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บทคดัย่อ 

 
อุตสาหกรรมการบริการเป็นธุรกิจหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจและประเทศ โดยธุรกิจ

โรงแรมนั้นนบัเป็นธุรกิจหน่ึงท่ีส าคญั  เน่ืองจากท ารายไดใ้ห้กบัประเทศไทยเป็นจ านวนมากและมี
แนวโน้มเพิ่มข้ึนอยู่ตลอดเวลา  และมีธุรกิจโรงแรมท่ีเกิดข้ึนใหม่มากมาย  “การสรรหาและการ
คดัเลือก”  เป็นหน่ึงในการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ถือไดว้า่เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุด  ทั้งน้ีการสรร
หาและคดัเลือกบุคลากรเขา้ท างานในองคก์ร ส่ิงส าคญัอนัดบัแรกคือบุคคลนั้นตอ้งมีทศันคติท่ีดีต่อ
การท างาน ดังนั้นเพื่อให้การคดัเลือกบุคลากรเป็นไปด้วยความรวดเร็ว จึงจัดท าแบบทดสอบ
ทศันคติของผูท่ี้มีสมคัรงานในโรงแรมNouvo City ในการท างานโดยใช ้Google form เป็นเคร่ืองมือ
ในการสร้างแบบทดสอบซ่ึงผูส้มคัรสามารถท าแบบทดสอบในขณะท่ีส่งใบสมคัรเพื่อให้ฝ่ายบุคคล
พิจารณาคดัเลือกผูส้มคัรท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อการท างานเข้ารับการสัมภาษณ์ซ่ึงผูจ้ดัท าได้ท าการ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการทดลองใช ้On-line Application for Employment test at Nouvo 
City Hotel จ  านวน 20 คน ผลจากแบบสอบถามอยู่ในความพึงพอใจระดับมาก ใช้งานง่ายไม่
ซบัซอ้นและด าเนินงานสัมภาษณ์งานนอกสถานท่ีไดอ้ยา่งราบร่ืนดี ซ่ึงสามารถช่วยให้ลดระยะเวลา
ในการสัมภาษณ์และท าใหผู้ส้มคัรไม่เสียโอกาสในการสัมภาษณ์อีกดว้ย 
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Abstract 

 
Industrial service businesses are one of the most important sectors which impacts a wide 

range of the nation economy. Hotel businesses are one of the dominant business sectors in terms 
of earning significant national income and growth each year. However, to become successful in 
this business, one key point is recruitment. Recruitment is significantly considered as a key of 
success in human resource management. The recruitment process allows organization to select 
people with admirable working attitude in the work place. This report proposes a tool to help the 
recruitment process become less redundant and more precise, which is represented as an attitude 
test created with Google Forms as a tool. The test in Google Form let applicants test while the 
application is being reviewed by the department of human resources, who were seeking people 
with the right attitude and quality to blend in to working environment. The author invented a 
questionnaire to evaluate user’s satisfaction for online application for employment test at Nouvo 
City Hotel. The questionnaire randomly selected 20 applications and the applications showed 
extreme satisfaction with the test, specifically, in terms of simplicity and user friendliness. 
Nevertheless, it allowed application to take test anywhere for the interview. As a result, it reduced 
time of the interview and saved applicants’ time for an unwanted interview experience. 
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บทที1่ 
บทน า 

 
1.1 ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

อุตสาหกรรมการบริการเป็นธุรกิจหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจและประเทศ โดยธุรกิจ
โรงแรมนั้นนบัเป็นธุรกิจหน่ึงท่ีส าคญั  เน่ืองจากท ารายไดใ้ห้กบัประเทศไทยเป็นจ านวนมากและมี
แนวโน้มเพิ่มข้ึนอยู่ตลอดเวลา จากสถิตินกัท่องเท่ียวในปี 2560 เม่ือเทียบกบัปี 2559 พบว่า ธุรกิจ
โรงแรมมีอตัราการเติบโตเพิ่มข้ึนถึงร้อยล่ะ8%และมีธุรกิจโรงแรมท่ีเกิดข้ึนใหม่มากมาย ซ่ึงใน
ปัจจุบนัโรงแรมในประเทศไทยมีมากกวา่ 7,000 โรงแรม  จึงมีผูท่ี้สนใจงานดา้นบริการโรงแรมเป็น
จ านวนมาก โดย “การสรรหาและการคดัเลือก” เป็นหน่ึงในการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ถือไดว้่า
เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุด สรรหาและการคดัเลือกบุคลากรเพื่อเขา้มาร่วมงานกบัองคก์รอาจดูเรียบ
ง่ายส าหรับบางองค์กร แต่ส าหรับองค์กรสมยัใหม่นั้นอาจเป็นเร่ืองยากและมีความละเอียดอ่อน  
เพราะถา้องคก์รตดัสินใจผดิพลาดในการสรรหาและคดัเลือกบุคลากร ก็อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่องคก์ร  แต่หากองคก์รสามารถเลือกบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมต่องาน 
บุคลากรนั้นก็จะสร้างคุณค่าใหก้บัองคก์ร 

ผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายให้เขา้รับการฝึกและปฏิบติังานในแผนกฝ่ายบุคคลท่ี โรงแรมนูโว 
ซิต้ีในแต่ละวนัมีผูส้นใจสมคัรงานจ านวนมาก  แต่บุคลากรในแผนกมีจ านวนจ ากดัและไม่มีเวลา
มากพอท่ีจะสามารถมาสัมภาษณ์ทดสอบวดัเจตคติหรือทศันคติ(Attitude) ผูส้มคัรงานไดต้ลอดเวลา
ดงันั้นผูจ้ดัท าไดส้ร้างกระบวนการคดัเลือกผ่าน Google Form  หน่ึงในบริการWeb  application
สร้างแบบทดสอบออนไลน์ ซ่ึงสามารถตรวจสอบขอ้มูลไดต้ลอดเวลาและ เพื่อไม่ให้เสียโอกาสใน
การสัมภาษณ์งานและยงัช่วยลดค่าใช้จ่ายและประหยดัระยะเวลาในการสัมภาษณ์ทั้งผูท่ี้สัมภาษณ์
และผูท่ี้รับสมคัร 
 
1.2วตัถุประสงค์ 
 1.2.1เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการสัมภาษณ์งานและการทดสอบวดัทัศนคติหรือเจตคติ
(Attitude)ประสิทธิภาพดา้นการท างานของผูส้มคัรงานเพื่อใหง่้ายต่อการตดัสินใจคดัเลือก 
 1.2.2. เพื่อพฒันากระบวนการสรรหาและการคดัเลือกพนกังานบริษทัเอ็นเวน็เชอรส์  จ  ากดั 
(โรงแรมNouvo city.) 
 1.2.3เพื่อลดระยะเวลาในการคดัเลือกพนกังานให้มีความรวดเร็วและทนัสมยัสมบูรณ์แบบ
มากยิง่ข้ึนและเพื่อไม่ใหเ้สียโอกาสในการรับพนกังานใหม่ 
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1.3 ขอบเขตของโครงงาน 
 1.3.1ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

ขอบเขตดา้นเวลาและสถานท่ี วนัท่ี 8มกราคม 2561ถึง วนัท่ี 30 เมษายน 2561 ณ โรงแรม
Nouvo city 
 1.3.2ขอบเขตดา้นประชากร 

ขอบเขตดา้นประชากรคือ ผูท่ี้ปฏิบติังานท่ีโรงแรมNouvo city 20  คน 
 
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1.4.1ช่วยลดระยะเวลาในการคัดเลือกพนักงานให้มีความรวดเร็วทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 1.4.2 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและแนวทางในการคดัเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ
เขา้มาท างานในองคก์ร 



บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
 โครงงานเล่มน้ีศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัเร่ือง Online Application for Employment test at Nouvo 
city Hotel  เพื่อเป็นแบบทดสอบเชิงจิตวิทยาวดัเจตคติหรือทศันคติบุคลากรท่ีมาสมคัรงาน ท่ี
โรงแรมNouvo cityผูจ้ดัท าไดศึ้กษาขอ้มูลและรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งแนวคิดและทฤษฎีเป็น
แนวทางในการศึกษาและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง มีรายละเอียดดงัน้ี 
 2.1 ความหมายของการสรรหาบุคลากร (PersonnelRecruitment) 
 2.2 กระบวนการสรรหาบุคลากร 
 2.3 การคดัเลือก  
 2.4 ความหมายแบบทดสอบ 
 2.5 Google. 
 2.6 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัเร่ืองเจตคติหรือทศันคติต่องานดา้นบริการงาน 
 2.7 มาตรวดัเจตคติหรือทศันคติของ ลิเคอร์ท 
 2.8 ฟังกช์นั IFS 
 2.9 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งจิตวทิยา  
 
2.1 ความหมายของการสรรหาบุคลากร(PersonnelRecruitment) 
 การสรรหาบุคลากร(Personnel Recruitment)คือกระบวนการค้นหาและจูงใจบุคคลท่ีมี
ความสามารถให้เขา้มาสมคัรงานกบัองคก์ร (Werther& Davis, 1993)  กระบวนการดงักล่าวเร่ิมตน้
เม่ือมีการคน้หากลุ่มบุคคลท่ีเหมาะสม  และจะส้ินสุดลงเม่ือบุคคลเหล่านั้นไดส้มคัรงานกบัองคก์ร  
ดงันั้นผลลพัธ์ของการสรรหาบุคลากรคือกลุ่มผูส้มคัรงาน(Pool of Applicants)ซ่ึงจะไดรั้บการ
คดัเลือกใหเ้ป็นบุคลากรขององคก์รต่อไป  กระบวนการสรรหาบุคลากรถือไดว้า่เป็นกระบวนการท่ี
มีความส าคญัมาก  เพราะบุคลากรขององคก์รจะมีคุณภาพอยา่งไร ข้ึนอยูก่บัวา่ผูส้มคัรงานโดยส่วน
ใหญ่มีคุณภาพเป็นอยา่งไรนั้นเอง  นอกจากนั้นในสถานการณ์ท่ีความตอ้งการดา้นก าลงัคนมีเพิ่มข้ึน  
จนท าให้เกิดภาวะขาดแคลนบุคลากรทุกระดบั  และท าให้องคก์ารต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน
ต้องแข่งขนัช่วงชิงบุคลากรท่ีมีคุณภาพให้เข้ามาท างานกับตนเอง  การสรรหาบุคลากรก็ยิ่งมี
ความส าคญัมากข้ึน  ดงันั้นการสรรหาบุคลากรจะตอ้งกระท าอย่างเป็นระบบและมีลกัษณะเชิงรุก
(proactive)มากกวา่การตั้งรับหรือคอยแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 
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2.2 กระบวนการสรรหาบุคลากร 
 โดยทัว่ไปแลว้  กระบวนการสรรหาบุคลากรประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ  ดงัแสดงในภาพท่ี 
2.1 ซ่ึงจะเห็นได้ว่าการระบุต าแหน่งท่ีจ าเป็นตอ้งมีการสรรหาบุคลากรนั้น เป็นการพิจารณาจาก
แผนงานบุคลากรขององคก์ร(Human Resource Plan)  และการร้องขอเป็นกรณีพิเศษจากผูจ้ดัการ
ฝ่ายต่างๆ  แผนงานบุคลากรเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัมากต่อการสรรหาบุคลากร  เพราะจะท าให้ทราบ
วา่  มีต าแหน่งงานอะไรบา้งท่ีจ าเป็นตอ้งมีการบรรจุบุคลากรทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  ซ่ึงจะท าให้
การจดัการทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารมีลกัษณะเชิงรุก(Proactive)  ดงัท่ีกล่าวมาแลว้  หลงัจากท่ีได้
ระบุต าแหน่งงานท่ีต้องการสรรหาแล้ว  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้องระบุข้อก าหนด
เก่ียวกบัต าแหน่งงาน(Job Requirement)ใหช้ดัเจน  โดยการทบทวนขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์งาน
(Job Analysis) ซ่ึงจะท าให้ทราบถึง ค าบรรยายเก่ียวกบัลกัษณะงาน(Job Description) ท่ีบ่งบอก
ภาระหน้าท่ี   ความรับผิดชอบ  และอ านาจในการท างาน และคุณสมบัติ เฉพาะงาน (Job 
Specification)ซ่ึงระบุคุณลักษณะด้านความรู้  ทักษะ  ความสามารถ  และบุคลิกภาพของ
ผูป้ฏิบติังาน  อยา่งไรก็ตาม  หากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์งานขาดความทนัสมยั  ก็จ  าเป็นตอ้งขอ
ความเห็นจากผูจ้ดัการฝ่ายนั้นๆ  หลงัจากทราบขอ้ก าหนดเก่ียวกบัต าแหน่งงานแลว้  ฝ่ายทรัพยากร
มนุษยจ์ะตอ้งก าหนดวธีิการสรรหาบุคลากรใหช้ดัเจน  และผลลพัธ์สุดทา้ยท่ีไดคื้อ  กลุ่มผูส้มคัรงาน
ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัต าแหน่งงานนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.1 กระบวนการสรรหาบุคลากร 
ท่ีมา:ชูชยั  สมิทธิไกร (2554) 

 

การวางแผนบุคลากร 

กลุ่มผู้สมคัรงานทีม่ี

คุณสมบัตเิหมาะสม 

ก าหนดวธีิการสรรหา 

ระบุข้อก าหนดเกีย่วกบั

ต าแหน่งงาน 

ระบุต าแหน่งงานที่

ต้องการสรรหา 

ผู้จดัการฝ่ายแจ้งขอต าแหน่ง

เป็นกรณพีเิศษ การวเิคราะห์งาน 

ความเห็นของ

ผู้จดัการฝ่าย 
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 2.2.1ประเภทของการสรรหาบุคลากร 
 การสรรหาบุคลากรอาจจ าแนกไดเ้ป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือการสรรหาจากภายในองคก์ร
(Internal Recruitment) และการสรรหาจากภายนอกองคก์ร(External Recruitment) การสรรหาทั้ง
สองประเภทต่างก็มีขอ้ดีและขอ้เสียแตกต่างกนัไป  อยา่งไรก็ตามองคก์รส่วนใหญ่มกัใชก้ารสรรหา
ทั้งสองประเภทควบคู่กนัไป  เพื่อใหไ้ดผู้ป้ฏิบติังานท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานมากท่ีสุด 
 2.2.2 การสรรหาจากภายในองคก์ร 
 การสรรหาบุคลากรจากภายในองคก์ร(Internal Recruitment) คือ การเล่ือนต าแหน่งหรือการ
โยกยา้ยบุคลากรปัจจุบนัขององคก์ร  เพื่อใหบุ้คลากรเหล่านั้นไปปฏิบติังานในต าแหน่งใหม่  การ
สรรหาแบบน้ีจึงมีประโยชน์ต่อองคก์รและบุคลากรหลายประการดงัต่อไปน้ีคือ (Schneider & 
Schmitt,1986) 
 1.  ลดช่วงเวลาการปรับตวั 
 2.  องคก์รมีโอกาสสูงท่ีจะไดบุ้คคลท่ีเหมาะสมส าหรับต าแหน่งงาน 
 3.  เสียค่าใชจ่้ายนอ้ยลง 
 4.  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน 
 2.2.3 การสรรหาบุคลากรจากภายนอกองคก์ร 
 การสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค์กร(External Recruitment) คือ การคน้หาและจูงใจให้
บุคคลภายนอกท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้มาสมคัรงานกบัองค์การ  ซ่ึงมกัจะเกิดข้ึนเม่ือองค์กรได้
พิจารณาแล้วว่าไม่มีบุคลากรภายในคนใดท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งงานท่ีว่างอยู่ (Schneider & 
Schmitt,1986) 
 การสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค์กรมีประโยชน์หลายประการ  กล่าวคือประการแรก  
บุคลากรภายนอกองค์กรมักจะน าความคิดใหม่ๆ  เข้ามาสู่องค์กร  ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี  ประการท่ีสองการสรรหาบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์  
อาจจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรปัจจุบนัขององค์กร  และประการท่ี
สาม  บุคลากรใหม่จากภายนอกไม่ไดส้ังกดัอยูใ่นกลุ่มหน่ึงกลุ่มใดในองคก์ร  ซ่ึงอาจท าให้มีการเล่น
การเมืองน้อยลง  อย่างไรก็ตามการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค์กรก็มีข้อเสียด้วยเช่นกัน  
กล่าวคือ  ประการแรกบุคลากรใหม่อาจจะได้รับการต่อต้านจากบุคลากรเดิมในท านองท่ีว่า  
บุคลากรใหม่เป็นเพียงแค่ ‚คนหน้าใหม่ (The New Kid on The Block)‛  และอาจถูกกดดนัทั้ง
ทางตรงและทางออ้มให้ลาออกจากองคก์ารนั้น  ประการท่ีสองการรับบุคลากรจากภายนอกเพื่อเขา้
มาด ารงต าแหน่งระดบับริหาร  อาจเป็นการท าลายขวญัและก าลงัใจของบุคลากรภายในองคก์ร  ซ่ึง
ได้คาดหวงัว่าตนเองจะได้รับการเล่ือนต าแหน่งให้สูงข้ึน  และประการท่ีสามบุคลากรใหม่จาก
ภายนอกองคก์รอาจจะตอ้งเสียเวลาในการปรับตวัให้เขา้กบัระบบการท างานและวฒันธรรมองคก์ร  
ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความไม่ต่อเน่ืองในการท างาน (Mathis & Jackson, 2000; Scarpello et al., 1995)  
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2.3 การคัดเลอืก (Selection) 
 การคดัเลือก คือ กระบวนการท่ีองคก์รใชใ้นการคดักรองผูท่ี้เขา้มาสมคัรงาน เพื่อให้ไดค้นท่ี
เหมาะสมท่ีสุดส าหรับต าแหน่งงานว่างท่ีเปิดรับ ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีต่อเน่ืองจากการสรรหาไดผู้ม้า
สมคัรงานในจ านวนท่ีพึงพอใจแลว้ กระบวนการคดัเลือกท่ีดีจะคดัเลือกคนท่ีเหมาะสมกบังานท่ี
ตอ้งการ หรือ “Put the right man on the right job.” นัน่เอง ซ่ึงขั้นตอนในการคดัเลือกมีดงัภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.2 ภาพกระบวนการคดัเลือกทรัพยากรมนุษย ์
ท่ีมา :อาจารยน์นัทน์ภสั มะลิเผอืก. เอกสารประกอบการเรียน 320-72004 
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       การคดัเลือกจ าเป็นท่ีจะต้องมีเกณฑ์ก าหนดข้ึนเพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาให้ได้คนท่ีมี
คุณสมบติัตรงกบังานท่ีตอ้งการ เปิดรับ การคดัเลือกจะประสบความส าเร็จเป็นอยา่งดีนั้น จะตอ้งมี
ตวัป้อนเขา้ (input ) ท่ีดี 
 ตวัป้อนเขา้ท่ีจะไปสู่การคดัเลือกนั้น มี 3 ประเภท ดว้ยกนั คือ  
 1. การวเิคราะห์งาน (Job analysis)  
 2. แผนทรัพยากรมนุษย ์(Human resource plans)  
 3. การสรรหา (Recruitment)  
กระบวนการคดัเลือกบุคคลเขา้ท างานมีล าดบัขั้นตอนท่ีส าคญั ดงัน้ี  
 1.การเร่ิมตน้การรับสมคัร  เป็นขั้นตอนแรกในกระบวนการคดัเลือกบุคลากรโดยเร่ิมต้น
ตั้ งแต่การเปิดรับสมัครทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางอินเทอร์เน็ต เว็ปไซต์  โฆษณา อธิบาย
รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับสมคัรและการคดัเลือก  คุณสมบติัของบุคคลท่ีองค์กรตอ้งการ 
วธีิการกรอกใบสมคัร เอกสารส าคญัในการสมคัรงาน รวมถึงขั้นตอนและระยะเวลาในการคดัเลือก 
เป็นตน้ นอกจากน้ียงัอาจจะตอ้งมีการตอบขอ้สงสัยและอ านวยความสะดวกแก่ผูส้มคัรเพื่อให้ขอ้มูล
ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัองค์การและกระบวนการคดัเลือกบุคลากร ซ่ึงจะท าให้ผูส้มคัรสามารถเตรียมตวั
ส าหรับการคดัเลือกไดถู้กตอ้งและไม่เกิดความผดิพลาดข้ึนระหวา่งการคดัเลือก 
 2.การสัมภาษณ์ขั้นตน้  มีเป้าหมายส าคญัในการคดับุคคลท่ีขาดคุณสมบติัท่ีเหมาะสมในการ
เขา้ปฏิบติังานในต าแหน่งท่ีตอ้งการอย่างชัดเจนออกจากกระบวนการคดัเลือก เพื่อมิให้องค์การ 
ผูท้  าการคดัเลือก และผูส้มคัร ตอ้งเสียเวลา ค่าใชจ่้ายและความรู้สึกเน่ืองจากการคดัเลือกบุคลากร
เป็นกิจกรรมท่ีใชร้ะยะเวลาและค่าใชจ่้ายสูงทั้งกบัองคก์ารและผูส้มคัร โดยเฉพาะในต าแหน่งงานท่ี
มีความส าคญัต่อองคก์รโดยท่ีการสัมภาษณ์ขั้นตน้จะใชร้ะยะเวลาไม่มากนกัและมกัท่ีจะกระท าโดย
หน่วยงานดา้นบุคลากร หรือบุคคลท่ีพอมีความรู้ในงานท่ีองคก์ารตอ้งการ 
 3.การกรอกใบสมัคร มีเป้าหมายในการรวบรวมข้อมูลท่ีส าคัญเก่ียวกับผู ้สมัครงาน 
โดยเฉพาะคุณสมบติัท่ีองค์การต้องการในแต่ละงาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาความ
เหมาะสมในขั้นตอนต่อไป ใบสมคัรท่ีดีควรมีลกัษณะสั้ น เขา้ใจง่าย ครอบคลุมเน้ือหาท่ีตอ้งการ
และท าให้ผูมี้หน้าท่ีในการคดัเลือกสามารถมองเห็นภาพและลกัษณะเด่นของผูส้มคัรได้ ดงันั้น
กระบวนการคดัเลือกบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งมีการออกแบบและการพฒันาใบสมคัรให้มี
ความทนัสมยั และเหมาะกบัแต่ละงานอยูต่ลอดเวลา 
 4.การสอบคดัเลือก เป็นขั้นตอนท่ีหลายองค์กร โดยเฉพาะหน่วยงานท่ีมีขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ให้ความส าคญัมาก เน่ืองจากมีความเช่ือว่าการสอบท่ีไดรั้บการวางแผนอย่างดีมีความ
ถูกตอ้งและเช่ือถือได้จะสามารถแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบังาน ตลอดจนสามารถ
จ าแนกความแตกต่างระหวา่งบุคคลท่ีมีความเหมาะสมกบังานนั้น ๆ กบับุคคลท่ีขาดคุณสมบติัไดใ้น
ระดบัหน่ึงแต่ในความเป็นจริงเป็นการยากส้ินเปลืองเวลาและค่าใชจ่้ายท่ีจะสร้างขอ้สอบท่ีสามารถ
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วดัผลและประเมินพฤติกรรมบุคคลได้อย่างถูกต้องทั้งหมด ดงันั้นผูท้  าหน้าท่ีคดัเลือกบุคลากร
สมควรน าผลการทดสอบมาใชก้บัสถานประกอบการพิจารณาการคดัเลือกบุคคลร่วมกบัขอ้มูลอ่ืนท่ี
มี เพื่อใหส้ามารถคดัเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสมกบังานไดต้ามท่ีองคก์ารตอ้งการ 
 5.การสอบสัมภาษณ์ มีเป้าหมายใหผู้ท้  าการคดัเลือกมีความเขา้ใจในคุณลกัษณะโดยรวมของ
ผูส้มคัรงานท่ีขั้นตอนอ่ืนไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างชดัเจน เช่น ความรู้ ความสามารถในการ
ติดต่อส่ือสาร บุคลิกภาพ ทศันคติ และการแกปั้ญหาเฉพาะหน้า เป็นตน้ เพื่อน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาวา่ผูส้มคัรคนใดมีความเหมาะสมกบัต าแหน่งงานท่ีสุด การสอบสัมภาษณ์เป็นทั้งศาสตร์
และศิลป์ เน่ืองจากเป็นงานท่ีละเอียดอ่อน ตอ้งอาศยัความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และความสามารถ
เฉพาะตวัของผูท้  าการสัมภาษณ์ ในการผสมผสานปัจจยัต่าง ๆ การจบัประเด็น การวิเคราะห์ และ
การตดัสินใจเพื่อใหก้ารสัมภาษณ์บรรลุวตัถุประสงคแ์ละมีประสิทธิภาพ 
 6.การสอบประวติั ตอ้งการท่ีจะตรวจสอบความถูกตอ้งและความเป็นจริงเก่ียวกบัผูส้มคัร 
โดยองค์การจะท าการตรวจสอบจากขอ้มูลอา้งอิงท่ีมีในขั้นตอนการรับสมคัรตั้งแต่ ครอบครัว 
การศึกษา การท างาน ประวติัอาชญากรรม ตลอดจนท าการตรวจสอบจากแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้
เช่น สถาบนัการศึกษา ท่ีท างานปัจจุบนัและท่ีท างานเก่า กรมต ารวจหรือหน่วยราชการอ่ืน เพื่อให้
แน่ใจวา่ผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามท่ีองคก์ารตอ้งการและไม่มีแนวโนม้ท่ีจะก่อให้เกิดปัญหาแก่
องคก์ารในอนาคต การใหค้วามส าคญัและความละเอียดรอบคอบกบัขั้นตอนน้ีจะข้ึนอยูก่บัลกัษณะ
ของงาน โดยงานท่ีตอ้งการความรับผิดชอบและความซ่ือสัตยจ์ะให้ความส าคญักบัขั้นตอนน้ีเป็น
อยา่งมาก เช่น นกับญัชี พนกังานธนาคาร หรือขา้ราชการ เป็นตน้ 
 7.การตรวจสุขภาพ เป็นขั้นตอนเกือบสุดทา้ยในกระบวนการคดัเลือกบุคลากร โดยท่ีการ
ตรวจสุขภาพจะด าเนินการกบับุคคลท่ีผ่านการทดสอบ การสัมภาษณ์ และการตรวจประวติัแล้ว 
เน่ืองจากขั้นตอนน้ีจะส้ินเปลืองทั้งเวลาและมีค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูงจึงสมควรน ามาใชใ้นขั้นตอนทา้ย
ของการคดัเลือก เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมก่อนการตดัสินใจขั้นสุดทา้ย โดยท่ีเหตุผลส าคญัใน
การตรวจสุขภาพมีดงัต่อไปน้ี 
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 เคร่ืองมือท่ีนิยมใชใ้นการคดัเลือกคนเขา้ท างาน 
  1. การสัมภาษณ์ (Interview) 
  2  แบบทดสอบ (Testing) 
  3. แบบสังเกตพฤติกรรม (Observation Form) 
  4. แบบวดัทางจิตวทิยา (Questional) 
  5. แบบสอบถาม (Dues tionnaisc) 
  6. จดหมายรับรอง (Recommendation) 
  7. ใบสมคัร (Application Form) 
  8. ปริญญา ประกาศนียบตัร 
 
2.4 ความหมายแบบทดสอบ  
           แบบทดสอบ (Test) หมายถึง วิธีการระบบท่ีใช้ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมของบุคคล
ตั้งแต่สองคนข้ึนไป ณ เวลาหน่ึง หรือของบุคคลเดียวหรือหลายคนในเวลาต่างกนั (Cronbach,1964 
: 21) 
 2.4.1 ประเภทของแบบทดสอบ  
 แบบทดสอบมีลกัษณะแตกต่างกนัมากทั้งในรูปแบบ การน าไปใช้และจุดมุ่งหมายในการ
สร้างประเภทของแบบทดสอบจึงแบ่งไดแ้ตกต่างกนัตามเกณฑท่ี์ใช ้
 2.4.2 ถา้แบ่งตามจิตวทิยาท่ีใชว้ดั จะแบ่งเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่  
   1)แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ(Achievement Test)  เป็นแบบทดสอบท่ีใช้วดัความรู้ 
ความสามารถ  สมรรถภาพทางสมองสติปัญญา และทกัษะ ท่ีบุคคลไดรั้บการเรียนรู้มาผา่นมาแลว้
วา่ท่ีผา่นมามีความรู้มากเท่าใด   
   2)แบบทดสอบความถนดั(Aptitude Test)  เป็นแบบทดสอบท่ีใชว้ดัความสามารถ
ความถนดัของตวับุคคลนั้นๆเพื่อใชใ้นการท านายพยากรณ์ของผูถู้กทดสอบวดัความช านาญในการ
ท างาน 
   3)แบบทดสอบบุคคล-สังคม(Personal-Social Test) หรือแบบทดสอบการปรับตวั
(Adjustment) เป็นแบบทดสอบท่ีใช้วดับุคลิกภาพ ทางรูปร่าง หนา้ตา การแต่งกายและการวางตวั
ทางสังคม  และปรับตวัใหเ้ป็นท่ียอมรับ 
  2.4.3 แบ่งเป็นตามลกัษณะการเขียนตอบ แบ่งเป็น 2 ประเภท 
   1) แบบทดสอบแบบอตันยั(Subjective Test) เป็นแบบทดสอบท่ีเปิดโอกาสให้
ผูต้อบไดแ้สดงความรู้ ความคิดเห็นของตนเอง บรรยายและอภิปรายเหตุผลต่างๆ ซ่ึงผูท่ี้ตอบจะตอ้ง
มีความรู้มีเหตุมีผลพอสมควรท่ีจะท าแบบทดสอบ 
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  2) แบบทดสอบปรนยั(Objective Test) เป็นแบบทดสอบท่ี ผูต้ ั้งค  าถามก าหนดค าตอบมาให้
แลว้ 
  2.4.4 แบ่งตามจุดมุ่งหมายการสร้าง แบ่งเป็น 2 ประเภท 
   1)  แบบอตันยั (Subjective Test) มุ่งการบรรยาย พรรณนา  
   2)  แบบปรนยั (Objective Test) มุ่งการถามใหค้รอบคลุมเน้ือหา   
  2.4.5 แบ่งตามเวลาท่ีก าหนดใหต้อบ แบ่งเป็น 2 ประเภท 
   1)  แบบใชค้วามรวดเร็ว (Speed Test) ตอ้งการดูความไว  
   2)แบบท่ีใหเ้วลามาก (Power Test) ตอ้งการการแสดงความคิดเห็นเชิงวเิคราะห์  
  2.4.6 แบ่งตามประโยชน์ แบ่งเป็น 2 ประเภท 
   1)  เพื่อการวนิิจฉยั  
   2)  เพื่อการท านายคาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
  2.4.7 แบ่งตามลกัษณะของการกระท าหรือการตอบ แบ่งได3้ประเภท ดงัน้ี  
   1) แบบให้ลงมือกระท า (Performance Test) เป็นแบบทดสอบภาคปฏิบติังาน
ทดลองงาน 
   2) แบบให้เขียนตอบ (Paper-Pencil Test) เป็นแบบทดสอบขอ้เขียนให้โตต้อบกบั
ค าถาม เขียนตอบตามท่ีผูถ้ามอยากรู้ 
   3) การสอบสัมภาษณ์ปากเปล่า (Oral Test) การสอบสัมภาษณ์ปากเปล่า 
ข้อดีของแบบทดสอบออนไลน์ อ้างองิ 
 1. กระจายขอ้มูลไดท้ัว่ถึงและสามารถเขา้ถึงไดเ้ร็วกวา่: การท่ีเราท าแบบทดสอบออนไลน์จะ
ช่วยให้มีโอกาสไดผู้เ้ขา้ร่วมแบบทดสอบท่ีทัว่ถึงกว่า ไม่ใช่แค่เพียงในพื้นท่ีท่ีเราสามารถเดินแจก
แบบทดสอบเท่านั้ น อีกทั้ งเราย ังส่งแบบทดสอบให้ผู ้ท่ีอยู่ภูมิภาคอ่ืนไปจนถึงผู ้ท่ีอาศัยอยู่
ต่างประเทศสามารถท าแบบทดสอบใหเ้ราไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว 
 2. ประหยดังบประมาณ: การพิมพ์แบบทดสอบในรูปแบบกระดาษย่อมมีค่าใช้จ่าย และ
แน่นอนวา่…ยิ่งเยอะยิ่งเห็นความแตกต่าง เพราะฉะนั้นการท าแบบทดสอบในรูปแบบออนไลน์จะ
ประหยดังบประมาณไดเ้ป็นจ านวนมาก 
 3.สามารถยกตวัอยา่งให้เห็นรูปธรรมมากข้ึน: หากเราตอ้งการให้ผูต้อบ แบบทดสอบไดเ้ห็น
ส่ิง ท่ีเราตอ้งการจะส่ือมากข้ึน เช่น หากท าแบบประเมินผลงานบางอยา่งท่ีเป็น ส่ิงของ ก็สามารถใส่
ภาพหรือวดีิโอของส่ิงของนั้นๆ ลงไปในแบบทดสอบออนไลน์ไดเ้ลย 
 4. ขอ้มูลถูกจดัเก็บอยา่งเป็นระเบียบ: หากขอ้มูลมีความส าคญั การจดัเก็บเอกสารยิ่งมีส าคญั
ตามไปดว้ย การท่ีเอกสารขอ้มูลถูกจดัอยา่งเป็นระเบียบในบญัชี Google จะยิง่ง่ายต่อการคน้หา 
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 5. สามารถน าขอ้มูลไปใช้ต่อไดส้ะดวก: เราสามารถน าผลลพัธ์จากการท า   แบบทดสอบ
ออนไลน์ไปใชต่้อไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว เพราะเราสามารถ Export ขอ้มูลผลลพัธ์ออกมาเป็นไฟล์
เพื่อน าไปใชต่้อไดเ้ลย 
 6. นอกจากเป็นแบบทดสอบยงัใช้ท าการสอบย่อยแบบออนไลน์ไดอี้กดว้ย: เราสามารถใช ้
Google Form เพื่อสร้างขอ้สอบส าหรับการสอบยอ่ยได ้โดยท่ีผูท้  าขอ้สอบสามารถตรวจค าตอบได้
ทนัทีอีกดว้ย 
 
2.5 Google Form  
 Google Form เป็น Apps ในกลุ่มของ Google Drive ซ่ึงให้เราสามารถสร้างแบบฟอร์ม
ส าหรับกรอกขอ้มูล เช่น แบบประเมิน แบบสอบถาม ใบสมคัรงาน ฟอร์มส าหรับการเก็บขอ้มูล 
แบบทดสอบ ฯลฯ ส าหรับการ ตรวจขอ้สอบตอ้งเพิ่ม Add-on เพื่อใชใ้นการตรวจ ทั้งหมดท่ีว่ามา 
เราสามารถใช ้Google Form ในการสร้างส่วนรับ ขอ้มูลเอาไวใ้ชง้านไดเ้ลย นอกจากน้ีGoogle ยงัให้
เราใช้งานแบบฟรีๆ อีกด้วย ในการน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการ สอน เช่น การสร้าง
แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน การสร้าง 
แบบสอบถามเพื่อเก็บขอ้มูลต่างๆ เป็นตน้ 
 ในบทความน้ีมาท าความรู้จกักบั Web Application ท่ีใชส้ าหรับสร้างแบบสอบถามออนไลน์
ถา้พูดถึงเร่ืองการสร้างแบบสอบถามออนไลน์นั้น คงจะนึกถึงบริการๆหน่ึง ของ Google ท่ีมีช่ือว่า 
‚Google Form‛  
 Google Form คืออะไร Google Form เป็นส่วนหน่ึงในบริการของกลุ่ม Google Docs ท่ีช่วย
ใหเ้ราสร้างแบบสอบถามออนไลน์ หรือใชส้ าหรับรวบรวมขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยท่ีไม่ตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้าย ในการใชง้าน Google Form ผูใ้ชส้ามารถน าไปปรับประยุกตใ์ชง้านไดห้ลายรูปแบบอาทิ 
เช่น การท าแบบฟอร์มส ารวจความคิดเห็น การท าแบบฟอร์มส ารวจความพึงพอใจ การท า
แบบฟอร์มลงทะเบียน และการลงคะแนนเสียง เป็นตน้ 
 ทั้งน้ีการใช้งานGoogle Form นั้นผูใ้ช้งานหรือผูท่ี้จะสร้างแบบฟอร์มจะต้องมีบญัชี
ของ  Gmail หรือ  Account ของ  Google เสียก่อน ผู ้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานสร้างแบบฟอร์ม
ผา่น Web Browser ไดเ้ลยโดยท่ีไม่ตอ้งติดตั้งโปรแกรมใดๆ ทั้งส้ิน 
 มารู้จกัฟอร์มท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลใน Google Form ในการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ไม่วา่เรา
จะใชง้าน Google Form ในงานเก็บขอ้มูลรูปแบบไหน เก็บขอ้มูลประเภทใด Google Form สามารถ
ตอบโจทยใ์หก้บัผูส้ร้างแบบสอบถามออนไลน์ได ้
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2.6 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับเร่ืองเจตคติหรือทัศนคติต่องานด้านบริการงาน 
  ผศ.ดร.สมเกียรติ รักษม์ณี(2556หนา้ 115)   ‘ทศันคติ’ กบั ‘เจตคติ’ เป็นศพัทท่ี์ใชก้นัอยา่ง
กวา้งขวางทางการศึกษาและสาขาวิชาอ่ืน เช่น รัฐศาสตร์ แพทยศาสตร์ เป็นตน้ ทั้ง เจตคติ และ 
ทศันคติ เป็นศพัทท่ี์บญัญติัข้ึนใชใ้นภาษาไทยแทนค า Attitude ในภาษาองักฤษ แต่คงไม่มีใครสงสัย
นะครับว่าศพัท์ท่ีเราบญัญติัข้ึนใช้แทนค าภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) เราก็ยงับญัญติัเป็น
ภาษาต่างประเทศ (บาลี – สันสกฤต) อยู่ดี เพราะภาษาบาลี-สันสกฤตไดก้ลืนเขา้มาอยู่ในวิถีชีวิต
ของคนไทยมาชา้นาน ดว้ยอิทธิพลทางศาสนาเป็นส าคญั 
  เจตคติ อ่านวา่ เจ-ตะ-คะ-ติ 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายวา่ “ท่าทีหรือความรู้สึกของ
บุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง.” และก ากบัไวว้า่มาจากภาษาองักฤษว่า Attitude ค าน้ีเกิดจาก เจต (เจ-ตะ) 
+ คติ (คะ-ติ) ‚เจต‛ เป็นบาลี (สันสกฤตใช้ เจตสฺ) หมายถึงใจ หรือ ส่ิงท่ีคิด ค าน้ีเม่ือน ามาใช้ใน
ภาษาไทย เราอาจอ่านออกเสียงเป็น เจด บา้งก็มี เช่นในค า ‚เจตนา‛ ท่ีจริงคือ เจ-ตะ-นา แต่คนไทย
นิยมอ่านแบบไทยเป็น เจต-ตะ-นา มากกว่า ส่วนค า ‚คติ‛ เป็นบาลี เม่ือน ามาใช้ในภาษาไทยอาจ
แผลงเป็น คดี บา้งก็มี เช่นในช่ือ ‚ไทยคดีศึกษา‛ ไม่ไดแ้ปลว่าจะตอ้งเป็นความข้ึนโรงข้ึนศาลกนั 
เพราะค า คติ หรือ คดี น้ีหมายถึง เร่ือง ทาง แนวทาง ความเป็นไป ดงันั้น ‚เจตคติ‛ จึงอาจแปลไดว้า่ 
แนวทางท่ีคิด หรือ ท่ีเกิดข้ึนในใจ รวมความแลว้จึงไดค้วามหมายท่ีชดัเจนตามท่ีพจนานุกรมกล่าว
ไว ้
 ทศันคติ อ่านวา่ ทดั-สะ-นะ-คะ-ติ 
 พจนานุกรมฯให้ความหมายว่า ‚แนวความคิดเห็น‛ โดยไม่ไดเ้ทียบค าถาษาองักฤษไว ้ทั้งน้ี 
อาจเน่ืองจากเกรงว่าจะสับสนกบั ‚เจตคติ‛ ซ่ึงมาจากค า Attitude ในภาษาองักฤษเช่นเดียวกนัก็
เป็นได ้ค าน้ีเกิดจาก ทศัน (ทดั-สะ-นะ) + คติ ค า ‚ทศัน‛ มาจาก ทรฺศน ในภาษาสันสกฤต [บาลีใช ้
ทสฺสน ปกติแลว้ รอเรผะ (รฺ) ในภาษาสันสกฤตมกัจะแผลงเป็น รอหนั (ร ร) ในภาษาไทย เช่นในค า 
ทรฺศน แผลงเป็น ทรรศนะ] หมายถึง ความเห็น, การเห็น, เคร่ืองรู้เห็น, ส่ิงท่ีเห็น, การแสดง‛ จึงอาจ
แปลความไดว้า่ ‚ทางท่ีเห็น‛ ดงัท่ีพจนานุกรมฯใหค้วามหมายวา่ ‚แนวความคิดเห็น‛ นัน่เอง 
ความเป็นมา ของค าทั้งสองน้ีเกิดจาก "ทศันคติ‛ เป็นค าท่ีก าหนดใชแ้ทน ‚Attitude‛ ในเบ้ืองตน้ ค า
น้ีไดใ้ชจ้นเป็นท่ีเขา้ใจตรงกนั และใชก้นัอยา่งกวา้งขวางในวงการศึกษามาก่อนแลว้ แต่ภายหลงัมีผู ้
เห็นว่าค า น้ีไม่ตรงกับความหมายของ  ‚Attitude‛ เสียทีเดียว  ภายหลังจึงเปล่ียนมาใช้  ‚เจต
คติ‛ แทน ปัจจุบนัจึงมีผูท่ี้เคยใช้ ‚ทศันคติ‛ และจ าฝังใจมาก่อนจึงสงสัยวา่ ‚เจตคติ‛ หมายถึงอะไร 
จะใชเ้ม่ือใด และแตกต่างจาก ‚ทศันคติ‛ อยา่งไร เหตุผลของการเปล่ียนมาใช้ ‚เจตคติ‛ น้ี เคยไดย้ิน
หลายท่านพยายามอธิบายว่า เพราะค า ‚ทศันคติ‛ นั้น ‚ทศัน‛ หมายถึง ดู ซ่ึงจะตอ้งใช้ ‚ตา‛ ดู นั้น
ไม่ตรงกบัเจตนาของการใช้ Attitude ซ่ึงไม่จ  าเป็นจะตอ้งใช้ ‚ตา‛ ดู เสมอไป หลายคร้ังท่ีได้ยิน
ค าอธิบายน้ี ผูเ้ขียนไม่อยู่ในภาวะท่ีจะโตแ้ยง้ได ้จึงไดแ้ต่คา้นอยูใ่นใจว่าไม่จริง เหตุผลก็คือแมค้  า



13 
 

ไทยแท้ๆอย่างค าว่า ‚ความเห็น‛หรือค าถามว่า ‚คุณเห็นอย่างไร‛ ก็ไม่จ  าเป็นต้องเห็นด้วยตา 
อาจ ‚เห็น‛ ดว้ยใจ คือเป็นแนวความคิด การใชค้  า ‚ทศันคติ‛ กบั ‚เจตคติ‛ จึงไม่มีนยัท่ีแตกต่างกนั
เม่ือมีเจตนาใชแ้ทน ‚Attitude‛ เช่นเดียวกนั เพียงแต่ถา้เลือกใช ้‚เจตคติ‛ ให้เขา้กบัยุคสมยั ก็จะ
แสดงใหเ้ห็นวา่ท่านไม่ตกยคุ เพราะไดเ้ลือกใชค้  าตามท่ีสังคมไดก้  าหนดข้ึนใหม่แลว้  
 Thurstone ( 1964 : 453) กล่าวถึง เจตคติ หมายถึง ตวัแปรทางจิตวิทยาอยา่งหน่ึงท่ีไม่อาจ
สังเกตไดโ้ดยง่าย แต่เป็นความโน้มเอียงภายใน แสดงออกให้เห็นไดจ้ากพฤติกรรมอย่างใดอย่าง
หน่ึง เจตคติยงัเป็นเร่ืองของความชอบ ความไม่ชอบ ความล าเอียง ความคิดเห็น ความรู้สึกและความ
เช่ือในส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
 ทศันคติในการใหบ้ริการเป็นอุปนิสัยส่วนตวัของแต่ละบุคคล และส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การท างานดา้นบริการไดอี้กดว้ย ส าหรับค าวา่ ‚ทศันคติ‛ มีผูใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 
 จอร์ช และโจนส์ (George & Jones, 1999, pp.79-80) กล่าววา่‚ทศันคติ‛ คือ ความรู้สึกความ
เช่ือ และความคิด ซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรมการท างาน‛ 
 จิตตินนัท ์นนัทไ์พบูลย(์2551, หนา้ 109) กล่าวสรุปไวว้า่ ‚ทศันคติ‛ในการให้บริการ(Service 
Mind) เป็นทศันคติท่ีอุตสาหกรรมบริการน ามาประยุกตใ์ชใ้นการบริการ หมายถึง การอ านวยความ
สะดวก การช่วยเหลือ การให้ความกระจ่าง สนบัสนุน การเร่งรัดการท างานตามสายงาน และความ
กระตือรือร้น ต่อการให้บริการผูอ่ื้นรวมทั้งการยิ้มแยม้แจ่มใส ให้การตอ้นรับดว้ยไมตรีจิตท่ีดีต่อ
ผูอ่ื้น และตอ้งการให้ผูอ่ื้นประสบความส าเร็จในส่ิงท่ีเขาตอ้งการ หรืออาจหมายถึง การให้ท่ีจริงใจ
โดยไม่หวงัผลตอบแทน‛ 
  S = Smile ตอ้งมีรอยยิม้ 
  E = Enthusiasm ความกระตือรือร้น เอาใจใส่ลูกคา้ 
  R = Responsiveness มีความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีมีต่อลูกคา้ 
  V = Value ใหบ้ริการลูกคา้อยา่งมีคุณค่า 
  I = Impression ใหบ้ริการอยา่งประทบัใจ 
  C = Courtesy บริการลูกคา้อยา่งสุภาพอ่อนโยน 
 E = Endurance ความอดทน การเก็บอารมณ์  
 M =  Make Believe มีความเช่ือ 
  I =  Insist การยนืยนั / มีจุดยนืท่ีจะบริการลูกคา้ 
  N =  Necessitate การใหค้วามส าคญั 
  D = Devote การอุทิศตน 
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2.7มาตรวดัเจตคติหรือทศันคติของลเิคอร์ท 
 ลิเคอร์ท (R.A. Likert) อีกผูห้น่ึงท่ีสนใจการวดัเจตคติ และได้สร้างมาตราวดัเจตคติหรือ
ทศันคติข้ึนท่ีมีช่ือวา่มาตรวดัรวม(Summative Scale or Summated Ratings)โดยอาศยัรูปแบบส ารวม
เป็นหลกั ซ่ึงมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 3 ประการ ดงัน้ี (สวสัด์ิ สุคนธรังษี, 2517 : 27) 
 การตอบสนองต่อขอ้ความแตกต่างแต่ละขอ้ในมาตรวดัจะมีลกัษณะท่ี(Monotonic Trace 
Line)แต่ทั้งน้ี มิไดห้มายความว่าลกัษณะคงท่ีของการสนองตอบในทุกๆ ขอ้ความจะตอ้งเป็นเส้น
ทบักนั 
 ผลรวมของลกัษณะคงท่ีของการตอบสนองต่อขอ้ความทั้งหมดของแต่ละขอ้ จะมีลกัษณะ
เป็นเส้นตรงหรือเกือบเป็นเส้นตรง(Linear)เพราะถึงวา่ลกัษณะคงท่ีในทุกๆขอ้จะไม่เป็นเส้นทบักนั 
แต่เม่ือน าค่าคงท่ีน้ีมารวมกนัแลว้จะท าใหส่้วนท่ีเฉจากเส้นตรงหกัลบกนัไป 
 ผลรวมของลกัษณะคงท่ีของการสนองตอบในขอ้ความหน่ึงจะมีองคป์ระกอบร่วมกนัอยูห่น่ึง
ตวั นัน่คือ ผลรวมน้ีแทนค่าลกัษณะนิสัยท่ีวดัไดอ้ยา่งหน่ึงเพียงอยา่งเดียว 
 จากขอ้ความตกลงเบ้ืองตน้ทั้ง 3 ประการน้ี ลิเคอร์ทน ามาใชเ้ป็นหลกัในการวดัเจตคติหรือทศั
คติในเร่ืองหน่ึงๆ ดว้ยการตั้งขอ้ความถามบุคคลหลายๆ ขอ้แลว้น าผลการตบทุกขอ้รวมกนัเป็นเจต
คติหรือทศัคติของบุคลนั้น 
 การสร้างมาตรวดัเจตคติหรือทศันคติของลิเคอร์ทน้ี มีหลกัการส าคญั 3 ประการคือ การสร้าง
ขอ้ความ การให้คะแนน การคดัเลือกขอ้ความ (Mclver and Camines, 1981 : 23) การสร้างขอ้ความ
นั้นจะสร้างขอ้ความข้ึนให้มีลกัษณะเป็นบวกหรือลบพอๆ กนัจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 20 ขอ้ความ โดย
อาศยัหลกัการสร้างขอ้ความวดัเจตคติหรือทศันคติทัว่ไปดงักล่าวแลว้ เม่ือไดข้อ้ความแลว้ก็ก าหนด
ค าตอบอาจจะเป็น 3 ค าตอบ 5 ค าตอบหรือ 7 ค าตอบก็ได ้แต่ส่วนมากใช ้ 5 ค าตอบ คือ เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 
2.8ฟังก์ชัน IFS 
 ฟังก์ชนั IFS จะตรวจสอบว่าขอ้มูลนั้นๆ ตรงตามเง่ือนไขตั้งแต่หน่ึงขอ้ข้ึนไป และส่งกลบั
ค่าท่ีสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขท่ีเป็นจริง (TRUE) เง่ือนไขแรก ฟังก์ชนั IFS สามารถเปล่ียนแปลงค าสั่ง 
IF ซอ้นหลายขั้นได ้และอ่านไดง่้ายเม่ือมีเง่ือนไขหลายขอ้ 
ไวยากรณ์ทีไ่ม่ซับซ้อน 
 IFS([บางอย่างเป็น True1, Value if True1, [บางอย่างเป็น True2, Value if 
True2],…[บางอยา่งเป็น True127, Value if True127]) 
หมายเหตุ:  
 ฟังกช์นั IFS อนุญาตใหคุ้ณทดสอบเง่ือนไขต่างๆ ไดถึ้ง 127 รายการ 
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ตัวอย่างเช่น 
 ซ่ึงกล่าวคือ IF(A1 เท่ากับ 1 ให้แสดง 1, IF A1 เท่ากับ 2 ให้แสดง 2 หรือถ้า A1 เท่ากับ 3 ให้
แสดง 3) 
 ไม่แนะน าให้ใชค้  าสั่ง IF หรือ IFS ท่ีมีเง่ือนไขหลายขอ้ เน่ืองจากตอ้งใส่เง่ือนไขดงักล่าวให้
เรียงตามล าดบัท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงอาจจะยากมากต่อการสร้างทดสอบและอปัเดต 
 =IFS(A1=1,1,A1=2,2,A1=3,3) 
ตวัอยา่ง 1 

 
 

รูปท่ี 2.3 สูตรส าหรับเซลล ์A2:A6 
ท่ีมา:https://support.office.com/th-th/article/ฟังกช์นั-ifs-36329a26-37b2-467c-972b-

4a39bd951d45 
 

  =IFS(A2>89,"A",A2>79,"B",A2>69,"C",A2>59,"D",TRUE,"F") 
 ซ่ึงกล่าวคือ IF(A2 มีค่ามากกว่า 89 ให้ส่งกลับ “A”, IF A2 มีค่ามากกว่า 79 ให้ส่งคืน "B" เป็น
ต้น และส าหรับค่าอ่ืนๆ ท้ังหมดท่ีน้อยกว่า 59 ให้ส่งกลับ "F") 
ตวัอยา่ง 2 

 
 

รูปท่ี 2.4 สูตรในเซลล ์G7 
ท่ีมา:https://support.office.com/th-th/article/ฟังกช์นั-ifs-36329a26-37b2-467c-972b4a39bd951d45 
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  =IFS(F2=1,D2,F2=2,D3,F2=3,D4,F2=4,D5,F2=5,D6,F2=6,D7,F2=7,D8) 
 ซ่ึงกล่าวคือ IF(ค่าในเซลล์ F2 เท่ากับ 1 ให้ส่งคืนค่าในเซลล์ D2, IF ค่าในเซลล์ F2 เท่ากับ 2 
ให้ส่งคืนค่าในเซลล์ D3 เป็นต้น สุดท้ายส้ินสุดด้วยค่าในเซลล์ D8 ถ้าไม่ตรงตามเง่ือนไขใดๆ) 
ข้อสังเกต 
 เม่ือตอ้งการระบุผลลพัธ์เร่ิมตน้ ให้ใส่ TRUE ส าหรับอาร์กิวเมนต ์logical_test ขั้นสุดทา้ย ถา้
ไม่มีเง่ือนไขอ่ืนท่ีตรงกนั ค่าท่ีสอดคลอ้งกนัจะถูกส่งกลบั ในตวัอยา่ง 1 แถว 6 และ 7 (ท่ีมีเกรด 58) 
จะแสดงใหเ้ห็นดงัน้ี 
  ถา้มีการส่งอาร์กิวเมนต ์logical_test โดยไม่มี value_if_true ท่ีสอดคลอ้งกนั ฟังก์ชนัน้ีจะ
แสดงขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด ‚คุณใส่อาร์กิวเมนตน์อ้ยเกินไปส าหรับฟังกช์นัน้ี‛ 
  ถา้มีการประเมินอาร์กิวเมนต ์logical_test และไดค้่าอ่ืนท่ีไม่ใช่ค่าจริง (TRUE) หรือเท็จ 
(FALSE) ฟังกช์นัน้ีจะส่งกลบัขอ้ผดิพลาด #VALUE! 
  ถา้ไม่พบเง่ือนไข TRUE ฟังกช์นัน้ีจะส่งกลบัขอ้ผดิพลาด #N/A 
 
2.9 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องจิตวทิยา 
 จิตตินนัท ์เศชะคุปต(์2542) ไดใ้หค้วามหมายของจิตวิทยาการบริการ สรุปไดว้า่ จิตวิทยาการ
บริการเป็นการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ และการจดัการระบบการ
บริการ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงการบริการท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยการวิเคราะห์เพื่ออธิบาย เพื่อ
อธิบายท านาย และควบคุมพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการกระท าในอนัท่ี
จะตระหนกัถึง และตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของบุคคลอ่ืนเพื่อให้ไดรั้บความพึง
พอใจสูงสุด และเกิดความประทบัใจจากผลของการกระท านั้น 
          ปียาดา ธารากิจ(2552) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติต่อการบริการและความ
พึงพอใจของงานพนกังานตอนรับภาคพื้น กรณีศึกษา สายการบิน บริติช แอร์เวย ์จ  ากดั(มาหาชน) 
พบว่าพนักงานต้อนรับภาคพื้นท่ีมีอายุ อายุงานและรายได้แตกต่างกันมีความพึงพอใจในงาน
แตกต่างกนั ทศันคติต่อการบริการของพนกังานรับภาคพื้นมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในดา้น
ลกัษณะงาน ดา้นร่วมงาน ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ และดา้นรายไดแ้ละค่าตอบแทนอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ .01 
 สไบทิพย ์มงคลนิมิตร์ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นการบริการของ
โรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ล กรุงเทพฯ  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายและการปฏิบัติ
กระบวนการพฒันาบุคลากร ปัญหา และอุปสรรคในกระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นการ
บริการของโรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ล เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ระดบัลึกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัคือผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์องโรงแรม หัวหน้าพนกังาน
และบุคคลท่ีท าหน้าท่ีให้บริการและใช้บริการ ผลการศึกษาพบว่า นโยบายและการปฏิบติัของ 
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โรงแรมในการตอบสนองความต้องการของผู ้ใช้บริการโรงแรมเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถ เหมาะกับง าน มีทัศนค ติ ท่ี ดี และสามารถ เข้ากับว ัฒนธรรมองค์กรได้
กระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นการบริการเนน้การอบรมท่ีตอ้งการพฒันาทั้งความรู้ ทกัษะ
และทศันคติท่ีดีในการฝึกอบรม การส่งไปศึกษาต่อ การพฒันา การสอนงานการหมุนเวียนงานท า
ใหบุ้คลากรมีขีดความสามารถอยา่งแทจ้ริง 
             สุจิตรา ไชยจนัทร์  (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง ทศันคติท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในประเทศไทยและ
แนวโนม้พฤติกรรมการท่องเท่ียวของกลุ่ม Baby Boomer ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการท่องเท่ียวส่วนใหญ่ เพื่อความเพลิดเพลินและพกัผ่อนหย่อนใจ 
สนใจแหล่งท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เดินทางท่องเท่ียวในวนัหยุดตามเทศกาล และ
เดินทางท่องเท่ียวไปกับครอบครัวนิยมเดินทางไปภาคเหนือของประเทศไทย เม่ือพูดถึง ‚การ
ท่องเท่ียวในประเทศไทย‛ นึกถึงผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวมากท่ีสุด มีทศันคติในแง่บวกต่อการ
ท่องเท่ียวในประเทศไทย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในดา้นทรัพยากรท่องเท่ียว จากการทดสอบสมมติฐาน
การวจิยั พบวา่ ทศันคติท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในประเทศไทยกบัแนวโนม้พฤติกรรมการท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยมีความสัมพนัธ์กนัไปในทิศทางเดียวกนัโดยมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง ปัจจยัด้าน
ทรัพยากรการท่องเท่ียว ความปลอดภยั การคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงอ านวยความสะดวก 
สินคา้ของท่ีระลึก การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ และสภาวะเศรษฐกิจและการเมือง มีผลต่อการ
ตดัสินใจท่องเท่ียวในประเทศไทย 
 อเนก สุวรรณบณัฑิต และภาสกร อดุลพฒันกิจ (2548) ได้ให้ความหมายของจิตวิทยาการ
บริการไว้ สรุปได้ว่า จิตวิทยาการบริการเป็นการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับ
กระบวนการบริการ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงการบริการท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบต่อ
การความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวและเกิดเป็นความพึงพอใจสูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที3่ 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ 
 

 
 

รูปท่ี 3.1 โรงแรมNouvo  City 
ท่ีมา: http://www.booking.com/hotel/th/nouvo-city.th.html 

 

 
 

รูปท่ี 3.2แผนท่ีโรแรมนูโว ซิต้ี 
ท่ีมา :https://www.booking.com/hotel/th/nouvo-city.th.html 

 

http://www.booking.com/hotel/th/nouvo-city.th.html
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ช่ือสถานประกอบการ: โรงแรมนูโว ซิตี ้
สถานท่ีตั้งประกอบการ : ช่ือโรงแรมนูโว ซิต้ีตั้งอยู่เลขท่ี2  ซอยสามเสน2 ถนนสามเสน 

แขวงบา้นพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
โรงแรมNouvo cityโรงแรมระดบั 4 ดาวแห่งแรกของเกาะรัตนโกสินทร์ ท่ีโดดเด่นภายใต้

คอนเซ็ปต“์โมเดิร์นบูติก ฮาลาล โฮเทล” เปิดให้บริการลูกคา้ตั้งแต่ตน้ปี  2554 หรือประมาณ 6 ปี
มาแล้ว เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาวแห่งแรกของเกาะรัตนโกสินทร์ ส่วนการตกแต่งภายในของ
โรงแรมมีความพิถีพิถนั ผสมผสานความทนัสมยั ความหรูหราและความอบอุ่นไดอ้ย่างลงตวั มี
ห้องพกัทั้งหมด 270 ห้อง พร้อมส่ิงอาํนวยความสะดวกมากมาย ทั้ง สระว่ายนํ้ า ฟิตเนสและสปา 
ท่ีตั้ งอยู่บนดาดฟ้าของโรงแรม ทาํให้ผูเ้ข้าพกัสามารถชมวิวทิวทศัน์ของกรุงเทพฯ และวิวของ
สะพานพระราม 8 ได“้คุณพนิดา นานา”ผูบ้ริหารโรงแรมNouvo city อธิบายถึงจุดเด่นของ“Nouvo 
city” โรงแรมแห่งน้ีทาํตามหลกัของคาํวา่ "ฮาลาล" อยา่งแทจ้ริง ซ่ึงคาํวา่ “ฮาลาล” เป็นภาษาอาหรับ 
มีความหมายว่า ถูกตอ้งตามหลกัศาสนาอิสลาม เป็นการกระทาํท่ีทางศาสนาได้อนุมติั เช่น การ
รับประทานเน้ือสัตวท่ี์ไดรั้บการเชือดอยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงทางโรงแรมแห่งน้ีจะไม่เสิร์ฟอาหารท่ีปรุงจาก
เน้ือหมู รวมทั้งปลอดแอลกอฮอล์อีกดว้ยเม่ือกวาดสายตามองไปรอบๆ อาณาบริเวณ “Nouvo city” 
จะพบกบัมนตเ์สน่ห์ของโรงแรมยุคใหม่ท่ีห้อมลอ้มไปดว้ยเมืองเก่าซ่ึงมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน 
เช่น ตลาดบางลาํพู ชุมชนเก่าแก่ และใช้เวลาเดินเพียงไม่ก่ีนาทีจากโรงแรมก็จะถึงวดัพระแก้ว 
พระบรมมหาราชวงั วดัโพธ์ิ ป้อมพระสุเมรุ พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติ แม่นํ้ าเจา้พระยา และถนน
ขา้วสาร สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีลว้นทรงคุณค่าแก่การมาเยอืน 

การเดินทาง :สามารถใช้บริการการขนส่งสาธารณ เช่น รถเมล์ รถเมล์ปรับอากาศ แท๊กซ่ี 
ประกอบกบัขา้งๆกบัโรงแรมมีห้างสะดวกซ้ือ 7-11 เปิด 24 ชัว่โมง อุปกรณ์เคร่ืองใช้ และอาหาร
พร้อมรับประทาน และเคร่ืองด่ืมร้อน เยน็ จาํหน่าย 
 
3.2ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการของหลกัขององค์กร 
 โรงแรมNouvo city เปิดอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ตน้ปี  2554 หรือประมาณ 6 ปีมาแลว้                                                                            
ดาํเนินงานก่อสร้างโดย คุณ สมาน นานา และคุณยุทธ  นานา ไดม้องเห็นวา่พื้นท่ีตรงน้ีเป็นแหล่ง
ชุมชนจึงไดส้ร้างอาพาร์ตเมน้ท์ให้เช่าเป็นรายเดือนท่ีตลาดนานา บางลาํภูใช้ช่ือว่า “นิวเวิลเฮาส์” 
ภายใตบ้ริษทั หจก.วาย.ไอ.เกสท์เฮาส์ จาํกดั  และได้ขยายมาเป็นห้องเช่ารายวนัภายใตช่ื้อใหม่
โรงแรมนิวเวิลด์ลอดจ์มีห้องพกั181 ห้อง ในปี2554 บ.เอ็นเวนเชอร์ส จาํกดั ต่อมาไดส้ร้างโรงแรม
ระดบั 4 ดาวข้ึนอีก 1 โรงแรมเป็นตึกหลงัใหม่ติดกบัโรงแรมนิวเวิลด์ ซิตี ช่ือว่า โรงแรมนูโว ซิตี
เป็นตึก 7 ชั้น มีห้องพกั 110 ห้อง มีห้องอาหาร ห้องประชุมสัมมนา จดัเล้ียง ห้องฟิตเนสสปา และ
สระวา่ยนํ้า ในปี 2557 -2558 ทาํการปรับปรุงตึกโรงแรม นิวเวิลด์ ซิตีให้เป็นระดบัเดียวกบัโรงแรม
Nouvo city และใช่ช่ือเดียวคือ  โรงแรมNouvo city แต่ให้บริการ 2 ตึกคือ City View ตึกดา้นติด
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ถนนและ Canal View ตึกดา้นติดคลอง 2 ตึกมีห้องพกัรวม 278 ห้องบริษทัเอ็นเวนเชอร์ส จาํกดั 
ผูบ้ริหารโรงแรมNouvo city มีนโยบายในการปรับปรุง เปล่ียนแปลงเพื่อใหก้ารบริการสู่มาตรฐานท่ี
เหมาะสม 
 

แผนผงัผู้บริหารโรงแรมนูโว ซิตี ้

BOARD OF DIRECTOR

K.MANAS  NANA
PRESIDENT

K. SAMAN   NANA
CHAIRMAN

K.YUDH  NANA
VICE  PRESIDENTt

K.ALISA  THANOMSUB
OWNER 

REPRESENTATIVE

K.PANIDA  NANA
MANAGING DIRECTOR
& GENERAL MANAGER

K.NNATNICHA  KWANSAKUL
VICE  PRESIDENT

K.KASEM  JAIJONRAKPAKDEE
SENIOR  VICE  PRESIDENT

 
 

รูปท่ี 3.3 แผนผงัผูบ้ริหารโรงแรมNouvo city 
 
ผู้บริหารและผู้จัดการแผนกโรงแรม  
คุณสมาน นานา ประธานกรรมการบริหารบริษทัเอน็เวนเชอร์สจาํกดั 
คุณมนสั นานา ประธานโรงแรมNouvo city และกรรมการบริหารบริษทัฯ 
คุณยทุธ นานา กรรมการบริหารบริษทัเอน็เวนเชอร์ส จาํกดั 
 
รองประธานโรงแรมNouvo city 
คุณพนิดา      นานา กรรมการบริหารบบริษทัเอน็เวนเชอร์ส จาํกดั 
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ผู้จัดการทัว่ไป(General Manager) 
คุณเกษม ใจจงรักภกัดี รองประธานโรงแรมอาวโุส(Senior Vice President) 
คุณณฐัณิชา   ขวญัสกุล รองประธานโรงแรม(Vice President) 
คุณอลิสา       ถนอมทรัพย ์  ตวัแทนผูบ้ริหาร(Owner Representative) 
คุณอดมั  ผดุงศิลป์  ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไปและผูอ้าํนวยการฝ่ายขายและการตลาด 
    Resident Manager & Director Of Sale and Marketing 
    (DOSM) 
คุณยซุูบ         บราเฮง  ผูช่้วยผูจ้ดัการ(Assistant Manager) 
คุณมนตรี     เรืองปราชญ ์  ผูจ้ดัการแผนกบริหารหอ้งพกัและบริการส่วนหนา้ 
    (Room Division Manager) 
คุณณปภชั มหากิจภาสกร  หวัหนา้แผนกการเงินผูค้วบคุมตน้ทุน (Financial Controller) 
คุณจนัทร์จิรา  เรืองปราชญ ์  ผูจ้ดัการแผนกจดัซ้ือ(Purchasing Manager)(Assistance Food
    &Beverage Manager) 
คุณอนัทพนัธ์ุ   คาํทอง  ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม(Assistance  Food 
    & Beverage Manager) 
คุณราชมงคล   แสนสุริวงศ ์ ผูจ้ดัการฝ่ายขายอาวโุส(Senior Sale Manager) 
คุณวนิดา      แสงสุข  หวัหนา้แผนกแม่บา้น(Executive Housekeeper) 
คุณณรงค ์   พุม่ศิริ  ผูจ้ดัการแผนกซกัรีด(Laundry Manager) 
คุณสุพฒัน์ มะลุลี  หวัหนา้แผนกช่าง (Chief Engineer) 
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ประเภทห้องพกั 
 รูปแบบของห้องพกัท่ีน่ีแบ่งห้องพกัเป็น 4  แบบ ไดแ้ก่ Superior Classic , Deluxe Canal 
Grand Deluxe Room และ Diplomat Roomซ่ึงแต่ละแบบจะมีความแตกต่างกนัท่ีวิวนอกห้อง และ
การออกแบบตกแต่งภายใน 
ซูพเีรียร์ คลาสสิค (Superior Classic)ขนาด32 ตร.ม. 

ห้องพกัขนาดกวา้งขวาง “1 เตียงคิงไซส์”ในบรรยากาศอบอุ่นเป็นกนัเอง พร้อมส่ิงอาํนวย
ความสะดวกครบครัน ไม่วา่จะเป็นฝักบวัอาบนํ้าแบบสายฝน ตูเ้ส้ือผา้ พร้อมของตกแต่ง เพื่อให้การ
เขา้พกัเป็นไปอยา่งสะดวกสาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.4 Superior Classic 
ท่ีมา : https://www.agoda.com/th-

th/pages/agoda/default/DestinationSearchResult.aspx?device=c&network=g&adid=11356840296
9&rand=14870105888667530661&expid=&adpos=1t1&site_id=1410266&tag=73110d03-3db9-

b86d-4780-df44be79f421&prid=469373&gclid=Cj0KCQjwgMnYBRDRARIsANC2dfn_ 
4mPcZ5AIluSu3xpY9zi1kb2aiklbxOBftFdLH3XA1i1elWpr3bUaAv5LEALw_wcB&selectedpro

perty=248566&city=9395 
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ดีลกัซ์คาเนล (Deluxe Canal)ขนาด32 ตร.ม. 
หอ้งพกัในทาํเลขา้งคลองบางลาํภู พร้อมหอ้งนํ้าขนาดกวา้งขวาง เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งอยา่งดี 

ในบรรยากาศผอ่นคลาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.5Deluxe Canal room 
ท่ีมา : https://www.agoda.com/th-

th/pages/agoda/default/DestinationSearchResult.aspx?device=c&network=g&adid=11356840296
9&rand=14870105888667530661&expid=&adpos=1t1&site_id=1410266&tag=73110d03-3db9-

b86d-4780-df44be79f421&prid=469373&gclid=Cj0KCQjwgMnYBRDRARIsANC2dfn_ 
4mPcZ5AIluSu3xpY9zi1kb2aiklbxOBftFdLH3XA1i1elWpr3bUaAv5LEALw_wcB&selectedpro

perty=248566&city=9395 
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แกรนด์ ดีลกัซ์ (Grand Deluxe Room)ขนาด32 ตร.ม. 
 หอ้งพกัท่ีสมบูรณ์แบบ ไม่วา่ท่านจะเดินทางเป็นคู่หรือพร้อมครอบครัว ห้องแกรนด์ ดีลกัซ์
ท่ีกวา้งขวางมาพร้อมเตียงคิงไซส์เด่ียวและส่ิงอาํนวยความสะดวกครบครันเพื่อรับประกนัความพึง
พอใจ และความสะดวกสบายของแขกผูเ้ขา้พกัทุกท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี3.6 Grand Deluxe Room 
ท่ีมา : https://www.agoda.com/th-

th/pages/agoda/default/DestinationSearchResult.aspx?device=c&network=g&adid=11356840296
9&rand=14870105888667530661&expid=&adpos=1t1&site_id=1410266&tag=73110d03-3db9-

b86d-4780-df44be79f421&prid=469373&gclid=Cj0KCQjwgMnYBRDRARIsANC2dfn_ 
4mPcZ5AIluSu3xpY9zi1kb2aiklbxOBftFdLH3XA1i1elWpr3bUaAv5LEALw_wcB&selectedpro

perty=248566&city=9395 
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ดิพลอเมท (Diplomat Room)ขนาด38 ตร.ม. 
 ห้องดิพลอแมท (Diplomat rooms) มาพร้อมกบัความสะดวกสบายสําหรับธุรกิจและการ
พกัผ่อน สมบูรณ์แบบดว้ยพื้นท่ีทาํงานท่ีกวา้งขวาง โต๊ะเขียนหนังสือ โซฟาและห้องนัง่เล่นแยก
สัดส่วนกวา้งขวางฟรีสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายในห้องพกั ท่ีจะช่วยให้การเดินทางการติดต่อ
ธุรกิจของท่านเป็นไปอยา่งราบร่ืนและสนุกสาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี3.7Diplomat Room 
ท่ีมา : https://www.agoda.com/th-

th/pages/agoda/default/DestinationSearchResult.aspx?device=c&network=g&adid=11356840296
9&rand=14870105888667530661&expid=&adpos=1t1&site_id=1410266&tag=73110d03-3db9-

b86d-4780-df44be79f421&prid=469373&gclid=Cj0KCQjwgMnYBRDRARIsANC2dfn_ 
4mPcZ5AIluSu3xpY9zi1kb2aiklbxOBftFdLH3XA1i1elWpr3bUaAv5LEALw_wcB&selectedpro

perty=248566&city=9395 
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ส่ิงอ านวยความสะดวกกจิกรรมและความบันเทงิ 
- Swimming pool 8 
- Swimming for 3 
- มุมเคร่ืองด่ืมขา้งสระวา่ยนํ้าชั้น 8 
- “Sala”สปา 
- ฟิตเนส 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี3.8Swimming  Pool 8 

ท่ีมา : https://www.agoda.com/th-
th/pages/agoda/default/DestinationSearchResult.aspx?device=c&network=g&adid=11356840296
9&rand=14870105888667530661&expid=&adpos=1t1&site_id=1410266&tag=73110d03-3db9-

b86d-4780-df44be79f421&prid=469373&gclid=Cj0KCQjwgMnYBRDRARIsANC2dfn_ 
4mPcZ5AIluSu3xpY9zi1kb2aiklbxOBftFdLH3XA1i1elWpr3bUaAv5LEALw_wcB&selectedpro

perty=248566&city=9395 
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รูปท่ี3.9 มุมเคร่ืองด่ืมขา้งสระวา่ยนํ้า 
ท่ีมา : https://www.agoda.com/th-

th/pages/agoda/default/DestinationSearchResult.aspx?device=c&network=g&adid=11356840296
9&rand=14870105888667530661&expid=&adpos=1t1&site_id=1410266&tag=73110d03-3db9-

b86d-4780-df44be79f421&prid=469373&gclid=Cj0KCQjwgMnYBRDRARIsANC2dfn_ 
4mPcZ5AIluSu3xpY9zi1kb2aiklbxOBftFdLH3XA1i1elWpr3bUaAv5LEALw_wcB&selectedpro

perty=248566&city=9395 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี3.10 สปา (Spa) 
ท่ีมา : https://www.agoda.com/th-

th/pages/agoda/default/DestinationSearchResult.aspx?device=c&network=g&adid=11356840296
9&rand=14870105888667530661&expid=&adpos=1t1&site_id=1410266&tag=73110d03-3db9-

b86d-4780-df44be79f421&prid=469373&gclid=Cj0KCQjwgMnYBRDRARIsANC2dfn_ 
4mPcZ5AIluSu3xpY9zi1kb2aiklbxOBftFdLH3XA1i1elWpr3bUaAv5LEALw_wcB&selectedpro

perty=248566&city=9395 
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รูปท่ี3.11 Gym 
ท่ีมา : https://www.agoda.com/th-

th/pages/agoda/default/DestinationSearchResult.aspx?device=c&network=g&adid=11356840296
9&rand=14870105888667530661&expid=&adpos=1t1&site_id=1410266&tag=73110d03-3db9-

b86d-4780-df44be79f421&prid=469373&gclid=Cj0KCQjwgMnYBRDRARIsANC2dfn_ 
4mPcZ5AIluSu3xpY9zi1kb2aiklbxOBftFdLH3XA1i1elWpr3bUaAv5LEALw_wcB&selectedpro

perty=248566&city=9395 
 
บริการอืน่ๆส าหรับผู้เข้าพกั 

- ตูนิ้รภยั 
- บริการซกัอบรีด และซกัแหง้ 
- เคร่ืองปรับอากาศภายในโรงแรม 
- พนกังานใหบ้ริการไดห้ลากหลายภาษา 
- แผงควบคุมส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในหอ้งพกัแบบทชัสกรีน(touch screen) 
- เมนูหมอนแบบต่างๆ 
- บริการอาํนวยความสะดวกตลอด 24 ชม.  
- บริการแผนกตอ้นรับส่วนหนา้ตลอด 24 ชม. 
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ห้องอาหารในโรงแรมนูโว ซิตี ้
ห้องอาหาร(Canal) 
ห้องอาหาร ระดบั 4ดาว ของโรงแรมNouvo cityขอแนะนาํอาหารนานาชาติ”ฮาลาล”ซ่ึงมี

ความหลากหลายเปิด 11.30-14.00 น.ในบรรยากาศริมแม่นํ้ า ตกแต่งสวยงามสีสันสดใสสวยงามใน
ส่วนของอาหาร จะแบ่งเป็นโซนๆ มีโซนอาหารไทย อาหารนานาชาติ มีความหลากหลาย ทั้ง
ก๋วยเต๋ียว ส้มตาํ นํ้าพริก ขนมจีน ไปจนถึงอาหารอินเดียดั้งเดิม เป็นสูตรของทางโรงแรม 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.12 หอ้งอาหาร(Canal) 
ท่ีมา : https://www.agoda.com/th-

th/pages/agoda/default/DestinationSearchResult.aspx?device=c&network=g&adid=11356840296
9&rand=14870105888667530661&expid=&adpos=1t1&site_id=1410266&tag=73110d03-3db9-

b86d-4780-df44be79f421&prid=469373&gclid=Cj0KCQjwgMnYBRDRARIsANC2dfn_ 
4mPcZ5AIluSu3xpY9zi1kb2aiklbxOBftFdLH3XA1i1elWpr3bUaAv5LEALw_wcB&selectedpro

perty=248566&city=9395 
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รูปท่ี 3.13หอ้งอาหาร(Canal) 
ท่ีมา : https://www.agoda.com/th-

th/pages/agoda/default/DestinationSearchResult.aspx?device=c&network=g&adid=11356840296
9&rand=14870105888667530661&expid=&adpos=1t1&site_id=1410266&tag=73110d03-3db9-

b86d-4780-df44be79f421&prid=469373&gclid=Cj0KCQjwgMnYBRDRARIsANC2dfn_ 
4mPcZ5AIluSu3xpY9zi1kb2aiklbxOBftFdLH3XA1i1elWpr3bUaAv5LEALw_wcB&selectedpro

perty=248566&city=9395 
 
เดอะ ซาร่า เรสเตอรองท์ (The Sara Restaurant) 
 ห้องอาหารตั้ งอยู่บริเวณล๊อบบ้ี ของโรงแรม ท่ีเน้นการตกแต่งแบบเรียบง่าย หรูหรา
สวยงาม ในสไตล์บูทีคโมเดิร์น ดว้ยโทนสีขาวดาํ ให้แสงสว่างท่ีพอดี ดว้ยกระจกบานใหญ่ นัง่ได้
แบบสบายๆ ทั้งสองโซนคือ ห้องปรับอากาศ และโอเพ่นแอร์บริเวณระเบียงมีทั้งม้ือเช้า ม้ือเท่ียง 
บริการอาหารแบบบุฟเฟ่ต์และอาลาคาร์ท ทั้งอาหารไทย ยุโรป และอินเดีย และรับจดังานเล้ียง 
ประชุมสัมมนา ท่ีรังสรรค์อาหารโดยเชฟไทยและต่างประเทศ อีกทั้งยงัได้รับรับโล่มาตรฐาน  
ร้านอาหารฮาลาล เพื่อการท่องเท่ียว จากกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาอีกดว้ย 
 หอ้งอาหารแห่งน้ียงัมีแบบอาคาร์ทหลากหลายรายการอาทิ ขา้วหมกแพะ, ขา้วหมกไก่, ตม้
ยาํกุง้ หากมาทานอาหารท่ีห้องอาหารแห่งน้ีส่ิงท่ีควรพลาดไม่ไดท่ี้ตอ้งมาล้ิมชิมรส คือ “ผดัไทยไข่
ห่อซาร่า” ดว้ยความอร่อยท่ีการันตีรางวลัชนะเลิศจากเวที SME ของการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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รูปท่ี 3.14 ผดัไทยไข่ห่อซาร่า(The Sara Restaurant) 

ท่ีมา: https://www.pptvhd36.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.15 The Sara Restaurant 
ท่ีมา : https://www.agoda.com/th-

th/pages/agoda/default/DestinationSearchResult.aspx?device=c&network=g&adid=11356840296
9&rand=14870105888667530661&expid=&adpos=1t1&site_id=1410266&tag=73110d03-3db9-

b86d-4780-df44be79f421&prid=469373&gclid=Cj0KCQjwgMnYBRDRARIsANC2dfn_ 
4mPcZ5AIluSu3xpY9zi1kb2aiklbxOBftFdLH3XA1i1elWpr3bUaAv5LEALw_wcB&selectedpro

perty=248566&city=9395 
 
 
 
 
 

 

https://www.pptvhd36.com/
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รูปท่ี 3.16The Sara Restaurant 

ท่ีมา:https://pantip.com/topic/34051254 
 

ท่ีสําคญัคือ โรงแรมน้ีการันตีคุณภาพดว้ย Certificate จากดูไบ เม่ือเดือนมกราคม 2017 ท่ี
ผ่านมา เพื่อรับรองว่าเป็น Halal Hotel แทจ้ริง ซ่ึงโรงแรมท่ีได้รับรองน้ีมีอยู่เพียงไม่ก่ีแห่งใน
ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.17ใบรับรองไดม้าตรฐานฮาลาล 
ท่ีมา:https://www.thairath.co.th/content/924478 
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อาหารฮาลาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.18 อาหารฮาลาล 
ท่ีมา : http://www.goodlifeupdate.com/28044/healthy-food/halalfood/ 

 
อาหารฮาลาล คือ อาหารท่ีไม่มีส่ิงตอ้งห้ามเจือปน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้ือสัตวน์ั้นจะตอ้ง

เป็นเน้ือฮาลาล และไม่เจือปนส่ิงฮะรอม (Haram) หรือส่ิงตอ้งห้ามบริโภค เช่น เหลา้ หรือไขมนัหมู 
เป็นตน้ เน้ือสัตว ์หรือ ผลิตภณัฑจ์ากสัตวท่ี์ฮาลาล จะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือสัตวน์ั้นผา่นการเชือดท่ีถูกตอ้ง
ตามแนวทางอิสลามดงัต่อไปน้ี 

1. ผูเ้ชือดเป็นมุสลิมท่ีเขา้ใจ และรู้วธีิการเชือดแบบอิสลามอยา่งแทจ้ริง 
2. สัตวท่ี์จะนาํมาเชือดจะตอ้งไม่เป็นสัตวต์อ้งหา้ม เช่น สุกร สัตวท่ี์ล่าหรือบริโภคสัตวอ่ื์นเป็น

อาหาร เช่น เสือ สุนขั สัตวปี์กท่ีล่าหรือบริโภคสัตวอ่ื์นเป็นอาหาร เช่น เหยี่ยว นกอินทรี 
สัตวเ์ล้ือยคลาน เช่น งู 

3. สัตวย์งัมีชีวติขณะทาํการเชือด 
4. การเชือดตอ้งเร่ิมตน้ ด้วยการเปล่งคาํว่า "บิสมิลลาฮฺ" อนัมีความหมายว่า ด้วยพระนาม

ของอลัลอฮฺ 
5. การเชือดโดยใช้มีดคมตดัเส้นเลือดใหญ่ หลอดลม หลอดอาหาร ท่ีลาํคอให้ขาดจากกัน 

เพื่อใหส้ัตวต์ายโดยไม่ทรมาน 
6. สัตวต์อ้งตายสนิทก่อนท่ีจะแล่เน้ือ หรือดาํเนินการใด ๆ ต่อไป 

 
 

 
 

http://www.goodlifeupdate.com/28044/healthy-food/halalfood/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%BA
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ห้องนานาสราญ (Nana Saran Meeting Room) 
ห้องนานาสราญ มีการแบ่งพื้นท่ีเป็นสัดส่วน ได้รับการจดัให้เหมาะสําหรับการประชุม

ต่างๆ และการจดัสัมมนาขนาดเล็ก หอ้งนานาสราญ มีส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีทนัสมยั เช่นเดียวกบั
หอ้งนานาภิรมย ์บอลรูม แต่ต่างดว้ยขนาดท่ีสามารถจดัสรรพื้นท่ีไดม้ากข้ึน เพื่อสร้างความรู้สึกท่ีดี
ร่วมกนัสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.19 หอ้งนานาสราญ (Nana Saran Meeting Room) 

ท่ีมา:https://www.sawadee.com. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี3.20 ทางไปหอ้งประชุมสมรรถนานา จุได ้180 คน 

ท่ีมา:https://www.thairath.co.th 
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3.3 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.21 นกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

ท่ีมา: ผูจ้ดัทาํ 
 

ช่ือ – นามสกุล    :อนญัญา  จนัทร์นุ่ม 
ตาํแหน่งท่ีไดรั้บมอบหมาย  : นกัศึกษาฝึกงาน (Trainee) 
แผนก    : (ฝ่ายบุคคล) 
ระยะเวลาปฏิบติังานสหกิจศึกษา : 8 มกราคม -30 เมษายน 2561 
 

งานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
- เตรียมเอกสารต่างๆเช่นเอกสารการเงินหรือเอกสารสัญญาท่ีตอ้งส่งให้ ผูจ้ดัการเซ็นทุกๆ

เชา้และป้ัมวนัท่ีใหถู้กตอ้ง 
-รับโทรศพัท ์
-จดัเรียงเอกสารขาด/ลามาสายของพนกังาน 
-เดินส่งเอกสาร 
-เบิกของใชภ้ายในแผนก เช่น กระดาษใชส้าํหรับพิมพ ์และปร้ินเอกสาร 
-จดัเก็บเอกสารขอ้มูลพนกังานเขา้แฟ้มใหถู้กตอ้ง ของแต่ละแผนก 
-พิมพเ์อกสารต่างๆของทางโรงแรมตามคาํสั่งพี่เล้ียง 
-ส่ง แฟกซ์ 
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การท างานในแต่ละวนัต่อไป  ดังนี้ 
          ในแต่ละวนัของแผนกฝ่ายบุคคลจะมีงานเอกสารเป็นจาํนวนมาก  เช่นเอกสารสัญญาต่างๆ
เอกสารการขาดลามาสาย เอกสารการคดัคนเขา้เอาคนออก  การประกาศรับสมคัรพนักงานคดักรอง
ผูส้มคังานเขา้ทาํงาน การอบรมปฐมนิเทศพนกังานใหม่  เอกสารดา้นเงินเดือนของพนกังานในแต่
ละเดือนและสวสัดิการของพนักงานประกันสังคม เอกสารของพนักงานต่างด้าวท่ีต้องไปข้ึน
ทะเบียนใหเ้ป็นคนงานท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายฯ 
 
3.4 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.22 พนกังานท่ีปรึกษา 

ท่ีมา: ผูจ้ดัทาํ 
 

ช่ือ – นามสกุล :คุณ ไลลา  ว ี
ตาํแหน่งงาน : ผูรั้กษาการแทนผูจ้ดัการ 
แผนก  : บุคคล 
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3.5ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
วนัท่ี 8 มกราคม 2561 ถึง วนัท่ี 30 เมษายน  2561 

 
ตารางท่ี3.1 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค.61 เม.ย.61 

ศึกษาปัญหาท่ีสนใจและวางแผนในการทาํโครงงาน     

กาํหนดหวัขอ้โครงงานและรวบรวมขอ้มูล     

ลงมือปฏิบติังาน     

จดัทาํเล่มโครงงาน     

ตรวจสอบและแกไ้ขโครงงาน     

นาํเสนอโครงงาน     

 
1. ศึกษาปัญหาท่ีสนใจและวางแผนในการทาํโครงงาน 
2. กาํหนดหวัขอ้ท่ีสนใจ รวบรวมขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต ปรึกษาพี่เล้ียง 
3. ลงมือปฏิบติังาน ตามแผนกาํหนดการ 
4. จดัทาํเล่มโครงงาน สร้างเคร่ืองมือแบบสอบถาม 
5. ตรวจสอบแกไ้ขโครงงาน 
6. สรุป รวบรวมขอ้มูล เพื่อนาํเสนอต่ออาจารย ์
 

3.6อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
ฮาร์ดแวร์ 
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2. เคร่ืองปร้ิน 
3. กลอ้งถ่ายภาพจากโทรศพัทมื์อถือ 
4. อุปกรณ์ในการทาํแบบสอบถาม 
ซอฟต์แวร์ 
1. โปรแกรม Microsoft Word 
2. โปรแกรมคาํนวณ PSPP 
3. Web Application/Google Form. 



บททที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
จากการสร้างโครงงาน“On-line  application for employment test at Nouvo city Hotel”

เป็นแบบทดสอบออนไลน์จิตวทิยา เพื่อวดัทศันคติหรือเจตคติการท างานผูท่ี้มาสมคัรงาน มีขั้นตอน
การสร้างโครงงานแบบทดสอบออนไลน์โดยใช ้Google Form ดงัน้ี 

 
4.1 การเตรียมวธีิสร้างแบบทดสอบ 

4.1.1 ส ารวจปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
จากการท่ีไดเ้ขา้ไปฏิบติังานท่ีโรงแรม Nouvo cityไดเ้ล็งเห็นวา่ในแต่ละวนัมีผูส้นใจสมคัร

งานจ านวนมาก  แต่บุคลากรในแผนกมีจ านวนจ ากดัและไม่มีเวลามากพอท่ีจะสามารถมาสัมภาษณ์
ทดสอบทศันคติหรือเจตคติ (Attitude) ผูส้มคัรงานไดต้ลอดเวลา  ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงคิดสร้างโครงงาน
แบบทดสอบพฒันากระบวนการคดัเลือกผา่น Google Form หน่ึงในบริการ Web  application สร้าง
แบบทดสอบออนไลน์ เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการรับพนักงานใหม่เขา้มาท างานและยงัช่วยลด
ค่าใช้จ่ายและประหยดัระยะเวลาในการสัมภาษณ์ทั้งผูท่ี้สัมภาษณ์และผูท่ี้รับสมคัรและสามารถ
คดัเลือกบุคลากรไดต้รงตามวตัถุประสงคท่ี์องคก์รตอ้งการ 

4.1.2 ศึกษากระบวนการสร้างแบบทดสอบทศันคติหรือเจตคติ 
4.1.3 ศึกษาการใชง้านของGoogle Form 
4.1.4 สร้างแบบทดสอบออนไลน์Google Form 
4.1.5 ให้พนกังานในแผนกบุคคลทดลองใช้แบบทดสอบออนไลน์วิเคราะห์ขอ้มูลจากการ

ทดลองใชง้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.1 แบบทดสอบ on-line  application for employment test at Nouvo city Hotel. 
ท่ีมา: ผูจ้ดัท า 
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Google Form   
Google Form เป็น Apps ในกลุ่มของ Google Drive ซ่ึงให้เราสามารถสร้างแบบฟอร์ม

ส าหรับกรอกขอ้มูลเช่น แบบประเมิน แบบสอบถาม ใบสมคัรงาน ฟอร์มส าหรับการเก็บขอ้มูล 
แบบทดสอบ ฯลฯ ส าหรับการตรวจขอ้สอบตอ้งเพิ่ม Add-on เพื่อใชใ้นการตรวจ ทั้งหมดท่ีวา่มา เรา
สามารถใช ้Google Form ในการสร้างส่วนรับขอ้มูลเอาไวใ้ชง้านไดเ้ลย นอกจากน้ี Google ยงัให้เรา
ใชง้านแบบฟรีๆ อีกดว้ย ในการน าไปประยุกตใ์ชใ้นการเรียนการสอนเช่น การสร้างแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนกัเรียน การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน การสร้างแบบสอบถาม
เพื่อเก็บขอ้มูลต่างๆ 

 
4.2 วธีิการสร้างแบบทดสอบ“On-line  application for employment test at Nouvo city Hotel” 

ให ้Login ดว้ย e-mail ของ Gmail โดยสามารถท าได ้2 วธีิ คือ เขา้ผา่น Google App และเขา้
ผา่นเวบ็ drive.google.com เพื่อการท างานบน Google Form การเขา้ Google Drive ผา่น Google 
App ไดต้ามขั้นตอน(ดงัรูปท่ี 4.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.2  Login ดว้ย e-mail ของ Gmail 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 
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Login เขา้สู่ Google Drive แลว้ให้คลิกท่ี “ไดรฟ์ของฉนั” แลว้ให้เลือก Google Form แลว้
จะไดฟ้อร์มพร้อมท่ีท างาน(ดงัรูปท่ี 4.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.3 การเขา้ใชง้าน Google Form 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 
 

ในหนา้ต่างฟอร์ม จะมีเคร่ืองมือให้เราปรับแต่งรูปแบบฟอร์มตามตอ้งการ เช่น ตั้งช่ือเร่ือง
การเปล่ียนธีม การเขียนหวัขอ้ค าถาม(Question Title) การเขียนค าอธิบายเพิ่มเติม (Help Text) (ดงั
รูปท่ี 4.4) 

แถบเคร่ืองมือต่างๆของการใชง้านสร้างแบบทดสอบ Google Form. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.4เคร่ืองมือต่างๆของการใชง้านGoogle Form 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 
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รูปท่ี 4.5 หนา้ฟอร์มและแถบเคร่ืองมือใชง้านในการสร้างแบบทดสอบ 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

 
ขั้นตอนท่ี 1.คลิกไปท่ีมุมบนซ้ายมือ แล้วพิมพช่ื์อแบบฟอร์ม“On-line application for 

employment test at Nouvo City Hotel.” เม่ือกรอกเสร็จให้คลิกท่ี “ตกลง“และหลงัจากนั้นกรอกช่ือ
แบบทดสอบ(ดงัรูป4.6-4.7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.6การตั้งช่ือฟอร์มและการตั้งช่ือแบบทดสอบ 
ท่ีมา: ผูจ้ดัท า  

 

2.ช่ือแบบทดสอบ 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี4.7 การกรอกหวัขอ้หลกัขอแบบทสอบ 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า  

 
ขั้นตอนท่ี 2.ตั้งค  าถามและก าหนดลกัษณะของค าตอบตามลกัษณะของค าตอบ โดยก าหนด

เป็นค าตอบสั้ นๆ สาเหตุ เพราะค าถามในส่วนหัวขอ้ท่ีให้ผูท้ดสอบตอบนั้นเป็นค าถามเดียวจึง
ก าหนดรูปแบบเป็นค าตอบสั้นๆ (ดงัรูป 4.8) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
รูปท่ี 4.8 แสดงการตั้งค  าถามและก าหนดค าตอบ 

ท่ีมา: ผูจ้ดัท า 
 

 

1.ตั้งค  าถาม 

2.ก าหนดลกัษณะ

ค าตอบ 
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ขั้นตอนท่ี 3. ส่วนการก าหนดค าตอบ แบบหลายตัวเลือก นั้นจะใชใ้นค าถามท่ีมีค าตอบให้
เลือกเป็นขอ้ เช่น ก). ข).ค). หรือ 1)2) 3) โดยให้ผูต้อบนั้นเลือกค าตอบท่ีคิดวา่ถูกตอ้งท่ีสุด  (ดงัรูป 
4.9และ4.10) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.9  การก าหนดค าตอบแบบหลายตวัเลือก 
ท่ีมา: ผูจ้ดัท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.10  การก าหนดค าตอบแบบหลายตวัเลือก 
ท่ีมา: ผูจ้ดัท า 
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ขั้นตอนท่ี 5.ในหน้าของการออกแบบ จะสังเกตเห็นเคร่ืองหมาย*สีแดงปรากฏอยู่หลัง
หวัขอ้ค าถามเพื่อใหผู้ก้รอกไดท้ราบวา่เป็นค าถามท่ีตอ้งการค าตอบ(ดงัรูป4.11) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 4.11*เคร่ืองหมายตอ้งการค าตอบ 

ท่ีมา: ผูจ้ดัท า 
 

ขั้นตอนท่ี 6. เม่ือท าการตั้งค  าถามท่ีตอ้งการเรียบร้อยแลว้หลงัจากนั้นเราจะตอ้งเขา้ไปตั้งค่า
ของแบบทดสอบ  โดยไปท่ีเคร่ืองหมาย การตั้งค่า(ดงัรูป 4.12) 
 
 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.12 เมนูการตั้งค่า 
ท่ีมา: ผูจ้ดัท า 
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ขั้นตอนท่ี 7. จากนั้นใหไ้ปก าหนดการน าเสนอ >เลือกแสดงความคืบหนา้ >แลว้บนัทึก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.13  การตั้งค่า 
ท่ีมา: จดัท า 

 

เม่ือท าการตั้งค่าครบถว้นแลว้เราสามารถเก็บขอ้มูลผูเ้ขา้ท าแบบทดสอบไวใ้น สเปรตชีต
(Spreadsheet) แบบทดสอบน้ีเป็นแบบทดสอบเชิงจิตวิทยาผูส้ร้างค าถามและค าตอบแบบทดสอบ
คือ  Jane Sherrod Rogerโดยอาศยัขอ้มูลจากการวิจยัเป็นขอ้สอบแนวจิตวิทยาวดัทศันคติ ค าตอบ
ของทุกข้อจึงไม่มีข้อท่ีผิด เพียงแต่คะแนนของแต่ละค าตอบนั้นจะแตกต่างกันเราจึงต้องสร้าง 
สเปรตชีต(Spreadsheet) เพิ่มข้ึนมาอีกหนา้เพื่อสรุปคะแนนของผูเ้ขา้ท าแบบทดสอบของแต่ละคน 

ขั้นตอนท่ี 8. โดยการเขา้ไปท่ี หน้าการตอบกลบั >เลือก สเปรตชีต(Spreadsheet) (ดงัรูป
4.14 และ4.15) 
 
 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 4.14  การสร้างสเปรตชีตในการเก็บคะแนนผูท้  าแบบทดสอบ 

ท่ีมา :ผูจ้ดัท า 
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ขั้นตอนท่ี 9. เม่ือเราคลิกเขา้มาท่ี สเปรตชีต(Spreadsheet) จะปรากฏหนา้ต่างเพื่อท าการ
สร้างโดยก าหนดใหส้ร้างสเปรตชีต(Spreadsheet) ใหม่(ดงัรูป 4.15) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี  4.15 การสร้างสเปรตชีต(Spreadsheet) ใหม่เพื่อเก็บขอ้มูลผูท้  าแบบทดสอบ 

ท่ีมา :ผูจ้ดัท า 
 

สเปรตชีต(Spreadsheet) จะเป็นท่ีเก็บขอ้มูลของผูท่ี้เขา้มาท าแบบทดสอบทั้งหมด รวมถึง
ค าตอบท่ีผูท้  าแบบทดสอบตอบในแต่ละขอ้ในสเปรตชีต(Spreadsheet) น้ีจะแสดงค่าทั้งหมดท่ีผูท้  า
แบบทดสอบไดก้รอกขอ้มูลลงไป เช่น เวลาในการท าแบบทดสอบ  ช่ือ-นามสกุล  อายุ ค  าถาม และ
ค าตอบท่ีผูท้  าแบบทดสอบเลือก(ดงัรูป 4.16) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.16  สเปรตชีต(Spreadsheet) แสดงการเก็บขอ้มูลในแบบทดสอบ 
ท่ีมา:ผูจ้ดัท า 
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ขั้นตอนท่ี 10. การสร้างสเปรตชีต(Spreadsheet) เก็บคะแนนด้วยการใช้ฟังก์ชั่น IFS 
ฟังก์ชั่น IFS จะตรวจสอบว่าขอ้มูลนั้นๆตรงตามเง่ือนไขตั้งแต่หน่ึงขอ้ข้ึนไป และส่งกลบัค่าท่ี
สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขท่ีเป็นจริง(True)เง่ือนไขฟังกช์ัน่ IFS สามารถเปล่ียนแปลงค าสั่ง IF ซ้อนหลาย
ขั้นได ้และอ่านไดง่้ายเม่ือมีเง่ือนไขหลายขอ้ 
สูตรไวยากรณ์ทีไ่ม่ซับซ้อน 

=IFS([บางอย่างเป็น True1,Value if True1, [บางอย่างเป็น True2, Value if 
True2],…[บางอยา่งเป็น True127, Value if True127])   

จากนั้นก าหนดฟังกช์ัน่ท่ีจะใชใ้นการหาค่าคะแนนจากค าตอบ  โดยใช ้   =IFS (ดงัรูป 4.17) 
 
 

 

 

 

 

 

รูปท่ี4.17 การสรุปคะแนนโดยใชฟั้งกช์ัน่สูตรIFS 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

 
ขั้นตอนท่ี 11. วิธีหาคะแนนรวมเน่ืองจากเราตอ้งการให้คะแนนผูท้  าแบบทดสอบ  ซ่ึงจะ

แสดงอยูใ่นชีต(sheet) การตอบแบบทดสอบออนไลน์เราจึงตอ้งผูกล้ิงค(์Link)กบัเซลท่ีเราตอ้งการ
ก าหนดค่า  โดยการ =IFsตามด้วยคอลมั(Cloum)ท่ีตอ้งการผูกล้ิงค์(Link)โดยการไปคลิงท่ีเซลล์
(Cell)ในคอลมั(Cloum)นั้นๆ(ดงัรูป4.18) 
 
 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.18  สเปรตชีต(Spreadsheet) คะแนนของผูท้  าแบบทดสอบ 
ท่ีมา :ผูจ้ดัท า 
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ลกัษณะเกณฑ์ในการให้คะแนนของค าตอบ  เป็นมาตราส่วนการประมาณค่าของ (Rating 
Scale)ชนิด 3 ระดบั  ดงัน้ี 6 = มาก 4  =  ปานกลาง 2   =  นอ้ยสีน ้ าเงิน=มาก  สีแดง =ปานกลางและ
สีส้ม = นอ้ย 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.19  แผนภูมิค่าเฉล่ียของคะแนน 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

 
ขั้นตอนท่ี 12. การใส่คะแนนค าตอบ คือ=IFS('การตอบแบบสอบถามออนไลน์ "A:A=" 

เพียงเฉพาะในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเท่านั้น,6, การตอบแบบสอบถามออนไลน์ "A:A= "โดยเฉล่ีย
ปีละ 5-7 วนั",4, "การตอบแบบสอบถามออนไลน์ "A:A= โดยเฉล่ีย 2-3 เดือนต่อปี",2,"การตอบ
แบบสอบถามออนไลน์ "A:A=" ,) (ดงัรูป4.20) 
 
 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.20  การหาค่าคะแนน 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 
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 ขั้นตอนท่ี 13.ใส่สูตรรวมคะแนนผ่านและไม่ผ่าน IFS จะท าการรวมคะแนนท่ีผูท้  า
แบบทดสอบทั้งหมดมาให้ในช่องคะแนนรวมโดยจะแยกเป็นของแต่ละบุคคล คือ=Ifs(w6<79,“ไม่
ผา่น”,w6>=80, “ผา่น”true,” ”)  ผูท้  าแบบทดสอบคนท่ี6ไม่ผ่าน เกณฑ์คะแนนผา่น80ไม่ผ่าน79=
คะแนนรวมเตม็120แต่ผูท้ดสอบท าคะแนนไดแ้ค่ 76คะแนนไม่ผา่นการทดสอบ(ดงัรูปท่ี 4.21) 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.21 สูตรการรวมคะแนนคดัเลือกผา่น และไม่ผา่น 

ท่ีมา :ผูจ้ดัท า 
 
สูตรการวเิคราะห์ข้อมูล:  

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลขั้นต้นสถิติแบบบรรยายได้แก่ ค่าร้อยล่ะ (Frequency) ค่าเฉล่ีย 
(Mean)เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)ดงัน้ี  

 
การหาค่าร้อยล่ะ(Frequency) 
 

 
 

รูปท่ี 4.22  การหาค่าร้อยละ 
ท่ีมา: https://doctemple.wordpress.com 
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หาค่าเฉลีย่(Mean) 

 
 

รูปท่ี 4.23  การหาค่าเฉล่ีย 
ท่ีมา: https://doctemple.wordpress.com 

 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard  Deviation) 
 

 
รูปท่ี 4.24  ค่าเบ่ียงเบน 

ท่ีมา: https://doctemple.wordpress.com 
 

เกณฑ์ในการให้คะแนนตัวแปร 
 มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)  ซ่ึงก าหนดระดบัค่าคะแนน
แบ่งเป็น 3ระดบั และ5 ระดบั ดงัน้ี 

ระดบัค่าของคะแนนค าตอบแบบทดสอบจิตวิทยาของ  Jane Sherrod Rogerโดยอาศยั
ขอ้มูลจากการวจิยัอา้งอิง 
ดงันั้น เกณฑก์ารแปลผลคะแนนค าตอบ ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย  2.34 – 3.00  หมายถึง  6 คะแนน ซ่ึงคือ =  คะแนนมาก  
คะแนนเฉล่ีย 1.68 – 2.33   หมายถึง   4 คะแนน ซ่ึงคือ =  คะแนนปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.67   หมายถึง   2 คะแนน ซ่ึงคือ = คะแนนนอ้ย  
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4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการจดัท าโครงงาน“On-line application for employment test at Nouvo city Hotel” 

เพื่อท่ีจะใชป้ระโยชน์ในการทดสอบทศันคติหรือเจตคติต่อการท างานของผูส้มคัรงานและยงัพฒันา
กระบวนการคดัเลือกให้ทนัสมนัสมบูรณ์แบบมากยิ่งข้ึนเพื่อช่วยแกปั้ญหาบุคคลากรในโรงแรมไม่
เพียงพอต่อการสัมภาษณ์การคดัเลือกพนกังานใหม่และช่วยให้ผูส้มคัรไม่เสียเวลาและโอกาสลดค่า
ใช่จ่ายในการเดินทางทั้งหมดน้ีเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงแรมNouvo city โดยมีการเก็บ
แบบสอบถามเพื่อวดัผลความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานแบบทดสอบ“On-line application for 
employment test at Nouvo city Hotel” จากพนกังานต าแหน่งหัวหนา้แผนกและรักษาการแทน 
ภายในโรงแรมจ านวน 20 ชุดโดยสามารถสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลไดด้งัน้ี 

4.3.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกต าแหน่งงาน 
 

ต าแหน่งงาน จ านวน(คน) ร้อยละ 
หวัหนา้แผนก 11 55 
รักษาการแทนหวัหนา้แผนก 9 45 
อ่ืนๆโปรดระบุ…… - - 

รวม 20 100 
  

จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นต าแหน่งงานหวัหนา้แผนกมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 55 และต าแหน่งงานรักษาการแทนหัวแผนก คิดเป็นร้อยละ 45 ของผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด จ านวน 20 คน 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามแผนกงาน 
 

แผนกงาน จ านวน ร้อยละ 
แผนกF&B 4 20.00 
แผนก House keeping 4 20.00 
แผนก Engineering 0 0.0 
แผนก Human Resources (HR) 3 15.00 
แผนก Sale & Marketing 1 5.00 
แผนก Spa & Fitness 2 10.00 
แผนก Bakery 3 15.00 

แผนก Finance & Accounting 0 0.0 
แผนก Front Office 3 15.00 

รวม 20 100 

 
จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 20 คน แผนกF&Bและแผนก 

House keeping มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 20.00 รองลงมา แผนก Human Resources (HR) คิดเป็น
ร้อยละ 15.00 แผนก Bakery คิดเป็นร้อยละ 15.00 แผนก Front Office คิดเป็นร้อยละ 15.00 แผนก 
Spa & Fitness คิดเป็นร้อยละ 10.00 แผนก Sale & Marketing คิดเป็นร้อยละ 5.00 
 
 4.3.2 ความพึงพอใจต่อในการทดลองใชแ้บบทดสอบออนไลน์ On-line application  for  
employment  test at Nouvo  city  Hotel ของกลุ่มโดยมีเกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจดัระดบั
คะแนนเฉล่ียต่อความพึงพอใจเป็นช่วงคะแนนดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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 ตารางท่ี 4.3 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของพนักงานโรงแรมNouvo cityในการทดลองใช้
แบบทดสอบออนไลน์  “on-line  application  for  employment  test at Nouvo  city  Hotel” ของ
กลุ่มตวัอยา่ง  ซ่ึงสามารถแจกแจงรายละเอียดเป็นตารางไดด้งัต่อไปน้ี 
 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย 
ค่ า เ บ่ี ย ง เบน
มาตรฐาน 

ระดบัความพึงพอใจ 

On-line application ใชง้านง่ายไม่ซบัซอ้น 4.40 0.68 พึงพอใจมาก 
แบบทดอบ on-line  applicationสามารถ
ทดสอบทศันคติผูส้มคัร 

4.21 0.64 พึงพอใจมาก 

ช่วยลดระยะเวลาในการสัมภาษณ์งาน 4.25 0.64 พึงพอใจมาก 
ลดการใชท้รัพยากร เช่น กระดาษ 4.05 0.76 พึงพอใจมาก 
ความเหมาะสมของค าถามในแบบทดสอบ 4.25 0.55 พึงพอใจมาก 
มีคู่มือน าวธีิการใชง้านon-line application 3.90 0.55 พึงพอใจมาก 
สามารถจดัสรรเวลาในการสัมภาษณ์งาน 4.25 0.72 พึงพอใจมาก 
On-line  applicationสามารถด าเนินงาน
สัมภาษณ์งานนอกสถานท่ีราบร่ืน 

4.35 0.81 พึงพอใจมาก 

การตอบสนองระบบมีประสิทธิภาพ 
( Application Google form) 

4.00 0.65 พึงพอใจมาก 

 
จากตารางท่ี 4.3 สามารถอธิบายไดว้า่ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของพนกังานโรงแรม Nouvo 

cityในการทดลองใชแ้บบทดสอบ“On-line  application  for  employment  test at Nouvo  city  
Hotel” มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากโดยเรียงตามล าดบัความพึงพอใจดงัน้ี 

1. On-line application ใช้งานง่ายไม่ซบัซ้อนมีค่าเฉล่ีย 4.40 อยู่ในความพึงพอใจระดบั
มาก 

2. On-line  application สามารถด าเนินงานสัมภาษณ์งานนอกสถานท่ีราบร่ืนมีค่าเฉล่ีย 
4.35 

3. ช่วยลดระยะเวลาในการสัมภาษณ์งานมีค่าเฉล่ีย 4.25  
4. ความเหมาะสมของค าถามในแบบทดสอบมีค่าเฉล่ีย 4.25 
5. สารถจดัสรรเวลาในการสัมภาษณ์งานมีค่าเฉล่ีย 4.25 
6. แบบทดอบ on-line  application สามารถทดสอบทศันคติผูส้มคัร  มีค่าเฉล่ีย 4.21 
7. ลดการใชท้รัพยากร เช่น กระดาษมีค่าเฉล่ีย 4.05 
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8. การตอบสนองระบบมีประสิทธิภาพ( Application Google form)มีค่าเฉล่ีย 4.00  
9. มีคู่มือน าวธีิการใชง้านon-line applicationมีค่าเฉล่ีย 3.90 
จากผลของแบบสอบถามการทดลองใช้แบบทดสอบออนไลน์อยูใ่นเกณฑ์ความพึงพอใจ

ในระดบัมาก ซ่ึงสามารถวดัทศันคติผูม้าขอสัมภาษณ์งานไดด้า้นระบบการใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน
และสามารถด าเนินงานสัมภาษณ์และคดัเลือกนอกสถานท่ีราบร่ืนดีซ่ึงสอดคลอ้ง ท่ีผูจ้ดัท าไดก้ล่าว
ไว ้
4.4 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
 จากแบบทดสอบให้พฒันาด้านค าถามจิตวิทยาให้ยากและซับซ้อนกว่าน้ีเพื่อให้ผูท้  า
แบบทดสอบนั้นไดแ้สดงทศันคติดา้นการท างานของตนเองออกมาว่าคุณมีทศันคติหรือ ศกัยภาพ
ภาพความรู้ความสามารถดา้นการท างานดีแค่ไหนเพื่อให้ง่ายต่อการตดัสินใจคดัเลือกผูส้มคัรงาน
เขา้มาท างานร่วมกบัองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 



 
 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผล 
 จากการท่ีผูจ้ดัท าได้โครงงานไดเ้ขา้ไปปฏิบติังานสหกิจ ท่ี โรงแรมNouvo city ในแผนก  

บุคลไดท้ราบถึงวิธีการปฏิบติังานภายในโรงแรมและเห็นความส าคญัในปัญหาดา้นต่างๆท่ีพบใน
ขณะท่ีปฏิบติังาน เช่น บุคลากรรับสมคัรพนกังานไม่เพียงพอ บางท่ีหัวหน้าแผนกหรือผูท่ี้เป็นคน
ทดสอบ สัมภาษณ์อาจติดภาละกิจงานนอกสถานท่ีและไม่ไดอ้ยู่ภายในโรงแรมจึงท าให้บุคลากร
ท่ีมาสมคัรงาน หรือทดสอบวดัคุณภาพนั้นเสียทั้งเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทาง จึงท าให้ผูจ้ดัท า
เห็นถึงปัญหาและเกิดความคิดริเร่ิมสร้างโครงงานน้ีเพื่อมาปรับปรุงพฒันาการคดัเลือกพนกังานให้
ดียิ่งข้ึน ผูจ้ดัท าโครงงานจึงจดัสร้างกระบวนการในการสัมภาษณ์ทางออนไลน์ซ่ึงประกอบด้วย 
แบบทดสอบทางจิตวิทยา Google Form หรือเรียก On-line application employment test at Nouvo 
city Hotel. วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันากระบวนการคดัเลือกพนกังาน เพื่อลดระยะเวลาในการคดัเลือก
พนักงานให้มีความรวดเร็วและทนัสมยัสมบูรณ์แบบมากยิ่งข้ึนและไม่ให้เสียโอกาสในการรับ
พนกังานใหม่ไดเ้ขา้มาท างานอยา่งมีประสิทธิภาพตรงตามท่ีองคก์รตอ้ง 

ดังนั้ น โครงงานท่ีจดัท าข้ึนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและพฒันากระบวนการคดัเลือก
พนกังาน    ใหก้บัการด าเนินงานส่วนหนา้และหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดา้นการสัมภาษณ์งาน
และการคดัเลือกผูท่ี้เข้ามาสมคัรงานงาน เพื่อเป็นแนวทางในการน าไปประยุกต์ ใช้ได้จริงใน         
อานาคต ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการสร้างแบบทดสอบ On-line application employment test at 
Nouvo city Hotel เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการคดัเลือกพนกังานให้มีความรวดเร็วทนัสมยัวดั
ประสิทธิภาพความรู้ความสามารถภาพดา้นการท างานของผูส้มคัรและง่ายต่อการตดัสินใจคดัเลือก
ผูส้มคัรงานเขา้มาท างานร่วมกบัองคก์รตรงตามวตัถุประสงคท่ี์องคก์รตอ้งการจากการท าโครงงาน
สรุปผลได้ว่าแบบทดสอบออนไลน์บรรลุตรงตามเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจระดบัมาก
โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียตามประเด็นความพึงพอใจดงัน้ี 

พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นต าแหน่งงานหวัหนา้แผนกมากท่ีสุด รองลงมาต าแหน่งงาน
รักษาการแทนหวัแผนก และผูต้อบแบบสอบถามตามแผนกF&B แผนก House keeping มากท่ีสุด 
รองลงมา แผนก Human Resources (HR) แผนก Bakery  แผนก Front Office แผนก Spa & Fitness 
แผนก Sale & Marketing  แผนก Engineering  แผนก Finance & Accounting ของผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 20 คน 
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5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาท่ีพบในการท าโครงงาน 
  ในการท าโครงงานมกัจะประสบปัญหาในเร่ืองของด้านการสร้างแบบทดสอบ 

Google Form เน่ืองจากผูจ้ดัท ายงัไม่มีความรู้และขอ้มูลในการสร้าง Google Form ข้ึนมา และยงัมี
ปัญหาในดา้นค าถามของตวัแบบทดสอบ ท่ียงัขาดขอ้มูลขอค าถามเพราะเป็นค าถามดา้นทศันคติ
การท างาน 

 
5.2 สรุปผลจากการปฏิบัติสหกจิศึกษา 

จากการท่ีไดป้ฏิบติัในโครงงานสหกิจศึกษาเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์  ตั้งแต่วนัท่ี 8 เดือน 
มกราคม ถึง 30 เมษายน  2561 ท่ี โรงแรมNouo city แผนกบุคล ท่ีผ่านมาท าให้ผูจ้ดัท ารู้จกัการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและไดป้ระสบการณ์ในการท างานใหม่ๆ เขา้ใจถึงขอ้ดีในการปฏิบติังานรวมถึง
พบเจอปัญหา  และสามารถหาข้อเสนอแนะเพื่อปรับกระบวนการและแกไ้ขปัญหาในท างานไดดี้
ยิ่งข้ึน และยงัไดรู้้จกัการฝึกมานะความอดทน รวมถึงรู้จกักฎระเบียบในการท างาน การปฏิบติังาน
และการปรับตวัใหเ้ขา้กบัผูร่้วมงานไดเ้ป็นอยา่งดี 

5.2.1 ประโยชน์ของการปฏิบติัสหกิจศึกษา 
  5.2.1.1 ได้ฝึกฝนเรียนรู้จากการท างานจริง ฝึกทกัษะความรู้ความสามารถของ

ตนเองต่อการท างานจริง 
              5.2.1.2 เรียนรู้เทคนิคในการท างานจากพนกังานท่ีปรึกษา สามารถเพิ่มทกัษะ
ใหก้บังานท่ีไดรั้บมอบหมายมีความรวดเร็ว 
              5.2.1.3 ฝึกความอดทนต่อสภาวะกดดนั ฝึกความตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ
ต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
             5.2.1.4 สามารถหาวิธีแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดดี้มากข้ึน เม่ืออยูใ่นสภาวะกดดนั
คบัขนั 

5.2.2 ปัญหาท่ีพบ  
  ในขณะท่ีปฏิบติังาน จะมีแฟ้มเอกสารประวติัพนักงานหรือขอ้มูลของทางองคก์ร 

มากมาย ซ่ึงผูจ้ดัท านั้นยงัขาดความช านาญในการหาคน้หาขอ้มูลเวลาท่ีพนกังานท่ีปรึกษาสั่งงาน 
และในแต่ละวนัจะมีพนกังานแต่ละแผนกมาขอใบลา หรือ มาส่งใบลาและทุกๆวนัจะบุคคลกรใหม่
มาขอสัมภาษณ์งานโทรมาสอบถามขอ้มูลงานท่ีเปิดรับสมคัร หรือ ทดสอบวดัคุณภาพในการท างาน 
เป็นจ านวนมากจึงท าให้เกิดความผิดพลาด ล่าชา้ เน่ืองจากแผนกบุคคลมีพนกังานน้อยไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบติังาน 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 
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   เน่ืองจากพนกังานฝ่ายบุคคลมีจ านวนไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบติังานจึงควรสรรหา
พนักงานใหม่เพิ่มท่ีมีความรู้ความสามารถโดยตรงเก่ียวกบั แผนกบุคคล เพื่อการปฏิบติังานท่ีมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนและตรงตามเป้าหมายท่ีองคก์รตอ้งการ 
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ภาพการฝึกงานสหกจิศึกษาและกจิกรรมที่ร่วมกบัทางโรงแรม 
งานปีใหม่ Nouvo city Hotel Staff  Party 
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ปฏิบติังานตรวจสุขภาพประจ าปีของทางโรงแรม Nouvo city Hotel 
 

 
 
 
 

งานปีใหม่ Nouvo city Hotel Staff  Party 
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งานปีใหม่ Nouvo city Hotel Staff  Party 
 

 
 
 

งานปีใหม่ Nouvo city Hotel Staff  Party 
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งานปีใหม่ Nouvo city Hotel Staff  Party 
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามและใบงาน 
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ภาคผนวก ค 

 ผลการสัมภาษณ์ของพนักงานทีป่รึกษา 
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ภาคผนวก ง 

บทความวชิาการ 
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ภาคผนวก จ 

โปสเตอร์ 
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ภาคผนวก ฉ 

ประวตัิผู้จัดท า 

 



ประวตัิผู้จัดท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสันกัศึกษา   : 5604400178 
ช่ือ-นามสกุล   : นางสาว อนญัญา  จนัทร์นุ่ม 
ท่ีอยู ่    : 267 /ม.6 ถนนเพรชเกษม  แขวงบางแค  เขตหลกัสอง  

  กรุงเทพมหานคร 10160 
เบอร์โทรศพัท์   : 091-209-9906 
E-mail         : anayajannum@hotmail.com 
การศึกษาตอนปลาย   : ปวช 3 วทิยาลยัสายประสิทธ์ิ  สาขาการตลาด 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี : มหาวทิยาลยัสยาม  สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
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