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บทคดัย่อ  
การจดัท าโครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง “ การ์ดตอ้นรับอิเลก็ทรอนิกส์ตามเทศกาล ” (Festival 

Electronic Welcome Card) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการท าการ์ดตอ้นรับตามเทศกาล ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความประทบัใจให้แก่ลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการในโรงแรม และเพื่อช่วย
ประหยดัตน้ทุนในการจดัพิมพก์าร์ดตอ้นรับ ขณะปฏิบติังานสหกิจศึกษาไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญั
ในการสร้างความประทบัใจให้แก่ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการในโรงแรม พบว่าในการให้ขอ้มูลลูกคา้
ผา่นระบบดิจิทลั สามารถพฒันาเพิ่มการ์ดตอ้นรับอิเลก็ทรอนิกส์ตามเทศกาลต่างๆของประเทศไทย
รวมถึงเทศกาลสากล หรือการ์ดตอ้นรับในวาระพิเศษใหก้บัลูกคา้ เช่น การ์ดอวยพร การ์ดวนัเกิด ซ่ึง
สามารถช่วยในการเสริมสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ได้มากข้ึน ในการจดัท าการ์ดตอ้นรับ
อิเล็กทรอนิกส์ตามเทศกาล เป็นการจดัท าการ์ดในรูปแบบดิจิทลั ลูกคา้สามารถสแกนผ่านคิวอาร์
โคด้เพื่อเขา้ชมการ์ดไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

เม่ือไดอ้อกแบบการ์ดเสร็จแลว้ ไดใ้หพ้นกังานในโรงแรมไดช้มการ์ดท่ีออกแบบจ านวน 30 
คน และตอบแบบสอบถามประเมิณความพึงพอใจในผลงานน้ี พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจต่อการ์ดตอ้นรับอิเล็กทรอนิกส์ตามเทศกาล โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.32 หากพิจารณารายดา้นพบวา่มีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ มีการเขา้ถึงท่ีง่ายและสะดวกต่อการใช้
งาน โดยมีค่าเฉล่ีย 4.57 รองลงมาคือ ได้สอดแทรกวฒันธรรมประเพณีไทยให้เป็นท่ีรู้จักแก่
นกัท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ีย 4.47 รองลงมาคือ เป็นช่องทางในการอพัเดตข่าวสาร โปรโมชัน่ดีๆให้กบั
ลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 4.43 รองลงมาคือ สร้างความประทบัใจใหก้บัผูพ้บเห็น มีค่าเฉล่ีย 4.30 รองลงมาคือ 
เป็นช่องทางในการประชาสัมพนัธ์โรงแรมอีกหน่ึงช่องทาง มีค่าเฉล่ีย 4.23 และมีสีสันสวยงามและ
น่าสนใจ มีค่าเฉล่ีย 3.93  
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Abstract 
The cooperative education project on "Festival Electronic Welcome Card" is to prepare 

and review the making of festive greeting cards in electronic form to impress customers who utilize 
services in the hotel and to assist with lowering costs of printing welcome cards. While working on 
cooperative education, there was realized the importance of creating an impression on hotel's 
customers by providing customer information through digital systems which could be adapted & 
developed a electronic greeting cards for various festivals in Thailand, including international 
festivals and/or personalized greeting cards on special occasions for customers, such as greeting 
cards & birthday cards which would support to increase customer satisfaction. For the creation of 
electronic greeting cards in digital format according to the occasion, Customers can scan through 
the QR code to access the card conveniently and quickly. 
 On completion of the electronic greeting card design, a review was conducted by a team 
of 30 hotel staff members who responded to a survey assessing their satisfaction with the work. It 
was found that the respondents were satisfied with the electronic greeting cards according to the 
festival. Overall, it was at the highest level, with an average of 4.32. If considering each aspect, it 
was found that the highest satisfaction was having easy access and ease of use, with an average of 
4.57, followed by inserting Thai culture and traditions to be known to tourists, with an average of 
4.47, followed by had a channel to update news. Good promotion for customers with an average of 
4.43, followed by impressing the audience with an average of 4.30, followed by the additional 
method to promote the hotel with an average of 4.23. Last but not least, colorful and interesting 
with an average of 3.93. 
Keywords: card, electronic, festival Approved by 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 จากการท่ีผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังานสหกิจศึกษาในแผนกตอ้นรับส่วนหนา้ ในส่วนงานเจา้หนา้ท่ี
อ านวยความสะดวกและคอยช่วยเหลือลูกคา้ในโรงแรม ของโรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตนั กรุงเทพฯ 
โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการให้การตอ้นรับ การดูแลสัมภาระ การให้ขอ้มูลแก่ลูกคา้ อาทิเช่น 
ขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวในกรุงเทพฯ เส้นทางการเดินทางไปยงัจุดหมายต่างๆ และรวมถึงการให้
ความช่วยเหลือในการจองร้านอาหาร หรือการใช้บริการร้านคา้ต่างๆตามความตอ้งการของลูกคา้ 
จากการสังเกตุการณ์ในระหว่างการท างาน พบว่าทางโรงแรมได้มีการจัดท าข้อมูลการ
ประชาสัมพนัธ์และคู่มือค าแนะน าต่างๆส าหรับลูกคา้ในระหวา่งเขา้พกั ในรูปแบบขอ้มูลดิจิทลัโดย
ลูกคา้สามารถสแกนคิวอาร์โคด้ เพื่อเขา้ไปดูรายละเอียดต่างๆได ้อาทิเช่น รายละเอียดราคาห้องพกั
ประเภทต่างๆ ขอ้มูลส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีให้บริการภายในบริเวณโรงแรม และขอ้มูลส าหรับ
สมาชิกระดบัวไีอพีในการนดัหมายการใชบ้ริการพิเศษ นอกจากการอ านวยความสะดวกท่ีไดก้ล่าว
มานั้น ผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัในการสร้างความประทบัใจให้แก่ลูกคา้ทุกท่านท่ีเขา้มาใช้
บริการโรงแรม และพบวา่ในการให้ขอ้มูลลูกคา้ผา่นระบบดิจิทลั สามารถพฒันาเพิ่มการ์ดตอ้นรับ
อิเล็กทรอนิกส์ตามเทศกาลต่างๆของประเทศไทยรวมถึงเทศกาลสากล หรือการ์ดตอ้นรับในวาระ
พิเศษให้กับลูกคา้ เช่น การ์ดอวยพรวนัเกิด การ์ดแสดงความยินดีในการฉลองวนัครบรอบ ซ่ึง
สามารถช่วยในการเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากข้ึน ในการจดัท า Festival E-
Welcome Card เป็นการจดัท าการ์ดในรูปแบบดิจิทลั ซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบธีมท่ี
หลากหลายไปตามเทศกาลต่างๆ และเป็นการประหยดัตน้ทุนในการจดัท า ซ่ึงลูกคา้สามารถสแกน
ผา่นคิวอาร์โคด้ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว  
  ดว้ยเหตุน้ีผูจ้ดัท าจึงไดน้ าท่ีมาของโครงงานดงักล่าวขา้งตน้ น าไปปรึกษากบัพนักงานท่ี
ปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อจดัท าโครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง “การ์ดตอ้นรับอิเล็กทรอนิกส์ตาม
เทศกาล” (Festival Electronic Welcome Card)  
 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน    
 1.2.1 เพื่อศึกษาการท าการ์ดตอ้นรับตามเทศกาล ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 1.2.2 เพื่อสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการในโรงแรม 
1.2.3 เพื่อช่วยประหยดัตน้ทุนในการจดัพิมพก์าร์ดตอ้นรับ 
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
 1.3.1 ขอบเขตดา้นสถานท่ี 
          โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตนั กรุงเทพฯ 
 1.3.2 ขอบเขตดา้นเวลา 
          เร่ิมด าเนินการจดัท าตั้งแต่วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2565 ถึงวนัท่ี 2 กนัยายน 2565   

1.3.3 ขอบเขตดา้นกลุ่มตวัอยา่ง 
          การเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตวัอย่าง ใช้วิธีรวบรวมขอ้มูลจากพนักงานแผนก
ตอ้นรับส่วนหนา้ การขายและการตลาด การเงินและการบญัชี ทรัพยากรบุคคล และแผนกแม่บา้น 
โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตนั กรุงเทพฯ จากการตอบแบบสอบถามประเมิณความพึงพอใจท่ีมีต่อ 
การ์ดตอ้นรับอิเล็กทรอนิกส์ตามเทศกาล จ านวน 30 คน  

1.3.4 ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
         คน้ควา้และเก็บขอ้มูล มีการศึกษาเอกสาร สอบถามพนักงานและมีการสังเกตการ

ปฏิบติังานของแผนกตอ้นรับส่วนหนา้ ในส่วนงานเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกและคอยช่วยเหลือ
ลูกคา้ในโรงแรม โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตนั กรุงเทพฯ 

 
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 ผูจ้ดัท าสามารถท าการ์ดตอ้นรับอิเล็กทรอนิกส์ตามเทศกาล หรือวาระพิเศษต่างๆได ้
1.4.2 การ์ดตอ้นรับอิเล็กทรอนิกส์ตามเทศกาล สามารถสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้ท่ี

เขา้มาใชบ้ริการ แสดงถึงความใส่ใจในการใหบ้ริการของสถานประกอบการต่อลูกคา้ผูเ้ขา้พกั 
1.4.3 โรงแรมสามารถลดตน้ทุนการจดัท าการ์ดตอ้นรับในรูปแบบกระดาษ 



 
 

 

บทที ่2 

รายละเอยีดการปฏบิัติงานในสถานประกอบการ 
 

2.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 

รูปที ่2.1 สัญลกัษณ์ของโรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตนั กรุงเทพฯ 
                       ทีม่า : https://www.facebook.com/Hiltonbangkok/ 
 

ช่ือสถานประกอบการ  : โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตนั กรุงเทพฯ 
ทีต่ั้งสถานประกอบการ  :  เลขท่ี 123 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตน้ไทร เขตคลองสาน 
       กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10600 
โทรศัพท์   :   02 442 2000     
อเีมล    :   bkkhi.informations@hilton.com    
เวบ็ไซต์   :   www.bangkok.hilton.com 
เฟซบุ๊ก    :   https://www.facebook.com/Hiltonbangkok/ 
 

 
รูปที่ 2.2 แผนที่โรงแรม Millennium Hilton Bangkok  

http://www.localizationworld.com/lwban2014/TaxitoMillennium.pdf 
 

https://www.facebook.com/Hiltonbangkok/
https://www.facebook.com/Hiltonbangkok/
http://www.localizationworld.com/lwban2014/TaxitoMillennium.pdf
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2.2 ประวตัิและความเป็นมาเกีย่วกบัสถานประกอบการ 
  ฮิลตนัก่อตั้งข้ึนคร้ังแรกโดย คอนราดเอน็ โดยก่อตั้งโรงแรมฮิลตนัท่ีเท็กซสั สหรัฐอเมริกา 
ในปีพ.ศ. 2462 และเป็นโรงแรมท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งรวดเร็ว ในฐานะผูน้ าดา้นธุรกิจบริการใน
คร่ึงศตวรรษแรก ฮิลตนั ไดข้ยายตวัอยา่งรวดเร็วทัว่สหรัฐอเมริกา และเร่ิมพฒันาไปยงัต่างประเทศ
ในตน้ปีพ.ศ. 2492 อิลตนัไดเ้ปิดโรงแรม แคริบฮิลตนัท่ีเปอร์โตริโก ปัจจุบนัฮิลตนัมีโรงแรมในเครือ
กว่า 80 ประเทศทัว่โลก ทั้งในแอฟริกา ตะวนัออกกลาง เอเชียแปซิฟิก ยุโรป อเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต ้

โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตนั กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมขนาด 32 ชั้น มีห้องพกั 543 ห้อง ห้อง
ประชุม 10 ห้อง ห้องอาหาร 7 ห้อง โดยรูปแบบตกแต่งภายใตค้อนเซ็ปท ์New Generation เน้น
ความสดใสแตกต่างจากโรงแรมในย่านเดียวกนัท่ีส่วนใหญ่จะเน้นความเป็นไทยเป็นหลกั ซ่ึงเปิด
ให้บริการในวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ 2549 ซ่ึงนายเฟรเดริก ลูครอง ผูจ้ดัการทัว่ไป กล่าวว่าโรงแรมมิ
ลเลนเนียม ฮิลตนั กรุงเทพฯ นั้นไดถู้กวางต าแหน่งให้เป็นโรงแรมระดบั 5 ดาวเทียบเท่าโรงแรม
แชงกีล่า วดัจากทั้งจ  านวนห้องพกัและราคาห้องพกั ซ่ึงในปีแรกน้ีคาดวา่จะมีอตัราเขา้พกัไม่ต ่ากวา่ 
50 % ส าหรับในส่วนของแผนการตลาดนั้นในปีน้ีโรงแรมตั้งงบไว ้25 ลา้นบาทในการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์โรงแรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะฮ่องกง สิงคโปร์ รวมไปถึง
เครือข่ายของฮิลตนัทัว่โลกอีกดว้ย 

โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตนั กรุงเทพฯ (Millennium Hilton Bangkok) เป็นสไตล์ร่วมสมยั 
ตั้ งอยู่ ในย่านวฒันธรรมของกรุงเทพฯ และถัดจากแม่น ้ าเจ้าพระยาซ่ึงเป็นแม่น ้ าสายหลักของ
ประเทศไทย เลาะเลียบไปตามริมฝ่ังแม่น ้ าเป็นพระบรมมหาราชวงั วดัอรุณราชวราราม และตลาด
กลางคืน Asiatique ชั้นบนสุดของโรงแรมเป็นเลานจท์รงกลมส าหรับชมวิว เผยให้เห็นทศันียภาพ
อนังดงามของเมืองและ แม่น ้ า พื้นท่ีจดัแสดง เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสนับสนุนด้านเทคโนโลยี และจุด 
บริการอินเทอร์เน็ต บริการดา้นสันทนาการ ไดแ้ก่ สปา ซ่ึงมีห้องซาวน่า ห้องสตีม อ่างสปา และ
ยงัคง มีทรีทเมนทท่ี์หลากหลายทั้งร่างกาย ใบหนา้ ท าเล็บมือและเล็บเทา้ วารีบ าบดั และนวดบ าบดั
ดว้ยน ้ ามนั หอมระเหย และทรีทเมนทแ์บบคู่ โรงแรมมีฟิตเนส 24 ชัว่โมง เฮลธ์คลบั คลาสพิลาทิส 
ภายในบริเวณ โรงแรม และพื้นท่ีสระวา่ยน ้าธีมชายหาดพร้อมเตียงอาบแดดบนผืนทราย ศูนยก์ารคา้
ท่ีอยูติ่ดกนัมีตู ้เอทีเอ็ม ร้านเคร่ืองแต่งกาย ร้านตดัเส้ือผา้ และร้านขายอญัมณี มี WiFi ให้บริการฟรี
ในพื้นท่ีส่วนกลาง ทุกจุด มีบริการคอนเซียร์จ, ความช่วยเหลือด้านทวัร์/ตัว๋ และท่ีฝากกระเป๋า 
โรงแรมมีท่ีจอดรถบริการฟรี 
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2.3 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์ และ การให้บริการขององค์กร 
 โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตนั กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมขนาด 32 ชั้น มีจ านวนห้องจดัเล้ียงและ
ประชุม 17 หอ้ง หอ้งอาหาร 7 หอ้ง หอ้งพกัรวมทั้งส้ิน 543 หอ้ง 
 2.3.1 ห้องพกั 
 ภายในโรงแรมมีห้องพกั ทั้งหมด 534 ห้อง ทุกห้องจะมองเห็นวิวแม่น ้ าเจา้พระยา ห้องดี
ลกัซ์ ริเวอร์ววิ 368 หอ้ง หอ้งแฟมิล่ี ริเวอร์วิว 16 ห้อง ห้องเอ็กเซ็คคูทีฟ ริเวอร์วิว 76 ห้อง ห้องสวีท 
73 ห้อง ทุกห้องจะตกแต่งอย่างหรูหราพร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกคุณภาพสูง มีการตกแต่ง
ออกแบบท่ีร่วมสมยั ห้องสวีทรอยลัจะมีพื้นท่ีกวา้งขวางและสะดวกสบายยิ่งข้ึน และส าหรับสิทธิ
พิเศษของห้องพกัเอ็กเซ็คคูทีฟ ห้องสวีท และพาโนรามิกสวีท มีห้องเอ็กเซ็คคูทีฟเลานจ ์ให้บริการ
ฟรีท่ีชั้น 31 มี ใหบ้ริการอาหารเชา้และเคร่ืองด่ืมฟรี ตวัอยา่งหอ้ง ดงัน้ี 
  ห้องดีลักซ์ (Deluxe Room) ห้องดีลกัซ์ (Deluxe King) และ (Deluxe Twin) ถูก
ออกแบบใหท้นัสมยัสามารถมองเห็นทิวทศัน์ริมแม่น ้าเจา้พระยา มีห้องน ้ าและเตียงนอนท่ีออกแบบ
อยา่งสวยหรู พร้อมทั้งประดบัตกแต่งดว้ยตน้ไมข้นาดเล็กเพื่อเพิ่ม 
บรรยากาศความสดช่ืน 
 

 
รูปที่ 2.3 หอ้งดีลกัซ์ (Deluxe Room) 
ทีม่า : https://www.hiltonhotels.com 
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ห้องเอ็กเซ็คคูทีฟ (Executive Room) มีพื้นท่ีส าหรับท างาน มีห้องน ้ าท่ีออกแบบ
ได้อย่างหรูหรา ซ่ึงภายในห้องน ้ ามีอ่างอาบน ้ าแบบจากุซซ่ี (Jacuzzi) ฝักบวัแบบพิเศษ (Rain 
Shower) และมีบริการอาหารเชา้แบบบุฟเฟต ์เคร่ืองด่ืมค็อกเทลในตอนเยน็ มีบริการเคร่ืองด่ืมและ
อาหารวา่งตลอดทั้งวนัท่ีชั้นเอก็เซ็คคูทีฟ ชั้น 31 ของโรงแรม 

 

                  
รูปที่ 2.4 หอ้งเอก็เซ็คคูทีฟ (Executive Room) 

ทีม่า : https://www.hiltonhotels.com 
 
  ห้องเอ็กเซ็คคูทีฟสวีท (Executive Suite) อยูท่ี่ชั้น 31 ของโรงแรม ภายในห้องพกั
มีพื้นท่ีกวา้งขวางส าหรับนัง่ท างาน ห้องน ้ าออกแบบสวยหรูแบบเปิดทิวทศัน์ริมแม่น ้ าเจา้พระยา มี
บริการอาหารเชา้แบบบุฟเฟต ์คอ็กเทลในตอนเยน็ มีบริการเคร่ืองด่ืมและอาหารวา่งตลอดทั้งวนั  
 

 
รูปที่ 2.5 หอ้งเอก็เซ็คคูทีฟสวีท (Executive Suite) 

ทีม่า : https://www.hiltonhotels.com 
 

https://www.hiltonhotels.com/
https://www.hiltonhotels.com/
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  ห้องรอยัล สวีท (Royal Suite) ภายในห้องพกัมีพื้นท่ีกวา้งขวาง มองเห็นทิวทศัน์
แม่น ้ าเจ้าพระยา มีห้องน ้ าท่ีตกแต่งแบบสวยหรู มีพื้นท่ีนั่งเล่นและพื้นท่ีส าหรับท างาน มีพื้นท่ี
ส าหรับรับประทานอาหาร มีหอ้งอบไอน ้าและชุดโฮมเทียเตอร์ 

 
รูปที่ 2.6 หอ้งรอยลั สวที (Royal Suite) 
ทีม่า : https://www.hiltonhotels.com 

 
  ห้องเอ็กเซ็คคูทีฟพลัส สวีท (Executive Plus Suites) มีพื้นท่ีกวา้งขวาง มองเห็น
ทิวทศัน์แม่น ้ าเจา้พระยา มีพื้นท่ีนัง่เล่น มี 2 ห้องน ้ า และมีบริการอาหารเชา้แบบบุฟเฟต์ เคร่ืองด่ืม
คอ็กเทลในตอนเยน็ มีบริการเคร่ืองด่ืมและอาหารวา่งตลอดทั้ง 

 
รูปที่ 2.7 หอ้งเอก็เซ็คคูทีฟพลสั สวที (Executive Plus Suites)  

ทีม่า : https://www.hiltonhotels.com 
 
 
 
 
 

https://www.hiltonhotels.com/
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 ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในหอ้งพกั (Guest Room Facilities) มีดงัน้ี 
  1. เคร่ืองปรับอากาศ (Air conditioning) 
  2. เคร่ืองเป่าผม (Hair dryer) 
  3. ตูเ้ยน็ (mini bar) 
  4. โทรทศัน์ (Satellite television) 
  5. โทรศพัท์คู่สายตรง (Dual line direct-dial telephone with data port & 
voicemail) 
  6. วทิย ุ- นาฬิกาปลุก (Alarm radio) 
  7. ตูนิ้รภยัส่วนตวั (Personal safe) 
  8. บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด ์(Broadband internet access) 
  9. ชาและกาแฟ (Facilities for freshly brewed tea & coffee) 
  10. ฝักบวัแบบถือ ใชก้บัอ่างอาบน ้า (Hand-held shower with shower & bathtub) 

2.3.2 การบริการห้องอาหาร   
ภายในโรงแรมมีบริการหอ้งอาหาร มีหอ้งอาหารนานาชาติ เช่น จีน ญ่ีปุ่น ไทยและสากล มี

การบริการทั้งเชา้ กลางวนั เยน็และค ่า หอ้งอาหารภายในโรงแรมนั้นมีทั้งหมด 7 หอ้ง ดงัน้ี 
 ห้องอาหาร Flow เป็นห้องอาหารสไตล์อินเตอร์บุฟเฟต ์ซ่ึงมีทั้งอาหารไทย ญ่ีปุ่น 

อิตาเลียนและซีฟู้ ด จุดเด่นของหอ้งอาหาร คือ ระหวา่งการรับประทานอาหารท่านสามารถด่ืมด ่าไป
กบับรรยากาศริมฝ่ังแม่น ้าเจา้พระยา หอ้งอาหารสามารถรองรับลูกคา้ได ้300 คน เปิดให้บริการอยูท่ี่
ชั้น Lobby ของโรงแรม เปิดใหบ้ริการตามเวลา ดงัน้ี  

 - บุฟเฟตอ์าหารเชา้ เปิดใหบ้ริการตั้งแต่เวลา 06.00 – 11.00 น.  
 - บุฟเฟตอ์าหารกลางวนั เปิดใหบ้ริการตั้งแต่เวลา 11.00 – 14.30 น. 
 - บุฟเฟตอ์าหารเยน็ เปิดใหบ้ริการตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.00 น. 
 - A la carte ใหบ้ริการตลอด 24 ชม. 

 
รูปที่ 2.8 หอ้งอาหาร Flow 
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ทีม่า : https://www.facebook.com/flowmillenniumhiltonbkk 
   ห้องอาหาร Yuan เป็นอาหารจีนรสเลิศ สามารถเพลิดเพลินกบับุฟเฟตต่ิ์มซ าม้ือ
กลางวนัได้ทุกวนั ครัวออกแบบให้มีลกัษณะเปิดโล่งโดยเชฟผูม้ากประสบการณ์ น ารสชาติแท้
ดั้งเดิมของจีนกบัไทยมาผสมผสานเป็นอาหารจีนรสเลิศ ห้องอาหารสามารถรองรับลูกคา้ได ้250 
คน เปิดใหบ้ริการอยูท่ี่ชั้น 2 ของโรงแรม เปิดใหบ้ริการตามเวลา ดงัน้ี 
  - อาหารกลางวนั เปิดใหบ้ริการตั้งแต่เวลา 11.30 – 14.30 น.  
  - อาหารเยน็ เปิดใหบ้ริการตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.30 น. 

         
รูปที่ 2.9 หอ้งอาหาร Yuan 

             ทีม่า   : https://www.eatigo.com 
 

 ห้องอาหาร Prime   เป็นห้องอาหารร่วมสมยั เปิดให้บริการเฉพาะม้ือค ่า 
ห้องอาหารสามารถมองเห็นแม่น ้ าเจา้พระยา เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.00 น. รองรับ
ลูกคา้ได ้72 คน เปิดใหบ้ริการอยูท่ี่ชั้น 3 ของโรงแรม 

 

 
รูปที่ 2.10 หอ้งอาหาร Prime 

            ทีม่า  :  https://www.hiltonhotels.com 

https://www.facebook.com/flowmillenniumhiltonbkk
https://www.eatigo.com/
https://www.eatigo.com/
https://www.hiltonhotels.com/
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 ห้องอาหาร Executive Lounge เป็นหอ้งส าหรับแขกท่ีพกัระดบัวีไอพี มีอาหารเชา้ 

กลางวนัและเย็น สามารถรองรับลูกค้าได้ 130 คน ให้บริการอยู่ท่ีชั้น 31 ของโรงแรม โดยเปิด
ใหบ้ริการตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. 

 

 
รูปที่ 2.11 หอ้งอาหาร Executive Lounge 

     ทีม่า   : https://www.hiltonhotels.com 
 
  ห้องอาหารทรีซิกตี้  ช้ันดาดฟ้า  (Three Sixty Rooftop Bar)  ตั้งอยู่ชั้น  32  ของ
โรงแรม มองเห็นวิว 360 องศา  เนน้ให้บริการเคร่ืองด่ืม  รองรับแขกได ้250 - 300 คน  เปิดให้บริการ
ตั้งแต่เวลา 17.00 – 01.00 น. 
 

           
            รูปที่ 2.12 หอ้งอาหารทรีซิกต้ี (Three Sixty Rooftop Bar) 

     ทีม่า   : https://www.hiltonhotels.com 
 

https://www.hiltonhotels.com/
https://www.hiltonhotels.com/
https://www.hiltonhotels.com/
https://www.hiltonhotels.com/
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  เดอะแลนเทร์ิน (The Lantern Coffee & Bakery Shop)  ตกแต่งในโทนเขียวอ่อน 
มีให้เลือกพกัผ่อนทั้งด้านในและด้านนอก  เลือกสั่งเคร่ืองด่ืมในแบบท่ีช่ืนชอบ  เช่น  ชา  กาแฟ 
ช็อกโกแลตร้อน และนมสดท่ีเสิร์ฟพร้อมช็อกโกแลตบอล  เพลิดเพลินกับโชว์ผดัไอศกรีม  ท่ี
สามารถเลือกทอ็ปป้ิงไดต้ามตอ้งการซ่ึงเป็นเมนูเด่นของร้าน พร้อมรับลมเยน็ๆ ริมแม่น ้าเจา้พระยา 
 

          
        รูปที่ 2.13 เดอะแลนเทิร์น (The Lantern Coffee & Bakery Shop)  

     ทีม่า   : https://www.hiltonhotels.com 
 
 2.3.3 ห้องจัดเลีย้งและจัดประชุม 
  ห้อง  Grand ballroom อยูช่ั้น  2 ของโรงแรม  รองรับแขกได ้ 700  ท่าน  สามารถจดั
งานประชุมและงานเล้ียงต่างๆ การตกแต่งประดบัดว้ยโคมไฟขนาดใหญ่รูปหยดน ้ าตา  ผนงับุดว้ยผา้
ไหมไทยมีความงามเป็นเอกลกัษณ์  และยงัเป็นระบบท่ีช่วยป้องกนัเสียงไดเ้ป็นอย่างดีเพื่อให้การ
ประชุมนั้นมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 

            
รูปที่ 2.14 หอ้ง Grand ballroom 

 ทีม่า   : https://www.hiltonhotels.com 

https://www.hiltonhotels.com/
https://www.hiltonhotels.com/
https://www.hiltonhotels.com/
https://www.hiltonhotels.com/
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  ห้อง  Thonburi Ballroom  อยู่ชั้น  M ของโรงแรม  สามารถจดังานประชุม  งาน
แต่งงาน งานเปิดตวัผลิตภณัฑสิ์นคา้ใหม่ รวมทั้งงานเล้ียงต่างๆ 
 

              
           รูปที่ 2.15 หอ้ง Thonburi Ballroom 
          ทีม่า   : https://www.hiltonhotels.com 

 
 Hilton Meeting ตั้งอยูช่ั้น 30 ของโรงแรม มีหอ้งประชุม 10 หอ้ง  มีช่ือเรียกตามช่ือ

แม่น ้ า  ไดแ้ก่  Amazon,  Yangtze, Ganges, Danube, Thames, Nile, Seine, Mekong, Mississippi และ 
Chao Phraya สามารถมองเห็นวิวกรุงเทพฯ  มีบริการอินเทอร์เน็ต  ส่งแฟกซ์  ส่งพสัดุ  ส าหรับแขกท่ี
เขา้พกั  

 

           
        รูปที่ 2.16 Hilton Meeting 

      ทีม่า   : https://www.hiltonhotels.com 
 

https://www.hiltonhotels.com/
https://www.hiltonhotels.com/
https://www.hiltonhotels.com/
https://www.hiltonhotels.com/
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2.4 ส่ิงอ านวยความสะดวกอืน่ๆ 
 2.4.1 Health Club ตั้งอยูบ่นชั้น 4 ของโรงแรม เปิดให้บริการ 24 ชัว่โมง มีโปรแกรมเรียน
โยคะ ฟิลาทีส ฝึกสอนโดยผูเ้ช่ียวชาญ มีอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั มีห้องแอโรบิก ห้องซาวน่าไวบ้ริการ
มากมาย  

      
  รูปที่ 2.17 Health Club 

 ทีม่า   : https://www.hiltonhotels.com 
 

 2.4.2 สระว่ายน ้า (The Beach) ตั้งอยูบ่นชั้น 4 ของโรงแรม ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีสระวา่ยน ้ า
แบบอินฟินิต้ี ให้ความรู้สึกกลมกลืนต่อเน่ืองกับแม่น ้ าเจ้าพระยา พร้อมด้วยหาดทรายสีขาว 
เปรียบเสมือนโอเอซีสแห่งการผอ่นคลายใจกลางกรุง เปิดใหบ้ริการตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. 

          
        รูปที่ 2.18 สระวา่ยน ้า (The Beach) 

        ทีม่า : http://ibreak2travel.com/2021/10/29/review 
 

https://www.hiltonhotels.com/
https://www.hiltonhotels.com/
http://ibreak2travel.com/2021/10/29/review
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 2.4.3 เอโพเรีย สปา (Eforea Spa) ตั้งอยูช่ั้น 2 ของโรงแรม สปาแห่งน้ีมีพื้นท่ีบริการและส่ิง
อ านวยความสะดวกทั้งภายในและนอกอาคาร เพลิดเพลินกับบ่อน ้ าวนหรือเลือกการบ าบัดท่ี
ใหบ้ริการดว้ยการนวด บริการเก่ียวกบัผวิหนา้และทั้งร่างกาย เปิดใหบ้ริการเวลา 10.00 – 21.00 น.  
 

        
       รูปที่ 2.19 เอโพเรีย สปา (Eforea Spa) 

      ทีม่า : www.gowabi.com/th 
 
2.5 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานองค์กร 
 

Concierge & Bell Organization Chart 

 
รูปที่ 2.20 Concierge & Bell Organization Chart 

ทีม่า : https://www.hiltonhotels.com 
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2.6 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 
รูปที ่2.21  นกัศึกษาสหกิจศึกษา นายไชโย ไอเนส 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
 
ช่ือผู้ปฏิบัติงาน    : นายไชโย ไอเนส 
แผนก / ส่วนงาน   : เจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกและคอยช่วยเหลือลูกคา้ใน     
       โรงแรม (Concierge) 
ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  : ระหวา่งวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2565 ถึงวนัท่ี 2 กนัยายน 2565   
เวลาปฏิบัติงาน    : 07.00-17.00 น. 

  09.00-19.00 น. 
หน้าทีท่ีไ่ด้รับมอบหมายในการปฏิบัติงาน   

- ใหข้อ้มูลทัว่ไปกบัลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ 
- รับโทรศพัทแ์ละส่ือสารกบัลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการ และประสานงานกบัพนกังานในโรงแรม 
- จองร้านอาหาร จองเรือ Dinner Cruise เรือหางยาวเเละ Taxi Boat ใหแ้ก่ลูกคา้ 
- จองทวัร์ บริการและกิจกรรมต่างๆใหก้บัลูกคา้ท่ีพกัภายในโรงแรม  
- จองรถ Taxi เรียกใชบ้ริการรถ Taxi ใหแ้ก่ลูกคา้  
- ช่วยยกสัมภาระและขนส่งกระเป๋า อ านวยความสะดวกในการรับส่งลูกคา้ข้ึนรถ 
- ตอ้นรับลูกคา้ผูท่ี้มาใชบ้ริการหนา้แผนกตอ้นรับ 
- แนะน าบริการ แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวและสถานท่ีท่ีลูกคา้ตอ้งการจะไปใชบ้ริการ 
- ท าความเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้และเสนอทางแกไ้ขปัญหา ไม่วา่จะเป็นกิจกรรม 

หรือส่ิงอ านวยความสะดวกสบายภายในโรงแรม 
- หาขอ้มูลเพื่อจดัอีเวน้ทห์รือกิจกรรม รถรับส่ง และท าแผนการท่องเท่ียวระยะสั้น 
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2.7 ช่ือและต าแหน่งงานพนักงานทีป่รึกษา 

 

รูปที ่2.22 พนกังานท่ีปรึกษา 
ทีม่า : Concierge 

 
ช่ือพนักงานทีป่รึกษา                     : นางสาวเจกิตา แสงสายแกว้ 
ต าแหน่งงาน                                  :  เจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกและคอยช่วยเหลือลูกคา้ใน     
                                                         โรงแรม (Concierge) 
โทรศัพท์                                        :  02 442 2000 
อเีมล                                              :  Jekita_s13@hotmail.com 
 
2.8 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกจิศึกษา  
 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในโรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตนั กรุงเทพฯ เร่ิมมาปฏิบติังานตั้งแต่
วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2565 ถึงวนัท่ี 2 กนัยายน 2565 เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ภายใน 1 วนัท างาน 
10 ชัว่โมง รวมเวลาพกั เวลาเขา้งานมี 2 รอบ เวลา 07.00-17.00 น. / 09.00-19.00 น.ซ่ึงจะปฏิบติังาน 
5 วนัต่อสัปดาห์ วนัหยดุ 2 วนัต่อสัปดาห์ ข้ึนอยูก่บัสถานประกอบการก าหนด 
 
2.9 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

ขั้นตอนในการด าเนินงาน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขออนุมติัหวัขอ้ของโครงงาน      
รวบรวมขอ้มูล เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง      

ออกแบบและสร้างผลงานตามหวัขอ้โครงงาน      
ท าแบบสอบถามและแจกเพื่อท าการประเมินความพึงพอใจ      
เขียนโครงงานและแกไ้ขใหถู้กตอ้งสมบูรณ์แบบ      

ส่งโครงงานใหท่ี้ปรึกษาตรวจสอบและน าเสนอโครงงาน      
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2.10 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
2.10.1 ผลทีไ่ด้รับจากการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

    1. ไดเ้รียนรู้งานหลายๆดา้น 
           2. ไดฝึ้กการใชภ้าษาและการใชถ้อ้ยค าและประโยคท่ีเหมาะสม 

    3. ไดรั้บความรู้ใหมๆ และประสบการณ์ในการท างานจริง 
    4. ไดเ้พิ่มทกัษะการเรียนรู้ระบบการท างานจริงๆ 
    5. สามารถน าประสบการณ์จากการปฏิบติังานไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัได ้

           6. ฝึกใหมี้ความรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
    7. ไดเ้รียนรู้การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  

           8. ฝึกฝนใหเ้ป็นคนท่ีมีความรับผดิชอบต่อภาระหนา้ท่ีและท าใหส้ าเร็จ 
    9. ไดพ้ฒันาบุคลิกภาพ สร้างเสริมการมีบุคลิกภาพท่ีดี และการวางตวัท่ีเหมาะสม 

           10. สร้างเสริมลกัษณะนิสัยใหเ้ป็นคนตรงต่อเวลาและมีระเบียบวนิยัมากยิง่ข้ึน 
2.10.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

               1. บอกทางแก่ลูกคา้ผิด เน่ืองจากในช่วงการฝึกงานวนัแรกๆยงัจ าสถานท่ีต่างๆยงั
ไม่ได ้และโรงแรมมีขนาดใหญ่มีหลากหลายสถานท่ีใหบ้ริการเป็นจ านวนมาก 
                  2. ปัญหาในเร่ืองการใหบ้ริการกบัลูกคา้ท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ ช่วงแรกของการ
ฝึกงาน ลูกคา้จะไดรั้บความช่วยเหลือไม่ทัว่ถึง  
               3. บางวนัลูกค้ามาใช้บริการเป็นจ านวนมาก ท าให้ส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการขาดตก
บกพร่องไปบา้ง 
 
2.11 ข้อเสนอแนะ  
   1. ผูจ้ดัท าเป็นคงอยู่น่ิงๆไม่ค่อยได้ ตอ้งหาอะไรท าตลอดเวลา จึงต้องพฒันา
บุคลิกภาพใหเ้ป็นคนน่ิงและใจเยน็เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและใหมี้ความน่าเช่ือถือ 
    2. เน่ืองจากผูจ้ดัท าส่ือสารและใช้ภาษาไทยไม่เก่ง จึงพฒันาในเร่ืองการส่ือสาร
ภาษาไทย เพราะบางคร้ังจะใชค้  าและประโยคท่ีไม่เหมาะสมในการส่ือสารกบัลูกคา้ 
   3. ในการปฏติังานในสถานการณ์จริงจะตอ้งท างานร่วมกบัผูค้นมากมาย จึงตอ้งฝึก
ทกัษะและพฒันาในเร่ืองการท างานเป็นทีม ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 



 

 

บทที ่3 
การทบทวนวรรณกรรมและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
โครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง การ์ดตอ้นรับอิเล็กทรอนิกส์ตามเทศกาล (Festival Electronic 

Welcome Card) ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสาร วรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา  ดงัน้ี 

3.1 การ์ดอเิลก็ทรอนิกส์ (E-Card) 
3.2 ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
3.3 เทคโนโลยกีารส่ือสาร 
3.4 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

  

รูปที่ 3.1 ตวัอยา่ง E-Card  
ทีม่า : http://nannatcha.blogspot.com/2012/12/blog-post_7.html 

 
3.1 การ์ดอเิลก็ทรอนิกส์ (E-Card) 
  Mindphp (2560) กล่าววา่ E-Card หรือ Electronic Card หมายถึง บตัรอวยพร หรือ บตัร
ทกัทายในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ ซ่ึงในปัจจุบนัมีเวบ็ไซตเ์ป็นจ านวนมากทั้งไทยและต่างประเทศ ท่ี
ให้บริการส่ง E-Card ในวาระหรือเทศกาลต่างๆ ท่ีแสนสะดวกสบาย ซ่ึงมีทั้งแบบท่ีเสียค่าใช้จ่าย
และไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย มีการ์ดแบบต่าง ๆ ใหเ้ลือกมากมายหลายแบบ แต่ละแบบจะบรรจุขอ้ความ 
ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวและเสียงเพลง ท่ีผูส่้งสามารถเลือกตกแต่งไดเ้องตามท่ีตอ้งการ 
 E-Card จะคลา้ยกบัโปสการ์ดหรือบตัรอวยพรท่ีมีความแตกต่างหลกัเป็นวา่มนัถูกสร้างข้ึน
โดยใชส่ื้อดิจิตอลแทนกระดาษหรือวสัดุอ่ืนๆ แบบดั้งเดิม E-Card ท าใชไ้ดโ้ดยส านกัพิมพม์กัจะอยู่
บนอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ท่ีสามารถส่งไปยงัผูรั้บผ่านทางอีเมล นอกจากน้ียงัถือว่าเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมมากกว่าการ์ดกระดาษทัว่ไป ธุรกิจบตัรอิเล็กทรอนิกส์ถือว่าเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
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เน่ืองจากโดยทัว่ไปแลว้คาร์บอนฟุตพร้ินทจ์ะต ่ากวา่มากเม่ือเทียบกบับริษทับตัรกระดาษ เน่ืองจาก
ไม่ไดใ้ชก้ระดาษในผลิตภณัฑข์ั้นสุดทา้ย 
       การสร้างการ์ดบนเวบ็ไดรั้บการพฒันาให้มีความคิดสร้างสรรคม์ากข้ึน ผูใ้ชส้ามารถสร้าง
การ์ดอวยพรออนไลน์โดยเลือกพื้นหลงั ลากและวางรูปภาพ แอนิเมชัน่และเขียนขอ้ความท่ีดูเหมือน
ลายมือ E-Card อาจมีวิดีโอและเพลงดว้ย Group Greets แพลตฟอร์มและเคร่ืองมือ E-Card เป็นคน
แรกท่ีแนะน าการ์ดอิเล็กทรอนิกส์มลัติมีเดียในปี 2014 โดยใชว้ดีิโอ รูปภาพ GIF เสียง ขอ้ความ และ
เพลง 
 

 
รูปที่ 3.2 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ทีม่า : http://168training.com/e-learning 
 

3.2 ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
  3.2.1 ความหมายของส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
           บุปผชาติ ทฬัหิกรณ์ (2547) ได้สรุปความหมายของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไวว้่า ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ มีความหมายครอบคลุมถึงส่ือท่ีเป็นขอ้ความ เสียง ภาพ วดีิทศัน์ และภาพเคล่ือนไหว 
และการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีประสมประสานกนัเป็นหลายส่ือหรือมลัติมีเดีย และเน่ืองจากส่ือเหล่าน้ีเป็น
ส่ือท่ี อยู่ในรูปของดิจิทลั ผลิตและสร้างด้วยคอมพิวเตอร์และเคร่ืองมือ VESSTY ท่ีใช้ในการ
ส่ือสารซ่ึงเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นท่ีมาของค าวา่ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Media) 
 3.2.2 ววิฒันาการของส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
           ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละยุคสมยัไดมี้การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท าให้มีผลต่อ
การเขา้ยคุส่ืออิเล็กทรอนิกส์โดยววิฒันาการของส่ืออิเล็กทรอนิกส์มาเป็นล าดบั แบ่งไดเ้ป็น 4 ยคุ คือ 
           ยุคคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและฝึกอบรม (Instructor - Led Training Era) เป็นยุคท่ี
อยูใ่นช่วงเร่ิมใชค้อมพิวเตอร์ในวงการศึกษาจนถึงปี ค.ศ. 1983  
           ยุคมัลติมีเดีย (Multi Media Era) เป็นยุคท่ีอยูใ่นช่วงปีค.ศ.1984-1993 เป็นยุคท่ี
ก่อก าเนิดโปรแกรมวินโดว ์3.1 การใช้ซีดีรอมในการบนัทึกขอ้มูล นิยมใชโ้ปรแกรม Power Point 
เพื่อการน าเสนอ การสร้างบทเรียนเพื่อใช้ในการฝึกอบรมท่ีบนัทึกเก็บในแผ่นซีดี สามารถน าไป
เรียนตามเวลาและสถานท่ีท่ีมีความสะดวก แต่มีขอ้เสียท่ีท าใหผู้เ้รียนขาดปฏิสัมพนัธ์กบัผูส้อน 
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           ยุคเร่ิมแรก (Web Infancy) เป็นยุคท่ีอยูใ่นช่วงปีค.ศ. 1994-1999 เป็นยุคท่ีเทคโนโลยี
เว็บเร่ิมเขา้มาเป็นบริการหน่ึงในอินเทอร์เน็ต ท าให้มีการศึกษาถึงการน ามาใช้เพื่อปรับปรุงการ
ฝึกอบรมจากวิธีการท่ีใช้อยู่เดิม เร่ิมมีเทคโนโลยีมลัติมีเดียบนเว็บท่ียงัมีความสามารถในการส่ง 
ขอ้มูลไดช้้า ยุคเวบ็คนรุ่นใหม่ (Next Generation Web) เป็นยุคของปีค.ศ.1994-2005 เป็นยุคท่ี
เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าในการรับส่งข้อมูลมลัติมีเดีย ใช้ประโยชน์ในการฝึกอบรมและการ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ท าให้ประหยดัค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและการเรียนรู้เป็นเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ประหยดัค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเรียนรู้เป็นกา้วสู่ยุคของส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
  3.2.3 ประเภทของส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
           ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2546) ไดแ้บ่งส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไว ้9 ประเภท ดงัน้ี 
            1. บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเวบ็ เป็นส่ือท่ีพฒันาดว้ยโปรแกรมประเภท Authoring 
เช่น Tool Book, Director และ Authorware น ามาใชบ้นเวบ็โดยผ่านกระบวนการบีบอดัหรือการ 
กระจายใหเ้ป็นแฟ้มขนาดเล็กหลายแฟ้ม ดว้ยโปรแกรมเฉพาะท่ีแต่ละบริษทัพฒันาข้ึน เพื่อให้ใชส่้ง
งานบนเวบ็ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่ตอ้งรอการส่งแฟ้มเป็นเวลานานและท าให้สะดวกต่อการส่ง 
ขอ้มูลออนไลน์ท่ีเรียกใชง้านบนเวบ็แลว้แสดงผลไดท้นัทีเหมือนเรียกจากแผน่ซีดี 
           2. สไลด์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่ือท่ีพฒันาดว้ยโปรแกรมบนวินโดว ์และให้เรียกดูผา่น
เวบ็หรือแปลงเป็นแฟ้มท่ีดูไดบ้นเวบ็ นิยมใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการพฒันาส่ือ
ลกัษณะน้ี 
           3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่ือท่ีมีรูปเล่มและองค์ประกอบของเล่มหนังสือ 
ครบถว้นเป็นส่ือท่ีนิยมจดัท าให้อยูใ่นรูปของแฟ้มในสกุล pdf, และใชโ้ปรแกรม Acrobat Reader 
ของ Adobe ในการอ่าน 
           4. แผ่นใสอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการจัดท าส่ือท่ีอยู่ในรูปแผ่นใส หรือเอกสาร 
ประกอบการสอนอ่ืนๆให้เป็นแฟ้มท่ีอยูใ่นสกุล pdf. โดยการสแกนหรือการเปล่ียนแปลงรูปแบบ 
แฟ้มเอกสาร 
           5. เอกสารค าสอนอิเล็กทรอนิกส์ (Lecture Note) อาจจดัท าให้อยูใ่นรูปเอกสารใน 
สกุล doc หรือ pdf. หรือ html. และเรียกดูดว้ยโปรแกรมท่ีใชเ้รียกดูแฟ้มสกุลนั้นๆ 
           6. เทปเสียงค าสอนดิจิตลั จดัท าโดยใชเ้ทคโนโลยี RealAudio เพื่อให้เรียกฟังเสียงใน
ลกัษณะรับฟังไดใ้นทนัทีไม่ตอ้งเสียเวลาในการรอการถ่ายโอนแฟ้มนาน 
           7. วิดีโอเทปดิจิตลั จดัท าโดยใชเ้ทคโนโลยี Real Video เพื่อให้เรียกภาพวิดีโอใน
ลกัษณะรับชมไดท้นัที ไม่ตอ้งเสียเวลาในการรอการถ่ายโอนแฟ้มนาน 
           8. เอกสารไฮเปอร์เท็กซ์และไฮเปอร์มีเดีย เป็นส่ือท่ีจดัท าโดยใชภ้าษา HTML หรือ
โปรแกรมช่วยสร้างเวบ็เพจ ทั้งท่ีจดัท าเองและผูอ่ื้นจดัท า แลว้เช่ือมโยงไปยงัแหล่งนั้นแหล่ง รวม
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โฮมเพจรายวิชาในเวบ็แหล่งหน่ึงท่ีรวบรวมโฮมเพจรายวิชาจากท่ีต่างๆทัว่โลก คือ Lecture Hall มี
เวบ็ไซตช่ื์อ http://www.utexas.edu/world/lecture/ World Page not found | The University of Texas 
at Austin 
           9. วารสารและนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่ือท่ีมีองค์กรจดัท าและเผยแพร่ทาง 
อินเทอร์เน็ต มีทั้งท่ีตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกและใหบ้ริการเป็นสาธารณะ 
  3.2.4 ลกัษณะการใช้ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
           กิดานนัท ์มลิทอง (2548) ไดก้ล่าววา่ ปัจจุบนัมีการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกนั
ไปจากเดิมท่ีเคยใชก้นัมา โดยมีลกัษณะการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 
           3.2.4.1 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ I (Electronic media) เป็นการน าส่ือหลายประเภทมาใช้
ร่วมกนัในลกัษณะส่ืออิเล็กทรอนิกส์แบบดั้งเดิม โดยท่ีแต่ละส่ือจะมีคุณสมบติัเฉพาะของส่ือนั้นๆ 
เช่น ส่ิงพิมพเ์ป็นขอ้ความและภาพของจ าลองเป็นวตัถุยอ่ส่วน สไลด์เป็นภาพน่ิงก่ึงโปร่งแสง ฯลฯ 
มีการน าเสนอส่ือแต่ละอยา่งประกอบหรือเสนอตามล าดบัขั้นตอนของเน้ือหา เช่น น าแผ่นวีซีดีมา
ฉายภาพยนตร์ให้ชมภายหลังการบรรยายเน้ือหาบทเรียน หรือให้ผูเ้รียนเล่นเกมเพื่อฝึกทกัษะ
ภายหลงัการอ่านเน้ือหาจากหนงัสือเรียนเหล่าน้ี เป็นตน้ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ในลกัษณะน้ีจะมี
หลายรูปแบบโดยผูเ้รียนและส่ือจะไม่มีปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกนั  
            3.2.4.2 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ II (Multimedia II) เป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้
คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ในการผลิตสารสนเทศและน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบของขอ้ความ 
ภาพกราฟิก ภาพแอนิเมชัน่ ภาพเคล่ือนไหวแบบวีดิทศัน์ และเสียง การใช้คอมพิวเตอร์ลกัษณะน้ี
สามารถใชไ้ด ้3 วธีิการ คือ 
           1. การใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ในการควบคุมอุปกรณ์ร่วมต่างๆในการ
ท างานเพื่อน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศ เช่น ควบคุมการท างานของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมการ
เสนอภาพสไลด ์ควบคุมการท างานของซีดีและดีวดีีไดรฟ์ท่ีใชใ้นการเสนอเพลงหรือภาพยนตร์  
           2. การใชค้อมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ในการผลิตไฟล์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช ้
ซอฟต์แวร์โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ เช่น Microsoft Power Point, Tool Book, Desktop Author, 
Multipoint และ Adobe Flash น าเสนอไฟล์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีผลิตแลว้ ซอฟตแ์วร์ โปรแกรมจะ
ช่วยในการผลิตไฟล์เพื่อใช้แทนบทเรียน ฝึกอบรมและการน าเสนองาน โดยแต่ละไฟล์จะมีเน้ือหา
ในลกัษณะของขอ้ความ ภาพกราฟิก ภาพแอนิเมชัน่ ภาพเคล่ือนไหวแบบ วีดิทศัน์ และเสียง รวมอยู่
ในไฟลเ์ดียวกนั 
            3. การใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ในการน าเสนอไฟล์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ี 
ผลิตและเก็บบนัทึกไวโ้ดยสามารถน าเสนอไดท้ั้งลกัษณะเสนอขอ้มูลเรียงตามล าดบัเน้ือหาตั้งแต่ตน้ 
จนจบ เช่น น าเสนอเน้ือหาดว้ยโปรแกรม Power Point ไปตามล าดบัทีละสไลด์ การอ่านหนงัสือ 
อิเล็กทรอนิกส์ทีละหนา้ การน าเสนอเน้ือหาเป็นล าดบัขั้นตอน วธีิการต่างๆโดยใชโ้ปรแกรม Adobe 
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Flash และการน าเสนอในลกัษณะ “ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เชิงโตต้อบ” (Interactive Multimedia) ท่ีผูใ้ช้
สามารถมีปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกบัส่ือโดยตรงโดยการใชเ้มาส์ เช่น การใชง้านมลัติพอยท ์ท่ีจดัท าดว้ย
โปรแกรม Microsoft Power Point 2007 เม่ือผูใ้ชท้  ากิจกรรมโดยการคลิก ลากและวาด อยา่งใดอยา่ง
หน่ึงตามวตัถุประสงค์ของกิจกรรม บทเรียนจะป้อนขอ้มูลกลบัโดยการแสดงคะแนนหรือรายงาน
ผลการท ากิจกรรมทนัที 
 

 
รูปที่ 3.3 เทคโนโลยกีารส่ือสาร 

ทีม่า : http://pvs.ac.th/technology/lesson_2-3.html 
 

3.3 เทคโนโลยกีารส่ือสาร  
 Fiske (2528) กล่าววา่ การส่ือสาร หรือ การส่ือความหมาย (Communication) เป็นค าท่ีราก
ศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า "communius" หมายถึง "พร้อมกัน" หรือ "ร่วมกัน" (common) 
หมายความว่า เม่ือมีการส่ือสารระหว่างกนัเกิดข้ึน คนเราพยายามท่ีจะสร้าง "ความพร้อมกนัหรือ
ความร่วมกนั" ทางดา้นความคิดเร่ืองราวเหตุการณ์ ทศันคติ ฯลฯ กบับุคคลท่ีเราก าลงัส่ือสารดว้ยนั้น 
ดงันั้น การส่ือสารจึงหมายถึง การถ่ายทอดเร่ืองราว การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การแสดงออกของ
ความคิดและความรู้สึก ตลอดรวมไปถึง "ระบบ" (เช่น ระบบโทรศพัท)์ เพื่อการติดต่อส่ือสารขอ้มูล
ซ่ึงกนัและกนั นอกจากน้ี การส่ือสารยงัเป็นการท่ีบุคคลในสังคมมีปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกนัโดยผา่น
ทางขอ้มูลข่าวสาร สัญลกัษณ์ตลอดจนเคร่ืองหมายต่าง ๆ ดว้ย  
 เทคโนโลยี มีความหมายค่อนขา้งกวา้ง โดยทัว่ไปหมายถึง ส่ิงท่ีมนุษยพ์ฒันาข้ึน เพื่อช่วย
ในการท างานหรือแกปั้ญหาต่าง ๆ เข่น อุปกรณ์, เคร่ืองมือ, เคร่ืองจกัร, วสัดุ หรือ แมก้ระทัง่ท่ีไม่ได้
เป็นส่ิงของท่ีจบัตอ้งได ้เช่น กระบวนการต่าง ๆ เทคโนโลยี เป็นการประยุกตใ์ชว้ิทยาศาสตร์ให้เกิด
ประโยชน์ ในทางเศรษฐศาสตร์ มองเทคโนโลยีว่า เป็นความรู้ของมนุษย ์ณ ปัจจุบนั ในการน าเอา
ทรัพยากรมาผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการ (รวมถึงความรู้ว่าเราสามารถผลิตอะไรได้บา้ง) ดงันั้น 
การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ีจะเกิดข้ึนเม่ือความรู้ทางเทคนิคของเราเพิ่มข้ึน 
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 ค าว่า “เทคโนโลยี” มีความสัมพนัธ์กบัการด ารงชีวิตของมนุษยม์าเป็นเวลานาน เป็นส่ิงท่ี
มนุษยใ์ชแ้กปั้ญหาพื้นฐาน ในการด ารงชีวติ เช่น การเพาะปลูก ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค 
ในระยะแรกเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ เป็น เทคโนโลยีพื้นฐานไม่สลบัซับซ้อนเหมือนดงัปัจจุบนั การ
เพิ่มของประชากร และข้อจ ากดัด้านทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งมีการพฒันาความสัมพนัธ์กับ
ต่างประเทศเป็นปัจจยัดา้นเหตุส าคญัในการน าและพฒันาเทคโนโลยีมาใชม้ากข้ึน เทคโนโลยีกบั
วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีมีความสัมพนัธ์กนัมาก เทคโนโลยีเกิดจากพื้นฐานทาง
วทิยาศาสตร์รองรับประเทศตะวนัตก ไดศึ้กษาคน้ควา้ทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์มาอยา่งต่อเน่ือง ท าให้
การพฒันาเทคโนโลยีเจริญกา้วหน้าความสัมพนัธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กบัเทคโนโลยี ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นความรู้ท่ีเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ โดยหลักส าคญัคือ ความรู้ทาง 
วิทยาศาสตร์คือการพยายามท่ีอธิบายวา่ท าไมจึงเกิดอยา่งนั้น (Why) เช่น นกัฟิสิกส์ อธิบายวา่ เม่ือ
ขดลวดตดัสนามแม่เหล็กจะไดก้ระแสไฟฟ้า และน ้าเกิดจากไฮโดรเจนผสมกบัออกซิเจนเป็นตน้ 
 เทคโนโลยีการส่ือสาร จึงหมายถึง ส่ิงท่ีมนุษยพ์ฒันาข้ึนเพื่อใช้ในการส่ือสารระหว่างกนั 
โดยการถ่ายทอด รับรู้ข่าวสารร่วมกัน ผ่านเคร่ืองมือเหล่านั้น ซ่ึงไม่จ  าเป็นต้องเป็น เคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร วสัดุ เพียงอยา่งเดียว อาจหมายรวมถึงกระบวนการต่าง ท่ีเกิดจากการประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์ด้วย การส่ือสารมีการพฒันามาเร่ือยๆ จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สู่เทคโนโลยีการ
ส่ือสารในปัจจุบนัซ่ึงมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และแนวโนม้ในการพฒันาเทคโนโลยีการส่ือสารจะ
ขยายออกไปเร่ือยๆ เป็นเครือข่ายการส่ือสารไร้สาย 
 ธวชัชยั พานิชยกรณ์ (2539) กล่าววา่ เทคโนโลยีการส่ือสาร (Communication Technology)  
คือเทคโนโลยดิีจิตลั (Digital Technology) ประเภทหน่ึงซ่ึงไดพ้ฒันาตวัเพื่อเอ้ือต่อการจดัการ  “การ
ส่ือสาร(Communication)” หรือ “การขนส่งข่าวสาร(Transfer of Information)”  เทคโนโลยีการ
ส่ือสาร ไม่วา่จะเป็นทางดา้นภาพ (Image) เสียง (Voice)  หรือ ทางดา้นขอ้มูล (Data) ไดรั้บการ
พัฒนาจนมนุษย์ สามารถเช่ือมโยงติดต่อกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  และเป็นเครือข่ายท่ี
ติดต่อส่ือสารกนัไดท้ัว่โลก  เป็นยุคของสารสนเทศ (Information Age) และเป็นสังคมสาร- สนเทศ 
(Information Society) ท่ีนบัวนัจะมีอตัราการเติบโตข้ึนทุกท่ีทั้งในดา้นขนาดและปริมาณข่าวสารท่ี
ไหลเวยีนอยูใ่นสังคม  
 3.3.1 องค์ประกอบพืน้ฐานของการส่ือสารข้อมูล 
          คมสันติ สลาพิมพ ์ (2015) ไดก้ล่าวไวว้า่ องคป์ระกอบพื้นฐานของการส่ือสารขอ้มูล 
มีดงัน้ี  
           1.ขอ้มูลข่าวสาร (Message) คือ สัญญาณอิเลคทรอนิกส์ท่ีส่งผา่นไปในระบบส่ือสาร 
ซ่ึงอาจถูกเรียกวา่ สารสนเทศ (Information) โดยแบ่งเป็น 5 รูปแบบ ดงัน้ี 
            1.1 ขอ้ความ (Text) ใชแ้ทนตวัอกัขระต่าง ๆ ซ่ึงจะแทนดว้ยรหสัต่าง ๆ เช่น 
รหัสแอสกี (รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการแลกเปล่ียนสารสนเทศประกอบด้วยอกัษร
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ละติน เลขอารบิก เคร่ืองหมายวรรคตอน และสัญลกัษณ์ต่างๆ โดยแต่ละรหสัจะแทนดว้ยตวัอกัขระ
หน่ึงตวั)   
                                     1.2 ตวัเลข (Number) ใชแ้ทนตวัเลขต่าง ๆ ซ่ึงตวัเลขไม่ไดถู้กแทนดว้ยรหสั
แอสกีแต่จะถูกแปลงเป็นเลขฐานสองโดยตรง 
                           1.3 รูปภาพ (Images) ขอ้มูลของรูปภาพจะแทนด้วยจุดสีเรียงกนัไปตาม
ขนาดของรูปภาพ 
             1.4 เสียง (Audio) ขอ้มูลเสียงจะแตกต่างจากขอ้ความ ตวัเลข และรูปภาพ
เพราะขอ้มูลเสียงจะเป็นสัญญาณต่อเน่ืองกนัไป 
             1.5 วิดีโอ (Video) ใช้แสดงภาพเคล่ือนไหว ซ่ึงเกิดจากการรวมกนัของ
รูปภาพหลาย ๆ รูป 
            2. ผูส่้ง (Sender) เป็นตน้ทางท่ีใชใ้นการส่งข่าวสาร (Message) เป็นตน้ทางของการ
ส่ือสารขอ้มูลมีหนา้ท่ีเตรียมสร้างขอ้มูล เช่น ผูพ้ดู โทรทศัน์ กลอ้งวดีิทศัน์ เป็นตน้ 
            3. ผูรั้บ (Receiver) เป็นปลายทางการส่ือสาร มีหนา้ท่ีรับขอ้มูลท่ีส่งมาให้ เช่น ผูฟั้ง 
เคร่ืองรับโทรทศัน์ เคร่ืองพิมพ ์เป็นตน้ 
                       4. ส่ือกลาง (Medium) หรือตวักลาง เป็นเส้นทางการส่ือสารเพื่อน าขอ้มูลจากตน้ทาง
ไปยงัปลายทาง ส่ือส่งขอ้มูลอาจเป็นสายคู่บิดเกลียว สายโคแอกเชียล สายใยแกว้น าแสง หรือคล่ืนท่ี
ส่งผา่นทางอากาศ เช่น เลเซอร์ คล่ืนไมโครเวฟ คล่ืนวทิยภุาคพื้นดิน หรือคล่ืนวทิยผุา่นดาวเทียม 
                       5.โปรโตคอล (Protocol) คือ วิธีการหรือกฎระเบียบท่ีใชใ้นการส่ือสารขอ้มูลเพื่อให้
ผูรั้บและผูส่้ง สามารถเขา้ใจกนัหรือคุยกนัรู้เร่ือง โดยทั้งสองฝ่ังทั้งผูรั้บและผูส่้งไดต้กลงกนัไวก่้อน
ล่วงหนา้แลว้ในคอมพิวเตอร์โปรโตคอลอยูใ่นส่วนของซอฟตแ์วร์ท่ีมีหนา้ท่ีท าให้การด าเนินงานใน
การส่ือสารขอ้มูลเป็นไปตามโปรแกรมท่ีก าหนดไว ้
 3.3.2 ประเภทของการส่ือสาร 
          1. การส่ือสารขอ้มูลทิศทางเดียว (Simplex Transmission) เป็นการติดต่อส่ือสารเพียง
ทิศทางเดียว คือผูส่้งจะส่งขอ้มูลเพียงฝ่ังเดียวและโดยฝ่ังรับไม่มีการตอบกลบั เช่น การกระจายเสียง
ของสถานีวทิย ุการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ 

 
รูปที่ 3.4 การส่ือสารขอ้มูลทิศทางเดียว 

ทีม่า : https://sites.google.com/site/krujoekomsanti/6-thekhnoloyi-kar-suxsar 
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            2. การส่ือสารขอ้มูลสองทิศทางสลบักนั (Half Duplex Transmission) เป็นการ
ส่ือสาร 2 ทิศทางแต่คนละเวลากนั เช่น วทิยส่ืุอสาร เป็นตน้ 

 
รูปที่ 3.5 การส่ือสารขอ้มูลสองทิศทางสลบักนั 

ทีม่า : https://sites.google.com/site/krujoekomsanti/6-thekhnoloyi-kar-suxsar 
 
            3. การส่ือสารขอ้มูลสองทิศทางพร้อมกนั (Full Duplex Transmission) เป็นการ
ส่ือสาร 2 ทิศทาง โดยสามารถส่งขอ้มูลในเวลาเดียวกนัได ้เช่น การคุยโทรศพัท ์เป็นตน้ 

 
รูปที่ 3.6 การส่ือสารขอ้มูลสองทิศทางพร้อมกนั 

ทีม่า : https://sites.google.com/site/krujoekomsanti/6-thekhnoloyi-kar-suxsar 
 

3.4 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
  รุจิรา ภูมิไชยา (2560) ท าการวิจยัเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองระบบ
ร่างกายมนุษย ์โดยใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์กบัการสอนแบบปกติ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 2 ผลการวิจยัปรากฏว่า (1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองระบบร่างกายมนุษย ์มีประสิทธิภาพ 
82.97/84.33 (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์สูงกวา่กลุ่ม
ท่ีเรียนดว้ยการสอนแบบปกติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ (3) นกัเรียนมีความพึง
พอใจในการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระดบัมาก จากวรรณกรรมท่ีกล่าวขา้งตน้เห็นว่า การสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ควรออกแบบให้มีความน่าสนใจและแปลกใหม่ จะท าให้ผูเ้รียนมีความ
ต่ืนเตน้ ไม่เบ่ือหน่ายในการเรียน เน่ืองจากมีการตอบสนองท่ีรวดเร็วของคอมพิวเตอร์หรือโทรศพัท์
ทั้ งสีสัน ภาพและเสียง ช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากได้สนองความต้องการและ
ความสามารถของบุคคล ท าให้ผูเ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมายได ้โดยท่ีผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนไดต้ามท่ี
ตอ้งการ โดยเลือกหัวขอ้ท่ีสนใจขอ้ใดก่อน และสามารถยอ้นกลบัไปกลบัมาในเอกสารได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วมีการตอบสนอง ของคอมพิวเตอร์ท่ีใหท้ั้งสีสัน ภาพและเสียง 
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  พระธรรมศกัด์ิ  เริงเกษตรกรณ์ (2551) ไดพ้ฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์มลัติมีเดีย เร่ือง 
กรรมทปันี ส าหรับนิสิตมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั โดยมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อสร้าง 
และหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มลัติมีเดีย เร่ืองกรรมทีปนี (2) เพื่อทดลองใช้
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์มลัติมีเดีย เร่ืองกรรมทีปนี (3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการใช้
งานหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์มลัติมีเดีย เร่ืองกรรมทีปนี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัคือ นิสิตระดบั 
ปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาลยัสงฆ์ นครสวรรค ์จ านวน 30 รูป 
ผลการวิจยัพบวา่ (1) หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์มลัติมีเดีย เร่ืองกรรมทีปนีมีประสิทธิภาพ  81.11/80.74
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเกณฑ์ท่ีก าหนด (80/80) (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตท่ีเรียนดว้ยหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์มลัติมีเดีย เร่ืองกรรมทีปนี มีคะแนนการทดสอบหลงัเรียนสูงกว่าคะแนน การ
ทดสอบก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (3) นิสิตท่ีเรียนดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์
มลัติมีเดีย เร่ืองกรรมทีปนี มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
  ศุกรสิทธ์ิ เจริญสุข (2556) ท าการวิจยัเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง 
ประวติัชาวพุทธตวัอย่างส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียโดยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์กบั
การเรียนปกติ ผลการวจิยัปรากฏวา่ (1) หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง ประวติัชาวพุทธตวัอยา่งท่ีสร้าง
ข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.67/81.17 (2) และนักเรียนท่ีเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยวธีิแบบปกติโดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(3) นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์อยูใ่นระดบัมาก 
  Willson and Landoni (2545) ได้ท าศึกษาการออกแบบของลักษณะของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีตอ้งอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบต่างๆ พบว่าการออกแบบท่ีดีควรมีการ
น า เสนอถึงส่วนประกอบของหนังสือท่ี เป็นแบบปกติให้ครบ รวมทั้ งการน าข้อดีของส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ร่วมดว้ย เช่น การเช่ือมโยงภายในและภายนอก การท าจุดเนน้ขอ้ความส าคญั 
การมีตวัน าทางท่ีดี เป็นตน้ 

อมรรัตน์ สว่างเกตุ (2553) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดัการ
เรียนการสอนดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการ
ผดุงครรภ ์1 คะแนนความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการน าไปใช้มีคะแนนมากท่ีสุด อยู่ในระดบัมาก และเม่ือ
พิจารณารายข้อ พบว่า ขอ้รายการท่ีมีคะแนนมากท่ีสุด คือเน้ือหาตรงกับประเด็นความรู้ ความ
ตอ้งการอยู่ในระดบัดี ขอ้เสนอแนะ ผูส้อนควรใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปของส่ือเสริมการ
เรียนการสอน โดยผูเ้รียนสามารถใชเ้รียนดว้ยตนเองตามความตอ้งการ ทุกเวลา ทุกสถานท่ี และควร
มีการสร้างและพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนและผูส้อนให้
มากข้ึน 



 

 

บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
โครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง “ การ์ดต้อนรับอิเล็กทรอนิกส์ตามเทศกาล  ” (Festival 

Electronic Welcome Card) มีวตัถุประสงค์ในการท าเพื่อศึกษาการท าการ์ดตอ้นรับอิเล็กทรอนิกส์
ตามเทศกาล ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความประทบัใจให้แก่ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการใน
โรงแรม และเพื่อช่วยประหยดัตน้ทุนในการจดัพิมพก์าร์ดตอ้นรับในรูปแบบกระดาษ ผูจ้ดัท าจึงได้
พฒันารูปแบบและออกแบบการ์ดตอ้นรับอิเล็กทรอนิกส์ตามเทศกาล ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึง
มีรายละเอียดในการจดัท าโครงงานดงัต่อไปน้ี 
 
4.1 การเตรียมการและวางแผนโครงงาน 

4.2.1 ศึกษาขอ้มูลและวเิคราะห์ปัญหาภายในแผนกตอ้นรับส่วนหนา้ ในส่วนงานเจา้หนา้ท่ี
อ านวยความสะดวกและคอยช่วยเหลือลูกคา้ในโรงแรม ของโรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตนั กรุงเทพฯ 
โดยสังเกตจากการท างานในแผนกท่ีทางผูจ้ดัท าโครงงานไดเ้ขา้ไปปฏิบติังาน แลว้วิเคราะห์ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในแผนก โดยเลือกปัญหาท่ีน่าสนใจและปัญหาท่ีสามารถแกไ้ขไดจ้ริง 

4.2.2 ปรึกษาหัวข้อโครงงานร่วมกับพนักงานท่ีปรึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อรับ
ค าแนะน าในการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษา 

4.2.3 ออกแบบและรวบรวมขอ้มูล เน้ือหา ท่ีตอ้งใชใ้นโครงงานสหกิจศึกษา 
4.2.4 จดัเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์และลงมือปฏิบติังานตามหวัขอ้ท่ีก าหนด  

 
4.2 ขั้นตอนการออกแบบการ์ดต้อนรับอเิลก็ทรอนิกส์ตามเทศกาล  
 ขั้นตอนการออกแบบการ์ดตอ้นรับอิเล็กทรอนิกส์ตามเทศกาล มีรายละเอียดและขั้นตอน
ในการท า ดงัน้ี 
 1. ส ารวจเทศกาลส าคญัๆในแต่ละเดือน ทั้งเทศกาลของประเทศไทยและเทศกาลของสากล 
เพื่อน ามาเป็นธีมในการออกแบบตกแต่ง เพื่อความสวยงามของการ์ดตอ้นรับ 
              2. ออกแบบการ์ด โดยใชโ้ปรแกรมการออกแบบจากเวบ็ไซต ์www.postermywall.com   

 
รูปที ่4.1 สัญลกัษณ์เวบ็ไซต ์postermywall.com   

ทีม่า : https://www.postermywall.com 



28 
 

 

 3. เปิดเวบ็ไซต ์www.postermywall.com ท าการ Log in ก่อนเขา้ใชง้าน  

 

 
รูปที ่4.2 หนา้จอ Log in เขา้สู่ระบบ 
ทีม่า : https://www.postermywall.com 

 
    4. เลือกค าสั่ง “Create a design” 

 
รูปที ่4.3 หนา้จอค าสั่ง Create a design  
ทีม่า : https://www.postermywall.com 
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5. เลือกค าสั่ง “Create a design from scratch”  

 
รูปที ่4.4 หนา้จอค าสั่ง Create a design from scratch 

ทีม่า : https://www.postermywall.com 
 

6. เลือกรูปแบบและขนาดของการ์ดท่ีตอ้งการออกแบบ 

 
รูปที ่4.5 หนา้จอเลือกดีไซน์ รูปแบบและขนาดของการ์ด 

ทีม่า : https://www.postermywall.com 
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7. เลือกค าสั่ง “Poster” และเลือกรูปแบบการ์ดเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนตามตอ้งการ ดว้ย
ค าสั่ง “Portrait” หรือ “Landscape” จากนั้นกดท่ีค าสั่ง “Create” 

 
รูปที ่4.6 เลือกรูปแบบการ์ดเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนตามตอ้งการ 

ทีม่า : https://www.postermywall.com 
 

8. เลือกประเภทของพื้นหลงัท่ีตอ้งการ เลือกท่ีค าสั่ง “Solid Colors” คือพื้นหลงัสีทึบ  

 
รูปที ่4.7 เลือกประเภทของพื้นหลงั 

ทีม่า : https://www.postermywall.com 
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9. เลือกสีพื้นหลงัท่ีตอ้งการ แลว้กดค าสั่ง “Apply”  

 
รูปที ่4.8 เลือกสีพื้นหลงั 

ทีม่า : https://www.postermywall.com 
 

10. ในหนา้น้ีจะมีฟังกช์นั ลูกเล่นในการออกแบบการ์ดใหเ้ลือกหลากหลาย ไปท่ีค าสั่ง 
“Photo” เพื่ออพัโหลดรูปภาพจากช่องทางท่ีตอ้งการเขา้ถึง 

 
รูปที ่4.9 อพัโหลดรูปภาพ 

ทีม่า : https://www.postermywall.com 
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11. ไปท่ีค าสั่ง “Text” เพื่อพิมพข์อ้ความท่ีตอ้งการ 

 
รูปที ่4.10 พิมพข์อ้ความท่ีตอ้งการ 

ทีม่า : https://www.postermywall.com 
 

12. ดา้นขวาของหนา้จอน้ี จะมีฟังกช์นัการออกแบบขอ้ความท่ีพิมพล์งไป เช่น ต าแหน่ง
ขอ้ความ รูปแบบขอ้ความ สีขอ้ความ ฯลฯ 

 
รูปที ่4.11 เพิ่มรูปแบบขอ้ความ 

ทีม่า : https://www.postermywall.com 
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13. แถบดา้นซา้ยของหนา้จอน้ียงัมีฟังกช์นัอ่ืนๆใหอ้อกแบบ สามารถเพิ่มภาพเคล่ือนไหว 
เพิ่มเสียงดนตรี ท าใหก้าร์ดมีความสวยงามมากยิง่ข้ึนได ้

 
รูปที ่4.12 เพิ่มลูกเล่นของการ์ด 

ทีม่า : https://www.postermywall.com 
 

14. เม่ือออกแบบการ์ดเสร็จแลว้ ตรวจสอบความถูกตอ้ง แลว้ไปท่ีค าสั่ง “Download”  

 
รูปที ่4.13 ค  าสั่ง Download  

ทีม่า : https://www.postermywall.com 

https://www.postermywall.com/
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15. ไปท่ีค าสั่ง “Download” รอให ้Download จนเสร็จส้ิน  

 
รูปที ่4.14 Download การ์ดท่ีออกแบบ 
ทีม่า : https://www.postermywall.com 

 

16. น าการ์ดท่ีออกแบบไปใส่โปรแกรมสร้างคิวอาร์โคด้ ไปท่ี “https://me-qr.com/th” เลือก
ประเภทของรหสัคิวอาร์โคด้คือค าสั่ง “ภาพ” 

 
รูปที ่4.15 สร้างคิวอาร์โคด้ 
ทีม่า : https://me-qr.com/th 

 

17. อพัโหลดการ์ดท่ีออกแบบแลว้กดเลือกค าสั่ง “สร้างรหสั” และไปท่ีค าสั่ง “Download 
สร้างรหสั QR” 

 
รูปที ่4.16 สร้างคิวอาร์โคด้ 
ทีม่า : https://me-qr.com/th 

https://www.postermywall.com/
https://me-qr.com/th/
https://me-qr.com/th
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18. น าคิวอาร์โคด้ไปใส่ในระบบ เวบ็ไซตแ์ละ Application ของโรงแรม  

 
รูปที ่4.17 คิวอาร์โคด้ 

ทีม่า : https://me-qr.com/th 
 

  19. น าเสนอการ์ดตอ้นรับอิเล็กทรอนิกส์ตามเทศกาลท่ีจดัท าข้ึนมา 

   
รูปที ่4.18 การ์ดตอ้นรับอิเล็กทรอนิกส์ตามเทศกาล 

ทีม่า : https://www.postermywall.com 
 

4. 3 สรุปผลการประเมินความพงึพอใจต่อการ์ดต้อนรับอเิลก็ทรอนิกส์ตามเทศกาล 
ผูจ้ดัท า ไดจ้ดัท าการ์ดตอ้นรับอิเล็กทรอนิกส์ตามเทศกาล ให้พนกังานในโรงแรมมิลเลน

เนียม ฮิลตนั กรุงเทพฯ จ านวน 30 คน ไดแ้สกนคิวอาร์โคด้ เพื่อเขา้ชมการ์ดท่ีไดอ้อกแบบ หลงัจาก
นั้ นได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการ์ดต้อนรับ
อิเล็กทรอนิกส์ตามเทศกาล เพื่อท าการวเิคราะห์และอภิปรายผล มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามใชเ้คร่ืองมือวเิคราะห์ทางสถิติ คือ ค่าแจกแจง 
ความถ่ีและหาค่าร้อยละ 

https://me-qr.com/th
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  ส่วนที่ 2 ส ารวจความพึงพอใจต่อการ์ดตอ้นรับอิเล็กทรอนิกส์ตามเทศกาล ใช้เคร่ืองมือ
วิเคราะห์ทางสถิติ คือ การหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยก าหนดการแปลความหมาย 
ดว้ยเกณฑก์ารประเมิณของ อาจารยบุ์ญชม ศรีสะอาด (2556) ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง     ความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง ความพึงพอใจระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ความพึงพอใจระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง ความพึงพอใจระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ความพึงพอใจระดบันอ้ยท่ีสุด 

               ส่วนที ่3 ขอ้เสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิด เป็นการแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
4.3.1 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามสามารถสรุปได ้ดงัตารางท่ี 4.1 

ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

หญิง 18 60.00 

ชาย 12 40.00 

รวม 30 100.00 

จากตารางท่ี 4.1 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 60 และ                   
เพศชาย ร้อยละ 40  
ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุ

อายุ (ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 21 ปี 5 16.67 

21-30 ปี 13 43.33 

 31-40 ปี 9 30.00 

41-50 ปี 3 10.00 

51 ปีข้ึนไป 0 0.00 

รวม 30 100.00 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.33  
รองลงมาคือผูมี้อาย ุ31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.00 อายตุ  ่ากวา่ 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.67 และผูมี้อายุ 
41-50 ปี มีนอ้ยสุด คิดเป็นร้อยละ10.00 
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ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามแผนก/ส่วนงาน 
แผนก/ส่วนงาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ตอ้นรับส่วนหนา้ (Front Office) 18 60.00 

การขายและการตลาด (Marketing/Sales) 2 6.67 

การเงินและการบญัชี (Finance and Accounting) 2 6.67 

ทรัพยากรบุคคล (Human Resource) 4 13.33 

แม่บา้น (Housekeeping) 4 13.33 

รวม 30 100.00 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นแผนกตอ้นรับส่วนหน้า (Front 
Office) คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาคือแผนกทรัพยากรบุคคล (Human Resource) และแผนก
แม่บา้น (Housekeeping) มีจ  านวนเท่ากนัคิดเป็นร้อยละ 13.33 และแผนกการขายและการตลาด 
(Marketing/Sales) การเงินและการบญัชี (Finance and Accounting) มีจ  านวนเท่ากนัคิดเป็นร้อยละ 
6.67  

4.3.2 ส่วนที ่2 ความพงึพอใจทีม่ีต่อการ์ดต้อนรับอเิลก็ทรอนิกส์ตามเทศกาล  
ตารางที่ 4.4  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการ์ดตอ้นรับ
อิเล็กทรอนิกส์ตามเทศกาล 

รายละเอยีด ค่าเฉลีย่ S.D. 
ระดับ 
ความพงึ
พอใจ 

1. มีการเขา้ถึงท่ีง่ายและสะดวกต่อการใชง้าน 4.57 0.63 มากท่ีสุด 
2. มีสีสันสวยงามและน่าสนใจ 3.93 1.01 มาก 
3. เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์โรงแรมอีกหน่ึง
ช่องทาง 

4.23 0.77 มากท่ีสุด 

4. สร้างความประทบัใจใหก้บัผูพ้บเห็น 4.30 0.70 มากท่ีสุด 
5. ไดส้อดแทรกวฒันธรรมประเพณีไทยใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแก่
นกัท่องเท่ียว 

4.47 0.63 มากท่ีสุด 

6. เป็นช่องทางในการอพัเดตข่าวสาร โปรโมชั่นดีๆให้กบั
ลูกคา้ 

4.43 0.68 มากท่ีสุด 

รวม 4.32 0.15 มากทีสุ่ด 
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จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการ์ดตอ้นรับอิเล็กทรอนิกส์
ตามเทศกาลโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 หากพิจารณารายด้านพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ มีการเขา้ถึงท่ีง่ายและสะดวกต่อการใชง้าน โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.57 รองลงมาคือ ไดส้อดแทรกวฒันธรรมประเพณีไทยให้เป็นท่ีรู้จกัแก่นกัท่องเท่ียว มี
ค่าเฉล่ีย 4.47 รองลงมาคือ เป็นช่องทางในการอพัเดตข่าวสาร โปรโมชัน่ดีๆให้กบัลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 
4.43 รองลงมาคือ สร้างความประทบัใจใหก้บัผูพ้บเห็น มีค่าเฉล่ีย 4.30 รองลงมาคือ เป็นช่องทางใน
การประชาสัมพนัธ์โรงแรมอีกหน่ึงช่องทาง มีค่าเฉล่ีย 4.23 และมีสีสันสวยงามและน่าสนใจ มี
ค่าเฉล่ีย 3.93  

4.3.3 ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะ  
   ผูต้อบแบบสอบถามมีข้อเสนอะแนะอยากให้เพิ่มสีสันลวดลายของการ์ด ให้
แตกต่างจากการ์ดเทศกาลปกติทัว่ไป เพิ่มเป็นภาพเคล่ือนไหวหรือภาพเสมือนจริง  จะท าให้การ์ด
โดดเด่นมากข้ึนได ้
  

 

  

 
 
 
 

 

 



 

 

บทที ่5 
สรุปผลการปฎบัิติงานและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการท าโครงงาน 
  จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2565 ถึงวนัท่ี 2 กนัยายน 2565   
รวมระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์ ในแผนกตอ้นรับส่วนหน้า ในส่วนงานเจา้หน้าท่ีอ านวยความ
สะดวกและคอยช่วยเหลือลูกคา้ในโรงแรม ท่ีโรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตนั กรุงเทพฯ ท าให้ผูจ้ดัท าได้
เรียนรู้การปฏิบติังานหลากหลายหน้าท่ี ได้เห็นถึงความส าคญัในการสร้างความประทบัใจให้แก่
ลูกคา้ทุกท่านท่ีเขา้มาใชบ้ริการโรงแรม และพบวา่ในการให้ขอ้มูลลูกคา้ผา่นระบบดิจิทลั สามารถ
พฒันาเพิ่มการ์ดตอ้นรับอิเล็กทรอนิกส์ตามเทศกาลต่างๆของประเทศไทยรวมถึงเทศกาลสากล หรือ
การ์ดตอ้นรับในวาระพิเศษใหก้บัลูกคา้ ซ่ึงสามารถช่วยในการเสริมสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้
ได้มากข้ึน ในการจดัท าการ์ดตอ้นรับอิเล็กทรอนิกส์ตามเทศกาลเป็นการจดัท าการ์ดในรูปแบบ
ดิจิทลั ซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบธีมท่ีหลากหลายไปตามเทศกาลต่างๆ และเป็นการประหยดั
ตน้ทุนในการจดัท า ซ่ึงลูกคา้สามารถสแกนผา่นคิวอาร์โคด้ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 
 เม่ือไดอ้อกแบบการ์ดตอ้นรับอิเล็กทรอนิกส์ตามเทศกาลแลว้ ไดใ้ห้พนกังานแผนกตอ้นรับ
ส่วนหนา้ (Front Office) การขายและการตลาด (Marketing/Sales) การเงินและการบญัชี (Finance 
and Accounting) ทรัพยากรบุคคล (Human Resource) และแผนกแม่บา้น (Housekeeping) โรงแรม
มิลเลนเนียม ฮิลตนั กรุงเทพฯ ได้ชมการ์ดท่ีออกแบบจ านวน 30 คน และตอบแบบสอบถามความ
พึงพอใจในผลงานน้ี พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการ์ดตอ้นรับอิเล็กทรอนิกส์ตาม
เทศกาลโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 หากพิจารณารายดา้นพบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ มีการเขา้ถึงท่ีง่ายและสะดวกต่อการใชง้าน โดยมีค่าเฉล่ีย 
4.57 รองลงมาคือ ไดส้อดแทรกวฒันธรรมประเพณีไทยให้เป็นท่ีรู้จกัแก่นักท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ีย 
4.47 รองลงมาคือ เป็นช่องทางในการอพัเดตข่าวสาร โปรโมชั่นดีๆให้กบัลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 4.43 
รองลงมาคือ สร้างความประทบัใจให้กบัผูพ้บเห็น มีค่าเฉล่ีย 4.30 รองลงมาคือ เป็นช่องทางในการ
ประชาสัมพนัธ์โรงแรมอีกหน่ึงช่องทาง มีค่าเฉล่ีย 4.23 และมีสีสันสวยงามและน่าสนใจ มีค่าเฉล่ีย 
3.93 สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการจดัท าการ์ดตอ้นรับอิเล็กทรอนิกส์ตามเทศกาล คือ เพื่อ
สร้างความประทบัใจให้แก่ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการในโรงแรม อีกทั้งยงัช่วยประหยดัตน้ทุนในการ
จดัพิมพก์าร์ดไดอี้กดว้ย 
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5.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการท าโครงงาน 
  5.2.1 ปัญหาในการท าโครงงาน 
   เม่ือทดลองออกแบบการ์ดแลว้พบวา่ การจะดีไซน์การ์ดให้มีรูปแบบ สีสัน และมี
ขอ้ความท่ีท าใหผู้อ่้านนั้นเกิดความประทบัใจในการ์ดนั้นทนัที ผูจ้ดัท าจะตอ้งเลือกขอ้ความท่ีไม่สั้น
และไม่ยาวจนเกินไปซ่ึงยากต่อการออกแบบการ์ด ข้อความท่ีพิมพ์ลงไปแล้วจะสามารถส่ือ
ความหมายไดดี้ การออกแบบสีสีน รูปแบบของการ์ดก็ตอ้งค านึงถึงวา่ ตอ้งแปลกใหม่ไม่เหมือนกบั
การ์ดเทศกาลท่ีเคยเห็นทัว่ไป  
 5.2.2 ข้อเสนอแนะในการท าโครงงาน  
    ผูต้อบแบบสอบถามมีข้อเสนอะแนะอยากให้เพิ่มสีสันลวดลายของการ์ด ให้
แตกต่างจากการ์ดเทศกาลปกติทัว่ไป เพิ่มเป็นภาพเคล่ือนไหวหรือภาพเสมือนจริง  จะท าให้การ์ด
โดดเด่นมากข้ึนได ้
       
5.3 ข้อเสนอแนะในการท าโครงงานคร้ังต่อไป 
  การ์ดต้อนรับอิเล็กทรอนิกส์ตามเทศกาลสามารถพฒันาต่อยอดท าให้เป็นการ์ดท่ีเป็น
รูปแบบมีภาพเคล่ือนไหว เพิ่มวิดิโอ เพิ่มเสียงดนตรีท่ีเข้ากับเทศกาลนั้นๆลงไปได้ อย่างเช่น 
เทศกาลลอยกระทง ในการ์ดจะเพิ่มเสียงเพลงท่ีมีเสียงดนตรีไทยอย่างเพลงลอยกระทง รูปแบบ
การ์ดภาพเคล่ือนไหวจะท าใหผู้พ้บเห็นประทบัใจมากยิง่ข้ึนได ้
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ภาคผนวก ก 
ภาพการปฏิบัตงิาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
ยนืรอตอ้นรับลูกคา้ผูท่ี้มาใชบ้ริการหนา้แผนกตอ้นรับ 

 
ขนส่งกระเป๋า อ านวยความสะดวกในการรับส่งลูกคา้ 

 
แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีลูกคา้ตอ้งการจะไปใชบ้ริการ 



 
 

 

 
ช่วยยกสัมภาระและขนส่งกระเป๋า 

 
รับโทรศพัทแ์ละส่ือสารกบัลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการ และประสานงานกบัพนกังานในโรงแรม 

 
ยนืประจ าจุด รอใหบ้ริการลูกคา้ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ข 
ตวัอย่างแบบสอบถามออนไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

แบบสอบถามความพงึพอใจต่อการ์ดต้อนรับอเิลก็ทรอนิกส์ตามเทศกาล 
(Festival Electronic Welcome Card)  

ของโรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ 
 

วตัถุประสงค์ : เพือ่วดัระดับความพงึพอใจทีม่ีต่อการ์ดต้อนรับอเิลก็ทรอนิกส์ตามเทศกาล 
ค าช้ีแจง  : ใส่คร่ืองหมาย       ใน         หรือเติมขอ้ความท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่าน) 
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

1. เพศ              ชาย                 หญิง 
2. อายุ         ต ่ากวา่ 21 ปี          21-30 ปี 
      31-40 ปี               41-50 ปี       51 ปีข้ึนไป 
3. แผนก/ส่วนงาน              ตอ้นรับส่วนหนา้ (Front Office) 
     การขายและการตลาด (Marketing/Sales) 
     การเงินและการบญัชี (Finance and Accounting) 
     ทรัพยากรบุคคล (Human Resource) 
     แม่บา้น (Housekeeping) 
 

ตอนที ่2 ความพงึพอใจทีม่ีต่อการ์ดต้อนรับอเิลก็ทรอนิกส์ตามเทศกาล  

 
ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม :  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................

รายละเอยีด 5 4 3 2 1 
1. มีการเขา้ถึงท่ีง่ายและสะดวกต่อการใชง้าน      
2. มีสีสันสวยงามและน่าสนใจ      
3. เป็นช่องทางในการประชาสัมพนัธ์โรงแรมอีกหน่ึงช่องทาง      
4. สร้างความประทบัใจใหก้บัผูพ้บเห็น      
5. ไดส้อดแทรกวฒันธรรมประเพณีไทยใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแก่นกัท่องเท่ียว      
6. เป็นช่องทางในการอพัเดตข่าวสาร โปรโมชัน่ดีๆใหก้บัลูกคา้      



 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ค 
บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 
 

การ์ดตอ้นรับน้ีสามารถน าไปใส่ในช่องทางการส่ือสารกบัลูกคา้และสร้างความประทบัใจได้ 
เป็นการ์ดท่ีออกแบบมาไดน่้ารัก สีสันสวยงาม ดูแลว้เขา้ใจง่ายวา่ตอ้งการส่ืออะไร สามารถออกแบบได้
หลายธีมตามเทศกาล อีกทั้งยงัสามารถต่อยอดออกแบบเป็นการ์ดวนัเกิด การ์ดฉลองครบรอบวนัต่าง
งานเพื่อมอบให้กบัลูกคา้คนพิเศษของโรงแรมแรม เป็นการแสดงถึงความใส่ใจในการให้บริการต่อ
ลูกคา้ผูเ้ขา้พกัไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
 
 

.....................................................พนกังานท่ีปรึกษา 
   (นางสาวเจกิตา แสงสายแกว้) 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
บทความวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

การ์ดต้อนรับอเิลก็ทรอนิกส์ตามเทศกาล 
Festival Electronic Welcome Card 

นายไชโย  ไอเนส  
                       ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 
Email : chaiyo.del@siam.edu 

 
บทคดัย่อ 
 การจดัท าโครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง “ การ์ด
ต้อนรับอิ เล็กทรอนิกส์ตามเทศกาล ”  (Festival 
Electronic Welcome Card) มีวตัถุประสงค์ในการ
จดัท าเพื่อศึกษาการท าการ์ดตอ้นรับตามเทศกาล ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความประทับใจ
ใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการในโรงแรม และเพ่ือช่วย
ประหยดัต้นทุนในการจัดพิมพ์การ์ดต้อนรับ ขณะ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้เล็งเห็นถึงความส าคญัใน
การสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ
ในโรงแรม พบว่าในการให้ข้อมูลลูกค้าผ่านระบบ
ดิจิทลั สามารถพฒันาเพ่ิมการ์ดตอ้นรับอิเล็กทรอนิกส์
ตามเทศกาลต่างๆของประเทศไทยรวมถึงเทศกาล
สากล หรือการ์ดตอ้นรับในวาระพิเศษให้กับลูกค้า 
เช่น การ์ดอวยพร การ์ดวนัเกิด ซ่ึงสามารถช่วยในการ
เสริมสร้างความพึงพอใจให้กับลูกคา้ได้มากข้ึน ใน
การจัดท าการ์ดต้อนรับอิเล็กทรอนิกส์ตามเทศกาล 
เป็นการจัดท าการ์ดในรูปแบบดิจิทลั ลูกคา้สามารถ
สแกนผา่นคิวอาร์โคด้เพ่ือเขา้ชมการ์ดไดอ้ยา่งสะดวก
และรวดเร็ว 
  เ ม่ือได้ออกแบบการ์ดเสร็จแล้ว ได้ให้
พนกังานในโรงแรมไดช้มการ์ดท่ีออกแบบจ านวน 30 
คน และตอบแบบสอบถามประเมิณความพึงพอใจใน
ผลงานน้ี พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ต่อการ์ดตอ้นรับอิเล็กทรอนิกส์ตามเทศกาล โดยรวม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.32 หาก

พิจารณารายดา้นพบวา่มีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ มี
การเข้าถึงท่ี ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.57 รองลงมาคือ ไดส้อดแทรกวฒันธรรม
ประเพณีไทยให้เป็นท่ีรู้จกัแก่นกัท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ีย 
4.47 รองลงมาคือ เป็นช่องทางในการอพัเดตข่าวสาร 
โปรโมชัน่ดีๆใหก้บัลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 4.43 รองลงมาคือ 
สร้างความประทบัใจให้กบัผูพ้บเห็น มีค่าเฉล่ีย 4.30 
รองลงมาคือ เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์
โรงแรมอีกหน่ึงช่องทาง มีค่าเฉล่ีย 4.23 และมีสีสัน
สวยงามและน่าสนใจ มีค่าเฉล่ีย 3.93 
 
ค าส าคญั: การ์ด อิเลก็ทรอนิกส์ เทศกาล 
 
Abstract 
The cooperative education project on "Festival 
Electronic Welcome Card" is to prepare and review 
the making of festive greeting cards in electronic 
form to impress customers who utilize services in the 
hotel and to assist with lowering costs of printing 
welcome cards. While working on cooperative 
education, there was realized the importance of 
creating an impression on hotel's customers by 
providing customer information through digital 
systems which could be adapted & developed a 
electronic greeting cards for various festivals in 
Thailand, including international festivals and/or 



 
 

 

personalized greeting cards on special occasions for 
customers, such as greeting cards & birthday cards 
which would support to increase customer 
satisfaction. For the creation of electronic greeting 
cards in digital format according to the occasion, 
Customers can scan through the QR code to access 
the card conveniently and quickly. 
 On completion of the electronic greeting 
card design, a review was conducted by a team of 30 
hotel staff members who responded to a survey 
assessing their satisfaction with the work. It was 
found that the respondents were satisfied with the 
electronic greeting cards according to the festival. 
Overall, it was at the highest level, with an average 
of 4.32. If considering each aspect, it was found that 
the highest satisfaction was having easy access and 
ease of use, with an average of 4.57, followed by 
inserting Thai culture and traditions to be known to 
tourists, with an average of 4.47, followed by had a 
channel to update news. Good promotion for 
customers with an average of 4.43, followed by 
impressing the audience with an average of 4.30, 
followed by the additional method to promote the 
hotel with an average of 4.23. Last but not least, 
colorful and interesting with an average of 3.93.  
 
Keywords: card, electronic, festival     
 
ทีม่าของปัญหา 
 จากการท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ไปปฏิบติังานสหกิจ
ศึกษาในแผนกตอ้นรับส่วนหนา้ ในส่วนงานเจา้หนา้ท่ี
อ านวยความสะดวกและคอยช่วยเหลือลูกค้าใน
โรงแรม ของโรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตนั กรุงเทพฯ 
โดยมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการใหก้ารตอ้นรับ การดูแล

สัมภาระ การให้ข้อมูลแก่ลูกค้า อาทิเ ช่น ข้อมูล
สถานท่ีท่องเท่ียวในกรุงเทพฯ เสน้ทางการเดินทางไป
ยงัจุดหมายต่างๆ และรวมถึงการใหค้วามช่วยเหลือใน
การจองร้านอาหาร หรือการใช้บริการร้านค้าต่างๆ
ตามความตอ้งการของลูกคา้ จากการสังเกตุการณ์ใน
ระหว่างการท างาน พบว่าทางโรงแรมไดมี้การจดัท า
ขอ้มูลการประชาสัมพนัธ์และคู่มือค าแนะน าต่างๆ
ส าหรับลูกค้าในระหว่างเข้าพัก ในรูปแบบข้อมูล
ดิจิทลัโดยลูกคา้สามารถสแกนคิวอาร์โคด้ เพื่อเขา้ไป
ดูรายละเอียดต่างๆได้ อาทิเช่น รายละเอียดราคา
หอ้งพกัประเภทต่างๆ ขอ้มูลส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี
ให้บริการภายในบริเวณโรงแรม และขอ้มูลส าหรับ
สมาชิกระดับวีไอพีในการนัดหมายการใช้บริการ
พิเศษ นอกจากการอ านวยความสะดวกท่ีไดก้ล่าวมา
นั้น ผูจ้ดัท าไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัในการสร้างความ
ประทับใจให้แก่ลูกค้าทุกท่านท่ีเข้ามาใช้บริการ
โรงแรม และพบว่าในการให้ขอ้มูลลูกคา้ผ่านระบบ
ดิจิทลั สามารถพฒันาเพ่ิมการ์ดตอ้นรับอิเล็กทรอนิกส์
ตามเทศกาลต่างๆของประเทศไทยรวมถึงเทศกาล
สากล หรือการ์ดตอ้นรับในวาระพิเศษให้กับลูกค้า 
เช่น การ์ดอวยพรวนัเกิด การ์ดแสดงความยินดีในการ
ฉลองวนัครบรอบ ซ่ึงสามารถช่วยในการเสริมสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากข้ึน ในการจัดท า 
Festival E-Welcome Card เป็นการจดัท าการ์ดใน
รูปแบบดิจิทัล ซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบธีมท่ี
หลากหลายไปตามเทศกาลต่ างๆ  และเป็นการ
ประหยดัตน้ทุนในการจดัท า ซ่ึงลูกคา้สามารถสแกน
ผา่นคิวอาร์โคด้ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 
 ดว้ยเหตุน้ีผูจ้ดัท าจึงไดน้ าท่ีมาของโครงงาน
ดังกล่าวขา้งตน้ น าไปปรึกษากับพนักงานท่ีปรึกษา
และอาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือจดัท าโครงงานสหกิจศึกษา
เร่ือง “การ์ดต้อนรับอิเล็กทรอนิกส์ตามเทศกาล” 
(Festival Electronic Welcome Card) 
 



 
 

 

 
ทบทวนวรรณกรรม 
 Mindphp (2560) กล่าวว่า E-Card หรือ 
Electronic Card หมายถึง บัตรอวยพร หรือ บัตร
ทักทายในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ ซ่ึงในปัจจุบันมี
เว็บไซต์เป็นจ านวนมากทั้ งไทยและต่างประเทศ ท่ี
ให้บริการส่ง E-Card ในวาระหรือเทศกาลต่างๆ ท่ี
แสนสะดวกสบาย ซ่ึงมีทั้งแบบท่ีเสียค่าใชจ่้ายและไม่
ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย มีการ์ดแบบต่าง ๆ ให้เลือกมากมาย
หลายแบบ แต่ละแบบจะบรรจุข้อความ ภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหวและเสียงเพลง ท่ีผูส่้งสามารถเลือก
ตกแต่งไดเ้องตามท่ีตอ้งการ 
 บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ (2547) ได้สรุป
คว ามหมา ยขอ ง ส่ื อ อิ เ ล็ กท รอ นิก ส์ ไว้ว่ า  ส่ื อ
อิเล็กทรอนิกส์ มีความหมายครอบคลุมถึงส่ือท่ีเป็น
ขอ้ความ เสียง ภาพ วดีิทศัน์ และภาพเคล่ือนไหว และ
การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีประสมประสานกนัเป็นหลายส่ือ
หรือมลัติมีเดีย และเน่ืองจากส่ือเหล่าน้ีเป็นส่ือท่ี อยูใ่น
รูปของดิจิทัล ผลิตและสร้างด้วยคอมพิวเตอร์และ
เคร่ืองมือ VESSTY ท่ีใชใ้นการส่ือสารซ่ึงเป็นอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ จึงเป็นท่ีมาของค าวา่ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Media) 
 Fiske (2528) กล่าววา่ การส่ือสาร หรือ การ
ส่ือความหมาย (Communication) เป็นค าท่ีรากศพัท์มา
จากภาษาลาตินวา่ "communius" หมายถึง "พร้อมกนั" 
หรือ "ร่วมกนั" (common) หมายความว่า เม่ือมีการ
ส่ือสารระหว่างกันเกิดข้ึน คนเราพยายามท่ีจะสร้าง 
"ความพร้อมกนัหรือความร่วมกนั" ทางดา้นความคิด
เร่ืองราวเหตุการณ์ ทศันคติ ฯลฯ กบับุคคลท่ีเราก าลงั
ส่ือสารด้วยนั้ น ดังนั้ น การส่ือสารจึงหมายถึง การ
ถ่ายทอดเร่ืองราว การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การ
แสดงออกของความคิดและความรู้สึก ตลอดรวมไป
ถึง  " ระบบ"  ( เ ช่น  ระบบโทรศัพท์ )  เ พ่ื อกา ร
ติดต่อส่ือสารข้อมูลซ่ึงกันและกัน นอกจากน้ี การ

ส่ือสารยังเป็นการท่ีบุคคลในสังคมมีปฏิสัมพันธ์
โต้ตอบกันโดยผ่านทางข้อมูลข่าวสาร สัญลักษณ์
ตลอดจนเคร่ืองหมายต่าง ๆ ดว้ย 
 ศุกรสิทธ์ิ เจริญสุข (2556) ท าการวิจยัเร่ือง 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ประวติั
ชาวพทุธตวัอยา่งส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
ท่ีเรียโดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับการเรียนปกติ 
ผลการวิจยัปรากฏวา่ (1) หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง 
ประวติัชาวพุทธตวัอย่างท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 80.67/81.17 (2) และนักเรียนท่ีเรียนด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง
กว่านักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีแบบปกติโดยมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (3) นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อ
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์อยูใ่นระดบัมาก 
 Willson and Landoni (2545) ไดท้ าศึกษา
การออกแบบของลกัษณะของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์
ท่ีต้องอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบต่างๆ 
พบว่ าก ารออกแบบ ท่ี ดี ควร มีก ารน า เ สนอ ถึ ง
ส่วนประกอบของหนังสือท่ีเป็นแบบปกติให้ครบ 
รวมทั้ งการน าขอ้ดีของส่ืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ร่วม
ด้วย เช่น การเช่ือมโยงภายในและภายนอก การท า
จุดเนน้ขอ้ความส าคญั การมีตวัน าทางท่ีดี เป็นตน้ 
 อมรรัตน์ สว่างเกตุ (2553) ได้ท าการวิจัย
เร่ือง ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดัการเรียน
การสอนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ใน
รายวชิาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ ์1 
คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เ ม่ือ
พิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นการน าไปใชมี้คะแนนมาก
ท่ีสุด อยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า 
ข้อรายการท่ีมีคะแนนมากท่ีสุด คือเน้ือหาตรงกับ
ประ เด็ นความ รู้  คว ามต้อ งก ารอยู่ ใ นระดับ ดี 
ขอ้เสนอแนะ ผูส้อนควรใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์ใน
รูปของส่ือเสริมการเรียนการสอน โดยผูเ้รียนสามารถ



 
 

 

ใช้เรียนด้วยตนเองตามความต้องการ ทุกเวลา ทุก
สถานท่ี และควรมีการสร้างและพัฒนาหนังสือ
อิเลก็ทรอนิกส์ใหส้ามารถมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียน
และผูส้อนใหม้ากข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ 
        1. เพื่อศึกษาการท าการ์ดตอ้นรับตามเทศกาล ใน
รูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

2. เพ่ือสร้างความประทบัใจให้แก่ลูกคา้ท่ีเขา้มา
ใชบ้ริการในโรงแรม 

3. เพ่ือช่วยประหยดัตน้ทุนในการจดัพิมพก์าร์ด
ตอ้นรับ 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. ผูจ้ดัท าสามารถท าการ์ดตอ้นรับอิเล็กทรอนิกส์
ตามเทศกาล หรือวาระพิเศษต่างๆได ้

2. การ์ดต้อนรับอิเล็กทรอนิกส์ตามเทศกาล 
สามารถสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้
บริการ แสดงถึงความใส่ใจในการให้บริการของ
สถานประกอบการต่อลูกคา้ผูเ้ขา้พกั 

3. โรงแรมสามารถลดตน้ทุนการจัดท าการ์ด
ตอ้นรับในรูปแบบกระดาษ     
 
วธีิการด าเนินงาน 
  1. ส ารวจเทศกาลส าคัญๆในแต่ละเดือน ทั้ ง
เทศกาลของประเทศไทยและเทศกาลของสากล เพื่อ
น ามาเป็นธีมในการออกแบบตกแต่ง เ พ่ือความ
สวยงามของการ์ดตอ้นรับ 
 2. ออกแบบการ์ด โดยใช้โปรแกรมการ
ออกแบบจากเวบ็ไซต ์www.postermywall.com 
 3. เปิดเวบ็ไซต์ www.postermywall.com ท า
การ Log in ก่อนเขา้ใชง้าน 
 4. เลือกค าสัง่ “Create a design” 
 5. เลือกค าสัง่ “Create a design from scratch” 

 6. เลือกรูปแบบและขนาดของการ์ดท่ีตอ้งการ
ออกแบบ 
 7. เลือกค าสั่ง “Poster” และเลือกรูปแบบการ์ด
เป็นแนวตั้ งหรือแนวนอนตามต้องการ ด้วยค าสั่ง 
“Portrait” หรือ “Landscape” จากนั้ นกดท่ีค าสั่ง 
“Create” 
 8. เลือกประเภทของพ้ืนหลงัท่ีตอ้งการ เลือกท่ี
ค าสัง่ “Solid Colors” คือพ้ืนหลงัสีทึบ 
 9. เลือกสีพ้ืนหลังท่ีต้องการ แล้วกดค าสั่ง 
“Apply” 
 10. ในหน้าน้ีจะมีฟังก์ชัน ลูกเล่นในการ
ออกแบบการ์ดให้ เ ลือกหลากหลาย ไปท่ีค าสั่ ง 
“Photo” เพื่ออพัโหลดรูปภาพจากช่องทางท่ีตอ้งการ
เขา้ถึง 
 11. ไปท่ีค าสั่ง “Text” เพื่อพิมพ์ขอ้ความท่ี
ตอ้งการ 
 12. ด้านขวาของหน้าจอน้ี จะมีฟังก์ชันการ
ออกแบบขอ้ความท่ีพิมพล์งไป เช่น ต าแหน่งขอ้ความ 
รูปแบบขอ้ความ สีขอ้ความ ฯลฯ 
 13. แถบดา้นซ้ายของหน้าจอน้ียงัมีฟังก์ชัน
อ่ืนๆให้ออกแบบ สามารถเพ่ิมภาพเคล่ือนไหว เพ่ิม
เสียงดนตรี ท าใหก้าร์ดมีความสวยงามมากยิง่ข้ึนได ้
 14. เม่ือออกแบบการ์ดเสร็จแลว้ ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง แลว้ไปท่ีค าสัง่ “Download” 
 15. ไปท่ีค าสั่ง “Download” รอให้ Download 
จนเสร็จส้ิน 
 16. น าการ์ดท่ีออกแบบไปใส่โปรแกรมสร้าง
คิวอาร์โค้ด ไปท่ี “https://me-qr.com/th” เ ลือก
ประเภทของรหสัคิวอาร์โคด้คือค าสัง่ “ภาพ” 
 17. อพัโหลดการ์ดท่ีออกแบบแลว้กดเลือก
ค าสั่ง “สร้างรหัส” และไปท่ีค าสั่ง “Download สร้าง
รหสั QR” 
 18. น าคิวอาร์โคด้ไปใส่ในระบบ เวบ็ไซตแ์ละ 
Application ของโรงแรม 



 
 

 

 

 
สรุปผลโครงงาน 
 เม่ือไดอ้อกแบบการ์ดตอ้นรับอิเลก็ทรอนิกส์
ตามเทศกาลแลว้ ไดใ้ห้พนักงานแผนกตอ้นรับส่วน
หน้า (Front Office) การขายและการตลาด 
(Marketing/Sales) การเงินและการบญัชี (Finance and 
Accounting) ทรัพยากรบุคคล (Human Resource) 
และแผนกแม่บา้น (Housekeeping) โรงแรมมิลเลน
เนียม ฮิลตนั กรุงเทพฯ ไดช้มการ์ดท่ีออกแบบจ านวน 
30 คน และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจใน
ผลงานน้ี พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ต่อการ์ดตอ้นรับอิเล็กทรอนิกส์ตามเทศกาลโดยรวม
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 หาก
พิจารณารายดา้นพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจมากท่ีสุดคือ มีการเขา้ถึงท่ีง่ายและสะดวกต่อ
การใช้งาน โดยมีค่าเฉล่ีย 4.57 รองลงมาคือ ได้
สอดแทรกวฒันธรรมประเพณีไทยให้เป็นท่ีรู้จักแก่
นกัท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ีย 4.47 รองลงมาคือ เป็นช่องทาง
ในการอพัเดตข่าวสาร โปรโมชั่นดีๆให้กับลูกคา้ มี
ค่าเฉล่ีย 4.43 รองลงมาคือ สร้างความประทบัใจใหก้บั
ผูพ้บเห็น มีค่าเฉล่ีย 4.30 รองลงมาคือ เป็นช่องทางใน
การประชาสมัพนัธ์โรงแรมอีกหน่ึงช่องทาง มีค่าเฉล่ีย 
4.23 และมีสีสันสวยงามและน่าสนใจ มีค่าเฉล่ีย 3.93 
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการจดัท าการ์ดตอ้นรับ
อิเล็กทรอนิกส์ตามเทศกาล คือ เพื่อสร้างความ
ประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการในโรงแรม อีก
ทั้งยงัช่วยประหยดัตน้ทุนในการจดัพิมพก์าร์ดไดอี้ก
ดว้ย 
 

 
ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน 
  การ์ดต้อนรับอิเล็กทรอนิกส์ตามเทศกาล
สามารถพฒันาต่อยอดท าให้เป็นการ์ดท่ีเป็นรูปแบบมี
ภาพเคล่ือนไหว เพ่ิมวิดิโอ เพ่ิมเสียงดนตรีท่ีเขา้กับ
เทศกาลนั้นๆลงไปได ้อย่างเช่น เทศกาลลอยกระทง 
ในการ์ดจะเพ่ิมเสียงเพลงท่ีมีเสียงดนตรีไทยอยา่งเพลง
ลอยกระทง รูปแบบการ์ดภาพเคล่ือนไหวจะท าให้ผู ้
พบเห็นประทบัใจและต่ืนตาต่ืนใจมากยิง่ข้ึนได ้
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