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บทคัดย่อ 
นักศึกษาสหกิจศึกษาท างานท่ีแผนกตอ้นรับของโรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต ซ่ึง

ตั้งอยู่บริเวณสนามบินดอนเมือง ท่ีตั้งสนามบินมีลูกคา้มาใช้บริการจากแผนกตอ้นรับเป็นจ านวน

มาก จึงมีการสร้างโครงการขึ้นเพื่อใช้ระบบ QR code เพื่อส่งเสริมการขายท่ีเป็นลูกคา้ขาจร โดยมี

วตัถุประสงค์คือ 1) เพื่อแสดงรหัส QR สามารถมีส่วนในการช่วยให้โรงแรมท างานได้สะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ้น 2) เพื่อลดเวลาการท างานของพนักงานโรงแรม 3) น าไปสู่ความคิดใหม่ๆ ต่อไปใน

อนาคต 

ผลการส ารวจการรับรู้การรับรู้ความพึงพอใจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง คิดเป็นร้อยละ 40.00; อยู่ในช่วงอายุ 18-24 ปี อายุ 25-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.00 และอายุ 36-

45 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.00 

โดยไดท้ าแบบสอบถามความพึงพอใจจากพนกังานแผนกตอ้นรับส่วนหนา้เก่ียวกบัคิวอาร์

โค้ดท่ีผูจ้ ัดท าขึ้น โดยมีพนักงานในโรงแรมเป็นจ านวน 10 คน และได้ทราบถึงผลว่าพนักงาน

โรงแรมมีความพึงพอใจมากในดา้น ความเหมาะสมของคิวอาร์โคด้ท่ีสร้างขึ้นเพื่อลดเวลาล่าช้าใน

การท างาน และเป็นการสร้างสรรค์ท่ีมีความน่าสนใจสามารถน าไปต่อยอดหรือสร้า งความ

สะดวกสบายต่อไปในอนาคตได ้

ค าส าคัญ: อมารี ดอนเมือง สนามบิน คิวอาร์โคด้
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Abstract 
The cooperative education student worked at the front desk of Amari Don Mueang Airport 

Hotel, which is located in the area of Don Mueang Airport. The airport location has a large number 
of customers to use services from the front desk, so, a project was created to use a QR code system 
to promote sales that one-time customers. The objectives were: 1) To show the QR code can play 
a part in helping the hotel to be faster and more comfortable in the work; 2) To reduce the work 
time of the hotel staff; 3) lead to further new ideas in the future. 

The results of the survey of perception of perceived satisfaction found that most 
respondents were female, representing 40.00%; were in the age range of 18-24 years,  aged 25-35 
years, representing 50.00% and aged 36-45 years, representing 10.00% 

The satisfaction questionnaire was conducted by the staff at the front desk regarding the 
QR code prepared. There are 10 employees in the hotel and know the result that the hotel staff are 
very satisfied in terms of Optimization of QR codes created to reduce lag time. And it is an 
interesting creation that can be used to build on or create convenience in the future. 
Keywords: Amari Don Muang airport QR code 
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บทที ่1  

บทน ำ 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ผูจ้ดัท ำปฏิบติัสหกิจศึกษำแผนกตอ้นรับส่วนหนำ้ของโรงแรม อมำรี ดอนเมือง แอร์พอร์ต 

ซ่ึงโรงแรมตั้งอยู่บริเวณของสนำมบินดอนเมืองมีทำงเช่ือมตรงเขำ้สู่สนำมบินดอนเมืองและยงัมี

บริกำรรับส่งจำกโรงแรมไปยงัสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสหมอชิตรวมถึงห้องพกัและห้องสวีทท่ีมีขนำด

กวำ้งขวำงมีประเภทห้องพกัต่ำงๆมำกมำยมีห้องส ำหรับจดัประชุมประชุมสัมมนำไวร้องรับพร้อม

ควำมหลำกหลำยของห้องอำหำรทั้งอำหำรไทยและอำหำรนำนำชำติมำกมำยท ำให้มีลูกคำ้เขำ้มำใช้

บริกำรโรงแรมไม่ขำดสำยปัญหำท่ีพบคือเม่ือลูกคำ้ขำจร (Walk-In) เดินทำงมำถึงโรงแรมส่วนมำก

มกัจะเข้ำมำสอบถำมรำคำห้องพกัประเภทต่ำงๆ จำกพนักงำนต้อนรับส่วนหน้ำซ่ึงหน้ำท่ีของ

พนกังำนตอ้นรับส่วนหนำ้จะตอ้งคอยใหข้อ้มูลลูกคำ้รับโทรศพัทท์ ำกำรเช็คอิน 

 เม่ือมีลูกคำ้เขำ้มำพร้อมกนัเป็นจ ำนวนมำก ท ำให้กระบวนกำรในกำรดูแลลูกคำ้แต่ละท่ำน

ค่อนข้ำงใช้เวลำนำนส่งผลให้กำรให้บริกำรในบำงช่วงเวลำมีควำมล่ำช้ำท ำให้ลูกค้ำรอคิว

ค่อนขำ้งมำกซ่ึงอำจท ำใหเ้สียโอกำสในกำรให้บริกำรลูกคำ้ท่ีเร่งรีบไม่สำมำรถรอได ้ดงันั้นเพื่อเป็น

กำรพฒันำกระบวนกำรใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้ใหมี้ประสิทธิภำพมำกข้ึน 

 ผูจ้ดัท ำจึงคิดริเร่ิมท ำโครงงำนเร่ือง “กำรใช้ระบบคิวอำร์โคด้เพื่อส่งเสริมกำรขำยให้กบั

ลูกคำ้ขำจร” โดยลูกคำ้ขำจรท่ีเขำ้มำท่ีโรงแรมสำมำรถสแกนคิวอำร์โคด้เพื่อตรวจสอบรำคำห้องพกั

และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืนๆพร้อมทั้งโปรโมชัน่ต่ำงๆไดอ้ยำ่งสะดวกและรวดเร็วโดยไม่ตอ้งรอ

คิวขอขอ้มูลจำกพนกังำนและเป็นกำรประหยดัเวลำในกำรเขำ้เช็คอินอีกดว้ย ทั้งน้ียงัสำมำรถช่วย

แกปั้ญหำกำรใหบ้ริกำรของแผนกตอ้นรับส่วนหนำ้ในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจระหวำ่งรอรับบริกำร

ของลูกคำ้อีกทั้งยงัเป็นอีกหน่ึงช่องทำงในกำรประชำสัมพนัธ์โปรโมชัน่ต่ำงๆของโรงแรมเพื่อให้

ลูกคำ้ไดรั้บทรำบดว้ย 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อศึกษำกำรจดัท ำคิวอำร์โคด้เพื่อส่งเสริมกำรขำยใหก้บัลูกคำ้ 

1.2.2 เพื่อพฒันำปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรของแผนกตอ้นรับส่วนหน้ำของโรงแรม 

อมำรี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 

1.2.3 เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจระหวำ่งรอรับบริกำรของลูกคำ้ขำจร  
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ขอบเขตในด้ำนเนือ้หำ 

เพื่อศึกษำวธีิกำรท ำกำรใชร้ะบบคิวอำร์โคด้เพื่อส่งเสริมกำรขำยใหก้บัลูกคำ้ขำจร 

 1.3.2 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 

  โรงแรมอมำรี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 

1.3.3 ขอบเขตในด้ำนระยะเวลำ 

ตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภำคม พ.ศ.2564 จนถึงวนัท่ี 28 สิงหำคม พ.ศ. 2564 

1.3.4 ขอบเขตในด้ำนประชำกร 
พนกังำนแผนกตอ้นรับส่วนหนำ้ จ ำนวน 10 คน  

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกโครงงำน   

1.4.1 โรงแรมอมำรี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ สำมำรถประชำสัมพนัธ์กำรส่งเสริม

กำรขำยส ำหรับลูกคำ้ขำจรผำ่นคิวอำร์โคด้ (QR Code) 

1.4.2 แผนกตอ้นรับส่วนหนำ้มีระบบกำรใหบ้ริกำรท่ีมีประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน 

1.4.3 ลูกคำ้ขำจรมีควำมพึงพอใจระหวำ่งรอรับบริกำร 

 



 

 

บทที ่2 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 
2.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือหน่วยงาน :โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ  

สถานทีต่ั้ง : เลขท่ี 333 ถนน.เชิดวฒุากาศ แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 

โทรศัพท์ : +66 (0) 2566-1020  
E-mail : amari@amaridonmuang.com      
Website : https://www.th.amari.com/donmuang 

 
รูปที ่2.1 แสดงภาพแผนท่ีและตั้งของโรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ 

ทีม่า : http://www.th.amari.com 

รูปที ่2.2 แสดงภาพโลโกข้องโรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ 

ทีม่า : http://www.th.amari.com 

mailto:amari@amaridonmuang.com
http://www.th.amari.com/
http://www.th.amari.com/
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2.1.1 ข้อมูลของโรงแรมอมารีดอนเมืองแอร์พอร์ตกรุงเทพ 

  โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ (Amari Donmuang Bangkok) ตั้งอยู่

ตรงขา้มกบัสนามบินดอนเมืองสามารถใหบ้ริการเดินทางโดยเคร่ืองบินไปยงัหลายพื้นท่ีในประเทศ

ไทยซ่ึงรวมถึง ภูเก็ต กระบ่ี เชียงใหม่ และจงัหวดัอ่ืนๆรวมถึงประเทศอ่ืนๆนอกจากจะใกลส้นามบิน

แลว้อมารีดอนเมืองยงัแวดลอ้มไปดว้ยสนามกอล์ฟท่ีดีท่ีสุดในกรุงเทพและมีบริการรถบสัโดยสาร

เดินทางไปยงัสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นสถานีจตุจกัรและรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิตท าให้คุณสามารถ

เดินไปสู่ศูนยก์ลางเมืองกรุงเทพไดง่้ายและรวดเร็ว ดงันั้นคุณจึงไม่ไดอ้ยูห่่างจากแหล่งช็อปป้ิงและ

แหล่งบนัเทิงในเมืองกรุงเทพเลยสถานท่ีตั้งโรงแรมอมารีดอนเมืองแอร์พอร์ตกรุงเทพเช่ือมต่อกบั

สนามบินนานาชาติดอนเมืองดว้ยท าเลดีเยี่ยมท าให้สะดวกสบายในการจดัประชุมจดังานแต่งงาน

งานสัมมนาหรืองานอีเวนต์ต่างๆด้วยการเป็นโรงแรมมีระดบัท่ีพร้อมไปด้วยห้องอาหารและส่ิง

อ านวยความสะดวกในการจดังานต่างๆหรือการแวะพกัเพื่อต่อเคร่ือง 

 
รูปที ่2.3 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ 

ทีม่า : http://www.th.amari.com 

2.2 ลกัษณะการประกอบการการให้บริการหลกัขององค์กร 

2.2.1 ห้องพกั 

  การเข้าพกัโรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ให้บริการห้องพกัท่ี

สะดวกสบายทนัสมยั แต่ละหอ้งมีหนา้ต่างสูงถึงเพดาน เพื่อรับแสงธรรมชาติอยา่งเต็มท่ี พร้อมม่าน

ทึบแสงเพื่อใหคุ้ณไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็ท่ีหอ้งพกั  

http://www.th.amari.com/
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1. หอ้งดีลกัซ์ 32 ตารางเมตร ผูใ้หญ่ 2 คน + เด็ก 1 คน หรือ ผูใ้หญ่ 3 คน 

 
รูปที ่2.4 แสดงภาพห้องประเภทดีลกัซ์และขอ้มูลของหอ้ง 

ทีม่า : https://th.amari.com 

 

 

 

 

 

2. หอ้งดีลกัซ์พลูววิ 32 ตารางเมตร ผูใ้หญ่ 2 คน+เด็ก 1 คน หรือผูใ้หญ่ 3 คน 

 
รูปที ่2.5 แสดงภาพห้องประเภทดีลกัซ์พลูววิและขอ้มูลของหอ้ง 

ทีม่า : https://th.amari.com/   

https://th.amari.com/donmuang/stay/rooms/deluxe
https://th.amari.com/donmuang/stay/rooms/deluxe-pool-view
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3. หอ้งแกรนด์ดีลกัซ์ 58 ตารางเมตร ผูใ้หญ่ 2 คน+เด็ก 1 คน หรือผูใ้หญ่ 3 คน 

 
รูปที ่2.6 แสดงภาพห้องประเภทดีหอ้งแกรนดดี์ลกัซ์และขอ้มูลของห้อง 

ทีม่า : https://th.amari.com/  

 

 

 

 

 

4. หอ้งดีลกัซ์แฟมิล่ี 64 ตารางเมตร ผูใ้หญ่ 3 คนและเด็ก 1 คน หรือผูใ้หญ่ 4 คน 

 
รูปที ่2.7 แสดงภาพห้องประเภทหอ้งดีลกัซ์แฟมิล่ีและขอ้มูลของหอ้ง 

ทีม่า : https://th.amari.com/   

https://th.amari.com/donmuang/stay/rooms/grand-deluxe
https://th.amari.com/donmuang/stay/rooms/deluxe-family
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5. หอ้งจูเนียร์สวที 64 ตารางเมตร ผูใ้หญ่ 2 คน+เด็ก 1 คน หรือผูใ้หญ่ 3 คน 

 
รูปที ่2.8 แสดงภาพหอ้งประเภทหอ้งจูเนียร์สวทีและขอ้มูลของหอ้ง 

ทีม่า : https://th.amari.com/  

 

 

 

6. หอ้งสวที 1 ห้องนอน 116 ตารางเมตร ผูใ้หญ่ 2 คน + เด็ก 1 คน หรือผูใ้หญ่ 3 คน 

 
รูปที ่2.9 แสดงภาพห้องประเภทหอ้งสวทีและขอ้มูลของห้อง 

ทีม่า : https://th.amari.com/ 

https://th.amari.com/donmuang/stay/suites/junior-suite
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2.2.2 ห้องอาหาร 

  2.2.2.1 เซพพลนิ : บริการอาหารนานาชาติและอาหารเอเชีย 

หอ้งอาหารใหบ้ริการตลอดวนัทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติ 

 
รูปที ่2.10 แสดงภาพห้องอาหารเซพพลิน 

ทีม่า : https://th.amari.com/  

2.2.2.2 เดอะคอนเนอร์ 

ตั้ งอยู่ในมุมท่ีสงบเดอะคอนเนอร์ให้อารมณ์ชิคทันสมัยแบบไทยพร้อมด้วย

เสียงดนตรีบรรเลงสดขณะท่ีคุณรับประทานอาหารห้องอาหารเปิดบริการตลอดวนัของเราแห่งน้ี

บริการอาหารไทยและอาหารนานาชาติ รวมถึงเบเกอร่ีและอาหารวา่งท่ีคดัสรรมาอยา่งดี 

 
รูปที ่2.11 แสดงภาพห้องเดอะคอนเนอร์ 

ทีม่า : https://th.amari.com/  

https://th.amari.com/donmuang/hotel-overview/at-a-glance
https://th.amari.com/donmuang/dine/the-corner
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2.2.3 ส่ิงอ านวยความสะดวกอืน่ 

  บริการฟรี Wi-Fi ศูนย์ธุรกิจแผนกต้อนรับ 24 ชั่วโมงพนักงานให้บริการพูดได้

หลายภาษาท่ีจอดรถพร้อมการรักษาความปลอดภยับริการพี่เล้ียงเด็ก บริการรับส่งท่ี บริการรถรับส่ง

ฟรีส าหรับแขกท่ีเขา้พกัไปยงัสถานีรถไฟฟ้าหมอชิตและสถานีรถไฟใตดิ้นสวนจตุจกัร 

 
รูปที ่2.12 แสดงภาพห้องบริการ Room-service 

ทีม่า : https://th.amari.com/  

2.2.4 การประชุม  

 ไม่วา่จะเป็นงานประชุมขนาดเล็ก หรือการจดัสัมมนา งานเล้ียงประจ าปี งานขนาด

ใหญ่ อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต คือสถานท่ีเหมาะสมท่ีสุด ดว้ยทีมงานนกัวางแผนจดังาน 

 
รูปที ่2.13 แสดงภาพห้องประชุม 

ทีม่า : https://th.amari.com/  

https://th.amari.com/donmuang/hotel-overview/at-a-glance
https://th.amari.com/donmuang/hotel-overview/at-a-glance
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2.2.5 สระว่ายน า้ 

การแช่ตวัในสระวา่ยน ้ายามเชา้อาจเป็นส่ิงท่ีคุณตอ้งการเพื่อเร่ิมวนัใหม่อยา่งสุดใสหรือแวะ

ท่ีโอเอซิสริมสระน ้ าคาเฟ่และพูลบาร์ของเราเพื่อจิบเคร่ืองด่ืมเย็นๆ เพิ่มความสดช่ืนระหว่างวนั

สถานท่ีตั้งชั้น  

 

 
รูปที ่2.14 แสดงภาพสระวา่ยน ้าในโรงแรมอมารีดอนเมืองแอร์พอร์ตกรุงเทพฯ 

ทีม่า : https://th.amari.com/  

 

 
รูปที ่2.15 แสดงภาพฟิตเน็ต ( ฟิตเซ็นเตอร์ ) 

ทีม่า : https://th.amari.com/   

https://th.amari.com/donmuang/play
https://th.amari.com/donmuang/play
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2.3 รูปแบบการจัดการองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

2.3.1โครงสร้างขององค์กร 

 
รูปที ่2.16 แสดงภาพโครงสร้างขององคก์รภายในโรงแรมอมารีดอนเมืองแอร์พอร์ตกรุงเทพฯ 

ทีม่า :โรงแรมอมารีดอนเมืองแอร์พอร์ตกรุงเทพฯ (2564) 

 

 
รูปที ่2.17 แสดงภาพโลโก ้ONYX Hospitality Group 

ทีม่า : https://www.linkedin.com/   

https://www.linkedin.com/company/onyx-hospitality-group
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รูปที ่2.18 แสดงภาพโลโกโ้รงแรมในเครือ ONYX Hospitality Group 

ทีม่า : https://ftnnews.com/  

 

2.4  ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 
รูปที ่2.19 รูปภาพของนกัศึกษาท่ีปฎิบติัสหกิจศึกษา 2564 

ศรันภทัร สุดยอด 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 2564 

ช่ือ-นามสกุล:    นายศรันภทัร สุดยอด  

สถานท่ีฝึกงาน:    โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 

ต าแหน่ง:    พนกังานตอ้นรับส่วนหนา้  

ระยะเวลาปฏิบติังานสหกิจศึกษา: ระหวา่งวนัท่ี 17 พฤษภาคม ถึง 28 สิงหาคม 2564 

https://ftnnews.com/accommodation/29750-onyx-expands-presence-in-hong-kong-with-hotel-108
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ลกัษณะงานและหน้าที่ทีป่ฏิบัติ 

 ดูแลความเรียบร้อยโดยรวมของแผนกตอ้นรับส่วนหนา้ในการบริการลูกคา้ในโรงแรม อมา

รี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ดูแลความเรียบร้อยของห้องรับรองลูกคา้ให้อยูใ่นสภาพดีสะอาด 

สวยงาม มีอุปกรณ์ครบ เช่น ดินสอ สมุดรวมถึงเตรียมเอกสารแต่ละอย่างของโรงแรม คียก์าร์ด

ส าหรับลูกคา้รวมไปถึงบตัรสแกนข้ึนลงลิฟต์ตอ้งการมีท าความสะอาดตลอดเวลา มีการเช็ดท า

ความสะอาดล็อบบ้ีเสมอทุกๆ 1 ชัว่โมงเพื่อให้ลูกคา้มัน่ใจถึงความสะอาดและปลอดภยัจากเช้ือโรค

โควดิ-19 ช่วยงานกิจกรรมต่างๆภายในโรงแรม เช่น งานกีฬาสี หรือ งานท่ีเกิดข้ึนภายในโรงแรมใน

ทุกๆคร้ัง  ตรวจเช็คโปรโมชัน่และอพัเดตกิจกรรมต่างๆหนา้บอร์ดภายในโรงแรมรวมถึงตกแต่งให้

สวยงามเพื่อให้ลูกคา้ไดดู้ถึงกิจกรรมต่างๆท่ีผ่านไปแลว้และก าลงัจะมาถึงช่วยเตรียมงานต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้งกบัในแผนกตอ้นรับส่วนหนา้เพื่อใหพ้ร้อมส าหรับลูกคา้ทุกคนภายในโรงแรม 

2.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

 
รูปที ่2.20 พนกังานท่ีปรึกษา 

คุณธีรดา สินธุรส ต าแหน่ง Manager Learn/Development 

2.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติสหกจิศึกษา 

 ปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม ถึงวนัท่ี 28 สิงหาคม 2564 โดยปฏิบติังานวนัจนัทร์ ถึง 

วนัศุกร์ เวลา 07.30 – 16.30 น. 

2.7 ขั้นตอนและวธีิด าเนินงานโครงงาน 

 ในการด าเนินการท าโครงงานน้ีมีก าหนดตั้งแต่ วนัท่ี 17 พฤษภาคม ถึงวนัท่ี 28 สิงหาคม 

2564 โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัตารางท่ี 2.1
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ตารางที ่2.1 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงานโครงงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
1. ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาของสถาน
ประกอบการ 

    

2. คน้ควา้ขอ้มูลส าหรับการจดัท าโครงงาน     
3. เสนอหวัขอ้โครงงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา     
4. ก าหนดหวัขอ้ในการหาขอ้มูล     
5. ท าการทดลอง     
6. เก็บรวบรวมขอ้มูล     
7. สรุปขอ้มูลและเขียนรายงาน     
8. จดัท าเอกสาร     
 

2.8 สรุปผลการปฏิบัติสหกจิศึกษา 

 จากการปฏิบติัสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม ถึงวนัท่ี 28 สิงหาคม 2564 ในแผนก

ตอ้นรับส่วนหนา้ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ไดมี้การสรุปผลการปฏิบติัสห

กิจศึกษาดงัน้ี 

  2.8.1 ประโยชน์ทีไ่ด้จากการปฏิบัติสหกจิศึกษา 

  1) ไดท้ราบถึงวธีิการเช็คอิน/เช็คเอา้ลูกคา้ 

  2) ไดรู้้จกัขั้นตอนต่างๆในการตอ้นรับลูกคา้แบบมาตราฐาน 

  3) เรียนรู้วธีิการท างานภายในแผนกตอ้นรับส่วนหนา้ 

  4) รู้จกัการท างานเป็นทีมไดดี้มากยิง่ข้ึน 

  5) รู้จกัการแกไ้ขปัญหาในเหตุการณ์ต่างๆ 

  6) ท าใหมี้ความกลา้ท่ีจะพดูคุยส่ือสารกบัชาวต่างชาติท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 

  7) ท าใหเ้รารู้จกัการจดัการเวลาในการท างาน 

  2.8.2 ปัญหาทีพ่บในการปฏิบัติสหกจิศึกษา  

1.มีความต่ืนเตน้ในการท างาน



 

 

  2.8.3 ข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติสหกจิศึกษา 

  1) ควรจดัการล าดบัความส าคญัของงานใหดี้กวา่น้ี 

  2) ศึกษาเก่ียวกบัโปรแกรมโอเปร่า (Opera System)ใหม้ากยิง่ข้ึน 

  3) ควรท างานใหร้อบคอบ 

 

 



 

 

บทที ่3 

ทบทวนเอกสาร และ วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

การจดัท าโครงการเร่ือง ‘’การใชร้ะบบคิวอาร์โคด้เพื่อส่งเสริมการขายให้กบัลูกคา้ขาจร’’ 

ในคร้ังน้ีเพื่อลดปัญหาความล่าชา้ในการท างานของพนกังานในโรงแรมท าให้เกิดความรวดเร็วและ

สะดวกสบายต่อลูกคา้ขาจรเป็นอยา่งมากซ่ึงสามารถน าไปสร้างประโยชน์ต่อไดแ้ละสามารถต่อยอด

เพื่อสร้างความสะดวกสบายต่อไปไดใ้นอนาคต คณะจดัท าจึงไดศึ้กษาคน้ควา้หาขอ้มูลเอกสาร

ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

3.1 ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัคิวอาร์โคด้ (QR code) 

3.2 ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัคิวอาร์โคด้แบบต่างๆ 

3.3 หลกัแนวคิดเก่ียวกบัคิวอาร์โคด้ 

3.4 วธีิการสร้างคิวอาร์โคด้และแนวโนม้การเพิ่มจ านวนคนใชง้าน 

3.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1 ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัระบบคิวอาร์โค้ด (QR code) 

 คิวอาร์โคด้ (QR Code QuickResponse Code) ถูกคิดคน้โดย บริษทัเดนโซ เวฟ ประเทศ

ญ่ีปุ่นเป็นบาร์โคด้ 2 มิติท่ีพฒันามาจากบาร์โคด้สามารถเก็บขอ้มูลประเภทขอ้ความท่ีประกอบดว้ย

ตวัเลขและตวัอกัษรขนาดของขอ้มูลท่ีสามารถบนัทึกลงในคิวอาร์โคด้ข้ึนอยูก่บัเวอร์ชัน่ของคิวอาร์

โคด้ ไดแ้ก่ เวอร์ชัน่ 1 จนถึง เวอร์ชัน่ 40 ในแต่ละเวอร์ชัน่มีขอ้แตกต่างของชนิดขนาดของขอ้มูลท่ี

สามารถบนัทึกและระดบัความสามารถในการแก้ไขขอ้ผิดพลาดในการอ่านขอ้มูลคิวอาร์โคด้มี

ความสามารถในการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดและคืนค่าขอ้มูลในกรณีท่ีรหสัมีคราบสกปรกหรือเกิดความ

เสียหายซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ระดบั คือ L M Q H โดยสามารถคืนค่าขอ้มูลจากการอ่านรหสัผิดพลาด

ร้อยละ 7 15 25 และ 30 ตามล าดบัซ่ึงผูใ้ชง้านสามารถเลือกตามความเหมาะสมของสภาพแวดลอ้ม

ในการใชง้านในสภาพการใชง้านแบบปกติคือ ระดบั M คิวอาร์โคด้มีหลายประเภท เช่นคิวอาร์โคด้

โมเดล 1 และ 2 ไมโครคิวอาร์โค้ด ไอคิวอาร์โค้ด เอสคิวอาร์ซีเฟรมคิวอาร์ และโลโก้คิว ซ่ึง

วตัถุประสงคใ์นการพฒันาตั้งแต่ริเร่ิม เพื่อความรวดเร็วและความน่าเช่ือถือในการตรวจสอบอะไหล่ 

ยานพาหนะ ซ่ึงบริษทัเดนโซ เวฟ ไดท้  าการวิจยัและพฒันามาถูกน าไปใชใ้นเชิงพาณิชยเ์พิ่มความ

สะดวกและประสิทธิภาพในการอ่านหรือสแกนดว้ยอุปกรณ์ส าหรับขอ้มูลบนป้ายก ากบัสินคา้ส่ือ

ส่ิงพิมพบ์นัทึกขอ้ความและยงัขยายขอบเขตการประยุกตใ์ชคิ้วอาร์โคด้ในดา้นต่างๆ เช่นการศึกษา

การรักษาความปลอดภยับริการทางการแพทยก์ารท่องเท่ียวการตลาดและการบริการลูกคา้ เป็นตน้ 



17 

 

3.2 ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัคิวอาร์โค้ดแบบต่างๆ 

 รหัสคิวอาร์หรือคิวอาร์โคด้ (QR Code Quick Response Code) คือ บาร์โคด้สองมิติ (Two 

Dimensional Bar Code)ชนิดหน่ึงท่ีถูกพัฒนามาจากบาร์โค้ด(Barcode)ภายใต้แนวคิดเพื่อให้

บาร์โคด้อ่านง่ายและเร็วต่อการตอบสนอง (Quick response) QR Code ถูกพฒันาข้ึนในปี พ.ศ.2537 

โดยบริษทัเดนโซเวฟ (Denso Wave Incorporated) ประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของโตโยตา้

และได้จดทะเบียนลิขสิทธ์ิช่ือ "QR Code" ท่ีประเทศญ่ีปุ่นและทัว่โลกวตัถุประสงค์หลกัในการ

พัฒนา QR Code คือเพื่อบริหารจัดการและตรวจสอบข้อมูลช้ินส่วนอะไหล่ยานพาหนะใน

กระบวนการผลิต (Tucker 2011)หลังจากนั้นบริษทัเดนโซเวฟจึงได้น าเทคโนโลยีมาเสนอต่อ

สาธารณชน เพราะเล็งเห็นประโยชน์ของ QR Code ท่ีสามารถเก็บขอ้มูลไดห้ลายประเภทและเก็บ

ขอ้มูลไดม้ากกวา่ bar code (รูปท่ี1) (Denso Wave Inc 2016) 

 

 
รูปที ่3.1 QR Code (คิวอาร์โคด้) 

ทีม่า : 12_9_formatted V6-1.pdf 

  

file:///C:/Users/jiray/Downloads/Documents/12_9_formatted%20V6-1.pdf
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3.3.1 หลกัแนวคิดเกีย่วกบัคิวอาร์โค้ด 

 QR Code ประกอบดว้ยช้ินส่วนโมดูลรูปส่ีเหล่ียมสีขาวด าเรียงตวักนัในสัณฐานส่ีเหล่ียม

สามารถอ่านดว้ยการสแกน QR Code ผา่นอุปกรณ์เคร่ืองอ่าน QR Code หรือผ่านโทรศพัทส์มาร์ท

โฟน (Smart phone) ท่ีมีกลอ้งและไดติ้ดตั้งแอพพลิเคชนัส าหรับการถอดรหสั QR Code โดยขอ้มูล

ท่ีถูกแปลงเป็นรหสัและถูกจดัเก็บหรือบนัทึกอยูใ่นสัญลกัษณ์ QR Code จะเป็นขอ้มูลชนิดตวัอกัษร

(Characters) หรือตวัเลข (Numeric) ซ่ึงสามารถประยุกต์ใช้เพื่อเก็บขอ้มูลไดห้ลากหลาย เช่น เก็บ

ขอ้มูลแหล่งของเวบ็ไซต์เบอร์โทรศพัท์ขอ้ความและขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรอ่ืนๆได้หลายรูปแบบ

ข้ึนอยู่กบัการประยุกตใ์ช้งานเป็นตน้ความจุและเวอร์ชัน่ของ QR CodeQR Code แบ่งเป็นเวอร์ชัน่ 

ตั้งแต่ เวอร์ชนั 1 จนถึงเวอร์ชัน่ 40 ซ่ึงแต่ละเวอร์ชัน่มีความแตกต่างกนัในการก าหนดค่าของโมดูล 

(Module configuration) โดยโมดูล คือ จุดสีขาว และสีด าท่ีประกอบกนัเป็นสัญลกัษณ์ QR Code 

การก าหนดค่าของโมดูลเป็นการอา้งถึงจ านวนของโมดูลท่ีสามารถบรรจุอยูใ่น QR Code ในแต่ละ

ดา้นยกตวัอยา่ง เช่น เวอร์ชัน่ 1 (21x21โมดูล) ขยายไปถึงเวอร์ชัน่ 40 (177x177โมดูล)ซ่ึงหมายเลข

เวอร์ชัน่ท่ีสูงข้ึนแต่ละระดบัหมายถึงการเพิ่มจ านวนโมดูลเขา้ไปในแต่ละดา้นจ านวน 4 โมดูลจาก

เวอร์ชัน่ก่อนหนา้ 

 
รูปที ่3.2 การเพิ่มจ านวนโมดูลในแต่ละเวอร์ชัน่ของ QR Code 

ทีม่า: 12_9_formatted V6-1.pdf 

ซ่ึงแต่ละเวอร์ชัน่ของ QR Code มีความแตกต่างกนัในดา้นของขนาดความจุขอ้มูลชนิดของ

ขอ้มูลท่ีเก็บ เช่น ชนิดขอ้มูลตวัอกัษร (Characters) หรือชนิดขอ้มูลตวัเลข(Numeric)เป็นตน้และ

ระดับความสามารถในการแก้ไขขอ้ผิดพลาดและคืนค่าข้อมูล(Error correction level)ในแง่ของ

ความจุถา้ตอ้งการเก็บขอ้มูลปริมาณมากไวใ้น QR Code จะท าให้จ  านวนโมดูลท่ีประกอบกนัเป็น

สัญลกัษณ์ QR Code มีจ  านวนมากข้ึนและส่งผลให้ขนาดของสัญลกัษณ์ QR Code มีขนาดใหญ่ข้ึน

ตามไปดว้ย (Denso Wave Inc 2016) 

 

file:///C:/Users/jiray/Downloads/Documents/12_9_formatted%20V6-1.pdf
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3.3.1 การเลอืกใช้ QR Code เวอร์ช่ันให้เหมาะสมกบัข้อมูล 

การเก็บขอ้มูลไวใ้น QR Code เป็นส่ิงท่ีต้องค านึงถึงอย่างมากเพราะขนาดของ

สัญลกัษณ์ QR Code จะแปรสมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 119ผนัตามขนาดของขอ้มูลหากขอ้มูลมีขนาด

ใหญ่สัญลกัษณ์ QR Code จะมีขนาดใหญ่ในทางกลบักนัหากขอ้มูลมีขนาดเล็กขนาดของสัญลกัษณ์

ก็จะเล็กตามไปด้วยแต่ในทางปฏิบติัหากเลือกเวอร์ชัน่ของ QR Code ไม่เหมาะสมกบัขนาดของ

ขอ้มูลเช่น ตอ้งการเก็บขอ้มูลขนาดเล็กแต่เลือกใช ้QR Code เวอร์ชัน่สูงเกินไป จะท าให้ขนาดของ

สัญลักษณ์ QR Code มีขนาดใหญ่เกินความจ จ าเป็นอาจก่อให้เกิดขนาดรูปทรงท่ีเทอะทะไม่

เหมาะสมกบัพื้นท่ีท่ีจะน าไปใชง้านอีกทั้งอาจจะเกิดขอ้ผิดพลาดในการอ่านสัญลกัษณ์ได ้(Denso 

Wave Inc 2016) ตวัอย่างการเลือกใชเ้วอร์ชัน่ของ QR Code ให้เหมาะสมกบัขนาดขอ้มูลในกรณีท่ี

ตอ้งการเก็บขอ้มูลชนิดตวัเลข 100 ดิจิต โดยพิจารณาจากตารางจะมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1) เลือกชนิดขอ้มูล(ในกรณีน้ีคือตวัเลข(Numeral)) 

2) เลือกระดบัการตรวจสอบขอ้ผดิพลาด เช่น L M Q และ H (ในกรณีน้ีคือระดบัM) 

3) คน้หาขอ้มูลในตารางท่ีใกลเ้คียงกบัจ านวน 100 ในคอลมัน์ Numeric และแถวท่ี 

M จะเกิดจุดตดัในแถวของ QR Code เวอร์ชนั 

ดงันั้นเวอร์ชั่น QR Code ท่ีเหมาะสมในการเก็บขอ้มูลชนิดตวัเลข 100 ดิจิต คือ 

เวอร์ชัน่ 3 (29x29โมดูล) 

ตารางที ่3.1 การเปรียบเทียบเวอร์ชัน่ของ QR Code ท่ีเหมาะสมกบัขนาดขอ้มูลต่างๆ 

Version Modules ECC Level Data bits (mixed)  

1 21x21 L M Q H 152 128 104 72 41 34 27 17 25 20 16 10 17 14 11 7 10 8 7 4 

2 25x25 L M Q H 272 224 176 128 77 63 48 34 47 38 29 20 32 26 20 14 20 16 12 8 

3 29x29 L M Q H 440 352 272 208 127 101 77 58 77 61 47 35 53 42 32 24 32 26 20 15 
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3.3 ความสามารถในการแก้ไขข้อผดิพลาดของคิวอาร์โค้ด 

 QR Code มีความสามารถในการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดและคืนค่าขอ้มูลท่ีถูกตอ้งไดใ้นกรณีท่ี

สัญลักษณ์ QR Code มีคราบสกปรกหรือเกิดความเสียหายความสามารถดังกล่าวได้น า Reed-

Solomon Code (Reed & Solomon 1960) ซ่ึงเป็นหลักการทางคณิตศาสตร์ท่ีถูกคิดค้นข้ึนมาเพื่อ

แกไ้ขขอ้ผิดพลาดในการอ่านขอ้มูลจากแผ่นซีดีเพลงและใช้ในการป้องกนัแกไ้ขสัญญาณรบกวน

การส่ือสารผ่านดาวเทียมอีกดว้ย(Immink1994)ซ่ึงเป็นหลกัการท่ีใกลเ้คียงกนัท าให้ผูพ้ฒันาน ามา

ประยุกต์ใช้กับการแก้ไขข้อผิดพลาดและคืนค่าขอ้มูลใน QR Code ความสามารถในการแก้ไข

ขอ้ผดิพลาดแบ่งออกเป็น4 ระดบั คือ ระดบั L M H และ Q ซ่ึงมีร้อยละในการคืนค่าขอ้มูลท่ีแตกต่าง

กนั โดยผูใ้ช้สามารถเลือกตามความเหมาะสมของสภาพการใช้งานการเพิ่มระดบัจะเป็นการเพิ่ม

ความสามารถในการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดแต่ก็เป็นการเพิ่มจ านวนโมดูลส าหรับการแกไ้ขขอ้ผิดพลา

ให้แก่ QR Code ส่งผลท าให้ความจุในการเก็บขอ้มูลน้อยลงและขนาดของสัญลกัษณ์ก็จะใหญ่ข้ึน

ตามไปอีกดว้ย 

ชนิดข้อมูล ความจุ 
ตวัเลขอยา่งเดียว  มากสุด 7,089 ดิจิต 
ตวัอกัษรผสม ตวัเลขมากสุด 4,296 ตวัอกัษร 

ไบนารี (Binary 8 Bit) มากสุด 2,953 ไบต ์
คนัจิ / คะนะ มากสุด 1,817 ตวัอกัษร 

ระดับ ร้อยละของการคืนค่าข้อมูล (โดยประมาณ) 
L 7 
M 15 
Q 25 
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ตารา

งที ่3.3 ระดบัความสามารถในการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดและร้อยละของการคืนค่าขอ้มูล 

ปัจจยัต่างๆในการเลือกระดบัความสามารถในการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด เช่น สภาพแวดลอ้ม

การใชง้านและขนาดของสัญลกัษณ์ QR Code ยกตวัอยา่งเช่น การเลือก 120 ปีท่ี 6 ฉบบัท่ี 1 เดือน 

มกราคม-มิถุนายน 2560 ระดบั Q (ร้อยละ25) หรือ H (ร้อยละ30) เหมาะส าหรับสภาพแวดลอ้มใน

โรงงานท่ี QR Code อาจมีส่ิงสกปรกไปจบัท่ีพื้นผิวไดง่้ายในขณะท่ีระดบั L เหมาะส าหรับการใช้

งานในสภาพแวดลอ้มท่ีสะอาดอีกทั้งยงับนัทึกขอ้มูลไดม้ากท่ีสุดอีกดว้ย 

3.4.1 QR Code ประเภทต่างๆ 

1.QR Code โมเดล1และโมเดล2โมเดล 1 เป็น QR Code แบบดั้ งเดิมมีขนาดใหญ่ท่ีสุด

เท่ากบั QR Code เวอร์ชัน่ 14(73x73โมดูล) สามารถเก็บขอ้มูลชนิดตวัเลขไดสู้งสุด 1,167 ดิจิต 

 
รูปที ่3.3 QR Code โมเดล 1 

ทีม่า : 12_9_formatted V6-1.pdf 

 

โมเดล 2 เป็นการปรับปรุงโครงสร้างมาจาก โมเดล 1 มีขนาดใหญ่ท่ีสุดเท่ากบั QR Code 

เวอร์ชนั 40 (177x177โมดูล)สามารถเก็บขอ้มูลชนิดตวัเลขไดสู้งสุด 7,089 ดิจิตซ่ึงเป็นโมเดลท่ีนิยม

ใชใ้นปัจจุบนั                                                                                                           

H 30 

file:///C:/Users/jiray/Downloads/Documents/12_9_formatted%20V6-1.pdf
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รูปที ่3.4 QR Code โมเดล 2 

ทีม่า : 12_9_formatted V6-1.pdf 

  

file:///C:/Users/jiray/Downloads/Documents/12_9_formatted%20V6-1.pdf
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3.4.1.1 ไมโคร QR Code 

QR Code ขนาดเล็กซ่ึงใช้ต าแหน่งในการตรวจสอบรูปแบบ (Position detection pattern) 

เพียง 1 ต าแหน่ง (จากปกติใช ้3ต าแหน่ง) เพื่อให้ขนาดของไมโคร QR Code มีขนาดเล็กลงกวา่ QR 

Code แบบปกติไมโคร QR Code แบ่งออกเป็น 4 เวอร์ชัน่ประกอบไปดว้ย M1 (11โมดูล) M2 (13 

โมดูล) M3(15โมดูล) และ M4(17โมดูล) ซ่ึงสามารถบนัทึกขอ้มูลชนิดตวัเลขไดสู้งสุด35 ดิจิต 

 
รูปที ่3.5 ไมโคร QR Code 

ทีม่า: 12_9_formatted V6-1.pdf 

 

3.4.1.2 IQR code 

 เรียกว่าเป็น QR Code แบบโคด้ เมตริกซ์ 2 มิติ (Matrix-type2D code)ถูกออกแบบมาเพื่อ

ความง่ายในการอ่านและมีขนาดเล็กโดยมี 2 รูปทรงคือ แบบส่ีเหล่ียมและแบบส่ีเหล่ียมผืนผา้

คุณสมบติัในดา้นการเก็บขอ้มูลเม่ือเปรียบเทียบ iQR Code กบั QR Code ปกติท่ีมีขนาดเท่ากนัพบวา่ 

iQR Code สามารถเก็บขอ้มูลไดม้ากกวา่ร้อยละ 80 และดา้นการเก็บขอ้มูลในปริมาณขอ้มูลท่ีเท่ากนั 

iQR Code จะมีขนาดเล็กกวา่ QR Code ปกติถึงร้อยละ 30 รูปทรงของ iQR Code ท่ีนิยมน าไปใชคื้อ 

รูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้เพราะสามารถน าไปติดกบัป้ายก ากบัสินคา้ท่ีมีขนาดเล็กซ่ึงส่วนมากจะอยูใ่น

รูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้เช่นเดียวกนัท าให้เกิดความสะดวกในการน าไปใช้งานมากกว่า QR Code 

รูปทรงส่ีเหล่ียมจตุัรัสท่ีมีสมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 121 ขนาดใหญ่และใช้พื้นท่ีในการพิมพล์งบน

ป้ายก ากบัสินคา้มากกวา่ 

file:///C:/Users/jiray/Downloads/Documents/12_9_formatted%20V6-1.pdf
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รูปที ่3.6 IQR Code 

ทีม่า: 12_9_formatted V6-1.pdf 

ตวัอยา่งการน า QR Code ไปใชป้ระโยชน์ในช่วงกลางปี พ.ศ.2533 QR Code ไดถู้กพฒันา

รูปแบบ และมีประสิทธิภาพมากข้ึนซ่ึงเป็นท่ีนิยมในประเทศญ่ีปุ่นและจีนส่วนในประเทศอ่ืนๆเช่น 

สหรัฐอเมริกา แคนาดา เยอรมนั ฯลฯ ไดน้ า QR Code มาประยุกตใ์ชใ้นทางธุรกิจและอุตสาหกรรม 

(Gradel&Edson, 2012)ในปัจจุบันได้มีการน า QR Code มาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายใน

หลากหลายดา้นยกตวัอยา่ง ดงัน้ี 

 1.ห้องสมุดของมหาวิทยาลยัโคโลราโด (University of Colorado at Boulder CUB) น า QR 

Code มาใชใ้นการตอบค าถามต่างๆ แก่ผูใ้ช้บริการห้องสมุดของมหาวิทยาลยั เช่น การตอบค าถาม

เก่ียวกบัการบริการต่างๆของห้องสมุดการติดต่อกบับรรณารักษห์้องสมุดการขอเส้นทางเพื่อไปยงั

เคร่ืองถ่ายเอกสาร เป็นตน้ (Hicks&Sinkinson 2011) 

2.ห้องสมุดของโรงเรียนโอเวอร์เลครัฐวอชิงตนัประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวคิดในการ

เช่ือมโยงฐานขอ้มูลออนไลน์(Online resources) กบัทรัพยากรทางกายภาพ (Physical resources) เขา้

ดว้ยกนัโดยใช้ QR Code ในการเช่ือมโยงขอ้มูลเลขหมู่หนังสือกบัต าแหน่งท่ีตั้งชั้นเก็บหนังสือท่ี

ตอ้งการคน้หาการยมืหนงัสือของนกัเรียน (Ewel 2014) 

3.การประยุกต์ใช้ QR Code เพื่อเป็นส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์และให้ขอ้มูลสินคา้อาทิ

บริษทัเชพโรเลทมีการน า QR Code ออกแสดงพร้อมกบัรถรุ่นใหม่ๆเม่ือผูส้นใจสแกน QR Code จะ

สามารถดูขอ้มูลและรายละเอียดของรถรุ่นนั้นๆได้หรือบริษทั Warbasse Design ได้น าสัญลกัษณ์ 

QR Code พิมพล์งบนโปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์ภาพยนตร์โดยใน QR Code นั้นเก็บ URL (Uniform 

Resource Locator) ของตวัอย่างภาพยนตร์เร่ืองดงักล่าวเพื่อให้ผูส้นใจไดเ้ขา้ไปเยี่ยมชมเวบ็ไซต์

หลกัของภาพยนตร์ผา่นทางการอ่านหรือสแกน QR Code (O'Brien 2010) 

file:///C:/Users/jiray/Downloads/Documents/12_9_formatted%20V6-1.pdf
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4.เทคโนโลย ีQR Code เป็นท่ีนิยมใชก้นัอยา่งกวา้งขวางเพื่อเป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ทางการ

ตลาดของสินคา้ยีห่อ้ชั้นน าบนตลาดออนไลน์ ซ่ึงบริษทัต่างๆในปัจจุบนัไดน้ า QR Code มาพิมพล์ง

บนนามบตัรเพื่อให้ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของบริษทัเช่น เว็บไซต์ข้อมูลบริษทั อีเมล์ และเบอร์

โทรศพัท ์เป็นตน้ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทั(Alexander 2012) 

5.เมืองแมเนอร์รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกาไดน้ า QR Code มาใช้ในการให้ขอ้มูลแก่

นกัท่องเท่ียวในการท่องเท่ียวเมืองแมเนอร์ เช่น ประวติัของสถานท่ีต่างๆ สมาคมสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 123 

และเส้นทางส าหรับการเดินทางไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวถดัไป (Jeffers 2009) 

 6.ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน มาติน เคาน์ตี (Medical emergencies of Marin County) ในรัฐ

แคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาไดมี้การแลกเปล่ียนความรู้ดา้นเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือผูป่้วย

ในกรณีฉุกเฉินมีการกล่าวถึงการน า QR Code มาใชเ้ก็บขอ้มูลท่ีจ  าเป็นของผูป่้วย เช่น ประวติัการ

แพย้า โรคประจ าตวั เป็นตน้ โดย QR Code ดงักล่าวควรติดไวก้บัของใช้ส่วนตวัท่ีพบไดง่้าย เช่น 

พวงกุญแจ หรือ กระเป๋าเงิน เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน ทีมแพทยจ์ะทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูป่้วยผ่าน

ทางการอ่านหรือสแกน QR Code ซ่ึงจะท าใหส้ามารถช่วยผูป่้วยไดท้นัการณ์ (Rich 2012) 

3.4 วธีิการสร้างคิวอาร์โค้ดและแนวโน้มการเพิม่จ านวนคนใช้งาน 

 การพฒันา QR Code ผนวกกบัเทคโนโลยีปัจจุบนัการประยุกต์ใช้ QR Code จะเป็นการ

น าไปผนวกกบัเทคโนโลยีในดา้นต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชง้านยกตวัอย่าง ดงัน้ี 1.QR 

Code กบัปัญญาประดิษฐ์นกัวิจยัไดท้  าการวิจยัเก่ียวกบัการอ่านขอ้มูลจากภาพ QR Code ท่ีถ่ายได้

จากกลอ้งโทรศพัท์มือถือซ่ึงบางคร้ังจะไดรู้ปท่ีท าให้การอ่านขอ้มูลจาก QR Codeเกิดปัญหา เช่น 

การถ่ายในมุมเฉียงท าให้รูป QR Code ท่ีได้มีลกัษณะเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนภาพไม่

คมชดัและภาพมีความเสียหายในตวั QR Code บางส่วนเป็นตน้  

นกัวิจยัด าเนินการโดยไดน้ าเอาเทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ซ่ึงเป็นอลักอริทึมในการรู้จ า 

(Recognition) คือ Team progress algorithm และ Genetic algorithm มาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

การอ่านขอ้มูล QR Code โดยผลลพัธ์ท่ีไดคื้อTeam progress algorithm มีความเร็วในการอ่านขอ้มูล 

QR Code มากกว่า ดงันั้นนกัวิจยัจึงไดท้ดลองนาอลักอริทึมดงักล่าว ไปใช้ร่วมกบัBP neural 

network algorithm เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและไดท้  าการพฒันาโปรแกรมโดยใช้Matlabและ

Visual C++(Wu 2016) 2.QR Code กับเทคโนโลยีการพิมพ์งานวิจยัน้ีเป็นความร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลัยSouth Dakota กับโรงเรียน South Dakota of Mines and Technology ได้ท าการวิจัย 

Invisible QR Code โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัการปลอมแปลงผลิตภณัฑ์ซ่ึง Invisible QR Code 
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ดงักล่าวจะถูกสร้างข้ึนโดยการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ด้วยเคร่ือง Aerosol Jet Printer และใช้น ้ า

หมึกฟลูออเรสเซนตสี์ฟ้าและสีเขียวผสมเขา้ดว้ยกนัจากนั้นท าการพิมพ ์ Invisible QR Code ลงบน

ตวัผลิตภณัฑ์ ซ่ึงจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่จะสามารถมองเห็นได้โดยการใช้แสง

อินฟราเรดแบบใกล ้(Near Infrared NIR) เท่านั้นจึงเป็นความเพิ่มประสิทธิภาพให้กบั QR Code ใน

ดา้นการรักษาความปลอดภยั และสามารถป้องกนัการปลอมแปลงผลิตภณัฑไ์ด ้

 

 
รูปที ่3.7 รูปภาพจ านวนคนท่ีใชคิ้วอาร์โคด้ 25% 

ทีม่า: 12_9_formatted V6-1.pdf 

3.4.1 วธีิสร้าง QR Code ฟรี ท าใช้เองแบบง่ายๆ ไม่มีหมดอายุ 

QR Code คือ สัญลกัษณ์ส่ีเหล่ียมเล็กๆ ท่ีอยู่รวมกนัในกรอบส่ีเหล่ียมเดียวกนั มีลกัษณะ

เป็นภาพ 2 มิติ โดยมีคุณสมบติัในการเก็บขอ้มูล รูปภาพ หรือช่ือ URL ของเวบ็ไซตต่์างๆ ท่ีอยูบ่น

แพลตฟอร์มออนไลน์ ส าหรับวิธีสร้าง QR Code ในปัจจุบนันั้น ไม่ยุ่งยากซบัซ้อน สามารถท าใช้

เองไดง่้ายๆ ไทยรัฐออนไลน์มีวธีิท าง่ายๆ มาฝากกนั  

file:///C:/Users/jiray/Downloads/Documents/12_9_formatted%20V6-1.pdf
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วิธีสร้าง QR Code สามารถท าไดห้ลายวิธี แต่วิธีท่ีนิยมมากท่ีสุด ก็คือการสร้าง QR Code 

ผา่นเวบ็ไซต์ออนไลน์ เน่ืองจากท าไดง่้าย สะดวก รวดเร็ว ไม่มีค่าใชจ่้าย โดยสามารถใชโ้ทรศพัท์

สมาร์ทโฟนสแกน หรือสแกนผา่นแอปพลิเคชนัต่างๆ ก็สามารถเช่ือมต่อไปยงัขอ้มูลท่ีตอ้งการได้

ภายในเวลาไม่ก่ีวนิาที  

การสร้าง QR Code นิยมน ามาใชใ้นผลิตภณัฑ์สินคา้ และบริการประเภทต่างๆ เพราะท า

ใหรั้บขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว ป้องกนัความผดิพลาดในการส่ือสาร หรือไม่ตอ้งกงัวลวา่ขอ้มูล

จะตกหล่นแต่อย่างใด โดยเฉพาะ URL ของเวบ็ไซตท่ี์เป็นขอ้ความยาวๆ สามารถยอ่มาอยู่ภายใน

สัญลกัษณ์ QR Code ไดอ้ยา่งง่ายดาย 

 

 
รูปที ่3.8 รูปภาพการสร้างคิวอาร์โคด้ 

ทีม่า:  https://www.thairath.co.th/ 

สร้าง QR Code ฟรี ผา่นเวบ็ไซตอ์อนไลน์ มีเวบ็ไซตม์ากมายท่ีให้บริการสร้าง QR Code 

ใชเ้อง โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย ส าหรับเวบ็ไซตท่ี์ใชง้านไดง่้ายมากๆ เหมาะส าหรับมือใหม่ทุกคน ไดแ้ก่ 

www.the-qrcode-generator.comโดยมีวธีิท า ดงัน้ี 

http://www.the-qrcode-generator.com/
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1. น าลิงก์ หรือ URL ท่ีตอ้งการสร้าง QR Code มาวางในพื้นท่ี Free Text นอกจากน้ี ยงัมี

ค  าสั่ง Contact, Phone, SMS ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการน ารายละเอียดการติดต่อ เบอร์โทรศพัท์ และ

ขอ้ความ SMS มาสร้าง QR Code อีกดว้ย  

2. สัญลกัษณ์ QR Code ดา้นขวามือจะเปล่ียนรูปร่าง หลงัวางลิงก์เรียบร้อยแลว้ สามารถ

ทดสอบความถูกตอ้ง ดว้ยการใชส้มาร์ทโฟนลองสแกนดูก่อน 

3. คลิกปุ่ม SAVE เพื่อบนัทึกสัญลกัษณ์ QR Code เป็นไฟลภ์าพ และน าไปใชไ้ดเ้ลย 

การสร้าง QR Code ถือเป็นส่วนหน่ึงของความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีหากรู้จกัน ามาใชใ้น

ชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม ก็จะช่วยประหยดัเวลา ไม่ตอ้งเสียเวลาพิมพ ์ท าให้เขา้ถึงขอ้มูลได้

อยา่งสะดวกและรวดเร็วอยา่งมาก. 

3.5 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 (ณฐัวฒิุ บุญโรจน์,2560งานวจิยั) ฉบบัน้ีไดรั้บขอ้เสนอแนะให้มีการยอ่ขนาดของ QR Code 

ให้เล็กลงมากๆโดยใชเ้ทคโนโลยีการพิมพแ์ละน ้ าหมึกชนิดพิเศษซ่ึงการอ่าน QR Code จะตอ้งใช้

กล้องจุลทรรศน์ (Microscope) เพื่อเป็นอีกแนวทางหน่ึงในการเพิ่มระดับการป้องกนัการปลอม

แปลงผลิตภณัฑ์ให้ดียิ่งข้ึน (Michael 2012) QR Code กบัเทคโนโลยีการประมวลผลภาพงานวิจยั

ฉบบัน้ีไดน้ าเสนอการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยรีะบบการประมวลผลภาพคุณภาพต ่าก่อนการน าไปใช้

งานจริง (Low-complexity Pre-processing System) เพื่อกูคื้นภาพ QR Code ท่ีมีคุณภาพต ่าท่ีไดจ้าก

การถ่ายภาพจากกล้องโทรศพัท์เคล่ือนท่ีโดยพิจารณาจากคุณภาพของภาพ QR Code ท่ีแสดงบน

จอภาพของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเคร่ืองดงักล่าวนกัวิจยัไดด้ าเนินการวิจยัโดยการถ่ายภาพ QR Code 

โดยใชก้ลอ้งโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี A สังเกตพบวา่ภาพ QR Code ท่ีถ่ายไดมี้คุณภาพต ่าไม่ชดัเจนซ่ึงเกิด

จากข้อจ ากัดด้านคุณภาพและความสามารถของกล้องรวมไปถึงความละเอียดจอภาพของ

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี A นกัวิจยัน าเสนอวิธีการกูคื้นภาพ QR Code ท่ีมีคุณภาพต ่าท่ีแสดงบนจอภาพ

ของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี A โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1) ติดตั้งแอปพลิเคชัน่ระบบการประมวลผลภาพคุณภาพต ่าก่อนการน าไปใชง้านจริง

ท่ีไดท้  าการพฒันาข้ึนในโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี B 124 ปีท่ี 6 ฉบบัท่ี 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2560 (ใช้

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี B ท าการถ่ายภาพQR Code ท่ีแสดงอยูบ่นจอภาพของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี A3) ส่ง

ต่อภาพท่ีถ่ายไดไ้ปยงัระบบการประมวลผลภาพคุณภาพต ่าก่อนการน าไปใช้งานจริงท าการกูคื้น

ภาพ QR Code ท่ีมีคุณภาพต ่าใหมี้คุณภาพท่ีดีข้ึนอยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถน าไปใชง้านได4้)ระบบท า

การแปลรหสั QR Code ดงัแสดงในรูปท่ี11 (Munoz-Mejias et al 2011) 
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รูปที ่3.9 แสดงการท างานของ QR-Code 

ทีม่า: 12_9_formatted V6-1.pdf 

QR Code กบัเทคโนโลยีการส่ือสารนกัวิจยัไดด้ าเนินการออกแบบวิธีการฝัง UHF RFID 

(Ultra-High Frequency Radio Frequency Identification) tag ไวก้บั QR Code โดยการติดตั้ง RFID 

Chip ไวต้รงกลางและใชน้ ้ าหมึกพิมพท่ี์มีคุณสมบติัเป็นส่ือน าไฟฟ้าท าการพิมพเ์ป็นรูป QR Code 

เพื่อท าหน้าท่ีเป็นเสาสัญญาณให้แก่ RFID โดยจะใช้ Genetic Algorithm Searching ในการหา

จุดเช่ือมต่อท่ีเหมาะสมกบั RFID Chip รวมไปถึงการสร้างรูป QR Code เพื่อให้เหมาะสมกบัการใช้

งานในช่วงความถ่ีคล่ืนต่างๆงานวจิยัฉบบัน้ีไดน้ าเสนอวิธีการใชเ้ทคโนโลยีการส่ือสาร UHF RFID 

ผนวกเขา้กบั QR Code และใช้เทคนิค Genetic Algorithm Searching ซ่ึงเป็นวิธีการแก้ปัญหาทาง

ปัญญาประดิษฐ์เพื่อแกไ้ขขอ้จ ากดัเร่ืองขนาดของ QR Code และช่วงความถ่ีคล่ืน RFID ซ่ึงในอดีต

สามารถท าไดเ้ฉพาะขนาดและช่วงคล่ืนเดียวให้สามารถท าไดห้ลากหลายมากข้ึน  (Jiangxiao et al 

2015) 

บทสรุป 

ปัจจุบนั เรามกัเห็นสัญลกัษณ์เส้นสีด าหกัมุมในกรอบส่ีเหล่ียมพื้นสีขาวคลา้ยกบัเกมหาทาง

ออกปรากฎอยู่ในโฆษณาสินคา้ในส่ือต่างๆ เช่นหนังสือพิมพ์นิตยสารป้ายโฆษณาและนามบตัร

สัญลักษณ์น้ีเรียกว่าคิวอาร์โค้ดซ่ึงซ่อนความหมายและรายละเอียดท่ีต้องการแสดงเอาไว้

file:///C:/Users/jiray/Downloads/Documents/12_9_formatted%20V6-1.pdf
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ผูป้ระกอบการบางรายก็จะท าลิงก์ไวภ้ายในคิวอาร์โคด้เพื่อให้เขา้เวบ็ไซต์ของบริษทัไดท้นัที QR 

Code (คิวอาร์ โคด้) คือ สัญลกัษณ์ส่ีเหล่ียม ท่ีเร่ิมเห็นแพร่หลายในบา้นเรามากข้ึน ไม่วา่จะเป็นจาก

หนงัสือพิมพห์รือนิตยสาร QR Code (คิวอาร์ โคด้) ยอ่มาจาก Quick Response เป็นบาร์โคด้ 2 มิติ ท่ี

มีตน้ก าเนิดมาจากประเทศญ่ีปุ่น โดยบริษทั Denso-Wave (เดนโซ-เวฟ) ตั้งแต่ปี 1994 คุณสมบติั

ของ QR code คือ เป็นสัญลกัษณ์แทนขอ้มูลต่างๆ ท่ีมีการตอบสนองท่ีรวดเร็ว ซ่ึงส่วนใหญ่จะ

น ามาใชก้บัสินคา้, ส่ือโฆษณาต่างๆ เพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติม หรือจะเป็น URL (ยอูาร์แอล) เวบ็ไซต ์

เม่ือน ากลอ้งของโทรศพัท์มือถือไปถ่าย QR Code ก็จะเขา้สู่เวบ็ไซต์ไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งเสียเวลา

พิมพ ์

 

https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/31-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B/4433-create-qr-code-animation.html
https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/31-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B/4433-create-qr-code-animation.html
https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/33-google/4572-what-is-google-url-shortener.html


 

 

บทที ่4 
รายละเอยีดโครงงาน 

จากท่ีผูจ้ ัดท าได้เข้าปฏิบติัสหกิจศึกษาท่ีโรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ  

แผนกตอ้นรับส่วนหน้า ซ่ึงท าให้ผูจ้ดัท าได้เรียนรู้เพิ่มเติมในด้านการตอ้นรับลูกคา้มากข้ึน เช่น 

กระบวนการลงทะเบียนและขั้นตอนในการกรอกขอ้มูลลูกคา้ส่วนตวั จึงท าใหผู้จ้ดัท าไดมี้ความรู้ใน

การท างานและมีประสบการณ์ท่ีเพิ่มมากข้ึน 

4.1 ศึกษาการท างานของระบบคิวอาร์โค้ด 

 ได้ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับคิวอาร์โค้ด จากข้อมูลทุติยภูมิ อาทิเช่น ทางอินเตอร์เน็ต และ

บทความงานวจิยัต่างๆ และศึกษาจากการสอบถามพนกังานท่ีปรึกษา 

4.2 ขั้นตอนและผลการทดลองการท าคิวอาร์โค้ด 

ตารางที ่4.1 วธีิการพิมพคิ์วอาร์โคด้ 

ล าดับ ส่วนผสม ปริมาณ (หน่วย) 
1 กระดาษ A4 1 แผน่ 

2 แผน่เคลือบกระดาษ 1แผน่ 

3 สก็อตเทปใส 1 มว้น 

 

ผลจากการทดลองท าคิวอาร์โคด้คร้ังท่ี 1 ดงัตารางท่ี 4.2 

ตารางที ่4.2 ผลการท าแบบสอบถามความพึงพอใจของพนกังานในโรงแรม 

ประเด็นความพงึพอใจ ระดับความพงึพอใจ 
1.มีรูปแบบสีสันสวยงามน่าสนใจ มาก 
2.ง่ายต่อการใชง้าน มาก 
3.สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดส้ะดวก รวดเร็ว มาก 
4.เป็นช่องทางการดูรายละเอียดของโรงแรมไดร้วดเร็วข้ึน มาก 
5.ขอ้มูลท่ีไดค้รบถว้น ตามตอ้งการ 
6.ลดระยะเวลาการท างานของพนกังานไดม้าก 

มาก 
มาก 

ค่าเฉลีย่รวม มาก 
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4.2.1. วธีิการท า 

วธีิการท าวธีิการท าคิวอาร์โคด้คร้ังท่ี1มีดงัน้ี  

  1) น าลิงก ์หรือ URL ท่ีตอ้งการสร้าง QR Code มาวางในพื้นท่ี Free Text ดงัรูปท่ี 4.1 

 
รูปที ่4.1 เขา้เวป็ webmakeeasy 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 

 

2) เลือกโปรไฟล์ (Profile) ท่ีแถบเมนู ดงัรูปท่ี 4.2 

 
รูปที ่4.2 เลือกแลว้ท าการสร้างคิวอาร์โคด้ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
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3) ท าการสร้างคิวอาร์โคด้ตามรูปแบบท่ีเราตอ้งการและท าการใส่ขอ้มูลและ

รายละเอียดต่างๆลงในเวป็ ดงัรูปท่ี 4.3 

 
รูปที ่4.3 ท าการสร้างคิวอาร์โคด้และกรอกขอ้มูลรายละเอียดต่างๆ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 

4.3 สรุปผลการประเมินความพงึพอใจจากการตอบแบบสอบถาม 

 จากท่ีผูจ้ดัท าไดท้  าการทดลองท าคิวอาร์โคด้ และไดด้ าเนินการส ารวจความพึงพอใจ โดย
การแจกแบบสอบถามให้กบัพนักงานภายในโรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ แผนก
ตอ้นรับส่วนหนา้ จ านวน 10 ชุด ซ่ึงไดท้  าการเก็บขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  
 ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อคิวอาร์โคด้เพื่อส่งเสริมการขายใหก้บัลูกคา้ขาจร 
  ผลการวิเคราะห์ของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวนกลุ่มตวัอย่างตาม เพศ 
อาย ุไดด้งัน้ี 
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 4.3.1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ดงัตารางท่ี 4.3 

ตารางที่ 4.3 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

0 
10 

0 
100 

รวม 10 100.00 

อายุ 
18-24 ปี 
25-35 ปี 
36-45 ปี 
46-55 ปี 

56 ปีข้ึนไป 

4 
5 
1 
0 
0 

40 
50 
10 
0 
0 

รวม 10 100.00 

ในการส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อการท าคิวอาร์โคด้เพื่อส่งเสริมการขายใหก้บัลูกคา้ขาจร 
ใชก้ารวดัระดบัความพึงพอใจทั้งหมด 5 ระดบั โดยใชส้ถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และน าค่าเฉล่ียท่ีไดเ้ทียบเกณฑโ์ดยใชก้ารแปลความหมาย ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2 5 5 3) 
 คะแนนเฉล่ีย  4.51 – 5.00  หมายถึง  มากท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ีย  3.51 – 4.50  หมายถึง  มาก 
 คะแนนเฉล่ีย  2.51 – 3.50  หมายถึง  ปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย  1.51 – 2.50  หมายถึง  นอ้ย 
 คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.50  หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 



 

 

4.3.2 ความพงึพอใจต่อการท าคิวอาร์โค้ดเพือ่ส่งเสริมการขายให้กบัลูกค้าขาจร 
  ความพึงพอใจต่อการท าคิวอาร์โค้ดเพื่อส่งเสริมการขายให้กับลูกค้าขาจร  
ดงัตารางท่ี 4.4 

ตารางที ่4.4 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการท าคิวอาร์โคด้เพื่อส่งเสริมการขายใหก้บัลูกคา้ขาจร 

ประเด็นความพงึพอใจ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความ
พงึพอใจ 

1.มีรูปแบบสีสันสวยงามน่าสนใจ 4.07 0.78 มาก 
2.ง่ายต่อการใชง้าน 4.30 0.65 มาก 
3.สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดส้ะดวก รวดเร็ว 4.00 0.74 มาก 
4.เป็นช่องทางการดูรายละเอียดของโรงแรมไดเ้ร็วข้ึน 4.00 0.71 มาก 
5.ขอ้มูลท่ีไดค้รบถว้น ตามตอ้งการ 
6.ลดระยะเวลาการท างานของพนกังานไดม้าก 

4.20 
4.30  

0.75 
0.74 

มาก 
มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.07  0.76 มาก 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ความพึงพอใจต่อการท าคิวอาร์โคด้เพื่อส่งเสริมการขายให้กบัลูกคา้

ขาจรดา้นลกัษณะการมองเห็นการรับรู้ กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อ สีสันสวยงามน่าสนใจ มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.78 พึงพอใจต่อความง่ายในการใชง้าน มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.65 ความพึงพอใจต่อการเขา้ถึงขอ้มูลได้

สะดวก รวดเร็ว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.74 ความพึงพอใจต่อการ

ดูรายละเอียดต่างๆ ของโรงแรมไดร้วดเร็ว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

0.71 พึงพอใจต่อขอ้มูลท่ีไดมี้ความครบถว้น ตามตอ้งการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 และมีค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.75 ความพึงพอใจต่อการลดระยะเวลาการท างานของพนกังานไดม้าก มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.30 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.74 การแปลผลระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบั

มาก ค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.07 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมเท่ากบั 0.76 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 การสรุปผลการท าโครงงาน ปัญหาทีพ่บและการแก้ไขปัญหา 

5.1.1 สรุปผล 

 จากการปฏิบติัสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม ถึงวนัท่ี 28 สิงหาคม 2564 ใน
แผนกตอ้นรับส่วนหน้า ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ ผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าโครงงาน 
การใชร้ะบบคิวอาร์โคด้เพื่อส่งเสริมการขายใหก้บัลูกคา้ขาจร เพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 1) ผลคิว
อาร์โคด้น้ีสามารถเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยให้ทางโรงแรมมีความรวดเร็วและสะดวกสบายในการ
ท างาน 2) สามารถลดเวลาในการท างานของพนกังานของโรงแรมให้มีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน  
3) สามารถน าไปต่อยอดไอเดียใหม่ๆในอนาคตได ้4) เป็นช่องทางการดูรายละเอียดของโรงแรมได้
เร็วข้ึน 5) ขอ้มูลท่ีไดค้รบถว้นตามตอ้งการ 6) ลดระยะเวลาการท างานของพนกังานไดม้าก 

ในส่วนของผลการทดลองทางผูจ้ดัท าไดศึ้กษาหาขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการท าคิวอาร์
โคด้ไดท้  าการทดลองทั้งหมด 1 คร้ัง โดยคร้ังแรก กระดาษคิวอาร์โคด้มีรูปร่างท่ีใหญ่เกินไปและตวั
กระดาษมีความเป่ือยมากจึงไดมี้การแกไ้ขและทดลองท าเป็นคร้ังท่ี 2 ตวัคิวอาร์โคด้มีขนาดรูปร่าง
และสีท่ีชดัเจนตวักระดาษมีความแข็งแรงเน่ืองจากท าการเปล่ียนกระดาษใหม่และผูจ้ดัท าไดจ้ดัท า
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการท าคิวอาร์โคด้ จ  านวน 10 ชุด จึงไดผ้ลส ารวจดงัต่อไปน้ี 

 ผลส ารวจความพึงพอใจทางดา้นการมองเห็นการรับรู้พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
จ านวน 10 คน ทั้งหมดเป็นเพศหญิงและเป็นพนกังานของโรงแรมอมารีดอนเมือง แอร์พอร์ต อยู่
ในช่วงอายุ 18-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.00 อยูใ่นช่วงอายุ 25-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.00 และอยู่
ในช่วงอาย ุ36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.00 

 จากตารางค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการท าคิวอาร์โคด้
เพื่อส่งเสริมการขายให้กบัลูกค้าขาจรด้านลกัษณะการมองเห็นการรับรู้ กลุ่มตวัอย่างมีความพึง
พอใจต่อ สีสันสวยงามน่าสนใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.78 พึง
พอใจต่อความง่ายในการใช้งาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.65 
ความพึงพอใจต่อการเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 และมีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.74 ความพึงพอใจต่อการดูรายละเอียดต่างๆ ของโรงแรมไดร้วดเร็ว มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.00 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.71 พึงพอใจต่อขอ้มูลท่ีไดมี้ความครบถว้น ตาม
ตอ้งการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.75 ความพึงพอใจต่อการลด
ระยะเวลาการท างานของพนกังานไดม้าก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
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0.74 การแปลผลระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 4.07 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานรวมเท่ากบั 0.76 

5.1.2 ข้อเสนอแนะเพือ่เป็นแนวทางแก้ไข มีดังนี้  

1) มีการต่อยอดการท าคิวอาร์โคด้โดยการน ารายละเอียดของตวัโครงงานไปพฒันาต่อยอด
ในการท าคิวอาร์โคด้ใหก้บัโรงแรมในส่วนต่างๆ  

2) มีการเลือกใช้รายละเอียดของตวัโครงงานและหาส่วนส าคญัไปต่อยอดความคิดในดา้น
ใหม่ๆของทางโรงแรม 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก  

การปฏบิัติงาน 



 

 

หน้าทีแ่ละการปฏบิัติงาน 

 

 
ท ำกำรลงทะเบียนลูกคำ้ในกำรเขำ้พกักบัทำงโรงแรม 

 

 
ท ำกำรเช็คท ำควำมสะอำดแผนกตอ้นรับเพื่อป้องกนัโรคโควดิ 19 

ท ำกำรเตรียมตวัและควำมพร้อมในกำรสแตนบำยรอรับลูกคำ้ 

 



 

 

ท ำกำรเรียนรู้และสอบเก่ียวกบัระบบต่ำงๆภำยในโรงแรม 

 
ท ำกำรสอบและวดัควำมรู้ภำษำองักฤษในกำรบริกำร



 

 

 
วดัควำมรู้ภำษำองักฤษในกำรบริกำร 

 

 
ตรวจเช็คควำมเรียบร้อยในส่วนของแผนกตอ้นรับ



 

 

 
ท ำกำรกรอกขอ้มูลในกำรเขำ้พกัของลูกคำ้ผำ่นโปรแกรมโอเปล่ำ 

 

 
ท ำกำรค ำนวนรำคำห้องพกัท่ียงัไม่รวมภำษี



 

 

 



 

 

ตรวจสอบควำมถูกตอ้งขอ้มูลของลูกคำ้ 

 



 

 

ท ำกำรรับสำยจำกลูกคำ้ท่ีติดต่อเขำ้มำภำยในโรงแรมทั้งลูกคำ้ในโรงแรมและนอกโรงแรม 

 
ท ำกำรเขียนใบออกใบก ำกบัภำษีใหก้บัลูกคำ้ 

 

 
มอบคียก์ำร์ดและรหสัเขำ้ใชง้ำนไวไฟใหก้บัลูกคำ้ต่ำงชำติ



 

 

 
ฟังพี่เล้ียงในกำรแนะน ำขอ้มูลหอ้งพกัต่ำงๆในโรงแรม 

 

ฟังพี่เล้ียงในกำรแนะน ำขอ้มูลหอ้งพกัต่ำงๆในโรงแรม 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 

 



 

 

แบบสอบถาม แบบประเมินความพงึพอใจ 
ช่ือโครงการ ใชร้ะบบคิวอำร์โคด้เพื่อส่งเสริมกำรขำยใหก้บัลูกคำ้ขำจร 

ค าช้ีแจง : แบบสอบถำมน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินควำมพึงพอใจของผูใ้ชคิ้วอำร์โคด้ 

ผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะท่ีได้จำกแบบสอบถำมน้ีจะถูกน ำไปประมวลผลใน

ภำพรวม และน ำผลไปใช ้ในกำรปรับปรุงกำรท ำคิวอำร์โคด้ ให้มีประสิทธิภำพมำกยิงข้ึน ดงัต่อไป

แบบประเมินฉบบัน้ีมีทั้งหมด 3 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม 

ตอนท่ี 2 ระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำร 

ตอนท่ี 3: ขอ้เสนอแนะ 

ตอนที ่1 : ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม  

เพศ    หญิง    ชำย  

อำย ุ         18-24 ปี    25-35 ปี   36-45 ปี    46-55 ปี    56 ปี ข้ึนไป 

ตอนที ่2: ระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำร 

ตอนที ่3: ขอ้เสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

ประเด็นความคิดเห็น 

ด้านความพงึพอใจ 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก

ทีสุ่ด (5) 

มาก 

 (4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย  

(2) 

น้อย

ทีสุ่ด 

(1) 

1.มีรูปแบบสีสันสวยงำมน่ำสนใจ      

2.ง่ำยต่อกำรใชง้ำน      

3.สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลไดส้ะดวก รวดเร็ว      

4.เป็นช่องทำงกำรดูรำยละเอียดของโรงแรมได้

รวดเร็วข้ึน 
     

5.ขอ้มูลท่ีไดค้รบถว้น ตำมตอ้งกำร      

6.ลดระยะเวลำกำรท ำงำนของพนกังำนไดม้ำก      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทสัมภาษณ์ของพนักงานทีป่รึกษา 

 
รูปภาพพนักงานทีป่รึกษา (คุณธีรดา สินธุรส) 

ค าถาม : โครงงำนน้ีมีประโยชน์ต่อสถำนประกอบกำรอยำ่งไร 

“ โครงกำรน้ีมีประโยชน์กบัโรงแรมเป็นอยำ่งมำก เพรำะสำมำรถลดระยะเวลำกำรท ำงำน

ของพนกังำนในรงแรมและยงัสะดวกสบำยต่อลูกคำ้อีกต่ำงห่ำง และยงัสำมำรถน ำคิวอำร์โคด้มำต่อ

ยอดในงำนหรือกิจกรรมต่ำงๆในโรงแรมท่ีก ำลงัจะจดัท ำข้ึน จำกกำรท ำโครงงำนท ำให้เห็นว่ำตวั

นกัศึกษำมีควำมคิดท่ีจะริเร่ิมท ำส่ิงท่ีส่งผลใหเ้กิดประโยชน์แก่โรงแรมอีกดว้ย ”  

 

 

............................................................ พนกังำนท่ีปรึกษำ 

 (คุณธีรดำ สินธุรส)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง  
บทความวชิาการ 

 



 

 

= 

 

 

 

 

 

บทคัดย่อ 
นักศึกษำสหกิจศึกษำท ำงำนท่ีแผนก

ตอ้นรับของโรงแรมอมำรี ดอนเมือง แอร์พอร์ต ซ่ึง

ตั้ งอยู่บริเวณสนำมบินดอนเมือง ท่ีตั้ งสนำมบินมี

ลูกคำ้มำใชบ้ริกำรจำกแผนกตอ้นรับเป็นจ ำนวนมำก 

จึงมีกำรสร้ำงโครงกำรข้ึนเพ่ือใชร้ะบบ QR code 

เ พ่ือส่ง เสริมกำรขำยท่ี เ ป็นลูกค้ำขำจร โดยมี

วตัถุประสงค์คือ 1) เพื่อแสดงรหัส QR สำมำรถมี

ส่วนในกำรช่วยใหโ้รงแรมท ำงำนไดส้ะดวกรวดเร็ว

ยิ่ง ข้ึน 2) เ พ่ือลดเวลำกำรท ำงำนของพนักงำน

โรงแรม 3) น ำไปสู่ควำมคิดใหม่ๆ ต่อไปในอนำคต 

ผลกำรส ำรวจกำรรับรู้กำรรับรู้ควำมพึงพอใจ พบวำ่ 

ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น 

40.00%; อยูใ่นช่วงอำย ุ18-24 ปี อำย ุ25-35 ปี คิด

เป็น 50.00% และอำย ุ36-45 ปี คิดเป็น 10.00% 

โดยได้ท ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ

จำกพนกังำนแผนกตอ้นรับส่วนหนำ้เก่ียวกบัคิวอำร์

โค้ดท่ีผูจ้ ัดท ำข้ึน โดยมีพนักงำนในโรงแรมเป็น

จ ำนวน 10 คน และได้ทรำบถึงผลว่ำพนักงำน

โรงแรมมีควำมพึงพอใจมำกในดำ้น ควำมเหมำะสม

ของคิวอำร์โคด้ท่ีสร้ำงข้ึนเพ่ือลดเวลำล่ำชำ้ในกำร

ท ำงำน และเป็นกำรสร้ำงสรรค์ท่ีมีควำมน่ำสนใจ

สำมำรถน ำไปต่อยอดหรือสร้ำงควำมสะดวกสบำย

ต่อไปในอนำคตได ้

ค าส าคญั: อมำรี ดอนเมือง, สนำมบิน, คิวอำร์โคด้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
The cooperative education students 

worked at the front desk of Amari Don Mueang 
Airport Hotel, which is located in the area of Don 
Mueang Airport. The airport location had a large 
number of customers to use services from the front 
desk, so, a project was created to use a QR code 
System to promote sales to one-time customers. 
The objective were: 1) To show the QR code can 
play a part in helping the hotel to be faster and 
more comfortable in the work; 2) To reduce the 
work time of the hotel staffs. 3) lead to further new 
ideas in the future. 

The results of the survey of perceptions 
of perceived satisfaction found that most 
respondents were female, representing 40.00%; 
were in the age range of 18-24 years, aged 25-35 
years, representing 50.00% and aged 36-45 years, 
representing 10.00%. 

The satisfaction questionnaire was 
conducted by the staff at the front desk regarding 
the QR code prepared. There are 10 employees in 
the hotel and know the result that the hotel staff 
are very satisfied in terms of Optimization of QR 
codes created to reduce lag time. And it is an 
interesting creation that can be used to build on or 
create convenience in the future. 
Keywords: Amari Don Muang, airport, QR code 
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(The Use of QR code to Increase Sales for Walk-In Guests) 
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ทีม่าของปัญหา 
ผูจ้ดัท ำปฏิบติัสหกิจศึกษำแผนกตอ้นรับ

ส่วนหนำ้ของโรงแรมอมำรีดอนเมืองแอร์พอร์ต ซ่ึง

โรงแรมตั้งอยู่บริเวณของสนำมบินดอนเมืองมีทำง

เช่ือมตรงเขำ้สู่สนำมบินดอนเมืองและยงัมีบริกำร

รับส่งจำกโรงแรมไปยงัสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสหมอ

ชิตรวมถึงหอ้งพกัและห้องสวีทท่ีมีขนำดกวำ้งขวำง

มีประเภทห้องพกัต่ำงๆมำกมำยมีห้องส ำหรับจัด

ประชุมประชุมสัมมนำไว้รองรับพร้อมควำม

หลำกหลำยของห้องอำหำรทั้ งอำหำรไทยและ

อำหำรนำนำชำติมำกมำยท ำให้มีลูกค้ำเข้ำมำใช้

บริกำรโรงแรมไม่ขำดสำยปัญหำท่ีพบคือเม่ือลูกคำ้

วอลค์อินเดินทำงมำถึงโรงแรมส่วนมำกมกัจะเขำ้มำ

สอบถำมรำคำห้องพกัประเภทต่ำงๆ(walk-in)จำก

พนักงำนตอ้นรับส่วนหน้ำซ่ึงหน้ำท่ีของพนักงำน

ต้อนรับส่วนหน้ำจะต้องคอยให้ข้อมูลลูกค้ำรับ

โทรศพัท์ท ำกำรเช็คอิน ซ่ึงเม่ือมีลูกคำ้เขำ้มำพร้อม

กนัเป็นจ ำนวนมำก ท ำให้กระบวนกำรใน กำรดูแล

ลูกคำ้แต่ละท่ำนค่อนขำ้งใชเ้วลำนำนส่งผลให้กำร

ให้บริกำรในบำงช่วงเวลำมีควำมล่ำชำ้ท ำให้ลูกคำ้

รอคิวค่อนขำ้งมำกซ่ึงอำจท ำให้เสียโอกำสในกำร

ใหบ้ริกำรลูกคำ้ท่ีเร่งรีบไม่สำมำรถรอได ้ดงันั้นเพ่ือ

เป็นกำรพฒันำกระบวนกำรให้บริกำรแก่ลูกคำ้ให้มี

ประสิทธิภำพมำกข้ึนผู ้จัดท ำเห็นว่ำควรจัดท ำ

โครงงำนเร่ือง “กำรใชร้ะบบคิวอำร์โคด้เพ่ือส่งเสริม

กำรขำยใหก้บัลูกคำ้ขำจร” โดยลูกคำ้ขำจรท่ีเขำ้มำท่ี

โรงแรมสำมำรถสแกนคิวอำร์โคด้เพื่อตรวจสอบ

รำคำหอ้งพกัและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืนๆพร้อม

ทั้งโปรโมชัน่ต่ำงๆไดอ้ยำ่งสะดวกและรวดเร็วโดย

ไม่ต้องรอคิวขอข้อมูลจำกพนักงำนและเป็นกำร

ประหยัดเวลำในกำรเข้ำเช็คอินอีกด้วย ทั้ งน้ีย ัง

สำมำรถช่วยแก้ปัญหำกำรให้บริกำรของแผนก

ต้อนรับส่วนหน้ำในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ

ระหวำ่งรอรับบริกำรของลูกคำ้อีกทั้งยงัเป็นอีกหน่ึง

ช่องทำงในกำรประชำสัมพนัธ์โปรโมชัน่ต่ำงๆของ

โรงแรมเพื่อใหลู้กคำ้ไดรั้บทรำบดว้ย 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
1. เพื่อศึกษำกำรจัดท ำคิวอำร์โค้ดเพื่อ

ส่งเสริมกำรขำยใหก้บัลูกคำ้ 

2 .  เ พื่ อ พัฒน ำป รับป รุ ง ร ะบบก ำ ร

ใหบ้ริกำรของแผนกตอ้นรับส่วนหนำ้ของโรงแรมอ

มำรีดอนเมืองแอร์พอร์ต 

3. เพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจระหว่ำงรอรับ

บริกำรของลูกคำ้ขำจร 

ขอบเขตของโครงงาน 
1. ขอบเขตในดำ้นเน้ือหำเพ่ือศึกษำวิธีกำร

ท ำกำรใช้ระบบคิวอำร์โค้ดเพ่ือส่งเสริมกำรขำย

ใหก้บัลูกคำ้ขำจร 

2. ขอบเขตในด้ำนระยะเวลำช่วงเวลำ

ตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภำคม พ.ศ.2564 จนถึงวนัท่ี 27 

สิงหำคม พ.ศ. 2564 

3. ขอบเขตในด้ำนประชำกรพนักงำน

ภำยในโรงแรม จ ำนวน 10 คน เพ่ือใช้เป็นกลุ่ม

ตวัอยำ่ง 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากโครงงาน   
1.โรงแรมอมำรีดอนเมืองแอร์พอร์ต

สำมำรถประชำสมัพนัธ์กำรส่งเสริมกำรขำยส ำหรับ

ลูกคำ้ขำจรผำ่นคิวอำร์โคด้ 

2.แผนกต้อนรับส่วนหน้ำมีระบบกำร

ใหบ้ริกำรท่ีมีประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน 

3.ลูกคำ้ขำจรมีควำมพึงพอใจระหว่ำงรอ

รับบริกำร 

วธีิการด าเนินงาน 
ขั้นตอนกำรท ำคิวอำร์โคด้ มีดงัน้ี  

2.1) เตรียมกระดำษ A4 ในกำรพิมพ์คิว

อำร์โคด้ 



 

 

2 . 2 )  น ำ ก ำ ร ด ำษ  A4 ใ ส่ เ ข้ ำ ไป ใน

เคร่ืองพิมพเ์อกสำร 

2.3) น ำกระดำษ A4 ท่ีมีคิวอำร์โคด้มำตดั

เป็นรูปทรงส่ีเหล่ียม 

2.4) น ำกระดำษคิวอำร์โค้ดมำเคลือบ

แผน่ใสใหเ้ป็นกรอบส่ีเหล่ียม 

2.5) น ำสก็อตเทปใสมำติดกระดำษคิวอำร์

โคด้ลงท่ีเคำ้เตอร์ตอ้นรับลูกคำ้ในกำรลงทะเบียน

เป็นอนัแลว้เสร็จ 

สรุปผลโครงงาน 
ผลส ำรวจควำมพึงพอใจทำงด้ำนกำร

มองเห็นกำรรับรู้พบวำ่ ผูต้อบแบบสอบถำมจ ำนวน 

10 คน ทั้งหมดเป็นเพศหญิงและเป็นพนักงำนของ

โรงแรมอมำรีดอนเมือง แอร์พอร์ต อยู่ในช่วงอำย ุ

18-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.00 อยูใ่นช่วงอำย ุ25-35 

ปี คิดเป็นร้อยละ 50.00 และอยูใ่นช่วงอำย ุ36-45 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 10.00 

จำกตำรำงค่ำเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน

มำตรฐำนควำมพึงพอใจต่อกำรท ำคิวอำร์โคด้เพ่ือ

ส่งเสริมกำรขำยให้กบัลูกคำ้ขำจรดำ้นลกัษณะกำร

มองเห็นกำรรับรู้ กลุ่มตวัอย่ำงมีควำมพึงพอใจต่อ 

สีสันสวยงำมน่ำสนใจ มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.07 และมี

ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 0.78 พึงพอใจต่อควำม

ง่ำยในกำรใช้งำน มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.30 และมีค่ำ

เบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.65 ควำมพึงพอใจต่อ

กำรเขำ้ถึงขอ้มูลไดส้ะดวก รวดเร็ว มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 

4.00 และมีค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 0.74 ควำม

พึงพอใจต่อกำรดูรำยละเอียดต่ำงๆ ของโรงแรมได้

รวดเร็ว มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.00 และมีค่ำเบ่ียงเบน

มำตรฐำนเท่ำกับ 0.71 พึงพอใจต่อข้อมูลท่ีได้มี

ควำมครบถว้น ตำมตอ้งกำร มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.20 

และมีค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.75 ควำมพึง

พอใจต่อกำรลดระยะเวลำกำรท ำงำนของพนักงำน

ได้มำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.30 และมีค่ำเบ่ียงเบน

มำตรฐำนเท่ำกับ 0.74 กำรแปลผลระดับควำมพึง

พอใจอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 4.07 และ

ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนรวมเท่ำกบั 0.76 
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การใช้ระบบควิอาร์โค้ดเพือ่ส่งเสริมการขายให้กบัลูกค้าขาจร   

The Use of QR code to Increase Sales for Walk-In Guests 
บทคดัย่อ 

นกัศึกษำสหกิจศึกษำท ำงำนท่ีแผนกตอ้นรับของโรงแรมอมำรี ดอนเมือง แอร์พอร์ต ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณสนำมบินดอนเมือง 

ท่ีตั้งสนำมบินมีลูกคำ้มำใช้บริกำรจำกแผนกตอ้นรับเป็นจ ำนวนมำก จึงมีกำรสร้ำงโครงกำรข้ึนเพ่ือใช้ระบบ QR code เพ่ือส่งเสริม
กำรขำยท่ีเป็นลูกคำ้ขำจร โดยมีวตัถุประสงคคื์อ 1) เพื่อแสดงรหสั QR สำมำรถมีส่วนในกำรช่วยให้โรงแรมท ำงำนไดส้ะดวกรวดเร็ว

ยิง่ข้ึน 2) เพ่ือลดเวลำกำรท ำงำนของพนกังำนโรงแรม 3) น ำไปสู่ควำมคิดใหม่ๆ ต่อไปในอนำคต % 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1 เพ่ือศึกษำกำรจดัท ำคิวอำร์โคด้เพ่ือส่งเสริมกำรขำยให้กบัลูกคำ้ 

2 เพื่อพฒันำปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรของ 

แผนกตอ้นรับส่วนหนำ้ของโรงแรม อมำรี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 

3 เพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจระหวำ่งรอรับบริกำรของลูกคำ้ขำจร 

วธิีท า 

1 น ำลิงก ์หรือ URL ท่ีสร้ำง QR Code  

มำวำงไวท่ี้ Free Text ของ QR Code Generator 
2 เลือกโปรไฟล ์(Profile) ท่ีแถบเมนู 

3 เพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจระหวำ่งรอรับบริกำรของลูกคำ้ขำจร 

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน   

1.โรงแรมอมำรี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ สำมำรถประชำสัมพนัธ์กำรส่งเสริมกำรขำยส ำหรับลูกคำ้ขำจรผ่ำนคิว

อำร์โคด้ (QR Code) 

2. แผนกตอ้นรับส่วนหนำ้มีระบบกำรให้บริกำรท่ีมีประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน 

3. ลูกคำ้ขำจรมีควำมพึงพอใจระหวำ่งรอรับบริกำร 

สรุปผล 

 จำกกำรท ำโครงงำน “คิวอำร์โคด้เพ่ือส่งเสริมกำรขำยให้กบัลูกคำ้ขำจร” มีผูต้อบแบบสอบถำมเป็นพนกังำนของโรงแรมอ

มำรี ดอนเมือง ทั้งหมด 10 คน พบวำ่เป็นเพศหญิงทั้งหมด จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำน QR code พบว่ำ กลุ่มตวัอยำ่ง

มีควำมพึงพอใจต่อ สีสนัสวยงำมน่ำสนใจ มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.07 และมีค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 0.78 พึงพอใจต่อควำมง่ำยในกำร
ใชง้ำน มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.30 และมีค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 0.65 ควำมพึงพอใจต่อกำรเขำ้ถึงขอ้มูลไดส้ะดวก รวดเร็ว มีค่ำเฉล่ีย

เท่ำกบั 4.00 และมีค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 0.74 ควำมพึงพอใจต่อกำรดูรำยละเอียดต่ำงๆ ของโรงแรมไดร้วดเร็ว มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 

4.00 และมีค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 0.71 พึงพอใจต่อขอ้มูลท่ีไดมี้ควำมครบถ้วน ตำมตอ้งกำร มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.20 และมีค่ำ

เบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 0.75 ควำมพึงพอใจต่อกำรลดระยะเวลำกำรท ำงำนของพนักงำนไดม้ำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.30 และมีค่ำ
เบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 0.74 กำรแปลผลระดบัควำมพึงพอใจอยูใ่นระดบัมำก ค่ำเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.07 และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน

รวมเท่ำกบั 0.76 ช่ือสถานประกอบการ โรงแรม อมำรี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 

ช่ือนักศึกษา นำยศรันภทัร สุดยอด รหสันกัศึกษำ 5704400068 
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มหำวิทยำลยัสยำม  
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