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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ีเดอะ โคคูน โฮสเทล ซ่ึงเป็นการให้บริการดา้นท่ีพกัแก่

ลูกคา้ชาวไทยและชาวต่างชาติ และเหมาะกบันักท่องเท่ียวในราคาประหยดัท่ีมีส่ิงอาํนวยความ

สะดวกพื้นฐาน เช่น ท่ีนอน ห้องนํ้ า อาหารวา่ง เป็นตน้ ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีมีท่ีพกัหลากหลายรูปแบบ

เป็นจาํนวนมาก รวมถึงโปรโมชัน่ท่ีมีความแตกต่างกนัไป ในการฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษาผูจ้ดัทาํ

ได้รับมอบหมายให้ปฏิบติังานในแผนกพนักงานต้อนรับซ่ึงแผนกน้ีมีหน้าท่ี ตอ้นรับลูกค้าของ    

โฮสเทลและทาํการเชคอินและเชคเอาท์ให้กับลูกค้าท่ีมาพกัรวมถึงแจ้งรายละเอียดข้อมูลและ

กฎระเบียบโฮสเทลใหก้บัลูกคา้อีกดว้ย 

จากการท่ีผูจ้ดัทาํไดม้าฝึกปฏิบติัสหกิจศึกษาท่ีเดอะ โคคูน โฮสเทล จึงทาํใหผู้จ้ดัทาํมีความ

สนใจในการจดัทาํโครงงานเร่ือง ขั้นตอนการปฏิบติังานของพนกังานตอ้นรับและการให้บริการใน

เดอะโคคูนโฮสเทล เพื่อเป็นแนวทางให้ผูท่ี้สนใจ และนกัศึกษาท่ีจะออกปฏิบติังานสหกิจศึกษารุ่น

ต่อ ๆไปท่ีเดอะ โคคูน โฮสเทล ไดท้ราบถึงขั้นตอนการปฏิบติังานหนา้ท่ีต่าง ๆ สถานท่ีภายใน และ

การให้บริการลูกคา้ในแผนกพนกังานตอ้นรับ อีกทั้งผูท่ี้สนใจสามารถรู้จกัสถานท่ีพกัท่ีช่ือวา่ เดอะ 

โคคูน โฮสเทล ไดม้ากข้ึนอีกดว้ย 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนการปฏิบติังานและการใหบ้ริการของแผนกพนกังานตอ้นรับ 

1.2.2 เพื่อศึกษาคาํศพัทแ์ละบทสนทนาภาษาองักฤษท่ีตอ้งใชใ้นแผนกพนกังานตอ้นรับ 

1.2.3 เพื่อเป็นประโยชน์ใหก้บันกัศึกษาท่ีจะออกปฏิบติังานสหกิจศึกษารุ่นต่อ ๆไปท่ีจะฝึก

ปฏิบติังานในแผนกพนกังานตอ้นรับ ท่ีเดอะ โคคูน โฮสเทล 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

 โครงงานน้ี เป็นโครงงานท่ีศึกษาถึงขั้นตอนการปฏิบติังานหนา้ท่ีและการให้บริการลูกคา้

ในแผนกพนกังานตอ้นรับโดยโครงงานน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

 1.3.1 ขั้นตอนการปฏิบติังานและการใหบ้ริการของแผนกพนกังานตอ้นรับ 

 1.3.2 คาํศพัทภ์าษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนกพนกังานตอ้นรับ 

 1.3.3 บทสนทนาภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนกพนกังานตอ้นรับ 



2 
 

ขอบเขตระยะเวลาท่ีคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัท่ี 31

สิงหาคม พ.ศ. 2562 

 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1.4.1 ไดรู้้การปฏิบติังานและการใหบ้ริการของแผนกพนกังานตอ้นรับ 

 1.4.2 ไดรู้้คาํศพัทแ์ละบทสนทนาภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนกพนกังานตอ้นรับ 

 1.4.3 ให้การปฏิบติังานของนักศึกษาท่ีจะออกปฏิบติังานสหกิจศึกษารุ่นต่อ ๆ ท่ีจะฝึก

ปฏิบติังานในแผนกพนักงานตอ้นรับท่ีเดอะ โคคูน โฮสเทล ทาํงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ยิง่ข้ึน 

 



 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

2.1 ความหมายของโฮสเทล   

 โฮสเทล คือ สถานท่ีท่ีใหบ้ริการทางดา้นท่ีพกัท่ีมีขนาดเล็กในราคาประหยดั ทั้งมีส่ิงอาํนวย

ความสะดวกในระดบัขั้นพื้นฐาน โฮสเทลบางแห่งสามารถรองรับลูกคา้ไดถึ้ง40คนต่อวนั ลกัษณะ

ภายในห้องจะเป็นเตียง2ชั้น และห้องพกันั้นมีทั้งเป็นแบบรวมชายหญิงและแบบรวมหญิงล้วน 

หอ้งนํ้าจะแบ่งเป็นสัดส่วนใหลู้กคา้ไดใ้ชอ้ยา่งสะดวกสบาย และโฮสเทลส่วนมากมีท่ีตั้งทาํเลนั้นอยู่

ใกลใ้จกลางเมืองหรือแหล่งท่องเท่ียวเพื่อใหลู้กคา้เดินทางไดส้ะดวก  

2.1.1 ประเภทของสถานท่ีใหบ้ริการท่ีพกัมีทั้งหมด 11 ประเภท ดงัน้ี 

•บงักะโล 

•รีสอร์ท 

•ตั้งแคมป์ 

•เรือนแพ 

•บา้นพกัรับรอง 

•หอพกั 

•อพาร์ทเมนท ์

•เพนชัน่ หรือ เกสเฮาส์ 

•บา้นพกัในหมู่บา้น 

•โมเตล็ 

•โรงแรม 

ซ่ึงโรงแรมนั้น จะมีแยกออกมาอีก3รูปแบบ คือ โรงแรมท่ีสําหรับนกัธุรกิจ โรงแรมใกลส้นามบิน 

และโรงแรมใกลส้ถานท่ีพกัตากอากาศ 

 

2.2 ความหมายของการปฏิบัติงาน  

 การปฏิบติังาน คือ การลงมือทาํงานหรือบางอย่างตามขั้นตอนแบบแผน ท่ีองค์กรได้

กาํหนดหรือมอบหมายไวใ้นแผนการทาํงานทุกขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนและสําเร็จตามท่ี

องคก์รไดต้ั้งไว ้การปฏิบติังานให้สําเร็จนั้นข้ึนอยูก่บัความรู้ ความสามารถ เพื่อนร่วมกนั และการ

วางแผนขั้นตอนในการจะปฏิบติังานนั้น 
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 2.2.1 ความสาํคญัของการปฏิบติังาน 

•เพื่อสร้างความมัน่คงใหก้บับริษทัหรือองคก์ร 

•เพื่อเพิ่มทกัษะและศกัยภาพในการทาํงาน 

•เพื่อใหอ้งคก์รนั้นไดรั้บความน่าเช่ือถือ 

 2.2.2 การปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ควรยดึหลกัดงัน้ี 

•มีความรับผดิในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเคร่งครัด 

•มีความเท่าเทียมและมีความเป็นธรรม 

•มีความโปร่งใส 

•มีจรรยาบรรณในหนา้ท่ีของตนเอง 

 

2.3 ความหมายการให้บริการ  

 การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น โดยไม่หวงั

ผลประโยชน์เพื่อให้ผู ้รับบริการมีทัศนคติท่ีดีให้กับบุคคลท่ีได้ให้ความช่วยเหลือและทําให้

ผูรั้บบริการนั้นไดรู้้สึกดีกบัองคก์รนั้น ๆ 

 2.3.1 ความสาํคญัของการใหบ้ริการ 

•เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและถูกตอ้ง 

•สามารถนาํปัญหามาวเิคราะห์และแกไ้ขไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

•สามารถวเิคราะห์ความตอ้งของลูกคา้ได ้

 

2.4 ความหมายของคําศัพท์ 

 คาํศพัท ์คือ กลุ่มคาํวลีท่ีมีหลากหลายความหมายท่ีสามารถนาํไปใชไ้ดก้บับางประโยคหรือ

บางสถานการณ์เท่านั้นและเป็นขั้นตอนเบ้ืองตน้ในการเร่ิมทาํงานเน่ืองจากสามารถนาํคาํศพัทไ์ปใช้

ในการปฏิบติังานรวมถึงสามารถนําคาํศพัท์นั้นไปใช้ในการส่ือสารกับลูกค้าต่างชาติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2.4.1 ประเภทของคาํศพัท ์

เน่ืองจากคาํศพัทมี์มากข้ึน จึงทาํให้การจาํคาํศพัท์ทั้งหมดนั้นเป็นไปค่อยนขา้งยากข้ึนจึง

ตอ้งมีการแบ่งประเภทคาํศพัทต์ามระดบัผูเ้รียน ซ่ึงมี2ประเภท คือ 

•ผูท่ี้เรียนท่ีพบกบัคาํศพัทน์ั้นอยูบ่่อยคร้ัง 

•ผูท่ี้เรียนท่ีไม่ค่อยไดพ้บกบัคาํศพัทน์ั้น 

 และมากไปกวา่นั้น ยงัมีการแบ่งประเภทของทกัษะภาษา 4 ประเภท ดงัน้ี 
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•การฟัง 

•การพดู 

•การอ่าน 

•การเขียน 

2.4.2 องคป์ระกอบของคาํศพัท ์

  มีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 3 องคป์ระกอบ คือ 

•รูปคาํ 

•ความหมาย 

•ขอบเขตของคาํศพัทน์ั้น ๆ 

 

2.5 ความหมายของบทสนทนา 

บทสนทนา คือ ประโยคหรือบทบาทสมมติท่ีสร้างข้ึนโดยประโยคนั้นมีบุคคลตั้งแต่2คน

ข้ึนไป บทบาทสมมติท่ีสร้างข้ึนนั้นเพื่อให้ทั้งผูรั้บสารและผูส่้งสารมีความเขา้ใจในเร่ือง

เดียวกนั  

 2.5.1 ประเภทของบทสนทนา  

  มีทั้งหมด 2 ประเภท คือ 

•บทสนทนาท่ีมีผูต้อบโต ้

•บทสนทนาคนเดียว ไม่มีผูต้อบโต ้เรียกวา่ บทพดูคนเด่ียว 

 2.5.2 ความสาํคญัของบทสนทนา 

•ใชใ้นการพดูคุยซ่ึงกนัและกนั 

•แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

•สร้างบทนิยายหรือวรรณกรรมในรูปแบบสนทนา 

ช่วยให้การดาํเนินเร่ืองนั้นไม่น่าเบ่ือ ให้น่าติดตามและไม่ตอ้งเขียนยืดยาวอีกดว้ย และการ

สนทนายงัสามารถช่วยสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูอ่ื้นไดด้ว้ย 

2.5.3 ขอ้ควรปฏิบติัในการสนทนา 

•รู้จกัถ่อมตน ไม่อวดรู้ 

•อยา่แยง้แต่เนน้ฟังเพียงอยา่งเดียว 

•ไม่พดูคุยแต่เร่ืองของตนเอง 

•พดูจาอยา่งจริงใจ ใชน้ํ้าเสียงไดถู้กตอ้ง 

•หลีกเล่ียงการพดูเสียงดงั 



6 
 

•ไม่โตเ้ถียงเพียงตอ้งการชนะ 

•ไม่บ่นหรือกล่าวร้ายถึงผูอ่ื้นใหอี้กฝ่ายฟัง 

 

2.6 ความหมายของการส่ือสาร 

ความรู้พื้นฐานการส่ือสาร ทุกคนจาํเป็นตอ้งใชก้ารส่ือสารในการดาํเนินชีวิต จึงทาํให้การ

ส่ือสารมีความจาํเป็นอยา่งมากและมีความสาํคญัในการดาํรงชีวติในทุกๆช่วงของมนุษยไ์ม่วา่จะเป็น

ช่วงเรียน ช่วงทาํงาน หรือการพดูคุยติดต่อส่ิงต่างๆเราตอ้งใชก้ารส่ือสารกนัทั้งนั้น  

การส่ือสาร หมายถึง การส่ือสารขอ้มูล ความรู้ ข่าวสาร และส่ิงต่างๆ ให้ผูท่ี้มารับสารไดรู้้ ไดเ้ขา้ใจ

ในส่ิงท่ีเราตอ้งการส่ือความหมายออกไป ไม่วา่จะทั้งการพูดและการเขียน เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละบุคคลมี

การส่ือสารท่ีต่างกนัออกไปตามความเหมาะสม  

2.6.1 องคป์ระกอบของการส่ือสาร 

•ผูส่้งสาร (sender) คือ คนท่ีตอ้งการใหผู้อ่ื้นเขา้ใจวา่ตนตอ้งการอะไร  

•สาร (message)  คือขอ้มูล เร่ืองราว ท่ีผูส่้งสารตอ้งการส่ือให้ผูรั้บสารได้รู้ และ

เขา้ใจ 

•ส่ือ (media) คือ ส่ือหรือช่องทางท่ีผูส่้งสารตอ้งการใหผู้รั้บสารไดม้องเห็น ไดรู้้ถึง

ส่ิงตอ้งการจะบอก 

•ผูรั้บสาร (receiver) คือ ผูใ้ห้ไดรู้้ว่าผูส่้งตอ้งการอะไร อยากให้ทาํอะไร ตอ้งการ

อะไร 

2.6.2 ความสาํคญัของการส่ือสารภายในเดอะ โคคูน โฮสเทล 

 การส่ือสารภายในเดอะ โคคูน โฮสเทลเป็นปัจจยัสําคญัมากท่ีจะตอ้งใชส่ื้อสารกบัลูกคา้ท่ีตอ้งการ

ใชบ้ริการ ซ่ึงเป็นส่วนช่วยในการดูแลและการทาํงานไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

2.6.3 ประเภทของการส่ือสาร 

•จาํนวนผูท้าํการส่ือสาร 

•การส่ือสารในตวับุคคล  

•การส่ือสารระหวา่งบุคคล  

•การส่ือสารเป็นกลุ่ม  

•การส่ือสารภายในองคก์ร  

•การส่ือสารมวลชน  

•การเห็นหนา้กนั 

•การส่ือสารแบบเผชิญหนา้กนั  
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•การส่ือสารแบบไม่เผชิญหนา้  

•ความสามารถในการโตต้อบ 

•การส่ือสารทางเดียว  

•การส่ือสารสองทาง  

•ความต่างระหวา่งผูส่้งสารกบัผูรั้บสาร 

•การส่ือสารระหวา่งเช้ือชาติ  

•การส่ือสารทางวฒันธรรม 

•การส่ือสารระหวา่งประเทศ 

2.6.4 การใชภ้าษา  

•เชิงวจันภาษา คือ การพดูหรือการอธิบายต่างๆดว้ยเสียง 

•เชิงอวจันภาษา คือ การแสดงอาการท่าทาง 

2.6.5 สาเหตุหลกัท่ีทาํใหเ้กิดการส่ือสารผดิพลาด 

•ผูส่้งสารอาจใหข้อ้มูลรายละเอียดท่ีไม่ชดัเจน  

•ผูรั้บสารอาจจะขาดความรู้ หรือความเขา้ใจในจุดประสงคข์องผูส่้งสาร 

•สารท่ีผูส่้งสารจะส่ือออกไปยงัผูรั้บสารอาจมีเน้ือหาท่ีเขา้ใจยากและใช ้ ภาษาท่ีไม่

เหมาะสมกบัวยั 

 

2.7 ความหมายของลูกค้า 

 ลูกคา้ คือ ผูท่ี้ไดรั้บการดูแลจากทางองคก์รหรือเรียกในทางการตลาดวา่ “ผูบ้ริโภค”  

ลูกคา้หรือผูบ้ริโภคนั้นคือส่วนสําคญัอย่างมากในการทาํงาน จึงทาํให้องค์กรนั้นๆท่องเสมอว่า 

“ลูกคา้ไม่ไดพ้ึ่งเรา เราต่างหากท่ีจาํเป็นตอ้งพึ่งพาลูกคา้” เพื่อให้การทาํงานของเราและองค์กรนั้น

มัน่คงและผา่นไปไดด้ว้ยดี 

 2.7.1 ความสาํคญัของลูกคา้  

  ลูกคา้นั้นมีความสําคญัอยา่งมากต่อการทาํธุรกิจในปัจจุบนั เพราะถา้หากเราไม่มี

ลูกคา้ไม่วา่จะธุรกิจใด ๆ ก็ตาม บริษทั องคก์ร หรือธุรกิจนั้น ๆ ก็จะไม่สําเร็จเน่ืองจากเราขาดลูกคา้ 

(ผูบ้ริโภค) 
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2.7.2 ประเภทของลูกคา้ 

  มีทั้งหมด 6 ประเภท ดงัน้ี   

•ลูกคา้ท่ีเดินทางเพื่อตอ้งการพกัผ่อน ความตอ้งการของลูกคา้ประเภทน้ีคือนิยมท่ี

จะพกัในช่วงของเทศกาลของประเทศนั้น ๆ เพื่อเป็นการทาํให้ตนเองนั้นสบายใจทั้งกาย

และใจ 

•ลูกค้าท่ีเดินทางเพื่อทําธุรกิจ ความต้องการของลูกค้าประเภทน้ีนิยมท่ีจะ

กาํหนดเวลาของการเดินทางหรือการหาท่ีพกัโดยดูจากแอพพลิเคชัน่ 

•ลูกคา้ท่ีเดินทางมาคนเดียวหรือมาเป็นคู่ ความตอ้งการของลูกคา้ประเภทน้ีนิยม

เนน้ความเรียบง่าย เนน้ส่ิงท่ีสามารถอาํนวยความสะดวก 

•ลูกคา้ท่ีเดินทางมาเป็นกลุ่มใหญ่ ความตอ้งการของลูกคา้ประเภทน้ีนิยมตอ้งการ

ความสนุกสนานหรือมีความตอ้งการท่ีตจะท่องเท่ียวไปตามต่างจงัหวดั 

•ลูกค้าท่ีอยู่ในประเทศนั้ น ๆ ความต้องการของลูกค้าประเภทน้ีส่วนมากจะ

ตอ้งการเดินทางกลบับา้นช่วงท่ีมีพิธีสาํคญั 

•ลูกคา้จากต่างชาติ ความตอ้งการของลูกคา้ประเภทน้ีนิยมมีจะมาพกัเน้นเรียนรู้

วฒันธรรมท่ีแตกต่างกบัของตนเอง เน้นท่ีราคาท่ีประหยดั ตอ้งการเรียนรู้ประสบการณ์

ใหม่ๆ 

2.7.3 ลกัษณะของลูกคา้ 

  มีทั้งหมด 6 ลกัษณะ ดงัน้ี 

•ลูกคา้ท่ีตดัสินใจรวดเร็ว ลูกคา้ลกัษณะน้ีตอ้งทาํความเขา้ใจ ไม่ให้ลูกคา้นั้นรู้สึก

เบ่ือ 

•ลูกค้าท่ีใช้ความคิด ลูกค้าลักษณะน้ีต้องให้รายละเอียดท่ีชัดเจนหรือไม่หลง

ประเด็นเด็ดขาด 

•ลูกคา้ท่ีไม่มีความแน่นอน ลูกคา้ลกัษณะน้ีตวัผูใ้หบ้ริการตอ้งสามารถสังเกตลูกคา้ 

วา่ลูกคา้นั้นมีความตอ้งการส่ิงใดหรือไม่ 

•ลูกคา้ท่ีค่อนขา้งมัน่ใจในตนเอง ลูกคา้ลกัษณะน้ีตอ้งปล่อยให้ลูกคา้นั้นตดัสินใจ

เอง ไม่อยา่งนั้นอาจจะทาํใหลู้กคา้รู้สึกไม่ดีได ้

•ลูกคา้ท่ีเงียบหรือสุขุม ลูกคา้ลกัษณะน้ีตดัสินใจยากท่ีสุด เพราะจะเงียบเสมอแม้

ตอนท่ีผูใ้หบ้ริการไดถ้ามคาํถาม 

•ลูกคา้ท่ีมีมนุษยสัมพนัธ์ ลูกคา้ลกัษณะน้ี สามารถพูดคุยได้อย่างสบายใจท่ีสุด 

เขา้ใจไดปั้ญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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จากขอ้มูลของเดอะ โคคูน โฮสเทล จ.กรุงเทพมหานคร 

   ลูกคา้ท่ีเขา้พกัส่วนมากจะเป็นลูกคา้ต่างชาติยุโรปกบัลูกคา้ท่ีเป็นเพื่อนบา้นของ

ประเทศเรา และอายุก็จะมีตั้งแต่ 15-50 ปี ความแตกต่างก็จะชดัเจน ลูกคา้ยุโรปจะตอ้งการเพียงพกั

อาศยัเท่านั้น ต่างกบัลูกคา้เพื่อนบา้นจะนิยมมาพกัเพื่อซ้ือของไปขายในประเทศของเขา 

 

 

 

 

 



 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบัิติงาน 

 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งบริษัท เดอะ โคคูน โฮสเทล 

 

 
 

รูปท่ี 3.1 บริษทั เดอะโคคูน โฮสเทล 

 

ช่ือองค์กร :  เดอะ โคคูน โฮสเทล (The Cocoon Hostel) 

ทีต่ั้ง :   40-41 ถนนเพชรบุรี แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท์ :  02-023-3991 

อเีมล์ :   thecocoonhostel@gmail.com 
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รูปท่ี 3.2 แผนท่ีท่ีตั้งบริษทัเดอะโคคูนโฮสเทล 

 

3.2 ลกัษณะการให้บริการของเดอะ โคคูน โฮสเทล  

  เดอะ โคคูนโฮสเทล เป็นสถานท่ีท่ีให้บริการทางดา้นท่ีพกัขนาดกลาง ซ่ึงภายในโฮสเทล

นั้นเป็น Nordic style ทางดา้นท่ีพกันั้นจะเป็นเตียงสองชั้น หอ้งรวมชายหญิง และหอ้งรวมหญิงลว้น             

มีทั้งหมด6ห้อง 40เตียง มีพื้นท่ีส่วนกลางเพื่อให้ลูกคา้ไดท้าํความรู้จกักนั มีส่ิงอาํนวยความสะดวก

คือ ห้องดูหนัง ห้องครัว โซนหนังสือ บอร์ดเกม คอมพิวเตอร์และwifiให้ลูกค้าได้ใช้บริการ 

เน่ืองจากโฮสเทลนั้นเป็นท่ีพกัขนาดกลางจึงทาํให้การทาํงานนั้นมีผิดพลาดมาก เพราะแผนก

รับผดิชอบงานนั้นมีแผนกเดียวคือ แผนกตอ้นรับ จึงตอ้งรับผดิชอบในทุก ๆ ดา้นเช่น เม่ือลูกคา้มถึง

พนกังานนั้นจะรับเช็คอินและสอบถามรายละเอียดการจองเม่ือเสร็จแลว้ก็แนะนาํท่ีพกัลูกคา้รวมถึง

กฎระเบียบภายในโฮสเทลหลงัจากนั้นจะพาลูกคา้ข้ึนไปยงัห้องพกั หลงัจากนั้นก็ลงมารอรับลูกคา้

ตรงเคาทเ์ตอร์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

3.3 ผู้บริหารเดอะ โคคูน โฮสเทล 

 

 
 

รูปท่ี 3.3 เจา้ของสถานประกอบการ 
 

คุณทินภพ แช่มเมืองปัก (เจา้ของสถานท่ีฝึกปฏิบติังานสหกิจ) 
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3.4 แผนผงัแผนกต้อนรับ  

 

นายจกัรภทัร ดอกแยม้ 

ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการแผนกตอ้นรับ 

 
 

 
 

 
 

นางสาว  จิดาภา อ่อนละมยั              นางสาวปาณิศา โชติช่ืน              นางสาว ศรสวรรค ์ อสิยงศิลป์ 
                                                  
                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาํแหน่ง พนกังานในแผนกตอ้นรับ 
 

รูปท่ี 3.4 แผนผงัแผนกตอ้นรับ 
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3.5 ตําแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 

 
 

รูปท่ี 3.5 นกัศึกษาปฏิบติังาน 

 

ช่ือ-นามสกุล  นางสาวชญานนัทน์  วเิชียรศาสตร์ 

รหัสประจําตัวนักศึกษา  5804500138 

ตําแหน่งงานทีไ่ด้รับมอบหมายคือ แผนกตอ้นรับ (ติดต่อดูแลและใหบ้ริการเชคอินเชคเอาทก์บั

ลูกคา้) 

ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย  

•รับเชคอินลูกคา้ 

•บริการลูกคา้เช่น ยกกระเป๋า เปิดโปรเจคเตอร์   

•ติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ 

 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน  

           วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562  
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3.7 ข้ันตอนและวธีิการดําเนินงาน     

3.7.1 กาํหนดหวัขอ้โครงงานท่ีน่าสนใจเพื่อไปเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา     

3.7.2 รวบรวมเน้ือหาของโครงงานท่ีจะทาํนั้นอยา่งละเอียดเพื่อไปปรึกษาอาจารยแ์ละ

พนกังาน 

ท่ีปรึกษา   

3.7.3 รวบรวมคาํศพัทแ์ละบทสนทนาภาษาองักฤษท่ีจะใชใ้นแผนกพนกังานตอ้นรับ  

3.7.4 นาํคาํศพัทแ์ละบทสนทนาท่ีไดม้ารวบรวม และจดัเรียงตามตวัอกัษรและหา

ความหมายของแต่ละคาํ   

3.7.5 นาํคาํศพัทแ์ละบทสนทนาต่าง ๆ มาจดัเรียงในรูปแบบตาราง  

3.7.6 นาํขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีรวบรวมไวน้ั้นส่งใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งและ

แกไ้ขเม่ือพบวา่มีขอ้ผดิพลาด  

 3.7.7 จดัเรียงรูปเล่มของโครงงานนั้นให้อยา่งสมบูรณ์และพร้อมนาํเสนอ  

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้  

3.8.1 ฮาร์ดแวร์ 

•Notebook 

•โทรศพัท ์

•เคร่ืองคิดเลข 

•เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

•เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

3.8.2 ซอฟแวร์ 

•Cloud beds 

•Gmail 

 

 

 
 



 

บทที ่4 

ผลการปฏบัิติงานตามโครงงาน 

 

จากการท่ีผูจ้ดัทาํไดป้ฏิบติังานในส่วนของแผนกพนกังานตอ้นรับของเดอะโคคูนโฮสเทล 

ผูจ้ดัทาํจึงไดจ้ดัทาํโครงงานเร่ือง “ขั้นตอนการปฏิบติังานในแผนกพนกังานตอ้นรับ” โดยโครงงาน

น้ีแบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

 4.1 ขั้นตอนของการทาํงานในแผนกตอ้นรับ 

 4.2 คาํศพัทท่ี์พบและใชใ้นแผนกตอ้นรับ 

 4.3 บทสนทนาภาษาองักฤษท่ีใชใ้นแผนกตอ้นรับ  

  4.3.1 บทสนทนาเม่ือลูกคา้ตอ้งการเชคอิน 

  4.3.2 บทสนทนาเม่ือลูกคา้ตอ้งการเชคเอาท ์

  4.3.3 บทสนทนาเม่ือลูกคา้ตอ้งการความช่วยเหลือ (ขอผา้เช็ดตวั) 

  4.3.4 บทสนทนาเม่ือลูกคา้ตอ้งการความช่วยเหลือ (เรียกแทก็ซ่ี) 

     4.3.5 บทสนทนาเม่ือลูกคา้ตอ้งการความช่วยเหลือ (เร่ืองหอ้งพกั) 

4.3.6 บทสนทนาเม่ือลูกคา้ตอ้งการความช่วยเหลือ (ร้านซกัแหง้) 

   4.3.7 บทสนทนาเม่ือลูกคา้ตอ้งการความช่วยเหลือ (การจองหอ้งพกั) 
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4.1 ข้ันตอนของการทาํงานในแผนกต้อนรับ 

4.1.1) การเขา้โปรแกรม Cloud Beds 

เม่ือลูกค้ามาถึง พนักงานต้องสอบถามข้อมูลการจองของลูกค้าว่า ได้จองผ่าน

ระบบ OTA (Online Travel Agent) หรือเป็นลูกคา้ท่ี walk-in เขา้มาไม่มีการจองล่วงหน้า 

โดยทาํการเปิดโปรแกรม Cloud Beds เพื่อทาํการดูขอ้มูลจากการจองหรือทาํการจองข้ึนมา

ใหม่ในกรณีท่ีไม่ไดท้าํการจองผา่น OTA มา (รายละเอยีดในภาคผนวกเอกสารทีเ่กีย่วข้อง) 

 

 

 
รูปท่ี 4.1 หนา้ปฎิทินของระบบ Cloud Beds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

4.1.2) การตรวจสอบหอ้ง หมายเลขเตียง และสถานะการจองของลูกคา้ 

  ทราบข้อมูลการจองของลูกค้าแล้ว ให้เข้าไปตรวจสอบช่ือในโปรแกรม Cloud 

Beds เพื่อทราบหอ้งและหมายเลขเตียงนอนของลูกคา้ (รายละเอยีดในภาคผนวกเอกสารทีเ่กีย่วข้อง) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2 หอ้งและหมายเลขเตียงของลูกคา้รวมถึงสถานะการจองของลูกคา้ 

 

1. หอ้งพกัและหมายเลขเตียง 

2. ช่ือแขกท่ีเขา้พกัท่ีเช็คเอาทไ์ปแลว้ 

3. ช่ือแขกท่ีเขา้มาพกัและยงัพกัอยูท่ี่โฮสเทล 

4. ช่ือแขกท่ีกาํลงัจะเขา้มาเช็คอินในวนันั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 3 

4 
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4.1.3) การตรวจสอบขอ้มูลการจองของลูกคา้ 

  เพื่อตรวจสอบขอ้มูลการจองของลูกคา้ เช่น ช่องทางการชาํระเงินของลูกคา้ ระบบ 

OTA ท่ี ลูกค้าได้เลือกจองเข้ามา หรือความต้องการเพิ่มเติมจากลูกค้า โดยต้องคลิกท่ีคําว่า 

“Reservation Details” 

   การตรวจสอบการชาํระเงินของลูกคา้ว่าได้ทาํการชาํระผ่านบตัรเครดิตหรือตอ้ง

ชาํระเงินสด ณ โฮสเทล ตอ้งทาํการคลิกเขา้ไปท่ี “Reservation details” เพื่อตรวจสอบขอ้มูล ซ่ึงเป็น

ขั้นตอนท่ีสําคญัมาก เน่ืองจากวา่ถา้ลูกคา้ยงัไม่ไดช้าํระเงินมา พนกังานจะตอ้งเก็บเงินสดจากลูกคา้

ก่อนอนุญาตใหลู้กคา้ไดเ้ขา้พกั (รายละเอยีดในภาคผนวกเอกสารทีเ่กีย่วข้อง) 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.3 การเขา้เช็คขอ้มูลการจองต่าง ๆ ของลูกคา้ 
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4.1.4 ) การตรวจสอบการชาํระเงินของลูกคา้ 

   จากภาพดังกล่าวลูกค้าได้ชําระเงินผ่านบัตรเครดิตมาแล้ว โดยให้เช็คคําว่า 

“Channel Collect Booking” ซ่ึงหมายถึง ระบบ  OTA ไดรั้บชาํระเงินผา่นบตัรเครดิตจากลูกคา้แลว้ 

(รายละเอยีดในภาคผนวกเอกสารทีเ่กีย่วข้อง) 

 

 
รูปท่ี 4.4 การชาํระเงินผา่นบตัรเครดิต 

 

4.1.5 ) ขอ้มูลของลูกคา้ท่ียงัไม่ชาํระเงินผา่นบตัรเครดิต (ตอ้งชาํระเงินสด) 

   จากภาพดงักล่าวลูกคา้ยงัไม่ไดช้าํระเงินผ่านบตัรเครดิต โดยให้เช็คคาํว่า “Hotel 

Collect Booking” ซ่ึ งหมายถึง ได้จองผ่านระบบ  OTA แต่ต้องมาชําระเงินสด ณ  โฮส เท ล  

(รายละเอยีดในภาคผนวกเอกสารทีเ่กีย่วข้อง) 

รูปท่ี 4.5 การชาํระเงินสด ณ โฮสเทล 
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4.1.6 ) การปร้ินทใ์บการจองเพื่อปิดกะในแต่ะวนั 

   นอกจากการเช็คขอ้มูลต่างๆในระบบแล้ว ยงัต้องปร้ินท์ใบการจองเพื่อทาํการ

บนัทึกขอ้มูลเพื่อการปิดกะในแต่ละวนั โดยจะทาํการปร้ินทแ์ละเขียนขอ้มูลลงไปวา่ลูกคา้ไดจ้องมา

ผ่าน OTA ระบบใด และจ่ายเป็นบตัรเครดิตหรือเงินสด จากนั้นเม่ือลูกคา้ได้ทาํการเขา้มาเช็คอิน 

พนักงานจะตอ้งทาํการฉีกบริเวณส่วนบนเพื่อแยกเก็บไวปิ้ดกะ และให้ส่วนท่ีเป็นกฎของโฮสเท

ลดา้นล่างกบัลูกคา้ (รายละเอยีดในภาคผนวกเอกสารทีเ่กีย่วข้อง) 

 
 

รูปท่ี 4.6 ใบการจองโดยระบบ Booking.com และไดช้าํระเงินผา่นบตัรเครดิตมาแลว้ 

 

 
 

รูปท่ี 4.7 ใบการจองโดยระบบ Agoda และไดช้าํระดว้ยเงินสด ณ โฮสเทล 
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4.2 คําศัพท์ทีพ่บและใช้ในแผนกต้อนรับ 

ตารางท่ี4.1 แสดงคาํศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร A 

-A- 

VOCABULARY MEANING 

ACCOMMODATION ส่ิงอาํนวยความสะดวก 

ADDRESS ท่ีอยู ่

ACCIDENT อุบติัเหตุ 

AMOUNT รวม 

ANY จาํนวนหน่ึง ไม่จาํกดั 

ADVISE แจง้ใหท้ราบ 

AREA พื้นท่ี บริเวณ 

AIR-CONDITIONER เคร่ืองปรับอากาศ 

ALARM สัญญาณ 

ASHTRAY ท่ีเข่ียบุหร่ี 

ALLOW อนุญาต 

AVALIABLE วา่ง มีอยู ่

ATMOSPHERE บรรยากาศ 

ARRIVAL การมาถึง 

ADAPTOR อุปกรณ์ต่อเช่ือมปลกัไฟ 
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ตารางท่ี4.2 แสดงคาํศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร B 

-B- 

VOCABULARY MEANING 

BALANCE จาํนวนเหลือ  

BUNK BED เตียงสองชั้น 

BAGGAGE กระเป๋าเดินทาง 

BETWEEN ระหวา่ง 

BEYOND นอกจาก ขอ้จาํกดั 

BELONG เป็นของ เป็นส่วนหน่ึงของ 

BUY ซ้ือ 

BOOKING การจอง 

 

ตารางท่ี4.3 แสดงคาํศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร C 

-C- 

VOCABULARY MEANING 

CALLING การโทร 

CARD บตัร 

CUSTOMER 

CLIENT 

ลูกคา้ 

CHECK-IN ลงทะเบียนเพื่อเขา้พกั 

CHECK-OUT เม่ือส้ินสุดการพกั แจง้ออก 

CHANGE เงินทอน 

COOKING การทาํอาหาร 

CHARGE คิดเงิน 

COMMON AREA พื้นท่ีส่วนกลาง 

CONFIRM ยนืยนั 

CONSIDER พิจารณา 
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ตารางท่ี4.4 แสดงคาํศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร D 

-D- 

VOCABULARY MEANING 

DUE ค่าธรรมเนียม 

DAMAGE ความเสียหาย 

DEPOSIT เงินมดัจาํ 

DEPEND อาศยั พึ่งพา 

DORM หอ้งพกั 

 

ตารางท่ี4.5 แสดงคาํศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร E 

-E- 

VOCABULARY MEANING 

EXTEND ขยายหรือเพิ่ม 

ELEVATOR ลิฟท ์

E-BANKING ธุ รก รรม ก ารชําระ เงิน  โอ น เงิ น  ผ่ าน ท าง

อินเทอร์เน็ต 

EXPLAIN อธิบาย 

 

ตารางท่ี4.6 แสดงคาํศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร F 

-F- 

VOCABULARY MEANING 

FACILITY ส่ิงอาํนวยความสะดวก 

FRONT OFFICE แผนกตอ้นรับส่วนหนา้ 

FAMILY ROOM หอ้งพกัแบบครอบครัว 

FEE ค่าธรรมเนียม 

FEATURE ลกัษณะเฉพาะ 
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ตารางท่ี4.7 แสดงคาํศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร G 

-G- 

VOCABULARY MEANING 

GUEST แขก,ลูกคา้ 

GAMES เกม 

GUIDE ผูน้าํท่องเท่ียว 

GLASS แกว้นํ้า 

 

ตารางท่ี4.8 แสดงคาํศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร H 

-H- 

VOCABULARY MEANING 

HANG OUT ออกไปเท่ียว 

HALF PRICE คร่ึงหน่ึงของราคา 

HOUSEKEEPING แม่บา้น คนดูแลทาํความสะอาดโรงแรม 

 

ตารางท่ี4.9 แสดงคาํศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร I 

-I- 

VOCABULARY MEANING 

INCONVENIENCE ความไม่สะดวกสบาย 

INCOME รายได ้

IDENTITY ลกัษณะ 

INVOICE ใบเสร็จ 

IMPRESSION ความประทบัใจ 

 

ตารางท่ี4.10 แสดงคาํศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร K 

-K- 

VOCABULARY MEANING 

KITCHENETTE ครัวขนาดเล็ก 

KEY กุญแจ 

KEYCARD คีการ์ด 
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ตารางท่ี4.11 แสดงคาํศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร L 

-L- 

VOCABULARY MEANING 

LAUNDRY ร้านซกัแหง้ 

LINEN ผา้ปูท่ีนอนและปลอกหมอน 

LOCKER ตูเ้ก็บของ 

LIST รายช่ือ 

 

ตารางท่ี4.12 แสดงคาํศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร M 

-M- 

VOCABULARY MEANING 

MAID แม่บา้น คนดูแลทาํความสะอาดโรงแรม 

MARKETING การตลาด 

 

ตารางท่ี4.13 แสดงคาํศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร N 

-N- 

VOCABULARY MEANING 

NIGHT MARKET ตลาดนดักลางคืน 

NECESSITY ความจาํเป็น 

NEGOTIABLE เจรจากนัได ้

NIGHT SHIFT กะกลางคืน 

NO-SHOW  แขกท่ีจองท่ีพกัไวแ้ต่ไม่ไดม้า 

 

ตารางท่ี4.14 แสดงคาํศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร O 

-O- 

VOCABULARY MEANING 

OCCUPANCY การอาศยัอยู ่

OPERATION การดาํเนินงาน 

OPTION ตวัเลือก 
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ตารางท่ี4.15 แสดงคาํศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร P 

-P- 

VOCABULARY MEANING 

PARKING PASS บตัรจอดรถ 

PROJECTOR โปรเจคเตอร์ 

PARDON ขอประทานโทษ 

 

ตารางท่ี4.16 แสดงคาํศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร R 

-R- 

VOCABULARY MEANING 

REQUESTED แจง้ความประสงค ์

RESERVATION  การจองล่วงหนา้ 

RECEPTIONIST  พนกังานตอ้นรับ 

ROOM RATE อตัราค่าหอ้ง 

ROOFTOP ดาดฟ้า 

 

ตารางท่ี4.17 แสดงคาํศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร S 

-S- 

VOCABULARY MEANING 

SERVICE บริการ 

SIGN เซ็น 

SUITCASE กระเป๋าเดินทาง 

SAFETY ความปลอดภยั 
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ตารางท่ี4.18 แสดงคาํศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร T 

-T- 

VOCABULARY MEANING 

TAX ภาษี 

TOWELS ผา้เช็ดตวั 

TAXI SERVICE การบริการแทก็ซ่ี 

TEAMWORK การทาํงานเป็นทีม 

 

ตารางท่ี4.19 แสดงคาํศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร V 

-V- 

VOCABULARY MEANING 

VACANCY หอ้งวา่ง 

VALET บริการนาํรถไปจอด 

VENDING MACHINE ตูย้อดเหรียญ 

 

ตารางท่ี4.20 แสดงคาํศพัทภ์าษาองักฤษตวัอกัษร W 

-W- 

VOCABULARY MEANING 

WARDROBE ตูเ้ก็บเส้ือผา้ 

WITHDRAW MONEY ถอนเงิน 

WASTEBASKET  ตะกร้าใส่ขยะ 

WHITEBOARD กระดานไวทบ์อร์ท 
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4.3 บทสนทนาทีใ่ช้ในแผนกต้อนรับ  

4.3.1 บทสนทนาเม่ือลูกคา้ตอ้งการเชคอิน 

ตารางท่ี 4.21 บทสนทนาเม่ือลูกคา้ตอ้งการเชคอิน 

ENGLISH THAI 

STAFF: Hello, Are you checking in? 

GUEST: Yes I am. Do you have an available 

bed?  

STAFF: Of course so how long are you going 

to stay here? 

GUEST: I’m going to stay for 2 nights so how 

much is the room price? 

STAFF: It is 300 per night. 

GUEST: Okay. 

STAFF: May I have your passport please? 

GUEST: Of course. 

STAFF: Thank you. 

 

พนกังาน: สวสัดีค่ะ คุณมาเชคอินใช่ไหมคะ 

ลูกคา้: ใช่ค่ะ ไม่ทราบวา่มีเตียงวา่งรึเปล่าคะ 

พนกังาน: มีค่ะ คุณลูกคา้ตอ้งการพกัก่ีวนัคะ 

ลูกคา้: ฉนัตอ้งการพกัสัก2คืนค่ะ ไม่ทราบวา่

ราคาหอ้งเท่าไรคะ 

พนกังาน: 300บาทต่อ1คืนค่ะ  

ลูกคา้: ตกลงค่ะ  

พนกังาน: ขอหนงัสือเดินทางของคุณไดไ้หมคะ 

ลูกคา้: แน่นอนค่ะ 

พนกังาน: ขอบคุณนะคะ 

 

4.3.2 บทสนทนาเม่ือลูกคา้ตอ้งการเชคเอาท ์

ตารางท่ี4.22 บทสนทนาเม่ือลูกคา้ตอ้งการเชคเอาท ์

ENGLISH THAI 

STAFF: Are you checking out? 

GUEST: Yes please 

STAFF: Okay. Can I have your keycard? 

GUEST: here you go. 

STAFF: Okay. Thank you for staying with us 

and have a good day. 

GUEST: Thank you so much. 

 

พนกังาน: คุณตอ้งการเชคเอาทใ์ช่ไหมคะ 

ลูกคา้: ใช่ค่ะ 

พนกังาน:: โอเคค่ะ ดิฉนัขอคีการ์ดห้องดว้ยนะ

คะ 

ลูกคา้: น่ีค่ะ 

พนกังาน: ขอบคุณค่ะ ท่ีพกัท่ีโฮสเทลของเรานะ

คะ ขอใหว้นัน้ีเป็นวนัท่ีดีนะคะ 

ลูกคา้: ขอบคุณมากๆนะคะ 
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  4.3.3 บทสนทนาเม่ือลูกคา้ตอ้งการความช่วยเหลือ (ขอผา้เช็ดตวั) 

ตารางท่ี 4.23 บทสนทนาเม่ือลูกคา้ตอ้งการความช่วยเหลือ (ขอผา้เช็ดตวั) 

ENGLISH THAI 

STAFF: May I help you? 

GUEST: I want a towel please. 

STAFF: Just a moment. I will bring it for you. 

GUEST: Okay. Thanks. 

 

พนกังาน: มีอะไรใหช่้วยไหมคะ 

ลูกคา้: ฉนัอยากไดผ้า้เช็ดตวัน่ะค่ะ 

พนกังาน: ไดค้่ะ รอสักครู่นะคะ เด๋ียวดิฉนัหยบิ

ใหน้ะคะ 

ลูกคา้: ยนิดีค่ะ ขอบคุณมากนะคะ 

 

4.3.4 บทสนทนาเม่ือลูกคา้ตอ้งการความช่วยเหลือ (เรียกแทก็ซ่ี) 

ตารางท่ี 4.24 บทสนทนาเม่ือลูกคา้ตอ้งการความช่วยเหลือ (เรียกแทก็ซ่ี) 

ENGLISH THAI 

GUEST: Excuse me, I want to go to the airport 

but I don’t know how to book GRAB taxi. 

STAFF: Alright, Which airport do you have to 

go? 

GUEST: It’s DONMUENG airport. 

STAFF: Okay, I am going to book the taxi for 

you now. 

GUEST: Okay. Thank you. 

 

ลูกคา้: ขอโทษนะคะ คือฉนัตอ้งการท่ีจะไป

สนามบินแต่ฉนัไม่รู้วา่จะเรียกรถแทก็ซ่ียงัไง 

พนกังาน: ไม่เป็นไรค่ะ คุณตอ้งการไปสนามบิน

ไหนคะ 

ลูกคา้: สนามบินดอนเมืองค่ะ 

พนกังาน: โอเคค่ะ เด๋ียวดิฉนัเรียกแทก็ซ่ีใหคุ้ณ

ตอนน้ีนะคะ 

ลูกคา้: ขอบคุณมากๆนะคะ 
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4.3.5 บทสนทนาเม่ือลูกคา้ตอ้งการความช่วยเหลือ (เร่ืองหอ้งพกั) 

ตารางท่ี 4.25 บทสนทนาเม่ือลูกคา้ตอ้งการความช่วยเหลือ (เร่ืองหอ้งพกั 

ENGLISH THAI 

GUEST : I want to get an upper bed, is that 

possible?  

STAFF : Let me check in the system for you  

GUEST: Ok thanks  

STAFF : I just checked in the system and there 

is no available upper bed for you tonight. I’m 

so sorry for that. 

GUEST : oh that’s fine. Thank you 

 

ลูกคา้: ฉนัตอ้งการนอนเตียงชั้นบนไดรึ้เปล่าคะ 

พนกังาน: สักครู่นะคะ เด๋ียวดิฉนัขอเชคใน

ระบบก่อนนะคะ  

ลูกคา้: โอเคค่ะ ขอบคุณค่ะ 

พนกังาน: ฉนัเชคใหแ้ลว้นะคะ แต่ไม่มีเตียงชั้น

บนท่ีวา่งเลยค่ะสาํหรับคืนน้ีนะคะ 

ลูกคา้: งั้นไม่เป็นไรค่ะ ขอบคุณนะคะ 

 

    4.3.6 บทสนทนาเม่ือลูกคา้ตอ้งการความช่วยเหลือ (ร้านซกัแหง้) 

ตารางท่ี 4.26 บทสนทนาเม่ือลูกคา้ตอ้งการความช่วยเหลือ (ร้านซกัแหง้) 

ENGLISH THAI 

GUEST : Where can I get my laundry done? 

STAFF: There are two choices for you, first 

you can go to the laundry shop at the opposite 

side of the hostel or the other choice you can 

use the washing machine just beside the 

laundry shop and dry the clothes on the rooftop 

of our hostel.  

GUEST : Oh I see, so I would wash them by 

washing machine over there, but how can I iron 

them?  

STAFF : For this you have to go to the laundry 

shop as we don’t have the iron for you. 

GUEST : Ok, thank you. 

 

แขก: ฉนัจะซกัผา้ไดท่ี้ไหน  

พนกังาน: มีสองทางเลือกสาํหรับคุณก่อนอ่ืน

คุณสามารถไปท่ีร้านซกัรีดท่ีฝ่ังตรงขา้มของโฮส

เทลหรืออีกทางเลือกคือ คุณสามารถใชเ้คร่ืองซกั

ผา้ท่ีตั้งอยูข่า้งร้านซกัรีดและตากเส้ือผา้บน

ดาดฟ้าของโฮสเทลของเรา  

แขก: โอ ้เขา้ใจแลว้, ฉนัจะซกัผา้ดว้ยเคร่ืองซกั

ผา้ตรงนั้น แต่ฉนัจะรีดมนัไดอ้ยา่งไร? 

พนกังาน: คุณตอ้งไปท่ีร้านซกัรีดเพราะเราไม่มี

เตารีดใหคุ้ณค่ะ  

แขก: โอเค ขอบคุณ 
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4.3.7 บทสนทนาเม่ือลูกคา้ตอ้งการความช่วยเหลือ (ดา้นท่ีพกั) 

ตารางท่ี  4.27 บทสนทนาเม่ือลูกคา้ตอ้งการความช่วยเหลือ (ดา้นท่ีพกั) 

ENGLISH THAI 

GUEST : I would like to get back my refund, 

because I booked for 3 nights via Agoda, but I 

will stay only 2 nights. Is that possible?  

STAFF : If you book via the OTA, we can’t 

give you back the refund, but you can contact 

Agoda’s call center and ask if you can get back 

the refund. 

GUEST : Ok, thank you. If next time I want to 

call and make a reservation directly with the 

hostel, how much is the price per night? 

STAFF : for the walk-in price is 200 baht per 

night 

GUEST : Ok that’s reasonable price, next time 

I will do that. 

STAFF: Always your welcome. 

 

แขก: ฉนัตอ้งการรับเงินคืนค่ะ เน่ืองจากฉนัจอง 

3 คืนผา่น 

ทางอโกดา้ แต่ฉนัจะพกั 2 คืนเท่านั้น เป็นไปได้

ไหมท่ีจะไดเ้งินคืน? 

พนกังาน: หากคุณจองผา่น OTA เราไม่สามารถ

คืนเงินใหคุ้ณไดค้่ะ แต่คุณสามารถติดต่อ

ศูนยบ์ริการลูกคา้ของอโกดา้และสอบถามวา่คุณ

จะไดรั้บเงินคืนจากทางอโกดา้ไดห้รือไม ้

แขก: โอเค ขอบคุณ หากคร้ังหนา้ฉนัตอ้งการ

โทรและจองโดยตรงกบัโฮสเทล ราคาเท่าไหร่

ต่อคืน?  

พนกังาน: สาํหรับราคาวอลค์อินคือ 200 บาทต่อ

คืนค่ะ 

แขก: โอเค, ราคาสมเหตุสมผล คร้ังต่อไปฉนัจะ

จองผา่นโฮสเทลโดยตรง 

พนกังาน: ยนิดีตอ้นรับคุณเสมอค่ะ 

 

 

 

 

  



 

บทที ่5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 

              5.1.1 สรุปผลโครงงาน  

   หลงัจากท่ีผูจ้ดัทาํไดด้าํเนินโครงงานเสร็จส้ินลงแลว้นั้นผลท่ีไดรั้บคือ บุคลากรใน

องคก์รหรือนกัศึกษาท่ีตอ้งการเขา้มาฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษากบัทางบริษทัเดอะโคคูนโอสเทล 

สามารถนาํขั้นตอนการทาํงานและคาํศพัทบ์ทสนทนามาใชใ้นการทาํงานได ้เพื่อให้เกิดประโยชน์

กบัองค์กรและนักศึกษาให้การทาํงานนั้นมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงตรงตามวตัถุประสงค์ท่ี

ผูจ้ดัทาํไดก้าํหนดไวต้ั้งแต่เร่ิมดาํเนินโครงงานอยา่งครบถว้น 

 

 5.1.2 ข้อจํากดัหรือปัญหาโครงงาน 

  ขั้นตอนการปฏิบติังานแผนกต้อนรับในโฮสเทลจะต้องใช้ภาษาองักฤษในการ

ส่ือสารและตอ้งใชเ้วลาอยา่งมากในการปฏิบติังาน เน่ืองจากตอ้งทาํในระบบโปรแกรมท่ีทางบริษทั

ไดจ้ดัไวใ้ห้และตอ้งบริการลูกคา้ในเวลาเดียวกนั จึงทาํให้การทาํงานนั้นตอ้งมีความรอบคอบและมี

สมาธิในการทาํงานในทุกๆขั้นตอน เม่ือทาํงานก็จะเจอลูกคา้หลายรูปแบบ หลายเช้ือชาติ จึงทาํให้

การดูแลนั้นก็จะแตกต่างกนัออกไป  

 

5.1.3 ข้อเสนอแนะ 

               ในการทาํโครงงานน้ี ควรมีระยะเวลาในการทาํงานมากกวา่น้ี เน่ืองจากผูจ้ดัทาํจะเรียนรู้

งานท่ีไดรั้บมอบหมายจากพนกังานท่ีปรึกษาไดอ้ยา่งเขา้ใจ ตอ้งใชเ้วลาอยา่งพอสมควร เพราะการ

จดัการในระบบและพฒันาการการใช้ภาษาการส่ือสาร  รวมถึงคาํศพัท์บทสนทนาท่ีใช้ในการ

ส่ือสาร ตอ้งใชเ้วลาในการทาํความเขา้ใจและความละเอียดในการจดัทาํ หากมีระยะเวลาในการทาํ

โครงงานท่ีมากข้ึนจะทาํให้สามารถอธิบายรายละเอียดคาํศพัท์และสามารถยกตวัอยา่งในแต่ละคาํ

ให้ละเอียดมากข้ึนเพื่อให้ผูป้ฏิบติังานนั้น สามารถนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ

ไดดี้ยิง่ข้ึน 
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

              5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา   

               จากการท่ีคณะผูจ้ดัทาํโครงงานได้ไปปฏิบติังานท่ี บริษทั เดอะโคคูนโฮสเทล 

ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ผูจ้ดัทาํโครงงานไดเ้รียนรู้การ

ใชชี้วติในการทาํงานจริง เรียนรู้การทาํงานกบัผูอ่ื้น เรียนรู้วฒันธรรมในองคก์ร เรียนรู้มารยาทท่ีตอ้ง

นาํไปใชใ้นองคก์ร ไดฝึ้กบุคลิกภาพในการทาํงาน มีความรับผิดชอบต่องานและหนา้ท่ีของตนเอง 

รวมทั้งไดพ้ฒันาทกัษะทางดา้นภาษา เน่ืองจากการทาํงานนั้น ทั้งหมดลว้นเป็นภาษาองักฤษ ดงันั้น

จากการปฏิบติังานสหกิจคร้ังน้ี ผูจ้ดัทาํโครงงานจึงได้รับประโยชน์อย่างมาก และสามารถนํา

ประสบการณ์ท่ีไดเ้รียนรู้มาต่อยอดในการทาํงานจริงต่อไปในอนาคต   

 

            5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

             เน่ืองจากบริษัทเดอะโคคูนโฮสเทล เป็นองค์กรท่ีดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการ

ให้บริการทางดา้นท่ีพกั ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีตอ้งใชค้าํศพัท์ภาษาองักฤษการกรอกขอ้มูลลูกคา้ลงใน

ระบบให้ลูกคา้ และเอกสารต่างๆรวมถึงคาํศพัทภ์าษาองักฤษในการเลือกใชใ้นการส่ือสารสนทนา 

ทาํให้ในช่วงแรกท่ีไดเ้ขา้ร่วมงานภายในองคก์ร ผูจ้ดัทาํตอ้งใชเ้วลาเรียนรู้ขั้นตอนการกรอกขอ้มูล

ในระบบท่ีบริษทัไดจ้ดัไวใ้ห้ เอกสารและรวมทั้งคาํศพัท์ท่ีใชใ้นการส่ือสาร เพื่อให้สามารถเขา้ใจ

ขั้นตอนการทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

 

            5.2.3 ข้อเสนอแนะ  

              5.2.3.1 ผูท่ี้มาฝึกปฏิบติัสหกิจจาํเป็นต้องมีทักษะการส่ือสารท่ีชัดเจนและรู้จัก

เลือกใชค้าํพดูไดอ้ยา่งเหมาะสม 

   5.2.3.2 ผูท่ี้มาฝึกปฏิบติัสหกิจจาํเป็นต้องมีบุคลิกภาพท่ีดีเพื่อให้การทาํงานนั้น

ไดรั้บความน่าเช่ือถือ รวมถึงตอ้งรู้จกัลาํดบัแบบแผนการทาํงาน เพื่อให้งานนั้นมีประสิทธิภาพมาก

ยิง่ข้ึน 

   5.2.3.3 ควรมีระยะเวลาให้นกัศึกษาไดป้ฏิบติังานสหกิจมากกวา่น้ี เพื่อท่ีจะทาํให้

นกัศึกษาท่ีไปปฏิบติังานสหกิจนั้นไดเ้ขา้ถึงระบบการทาํงานในองคก์รนั้นๆไดอ้ยา่งละเอียดไดอ้ยา่ง

ดีข้ึน 
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ภาคผนวก ก 

ภาพบรรยากาศในการทาํงาน 
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ภาพบรรยากาศในการทาํงาน 
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ภาพบรรยากาศในการทาํงาน 
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ภาคผนวก ข 

เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
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หนา้ปฎิทินของระบบ Cloud Beds 
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หอ้งและหมายเลขเตียงของลูกคา้รวมถึงสถานะการจองของลูกคา้ 
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การเขา้เช็คขอ้มูลการจองต่าง ๆ ของลูกคา้ 
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การชาํระเงินผา่นบตัรเครดิต 
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การชาํระเงินสด ณ โฮสเทล 
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ตัวอย่างเอกสารทีใ่ช้ในการปฏบัิติงาน 
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ตัวอย่างเอกสารทีใ่ช้ในการปฏบัิติงาน 
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ภาคผนวก ค 

บทความวชิาการ 
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ข้ันตอนการให้บริการของพนักงานต้อนรับ 

(Service Processes of the Receptionist) 

นางสาว ชญานนัทน์ วเิชียรศาสตร์ 

สาขาวชิาองักฤษส่ือสารธุรกิจ คณะศิลปะศาสตร์                                                                                              

อาคาร 19 มหาวทิยาลยัสยาม                                                                                                                                                

E-mail : xchayananx@gmail.com 

 

บทคดัย่อ 

เดอะ โคคูน โฮสเทล เป็นโฮสเทลขนาด

เล็กตั้ งอยู่ใจกลางเมือง บนถนนเพชรบุรี จังหวดั

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงดาํเนินธุรกิจดา้นการใหบ้ริการ

ทางดา้นท่ีพกัแก่ลูกคา้ชาวไทยและชาวต่างชาติ โดย

การปฏิบติังานในคร้ังน้ี ผูจ้ดัทาํไดม้าฝึกปฏิบติังาน

สหกิจศึกษาในแผนกพนักงานตอ้นรับ และได้รับ

มอบหมายงานด้านการให้บริการท่ีพกั ให้ข้อมูล

เก่ียวกับท่ีพักกฎระเบียบรวมถึงดูแลความความ

เรียบร้อย ทั้งการพดูคุยกบัลูกคา้ท่ีมาพกั ตอบคาํถาม 

แกไ้ขปัญหาให้กบัลูกคา้ท่ีเขา้มาพกั ซ่ึงปัญหาท่ีพบ

คือ ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจาก

ลูกค้าส่วนใหญ่เ ป็นชาวต่างชาติ จึงทําให้ก าร

ให้บริการนั้ นแตกต่างกันออกไป เพ่ือสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีหลากหลายได ้

จากการปฏิบัติงานในแผนกพนักงาน

ตอ้นรับ ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานและ

การให้บริการลูกคา้ท่ีหลากหลาย ดั้ งนั้น ผูจ้ดัทาํจึง

ได้ทําโครงงานเร่ือง “ขั้นตอนการให้บริการของ

พนกังานตอ้นรับ” โดยโครงงานน้ีจะแบ่งออกเป็น 3 

ส่วนได้แก่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงาน

ตอนรับ การให้บริการของแผนกพนักงานตอ้นรับ 

และคาํศพัท์บทสนทนาท่ีใชแ้ผนกพนกังานตอ้นรับ 

ผูจ้ดัทาํหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ โครงงานน้ี จะเป็น 

 

ประโยชน์กับผู ้ท่ีสนใจและนักศึกษาท่ีจะออก

ปฏิบติังานสหกิจศึกษาในรุ่นต่อๆไป ท่ี เดอะ โคคูน 

โฮสเทล  

 

Abstract 

As a small hostel located in the heart of 

the city, The Cocoon Hostel is on Phetchaburi Road, 

Bangkok. The hostel has operated its 

accommodation business for both Thai and foreign 

customers. By attending the internship under the 

cooperative education course, The trainee had 

worked in the Reception Department, The assigned 

duties were to provide accommodation services, 

accommodation information, regulations and 

supervise the orderliness, as well as having a 

conversation with the hostel’s guests, answering 

questions, and finding the solutions. The problem 

found was that different customers have different 

needs. Most of customers at The Cocoon Hostel are 

foreigners. Because of customers' various demands, 

it is necessary to serve customers with different 

needs in the different ways. 

Since the trainee had worked in the 

Reception Department by serving customers with 
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different demands, the trainee decided to do the 

project entitled “Service Processes of the 

Receptionist". This project is divided into 3 parts, 

namely; working process, receptionist service 

standard and vocabulary- conversation in the 

reception desk. Lastly, the author greatly hopes that 

this project would be beneficial for those who 

interested in and students who will attend the 

cooperative education in the next generation at The 

Cocoon Hostel. 

 

วตัถุประสงค์   

1. เพ่ือศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานและ

การใหบ้ริการของแผนกพนกังานตอ้นรับ 

2.  เ พ่ือศึกษาคําศัพท์และบทสนทนา

ภาษาองักฤษท่ีตอ้งใชใ้นแผนกพนกังานตอ้นรับ 

3. เพ่ือเป็นประโยชน์ให้กบันักศึกษาท่ีจะ

ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษารุ่นต่อๆไปท่ีจะฝึก

ปฏิบติังานในแผนกพนกังานตอ้นรับ  

 

ขอบเขต 

โครงงานน้ีประกอบไปดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

  1 .  ขั้ น ต อ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ ก า ร

ใหบ้ริการของแผนกพนกังานตอ้นรับ 

2. ค ําศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข้องกับ

แผนกพนกังานตอ้นรับ 

  3. บทสนทนาภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบั

แผนกพนกังานตอ้นรับ 

                 

 

              

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ   

   1. ได้รู้การปฏิบัติงานและการให้บริการ

ของแผนกพนกังานตอ้นรับ 

  2 .  ไ ด้ รู้ ค ํ า ศั พ ท์ แ ล ะ บ ท ส น ท น า

ภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนกพนกังานตอ้นรับ 

  3. ให้การปฏิบัติงานของนักศึกษาท่ีจะ

อ อ ก ป ฏิ บัติ ง าน สหกิจ ศึก ษา รุ่นต่ อๆ  ท่ี จ ะ ฝึก

ปฏิบัติงานในแผนกพนักงานต้อนรับ ทํางานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

ขั้นตอนและวธีิการดาํเนินงาน  

  1. กาํหนดหัวขอ้โครงงานท่ีน่าสนใจเพ่ือ

ไปเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา     

  2. รวบรวมเน้ือหาของโครงงานท่ีจะทาํ

นั้นอยา่งละเอียดเพ่ือไปปรึกษาอาจารยแ์ละพนกังาน 

ท่ีปรึกษา   

  3. ร ว บ ร ว ม คํา ศัพ ท์ แ ล ะ บ ท ส น ท น า

ภาษาองักฤษท่ีจะใชใ้นแผนกพนกังานตอ้นรับ  

  4. นําคําศัพท์และบทสนทนาท่ีได้มา

ร ว บ ร ว ม  แ ล ะ จัด เ รี ย ง ต า ม ตัว อัก ษ ร แ ล ะ ห า

ความหมายของแต่ละคาํ   

  5. นําคําศัพท์และบทสนทนาต่างๆ มา

จดัเรียงในรูปแบบตาราง  

  6. นําขอ้มูลต่างๆท่ีรวบรวมไวน้ั้นส่งให้

อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งและแกไ้ข

เม่ือพบวา่มีขอ้ผิดพลาด  

  7. จดัเรียงรูปเล่มของโครงงานนั้นใหอ้ยา่ง

สมบูรณ์และพร้อมนาํเสนอ  
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อุปกรณ์และเคร่ืองมอืทีใ่ช้ 

1. ฮาร์ดแวร์ 

-Notebook 

-โทรศพัท ์

-เคร่ืองคิดเลข 

-เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

-เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 2.  ซอฟตแ์วร์ 

- Cloud Beds 

               

รายละเอยีดของโครงงาน 

  จากการท่ีผู ้จัดทําได้ปฏิบัติงานในส่วน

ของแผนกพนกังานตอ้นรับของเดอะโคคูนโฮสเทล 

ผู ้จัดทําจึงได้จัดทําโครงงานเร่ือง “ขั้ นตอนการ

ปฏิบติังานในแผนกพนกังานตอ้นรับ” โดยโครงงาน

น้ีแบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

  1 .  ขั้ นตอนของการทํางานในแผน ก

ตอ้นรับ 

2. คาํศพัทท่ี์พบและใชใ้นแผนกตอ้นรับ 

3. บทสนทนาภาษาองักฤษท่ีใชใ้นแผนก

ตอ้นรับ  

 1.ขั้นตอนของการทาํงานในแผนกตอ้นรับ 

 เม่ือลูกค้ามาถึง พนักงานต้องสอบถาม

ขอ้มูลการจองของลูกคา้วา่ ไดจ้องผ่านระบบ OTA 

(Online Travel Agent) หรือเป็นลูกคา้ท่ี walk-in เขา้

มาไม่มีการจองล่วงหน้า โดยทาํการเปิดโปรแกรม 

Cloud Beds เพ่ือทาํการดูขอ้มูลจากการจองหรือทาํ

การจองข้ึนมาใหม่ในกรณีท่ีไม่ไดท้าํการจองผ่าน 

OTA มา 

 

 

  2.คาํศพัทท่ี์พบและใชใ้นแผนกตอ้นรับ 

 

VOCABULARY MEANING 

ACCOMMODATION ส่ิ ง อํ า น ว ย ค ว า ม

สะดวก 

ADDRESS ท่ีอยู ่

ACCIDENT อุบติัเหตุ 

AMOUNT รวม 

ANY จํ า น ว น ห น่ึ ง  ไ ม่

จาํกดั 

ADVISE แจง้ใหท้ราบ 

AREA พ้ืนท่ี บริเวณ 

AIR-CONDITIONER เคร่ืองปรับอากาศ 

ALARM สญัญาณ 

ASHTRAY ท่ีเข่ียบุหร่ี 

ALLOW อนุญาต 

AVALIABLE วา่ง มีอยู ่

ATMOSPHERE บรรยากาศ 

ARRIVAL การมาถึง 

ADAPTOR อุ ป ก ร ณ์ ต่ อ เ ช่ื อ ม

ปลกัไฟ 
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 3.บทสนทนาภาษาองักฤษท่ีใชใ้นแผนก

ตอ้นรับ บทสนทนาเม่ือลูกคา้ตอ้งการเชคอิน 

ENGLISH THAI 

STAFF: Hello, Are 

you checking in? 

GUEST: Yes I am. Do 

you have an available 

bed?  

STAFF: Of course so 

how long are you 

going to stay here? 

GUEST: I’m going to 

stay for 2 nights so 

how much is the room 

price? 

STAFF: It is 300 per 

night. 

GUEST: Okay. 

STAFF: May I have 

your passport please? 

GUEST: Of course. 

STAFF: Thank you. 

 

พนกังาน: สวสัดีค่ะ 

คุณมาเชคอินใช่ไหม

คะ 

ลูกคา้: ใช่ค่ะ ไม่ทราบ

วา่มีเตียงวา่งรึเปล่าคะ 

พนกังาน: มีค่ะ คุณ

ลูกคา้ตอ้งการพกัก่ีวนั

คะ 

ลูกคา้: ฉนัตอ้งการพกั

สกั2คืนคะ่ ไม่ทราบวา่

ราคาหอ้งเท่าไรคะ 

พนกังาน: 300บาทต่อ

1คืนค่ะ  

ลูกคา้: ตกลงค่ะ  

พนกังาน: ขอหนงัสือ

เดินทางของคุณได้

ไหมคะ 

ลูกคา้: แน่นอนค่ะ 

พนกังาน: ขอบคุณนะ

คะ 

 

สรุปผลโครงงาน                                                      

 หลงัจากท่ีผูจ้ดัทาํไดด้าํเนินโครงงานเสร็จ

ส้ินลงแลว้นั้นผลท่ีไดรั้บคือ บุคลากรในองคก์รหรือ

นกัศึกษาท่ีตอ้งการเขา้มาฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษา

กับทางบริษัทเดอะโคคูนโอสเทล สามารถนํา

ขั้นตอนการทาํงานและคาํศพัท์บทสนทนามาใชใ้น

การทาํงานได ้เพ่ือให้เกิดประโยชน์กบัองค์กรและ

นกัศึกษาใหก้ารทาํงานนั้นมีประสิทธิภาพไดดี้ยิง่ข้ึน 

ซ่ึงตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีผู ้จัดทําได้กําหนดไว้

ตั้งแต่เร่ิมดาํเนินโครงงานอยา่งครบถว้น 

 

ประโยชน์จากการปฏิบัตงิาน 

จ า ก ก า ร ท่ี ผู ้ จั ด ทํ า โ ค ร ง ง า น ไ ด้ ไ ป

ปฏิบติังานท่ี บริษทั เดอะโคคูนโฮสเทล ตั้งแต่วนัท่ี 

14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 

2562 ผูจ้ดัทาํโครงงานไดเ้รียนรู้การใช้ชีวิตในการ

ทํางานจริง เรียนรู้การปรับตัวเขา้กับผูอ่ื้น เรียนรู้

วฒันธรรมในองคก์ร เรียนรู้มารยาทท่ีตอ้งนาํไปใช้

ในองค์กร ได้ฝึกบุคลิกภาพในการทาํงาน มีความ

รับผิดชอบต่องานและหนา้ท่ีของตนเอง รวมทั้งได้

พัฒนาทักษะทางด้านภาษา เน่ืองจากการจัดทํา

เอกสารทั้งหมดนั้นเป็นภาษาองักฤษ ดงันั้นจากการ

ปฏิบัติงานสหกิจคร้ังน้ี คณะผูจ้ ัดทําโครงงานจึง

ไ ด้ รั บ ป ร ะ โ ย ช น์ อ ย่ า ง ม า ก  แ ล ะ ส า ม า ร ถ นํา

ประสบการณ์ท่ีได้เรียนรู้มาต่อยอดในการทาํงาน

จริงต่อไปในอนาคต 

 

กติตกิรรมประกาศ 

  การท่ีคณะผู ้จัดทําได้มาปฏิบัติงานใน

โครงการสหกิจศึกษา บริษทั เดอะโคคูน โอสเทล 

(The Cocoon Hostel) ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ 

2562 ถึงวนัท่ี 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 ทําให้

ผู ้จัดทําได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆท่ีมี

คุณค่ามากมายสําหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบับน้ี

สําเร็จลงไดด้้วยดีจากความร่วมมือและสนับสนุน

จากหลายฝ่าย ดงัน้ี 

1. คุณทินภพ แช่มเมืองปัก  

(เจา้ของสถานประกอบการ) 

2. คุณจกัรภทัร ดอกแยม้ (ผูจ้ดัการ) 
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3. คุณปาณิศา โชติช่ืน (พนกังานท่ีปรึกษา) 

4. คุณชญานนัทน์ วเิชียรศาสตร์  

(พนกังานแผนกตอ้นรับ)  

5. อาจารยอ์ติเวทย ์ตั้งอมรสุขสนัต ์ 

(อาจารยท่ี์ปรึกษา) 

และบุคคลท่านอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีได้

ใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือในการจดัทาํรายงาน คณะ

ผูจ้ดัทาํขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ี

ไดมี้ส่วนร่วมในการใหข้อ้มูลและเป็นท่ีปรึกษาใน

การทาํรายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนให้

การดูแลและใหค้วามเขา้ใจกบัชีวติของการทาํงาน

จริงซ่ึงคณะผูจ้ดัทาํขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้

ณ ท่ีน้ีดว้ย 

 

เอกสารอ้างองิ 

ความหมายของโฮสเทล   

https://www.strawberryhostels.com/%E0

%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%AA

%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%

A5%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B

8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E

0%B9%84%E0%B8%A3/ 

ความหมายของการปฏิบติังาน 

http://www.archeeptech.com/?p=499 

ความหมายของการใหบ้ริการ 

https://www.im2market.com/2016/05/07/

3250 

ความหมายของคาํศพัท ์

http://kruoiysmarteng.blogspot.com/2016

/08/blog-post_88.html 

 

ความหมายการส่ือสาร 

http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chap

ter1-1.html 

ความหมายของลูกคา้ 

http://marketingthai.blogspot.com/2012/

05/customers.html 

 

 

 

 

 

https://www.strawberryhostels.com/%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
https://www.strawberryhostels.com/%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
https://www.strawberryhostels.com/%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
https://www.strawberryhostels.com/%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
https://www.strawberryhostels.com/%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
https://www.strawberryhostels.com/%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
https://www.strawberryhostels.com/%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
https://www.strawberryhostels.com/%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
https://www.strawberryhostels.com/%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
https://www.strawberryhostels.com/%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
https://www.strawberryhostels.com/%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
https://www.strawberryhostels.com/%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
http://www.archeeptech.com/?p=499
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