บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
จากการที่ คณะผูจ้ ัดทาในฐานะที่ เป็ นนักศึ กษาฝึ กปฏิ บตั ิ งานตามโครงการสหกิ จ ศึ กษา ได้
ปฏิบตั ิ งานตาแหน่ ง พนักงานต้อนรั บส่ วนหน้า( Front Office) ของโรงแรมชู การ์ มารี น่ารี สอร์ ท
แฟชัน่ และโรงแรมชูการ์ มารี น่ารี สอร์ ท นอติคอล ซึ่ งผลการปฏิบตั ิงานตามโครงการได้สรุ ปงาน
แบ่งออกได้ดงั นี้
4.1 การปฏิบตั ิงานส่ วนหน้า ( Front Office)
4.2 คาศัพท์และตัวย่อภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานส่ วนหน้า ( Front Office )
4.3 บทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้สนทนากับลูกค้าที่เข้าพัก
4.1 การปฏิบัติงานส่ วนหน้ า ( Front Office )
การบริ ก ารส่ ว นหน้า ของโรงแรมคื อ แผนกหลัก ที่ ทุ ก โรงแรมต้อ งมี เมื่ อ มี ลู ก ค้า เข้า มาใน
โรงแรม ก็ตอ้ งมาที่ แ ผนกบริ ก ารส่ ว นหน้าก่ อนเสมอ พนัก งานแผนกบริ ก ารส่ ว นหน้ามี ห น้าที่
ต้อนรับลูกค้า ตรวจสอบข้อมูลการจองห้องพัก และมีบทบาทสาคัญในการติดต่อประสานงานกับ
ทุกแผนกในโรงแรมเพือ่ ช่วยเหลือเรื่ องต่าง ๆ เมื่อลูกค้าเรี ยกร้อง โดยได้ปฏิบตั ิงานดังนี้
4.1.1 ต้ อนรับลูกค้ าที่มาพักที่โรงแรม
 กล่าวทักทายลูกค้าเมื่อลูกค้าเข้ามาที่โรงแรม
 สอบถามข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า
4.1.2 เช็คอิน ( Check In )
 ขอดู Booking หรื อการจองห้องพักของลูกค้า
 ขอ Passport และใบตรวจคนเข้าเมืองของลูกค้า
 ให้ลูกค้ากรอกข้อมูลส่ วนตัวในแบบฟอร์ม
 พิมพ์ขอ้ มูลของลูกค้าเข้าระบบ Smart ของโรงแรม
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รู ปที่ 4.1 แบบฟอร์มสาหรับให้ลูกค้ากรอกข้อมูล
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รู ปที่ 4.2 การพิมพ์ขอ้ มูลลูกค้าในระบบ Smart
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4.1.3 เช็คเอ้าท์ ( Check Out )
 ถามหมายเลขห้องพักของลูกค้า
 ตรวจสอบความเรี ยบร้อยของห้องพัก
 เช็คเอ้าท์หอ้ งพักลูกค้าออกจากระบบ Smart

รู ปที่ 4.3 เช็คเอาท์หอ้ งพักลูกค้าออกจากระบบ Smart
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4.1.4 ส่ งลูกค้ าเข้ าห้ องพัก
 บอกเวลาเปิ ด-ปิ ด ของสระว่ายน้ า ห้องฟิ ตเนสและห้องอาหาร
 บอกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวโรงแรม
 อธิบายอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องพัก
 ช่วยถือกระเป๋ าลูกค้า
4.1.5 ปิ ดรอบ
การปิ ดรอบคือ การปิ ดรายรับ-รายจ่าย ของแต่ละรอบเวลา โดยแบ่งเป็ น 3 รอบ คือ
 รอบเช้า ปิ ดเวลา 13.00 น.
 รอบบ่าย ปิ ดเวลา 22.00 น.
 รอบดึก ปิ ดเวลา 05.00 น.

รู ปที่ 4.4 การปิ ดรอบในระบบ Smart
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4.1.6 ส่ ง E-mail ขอบคุณลูกค้ า
ส่ ง E-mail ขอบคุณลูกค้าตามชื่อ E-mail ที่ลูกค้าเขียนให้ในแบบฟอร์มตอนเช็คอิน
( Front Office )

รู ปที่ 4.5 ส่ ง E-mail ขอบคุณลูกค้า
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4.1.7 เขียนและส่ ง ข้ อมูลของลูกค้ าในแบบฟอร์ ม ที่โรงแรมจัดเตรี ยมไว้ ซึ่ งเป็ นขั้นตอน
สุ ดท้าย
 เขียนวันที่เข้า หมายเลขห้องพัก ชื่ อ สกุล ชื่ อกลาง สัญชาติ เลขหนังสื อเดิ นทาง
ประเทศ และวันที่ออก เพื่อส่ งไปยังด่านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดภูเก็ต

รู ปที่ 4.6 แบบฟอร์มการเขียนข้อมูลลูกค้า
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 พิมพ์ขอ้ มูลของลูกค้าที่เขียนไว้แบบฟอร์ มลงในระบบ และส่ งไปยังด่านตรวจคน
เข้าเมือง

รู ปที่ 4.7 พิมพ์ขอ้ มูลลูกค้าเข้าระบบ
4.2 คาศัพท์ และตัวย่ อภาษาอังกฤษที่เกีย่ วข้ องกับงานส่ วนหน้ า ( Front Office )
ตัวย่อและคาเต็มที่แสดงไว้ในตารางดังต่อไปนี้ใช้บ่อยๆในการเขียนใบเสร็ จ เขียนรายงาน
เขียนเอกสาร พิมพ์ขอ้ มูล และใช้ในการพูดคุยกับพนักงานในโรงแรม
ลาดับ
1.
2.
3.
4.

ตัวย่ อ
DLX
STD
DPV
DPA

คาเต็ม
Deluxe Room
Standard Room
Deluxe Pool View
Deluxe Pool Access

คาแปล
ห้องธรรมดา
ห้องธรรมดา
ห้องธรรมดาที่เห็นวิวสระน้ า
ห้องที่ติดกับสระว่ายน้ า
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ลาดับ
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

ตัวย่ อ
CXL
CF
N/A
COMP
HTL.
DOC.
INCL/ENCL
REQ
ABF
FO
F/O
FOC
TRSF
BKG
C/I
C/O
SRV
RD
FL
ADV
AMT
VIP
GSA
ATTN
ARR
DEP
DEPT
GM
HO
HR

คาเต็ม
Cancellation
Confirmed
Not Available
Complimentary
Hotel
Document
Included/Excluded
Request
American Breakfast
Front Only
Front Office
Free of charge
Transfer
Booking
Check In
Check Out
Service Charge
Rest Day
Floor
Advise
Amount
Very Important Person
Guest Service Agent
Attention
Arrival
Departure
Department
General Manager
Head Office
Hour

คาแปล
การยกเลิก
ยืนยัน
ไม่สามารถใช้ได้
ฟรี /ไม่มีค่าใช้จ่าย
โรงแรม
เอกสาร
รวม
การเรี ยกร้อง
อาหารแบบอเมริ กนั
ด้านหน้าเท่านั้น
ส่ วนหน้าของโรงแรม
ไม่คิดเงิน
การย้าย
การจอง
เช็คอิน
เช็คเอ้าท์
ค่าบริ การ
วันหยุด
ชั้น
ให้คาแนะนา
ทั้งหมด
บุคคลสาคัญ
พนักงานบริ การส่ วนหน้า
ความตั้งใจ
การเข้าพัก
วันออก
แผนก
ผูจ้ ดั การใหญ่
สานักงานใหญ่
ชัง่ โมง
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ลาดับ
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
52.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

ตัวย่ อ
คาเต็ม
คาแปล
INFM
Inform
แจ้ง
INTL
International
ระหว่างประเทศ
MGR
Manager
ผูจ้ ดั การ
MSG
Message
ข้อความ
YR
Year
ปี
PLS
Please
ขอร้อง
DBL
Double
สอง
SGL
Single
เดี่ยว
THX
Thanks
ขอบคุณ
RM
Room
ห้อง
SM
Smoking Room
ห้องสู บบุหรี่
NS
Non Smoking Room
ห้องห้ามสู บบุหรี่
RSVN
Reservation
การสารองห้องพัก
KB
King size bed
เตียงใหญ่
TB
Twin bed
เตียงคู่
EXB
Extra bed
เตียงเสริ ม
BBC
Babycot
เตียงเด็กอ่อน
DNM
Do Not Move
ห้ามย้าย
PUG
Pay upgrade
จ่ายเพิ่ม
HNM
Honeymoon
ห้องสวีท
OCC.
Occupancy
ระหว่างการเข้าพัก
LCI
Late Check-in
เช็คอินช้า
LCO
Late Check-out
เช็คเอ้าท์ชา้
QET
Quiet Area
พื้นที่สงบ
PAX
Person
จานวน (คน)
TRI
Transfer In
ย้ายเข้า
TRO
Transfer Out
ย้ายออก
SBS
Side by side
แนวเดียวกัน
CNT
Connecting Room
ห้องเชื่อมต่อกัน
ตารางที่ 4.1 ตัวย่อและคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
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4.3 บทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ สนทนากับลูกค้ าทีเ่ ข้ าพัก
การใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับเริ่ มต้นตั้งแต่การต้อนรับลูกค้าเข้าเช็คอิน การขอ
ข้อมูลลูกค้า การแนะนาห้องพักและข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการเข้าพักการให้ขอ้ มูลเส้นทางไปสถานที่
ท่องเที่ยว สถานพยาบาลหรื อข้อมูลอื่นที่ลูกค้าสอบถาม การช่วยเหลือลูกค้าเมื่อลูกค้าต้องการ การ
รับสายโทรศัพท์ท้ งั ภายนอกและภายใน และการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่
เกิดขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้
4.3.1 บทสนทนาในสถานการณ์ ที่ มี ลู ก ค้ า จองห้ องพั ก และช าระเงิ น เรี ย บร้ อยแล้ ว
(Registering at the Hotel)
Mr. Robert Perreau is arriving at the Sugar Marina Resort-NAUTICAL-Kata
Beach. He goes straight to the reception counter where he is greeted by a
receptionist.
Receptionist : “Good Morning,Sir. Welcome to Sugar Marina Resort. How
may I assist you ?”
Perreau
: “Good Morning. I've booked a room here. My Name is
Robert Perreau.”
Receptionist : “ A moment , Mr. Perreau.” ------------ “That is a single room,
From 19-25 April , Isn't it?
Perreau
: “Yes, that 's right.”
Receptionist : “ Would you please fill in this registration form?”
(The Receptionist hands the form to Mr. Perreau) After the
guest finishes.
Receptionist : “Excuse me, Sir Your signature, please.”
Perreau
: “Oh ! I'm sorry, I forgot it.”
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จากบทสนทนาประโยคที่เป็ นตัวหนาสามารถใช้ประโยคอื่น ๆแทนได้ เช่น
ผมจองห้องพักที่นี่ไว้ อาจใช้ประโยคใดก็ได้ตงั ตัวอย่างต่อไปนี้
 I have booked a room here.
 I have made a reservation here.
 I have reserved a room here
ช่วยกรุ ณากรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนด้วยค่ะ
 Would you please fill in the registration form ?
 Would you please fill out registration card ?
4.3.2 บทสนทนาในสถานการณ์ ทลี่ ูกค้ าจองห้ องพักแต่ ต้องชาระเงิน ( At the reception
desk )
The guest has reserved in advance
Receptionist : “ Good afternoon, Sir. How may I assist you?”
Guest
: “Yes, We have a booking for tonight. The name is Zeiner.”
Receptionist : “ Just a moment, please.” (Check the rack) “Yes that is a double room,
isn't it?
Guest
: “Yes, that 's right.”
Receptionist : “ May I have your booking confirmation and your passport please”
(Guest hands over his/her hotel voucher and passport then the receptionist
take a copy of it and return back to guest)
After that hand the guest a form to fill in “ Would you please register,sir,
just only the highlight items? ”
If the guest has a balance to pay “ You have a balance of room charge it
cost 4,500 THB, sir. How would you like to pay,sir?”
Guest
: In cash
Receptionist :When the guest already settle his bill “Thank you very much, sir. Well,
you've booked
Here is your key card. Your room number is 226. The porter will show you up, Sir.” (hands
over the key to the porter and wishes the guest:) “Have a nice stay with us, Sir.”
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4.3.3 บทสนทนาในสถานการณ์ ทลี่ ูกค้ าจองห้ องพักแต่ ไม่ มีหลักฐานการจอง
Receptionist
Guest
Receptionist

Guest
Receptionist
Guest
Receptionist
Guest
Receptionist
Guest
Receptionist

Guest
Receptionist
Guest

: “Good morning,sir. May I help you?”
: “ Yes, I Booked a double room here for tonight. The name is Donald.
: “just a moment,please, sir.”
…..........................
I 'm sorry, sir, but I haven't got any record of that. When was it made?”
: “ About a couple of weeks ago.”
: “ From which country?”
: “England.”
: “ Who made the booking?”
: “My Secretary did.”
: “Have you got a letter or E-mail confirming your booking?”
: “No, I haven't.”
: “Well, I'm terribly sorry, sir There must have been some mistake.
Unfortunately,we' re fully booked for this evening.Would you like me to
get you a room another hotel ?”
: “Yes, please.“
: “Please take a seat at the lobby while I take care of it.”
: “Thank you.”

คาแปลของประโยคที่น่าสนใจในบทสนทนานี้



I'm sorry, sir but I haven't got any record of that.
คาแปล : ขอโทษนะค่ะ ปรากฏว่าไม่มีหลักฐานการจองห้องพักเลย
Have you got a letter or E-mail confirming your booking ?
คาแปล : ท่านได้รับจดหมายหรื ออีเมลล์ยนื ยันการรับจองห้องพักจาก
โรงแรมหรื อเปล่าคะ ?
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4.3.4 บทสนทนาในสถานการณ์ ทลี่ ูกค้ าสนใจห้ องพักและขอดูห้องพัก

Receptionist
Guest
Receptionist

Guest
Receptionist
Guest
Receptionist

: “Good evening. May I help you?”
: “ Yes, we just want to know how much a room cost.”
: “ A moment. I'll give you tariff sheet.”
______________________
“ Here it is,Sir”
(Hands the tariff to the guest)
: “Well ...Can we see the room?”
: “ Certainly, sir. I will show you the various room types.”
: “Do you have any bungalows here?”
: “ I'm sorry, we don't have. Would you please follow me?”

คาแปลของประโยคที่น่าสนใจในบทสนทนานี้
 I'll give you a tariff sheet.
คาแปล : ดิฉนั จะให้ใบรายการค่าห้องพักไปดูค่ะ
 Would you please follow me ?
คาแปล : ช่วยกรุ ณาตามดิฉนั มาค่ะ
 Can I see the room ?
คาแปล : ฉันสามารถดูหอ้ งได้ม้ ยั
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4.3.5 บทสนทนาในสถานการณ์ ทลี่ ูกค้ าต้ องการย้ ายห้ องเนื่องจากมีเสี ยงรบกวน

Guest
Receptionist
Guest
Receptionist
Guest

Receptionist

Guest
Receptionist

Guest
Receptionist

: “Good evening. My name is Lerner. I'm in room 240.”
: “Good evening, Mr.Lerner. What can I do for you ? ”
: “Well..I don't want to make any trouble but I'm not happy with
my room. I couldn't sleep at all last night.”
: “Oh, I'm sorry to hear that. Is there anything wrong with your room ?”
: “Yes, the terrible noise from outside made it impossible to sleep. It
seemed to continue the whole night long. Can you find a quieter room
for me please ? I wouldn't stand it for another night.”
: “A moment , sir I will see if I can change your room.”
(After a few minutes)
“Yes. There is a room available. It is higher up, on the fourth floor and
at the back of the hotel. The room number is 438”
: “Great!”
: “Well ...when you have luggage ready , please call us. We will send
the staff up to collect the luggage and show you to the new room. Please
return the Key card to me and I will issue a new one. ”(or)“ The room
maid will move all your belongings while you are away; please leave the
key card with the reception when you'll go out.”
: “Thank you. I'll do that.”
: “With pleasure,sir”

คาแปลของประโยคที่น่าสนใจในบทสนทนานี้
 I don't want to make any trouble but I'm not happy with my room.
คาแปล : ผมไม่อยากจะสร้างปัญหา (หรื อรบกวน) คุณ แต่ผมไม่ชอบห้องที่ผมพัก
อยูเ่ ลย
 The terrible noise from outside made it impossible to sleep.
คาแปล : ข้างนอกมีเสี ยงดังมาก ผมเลยนอนไม่หลับ
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4.3.6 บทสนทนาในสถานการณ์ ทลี่ ูกค้ าต้ องการส่ งแฟกซ์

Guest
Receptionist
Guest

Receptionist
Guest
Receptionist
Guest

: “Could you give me the key to room 420, please ?”
: “May I see your key card, please ?”
: “Here you are.” (Show Receptionist the key card) “By the way,
are there any letters,fax or message for me ? Can you let me know
should anything come in ? ”
: “Certainly sir. Will you be in your room ?”
: “Yes, later on. Can I send a fax here ?”
: “OK you can send a fax this here.”
: “Thank you very much.”

คาแปลของประโยคที่น่าสนใจในบทสนทนานี้
 Could you give me the key to Room 420 ? / May I have the key of room 420 ?
คาแปล : ขอกุญแจห้อง 420 ด้วยค่ะ
 Here you are./ Here it is.
คาแปล : นี่ครับ/นี่ค่ะ
 Can you let me know should anything come in ?
คาแปล : ช่วยบอกผมด้วยถ้ามีจดหมายหรื อข้อความมาถึงผม
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4.3.7 บทสนทนาในสถานการณ์ ทลี่ ูกค้ าต้ องการห้ องติดกัน
Guest
Receptionist
Guest
Receptionist
Guest

Receptionist

Guest
Receptionist
Guest
Receptionist

:“Good morning. My name is Marden. I have a reservation for three
nights.”
: “Good morning. Mr. Marden. Let me see........yes, two doubles for
three night from 20th to 23rd . Room number 615 and 711.”
: “Are they on the same or on different floors ?”
: “They are on different floors, sir”
: “They should be together. I booked two adjoining rooms. We are
travelling with my parent. They are over 80 and I need to stay close
to them.”
: “I'm sorry, Mr. Marden. There are no adjoining rooms double rooms
left. Please take a seat for a few minutes, and I will see what I can do
for you. I'm sure it won't take so long.”
: “I certainly hope not.” After a few minutes.
: “I'm really sorry, sir. There are no adjoining rooms available tonight.
However, I have two rooms on the same floor; will this be all right ?”
: “All right.”
: “Please fill in the registration cards, sir.”

คาแปลของประโยคที่น่าสนใจในบทสนทนานี้
 They are on different floors.
คาแปล : ห้องพักอยูค่ นละชั้นกัน
 To stay close to them.
คาแปล : อยูใ่ กล้กบั พวกเขา
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4.3.8 บทสนทนาในสถานการณ์ ทลี่ ูกค้ าโทรศัพท์ มาสอบถามเรื่ องห้ องพัก
Reservations Clerk
Caller
Reservations Clerk

cller
Reservations Clerk
Caller
Reservations Clerk
Caller
Reservations Clerk

: “Reservation, good morning, May I help you?”
: “Good morning. I'm calling from Singapore My name is
John, I'd like to book a single room for the 9th of August.”
: “A moment, sir.” (After checking the reservation chart)
I'm sorry, sir. We don't have any room available on that
date. Can I put you on the waiting list and I will ring you
as soon as there is a room available?
:No, that 's all right. Can you give me the name of any hotel
nearly yours?”
: “Try Tropical Garden Resort, sir”
: “Tropical Garden Resort . Well ...do you have any idea
about the room rate?”
: “I'm afraid not,sir. I'll give you the telephone number. You
may call hem directly for more information.”
: “That 's fine. Thank you very much for your help.”
: “You're welcome. Have a nice day,sir.”

คาแปลของประโยคที่น่าสนใจในบทสนทนานี้
 I'm sorry, sir. We don't have any room available on that date.
คาแปล : เสี ยใจค่ะ เรา ไม่มีหอ้ งพักว่างเลยในนั้น
 Can I put you on the waiting list and ring you as soon as there is a room
available?(If there is a cancellation)
คาแปล : ดิฉนั จะขอใส่ ชื่อท่านไว้ในบัญชีสารองแล้วจะโทรฯมาเรี ยนให้ทราบเมื่อ
มีหอ้ งว่าง ได้ไหมค่ะ?
 Can you give me the name of any hotel nearby yours?
คาแปล : ช่วยบอกชื่อโรงแรมอื่นที่อยูใ่ กล้เคียงสักแห่งหนึ่งได้ไหมค่ะ
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4.3.9 บทสนทนาในสถานการณ์ ทลี่ ูกค้ าต้ องการเช็คเอ้าท์

Guest
Front Cashier
Guest
Front Cashier
Guest
Front Cashier

Guest

: “Good morning, I would like to check out. Can I pay my bill
now?”
: “Certainly, sir. May I have your name and room
number,please?”
: “Ikeda , room 226 ”
: “A moment, please.”
“That 'll be Bht. 1,225.-sir.”
: “Here you are.”
: “Thank you,sir.”
“Here is your receipt. I hope you enjoyed your stay here with
us. Have a pleasant trip, sir.”
: “Thank you.”

คาแปลของประโยคที่น่าสนใจในบทสนทนานี้
 Can I pay my bill now?
คาแปล : ผมจะชาระเงินเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมครับ
 I hope you enjoyed your stay here with us. Have a pleasant trip,sir.
คาแปล : หวังว่าท่านคงพอใจกับการพักที่โรงแรมของเรานะค่ะ ขอให้เดินทางโดย
สวัสดิภาพค่ะ
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4.3.10 บทสนทนาในสถานการณ์ ทลี่ ูกค้ าต้ องการจ่ ายเงินด้ วยบัตรเครดิต
Front Cashier : “Good morning May I help you? ”
Guest

: “ Good morning, we are checking out. Room 244”

Front Cashier : “One moment, sir.”_______________ “Here you are. That'll be Bht.
5,600. sir.”
Guest

: “Do you take credit cards?”

Front Cashier : “Yes, we do. Do you have Visa, Master card or American Express?”
Guest

: “American express”

Front Cashier : “That will be fine” “Would you please sign here, Mr. Brown?”

คาแปลของประโยคที่น่าสนใจในบทสนทนานี้
 Do you take (accept) credit cards?
คาแปล : คุณรับบัตร เครดิตการ์ดไหมครับ?
 Would you please sign here = Your signature, please.
คาแปล : ช่วยกรุ ณาเซ็นตรงนี้ค่ะ(ขอลายเซ็นต์ดว้ ยค่ะ).

