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บทคัดย่อ 

 โรงแรมดบัเบิ้ลย ูกรุงเทพฯ (W Bangkok Hotel) เลขท่ี 106,108 ถนนสาทรเหนือ เขตสีลม 
แขวงบางรัก กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10500 เป็นโรงแรมหน่ึงท่ีมีช่ือเสียงทัว่โลก มีลกัษณะการ
บริการท่ีเป็นเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างจากโรงแรมอ่ืน มีการบริการท่ีเป็นกนัเองใกลชิ้ดกบัลูกคา้ท าใหลู้กคา้
ท่ีมาใชบ้ริการเป็นดัง่เพื่อน ซ่ึงมีความใกลชิ้ดสนิทสนม สามารถพดูคุยกบัแขกไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดัทาง
ภาษา เนน้ในเร่ืองของความเป็นกนัเอง และท่ีโรงแรมดบัเบิ้ลย ูกรุงเทพฯ ยงัมีการบริการท่ีน่าประทบัใจ
อีกอยา่ง Whatever/Whenever เช่น ไม่วา่จะเป็นผูช่้วยช็อปป้ิงส่วนตวั บริการอาหารม้ือหรูระหวา่ง
ล่องเรือชมแม่น ้าเจา้พระยา เฮลิคอปเตอร์ชมวดัวาและยอดตึกระฟ้า ฯลฯ โรงแรมดบัเบิ้ลย ูกรุงเทพฯ (W 
Bangkok Hotel) เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 07 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

ผลการศึกษาโครงงานเร่ือง ระบบการจดัการทรัพยากรบุคคลอยา่งมีประสิทธิภาพ ระบบ
การจดัการทรัพยากรบุคคลน้ีมีความส าคญัมากเพราะถือวา่เป็นเจา้ของระบบงานทั้งหมดท่ีวางไว ้ก็ตอ้ง
มีความเขา้ใจในระบบทุกอยา่ง สามารถใหค้  าอธิบาย และใหค้  าปรึกษากบัพนกังาน และหวัหนา้งานทุก
ระดบัไดอ้ยา่งชดัเจน วา่อะไรท าได ้อะไรท าไม่ได ้เพราะอะไร ท าแลว้จะเกิดอะไรข้ึน ท าใหร้ะบบมี
ปัญหาอยา่งไร และพนกังานจะมีปัญหาอยา่งไร ฯลฯ ถือวา่ฝ่ายบุคคลจะตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลระบบ 
และเป็นท่ีปรึกษาใหก้บัผูใ้ชร้ะบบ ก็คือ กลุ่มผูบ้ริหารและผูจ้ดัการทุกระดบันัน่เอง 

 

ค าส าคญั : รายงานระบบการจดัการทรัพยากรบุคคลอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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Abstract 

 W Bangkok is located on 106 North Sathorn Road in the Silom District Bangkok Thailand 

and was opened on the 7th December 2012. It is famous for its unique styles and the hit for a fashion 

trend. It has a different way of delivering services like no other by looking at their customers like 

friends and to behave casually but professionally. For the W brand their unique service is the 

Whatever/Whenever, which is a 24/7 operator service to deliver to the guess expectations. From 

organizing birthday surprises to booking a helicopter tour to the famous Bangkok temples, they have 

done it all. 

 From the study of the Human Management Systems Effectively, W Human Resources 

Department has a very strong foundation on how their system works. This department is one of the 

most important parts of the operation as every department relies on this department, not just having a 

good system will do but people who works in the human resources department has to understand the 

concept of the work and to develop the best for the other employees. This means to be able to explain 

and answer the employees questions and problems and to be able to give best solutions to that 

problem, which this hotel has perfectly delivered. 
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