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บทคัดย่อ 

 โครงงานการพฒันาระบบการรับฝากพสัดุของพนักงานต้อนรับส่วนหน้ามีวตัถุประสงค์

เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการจดัเก็บและบนัทึกขอ้มูลการรับฝากพสัดุของพนักงานต้อนรับส่วนหนา้  

2) น าเทคโนโลยี QR-Code มาพฒันาระบบการจดัเก็บขอ้มูล การรับฝากพสัดุของพนกังานต้อนรับ

ส่วนหน้า จากการพัฒนาระบบการรับฝากพัสดุ ท าให้พนักงานต้อนรับส่วนหน้าสามารถลด

ขอ้ผิดพลาดในการท างานเก่ียวกับการจดัเก็บขอ้มูลและการรับฝากพสัดุ และสามารถเขา้ถึงขอ้มูล

การรับฝากพสัดุของแผนกตอ้นรับส่วนหนา้ไดง่้าย และรวดเร็วยิ่งข้ึน 

 จากการวิเคราะห์กลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้งานระบบการรับฝากพสัดุ จ านวน 13 คน พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยเป็น

ประชากรเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 61.54 อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

46.15 อยู่ในส่วนงานพนักงานยกกระเป๋ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.85 ของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 

ด้านความพึงพอใจผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด ที่

ค่าเฉล่ีย 4.44 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.63 ผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจเร่ืองการจัดเก็บ 

/ บนัทึกขอ้มูล และดา้นการเขา้ถึงขอ้มูลมากที่สุด รองลงมาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจด้าน

ภาพรวมการใช้งานในระดับมาก โดยไม่มีผูต้อบแบบสอบถามให้คะแนนระดับความพึงพอใจต ่า

กว่าระดบัมากเลยในทุกประเด็น 

 

ค าส าคัญ : ระบบการจดัเก็บขอ้มูล เทคโนโลยี QR-Code การรับฝากพสัดุ
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ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการปฏิบตัิงานในอนาคต เก่ียวกับการปฏิบตัิงานต าแหน่ง 
Front Office Trainee ณ โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพ สามารถน าความรู้ที่ได้ใปใช้ในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตโดยได้รับความร่วมมือจาก โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพ ได้สอน  
ไดเ้รียนรู้งาน และปัญหาที่พบในการท างานในแผนกต่าง ๆ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่น้ี และไดร้ับการ
สนบัสนุนจากหลายฝ่าย ดงัน้ี 

1. นางสาวพชัรินทร์ ปทุมมณีสุข Karasa Executive Lounge Supervisor 
2. ดร.นนัทิรา ภูขาว สนใจ อาจารยท์ี่ปรึกษาสหกิจศึกษา 

และบุคคลท่านอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้ให้ค าแนะน าช่วยเหลือในการจัดท ารายงาน
 ผูจ้ัดท าขอขอบพระคุณผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลและเป็นที่
ปรึกษาในการท ารายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเขา้ใจในชีวิตการ
ท างานจริง ซ่ึงผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณอย่างสูงไว ้ณ ที่น้ีดว้ย 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ขอ้มูลดา้นสถิติการท่องเท่ียว โดยกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2564) ระบุว่าจ  านวน
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศไทยสะสมระหว่างเดือนมกราคมจนถึงเดือนกรกฎาคม  
ปี พ.ศ. 2564 นั้นมีจ านวนอยู่ท่ี 58,503 คน ซ่ึงมีจ านวนลดลงมาอย่างชัดเจนเม่ือเทียบกับช่วง
ระยะเวลาเดียวกัน ณ ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงมีจ านวนอยู่ท่ี 6,691,974 คน อนัเน่ืองมาจากมาตรการปิด
ประเทศ ส่งผลกระทบต่อการเดินทางเขา้มาภายในประเทศไทย การตรวจคนเขา้เมืองมีการคดักรอง
นกัท่องเท่ียวอย่างเขม้งวด จึงท าให้จ  านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ียงัหลงเหลืออยู่ในประเทศไทย
ส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวรายเก่าท่ีเดินทางมาพกัอาศยัอยู่ก่อนเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 
จากจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีหายไปเป็นจ านวนมากน้ีส่งผลกระทบทางตรงแก่ผูป้ระกอบการธุรกิจ
โรงแรมเป็นอย่างมาก ผูป้ระกอบกิจการทั้งขนาดเล็กและใหญ่ต่างตอ้งแบกรับภาระการขาดรายได้
อยา่งมหาศาล การรักษาฐานลูกคา้เดิมจึงอาจเป็นทางรอดของธุรกิจโรงแรม 

ดงันั้นธุรกิจโรงแรมหลากหลายแห่งจึงให้ความส าคญักบัการสร้างความประทบัใจให้แก่
ลูกคา้เพื่อหวงัใหลู้กคา้เก่ายงัคงใชบ้ริการของโรงแรมต่อไปในอนาคต สลบักบัการใชก้ลยุทธ์เชิงรุก
และเชิงรับผสมผสานกนั ทั้งการออกโปรโมชัน่ราคาห้องพกั การสะสมแตม้ การเพิ่มมาตรฐานการ
ใหบ้ริการ ฯลฯ เป็นตน้ 

โรงแรม อนนัตรา สยาม กรุงเทพ เป็นสถานประกอบการประเภทธุรกิจโรงแรมประเภท 3 
ซ่ึงให้บริการห้องพกั ห้องอาหาร และส่วนอ านวยความสะดวกต่าง ๆให้แก่ลูกคา้ผูเ้ขา้พกั มีบริการ
อ านวยความสะดวกท่ีเรียกวา่ การรับฝากสัมภาระ เพื่อช่วยลดภาระการขนยา้ยส่ิงของให้แก่ลูกคา้ผู ้
เขา้พกักบัทางโรงแรม โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีเรียกวา่ Please Turn Over (PTO) เพื่อช่วยในการจดัการ
สัมภาระของผูฝ้าก โดยมีลกัษณะส าคญัเป็นกระดาษสีเขียว ส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการฝากสัมภาระให้
ผูติ้ดต่อภายนอกเขา้มารับ และกระดาษสีชมพู ส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการฝากสัมภาระให้ผูพ้กัแรมใน
โรงแรม ท่ีดา้นบนของกระดาษจะมีหมายเลขก ากบัเพื่อให้ง่ายแก่การสืบคน้ โดยใชแ้ฟ้มเอกสารเขา้
มาเป็นตวัช่วยในการจดัเก็บ แต่ด้วยขอ้จ ากัดบางประการท าให้การจดัเก็บในลักษณะน้ีอาจเกิด
ขอ้ผดิพลาดได ้เช่นการฉีกขาดของกระดาษ การระบุขอ้มูลไม่ครบถว้น ท าให้ไม่สามารถติดต่อทั้งผู ้
ฝากและผูรั้บปลายทางได ้ด้วยเหตุน้ีผูจ้ดัท าโครงงานจึงสนใจศึกษา การพฒันาระบบการรับฝาก
พสัดุของพนกังานตอ้นรับส่วนหน้าดว้ย QR-Code (The Development of Temporary Deposit 
Services Based on QR-Code Technology) 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
1.2.1 เพื่อศึกษากระบวนการจดัเก็บและบนัทึกขอ้มูลการรับฝากพสัดุของพนกังานตอ้นรับ

ส่วนหนา้ 
1.2.2 เพื่อน าเทคโนโลยี QR-Code มาพฒันาระบบการจดัเก็บขอ้มูล การรับฝากพสัดุของ

พนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ 
 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
 1.3.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา ผูจ้ดัท าโครงงานได้ก าหนดขอบเขตด้านเน้ือหาโดยมุ่งเน้น
การศึกษาไปท่ีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR-Code เพื่อเช่ือมโยงฐานขอ้มูลระหว่างซอฟต์แวร์
แบบสอบถาม ซอฟตแ์วร์ตารางงาน กบัฐานขอ้มูลเดิม 
 1.3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง โครงงานน้ีได้ก าหนดขอบเขตลักษณะ
ประชากรท่ีจะศึกษาโดยมุ่งเนน้ไปท่ีพนกังานระดบัปฏิบติัการ พนกังานตอ้นรับส่วนหนา้โรงแรม 
อนนัตรา สยาม กรุงเทพ จ านวน 13 คน 
 1.3.3 ขอบเขตด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูจ้ดัท าโครงงานได้ก าหนดวิธีการได้มาของ
แหล่งขอ้มูลจากขอ้มูลปฐมภูมิดว้ยเคร่ืองมือประเภทแบบสอบถาม (Questionnaire)  
 1.3.4 ขอบเขตดา้นระยะเวลา ผูจ้ดัท าโครงงานไดก้ าหนดขอบเขตดา้นระยะเวลาศึกษาตั้งแต่
วนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จนถึง 31 กนัยายน พ.ศ. 2564 โดยครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบติังาน
สหกิจศึกษา ขั้นตอนการด าเนินโครงงาน และการจดัท ารูปเล่มจนแลว้เสร็จ 
 
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 พนกังานตอ้นรับส่วนหนา้สามารถลดขอ้ผิดพลาดในการท างานเก่ียวกบัการจดัเก็บ
ขอ้มูล และการรับฝากพสัดุ 

1.4.2 พนกังานตอ้นรับส่วนหน้าสามารถเขา้ถึงขอ้มูลการรับฝากพสัดุไดง่้าย และรวดเร็ว
ยิง่ข้ึน 

1.4.3 สถานประกอบการสามารถลดตน้ทุนการด าเนินงาน โดยลดการใชก้ระดาษเพื่อจดัท า
บนัทึกรายการรับฝากพสัดุของพนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ 

1.4.4 ลูกคา้เกิดความประทบัใจในการบริการฝากพสัดุ เน่ืองจากการพฒันาระบบ QR-Code 
ท าใหห้าของไดร้วดเร็ว และสามารถลดขอ้ผดิพลาดได ้
 



 

 

บทที ่2 

รายละเอยีดการปฏบิัติงานในสถานประกอบการ 
 

2.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 
รูปที ่2.1 ตราสัญลกัษณ์โรงแรม อนนัตรา สยาม กรุงเทพ 

ทีม่า : โรงแรม อนนัตรา สยาม กรุงเทพ 
 

ช่ือสถานประกอบการ :  บริษทั โรงแรมราชด าริ จ  ากดั (มหาชน) 
  โรงแรม อนนัตรา สยาม กรุงเทพ   
ทีต่ั้งสถานประกอบการ :  155 ถนน ราชด าริ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวนั จงัหวดั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ :  +66 2126 8866 
โทรสาร :  +66 2253 9195 
เวบ็ไซต์ :  https://www.anantara.com/en/siam-bangkok 
 

 
รูปที ่2.2 แผนท่ีโรงแรม อนนัตรา สยาม กรุงเทพ 

ทีม่า : โรงแรม อนนัตรา สยาม กรุงเทพ 
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2.2 ประวตัิและความเป็นมาเกีย่วกบับริษัท 
โรงแรม  อนันตรา  สย าม  ก รุ ง เทพ  แ ต่ เ ดิม เ ปิ ดให้บ ริก ารค ร้ั งแรกภายใต้ ช่ื อ  

โรงแรม เพนนินซูล่าก่อนถูกขายให้กับโรงแรม รีเจนท์ ในปี พ.ศ. 2525 ต่อมากลุ่มโรงแรม 
โฟร์ซีซันส์ไดเ้ขา้บริหารภายในปี พ.ศ. 2535 จนกระทัง่บริษทั ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ไดเ้ขา้ถือหุ้น
ทั้งหมดของบริษทั และได้เปล่ียนช่ือเป็นโรงแรม โฟร์ซีซันส์อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2546 
จนกระทัง่มาเป็นกลายมาเป็นโรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพในปัจจุบนั 

 
2.3 ห้องพกัทีใ่ห้บริการในโรงแรม การให้บริการภายในโรงแรม  

หอ้งพกัของโรงแรม อนนัตรา สยาม กรุงเทพ นั้นมีจ านวน 518 หอ้ง โดยทั้งหมดลว้นไดรั้บ
การรีโนเวทใหค้งอยูใ่นสภาพใหม่ แบ่งออกเป็นห้องพกัหลากหลายรูปแบบไดแ้ก่ 

1) หอ้งพกัประเภท Deluxe room หอ้งพกัขนาด 42 ตารางเมตร ตกแต่งในรูปแบบหรูหรา
ดว้ยสองโทนสี คือ สีแดงเขม้ และสีเขียวสบายตา พร้อมเฟอร์นิเจอร์วสัดุเกรดเอท่ีออกแบบเพื่อ
โรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพ เท่านั้น อ านวยความสะดวกแก่แขกผูเ้ขา้พกัดว้ยทีวจีอพลาสมา
ขนาด 42 น้ิว ท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์พกพา และฟังเพลงผา่นเคร่ืองเล่นเพลงไอพอตของ
ท่าน นอกจากน้ีท่านยงัสามารถชาร์จคอมพิวเตอร์พกพาของท่านในตูนิ้รภยัเม่ือเวลาท่ีท่านไม่อยูใ่น
หอ้งพกัไดอี้กดว้ย 

 
  รูปที่ 2.3 หอ้งพกัประเภท Deluxe room  

ทีม่า : https://siam-bangkok.anantara.co.th/deluxe-room/ 
 

2) ห้องพกัประเภท Premier room ห้องพกัขนาด 42 ตารางเมตร ตกแต่งในรูปแบบหรูหรา
ดว้ยสองโทนสี คือ สีแดงเขม้ และสีเขียวสบายตา พร้อมเฟอร์นิเจอร์วสัดุเกรดเอท่ีออกแบบเพื่อ
โรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพ เท่านั้น อ านวยความสะดวกแก่แขกผูเ้ขา้พกัด้วยทีวีจอพลาสมา
ขนาด 42 น้ิว ท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์พกพา และฟังเพลงผา่นเคร่ืองเล่นเพลงไอพอตของ
ท่าน นอกจากน้ีท่านยงัสามารถชาร์จคอมพิวเตอร์พกพาของท่านในตูนิ้รภยัเม่ือเวลาท่ีท่านไม่อยูใ่น
หอ้งพกัไดอี้กเช่นเดียวกนั 
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รูปที่ 2.4 หอ้งพกัประเภท Premier room  

ทีม่า : https://siam-bangkok.anantara.co.th/premier-room/ 
 

3) ห้องพกัประเภท Kasara Club Room ห้องคลบัอยูบ่นชั้นสูงของโรงแรมอนนัตรา สยาม 
กรุงเทพ ด้วยวิวสุดพิเศษท่ีมองจากห้องพกัเห็นราชกรีฑาสโมสรจากมุมสูง พร้อมพื้นท่ีภายใน
ห้องพกัท่ีตกแต่งในสไตล์ร่วมสมยั ประดบัไปดว้ยผา้ท่ีหรูหรา และโซฟาขนาดใหญ่ท่ีแสนสบาย 
นอกจากน้ียงัสามารถเพลิดเพลินไปกบัการใชบ้ริการท่ี Karasa Executive Club Louge ของโรงแรม
ไดอี้กดว้ย 

 
รูปที่ 2.5 หอ้งพกัประเภท Kasara Club Room  

        ทีม่า : https://www.anantara.com/th/siam-bangkok/rooms/accommodation/kasara-club-room 
 

4) ห้องพกัประเภท Siam Suite ห้องพกัขนาด 72 ตารางเมตรโดดเด่นดว้ยรูปแบบศิลปะ
แบบไทย ประดบัไม้สัก ตกแต่งด้วยผา้ไหมสีสว่างตา อ านวยความสะดวกยิ่งข้ึนด้วยเตียงนอน
ขนาดควีนไซส์ 2 เตียงติดกนั พื้นท่ีนัง่เล่น และพื้นท่ีนัง่ท  างานขนาดใหญ่ แต่ยงัคงไวซ่ึ้งความเป็น
สัดส่วนออกจากกันได้เป็นอย่างดี วิวของห้องพกัสามารถมองเห็นเดอะ รอยลั สปอร์ต คลับ
กรุงเทพฯ สนามกอล์ฟจ านวน 18 หลุมในใจกลางเมือง หรือวิวของสระว่ายน ้ า ส่ิงอ านวยความ
สะดวกในห้องพกัประกอบด้วย ทีวีจอพลาสมาขนาด 42 น้ิวท่ีสามารถหมุนรอบ 360 องศา ท่ี
สามารถเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์พกพา และเคร่ืองเล่นไอพอต ตูนิ้รภยัภายในห้องสามารถเก็บ และ
ชาร์จคอมพิวเตอร์ไดใ้นเวลาเดียวกนั 

https://siam-bangkok.anantara.co.th/premier-room/
https://www.anantara.com/th/siam-bangkok/rooms/accommodation/kasara-club-room
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รูปที่ 2.6 หอ้งพกัประเภท Siam Suite  

ทีม่า : https://www.anantara.com/th/siam-bangkok/rooms 
 

5) ห้องพกัประเภท Garden Terrace ห้องพกัหรูสไตล์รีสอร์ทขนาด 52 ตารางเมตร อีก
ทางเลือกหน่ึงส าหรับนักธุรกิจ หรือนักท่องเท่ียวท่ีต้องการบรรยากาศในการพกัผ่อนสไตล ์
รีสอร์ทท่ามกลางสวนเขียวขจี และสระวา่ยน ้ ากลางแจง้ขนาดใหญ่ ห้องพกัทุกห้องถูกตกแต่งดว้ย
ชุดเฟอร์นิเจอร์ท ามือแบบไทย และผา้ไหมจากธรรมชาติ ซ่ึงหรูหราและใหส้ัมผสัสบาย  

 
         รูปที่ 2.7 หอ้งพกัประเภท Garden Terrace Room 

   ทีม่า: https://siam-bangkok.anantara.co.th/garden-terrace-room/ 
 

6) ห้องพกัประเภท Garden Terrace Suite อนัมีเอกลกัษณ์เสนอทางเขา้ท่ีเป็นส่วนตวั งาม
สง่าดว้ยเสาสีขาว สวนเขียวขจีแบบเมืองร้อน และรูปป้ันประติมากรรมไทยท่ีมีเอกลักษณ์ภายใน 
ห้องประกอบด้วยห้องนอนท่ีงามสง่าเช่ือมต่อกับห้องน ้ าหินอ่อนท่ีมีเพดานรูปทรงโดมและ
หอ้งนัง่เล่นแยกส่วนท่ีแสนสบาย ซ่ึงน าไปสู่ลานรับประทานอาหารกลางแจง้ท่ามกลางทิวทศัน์ของ
สวนท่ีตกแต่งอยา่งสวยงาม พร้อมววิสระวา่ยน ้า และสระบวัท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ 

 

https://www.anantara.com/th/siam-bangkok/rooms
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รูปที่ 2.8 หอ้งพกัประเภท Garden Terrace Suite  

ทีม่า : https://siam-bangkok.anantara.co.th/garden-terrace-suite/ 
 

7) ห้องพกัประเภท One Bedroom Suite ห้องพกัขนาด 84 ตารางเมตร ตกแต่งด้วย
เอกลกัษณ์ความเป็นไทย ห้องนอนและห้องนัง่เล่นแยกออกจากกนัเป็นสัดส่วน ห้องน ้ าขนาดใหญ่
ถูกตกแต่งด้วยหินอ่อน และหินแกรนิต ซ่ึงผสมผสานกนัได้อย่างลงตวั นอกจากน้ียงัมีห้องพกัท่ี
สามารถเช่ือมถึงกนั เหมาะส าหรับท่านท่ีเดินทางมาเป็นครอบครัว นอกจากนั้นยงัมีเคร่ืองอ านวย
ความสะดวกครบครัน และทีวพีลาสมาขนาด 42 น้ิว พร้อมดว้ยระบบโทรศพัทส์ายตรงพร้อมเคร่ือง
ตอบรับอตัโนมติัหลายภาษา และเคร่ืองเล่น MP3 ส่วนตวั 

 
รูปที่ 2.9 หอ้งพกัประเภท One Bedroom Suite  

ทีม่า : https://siam-bangkok.anantara.co.th/one-bedroom-suite/ 
 

8) ห้องพกัประเภท Two Bedroom Explorer Suite by Jim Thompson ห้องสวีทแบบเปิด
โล่ง 198 ตารางเมตร ออกแบบโดยเจฟฟรี วิลเคส จาก Design Wilkes ภายในมี 2 ห้องนอน 2 ½ 
หอ้งน ้า หอ้งนัง่เล่นท่ีมองเห็นเดอะ รอยลั สปอร์ต คลบั กรุงเทพฯ สนามกอล์ฟจ านวน 18 หลุมจาก
ใจกลางเมือง พร้อมห้องครัวส าหรับเตรียมอาหาร ให้ความรู้สึกเหมือนอพาร์ตเมนต์สุดหรูใจกลาง
เมือง ตกแต่งดว้ยผา้ไหมจิม ทอมป์สันท่ีประณีตสวยงาม  เหมาะอยา่งยิ่งส าหรับวนัพกัผอ่นต่อเน่ือง 
พร้อมเคร่ืองอ านวยความสะดวกครบครัน  

https://siam-bangkok.anantara.co.th/garden-terrace-suite/
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รูปที่ 2.10 หอ้งพกัประเภท Two Bedroom Explorer Suite by Jim Thompson 

ทีม่า : https://www.anantara.com/th/siam-bangkok/rooms/suite/two-bedroom-jim-thompson-
explorer-suite 

 
9) ห้องพกัประเภท Anantara Presidential Suite ห้องสวีทขนาดใหญ่ท่ีสุด 344 ตารางเมตร 

หรูหราเหนือระดบั ณ บริเวณชั้น 9 ของโรงแรม พร้อมระบบรักษาความปลอดภยัอย่างเขม้งวด 
ลูกคา้สามารถโดยสารลิฟตโ์ดยตั้งระบบใหข้ึ้นไปท่ีชั้น 9 โดยตรงไม่จอดแวะตามชั้นต่าง ๆ ห้องพกั
ได ้พื้นท่ีขนาดใหญ่ถูกแบ่งออกเป็นสัดส่วน นอกเหนือจากห้องนอน ห้องนัง่เล่น และห้องท างาน
แลว้ ยงัมีห้องสมุด ห้องแต่งตวั อ่างน ้ าวนจากุซซ่ี ห้องนวดสปา จากมุมห้องนอนสามารถมองเห็น
สระว่ายน ้ าขนาดมาตรฐาน 25 เมตร และสวนเขียวขจีให้ความรู้สึกแบบธรรมชาติใจกลางเมือง
หลวงไดอ้ยา่งลงตวั นอกจากน้ียงัมีห้องพกัท่ีเช่ือมต่อกนัไดถึ้ง 6 ห้องรวม 255 ตารางเมตร สามารถ
ขยายใหมี้พื้นท่ีโดยรวมทั้งส้ิน 607 ตารางเมตร  

 
รูปที่ 2.11 หอ้งพกัประเภท Anantara Presidential Suite 

ทีม่า: https://siam-bangkok.anantara.co.th/anantara-presidential-suite/ 
 

2.4 การบริการจากห้องอาหารต่าง ๆ 
โรงแรมประกอบดว้ยหอ้งอาหารหลากหลายชนิดและหลากหลายสัญชาติตั้งแต่อาหารไทย 

อิตาล่ี ญ่ีปุ่น ตะวนัตก โดยห้องอาหารแต่ห้องนั้นต่างมีเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนัอย่างชัดเจน โดย
ห้องอาหารส่วนใหญ่ของโรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพนั้นล้วนได้รับรางวลัมากมาย หน่ึงใน
รางวลัทรงเกียรติท่ีสุดก็คือ Michelin Guide โดยหอ้งอาหาร Biscotti และยงัมีหอ้งอาหารอ่ืน ๆดงัน้ี 

1. ห้องอาหาร Biscotti ห้องอาหารอิตาเลียนร่วมสมยัสไตล์ทรัตโตเรีย ซ่ึงได้รับรางวลั 
มิชลินไกดแ์ละรางวลัอ่ืน ๆมากมายมาตลอดระยะเวลาเกือบสองทศวรรษ 
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รูปที่ 2.12 หอ้งอาหาร Biscotti  

ทีม่า : https://www.anantara.com/th/siam-bangkok/gallery 
 

 2. ห้องอาหาร Shintaro เพลิดเพลินไปกบัการรับประทานอาหารญ่ีปุ่นแบบอิซากายะ มอบ
ประสบการณ์และรสชาติอาหารญ่ีปุ่นแบบดั้งเดิม พร้อมด่ืมด ่าไปกบัเคร่ืองด่ืมจากญ่ีปุ่นมากมาย 
และเพลิดเพลินไปกบัการนัง่เล่นบนเส่ือทาทามิ หรือการดูเชฟบรรจงประกอบอาหารท่ีซูชิบาร์ 

 
รูปที่ 2.13 หอ้งอาหาร Shintaro 

ทีม่า : https://www.anantara.com/th/siam-bangkok/restaurants/shintaro 
 

 3. หอ้งอาหาร Medison สเต็กเฮา้ส์ท่ีตกแต่งในสไตล์ร่วมสมยั โดยโทน่ี ชิ พร้อมให้บริการ
อาหารจานเน้ือคุณภาพสูง ทั้งอาหารทะเล คาเวียร์ หอยนางรม เน้ือโกเบไปจนถึงขาแกะจาก
ออสเตรเลียจดัเตรียมไวใ้หบ้ริการ 

 
รูปที่ 2.14 หอ้งอาหาร Madison 

ทีม่า: https://www.anantara.com/th/siam-bangkok/restaurants/madison 
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 4. ห้องอาหาร The Spice Market ให้บริการเมนูอาหารไทยท่ีเรียบง่ายแต่น าเสนอใน
รูปแบบหรูหรา และงดงาม ตกแต่งจานด้วยศิลปะการแกะสลกัผกัท่ีประณีตและสีสันสดใส เมนู
ผสมผสานอาหารสูตรดั้งเดิมจากทั้งส่ีภาคของไทย โดยเนน้ไปท่ีอาหารไทยภาคกลาง รวมถึงผลไม้
เมืองร้อนหายากและขนมทอ้งถ่ิน 
 

 
รูปที่ 2.15 หอ้งอาหาร The Spice Market  

ทีม่า : https://siam-bangkok.anantara.co.th/spice-market/ 
 

 5. Rooftop Bar Aqua บรรยากาศท่ีแสนสบายในสวนอนัร่มร่ืนและเยน็สบาย เสมือน
โอเอซิสท่ีซ่อนอยูใ่นใจกลางเมือง ด่ืมด ่าสังสรรคย์ามค ่าดว้ยซิการ์คุณภาพเยี่ยม ไวน์ ค็อกเทล หรือ
เหลา้วสิก้ีท่ีถูกคดัสรรมาอยา่งดี 

 
รูปที่ 2.16 Rooftop Bar Aqua  

ทีม่า : https://www.anantara.com/th/siam-bangkok/restaurants/aqua 
 

 6. The Robby รับประทานอาหารท่ามกลางความโอ่โถงบริเวณล็อบบ้ีของโรงแรม ดว้ย
ความสง่างามของเสาท่ีสูงจรดเพดาน ศิลปะการวาดภาพบนผนังท่ีงดงามอลังการ ตกแต่งด้วย
ดอกไมต้ามฤดูกาลท่ีเพิ่มความสวา่งสดใส 

https://siam-bangkok.anantara.co.th/spice-market/
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รูปที่ 2.17  The lobby  

ทีม่า : https://siam-bangkok.anantara.co.th/the-lobby/ 
 

 7. ร้านของฝาก กาแฟและขนมหวาน Mocha and Muffins คาเฟ่ในบรรยากาศร่มร่ืนบน 
ปาริชาติ คอร์ท น าเสนอเมนูอาทิเช่น เคก้ ขนมปัง และขนมอ่ืน ๆ ท่ีอบใหม่จากเตาอบ รวมถึง
ไอศกรีม มิลคเ์ชค หรือเมนูอาหารอ่ืน ๆ 

 
รูปที่ 2.18 ร้าน Mocha and Muffins  

ทีม่า : https://siam-bangkok.anantara.co.th/mocha-and-muffins/ 
 

2.5 กจิกรรมต่าง ๆ  
1)  Anantara Spa สถาปัตยกรรมไทยโบราณช่วยให้เกิดบรรยากาศท่ีสอดคลอ้งลงตวักบั

ธรรมชาติ กล่ินหอมกรุ่นจากต่างแดนช่วยผ่อนคลายประสาทสัมผสั ห้องสปาสุดหรูแต่ละห้อง 
เพียบพร้อมไปดว้ยอ่างอาบน ้ าส่วนตวัสไตล์โรมนัและห้องอบไอน ้ าเพื่อการผอ่นคลายอย่างเต็มอ่ิม 
ในขณะท่ีท่านสามารถใชบ้ริการนวดตวัท่ีสุดแสนสบายแบบต่าง ๆ ไดท่ี้บริเวณริมสระว่ายน ้ าและ
ภายในหอ้งพกัหรือหอ้งสวที 
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รูปที่ 2.19 Anantara Spa  

ทีม่า : https://www.anantara.com/en/siam-bangkok/gallery 
 

2) สระว่ายน ้ า สระกลางแจง้ขนาดความยาว 25 เมตร เพลิดเพลินไปกบัการว่ายน ้ า หรือ
นอนอาบแดดท่ามกลางทิวทศัน์ของสวนเขตร้อนเขียวขจีพร้อมน ้าตกและสระบวั 

 
รูปที่ 2.20 สระวา่ยน ้า Garden Terrace 

ทีม่า : https://www.anantara.com/en/siam-bangkok/gallery 
 

3) หอ้งประชุมหรือหอ้งจดัเล้ียงของโรงแรม อนนัตรา สยาม เหมาะเป็นอยา่งยิ่งส าหรับการ
จดังานประชุมหรืองานจดัเล้ียงในโอกาสต่าง ๆ พร้อมโสตทศันูปกรณ์ครบครันโดยมีห้องประชุม
และจดัเล้ียงทั้งหมด 16 หอ้งไดแ้ก่  

- Ballroom หอ้งจดัเล้ียงขนาด 750 ตารางเมตร สามารถรองรับลูกคา้ไดถึ้ง 1,000 คน ส าหรับ
งานเล้ียงค็อกเทล ด้านขา้งของห้องบอลรูมสามารถเปิดออกเพื่อชมวิวสวยจากสวนของ
โรงแรม พร้อมรับแสงธรรมชาติไดอี้กดว้ย 

- Monthathip 1 / 2 / 3 / 4 และ Board Room ห้องจดัเล้ียงมณฑาทิพยเ์หมาะเป็นอย่างยิ่งกบั
งานท่ีตอ้งการปรับเปล่ียนขนาดไซส์ของการประชุมหรือจดัเล้ียง โดยห้องทั้ง 4 สามารถ
รวมเขา้เป็นหน่ึงเดียว ท าใหส้ามารถรองรับลูกคา้ไดถึ้ง 700 คน 

- Suriyan, Chandra, Dara, Napa ห้องประชุมและจดัเล้ียงทั้ง 4 ห้องน้ี อยู่บนชั้น 2 ของ
โรงแรม เหมาะส าหรับงานประชุมท่ีมีขนาดเล็ก รองรับลูกคา้ได ้40 คน เหมาะส าหรับงาน
จดัเล้ียงท่ีตอ้งการความเป็นส่วนตวั 
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- Phiman Man ห้องประชุม/จดัเล้ียงท่ีรองรับลูกคา้ได ้300 คน ส าหรับงานค็อกเทล ตกแต่ง
อยา่งสวยงามวจิิตรดว้ยไฟประดบัผนงันบัร้อยดวง พร้อมดว้ยภาพวาดไทยบนผืนผา้ไหมท่ี
โดนเด่นและมีเอกลกัษณ์ 

- Amorn, Rattana, Kosin ห้องประชุมทั้งสามน้ีตกแต่งสวยงามดว้ยภาพวาดไทย โดยมีฉาก
กั้นห้องท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยออกได้ตามความตอ้งการของผูจ้ดังาน ห้องอมรเป็นห้องท่ี
สามารถรองรับลูกคา้ได ้90 คนส าหรับงานเล้ียงค็อกเทล ห้องรัตนและโกสินทร์สามารถ
รองรับลูกคา้ได ้100 คนส าหรับงานเล้ียงคอ็กเทล 

 
รูปที่ 2.21 หอ้งจดัเล้ียง Ballroom 

ทีม่า : https://www.anantara.com/en/siam-bangkok/gallery 
 

     
รูปที่ 2.22 หอ้งประชุมขนาดใหญ่  

ทีม่า : https://www.anantara.com/en/siam-bangkok/gallery 
 

4) Health club ศูนยฟิ์ตเนสซ่ึงเปิดให้บริการตลอดเวลาของเรา มีอุปกรณ์ออกก าลงักาย 
คาร์ดิโอใหม่ล่าสุด (พร้อมจอโทรทศัน์ส่วนตวั) และอุปกรณ์สร้างกล้ามเน้ือครบชุด สามารถออก
ก าลงักายโดยล าพงัไดอ้ย่างปลอดภยัหรือสามารถเลือกรับค าแนะน าจากเทรนเนอร์ส่วนบุคคลจาก
โรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพได ้นอกจากน้ียงัมีสิทธิพิเศษจากสควอชคอร์สและสตูดิโอ ส าหรับ
กิจกรรมโยคะ แอโรบิกและสปินน่ิง หลงัจากออกก าลงักายอยา่งหนกัหน่วง สามารถผอ่นคลายใน
ห้องอบไอน ้ าและสระน ้ าวนพร้อมน ้ าตกท่ีแยกไวเ้ป็นสัดส่วนส าหรับหญิงและชายโดยเฉพาะเพื่อ
คลายความเหน่ือยลา้ 

https://www.anantara.com/en/siam-bangkok/gallery
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รูปที่ 2.23 Health Club 

ทีม่า : https://www.anantara.com/en/siam-bangkok/gallery 
 

2.6 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานองค์กร 
 

รูปที ่2.24 รูปแบบการจดัองคก์ร Front Office Department 
ทีม่า : Front Office Department 
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2.7 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 
รูปที ่2.25 รูปนกัศึกษาสหกิจ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
 

ช่ือผู้ปฏิบัติงาน : นายอภิชยั องัศุกุลธร 
แผนก / ส่วนงาน : Front Office Trainee 
ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : ระหว่างวนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ถึงวนัท่ี 28 สิงหาคม 
พ.ศ. 2564   
 
หน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมายในการปฏิบัติงาน : เวลาปฏิบติังาน 10 ชัว่โมงต่อวนั / 5 วนัต่อสัปดาห์ 

- จดัเตรียม Register Card เตรียมเช็คอิน 
- จดัเตรียม Key Card ส าหรับการเตรียมเช็คอิน 
- จัดท าเอกสารและรายงานประจ าวนัแขกผู ้เข้าพักกักตัว Alternative State 

Quarantine (ภายหลงัเปล่ียนเป็น Alternative Quarantine) 
- จดัเตรียมเอกสาร Check In ส าหรับลูกคา้กกัตวัล่วงหนา้ 48 ชัว่โมง 
- ตรวจเช็คความถูกตอ้งของเอกสาร Check In 
- บริการข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกับโรงแรม เช่น ห้องพกั ห้องอาหาร ส่ิงอ านวยความ

สะดวก เป็นตน้ 
- ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในองคก์ร 
- ใหบ้ริการอ านวยความสะดวกทางโทรศพัท์ 
- รับฝากสัมภาระ ส่ิงของ หรือ กระเป๋า 
- จดัเตรียมเอกสาร Check Out เช่น Folio และ Billing 
- Update ขอ้มูลโปรไฟลลู์กคา้ลงบนฐานขอ้มูลโปรแกรม Miracle Opera PMS 
- อ านวยความสะดวกหนา้ประตูทางเขา้โรงแรม 
- ตรวจความความเรียบร้อยของหอ้งพกั 
- บริการจดัส่งกระเป๋าและสัมภาระเพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ 
- บริการน าทางลูกคา้ข้ึนสู่ห้องพกัพร้อมใหบ้ริการขอ้มูลท่ีจ  าเป็นของโรงแรม 
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- Check In ลูกคา้เขา้สู่ระบบ In house 
- Check out ลูกคา้ออกจากระบบ 
- ตรวจเช็คและตอบกลบั Email ของลูกคา้ 
- บนัทึกขอ้มูลลูกค้าส าหรับการพกัแบบกักตวั Alternative Quarantine ลงบน

ฐานขอ้มูลเวบ็ไซต ์Coste 
- ตรวจสอบขอ้ความบนเวบ็ไซต์ OKKAMI พร้อมทั้งประสานงานไปยงัหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง 
- อ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการของโรงแรม 

 
2.8 ช่ือและต าแหน่งงานพนักงานทีป่รึกษา 

 
รูปที ่2.26 นางสาวพชัรินทร์ ปทุมมณีสุข 
ทีม่า : นางสาวพชัรินทร์ ปทุมมณีสุข 

 
ช่ือพนักงานทีป่รึกษา : นางสาวพชัรินทร์ ปทุมมณีสุข 
ต าแหน่งงาน :  Kasara Executive Lounge Supervisor 
 
2.9 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพ  เร่ิมปฏิบัติงานตั้ งแต่วนัท่ี  
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จนถึง 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ภายใน 1 วนั
ท างาน 10 ชัว่โมง ช่วงระยะเวลาปฏิบติังานข้ึนอยู่กบัตารางงานในแต่ละสัปดาห์ ปฏิบติังานอย่าง
นอ้ย 5 วนัต่อสัปดาห์ 
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2.10 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
ขั้นตอนในการด าเนินงาน พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย. 
ศึกษาหวัขอ้โครงงาน      
รวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท า
โครงงาน 

     

เร่ิมตน้เขียนโครงงานจาก
ขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมมา 

     

ตรวจสอบโครงงาน      
โครงงานส าเร็จลุล่วง      

 
2.11 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

2.11.1 ผลทีไ่ด้รับจาการฝึกงานสหกจิศึกษา 
1. สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บมาจากการศึกษามาประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานสหกิจศึกษา

ไดจ้ริง 
2. สามารถใชง้านโปรแกรม Miracle Opera PMS ไดช้ านาญมากข้ึน 
3. บุคลิกภาพดา้นการบริการพฒันาข้ึน เช่น การยนื การตอ้นรับ เป็นตน้ 
4. มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายเพิ่มข้ึน 
5. การปฏิบติังานในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายมีความคล่องแคล่วมากข้ึน 
6.  มีพฒันาการดา้นการตดัสินใจเลือกใชค้  าพดูเพื่อการส่ือสารท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 
7. สามารถรับรู้ถึงจุดบ่งพร่องของตนเองเพื่อน าไปพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึนในภายหลงั 
8. ทกัษะดา้นการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้พฒันามากข้ึน สามารถรับมือสถานการณ์ท่ีไม่

คาดคิดไดดี้ข้ึน 
 
2.11.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
1. การบนัทึกขอ้มูลการรับฝากพสัดุ สัมภาระ และส่ิงของ ของลูกคา้ในปัจจุบนัใชรู้ปแบบ

บนัทึกขอ้มูลลงบนกระดาษซ่ึงอาจเกิดการช ารุด และสูญหายไดง่้าย 
2. เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส-19 ท าให้รัฐบาลบงัคบัใช้มาตรการล็อก

ดาวน์ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อโรงแรมในส่วนของร้านอาหาร และการใช้งานส่ิงอ านวยความ
สะดวกของโรงแรม ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ในการเขา้พกัโดยตรง 

3. ความคาดหวงัต่อผูใ้ห้บริการนั้นเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากการแข่งขนักนัของธุรกิจโรงแรม
ซ่ึงตอ้งการรักษาฐานลูกคา้ และเพิ่มฐานลูกคา้ใหม่ ท าใหลู้กคา้มีตวัเลือกในการตดัสินใจมากยิง่ข้ึน 
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 2.11.3 ข้อเสนอแนะ 
 1. นกัศึกษาตอ้งพฒันาทกัษะกระบวนการดา้นการตดัสินใจใหม้ากข้ึน 
 2. นกัศึกษาควรพฒันาการส่ือสารใหส้ามารถส่ือสารไดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน 



 

 

บทที ่3 
การทบทวนวรรณกรรมและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาเร่ือง “การพฒันาระบบการรับฝากพสัดุของพนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ดว้ย 

QR-Code” ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาและไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นกรอบ
แนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 

3.1 ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง 
3.2 ทฤษฎีและแนวคิดทีเ่กีย่วข้อง  
3.3 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

3.1 ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง 
 3.1.1 Management Information System : MIS 
  สุภัตรา ทรัพย์อุปการ (2562) ได้กล่าวถึงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
(Management Information System) ไวด้งัน้ี MIS เกิดจากการน าตวัยอ่ไดแ้ก่ M = Management (การ
จดัการ, การบริหาร), I = Information (สารสนเทศ) และ S = System (ระบบ) โดยเม่ือน ามารวมกนั
จะเกิดความหมายว่า เป็นระบบการจดัการท่ีรวบรวมและจดัเก็บขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์กนัจาก
แหล่งต่าง ๆ อยา่งมีระบบ มาประมวลผลและจดัรูปแบบใหไ้ดส้ารสนเทศเพื่อน าไปใชส้นบัสนุนใน
การท างานและตดัสินใจในดา้นต่าง ๆ ของผูบ้ริหาร  
  3.1.1.1 หน้าทีห่ลกัของระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 
   1. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งจากภายใน และภายนอกองคก์ร
มาไวด้ว้ยกนัอยา่งเป็นระบบ 
   2. ประมวลผลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีช่วย
สนบัสนุนการปฏิบติังาน และการบริหารงานของผูบ้ริหาร 
  3.1.1.2 ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 
   1. เคร่ืองมือในการสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการแบ่งออกเป็น 2 
ส่วนส าคญัไดแ้ก่ 1) ฐานขอ้มูล (Database) เป็นส่วนประกอบส าคญัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดย
ถูกจดัเก็บไวอ้ยา่งเป็นระบบ ปลอดภยั และสามารถเรียกใชข้อ้มูลไดอ้ยา่งสะดวก ไม่ซ ้ าซ้อนในเวลา
ท่ีตอ้งการใช้ขอ้มูล 2) เคร่ืองมือ (Tools) เป็นส่วนท่ีท าหน้าท่ีในการจดัเก็บ และประมวลผลขอ้มูล 
คือ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และ ซอฟตแ์วร์ (Software) 
   2. วิธีการและขั้นตอนในการประมวลผล เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ จะต้องมีการวางแผนจัดการท่ีดี ได้แก่การจัดล าดับการ
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ประมวลผล การวางแผนงานและเลือกประมวลผลให้ถูกตอ้ง และการจดัล าดบัและวางแผนการ
ประมวลผลขอ้มูล 
   3. มีการจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศเป็นฐานขอ้มูล เพื่อเป็นศูนยก์ลาง
ของขอ้มูลในการใชข้อ้มูลร่วมกนัและลดความซ ้ าซอ้นของขอ้มูล 
   4. มีการจดัการเก่ียวกบัทรัพยากรขอ้มูล เพื่อควบคุมการท างานระบบ ให้
ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
   5. การแสดงผลลพัธ์ ตอ้งสามารถเขา้ใจไดง่้าย แสดงผลอยา่งรวดเร็ว 
  3.1.1.3 คุณสมบัติส าคัญของสารสนเทศเพือ่การจัดการ 
   1. มีความสามารถในการจดัการขอ้มูล (Data Manipulation) ซ่ึงตอ้งการ
ปรับปรุงแกไ้ขและจดัการขอ้มูลท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
   2. มีความปลอดภยัของขอ้มูล (Data Security) 
   3. มีความยดืหยุน่ (Flexibility) 
   4. มีความพอใจของผูใ้ช ้(User Satisfaction) 
  ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (Management Information System) คือ ระบบ
คอมพิวเตอร์ท่ีประกอบไปดว้ยฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการรวบรวมและสร้างขอ้มูลท่ี
น่าเช่ือถือได้ มีความเก่ียวขอ้งกบัการจดัระเบียบได้อย่างเหมาะสม และสนับสนุนกระบวนการ
ตดัสินใจในองคก์ร โดยตวัยอ่แต่ละตวัหมายถึง M = Management การจดัการท่ีเป็นศิลปะในการท า
ส่ิงต่าง ๆให้ส าเร็จ, I = Information ขอ้มูลท่ีประมวลผลและน าเสนอในรูปแบบท่ีจะช่วยเร่ืองการ
ตดัสินใจ และ S = System ระบบ คือ การจดักลุ่มของส่วนประกอบท่ีพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัไดแ้ก่ 
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และ ซอฟตแ์วร์ (Software) (Goodmaterial, 2564) 
  จึงสรุปไดว้่า สารสนเทศเพื่อการจดัการ หรือ Management Information System 
นั้นหมายถึง ระบบท่ีน าสารสนเทศมาจดัการบริหาร โดยมีหน้าท่ีหลกัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
แลว้น ามาประมวลผล วเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ โดยการใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ ไดแ้ก่ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 
(Hardware) ซอฟตแ์วร์ (Software) และน าเสนอผลลพัธ์ (Output) ออกมาในรูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย 
 3.1.2 Google Applications 
  ฐาปนี ศิริสุรักษ์ (2558) ไดก้ล่าวถึง Google Applications ไวด้งัน้ี Google Apps 
หรือ Google Applications คือ แอพพลิเคชัน่ท่ีถูกพฒันาข้ึนมาโดย Google เพื่อให้บริการทางดา้น
การบริหารจดัการภายในองค์กร และเปิดให้ใช้งานไดโ้ดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย โดยบริการต่าง ๆ
ของ Google Apps สามารถท างานร่วมกนักบัโปรแกรมต่าง ๆ ไดอ้ย่างลงตวั อาทิเช่น โปรแกรม 
Microsoft Office โดยในภายหลงัไดใ้ห้บริการ Web Hosting Solutions เพื่อสถานศึกษาภายใตช่ื้อ 
Google Apps for Education ซ่ึงเป็นชุดเคร่ืองมือสนบัสนุนการเรียนการสอนของ Google โดย
ใหบ้ริการแบบไม่เรียกเก็บค่าใชจ่้ายแก่สถานศึกษา 
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  เนาวภรณ์ กาสังข ์(ม.ป.ป.) ไดก้ล่าวถึง Google Applications ไวด้งัน้ี Google Apps 
คือแอพพลิเคชั่นท่ีถูกพฒันาข้ึนมาโดย Google โดยมีจุดเด่นด้านการใช้งานท่ีหลากหลาย และ
สามารถใชง้านร่วมกนักบัแอพพลิเคชัน่อ่ืน ๆ ของ Microsoft ไดอ้ยา่งง่ายดาย รวมถึงรองรับการใช้
งานบนระบบปฏิบติัการทั้ง Windows, Mac หรือ Linux 
  จึงสรุปไดว้า่ Google Applications เป็นแอพพลิเคชัน่บนเวบ็ไซตซ่ึ์งให้บริการโดย 
Google โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูใ้ชง้านสามารถบริหารจดัการส่ิงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสะดวกมากข้ึน
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อีกทั้งยงัมีบริการเสริมเพื่อสนับสนุนการศึกษาท่ีเรียกว่า Google Apps for 
Education ซ่ึงช่วยสนบัสนุนงานดา้นการบริหารจดัการระบบการศึกษาให้แก่สถานศึกษาแบบไม่
เรียกเก็บค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน  
 
 3.1.3 Quick Response Code 
  คิวอาร์โคด้ (QR Code : Quick Response Code) ไวด้งัน้ี QR Code มีลกัษณะเป็น
สัญลกัษณ์ส่ีเหล่ียม เป็นบาร์โคด้ 2 มิติ มีตน้ก าเนิดมาจากประเทศญ่ีปุ่น คุณสมบติัของ QR Code คือ 
เป็นสัญลกัษณ์แทนขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีมีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว โดยส่วนใหญ่น ามาใช้กบัสินคา้ 
และ ส่ือโฆษณาต่าง ๆ เพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติม หรืออาจน ามาใชก้บั URL เวบ็ไซต ์เม่ือน ากลอ้งจาก
โทรศพัทมื์อถือไปถ่าย QR Code ก็จะสามารถเขา้สู่เวบ็ไซตไ์ดท้นัที โดย QR Code นั้นต่างจาก 
Barcode ดงัน้ี Barcode แบบธรรมดานั้นมีลกัษณะเป็น 1 มิติมีสัญลกัษณ์เป็นรูปแท่ง มีความหนา
บางต่างกนั โดยมีเส้นแนวตั้งท่ีมีขนาดท่ีต่างกนั วางอยู่บนพื้นท่ีขาวสลบักบั Barcode เพื่อบรรจุ
ขอ้มูลขนาดไม่เกิน 20 ตวัอกัษร ส่วน QR Code นั้นจะท าการเพิ่มเส้นแนวนอนมาเพื่อให้สามารถ
บรรจุขอ้มูลไดม้ากข้ึนเป็น 4000 ตวัอกัษร หรือประมาณ 200 เท่า (Marketing Oops, 2553) 
  ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงศ์ และ กชกร พระพรตระการ (2560) ไดก้ล่าวถึง คิวอาร์โคด้ 
(QR Code : Quick Response Code) ไวด้งัน้ี QR Code ถูกคิดคน้โดยบริษทั เดนโซ เวฟ จากประเทศ
ญ่ีปุ่น โดยมีลกัษณะเป็นบาร์โคด้ 2 มิติ ซ่ึงสามารถเก็บขอ้มูลประเภทขอ้ความ ท่ีประกอบไปดว้ย 
ตวัเลขและตวัอกัษร ขนาดของขอ้มูลท่ีสามารถจดัเก็บลงไปไดน้ั้นข้ึนอยูก่บัเวอร์ชัน่ของคิวอาร์โคด้ 
ซ่ึงแต่ละเวอร์ชั่นนั้นมีข้อแตกต่างทางด้านขนาด ชนิดของข้อมูลท่ีสามารถบนัทึก และระดับ
ความสามารถในการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในการอ่านขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดบัไดแ้ก่ L M Q H 
โดยสามารถคืนค่าขอ้มูลจากการอ่านรหสัผิดพลาดไดต้ั้งแต่ร้อยละ 7 15 25 และ 30 ตามล าดบั ซ่ึง
ผูใ้ชง้านสามารถเลือกไดต้ามความเหมาะสมของสภาพแวดลอ้มในการใชง้าน 
  จึงสรุปไดว้า่ QR Code นั้นเป็นสัญลกัษณ์ท่ีถูกพฒันาข้ึนมาจาก Barcode เพื่อให้
สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลไวใ้นหน่วยความจ าได้มากข้ึนสูงสุดถึง 4000 ตวัอกัษร ซ่ึงสามารถ
จัดเก็บได้ทั้ งข้อมูลประเภท ข้อมูลตัวอักษรและตัวเลข โดยสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับ
โทรศพัทมื์อถือ (Smart Phone) เพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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3.2 ทฤษฎีและแนวคิดทีเ่กีย่วข้อง 
 3.2.1 แนวคิดเกีย่วกบัความพึงพอใจ 
  Shelly, M. W. (อา้งอิงใน ประกายดาว ด ารงพนัธ์, 2536) ได้กล่าวถึงแนวคิด
เก่ียวกบัความพึงพอใจไวด้งัน้ี ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย ์ไดแ้ก่ ความรู้สึก
ทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีจะท าใหเ้กิดความสุข 
  พิทกัษ ์ตรุษทิม (2538) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจไวด้งัน้ี ความพึง
พอใจเป็นปฏิกิริยาดา้นความรู้สึกต่อส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุน้ท่ีแสดงผลออกมาในลกัษณะของผลลพัธ์
สุดทา้ยของกระบวนการประเมิน โดยบ่งบอกทิศทางของผลการประเมินวา่เป็นไปไดใ้นลกัษณะทิศ
ทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม่เกิดปฏิกิริยาต่อส่ิงเร้าท่ีมากระตุน้ 
  สุเทพ พานิชพนัธ์ุ (2541) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจไวด้งัน้ี ความ
พึงพอใจเป็นส่ิงจูงใจท่ีเป็นเคร่ืองมือกระตุน้ใหบุ้คคลเกิดความพึงพอใจ มีดว้ยกนั 4 ประการไดแ้ก่ 
   1. ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวตัถุ (Material Inducement) คือ เงิน ส่ิงของ หรือสภาวะ
ทางกายท่ีใหแ้ก่ผูป้ระกอบกิจกรรมต่าง ๆ 
   2. สภาพทางกายท่ีพึงปรารถนา (Desirable Physical Condition) คือ 
ส่ิงแวดลอ้มในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึงอนัก่อใหเ้กิดความสุขทางกาย 
   3. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ ( Ideal Benefaction) คือ ส่ิงต่าง ๆท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของบุคคล 
   4. ผลประโยชน์ทางสังคม (Association Attractiveness) คือ ความสัมพนัธ์
ฉนัทมิ์ตรกบัผูร่้วมกิจกรรม อนัจะท าใหเ้กิดความผกูพนั ความพึงพอใจและสภาพการร่วมกนั 
  จึงสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึง ปฏิกิริยาดา้นบวกหรือดา้นลบท่ีแสดงออกมา
เม่ือไดรั้บการกระตุน้ โดยเม่ือความรู้สึกท่ีปล่อยออกมานั้นเป็นดา้นบวกจะก่อให้เกิดความสุข ต่อส่ิง
ท่ีไดรั้บ แต่หากความรู้สึกท่ีปล่อยออกมานั้นเป็นดา้นลบอาจก่อให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจต่อส่ิงท่ี
ไดรั้บ 
 
 3.2.2. แนวคิดทีเ่กีย่วกบัการพฒันา 
  ยวุฒัน์ วุฒิเมธี (2526) ไดก้ล่าวถึงการพฒันาไวด้งัน้ี การพฒันาหมายถึงการท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงจากสภาพหน่ึงไปสู่อีกสภาพหน่ึงท่ีดีกว่าเดิมอย่างเป็นระบบ หรือการท าให้ดี
ข้ึนกวา่สภาพเดิมท่ีเป็นอยูอ่ยา่งเป็นระบบ 
  วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2532) ไดก้ล่าวถึงการพฒันาไวด้งัน้ี การพฒันาหมายถึง การ
เปล่ียนแปลงท่ีท าให้เกิดข้ึนหรือมีการวางแผนก าหนดทิศทางไวล่้วงหนา้และการเปล่ียนแปลงจะมี
สองส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง คือ การเปล่ียนแปลงทั้งในดา้นปริมาณ และ คุณภาพ ซ่ึงจะตอ้งมีทิศทางท่ีดีข้ึน
เท่านั้น 
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  จึงสรุปได้ว่า การพัฒนา หมายถึงการกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีก่อให้เกิดความ
เปล่ียนแปลงทั้งในดา้นของปริมาณ หรือ คุณภาพ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงนั้นจะตอ้งก่อให้เกิดผลดีข้ึน 
โดยสามารถวดัผลท่ีชดัเจนไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
 
3.3 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 3.3.1 การพฒันาระบบบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ ผ่านคิวอาร์โค้ดและไลน์แอปพลเิคชัน 
  ฉริยะ อคัรวรรณ และคณะ (2563) ได้ศึกษาการพฒันาระบบบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผา่นคิวอาร์โคด้และไลน์แอปพลิเคชนั ของส านกัวิทยบริการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาช่องทางแจง้ขอใชบ้ริการเทคโนโลยีสารสนเทศของส านกัวิทยบริการ 
ด้วยคิวอาร์โค้ด และ เพื่อพัฒนาช่องทางใน การติดต่อระหว่างผู ้ใช้ระบบกับผู ้ปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอร์ของส านกัวทิยบริการ ดว้ยขอ้ความแจง้เตือนผา่นไลน์แอปพลิเคชนั (Line Application) 
โดยระบบไดรั้บการ พฒันาบนเวบ็แอปพลิเคชนั ดว้ยภาษา PHP ระบบจดัการฐานขอ้มูลใช ้MySQL 
และโปรแกรมบริหารจดัการ Web Server ระบบการเช่ือมต่อกบัไลน์แอปพลิเคชนั สร้างข้ึนจาก
ระบบ Web Hook ซ่ึงพฒันาดว้ยชุดโปรแกรม LINE Messaging API SDK for PHP ผา่นเซิร์ฟเวอร์
โฮสต้ิงของศูนยค์อมพิวเตอร์ หลงัจากพฒันาระบบเสร็จส้ิน ไดน้าไป ทดสอบการทางานและสารวจ
ความพึงพอใจพบว่า ผูใ้ช้ระบบมีความพึงพอใจในด้านการแกปั้ญหาการเขา้สู่ระบบ บริการดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.63) และผูป้ฏิบติังานคอมพิวเตอร์มีความพึงพอใจ
ดา้น ช่องทางการติดต่อดว้ยขอ้ความแจง้เตือนผา่นไลน์แอปพลิเคชนัระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 5.00) 
   



 

 

บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
การพฒันาระบบการรับฝากพสัดุของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าด้วย QR-Code (The 

Development of Temporary Deposit Services Based on QR-Code Technology) มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษากระบวนการจดัเก็บและบนัทึกขอ้มูลการรับฝากพสัดุของพนกังานตอ้นรับส่วนหนา้โรงแรม 
อนันตรา สยาม กรุงเทพ และน ามาพฒันาระบบด้วยเทคโนโลยี QR-Code เน่ืองจากการบนัทึก
ขอ้มูลลงบนกระดาษนั้นอาจเกิดการช ารุด และสูญหายไดง่้าย ผูจ้ดัท าโครงงานจึงศึกษากระบวนการ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าวและน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัอ่ืน ๆ บูรณาการ
ออกมาเป็นรูปธรรม เพื่อลดขอ้ผดิพลาดจากการจดัเก็บขอ้มูล และเพื่อให้พนกังานตอ้นรับส่วนหนา้
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลง่ายข้ึน โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนในการจดัท าโครงงานดงัน้ี 
 
4.1 รายละเอยีดการท าโครงงาน 
 4.1.1 อุปกรณ์ทีใ่ช้  
 1. Tablet / Personal Computer / Laptop 
 2. Web Browser 
 3. Google Account 
 4. Microsoft Office 365 
 
 4.1.2 สร้าง Google Form ส าหรับบันทกึข้อมูล 
 ขั้นตอนการสร้าง Google From เพื่อบนัทึกขอ้มูล การรับฝากพสัดุของพนกังานตอ้นรับ
ส่วนหนา้โรงแรม อนนัตรา สยาม กรุงเทพ มีดงัน้ี 
 1. Sign in เขา้สู่ระบบ Google Account 
 2. เขา้ไปท่ีเคร่ืองหมาย Google Apps ดา้นบนมุมขวาของบญัชี 

 
รูปที ่4.1 บญัชี Google 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
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 3. เลือก Google Forms 

 
รูปที ่4.2 Google Applications 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
 

 4. เลือกการสร้างแบบฟอร์มใหม่ Start a new form โดยเลือกรูปแบบ Blank 

 
รูปที ่4.3 Google Form Template 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
 

 5. สร้าง Section เพื่อแบ่งส่วนการกรอกขอ้มูลเป็น 3 ส่วนโดยคลิกเคร่ืองหมาย Add section 

 
รูปที ่4.4 Google Form Tools 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
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 6. หนา้ต่างเมนู Settings เลือกการตั้งค่าเป็น Collect emails > Response receipts > Always 
เพื่อส่งอีเมลย์นืยนัการส่งแบบฟอร์ม 

 
รูปที ่4.5 Google Form Settings 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
 

 7. ปรับแต่งลกัษณะเบ้ืองตน้ของ Form ตามท่ีตอ้งการ พร้อมทั้งใส่รายละเอียดช่ือโรงแรม
และตราสัญลกัษณ์โรงแรมในส่วนของ Section ท่ี 1 

 
รูปที ่4.6 Google Form Section 1 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
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 7. ส่วนท่ีสองของ Google Form ก าหนดลกัษณะการจดัเก็บขอ้มูลเพื่อตอ้งการทราบวา่ผูรั้บ
พสัดุเป็นลูกคา้ท่ีพกัอาศยัอยูภ่ายในโรงแรมหรือไม่, รายละเอียดของพสัดุ, ช่ือผูส่้ง และ ช่องทางการ
ติดต่อ (ช่ือบริษทั / เบอร์โทรศพัท)์ 

 
รูปที ่4.7 Google Form Section 2 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
 

 8. ส่วนสุดทา้ยของ Google Form ก าหนดลกัษณะการจดัเก็บขอ้มูลเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ของ
ผูรั้บพสัดุ ดงัน้ี ช่ือผูรั้บ, ช่องทางการติดต่อ (ช่ือบริษทั / เบอร์โทรศพัท)์ และหมายเลขหอ้ง (หากมี) 

 
รูปที ่4.8 Google Form Section 3 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
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 4.1.3 สร้าง Google Spreadsheet 
 ขั้นตอนการสร้าง Google Spreadsheet เพื่อจดัเก็บขอ้มูลการรับฝากพสัดุของพนกังาน
ตอ้นรับส่วนหนา้โรงแรม อนนัตรา สยาม กรุงเทพ 
 1. เขา้สู่ Google Form ท่ีท าการสร้างเอาไวแ้ลว้ 
 2. เลือก Responses มุมบนส่วนกลางของ Google Form 
 3. เลือก Create Spreadsheet 

 
รูปที ่4.9 Create Spreadsheet Tool 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
 

 4. ก าหนดการตั้งค่าเป็น Create a new spreadsheet 

 
รูปที ่4.10 Creating Selection Menu 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
 

 5. ตั้งช่ือ Google Spreadsheet > Create 
 6. เม่ือเขา้สู่หนา้ต่าง Google Spreadsheet ท าการเพิ่ม Column 1 ช่อง ส าหรับป้อนขอ้มูล 
PTO Number 

 
รูปที ่4.11 Google Spreadsheet Interface 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
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 4.1.4 สร้าง QR-Code ส าหรับกรอกแบบฟอร์มบันทกึข้อมูล 
 1. เขา้สู่ Google Form ท่ีไดท้  าการสร้างไว ้
 2. เลือกเคร่ืองหมาย Send > Link เพื่อสร้าง Link ภายนอกส าหรับเวบ็ไซต ์

 
รูปที ่4.12 Google Form Sending Function 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
 

 3. Copy Link เพื่อน า URL ไปสร้างเป็น QR-Code 
 4. เขา้สู่เวบ็ไซต ์QR Code Generator  
 5. น า URL ท่ีได ้Copy มาวางลงแลว้กดสร้างรหสั QR 

 
รูปที ่4.13 Creating QR-Code 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
 6. น า QR-Code ท่ีไดไ้ปสแกนเพื่อเขา้สู่หน้าต่างเวบ็ไซต์ Google Form ส าหรับให้แขก
กรอกขอ้มูล 

 
รูปที ่4.14 QR-Code 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
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 4.1.5 เช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง Google Spreadsheet กบั Microsoft Excel 
 1. เขา้สู่ Google Spreadsheet ท่ีท  าการเช่ือมโยงขอ้มูลกบั Google Form เอาไว ้
 2. เลือกฟังกช์นัการแชร์ 

 
รูปที ่4.15 ฟังกช์นัการแชร์ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
 

 3. ก าหนดผูมี้สิทธ์ิเขา้ถึงขอ้มูลเป็น Anyone with the link 

 
รูปที ่4.16 การก าหนดผูมี้สิทธ์ิเขา้ถึงขอ้มูล 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
 

 4. คดัลอก URL โดยการคลิกเลือก Copy Link 
 5. เปิดโปรแกรม Microsoft Excel version 2016 
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 6. คลิกท่ี Ribbon Data > Get Data From Web 

 
รูปที ่4.17 Ribbon Data 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
 

 7. น า URL ท่ีคัดลอกวางในช่อง URL จากนั้นแก้ไขส่วนท้ายของ URL จาก 
edit?usp=sharing เป็น export?format=xlsx 

 
รูปที ่4.18 การแปลงประเภทไฟลส์ าหรับส่งออกภายนอก 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
 

 8. ในหนา้ต่าง Navigator เลือก Work Sheet ท่ีตอ้งการเช่ือมโยงขอ้มูลเสร็จแลว้คลิก Load 

 
รูปที ่4.19 หนา้ต่าง Navigator 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
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 9. ขอ้มูลจาก Google Spreadsheet และ Microsoft Excel จะถูกเช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนั 

 
รูปที ่4.20 Work Sheet Microsoft Excel หลงัจากเช่ือมโยงขอ้มูล 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
 
 10. ตั้งค่าการ Refresh ขอ้มูลโดยไปท่ี Ribbon Data > Refresh All > Connection Properties 
> Refresh every 5 minutes > Refresh data from the external data range before saving the 
workbook เพื่อให ้Worksheet ท่ีสร้างมานั้นมีการอพัเดทขอ้มูลทุกคร้ังท่ีมีการเปิดใชง้าน 

 
รูปที ่4.21 หนา้ต่าง Query Properties 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
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4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
โครงงาน : การพฒันาระบบการรับฝากพสัดุของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าด้วย QR-Code 

(The Development of Temporary Deposit Services Based on QR-Code Technology) 
ผูจ้ดัท าไดน้ าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1: ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (ลกัษณะทางประชากรศาสตร์) 
ตอนท่ี 2: ระดบัความพึงพอใจของพนกังานส่วนหน้าต่อระบบการรับฝากพสัดุ

ดว้ย QR-Code 
ตอนท่ี 3: ขอ้เสนอแนะ 
 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 8 61.54 
หญิง 5 38.46 
รวม 13 100 

จากตาราง ท่ี  4 . 1  จากข้อมูลตามรายละ เ อียดในตาราง ท่ี  4 . 1  พบว่าลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 61.54 
จากทั้งหมด และเป็นประชากรเพศหญิงทั้งส้ิน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 

 
ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 21 ปี 0 0.00 

21-30 ปี 6 46.15 
31-40 ปี 3 23.08 
41-50 ปี 1 7.69 

51 ปีข้ึนไป 3 23.08 
รวม 13 100 

จากตาราง ท่ี  4 . 2  จากข้อมูลตามรายละเอียดในตารางท่ี  4 . 2  พบว่าลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของผูท่ี้ตอบแบบสอบถามมีช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี มากท่ีสุดจ านวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 46.15 รองลงมามีช่วงอายรุะหวา่ง 31-40 ปี และ 51 ปีข้ึนไป เป็นจ านวน 3 คนเท่ากนั คิด
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เป็นร้อยละ 23.08 รองลงมามีช่วงอายรุะหวา่ง 41-50 ปี จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 และพบวา่
ประชากรผูต้อบแบบสอบถามไม่อยูใ่นช่วงอาย ุ20 ปีหรือต ่ากวา่เลย 

 
ตารางที ่4.3  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามส่วนงาน 

ส่วนงาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
พนกังานตอ้นรับ 5 38.46 
พนกังานยกกระเป๋า 7 53.85 
พนกังานอ านวยความสะดวก 1 7.69 
รวม 13 100 

จากตาราง ท่ี  4 . 3  จากข้อมูลตามรายละ เ อียดในตาราง ท่ี  4 . 3  พบว่าลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในส่วนงานพนกังานยกกระเป๋าจ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 53.85 รองลงมาอยู่ในส่วนงานพนักงานตอ้นรับจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.46 และพนกังานอ านวยความสะดวกมีจ านวนนอ้ยท่ีสุดอยูท่ี่ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 

 
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อโครงงานการพัฒนาระบบการรับฝาก
พสัดุของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าด้วย QR-Code 

การวเิคราะห์ผลการส ารวจระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานการพฒันาระบบการรับฝาก
พสัดุของพนักงานตอ้นรับส่วนหน้าด้วย QR-Code ให้การวดัระดบัความพึงพอใจ 5 ระดบัตาม
แนวคิดของลิเคิร์ท 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 
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ตารางที ่4.4 แสดงค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจทีม่ีต่อโครงงาน 

ปัจจัยการประเมิน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความพงึ
พอใจ 

ด้านการจัดเกบ็ / บันทึกข้อมูล 
1. สามารถจดัเก็บ บนัทึกขอ้มูลของแขก
ไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว 

4.62 0.65 มากท่ีสุด 

2. สามารถจดัเก็บ บนัทึกขอ้มูลของแขก
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แม่นย  า 

4.38 0.51 มากท่ีสุด 

3. สามารถจดัเก็บ บนัทึกขอ้มูลท่ีจ าเป็น
ของแขกไดอ้ยา่งครบถว้น 

4.38 0.65 มากท่ีสุด 

4. การจดัเก็บ บนัทึกข้อมูลของแขกมี
ความปลอดภยั 

4.69 0.48 มากท่ีสุด 

ด้านการเข้าถึงข้อมูล 
1. สามารถเขา้ถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก 
รวดเร็ว 

4.54 0.52 มากท่ีสุด 

2. สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้อย่างถูกตอ้ง 
แม่นย  า 

4.23 0.60 มากท่ีสุด 

3. สามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจ าเป็นของแขก 4.62 0.51 มากท่ีสุด 
4. การเขา้ถึงขอ้มูลการรับฝากพสัดุมีความ
ปลอดภยั 

4.54 0.78 มากท่ีสุด 

ด้านภาพรวมการใช้งาน 
1. ช่วยลดขั้นตอนการท างานของพนกังาน
ตอ้นรับส่วนหนา้ 

4.62 0.65 มากท่ีสุด 

2. ช่วยลดความผิดพลาดในการบนัทึก
ขอ้มูล 

4.38 0.65 มากท่ีสุด 

3. ช่วยเพิ่มความพึงพอใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ 4.15 0.69 มาก 
4. ช่วยเพิ่มระดบัคุณภาพการบริการของ
โรงแรม 

4.00 0.91 มาก 

5. ช่วยเพิ่มความปลอดภยัในการจดัเก็บ 
รักษาขอ้มูล 

4.62 0.65 มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 4.4 เม่ือพิจารณาจากปัจจยัดา้นการจดัเก็บ / บนัทึกขอ้มูลพบว่า ตวัแปรการ
จดัเก็บ บนัทึกขอ้มูลของแขกมีความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุดเท่ากบั 4.69 มีค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.48 รองลงมา ตวัแปรสามารถจดัเก็บ บนัทึกขอ้มูลของแขกได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 4.62 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.65 ตวั
แปรสามารถจดัเก็บ บนัทึกข้อมูลของแขกได้อย่างถูกตอ้ง แม่นย  า และ ตวัแปรสามารถจดัเก็บ 
บนัทึกขอ้มูลท่ีจ  าเป็นของแขกไดอ้ยา่งครบถว้น มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากนัเท่ากบั 4.38 และมีค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 และ 0.65 ตามล าดับ ด้านการเข้าถึงข้อมูลพบว่า ตวัแปร
สามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีจ าเป็นของแขก มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุดเท่ากับ 4.62 มีค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.51 รองลงมา ตวัแปรสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย สะดวก รวดเร็ว และ 
ตวัแปรการเขา้ถึงขอ้มูลการรับฝากพสัดุมีความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากนัเท่ากบั 4.54 
มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.52 และ 0.78 ตามล าดบั ปัจจยัดา้นสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้
อย่างถูกตอ้ง แม่นย  า มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุดเท่ากบั 4.23 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.60 ดา้นภาพรวมการใชง้านพบวา่ ตวัแปรช่วยลดขั้นตอนการท างานของพนกังานตอ้นรับ
ส่วนหน้า และ ตวัแปรช่วยเพิ่มความปลอดภยัในการจดัเก็บ รักษาขอ้มูล มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
มากท่ีสุด เท่ากบั 4.62 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.65 เท่ากนั รองลงมา ตวัแปรช่วยลด
ความผดิพลาดในการบนัทึกขอ้มูล มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 4.38 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 0.65 และตวัแปรช่วยเพิ่มระดบัคุณภาพการบริการของโรงแรม มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจนอ้ย
ท่ีสุด เท่ากบั 4.00 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.91 

 
ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะ (ไม่มี) 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลโครงงาน 
5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

 ผลจากการศึกษาและจดัท าโครงงานเร่ือง “การพฒันาระบบการรับฝากพสัดุของพนกังาน
ตอ้นรับส่วนหนา้ดว้ย QR-Code (The Development of Temporary Deposit Services Based on QR-
Code Technology)” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการจดัเก็บและบนัทึกขอ้มูลการรับฝากพสัดุ
ของพนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ และเพื่อน าเทคโนโลยี QR-Code มาพฒันาระบบการจดัเก็บขอ้มูล 
การรับฝากพสัดุ ภายหลงัจากไดท้บทวนศึกษาขอ้มูล ทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ประกอบกับการจัดเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire)  โดยได้รับการตอบกลับ
แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ครบถว้นตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวจ้  านวน 13 ชุด จึงไดน้ ามาประมวลผล
และวิเคราะห์ค่าทางสถิติตามวตัถุประสงค์ของโครงงาน พบว่าผลลพัธ์นั้นตรงตามวตัถุประสงค์ท่ี
ไดต้ั้งไว ้โดยสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
 ผลจากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็น
เพศชายมากกวา่เพศหญิง โดยเป็นประชากรเพศชาย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 61.54 อยู่ในช่วง
อายุระหว่าง 21-30 ปีมากท่ีสุด จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15 อยู่ในส่วนงานพนักงานยก
กระเป๋ามากท่ีสุด จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

ดา้นความพึงพอใจผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 4.44 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.63 หากพิจารณารายขอ้จะพบว่าปัจจยั
ดา้นการจดัเก็บ ผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจในตวัแปร การจดัเก็บ บนัทึกขอ้มูลของแขกมีความ
ปลอดภยั มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 4.69 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.48 
ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล ผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจในตวัแปร สามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจ าเป็นของแขก 
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 4.62 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.51 ดา้นภาพรวม
การใชง้าน ผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจในตวัแปร ช่วยลดขั้นตอนการท างานของพนกังานตอ้นรับ
ส่วนหนา้ และ ช่วยเพิ่มความปลอดภยัในการจดัเก็บ รักษาขอ้มูล มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.62 เท่ากัน และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 สอดคล้องกับวตัถุประสงค์
โครงงานท่ีมุ่งหวงัผลประโยชน์ดา้นการลดความผดิพลาดจากการจดัเก็บขอ้มูล   
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5.1.2 ปัญหาทีพ่บในการท าโครงงาน 
 1. โปรแกรม Microsoft Excel ไม่สามารถใช้งานในระบบปฏิบติัการ MacOS ไดอ้ย่าง
เสถียร 
 2. ไม่สามารถสร้างเง่ือนไข Condition Formatting บนซอฟตแ์วร์ Google Spreadsheet ได้
เน่ืองจากเม่ือมีการส่งฟอร์มทุกคร้ัง ระบบจะท าการเพิ่มคอลมัน์และแถวใหม่โดยอตัโนมติั ท าให้
คอลมัน์และแถวใหม่ท่ีสร้างข้ึนนั้นจ าเป็นตอ้งไดรั้บการก าหนดเง่ือนไขใหม่ทุกคร้ัง 
 3. การใช ้Add-ons โดยใช ้YetAnotherMailMerge : YAMM ของ Google Spreadsheet เพื่อ
ส่งอีเมล์อตัโนมติันั้นมีขอ้จ ากดัอยู่ท่ี 100 อีเมล์ต่อวนั ส าหรับผูใ้ช้งานแบบจ ากดั หากตอ้งการส่ง
มากกวา่นั้น ผูใ้ชง้านตอ้งสร้างบญัชี Premium ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย 
 4. เน่ืองจากโรงแรมระดบั 5 ดาวนั้นใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวั
ของลูกคา้มากท่ีสุด ขอ้มูลของลูกคา้จึงถือเป็นความลบัสูงสุด จึงไม่สามารถน าขอ้มูลออกมาเผยแพร่
ต่อสาธารณะได ้จึงท าใหเ้กิดปัญหาในกระบวนการจดัเก็บและการรวบรวมขอ้มูล 
 

5.1.3 การแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะในการท าโครงงาน 
1. ควรจดัท าโครงงานบนระบบปฏิบติัการ Windows เพื่อให้ Google Spreadsheet และ 

Microsoft Excel สามารถเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งกนัได ้
2. ควรเปล่ียนรูปแบบการส่งอีเมล์ยืนยนัดว้ย Google Form Response Receipts แทนการใช ้

Add-ons YetAnotherMailMerge 
3. สามารถพฒันาการเขียน Macro เพื่อสร้างเง่ือนไขการส่งอีเมลอ์ตัโนมติัในการอพัเดตความ

เคล่ือนไหวของพสัดุใหแ้ก่ผูฝ้ากรับทราบได ้
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ภาคผนวก ก 
รูปภาพขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
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รูปภาพขณะปฏิบติังานเตรียมเอกสารส าหรับการเช็คอินลูกคา้กกัตวั 

 

 
รูปภาพขณะตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องพกั Deluxe Room 
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รูปภาพขณะปฏิบติังานดา้นหนา้ Reception 

 

 
รูปภาพการตรวจเยีย่มนกัศึกษาสหกิจศึกษาคร้ังท่ี 1 
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รูปภาพการปฏิบติังานสหกิจศึกษาวนัสุดทา้ย 

 

 
รูปภาพขณะรับฟังผลการประเมินการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างแบบสอบถามออนไลน์ 
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แบบสอบถามความพงึพอใจต่อการพฒันาระบบการรับฝากพสัดุของพนักงานต้อนรับ
ส่วนหน้าด้วย QR-Code 

The Development of Temporary Deposit Services Based on QR-Code Technology  
ของโรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพ 

 
วัตถุประสงค์ : เพื่อวดัระดบัความพึงพอใจต่อการพฒันาระบบการรับฝากพสัดุของพนักงาน
ตอ้นรับส่วนหนา้ดว้ย QR-Code 
ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (โปรดท าเคร่ืองหมาย  ใน   หน้าขอ้ความท่ี
ตรงกบัขอ้มูลของท่าน) 
 
1. เพศ 
  ชาย  หญิง 
2. อาย ุ
  ต  ่ากวา่ 21 ปี  21-30 ปี 
  31-40 ปี  41-50 ปี 
  51 ปีข้ึนไป 
3. ส่วนงาน 
  พนกังานตอ้นรับ 
  พนกังานยกกระเป๋า 
  พนกังานอ านวยความสะดวก 
 
ตอนที่ 2 ระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อโครงงานการพฒันาระบบการรับฝาก
พสัดุของพนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ดว้ย QR-Code 

ปัจจัยการประเมิน 5 4 3 2 1 

ด้านการจัดเกบ็ / บันทกึข้อมูล 
1. สามารถจดัเก็บ บนัทึกขอ้มูลของแขกไดอ้ยา่งสะดวก 
รวดเร็ว 

     

2. สามารถจดัเก็บ บนัทึกขอ้มูลของแขกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
แม่นย  า 
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ปัจจัยการประเมิน 5 4 3 2 1 

3. สามารถจดัเก็บ บนัทึกข้อมูลท่ีจ  าเป็นของแขกได้
อยา่งครบถว้น 

     

4. การจดัเก็บ บนัทึกขอ้มูลของแขกมีความปลอดภยั      
ด้านการเข้าถึงข้อมูล 
1. สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย สะดวก รวดเร็ว      
2. สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แม่นย  า      
3. สามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจ าเป็นของแขก      
4. การเขา้ถึงขอ้มูลการรับฝากพสัดุมีความปลอดภยั      
ด้านภาพรวมการใช้งาน 
1. ช่วยลดขั้นตอนการท างานของพนกังานตอ้นรับส่วน
หนา้ 

     

2. ช่วยลดความผดิพลาดในการบนัทึกขอ้มูล      
3. ช่วยเพิ่มความพึงพอใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ      
4. ช่วยเพิ่มระดบัคุณภาพการบริการของโรงแรม      
5. ช่วยเพิ่มความปลอดภยัในการจดัเก็บ รักษาขอ้มูล      
 
ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะ 
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ภาคผนวก ค 
บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา  
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ภาคผนวก ง 
บทความวชิาการ 
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การพฒันาระบบการรับฝากพสัดุของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าด้วย QR-Code 
The Development of Temporary Deposit Services Based on QR-Code Technology 

อภิชัย องัศุกุลธร 
ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 
Email : Aphichai.ung@siam.edu 

 
บทคัดย่อ 

โครงงานการพฒันาระบบการรับฝากพสัดุ
ของพนักงานตอ้นรับส่วนหน้ามีวตัถุประสงค์เพ่ือ 
1) ศึกษากระบวนการจดัเก็บและบนัทึกขอ้มูลการ
รับฝากพสัดุของพนักงานตอ้นรับส่วนหน้า 2) น า
เทคโนโลยี QR-Code มาพฒันาระบบการจดัเก็บ
ขอ้มูล การรับฝากพสัดุของพนักงานตอ้นรับส่วน
หน้า จากการพฒันาระบบการรับฝากพสัดุ ท าให้
พนักงานตอ้นรับส่วนหน้าสามารถลดขอ้ผิดพลาด
ในการท างานเก่ียวกบัการจดัเก็บขอ้มูลและการรับ
ฝากพสัดุ และสามารถเขา้ถึงขอ้มูลการรับฝากพสัดุ
ของแผนกต้อนรับส่วนหน้าได้ง่าย และรวดเร็ว
ยิง่ข้ึน 

จากการวิเคราะห์กลุ่มตวัอย่างผูใ้ชง้านระบบ
การรับฝากพสัดุ จ านวน 13 คน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีตอบแบบสอบถามมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์
เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง โดยเป็นประชากรเพศ
ชาย คิดเป็นร้อยละ 61.54 อยูใ่นช่วงอายรุะหวา่ง 21-
30 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.15 อยูใ่นส่วนงาน
พนักงานยกกระเป๋ามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.85 
ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด ดา้นความพึงพอใจผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมเฉล่ียอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 4.44 และมีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.63 ผู ้ตอบแบบสอบถามพึง
พอใจเร่ืองการจดัเก็บ / บนัทึกขอ้มูล และดา้นการ
เข้า ถึงข้อมูลมากท่ี สุด  รองลงมาพบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามพึงพอใจดา้นภาพรวมการใชง้านใน
ระดบัมาก โดยไม่มีผูต้อบแบบสอบถามให้คะแนน

ระดับความพึงพอใจต ่ ากว่าระดับมากเลยในทุก
ประเด็น 
 
ค าส าคัญ : ระบบการจดัเก็บขอ้มูล, เทคโนโลย ี 
QR-Code,  การรับฝากพสัดุ 
 

Abstract 
 The project aimed to: 1) study process of 
storing and recording temporary deposit services 
of front office department and; 2) use QR-Code 
technology to develop a data storage system of 
temporary deposit services of front office 
department. Due to the development of temporary 
deposit services of this project, the front office 
department could reduce mistakes in relation to 
recorded parcel information and deposit services. 
Moreover, the front office staff could 
straightforwardly and rapidly access parcel 
information. 
 From the analysis of the sample consisting of 
13 receptionist of temporary deposit services, the 
results demonstrated that the demographic 
characteristic of the questionnaire respondents 
were more male than female. This was indicated as 
61.54 percent of the respondents were male and 
majority of the respondents; 46.15 percent were 
21-30 years old; 53.85 percent of the respondents 
were porters. According to the level of 
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respondents’ satisfaction, overall satisfaction 
towards this project was very high, with a mean of 
4.44 and a standard deviation of 0.63. The 
respondents were highly satisfied with the aspects 
of data storage/recording and data accessibility the 
most. Secondly, they were satisfied with the 
overall usage of temporary deposit services listed 
at a high level of satisfaction. None of the 
respondents scored their satisfaction level lower 
than the high level in all aspects. 
  
Keywords: Data storage system,  
QR-Code technology, Temporary deposit services 
 

ทีม่าของปัญหา 
ขอ้มูลด้านสถิติการท่องเท่ียว โดยกระทรวง

การท่องเ ท่ียวและกีฬา (2564) ระบุว่าจ านวน
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศไทยสะสม
ระหวา่งเดือนมกราคมจนถึงเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 
2564 นั้ นมีจ านวนอยู่ท่ี 58,503 คน ซ่ึงมีจ านวน
ลดลงมาอย่างชัดเจนเม่ือเทียบกับช่วงระยะเวลา
เดียวกนั ณ ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงมีจ านวนอยู่ท่ี 6,691,974 
คน อันเน่ืองมาจากมาตรการปิดประเทศ ส่งผล
กระทบต่อการเดินทางเขา้มาภายในประเทศไทย 
การตรวจคนเขา้เมืองมีการคดักรองนักท่องเท่ียว
อยา่งเขม้งวด จึงท าใหจ้ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ี
ย ังหลงเหลืออยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็น
นักท่องเท่ียวรายเก่าท่ีเดินทางมาพกัอาศัยอยู่ก่อน
เกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 จากจ านวน
นักท่องเ ท่ียวท่ีหายไปเป็นจ านวนมากน้ีส่งผล
กระทบทางตรงแก่ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมเป็น
อย่างมาก ผูป้ระกอบกิจการทั้งขนาดเล็กและใหญ่
ต่างตอ้งแบกรับภาระการขาดรายไดอ้ย่างมหาศาล 
การรักษาฐานลูกค้าเดิมจึงอาจเป็นทางรอดของ
ธุรกิจโรงแรม 

ดังนั้ นธุรกิจโรงแรมหลากหลายแห่งจึงให้
ความส าคญักบัการสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้
เพ่ือหวงัให้ลูกค้าเก่ายงัคงใช้บริการของโรงแรม
ต่อไปในอนาคต สลบักบัการใชก้ลยุทธ์เชิงรุกและ
เชิงรับผสมผสานกัน ทั้ งการออกโปรโมชั่นราคา
ห้องพัก การสะสมแต้ม การเพ่ิมมาตรฐานการ
ใหบ้ริการ ฯลฯ เป็นตน้  
 โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพ เป็นสถาน
ประกอบการประเภทธุรกิจโรงแรมประเภท 3 ซ่ึง
ให้บริการห้องพัก ห้องอาหาร และส่วนอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆให้แก่ลูกค้าผูเ้ข้าพกั มีบริการ
อ านวยความสะดวกท่ีเรียกว่า การรับฝากสัมภาระ 
เพ่ือช่วยลดภาระการขนยา้ยส่ิงของให้แก่ลูกคา้ผูเ้ขา้
พกักบัทางโรงแรม โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีเรียกวา่ Please 
Turn Over (PTO) เพ่ือช่วยในการจดัการสัมภาระ
ของผูฝ้าก โดยมีลกัษณะส าคญัเป็นกระดาษสีเขียว 
ส าหรับลูกค้าท่ีต้องการฝากสัมภาระให้ผู ้ติดต่อ
ภายนอกเขา้มารับ และกระดาษสีชมพ ูส าหรับลูกคา้
ท่ีตอ้งการฝากสัมภาระให้ผูพ้กัแรมในโรงแรม ท่ี
ดา้นบนของกระดาษจะมีหมายเลขก ากบัเพ่ือให้ง่าย
แก่การสืบคน้ โดยใชแ้ฟ้มเอกสารเขา้มาเป็นตวัช่วย
ในการจัดเก็บ แต่ด้วยข้อจ ากัดบางประการท าให้
การจดัเก็บในลกัษณะน้ีอาจเกิดขอ้ผิดพลาดได ้เช่น
การฉีกขาดของกระดาษ การระบุขอ้มูลไม่ครบถว้น 
ท าให้ไม่สามารถติดต่อทั้งผูฝ้ากและผูรั้บปลายทาง
ได ้ดว้ยเหตุน้ีผูจ้ดัท าโครงงานจึงสนใจศึกษา การ
พฒันาระบบการรับฝากพสัดุของพนักงานตอ้นรับ
ส่วนหน้าด้วย QR-Code (The Development of 
Temporary Deposit Services Based on QR-Code 
Technology) 
 

กรอบแนวคิด 
 ผูจ้ ัดท าได้ท าการศึกษาและแบ่งการประเมิน
ออกเป็น 3  ส่วน ส่วนแรกได้แ ก่ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี
สองได้แก่ผลลัพธ์ความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงาน 
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โดยแบ่งปัจจยัการประเมินออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1. 
ด้านการบันทึก / จัดเก็บขอ้มูล 2. ด้านการเข้าถึง
ขอ้มูล 3. ดา้นภาพรวมการใชง้าน เพื่อศึกษาผลลพัธ์
ความพึงพอใจในโครงงานการพฒันาระบบการรับ
ฝากพสัดุของพนักงานตอ้นรับส่วนหน้าด้วย QR-
Code และส่วนท่ีสามไดแ้ก่ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษากระบวนการจัดเก็บและบันทึก
ขอ้มูลการรับฝากพสัดุของพนักงานต้อนรับส่วน
หนา้ 
 2. เพื่อน าเทคโนโลย ีQR-Code มาพฒันาระบบ
การจัดเก็บข้อมูล การรับฝากพสัดุของพนักงาน
ตอ้นรับส่วนหนา้ 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1.  พนักงานต้อนรับส่วนหน้าสามารถลด
ขอ้ผิดพลาดในการท างานเก่ียวกบัการจดัเก็บขอ้มูล 
และการรับฝากพสัดุ 
 2. พนักงานต้อนรับส่วนหน้าสามารถเข้าถึง
ขอ้มูลการรับฝากพสัดุไดง่้าย และรวดเร็วยิง่ข้ึน 
 3. สถานประกอบการสามารถลดตน้ทุนการ
ด าเนินงาน โดยลดการใชก้ระดาษเพื่อจดัท าบนัทึก
รายการรับฝากพสัดุของพนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ 
 4. ลูกคา้เกิดความประทบัใจในการบริการฝาก
พสัดุ เน่ืองจากการพฒันาระบบ QR-Code ท าให้หา
ของไดร้วดเร็ว และสามารถลดขอ้ผิดพลาดได ้
 

วธีิการด าเนินงาน 
 ก าหนดขอบเขตด้านเ น้ือหา โดย มุ่ง เน้น
การศึกษาไปท่ีการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี QR-Code 
เ พ่ือ เ ช่ือมโยงฐานข้อ มูลระหว่า งซอฟต์แว ร์
แบบสอบถาม ซอฟต์แวร์ตารางงาน กบัฐานขอ้มูล
เดิม ขอบเขตลักษณะประชากรท่ีจะศึกษาโดย
มุ่งเน้นไปท่ีพนักงานระดับปฏิบัติการ พนักงาน
ตอ้นรับส่วนหน้าโรงแรม อนนัตรา สยาม กรุงเทพ 

จ านวน 13 คน ดว้ยเคร่ืองมือประเภทแบบสอบถาม 
(Questionnaire) จ า กนั้ น น า ข้ อ มู ล ท่ี ไ ด้ รั บ ม า
วิเคราะห์ด้วยการหาค่าสถิติพ้ืนฐานได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

สรุปผลและอภิปราย 
 ผลจากการศึกษาและจดัท าโครงงานเร่ือง “การ
พฒันาระบบการรับฝากพสัดุของพนักงานตอ้นรับ
ส่วนหน้าด้วย QR-Code (The Development of 
Temporary Deposit Services Based on QR-Code 
Technology)” มี ว ัตถุประสงค์ เพื่ อ ศึ กษา
กระบวนการจัดเก็บและบันทึกขอ้มูลการรับฝาก
พสัดุของพนักงานต้อนรับส่วนหน้า และเพ่ือน า
เทคโนโลยี QR-Code มาพฒันาระบบการจดัเก็บ
ข้อมูล การรับฝากพสัดุ ภายหลังจากได้ทบทวน
ศึกษาข้อมูล ทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจัยท่ี
เ ก่ียวข้อง  ประกอบกับการจัด เ ก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยไดรั้บการตอบ
กลับแบบสอบถาม ท่ีสม บู ร ณ์ครบถ้วนตาม
วตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไวจ้  านวน 13 ชุด จึงได้น ามา
ประมวลผลและวิ เ ค ร า ะ ห์ ค่ าท า งส ถิ ติ ต าม
วตัถุประสงค์ของโครงงาน พบว่าผลลพัธ์นั้นตรง
ตามวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไว ้โดยสามารถสรุปผลได้
ดงัน้ี 
 ผลจากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถามมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็น
เพศชายมากกวา่เพศหญิง โดยเป็นประชากรเพศชาย 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 61.54 อยู่ในช่วงอายุ
ระหวา่ง 21-30 ปีมากท่ีสุด จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อย
ละ 46.15 อยู่ในส่วนงานพนักงานยกกระเป๋ามาก
ท่ีสุด จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85 ของกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งหมด 
 ดา้นความพึงพอใจผูต้อบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจในภาพรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด ท่ี
ค่าเฉล่ีย 4.44 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.63 หากพิจารณารายขอ้จะพบว่าปัจจัยด้านการ



 54 

จดัเก็บ ผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจในตวัแปร การ
จดัเก็บ บนัทึกขอ้มูลของแขกมีความปลอดภยั มาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 4.69 มีค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.48 ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล 
ผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจในตวัแปร สามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลท่ีจ าเป็นของแขก มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.62 มีค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.51 ด้านภาพรวมการใช้งาน 
ผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจในตัวแปร ช่วยลด
ขั้นตอนการท างานของพนักงานตอ้นรับส่วนหน้า 
และ ช่วยเพ่ิมความปลอดภยัในการจัดเก็บ รักษา
ข้อมูล มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากับ 
4.62 เท่ากนั และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.65 สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคโ์ครงงานท่ีมุ่งหวงั
ผลประโยชน์ด้านการลดความผิดพลาดจากการ
จดัเก็บขอ้มูล 
 

ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน 
 1. ควรจัดท าโครงงานบนระบบปฏิบัติการ 
Windows เพื่อให้ Google Spreadsheet และ 
Microsoft Excel สามารถเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่าง
กนัได ้
 2. ควรเปล่ียนรูปแบบการส่งอีเมล์ยืนยนัด้วย 
Google Form Response Receipts แทนการใช ้Add-
ons YetAnotherMailMerge 
 3. สามารถพฒันาการเขียน Macro เพื่อสร้าง
เง่ือนไขการส่งอีเมล์อตัโนมติัในการอพัเดตความ
เคล่ือนไหวของพสัดุใหแ้ก่ผูฝ้ากรับทราบได ้
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