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  บทที ่1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ ทอดตวัอยู่ริมฝ่ังตะวนัออกของแม่นํ้ าเจา้พระยา เป็นส่วนหน่ึง

ของโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยโ์ครงการใหญ่ภายใตช่ื้อ "เจา้พระยา เอสเตท" โดยโรงแรมคา

เพลลา กรุงเทพ จะให้บริการห้องพกัในรูปแบบวิลล่าและห้องสวีททั้งส้ิน 101 ห้อง ซ่ึงทุกห้องมี

ทิวทศัน์ท่ีสวยงามของแม่นํ้ าเจา้พระยา สมบูรณ์แบบดว้ยเอกลกัษณ์ของเครือโรงแรมคาเพลลา ซ่ึง

ได้รับการโหวตให้เป็นแบรนด์โรงแรมยอดเยี่ยมอนัดับ 5 ของโลกจากผูอ่้านนิตยสาร Travel + 

Leisure ในการประกาศรางวลั World's Best Awards ประจาํปี 2560 เม่ือเร็วๆ น้ี จุดเด่นของโรงแรม

คาเพลลา กรุงเทพ คือการร่วมมือกบั เมาโร โคลาเกรโค เชฟช่ือดงัชาวอาร์เจนตินา ซ่ึงเป็นเชฟชาว

อาร์เจนตินาเพียงคนเดียวในโลกท่ีไดรั้บมิชลินสตาร์ระดบั 2 ดาว โดยเชฟโคลาเกรโคจะเป็นผูว้าง

คอนเซ็ปส์ร้านอาหารซิคเนเจอร์ของโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ โดยมีจุดมุ่งหมายถ่ายทอด

วฒันธรรมไทยและอิทธิพลของวฒันธรรมไทยท่ีมีต่อการทาํอาหารของเขา โดยนําเสนอผ่าน

ร้านอาหารแห่งน้ี 

โรงแรมประกอบด้วยฝ่าย แผนก Executive Office , แผนก Finance / แผนก IT ,  แผนก 

Purchasing , แผนก Sales and Marketing , แผนก Events / Catering , แผนก Reservations , แผนก 

Human Resources , แผนก Engineering , แผนก Loss Prevention , แผนก Front Office , แผนก 

Housekeeping , แผนก Spa & Wellness , แผนก Food and beverage , แผนก Culinary 

 ดว้ยจาํนวนพนกังานท่ีมีจาํนวนมาก ทาํให้ตอ้งมีระบบในการตรวจสอบการเขา้งาน และ

เลิกงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยระบบเดิมใชเ้คร่ืองสแกนน้ิวมือ เพื่อบนัทึกเวลาเขา้งาน และเลิกงาน 

ซ่ึงพบว่าปัญหาเก่ียวกบัลายน้ิวมือหลายคนสแกนไม่ได ้ทาํให้โรงแรมตอ้งการให้มีการพฒันาและ 

เพิ่มประสิทธิภาพการบนัทึกการเขา้ออกของพนกังาน โดยใชบ้ตัรไมโครชิพ  ในไมโครชิพจะโคด้

เฉพาะของพนกังานแต่ละคน   ทาํใหล้ดการเกิดความผดิพลาดในการเก็บขอ้มูลและง่ายต่อการจดจาํ

โค้ดของพนักงาน  และยงัเป็นระบบมากข้ึน ดังนั้ นผูจ้ ัดทาํโครงงานสหกิจศึกษา จึงเลือกทาํ

โครงงานสหกิจศึกษเร่ือง การออกแบบและพฒันาบตัรพนกังานของโรงแรมคาเพลล่า ซ่ึงจะช่วยให้

ฝ่ายทรัพยากรมนุษยส์ามารถคน้หา และเก็บขอ้มูลการมาทาํงานของพนกังานไดอ้ยา่งแม่นยาํ และ

บตัรยงัสะทอ้นภาพลกัษณ์ของโรงแรมใหมี้ความเหมาะสมและความสวยงาม    
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื่อใหพ้นกังานมีบตัรไวส้าํหรับบนัทึกเวลาเขา้ออกงาน 

1.2.2 เพื่อใหบ้ตัรสามารถเกบ็ขอ้มูลของพนกังานในโรงแรม  

              1.2.3 เพื่อทาํใหแ้ผนกทรัพยากรมนุษยส์ามารถทาํงานไดง่้ายข้ึน 

1.2.4 เพื่อทาํใหภ้าพลกัษณ์ของโรงแรมมีมาตรฐานแบบลกัซ์ชูร่ี  

 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา พฒันาระบบการสแกนเวลาเขา้และออกทาํงาน จากเคร่ืองสแกน

ลายน้ิวมือเป็นบตัรไมโครชิพ 

1.3.2 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี  ศึกษาจากแผนก ทรัพยากรมนุษย ์ของโรงแรมคาเพลล่า 

1.3.3 ขอบเขตดา้นผูใ้ห้ขอ้มูล ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีแผนก ทรัพยากรมนุษย ์, แผนก วิศวกรรม , 

แผนก IT ของโรงแรมคาเพลล่า 

1.3.4 ขอบเขตดา้นเวลา ตั้งแต่วนัท่ี 17 สิงหาคม ถึง วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2563 

 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 ทาํใหฝ่้ายทรัพยากรมนุษยมี์บตัรพนกังานท่ีสามารถเกบ็ขอ้มูลของพนกังานไดถู้กตอ้ง

แม่นยาํ และสะทอ้นภาพลกัษณ์ท่ีดีของโรงแรม 

1.4.2 ทาํใหลู้กคา้ผูม้าใชบ้ริการในโรงแรมสามารถทราบช่ือและแผนกของพนกังาน 

1.4.3 ทาํใหง่้ายต่อการสแกนเวลาเขา้และออกจากการทาํงาน 



บทที ่2 

ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง การออกแบบและการพฒันาบตัรพนกังานของโรงแรม 

คาเพลล่า มีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

2.1 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 

              2.1.1 ความหมายของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)  

2.1.2 ประโยชน์ของระบบการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 

2.1.3 กระบวนการของการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) 

 

2.1 กระบวนการคดิเชิงออกแบบ (Design Thinking) 

              2.1.1 ความหมายของกระบวนการคดิเชิงออกแบบ (Design Thinking)  

จิตร์ทศัน์ ฝักเจริญผล (2559) ไดใ้หค้วามหมายของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ  

(Design Thinking) คือ กระบวนการคิดเพื่อแกไ้ขปัญหาหรือโจทยใ์หถู้กจุด ตลอดจนพฒันาแนวคิด

ใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือโจทย์ท่ีตั้ งไว ้เพื่อท่ีจะหาวิถีทางท่ีดีท่ีสุดและเหมาะสมท่ีสุด การ

แกปั้ญหาบนพื้นฐานกระบวนการน้ีจะเนน้ยดึไปท่ีหลกัของผูใ้ช/้ผูบ้ริโภค (User-centered) เป็นหลกั 

โดยมีเจตนาในการสร้างผลลพัธ์ในอนาคตท่ีเป็นรูปธรรม เพื่อให้ตอบโจทยต์ลอดจนแกปั้ญหาได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงเกิดนวตักรรมใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์อีกดว้ย 

สําหรับการบริหารองค์กรเองนั้น การประยุกต์เอารูปแบบกระบวนการของการคิดเชิง

ออกแบบ (Design Thinking Process) มาใชอ้าจทาํให้เรารู้จกัคิดวิเคราะห์ในปัญหาท่ีเกิดข้ึนมากข้ึน 

รู้อยา่งถ่ีถว้น ถ่องแท ้ละเอียด ซ่ึงบางคร้ังทาํใหเ้ราอาจรู้ถึงปัญหาท่ีแทจ้ริงท่ีซ่อนอยูไ่ดก้็เป็นได ้นัน่

ทาํใหเ้ราจบัจุดปัญหาไดถู้ก และมีวิธีการในการแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นลาํดบั มีการคิดวิเคราะห์วิธีแกไ้ข

อย่างถ่ีถว้น และรอบดา้น นั่นทาํให้เราสามารถมองวิธีการแกปั้ญหาต่างๆ ไดร้อบมุม หลากหลาย

มุมมอง และทาํให้สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน หรือไม่ก็สามารถหาทางแก้

อ่ืนสาํรองไดท้นัท่วงทีหากทางแกท่ี้เลือกไม่ประสบผลสาํเร็จ เพราะเราไดล้องมองทุกมุมมาแลว้ 

นอกจากนั้นกระบวนการของการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) ยงัก่อให้เกิดการคิด

แบบสร้างสรรคใ์นรูปแบบใหม่ๆ ท่ีจะนาํมาคิดวิเคราะห์แกปั้ญหา พยายามหาหนทางท่ีมากกวา่ส่ิงท่ี

ตนเองคุน้เคย ตลอดจนสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ข้ึนไดเ้ช่นกนั ซ่ึงก็รวมถึงนวตักรรมท่ีเก่ียวกบัการ

บริหารองคก์รไดด้ว้ยเช่นกนั 
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2.1.2 ประโยชน์ของระบบการคดิเชิงออกแบบ (Design Thinking) 

ศศิมา สุขสวา่ง (2560) ไดก้ล่าววา่ประโยชน์ของการออกแบบนวตักรรมมีดงัน้ี 

ฝึกกระบวนการแกไ้ขปัญหาตลอดจนหาทางออกท่ีเป็นลาํดบัขั้นตอน : ปกติเราอาจจะมีการ

หาทางแกปั้ญหาแบบสะเปะสะปะ ไม่มีการหาสาเหตุ หรือไม่มีการมองรอบดา้น กระบวนการน้ีจะ

ทาํใหเ้รามองอยา่งรอบคอบและละเอียดมากข้ึน ทาํใหเ้ราเขา้ใจปัญหาไดอ้ยา่งถ่องแท ้และแกไ้ขได้

ตรงจุด 

1. มีทางเลือกท่ีหลากหลาย : การคิดบนพื้นฐานขอ้มูลท่ีมีหลากหลาย จนถึงพยายามคิดหา

วิถีทางหรือแชร์ไอเดียท่ีดีออกมาหลากหลายรูปแบบ ทาํใหม้องเห็นอะไรรอบดา้น และมีตวัเลือกท่ีดี

ท่ีสุด ก่อนนาํไปใชแ้กปั้ญหาจริง หรือนาํไปปฎิบติัจริง 

2. มีตวัเลือกท่ีดีท่ีสุด เหมาะสมท่ีสุด : เม่ือมีตวัเลือกหลากหลายก็จะรู้จกัคิดวิเคราะห์ และ

การคิดวิเคราะห์น้ีทาํใหส้ามารถเลือกทางเลือกท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุดได ้มีประสิทธิภาพมากกวา่ 

3. ฝึกความคิดสร้างสรรค ์: การแชร์ไอเดีย ไปจนถึงระดมความคิด จะทาํให้สมองฝึกคิด

หลากหลายรูปแบบ หลากหลายวิธีการ หลากหลายมุมมอง และทาํให้รู้จกัหาวิธีแปลกใหม่ ซ่ึงเป็น

พื้นฐานในการฝึกความคิดสร้างสรรคท่ี์ดี ท่ีเป็นพื้นฐานในการแกปั้ญหา จนถึงการบริหารจดัการ 

4. เกิดกระบวนการใหม่ตลอดจนนวตักรรมใหม่ : มีการคิดมากมายหลากหลายรูปแบบ 

ตลอดจนแชร์ไอเดียดีๆมากมาย สามารถพยายามฝึกคิดจะทาํใหค้น้พบวิธีใหม่ๆเสมอ 

5. มีแผนสํารองในการแก้ปัญหา : การคิดท่ีหลากหลายวิธีนอกจากจะทาํให้สามารถ

วิเคราะห์เลือกวิธีท่ีดีท่ีสุดได้แล้วยงัเพิ่มตัวเลือกสํารองไปในตัวโดยผ่านกระบวนการลําดับ

ความสาํคญัเรียบร้อยแลว้ ทาํใหส้ามารถเลือกใชแ้กปั้ญหาไดท้นัท่วงทีหากวิธีการท่ีเลือกไม่ประสบ

ความสาํเร็จ 

6. องคก์รมีการทาํงานอยา่งเป็นระบบ : เม่ือบุคลากรถูกฝึกใหคิ้ดอยา่งเป็นระบบแบบแผน

ควรปลูกฝังระบบการทาํงานท่ีดี ทาํใหส่้งผลต่อองคก์รมีการทาํงานอยา่งเป็นระบบ และทาํงานไดมี้

ประสิทธิภาพมากข้ึนและเพิ่มศกัยภาพใหก้บับุคลากรและองคก์รไปในตวั 
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2.1.3 กระบวนการของการคดิเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) 

 Design Council (2560) ไดอ้ธิบายกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 5 ขั้นดงัน้ี 

1.Empathize – เขา้ใจปัญหา 

ขั้ นแรกต้องทําความเข้าใจกับปัญหาให้เข้าใจในทุกมุมมอง ตลอดจนเข้าใจผู ้ใช้

กลุ่มเป้าหมาย หรือเขา้ใจในส่ิงท่ีตอ้งการแกไ้ขเพื่อหาหนทางท่ีดีท่ีสุดให้ได ้การเขา้ใจคาํถามเร่ิม

ดว้ยการตั้งคาํถาม สร้างสมมติฐาน กระตุน้ให้เกิดการใชค้วามคิดท่ีนาํไปสู่ความคิดสร้างสรรคท่ี์ดี 

จนวิเคราะห์ปัญหาใหค้รบถว้น เพื่อหาแนวทางท่ีชดัเจน การเขา้ใจในปัญหาอยา่งถูกตอ้งจะนาํไปสู่

การแกปั้ญหาท่ีตรงประเดน็และไดผ้ลลพัธ์ท่ียอดเยีย่ม 

              2.Define – กาํหนดปัญหาใหช้ดัเจน 

เม่ือรู้ถึงข้อมูลปัญหาท่ีชัดเจน จนวิเคราะห์ครบถ้วนให้นําข้อมูลทั้ งหมดมาวิเคราะห์

เพื่อท่ีจะคดักรองให้เป็นปัญหาท่ีแทจ้ริง กาํหนดหรือบ่งช้ีปัญหาอยา่งชดัเจน เพื่อท่ีจะเป็นแนวทาง

ในการปฎิบติัการต่อไป  

3.Ideate – ระดมความคิด 

การระดมความคิดคือการนาํเสนอแนวความคิดจนถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหาในรูปแบบ

ต่างๆ อยา่งไม่จาํกดั ควรระดมความคิดในหลากหลายมุมมอง หลากหลายวิธีการออกมาใหม้ากท่ีสุด 

เพื่อท่ีจะเป็นขอ้มูลในการท่ีนาํไปประเมินผลเพื่อสรุปเป็นความคิดท่ีดีท่ีสุดสาํหรับการแกไ้ขปัญหา 

ซ่ึงอาจไม่จาํเป็นตอ้งเกิดจากความคิดเดียวหรือเลือกความคิดเดียว แต่เป็นการรวมความคิดให้

ออกมาเป็นแนวทางสุดทา้ยท่ีชดัเจนได ้การระดมความคิดน้ียงัช่วยใหม้องปัญหาไดล้ะเอียด และยงั

หาวิธีการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งรอบคอบ 

             4.Prototype – สร้างตน้แบบท่ีเลือก 

การออกแบบผลิตภณัฑห์รือนวตักรรมขั้น Prototype คือการสร้างตน้แบบเพื่อทดสอบจริง

ก่อนท่ีจะนาํไปผลิตจริงสาํหรับในดา้นอ่ืนๆ คือการลงมือปฎิบติัจริงตามแนวทางท่ีไดเ้ลือกแลว้ และ

สร้างตน้แบบของปฎิบติัการท่ีตอ้งการจะนาํไปใชจ้ริง 

              5.Test – ทดสอบ 

ทดลองนําข้อสรุปท่ีจะนําไปใช้จริงมาปฎิบัติก่อน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ และ

ประเมินผล จึงเอาปัญหาหรือขอ้ดีขอ้เสียท่ีเกิดข้ึนเพื่อนาํมาปรับปรุงแกไ้ข ก่อนนาํไปใชจ้ริงอีกคร้ัง 



บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

3.1 ช่ือและสถานประกอบการ 

Capella Bangkok Hotel 

ท่ีอยู ่300/2 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์: 02-098-3888 

Website : https://www.capellahotels.com/en/capella-bangkok?utm_source=google-

local&utm_medium=organic 

E-Mail : info.bangkok@capellahotels.com 

 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีโรงแรม คาเพลล่า 

 

รูปท่ี 3.2 โรงแรมคาเพลล่า 

https://www.capellahotels.com/en/capella-bangkok?utm_source=google-local&utm_medium=organic
https://www.capellahotels.com/en/capella-bangkok?utm_source=google-local&utm_medium=organic
mailto:info.bangkok@capellahotels.com
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วสัิยทศัน์ (Vision) 

เรามีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างไลฟ์สไตลก์ารพกัอาศยัริมนํ้ าท่ีตอบสนองทุกโจทยค์วามตอ้งการ และได้

สัมผสัประสบการณ์การพกัอาศยัท่ีหาไม่ไดท่ี้ใดในเอเชีย โดยคงไวซ่ึ้งการออกแบบท่ีหรูหรา และ

การใหบ้ริการท่ีเหนือความคาดหมายใหก้บันกัเดินทางทัว่โลก 

 

ภารกจิ (Mission) 

1. พฒันาความรู้และความสามารถอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

2. พฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพบตัรพนกังาน 

3. สร้างและพฒันาความสมัพนัธ์กบัพทัธมิตรและคู่แข่ง 

 

ค่านิยมองค์กร (Values) 

       1.โฮสตท่ี์สมบูรณ์แบบ 

              2. การสร้างความสมัพนัธ์ 

       3. ใส่ใจในรายละเอียด 

       4. พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

       5. ทูตคาเปลลา 

 

ขอบเขตธุรกจิ (Scope) 

1. รักษาความเป็นมาตรฐานของโรงในแบบลกัซ์ชูร่ี 

2. บริการลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง 

3. บริการอยา่งเหนือความคาดหมาย 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภณัฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 

 สร้างไลฟ์สไตล์การพกัอาศยัริมนํ้ าท่ีตอบสนองทุกโจทยค์วามตอ้งการ และได้สัมผสั

ประสบการณ์การพกัอาศยัท่ีหาไม่ไดท่ี้ใดในเอเชีย โดยคงไวซ่ึ้งการออกแบบท่ีหรูหรา และการ

ใหบ้ริการท่ีเหนือความคาดหมายใหก้บันกัเดินทางทัว่โลก 
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สถานทีก่ารบริการภายในโรงแรม 

 

1.หอ้งพระนคร 

รูปท่ี 3.3 หอ้งพระนคร 

 

2. หอ้งทีเร้าจ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.4 หอ้งทีเร้าจ ์
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3. หอ้งสเตล่า 

  

รูปท่ี 3.5 หอ้งสเตล่า 

4. หอ้งอาหารโคท 

 

รูปท่ี 3.6 หอ้งอาหารโคท 
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5. หอ้งบอลรูม 

 

รูปท่ี 3.7 หอ้งบอลรูม 

6.สปา 

 

รูปท่ี 3.8 สปา 
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3.3 รูปแบบองค์กร 

รูปท่ี 3.9  รูปแบบโครงสร้างองคก์ร 

 

3.4 ตําแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมายมีดงัน้ี นกัศึกษาปฎิบติังานในตาํแหน่งผูช่้วยพนกังานฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย ์

- จดัทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

- จดัทาํแบบฟอร์มข่าวสารภายในโรงแรม 

- จดัทาํบตัรพนกังาน 

- จดัทาํเอกสารการสมคัรงานและนดัสมัภาษณ์งาน 

 

3.5 ช่ือตําแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

1. Mr.Warunyou Markpol          ตาํแหน่ง Director of Human Resources  

2. Mr.Panasarn Thusaranon       ตาํแหน่ง Asst. Director of Human Resources 

3. Mrs.Aphinya Phormmunee    ตาํแหน่ง Training and Coordinator of Human Resources 

 

3.6 ระยะเวลาในการปฏบิัตงิาน 

 ในการปฏิบติังานนกัศึกษาโครงการสหกิจไดใ้ชเ้วลาในการปฏิบติังานนบัตั้งแต่วนัท่ี 17 

สิงหาคม 2563 ถึง วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2563 เป็นระยะเวลา 16 สปัดาห์ 
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3.7 ขั้นตอนและวธีิการดําเนินงาน 

 1. วางแผนเลือกหวัขอ้โครงงานสหกิจศึกษา โดยพิจารณาจากงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากพี่

เล้ียง โดยเลือกหวัขอ้ การออกแบบบตัรพนกังานเพื่อใชใ้นการสแกนเวลาเขา้และออกในการทาํงาน

 2. รวบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ สงัเกต สอบถามผูท่ี้เช่ียวชาญ และทาํการจดัทาํเอกสาร 

และการออกแบบบตัรพนกังานท่ีเหมาะสม และสะทอ้นอตัลกัษณ์ของโรงแรม 

 3. หาวิธีแกไ้ขปัญหาปรึกษาและรับคาํแนะนาํในการเขียนโครงงานส่งอาจารยท่ี์ปรึกษา

และพนกังานท่ีปรึกษา 

 4. ดาํเนินการออกแบบบตัรพนกังาน 

 5. สรุปผลโครงงาน ติดตามและขอ้เสนอแนะของโครงงาน 

 

ตารางที ่3.1 แสดงระยะเวลาในการดําเนินงานของโครงงาน 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
2563 

กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

1. กาํหนดโครงเร่ือง     

2. เกบ็รวบรวมขอ้มูล     

3. คน้หาวิธีแกไ้ขปัญหา     

4. ดาํเนินการแกไ้ขปัญหา     

5. สรุปผลโครงงาน     

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

- คอมพิวเตอร์ 

- เคร่ืองปร้ินทเ์ตอร์ 

- เคร่ืองปร้ินทบ์ตัร 

- เคร่ืองมืออุปกรณ์สาํนกังาน 

- สมุดบนัทึก 

- กระดาษ A4 

- ปากกา 

- บตัรไมโครชิพ 



บทที ่4 

ผลการปฏบิัตงิานตามโครงงาน 

 

โครงงานสหกิจศึกษาในเร่ืองการออกแบบและพฒันาบตัรพนกังานของโรงแรมคาเพลล่า  ซ่ึง

เกิดจากวิธีการบนัทึกโดยสแกนลายน้ิวมือมีปัญหา บนัทึกไม่ไดจึ้งเปล่ียนระบบมาเป็น การ์ดฝ่ังไมโครชิพ

ทั้ งน้ีเพื่อให้การ์ดมีความสวยงามและสะทอ้นภาพลกัษณ์แบบลกัซ์ชูร่ีจึงตอ้งมีการออกแบบดังมี

ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

 

4.1 รายละเอยีดขั้นตอนการออกแบบบัตรพนักงาน 

ขั้นตอนการออกแบบบตัรพนกังาน 

1. การออกแบบบตัรพนกังานจะมี 2 ดา้น ดา้นหนา้จะประกอบไปดว้ย ช่ือพนกังาน รหสั

พนกังาน ตาํแหน่งของพนกังาน รูปพนกังาน และโลโกข้องโรงแรม ดา้นหลงัจะเป็นคาํอธิบายใน

การใชบ้ตัรและท่ีอยูข่องโรงแรมซ่ึงการออกแบบจะมีดงัน้ี 

               

รูปท่ี 4.1 โปรแกรมท่ีใชท้าํบตัรพนกังาน 

                    

 

 

 

 

หนา้โปรแกรมท่ีใชใ้นการ

ทาํบตัรพนกังาน 
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2. เม่ือเปิดโปรแกรมข้ึนมาจะเป็นหน้าการออกออกแบบบตัรพนักงานทั้งดา้นหน้าและ

ด้านหลงัให้เร่ิมจากดา้นหน้าของบตัรโดยการใส่โลโก้ของโรงแรมตามด้วย ช่ือพนักงาน รหัส

พนกังาน ตาํแหน่งพนกังาน รูปพนกังานดงัภาพ 

รูปท่ี 4.2 หนา้เร่ิมตน้ของโปรแกรมออกแบบและปร้ินทบ์ตัรพนกังาน 

 

                                                  รูปท่ี 4.3 ขั้นตอนการใส่โลโกข้องโรงแรม 
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                                                       รูปท่ี 4.4 โลโกโ้รงแรม 

 

                                             รูปท่ี 4.5 การใส่ช่ือพนกังาน 

 

โลโกโ้รงแรม 
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                                                    รูปท่ี 4.6 ใส่รหสัพนกังาน 

                                                            รูปท่ี 4.7 ตาํแหน่งพนกังาน 
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รูปท่ี 4.8 บตัรพนกังานก่อนใส่รูป 

 

 

 

3. ในการใส่ภาพพนกังานจะตอ้งตดัภาพพื้นหลงัออกของพนกังานออกเพื่อใหไ้ดบ้ตัรท่ี

สวยงามและเป็นเอกลกัษณ์ 

 

รูปท่ี 4.9 รูปพนกังานท่ียงัไม่ไดต้ดัภาพพื้นหลงั 
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รูปท่ี 4.10 รูปท่ีตดัภาพพื้นหลงัออกแลว้ 

 

 

 

4. เม่ือตัดภาพพื้นหลังออกแล้วสามารถใส่รูปภาพได้เลยโดยจะตัดภาพแค่คร่ึงตัวของ

พนกังานเพื่อความเรียบร้อยของบตัร 

                                  รูปท่ี 4.11 ตดัรูปพนกังานเพื่อใหเ้ป็นระเบียบและสวยงาม 
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                                  รูปท่ี 4.12 เสร็จส้ินการออกแบบบตัรพนกังานดา้นหนา้ 

 

 

 

5.  บตัรดา้นหลงัจะเป็นคาํอธิบายเก่ียวกบัการใชบ้ตัรและท่ีอยุ่ของโรงแรม โดยจะเป็นไฟล์

รูปภาพอยูแ่ลว้ สามารถใส่รูปไดเ้ลย 

                                      รูปท่ี 4.13 ใส่รูปและคาํอธิบายการใชบ้ตัร 
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          รูปท่ี 4.14 บตัรพนกังานท่ีสมบูรณ์ 

 

ขั้นตอนการปร้ินทบ์ตัรพนกังาน 

1. ก่อนการเร่ิมปฏิบติังาน ผูป้ฏิบติังานตอ้งมีการตรวจสอบสภาพเคร่ืองปร้ินทก่์อนท่ีใชง้าน

ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้าน เช่น บตัรไมโครชิพ สวิทซ์ปิด – เปิด  ถาดรองบตัรพนกังาน  จาํนวน

ฟิลม์ท่ีใชใ้นการปร้ินทว์า่ใกลจ้ะหมดแลว้หรือไม่ 

2. ก่อนท่ีจะทาํการปร้ินบัตรพนักงานจะตอ้งจัดหน้าการ์ดท่ีจะปร้ินท์ทั้ งด้านหน้าและ

ดา้นหลงับตัร 

                                          รูปท่ี 4.15 การจดัหนา้บตัรพนกังาน 

 

รูปพนกังาน 

ตาํแหน่งพนกังาน 

รหสัพนกังาน 

ช่ือพนกังาน 
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3. เม่ือใส่ทุกอย่างเสร็จแลว้ ถึงขั้นตอนการปร้ินท ์ ในการปร้ินทต์อ้งไปตั้งค่าความคมชดั

และความเขม้ของสี ถา้ไม่ตั้งค่าก่อนปร้ินท ์สีจะไม่เหมือนกบัในภาพท่ีแสดง 

                                                  รูปท่ี 4.16 รูปบตัรท่ีไม่ไดต้ั้งค่าสี 

 

รูปท่ี 4.17 การตั้งค่าสี 
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4. เม่ือปร้ินทอ์อกมาแลว้ บตัรพนกังานจะเป็นดัง่ในรูปเป็นอนัเสร็จส้ินขั้นตอนการทาํบตัรพนกังาน 

 

รูปท่ี 4.18 บตัรพนกังาน 

 

 สํารวจความสูญเปล่าในการปร้ินท์บัตรพนักงาน 

ในขั้นตอนการปร้ินทบ์ตัรพนกังานนั้นทาํให ้พบวา่ 

1) การรอคอยของเคร่ืองปร้ินท ์: ในระหวา่งการปร้ินทน์ั้นจะเกิดช่วงเวลาการรอคอยการ 

ปร้ินทเ์พราะตอ้งใชฟิ้ลม์ในการเคลือบบตัรพนกังาน 

2) บตัรเป็นรอย : ในการปร้ินทอ์าจจะเกิดโอกาสท่ีบตัรเป็นรอยขีด ซ่ึงจะทาํใหบ้ตัรท่ี 

ปร้ินทอ์อกมาเกิดความเสียหายทาํให้รูปภาพท่ีปร้ินทอ์อกมาไม่สวยงามและไม่สามารถให้บตัรกบั

พนกังานได ้ 

 

 แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1) ระหว่างการรอคอยการปร้ินท์บัตรพนักงาน : ในการปร้ินทบ์ตัรพนกังานเม่ือสั่งปร้ินท์

แลว้ระบบจะจาํภาพท่ีสั่งปร้ินทท์าํให้สามารถทาํบตัรพนกังานของคนใหม่ไดใ้นระหว่างท่ีบตัรใบ

แรกยงัคงปร้ินทอ์ยูไ่ด ้
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2) บัตรมีรอยสีปนเป้ือน: ในการทาํบตัรพนกังานถา้ใส่สีมากเกินไปอาจทาํให้สีเกิดความ

ผดิเพี้ยนเน่ืองจากเกินขีดจาํกดัของเคร่ืองปร้ินทบ์ตัรพนกังาน 

 

รูปท่ี 4.19 บตัรท่ีใส่สีมากเกินไป 

จากการแกไ้ขการปรับลดขั้นตอนความสูญเปล่าแลว้พบว่า สามารถปร้ินทบ์ตัรพนักงาน

ไดม้ากข้ึนและเร็วข้ึน และจากการเปล่ียนการออกแบบและสีของบตัร ทาํให้ไม่เกิดความผิดเพี้ยน

ของสี และไม่เกินขีดจาํกดัของเคร่ืองปร้ินท ์บตัรท่ีมีไมโครชิพไม่เกิดความสูญเสียส้ินเปลืองบตัรทาํ

ใหส้ามารถจาํกดัขอบเขตในการปร้ินทบ์ตัรพนกังานได ้

 

4.3 สรุปและประเมินผล 

            สรุปผลการประเมินหลังจากออกแบบบัตรแล้วพบว่า บรรลุวตัถุประสงค์ในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของบตัรพนักงาน เน่ืองจากบตัรมีความเป็นเอกลกัษณ์และสวยงาม ง่ายต่อการใช้ 

เพียงแค่แตะบตัร และยงัสามารถลดปัญหาในการสแกนเวลาเขา้ออกของพนักงานได ้พนักงาน

แผนกทรัพยากรมนุษยส์ามารถทาํงานไดง่้ายข้ึน บตัรสะทอ้นภาพลกัษณ์ของโรงแรมมีมาตรฐาน

แบบลกัซ์ชูร่ี 



บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 หลังจากที่ได้มีการดําเนินงาน  โดยนาํหลกัการพฒันาและออกแบบบตัรพนักงาน 

สามารถบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวโ้ดยผูจ้ดัทาํสังเกตจากเวลาเขา้กบัเวลาออกของพนกังานใน

โรงแรมและสังเกตจากการแต่งกายของพนกังานท่ีนาํบตัรพนกังานมาติดไวเ้พื่อเป็นเอกลกัษณ์ของ

โรงแรมซ่ึงผลสรุปมีดงัน้ี 

1. พนกังานทุกคนสามารถสแกนเวลาเขา้และเวลาออกไดแ้ละไม่เกิดปัญหาใดๆ 

2. สามารถเกบ็ขอ้มูลของพนกัไดส้ะดวกและเป็นระบบข้ึน 

3. พนกังานฝ่ายทรัพยากรมนุษยท์าํงานไดง่้ายข้ึน 

4. ภาพลกัษณ์ของโรงแรมดีข้ึนแขกสามารถรู้ช่ือพนกังานและตาํแหน่งของพนกังานได ้

 

5.1.2 ข้อจํากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

1. ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งอาศยัความละเอียด ความรอบคอบในการออกแบบและปร้ินทบ์ตัร

พนกังาน 

 2. ผูป้ฏิบติังานไม่มีความชาํนาญในเร่ืองการออกแบบและเคร่ืองปร้ินทบ์ตัรและบตัรไมโครชิพ 

3. การปร้ินทบ์ตัรพนกังานไม่เป็นไปตามตอ้งการเน่ืองจากการปรับค่าความเขม้ของสี 

 

5.1.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางแก่ผู้อ่ืน 

1. ตอ้งคิดวิธีการท่ีไม่ทาํให้สูญเสียเงินหรือตอ้งประหยดัค่าใชจ่้ายให้มากท่ีสุด โดยจะตอ้ง

เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 

2. จัดทาํคู่มือในการใช้งานเคร่ืองปร้ินท์บตัรพนักงานเพื่อท่ีหากมีพนักงานใหม่เขา้มา

ทาํงานจะไดส้ามารถศึกษาขอ้มูลได ้

3. ตรวจสอบการตั้งค่าในการปร้ินทแ์ละตรวจสอบช่ือ ตาํแหน่ง รูปภาพ ของพนกังานให้ดี

เพื่อไม่ใหเ้กิดความผดิพลาดในการปร้ินท ์
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1. ไดป้ระสบการณ์จากการทาํงานเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบติังานจริง โดยไดเ้รียนรู้

ระบบต่างๆไดพ้ฒันาตนเองในดา้นต่างๆมากข้ึน 

2. ฝึกทกัษะการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นและฝึกความอดทน 

3. ไดรั้บความรู้ท่ีใหม่ ๆ จากบุคลากรภายในโรงแรมเพื่อนาํไปพฒันาและแกไ้ขการทาํงาน

ในอนาคต 

4. ทาํให้ผูป้ฏิบติัไดฝึ้กความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี การเป็นคนตรงต่อเวลาและการแกไ้ข

ปัญหาเฉพาะหนา้ไดม้ากยิง่ข้ึน ทาํใหมี้แรงผลกัดนัในการทาํงานมากข้ึน 

 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1. ในการปฏิบติังานมีเอกสารใชเ้ป็นจาํนวนมากและมีเคร่ืองมือหลายอยา่งท่ีเราไม่ชาํนาญ 

เช่น เคร่ืองปร้ินท์เอกสารต่าง ๆ ดงันั้นเวลาเราใชง้านจะตอ้งสอบถามจากพนักงานหรือหัวหน้า

แผนก 

2. ในการทาํงานไม่ไดป้ฏิบติัแค่ฝ่ายทรัพยากรมนุษยเ์ท่านั้น แต่บางคร้ังกจ็ะตอ้งทาํงานของ

แผนกอ่ืนดว้ย เช่น แผนกจดัเล้ียง ดงันั้นจะตอ้งศึกษาเรียนรู้ ซ่ึงอาจจะทาํใหเ้กิดการสับสนไดเ้พราะ

มีกระบวนการการทาํงานท่ีไม่เหมือนกนั 

 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

1. ตอ้งศึกษาขอ้มูลการทาํงานเก่ียวกบัเคร่ืองปร้ินท์เอกสารให้เขา้ใจ หากไม่เขา้ใจก็ตอ้ง

สอบถามจากพนกังานหรือหัวหนา้แผนก ควรตอ้งระมดัระวงัให้มากเพราะตอ้งใส่รหัสเฉพาะของ

แต่ละแผนก 

 2. ควรหาความรู้เก่ียวกบัโรงแรมก่อนท่ีจะเขา้ไปปฏิบติังาน เป็นการแสดงความตั้งใจและ

ใส่ใจในการทาํงานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะไปปฏิบติังานจริง 
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การออกแบบและการพฒันาบัตรพนักงานของโรงแรม คาเพลล่า 

Design and Development Employee card of Capella Hotel 

สุรดิษ ต่อสุทธ์ิกนก  
ภาควชิาการจดัการทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 

Email: bookzerr_@hotmail. com  

บทคดัย่อ    

วตัถุประสงคข์องการศึกษาคร้ังน้ี  1) เพ่ือให้

พนักงานมีบตัรไวส้ําหรับบนัทึกเวลาเขา้ออกงาน 2) 

เ พ่ือให้บัตรสามารถเก็บข้อมูลของพนักงานใน

โรงแรม 3) เพ่ือทาํให้แผนกทรัพยากรมนุษยส์ามารถ

ทาํงานไดง่้ายข้ึน 4) เพ่ือทาํใหภ้าพลกัษณ์ของโรงแรม

มีมาตรฐานแบบลักซ์ชูร่ี ปัญหาเกิดจากการสแกน

ลายน้ิวมือเพ่ือการเขา้ออกงานแบบเดิมมีปัญหา ดงันั้น

จึงมีการออกแบบบตัรพนกังานโดยใชบ้ตัรไมโครชิพ 

โดยมีขั้นตอนในการออกแบบคือ 1) ร่างออกแบบบตัร  

2) เสนอผูบ้ริหาร 3) ปรังปรุงแกไ้ข 4) นาํไปทดลองใช้

หลังจากออกแบบเสร็จแล้วนําไปให้พนักงานใช้ 

พบว่าพนักงานมีความพึงพอใจ สะทอ้นภาพลกัษณ์

ของโรงแรมท่ีมีมาตรฐานลกัซ์ชูร่ี บตัรสามารถเก็บ

บนัทึกขอ้มูลไดถู้กตอ้งครบถว้น 

 

คาํสําคญั : พฒันาและออกแบบบัตรพนักงาน / บัตร

พนักงาน / มาตรฐานแบบลกัซูร่ี 

 

Abstract 

The objectives of this study were: 1) To allow 

employees to use a card for clock in and clock out; 2) 

To save or record employee’s information; 3) To 

provide human resource department more efficiency. 

4) To create a luxury standard and good reputation of 

the hotel. Due to issues with previous scanning of 

employee’s card, the hotel created a microchip card to 

solve the problem. By creating this new microchip 

card, there were several steps to follow: 1) Draft an 

outline of the card; 2) Present the draft to the board of 

directors; 3) Review and revise; 4) Test the card. After 

employees tested and used this card, they were all 

satisfied with it, which can reflect the luxury standard 

of the hotel. 

Keywords: Microchip/ Employee card/ Luxury 

standard 

 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1. เพ่ือให้พนักงานมีบตัรไวส้ําหรับบนัทึก

เวลาเขา้ออกงาน 

2 .  เ พ่ือให้บัตรสามารถเก็บข้อ มูลข อง

พนกังานในโรงแรม  

3. เพ่ือทาํให้แผนกทรัพยากรมนุษยส์ามารถ

ทาํงานไดง่้ายข้ึน 

4.  เ พ่ือทําให้ภาพลักษณ์ของโรงแรมมี

มาตรฐานแบบลกัซ์ชูร่ี  

 

 

ขอบเขตของโครงการ 
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1. ขอบเขตด้านเน้ือหา พัฒนาระบบการ

สแกนเวลาเข้าและออกทํางาน จากเคร่ืองสแกน

ลายน้ิวมือเป็นบตัรไมโครชิพ 

2.  ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี  ศึกษาจากแผนก 

ทรัพยากรมนุษย ์ของโรงแรมคาเพลล่า 

3. ขอบเขตดา้นผูใ้ห้ขอ้มูล ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ี

แผนก ทรัพยากรมนุษย ์, แผนก วิศวกรรม , แผนก IT 

ของโรงแรมคาเพลล่า 

4. ขอบเขตดา้นเวลา ตั้งแต่วนัท่ี 17 สิงหาคม 

ถึง วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2563 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. ทาํใหฝ่้ายทรัพยากรมนุษยมี์บตัรพนกังาน

ท่ีสามารถเก็บขอ้มูลของพนักงานไดถู้กตอ้งแม่นยาํ 

และสะทอ้นภาพลกัษณ์ท่ีดีของโรงแรม 

2.  ทําให้ลูกค้าผู ้มาใช้บริการในโรงแรม

สามารถทราบช่ือและแผนกของพนกังาน 

3. ทาํให้ง่ายต่อการสแกนเวลาเขา้และออก

จากการทาํงาน 

 

ขั้นตอนและวธีิการดาํเนินงาน 

1. วางแผนเลือกหวัขอ้โครงงานสหกิจศึกษา 

โดยพิจารณาจากงานท่ีได้รับมอบหมายจากพ่ีเล้ียง 

โดยเลือกหัวขอ้ การออกแบบบตัรพนกังานเพ่ือใชใ้น

การสแกนเวลาเขา้และออกในการทาํงาน  

2. รวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ สังเกต 

สอบถามผูท่ี้เช่ียวชาญ และทาํการจดัทาํเอกสาร และ

ก า ร อ อ ก แ บ บ บัต ร พ นัก ง า น ท่ี เ ห ม า ะ ส ม  แ ล ะ

สะทอ้นอตัลกัษณ์ของโรงแรม 

3 .  ห า วิ ธี แ ก้ไ ข ปั ญ ห า ป รึ ก ษ า แ ล ะ รั บ

คาํแนะนาํในการเขียนโครงงานส่งอาจารยท่ี์ปรึกษา

และพนกังานท่ีปรึกษา 

4. ดาํเนินการออกแบบบตัรพนกังาน 

5.สรุปผลโครงงานติดตามและขอ้เสนอแนะ

ของโครงงาน 

 

ผลการปฏิบัตงิานตามโครงการ 

โครงงานสหกิจศึกษาในเร่ืองการออกแบบ

และพฒันาบัตรพนักงานของโรงแรมคาเพลล่า  ทาง

โรงแรมไดม้อบหมายใหฝ่้ายทรัพยากรมนุษยพ์ฒันาการ

สแกนเวลาเขา้และออกของพนักงานจากวิธีการบนัทึก

โดยสแกนลายน้ิวมือมีปัญหา บนัทึกไม่ไดจึ้งเปล่ียนระบบ

มาเป็น การ์ดฝ่ังไมโครชิพทั้ งน้ี เพ่ือให้การ์ดมีความ

สวยงามและสะทอ้นภาพลกัษณ์แบบลกัซ์ชูร่ีจึงตอ้งมี

การออกแบบดงัมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

 

สรุปผลโครงงาน 

หลังจากที่ ไ ด้มีการดํา เ นินงาน  โดยนํา

หลกัการพฒันาและออกแบบบตัรพนักงาน สามารถ

บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวโ้ดยผูจ้ดัทาํสังเกตจาก

เวลาเข้ากับเวลาออกของพนักงานในโรงแรมและ

สัง เกตจากการแต่งกายของพนักงานท่ีนําบัตร

พนักงานมาติดไวเ้พ่ือเป็นเอกลกัษณ์ของโรงแรมซ่ึง

ผลสรุปมีดงัน้ี 

1. พนักงานทุกคนสามารถสแกนเวลาเขา้

และเวลาออกไดแ้ละไม่เกิดปัญหาใดๆ 

2. สามารถเก็บข้อมูลของพนักได้สะดวก

และเป็นระบบข้ึน 

3. พนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษยท์าํงานได้

ง่ายข้ึน 

4. ภาพลกัษณ์ของโรงแรมดีข้ึนแขกสามารถ

รู้ช่ือพนกังานและตาํแหน่งของพนกังานได 

 

ข้อจํากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

1. ผูป้ฏิบัติงานจะต้องอาศัยความละเอียด 

ความรอบคอบในการออกแบบและปร้ินท์บัตร

พนกังาน 
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 2. ผูป้ฏิบัติงานไม่มีความชาํนาญในเร่ืองการ

ออกแบบและเคร่ืองปร้ินทบ์ตัรและบตัรไมโครชิพ 

3. การปร้ินท์บัตรพนักงานไม่เป็นไปตาม

ตอ้งการเน่ืองจากการปรับค่าความเขม้ของสี 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางแก่ผู้อ่ืน 

1. ตอ้งคิดวิธีการท่ีไม่ทาํให้สูญเสียเงินหรือ

ตอ้งประหยดัค่าใช้จ่ายให้มากท่ีสุด โดยจะตอ้งเกิด

ประโยชน์มากท่ีสุด 

2. จดัทาํคู่มือในการใชง้านเคร่ืองปร้ินท์บตัร

พนกังานเพ่ือท่ีหากมีพนกังานใหม่เขา้มาทาํงานจะได้

สามารถศึกษาขอ้มูลได ้

3. ตรวจสอบการตั้ งค่าในการปร้ินท์และ

ตรวจสอบช่ือ ตาํแหน่ง รูปภาพ ของพนกังานใหดี้เพ่ือ

ไม่ใหเ้กิดความผดิพลาดในการปร้ินท ์

 

สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

      ข้อดขีองการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

1. ได้ประสบการณ์จากการทาํงานเพ่ือใช้

เป็นแนวทางการปฏิบติังานจริง โดยไดเ้รียนรู้ระบบ

ต่าง ๆไดพ้ฒันาตนเองในดา้นต่างๆมากข้ึน 

2. ฝึกทกัษะการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นและฝึก

ความอดทน 

3. ไดรั้บความรู้ท่ีใหม่ ๆ จากบุคลากรภายใน

โรงแรมเพ่ือนําไปพัฒนาและแก้ไขการทํางานใน

อนาคต 

4. ทาํให้ผูป้ฏิบติัไดฝึ้กความรับผิดชอบต่อ

หน้าท่ี การเป็นคนตรงต่อเวลาและการแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้าไดม้ากยิ่งข้ึน ทาํให้มีแรงผลกัดนัในการ

ทาํงานมากข้ึน 

 

ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

1. ในการปฏิบติังานมีเอกสารใชเ้ป็นจาํนวน

มากและมีเคร่ืองมือหลายอย่างท่ีเราไม่ชาํนาญ เช่น 

เคร่ืองปร้ินท์เอกสารต่าง ๆ ดังนั้ นเวลาเราใช้งาน

จะตอ้งสอบถามจากพนกังานหรือหวัหนา้แผนก 

2 .  ใ น ก า ร ทํา ง า น ไ ม่ ไ ด้ป ฏิ บั ติ แ ค่ ฝ่ า ย

ทรัพยากรมนุษยเ์ท่านั้น แต่บางคร้ังก็จะตอ้งทาํงาน

ของแผนกอ่ืนดว้ย เช่น แผนกจัดเล้ียง ดงันั้นจะตอ้ง

ศึกษาเรียนรู้ ซ่ึงอาจจะทาํใหเ้กิดการสับสนไดเ้พราะมี

กระบวนการการทาํงานท่ีไม่เหมือนกนั 
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ท้ายสุดน้ี  ผู ้จัดทําขอขอบคุณทุกท่านท่ีมี

ส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและคําแนะนําท่ีดีทําให้

ร า ย ง า น ฉ บับ น้ี เ ส ร็ จ อ ย่ า ง ส ม บู ร ณ์ แ บ บ ห า ก มี

ขอ้ผดิพลาดแต่อยา่งใดผูจ้ดัทาํตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 
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ภาคผนวก ข 

ข้อมูลไวนิล 
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                   คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการจดัการทัว่ไป 

 

บทคดัย่อ 

     วตัถุประสงคข์องการศึกษาคร้ังน้ี  1) เพื่อใหพ้นกังานมีบตัรไว้

สาํหรับบนัทึกเวลาเขา้ออกงาน 2) เพื่อใหบ้ตัรสามารถเกบ็ขอ้มูล

ของพนกังานในโรงแรม 3) เพื่อทาํใหแ้ผนกทรัพยากรมนุษย์

สามารถทาํงานไดง่้ายข้ึน 4) เพื่อทาํใหภ้าพลกัษณ์ของโรงแรมมี

มาตรฐานแบบลกัซ์ชูร่ีปัญหาเกิดจากการสแกนลายน้ิวมือเพื่อการ

เขา้ออกงานแบบเดิมมีปัญหา ดงันั้นจึงมีการออกแบบบตัร

พนกังานโดยใชบ้ตัรไมโครชิพ โดยมีขั้นตอนในการออกแบบคือ 

1) ร่างออกแบบบตัร 2) เสนอผูบ้ริหาร 3) ปรังปรุงแกไ้ข 4) นาํไป

ทดลองใชห้ลงัจากออกแบบเสร็จแลว้นาํไปใหพ้นกังานใช ้พบวา่

พนกังานมีความพึงพอใจ สะทอ้นภาพลกัษณ์ของโรงแรมท่ีมี

มาตรฐานลกัซ์ชูร่ี บตัรสามารถเกบ็บนัทึกขอ้มูลไดถู้กตอ้ง

ครบถว้น 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ                

1. ทาํให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษยมี์บตัรพนักงานท่ีสามารถ

เก็บขอ้มูลของพนกังานไดถู้กตอ้งแม่นยาํ และสะทอ้นภาพลกัษณ์

ท่ีดีของโรงแรม 

2. ทาํให้ลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการในโรงแรมสามารถทราบช่ือ

และแผนกของพนกังาน 

3. ทาํใหง่้ายต่อการสแกนเวลาเขา้และออกจากการทาํงาน 
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ภาคผนวก ค 

ภาพระหว่างปฏิบัตงิาน 
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รูปท่ี 1 โปรแกรมท่ีใชท้าํบตัรพนกังาน 

 
 

รูปท่ี 2 หนา้เร่ิมตน้ของโปรแกรมออกแบบและปร้ินทบ์ตัรพนกังาน 

หนา้โปรแกรมท่ีใชใ้นการ

ทาํบตัรพนกังาน 
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                                                  รูปท่ี 3 ขั้นตอนการใส่โลโกข้องโรงแรม 

                                                       รูปท่ี 4 โลโกโ้รงแรม 
โลโกโ้รงแรม 
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                                             รูปท่ี 5 การใส่ช่ือพนกังาน 

                                         รูปท่ี 6 ใส่รหสัพนกังาน 
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                                                            รูปท่ี 7 ตาํแหน่งพนกังาน 

 รูปท่ี 8 บตัรพนกังานก่อนใส่รูป 
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รูปท่ี 9 รูปพนกังานท่ียงัไม่ไดต้ดัภาพพื้นหลงั 

 

รูปท่ี 10 รูปท่ีตดัภาพพื้นหลงัออกแลว้ 
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รูปท่ี 11 ตดัรูปพนกังานเพื่อใหเ้ป็นระเบียบและสวยงาม 

 

                                  รูปท่ี 12 เสร็จส้ินการออกแบบบตัรพนกังานดา้นหนา้ 
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รูปท่ี 13 ใส่รูปและคาํอธิบายการใชบ้ตัร 

 

รูปท่ี 14 บตัรพนกังานท่ีสมบูรณ์ 

 
 

                                     

 

รูปพนกังาน 
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      รูปท่ี 15 การจดัหนา้บตัรพนกังาน 
 

 

รูปท่ี 16 การตั้งค่าสี 
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รูปท่ี 17 บตัรพนกังาน 

 

รูปท่ี 18 การมาตรวจเยีย่มของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
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ประวตัผู้ิจดัทาํ 
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สาขาวชิา : การจดัการทัว่ไป 

ที่อยู่ : หมู่บา้นร่มไทร์การ์เดน้วิลล์ ถนนบางบอน3 เขตบางแค แขวงบางแค กรุงเทพมหานคร 
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E-Mail : bookzerr_@hotmail.com 
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