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บทคดัย่อ  
การจัดท าโครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง โปรแกรมปฐมนิเทศด้วยการจ าลองเสมือน มี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจดัการการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ของแผนกบุคลากรและ
วฒันธรรมองคก์ร (People & Culture Department) และเพื่อน าเทคโนโลยสีารสนเทศดว้ยการจ าลอง
เสมือนมาพฒันารูปแบบการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ ท าให้พนกังานแผนกบุคลากรและวฒันธรรม
องค์กรสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการส่งต่อพนักงานใหม่ไปปฏิบติังานในแต่ละ
แผนกของโรงแรมอยา่งรวดเร็ว ดงันั้นการออกแบบพฒันาการปฐมนิเทศจากโปรแกรมปฐมนิเทศ
ดว้ยการจ าลองเสมือนเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบติังานของแผนกบุคลากร การเขา้
ไปศึกษาขอ้มูลเหล่าน้ีดว้ยตนเอง พนกังานใหม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดต้ลอดเวลา และสามารถดูซ ้ า
ไดห้ากไม่เขา้ใจ 

ผลจากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อ โปรแกรมปฐมนิเทศดว้ย
การจ าลองเสมือน ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.21 หากพิจารณารายขอ้แลว้
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 3 ดา้น คือดา้นความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
ในการน าเสนอ ดา้นล าดบัขั้นตอนในการน าเสนอและความเหมาะสมของภาพประกอบ มีค่าเฉล่ีย 
4.48 , 4.39 และ 4.27 ตามล าดับ นอกจากน้ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมาก 
จ านวน 2 ดา้น คือ ดา้นความถูกตอ้งความชดัเจนของเน้ือหา ดา้นความเหมาะสมในการจดัล าดบั
เน้ือหาและดา้นความชดัเจนของภาพ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.12 , 4.06 และ 3.97 ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับวัตถุประสงค์โครงงานท่ีมุ่งหวังผลประโยชน์ด้านการพัฒนารูปแบบการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการจ าลองเสมือน ส าหรับการจดัการอบรมปฐมนิเทศใหแ้ก่พนกังานใหม่ อีกทั้งเป็นการ
ส่งเสริมใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ในดา้นการจดัการองคก์รอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบนัผูค้นใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กนัอยา่งแพร่หลาย โดยเฉพาะระบบอินเทอร์เน็ต
ผูค้นเขา้ถึงสังคมออนไลน์ (Social network) ทุกกลุ่ม ทุกวยั ซ่ึงท าให้เกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลได้
อย่างรวดเร็ว ทุกท่ี ทุกเวลา รวมถึงรูปแบบธุรกิจก็ไดมี้การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรต่าง
จ าเป็นตอ้งปรับกลยุทธ์ท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสนบัสนุนธุรกิจให้สามารถอยูร่อดภายใตค้วามทา้
ทาย สภาวการณ์ต่างๆและเอาชนะคู่แข่งได้นั้น จ  าเป็นตอ้งน านวตักรรมต่างๆมาประยุกต์ใช้เพื่อ
พฒันาศักยภาพบุคลากร เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร การ
ปฐมนิเทศ (Orientation) มีความส าคญัมากต่อองคก์ร เน่ืองจากการปฐมนิเทศ ถือเป็นการสร้างความ
เขา้ใจเบ้ืองตน้ใหแ้ก่ผูท่ี้เขา้มาปฏิบติังานใหม่ เป็นกิจกรรมท่ีองคก์รจดัข้ึน เพื่อตอ้นรับพนกังานใหม่
ในการเขา้ร่วมเป็นสมาชิก โดยการแนะน าให้รู้จกัและสร้างความคุน้เคยกบัองคก์ร กฎ ระเบียบ วิธี
ปฏิบติัและบุคลากรท่ีปฏิบติังานอยู่เดิม ตลอดจนสร้างความเขา้ใจต่อวิถีทางในการปฏิบติัตนของ
บุคลากรภายในองคก์ร 

ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีถือว่าเป็นภารกิจของผูบ้ริหารท่ีจะต้องจดัโครงการการ
ปฐมนิเทศข้ึนมา เพื่อท่ีจะช่วยให้พนักงานสามารถจะปรับตวัได้เป็นอย่างดีในระยะแรก ช่วยให้
พนกังานมีขวญัและก าลงัใจและมีความเขา้ใจในส่ิงต่างๆ จากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการปฐมนิเทศนั้น 
การปฐมนิเทศจึงนบัวา่เป็นประโยชน์อยา่งยิง่  

จากความส าคญัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ วตัถุประสงค์ของการปฐมนิเทศนั้นมีหลายประการ แต่
เน่ืองจากขอ้จ ากดัดว้ยเวลา ดว้ยเหตุผลต่างๆ เช่นหน่วยงานตน้สังกดัตอ้งการเร่งรัดให้พนกังานใหม่
เขา้ท างานในหนา้ท่ีโดยเร็วท่ีสุด หรือมีงานเร่งด่วนท่ีจะให้ท า รวมทั้งบุคลากรท่ีจะท าหนา้ท่ีให้การ
ปฐมนิเทศก็มีงานติดพนัอยูใ่นช่วงเวลาของการปฐมนิเทศ จึงควรพิจารณาก าหนดวตัถุประสงคข์อง
การปฐมนิเทศให้เป็นไปตามล าดับความส าคัญและความเร่งด่วน โดยทั่วไปควรก าหนด
วตัถุประสงค ์เป็นความตอ้งการปลูกฝังทศันคติท่ีดีต่อองค์กร ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานใน
โอกาสแรกท่ีจะท าได้ เพื่อสร้างความศรัทธา ไวว้างใจในการเขา้มาร่วมงานในองค์กร ถ้ามีเวลา
ก าหนดไวน้อ้ยก็ควรจะใหค้วามรู้ความเขา้ใจในจุดส าคญั ไดแ้ก่ เร่ืองความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัองคก์ร
ส าหรับพนกังานใหม่  

ทั้งน้ีฝ่ายบุคลากร ของโรงแรม อนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ จะตอ้งมีการให้ขอ้มูลซ ้ าๆให้กบั
พนักงานใหม่ทุกๆคน ซ่ึงในแต่ละรอบท่ีมีพนักงานใหม่เขา้มาจะมีคร้ังละ 1 คนข้ึนไป บางวนัมี
พนกังานใหม่มาเร่ิมงานพร้อมกนั ก็จะท าการปฐมนิเทศไปพร้อมๆกนั และจะมีเป็นกรณีพิเศษ คือ 
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การรับพนักงานใหม่ท่ีเป็นผูพ้ิการทางการส่ือสาร ทางการได้ยินในบางแผนก ยิ่งจะท าให้การ
ปฐมนิเทศนั้นมีความเขา้ใจยากข้ึน เพราะพนกังานผูพ้ิการเหล่าน้ีจะตอ้งอ่านเอกสารดว้ยตนเอง และ
เอกสารของทางโรงแรมส่วนมากจะมีแต่ภาษาองักฤษ ท าให้แปลความหมาย เขา้ใจไดย้าก กิจกรรม
เหล่าน้ีจะถูกจดัข้ึนซ ้ าๆ พูดวนซ ้ าๆในทุกๆวนัท่ีมีการรับพนกังานมาเร่ิมงานในวนัแรก และตอ้งใช้
เวลาค่อนข้างมากในการให้ข้อมูล และการเซ็นเอกสารส าคญัต่างๆ ก็เป็นส่ิงส าคญัมากต่อตัว
พนกังานเองและต่อองค์กร ดงันั้นการคิดออกแบบพฒันาการปฐมนิเทศจากโปรแกรมปฐมนิเทศ
ดว้ยการจ าลองเสมือน (Virtual Orientation Program) จะเป็นการลดระยะเวลาการให้ขอ้มูลเหล่าน้ี
ของแผนกบุคลากร และลดเวลาขั้นตอนท่ีพนักงานใหม่ทั้งหลายก็คงอยากจะขา้มขั้นตอนน้ีไป
โดยเร็วท่ีสุด เพื่อท่ีจะได้เข้าไปปฏิบติังานในแผนกของตนเองในทนัที เพราะการนั่งฟังเน้ือหา 
ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้นานๆเป็นเร่ืองท่ีไม่พึงประสงคข์องพนกังานจ านวนมากอยา่งแน่นอน ดงันั้น 
การเขา้ไปศึกษาขอ้มูลเหล่าน้ีดว้ยตนเอง โดยท่ีไม่มีเวลาจ ากดั และไม่มีคนมานัง่กดดนั จะเป็นส่ิงท่ี
ท าใหพ้นกังานใหม่รู้สึกคลายความกงัวล คลายความกดดนัไดม้ากกวา่ และยงัสามารถวนดูซ ้ าๆได ้ 
 จากความส าคญัและปัญหาดงักล่าวจึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันาโปรแกรมปฐมนิเทศด้วยการ
จ าลองเสมือน เพื่อปฐมนิเทศพนักงานโดยน าประโยชน์ท่ีส าคญัของระบบเสมือนจริงมาใช้ 
บุคลากรท่ีไดรั้บการปฐมนิเทศจากโปรแกรมปฐมนิเทศดว้ยการจ าลองเสมือน จะไดรั้บความรู้ความ
เขา้ใจรวมทั้งสามารถจะปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัส่งผลให้การปฏิบติังานแก่องค์กรไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน    

1.2.1 เพื่อศึกษาการบริหารจดัการการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ของแผนกบุคลากรและ
วฒันธรรมองคก์ร (People & Culture Department)  

1.2.2  เพื่อน าเทคโนโลยีสารสนเทศดว้ยการจ าลองเสมือน มาพฒันารูปแบบการปฐมนิเทศ
พนกังานใหม่ 

 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
 กลุ่มตัวอย่ำง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นโครงงาน ไดแ้ก่ พนกังานของโรงแรม อนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ ท่ีเขา้
อบรมหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 
จ านวน 13 คน  
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ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ  
คน้ควา้และเก็บขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ มีการศึกษาเอกสาร สอบถาม และสัมภาษณ์

พนกังานแผนกบุคลากรและวฒันธรรมองคก์ร (People & Culture Department) มีการสังเกตการณ์
ปฐมนิเทศ เก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัองค์กรส าหรับพนักงานใหม่ โรงแรม อนันตรา สยาม 
กรุงเทพฯ  

 
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 พนกังานแผนกบุคลากรและวฒันธรรมองค์กร (People & Culture Department) 
สามารถท างานไดร้วดเร็ว และมีประสิทธิภาพข้ึน เพื่อการส่งต่อพนกังาน 

1.4.2 พนกังานใหม่ สามารถเขา้ถึงขอ้มูลการปฐมนิเทศเสมือนไดห้ลายรอบ 
1.4.3 ผูป้ระกอบการเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั โดยการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

กบัการปฐมนิเทศ 
1.4.4 ผูป้ระกอบการมีการพฒันารูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการจ าลองเสมือน 

ส าหรับการจัดการอบรมปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ รวมทั้ งเป็นการส่งเสริมให้มีความ
เจริญกา้วหนา้ในดา้นการจดัการองคก์รอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 



 

 

บทที ่2 

รายละเอยีดการปฏบิัติงานในสถานประกอบการ 
 

2.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 

รูปที ่2.1 สัญลกัษณ์ของโรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ 
                       ทีม่า : : https://siam-bangkok.anantara.co.th/ 
 

ช่ือสถานประกอบการ :   โรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ 
ทีต่ั้งสถานประกอบการ :  เลขท่ี 155 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

รหสัไปรษณีย ์10330 
โทรศัพท์ :       02 126 8866     
โทรสาร :     02 253 9195 
อเีมล :      siam@anantara.com    
เวบ็ไซต์ :     https://www.anantara.com/th/siam-bangkok  
เฟซบุ๊ก :     https://www.facebook.com/AnantaraSiamBangkokHotel 
 

อนันตรา มีรากศพัท์มาจากภาษาสันสกฤตซ่ึงมีความหมายว่า “ไร้ท่ีส้ินสุด” สะทอ้นถึง 
แนวคิดแห่งอิสรภาพ การเคล่ือนไหว และความกลมเกลียวซ่ึงถือเป็นหัวใจในการมอบ
ประสบการณ์ในแบบอนันตรา รีสอร์ทของอนันตราแต่ละแห่งมีจุดแข็งด้านขนบธรรมเนียม
ประเพณี มรดกทาง ประวติัศาสตร์และความงามตามธรรมชาติ ดงันั้น ประสบการณ์ทุกคร้ัง ณ 
โรงแรมและรีสอร์ทของ อนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ จึงถือเป็นการคน้พบและแรงบนัดาลใจอนัเป็น
เอกลกัษณ์โดดเด่น 

โรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ ตั้งอยูใ่จกลางกรุงเทพฯ ซ่ึงสามารถเดินทางไปยงัสถานท่ี
ทุกแห่งภายในกรุงเทพฯ ไดอ้ยา่งง่ายดายไม่วา่จะมาพกัเพื่อติดต่อธุรกิจ ช็อปป้ิง เท่ียวชมสถานท่ีทาง

https://siam-bangkok.anantara.co.th/
https://www.anantara.com/th/siam-bangkok
https://www.facebook.com/AnantaraSiamBangkokHotel
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วฒันธรรม หรือล่องเรือชมแม่น ้าเจา้พระยา สถานท่ีผอ่นคลายกลางเมืองสุดหรูอยูใ่นยา่นศูนยก์ารคา้
และความบนัเทิงท่ีบริเวณราชประสงค์โดยอยู่ติดกบัสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสราชด าริ จึงสามารถ
เดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ ทัว่ทั้งเมืองไดโ้ดยง่ายและสวนลุมพินีอยูห่่างออกไปเพียงแค่ 2 นาที 

 
2.2 ประวตัิและความเป็นมาเกีย่วกบับริษัท 

"ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป" ประกาศเปล่ียนช่ือ "โฟร์ซีซนัส์" เป็น "อนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ"  
ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป (MHG) ผูด้  าเนินธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทกว่า 120 แห่ง ในภูมิภาค 

เอเชียแปซิฟิกตะวนัออกกลาง มหาสมุทรอินเดีย และแอฟริกา และไดท้  าการประกาศเปล่ียนช่ือเป็น 
โรงแรมโฟร์ซีซันส์กรุงเทพฯ อยู่บนถนนราชด าริ ใจกลางกรุงเทพฯ ซ่ึงบริษทัเป็นเจา้ของโรงแรม
อนนัตรา สยามกรุงเทพฯ โฮเต็ล แอนด์สปา โดยจะเข้าเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มโรงแรม อนนัตราใน
ประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2558  เป็นตน้ไป โดยไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป และยงัวางแผนทุ่ม
งบประมาณในการปรับปรุงโรงแรมอนนัตราแห่งใหม่ข้ึนอีกดว้ย 

ดว้ยท าเลท่ีตั้งใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ตรงขา้มกบัราชกรีฑาสโมสร (Royal Bangkok Sports 
Club) ใกลก้บัยา่นธุรกิจส าคญั สถานบนัเทิง แหล่งช็อปป้ิง สวนลุมพินีและสถานท่ีท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมท่ีส าคญั โรงแรมแห่งน้ีจึงเหมาะอยา่งยิง่ส าหรับนกัธุรกิจและนกัท่องเท่ียว 

โรงแรมซ่ึงเป็นท่ีนิยมในกลุ่มนกัท่องเท่ียวระดบับน ประกอบดว้ยห้องพกัจ านวน 518 ห้อง 
ห้องอาหารและบาร์ 7 แห่ง สปา ฟิตเนสและสระว่ายน ้ ากลางแจง้ นอกจากน้ีทางโรงแรมยงัมีห้อง
ประชุมและห้องจดังานเล้ียงท่ีสามารถรองรับงานเล้ียงทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก พร้อมห้องบอล 
รูมท่ีสามารถรองรับแขกไดถึ้ง 400 ท่ีนัง่ ส าหรับงานเตน้ร า และ 550 ท่ีนั่ง ส าหรับการจดังาน 
แบบเธียเตอร์ นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วูด๊ ไฮเน็ค ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล (MINT) เห็นว่าการเปล่ียนแบรนด์ของโรงแรมในคร้ังน้ีเป็นการท า 
ความฝันท่ีจะมีโรงแรมตน้แบบซ่ึงตั้งอยู่ในใจกลางเมืองหลวงของประเทศไทยให้เป็นจริง หลังได้
ก่อตั้งแบรนด์อนนัตราข้ึนในปี 2544 เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์ระยะยาวของกลุ่มโรงแรมไม
เนอร์ (MHG) ในการสร้างแบรนด์ของตนเองเพื่อน าเสนอประสบการณ์แห่งการพกัผอ่นอนัหรูหรา
ท่ีแตกต่างให้นักเดินทางได้สัมผสั ณ เมืองท่องเท่ียวชั้นน าของโลก นับตั้งแต่การเปิดตวัจนถึง
ปัจจุบนั บริษทัมีโรงแรมภายใตแ้บรนด์อนนัตรามากกวา่ 30 แห่ง ใน 8 ประเทศ และยงัมีแผนการ
ขยายโรงแรมและรีสอร์ทอีกกวา่ 10 แห่งในอนาคต 
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2.3 ห้องพกัทีใ่ห้บริการในโรงแรม การให้บริการภายในโรงแรม  
ห้องพกัต่างๆท่ีให้บริการ การให้บริการห้องพกัแก่แขกของแต่ละประเภทนั้น โดยรวม

ทั้งส้ิน 518 หอ้ง แบ่งออกเป็นหอ้งหลากหลายรูปแบบ ดงัน้ี  
1) ห้องพกัประเภท Deluxe room หอ้งพกัขนาด 42 ตารางเมตร ตกแต่งในรูปแบบหรูหรา 

ในสองโทนสีเช่นเดียวกัน คือ สีแดงเข้ม และสีเขียวสบายตา พร้อมเฟอร์นิเจอร์วสัดุเกรดเอท่ี
ออกแบบเพื่อโรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ เท่านั้น อ านวยความสะดวกแก่แขกผูเ้ขา้พกัดว้ยทีวี
จอพลาสมาขนาด 42 น้ิว ท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์พกพา และฟังเพลงผา่นเคร่ืองเล่นเพลง
ไอพอต นอกจากน้ียงัสามารถชาร์ตคอมพิวเตอร์พกพาในตูนิ้รภยัเม่ือเวลาไม่อยูใ่นห้องพกัไดอี้กดว้ย  

 

 
รูปที่ 2.2 หอ้งพกัประเภท Deluxe room 

ทีม่า : https://siam-bangkok.anantara.co.th/deluxe-room/ 
 
2) ห้องพกัประเภท Premier room หอ้งพกัขนาด 42 ตารางเมตร ภายในหอ้งพกัตกแต่ง 

ในรูปแบบหรูหราในสองโทนสีเช่นเดียวกนั คือ สีแดงเขม้ และสีเขียวสบายตา พร้อมเฟอร์นิเจอร์
วสัดุเกรดเอท่ีออกแบบเพื่อโรงแรม อนนัตรา สยาม กรุงเทพฯเท่านั้น อ านวยความสะดวกแก่แขกผู ้
เขา้พกัดว้ยทีวจีอพลาสมาขนาด 42 น้ิว  
 

 
รูปที่ 2.3 หอ้งพกัประเภท Premier room  

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

https://siam-bangkok.anantara.co.th/deluxe-room/
https://siam-bangkok.anantara.co.th/
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3) ห้องพกัประเภท Kasara Club room หอ้งคลบัอยูบ่นชั้นสูงของโรงแรมอนนัตรา  
สยาม กรุงเทพฯ ด้วยวิวสุดพิเศษท่ีมองจากห้องพกัเห็นราชกรีฑาสโมสรจากมุมสูง พร้อมพื้นท่ี
ภายในห้องพกัท่ีตกแต่งในสไตล์ร่วมสมยั ประดบัไปดว้ยผา้ท่ีหรูหรา และโซฟาขนาดใหญ่ท่ีแสน
สบาย นอกจากน้ียงัสามารถเพลิดเพลินไปกบัการใชบ้ริการท่ี กษรา เอก็เซ็กซ์คิวทีฟ เลานจ ์
 

 
รูปที่ 2.4 หอ้งพกัประเภท Kasara Club room  

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

4) ห้องพกัประเภท Junior suite หอ้งพกัขนาด 72 ตารางเมตรโดดเด่นดว้ยรูปแบบศิลปะ 
แบบไทย ประดบัไม้สัก ตกแต่งด้วยผา้ไหมสีสว่างตา อ านวยความสะดวกยิ่งข้ึนด้วยเตียงนอน
ขนาดควีนไซด์ 2 เตียงติดกนั พื้นท่ีนัง่เล่น และพื้นท่ีนัง่ท  างานขนาดใหญ่ แต่ยงัคงไวซ่ึ้งความเป็น
สัดส่วนออกจากกันได้เป็นอย่างดี วิวของห้องพกัสามารถมองเห็นเดอะ รอยลั สปอร์ต คลับ
กรุงเทพฯ หรือววิของสระวา่ยน ้า  

 

 
รูปที่ 2.5 หอ้งพกัประเภท Junior suite  

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

 

https://www.anantara.com/th/siam-bangkok/
https://www.anantara.com/th/siam-bangkok/
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5) ห้องพกัประเภท Garden terrace room หอ้งพกัหรูสไตลรี์สอร์ทขนาด 52 ตารางเมตร  
หรือขนาด 77 ตารางเมตร ส าหรับห้องสวีท อีกทางเลือกหน่ึงส าหรับนกัธุรกิจ หรือนกัท่องเท่ียวท่ี
ตอ้งการบรรยากาศในการพกัผ่อนสไตล์รีสอร์ทท่ามกลางสวนเขียวขจี และสระว่ายน ้ ากลางแจง้
ขนาดใหญ่ ห้องพกัทุกห้องถูกตกแต่งด้วยชุดเฟอร์นิเจอร์เฮนเมดด์แบบไทย และผา้ไหมจาก
ธรรมชาติ ซ่ึงหรูหราและใหส้ัมผสัสบาย 

 

 
                  รูปที่ 2.6 หอ้งพกัประเภท Garden terrace room 

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

6) ห้องพกัประเภท Garden terrace suite หอ้งสวทีการ์เดนเทอร์เรซ อนัมีเอกลกัษณ์ 
เสนอทางเข้าท่ีเป็นส่วนตัว งามสง่าด้วยเสาสีขาว สวนเขียวขจีแบบเมืองร้อน และรูปป้ัน
ประติมากรรมไทยท่ีมีเอกลกัษณ์ ภายในห้องประกอบดว้ยห้องนอนท่ีงามสง่าเช่ือมต่อกบัห้องน ้ า
หินอ่อนท่ีมีเพดานรูปทรงโดมและห้องนั่งเล่นแยกส่วนท่ีแสนสบาย ซ่ึงน าไปสู่ลานรับประทาน
อาหารกลางแจง้ท่ามกลางทิวทศัน์ของสวนท่ีตกแต่งอยา่งสวยงาม พร้อมวิวสระวา่ยน ้ า และสระบวั
ท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ 

 

 
รูปที่ 2.7 หอ้งพกัประเภท Garden terrace suite  
ทีม่า : https://siam-bangkok.anantara.co.th/ 

 

https://siam-bangkok.anantara.co.th/
https://siam-bangkok.anantara.co.th/
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7) ห้องพกัประเภท One bedroom suite หอ้งพกัขนาด 84 ตารางเมตร ตกแต่งดว้ย 
เอกลกัษณ์ความเป็นไทย ห้องนอนและห้องนัง่เล่นแยกออกจากกนัเป็นสัดส่วน ห้องน ้ าขนาดใหญ่
ถูกตกแต่งดว้ยหินอ่อน และหินแกรนิต นอกจากน้ียงัมีห้องพกัท่ีสามารถเช่ือมถึงกนั เหมาะส าหรับ
ท่านท่ีเดินทางมาเป็นครอบครัว นอกจากนั้นยงัมีเคร่ืองอ านวยความสะดวกครบครัน และทีวี
พลาสมาขนาด 42 น้ิว พร้อมดว้ยระบบโทรศพัท์สายตรงพร้อมเคร่ืองตอบรับอตัโนมติัหลายภาษา 
และเคร่ืองเล่น MP3 ส่วนตวั 

 

 
รูปที่ 2.8 หอ้งพกัประเภท One bedroom suite  
ทีม่า: https://siam-bangkok.anantara.co.th/ 

 
8) ห้องพกัประเภท Two Bedroom Explorer Suite by Jim Thompson หอ้งสวทีแบบ 

เปิดโล่ง 198 ตารางเมตร ออกแบบโดยเจฟฟรี วิลเคส จาก design Wilkes ภายในมี 2 ห้องนอน 2 ½ 
ห้องน ้ า ห้องนัง่เล่นท่ีมองเห็นเดอะ รอยลั สปอร์ต คลบั กรุงเทพฯ สนามกอล์ฟจ านวน 18 หลุมใจ
กลางเมืองจาก พร้อมห้องครัวส าหรับเตรียมอาหาร ให้ความรู้สึกเหมือนอพาตเมนตสุ์ดหรูใจกลาง
เมือง ตกแต่งดว้ยผา้ไหมจิม ทอมป์สัน ท่ีปราณีตสวยงาม  

 

 
        รูปที่ 2.9 หอ้งพกัประเภท bedroom Jim Thompson explorer suite  

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

 

https://siam-bangkok.anantara.co.th/
https://siam-bangkok.anantara.co.th/
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9) ห้องพกัประเภท Anantara Presidential Suite หอ้งสวทีขนาดใหญ่ท่ีสุด พร้อมระบบ 
รักษาความปลอดภยัอย่างเข้มงวด โดยแขกสามารถโดยสารลิฟต์โดยตั้งระบบให้ข้ึนไปท่ีชั้น 9 
โดยตรงไม่จอดแวะตามชั้นต่างๆ จากมุมห้องนอนสามารถมองเห็นสระวา่ยน ้ า และสวนเขียวขจีให้
ความรู้สึกแบบธรรมชาติใจกลางเมืองหลวงไดอ้ยา่งลงตวั  

 

 
รูปที่ 2.10 หอ้งพกัประเภท Anantara Presidential Suite 

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

2.4 การบริการห้องอาหารต่างๆ 
ภายในโรงแรมนั้น นอกจากห้องพกัท่ีหลากหลายแลว้ยงัมีบริการห้องอาหารท่ี สามารถ

สร้างรายไดใ้ห้กบัทางโรงแรมอีกดว้ยและมีห้องอาหารท่ีมีหลายชาติ เช่น จีน ญ่ีปุ่น ไทยและสากล 
มีการบริการทั้งเชา้ กลางวนั เยน็และค ่า และห้องอาหารภายในโรงแรมนั้นมีทั้งหมด 9 ห้องอาหาร 
ดงัน้ี 

1) ห้องอาหาร Madison  
หอ้งอาหารอเมริกนั สเต๊กเฮาส์ร่วมสมยั ท่ีไดเ้ลือกสรรเน้ือววัชั้นดี จากออสเตรเลีย มาปรุง

ให้ท่านได้ชิมในบรรยากาศของครัวแบบเปิด ท่ีจะได้สัมผสักับประสบการณ์ท่ีแตกต่าง เปิด
ใหบ้ริการม้ือกลางวนัตั้งแต่เวลา 11.30 น. ถึง 14.30 น. และม้ือค ่าตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 22.30 น.  

 

 
รูปที่ 2.11 หอ้งอาหาร Madison 

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

https://siam-bangkok.anantara.co.th/
https://siam-bangkok.anantara.co.th/
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2) ห้องอาหาร Biscotti  
หอ้งอาหารร่วมสมยัแห่งน้ีจะท าให้ท่านไดซึ้มซับบรรยากาศท่ีเต็มไปดว้ยชีวิตชีวา อนัน่า

หลงใหลของประเทศอิตาลี สูตรต ารับบา้นส าหรับอาหารกลางวนัและอาหารเย็น ท่ีมีให้เลือกจาก
เมนู อาทิ พิซซ่าท่ีท าด้วยมือ พาสต้าและอาหารทะเลต่างๆ พร้อมทั้ งไวน์ท่ีเสิร์ฟเป็นแก้ว
หอ้งอาหารอิตาเลียน สไตลโ์มเดิร์น ม้ือกลางวนัเปิดบริการตั้งแต่เวลา 12. 00  น  .ถึง  14 . 30  น .และม้ือ

ค ่าตั้งแต่เวลา 18 . 00 น .ถึง 22 . 30 น. 
 

 
รูปที ่2.12 หอ้งอาหาร Biscotti  

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

3) ห้องอาหาร Shintaro  
ห้องอาหารญ่ีปุ่นซูชิบาร์สไตล์ทนัสมยั ในบรรยากาศสบายๆ  เมนูอาหารประกอบด้วย

หลากหลายเมนู ซูชิ ซาชิมิเกรดเอ และเมนูอาหารญ่ีปุ่นสมยัใหม่ มาสร้างสรรคร์สชาติจากวตัถุดิบ
และเคร่ืองปรุงชั้นเลิศ ม้ือกลางวนัเปิดบริการตั้งแต่เวลา 11.30 น. ถึง 14.30 น. และม้ือค ่าตั้งแต่เวลา 
17.00 น. ถึง 22.30 น.  

 

 
รูปที่ 2.13 หอ้งอาหาร Shintaro  

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

https://siam-bangkok.anantara.co.th/
https://siam-bangkok.anantara.co.th/
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4) ห้องอาหาร The Spice market  
ห้องอาหารไทยท่ีได้รับรางวลัต่างๆ มากมายทั้งในและต่างประเทศ และดว้ยสไตล์การ

ตกแต่งร้านท่ีมีเอกลกัษณ์แบบร้านขายเคร่ืองเทศสมยัก่อน จึงเป็นจุดเด่นท่ีน่าสนใจ ประกอบกบั
รายการอาหารท่ีมีหลายอย่างให้เลือก เพิ่มเติมด้วยเมนูพิเศษประจ าวนั  ส าหรับม้ือกลางวนัเปิด
บริการตั้งแต่เวลา 11.30 น. ถึง 14.30 น.  และส าหรับม้ือค ่า ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 22.30 น. 

 

 
รูปที่ 2.14 หอ้งอาหาร The Spice Market  

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

5) ห้องอาหาร Aqua  
บาร์สไตล์ทนัสมยั ท่ีมีบรรยากาศเปิดโล่งในสวนอนัร่มร่ืนน าเสนอ เซตเมนูทาปาสหลาก

สไตล ์ทั้ง เอเชียน อินเดียน อิตาเลียน และเมก็ซิกนั นอกจากน้ียงัมีบริการอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืมท่ี
มีแอลกอฮอล์ อาทิ คอกเท็ลสูตรพิเศษ ไวน์ เบียร์น าเขา้ และเคร่ืองด่ืมแบบไร้แอลกอฮอล์ อาทิ น ้ า
ผกั หรือผลไมส้ด  เปิดบริการตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 24.00 น.  

 

 
รูปที ่2.15 หอ้งอาหาร Aqua  

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

 

 

https://siam-bangkok.anantara.co.th/
https://siam-bangkok.anantara.co.th/
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6) ห้องอาหาร The Lobby  
ดว้ยสไตลก์ารตกแต่งท่ีมีเอกลกัษณ์ ท าให้เดอะ ล็อบบ้ี เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะอยา่งยิ่งส าหรับ

พบปะเจรจาทางธุรกิจ สังสรรค ์และจิบน ้ าชายามบ่าย ดว้ยบรรยากาศหรูหรา งามสง่า แต่อบอุ่นอยู่
ในที โดยมีอาหารเช้า อาหารกลางวนั และอาหารค ่า ไวเ้ตรียมให้บริการส าหรับทุกม้ืออาหาร 
นอกจากน้ีในม้ือค ่า ยงัมีดนตรีขบักล่อมเพื่อเพิ่มบรรยากาศ และรสชาติของอาหารใหก้ลมกล่อม  

 

 
รูปที ่2.16 หอ้งอาหาร The Lobby  

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

7) ห้องอาหาร Mocha and Muffins  
ร้านเบเกอร่ีท่ีตระเตรียมหลากหลายเมนูขนมให้เลือกสรรทั้งในสไตล์โฮมเมด และแบบ

ส าเร็จรูปรสเลิศ รวมไปถึงไอศกรีม ช็อกโกแลต พาสทรี และแซนด์วิช อีกทั้งยงัมีไวน์น าเขา้จาก
ตวัแทนชั้นน า ใหท้่านเลือกซ้ือกลบับา้น หรือจะเลือกนัง่ทานในบรรยากาศสบายๆ ภายในร้าน และ
บริเวณสวนอนัร่มร่ืน อ่ิมอร่อยดว้ยแซนดว์ชิโฮมเมดในม้ือเชา้ หรือกลางวนั พร้อมด่ืมชา หรือกาแฟ
ท่ีท่านช่ืนชอบ นอกจากน้ีในเวลา 19.00 น. ทางร้านจะลดราคาพิเศษ 25 % ส าหรับเมนูเบเกอร่ี และ
เคก้อีกดว้ย เปิดบริการทุกวนัตั้งแต่เวลา 7.00 น. ถึง 20.00 น.  

 

 
รูปที่ 2.17 หอ้งอาหาร Mocha and Muffins  
ทีม่า : https://siam-bangkok.anantara.co.th/ 

https://siam-bangkok.anantara.co.th/the-lobby/
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2.5 กจิกรรมต่างๆ  
1)  Anantara Spa  สถาปัตยกรรมไทยโบราณช่วยให้เกิดบรรยากาศท่ีสอดคลอ้งลงตวักบั

ธรรมชาติ กล่ินหอมกรุ่นจากต่างแดนช่วยผ่อนคลายประสาทสัมผสั ห้องสปาสุดหรูแต่ละห้อง 
เพียบพร้อมไปดว้ยอ่างอาบน ้าส่วนตวัสไตลโ์รมนัและหอ้งอบไอน ้าเพื่อการผอ่นคลายอยา่งเตม็อ่ิม  

 

 
รูปที่ 2.18 Anantara Spa  

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

2) สระว่ายน ้า ในสระกลางแจ้งขนาดความยาว 25 เมตร หรือนอนอาบแดดท่ามกลาง
ทิวทศัน์ของสวนเขตร้อนเขียวขจีพร้อมน ้าตกและสระบวั 

 

 
รูปที ่2.19 สระวา่ยน ้า 

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

3) ห้องประชุมหรือห้องจัดเลีย้งของโรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โรงแรมอนนัตรา 
สยาม กรุงเทพฯ เหมาะเป็นอย่างยิ่งส าหรับการจดังานประชุมหรืองานจดัเล้ียงในโอกาสต่างๆ 
พร้อมโสตทศันูปกรณ์ครบครันโดยมีห้องประชุมและจดัเล้ียงทั้งหมด 16 หอ้งไดแ้ก่  

- Ballroom หอ้งจดัเล้ียงขนาด 750 ตารางเมตร สามารถรองรับแขกไดถึ้ง 1,000 คน  
ส าหรับงานเล้ียงค็อกเทล ด้านขา้งของห้องบอลรูมสามารถเปิดออกเพื่อชมวิวสวยจากสวนของ
โรงแรม พร้อมรับแสงธรรมชาติไดอี้กดว้ย 
 

https://www.anantara.com/en/siam-bangkok/
https://www.anantara.com/en/siam-bangkok/gallery
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- Monthathip 1,2,3,4 and Board room หอ้งจดัเล้ียงมณฑาทิพยเ์หมาะเป็นอยา่งยิง่กบั 
งานท่ีตอ้งการปรับเปล่ียนขนาดไซส์ของการประชุมหรือจดัเล้ียง โดยห้องทั้ง4สามารถร่วมเขา้เป็น
หน่ึงเดียว ท่ีสามารถจุแขกได ้700 คน 

- Suriyan, Chandra, Dara, Napa หอ้งประชุมและจดัเล้ียงทั้ง 4 หอ้งน้ี อยูบ่นชั้น2ของ 
โรงแรม เหมาะส าหรับงานประชุมท่ีมีขนาดเล็ก รองรับแขกได ้40 คน และงานจดัเล้ียงท่ีตอ้งการ
ความเป็นส่วนตวั 

- Phiman Man หอ้งประชุม/จดัเล้ียงท่ีรองรับแขกได ้300 คน ส าหรับงานคอ็กเทล  
ตกแต่งอย่างสวยงามวิจิตรดว้ยไฟประดบัผนงันบัร้อยดวง พร้อมดว้ยภาพวาดไทยบนผืนผา้ไหมท่ี
โดดเด่นและมีเอกลกัษณ์ 

- Amorn, Rattana, Kosin หอ้งประชุมทั้งสามน้ีตกแต่งสวยงามดว้ยภาพวาดไทย โดยมี 
ฉากกั้นหอ้งท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยออกไดต้ามความตอ้งการของผูจ้ดังาน ห้องอมรเป็นห้องท่ีสามารถ
รองรับแขกได ้90 คนส าหรับงานเล้ียงค็อกเทล ห้องรัตนและโกสินทร์สามารถรองรับแขกได ้100 
คนส าหรับงานเล้ียงคอ็กเทล 
 

 
           รูปที ่2.20 หอ้งจดัเล้ียง Ballroom 

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

4) Health club  ศูนยฟิ์ตเนสซ่ึงเปิดให้บริการตลอดเวลา มีอุปกรณ์ออกก าลงักายคาร์ดิโอ
ใหม่ล่าสุด พร้อมจอโทรทศัน์ส่วนตวั และอุปกรณ์สร้างกลา้มเน้ือครบชุด หลงัจากนั้นผอ่นคลายใน
หอ้งอบไอน ้าและสระน ้าวนพร้อมน ้าตกท่ีแยกไวเ้ป็นสัดส่วนส าหรับหญิงและชาย 

 

 
รูปที ่2.21 Health club  

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

https://www.anantara.com/en/siam-bangkok/gallery
https://www.anantara.com/en/siam-bangkok/gallery
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2.6 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานองค์กร 
Leadership Team Anantara Siam Bangkok Hotel 

 
รูปที่ 2.22 รูปแบบการจดัองคก์รของ  Leadership Team Anantara Siam Bangkok Hotel 

        ทีม่า : People and Culture Department 
 

 
รูปที่ 2.23 รูปแบบการจดัองคก์รของ  People & Culture Department 

ทีม่า: People and Culture Department  
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2.7 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 
รูปที ่2.24  นกัศึกษาสหกิจศึกษา 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
 

ช่ือผู้ปฏิบัติงาน : นางสาว สุพฒัษร โล่ห์ค า 
แผนก / ส่วนงาน : People and Culture Department / People &  Culture Trainee. 
ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกจิศึกษา : ระหวา่งวนัท่ี 1 มิถุนายน 2564  ถึงวนัท่ี 10 กนัยายน 2564   
เวลาปฏิบัติงาน : 08:30-18:30 น.  
 
หน้าทีท่ีไ่ด้รับมอบหมายในการปฏิบัติงาน  

- จดัอุปกรณ์ท่ีใชใ้นส านกังาน เช็ดโตะ๊ เกา้อ้ี ท าความสะอาด เช็คความเป็นระเบียบ 
- ท าป้ายช่ือใหพ้นกังานใหม่ และพนกังานท่ีท าป้ายหาย 
- ท าป้ายติดชั้นเก็บเอกสารส านกังานท่ีตอ้งใชใ้นแต่ละวนั 
- ท าแบบฟอร์มบนัทึกตรวจวดัอุณหภูมิเขา้-ออกของพนกังาน 
- ท าคลิปวดีิโออวยพรวนัเกิดพนกังาน 
- ออกแบบการ์ดวนัเกิดพนกังาน 
- ออกแบบสต๊ิกเกอร์ติดขวดสเปรยแ์อลกอฮอลฆ่์าเช้ือโรคโควิด-19 น าไปวางบนโตะ๊ 

อาหารแต่ละโตะ๊ท่ีหอ้งอาหารพนกังาน 
- ออกแบบโปสเตอร์และวดีิโอประชาสัมพนัธ์กิจกรรมประจ าปีขององคก์รเพื่อเป็น 

ส่ือกลางเชิญชวนใหพ้นกังานเขา้ร่วมกิจกรรม 
- ออกแบบโปสเตอร์รณรงคใ์หพ้นกังานใชแ้กว้น ้าส่วนตวั 
- ออกแบบโปสเตอร์ ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร สาระน่ารู้เก่ียวกบัโรคโควดิ-19 และ 

การรับวคัซีนป้องกนัเช้ือไวรัส 
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- ออกแบบโปสเตอร์แจง้เปล่ียนแปลงเวลาเปิด - ปิด หอ้งพยาบาล 
- ออกแบบโปสเตอร์ถงัขยะ ส าหรับขยะติดเช้ือ 
- ออกแบบโปสเตอร์ ประชาสัมพนัธ์ พนกังานท่ีไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งหรือโยกยา้ยไป 

ปฏิบติัหนา้ท่ีในเครือขององคก์ร 
- ออกแบบท าวดีิโอน าเสนอ อปัเดต ขอ้มูลข่าวสารขององคก์รในเดือนนั้นๆ 
- ออกแบบป้ายกฎระเบียบการใชห้อ้งนอนของพนกังาน 
- ออกแบบโปสเตอร์แจง้ปิดหอ้งนอนส าหรับพนกังานชัว่คราว 
- ออกแบบบอร์ดประกาศรับสมคัรงานใหก้บัโรงแรมในเครือ 
- พิมพร์ายการอาหารประจ าสัปดาห์ น าไปติดบอร์ดหนา้หอ้งอาหารพนกังาน 
- เบิกของใชป้ระจ าส านกังาน ทุกๆวนัองัคาร 
- เปิดทีวใีส่คลิปประชาสัมพนัธ์ อปัเดตขอ้มูลข่าวสารขององคก์รประจ าสัปดาห์และ 

ประจ าเดือน 
- เปิดทีวใีส่คลิปวดีิโออวยพรวนัเกิดพนกังานท่ีเกิดในวนันั้นๆ 
- เติมแอลกอฮอลฆ่์าเช้ือโรคโควดิ-19 ประจ าจุดท่ีรับผดิชอบ 
- ตรวจดูความเรียบร้อยโดยรวมภายในหอ้งล็อกเกอร์พนกังาน 
- คดัแยกไฟลเ์อกสารพนกังานท่ีโดนเลิกจา้งและพนกังานท่ีลาออก 
- เตรียมแฟ้มเอกสารใหพ้นกังาน ส าหรับพนกังานใหม่ท่ีมาเร่ิมงานวนัแรก 
- โทรศพัทส์อบถามพนกังานการนดัฉีดวคัซีนโควดิ-19 เขม็ 1 และเขม็ 2 เช็คสถานะ 

ยนืยนัท่ีจะไปฉีดหรือยกเลิกการฉีดวคัซีนท่ีโรงแรมจดัเตรียมไวใ้ห้ 
- คดัแยกเอกสารส าคญัท่ีตอ้งส่งท าลายลงกล่องแยกประเภท แยกโซนเก็บไว ้
- ใหข้อ้มูลประสานงานเก่ียวกบัเงินกูข้องพนกังาน 
- รับโทรศพัทภ์ายในติดต่อประสานงานกบัแผนกต่างๆในองคก์ร 
- รับโทรศพัทภ์ายนอก ประสานงานและใหข้อ้มูลเฉพาะขอ้มูลท่ีใหไ้ด ้
- อปัเดตขอ้มูลส่วนตวัของพนกังานใหเ้ป็นขอ้มูลปัจจุบนัเก็บไวใ้นระบบ 
- เดินประชาสัมพนัธ์กิจกรรมประจ าปีของพนกังานตามแผนกต่างๆในองคก์ร แจง้วธีิ 

และขั้นตอนในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
- ประสานงานใหข้อ้มูล การรับวคัซีนของพนกังาน 
- น าส่งเอกสารและรับคืนเอกสารกบัแผนกท่ีเก่ียวขอ้ง 
- โทรสอบถามพนกังานท่ีไดรั้บการฉีดวคัซีนแลว้ อปัเดตอาการหลงัฉีด 
- คดัแยกกระดาษท่ีน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้
- ถ่ายเอกสาร สแกนเอกสาร ส่งออกอีเมล 
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- แนะน าพนกังานใหม่เร่ืองการกรอกเอกสาร การเบิกชุด-คืนชุด การใชง้านหอ้ง 
ล็อกเกอร์ 

- เจา้หนา้ท่ีช่วยอ านวยความสะดวก กิจกรรมรับบริจาคเลือดท่ีทางหน่วยงานนอกมาจดัท่ี 
องคก์ร 

- อปัเดตสถานท่ีท่ีรับตรวจหาเช้ือโควดิ-19 ใหแ้ก่พนกังาน 
- ไปรับเช็คเงินสดท่ีโรงแรมอนนัตรา ริเวอไซตแ์ละเอกสารส าคญั 
- ประสานงานจดัส่งเอกสารใหก้บัพนกังานท่ีรับ – ส่งเอกสาร 
- พานกัศึกษาฝึกงานไปลองชุดใส่ปฏิบติังาน แนะน าระเบียบขอ้ปฏิบติัในการเบิกและ 

คืนชุด 
- จดัเก็บ คดัแยกแฟ้มเอกสารท่ีไม่ไดใ้ชง้าน 
- ท าความความสะอาด จดัระเบียบหอ้งเก็บของ ของแผนกท่ีปฏิบติังาน 
- ประสานงาน ใหข้อ้มูลพนกังานเร่ืองการรับเงินเยยีวยาประกนัสังคมมาตรา 33 และ 39 
- ดูแลรับผดิชอบชุดตรวจโควดิ-19 ดว้ยตนเอง เตรียมไวส้ าหรับพนกังานท่ีมีความเส่ียง 
- ประสานงาน งานเอกสารเงินกูข้องพนกังานท่ีมาท าเร่ืองการกูย้มืในแต่ละเดือน 
- โทรศพัทส์อบถาม Service charge ของโรงแรมอ่ืนๆอปัเดตทุกเดือน 
- แยกสลิปเงินเดือน สลิปเงินกู ้บตัรประกนัชีวติ จดัเรียงใหเ้ป็นของแผนกนั้นๆเพื่อง่าย 

ในการคน้หาและส่งมอบใหพ้นกังาน 
- เตรียมเอกสารและการคืนของใหพ้นกังานท่ีมาขอลาออก 
- จดัเรียง ท าความสะอาด หอ้งเก็บกระดาษต่างๆท่ีใชใ้นส านกังาน 
- ส่งออกอีเมลอวยพรวนัเกิดพนกังานท่ีเกิดประจ าวนั 
- ประสานงานใหก้บัพนกังานท่ีตอ้งการโอนยา้ยไปท างานท่ีโรงแรมอ่ืนในเครือ 
- โทรศพัทส์อบถามโรงแรมอ่ืนๆเร่ืองการตรวจสุขภาพประจ าปีของพนกังาน 
- อ านวยความสะดวกใหก้บัผูท่ี้มาติดต่อสมคัรงาน  
- จดัเตรียมปร้ินเอกสารท่ีตอ้งใช ้จดัเตรียมไวเ้ป็นสัดส่วน 
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2.8 ช่ือและต าแหน่งงานพนักงานทีป่รึกษา 

 
รูปที ่2.25 พนกังานท่ีปรึกษา 

ทีม่า : People and Culture Department 

 

ช่ือพนักงานทีป่รึกษา : คุณยศพทัธ์ ปาลค า  
ต าแหน่งงาน :  Assistant Manager of People & Culture   
โทรศัพท์ :  02 253 9195 ต่อ 1402 
อเีมล :  Yotsapatp@gmail.com 
 
2.9 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกจิศึกษา  
 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน โรงแรม อนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ เร่ิมมาปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 1 
มิถุนายน 2564 ถึง 10 กนัยายน 2564 เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ภายใน 1 วนัท างาน 10 ชั่วโมง 
ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 18:30 น. ซ่ึงจะปฏิบติังาน 5 วนัต่อสัปดาห์ วนัหยุดเสาร์-อาทิตย ์และวนันกัขตั
ฤกษ ์
 
2.10 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

ขั้นตอนในการด าเนินงาน มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
ตั้งหวัขอ้ของโครงงาน      
รวบรวมขอ้มูลของ
โครงงาน 

     

เร่ิมเขียนโครงงาน      
ท าแบบสอบถามและแจก
เพื่อประเมินความพึงพอใจ 

     

ตรวจสอบโครงงาน      
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โครงการเสร็จเรียบร้อย      
2.11 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

2.11.1 ผลทีไ่ด้รับจากการฝึกงานสหกจิศึกษา 
การปฏิบัติงานด้านวชิาการ 
1. ไดรั้บความรู้ใหม่ และประสบการณ์ ในสภาวะการท างานจริง 
2. ได้เรียนรู้การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และเพิ่มทกัษะการเรียนรู้ระบบการท างานใน

องคก์ร 
3. สามารถน าประสบการณ์จากการฝึกงานไปใชแ้กปั้ญหาในชีวติประจ าวนัได ้
4. เพิ่มพนูทกัษะการใชอุ้ปกรณ์ส านกังาน 
5. เรียนรู้โปรแกรมต่างๆ ท่ีองคก์รน ามาใชใ้นการท างาน 
6. ฝึกฝนใหเ้ป็นคนท่ีมีความรับผดิชอบต่อภาระหนา้ท่ี 
7. สามารถคิดเป็น ท าเป็น จดัการและแกปั้ญหาได ้
การปฏิบัติงานด้านพฤติกรรม 
1. ฝึกใหผู้ป้ฏิบติังานมีความรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
2. พฒันาบุคลิกภาพ ช่วยสร้างความมัน่ใจในการท างาน การกลา้แสดงออก  

3. ฝึกฝนใหเ้ป็นคนช่างสังเกตและรู้จกัปรับปรุงการพฒันาการท างานของตน 

4. ฝึกฝนการปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

5. สร้างเสริมการมีบุคลิกภาพท่ีดี และการวางตวัท่ีเหมาะสม 

6. มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีมากข้ึน 

7. สร้างเสริมลกัษณะนิสัยใหเ้ป็นคนตรงต่อเวลามากยิง่ข้ึน 

8. ท าใหมี้ความขยนัหมัน่เพียรมากยิง่ข้ึน 

2.11.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
1. ไม่มีความรู้เก่ียวกับการใช้ระบบปฏิบัติการหรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ี

หน่วยงานใชใ้นการด าเนินงาน และขาดความเขา้ใจเก่ียวกบัเอกสารต่างๆ 
2. ขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการงานดา้นงานเอกสาร เน่ืองจากในการปฏิบติังาน

จริงไม่เหมือนกบัท่ีเรียนมา ท าให้ตอ้งใช้เวลาในการท าความเขา้ใจส่งผลให้การ
ท างาน เกิดความล่าชา้ 

3. มีความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศน้อย ท าให้เกิดความล่าช้าในเวลาท างานใน
กรณีมีปัญหา 

4. ขาดความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแยกประเภทและการ 
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จดัเรียงเอกสารเขา้แฟ้ม และการใช้เคร่ืองใช้ส านกังาน เช่น Fax และเคร่ืองถ่าย
เอกสาร 

2.12 ข้อเสนอแนะ  
1. นกัศึกษาควรพฒันาทกัษะการส่ือสารใหส้ามารถส่ือสารไดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน 
2. นกัศึกษาตอ้งพฒันาการส่ือสารการใชภ้าษาองักฤษใหมี้ความมัน่ใจมากข้ึน 
3. นกัศึกษาตอ้งพฒันาทกัษะกระบวนการดา้นการตดัสินใจใหม้ากข้ึน 
4. นกัศึกษาควรมีความรู้พื้นฐานการใชง้านโปรแกรม Word Excel และ PowerPoint ซ่ึง 

เป็นโปรแกรมการท างานท่ีใชง้านบ่อยท่ีสุดในแผนกบุคลากรและวฒันธรรมองคก์ร   
5. การท างานกบัคนจ านวนมากตอ้งมีจะตอ้งมีทกัษะการส่ือสารและมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  

มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน พร้อมเสมอท่ีจะเรียนรู้งานใหม่ๆ 
 



 

 

  บทที ่3  
การทบทวนวรรณกรรมและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาเร่ือง “ โปรแกรมปฐมนิเทศดว้ยการจ าลองเสมือน ” ผูจ้ดัท าไดศึ้กษา คน้ควา้

เอกสาร วรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา  ดงัน้ี 
3.1 ความหมายของการปฐมนิเทศ 
3.2 ความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3.3 ความหมายของการจ าลองเสมือน 
3.4 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

3.1 ความหมายของการปฐมนิเทศ 
เม่ือบุคคลเข้าท างานในหน่วยงานหรือองค์การใหม่ จะพบกับปัญหาการปฏิบติัใน

หน่วยงานในระยะแรก เน่ืองจากยงัใหม่ต่อสถานท่ี ใหม่ต่องานและยงัไม่สนิทสนมต่อบุคลากรท่ี
ท างานอยู่ในองค์การนั้ นแล้วเป็นหน้าท่ีของผู ้บริหารจะต้องขจัดปัญหาดังกล่าวโดยวิธีการ
ปฐมนิเทศซ่ึงเป็นวธีิการอยา่งหน่ึงในการพฒันาบุคลากรในองคก์าร 

ความหมายของการปฐมนิเทศนั้น ไดมี้ผูค้วามหมายของการปฐมนิเทศไวห้ลายท่านดว้ยกนั 
ทั้งในดา้นการบริหารทัว่ไปและการบริหารการศึกษา ถือวา่เป็นการปฐมนิเทศเป็นวิธีการเร่ิมแรกใน
การพฒันาบุคลากรในสถาบนัและหน่วยงานต่างๆ ดงัน้ี  

ธญัญา ผลอนนัต ์(2546) กล่าวว่า การปฐมนิเทศ หมายถึง กิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพื่อแนะน าให้
พนกังานใหม่รู้จกัองคก์ารเพื่อช่วยใหพ้นกังานปรับตวัเขา้กบัวฒันธรรมองคก์ารโดยแนะน าเง่ือนไข
การจา้งงาน สิทธิและผลประโยชน์ต่างๆ นโยบายคุณภาพ ความปลอดภยัและทรัพยากรบุคคล รวม
ไปถึงการอธิบายภาพรวมขององค์การ งานในหน้าท่ี ความรับผิดชอบ สถานท่ีท างานระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ระเบียบข้อบงัคับ และเพื่อนร่วมงาน การปฐมนิเทศพนักงานถือเป็น
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization) อยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้พนกังานมีทศันคติมาตรฐาน 
ค่านิยมและรูปแบบพฤติกรรมให้เป็นไปตามความคาดหวงัขององค์การ หรือให้มุ่งไปในแนวทาง
เดียวกันหรืออาจเรียกว่าเป็นกระบวนการท าให้พนักงานผสมกลมกลืนกับเพื่อนร่วมงานและ
องคก์าร 

ณัฐพนัธ์ เขมจรนันทน์ (2546) การปฐมนิเทศ หมายถึงกิจกรรมท่ีองค์การจดัท าข้ึน เพื่อ
ตอ้นรับบุคคลใหม่ในการเขา้ร่วมเป็นสมาชิก โดยแนะน าให้รู้จกัและสร้างความคุน้เคยกบัองคก์าร
ในเร่ืองกฎระเบียบ วิธีปฏิบติังาน และบุคลากรท่ีปฏิบติังานอยู่เดิม ตลอดจนสร้างความเขา้ใจต่อ
วถีิทางในการปฏิบติัตนของบุคลากรในองคก์าร  
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พนม วจันสุนทร (2541) การปฐมนิเทศ เป็นการฝึกอบรมบุคลากรในองคก์ารต่างๆเม่ือแรก
เขา้โดยจะเป็นการบรรจุใหม่ โยกยา้ยมาจากหน่วยงานอ่ืน โดยมีจุดประสงคเ์พื่อให้บุคลากรใหม่ได้
รับทราบถึงนโยบายและหนา้ท่ีของหน่วยงาน โดยละเอียดและให้เขา้ใจกฎขอ้บงัคบั ระเบียบแบบ
แผนสิทธิหน้าท่ี ประโยชน์ท่ีพึงจะได้รับและวิธีปฏิบติังานของบุคลากร ให้เขา้ใจงานในหน้าท่ี
รับผดิชอบของตน และสุดทา้ยก็เพื่อใหบุ้คลากรไดรู้้จกัคุน้เคยซ่ึงกนัและกนั 

ศิริพร พงศศ์รีโรจน์ (2540) กล่าวถึง วตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริงของการจดัปฐมนิเทศก็เพื่อ  
1. เพื่อช่วยลดตน้ทุนท่ีอาจเสียไปในการปฏิบติังานอนัเน่ืองจากการปฏิบติังานใหม่ของ

พนกังานใหม่นั้น  
2. ช่วยลดปัญหาความกงัวลใจของพนกังานใหม่และการลอ้เลียนจากพนกังานเก่า ซ่ึงอาจ

ท าใหก้ารปฏิบติังานของพนกังานใหม่ลม้เหลว  
3. ช่วยลดอตัราพนักงานลาออก ด้วยสาเหตุท่ีอึดอดัใจ เพราะคิดว่าตนเองท างานไม่มี

ประสิทธิภาพ หรือไม่เป็นท่ีพึงปรารถนาของเพื่อนร่วมงาน  
4. ช่วยประหยดัเวลาใหก้บัหวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงานไม่ตอ้งเสียงานตนมาสอนงานให ้ 
5. ช่วยสร้างทศันคติท่ีดีใหแ้ก่พนกังานใหม่ 
พะยอม วงศ์สารศรี (2544) กล่าวถึง การบรรจุและการปฐมนิเทศ (Placement and 

Orientation) วา่ เม่ือองคก์ารไดด้ าเนินการคดัเลือกพนกังานแลว้ คนท่ีผา่นการคดัเลือกก็จะไดรั้บการ
บรรจุในต าแหน่งท่ีก าหนดไว ้ฉะนั้น งานท่ีจ าเป็นต่อไปส าหรับองค์การคือการจัดปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ ปฐมนิเทศ คือ การแนะน าให้พนักงานใหม่ได้รู้จักกฎ ระเบียบ การปฏิบัติตน 
ตลอดจนหวัหนา้งาน ในองคก์ารท่ีพนกังานเหล่าน้ีตอ้งเขา้ปฏิบติังาน  

จากความหมายท่ีกล่าวมา สรุปให้ เห็นว่า การปฐมนิเทศเป็นอีกกิจกรรมหน่ึงของ
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์มุ่งหวงัใหบุ้คลากรท่ีเขา้มาปฏิบติังานใหม่รู้จกัการปรับตวัเขา้
กบัระบบงานขององค์การ โดยภาพรวมนั้นตอ้งการให้บุคลากรใหม่ทราบถึงเป้าหมาย นโยบาย
เง่ือนไขการจ้างงาน ประสิทธิภาพประสิทธิผลของงาน ผลประโยชน์ ต่างๆ การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบงัคบั ตลอดจนได้รับความอบอุ่น มีขวญัก าลงัใจ มีทศันคติค่านิยม และรูปแบบ
พฤติกรรมเป็นไปตามความคาดหวงัขององคก์าร 
 การปฐมนิเทศ เป็นการอบรมส าหรับพนกังานใหม่ององคก์ร เพื่อแนะน าพนกังานใหม่ให้
รู้จกัองคก์รในแง่มุมต่างๆ รวมทั้งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ สิทธิสวสัดิการต่างๆท่ีจะไดรั้บจากองคก์ร 
(เสาวลกัษณ์ สิงหโกวินท์ และ กมล อดุลพนัธ์ุ, 2532) และเป็นการปรัทศันคติของพนกังานใหม่ให้
ถูกตอ้งเหมาะสมกบังานและองคก์ร สร้างความประทบัใจและความพึงพอใจต่อองค์กรและหนา้ท่ี 
เน่ืองจากพนกังานใหม่ มกัจะมีอตัราการลาออกท่ีสูงในระยะแรกของการเขา้มาท างาน จากภาวะ
ความกดดนัหรือมองวา่องคก์รไม่มีความเหมาะสมกบัตนเอง (เกรียงศกัด์ิ เขียวยิง่, 2552) 
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 ปกติแลว้องคก์รจะมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ตามสภาพแวดลอ้ม นโยบาย ระเบียบปฏิบติั 
โครงสร้างการท างานและวิธีการท างานเป็นการเช่ือมต่อความคาดหวงัท่ีมีต่อองค์กรกบัความเป็น
จริงท่ีจะไดพ้บและเป็นการลดอตัราการลาออกของพนกังาน ซ่ึงถือเป็นการสูญเสียทรัพยากรของ
องคก์รในรูปแบบหน่ึง ดงันั้นผูบ้ริการจะตอ้งใหค้วามส าคญัต่อการจดัอบรมปฐมนิเทศ 
วตัถุประสงค์การจัดการปฐมนิเทศ  

1. เพื่อแนะน าพนกังานใหม่ใหรู้้จกัองคก์รทั้งในดา้นโครงสร้างองคก์ร ผูบ้ริหารและ 
กระบวนการท างาน  

2. สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร พนกังานใหม่เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ ไดรั้บ 
การตอ้นรับจากองคก์รท่ีดี ซ่ึงเป็นการสร้างความรู้สึกภกัดีและความเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร  

3. เปิดโอกาสใหพ้นกังานใหม่ไดส้อบถามขอ้สงสัยในเร่ืองเก่ียวกบัองคก์ร หนา้ท่ี การ 
ปฏิบติังาน สิทธิประโยชน์และสวสัดิการท่ีจะไดรั้บ 

4. เพื่อเป็นการช้ีน าเส้นทางไปสู่ความส าเร็จของการท างานในองคก์รในเบ้ืองตน้  
5. เพื่อแนะน าพนกังานใหม่ใหรู้้จกัสถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆภายในองคก์ร  

ในกรณีท่ีเป็นองคก์รขนาดใหญ่ 
ประโยชน์ของการปฐมนิเทศ 

การปฐมนิเทศอาจกล่าวไดว้า่ เป็นการด าเนินการขั้นแรกของการพฒันาทรัพยากรบุคคล 
เพื่อใหพ้นกังานใหม่ไดเ้ร่ิมตน้ท างานดว้ยดี กระบวนการปฐมนิเทศจะท าให้พนกังานมีความคุน้เคย
กบัองค์กรมากข้ึน รู้สึกอุ่นใจและเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรโดยมีความมุ่งหมายส าคญันัน่เพื่อให้
พนกังานใหม่เป็นพนกังานท่ีสามารถสร้างผลผลิตท่ีมีคุณภาพใหก้บัองคก์ร  

1. ช่วยลดอตัราการเขา้-ออกของพนกังาน (Lower turnover)  
2. ช่วยเพิ่มผลผลิตการท างาน (Increased productivity)  
3. ช่วยสร้างขวญัก าลงัใจใหพ้นกังาน (Improved employee morals)  
4. ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการสรรหาและการฝึกอบรม (Lower recruiting and training costs)  
5. ช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้เก่ียวกบัองคก์รและงาน (Facilitation of learning)  
6. ช่วยลดความประหม่าของพนกังานใหม่ (Reduction of the new employee's anxiety) 

การจัดท าหลกัสูตรการปฐมนิเทศ 
หลกัสูตรปฐมนิเทศท่ีจดัเป็นทางการ ผูรั้บผิดชอบจะเป็นหน่วยงานดา้นทรัพยากรมนุษย์

และผูบ้ริหาร เน่ืองจากในการปฐมนิเทศทัว่ๆไปเน้ือหาจะครอบคลุม 2 ประเด็นคือเน้ือหาทัว่ไปท่ีอยู่
ในความสนใจของพนกังานและเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีท าซ่ึงจะเป็นเฉพาะต าแหน่งงาน ส าหรับ
เน้ือหาทั่วไปท่ีใช้ในการจัดหลักสูตรปฐมนิเทศควร จะเป็นเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรและ
ผลประโยชน์ของพนักงาน ซ่ึงจะเก่ียวข้องกับพนักงานใหม่ทุกคน โดยปกติเน้ือหาส่วนน้ีจะ
รับผดิชอบโดยเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ดัท าในรูปแบบคู่มือพนกังาน โดยจะ
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อธิบายเก่ียวกบันโยบายระเบียบปฏิบติั สิทธิประโยชน์ นอกจากน้ีในบางองคก์รจะกล่าวถึงประวติั
ความเป็นมาค ากล่าวต้อนรับของผูบ้ริหารระดับสูงขององค์กร เป็นต้น นอกจากน้ีเน้ือหาการ
ปฐมนิเทศอาจจะเก่ียวขอ้งกบัวธีิการปฏิบติังาน แนวคิดทศันคติท่ีเหมาะสมวิธีการปรับตวัให้เขา้กบั
องคก์รเพื่อการสร้างทศันคติเชิงบวกและปลูกฝังวฒันธรรมองคก์รใหพ้นกังานใหม่ ส าหรับเน้ือหาท่ี
เก่ียวข้องกับหน้าท่ีการท างาน วตัถุประสงค์ของงานภาระหน้าท่ี  ความปลอดภยัในการท างาน 
สถานท่ีท างาน ผูร่้วมงาน ฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งผูใ้ห้ความรู้จะเป็นผูบ้งัคบับญัชาในรูปแบบท่ีไม่เป็น
ทางการ 
 อยา่งไรก็ตาม ในการออกแบบโครงการปฐมนิเทศ ควรพิจารณาถึงจุดอ่อนท่ีอาจพบในการ
จดัโครงการปฐมนิเทศ เพื่อใหก้ารปฐมนิเทศไดผ้ลและมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

1. ปริมาณขอ้มูลท่ีมีมากจนเกินกวา่ท่ีจะเรียนรู้ไดใ้นระยะสั้น 
2. ภาระงานท่ีจะตอ้งท ามากเกินไป จนกลายเป็นการท าลายความสนใจในงานและความ 

ภกัดีต่อองคก์ร 
3. การผลกัดนัใหเ้ขา้สู่ภาระหนา้ท่ีหรืองานอยา่งเร่งรีบในการปฐมนิเทศ ภายตึความเช่ือ 

ผดิๆท่ีวา่ การตีเหล็กขณะร้อนคือการจดัปฐมนิเทศท่ีดีท่ีสุด 
4. บงัคบัใหผู้ป้ฐมนิเทศจะตอ้งท ากิจกรรม เพื่อปิดช่องวา่งระหวา่งการปฐมนิเทศท่ีจดัโดย 

หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และการปฐมนิเทศแบบไม่เป็นทางการของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผูจ้ดัท าโครงการปฐมนิเทศจะต้องค านึงถึงจุดอ่อนท่ีอาจเกิดข้ึนเสมอ เพื่อให้การจดัการ

อบรมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามในบางองคก์รไม่อาจหลีกเล่ียงสภาวะท่ีท าให้เกิด
จุดอ่อนดังกล่าว อนัเน่ืองจากนโยบายในระดับบริหาร เช่น การจดัให้มีการศึกษาความรู้ท่ีมาก
เกินไปหรือการอดักิจกรรมต่างๆ ในการปฐมนิเทศ เป็นตน้ ดงันั้นจึงตอ้งมีการหาทรัพยากรอ่ืนๆ 
เขา้มาช่วยในการแกไ้ขปัญหา เช่น การปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ การน าเทคโนโลยีการศึกษา เขา้
มาประยุกต์ใช้ในการจดัการอบรม ซ่ึงการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใดนั้น ผูจ้ดัท าโครงการจะต้อง
พิจารณาจากวตัถุประสงคใ์นการจดัอบรม ความเหมาะสมของเน้ือหาและกลุ่มเป้าหมาย 

 
3.2 ความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ค าว่ า  สารสนเทศ  ห รือ  สารนิ เทศ  เ ป็นค าศัพท์บัญญัติของค าว่า  “ Information” 
ราชบณัฑิตยสถานก าหนดใหใ้ชค้  าไดท้ั้งสองค าในวงการคอมพิวเตอร์การส่ือสาร และธุรกิจนิยมใช้
ค  าวา่ “สารสนเทศ” ซ่ึงมีความหมายกวา้งๆ วา่ ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ท่ีมีการบนัทึกอยา่งเป็น 
ระบบตามหลักวิชาการ เพื่อน ามาเผยแพร่และใช้งานต่างๆทุกสาขา ส่วนค าว่า “เทคโนโลยี 
สารสนเทศ” หรือ Information Technology ท่ีมกัเรียกว่า ไอที(IT) นั้นเน้นถึงการจดัการใน
กระบวนการด าเนินงานสารสนเทศหรือสารนิเทศในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การเสาะแสวงหา การ 
วิเคราะห์การจดัเก็บ การจดัการ และการเผยแพร่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกตอ้ง ความแม่นย  า 
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และความรวดเร็วทนัต่อการน ามาใช้ประโยชน์ นอกจากน้ียงัมีผูใ้ห้ความหมายของเทคโนโลยี
สารสนเทศไวต่้างกนั ดงัน้ี 

วาสนา สุขกระสานติ (2541 : 79) กล่าววา่ เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการ 
ต่างๆ และระบบงานท่ีช่วยใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีตอ้งการ โดยจะรวมถึง 

1. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ ซ่ึงส่วนมากแลว้จะหมายถึง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองใช ้
ส านกังาน อุปกรณ์โทรคมนาคมต่างๆ รวมทั้งซอฟตแ์วร์ ทั้งแบบส าเร็จรูปและแบบพฒันาข้ึน เพื่อ
ใชใ้นงานเฉพาะดา้น ซ่ึงเคร่ืองมือเหล่าน้ีจดัเป็นเคร่ืองมือสมยัใหม่และใชเ้ทคโนโลยรีะดบัสูง  

2. กระบวนการในการน าอุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ ขา้งตน้มาใชง้าน เพื่อรวบรวม จดัเก็บ 
ประมวลผล และแสดงผลลพัธ์เป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
ต่อไป จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การน าเอาเทคโนโลยี ทั้ งฮาร์ดแวร์ 

ซอฟต์แวร์และระบบการส่ือสารมาใช้ในการประมวลผลขอ้มูลจนไดส้ารสนเทศมาใชง้านหรือมา
เผยแพร่ไปสู่ผูอ่ื้นโดยผา่นระบบเครือข่าย 

ช่วงโชติ พนัธุเวช (2542 : 17) กล่าววา่ เทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถึง กระบวนการ 
น าเอาคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ ขอ้มูลมาท าการประมวลผลและการสืบคน้หาแลว้เรียกใช้
งานขอ้มูลท่ีผ่านการประมวลผลแลว้ มีส่ือและอุปกรณ์เขา้มาช่วยในการส่ือสารขอ้มูล สารสนเทศ
โดยผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 กิตติ ภกัดีวฒันะกุล. (2546 : 281-282) ได้ให้ความหมายของระบบสารสนเทศ 
(Information System) ว่า หมายถึง การรวบรวมองค์ประกอบต่างๆ (ขอ้มูล การประมวลผล การ
เช่ือมโยงเครือข่าย) เพื่อน าเขา้ (Input) สู่รูปแบบใดๆ แลว้น ามาผา่นกระบวนการบางอยา่ง (Process) 
ท่ีอาจใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเพื่อเรียบเรียงเปล่ียนแปลงและจดัเก็บเพื่อให้ได้ผลลพัธ์ (Output) คือ 
สารสนเทศท่ีสามารถใชส้นบัสนุนการตดัสินใจได ้

จากความหมายขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การน าเทคโนโลยีมา 
ใช้ในการจัดกระท าข้อมูล ประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระเบียบแบบแผน อันน ามาซ่ึงข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อการน าไปใชต้ามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 
ววิฒันาการของเทคโนโลยสีารสนเทศ  

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชใ้นการจดัการสารสนเทศมากท่ีสุด คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
การใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ในยคุแรกเรียกวา่ ยุคการประมวลผลขอ้มูล (Data Processing ERA) โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อ การค านวณและการประมวลผลขอ้มูลของงานประจ า เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร ต่อมาในยุคท่ี 2 มีการใช ้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตดัสินใจด าเนินการ ควบคุม ติดตามผล 
และวิเคราะห์ผลงานของผูบ้ริหารระดับต่างๆ ท่ีเรียกว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
(Management Information System : MIS) ในยุคท่ี 3 การใชค้อมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะเนน้ถึงการ
จดัการทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resource Management) เพื่อเรียกใชส้ารสนเทศท่ีจะช่วย
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ในการตดัสินใจน าหน่วยงานไปสู่ความส าเร็จและในยุคปัจจุบนัน้ีความเจริญของเทคโนโลยีมีสูง
มาก มีการขยายขอบเขตการประมวลผลขอ้มูลไปสู่การสร้างและการผลิตสารสนเทศท าให้ สามารถ
สร้างทางเลือกและรูปแบบใหม่ของสินค้าและบริการ ซ่ึงเรียกว่า ยุคเทคโนโลยี (Information 
Technology : IT) หรือยคุไอที โดยการใชค้อมพิวเตอร์และระบบส่ือสารโทรคมนาคมเป็นเคร่ืองมือ
ช่วยในการจดัท าระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการสารสนเทศแก่ผูใ้ช้อย่างมีประสิทธิภาพ แบ่ง
ออกเป็น 3 ยุค คือการ ประมวลผลขอ้มูล (Data Processing ERA) ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
(Management Information System) การจดัการทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resource 
Management) = ยคุ IT 
ความส าคัญของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ในปัจจุบนัให้ความสนใจกบัเทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึน 
โดยใช้ เป็นเคร่ืองมือช่วยสร้างระบบสารสนเทศในหน่วยงานของตน เน่ืองจากเทคโนโลยี
สารสนเทศมีบทบาทในการท ากิจกรรมแทบทุกชนิด เช่น การส่ือสาร การปฏิบติังาน การแกปั้ญหา
หรือการตดัสินใจเพื่อการวางแผนและการจดัการ ซ่ึงเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ไดส้ารสนเทศ
อย่างรวดเร็ว ถูกตอ้ง เช่ือถือได้ ทนัต่อเวลา มีเน้ือหา และรูปแบบท่ีต้องการ ความส าคญัของ
เทคโนโลยสีารสนเทศ (สุนทร แกว้ลาย, 2550) สรุปไดด้งัน้ี 

1. ช่วยในการจดัระบบข่าวสารจ านวนมหาศาลของแต่ละวนั  
2. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารสนเทศ เช่น การค านวณตวัเลขท่ียุง่ยาก ซบัซอ้น  

การจดัเรียงล าดบัสารสนเทศ  
3. ช่วยใหส้ามารถเก็บสารสนเทศไวใ้นรูปท่ีสามารถเรียกใชไ้ดทุ้กคร้ังอยา่งสะดวก  
4. ช่วยใหส้ามารถจดัระบบอตัโนมติั เพื่อการจดัเก็บประมวลผล และเรียกใชส้ารสนเทศ  
5. ช่วยในการเขา้ถึงสารสนเทศไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
6. ช่วยในการส่ือสารระหวา่งกนัไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว ลดอุปสรรคเก่ียวกบัเวลาและ 

ระยะทาง โดยการใชร้ะบบโทรศพัทแ์ละอ่ืนๆ 
 
3.3 ความหมายของการจ าลองเสมือน  

การจ าลองเสมือน คือการจ าลองสภาพแวดลอ้มในสถานท่ีจริงและสภาพแวดลอ้มเขา้มาอยู่
ในระบบของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยตอ้งดูผา่นอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แวน่ VR เป็นตน้ ปฏิเสธ
ไม่ไดเ้ลยวา่ การจ าลองเสมือน เร่ิมเป็นท่ีน่าสนใจและนิยมมากข้ึน จะเห็นไดจ้ากการน าเทคโนโลย ี
การจ าลองเสมือนเข้ามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการท่องเท่ียว ด้านธุรกิจบนัเทิง ธุรกิจในโรงงาน
อุตสาหกรรมก็เร่ิมน าการจ าลองเสมือนเขา้มาใช้ในการน าเสนอโรงงาน แทนการไปสถานท่ีจริง
ใหก้บัลูกคา้ เพิ่มการอ านวยความสะดวกใหก้บักลุ่มเป้าหมาย และคนท่ีสนใจอีกดว้ย 
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ประโยชน์ของของการจ าลองเสมือน  
1. สร้างประสบการณ์ใหก้บักลุ่มเป้าหมายได ้กลุ่มเป้าหมายสามารถดูสถานท่ีไดอ้ยา่ง 

ชดัเจนโดยไม่ตอ้งเดินทางไปสถานท่ีจริง 
2. สามารถใส่ขอ้มูล Information ลงในโปรแกรมการจ าลองเสมือนได ้
3. ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการช่วยน าเสนอสินคา้และบริการใหก้บั Sale ได ้จะช่วยใหลู้กคา้ 

เห็นขอ้มูลพื้นท่ี ระยะทางไดช้ดัเจน 
4. สามารถน าโปรแกรมการจ าลองเสมือนไปใชใ้นเวบ็ไซต ์เพื่อน าเสนอขอ้มูลของ 

สถานท่ี ไม่วา่จะเป็น โรงงาน อาคาร เคร่ืองจกัร หรือแมแ้ต่สินคา้และบริการให้กบัลูกคา้ได ้โดยไม่
ตอ้งใชอุ้ปกรณ์อย่างแวน่ VR หรือ Smartphone ก็สามารถแสดงภาพเสมือนจริงได ้ถือวา่เป็นการ
สร้างมิติใหม่ๆ ในการน าเสนอใหก้บัลูกคา้ 

5. การท า Online Presentation นั้นเราสามารถบูรณาการดว้ยการน าเอาเทคโนโลยกีาร 
จ าลองเสมือน เขา้มาใชร่้วมกนักบั Online Presentation โดยโปรแกรมการจ าลองเสมือนจะเป็นตวั
ช่วยในการส่ือสารให้ลูกคา้เห็นภาพและประสบการณ์ท่ีเสมือนจริงท าให้ลูกคา้เห็นภาพสินคา้และ
บริการจริงก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือ 
 
3.4 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ศศิธร กนิษฐสวสัด์ิ (2553) ไดศึ้กษาผลการจดัการเรียนรู้โดยชุดฝึกอบรมส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ผา่นระบบอินเทอร์เน็ต วิชาคอมพิวเตอร์เร่ืองการใช้งานโปรแกรมค านวณ 2007 ส าหรับนกัเรียน
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาชุดฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงชุดฝึกอบรมได้รับการพฒันาตามหลักการเรียนรู้มีการ
วิเคราะห์หลกัสูตรผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั จุดประสงค์ของเน้ือหาวิชากระบวนการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเน่ือง การจดักิจกรรมตอ้งยึดหลกัการท่ีว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พฒันาตนเองได้ ท าให้ชุดฝึกอบรมมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด อีกทั้งรูปแบบการเรียนรู้
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้ผูเ้รียนมีความสนใจ กระตุ้นการเรียนรู้ของผูเ้รียนได้ดีเน้ือหาส่ือ
ประกอบผลิตในรูปแบบมลัติมีเดียมีตวัอกัษร ภาพประกอบ ภาพเคล่ือนไหว ดึงดูดความสนใจของ
ผูเ้รียน และมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนและผูเ้รียนผ่านทางกระดานข่าวและอีเมล ส่งเสริมการ
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมถึงการออกแบบกิจกรรมตามทฤษฎีการเรียนรู้ของกาย ่
(Gagne) ส่งผลให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และมีความพึงพอใจชุดฝึกอบรมอยู่ใน
ระดบัดีมาก 
 พนิดา ตนัศิริ (2553) เทคโนโลยีเสมือนจริงได้ถูกรวมเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรม
ประจ าวนั มีการน าไปประยุกต์ใช้อยา่งแพร่หลายในดา้นต่างๆ ทั้งดา้นศิลปะ การแพทยก์ารศึกษา
และการพาณิชย์ บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อกล่าวถึงเทคโนโลยีเสมือนจริง และแสดงถึง
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ประโยชน์จากการน า เทคโนโลยีเสมือนจริงไปใช้กับธุรกิจในด้านต่างๆ ในบทความมีการ
เปรียบเทียบระหว่างเทคโนโลยีเสมือนจริงและเทคโนโลยีเสมือนจริง รวมทั้งการน าเทคโนโลยี
เสมือนจริงไปใช้บนโทรศพัท์มือถือท่ีเรียกว่า ระบบเสมือนบนโทรศพัท์มือถือ และแนวโน้มของ
การใชเ้ทคโนโลยเีสมือนจริงในอนาคต 
 อิทธิญา อาจรักษา, ขวญัหญิง ศรีประเสริฐภาพ, วิไลลกัษณ์ ลงักา (2557: บทคดัย่อ)
ท าการศึกษา 1) พฒันารูปแบบพิพิธภณัฑ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมือนจริง 2) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเร่ืองเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อพิพิธภณัฑ์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมือนจริง กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นงานวิจยั ไดแ้ก่ นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ท่ีเรียนวิชาการจดัการการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
จ านวน 42 คน มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2556 ดว้ย
วิธีการสุ่มอย่างง่าย ซ่ึงได้มาโดยการจบัสลาก เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย รูปแบบ
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมือนจริง แบบประเมินรูปแบบพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เสมือนจริง พิพิธภณัฑ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมือนจริง แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเร่ืองเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ และแบบประเมินความพึงพอใจต่อพิพิธภณัฑ์เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เสมือนจริงผลการวิจยัพบว่า 1) รูปแบบพิพิธภณัฑ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมือนจริง 
สามารถแบ่งออกเป็น 4 ดา้นดงัน้ี ดา้นโครงสร้างหนา้แรก ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย คือ สมคัร
สมาชิก ค าแนะน าในการเข้าใช้ว ัตถุประสงค์หลัก และแผนผังพิพิธภัณฑ์ ด้านการศึกษา 
ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย คือ พื้นท่ีการเรียนรู้ และกิจกรรมการศึกษา ด้านการประเมิน
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบย่อย คือ แบบประเมินความรู้และแบบประเมินความพึงพอใจ และดา้น
ส่ิงอ านวยความสะดวก ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย คือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ เคร่ืองมือ
สืบค้นภายนอกเว็บไซต์ และเว็บไซต์ท่ีเก่ียวขอ้ง ผลการประเมินรูปแบบพิพิธภณัฑ์เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เสมือนจริง โดยความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน พบว่ามีค่าเฉล่ียความ
สอดคลอ้งขององคป์ระกอบ ( X = 0.90) รูปแบบมีความเหมาะสม 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พบว่า มีค่าเฉล่ีย ( X = 95.50) อยู่ในระดบัดีมาก 3) ความพึงพอใจของ
ผูเ้รียนท่ีมีต่อพิพิธภณัฑ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมือนจริง พบวา่ มีค่าเฉล่ีย ( X = 3.66) มีความพึง
พอใจระดบัมาก 
 ธารทิพย์ รัตนวิจารณ์ และ ชนิชา พงษ์สนิท (2559) ท าการศึกษาด้านนวตักรรมของ
เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality) และ เทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริง (Augmented 
Reality) จนกลายมาเป็น เทคโนโลยีการผสมผสานระหวา่งโลกเสมือนจริงและส่ิงแวดลอ้มรอบตวั 
(Merged Reality) ในบทความมีการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งทั้ง 3 เทคโนโลโลยีดงักล่าว
รวมถึงการเปิดตวัผลิตภณัฑ ์Merged Reality ภายใตบ้ริษทัชั้นน าของโลก 3 บริษทั อนัไดแ้ก่ บริษทั 
Intel, Cannon และ Microsoft อีกทั้งยงัแสดงถึงประโยชน์ จากการน าเทคโนโลยีการผสมผสาน
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ระหวา่งโลกเสมือนจริงและส่ิงแวดลอ้มรอบตวั ไปใชใ้นภาคอุตสาหกรรมการผลิต ซ่ึงจะใชใ้นการ
ออกแบบสินคา้เพื่อลดตน้ทุนในการผลิตผลิตภณัฑ์ตน้แบบ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตรถยนต์ กล้อง
ถ่ายรูปและอ่ืนๆ ตลอดจนแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีการผสมผสานระหว่างโลกเสมือนจริงและ
สภาพแวดลอ้มรอบตวัในอนาคต 

บุษรา ประกอบธรรม (2556) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “การศึกษาการยอมรับเครือข่ายสังคม 
ออนไลน์ของนกัศึกษา: กรณีศึกษา มหาวทิยาลยักรุงเทพ” เป็นการวจิยัเชิงส ารวจ โดยประยกุตใ์ช ้
แบบจ าลองดา้นการยอมรับเทคโนโลยมีาเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่ 
นิยมใชเ้วบ็ไซต์ Facebook และจากการศึกษาอิทธิพลของตวัแปรต่างๆ พบวา่ การรับรู้ความง่ายใน
การใชง้าน ไดแ้ก่ การเรียนรู้ท่ีจะใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเร่ืองง่าย กระบวนการของการใช ้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ชดัเจนและเขา้ใจง่าย เครือข่ายสังคมออนไลน์ง่ายต่อการใชง้าน การรับรู้ 
ประโยชน์วา่เครือข่ายสังคมออนไลน์ท าใหไ้ดรั้บข่าวสารมากข้ึน ไดพ้บปะผูอ่ื้นมากข้ึน ไดแ้บ่งปัน 
ขอ้มูลข่าวสาร ท าใหก้ารท างานไดเ้ร็วข้ึน และอิทธิพลของสังคมท่ีสามารถใชส้ังคมออนไลน์กบั 
เพื่อนท่ีมหาวทิยาลยัได ้จึงส่งผลต่อทศันคติท่ีดีในการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์และทศันคติท่ีมีต่อ
การใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์จึงส่งผลต่อความตั้งใจใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ในท่ีสุด 
 นพมาศ เสียมไหม (2554) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “การศึกษาการยอมรับในการใชเ้ทคโนโลยี 
สารสนเทศ E-Government G2E ของขา้ราชการระดบัปฏิบติัการ กรณีศึกษา ส านกัปลดักระทรวง 
มหาดไทยกบัส านกัปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร พบวา่ ผูป้ฏิบติังานส่วน 
ใหญ่มีการยอมรับในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน ความมุ่งมัน่ 
ของผูป้ฏิบติังาน และระดบัการศึกษา ความเก่ียวขอ้งกบังานส่งผลต่อการรับรู้ของประโยชน์ในการ 
ใชง้านและประสบการณ์ในการใชง้านของผูป้ฏิบติังานมีผลต่อการรับรู้วา่ เทคโนโลยสีารสนเทศใช ้
งานง่าย 
 งานวจิยัท่ีศึกษาน้ีใชแ้นวคิดแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลย ี(Technology Acceptance 
Model (TAM) Davis, F.D (1989) จ านวน 13 งาน ซ่ึงนกัวิจยัส่วนใหญ่ไดใ้ช้ในการศึกษาการ
ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจหรือการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีพฒันาข้ึนมาใช้กบัหน่วยงานเอง แต่ยงัขาดประสิทธิภาพในการใช้งาน การศึกษาตัว
แปรต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศึกษาถึงการรับรู้ ประโยชน์ การรับรู้
ความง่ายในการใชง้าน ทศันคติการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง และความตั้งใจในการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ขอ้คน้พบจากงานวิจัย พบว่า งานวิจยัส่วนมากจะเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามส่วนมากจะเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบสารสนเทศ ไม่วา่จะเป็นผูใ้ชง้าน
เอง หรือผูท่ี้รับบริการจากระบบ และส่วนมากจะใชแ้บบสอบถามปลายปิด การยอมรับเทคโนโลยี
ของผูใ้ชมี้อิทธิพลมาจากปัจจยัสองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กนั คือ การรับรู้ประโยชน์และความง่าย
ต่อการใช้งานจะท าให้ผูใ้ช้รู้สึกว่ามีประโยชน์และส่งผลให้เกิดความตอ้งการใช้งานจริง ระบบ
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สารสนเทศท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนันั้น หลายองคก์รไม่สามารถใชฮ้าร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์เพื่อประโยชน์
จากมนัไดเ้พราะการขาดการยอมรับและความพึงพอใจของผูใ้ชใ้นองคก์ร ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์
กนัอยา่งยิง่คือ เจตคติ (Attitude) ความเช่ือ (Belief) และความพึงพอใจของผูใ้ชแ้ละนอกจากนั้นยงัมี
ตวัแปรอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นตวัแปรแทรกซ้อน เช่น ความกงัวลเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ คือ ตวัแปรแทรกซ้อน
ระหวา่งตวัแปรปัจเจกบุคคลกบัเจตคติต่อคอมพิวเตอร์ 
 



 

 

บทที ่4  
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
โครงงานเร่ือง โปรแกรมปฐมนิเทศดว้ยการจ าลองเสมือน (Virtual Orientation Program)           

มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และพัฒนารูปแบบการ
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเสมือน แผนกบุคลากรและวฒันธรรมองค์กร 
(People &  Culture Department) ของโรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ และน าปัญหาท่ีคน้พบมาคิดค้น
แนวทางแกปั้ญหา จากท่ีมาและปัญหาคือเร่ืองการปฐมนิเทศพนกังานใหม่นั้นมีขอ้จ ากดัเร่ืองเวลา อาทิ
เช่น บุคลากรท่ีด าเนินการปฐมนิเทศมีภาระหนา้ท่ีติดพนักบัหลากหลายงาน หน่วยงานตน้สังกดัตอ้งการ
เร่งรัดให้พนักงานใหม่เข้าท างานในหน้าท่ีโดยเร็วท่ีสุด หรือพนักงานใหม่มีงานเร่งด่วนท่ีได้รับ
มอบหมายใหด้ าเนินงานใหเ้สร็จส้ิน ทั้งน้ีเพื่อเป็นการหาแนวทางแกปั้ญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูจ้ดัท าจึงได้
ออกแบบและพฒันารูปแบบการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศดว้ยการจ าลอง
เสมือน ซ่ึงมีรายละเอียด และขั้นตอนในการจดัท าโครงงานดงัต่อไปน้ี 

 
4.1 รายละเอยีดการท าโครงงาน         

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการจัดท าโครงงาน 
1. ส่ือการปฐมนิเทศโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศดว้ยการจ าลองเสมือน เร่ืองความรู้เบ้ืองตน้ 

เก่ียวกบัองคก์รส าหรับพนกังานใหม่ โรงแรม อนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ ประกอบดว้ยเน้ือหาดงัน้ี  
บทท่ี 1 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัเครือ Minor 

  1.1 ประวติั ความเป็นมาของเครือ Minor 
  1.2 พนัธกิจและวสิัยทศัน์ของเครือ Minor 
  1.3 โครงสร้างและผูบ้ริหารเครือ Minor 
        บทท่ี 2 ผลิตภณัฑเ์ครือ Minor 

1.4 Minor Hotels 
1.5 Minor Food 
1.6 Minor Lifestyle 

บทท่ี 3 ความรู้ทัว่ไปส าหรับพนกังานโรงแรม อนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ 
บทท่ี 4 กฎระเบียบขอ้ปฏิบติัของพนกังานโรงแรม อนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ 
บทท่ี 5 เอกสารส าหรับพนกังานใหม่ 



34 
 

 

2. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์  
3. โปรแกรม Zoom และโปรแกรม Microsoft PowerPoint  
4. เจา้หนา้ท่ี พนกังานแผนกบุคลากรและวฒันธรรมองคก์ร (People & Culture Department) 

และบุคลากรของโรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ 
5. เวบ็ไซต์หลกัของโรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ https://www.anantara.com/th/siam-

bangkok  
 

4.2 ขั้นตอนการสร้างโปรแกรมปฐมนิเทศด้วยการจ าลองเสมือน (Virtual Orientation Program)  
ขั้นตอนการสร้างโปรแกรมปฐมนิเทศดว้ยการจ าลองเสมือน (Virtual Orientation Program) มีดงัน้ี 

1. รวบรวมเน้ือหา รูปภาพ ขอ้มูลการปฐมนิเทศ ท่ีตอ้งการน าเสนอแก่พนกังานใหม่  
2. ออกแบบเน้ือหา โดยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ประกอบไปดว้ยเน้ือหา บทท่ี 1-5  

ดงัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ 

 
รูปที ่4.1 สัญลกัษณ์ Microsoft PowerPoint 

ทีม่า : https://medium.com/@kripohb/how-to-powerpoint 

 
รูปที ่4.2  การออกแบบเน้ือหาโดยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 

https://www.anantara.com/th/siam-bangkok
https://www.anantara.com/th/siam-bangkok
https://medium.com/@kripohb/how-to-powerpoint
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3. เปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint น าเสนอผา่นโปรแกรม Zoom ด าเนินการปฐมนิเทศ 
พนกังานใหม่ ด าเนินการบรรยายโดยเจา้หนา้ท่ีแผนกบุคลากรและวฒันธรรมองคก์ร (People & Culture 
Department) 1 คน ท าหนา้ท่ีปฐมนิเทศพนกังานใหม่ โดยมีขั้นตอนการเขา้ใชง้านโปรแกรม Zoom ใน
การน าเสนอดงัน้ี  

   
  3.1 กดปุ่ม “Sign In” เพื่อเขา้สู่ระบบ  

 
รูปที ่4.3 หนา้จอ Sign In เขา้สู่ระบบ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
 

3.2 เขา้สู่ระบบดว้ย E-mail โดยการกดท่ีปุ่ม “Sign In with Google” 

     
รูปที ่4.4 Sign In เขา้ระบบผา่น Google Account 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
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3.3 ใส่ E-mail (Supatsorn.loh@siam.edu) จากนั้นกดปุ่ม “Next” 

 
   รูปที ่4.5 การกรอก E-mail เขา้ใชง้าน 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
 

3.4 เม่ือเขา้ระบบเรียบร้อยแลว้ใหก้ดปุ่ม “Lunch Zoom” 

 
รูปที ่4.6 Log in เขา้สู่ระบบ 
  ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
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3.5 จากนั้นโปรแกรมจะเขา้มาท่ีหนา้ต่างพร้อมใชง้าน 

  3.6 กดท่ีปุ่ม “New Meeting” เพื่อสร้างหอ้งในการน าเสนอเน้ือหาการปฐมนิเทศ 

 
รูปที ่4.7 หนา้จอฟังกช์นัการท างานของโปรแกรม Zoom 

    ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
 

3.7 เม่ือสร้างหอ้งเรียบร้อยแลว้ จะไดห้นา้ต่างดงัรูปภาพท่ี 4.8  

 
รูปที ่4.8 หอ้งส าหรับน าเสนอการปฐมนิเทศ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 

 



38 
 

 

3.8 กดท่ีปุ่ม “Share Screen”  

 
รูปที ่4.9  ฟังกช์นัการท างานของโปรแกรม Zoom  

ทีม่า ผูจ้ดัท า (2564) 
 

3.9  ตวัโปรแกรมจะมีใหเ้ลือกวา่ตอ้งการแชร์หนา้จอแบบใด จากนั้นกดปุ่ม “Share” 

      
รูปที ่4.10 หนา้จอเน้ือหาท่ีตอ้งการ Share   

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
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3.10 เม่ือเลือกแชร์หนา้จอเรียบร้อยแลว้ สามารถเร่ิมตน้การน าเสนอไดเ้ลย 
3.11 บนัทึกการน าเสนอเป็นไฟลว์ดีิโอ โดยกดปุ่ม “More” จากนั้นกดปุ่ม “Record” 

 
รูปที ่4.11 ตวัเลือกฟังกช์นัการท างานของโปรแกรม Zoom  

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
 

3.12 เม่ือเสร็จส้ินการน าเสนอเน้ือหาในการปฐมนิเทศ กดท่ีปุ่ม “More” จากนั้นกดปุ่ม  
“ Pause Recording ” เพื่อหยุดพกัการบนัทึกและสลบัหน้าจอการ Share ไปท่ีหน้าจอเวบ็ไซต์ของ
โรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ ท่ี https://www.anantara.com/th/siam-bangkok และน าเสนอภาพ
บรรยากาศ สถานท่ีและหอ้งต่างๆของโรงแรม ในรูปแบบ Virtual Tour 360 องศา  
 

 
รูปที ่4.12 หนา้จอเวบ็ไซตข์องโรงแรม อนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ 

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

 

https://www.anantara.com/th/siam-bangkok
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3.13 เม่ือหนา้จอภาพ 360 องศา ของโรงแรมพร้อม กดท่ีปุ่ม “More” จากนั้นกดปุ่ม “  
Pause Recording ” จะบนัทึกภาพการน าเสนอภาพบรรยากาศ สถานท่ีและห้องต่างๆของโรงแรม ใน
รูปแบบ Virtual Tour 360 องศา พร้อมการบรรยายประกอบภาพ 
 

 
รูปที ่4.13 Virtual Tour 360 องศา ผา่นโปรแกรม Zoom 
ทีม่า : https://www.anantara.com/th/siam-bangkok 

  
3.14 เล่ือนดูภาพตามจุดท่ีมีสัญลกัษณ์ของโรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ เพื่อเขา้ถึง 

จุดต่างๆโดยรอบ 
 

 
รูปที ่4.14 ตราสัญลกัษณ์ของโรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ  

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

https://www.anantara.com/th/siam-bangkok
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3.15 แถบตวัเลือกเพื่อเขา้ชมหอ้งต่างๆ สามารถเลือกตามแถบดา้นล่างของหนา้ 
เวบ็ไซตโ์รงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ 
 

 
รูปที ่4.15 แถบตวัเลือกเขา้ชมสถานท่ีในโรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ  

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

3.16 เม่ือเสร็จส้ินการน าเสนอ หากตอ้งการหยดุการบนัทึกหนา้จอ กดปุ่ม “More”  
จากนั้นกดปุ่ม “Stop Share”  

3.17 บรรยายปิดการน าเสนอการปฐมนิเทศ จากนั้นกดปุ่ม “More” เลือก “Stop  
Recording”   
 

 
รูปที ่4.16 ฟังกช์นัการท างานของโปรแกรม Zoom 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 

https://www.anantara.com/th/siam-bangkok
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3.18 กดท่ีปุ่ม “ End ” ระบบจะท าการบนัทึกไฟลใ์หเ้ม่ือจบการน าเสนอ 

 
รูปที ่4.17 ตวัเลือกฟังกช์นัการท างานของโปรแกรม Zoom 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
 

 
รูปที ่4.18 ฟังกช์นัการท างานของโปรแกรม Zoom 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
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  3.19 ระบบจะท าการบนัทึกวิดีโอการน าเสนอไวท่ี้ Document > Zoom โดยมีช่ือไฟล์
วา่  
“ Zoom_0” 

 
รูปที ่4.19  ฟังกช์นัการท างานของโปรแกรม Zoom 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
 

  3.20 เปล่ียนช่ือไฟล์เป็นช่ือใหม่ ช่ือไฟล์ว่า “ โปรแกรมปฐมนิเทศด้วยการจ าลอง
เสมือน ” จากนั้น Save ไฟลเ์ก็บไว ้เพื่อแชร์ส่งต่อใหพ้นกังานใหม่ ในคร้ังต่อไป 
 

   
รูปที ่4.20  ฟังกช์นัการท างานของโปรแกรม Zoom 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
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4.3 ผลการประเมินความพงึพอใจต่อผู้ใช้โปรแกรมปฐมนิเทศด้วยการจ าลองเสมือน 

โครงงาน : โปรแกรมปฐมนิเทศดว้ยการจ าลองเสมือน (Virtual Orientation Program) 
เม่ือจดัท าโปรแกรมปฐมนิเทศด้วยการจ าลองเสมือนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูจ้ดัท าได้ท าการประเมิน
โปรแกรมน้ีโดยใหพ้นกังานโรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ ท่ีเขา้อบรมหลกัสูตรปฐมนิเทศพนกังาน
ใหม่ ระหวา่งเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 จ านวน 13 คน เป็นผูต้อบแบบสอบถาม เก็บ
รวบรวมขอ้มูลและแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้แบบสอบถามผา่น Google Form ใชโ้ปรแกรม 
SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ท าการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป โดยมีการแสดงผลการวเิคราะห์ในรูปตาราง ประกอบค าอธิบาย ค่าสถิติท่ี
ใช ้ไดแ้ก่ ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปและประเมินความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 
ตอนดงัน้ี      
ตอนที ่1 : ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ท าการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) โดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
ตอนที ่2 : ระดับความพงึพอใจของพนักงานใหม่ทีม่ีต่อโปรแกรมปฐมนิเทศด้วยการจ าลองเสมือน  

การวิเคราะห์ผลการประเมินระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานโปรแกรมปฐมนิเทศดว้ยการ
จ าลองเสมือน (Virtual Orientation Program) น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย        และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน( S.D.) (ชูศรีวงศ ์รัตนะ, 2541:75) ส าหรับเกณฑก์ารแปลความหมายตามแนวคิดของ
ลิเคิร์ท Likert, R. (1932) ไดจ้ดัล าดบัค่าเฉล่ียและช่วงคะแนน (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2560) และก าหนด
เกณฑก์ารแปลความหมายไวด้งัน้ี 

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 

ตอนที ่3 :  ข้อเสนอแนะ  
 เป็นค าถามปลายเปิด (Open - ended) ให้ผูต้อบแบบสอบถามให้ขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อโครงงาน 
โปรแกรมปฐมนิเทศดว้ยการจ าลองเสมือน  
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ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 9 69.23 

หญิง 4 30.77 

รวม 13 100 

จากตารางท่ี 4.1 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 69.23 เพศหญิง ร้อยละ 
30.77    
 
ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

18-25 ปี 2 15.38 

26-35 ปี 5 38.46 

36-45 ปี 5 38.46 

46 ปีข้ึนไป 1 7.70 

รวม 13 100 

จากตารางท่ี 4.2 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ26-35 ปี และ 36-45 ปี มีจ  านวนเท่ากนั คิด
เป็นร้อยละ 38.46 รองลงมาคืออายุ 18-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.38 และอายุ 46 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 
7.70  
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ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามแผนก  

แผนก จ านวน (คน) ร้อยละ 

แผนกแม่บา้น 2 15.38 

แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม 3 23.10 

แผนกบุคลากร 2 15.38 

แผนกช่าง 2 15.38 

แผนกรักษาความปลอดภยั 2 15.38 

แผนกตอ้นรับส่วนหนา้ 2 15.38 

รวม 13 100 

จากตารางท่ี 4.3 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนกังานจากแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม คิด
เป็นร้อยละ 23.10 และในแผนกอ่ืนๆ คือ แผนกแม่บา้น แผนกบุคลากร แผนกช่าง แผนกรักษาความ
ปลอดภยั และแผนกตอ้นรับส่วนหนา้ จ านวนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 15.38  
 
ตอนที ่2 ระดับความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
ตารางที ่4.4 แสดงค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจทีม่ีต่อโครงงาน 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลีย่ 

 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ 
ความพงึพอใจ 

1. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งในการน าเสนอ 4.48 0.67 มากท่ีสุด 

2. ความเหมาะสมในการจดัล าดบัเน้ือหา 4.06 0.79 มาก 

3. ความถูกตอ้งความชดัเจนของเน้ือหา 4.12 0.89 มาก 

4. ล าดบัขั้นตอนในการน าเสนอมีความเหมาะสม 4.39 0.70 มากท่ีสุด 

5. ความเหมาะสมของภาพประกอบ 4.27 0.67 มากท่ีสุด 

6. ความชดัเจนของภาพ 3.97 0.73 มาก 

รวม 4.21 0.74 มากทีสุ่ด 
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จากตารางท่ี 4.4 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อ โปรแกรมปฐมนิเทศดว้ยการ
จ าลองเสมือน ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.21 หากพิจารณารายขอ้แลว้พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 3 ด้าน คือดา้นความเหมาะสมและสอดคล้องในการ
น าเสนอ ดา้นล าดบัขั้นตอนในการน าเสนอและความเหมาะสมของภาพประกอบ มีค่าเฉล่ีย 4.48 , 4.39 
และ 4.27 ตามล าดบั    นอกจากน้ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมากจ านวน 2 ดา้น คือ 
ดา้นความถูกตอ้งความชัดเจนของเน้ือหา ด้านความเหมาะสมในการจดัล าดบัเน้ือหาและด้านความ
ชดัเจนของภาพ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.12 , 4.06 และ 3.97 ตามล าดบั 

 
ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะ ( ไม่มี ) 
  
 



 

 

บทที ่5  
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน  

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 
ผลจากการจัดท าโครงงานเร่ือง โปรแกรมปฐมนิเทศด้วยการจ าลองเสมือน (Virtual 

Orientation Program ) ได้สร้างความประทบัใจให้กบัพนกังานแผนกบุคลากรและวฒันธรรม
องค์กร เพราะท าให้การท างานสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ท าให้ภาพลกัษณ์ของ
โรงแรมดูดียิ่งข้ึน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกบัการประกอบธุรกิจให้ทนักบัการ
พฒันาดา้นวิทยาการและเทคโนโลยีสมยัใหม่ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีความเจริญกา้วหน้าใน
ดา้นการจดัการองค์กรอย่างย ัง่ยืน การพฒันาโปรแกรมปฐมนิเทศดว้ยการจ าลองเสมือนท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพจะท าให้พนักงานท่ีมาใหม่ ปรับตวัเข้ากับองค์กรได้เร็วข้ึน เข้าใจการท างานและ
วฒันธรรมขององค์กรได้เร็วข้ึน เรียกไดว้่า ทั้งองค์กรและตวัพนักงานเองต่างก็ได้รับประโยชน์
ร่วมกนั ภายหลงัจากไดท้บทวนศึกษาขอ้มูล ทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบ
กบัการจดัเก็บขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิดว้ยเคร่ืองมือแบบสอบถาม (Questionnaire) และไดใ้ห้
พนกังานใหม่ท าแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ จ านวน 13 คน จึงไดน้ ามาประมวลผล
และวิเคราะห์ค่าทางสถิติตามวตัถุประสงค์ของโครงงาน พบว่าผลลพัธ์นั้นตรงตามวตัถุประสงค์ท่ี
ไดต้ั้งไว ้โดยสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
 ผลจากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อ โปรแกรมปฐมนิเทศดว้ย
การจ าลองเสมือน ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.21 หากพิจารณารายขอ้แล้ว
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 3 ดา้น คือดา้นความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
ในการน าเสนอ ดา้นล าดบัขั้นตอนในการน าเสนอและความเหมาะสมของภาพประกอบ มีค่าเฉล่ีย 
4.48 , 4.39 และ 4.27 ตามล าดบั    นอกจากน้ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมาก
จ านวน 2 ด้าน คือ ดา้นความถูกตอ้งความชดัเจนของเน้ือหา ดา้นความเหมาะสมในการจดัล าดบั
เน้ือหาและดา้นความชดัเจนของภาพ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.12 , 4.06 และ 3.97 ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับว ัตถุประสงค์โครงงานท่ีมุ่งหวงัผลประโยชน์ด้านการพัฒนารูปแบบการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการจ าลองเสมือน ส าหรับการจดัการอบรมปฐมนิเทศให้แก่พนกังานใหม่ อีกทั้งเป็นการ
ส่งเสริมใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ในดา้นการจดัการองคก์รอยา่งย ัง่ยนืต่อไป  
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5.1.2 ปัญหาทีพ่บในการท าโครงงาน 
  1) การสร้างรูปภาพแบบ Virtual 360 องศา ตอ้งใชก้ลอ้งหรือโปรแกรมท่ีมี 
ประสิทธิภาพในการสร้างภาพเป็นโปรแกรมท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง จึงตอ้งใช้รูปภาพ Virtual 360 องศา 
จากเวบ็ไซตห์ลกัของทางโรงแรมท่ีไดอ้อกแบบและสร้างข้ึนมาส าเร็จรูปแลว้ ท าให้โครงงานน้ีเห็น
ภาพเฉพาะท่ีเป็นส่วนหน้าเท่านั้น ภาพหลงับา้นเป็นส่ิงท่ีพนกังานใหม่ตอ้งทราบเป็นอย่างยิ่งจึงมี
ความจ าเป็นจะตอ้งมีการพฒันาต่อไป  

2) ขอ้มูลมากเกินไป การน าเสนอเร่ืองเก่ียวกบัองคก์รและแผนกต่างๆส าหรับ 
พนกังานใหม่เป็นส่ิงท่ีส าคญั แต่มากเกินไปก็ท าใหเ้กิดความเบ่ือหน่ายได ้  
 

5.1.3 การแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะในการท าโครงงาน 
  1) การอบรมปฐมนิเทศในรูปแบบ Virtual ท่ีพฒันาข้ึนในคร้ังน้ี เป็นการส่ือสาร
ทางเดียว ควรพฒันาให้เป็นการส่ือสารสองทาง ให้ผูรั้บชมรับฟังได้มีส่วนร่วมมากข้ึนหากเกิด
ค าถามหรือขอ้สงสัยตอ้งการสอบถาม  
   2) เน้ือหาท่ีน าเสนอควรจะกระชบั ใช้เวลาระยะสั้นในการน าเสนอแต่สาร สาระ
ใจความส าคญัท่ีตอ้งการส่ือจะตอ้งครบถว้น 

 3) การสร้างเน้ือหาบทเรียน อาจจ าเป็นตอ้งใชภ้าพกราฟิก หรือแอนิเมชนั เขา้ 
มาช่วยเพิ่มเติม เพื่อผูเ้ขา้รับการอบรมปฐมนิเทศจะเขา้ใจเน้ือหาไดง่้ายข้ึน 
  4) ควรมีการศึกษางานวิจยัทั้ งในและต่างประเทศ เก่ียวกับการรับรู้ท่ีได้จาก
โปรแกรมเสมือน เพื่อก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการใชง้านโปรแกรมเสมือน
ในศาสตร์อ่ืนๆต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
ภาพการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

จดัท ำบอร์ดรำยกำรอำหำรประจ ำสัปดำห์ บริเวณหนำ้หอ้งอำหำรพนกังำน 

 

 

จดัตกแต่งหอ้งอำหำรพนกังำน  

 



 

 

 

ออกแบบโปสเตอร์ ประชำสัมพนัธ์ขอ้มูลข่ำวสำร สำระน่ำรู้เก่ียวกบัโรคโควดิ-19 

 

 

เตรียมชุดปฏิบติังำนใหก้บัพนกังำนใหม่  



 

 

 

ติดต่อประสำนงำนหอ้งยนิูฟอร์ม เร่ืองชุดของพนกังำนใหม่ 

 

 

ตรวจดูควำมเรียบร้อยโดยรวมภำยในหอ้งล็อกเกอร์ของพนกังำน 



 

 

 

เติมแอลกอฮอลฆ่์ำเช้ือโรคโควดิ-19 ประจ ำจุดท่ีรับผดิชอบ 

 

 

ออกแบบป้ำยกฎระเบียบกำรใชห้อ้งนอนของพนกังำน 



 

 

 

เปิดทีวใีส่คลิปประชำสัมพนัธ์ อปัเดตขอ้มูลข่ำวสำรขององคก์รประจ ำสัปดำห์และประจ ำเดือน 

 

 

คดัแยกไฟลเ์อกสำรพนกังำน และคดัแยกเอกสำรส ำคญัท่ีตอ้งส่งท ำลำยลงกล่อง 



 

 

 

ท ำแบบฟอร์มบนัทึกตรวจวดัอุณหภูมิเขำ้-ออกของพนกังำน 

 

 

อปัเดตขอ้มูลพนกังำน 



 

 

 

อำจำรยท่ี์ปรึกษำสหกิจศึกษำมำตรวจเยีย่มท่ีสถำนประกอบกำร เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎำคม พ.ศ. 2564



 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างแบบสอบถามออนไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบสอบถามความพงึพอใจต่อโปรแกรมปฐมนิเทศด้วยการจ าลองเสมือน  

(Virtual Orientation Program)  

ของโรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ  

วตัถุประสงค์ : เพือ่วดัระดับความพงึพอใจของโปรแกรมปฐมนิเทศด้วยการจ าลองเสมือน  

ตอนที่  1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ใส่คร่ืองหมำย        ใน    หรือเติมขอ้ควำมท่ี
ตรงกบัขอ้มูลของท่ำน) 

 

1. เพศ              ชำย                 หญิง 

 

2. อายุ         18-25 ปี          26 - 35 ปี 
     36 - 45 ปี          46 ปีข้ึนไป 

 

3. แผนก        แผนกแม่บำ้น  

  แผนกอำหำรและเคร่ืองด่ืม           

  แผนกบุคลำกร           

  แผนกตอ้นรับส่วนหนำ้ 

           แผนกรักษำควำมปลอดภยั  

  แผนกช่ำง 

 

 
 



 

 

ตอนที ่2 ความพงึพอใจทีม่ีต่อโปรแกรมปฐมนิเทศด้วยการจ าลองเสมือน  ( Virtual Orientation 
Program)  

 

ตอนที่  3 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม :  

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

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

 

 

 

 

 

ระดับความพงึพอใจทีม่ีต่อโปรแกรม
ปฐมนิเทศด้วยการจ าลองเสมือน 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1. ควำมเหมำะสมและสอดคลอ้งในกำร
น ำเสนอ 

     

2. ควำมเหมำะสมในกำรจดัล ำดบัเน้ือหำ      
3. ควำมถูกตอ้งควำมชดัเจนของเน้ือหำ      
4. ล ำดบัขั้นตอนในกำรน ำเสนอมีควำม
เหมำะสม 

     

5. ควำมเหมำะสมของภำพประกอบ      
6. ควำมชดัเจนของภำพ      



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
บทความวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรมปฐมนิเทศด้วยการจ าลองเสมือน 
Virtual Orientation Program  

สุพฒัษร   โล่ห์ค  ำ  
ภำควิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลยัสยำม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160 
Email : supatsorn.loh@siam.edu 

 

บทคดัย่อ 
กำรจัดท ำโครงงำนสหกิจ ศึกษำ เ ร่ือง   โปรแกรม

ปฐมนิเทศดว้ยกำรจ ำลองเสมือน มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำกำรบริหำร
จัดกำรกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่   ของแผนกบุคลำกรและ

วฒันธรรมองคก์ร    ( People & Culture Department) และเพื่อ
น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศดว้ยกำรจ ำลองเสมือนมำพฒันำรูปแบบกำร
ปฐมนิเทศพนักงำนใหม่   ท ำให้พนักงำนแผนกบุคลำกรและ
วฒันธรรมองคก์รสำมำรถท ำงำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ  ในกำรส่ง
ต่อพนักงำนใหม่ไปปฏิบัติงำนในแต่ละแผนกของโรงแรมอย่ำง
รวดเร็ว  ดังนั้ นกำรออกแบบพฒันำกำรปฐมนิเทศจำกโปรแกรม
ปฐมนิเทศดว้ยกำรจ ำลองเสมือนเป็นกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำ
กำรปฏิบติังำนของแผนกบุคลำกร  กำรเขำ้ไปศึกษำขอ้มูลเหล่ำน้ีดว้ย
ตนเอง พนกังำนใหม่สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลไดต้ลอดเวลำ  และสำมำรถ
ดูซ ้ำไดห้ำกไม่เขำ้ใจ 
ผลจำกกำรศึกษำพบว่ำ  ผู ้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจต่อ 
โปรแกรมปฐมนิเทศดว้ยกำรจ ำลองเสมือน  ในภำพรวมอยู่ในระดับ
มำกท่ีสุด  โดยมีค่ำเฉล่ีย   4 . 21  หำกพิจำรณำรำยขอ้แลว้พบว่ำ  ผูต้อบ
แบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด   3  ด้ำน  คือด้ำนควำม
เหมำะสมและสอดคลอ้งในกำรน ำเสนอ  ด้ำนล ำดับขั้นตอนในกำร

น ำเสนอและควำมเหมำะสมของภำพประกอบ มีค่ำเฉล่ีย   4 . 48  , 4. 39 
และ  4 . 27 ตำมล ำดบั  นอกจำกน้ีผูต้อบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจ
ในระดบัมำก  จ ำนวน   2  ดำ้น  คือ  ด้ำนควำมถูกตอ้งควำมชัดเจนของ
เน้ือหำ  ด้ำนควำมเหมำะสมในกำรจัดล ำดับเน้ือหำและด้ำนควำม

ชดัเจนของภำพ  โดยมีค่ำเฉล่ีย   4 . 12  , 4. 06  และ   3 . 97  ตำมล ำดบั  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคโ์ครงงำนท่ีมุ่งหวงัผลประโยชน์ดำ้นกำร
พฒันำรูปแบบกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศกำรจ ำลองเสมือน  
ส ำหรับกำรจัดกำรอบรมปฐมนิเทศให้แก่พนักงำนใหม่  อีกทั้งเป็น
กำรส่งเสริมให้มีควำมเจริญกำ้วหนำ้ในด้ำนกำรจัดกำรองคก์รอย่ำง
ย ัง่ยืนต่อไป 
 
ค าส าคญั : กำรปฐมนิเทศ เทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำลองเสมือน 
 

Abstract 
 The cooperative education aimed to study 
the management of orientation programs for new 
employees of the People & Culture Department of 
Anantara Siam Bangkok Hotel, and to introduce 
technology regarding virtual programs for the 
orientation of new employees. This would help the 
staff of People & Culture Department to effectively 
work for quick delivery of new employees to every 
department of the hotel. The virtual orientation 
program can reduce the working process and time of 
People & Culture Department. By accessing the 
virtual orientation program, new employees can 
always re-watch and re-visit the site. 
 The results of the study found that the 
respondents were generally satisfied with the Virtual 
Orientation Program, with a mean score of 4.21, 
which was the highest level. Considering each item 
revealed that the respondents were most satisfied 
with three aspects: appropriation & harmonization of 
presentation, sequencing, and appropriate 
illustration, with mean scores of 4.48, 4.39, and 4.27, 
respectively. Furthermore, with mean ratings of 4.12, 
4.06, and 3.97, the other three high-scoring 
characteristics of respondent satisfaction were 
accuracy and obviousness of content, appropriate 



 

 

content sequence, and obvious illustration aspect, 
respectively. The project objectives were achieved 
by getting benefits from the development of a Virtual 
Orientation Program for recruiting orientation 
management, as well as encouraging the 
organization's management to progress sustainably. 
 
Keywords : Orientation, Information Technology, 
Virtual 
 
ทีม่าของปัญหา 

ปัจจุบันผู ้คนใช้เทคโนโลยีคอมพิว เตอร์กันอย่ำง
แพร่หลำย  โดยเฉพำะระบบอินเทอร์เน็ตผูค้นเขำ้ถึงสังคมออนไลน์ 

 (Social network) ทุกกลุ่ม  ทุกวยั  ซ่ึงท ำให้เกิดกำรแลกเปล่ียน
ขอ้มูลไดอ้ย่ำงรวดเร็ว  ทุกท่ี  ทุกเวลำ  รวมถึงรูปแบบธุรกิจก็ไดมี้กำร
เปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว  องคก์รต่ำงจ ำเป็นตอ้งปรับกลยุทธ์ท่ีช่วย
เพิ่มประสิทธิภำพสนบัสนุนธุรกิจให้สำมำรถอยู่รอดภำยใตค้วำมทำ้
ทำย  สภำวกำรณ์ต่ำงๆ และเอำชนะคู่แข่งได้นั้น  จ ำเป็นต้องน ำ
นวตักรรมต่ำงๆมำประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนำศักยภำพบุคลำกร  เพื่อ
ก่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร  กำร

ปฐมนิเทศ    ( Orientation) มีควำมส ำคญัมำกต่อองคก์ร  เน่ืองจำก
กำรปฐมนิเทศ  ถือเป็นกำรสร้ำงควำมเขำ้ใจเบ้ืองตน้ให้แก่ผูท่ี้เขำ้มำ
ปฏิบติังำนใหม่  เป็นกิจกรรมท่ีองค์กรจัดข้ึน  เพื่อตอ้นรับพนักงำน
ใหม่ในกำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิก  โดยกำรแนะน ำให้รู้จักและสร้ำง
ควำมคุ้นเคยกับองค์กร  กฎ  ระเบียบ  วิ ธีปฏิบัติและบุคลำกรท่ี
ปฏิบติังำนอยู่เดิม  ตลอดจนสร้ำงควำมเขำ้ใจต่อวิถีทำงในกำรปฏิบติั
ตนของบุคลำกรภำยในองคก์ร 

ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นเร่ืองส ำคัญท่ีถือว่ำเป็นภำรกิจของ
ผูบ้ริหำรท่ีจะตอ้งจดัโครงกำรกำรปฐมนิเทศข้ึนมำ  เพื่อท่ีจะช่วยให้
พนักงำนสำมำรถจะปรับตัวได้เป็นอย่ำงดีในระยะแรก  ช่วยให้
พนกังำนมีขวญัและก ำลงัใจและมีควำมเขำ้ใจในส่ิงต่ำงๆ จำกขอ้มูลท่ี
ได้รับจำกกำรปฐมนิเทศนั้น  กำรปฐมนิเทศจึงนับว่ำเป็นประโยชน์
อยำ่งยิ่ง 

จำกควำมส ำคญัท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้  วตัถุประสงคข์องกำร
ปฐมนิเทศนั้นมีหลำยประกำร  แต่เน่ืองจำกขอ้จ ำกดัด้วยเวลำ  ด้วย
เหตุผลต่ำงๆ เช่นหน่วยงำนตน้สังกดัตอ้งกำรเร่งรัดให้พนกังำนใหม่
เขำ้ท ำงำนในหนำ้ท่ีโดยเร็วท่ีสุด หรือมีงำนเร่งด่วนท่ีจะใหท้ ำ  รวมทั้ง
บุคลำกรท่ีจะท ำหนำ้ท่ีใหก้ำรปฐมนิเทศก็มีงำนติดพนัอยู่ในช่วงเวลำ
ของกำรปฐมนิเทศ  จึงควรพิจำรณำก ำหนดวตัถุประสงค์ของกำร
ปฐมนิเทศให้เป็นไปตำมล ำดับควำมส ำคัญและควำมเร่งด่วน 

โดยทั่วไปควรก ำหนดวัตถุประสงค์  เป็นควำมต้องกำรปลูกฝัง
ทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร ผูบ้งัคบับญัชำและเพื่อนร่วมงำนในโอกำสแรก
ท่ีจะท ำได้  เพื่อสร้ำงควำมศรัทธำ  ไวว้ำงใจในกำรเขำ้มำร่วมงำนใน
องค์กร  ถ้ำมีเวลำก ำหนดไวน้้อยก็ควรจะให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
จุดส ำคญั ไดแ้ก่ เร่ืองควำมรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัองคก์รส ำหรับพนกังำน
ใหม่ 

ทั้ ง น้ี ฝ่ำย บุคลำกร  ของโรงแรม   อนันตรำ   สยำม  
กรุงเทพฯ จะตอ้งมีกำรใหข้อ้มูลซ ้ ำๆให้กบัพนกังำนใหม่ทุกๆคน  ซ่ึง
ในแต่ละรอบท่ีมีพนกังำนใหม่เขำ้มำจะมีคร้ังละ   1  คนข้ึนไป  บำงวนั
มีพนกังำนใหม่มำเร่ิมงำนพร้อมกนั ก็จะท ำกำรปฐมนิเทศไปพร้อมๆ
กนั  และจะมีเป็นกรณีพิเศษ  คือ  กำรรับพนักงำนใหม่ท่ีเป็นผูพ้ิกำร
ทำงกำรส่ือสำร ทำงกำรไดย้ินในบำงแผนก ยิ่งจะท ำใหก้ำรปฐมนิเทศ
นั้นมีควำมเขำ้ใจยำกข้ึน  เพรำะพนักงำนผูพ้ิกำรเหล่ำน้ีจะตอ้งอ่ำน
เอกสำรด้วยตนเอง  และเอกสำรของทำงโรงแรมส่วนมำกจะมีแต่
ภำษำองักฤษ ท ำใหแ้ปลควำมหมำย  เขำ้ใจไดย้ำก  กิจกรรมเหล่ำน้ีจะ
ถูกจดัข้ึนซ ้ำๆ พดูวนซ ้ำๆในทุกๆวนัท่ีมีกำรรับพนกังำนมำเร่ิมงำนใน
วนัแรก  และตอ้งใช้เวลำค่อนขำ้งมำกในกำรให้ขอ้มูล  และกำรเซ็น
เอกสำรส ำคญัต่ำงๆ  ก็เป็นส่ิงส ำคญัมำกต่อตวัพนักงำนเองและต่อ
องค์กร  ดังนั้นกำรคิดออกแบบพฒันำกำรปฐมนิเทศจำกโปรแกรม

ปฐมนิเทศด้วยกำรจ ำลองเสมือน    ( Virtual Orientation 
Program) จะเป็นกำรลดระยะเวลำกำรให้ขอ้มูลเหล่ำน้ีของแผนก
บุคลำกร  และลดเวลำขั้นตอนท่ีพนกังำนใหม่ทั้งหลำยก็คงอยำกจะ
ขำ้มขั้นตอนน้ีไปโดยเร็วท่ีสุด  เพื่อท่ีจะไดเ้ขำ้ไปปฏิบติังำนในแผนก
ของตนเองในทนัที  เพรำะกำรนั่งฟังเน้ือหำ  ขอ้มูลดังกล่ำวขำ้งต้น
นำนๆเป็นเร่ืองท่ีไม่พึงประสงค์ของพนักงำนจ ำนวนมำกอย่ำง
แน่นอน  ดงันั้น  กำรเขำ้ไปศึกษำข้อมูลเหล่ำน้ีดว้ยตนเอง  โดยท่ีไม่มี
เวลำจ ำกดั  และไม่มีคนมำนัง่กดดนั  จะเป็นส่ิงท่ีท ำให้พนกังำนใหม่
รู้สึกคลำยควำมกงัวล  คลำยควำมกดดนัไดม้ำกกว่ำ  และยงัสำมำรถ
วนดูซ ้ำๆได ้

จำกควำมส ำคัญและปัญหำดังกล่ำวจึงมีแนวคิดท่ีจะ
พฒันำโปรแกรมปฐมนิเทศด้วยกำรจ ำลองเสมือน  เพื่อปฐมนิเทศ
พนักงำนโดยน ำประโยชน์ท่ีส ำคัญของระบบเสมือนจริงมำใช้  
บุคลำกรท่ีได้รับกำรปฐมนิเทศจำกโปรแกรมปฐมนิเทศด้วยกำร
จ ำลองเสมือน  จะไดรั้บควำมรู้ควำมเขำ้ใจรวมทั้งสำมำรถจะปฏิบติั
ตำมระเบียบขอ้บังคบัส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนแก่องค์กรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 
แนวคดิในการท าโครงงาน 
 ทำงผูจ้ัดท ำจึงปรึกษำปัญหำกับพี่เล้ียง  และอำจำรย์ท่ี
ปรึกษำ เร่ืองกำรจดัอบรมปฐมนิเทศท่ีมีเน้ือหำเป็นจ ำนวนมำกและใช้
เวลำนำนในกำรใหข้อ้มูลแก่พนกังำนใหม่ จะน ำกำรจ ำลองเสมือนมำ
ช่วยจัดกำรปัญหำน้ีให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและต่อตวัพนักงำน



 

 

ใหม่ได้อย่ำงไร  ท ำให้ผูจ้ ัดท ำได้เกิดแนวคิดในกำรจะน ำกำรจ ำลอง
เสมือนมำออกแบบและพัฒนำเป็นโปรแกรมช่วยในกำรอบรม
ปฐมนิเทศพนกังำนใหม่ 
 
กรอบแนวคดิวตัถุประสงค์ 

ผูจ้ดัท ำไดท้ ำกำรศึกษำและแบ่งกำรประเมินออกเป็น   3 

ตอน  ตอนท่ี 1ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม  ตอนท่ี  2 
ได้แก่ผลลพัธ์ควำมพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงำน โดยแบ่งปัจจัยกำร
ประเมินออกเป็น  3 ดำ้น ไดแ้ก่  1 . ดำ้นควำมเหมำะสมและสอดคลอ้ง

ในกำรน ำเสนอ   2 . ด้ำนควำมเหมำะสมในกำรจัดล ำดับเน้ือหำ 3. 
ควำมถูกตอ้งควำมชัดเจนของเน้ือหำ 4. ล ำดับขั้นตอนในกำร

น ำเสนอมีควำมเหมำะสม 5. ควำมเหมำะสมของภำพประกอบ 6. 
ควำมชดัเจนของภำพ เพื่อศึกษำผลลพัธ์ควำมพึงพอใจในโครงงำน 
โปรแกรมปฐมนิเทศดว้ยกำรจ ำลองเสมือน และส่วนท่ี 3 ไดแ้ก่ 
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษำกำรบริหำรจดักำรกำร 
ปฐมนิเทศพนกังำนใหม่  ของแผนกบุคลำกรและวฒันธรรมองคก์ร 

(People & Culture Department) 
2. เพื่อน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศดว้ยกำร 

จ ำลองเสมือน มำพฒันำรูปแบบกำรปฐมนิเทศพนกังำนใหม่ 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. พนกังำนแผนกบุคลำกรและวฒันธรรม 
องคก์ร    ( People & Culture Department) สำมำรถท ำงำนได้
รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพข้ึน เพื่อกำรส่งต่อพนกังำน 

2. พนกังำนใหม่ สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลกำร 
ปฐมนิเทศเสมือนไดห้ลำยรอบ 

3. ผูป้ระกอบกำรเพ่ิมศกัยภำพในกำรแข่งขนั  
โดยกำรประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศกบักำรปฐมนิเทศ 

4. ผูป้ระกอบกำรมีกำรพฒันำรูปแบบกำรใช ้
เทคโนโลยีสำรสนเทศกำรจ ำลองเสมือน  ส ำหรับกำรจัดกำรอบรม
ปฐมนิเทศให้แก่พนักงำนใหม่  รวมทั้ งเป็นกำรส่งเสริมให้มีควำม
เจริญกำ้วหนำ้ในดำ้นกำรจดักำรองคก์รอยำ่งย ัง่ยืนต่อไป 
 
วธิีการด าเนินงาน 
 ก ำหนดขอบเขตดำ้นเน้ือหำ โดยมุ่งเนน้ 

กำรศึกษำไปท่ีกำรประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศดว้ยกำรจ ำลอง
เสมือน  เพื่อเช่ือมโยงฐำน  ข้อมูลเน้ือหำของกำรปฐมนิเทศ  โดย
มุ่งเนน้ไปท่ีพนกังำนระดบัปฏิบติักำรของโรงแรม  อนนัตรำ  สยำม 

กรุงเทพฯ  จ ำนวน  13 คน  ด้วยเคร่ืองมือประเภทแบบสอบถำม 

(Questionnaire) จำกน้นัน ำขอ้มูลท่ีไดรั้บมำวิเครำะห์ดว้ยกำรหำ
ค่ำสถิติพื้นฐำนไดแ้ก่ ร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 
 
สรุปผลและอภิปราย 

ผลจำกกำรจดัท ำโครงงำนเร่ือง โปรแกรมปฐมนิเทศดว้ย

กำรจ ำลองเสมือน    ( Virtual Orientation Program ) ไดส้ร้ำง
ควำมประทบัใจใหก้บัพนกังำนแผนกบุคลำกรและวฒันธรรมองคก์ร 
เพรำะท ำใหก้ำรท ำงำนสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกข้ึน  ท ำ
ให้ภำพลกัษณ์ของโรงแรมดูดียิ่งข้ึน  โดยกำรประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี
สำรสนเทศกบักำรประกอบธุรกิจให้ทนักบักำรพฒันำดำ้นวิทยำกำร
และเทคโนโลยีสมัยใหม่   รวมทั้ ง เป็นกำรส่งเสริมให้มีควำม
เจริญก้ำวหน้ำในด้ำนกำรจัดกำรองค์กรอย่ำงย ั่งยืน  กำรพัฒนำ
โปรแกรมปฐมนิเทศดว้ยกำรจ ำลองเสมือนท่ีดีและมีประสิทธิภำพจะ
ท ำให้พนักงำนท่ีมำใหม่  ปรับตวัเขำ้กบัองค์กรได้เร็วข้ึน  เขำ้ใจกำร
ท ำงำนและวฒันธรรมขององคก์รไดเ้ร็วข้ึน เรียกไดว้ำ่ ทั้งองคก์รและ
ตวัพนกังำนเองต่ำงกไ็ดรั้บประโยชนร่์วมกนั ภำยหลงัจำกไดท้บทวน
ศึกษำขอ้มูล ทฤษฎี วรรณกรรม และงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ประกอบกบั
กำรจดัเกบ็ขอ้มูลจำกแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิดว้ยเคร่ืองมือแบบสอบถำม 

 (Questionnaire) และไดใ้ห้พนกังำนใหม่ท ำแบบสอบถำมเพื่อ

ประเมินควำมพึงพอใจ  จ ำนวน   13  คน  จึงไดน้ ำมำประมวลผลและ
วิเครำะห์ค่ำทำงสถิติตำมวตัถุประสงค์ของโครงงำน  พบว่ำผลลพัธ์
นั้นตรงตำมวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไว ้โดยสำมำรถสรุปผลไดด้งัน้ี 

ผลจำกกำรศึกษำพบว่ำ  ผูต้อบแบบสอบถำมมีควำมพึง
พอใจต่อ โปรแกรมปฐมนิเทศดว้ยกำรจ ำลองเสมือน  ในภำพรวมอยู่
ในระดบัมำกท่ีสุด โดยมีค่ำเฉล่ีย  4 . 21 หำกพิจำรณำรำยขอ้แลว้พบว่ำ 
ผูต้อบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด   3  ดำ้น  คือดำ้นควำม
เหมำะสมและสอดคลอ้งในกำรน ำเสนอ  ด้ำนล ำดับขั้นตอนในกำร

น ำเสนอและควำมเหมำะสมของภำพประกอบ มีค่ำเฉล่ีย   4 . 48  , 4. 39 
และ   4 . 27  ตำมล ำดับ     นอกจำกน้ีผูต้อบแบบสอบถำมมีควำมพึง
พอใจในระดบัมำกจ ำนวน   2  ดำ้น  คือ  ดำ้นควำมถูกตอ้งควำมชดัเจน
ของเน้ือหำ ดำ้นควำมเหมำะสมในกำรจดัล ำดบัเน้ือหำและดำ้นควำม

ชดัเจนของภำพ  โดยมีค่ำเฉล่ีย   4 . 12  , 4. 06  และ   3 . 97  ตำมล ำดบั  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคโ์ครงงำนท่ีมุ่งหวงัผลประโยชน์ดำ้นกำร
พฒันำรูปแบบกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศกำรจ ำลองเสมือน  
ส ำหรับกำรจัดกำรอบรมปฐมนิเทศให้แก่พนักงำนใหม่  อีกทั้งเป็น
กำรส่งเสริมให้มีควำมเจริญกำ้วหนำ้ในด้ำนกำรจัดกำรองคก์รอย่ำง
ย ัง่ยืนต่อไป 



 

 

 
ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน 

1. กำรอบรมปฐมนิเทศในรูปแบบ Virtual ท่ี 
พฒันำข้ึนในคร้ังน้ี  เป็นกำรส่ือสำรทำงเดียว  ควรพฒันำให้เป็นกำร
ส่ือสำรสองทำง  ให้ผู ้รับชมรับฟังได้มีส่วนร่วมมำกข้ึนหำกเกิด
ค ำถำมหรือขอ้สงสยัตอ้งกำรสอบถำม 

2. เน้ือหำท่ีน ำเสนอควรจะกระชบั ใชเ้วลำ 
ระยะสั้นในกำรน ำเสนอแต่สำร  สำระใจควำมส ำคญัท่ีตอ้งกำรส่ือ
จะตอ้งครบถว้น 

1. กำรสร้ำงเน้ือหำบทเรียน อำจจ ำเป็นตอ้ง 
ใช้ภำพกรำฟิก  หรือแอนิเมชัน  เขำ้มำช่วยเพิ่มเติม  เพื่อผูเ้ขำ้รับกำร
อบรมปฐมนิเทศจะเขำ้ใจเน้ือหำไดง้่ำยข้ึน 

2. ควรมีกำรศึกษำงำนวจิยัทั้งในและ 
ต่ำงประเทศ  เ ก่ียวกับกำรรับรู้ ท่ีได้จำกโปรแกรมเสมือน  เพื่อ
ก่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดในกำรใช้งำน
โปรแกรมเสมือนในศำสตร์อ่ืนๆต่อไป 
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กทม .10160 
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