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บทที ่1 

        บทนํา 

1.1  ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

เน่ืองจากผูจ้ดัทาํไดเ้ขา้รับการฝึกงานท่ีโรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช พทัยา ซ่ึงเป็นโรงแรมระดบั 

4 ดาว ท่ีไดรั้บความนิยมแห่งหน่ึงในหาดจอมเทียน ดว้ยท่ีโรงแรมตั้งอยู่ริมหาดจอมเทียนมีห้องพกัท่ี

ทนัสมยัพร้อมระเบียงพร้อมวิวเหนืออ่าวไทย มีสระวา่ยนํ้ า 2 แห่ง ห้องออกกาํลงักาย 1 แห่ง บาร์บนชั้น

ดาดฟ้า 1 แห่ง และหอ้งอาหาร 5 แห่ง และบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ฟรี 

ทาํให้มีลูกค้ามาพกัท่ีโรงแรมเต็มเกือบทุกวนัไม่ว่าจะเป็นนักท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ(Group 

Tour)จีน ทวัร์เกาหลี ทวัร์รัสเซีย ทวัร์ฝร่ังเศส และกรุ๊ปสัมมนาต่างๆท่ีมาจดังานและพกัท่ีโรงแรมดีวารี 

จอมเทียน บีช พทัยา ทาํให้ในการลงทะเบียนเขา้พกั( Check-In) ของพนักงานตอ้นรับส่วนหน้าไม่มี

ประสิทธิภาพเม่ือ ลูกค้านักท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ(Group Tour) เขา้มาลงทะเบียนเข้าพกั( Check-In)

พร้อมกนั 

ดงันั้นทางผูจ้ดัทาํโครงงานจึงแกปั้ญหาดว้ยการทาํโครงงานเร่ืองการพฒันาระบบประสานงาน

ทวัร์ข้ึน โดยการจดัทาํและรวบรวมงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ ADS Hotel SYSTEM ท่ีจาํเป็นตอ้งใช้ใน

การติดต่อและทาํงานของบริการส่วนหนา้ของโรงแรม เพื่อให้พนกังานปฏิบติังานอยา่งมีระบบ รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงส่งผลให้คุณภาพการบริการดีข้ึน สร้างความพึงพอใจต่อลูกคา้ และ

ภาพลกัษณ์ของโรงแรมอีกดว้ย 

1.2 วตัถุประสงคข์องโครงงาน 

 1.2.1 เพื่อศึกษาการประสานงานทวัร์ของพนักงานบริการส่วนหน้าจดัทาํและรวบรวมงานท่ี

เก่ียวกบัระบบ ADS HOTEL SYSTEM 

 1.2.2 เพื่อพฒันาระบบประสานงานทวัร์ของพนกังานบริการส่วนหนา้ 

 1.3  ขอบเขตของโครงงาน 

 1.3.1  ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

• โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช พทัยา(D Varee Jomtian Beach Pattaya) 
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1.3.2  ขอบเขตดา้นเวลา 

• มีนาคม-เมษายน 2562 

1.3.3 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

• พนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ 

• ลูกคา้ (นกัท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ(Group Tour)) 

1.3.4  ขอบเขตดา้นขอ้มูล 

• การสอบถามขอ้มูลจากพนกังานผูป้ฏิบติังาน 

• การสืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

• การศึกษาจากโปรแกรมท่ีใชใ้นการทาํงาน 

• ADS HOTEL SYSTEM PROGRAM 

1.4  ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

1.4.1 พนักงานสามารถปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนสําหรับการลงทะเบียนเข้าพกั 

นกัท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ(Group Tour) 

 1.4.2  พนักงานสามารถปฏิบัติงานให้เป็นระบบมากข้ึนสําหรับการลงทะเบียนเข้าพัก 

นกัท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ(Group Tour) 
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  บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาคน้ควา้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงานดงักล่าวเพื่อท าการทบทวนเอกสารและ

ขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

2.1  การบริการ 

 2.1.1  แนวคิดเกีย่วกบัการบริการ 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542) ให้ความหมายของการบริการว่า หมายถึง 

การปฏิบติัรับใช ้การใหค้วามสะดวกต่างๆ 

วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2539) ให้ความหมายของบริการ คือ พฤติกรรม กิจกรรม การ

กระท า ท่ีบุคคลหน่ึงท าใหห้รือส่งมอบอีกบุคคลหน่ึง โดยมีเป้าหมายและมีความตั้งใจในการส่ง

มอบอนันั้น 

ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2552) ไดก้ล่าวว่า การบริการ หมายถึง กระบวนการส่งมอบ

สินคา้ท่ีไม่มีตวัตน (Intangible goods) ของธุรกิจให้กบัผูรั้บบริการ โดยสินคา้ท่ีไม่มีตวัตนนั้น

จะตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของการของผูรั้บบริการจนน าไปสู่ความพึงพอใจได ้

2.1.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

วนาพร   เบา้ทอง(2557) ไดศึ้กษาเร่ือง ท าอย่างไรจึงจะเป็นขั้นตอนท่ีดีท่ีสุดของแผนก

ตอ้นรับส่วนหน้าสรุปไดว้า่ ไดจ้ดัท าแบบประเมินข้ึนมา 5 ชุด โดยการประเมินนั้นสรุปไดว้่า 

ดา้นขอ้มูลของโรงแรมมีความครบถว้น ระดบัความพึงพอใจดี ร้อยละ 60 นอ้ยท่ีสุดดีมากร้อย

ละ 40 ดา้นความครบถว้นนของเน้ือหา ระดบัความพึงพอใจดี ร้อยละ 80 น้อยท่ีสุดดีมาก ร้อย

ละ 20 ดา้นเน้ือหา มีความเขา้ใจง่าย ระดบัความพึงพอใจดีมากร้อยละ 40 และดี ร้อยละ 40 นอ้ย

ท่ีสุดพอใช ้ร้อยละ 20 ดา้นรายงานเล่มน้ีมีประโยชน์ต่อแผนกส่วนหนา้ระดบัความพึงพอใจดี

มากร้อยละ80 น้อยท่ีสุดพอใจ ร้อยละ 20 ด้านผูจ้ดัท าโครงการมีความรู้เก่ียวกบังานท่ีปฏิบติั

ระดบัความพึงพอใจดีมากร้อยละ 60  นอ้ยท่ีสุดร้อยละ 40 
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2.2  การบริการส่วนหน้าของโรงแรม 

2.2.1 อุตสาหกรรมต้อนรับ(The Hospitality Industry) 

ค าว่า “Hospitality” มีความหมายตามพจนานุกรมค าศพัท์ภาษาองักฤษของ Oxford ว่า

หมายถึงการตอ้นรับและการให้ความบนัเทิงแก่แขก (guests) ผูม้าเยือน (Visitors หรือผูแ้ปลก

หนา้ (strangers) ดว้ยมิตรไมตรีท่ีดีค  าวา่“ Hospitality "มีตน้ก าเนิดของค ามาจากค าวา่“ Hos 

pice” ซ่ึงหมายถึงบา้นพกัส าหรับนกัเดินทางและนกัแสวงบุญและค าในภาษาละดินคือค าว่า 

“Hospitare” ท่ีหมายถึงการรับรองต้อนรับผูม้าเยือนในฐานะท่ีเป็นแขก  โดยมีจุดประสงค์

อุตสาหกรรมต้อนรับเก่ียวข้องอย่างมากกับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยมีจุดประหลัก

ร่วมกนัคือการสร้างความสะดวกสบายให้เกิดแก่นกัเดินทางในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว

โดยอุตสาหกรรมตอ้นรับจะเนน้การบริการดา้นท่ีพกั (lodging)  และการด าเนินการดา้นอาหาร

และเคร่ืองด่ืม (food and beverage) เป็นหลกั  ดงันั้นธุรกิจใดๆก็ตามท่ีจดัให้มีบริการดา้นท่ีพกั

หรือบริการด้านอาหารและเคร่ืองด่ืมแก่นักเดินทางหรือบุคคลท่ีตอ้งเดินทางไกล เราจะเรียก

ธุรกิจเหล่านั้นว่าเป็นส่วนหน่ึงของอุตสาหกรรมตอ้นรับธุรกิจดงักล่าวได้แก่ ร้านอาหารจาน

ด่วน (fast food restaurants), เกสตเ์ฮา้ส์ (guesthouses), เรือส าราญ (cruises), คาสิโน (casinos) 

และโรงแรม (hotels) (ธารีทิพย ์ทากิ,2549) 

2.2.2 อุตสาหกรรมโรงแรม 

อุตสาหกรรมโรงแรมเป็นส่วนหน่ึงของอุตสาหกรรมตอ้นรับ จดัให้บริการดา้นท่ีพกัเป็น

หลักและให้บริการประเภทอ่ืนๆ เป็นส่วนประกอบ อาทิบริการด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 

บริการดา้นสุขภาพ และบริการดา้นรถรับ-ส่งเพื่อให้แขกหรือผูม้าเยือนเกิดความสะดวกสบาย

และความบนัเทิงใจระหว่างการเขา้พกั และเพื่อให้ค  าวา่ท่ีพกัมีความหมายสมบูรณ์เสมือนบา้น

หลงัท่ีสองของแขก (ธารีทิพย ์ทากิ,2549) 
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2.2.3 ความส าคัญของแผนกบริการส่วนหน้า 

แผนกบริการส่วนหนา้จดัวา่เป็นด่านแรกหรือแผนกแรกท่ีผูเ้ขา้พกัหรือบุคคลทัว่ไปดว้ย

ติดต่อประสานงาน เพราะเป็นแผนกท่ีให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การเปิดประตูรถ ขนกระเป๋า 

เปิดประตูโรงแรมตอ้นรับ รับลงทะเบียน ออกกุญแจ ให้ขอ้มูลข่าวสาร รวมถึงรับช าระเงินและ

รับคืนหอ้งพกั ดงันั้น การสร้างความประทบัใจคร้ังแรก( First And Last Contact Point) ต่อแขก

ท่ีเขา้มาติดต่อและใชบ้ริการในโรงแรมจึงกลายเป็นกลยุทธ์ส าคญัส าหรับงานบริการส่วนหน้า

รวมไปถึงการตอ้นรับดว้ยไมตรีจิตท่ีดีและสร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่น นอกจากน้ี แผนกบริการ

ส่วนหนา้ยงัเป็นจุดสุดทา้ยของการบริการ นอกจากสร้างความประทบัใจคร้ังแรกแลว้ พนกังาน

แผนกบริการส่วนหนา้ยงัจ าเป็นจะตอ้งค านึงถึงการสร้างความประทบัใจท่ีดีก่อนจากไป ซ่ึงจะ

ส่งผลต่อภาพลกัษณ์การบริการท่ีดีของโรงแรมและจะท าให้แขกกลบัมาใชบ้ริการของโรงแรม

อีกในคร้ังต่อไป(พิสมยั ปโชติการ,2538) 

2.3  ADS 

ADS Hotel System เป็นซอฟตแ์วร์ส าหรับโรงแรมประกอบดว้ยการจองห้องพกัแผนกตอ้นรับ

ส่วนหนา้ เร่ิมตั้งแต่ระบบการจอง ซ่ึงมีการจองแบบออนไลน์ โดยผา่นระบบ Channel manager ซ่ึงเป็น

ตวักลางรับการจองผา่น บริษทั ทวัร์ หรือ OTA นอกเหนือจากนั้นยงัมีระบบอ่ืน ๆ เช่น ระบบแคชเชียร์ 

ระบบงานของแม่บา้น ระบบการเก็บประวติัลูกคา้ ประวติับริษทัทวัร์ งานตรวจสอบของ (Night audit)  

หรือผูต้รวจสอบรอบกลางคืน งานของการตรวจของระบบบญัชียอ้นหลงั ( Income Auditor)  จนถึง

รายงานต่าง ๆ ของฝ่ายบริหาร และงานของระบบ ร้านอาหารระบบโทรศพัท์ท่ีเช่ือมกบัระบบบริการ

ส่วนหนา้ 

ระบบบริหารงานห้องพกัและตอ้นรับส่วนหนา้ ท่ีรองรับงานบริหารและบริการให้กบัโรงแรม 

รีสอร์ทและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ขนาดเล็ก ตั้ งแต่ 15 ห้องจนถึง 5000 ห้อง โดยวางรากฐานของ

โปรแกรมจากบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์และความรู้จากการท างานจริงท่ี

โรงแรมระดบัชั้นน า 5 ดาว โดยเนน้คุณสมบติั ของโปรแกรมและมารฐานเดียวกบัระบบ Software ชั้น

น าของต่างประเทศ และผนวกเขา้กบัการใชง้านจริงและรูปแบบการท างานในประเทศ ท าให้รองรับการ

ใช้งานของลูกคา้ไดอ้ย่างครบถว้น เช่น การเช่ือมกบัระบบคียก์าร์ดในการเปิดประตูห้องพกั การอ่าน

ขอ้มูลจากบตัรประชาชน หรือการอ่านขอ้มูลจากเคร่ืองอ่านพาสปอร์ต ในการเก็บประวติัลูกคา้ จนถึง
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การเช่ือมกบัระบบการจองห้องพกัแบบ Online โดยผา่น Channel Manager หรือผ่าน Website ของ

โรงแรม และสามารถท างานผา่นโทรศพัท์มือถือหรือ Smart Phone ในกรณีท่ีเป็นฝ่ายบริหารหรือฝ่าย

ขาย อ านวยความสะดวกในเร่ืองการจองห้องพกั ในกรณีท่ีไม่ไดอ้ยู่ในโรงแรม เป็นตน้ โปรแกรมยงั

ออกแบบให้ง่ายในการใช้งาน สะดวกรวดเร็ว รองรับการป้อนข้อมูลของลูกค้า  รวมทั้ งออก

ใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษีและรายงานต่างๆ เมนูการใช้งานใช้ไดท้ั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

อีกทั้งยงัตอบสนองความตอ้งการของฝ่ายบริหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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บทที ่3  

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและสถานทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

ขอสงวนสิทธืในการเผยแพร่ข้อมูลของสถานประกอบการ 
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3.7  ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมายและพนักงานที่ปรึกษา 

 3.7.1 ต าแหน่งและลกัษณะงานของ นางสาวนันทยิา  นิตตะโย 

  ช่ือ-นามสกุล : นางสาวนนัทิยา  นิตตะโย (5804400259) 

  ต าแหน่งงาน : นกัศึกษาฝึกงานแผนกตอ้นรับส่วนหนา้ 

ลกัษณะงาน ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 ท าการรับโทรศพัทลู์กคา้หรือหน่วยงานต่างๆเพื่อท าการประสานงานติดต่อกบัฝ่าย ต่างๆ

ภายในโรงแรม ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัหอ้งพกั การเดินทางไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวในพทัยาและ

รายละเอียดต่างๆ 

 ท าการ Check Out โดยจะประสานงานกบัแม่บา้นเพื่อตรวจความเรียบร้อยของ หอ้งพกัรวมไป

ถึงการเก็บเงินค่ามินิบาร์( Minibar ) หลงัจากตรวจความเรียบร้อยเสร็จแลว้คณะ ผูจ้ดัท า จะท า

การคืนค่ามดัจ า ( Deposit ) ใหก้บัลูกคา้ 

 ท าการลงทะเบียนเขา้พกั(Check-In)  ตรวจสอบเอกสารการจองหอ้งพกัของลูกคา้ ให้ลูกคา้เขียน

ใบลงทะเบียนเขา้พกั ถ่ายบตัรประชาชน หรือกรณีชาวต่างชาติ ใหถ่้ายหนงัสือเดินทาง(Passport)  

และแสกน Passport ส่งใหก้บัทางส านกัตรวจคนเขา้เมือง 

 ส่งรีพอร์ท จ านวนของแขกท่ีเขา้พกัในแต่ละวนัให ้แผนกแม่บา้น หอ้งอาหารเชา้ ห้องครัวเยน็ 

 แลกเงินท่ีหอ้งบญัชี 

 ท าเอกสาร( Booking) เตรียมลงทะเบียนเขา้พกั(Check-In)ของวนัถดัไปและเขียนซองคียก์าร์ด 

 ท าเอกสารเตรียม Check- Out ของวนัถดัไปของกรุ๊ปทวัร์โดยการปร้ินทเ์ลขห้องพกัของแต่ละ

กรุ๊ปติดหนา้แฟ้ม 

 พาลูกคา้ดูตวัอยา่งหอ้งพกัและหอ้งสัมมนา 

 ท าคียก์าร์ดและเก็บลงแฟ้มตามตวัอกัษรแรกของช่ือลูกคา้ ส่วนของกรุ๊ปทวัร์จะใส่แฟ้มแยกแต่

ละบริษทั  อพัเดตคียก์าร์ดส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการพกัต่อ 
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รูปท่ี 3.15 นกัศึกษาขณะปฏิบติังาน 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 
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3.7.2 พนักงานพีเ่ลีย้งของ นางสาวนันทิยา  นิตตะโย 

 

ช่ือ-นามสกุล  : นางจีรเกศ   เดชชยั 

ต าแหน่งงาน  : Tour coordinator 

แผนก             : บริการส่วนหนา้ (Front Office) 

 

 

                                     รูปท่ี 3.16 พนกังานพี่เล้ียงในขณะปฏิบติังาน 

                                                     ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 
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3.8 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

 ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 16 สัปดาห์ 

 ตั้งแต่วนัท่ี 7 มกราคม 2562 ถึง วนัท่ี 29  เมษายน 2562 

3.9 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการท างาน มกราคม กุมภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน 

1.ปรึกษาพนักงานทีป่รึกษาและอาจารย์ที่

ปรึกษา 

    

2.เสนอหัวข้อโครงการ     

3.รวบรวมข้อมูลและเอกสารทีเ่กีย่วข้อง     

4.เร่ิมด าเนินการจัดท าโครงงาน     

5.ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไข     

6.สรุป     

ตารางท่ี 3.2 ตารางด าเนินงาน 

 

3.9.1 ปรึกษาพนักงานท่ีปรึกษาถึงหัวขอ้ท่ีสนใจน ามาท าโครงงาน จากนั้นก็ไปปรึกษา

อาจารยท่ี์ปรึกษาและเสนอหวัขอ้โครงงาน 

3.9.2 ท  าแบบเสนอหัวข้อโครงงานและส่งให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษา ให้ไปเสนอต่อทาง

ภาควชิาวา่โครงงานท่ีเสนอผา่นหรือไม่  

3.9.3 ท  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆภายในโรงแรม และจากพนกังานในโรงแรม  

3.9.4 เร่ิมท าโครงงาน โดยตอ้งประสานงานกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อท่ีจะคอย

แกไ้ขปัญหาของโครงงานท่ีท า 

3.9.5 ท าการสรุปผลของโครงงาน และตรวจสอบความถูกตอ้ง 

3.9.6 จดัท ารูปเล่มของตวัโครงงาน และส่งใหก้บัอาจารยท่ี์ปรึกษา 
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บทที ่4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 

ผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ีโรงแรม ดี วารี จอมเทียน บีช พทัยา โดยไดรั้บมอบหมายให้

ปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งพนกังานตอ้นรับ ( Guest Service Agent ) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแผนกตอ้นรับ

ส่วนหน้า ( Front Office ) โดยทุกวนัผูจ้ดัท าจะมีการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ต่างชาติและนกัท่องเท่ียว

เป็นหมู่คณะ(Group Tour)โดยท าการเช็คอินและการเช็คเอา้ทผ์า่นโปรแกรม ADS Hotel Systemถือเป็น

หนา้ท่ีหลกัและส าคญัของพนกังานตอ้นรับ( Guest Service Agent )  ในการปฏิบติังานนั้นจ าเป็นตอ้งมี

ความช านาญและเขา้ใจในระบบโปรแกรมท่ีใช้  รวมถึงทกัษะภาษาองักฤษ ภาษาจีน รัสเซีย ในการ

ติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้อีกดว้ย ทั้งน้ีในระหวา่งการปฏิบติังานของผูจ้ดัท าในการสหกิจศึกษาท่ี โรงแรม ดี 

วารี จอมเทียน บีช พทัยา ได้พบปัญหาในขั้นตอนท าการลงทะเบียนเข้าพกั (Check-In) ของลูกค้า

นกัท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ(Group Tour) ท่ีเขา้มาท าการเช็คอินพร้อมกนั ผูจ้ดัท าจึงท าการสังเกตและเก็บ

รวบรวมขอ้มูลในการใช้งานของโปรแกรม ADS Hotel System ของระบบงานส่วนหน้าข้ึนมา 

ดงัต่อไปน้ี 

 

4.1 รายละเอยีดการท าโครงงาน 

4.1.1 ระบบ ADS Hotel System 

เป็นซอฟต์แวร์ส าหรับโรงแรมประกอบดว้ยการจองห้องพกัแผนกตอ้นรับส่วนหน้า 

เร่ิมตั้งแต่ระบบการจอง ซ่ึงมีการจองแบบออนไลน์ โดยผา่นระบบ Channel manager ซ่ึงเป็น

ตวักลางรับการจองผา่น บริษทั ทวัร์ หรือ OTA นอกเหนือจากนั้นยงัมีระบบอ่ืน ๆ เช่น ระบบ

แคชเชียร์ ระบบงานของแม่บา้น ระบบการเก็บประวติัลูกคา้ ประวติับริษทัทวัร์ งานตรวจสอบ

ของ (Night audit)  หรือผูต้รวจสอบรอบกลางคืน งานของการตรวจของระบบบญัชียอ้นหลงั 

(Income Auditor)  จนถึงรายงานต่าง ๆ ของฝ่ายบริหาร และงานของระบบ ร้านอาหารระบบ

โทรศพัทท่ี์เช่ือมกบัระบบบริการส่วนหนา้ 

ระบบบริหารงานห้องพกัและตอ้นรับส่วนหนา้ ท่ีรองรับงานบริหารและบริการให้กบั

โรงแรม รีสอร์ทและเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์ ขนาดเล็ก ตั้งแต่ 15 ห้องจนถึง 5000 ห้อง โดย

วางรากฐานของโปรแกรมจากบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์และความรู้

จากการท างานจริงท่ีโรงแรมระดบัชั้นน า 5 ดาว โดยเนน้คุณสมบติั ของโปรแกรมและมารฐาน

เดียวกบัระบบ Software ชั้นน าของต่างประเทศ และผนวกเขา้กบัการใชง้านจริงและรูปแบบ
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การท างานในประเทศ ท าให้รองรับการใช้งานของลูกคา้ไดอ้ย่างครบถ้วน เช่น การเช่ือมกบั

ระบบคียก์าร์ดในการเปิดประตูห้องพกั การอ่านขอ้มูลจากบตัรประชาชน หรือการอ่านขอ้มูล

จากเคร่ืองอ่านพาสปอร์ต ในการเก็บประวติัลูกคา้ จนถึงการเช่ือมกบัระบบการจองห้องพกั

แบบ Online โดยผา่น Channel Manager หรือผา่น Website ของโรงแรม และสามารถท างาน

ผ่านโทรศพัท์มือถือหรือ Smart Phone ในกรณีท่ีเป็นฝ่ายบริหารหรือฝ่ายขาย อ านวยความ

สะดวกในเร่ืองการจองหอ้งพกั ในกรณีท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นโรงแรม เป็นตน้ โปรแกรมยงัออกแบบให้

ง่ายในการใช้งาน สะดวกรวดเร็ว รองรับการป้อนขอ้มูลของลูกคา้ รวมทั้งออกใบเสร็จรับเงิน

และใบก ากบัภาษีและรายงานต่างๆ เมนูการใชง้านใชไ้ดท้ั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ อีกทั้งยงั

ตอบสนองความตอ้งการของฝ่ายบริหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 
รูปท่ี 4.1 การท างานของระบบ ADS 

ท่ีมาของภาพ http://www.adshotelsoftware.com 
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4.2 ขั้นตอนการใช้โปรแกรม ADS  Hotel System  เบือ้งต้น 

 

รูปท่ี 4.2.1 รูปขั้นตอนการเขา้ระบบ ADS ขั้นตอนแรกตอ้งใส่ช่ือ( User name ) และรหสัผา่น 

(password) ของผูใ้ชง้าน 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 

 

รูปท่ี 4.2.2 ขั้นตอนการลงทะเบียนเขา้พกั (Check-In)  ลากเมาส์ ( Mouse ) ไปท่ี  Reservation แลว้กด

คลิก ( Click ) 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 

 

 

กดเลือก Reservation 

C] 
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รูปท่ี 4.2.3 ลากเมาส์ ( Mouse ) ไปท่ี Booking แลว้กดคลิก ( Click ) 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 

 

 

รูปท่ี 4.2.4  คลิกเลือกตรง Guest Name  พิมพช่ื์อในช่อง แลว้กดคน้หา(Search) คน้หาขอ้มูลการจองของ

ลูกคา้ (Booking)  ตอนท่ีลูกคา้มาลงทะเบียนเขา้พกั (Check-In) ตอ้งถามช่ือและขอบตัรประจ าตวั

ประชาชน หรือ พาสปอร์ต( Passport) ลูกคา้ทุกคร้ัง เพื่อท าการเช็ค Booking ลูกคา้ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 

กดเลือก Booking 

C] 

1.กดเลือก Guest Name 

  

2.พิมพช่ื์อลูกคา้ใน

ช่อง Search Text 

3.กดคลิก คน้หา

(Search) 
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รูปท่ี 4.2.5 สามารถคน้หา Booking ของลูกคา้จากหมายเลขการจอง( Reservation Number) หรือ

หมายเลขยนืยนัการจองได ้(Reference Number ) 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 

 

 วนัท่ีลูกคา้เขา้มาเช็คอิน ( Arrival ) 

 วนัท่ีลูกคา้จะเช็คเอา้ท ์(Departure ) 

 หา Booking นกัท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ(Group Tour) โดยคลิกเลือก Group Name  

                                                               ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 

คลิก Reference # 

 

คลิก Reservation  NO. 

 

คลิก Arrival 

คลิก Departure  

คลิก Group Name 
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รูปท่ี 4.2.6 เม่ือคน้หา Group Name แลว้ คลิกตรงลูกศรรูปคนสีเขียวอยูมุ่มล่างขวามือเพื่อท าการเช็คอิน 

    ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 

 

 

   รูปท่ี 4.2.7 คลิกตรง House Keeping เพื่อเช็คสถานะหอ้งวา่งและหอ้งท่ีท าความสะอาดแลว้ 

                                                                 ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 

Group Name 

คลิกลูกศรรูปคน 

คลิก House Keeping 
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รูปท่ี 4.2.8 คลิก House Keeping เขา้แลว้ ให้คลิกตรง Process จะข้ึนสถานะของห้องทุกชั้น ทุก

รูปแบบหอ้งพกั( Room Type)  ห้องท่ีแม่บา้นท าความสะอาดแลว้จะข้ึน CL สีเหลือง ห้องท่ีมีลูกคา้อยูก่ี่

วนัจะมีช่ือลูกคา้อยู ่  ช่องท่ียงัวา่งไม่มีช่ือลูกคา้คือหอ้งท่ียงัไม่มีลูกคา้จองมา  

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 

 

รูปท่ี 4.2.9 ขั้นตอนการ Check-Out คลิกเลือก Cashier 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 

คลิก Process 
CL=Clean 

คลิก Cashier 
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รูปท่ี 4.2.10  เม่ือคลิกเขา้มาหนา้ Cashier  แลว้ใหใ้ส่เลขหอ้งพกัของลูกคา้ตรงช่อง แลว้กดคน้หา 

(Search) 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 

 

รูปท่ี 4.2.11  เม่ือกดคน้หาเลขหอ้งแลว้จะข้ึนหนา้น้ีข้ึนมาถา้ลูกคา้มีค่าใชจ่้ายจะข้ึนยอดเงินและ

รายการของ Extra Bill  ท่ีตอ้งเก็บเงินจากลูกคา้เพิ่ม 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 

1.ใส่เลขหอ้งพกั 
2.คลิก Search 

Extra Bill 
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รูปท่ี 4.2.12 

 เม่ือรับเงินมาจากลูกคา้แลว้ใหค้ลิก รูปหวัขอ้ท่ี 1  

 ปร้ินทบิ์ลใหลู้กคา้ คลิก รูปเคร่ืองถ่ายเอกสารหวัขอ้ท่ี 2 

 คลิกตรงลูกศรสีเขียวหนัหวัออก รูปหวัขอ้ท่ี 3 เพื่อท าการ Check Out 

ใหก้บัลูกคา้อยา่งเสร็จสมบูรณ์ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 

 

 

1

. 
2

. 

3

. 
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รูปท่ี 4.2.13  ตวัอยา่งใบลงทะเบียนเขา้พกัของโรงแรม ดี วารี จอมเทียน บีช พทัยา 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า (2562) 

  

สรุปผลการศึกษา 

 โครงงานท่ีไดร้วบรวมมาจากการปฏิบติังานบริการส่วนหนา้ของระบบ ADS ช่วยใหก้าร

ประสานงาน ลงทะเบียนเขา้พกั (Check-In) ของนกัท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ(Group Tour) มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 ระบบ ADS ช่วยในการเช็คอิน และ เช็คเอา้ท ์ของนกัท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ(Group Tour) 

รวดเร็วข้ึน 

 พนกังานเขา้ใจในระบบปฏิบติัการของระบบ ADS  เพิ่มข้ึนและสามารถตอบสนองลูกคา้ได้

ทนัที ใชเ้วลาลดลง สร้างภาพลกัษณ์บริการท่ีดีใหแ้ก่โรงแรม 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจิยั 

เน่ืองจากผูจ้ดัท าได้ปฏิบติังานในโครงการสหกิจศึกษากบัทาง โรงแรมดี วารี จอมเทียน  บีช 

พทัยา ซ่ึงตั้งอยูติ่ดชายหาดทะเลจอมเทียน ท าให้ห้องพกัเต็มเกือบทุกวนั ในการปฏิบติังานสหกิจคร้ังน้ี 

ผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งแผนกตอ้นรับ (Guest Service Agent ) ท าให้ผูจ้ดัท าไดท้ราบวา่การ

ลงทะเบียนเขา้พกั (Check-In) ของนกัท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ (Group Tour) เม่ือเขา้มาลงทะเบียนเขา้พกั

พร้อมกนัท าให้การลงทะเบียนล่าช้าขาดประสิทธิภาพ ดังนั้นผูจ้ดัท าจึงได้จดัท าหัวขอ้พฒันาระบบ

ประสานงานทวัร์จากการสังเกตและเก็บรวบรวมขอ้มูลในการใช้งานของโปรแกรม ADS HOTEL 

SYSTEM ของระบบส่วนหน้าข้ึนมา โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการประสานงานทวัร์และพฒันา

ระบบประสานงานทวัร์ของพนักงานบริการส่วนหน้าจดัท าและรวบรวมงานท่ีเก่ียวกบัระบบ ADS 

HOTEL SYSTEM 

สรุปผลโครงงาน ประโยชน์ท่ีรับจากโครงงานเล่มน้ี ท่ีไดร้วบรวมมาจากการปฏิบติังาน บริการ

ส่วนหนา้ของระบบ ADS ช่วยให้การประสานงานลงทะเบียนเขา้พกั (Check-In) ของนกัท่องเท่ียวเป็น

หมู่คณะ (Group Tour) มีประสิทธิภาพมากข้ึนและระบบ ADS ยงัช่วยในการเช็คอิน และ เช็คเอา้ท ์ของ 

นกัท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ (Group Tour) รวดเร็วข้ึน นอกจากน้ียงัท าให้พนกังานเขา้ใจระบบปฏิบติัการ

ของระบบ ADS เพิ่มข้ึนและสามารถตอบสนองลูกคา้ไดท้นัที ใชเ้วลาลดลง สร้างภาพลกัษณ์บริการท่ีดี

ใหแ้ก่โรงแรม 

ผลการศึกษาโดยการสัมภาษณ์จากพนกังานท่ีปฏิบติังานส่วนหน้าทั้งหมด 10 คนโดย ร้อยละ 

40 ใหค้วามเห็นวา่ ช่วยในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนในระดบัพอใช ้ ร้อยละ 30 ให้ความเห็น

วา่ยงัคงตอ้งปรับปรุงดา้นเน้ือหาใหค้รอบคลุมมากข้ึน  ร้อยละ 30 ใหค้วามเห็นวา่ ช่วยให้การลงทะเบียน

มีประสิทธิภาพมากข้ึนในระดบัดี 

 

 



32 
 

 

 

5.2 สรุปผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

1. มีระเบียบวนิยัและความตรงต่อเวลา ฝึกความอดทนในการท างาน 

2. ไดพ้ฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษมากข้ึน ทั้งดา้นการฟัง การพดู การเขียน 

3. ไดเ้รียนรู้วธีิการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้จากการท างานต าแหน่งพนกังานตอ้นรับ

(Guest Service Agent)          

4.  ไดป้ระสบการณ์ท างานจริงและมิตรภาพจากเพื่อนร่วมงาน 

5.   ไดเ้จอลูกคา้หลากหลายประเภท จากหลากหลายประเทศท่ีมาพกัท่ีโรงแรม 

5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

1. ไม่สามารถใชโ้ปรแกรม ADS Hotel System ไดอ้ย่างช านาญเน่ืองจากขาดความรู้

เก่ียวกบัวธีิใช ้

2. ไม่สามารถส่ือสารกบัลูกคา้ชาวรัสเซียเป็นภาษาองักฤษได ้

3. เกิดความผดิพลาดในการส่ือสารเน่ืองจากลูกคา้บางท่านไม่สามารถส่ือสารเขา้ใจดว้ย

ภาษาองักฤษได ้และบางท่านพดูรัวและเร็วจนจบัใจความไม่ทนั 

4. ช่วงเทศกาลและวนัหยุดสุดสัปดาห์ ลูกค้าเยอะ ท าให้บริการลงทะเบียนเข้าพกั

โรงแรมและบริการต่างๆชา้ อาจท าใหลู้กคา้เกิดความไม่พอใจ 

5. ไม่สามารถให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวได ้เน่ืองจากผูจ้ดัท าไม่มีความช านาญ

และเช่ียวชาญในเส้นทางพื้นท่ีในเมืองพทัยา 
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 ขอ้เสนอแนะ 

1. ควรศึกษาเคร่ืองแต่งกาย กฎระเบียบต่างๆ ของสถานท่ีประกอบการล่วงหนา้ เพื่อจะ

ไดป้ฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

2. ควรมีความขยนัอดทนในการใหบ้ริการลูกคา้หลายเช้ือชาติ เน่ืองจากวฒันธรรมและ

ภาษาแต่ละประเทศท่ีแตกต่างกนั 

3. ควรท าหนา้ท่ีท่ีตวัเองไดรั้บมอบหมายใหดี้ท่ีสุดโดยไม่คิดวา่ตวัเองเป็นแค่นกัศึกษา

ฝึกงาน แต่ใหคิ้ดวา่เราเปรียบเสมือนบุคคลท่ีเป็นพนกังานในท่ีแห่งนั้น 

4. ควรมีการอบรมการใชภ้าษาองักฤษและภาษาจีนท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมโรงแรม 

5. ควรมีการอบรมโปรแกรม ADS Hotel System ก่อนออกไปปฎิบติัสหกิจศึกษา 

6. ควรศึกษาค าทกัทายภาษาต่างๆเพื่อสร้างความประทบัใจแรกพบใหก้บัลูกคา้

ชาวต่างชาติ 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก 
แบบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ผลการศึกษาโดยการสัมภาษณ์จากพนกังานท่ีปฏิบติังานส่วนหนา้ทั้งหมด 10 คนโดย ร้อยละ 

40 ใหค้วามเห็นวา่ ช่วยในการลงทะเบียนเขา้พกัใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ในระดบัพอใช ้  ร้อยละ 30 

ใหค้วามเห็นวา่ยงัคงตอ้งปรับปรุงดา้นเน้ือหาใหค้รอบคลุมมากข้ึน  ร้อยละ 30 ใหค้วามเห็นวา่ ช่วยให้

การลงทะเบียนมีประสิทธิภาพมากข้ึนในระดบัดี 

 

 แบบสัมภาษณ์ 

 โครงงานน้ีมีประโยชน์ต่อการประสานงานทวัร์หรือไม่? 

 โครงงานน้ีช่วยในการพฒันาระบบประสานงานทวัร์ใหดี้ข้ึน? 

 โครงงานน้ีท าใหผู้ใ้ชง้านเขา้ใจโปรแกรม ADS มากข้ึนไหม? 

 โครงงานช่วยใหก้ารรับลงทะเบียนลูกคา้กรุ๊ปทวัร์มีประสิทธิภาพมากข้ึนไหม? 

 เน้ือหาโครงงานน้ีประโยชน์แก่การปฏิบติังานส่วนหนา้ไหม? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 
ภาพการปฏบิัติงาน ณ โรงแรมดี วารี จอมเทยีน บีช พทัยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเผยแพร่รูปภาพภายในสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

 

 

 

 
 

 



 

 

นอ้งเป็นคนท่ีมีความตั้งใจและมีความมุ่งมัน่ในการท างานเป็นอยา่งดี กลา้แสดงออกและกลา้

พดูคุยใหข้อ้มูลต่างๆกบัลูกคา้ชาวต่างชาติไดดี้ นอ้งช่วยท างานทุกอยา่งเปรียบเสมือนพนกังานคนหน่ึง

ของโรงแรมเรา โครงงานเร่ืองน้ีช่วยใหเ้ขา้ใจการท างานของระบบ ADS ท่ีใชท้  างานของแผนกส่วนหนา้

ไดดี้ยิง่ข้ึน ใหมี้ความช านาญและท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

* หา้มน าโครงงานไปเผยแพร่เน่ืองจากติดลิขสิทธ์ิของโปรแกรม ADS 

 

ลงช่ือพนกังานท่ีปรึกษา   
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ภาคผนวก ง 
บทความวชิาการ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

พฒันาระบบประสานงานทวัร์ 

(Process Development for Tour Coordinator) 

นางสาวนันทยิา  นิตตะโย 

ภาควชิาการโรงแรม คณะศิลปะศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

235 ถนนเพชรเกษม เขตภาษเีจริญ กทม. 10160 

E-mail : nanthiya.nit@siam.edu

บทคัดย่อ 

ผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังานในโครงการสหกิจศึกษา
กบัทาง โรงแรมดี วารี จอมเทียน  บีช พทัยา   
เป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว มีการบริการในดา้น
หอ้งพกัรวมทั้งส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ใน
การปฏิบติังานสหกิจคร้ังน้ี ผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติั
หนา้ท่ีในต าแหน่งแผนกตอ้นรับ (Guest 
Service Agent ) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแผนก
ตอ้นรับส่วนหนา้ (Front Office) ท าใหผู้จ้ดัท า
ไดท้ราบวา่การลงทะเบียนของนกัท่องเท่ียว
เป็นหมู่คณะ (Group Tour) เม่ือเขา้มา
ลงทะเบียนเขา้พกัพร้อมกนัท าใหก้าร
ลงทะเบียนล่าชา้ ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท า
หวัขอ้พฒันาระบบประสานงานทวัร์ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการประสานงานทวัร์
และพฒันาระบบประสานงานทวัร์ของ
พนกังานบริการส่วนหนา้จดัท าและรวบรวม
งานท่ีเก่ียวกบัระบบ ADS HOTEL SYSTEM 

ผลการศึกษาโดยการสัมภาษณ์จากพนกังานท่ี
ปฏิบติังานส่วนหนา้ทั้งหมด 10 คนโดย ร้อยละ 
40 ใหค้วามเห็นวา่ ช่วยในการท างานใหมี้
ประสิทธิภาพมากข้ึนในระดบัพอใช ้ ร้อยละ 
30 ใหค้วามเห็นวา่ยงัคงตอ้งปรับปรุงดา้น
เน้ือหาใหค้รอบคลุมมากข้ึน  ร้อยละ 30 ให้
ความเห็นวา่ ช่วยใหก้ารลงทะเบียนมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนในระดบัดี 
ค าส าคญั: พนกังานตอ้นรับ/การลงทะเบียนเขา้

พกั/พฒันาระบบประสานงานทวัร์ 

ABTRACT 
The student joined Cooperative Education 

program at D Varee Jomtien Beach Pattaya 

Hotel. The hotel is a 4-star hotel and provides 

accommodation with various amenities. At the 

hotel, the student was in the position of Guest 

Service Agent (GSA) in the Front Office 



 

 

Department. Thus, the student had discovered 

that the registration process for group tours 

was very slow and inefficient.  As a result, the 

project titled ‘Process Development for Tour 

Coordinator’ had been proposed with the 

objectives for studying the registration process 

of group tours and enhancing efficiency of the 

registration process of group tours by applying 

ADS HOTEL SYSTEM. 

 The results of the satisfaction level 

towards the project gathered from the 

interview with 10 staff in Front Office 

Department were as follows: 40 percent of the 

respondents mentioned that the project was 

somewhat effective; 30 percent of the 

respondents mentioned that the project needed 

to be improved by adding more 

comprehensive information; and 30 percent of 

the respondents mentioned that the project 

was well effective. 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เน่ืองจากผูจ้ดัท าไดเ้ขา้รับการฝึกงานท่ีโรงแรม

ดีวารี จอมเทียน บีช พัทยา ซ่ึงเป็นโรงแรม

ระดับ 4 ดาว ท่ีได้รับความนิยมแห่งหน่ึงใน

หาดจอมเทียน ดว้ยท่ีโรงแรมตั้งอยูริ่มหาดจอม

เทียนมีหอ้งพกัท่ีทนัสมยัพร้อมระเบียงพร้อมวิว

เหนืออ่าวไทย มีสระว่ายน ้ า 2 แห่ง ห้องออก

ก าลงักาย 1 แห่ง บาร์บนชั้นดาดฟ้า 1 แห่ง และ

ห้องอาหาร 5 แห่ง และบริการอินเทอร์เน็ตไร้

สาย (WiFi) ฟรี ท าให้มีลูกคา้มาพกัท่ีโรงแรม

เต็มเกือบทุกวนัไม่ว่าจะเป็นนักท่องเท่ียวเป็น

หมู่คณะ(Group Tour)จีน ทัวร์เกาหลี ทัวร์

รัสเซีย ทวัร์ฝร่ังเศส และกรุ๊ปสัมมนาต่างๆท่ีมา

จดังานและพกัท่ีโรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช 

พทัยา ท าให้ในการลงทะเบียนเขา้พกั( Check-

In) ของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าไม่มี

ประสิทธิภาพเม่ือ ลูกค้านักท่องเท่ียวเป็นหมู่

คณะ(Group Tour) เขา้มาลงทะเบียนเขา้พกั( 

Check-In)พร้อมกนั ดงันั้นทางผูจ้ดัท าโครงงาน

จึงแก้ปัญหาด้วยการท าโครงงานเร่ืองการ

พัฒนาระบบประสานงานทัวร์ข้ึน โดยการ

จัดท าและรวบรวมงานท่ีเก่ียวข้องกับระบบ 

ADS Hotel SYSTEM ท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้ในการ

ติดต่อและท างานของบริการส่วนหน้าของ

โรงแรม เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมี

ระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึง

ส่งผลใหคุ้ณภาพการบริการดีข้ึน สร้างความพึง

พอใจต่อลูกคา้ และภาพลกัษณ์ของโรงแรมอีก

ดว้ย 

 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 



 

 

1. เพื่อศึกษาการประสานงานทวัร์ของพนกังาน

บริการส่วนหนา้จดัท าและรวบรวมงานท่ี

เก่ียวกบัระบบ ADS HOTEL SYSTEM 

2. เพื่อพฒันาระบบประสานงานทวัร์ของ

พนกังานบริการส่วนหนา้ 

ขอบเขตของโครงงาน 

1. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

     -โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช พทัยา(D 

Varee Jomtian Beach Pattaya) 

2.ขอบเขตดา้นเวลา 

    -มีนาคม-เมษายน 2562 

3.ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

   - พนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ 

    -ลูกคา้ (นกัท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ(Group 

Tour)) 

4.ขอบเขตดา้นขอ้มูล 

 -การสอบถามขอ้มูลจากพนกังานผูป้ฏิบติังาน 

-การสืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

-การศึกษาจากโปรแกรมท่ีใชใ้นการท างาน 

-ADS HOTEL SYSTEM PROGRAM 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.พนกังานสามารถปฏิบติังานใหมี้

ประสิทธิภาพมากข้ึนส าหรับการลงทะเบียนเขา้

พกั นกัท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ(Group Tour) 

2.  พนกังานสามารถปฏิบติังานใหเ้ป็นระบบ

มากข้ึนส าหรับการลงทะเบียนเขา้พกั 

นกัท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ(Group Tour)

รายละเอยีดโครงงาน 

ระบบ ADS Hotel System 

เป็นซอฟตแ์วร์ส าหรับโรงแรมประกอบดว้ย

การจองหอ้งพกัแผนกตอ้นรับส่วนหนา้ เร่ิม

ตั้งแต่ระบบการจอง ซ่ึงมีการจองแบบออนไลน์ 

โดยผา่นระบบ Channel manager ซ่ึงเป็น

ตวักลางรับการจองผา่น บริษทั ทวัร์ หรือ OTA 

นอกเหนือจากนั้นยงัมีระบบอ่ืน ๆ เช่น ระบบ

แคชเชียร์ ระบบงานของแม่บา้น ระบบการเก็บ

ประวติัลูกคา้ ประวติับริษทัทวัร์ งานตรวจสอบ

ของ (Night audit)  หรือผูต้รวจสอบรอบ

กลางคืน งานของการตรวจของระบบบญัชี

ยอ้นหลงั (Income Auditor)  จนถึงรายงานต่าง 

ๆ ของฝ่ายบริหาร และงานของระบบ 

ร้านอาหารระบบโทรศพัทท่ี์เช่ือมกบัระบบ

บริการส่วนหนา้ 

ระบบบริหารงานห้องพกัและตอ้นรับส่วนหนา้ 

ท่ีรองรับงานบริหารและบริการใหก้บัโรงแรม 



 

 

รีสอร์ทและเซอร์วสิอพาร์ทเมน้ท ์ขนาดเล็ก 

ตั้งแต่ 15 ห้องจนถึง 5000 ห้อง โดยวางรากฐาน

ของโปรแกรมจากบุคลากรท่ีมีความรู้

ความสามารถและมีประสบการณ์และความรู้

จากการท างานจริงท่ีโรงแรมระดบัชั้นน า 5 ดาว 

โดยเนน้คุณสมบติั ของโปรแกรมและมารฐาน

เดียวกบัระบบ Software ชั้นน าของต่างประเทศ 

และผนวกเขา้กบัการใชง้านจริงและรูปแบบ

การท างานในประเทศ ท าให้รองรับการใชง้าน

ของลูกคา้ไดอ้ยา่งครบถว้น เช่น การเช่ือมกบั

ระบบคียก์าร์ดในการเปิดประตูหอ้งพกั การ

อ่านขอ้มูลจากบตัรประชาชน หรือการอ่าน

ขอ้มูลจากเคร่ืองอ่านพาสปอร์ต ในการเก็บ

ประวติัลูกคา้ จนถึงการเช่ือมกบัระบบการจอง

หอ้งพกัแบบ Online โดยผา่น Channel 

Manager หรือผา่น Website ของโรงแรม และ

สามารถท างานผา่นโทรศพัทมื์อถือหรือ Smart 

Phone ในกรณีท่ีเป็นฝ่ายบริหารหรือฝ่ายขาย 

อ านวยความสะดวกในเร่ืองการจองหอ้งพกั ใน

กรณีท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นโรงแรม เป็นตน้ โปรแกรม

ยงัออกแบบใหง่้ายในการใชง้าน สะดวก

รวดเร็ว รองรับการป้อนขอ้มูลของลูกคา้ 

รวมทั้งออกใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษี

และรายงานต่างๆ เมนูการใชง้านใชไ้ดท้ั้ง

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ อีกทั้งยงัตอบสนอง

ความตอ้งการของฝ่ายบริหารไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 

ขั้นตอนการใชโ้ปรแกรม ADS  Hotel System  

เบ้ืองตน้ 

1.รูปขั้นตอนการเขา้ระบบ ADS ขั้นตอนแรก

ตอ้งใส่ช่ือ( User name ) และรหสัผา่น 

(password) ของผูใ้ชง้าน 

 

 

2. ขั้นตอนการลงทะเบียนเขา้พกั (Check-In)  

ลากเมาส์ ( Mouse ) ไปท่ี  Reservation แลว้กด

คลิก ( Click ) 



 

 

 

3. ลากเมาส์ ( Mouse ) ไปท่ี Booking แลว้กด

คลิก ( Click ) 

 

  

4.  คลิกเลือกตรง Guest Name  พิมพช่ื์อในช่อง 

แลว้กดคน้หา(Search) คน้หาขอ้มูลการจองของ

ลูกคา้ (Booking)  

 

  

5. สามารถคน้หา Booking ของลูกคา้จาก

หมายเลขการจอง( Reservation Number) หรือ

หมายเลขยนืยนัการจองได ้(Reference Number 

) 

 

 

6.วนัท่ีลูกคา้เขา้มาเช็คอิน (Arrival ) 

7.วนัท่ีลูกคา้จะเช็คเอา้ท ์(Departure) 

8.หา Booking นกัท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ(Group 

Tour) โดยคลิกเลือก Group Name 

9. เม่ือคน้หา Group Name แลว้ คลิกตรงลูกศร

รูปคนสีเขียวอยูมุ่มล่างขวามือเพื่อท าการ

เช็คอิน

 

 

 

กดเลือก Booking 

C] 

 

1.กดเลือก Guest Name 

  

2.พิมพช่ื์อลูกคา้ใน

ช่อง Search Text 

3.กดคลิก คน้หา

(Search) 

 

คลิก Reference # 

 

คลิก Reservation  NO. 

 

กดเลือก 



 

 

  10. คลิกตรง House Keeping เพื่อเช็คสถานะ

หอ้งวา่งและหอ้งท่ีท าความสะอาดแลว้

 

11. คลิก House Keeping เขา้แลว้ ใหค้ลิกตรง 

Process จะข้ึนสถานะของหอ้งทุกชั้น ทุก

รูปแบบห้องพกั( Room Type)  หอ้งท่ีแม่บา้น

ท าความสะอาดแลว้จะข้ึน CL สีเหลือง หอ้งท่ีมี

ลูกคา้อยูก่ี่วนัจะมีช่ือลูกคา้อยู ่  ช่องท่ียงัวา่งไม่

มีช่ือลูกคา้คือห้องท่ียงัไม่มีลูกคา้จองมา  

 

12.  ขั้นตอนการ Check-Out คลิกเลือก Cashier 

 

 

15.เม่ือรับเงินมาจากลูกคา้แลว้ใหค้ลิก รูป

หวัขอ้ท่ี 1  

    ปร้ินทบิ์ลใหลู้กคา้ คลิก รูปเคร่ืองถ่าย

เอกสารหวัขอ้ท่ี 2 

   คลิกตรงลูกศรสีเขียวหนัหวัออก รูปหวัขอ้ท่ี 

3 เพื่อท าการ Check Out ใหก้บัลูกคา้อยา่งเสร็จ

สมบูรณ์ 

 

 

สรุปผล 

 เ น่ืองจากผู ้จ ัดท าได้ปฏิบัติงานใน

โครงการสหกิจศึกษากับทาง โรงแรมดี วารี 

จอมเทียน  บีช พทัยา ซ่ึงตั้งอยูติ่ดชายหาดทะเล

จอมเทียน ท าใหห้อ้งพกัเตม็เกือบทุกวนั ในการ

ปฏิบติังานสหกิจคร้ังน้ี ผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี

ในต าแหน่งแผนกต้อนรับ (Guest Service 

Agent ) ท าให้ผู ้จ ัดท าได้ทราบว่าการ

 

คลิก House Keeping 

 

คลิก Process 
CL=Clean 

 

คลิก Cashier 



 

 

ลงทะเบียนเขา้พกั (Check-In) ของนกัท่องเท่ียว

เป็นหมู่คณะ (Group Tour) เม่ือเข้ามา

ล งทะ เ บี ยน เ ข้ า พัก พ ร้ อมกันท า ใ ห้ ก า ร

ลงทะเบียนล่าช้าขาดประสิทธิภาพ ดังนั้ น

ผู ้จ ัด ท า จึ ง ไ ด้ จัด ท า หั ว ข้อพัฒน า ร ะบบ

ประสานงานทัวร์จากการสัง เกตและเก็บ

รวบรวมข้อมูลในการใช้งานของโปรแกรม 

ADS HOTEL SYSTEM ของระบบส่วนหน้า

ข้ึนมา  โดยมีว ัต ถุประสงค์ เพื่ อ ศึกษาการ

ป ร ะ ส า น ง า น ทั ว ร์ แ ล ะ พัฒ น า ร ะ บ บ

ประสานงานทวัร์ของพนกังานบริการส่วนหนา้

จดัท าและรวบรวมงานท่ีเก่ียวกับระบบ ADS 

HOTEL SYSTEM 

สรุปผลโครงงาน ประโยชน์ท่ีรับจากโครงงาน

เล่มน้ี  ท่ีได้รวบรวมมาจากการปฏิบัติงาน 

บริการส่วนหน้าของระบบ ADS ช่วยให้การ

ประสานงานลงทะเบียนเข้าพัก (Check-In) 

ของนกัท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ (Group Tour) มี

ประสิทธิภาพมากข้ึนและระบบ ADS ยงัช่วย

ในการเช็คอิน และ เช็คเอา้ท ์ของ นกัท่องเท่ียว

เป็นหมู่คณะ (Group Tour) รวดเร็วข้ึน 

น อ ก จ า ก น้ี ย ั ง ท า ใ ห้ พ นั ก ง า น เ ข้ า ใ จ

ระบบปฏิบติัการของระบบ ADS เพิ่มข้ึนและ

สามารถตอบสนองลูกคา้ไดท้นัที ใชเ้วลาลดลง 

สร้างภาพลกัษณ์บริการท่ีดีใหแ้ก่โรงแรม 

ผลการศึกษาโดยการสัมภาษณ์จากพนักงานท่ี

ปฏิบติังานส่วนหนา้ทั้งหมด 10 คนโดย ร้อยละ 

40 ให้ความเห็นว่า ช่วยในการท างานให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึนในระดับพอใช้  ร้อยละ 

30 ให้ความเห็นว่าย ังคงต้องปรับปรุงด้าน

เน้ือหาให้ครอบคลุมมากข้ึน  ร้อยละ 30 ให้

ค ว าม เ ห็นว่ า  ช่ ว ย ให้ ก า ร ล งทะ เ บี ยน มี

ประสิทธิภาพมากข้ึนในระดบัดี 

กติติกรรมประกาศ 

การท่ีผูจ้ดัท าได้มาปฏิบติังานใน โครงการสห

กิจศึกษา ณ โรงแรมดีวารี   จอมเทียนบีช   

พทัยา D VAREE JOMTAIN BEACH 

PATTAYA ตั้งแต่วนัท่ี 7 มกราคม 2562 ถึง

วนัท่ี 29 เมษายน 2562ส่งผลให้ผูจ้ดัท าได้รับ

ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ท่ีมีค่ามากมาย 

ส าหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ี ส าเร็จลงได้

ดว้ยดีจากความร่วมมือและสนบัสนุนจากหลาย

ฝ่าย ดงัน้ี  

1. ดร. นนัทิรา ภูขาว สนใจ อาจารยท่ี์ปรึกษา 

2. คุณอลิส เลิศวารี (FRONT OFFICE 

MANAGER) 

3. คุ ณ จี ร เ ก ศ  เ ด ช ชั ย  ( TOUR 

COORDINATOR) 



 

 

และ บุคคลท่าน อ่ืนๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่าน

ท่ีได้ให้ค  าแนะน า  ช่วยเหลือในการจัดท า

รายงานผู ้จ ัดท าขอขอบพระคุณผู ้ท่ี มี ส่วน

เก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูล 

และเป็นท่ีปรึกษาในการท ารายงานฉบบัน้ีจน

เสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนให้การดูแลและให้

ความเข้าใจกับชีวิตของการท างานจริง ซ่ึง

ผูจ้ดัท า ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ ท่ีน้ี

ดว้ย  
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ช่ือ-นามสกุล  : นางสาวนนัทิยา  นิตตะโย 

รหสันกัศึกษา  : 5804400259 

คณะ : ศิลปศาสตร์ 

สาขาวชิา : การโรงแรม 
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