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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต (Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport Hotel) เป็ น
ธุรกิจที่มีลกั ษณะเป็ นโรงแรม เป็ นธุรกิจบริ การโดยตรง กล่าวคือ เป็ นสถานที่ ที่ให้บริ การแขก ในหลาย
ด้านด้วยกัน ที่สาคัญ เช่น บริ การด้านที่พกั อาหาร และเครื่ องดื่ม ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า วัตถุประสงค์
หลัก ของธุรกิจการโรงแรม คือ “การให้บริ การ” ดังนั้นเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า การทาการ
จองห้องพักจึงจาเป็ นจะต้องมีความถูกต้อง แม่นยา และครบถ้วน รวมทั้งสิ ทธิ ประโยชน์ที่ลูกค้าพึงจะ
ได้รับ แต่ปัจจุบนั เนื่องจากทางโรงแรมมี Rate ให้ผเู ้ ข้าพักเลือกอยูม่ ากมายซึ่งจะมีรายละเอียดและราคาที่
แตกต่างกันทาให้การใส่ขอ้ มูลรวมถึงสิ ทธิประโยชน์ของลูกค้าได้ไม่ถูกต้องและครบถ้วน
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1. เพื่อจัดทาคู่มือ Booking Handbook for Updating Booking (TARS)
2. เพื่อให้ขอ้ มูลสิ ทธิประโยชน์ของสมาชิก Accor Plus Member
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ประชำกร
1) พนักงานโรงแรมโนโวเทล สุ วรรณภูมิ แอร์ พอร์ ต แผนก Reservation ที่ทาหน้าที่
TARS (The Accor Hotels Reservation System) ระบบสารองห้องพักของ Accor Hotels
1.3.2 กลุ่มตัวอย่ ำง
1) พนักงานโรงแรมโนโวเทล สุ วรรณภูมิ แอร์ พอร์ ต แผนก Reservation ที่ทาหน้าที่
TARS (The Accor Hotels Reservation System) ระบบสารองห้องพักของ Accor Hotels จานวน 2 คน
1.3.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในกำรศึกษำ
การสังเกตการณ์ ( Observation ) การสังเกตการณ์เป็ นเทคนิ คการรวบรวมข้อมูลการ
วิจยั อย่างหนึ่ง ที่ผสู ้ ังเกตการณ์ใช้สายตาเฝ้าดูหรื อศึกษาเหตุการณ์ ปรากฏการณ์ต่างๆ เพื่อที่จะให้เข้าใจ
ลักษณะธรรมชาติและความเกี่ยวข้องกันระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของเหตุการณ์หรื อปรากฏการณ์
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นั้นๆ โดยใช้ การสังเกตการณ์ทางตรง ( Direct Observation ) เป็ นการสังเกตการณ์ที่ผูส้ ังเกตการณ์
สัมผัสกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตรงด้วยตนเอง
1.4 ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. สามารถใส่ขอ้ มูลของผูเ้ ข้าพักได้ถูกต้องครบถ้วน
2. สามารถใส่ ขอ้ มูลได้ถูกต้อง เนื่ องจากมีการสับสนของ Rate ทางโรงแรมมี Rate ที่ให้ผูเ้ ข้าพัก
เลือกอยูม่ ากมาย ซึ่งจะมีรายละเอียดและราคาที่แตกต่างกันอย่างสิ้ นเชิง
3. สามารถใส่สิทธิประโยชน์ของสมาชิก Accor Plus Member อย่างถูกต้อง

บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
ธุ รกิจโรงแรม เป็ นธุ รกิจบริ การโดยตรง ที่มีบทบาทมากในสังคม กล่าวคือ เป็ นสถานที่ ที่
ให้บริ การแขก ในหลายด้านด้วยกัน ที่สาคัญ เช่น บริ การด้านที่พกั อาหาร และเครื่ องดื่ม ดังนั้น จึง
กล่าวได้ว่า วัตถุประสงค์หลัก ของธุรกิจการโรงแรม คือ “การให้บริ การ” ต่อแขกทุกคน โรงแรมต่างๆ
จึ ง มี ก ารก าหนดปรั ช ญา หรื อแนวทางการดาเนิ นงาน ของพนัก งานโรงแรมทุก คน โดยมุ่งหวังให้
พนัก งานทุ ก แผนกเข้า ใจ และประพฤติ ป ฏิ บัติ เพื่ อ ให้ ไปสู่ จุ ด มุ่ ง หมายเดี ย วกัน คื อ การมุ่ ง สู่ ก าร
ให้บริ การ ที่ตอบสนองความต้องการ หรื อความคาดหวัง ของผูร้ ับบริ การ ปัจจุบนั ยังไม่มีสถาบันใด ที่
กาหนดจรรยาบรรณของ พนักงานโรงแรมขึ้นมา เพื่อเป็ นแนวประพฤติ ปฏิ บตั ิ ที่ เป็ นมาตรฐานของ
พนักงานโรงแรมโดยตรง มีแต่เพียง กาหนดจริ ยธรรม หรื อ สิ่ งที่มุ่งหวัง ให้พนักงานของตน ได้ยึดถือ
ปฏิบตั ิ ต่อผูร้ ับบริ การ ซึ่ งอาจใช้ชื่อเรี ยก แตกต่างกันไป เช่น ปรัชญาการทางาน ข้อแนะนาสาหรับ
พนัก งาน แนวทางการประพฤติ ข องพนัก งาน วิธี ก ารท างานอย่างมี คุณ ค่า เป็ นต้น ทั้ง นี้ ขึ้ นอยู่กับ
นโยบาย ของแต่ละโรงแรมว่า มีการอบรม พนักงานของตน ในรู ปแบบใด โดยบางโรงแรม อาจมีการ
กาหนดจริ ยธรรม ดังกล่าว ขึ้นมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร แล้วจัดพิมพ์เผยแพร่ ให้พนักงานรับทราบทัว่ กัน
บางโรงแรม อาจไม่ มี ก ารก าหนดขึ้ น เป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร แต่ ใ ช้วิธี ก าร จัดฝึ กอบรมโดยวิ ท ยากร
ผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อการถ่ายทอดจากหัวหน้า ไปยังพนักงานระดับล่าง ตามลาดับ ในที่น้ ี จะขอยกตัวอย่าง
จริ ยธรรม ของพนักงานโรงแรม ที่มีการกาหนดขึ้น เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และแจกจ่ายให้กบั พนักงาน
โรงแรมต่าง ๆ ถือปฏิบตั ิเรี ยกว่า
การทางานอย่ างมีคุณค่ าของพนักงานโรงแรม ซึ่งสามารถสรุ ป หลักการปฏิบตั ิ ที่สาคัญ ดังนี้
1) สร้างความประทับใจครั้งแรก ต่อแขกทุกคน
2) เสนอความช่วยเหลือก่อน ที่แขกจะร้องขอ
3) ให้ความช่วยเหลือแก่แขก ตามที่ตอ้ งการโดยทันทีทนั ใด
4) ปฏิบตั ิหน้าที่ต่อแขกที่มาพัก และผูม้ าติดต่อกิจธุรกิจด้วยความเต็มใจ
5) มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ที่ดี ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแขก
6) เมื่อมีโอกาส พยายามปฏิบตั ิหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้มากกว่าปกติ
7) พึงระลึกเสมอว่า จะปฏิบตั ิหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้มากกว่าปกติ
8) ไม่ควรตอบปฏิเสธแขก ควรจะแก้ปัญหาโดย การเสนอทางเลือกต่อแขก
9) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยรอยยิม้ และสายตาที่สุภาพ อ่อนโยน ต่อแขกเสมอ
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10)
11)
12)
13)
14)

ควรเรี ยกแขก โดยการขานชื่อของแขก
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความภาคภูมิใจ
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความไม่ประมาท เพื่อหลีกเลี่ยงอุบตั ิเหตุ
ดูแลรักษาเครื่ องมือเครื่ องใช้ ด้วยความระมัดระวัง
ดูแลรักษาสถานที่ทางานให้สะอาด เป็ นระเบียบ เรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ

การจองห้ องพัก (RESERVATION)
ตาแหน่ ง เจ้า หน้า ที่ ส ารองห้องพัก (Reservation Agent) มี หน้าที่ ความรั บผิดชอบเป็ นผูท้ ี่ทา
หน้าที่หลักในการรับการติดต่อจองห้องพักจากลูกค้าต่างๆ ของทางโรงแรม ดังนั้นจึงจาเป็ นที่จะต้อง
ให้บริ การที่เป็ นเลิศ และมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจของลูกค้าที่จะเลือกใช้บริ การห้องพักของทางโรงแรม
และทาการจองห้องพักพร้อมทั้งบริ การต่างๆ ให้แก่ลูกค้าตามที่ได้รับจองมา
ในอดี ต การขายห้อ งพัก และการให้บ ริ ก ารลู ก ค้า ที่ ม าใช้บ ริ ก ารของโรงแรม ไม่ มี ค วาม
สลับซับซ้อนมากนัก เนื่ องจากมีช่องทางการตลาดและการขายไม่มาก ไม่ค่อยมีความแตกต่างในด้าน
ราคาขาย และไม่ มี ข ้อ เสนอหรื อเงื่ อ นไขในสั ญ ญาให้ บ ริ การที่ แ ตกต่ า ง แผนกส ารองห้ อ งพัก
(Reservation) จึงถูกจัดไว้ภายใต้การกับกับดูแลของแผนก สานักงานส่วนหน้า (Front Office) ที่มีหน้าที่
ในการให้บริ การแก่ลูกค้าที่มาพักในโรงแรม
ในปัจจุบนั ระบบการตลาดและการขายโรงแรมมีความสลับซับซ้อน และยุง่ ยากมากขึ้น การทา
สัญญาข้อตกลงซื้ อขายกันไว้ล่วงหน้ามีขอ้ มูล รายละเอียดต่างๆ กับตัวแทนท่องเที่ยวคู่คา้ แต่ละรายมี
รายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันไป อีกทั้งยังมีการนาเอาระบบบริ หารรายได้มาใช้ในการจัดสรรปั น
ส่ วนการขายห้องพัก (Room Allocation) ให้กบั เอเย่นต์ที่มีราคาขายที่โรงแรมจะได้รับที่แตกต่างกัน ซึ่ง
ต้องมีการพยากรณ์และบริ หารรายได้ไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถบริ หารงานด้านการตลาดและการขาย
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของโรงแรมที่ได้ต้ งั ไว้
การจัดองค์กรโดยให้พนักงานรับจองห้องพักอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ Front Office ส่ งผลต่อความ
ขัด แย้ง ในการปฏัติ ง านที่ มี ค วามสลับ ซั บ ซ้ อ นเพิ่ ม มากขึ้ น และความล้ม เหลวในด้า นการบริ ห าร
การตลาด การขาย และการบริ หารรายได้ของโรงแรม ดัวยสาเหตุหลักๆ ดังต่อไปนี้
• สานักงานส่ วนหน้า (Front Office) จะไม่รับจองห้องพักเพิ่มเติ ม เมื่ อ Status การจองห้องพัก
ล่วงหน้าเป็ น 100% โดยไม่มีการรับ Over Booking และไม่ได้มีการวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มของ
Materialized ของผูจ้ องแต่ละราย ทาให้มีการ Turn Away ธุ รกิจที่มีการจองเข้ามาในภายหลังไปเป็ น
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จานวนมาก เมื่อมีการยกเลิกการจอองห้องพักในนาทีสุดท้ายทาให้โรงแรมไม่สามารถหาธุรกิจมาเติมให้
เต็มได้ในเวลาที่ตอ้ งการ
• สานักงานส่วนหน้า (Front Office) มักจะให้หอ้ งกับเอเย่นต์รายเก่าๆ ที่มีความคุน้ เคย เป็ น High
Priority ส่ วนลูกค้ารายใหม่ๆ ที่ Sales หาเข้ามาให้แก่ธุรกิจ มักจะไม่ค่อยได้ห้องพักให้กบั เอเย่นต์ราย
ใหม่ ๆ แม้ว่า จะมี ร ายได้ค่ า ห้อ งที่ สู ง กว่า ท าให้ต ลาดของโรงแรมไม่ มี ก ารพัฒ นา และไม่ มี ค วาม
หลากหลาย ทาให้ไม่สามารถควบคุม และบริ หารจัดการรายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
• สานักงานส่ วนหน้า (Front Office) ไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายทางด้านการตลาด
และไม่เข้าใจในพื้นฐานทางธุรกิจของเอเย่นต์หรื อลูกค้าแต่ละราย และไม่ได้มีส่วนร่ วมในการดูแลรักษา
ลูกค้าองค์กรแต่ละรายอย่างใกล้ชิด
ฯลฯ
เมื่อการให้แผนกสารองห้องพัก (Reservation) อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของ สานักงานส่วนหน้า
(Front Office) ไม่สามารถสนองต่อการปฏิบตั ิ และการบริ หารงานการตลาด การบริ หารงานขาย และ
การบริ หารรายได้ ในโรงแรมที่ มี ระบบงานที่ ซับ ซ้อนมากยิ่ง ขึ้ น โรงแรมเชนชั้นนาทั้ง หลายจึ ง ได้
ปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งองค์ก รและสายการบัง คับบัญชา การก ากับดู แล ให้ แผนกการจองห้อ งพัก
(Reservation) มาอยู่ภายใต้การกากับดูแลของฝ่ ายการตลาดและการขาย ที่ปฏิบตั ิหน้าที่รวมกันอย่าง
ใกล้ชิดกับพนักงานที่ดูแลในด้าน Revenue Management และ Sales Force เพื่อให้สามารถบริ หารจัดการ
Room Inventory และ Rate Availability ต่างๆ อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ตอบสนองต่อนโยบายทางด้า น
การตลาด การขาย และการบริ หารรายได้ของโรงแรม ตลอดจนการบริ หาร Net ADR. Yield ที่ตอ้ งอาศัย
การวางแผน การพยากรณ์การขายและรายได้ การวิเคราะห์และประเมินเพื่อการตัดสิ นใจต่างๆ ในระดับ
ที่มีความซับซ้อนเพิม่ มากยิง่ ขึ้น
ดั ง นั้ น ในปั จ จุ บ ัน โรงแรมที่ ใ ช้ น โยบาย Multi-Channel Marketing ทั้ง หลาย ที่ มี Market
Segmentation ที่หลากหลาย และมีการบริ หารจัดการด้านการตลาด การขาย และการบริ หารรายได้อย่าง
เข้มข้น จึงมักจะให้ Reservation อยู่ภายใต้สังกัดของ Sales & Marketing เพื่อความคล่องตัวและเพื่ อ
ประสิ ทธิ ภาพ ในขณะที่โรงแรมที่มีการบริ หารแบบดั้งเดิม หรื อโรงแรมใหม่ที่มีระบบการตลาดแบบ
Single Channel Marketing หรื อมีช่องทางการตลาดที่ไม่ซับซ้อนมากยิ่งนัก ก็ยงั คงให้ Reservation อยู่
ภายใต้การบังคับบัญชาของ Front Office ต่อไป
สาหรับการปรับให้ แผนกสารองห้องพัก (Reservation) มาอยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชาของ Sales
& Marketing นั้น นิ ยมนามาใช้กบั ระบบ Central Reservation System (CRS) ที่ผูเ้ กี่ยวข้องการการขาย
ห้องพักสารถเข้าไปทาการจอง หรื อ Block ห้องพักของโรงแรม สาหรับลูกค้าของตนเองตาม Room &
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Rate Availability ในระบบได้ โดยมิ ต้องรอการพิ จารณาตัดสิ นใจจาก ผูจ้ ัดการส านัก งานส่ วนหน้า
(Front Office Manager) ซึ่งทาให้การตลาดและการขายมีความสะดวก และตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ วยิ่งขึ้น และลดปั ญหาด้าน "การสกัดดาวรุ่ ง" จากการที่ Sales ขายห้องพักได้
แล้ว แต่ไม่สามารถยืนยันห้องพักให้กบั ลูกค้าได้ เพราะทาง สานักงานส่วนหน้า (Front Office) ไม่ปล่อย
ห้องมาให้ Sales เพื่อขายให้กบั ลูกค้าที่หามาได้
การปิ ด (Close Out) Room Allotment
การปิ ด Room Allotment ที่ ท าง Sales and Marketing ให้แก่ Travel Agent ทั้ง หลายไปนั้นเป็ นหน้า ที่
ความรับผิดชอบโดยตรงของพนักงานรับจองห้องพักที่จะต้องคอยดู และรับผิดชอบดาเนิ นการ เมื่อ
พบว่ามีการจองห้องพักเข้ามาจนเกือบจะเต็ม หรื อทางโรงแรมขายห้องบางประเภทออกไปจนหมดแล้ว
ในขณะที่ บ าง Travel Agent ยัง มี Room Allotment เหลื อ อยู่ ทางพนั ก งานรั บ จองห้ อ งพัก ก็ ต้ อ ง
ดาเนินการขอปิ ด Room Allotment เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ Overbooked
ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP)
- พนักงานรับจองห้องพักพบว่ามีห้องพักบางประเภทใกล้จะหมดแล้ว หรื อขายหมดแล้วในบาง
วัน แจ้ง ให้ผูจ้ ัด การแผนกรั บ จองห้อ งพัก ทราบในทัน ที -> เจ้ า หน้ า ที่ ส ารองห้ อ งพัก (Reservation
Officer)
- ผูจ้ ัดการแผนกรั บ จองห้ องพัก พิ มพ์รายงานของ Room Allotment ที่ เหลื ออยู่ข องวัน นั้น ->
ผู้จัดการเจ้ าหน้ าที่สารองห้ องพัก (Reservation Manager)
- ตรวจสอบ Room Allotment ของห้องที่พนักงานรับจองแจ้งว่าเต็ม ว่ายังเหลือ Room Allotment
ของ Travel Agent รายใดเหลืออยูบ่ า้ ง -> ผู้จัดการเจ้ าหน้ าที่สารองห้ องพัก (Reservation Manager)
- แจ้ง ฝ่ ายบริ หารให้รับ ทราบสถานการณ์ และขออนุ มัติขอปิ ด Room Allotment ของ Travel
Agent ใน Morning Brief หรื อทาเป็ น Internal Memo โดยดาเนินการล่วงหน้าประมาณ 7 วันก่อนที่การ
ปิ ด Room Allotment จะมีผล -> ผู้จัดการเจ้ าหน้ าที่สารองห้ องพัก (Reservation Manager)
- แจ้งให้ผทู ้ ี่เกี่ยวของ อาทิ Sales Co-Ordinator, Sales Persons ได้รับทราบ (Travel Agent บางราย
อาจจะติ ด ต่ อ กลับ มาสอบถามข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ) -> ผู้ จั ด การเจ้ า หน้ า ที่ ส ารองห้ อ งพั ก (Reservation
Manager)
- ในกรณีที่ไม่ได้ปิด Room Allotment ของ Travel Agent ทุกรายในทันทีทนั ใดพร้อมกันทั้งหมด
แต่เลือกปิ ดเฉพาะบางราย Director of Sales & Marketing ควรต้องพิจารณาลาดับความสาคัญ และลาดับ
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การปิ ด Room Allotment ของ Travel Agent แต่ละรายตามความเหมาะสม -> ผู้อานวยการฝ่ ายขายและ
การตลาด (Director of Sales & Marketing)
- ส่ งอีเมล์ไปแจ้ง Travel Agent ที่ยงั มี Room Allotment ของห้องพักประเภทนั้นเหลืออยู่เพื่อขอ
ปิ ด (Close Out) Room Allotment ที่ เ หลื อ อยู่ (ส าหรั บ Travel Agent บางราย ที่ ข ายห้อ งพัก ดัง กล่ า ว
ออกไปหมดแล้ว หรื อ เลยวัน Release/Cut-off Date ไปแล้วก็ไม่จาเป็ นต้องส่ งอี เมล์ไปขอปิ ดเพราะ
ไม่ได้ประโยชน์อะไร) โดยส่งอีเมล์ไปหาผูท้ ี่รับผิดชอบเกี่ยวกับ Room Allotment โดยตรง (ไม่ใช่ส่งไป
ถึ ง Main Contact Person ที่ ร ะบุ ไ ว้ใ น Contract) -> ผู้ จั ด การเจ้ า หน้ า ที่ ส ารองห้ อ งพั ก (Reservation
Manager)
- ในกรณี ที่ Reservation Manager ไม่ ส ามารถขอปิ ด Room Allotment ของ Travel Agent บาง
รายได้ดว้ ยตนเอง ให้แจ้งพนักงานขายที่รับผิดชอบดูแล Travel Agent นั้นช่วยดาเนินการให้เฉพาะราย > ผู้จัดการเจ้ าหน้ าที่สารองห้ องพัก (Reservation Manager)
- พนักงานขายติดต่อกับทาง Travel Agent เพื่อเจรจาขอปิ ด Room Allotment -> พนักงานขาย
(Sales Person)
- รอรับการตอบกลับจาก Travel Agent เพื่อยืนยันการปิ ด Room Allotment และการรายงานการ
จองห้องพักที่เหลือจาก Travel Agent (มี Travel Agent บางรายรับจองไว้แล้ว แต่ไม่รายงานการจองให้
ทางโรงแรมได้รับทราบในทันที เพราะอาจจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง) -> ผู้จัดการเจ้ าหน้ าที่สารอง
ห้ องพัก (Reservation Manager)
- พิมพ์เอกสารที่ Travel Agent ส่งตอบกลับมายืนยันการปิ ด Room Allotment เก็บใส่ Master File
ของ Travel Agent นั้น เก็บไว้ที่แผนก Reservation เพื่อใช้เป็ นหลักฐานอ้างอิงในกรณี ที่มีปัญหาตามมา
ในภายหลัง -> ผู้จัดการเจ้ าหน้ าที่สารองห้ องพัก (Reservation Manager)
- ปิ ด Room Allotment ที่เหลือของ Travel Agent ที่ตอบกลับมาแล้วในระบบ PMS -> ผู้จัดการ
เจ้ าหน้ าที่สารองห้ องพัก (Reservation Manager)
- รายงานให้ฝ่ ายบริ ห ารได้รั บ ทราบถึ งการด าเนิ น การ -> ผู้ จั ด การเจ้ า หน้ า ที่ ส ารองห้ อ งพัก
(Reservation Manager)
- ในกรณี ที่ ท าง Travel Agent แจ้ ง เปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ ผู ้ติ ด ต่ อ เกี่ ย วกั บ การขอปิ ด Room
Allotment กลับ มา Reservation Manager ต้อ งท าการ Update รายชื่ อ ผู ้ติ ด ต่ อ นั้ น ทัน ที และจัด พิ ม พ์
เอกสารนั้ น ใน Master File ของ Travel Agent -> ผู้ จั ด การเจ้ า หน้ า ที่ ส ารองห้ อ งพั ก (Reservation
Manager)
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สรุปการปฏิบัติงาน (Job Summary)
ตัวแทนการจองจะเป็ นผูต้ ิดต่อหลักสาหรับการจองห้องพักที่โรงแรม ดังนั้นจึงต้องให้บริ การ
แก่ผเู ้ ข้าพักที่เป็ นเลิศ และมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจของแขกที่จะเข้าพักที่โรงแรมนั้นเอง
ปัจจุบนั องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสาคัญกับงานต้อนรับเป็ นอย่างมากเพราะ การ
ต้อนรับที่ดีสามารถทาให้ผมู ้ าติดต่อ หรื อแขกประทับใจในวินาทีแรกที่กา้ วเข้ามาในองค์กรได้รับข้อมูล
ที่ ถูก ต้องก่ อนจะเข้า ไปพบกับ บุค คลที่ นัดหมายไว้ หรื อหน่ วยงานที่ ต้องการไปติ ดต่อท าธุ รกิ จด้วย
ให้บริ การข้อมูลด้วยความรวดเร็ ว มีประสิ ทธิภาพ ด้วยมารยาท และการต้อนรับที่อบอุ่นและมีไมตรี ก็
เท่ากับว่า ธุรกิจขององค์กรได้รับผลสาเร็ จไปครึ่ งหนึ่งแล้ว ดังนั้นการว่าจ้างบุคลากร ให้มาปฏิบตั ิงานใน
พนักงานต้อนรับ -Receptionists จึงจาเป็ น อย่างยิ่งมี แนวโน้มในการจ้างงานสู ง องค์กรขนาดใหญ่จะ
ว่าจ้างพนักงานอย่างน้อย 3-4 คน สถานประกอบกิจการธุ รกิจที่ว่าจ้างพนักงานต้อนรับมีอยู่ทวั่ ไป เช่น
โรงแรม รี สอร์ ท อาคารที่พกั แบบ ห้องชุด ภัตตาคาร ห้างสรรพสิ น ค้า โรงพยาบาลเอกชน คลีนิคทาง
การแพทย์ บริ ษทั สถานประกอบการอุตสาหกรรม สานักงาน อาคารธุรกิจที่มีสานักงานหรื อบริ ษทั เช่า
เพื่อประกอบธุ รกิจ นอกจากนี้ บริ ษทั ที่เช่าทาธุ รกิจในอาคารนั้นๆ ยังมีพนักงานต้อนรับของตนเองอีก
ต่างหาก สถานบริ การเสริ มความงามและดู แลสุ ขภาพ หรื อธุ รกิจเกือบ ทุกประเภท ดังนั้น ผูม้ ีความรู ้
ความสามารถและมีใจรักในการติดต่อกับบุคคลทัว่ ไป
สาหรับตาแหน่ งในแผนกต้อนรับโดยทั่วไปมีดังนี้
ผูจ้ ดั การสานักงานส่วนหน้า (Front Office Manager)
มี ห น้า ที่ ดู แ ลควบคุ ม ให้ก ารดาเนิ น งานของแผนกต้อ นรั บเป็ นไปโดยราบรื่ น และมี ป ระสิ ทธิ ภาพ
นอกจากนี้ ในฐานะที่เป็ นหัวหน้าแผนก ต้องเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกคนเข้าทางานและให้การฝึ กอบรม
วางงบประมาณของแผนก และควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็ นไปตามนั้น และคาดคะเนระดับอัตราการเข้าพัก
ในอนาคต
พนักงานต้อนรับ (Reception)
เมื่อแขกเดินเข้ามาในโรงแรมพนักงานต้อนรับจะเป็ นบุคคลแรกที่แขกพูดด้วย โดยพนักงานต้อนรับ
จะต้องทักทายและให้การต้อนรับแขก ลงทะเบียนแขกและจ่ายห้อง จ่ายกุญแจ รวมการต้อบข้อซักถาม
และจัดการเกี่ยวกับเรื่ องที่แขกไม่พอใจ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่ องดื่มจาก
ห้องอาหารและบาร์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวกับการซักรี ดเป็ นต้น และนอกจากนี้ อาจจะต้องคิดต่อ
ประสานงานกับแผนกอื่น ๆ ในเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแขกด้วย
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พนักงานสัมภาระ (Hall Porter)
พนักงานสัมภาระจะคอยต้อนรับแขกที่เข้ามาในโรงแรม ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับโรงแรมทั้งบอกทางไปยังจุด
ต่างๆ ในโรงแรม หากแขกเข้าพักห้องก็ตอ้ งช่วยแขกขนสัมภาระต่าง ๆ ไปที่ห้องพัก และเมื่อแขกจะ
กลับก็ตอ้ งขนของลงมาจากห้องพักเช่นกัน นอกจากนี้ ยงั มีงานอื่น ๆ ที่ตอ้ งทาอีก เช่น การจดข้อความที่
มี ผูส้ ั่งความถึ งแขกไว้ ดู แลกุญแจห้องพักแขก ให้คาแนะนาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ วิธีการ
เดินทางและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ช่วยแขกเรี ยกรถแท็กซี่ ช่วยจองตัว๋ รถ/เรื อ/เครื่ องบิน ช่วยจัด
ห้องประชุมด้วยการช่วยขนย้ายโต๊ะ เก้าอี้ เป็ นต้น สาหรับหัวหน้าพนักงานสัมภาระในภาษาอังกฤษ
เรี ยกว่า Bell Captain ซึ่ งงานทั้งหมดที่กล่ามาข้างต้นนั้น ถ้าตามโรงแรมใหญ่ ๆ แล้วก็จะแยกออกเป็ น
หลายตาแหน่ง เช่น
-พนักงานเปิ ดประตู (Doorman) มีหน้าที่หลักคือ ช่วยแขกเปิ ดประตูรถยนต์ขณะนารถเข้ามา
จอดที่ประตูใหญ่ของโรงแรม ซึ่ งอาจจะรวมถึงการเปิ ดประตูโรงแรมขณะแขกกาลังจะเดินเข้ามาก็ได้
- เจ้าหน้าที่อานวยความสะดวก (Concierge) มีหน้าที่ช่วยเหลือแขกตั้งแต่เรื่ องสัมภาระ การเรี ยก
รถ จองตั๋ ว ละคร จองทั ว ร์ แนะน าสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว แนะน าร้ า นค้ า ที่ แ ขกต้ อ งการจะไปซื้ อ
-เจ้าหน้าที่ดูแลแขกพิเศษ (Quest Relations Officer) มีหน้าที่บางส่วนที่เหมือนกันเจ้าหน้าที่
อานวยความสะดวก แต่จะมุ่งเน้นแบบเป็ นการบริ การส่ วนตัวจริ ง ๆ ดังนั้นบทบาทสาคัญอย่างหนึ่ งก็คือ
การแก้ปัญหาเรื่ องที่แขกไม่พอใจ ซึ่งถ้าหากพนักงานมีความสามารถและทางานเป็ น ก็จะช่วยลดปัญหา
ที่จะไปถึงผูจ้ ดั การใหญ่หรื อผูบ้ ริ หารระดับสู งได้มาก อีกทั้งยังจะแปรความไม่พอใจหรื อคาติ กลายเป็ น
คาชมแทน
พนักงานรับโทรศัพท์ (Telephone หรื อ Telephone Operator)
มีหน้าที่รับโทรศัพท์ที่เรี ยกเข้ามาแล้วโดนไปตามบุคคลและแผนกต่าง ๆ จดข้อความเมื่อมีคนโทรศัพท์
ถึงแขกที่บงั เอิญไม่อยูใ่ นโรงแรมในขณะนั้น โทรสัพท์ปลุกแขกตามเวลาที่แขกสั่งไว้
เจ้าหน้าที่สารองห้องพัก (Reservations Clerk)
มีหน้าที่ดูแลเรื่ องการจองห้องพักของลูกค้า โดยจะต้องยืนยันการจองทางจดหมายหรื อแฟกซ์
พนักงานแคชเชียร์ (Cashier)
รับผิดชอบในการออกใบเสร็ จและเก็บเงินจากแขก รวมถึงการบริ การที่ให้แขกและเปลี่ยนเงินตราด้
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หลักการพื้นฐานของงานบริการโรงแรม
ก่อนอื่นพนักงานจะต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับโรงแรมที่ตนทางานอยู่
1.ต้องจาชื่ อโรงแรมอย่างถูกต้องที่เรี ยกกันทัว่ ไปกับชื่อทางการของโรงแรมมักจะต่างกัน พนักงานจึง
จาเป็ นต้องจาชื่อโรงแรมทั้งสองชื่อให้แม่นยา
2.ต้องจาชื่ อบุ ค คลส าคัญของโรงแรมจาชื่ อผูจ้ ัดการและหัว หน้าแผนกของตน สภาพของโรงแรม
โดยสังเขป และที่อยูข่ องโรงแรมอย่างละเอียด
3.ต้องศึกษาประวัติของโรงแรมจะต้องจาประวัติของโรงแรมโดยสังเขป การเข้าใจแนวความคิดในการ
สร้ า งโรงแรมของผูก้ ่ อตั้ง และการพัฒนาของโรงแรมในเวลาต่ อมาก็เป็ นสิ่ ง สาคัญ เพราะจะทาให้
พนักงานมีความภาคภูมิใจในโรงแรมของตน อันจะมีส่วนช่วยในการสร้างความกระตือรื อร้นในการ
ทางาน โรงแรมขนาดใหญ่ที่มีสาขามากมายในปัจจุบนั ส่ วนใหญ่มกั จะเริ่ มจากโรงแรมเดียวก่อน
4.ต้องศึกษาสภาพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม โรงแรมเป็ นสิ นค้าอย่างหนึ่ ง ส่ วนประกอบอื่นของ
โรงแรมไม่ว่าจะเป็ นส่วนห้องพัก ห้องอาหาร หรื อ ล็อบบี้ของโรงแรมก็เป็ นสิ นค้าเช่นกัน ดังนั้นจะต้อง
จ าให้ ไ ด้ว่ า ห้ อ งอาหารนั้น อยู่ ช้ ัน ใด เปิ ดบริ ห ารตั้ง แต่ กี่ โ รงถึ ง กี่ โ มง ห้ อ งจัด เลี้ ย งมี กี่ ห้ อ ง จุ ค นได้
เท่าไร ร้านค้าในโรงแรมมีสินค้าประเภทใดบ้าง ตั้งอยู่ที่ใด เปิ ดบริ การตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง เหล่านี้ เป็ น
ต้น
5.ต้องรักษากฎระเบียบของโรงแรมอย่างเคร่ งครัดปกติคนเรามักจะไม่ชอบการบังคับ แต่งานต่าง ๆ ของ
โรงแรมจะดาเนิ นไปได้ดว้ ยดีได้น้ ันจะต้องอาศัยความร่ วมมื อของพนักงานทุกคน ดังนั้นพนักงานจึ ง
ต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของโรงแรม เช่น ตอกบัตรเวลาทางาน รักษาเวลาเปลี่ยนกะอย่างเคร่ งครัด ไม่
สู บบุหรี่ ในบริ เวณที่งด สู บบุหรี่ ไม่ใช้โทรศัพท์ติดต่อเรื่ องส่ วนตัว เป็ นต้น โดยทัว่ ไปการปฏิบตั ิตนให้
อยู่ในขอบเขตที่กาหนดนั้น ถ้าหากทาจนเคยชินแล้วก็ไม่ใช่เรื่ องลาบากแต่อย่างใด คนส่ วนใหญ่มกั จะ
ยินดีปฏิบตั ิตาม
การดาเนิ นงานที่ดีที่สุดของโรงแรมก็คือการทาให้แขกที่มาพักได้ใช้ประโยชน์จากสิ่ งอานวย
ความสะดวกต่าง ๆ ของโรงแรมให้มากที่สุด การที่จะทาเช่นนั้นได้ก็ตอ้ งอาศัยพนักงานทุกคนร่ วมมื อ
ร่ วมใจกันทางานในหน้าที่รับผิดชอบให้ดีที่สุด
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การปฏิบตั ิตนของพนักงานโรงแรม
1. ผม
พนักงานชาย ไม่ควรไว้ผมยาว ต้องหวีผมให้เรี ยบร้อย อย่าให้มีรังแคหล่นตามไหล่ ไม่ควรไว้
จอนผมยาวเกินไปแม้จะมีแฟชัน่ ผมยาวก็ไม่ควรไว้ พนักงานโรงแรมจะต้องทาตนให้แลดูสะอาดและ
สวยงามอยูเ่ สมอ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับบริ หารยิง่ จะต้องปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่าง
พนักงานหญิง จะต้องระวังไม่ให้เส้นผมหรื อรังแคติดตามตัว ไม่หวีผมต่อหน้าผูอ้ ื่น หรื อปล่อย
ให้ผมยุง่ โดยทัว่ ไปแล้วไม่ควรย้อมผมเพราะสี ผมตามธรรมชาติจะดูมีเสน่ห์น่าดูกว่า
2.ใบหน้า
ไม่ ว่า พนัก งานหญิ ง หรื อชาย จะต้องระวังรั ก ษาความสะอาดของใบหน้า ผิวพรรณ เปล่ง
ปลั่ง อารมณ์ แ จ่ ม ใส เกิ ด ขึ้ น ได้เ พราะสุ ข ภาพแข็ ง แรง และรั บ ประทานอาหารถู ก หลัก โภชนา
การ พนักงานชายไม่ควรไว้หนวด รั กษาอนามัยในช่ องปากให้ดี อย่าให้มีกลิ่ นปาก พนักงานหญิ ง
ควร แต่งหน้าบาง ๆ หากแต่งหน้าเข้มเกินไปจะทาให้เสี ยบุคลิก ต้องรู ้จกั เลือกสี ของลิปสติค และใช้
อย่างเหมาะสม พนักงานหญิงที่มีอายุก็ยงั ต้องแต่งหน้าบาง ๆ ไม่ควรงดแต่งหน้าอย่างสิ้ นเชิ ง การ
ใช้ อายชาโดว์ การเขี ย นขอบตา ควรแต่งให้เหมาะสม บางที อาจปรึ ก ษากับช่ างเสริ มสวยของ
โรงแรม
เรื่ องกลิ่นปากและกลิ่นตัวนั้น บางครั้งเจ้าตัวอาจไม่รู้ ควรจะคอยเตือนซึ่ งกันและกัน ไม่ควร
รับประทานอาหารที่มีกลิ่นแรงอย่างหัวหอม กระเทียม ในช่วงก่อนและระหว่างการทางาน
ระหว่างการเข้าเวรไม่ควรใช้เครื่ องประดับที่หรู หราราคาแพงอย่าง ต่างหู แหวน กาไล หรื อ
สร้อยคอ การใช้เครื่ องประดับที่มีความหมายเป็ นพิเศษอย่างแหวนแต่งงาน หรื อของที่ระลึก ควรขอ
อนุญาตหัวหน้าก่อน
ตามหลัก ทั่วไปแล้วทางโรงแรมจะไม่ ให้ผูท้ ี่ท างานในแผนกบริ ก ารสวมแว่นตา หรื อ หาก
จาเป็ นจริ ง ๆ ไม่ให้ใช้แว่นกระจกสี
3.เครื่ องแบบ
รักษาเครื่ องแบบของโรงแรมให้อยู่ในสภาพที่ดีเสมอ และใส่ เข้าเวรตามระเบียบ แขกจะรู ้ว่า
พนักงานของโรงแรมเป็ นอย่างไรก็ดูจากเครื่ องแบบที่สวมใส่ ก็เช่นเดียวกับที่พนักงานทราบถึงรสนิยม
และนิสัยใจคอของแขกที่มาพัก โดยดูจากการแต่งตัวของแขกนัน่ เอง
เสื้ อผ้าจะต้องรี ดให้เรี ยบร้อย ปัดให้สะอาดอยูเ่ สมอ
เครื่ องแบบของโรงแรมอาจจะไม่ทนั สมัย แต่พนักงานของโรงแรมต้องสวมใส่ ให้ เหมือน ๆ
กัน จึงต้องห้ามไม่ให้แก้ไขดัดแปลงเครื่ องแบบของตนตามใจชอบ การสวมเครื่ องแบบที่เหมือนกันจะ
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ทาให้แลดูเป็ นระเบียบ มีเอกลักษณ์เฉพาะ บางคนอาจรู ้สึกว่าการใส่ เครื่ องแบบจะทาให้ดูขดั เขิน แต่
แขกที่มาพักจะไม่คิดเช่นนั้น ตรงกันข้ามแขกกลับจะรู ้สึกขัดหูขดั ตากับพนักงานที่ใส่กางเกงขาลีบ หรื อ
คับรัดรู ปมาทางาน
4.เสื้ อและอื่น ๆ
ถ้าหากคอเสื้ อของพนักงานแผนกอาหารประจาโรงแรมดู สกปรกอย่า งเห็ นได้ชัด จะทาให้
พลอยรู ้สึกว่าอาหารก็คงไม่สะอาดไปด้วย เพราะฉะนั้นจะต้องจาไว้วา่ ความสะอาดเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุด
โดยทั่ว ไปทางโรงแรมจะจ่ า ยเครื่ อ งแบบให้ ค นละสองสามชุ ด เท่ า นั้น จะใช้ข้อ อ้า งที่ ว่ า
เครื่ องแบบมีนอ้ ย ซักรี ดไม่ทนั ไม่ได้ เพราะจะเป็ นผลเสี ยต่อตนเอง จะต้องรักษาความสะอาดของคอ
เสื้ อและแขนเสื้ อให้ดี เน็คไทต้องไม่สกปรกเปรอะเปื้ อน นอกจากนี้ พนักงานทัว่ ไปหากใส่ เสื้ อผ้าที่ดู
เรี ยบร้อย ไม่มีลวดลาย ใช้สีสันกลมกลืนกันจะดีกว่าใส่ เสื้ อผ้าที่หรู หราเกินไป พนักงานในห้องอาหาร
ห้องจัดเลี้ยง จะได้รับแจกหูกระต่าย ควรใช้ตามกาหนดไว้
ป้ ายชื่อจะต้องติดไว้ในตาแหน่งที่กาหนด พนักงานทุกคนควรจะรู ้สึกภูมิใจในชื่อของตนเอง
และควรรู ้สึกเป็ นเกียรติที่ได้ติดป้ายชื่อ คงเป็ นเรื่ องที่เข้าใจได้ยากหากรู ้สึกอับอาย หรื อไม่อยากติดป้าย
ชื่อตัวเอง
5.ถุงเท้า
พนักงานชายต้องใช้ถุง เท้าสี ดาหรื อสี น้ าเงิ นเข้ม ไม่ควรใช้ถุงเท้า บางหรื อถุง เท้า ที่ แพง หรู
เกินไป และต้องเปลี่ยนถุงเท้าทุกวัน
พนักงานหญิงควรใส่ถุงน่อง โดยใช้สีตามที่กาหนด
นอกจากนี้จะต้องไม่ให้กระโปรงชั้นในโผล่พน้ ชายกระโปรงออกมา
พนักงานหญิ งอาจต้องใช้หมวกขลิบลูกไม้ และผ้ากันเปื้ อน ให้ถูกต้องตามระเบี ยบและต้อง
รักษาความสะอาดเสมอ
6.อื่น ๆ
พนักงานหญิงจะใช้ยาทาเล็บได้ก็เฉพาะชนิดที่ไม่มีสีหรื อชนิดใส สี ไม่ฉูดฉาด และเมื่อใช้แล้วก็
ควรรักษาให้ดี ไม่ปล่อยให้สีลอกหลุดหรื อซีดจาง
เจ้าหน้าที่โรงแรมทุกคนจะต้องสวมรองเท้าที่ผ่านการทาความสะอาดแล้วเป็ นประจา นอกจาก
บางแผนกทัว่ ไปควรสวมรองเท้าสี ดาแบบธรรมดา ห้ามใช้รองเท้าสี ชา สี แดง หรื อ สี เทา
จะเห็นได้วา่ การเป็ นพนักงานโรงแรมนั้นไม่มีอิสระเลย ยิง่ เป็ นโรงแรมชั้นหนึ่ง มีระดับ แล้วยิง่
เข้มงวดเรื่ องเครื่ องแต่งกาย และการปฏิบตั ิตวั ของพนักงานเป็ นพิเศษ ผูท้ ี่ไม่เคยชิน อาจรู ้สึกไม่ชอบ
ระเบียบกฎเกณฑ์เหล่านี้ แต่ทวั่ ไปแล้วเมื่อทางานไปได้สักหนึ่ งถึงสองปี ก็จะเกิดความรู ้สึกภาคภูมิใจ
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และมักพูดอวดกฎระเบี ยบเหล่านี้ ใ ห้ผูอ้ ื่ นรั บรู ้ กฎระเบี ยบเหล่านี้ ดูผิวเผิ นอาจรู ้ สึกว่าเป็ นเรื่ อ งที่ ไ ม่
สาคัญอะไร แต่ความเป็ นจริ งก็คือการให้ความสาคัญต่อการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของตน นั้นเอง
นอกจากนี้ โ รงแรมโดยทั่ว ไปจะมี ระเบี ย บก าหนดเครื่ องแบบให้ พ นัก งานสวมใส่ ใ นเวลา
งาน ซึ่ งมักจะเป็ นสี ขาวเหมือนกันหมด แต่โรงแรมบางแห่ งในสหรัฐอเมริ กา เช่น เจ้าหน้าที่ประจา
ออฟฟิ ศ จะสวมเสื้ อเชิ้ ตสี ต่า ง ๆ ซึ่ งถื อว่าเป็ นเรื่ องธรรมดา และส่ วนใหญ่ ม ัก จะเป็ นเสื้ อผ้า ที่ ตน
ชอบ เชื่อว่าต่อไปคงจะค่อย ๆ เปลี่ยนไปตามแนวนี้
ในเรื่ องนาฬิกาก็มีขอ้ ควรสนใจบางประการ บางทีแขกที่มาพักอาจใส่ นาฬิกาญี่ปุ่นอย่างไซ
โก้ ซิติเซ็น ฯลฯ ในขณะที่พนักงานโรงแรมกลับใส่ นาฬิกาโรเล็กซ์ ดังนั้นในคู่มือการทางาน โรงแรม
บางแห่งจึงระบุให้พนักงานใช้ของใช้ที่ พ้ืน ๆ หากจะใช้ของที่แพงกว่าแขกทัว่ ไปก็ตาม ต้องไม่ใช้อย่าง
เปิ ดเผย
สรุ ปก็คือไม่วา่ โรงแรมจะหรู หราและทันสมัยเพียงไร แต่การทาให้แขกได้พกั ในสภาพแวดล้อม
ที่ดีเยีย่ มนั้น อยูท่ ี่การอบรมพนักงานให้รู้จกั หน้าที่ของตน
ข้อควรสนใจทั่วไปสาหรับพนักงาน
ที่กล่าวมาแล้วเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับการรักษาภาพลักษณ์ภายนอก ต่อไปนี้จะพูดถึงเรื่ องที่เกี่ยวกับ
สิ่ งภายใน อันหมายถึงสี หน้าท่าทาง ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่จะบอกให้ผูอ้ ื่นทราบถึงภูมิรู้ ความเชื่ อมัน่ ในตนเอง
ของพนักงาน และมีผลต่อการทางานบริ หารเป็ นอย่างมาก
1.สุภาพอ่อนน้อม
เมื่อพูดถึงการทาตัวให้สุภาพแล้วดูเหมือนว่าจะเป็ นเรื่ องที่เข้าใจง่าย แต่การทาตัวให้สุภาพอ่อน
น้อมอย่างแท้จริ ง ก็ไม่ใช่เรื่ องง่ายนัก
ก่ อนอื่ นเริ่ มต้นจากสามสิ่ ง อันได้แก่ การโค้งคานับให้ถูกต้อง การกล่าวคาทักทายและการ
แสดงความขอบคุณต่อแขก
การพู ด ทัก ทายที่ ถู ก ต้อ ง ควรจะกระท าพร้ อ มกั บ การมองตาแขก และยิ้ ม เล็ ก น้ อ ย (ต่ อ
ผูบ้ งั คับบัญชาและเจ้าหน้าที่โรงแรมอื่นก็เช่นเดียวกัน)
2.ยิม้ แย้มแจ่มใส
เรามักจะพูดกันเสมอว่า “ดวงตาเป็ นหน้าต่างของดวงใจ” คาพูดนี้ หมายถึงว่าอย่างไร ทุกคนคง
จะเข้าใจดี พนักงานหนุ่มสาวบางคนเมื่อไม่พอใจแขกที่มาพักก็จะแสดงออกมาทางสี หน้าอย่างเห็นได้
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ชัด เมื่อคานึ งถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่แล้วในการยิ้มแย้มอยู่เสมอแม้ว่าบางครั้งแขกจะปฏิบตั ิต่อตน
ไม่ดี ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความประทับใจต่อโรงแรม
3.บริ การให้ดีที่สุด
ควรจะศึกษาเอาแบบอย่างพนักงานที่ตอ้ งรับแขกอย่างขยันขันแข็ง และมีประสบการณ์ในการ
ทางาน
คนเราทุกคนไม่ชอบให้ใครมาเหยียดหยาม การเลือกปฏิบตั ิต่อแขกจึงเป็ นการกระท าที่ ไ ม่
ถูกต้อง พนักงานบริ การไม่ควรเลือกเอาใจใส่ เฉพาะแขกสาวสวย แต่ละเลยคนแก่ หรื อเอาใจใส่ แต่
ฝรั่ ง ไม่สนใจคนเอเชี ย พนักงานต้องยึดหลักการในการทางานที่ ว่า “ผูท้ ี่ มาก่ อนได้รับการบริ ก าร
ก่อน” (FIRST COME FIRST SERVICED BASIS)
ส าหรั บ พนัก งานซึ่ ง ต้องท างานบริ ก ารคนจานวนมาก จะต้องคิดเสมอว่าแขกต้องการ การ
บริ ก ารเช่ น ไร ต้อ งเรี ย นรู ้ จิ ต วิ ท ยาของแขก ขณะเดี ย วกัน ยัง ต้อ งรู ้ จัก ใช้ หั ว คิ ด มี ไ หวพริ บ และ
คล่องแคล่วว่องไว การถามเซ้าซี้อาจทาให้แขกราคาญและยิง่ ไม่ถูกต้องถ้าการบริ การไม่ทนั และขาดตก
บกพร่ อง
ส าหรั บ แขกที่ มี ธุ ร ะด่ ว นพนัก งานบริ ก ารจะต้อ งให้ บ ริ ก ารอย่ า งฉั บ ไว และยื ด หยุ่ น ให้
สอดคล้องกับความต้องการแขก นี่เป็ นสิ่ งที่สาคัญมาก
4.ให้บริ การที่รวดเร็วและแม่นยา
พนักงานบริ การจาเป็ นต้องรู ้วา่ แขกสั่งอาหารอะไร และต้องการอะไรเพิ่ม พยายามบริ การอย่าง
รวดเร็ ว ถ้ า มี เ หตุ จ าเป็ นที่ จ ะท าให้ แ ขกต้ อ งรอก็ ค วรจะอธิ บายให้ แ ขกเข้ า ใจอย่ า งแจ่ ม
แจ้ง ชัดเจน เช่น บอกว่า “อาจจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ …. นาที” ถ้าหากไม่สามารถเสิ ร์ฟอาหารได้
ทันทีก็ตอ้ งขอโทษ
5.รักษาทรัพย์สินของโรงแรม
กิ จการโรงแรมมี ล ัก ษณะพิ เศษที่ เงิ น ทุ นส่ ว นใหญ่ จะใช้ใ นเรื่ อ งที่ ดิ น สิ่ ง ก่ อสร้ า ง อุ ป กรณ์
เฟอร์นิเจอร์ และของใช้ประจาวัน การรักษาทรัพย์สินเหล่านี้ ไม่ใช่เพียงเพื่อโรงแรมเท่านั้น ยังหมายถึง
ผลประโยชน์ของพนักงานทุกคนด้วย
6.อื่น ๆ
ความรู ้ทวั่ ไปที่พนักงานโรงแรมทุกคนจะต้องยึดถือ
- เวลาทางานและเลิกงานต้องเข้าออกทางประตูเฉพาะที่จดั ไว้สาหรับพนักงาน
- ไม่ควรใช้ลิฟท์หรื อห้องน้ าที่จดั ไว้ให้แขกที่มาพักโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ประจา
เคาน์เตอร์ อาจใช้ลิฟท์ที่จดั ไว้สาหรับแขกได้ แต่จะใช้หอ้ งน้ าร่ วมกับแขกไม่ได้เป็ นอันขาด
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- ไม่ควรเดินผ่านล้อบบี้เมื่อไม่มีกิจจาเป็ น
- เมื่อพบแขกไม่วา่ จะเป็ นที่ทางเดินหรื อที่อื่นจะต้องทักทายแขกเสมอ
- ห้ามเอามือล้วงกระเป๋ า
- ไม่พูดกระซิบกระซาบหรื อชี้โน่นชี้นี่ บุย้ ใบ้ต่อหน้าผูอ้ ื่น
- ต้องล้างมือก่อนรับประทานอาหารและก่อนทางาน
- ไม่พูดคุยเรื่ องส่วนตัว ไม่ควรจ้องผูอ้ ื่นจนตาไม่กระพริ บ
- ควรรอรับคาสั่งด้วยท่วงท่าที่ถูกต้อง เวลาเดินต้องยืดอกเงยหน้า ตามองตรง
และก้าวเดินอย่างมีจงั หวะ พนักงานชายต้องไม่เดินขาโก่ง ควรหัดเดินให้ถูกวิธี
- ห้ามวิ่งในห้องอาหาร ห้องประชุม ล้อบบี้ และตามทางเดิน
- ขณะที่กาลังต้อนรับแขกอยู่ ห้ามเกาศีรษะ ลูบผม หรื อคาง ฯลฯ หากจะแต่ง
หน้าแต่งตัว ก็ควรทาเฉพาะเมื่ออยูใ่ นห้องน้ าหรื อห้องพักเท่านั้น และควรฝึ กให้เป็ นนิสัย
- การนัง่ กระดิกขา ยืนพิงโต๊ะหรื อเคาน์เตอร์ เป็ นนิสัยที่ไม่ดี ต้องพยายามแก้ไข
- ผูช้ ายต้องมีลกั ษณะท่าทางแบบผูช้ าย ผูห้ ญิงต้องมีลกั ษณะท่าทางแบบผูห้ ญิง
จุดนี้สาคัญมาก แต่ไม่ได้หมายความว่าหากบริ การแบบผูช้ ายก็ตอ้ งหยาบกระด้าง แต่หมายถึงการบริ การ
ที่ฉบั ไว และมีมารยาท
จิตใจในการบริการของพนักงาน
ในการอบรมด้านการบริ การให้แก่พนักงานนั้น โรงแรมที่มีระดับจะเน้นในเรื่ องของ “จิตใจใน
การบริ การ” เป็ นพิเศษ โรงแรมบางแห่งจะอบรมจิตใจในการบริ การโดยการให้พนักงานอยู่ร่วมกันใน
หอพัก หากจะทางานบริ การมีความสาคัญยิง่ กว่าเทคนิคในการบริ การเสี ยอีก
น้ าใจไมตรี เล็ก ๆ น้อย ๆ จากคนแปลกหน้าที่ได้รับในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ต่างถิ่นต่างแดน
เป็ นสิ่ งที่น่าประทับใจยิ่ง ฉะนั้นการอบรมให้พนักงานมีจิตใจในการบริ การจึงควรมีความสาคัญเป็ น
อย่างมาก แขกมักจะพูดกับพนักงานที่ยกของให้ว่า “เหนื่ อยหน่ อยนะ” แทนที่จะกล่าวกับ พนักงาน
บริ การด้านธุรการ ทั้งนี้เพราะการทางานของพนักงานยกของจะทาให้เกิดความรู ้สึกว่ามีความจริ งใจ ทา
ให้รู้สึกประทับใจมากกว่า พึงระลึกเสมอว่าตราบใดที่จะทางานอยู่จะละทิ้งจิตใจในการบริ การไม่ได้
เป็ นอันขาด การบริ การที่ดีเยี่ยมเกิดจากจิตใจในการบริ การร่ วมกับการฝึ กฝนเทคนิคในการบริ การ ที่ว่า
จิตใจในการบริ การหมายถึง
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1.ทาตนให้สนุกกับงานบริ การ
ไม่ว่าจะเข้ามาทางานในโรงแรมหรื อภัตตาคารด้วยความบังเอิญหรื อตั้งใจก็ตาม เมื่อคิดจะยึด
อาชีพนี้ตลอดไปก็ตอ้ งทาตนให้สนุกกับงานดังกล่าว
2.แขกคือพระราชา พนักงานคือคนรับใช้
พนักงานบริ การในโรงแรมจะต้องจดจาไว้เสมอว่า “แขกคือพระราชา” ความคิดที่ว่าแขกก็คือ
คนเราเองก็เป็ นคน เป็ นความคิดที่ไม่ถูกต้อง ทาให้เกิดความสับสนระหว่างการเป็ นแขกกับพนักงาน
บริ การ “แขกจะต้องถูกต้องเสมอ” เป็ นความคิดที่ถูกต้องในการให้บริ การของพนักงานโรงแรม ในแต่
ละวันจะต้องพบแขกจากทัง่ สารทุกสารทิศ บางครั้งก็ยากที่จะเลี่ยงปัญหาความวุ่นวาย สับสนที่น่าปวด
หัว แต่ไม่วา่ จะอย่างไรก็ตามต้องไม่ลืมกฎที่วา่ “แขกจะต้องถูกต้องเสมอ”
3.ซื่อสัตย์มีน้ าใสใจจริ ง
การทาธุรกิจใด ๆ ก็ตามถ้าหากไม่มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าแล้ว ถึงแม้วา่ ธุรกิจนั้น จะไปได้ดีใน
ระยะแรกแต่ก็ไม่อาจยืนยาวไปได้ตลอด เพราะในที่สุดก็จะเสี ยลูกค้าไป ยกตัวอย่างเช่น กิจการขาย
สิ นค้าพื้นเมืองตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ถ้าหากสิ นค้านั้นน้ าหนักไม่ครบถ้วนหรื อคุณภาพไม่ดี แม้ว่า
จะขายดีในระยะแรกแต่สุดท้ายก็ตอ้ งปิ ดร้านเพราะลูกค้าหายหมด
แต่กิจการที่ใช้ความมุมานะเป็ นเวลาหลายปี โดยยึดหลักที่ว่า “ลูกค้าสาคัญที่สุด” บวกกับการ
จาหน่ายสิ นค้าที่มีคุณภาพอย่างแท้จริ ง หรื อทาอาหารที่มีรสชาติดีเยีย่ ม ย่อมเจริ ญรุ่ งเรื อง ขึ้นไปเรื่ อย ๆ
งานบริ การของโรงแรมหรื อภัตตาคารก็เช่นเดียวกัน ถ้าหากเป็ นกิจการที่เพียบ – พร้อม และ
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ย่อมประสบความสาเร็ จ ยกตัวอย่างเรื่ องเงินค่าทิป พนักงาน
บริ การที่ยกกระเป๋ าเดินทางจนเหงื่อไหลไคลย้อย หรื อวิ่งฝ่ าสายฝนเพื่อเรี ยกรถแท็กซี่ให้แขก ย่อมจะทา
ให้แขกเกิดความรู ้สึกอยากจะให้สินน้ าใจเป็ นการตอบแทน ตรงกันข้ามถ้าพนักงานบริ การทางานอย่าง
ขอไปที ซ้ ายังโยนเหรี ยญในมือไปมาเป็ นการเตือนให้แขกจ่ายค่าทิป แขกย่อมไม่อยากทิปให้เลย
บางคนไม่ว่าจะเป็ นเจ้าของกิจการหรื อพนักงานก็ตามคิดว่าแขกเป็ นพวกโง่เง่า ความจริ งแล้ว
แขกไม่ ไ ด้โ ง่ อ ย่ า งที่ คิ ด หรอก ถ้า หากใครก็ ต ามคิ ด ว่ า แขกเป็ นคนโง่ สั ก วัน หนึ่ งจะต้อ งได้รั บ
ผลตอบแทนอย่างแน่นอน
4.จดจาชื่อและหน้าตาของแขกไว้ให้ดี
การจดจาชื่อและหน้าตาของแขกเป็ นวิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่งในการบริ การเพราะจะช่วยให้ทางานได้
สะดวกขึ้น ทาให้แขกรู ้สึกเป็ นกันเอง และยังเป็ นการแสดงน้ าใจต่อแขกด้วย นอกจากนี้ การจาชื่ อและ
ใบหน้าของแขกก็เหมือนกับการบอกแขกว่า “โปรดระลึกถึงชื่อและใบหน้าของพวกเราด้วย” นับว่า
เป็ นวิธีที่ได้ผลยิง่

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและที่ต้ังของสถานประกอบการ

รู ปที่ 3.1 โลโก้แบรนด์
โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต (Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport Hotel)
ที่ต้งั
999 Suvarnabhumi Airport Hotel Building Moo 1, Nongprue, Bangphli, Samutprakarn, 10540 Thailand
โทร: +66 (0) 2 131 1111 แฟกซ์: +66 (0) 2 131 1188 อีเมล์: info@novotelairportbkk.com
3.2 ลักษณะการประกอบการ
โรงแรมโนโวเทล สุ วรรณภูมิ แอร์ พอร์ ต (Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport Hotel) เป็ นธุ รกิจที่ มี
ลักษณะเป็ นโรงแรม
โรงแรมโนโวเทล สุ วรรณภูมิ แอร์ พอร์ ต เป็ นโรงแรมอย่างเป็ นทางการเพียงแห่ งเดียวของท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ มีหอ้ งพักทั้งหมด 612 ห้องโดยแต่ละห้องได้รับการออกแบบตกแต่งอย่างทันสมัย เพียบพร้อมด้วยสิ่ ง
อานวยความสะดวกครบครัน ด้วย ห้องอาหารและบาร์ 7 ห้อง, วูส์ สปา, สระว่ายน้ ากลางแจ้งที่โอบล้อมด้วย
สวนเมืองร้อน, ฟิ สเนส เซ็นเตอร์ ครบวงจรพร้ อมด้วยห้องอบไอน้ าและซาวน่ า, บิซิเนส เซ็นเตอร์ และบริ การ
เลขานุการ รวมถึงห้องประชุมอันหลากหลาย สามารถรองรับแขกงานประชุมและงานแต่งงานได้สูงสุดถึง 1,000
ท่าน นอกจากนี้ ทางโรงแรมฯ ยังมีรถตูบ้ ริ การรับ-ส่ง ฟรี ตลอด 24 ชัว่ โมงอีกด้วย สามารถขึ้นได้ที่ช้ นั 2 ประตู 4
หรื อจะเดินทางชั้นใต้ดินที่เชื่ อมต่อจากโรงแรมฯ ไปยังอาคารผูโ้ ดยสารโดยใช้เวลาเพียง 5 นาที “เวลาเป็ นของ
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คุณ” ที่โรงแรมโนโวเทล สุ วรรณภูมิ แอร์พอร์ต! ข้ามผ่านการจราจรที่ติดขัดของกรุ งเทพฯสู่ ย่านช้อปปิ้ งในกลาง
เมื องด้วยรถไฟฟ้ า แอร์ พ อร์ ต เรล ลิ ง ค์ โดยใช้เวลาเพี ย ง 23 นาที เท่ า นั้นทางโรงแรม มี ค วามมุ่ ง มั่นในการ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่เห็นได้อย่างชัดเจนจากการดาเนิ นการที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมและการ
อานวยความสะดวกให้กบั แขกผูท้ ุพพลภาพห้องพักทุกห้องเป็ นห้องปลอดบุหรี่ ทางโรงแรมฯ ได้กาหนดพื้นที่
สาหรับสูบบุหรี่ ไว้ให้โดยเฉพาะ
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
ตารางที่ 3.1 แผนภูมิองค์กร
Government
Accor Hotel
Shareholder
Shareholder
Universal
Novotel Bangkok
Representation
Hospitality
Suvarnabhumi
Joint Venture
Airport

ผูถ้ ือหุน้

เจ้าของอสังหาริ มทรัพย์

owner
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Values

รู ปที่ 3.2 Values
ภาระหน้ าที่ของแผนก/ฝ่ าย
Organization Chart

Humanresource

Sale&Marketing

Finance &
Accounting

Room

Engineering

F &B

รู ปที่ 3.3 Organization Chart
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• ฝ่ ายบุคคล (Human resource)
เงินเดือน - รับผิดชอบงานค่าจ้าง คิดเงินได้ เงินหัก ดูเวลาการทางาน โอที ภาษีรายได้ ออกเอกสารรับรอง
สถานะภาพพนักงาน
สวัสดิการ - รับผิดชอบงานสวัสดิการพนักงานรอบด้าน ประกันสังคม ประกันชีวิต เครื่ องแบบพนักงาน สิ ทธิ์
ต่างๆ ของพนักงาน กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็ นต้น
สรรหา - รับผิดชอบงานสรรหาบุคลากร รับสมัครพนักงาน สัมภาษณ์งาน ส่งใบสมัครให้แผนกต่างๆ ทาสัญญา
จ้าง สัญญาค้ าประกัน บัตรพนักงาน เป็ นต้น
ฝึ กอบรม - รับผิดชอบการอบรมพนักงานภายในบริ ษทั
• ฝ่ ายการขายและการตลาด (Sale & Marketing)
การขาย (Sale)
“ฝ่ ายการตลาด (Marketing)” และ “ฝ่ ายการขาย (Sales)” นั้นมีหน้าที่ในการร่ วมมือกันเพื่อสร้างยอดขาย
จากคนที่ไม่เคยรู ้จกั เรามาก่อน มากลายเป็ นลูกค้า หน้าที่ของ “ฝ่ ายการตลาด (Marketing)” นี้ น่าจะเป็ นเรื่ องของ
การ “สร้าง lead” ที่จะนาไปสู่การขายมากกว่า เช่น การทาสื่ อ ที่โดนใจกลุ่มลูกค้า ก็จะทาให้ลูกค้าที่รับสื่ อเรานั้น
สนใจ หรื ออย่างน้อยก็รู้จกั รู ้ถึงคุณสมบัติของสิ นค้าและบริ การเราล่วงหน้า ทาให้เรามีตวั ตน ซึ่งจะทาให้ฝ่ายขาย
สามารถทาการขายได้ง่ายขึ้น
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ (Public relation)
เน้นเรื่ องการติดต่อสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพพจน์ขององค์กร โดยเผยแพร่ ขอ้ มูลความรู ้และความคิดเห็น
เป็ นการจูงใจให้ได้รับการสนับสนุนหรื อสื่ อสารเพื่อสร้างแบรนด์สินค้าให้เป็ นที่รู้จกั โดยไม่ให้ภาพลักษณ์ของ
ธุรกิจติดภาพที่เน้นการขายจนมากเกินไป จึงเป็ นการทางานในรู ปแบบของการสื่ อสารและเป็ นการสื่ อสารสอง
ทางโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อโน้มน้าวจิตใจ มีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจนเป็ นการบริ หารงานด้านการสื่ อสารที่หวังผลใน
ระยะยาว
การสารองห้ องพัก (Reservation)
ตาแหน่ง Reservation Agent มีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็ นผูท้ ี่ทาหน้าที่หลักในการรับการติด ต่อจองห้องพัก
จากลูกค้าต่างๆ ของทางโรงแรม ดังนั้นจึงจาเป็ นที่จะต้องให้บริ การที่เป็ นเลิศ และมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจของ
ลูกค้าที่ จะเลื อกใช้บริ การห้องพักของทางโรงแรม และทาการจองห้องพักพร้ อมทั้งบริ การต่างๆ ให้แก่ ลูกค้า
ตามที่ได้รับจองมา
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• ฝ่ ายการเงินและบัญชี (Finance & Accounting)
การบัญชีบริ หาร คือ การใช้วิธีการทางบัญชี รวบรวมข้อมูล จัดทารายงานทางการเงินใช้ในการบริ หาร
เพื่อจัดทางบประมาณ กาหนดด้นทุน เพื่อตัดสิ นใจระยะสั้นและวิเคราะห์โครงการลงทุนระยะยาว ความสัมพันธ์
ระหว่างบัญชีการเงินและบัญชี บริ หาร ต้องใช้ร่วมกัน ข้อมูลบัญชีการเงินต้องนามาใช้ในบัญชีบริ หารโดยตรง
และต้องปรับปรุ ง เช่น ค่าเสื่ อมฯ การรับจ่ายกระแสเงินสด บัญชี การเงินต้องใช้ขอ้ มูลจากบัญชี บริ หาร เช่น
ต้นทุ นสิ นค้า คงเหลื อ ซึ่ ง ได้ม าจากบัญชี ต้นทุนเป็ นมาตรฐานตัดสิ นใจ บัญชี ก ารเงิ น ใช้ระบบบัญชี คู่ แยก
ประเภทข้อมูล ทารายงานการเงิน คานึ งถึงการใช้ของบุคคลภายนอก ไม่ค่อยยืดหยุ่น เป็ นข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้ว
มุ่งเน้น ไปที่การสรุ ปผลการดาเนินงานในอดีต
ฝ่ ายจัดซื้อ (Purchasing)
จัดหาสิ นค้าหรื อบริ การที่ ตอ้ งการมาสู่ องค์ก ร ในโลกของการแข่งขันที่ ความต้องการของผูบ้ ริ โ ภค
เปลี่ยนแปลงไปย่างรวดเร็ ว องค์การที่ผลิตและบริ การลูกค้าจาเป็ นต้องตอบสนองอย่างรวดเร็ วตามไปด้วย จึงทา
หน้าที่เป็ นตัวประสานเชื่อมต่อระหว่างลูกค้าในองค์กร (ผูข้ อซื้ อ) และผูข้ ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ นค้าและบริ การนัก
จัดซื้อ นับเป็ นอีกหนึ่งในด้านกลยุทธ์ขององค์กร ไม่ใช่เป็ นเพียงแค่งานสนับสนุนอย่างที่เคยเป็ นมา การที่จะนัก
จัดซื้อที่ดีและมีประสิ ทธิภาพจาเป็ นต้องปรับบทบาทหน้าที่ให้ทนั กับสิ่ งที่องค์กรคาดหวังและทันต่อสถานการณ์
ในปัจจุบนั
ฝ่ ายบัญชี (Accounting)
เป็ นงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การทางบัญชี รวมถึงการบันทึก จัดเก็บ รวบรวม และตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสารทางบัญชี บันทึกรายรับรายจ่าย ตลอดจน การจัดทารายงานทางการเงิน โดยผูท้ ี่ทาหน้าที่
ดังกล่าว เรี ยกว่า “นักบัญชี” ซึ่งต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถเฉพาะทาง เรี ยนจบมาทางสายงานบัญชี และ
ต้องมีประสบการณ์ดา้ นบัญชีมาพอสมควร
• Room
Front
มี หน้า ที่ ดูแลควบคุ ม ให้ก ารดาเนิ นงาน ของแผนกต้อนรั บ เป็ นไปโดยราบรื่ น และมี ประสิ ทธิ ภาพ
นอกจากนี้ ในฐานะที่เป็ นหัวหน้าแผนก ต้องเกี่ ยวข้องกับการคัดเลือกคนเข้าทางานและให้การฝึ กอบรม วาง
งบประมาณของแผนก และควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็ นไปตามนั้น และคาดคะเนระดับอัตราการเข้าพักในอนาคต
พนักงานต้ อนรับ (Reception) เมื่อแขกเดินเข้ามาในโรงแรมพนักงาน ต้อนรับจะเป็ นบุคคลแรกที่แขก
พูดด้วย โดยพนักงานต้อนรับจะต้องทักทายและให้การต้อนรับแขก ลงทะเบียนแขกและจ่ายห้อง จ่ายกุญแจ รวม
การตอบข้อซักถามและจัดการเกี่ยวกับเรื่ องที่แขกไม่พอใจ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านอาหารและ
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เครื่ องดื่มจากห้องอาหารและ บาร์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการซักรี ดเป็ นต้น และนอกจากนี้ อาจจะต้องคิด
ต่อประสานงานกับแผนกอื่น ๆ ในเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแขกด้วย
พนักงานสั มภาระ (Hall Porter) พนักงานสัมภาระจะคอยต้อนรับแขกที่ เข้ามาในโรงแรม ให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับโรงแรมทั้งบอกทางไปยังจุดต่างๆ ในโรงแรม หากแขกเข้าพักห้องก็ตอ้ งช่วยแขกขนสัมภาระต่าง ๆ ไป
ที่ห้องพัก และเมื่อแขกจะกลับก็ตอ้ งขนของลงมาจากห้องพักเช่นกัน นอกจากนี้ ยงั มีงานอื่น ๆ ที่ตอ้ งทาอีก เช่น
การจดข้อความที่มีผูส้ ั่งความถึงแขกไว้ ดูแลกุญแจห้องพักแขก ให้คาแนะนาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
วิธีการเดินทางและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ช่วยแขกเรี ยกรถแท็กซี่ ช่วยจองตัว๋ รถ/เรื อ/เครื่ องบิน ช่วยจัดห้อง
ประชุมด้วยการช่วยขนย้ายโต๊ะ เก้าอี้ เป็ นต้น
สาหรับหัวหน้าพนักงานสัมภาระในภาษาอังกฤษเรี ยก ว่า Bell Captain ซึ่งงานทั้งหมดที่กล่ามาข้างต้นนั้น
ถ้าตามโรงแรมใหญ่ ๆ แล้วก็จะแยกออกเป็ นหลายต่าแหน่ง เช่น
พนักงานเปิ ดประตู (Doorman) มีหน้าที่หลักคือ ช่วยแขกเปิ ดประตูรถยนต์ขณะนารถเข้ามาจอดที่ประตู
ใหญ่ของโรงแรม ซึ่งอาจจะรวมถึงการเปิ ดประตูโรงแรมขณะแขกกาลังจะเดินเข้ามาก็ได้
เจ้ าหน้ าที่อานวยความสะดวก (Concierge) มีหน้าที่ช่วยเหลือแขกตั้งแต่เรื่ องสัมภาระ การเรี ยกรถ จอง
ตัว๋ ละคร จองทัวร์ แนะนาสถานที่ท่องเที่ยว แนะนาร้านค้าที่แขกต้องการจะไปซื้อ
เจ้ า หน้ า ที่ ดู แลแขกพิเศษ (Quest Relations Officer) มี หน้าที่ บางส่ วนที่ เหมื อนกันเจ้าหน้าที่อานวย
ความสะดวก แต่จะมุ่งเน้นแบบเป็ นการบริ การส่ วนตัวจริ ง ๆ ดังนั้นบทบาทสาคัญอย่างหนึ่ งก็คือ การแก้ปัญหา
เรื่ องที่แขกไม่พอใจ ซึ่ งถ้าหากพนักงานมีความสามารถและทางานเป็ น ก็จะช่วยลดปั ญหาที่จะไปถึงผูจ้ ดั การ
ใหญ่หรื อผูบ้ ริ หารระดับสู งได้มาก อีกทั้งยังจะแปรความไม่พอใจหรื อคาติ กลายเป็ นคาชมแทน
Housekeeping
โดยงานหลักๆ ของหัวหน้าแผนกแม่บา้ น ได้แก่ การตรวจสอบงานส่ วนต่างๆ ของแผนกว่าได้มาตรฐาน
ที่วางไว้หรื อไม่ ควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่าย จัดตารางเวลาการทางานของพนักงาน และการฝึ กอบรม อีกทั้ง
ต้องรับผิดชอบเรื่ องกุญแจต่างๆ ที่จะแจกจ่ายไปให้พนักงานในโรงแรม และดูแลควบคุมห้องเก็บอุปกรณ์ทา
ความสะอาดเอง แต่บ างโรงแรมก็ จะมอบหมายให้หัวหน้าแม่บา้ นอาวุโสคนใดคนหนึ่ ง ในการท างานเป็ น
หัวหน้าแผนกแม่บา้ นต้องทางานประสานอย่างใกล้ชิดกับแผนกต้อน รับส่ วนหน้าที่เกี่ยวกับห้องพักที่พร้อมจะ
ขาย(ให้เช่า) ได้ อีกทั้งต้องประสานงานกับแผนกซ่อมบารุ งเพื่อให้ช่วยซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ที่อาจจะชารุ ดเสี ยหาย
ทั้งภายในห้องพักและบริ เวนอื่นในโรงแรม
หัวหน้ าแม่ บ้าน (Head Housekeeper) หัวหน้าแม่บา้ นจะคอยดูแลตรวจตราการทางานองผูช้ ่วยแม่บา้ น
หรื อแม่บา้ นประจาฟลอร์ 3 คนขึ้นไป ในกรณี เป็ นโรงแรมขนาดเล็ก หัวหน้าแม่บา้ นก็จะดู แลรับผิดชอบงาน
แผนกแม่บา้ นทั้งหมด

23
แม่ บ้านประจาฟลอร์ หรื อผู้ช่วยแม่ บ้าน (Floor Housekeeper หรื อ Assistant Housekeeper) แม่บา้ น
ประจาฟลอร์จะเป็ นผูต้ รวจตราของพนักงานทาความสะอาด หรื อพนักงานดูแลห้องพัก (Cleaning Staff/Room
Attendants) เฉพาะที่ทางานอยูท่ ี่ฟลอร์ใดฟลอร์ หนึ่งหรื อส่ วนใดส่ วนหนึ่งของโรงแรม ซึ่งรวมถึงห้องพักแขกทั้ง
แบบห้องมาตรฐานและห้องชุด ห้องพักพนักงาน ทางเดิน บันได ห้องน้ าใช้ร่วมในบริ เวณโรงแรม ห้องนัง่ เล่น
เป็ นต้น
พนักงานดูแลห้ องพัก (Room Attendant) มีหน้าที่ทาความสะอาดและให้บริ การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเข้าพักของแขก เช่น ห้องนอน ห้องนัง่ เล่น ห้องอาบน้ า และห้องส้วม รวมถึงทางเดินหน้าห้องพักด้วย
พนักงานยกของ/ ทาความสะอาด (Housekeeper) มีหน้าที่ยกหรื อขนย้ายพวกเฟอร์นิเจอร์หนัก ๆ หรื อ
นาขยะไปทิ้ง บางครั้งก็อาจรับผิดชอบด้านทาความสะอาดบริ เวณใช้ร่วมภายในโรงแรมด้วย ในเมืองไทยชื่ อ
ตาแหน่งนี้จะไม่ค่อยได้พบ ชื่อตาแหน่งที่นิยมใช้กนั คือ Cleaner
หัวหน้ าห้ องผ้ า (Linen Room Supervisor) ต้องรับผิดชอบผ้าทุกชนิ ดที่ใช้ในห้องพักแขก (เช่น ผ้าปูที่
นอน ผ้าเช็ดตัว ผ้าห่ม เป็ นต้น) ผ้าของห้องอาหารและแผนกจัดเลี้ยง (ได้แก่ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดปาก ผ้ารองถาด) และ
เครื่ องแบบพนักงาน โดยการจ่ายผ้าที่ซักสะอาดแล้ว เก็บรวบรวมผ้าที่ใช้แล้ว ปะชุนผ้าที่ ขาดและดูแลควบคุม
การส่งผ้าไปซักที่แผนที่แผนกซักรี ดและการรับคืน ผ้าที่ซกั แล้ว
Spa
เพลิดเพลินไปกับการพักผ่อนที่โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ด้วย 9 ห้องสปาสุดหรู และฟิ ต
เนส เซ็นเตอร์ที่รวมอุปกรณ์ออกกาลังกายครบครันและสิ่ งอานวยความสะดวกเพื่อตอบสนองไลฟ์ สไตล์
Fitness
ด้วยบริ การเครื่ องออกกาลังกายมาตรฐานระดับสากลและชั้นเรี ยนออกกาลังกายที่หลายหลาย จัดสอน
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมด้วยล็อกเกอร์ อานวยความสะดวกและจากุซซี่ ห้องซาวน่า ห้องอบไอน้ าที่ช่วย
มอบความผ่อนคลายให้กับคุ ณ อัตราค่าบริ การฟิ ตเนสสาหรับหนึ่ งวัน อยู่ที่ 850 บาท และ 600 บาทสาหรั บ
บริ การอาบน้ าเพียงอย่างเดียว
• ฝ่ ายวิศวกรรม (Engineering)
Chief Engineer หัวหน้าฝ่ ายช่างรับผิดชอบการซ่อม และบารุ งรักษา เพื่อป้องกันความเสี ยหายของอุปกรณ์
นอกจากนี้ก็อาจจะมีแยกออกมาเป็ น Electrical Technician, Plumber, Handyman, Sound Technician
• ฝ่ ายอาหารและเครื่ องดื่ม (F &B)
การบริการ (Service)
1. ผู้จัดการแผนกจัดเลีย้ ง (Banquet Manager) ดูแลกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวกับการบริ การอาหาร และเครื่ องดื่ม
ในงานจัดเลี้ยง งานสังคม และพิธีการต่างๆ ที่จดั ขึ้นใน หรื อนอกโรงแรม
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2. ผู้ประสานงานจัดเลีย้ ง (Banquet Coordinator) ต้องมีความรู ้เรื่ องสิ่ งอานวยความสะดวกในโรงแรม เพื่อ
เสนอเรื่ องกายขาย และการจัดเลี้ยงให้ลูกค้า
3. ผู้จัดการร้ านอาหาร (Restaurant Manager) รับผิดชอบเรื่ องการบริ การอาหาร และเครื่ องดื่มทั้งหมด
4. หัวหน้ าพนักงานบริการ (Captain) เป็ นหัวหน้าพนักงานบริ การ
5. พนักงานต้อนรับ (Hostess) ต้อนรับลูกค้าที่จะเข้ามารับประทานอาหาร สอบถามการสารองที่นงั่ จัดโต๊ะตาม
ความต้องการลูกค้า
6. บริกร (Waiter) รับคาสั่ง และบริ การลูกค้าอย่างถูกต้อง และมีประสิ ทธิภาพ
7. บาเทนเด (Bartender) พนักงานรับผิดชอบงานทุกอย่างประจาบาร์ที่ได้รับมอบหมาย
8. ผู้ช่วยบาเทนเด (Bar Boy) ให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของบาร์เทนเดอร์
9. พนักงานตรวจสอบอาหาร (Food Checker) ตรวจสอบรายการที่สั่งกับอาหารที่ออกจากครัวว่าตรงกันหรื อไม่
10. พนักงานดูแลการบริการ (Room Service) มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานทั้งหมด ในการบริ การอาหาร
ในห้องพักของโรงแรม
การปรุงอาหาร (Culinary)
1. หัวหน้ าแผนกครัว (Executive Chef) มีหน้าที่ในการเตรี ยมอาหาร นับตั้งแต่การเขียนเมนู ประสานงาน
บุคลากรภายในครัว ทุกกิจกรรมหน้าที่ นับตั้งแต่การเลือกซื้อ เรี ยกผูป้ ระมูลส่ งอาหารดิบ ส่ งตัวอย่างมาให้เลือก
ตลอดจนดูแลแนะนาหัวหน้าบริ การ ให้ควบคุมบริ การ เตรี ยมบริ การอาหารให้ได้ตามมาตรฐาน
2. รองหัวหน้ าแผนกครัว (Sous Chef) รับผิดชอบโดยทัว่ ไปของครัวทั้งหมด ดูแล แนะนาการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรที่ประกอบอาหารที่ได้มาตรฐาน ทั้งความสะอาด รสชาติ ขนาดที่เสิ ร์ฟ อุณหภูมิที่ควรจะเป็ น การ
ตกแต่งก่อนนาเสนอต่อแขกลูกค้า
3. หัวหน้ าหน่ วยในครัว (Chef de Partie) พ่อครัวตาแหน่งนี้มีหน้าที่รับผิดชอบ ขนมอบทุกชนิด เพื่อการตกแต่ง
โต๊ะ จัดเลี้ยง บางทีก็รวบรวมงานแกะสลักน้ าแข็ง เข้าไปด้วย
4. พ่อครัวสารอง (Chef Tournant) ทาหน้าที่แทนพ่อครัวคนใดคนหนึ่งที่หยุดงานไป ซึ่งอาจจะเป็ นวันหยุดของ
ตนประจาสัปดาห์ ป่ วยหรื อด้วยเหตุจาเป็ นใดก็ตาม
5. ผู้ช่วยพ่อครัว (Commis Cook) ซึ่งมักจะมีไม่เกิน 3 คน
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3.4 ลักษณะงานและหน้ าที่ความรับผิดชอบ
ตาแหน่งงาน : นักศึกษาฝึ กงาน (Student Trainee)
ความรับผิดชอบ : การจัดเรี ยงเอกสาร , การจาแนกเอกสารแบ่งเป็ นหมวดหมู่ , การใช้งานโปรมแกรม
การจองห้องพัก Opera, การจองห้องพักผ่าน RESA Website, การใช้โปรแกรม Microsoft
3.4.1 รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ
▪ การจัดเรียงเอกสาร (Filing)
เป็ นการจัดเรี ยงเอกสารรายชื่อของผูเ้ ข้าพักในโรงแรม โดยการจาแนกชื่อตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ (Alphabet)
และทาการจาแนกประเภทห้อง ทั้งห้อง Executive suite, Executive room ,Junior suite, Deluxe, Superior รวมถึง
การจาแนก Accor Plus Member VP1 VP2 VP3 แล้วจัดเรี ยงใส่แฟ้มให้เรี ยบร้อย
▪ การอัพเดทบุ๊คกิง้ (Update Booking)
เป็ นการอัพเดทข้อมูลรายละเอียดของผูเ้ ข้าพัก โดยตรวจสอบชื่อ นามสกุล ประเภทห้องพัก ราคา และทาการใส่
ข้อมูลตาม Rate และใส่สิทธิประโยชน์ของสมาชิก ที่ผเู ้ ข้าพักจองมาผ่านทาง Agency
▪ TARS (The Accor Hotels Reservation System)
ระบบสารองห้องพักของ Accor Hotels ซึ่ งเชื่ อมต่อกับเว็บแอพพลิเคชัน่ บนมือถือศูนย์สารองภายในโรงแรม
บริ ษทั ท่องเที่ยว โดยจะมีการจองมาจากทุกที่ทุกมุมทัว่ โลก
▪ ส่ งอี เ มล์ ยื น ยั น การจองห้ อ งพั ก ส าหรั บ สมาชิ ก Accor (Send email to confirm booking for Accor
member)
เป็ นการส่ ง E-mail ให้กับผูเ้ ข้าพักในกรณี ที่ผูเ้ ข้าพักเป็ นสมาชิ ก Accor Plus Member โดยจะมี ท้ งั Silver, Gold,
Platinum, Accor Plus Silver, Accor Plus Gold, Accor Plus Platinum โดยเป็ นกรณี พิเศษเฉพาะเข้าพักเป็ นสมาชิก
Accor Plus Member เท่านั้นนัน่ เอง
แอคคอร์ พลัส เป็ นธุ รกิ จในเครื อข่ายของกลุ่มโรงแรมแอคคอร์ โฮเทล บริ ษทั บริ หารโรงแรมชั้นนา
ระดับโลกที่ดาเนิ นงานบริ หารโรงแรมกว่า 4,200 โรงแรมใน 95 ประเทศทัว่ โลก ในปี 2014 แอคคอร์ พลัส ได้
ฉลองครบรอบปี ที่ 20
ในฐานะโปรแกรมด้านการท่องเที่ยว กินดื่ม และไลฟ์ สไตล์ ที่ครอบคลุมที่สุดในเอเชียแปซิ ฟิก แอคคอร์
พลัส ให้คุ ณออกส ารวจจุ ดหมายปลายทางได้ก ว้างไกลกว่าที่ เคย ด้วยโรงแรม รี ส อร์ ท และ อพาร์ ทเม้น ท์
กว่า 700 แห่งใน 18 ประเทศทัว่ เอเชียแปซิฟิก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก สิ ทธิประโยชน์ สาหรับสมาชิก
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▪ การบล็อคห้ องพักสาหรับกรุ๊ป HANA Tour (Block & Update Booking HANA Tour)

เป็ นการบล็อคห้องพักสาหรับกรุ๊ ป HANA Tour ที่ทาการจองด้วยการส่ งมาทางแฟกซ์ เมื่อทาการบล็อคห้อง
เรี ยบร้อยแล้วจะทาการส่ งแฟกซ์กลับเพื่อทาการยืนยันในการจองห้องพัก จากนั้นทาง HANA tour จะส่ งรายชื่อ
แขกที่จะเข้ามาเพื่อให้ทางเราอัพเดทข้อมูลต่างๆ เช่นจานวนแขกที่เข้าพักต่อ 1 บุคกิ้ง ประเภทของห้อง จานวน
ของห้อง รวมทั้งเตียงเสริ ม เป็ นต้น เมื่ออัพเดทเสร็ จก็จะทาการส่ งแฟกซ์กลับเพื่อทาการยืนยันในการจองห้องพัก
อีกครั้ง
ตารางที่ 3.2 ตารางสรุปภาพรวมการปฏิบัติงาน
เดือน
ปฏิบัติงาน
พฤษภาคม
▪ Learn rate code
▪ Learn member card option
▪ Update booking (TARS)
▪ Update booking (HANA)
▪ Update Airline (CAPTAIN)
▪ Filing booking
มิถุนายน
▪ Filing booking
▪ Update booking (TARS)
▪ Update booking (HANA)
▪ Booking group (HANA)
▪ Check deposit
▪ Booking (RESA)
กรกฎาคม
▪ Filing booking
▪ Update booking (HANA)
▪ Booking group (HANA)
▪ Check deposit
▪ Booking (RESA)
▪ Update booking (TARS)
▪ Send email to confirm booking for Accor member
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สิ งหาคม

Check deposit
Booking (RESA)Filing booking
Update booking (HANA)
Booking group (HANA)
Send email to confirm booking for Accor member
Confirm check-in from Expedia Agoda Booking etc.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

3.5 พนักงานที่ปรึกษา
นางสาวบีอชั รี ปานนพภา

ตาแหน่ ง Agent Staff

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
14 พฤษาภาคม – 30 สิงหาคม 2562
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. กาหนดแหล่งข้อมูล
ต้องการข้อมูลหรื อรวบรวมข้อมูลมาจากที่ไหนบ้าง ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นใคร อยู่ที่ไหน เป็ นแหล่งข้อมูลปฐม
ภูมิ หรื อทุ ติย ภูมิ โดยได้ข ้อมู ล ดัง นี้ เป็ นพนัก งานที่ แผนก Reservation ที่ ทาหน้าที่ TARS (The Accor Hotels
Reservation System) ระบบสารองห้องพักของ Accor Hotels
2. เลือกวิธีรวบรวมข้อมูล
ต้องวางแผนในวิธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้อมูล อย่างรอบคอบ รวมทั้ง ค านึ ง ถึ ง ขนาดของกลุ่ ม ตัวอย่า งที่
เหมาะสม โดยได้เลือกวิธีการเก็บข้อมูลแบบสังเกต และจดบันทึก
3. ออกรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนนี้เป็ นการออกภาคสนาม ต้องมีการวางแผนขั้นตอนเป็ นอย่างดีก่อนเก็บรวบรวมข้อมูล
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3.7.2 วิธีการดาเนินงาน
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต้องกาหนดขั้นตอนให้รัดกุม ตั้ง แต่ การวางแผนการเก็บรวบรวมก าหนด
วิธีการให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง กาหนดวิธีบนั ทึกข้อมูล จากนั้นจึงเก็บข้อมูลตามที่วางแผนไว้ เมื่อได้ขอ้ มูล
กลับมาต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ ของข้อมูลที่ได้รับก่ อนนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป โดยมีการวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ศึกษาหน้าที่ TARS (The Accor Hotels Reservation System) ระบบสารองห้องพักของ Accor
Hotels ว่ามีวิธีการทาเป็ นอย่างไร ระบบเป็ นอย่างไร จากการสังเกตพนักงานขณะทางาน และรวมถึงสอบถามข้อ
สงสัยเล็กน้อย
2. สังเกตการทางานโดยอาศัยตอนที่ทาการ Update Booking ในระหว่างทางานนั้นว่ามีสาเหตุ
อะไรที่ทาให้เกิดความล่าช้าในการจองห้องพัก ทางานไม่สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี หรื อ เกิดข้อผิดพลาด จากนั้น
ทาการจดบันทึก
3. ศึ ก ษาการ Update Booking ด้วยการลงมื อ ปฏิ บัติ ด้วยตนเอง โดยอยู่ภายใต้ก ารดู แ ลและ
คาแนะนาของหัวหน้างาน ทาให้เราสามารถเห็นภาพและช่องโหว่ของงานได้กว้างมากยิง่ ขึ้น
4. ศึกษาการ Update Booking โดยอาศัยการสังเกต Rate ของแต่ละ Rate ว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างไร แต่ละ Rate มีความหมายว่าอย่างไร โดยการจาบันทึก
5. ทาการจดบันทึกและจดจาสิ่ งที่ผิดพลาดของตนเองในขณะทา Booking และจดบันทึกไว้
6. รวบรวมรายละเอียดที่ตนเองได้จดบันทึกไว้ ทาความเข้าใจและแตกเป็ นองค์ความรู ้ออกมา
เป็ นข้อๆ เพื่อความเข้าใจง่ายในการทา Update Booking
7. แยก Rate ของแต่ละ Rate ออกมาเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น จัดเรี ยงขั้นตอนการอัพเดตออกมา
เป็ นข้อๆ และแบ่งประเภทอย่างชัดเจน
8. จดบันทึกสิ่ งที่ควรทราบ เช่น เรื่ องคาศัพท์เฉพาะเพื่อใช้ในการ Update Booking
9. จัดเรี ยงข้อความ ทาเป็ นคู่มือ แก่ผทู ้ ี่ทา TARS (The Accor Hotels Reservation System) ระบบ
สารองห้องพักของ Accor Hotels หรื อผูท้ ี่สนใจศึกษาให้เพื่อความรู ้ที่มากยิง่ ขึ้น
10. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
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3.3 ตารางขั้นตอนการดาเนิ นงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ศึกษาหน้าที่TARS
2. เก็บรวบรวมข้อมูล
5. จัดทารู ปเล่ม
3.8 อุปกรณ์ และเครื องมือทีใช้
ฮาร์ดแวร์
1. Notebook MSI
2. กล้องดิจิทลั
ซอฟต์แวร์
1. โปรแกรม Microsoft Word
2. โปรแกรม Opera
3. โปรแกรม Adobe photoshop
4. โปรแกรม Adobe Illustrator

พ.ค.62

มิ.ย.62

ก.ค.62

ส.ค.62

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล การศึ กษาครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อจัดทาคู่มือสาหรับการอัพเดท Booking
Handbook for Updating booking (TARS) 2. เพื่อให้ขอ้ มูลสิ ทธิประโยชน์ของสมาชิก Accor Plus Member จึงได้
เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 2 หัวข้อหลักดังนี้
1. ความแม่นยาและความถูกต้องของการ Update Booking ตาม Rate
2. สิ ทธิประโยชน์ของสมาชิก Accor Plus Member
4.2 แนวทางแก้ปัญหา
ผูจ้ ดั ทาได้จดั ทา คู่มือสาหรับการอัพเดท Booking (Handbook for Updating booking) ขึ้น
เปรี ย บเสมื อนแผนที่ บ อกเส้ นทางการท างาน ที่ มี จุดเริ่ ม ต้น และสิ้ นสุ ดของกระบวนการ ที่ ระบุ ถึง
ขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ ขององค์กรและวิธีควบคุมกระบวนการนั้น มักจัดทาขึ้นสาหรับ
ลักษณะงานที่ซบั ซ้อน มีหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับคนหลายคน และสามารถปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง ได้เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิงาน
4.3 ข้อดีของการจัดทาโครงงานนี้
1. สะดวกต่อการใช้งานขณะ Update Booking
2. ช่วยลดการตอบคาถาม
3. ช่วยลดเวลาในการสอนงาน
4. ช่วยเสริ มสร้างความมัน่ ใจในการทางาน
5. ช่วยให้เกิดความสม่าเสมอในการทางาน
6. ช่วยลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดในการทางาน
7. ทาให้การปฏิบตั ิงานเป็ นแบบมืออาชีพ
8. ช่วยในการปรับปรุ งงานและออกแบบกระบวนการทางานใหม่
9. เพื่อให้การปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ผูป้ ฏิบตั ิงานทราบและเข้าใจว่าควรทาอะไรก่อนและ
หลัง
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คู่มือสาหรับการอัพเดท Booking Handbook for Updating booking (TARS) มีดงั นี้

รู ปที่ 4.1 คู่มือสาหรับการอัพเดท (1)
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รู ปที่ 4.1 คู่มือสาหรับการอัพเดท (2)
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รู ปที่ 4.1 คู่มือสาหรับการอัพเดท (3)
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รู ปที่ 4.1 คู่มือสาหรับการอัพเดท (4)
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รู ปที่ 4.1 คู่มือสาหรับการอัพเดท (5)
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รู ปที่ 4.1 คู่มือสาหรับการอัพเดท (6)
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รู ปที่ 4.1 คู่มือสาหรับการอัพเดท (7)
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รู ปที่ 4.1 คู่มือสาหรับการอัพเดท (8)
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รู ปที่ 4.1 คู่มือสาหรับการอัพเดท (9)
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รู ปที่ 4.1 คู่มือสาหรับการอัพเดท (10)

41

รู ปที่ 4.1 คู่มือสาหรับการอัพเดท (11)
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รู ปที่ 4.1 คู่มือสาหรับการอัพเดท (12)
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รู ปที่ 4.1 คู่มือสาหรับการอัพเดท (13)

บทที่ 5
บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
การจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานทาให้ได้งานที่มีคุณภาพตามที่กาหนด ผูป้ ฏิบตั ิงานไม่เกิดความสับสน แต่
ละคนรู ้ งานซึ่ งกันและกัน บุคลากรหรื อเจ้าหน้าที่ สามารถทางานแทนกันได้ สามารถเริ่ มปฏิ บตั ิ งานได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ ว เมื่อมีการโยกย้ายตาแหน่ งงาน ลดขั้นตอนการทางานที่ซับซ้อน ลดข้อผิดพลาดจาก การ
ทางานที่ไม่เป็ นระบบ ช่วยในการออกแบบระบบงานใหม่และปรับปรุ งงาน ฯลฯ ซึ่งในการจัดทาผูท้ าจะต้องมี
ทักษะในด้านการวิเคราะห์การสื่ อสาร ออกแบบ และการประเมินผล การจัดการความรู ้เรื่ อง การจัดทาคู่มือการ
ปฏิบตั ิงานของชุมชนแนวปฏิบตั ิ All in One ดาเนินการโดยการจัดกิจกรรมเติมเต็มความรู ้และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
เพื่อแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู ้จนได้องค์ความรู ้เกี่ยวกับการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงาน
5.2 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกิจของการศึกษา
1. ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับธุรกิจด้านโรงแรมมากขึ้น
2. ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับระบบการทางานภายในแผนก Reservation
3. ได้เรี ยนรู ้ที่จะจัดการและตัดสิ นใจในสถานการณ์ที่ยากลาบาก
4. ได้ฝึกความอดทนในการทางานภายใต้ความกดดัน
5. ได้ประสบการณ์ในการฝึ กทักษะด้านภาษาอังกฤษ
6. ได้เรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง มีความมัน่ ใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น
5.3 ข้อจากัดของการศึกษา
1. ด้านการสอบถาม เนื่องจากพนักงานทุกคนต่างทางานที่ได้รับมอบหมายของตนเอง จึงไม่มีเวลามากใน
การให้ขอ้ มูล
2. อาศัยเวลาในการสังเกตมาก เพราะผูศ้ ึกษาต้องการที่จะเข้าใจกระบวนการของการจองห้องพักเองก่อน
จึงทาให้เกิดความล่าช้าในการสังเกตรายละเอียดต่างๆของพนักงานคนอื่น
3. Rate มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยจึงทาให้ยากต่อการเปลี่ยนข้อมูลในคู่มือ รวมถึงความล่าช้าแก่การจดจาอีก
ด้วย
5.4 ข้อเสนอแนะการศึกษา
1. การศึกษาครั้งต่อไปควรมีข้ นั ตอนในการปฏิบตั ิงาน (Flow Chart) อย่างละเอียดมากยิง่ ขึ้น
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การอัพเดท Booking (TARS)

ส่ งแฟ็ กซ์ กลับไปยัง Agency หลังจากทาการเปิ ดบุคกิง้ (Booking Group)

ถ่ ายเอกสาร

จัดเรียงบุคกิง้ ที่ทาการอัพเดทแล้วโดยจัดเรียงเป็ นวันที่และเดือน

การจัดเรียงบุคกิง้ ทีม่ วี นั ถัดไป เข้ าแฟ้ มเพื่อนาไปใช้ ที่ Front office

ประวัติผ้จู ัดทำ

รหัสนักศึกษา :
ชื่อ - นามสกุล :
คณะ
:
สาขาวิชา
:
ที่อยู่
:
ผลงาน

:

5904500063
นางสาวขวัญสุ ดา แสงสุ รีย์
ศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษสื่ อสารธุรกิจ
59/61 ตาบลกระทุ่มล้ม อาเภอ
สามพราน จังหวันนครปฐม 73220
คู่มือสาหรับการอัพเดท Booking (TARS)
Handbook for Updating Booking (TARS)

