูเ้รียนสามารถท่ีจะเลือกเรียนไดต้ามความตอ้งการโดยไม่จ  ากดัในเร่ืองของ 

เวลาและสถานท่ีท าใหส้ามารถคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 จิรวฒัน์ วงศ์ธงชยั (2555) ศึกษาเร่ืองปัจจยัดา้นการรับรู้ท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลย ี

Two-Dimensional Barcode หรือ Matrix Barcode ผลการศึกษาพบวา่ผูใ้ชง้านกลุ่ม GenerationYมี

ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการรับรู้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นดา้นความง่ายใน

การใชง้าน และความมีประโยชน์ความตอ้งการ และประสบการณ์ในอดีต ความสอดคลอ้งกบัคุณค่า 

ความสนุกในการใชง้าน ความไดเ้ปรียบเหนือเทคโนโลยีเดิม ตามล าดบัจากนอ้ยไปมาก ยิ่งไปกว่า

นั้นผูใ้ชง้านกลุ่ม Generation-Y มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการยอมรับโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมี

ความคิดเห็นดา้นการยนืยนัในเทคโนโลยแีละการใชง้านจริง ตามล าดบั ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัดา้น

การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับ และยิ่งไปกว่านั้น ปัจจยัดา้นการรับรู้มีผลกระทบต่อการ

ยอมรับเทคโนโลยีTwo-Dimensional Barcode หรือ Matrix Barcode ของผูใ้ชง้านกลุ่ม Generation-

Y โดยปัจจยัการรับรู้มีผลกระทบต่อการยอมรับในเทคโนโลยีTwo-Dimensional Barcode หรือ 

Matrix Barcode ของผูใ้ชง้านกลุ่ม Generation-Y ในดา้นความสอดคลอ้งกบัคุณค่าความตอ้งการ 

และประสบการณ์ในอดีต ดา้นความง่ายในการใชง้าน ดา้นความมีประโยชน์ และดา้นความสนุกใน

การใชง้าน ตามล าดบั ผูใ้ชง้านกลุ่ม Generation-Y ท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่อาชีพ และ

รายได้แตกต่างกันมีการรับรู้ในเทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติแตกต่างกัน อีกทั้ งผู ้ใช้งานกลุ่ม 

Generation-Y ท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่อาชีพ และรายได ้แตกต่างกนัมีการยอมรับ

เทคโนโลยเีทคโนโลยีTwo-Dimensional Barcode หรือ Matrix Barcode แตกต่างกนั 

กรแก้ว ตนัติเวชกุล (2551) ได้ศึกษาการพฒันาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มลัติมีเดีย เร่ือง

ค าศพัท์ภาษามลายูทอ้งถ่ินส าหรับกองทพัเรือไทย โดยได้ทดลองกบันักเรียนจ่าทหารเรือ พรรค

นาวิกโยธินโรงเรียนชุมพลทหารเรือ จ านวน 80 คน ผลการวิจยัพบว่า คุณภาพของหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์มลัติมีเดีย เร่ืองค าศพัท ์ภาษามลายทูอ้งถ่ินส าหรับกองทพัเรือไทย ทางดา้นเน้ือหา อยู่

ในเกณฑดี์มากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.54 ดา้นเทคนิคการผลิตส่ือ อยูใ่นเกณฑ์ดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.42 และมีความพึงพอใจต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์มลัติมีเดียในด้านเน้ือหา ดา้นภาพ ตวัอกัษร 

เสียง การใชง้าน และประโยชน์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.55 
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เดือนเพ็ญ ภานุรักษ์ (2553) ไดศึ้กษาการพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ในโครงการศูนย์

ทางไกลเพื่อการพฒันาการศึกษาและพฒันาชนบทในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ของครูโรงเรียน

ตน้แบบท่ีเขา้อบรม จ านวน 60คน แบ่งเป็น 2กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีเรียนด้วยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์

แบบภาพน่ิงและกลุ่มท่ี เ รียนด้วยหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์  แบบมัลติมี เ ดีย  พบว่า  หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีถูกพฒันาข้ึนมีคุณภาพท่ีเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด และมีประสิทธิภาพสูงกว่า

เกณฑ์ท่ีก าหนด ผูเ้ข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในระดับมากท่ีสุด และ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้ขา้อบรม พบวา่ กลุ่มท่ีเรียนดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมลัติมีเดีย

สูงกวา่กลุ่มท่ีเรียนดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แบบน่ิง อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 

ไกรพ เจริญโสภา (2554) สร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาการพิมพดิ์จิทลั เพื่อหาคุณภาพ

บทเรียนออนไลน์โดยผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหาและด้านการผลิตส่ือและการน าเสนอ และเพื่อหา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนจากหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์รวมถึงประเมินความพึงพอใจ

ต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผลการวิจัยคุณภาพด้านเน้ือหาของบทเรียนของหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉล่ีย 4.53 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.50 จดัอยูใ่นระดบัคุณภาพดี 

คุณภาพด้านการน าเสนอของบทเรียนของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีค่าเฉล่ีย 4.20 และมีค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั0.41 จดัอยู่ในระดบัคุณภาพดีคุณภาพแบบทดสอบของบทเรียนของ

หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์มีค่าเฉล่ีย 4.20 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั0.41 จดัอยใูนระดบั

คุณภาพดีส่วนผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พบว่ามี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และผลการ

ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ บทเรียนออนไลน์ของกลุ่มทดลองท่ีมีต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์

พบวา่ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก 

 



 

 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงาน 

4.1 รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

 จากการท่ีไดไ้ปปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ีโรงแรมบา้นวงัหลงัริเวอร์ไซด์ (Baan Wanglang 

Riverside) ท าให้ได้ทราบถึงปัญหาการให้ขอ้มูลหรือความล่าช้าในการให้บริการบางส่วนของ

แผนกส่วนหน้า ผูจ้ดัจึงไดน้ าความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้งานจริงมาประยุกต์ใช้ในการแกไ้ขปัญหา 

โดยรวบรวมขอ้มูลท่ีลูกคา้มกัจะถามบ่อย ๆ มาแปลงเป็นคิวอาร์โคด้ท าเป็นลกัษณะแบบบุ๊คเลท

เพื่อท่ีลูกคา้สามารถสแกนอ่านไดทุ้กท่ี ทุกเวลาไม่จ ากดั  

4.1.1 ขั้นตอนการท าคิวอาร์โค้ดบุ๊คเลท (QR Code Booklet) 

  4.1.1.1 การหาข้อมูลการท า QR Code Booklet  

 ผูจ้ดัท าไดท้  าการคน้ควา้หาขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตรวมถึงไดน้ าเอาขอ้มูลจากทางโรงแรมท่ี

มีอยู่แล้วมารวบรวมเข้ากับข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ข้อมูลท่ีได้มา เช่นข้อมูลห้องพกั เอ้าเล็ท

ร้านอาหารและบาร์ต่าง ๆ สถานท่ีท่องเท่ียวใกลเ้คียง และรายละเอียดต่างๆของทางโรงแรม โดยได้

น ามาเรียบเรียงให้เป็นขอ้ความท่ีกระชบั และเขา้ใจไดง่้าย เพราะจากประสบการณ์ท่ีเจอลูกคา้ถาม

นั้น ลูกคา้มกัจะอยากได้ค  าตอบท่ีท าความเขา้ใจได้ง่าย รายละเอียดไม่สับสนและใช้งานได้ง่าย

อย่างเช่น ผูจ้ดัได้เข้าไปหาข้อมูลจากทางเว็บไซต์ของไอคอนสยามและน ามาเรียบเรียงให้เป็น

ขอ้ความท่ีเข้าใจง่าย จากนั้นน าข้อมูลท่ีสรุปได้แล้วนั้นมาใส่ลงไปในตวับุ๊คเลท และผูจ้ดัได้น า

รูปภาพจากเว็บไซต์ของไอคอนสยามมาใส่และจดัวางให้สวยงาม ด้านการเดินทางนั้นผูจ้ดัได้

สอบถามขอ้มูลจากพนกังานท่ีปรึกษาและเดินไปสอบถามขอ้มูลท่ีท่าเรือวงัหลงัเม่ือไดข้อ้มูลแลว้ผู ้

จ ัดได้ให้ทางหัวหน้าแผนก และพนักงานท่ีปรึกษาได้ตรวจสอบข้อมูลและติชม ในด้านการ

ออกแบบตกแต่ง เน้ือหาขอ้มูลเรียบร้อย  
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4.1.1.2 การน าเอาข้อมูลมาจัดเรียงใน Microsoft Word  

   1. เลือกจดัวางหนา้กระดาษเป็นแนวตั้ง 

 
รูปที ่4.1 ขั้นตอนในการท า 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 

2. การแบ่งคร่ึง เลือก Page Design > Guides > Add Horizontal Rules 

Guide 

 
รูปที ่4.2 ขั้นตอนในการท า 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 
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3.ใส่รูปภาพและจดัใหเ้รียบร้อย 

 
รูปที ่4.3 ขั้นตอนในการท า 

ทีม่า : https://www.iconsiam.com/th/about_us 

4. วาดแถบทางดา้นมุมขวา และใส่ช่ือสถานท่ีกบัเลขหนา้ใหเ้รียบร้อย 

 
รูปที ่4.4 ขั้นตอนในการท า 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 
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5.ใส่รายละเอียดและจดัวางใหเ้รียบร้อย 

 
รูปที ่4.5 ขั้นตอนในการท า 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 

6. แผนท่ีและการเดินทางไปยงัไอคอนสยาม 

 
รูปที ่4.6 ขั้นตอนในการท า 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 
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4.1.1.2 ขั้นตอนการใช้โปรแกรม Microsoft Publisher 

   1. เปิดโปรแกรม 

 
รูปที ่4.7 ขั้นตอนในการท า 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 

2. เลือกแนวการจดัวาง 

 
รูปที ่4.8 ขั้นตอนในการท า 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 
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3. ใส่ขอ้มูลและตกแต่งใหส้วยงามและบนัทึกไฟลเ์ป็น PDF 

 
รูปที ่4.9 ขั้นตอนในการท า 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 

4.1.1.3 ขั้นตอนการสร้าง QR Code  

   1. เปิดหน้าโปรแกรม QR Code Generator และท าการสมคัรสมาชิก 

หลงัจากนั้นคลิกท่ี Create QR Code ตรงมุมขวาบน 

 
รูปที ่4.10 ขั้นตอนในการท า 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 
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2. เลือกประเภทของ QR Code  คลิกท่ีPDF 

 
รูปที ่4.11 ขั้นตอนในการท า 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 

   3. อพัโหลดไฟล ์

 
รูปที ่4.12 ขั้นตอนในการท า 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 
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4. เลือกรูปแบบของ QR Code ไดต้ามใจชอบหลงัจากนั้นดาวน์โหลดเป็น

ภาพ QR Code 

 
รูปที ่4.13 ขั้นตอนในการท า 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2563) 

4.2 สรุปข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 โครงงานบา้นวงัหลงั ริเวอร์ไซด์ คิวอาร์โคด้บุ๊คเลท (Baan Wanglang Riverside QR Code 

Booklet) เป็นการสรุปขอ้มูลเพื่ออธิบายผลจากการทดลองของผูจ้ดัท าท่ีไดร้วบรวมกลุ่มตวัอย่าง

แบบสอบถาม จ านวน 43 ตวัอยา่ง โดยใชแ้บสอบถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลแบบค่าร้อยละ 

 ตอนท่ี 2 เป็นการประเมินความพึงพอใจ ใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลแบบค่าเฉล่ีย 

 ตอนท่ี 3 เป็นค าถามปลายเปิดเพื่อสอบถามความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

ผลการวเิคราะห์ 

ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 12 27.90 
หญิง 31 72.10 
รวม 43 100 

 จากตาราง 4.1 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการท าโครงงานคร้ังน้ีคิดเป็นเพศ

ชายร้อยละ 27.90 และคิดเป็นเพศหญิงร้อยละ 72.10 
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ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
18 – 25 22 51.20 
26 - 35 19 44.20 
36 - 45 1 2.30 
46 - 55 - - 

56 ปีข้ึนไป 1 2.30 
รวม 43 100 

 จากตารางท่ี 4.2 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม เป็นผูท่ี้มีอายุระหว่าง 18 – 25ปี 

มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 51.20 รองลงมาคือผูท่ี้มีอายุระหวา่ง 26 – 35 คิดเป็นร้อยละ 44.20และ ผูท่ี้

อายรุะหวา่ง 36 – 45 และ 56 ปีข้ึนไป มีจ านวนเท่ากนัคือ ร้อยละ 2.30 

ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ธุรกิจส่วนตวั 7 16.30 
อาชีพอิสระ 9 20.90 

นกัเรียน/นกัศึกษา 16 37.20 
พนกังานบริษทั 10 23.30 

อ่ืน ๆ 1 2.30 
รวม 43 100 

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามน้ี เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา มากท่ีสุด

คิดเป็นร้อยละ 37.20 รองลงมาเป็นพนกังานบริษทั คิดเป็นร้อยละ 23.30 รองลงมาคืออาชีพอิสระ 

คิดเป็นร้อยละ 20.90 รองลงมาเป็นธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 16.30 และนอ้ยท่ีสุด อ่ืน ๆ คิดเป็น

ร้อยละ 2.30 
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ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งรู้จกัโรงแรมบา้นวงัหลงัจ าแนกตามช่องทาง 
ช่องทางใดที่ท าให้รู้จักโรงแรม จ านวน(คน) ร้อยละ 

เฟซบุก๊บา้นวงัหลงั 20 46.50 
เวบ็ไซตบ์า้นวงัหลงั 5 11.60 
คน้หาผา่นอินเตอร์เน็ต 6 14.00 

มีคนแนะน า 9 20.90 
เดินผา่นมาเจอ 3 7.00 

รวม 43 100 

 จากตารางท่ี 4.4 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามรู้จกัโรงแรมบา้นวงัหลงัจากเฟซบุ๊ก

บา้นวงัหลงัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.50 รองลงมาคือมีคนแนะน า คิดเป็นร้อยละ 20.90 รองลงมา

คือคน้หาผ่านอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 14.00 รองลงมาคือเวบ็ไซต์บา้นวงัหลงั คิดเป็นร้อยละ 

11.60 และนอ้ยท่ีสุดคือ เดินผา่นมาเจอ คิดเป็นร้อยละ 7.00 

ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามวธีิการเดินทางมาท่ีโรงแรม 

วธีิการเดินทางมาที่โรงแรม จ านวน(คน) ร้อยละ 
รถยนตส่์วนตวั 21 48.80 

แทก็ซ่ี 10 23.30 
เรือ 4 9.30 

BTS/MRT 8 18.60 
รวม 43 100 

 จากตารางท่ี 4.5 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามเดินทางมาโรงแรมโดย รถยนต์

ส่วนตวัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48.80 รองลงมาคือทางแท็กซ่ี คิดเป็นร้อยละ 23.30 รองลงมาคือ

ทางBTS/MRT คิดเป็นร้อยละ 18.60 และนอ้ยท่ีสุดคือทาง เรือ คิดเป็นร้อยละ 9.30 
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ตอนที ่2 การประเมินผลความพงึพอใจใน บ้านวงัหลงั ริเวอร์ไซด์ คิวอาร์โค้ดบุ๊คเลท 

 การวิเคราะห์ผลการส ารวจระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานโรงแรมบา้นวงั คิวอาร์

โคด้บุ๊คเลท (Baan Wanglang Riverside QR Code Booklet) ให้การวดัระดบัความพึงพอใจ 5 ระดบั

ตามแนวคิดของลิเคร์ท Likert, R. (1932)ไดจ้ดัล าดบัค่าเฉล่ียและช่วงคะแนน (ธานินทร์ ศิลป์จารุ

,2560) ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.21 –5.00 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 3.41 –4.20 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.61 –3.40 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.81 –2.60 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 –1.80 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 

ตารางที ่4.6 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจท่ีมีต่อ โครงงานบา้นวงัหลงั 
ริเวอร์ไซด ์คิวอาร์โคด้บุค๊เลท 

หัวข้อ ค่าเฉลีย่ S.D. ความพงึพอใจ 
ความสะดวกในการใช ้Booklet QR Code 4.70 0.46 มากท่ีสุด 
Booklet QR Code มีประโยชน์ส าหรับคุณ
มากนอ้ยแค่ไหน 

4.56 0.55 มากท่ีสุด 

เน้ือหามีความเพียงพอและเหมาะสม 4.53 0.55 มากท่ีสุด 
ประหยดัตน้ทุนในการด าเนินงาน 4.56 0.55 มากท่ีสุด 
เก็บรักษาง่าย ประหยดัพื้นท่ีใชส้อยใน
หอ้งพกั 

4.58 0.59 มากท่ีสุด 

ลดการสัมผสัเพื่อเล่ียงจาก Covid-19 4.70 0.51 มากท่ีสุด 
ใชไ้ดก้บัสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตทุกรุ่น 4.70 0.51 มากท่ีสุด 
อ่านไดไ้ม่จ  ากดัจ านวนคร้ัง 4.63 0.54 มากท่ีสุด 
สามารถพบเห็นคิวอาร์โคด้ไดใ้นหลายจุด
ของโรงแรม 

4.60 0.58 มากท่ีสุด 

รวม 4.62 0.54 มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 4.6 พบวา่กลุ่มตวัอย่าง ท่ีตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน บา้นวงัหลงัริ

เวอร์ไซด์ คิวอาร์โคด้บุ๊คเลทโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.62 หากพิจารณา 

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในทุกดา้น คือ  ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมาก

ท่ีสุดคือ ดา้นความสะดวกในการใช ้Booklet QR Code ดา้นการลดการสัมผสัเพื่อเล่ียงจากCovid-19 

มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.70 รองลงมาคือ การอ่านท่ีไม่จ  ากดัจ านวนคร้ัง มีค่าเฉล่ีย 4.63 รองลงมาคือ 

การพบเห็นในหลายจุดของโรงแรม มีค่าเฉล่ีย 4.60 รองลงมาคือ เก็บรักษาง่าย ประหยดัพื้นท่ีใช้

สอยในห้องพกั มีค่าเฉล่ีย 4.58 ส่วนด้านความมีประโยชน์และด้านการประหยดัต้นทุนในการ

ด าเนินงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ 4.56 และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ด้านความเพียงพอและ

เหมาะสมของเน้ือหามีค่าเฉล่ีย4.53 ................................................................................................ 

ตอนที ่3 ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 



 
 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา 

 5.1.1 สรุปผลการศึกษา 

 จากการปฏิบติัสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 17 สิงหาคม ถึง 4 ธันวาคม 2563 รวมระยะเวลา
ทั้งหมด 16 สัปดาห์ ในแผนกตอ้นรับ (Reception) ของโรงแรมบา้นวงัหลงัริเวอร์ไซด์ ผูจ้ดัท าได้
ปฏิบติังานและสังเกตปัญหาท่ีจะสามารถมาท าเป็นโครงงาน และศึกษาหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการท า
โครงงาน ท าใหผู้จ้ดัไดรั้บประสบการณ์และความรู้ในการปฏิบติังานในดา้นสถานการณ์ต่าง ๆ รวม
ไปถึงการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้จากการปฏิบติังานไดเ้ห็นถึงปัญหา จึงไดมี้การปรึกษากบัหวัหนา้
แผนกและพี่เล้ียงวา่ควรปรับปรุงบุ๊คเลทใหม่ให้เป็นปัจจุบนัและจะตอ้งสามารถตอบโจทยลู์กคา้ได้
ในเล่มเดียวด้วย เพราะจากการท่ีไดศึ้กษาปัญหามานั้น ทางแผนกค่อนขา้งจะท างานพร้อมกนัใน
หลาย ๆ ดา้น แลว้แต่ละช่วงการท างานนั้นจะมีพนกังานเพียง 1 คน ท าให้บางคร้ังไม่สามารถดูแล
ลูกคา้ไดท้นัเวลาจึงเกิดปัญหาตามมานั้นคือการร้องเรียน (Complain) เช่น ไม่ไดรั้บการดูแลไดท่ี้ดี
พอ การประสานงานค่อนขา้งชา้ เช่นลูกคา้ห้องพกัตอ้งการเมนูอาหารอยา่งแรกคือลูกคา้จะกดเบอร์ 
0 มาท่ีแผนกส่วนหนา้เพื่อขอเมนูอาหาร และทางแผนกจะตอ้งไปแจง้ให้ทางร้านอาหารทราบอีกที 
แต่ในบางเวลาท่ีมีลูกคา้จ านวนมาก ทางร้านอาหารก็ไม่สามารถมารับโทรศพัทข์องทางแผนกส่วน
หนา้ไดท้นัที จึงเกิดความล่าช้าในการประสานงาน เป็นตน้ ทางผูจ้ดัท าจึงไดป้รึกษากบัอาจารย ์ว่า
การท าคิวอาร์โค้ดเพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ กบัลูกค้า ซ่ึงก็ตอบโจทยข์องทางโรงแรมอีกด้วย เพราะ
สามารถลดตน้ทุนในการจดัท าเล่มและสามารถปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัไดต้ลอดเวลา ดงันั้น
จึงไดจ้ดัท าโครงงานบา้นวงัหลงัริเวอร์ไซด์ คิวอาร์โคด้บุ๊คเลทข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ลูกคา้
ไดรั้บขอ้มูลไดร้วดเร็วยิ่งข้ึน และเขา้ถึงง่ายเพียงแค่สแกนคิวอาร์โคด้ และยงัเป็นการลดการสัมผสั
ในช่วงโควดิ และยงัช่วยทางโรงแรมลดตน้ทุนในการจดัท าขอ้มูลท่ีเป็นรูปเล่ม ซ่ึงอาจฉีกขาด หรือ
ช ารุดแลว้จะตอ้งเปล่ียนใหม่ท าให้เปลืองงบประมาณ และยงัมีความทนัสมยัใหม่อีกดว้ย เพราะจาก
การศึกษาในรอบดา้นยงัไม่มีโรงแรมใกลเ้คียงใหข้อ้มูลแก่ลูกคา้แบบคิวอาร์โคด้ 
 จากผลการส ารวจการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อบ้านวงัหลังริเวอร์ไซด์ คิวอาร์
โคด้บุ๊คเลท พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 72.10 มีช่วงอายุ 18-25 ปี 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 51.20 และเป็นอาชีพนักเรียน/นกัศึกษา มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.20
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จกัโรงแรมบา้นวงัหลงัจากเฟซบุ๊ก จ  านวน 20 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 
46.50 ส่วนใหญ่เดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 48.80 และผูต้อบแบบสอบถามมี
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ความพึงพอใจต่อโครงงานบา้นวงัหลงัริเวอร์ไซด์ คิวอาร์โคด้บุ๊คเลท (Baan Wanglang Riverside 
QR Code Booklet) มีโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.62 

 5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาทีพ่บในโครงงาน 

  5.1.2.1 การรวบรวมข้อมูลท่ีใช้เวลานานเน่ืองจากมีข้อมูลเป็นจ านวนมากจึง
ค่อนขา้งใชเ้วลานาน 
  5.1.2.2 โปรแกรมท่ีน ามาใช้ บา้นวงัหลงั ริเวอร์ไซด์ คิวอาร์โคด้บุ๊คเลท เน่ืองจาก
ผูจ้ดัท าไม่มีความช านาญในการใชโ้ปรแกรม 
 
5.2 ข้อเสนอแนะการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 สรุปเน้ือหาส่วนท่ีส าคญัท่ีจะใส่ในบุ๊คเลท และให้ทางหัวหน้าแผนกและพี่เล้ียง

ตรวจสอบความเรียบร้อยของขอ้มูล 

 5.2.2 ศึกษาเรียนรู้วธีิการใชโ้ปรแกรมจากอินเตอร์เน็ต 
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ภาคผนวก 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
ภาพการปฏิบัติงาน 

 

  



 
 

 

การปฏิบัติงานภายในโรงแรมบ้านวงัหลงั ริเวอร์ไซด์ 

 

อาจารยท่ี์ปรึกษามาตรวจเยีย่ม 

 

 

ประจ าท่ีแผนกตอ้นรับวนัท่ีพนกังานทุกแผนกเขา้อบรม 

  



 
 

 

 
จดัหอ้งแฮบป้ีเบิร์ดเดยลู์กคา้ 

 

 
จดัหอ้งแฮบป้ีเบิร์ดเดยลู์กคา้ 

 

  



 
 

 

 
เตรียมสถานท่ีงานวนัเกิด 

 

 
ขดัหอ้งน ้า 

  



 
 

 

 
ซกัโซฟาหอ้งพกั 

 

 
โซฟาหอ้งริเวอร์ฟร้อน 

  



 
 

 

 
เช็ดกระจก 342บาร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างแบบสอบถามออนไลน์ 

 

  



 
 

 

แบบสอบถามความพงึพอใจบ้านวงัหลงั ริเวอร์ไซด์ คิวอาร์โค้ด บุ๊คเลท 

(Baan Wanglang Riverside QR Code Booklet) 

ของโรงแรม Baan Wanglang Riverside 

วตัถุประสงค์ : เพือ่วดัระดับความพงึพอใจของคิวอาร์โค้ดบุ๊คเลท 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(ใส่ เคร่ืองหมาย  ใน  หรือเติมขอ้ความท่ี
ตรงกบัขอ้มูลของท่าน) 

1. เพศ            ชาย                 หญิง 

2. อายุ     18-25 ปี   26-35 ปี 

    36-45 ปี   46-55 ปี 

     56 ปีข้ึนไป 

3. อาชีพ    นกัเรียน/นกัศึกษา  ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

    พนกังานบริษทั   ธุรกิจส่วนตวั 
     อาชีพอิสระ    อ่ืน ๆ......................... 

4. รู้จักโรงแรมบ้านวงัหลงัริเวอร์ไซด์ จากช่องทางใด  

 เฟซบุก๊ : บา้นวงัหลงัริเวอร์ไซด์ 

 เวบ็ไซด ์: บา้นวงัหลงัริเวอร์ไซด์ 

 คน้หาผา่นอินเตอร์เน็ต 

     มีคนแนะน า 

 เดินผา่นมาเจอ 

 อ่ืน ๆ(โปรดระบุ)....................... 
 5. เดินทางมาโรงแรมอย่างไร 
     รถยนตส่์วนตวั   แทก็ซ่ี 

     เรือ    BTS/MRT 

     อ่ืน ๆ...................... 



 
 

 

ตอนที ่2 ความพงึพอใจทีม่ีต่อทีม่ีต่อบ้านวงัหลงั ริเวอร์ไซด์ คิวอาร์โค้ดบุ๊คเลท(Baan Wanglang 
Riverside QR Code Booklet) 

     

ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม :  

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อบา้นวงั
หลงั ริเวอร์ไซด ์คิวอาร์โคด้บุ๊คเลท 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

1. ความสะดวกของ Booklet QR 
Code 

     

2. Booklet QR Code มีประโยชน์
ส าหรับคุณมากนอ้ยแค่ไหน 

     

3. เน้ือหามีความเพียงพอและ
เหมาะสม 

     

4. ประหยดัตน้ทุนในการด าเนินงาน      
5. เก็บรักษาง่าย ประหยดัพื้นท่ีใช้
สอยในหอ้งพกั 

     

6. ลดการสัมผสัเพื่อเล่ียงจาก Covid-
19 

     

7. ใชไ้ดก้บัสมาร์ทโฟนและแทบ็เล็ต
ทุกรุ่น 

     

8. อ่านไดไ้ม่จ  ากดัจ านวนคร้ัง      
9. สามารถพบเห็นคิวอาร์โคด้ไดใ้น
หลายจุดของโรงแรม ( เช่น หนา้ฟ
ร้อน ภายในลิฟท ์บอร์ดหนา้ลิฟท ์
เป็นตน้) 

     



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
บทความวชิาการ 

 

  



 
 

 

บ้านวงัหลงั ริเวอร์ไซด์ คิวอาร์โค้ดบุ๊คเลท 

(Baan Wanglang Riverside QR Code Booklet) 

นางสาวพรพรรณ  สุวรรณภา 

ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

E-mail : pornpan.suwa@gmail.com

บทคดัย่อ 

การจดัท าโครงงานสหกิจเร่ืองบา้นวงัหลงัริ
เวอร์ไซด์ คิวอาร์โค้ดบุ๊คเลท มีว ัตถุประสงค์เพื่อ
สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของโรงแรมได้ง่ายข้ึน 
รวมถึงเป็นการอพัเดทขอ้มูลให้ทนัสมยัไดต้ลอดเวลา 
และยังเป็นการประหยัดงบประมาณในการพิมพ์
เ ล่มบุ๊คเลท และท่ีส าคัญคือลดการสัมผัสเ พ่ือให้
ปลอดภยัจากเช้ือโควิด-19 ซ่ึงคิวอาร์โคด้บุ๊คเลทน้ีเป็น
การสร้างการประชาสัมพนัธ์รูปแบบใหม่ให้กับทาง
โรงแรม  

จากผลการส ารวจพบวา่การประเมินความพึง
พอใจของผูเ้ขา้พกัและพนกังานในโรงแรมท่ีมีต่อบา้น
วงัหลงัริเวอร์ไซด์ คิวอาร์โคด้บุ๊คเลท พบว่าส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 72.10 มี
ช่วงอาย ุ18-25 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 51.20 และ
เป็นอาชีพนกัเรียน/นักศึกษา มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
37.20 รู้จกัโรงแรมบา้นวงัหลงัจากเฟซบุ๊ก จ านวน 20 
คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 ส่วนใหญ่เดินทางมาโดย
รถยนต์ส่วนตวั จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 48.80
จากตารางค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความ
พึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานบา้นวงัหลงัริเวอร์ไซด์ คิวอาร์
โคด้บุ๊คเลท (Baan Wanglang Riverside QR Code 
Booklet) มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.62 

 

ค าส าคญั:  บุ๊คเลท / คิวอาร์โคด้ / ความสะดวกสบาย / 
เทคโนโลย ี

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  

  



 
 

 

ทีม่าของปัญหา 

เทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญในการด าเนิน
ชีวิตของคนเรา เ ป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะ เ ป็นการ
ติดต่อส่ือสารการติดต่อซ้ือขาย และการแลกเปล่ียน
สินคา้ สามารถกระท าไดโ้ดยไม่มีขอบเขตทั้งเร่ืองของ
เวลาและ สถานท่ี ซ่ึงเป็นท่ีน่าสนใจอยา่งหน่ึงท่ีคนไทย
ในปัจจุบนัหันมาให้ความส าคญักบัเทคโนโลยีเพราะ
สามารถท าให้ปรับตวัเขา้สู่ยุคสมยัท่ีทันเหตุการณ์อยู่
เสมอ และปริมาณการใช้เทคโนโลยีท่ีเพ่ิมข้ึนท าให้
จ านวนผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตมีความส าคญัมากพอส าหรับ
ภาคธุรกิจท่ีจะผลิตสารสนเทศรวมถึงการท าการตลาด
เพ่ือตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลท าให้เกิดการ
ขยายตวัของธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองมากมายบนอินเตอร์เน็ต 
ซ่ึงรวมถึงการขยายตัวของข้อมูลหรือเน้ือหาดิจิทัล
ต่างๆ  

จากขอ้มูลท่ีไดก้ล่าวมานั้นมีความสอดคลอ้ง
กับการท่ีผูจ้ ัดท าได้เขา้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ 
โรงแรมวงัหลงั ริเวอร์ไซด(์Baan Wanglang Riverside) 
ซ่ึงผูจ้ ัดท านั้ นได้เข้าไปปฏิบัติหน้าท่ีในหลายแผนก
แผนกหลกัคือแผนกส่วนหน้าและแผนกแม่บ้าน ซ่ึง
ผูจ้ ัดท าพบว่าบุ๊คเลท (Booklet) ของทางโรงแรมมี
สภาพท่ีเก่าและไม่มีการอพัเดทขอ้มูล เม่ือลูกคา้ท่ีโทร
มาสอบถามเส้นทางการเดินทางไปท่องเ ท่ียวใน
สถานท่ีใกลเ้คียง หรือบางคร้ังก็โทรมาขอเมนูอาหาร 
จึงเกิดความล่าชา้ในการใหบ้ริการลูกคา้ท่ีเขา้มาพกัรวม
ไปถึงลูกคา้ท่านอ่ืนท่ีมารอรับบริการ นอกจากน้ีในช่วง
ท่ีปฏิบติัสหกิจศึกษาก็มีสถานการณ์โควิด-19 ซ่ึงมีการ
งดเวน้การสัมผัสส่ิงของ จึงท าให้ผู ้จัดท าคิดแก้ไข
ปัญหาน้ีโดยการจดัท าบุ๊คเลทไวใ้นรูปแบบท่ีเป็นQR 
Codeเพื่ อรวบรวมข้อมูลต่ าง  ๆของทุกแผนกใน
โรงแรมไว ้ไม่ว่าจะเป็นการแจง้ค่าเสียหายในห้องพกั 
การเดินทาง ไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวใกล้ๆโรงแรม 
เมนูอาหาร ราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมตามเอา้เล็ทต่าง ๆ 
(Outlet) และเบอร์โทรฉุกเฉินต่างๆ ซ่ึงบางอยา่งจะไม่

มีในเว็บไซต์ของทางโรงแรม และยงัเป็นการช่วยลด
การสัมผสัส่ิงของ และสะดวกต่อการใชง้านของลูกคา้ 
ซ่ึงเป็นการช่วยประหยดัเวลาการท างานของพนกังาน
ในแต่ละช่วงการท างาน อีกทั้งยงัเป็นการช่วยประหยดั
งบประมาณในการพิมพเ์ล่มบุ๊คเลทใหก้บัทางโรงแรม  

ขอบเขตด้านข้อมูล 

เ ค ร่ือ ง มือ ท่ี ใช้ เ พื่ อ ให้ผ ลิตภัณฑ์บรร จุ
ว ัตถุประสงค์ คือการท าการค้นคว้าหาข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ตโดยมีการน าโปรแกรม Microsoft office 
โปรแกรม Microsoft publisher โปรแกรม QR Code 
Generator รวมถึงการสอบถามพนักงานพ่ีเล้ียง และ
เจา้ของโรงแรม  

วตัถุประสงค์ของโครงาน 

 1.เพื่อสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลของโรงแรม 

 2. เพ่ือเป็นการอพัเดทขอ้มูลท่ีทนัสมยัให้กบั

โรงแรมไดต้ลอดเวลา 

 3. เพื่อเป็นการประหยดังบประมาณในการ

พิมพเ์ล่มบุ๊คเลท 

 4. เพ่ือลดการสัมผสัและปลอดภยัจากเช้ือโค

วดิ-19 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากโครงงาน 

 1. ลูกคา้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลของโรงแรมได้
สะดวกยิง่ข้ึน 

 2. ลูกค้าได้รับทราบขอ้มูลด้านต่าง ๆ ของ

โรงแรมท่ีเป็นปัจจุบนัตลอดเวลา 

 3. โรงแรมสามารถประหยดังบประมาณใน

การพิมพบุ์๊คเลท 

 4. ลูกค้าและพนักงานในโรงแรมปลอดภัย

จากเช้ือโควดิ-19 

 

 



 
 

 

วธีิด าเนินการ 

1. เปิดโปรแกรม 

2. เลือกจดัวางหนา้กระดาษเป็นแนวตั้ง 

3. การแบ่งคร่ึง เลือก Page Design > Guides 

> Add Horizontal Rules Guide 

4. ใส่รูปภาพและจดัใหเ้รียบร้อย 

ใส่รายละเอียดและจดัวางใหเ้รียบร้อย 

5. เซฟไฟลเ์ป็น PDF 

ขั้นตอนการสร้าง QR Code  

1.  เปิดหนา้โปรแกรม QR Code Generator 

และท าการสมัครสมาชิก หลังจากนั้ นคลิกท่ี Create 

QR Code ตรงมุมขวาบน 

2. เลือกประเภทของ QR Code  คลิกท่ีPDF 

3. อพัโหลดไฟล ์

4. เลือกรูปแบบของ QR Code ได้ตามใจ

ชอบหลงัจากนั้นดาวน์โหลดเป็นภาพ QR Code 

สรุปผลโครงงาน 

จากการปฏิบัติสหกิจศึกษาตั้ งแต่วนัท่ี 17 
สิงหาคม ถึง 4 ธันวาคม 2563 รวมระยะเวลาทั้งหมด 
16 สปัดาห์ ในแผนกตอ้นรับ (Reception) ของโรงแรม
บา้นวงัหลงัริเวอร์ไซด ์ผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังานและสงัเกต
ปัญหาท่ีจะสามารถมาท าเป็นโครงงาน และศึกษาหา
ข้อมูลเพ่ิมเติมในการท าโครงงาน ท าให้ผูจ้ ัดได้รับ
ประสบการณ์และความรู้ในการปฏิบัติงานในด้าน
สถานการณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงการแกไ้ขปัญหาเฉพาะ
หน้าจากการปฏิบัติงานได้เห็นถึงปัญหา จึงได้มีการ
ปรึกษากับหัวหน้าแผนกและพ่ีเล้ียงว่าควรปรับปรุง
บุ๊คเลทใหม่ให้เป็นปัจจุบันและจะตอ้งสามารถตอบ
โจทย์ลูกค้าได้ในเล่มเดียวด้วย เพราะจากการท่ีได้
ศึกษาปัญหามานั้น ทางแผนกค่อนขา้งจะท างานพร้อม
กนัในหลาย ๆ ดา้น แลว้แต่ละช่วงการท างานนั้นจะมี
พนักงานเพียง 1 คน ท าให้บางคร้ังไม่สามารถดูแล
ลูกค้าได้ทันเวลาจึง เกิดปัญหาตามมานั้ นคือการ

ร้องเรียน (Complain) เช่น ไม่ไดรั้บการดูแลไดท่ี้ดีพอ 
การประสานงานค่อนขา้งชา้ เช่นลูกคา้ห้องพกัตอ้งการ
เมนูอาหาร อยา่งแรกคือลูกคา้จะกดเบอร์ 0 มาท่ีแผนก
ส่วนหน้าเพ่ือขอเมนูอาหาร และทางแผนกจะตอ้งไป
แจ้งให้ทางร้านอาหารทราบอีกที แต่ในบางเวลาท่ีมี
ลูกคา้จ านวนมาก ทางร้านอาหารก็ไม่สามารถมารับ
โทรศพัทข์องทางแผนกส่วนหนา้ไดท้นัที จึงเกิดความ
ล่าช้าในการประสานงาน เป็นต้น ทางผูจ้ ัดท าจึงได้
ปรึกษากบัอาจารย ์ว่าการท าคิวอาร์โคด้เพ่ือให้ขอ้มูล
ต่าง ๆ กบัลูกคา้ ซ่ึงก็ตอบโจทยข์องทางโรงแรมอีกดว้ย 
เพราะสามารถลดตน้ทุนในการจดัท าเล่มและสามารถ
ปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัไดต้ลอดเวลา  ดงันั้นจึง
ได้จัดท าโครงงานบ้านวังหลังริเวอร์ไซด์ คิวอาร์
โคด้บุ๊คเลทข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บ
ขอ้มูลไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน และเขา้ถึงง่ายเพียงแค่สแกนคิว
อาร์โค้ด และยงัเป็นการลดการสัมผสัในช่วงโควิด 
และยงัช่วยทางโรงแรมลดตน้ทุนในการจดัท าขอ้มูลท่ี
เป็นรูปเล่ม ซ่ึงอาจฉีกขาด หรือช ารุดแลว้จะตอ้งเปล่ียน
ใหม่ท าให้ เปลืองงบประมาณ และยัง มีความทัน
สมยัใหม่อีกดว้ย เพราะจากการศึกษาในรอบดา้นยงัไม่
มีโรงแรมใกลเ้คียงใหข้อ้มูลแก่ลูกคา้แบบคิวอาร์โคด้ 
 จากผลการส ารวจการประเมินความพึงพอใจ
ท่ีมีต่อบา้นวงัหลงัริเวอร์ไซด ์คิวอาร์โคด้บุ๊คเลท พบวา่
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
72.10 มีช่วงอายุ 18-25 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
51.20 และเป็นอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 37.20 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จกั
โรงแรมบา้นวงัหลงัจากเฟซบุ๊ก จ านวน 20 คน คิดเป็น
ค่าร้อยละ 46.50 ส่วนใหญ่เดินทางมาโดยรถยนต์
ส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 48.80 และผูต้อบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจต่อโครงงานบา้นวงัหลงัริเวอร์ไซด์ คิว
อาร์โคด้บุ๊คเลท (Baan Wanglang Riverside QR Code 
Booklet) มีโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.62 

 



 
 

 

ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน 

 เ น่ื อ งจ ากทางโรงแรม มีหลาย เอ้า เ ล็ท 
เพราะฉะนั้นทางโรงแรมสามารถน าเมนูของตามเอา้
เลท็นั้น ไปแปลงเป็นคิวอาร์โคด้ได ้เพ่ือสะดวกต่อการ
บริการ และไม่เป็นการเสียเวลาท่ีลูกคา้บางทีตอ้งรอขอ
เมนูในวนัท่ีลูกคา้ แต่ลูกคา้สามารถแสกนคิวอาร์โคด้
เพ่ือดูเมนูระหวา่งรอพนกังานมารับออเดอร์ไดเ้ลย และ
ทางโรงแรมยงัประหยดัตน้ทุนในการรวมเล่มเมนูไป
อีกทางหน่ึงดว้ย 
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