บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั สถานประกอบการ
3.1.1 โรงแรมชู การ์ มารีน่ารีสอร์ ท – แฟชั่น
สถานที่ต้งั :

20/10 ถนน กะตะ ตาบล กะรน อาเภอเมือง จังหวัด ภูเก็ต 83100

โทรศัพท์ :

076-284404

E-mail :

info@sugarmarina-fashion.com

3.1.2 โรงแรมชู การ์ มารีน่ารีสอร์ ท – นอติคอล
สถานที่ต้ งั :
โทรศัพท์ :

2/4 ถนน กะตะน้อย ตาบล กะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
076-333051-2

E-mail :

gsa@sugarmarina-nautical.com

รู ปที่ 3.1 แผนที่ต้ งั ของโรงแรม
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โรงแรมชู การ์ มารี น่ารี สอร์ ท- แฟชั่ น ชื่ อเดิมคือ ชูการ์ ปาล์ม รี สอร์ ท -กะตะบีช ตั้งอยู่ใกล้
หาดกะตะซึ่ งเป็ นหาดที่อยูท่ างใต้ของเกาะภูเก็ต คุณสามารถเดินจากโรงแรมไปชายหาดเพียง5นาที
หาดกะตะเป็ นอีกหนึ่ งหาดที่นิยมรองจากหาดป่ าตอง ชายหาดขาวละเอียด น้ าทะเลสี น้ าเงิ นเข้ม
เหมาะอย่างยิง่ แก่การพักผ่อน
โรงแรมชู การ์ มารี น่ารี สอร์ ท- นอติคอล ชื่อเดิมคือ ชูการ์ มารี น่ารี สอร์ ท ซึ่ งเป็ นโรงแรมที่
ทันสมัยหนึ่ งเดียวในภูเก็ต ที่ออกแบบสาหรับผูร้ ักและชื่นชอบทะเล รี สอร์ ทตั้งอยูบ่ นทาเลที่ดีที่สุด
และอยูห่ ่ างจากชายหาดกะตะเพียง 200 เมตร ห้องพักตกแต่งด้วนธี มทะเลให้ความรู ้สึกถึงการผจญ
ภัยในทะเลลึก
เป้ าหมายของโรงแรม
 เราจะสร้างความพึงพอใจมากที่สุดให้กบั ลูกค้าแต่ละคน เพื่อเขาจะได้บอกต่อและ
สร้างลูกค้าใหม่ให้กบั เรา
 พนักงานจะมีความมัน่ คงและก้าวหน้า โดยต้องต้องการเรี ยนรู ้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งต้องมีผลงานที่สามารถวัดผลได้ และเป็ นที่ยอมรับ

3.2 ลักษณะการประกอบการและการให้ บริการหลักขององค์ กร
แม็กซี่คอร์ปหรื อมารี น่ากรุ๊ ป มีโรงแรมในเครื อทั้งหมด 7 แห่ง ซึ่งได้แก่
1.โรงแรมชูการ์มารี น่ารี สอร์ท – Nautical
2.โรงแรมชูการ์มารี น่ารี สอร์ท – Fashion
3.โรงแรมชูการ์มารี น่ารี สอร์ท – Surf
4.โรงแรมชูการ์มารี น่ารี สอร์ท – Art
5.โรงแรมชูการ์มารี น่ารี สอร์ท – Avaitor
6.โรงแรมชูการ์มารี น่ารี สอร์ท – Fisherman
7.โรงแรมชูการ์มารี น่ารี สอร์ท – Cliphanger
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แต่ละโรงแรมจะมีการออกแบบและอยูใ่ นที่ต้ งั ที่แตกต่างกัน จะมีการตกแต่งตามชื่อที่เรี ยก
ของแต่ ล ะโรงแรม เช่ น Nautical ตกแต่ ง ในรู ป แบบของเรื อยอร์ ช เป็ นต้น และมี ร ะบบการ
บริ หารงานในแนวทางเดียวกัน ซึ่งมีดว้ ยกันทั้งหมด 3 Room Tpye ดังนี้
Room Type I
 DLX = Deluxe room เป็ นห้องธรรมดาที่ไม่สามารถมองเห็นวิวได้

รู ปที่ 3.2 ห้อง DLX = Deluxe room
Room Type II
 DPV = Deluxe pool view เป็ นห้องที่สามารถมองเห็นวิวสระว่ายน้ าหรื อภูเขาได้

รู ปที่ 3.3 ห้อง DPV = Deluxe pool view
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Room Type III
 DPA = Deluxe pool access เป็ นห้องที่อยูต่ ิดกับสระว่ายน้ าสามารถลงเล่นน้ าได้
เลย

รู ปที่ 3.4 ห้อง DPA = Deluxe pool access
ในส่ วนของการบริ การของโรงแรมมี 3 ด้านดังต่อไปนี้
3.2.1 บริการอภินันทนาการของโรงแรม
 Signature Welcome
 อาหารเช้าบริ การที่หอ้ งอาหาร
 ห้องออกกาลังกาย
 อินเตอร์เน็ตไร้สาย ความเร็วสู งทุกจุดทัว่ บริ เวณโรงแรม
 ฟรี มินิบาร์ในห้องพัก
 ที่จอดรถลูกค้า
 บริ การเสิ ร์ฟอาหารตามเมนูในห้องพัก
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3.2.2 สิ่ งอานวยความสะดวกในโรงแรม
 สระว่ายน้ าส่ วนตัว พร้อมเก้าอี้อาบแดดข้างสระ
 ห้องนอนพร้อมโทรทัศน์จอใหญ่ สัญญาณดาวเทียม และตูน้ ิรภัย
 อ่างอาบน้ า ฝักบัวแบบสายฝน
3.2.3 บริการพิเศษของโรงแรม
 รถรับ – ส่ งสนามบิน
 บริ การรถเช่า
 บริ การตียงเด็ก
 บริ การท่องเที่ยว เคาน์เตอร์ทวั ร์
 บริ การซักรี ด

3.3 รูปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

ตารางที่ 3.1 โครงสร้างองค์กรของโรงแรมในเครื อแม็กซี่คอร์ปหรื อมารี น่ากรุ๊ ป

19

3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่ งทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
 นางสาวฉมามาศ ศรี สะอาด ตาแหน่ง Front Office
 นายทรงยศ วชิรภราดร

ตาแหน่ง Front Office

3.4.2 ลักษณะงานที่ได้ รับมอบหมาย
 ต้อนรับและทักทายลูกค้า
 เช็คอิน ( Check in )
 เช็คเอ้าท์ ( Check out )
 ให้ขอ้ มูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโรงแรมแก่ลูกค้า
 รับโทรศัพท์ท้ งั สายนอกและสายในของโรงแรม
 จัดเรี ยงเอกสาร
 ช่วยเหลือลูกค้า
 ไปส่ งลูกค้าที่หอ้ งพัก
 ให้ขอ้ มูลสถานที่ท่องเที่ยวแก่ลูกค้า
 บริ การจองรถแท็กซี่ให้ลูกค้า
 รับฝากกระเป๋ าลูกค้า
 ขายห้องพัก
 พูดคุยและสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า
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3.5 ชื่ อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 ชื่อ-สกุล : คุณศลิษา ฉายามนตรี
ตาแหน่ง : Acting Asst. F/O Manager

รู ปที่3.5 พนักงานที่ปรึ กษา
3.5.2 ชื่อ-สกุล : คุณปรี ยานุช หาบอุปการ
ตาแหน่ง : Guest Service Agent

รู ปที่ 3.6 พนักงานที่ปรึ กษา
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3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ในการปฏิบตั ิงานนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาได้ใช้เวลาในการปฏิบตั ิงาน ตั้งแต่วนั ที่ 15
พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 25 สิ งหาคม 2560
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 รวบรวมเอกสารและค้นหาข้อมูลจากการปฏิบตั ิงาน
3.7.2 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในขณะปฏิบตั ิงาน
3.7.3 กาหนดหัวข้อโครงงาน
3.7.4 ปรึ กษาและขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงานที่ปรึ กษา
3.7.5 รวบรวมข้อมูลและจัดทาโครงงานตามรู ปแบบที่ถูกต้อง
3.7.6 นาเสนออาจารย์เพือ่ ตรวจสอบและแก้ไข
3.7.7 จัดทาโครงงานให้เป็ นรู ปเล่มที่สมบูรณ์

ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ขั้นตอนการดาเนินงาน
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
รวบรวมเอกสารและค้นหาข้อมูล
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค
กาหนดหัวข้อโครงงาน
ปรึ กษาและขอคาแนะนาจากอาจารย์
ที่ปรึ กษาและพนักงานที่ปรึ กษา
รวบรวมข้อมูลและจัดทาโครงงาน
นาเสนออาจารย์เพื่อตรวจสอบและ
แก้ไข
จัดทารู ปเล่มโครงงาน
ตารางที่ 3.2 แสดงระยะเวลาขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและการจัดทาโครงงาน

ส.ค.
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3.8 อุปการณ์ และเครื่ องมือที่ใช้
อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
3.8.1 ฮาร์ดแวร์
 เครื่ องคอมพิวเตอร์
 กล้องโทรศัพท์มือถือ
 อุปกรณ์เครื่ องเขียน
 โทรศัพท์ภายในของโรงแรม
3.8.2 ซอฟต์แวร์
 โปรแกรม Microsoft Word
 โปรแกรม Power Point

