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คํานํา 

 

          ตํารา “การจัดการฝายหองพัก” นี้ เขียนข้ึนโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือใชประกอบการเรียนการ

สอนรายวิชาท่ีเก่ียวกับ การจัดการฝายหองพัก สําหรบันักศึกษาสาขาการจัดการการโรงแรม และการ

จัดการการทองเท่ียว โดยแบงเนื้อหาในการเรียนการสอนไว 9 หัวขอเรื่อง มุงเนนใหผูเรียนมีความรู

ความสามารถในการเขาสูอุตสาหกรรมการบริการ โดยเนนท่ีงานโรงแรมเปนหลัก อาทิ การทํางาน

ของแผนกแมบาน การทําความสะอาดหองพัก การรับสํารองหองพัก การรับเช็คอิน การรับเช็คเอาท 

และการใหบริการตางๆ แกแขกท่ีมาใชบรกิารในโรงแรม 

 ขอมูลในการเขียนตําราเลมนี้นอกจากจะมาจากการอานหนังสือแลวยังไดมาจาก

ประสบการณจริงท่ีผูเขียนไดทํางานในโรงแรมหาดาวเปนเวลาประมาณ 2 ป ในตําแหนงผูจัดการ

แผนกสํารองหองพัก (Reservation Manager) และรักษาการณผูจัดการรอบงาน (Duty Manager) 

จึงหวังเปนอยางยิ่งวาผูเรียนจะสามารถนําความรูนี้ไปใชไดจริงในการทํางาน  

 ทายสุดนี้ ขอขอบพระคุณ บิดา มารดาและครอบครัว ผูซ่ึงคอยเปนกําลังใจและสนับสนุน 

ตลอดจนครูอาจารย ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนในการเขียนผลงานทางวิชาการนี้ 

รวมถึงขอขอบใจผูเรียนทุกคนท่ีมีขอเสนอแนะ ซ่ึงหลายคําแนะนํากอใหเกิดกําลังใจในการพัฒนาการ

เขียนใหดียิ่งข้ึนไป ขอขอบคุณทุกทานในความอนุเคราะหนั้น ณ โอกาสนี้ดวย 

 

                                             ปริชญา อุดมผล 

                พฤษภาคม 2559   
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บทท่ี 1 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโรงแรม 

 

 การใหบริการท่ีสําคัญของโรงแรมประกอบดวย การใหบริการดานหองพัก และการใหบริการ

ดานอาหารเครื่องด่ืมแกแขกผูเขาพักเปนสําคัญ สวนดานการดําเนินงานโรงแรมจะประกอบไปดวย

ฝายและแผนกตางๆ มากกวาสองดานท่ีกลาวไปนั้น เพ่ือใหบริการแกแขกท่ีเขามาใชบริการไดอยาง

ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพ่ือสรางความพึงพอใจใหแกแขกหรือผูเขาพักมากท่ีสุด โครงสรางของ

โรงแรมจะแตกตางกันไปตามขนาดของแตละแหง ซ่ึงหมายถึงโรงแรมท่ีมีขนาดใหญจะมีความซับซอน

ของโครงสรางการบริหารงานและสิ่งอํานวยความสะดวกซับซอนมากกวาโรงแรมท่ีมีขนาดเล็ก 

ฝายและแผนกตางๆ ตามโครงสรางโรงแรมขนาดใหญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1 แผนกตางๆ ตามโครงสรางโรงแรมขนาดใหญ 

ฝ่าย
บริหาร 

ฝ่ายห้องพกั
RD 

FOO HK 

FB 

SM 
HR 

AC 



 
2 RD 

โครงสรางโรงแรมขนาดใหญ สามารถแบงออกไดดังนี้ 

1. ฝายบริหาร (Executive Office)  

         ฝายนี้จะประกอบไปดวย ผูบริหารระดับสูงของโรงแรม ซ่ึงอาจเปนบุคคล หรือ

กลุมบุคคลก็ได นโยบายการทํางานท้ังหมดของโรงแรมจะถูกกําหนดมาจากฝายบริหารนี้ 

ทุกแผนกภายในโรงแรมจะข้ึนตรงกับฝายบริหาร โดยเฉพาะแผนกเล็กๆ ท่ีไมไดข้ึนตรง

กับฝายใดๆ ไดแก  

 1.1  แผนกสปา (Spa) เนื่องจากเปนแผนกขนาดเล็กท่ีมีการทํางานแตตางจากแผนกอ่ืนๆ 

 1.2  แผนกฟตเนส (Fitness) สระวายน้ํา เปนสวนอิสระท่ีในบางโรงแรมอาจจัดใหอยู

ภายใตการบริหารงานของผูจัดการแผนกสปา 

1.3 แผนกดูแลพ้ืนท่ีเชาภายในโรงแรม(Renting) เปนอีกสวนอิสระท่ีมีรายไดคอนขางมาก 

เนื่องจากการเชาพ้ืนท่ีของบุคคลภายนอกท่ีเขามาดําเนินงานภายในโรงแรมท้ังหมด

จะข้ึนอยูกับแผนกนี้ ในบางโรงแรมอาจใหแผนกนี้อยูภายใตการกํากับดูแลของแผนก

บัญชี 

2.   ฝายหองพัก (Room Division)  

จะประกอบไปดวยแผนกตอนรบัสวนหนาและแผนกแมบาน ซ่ึงทําหนาท่ีเก่ียวกับ

การจัดการหองพักท้ังหมด ซ่ึงจะแบงการทํางานไดดังตอไปนี้ 

2.1 แผนกตอนรับสวนหนา (Front Office) ทําหนาท่ีในการรับสํารองหองพัก ใหบริการ

หองพักแขก ลงทะเบียนการเขาพักใหแขก (Check In) อํานวยความสะดวกและ

ติดตอแผนกตางๆ เพ่ือใหบริการตามท่ีแขกรองขอในขณะท่ีแขกเขาพัก ใหบริการ

คาใชจายดานหองพัก ตลอดจนรับคืนหองพักจากแขก (Check Out) แผนกบริการ

สวนหนาประกอบดวย 
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2.1.1 บริการสวนหนาบาน ( Front of the House) เปนสวนท่ีจะไดพบปะ พูดคุย

หรือใหบริการแขกโดยตรงแบบตัวตอตัว เชน การใหบริการยก เคลื่อนยาย

กระเปา ใหบริการขอมูลขาวสาร ใหบริการแลกเงิน เปนตน 

2.1.2 บริการสวนหลังบาน (Back of the House) เปนสวนท่ีจะคอยใหบริการแขก

อยูภายหลังสํานักงานเทานั้น อาจมีโอกาสเพียงไดรับโทรศัพทจากแขก ติดตอ

ประสานงาน หรือดําเนินการอ่ืนๆ เพ่ือใหการเขาพักและการใชบริการของ

แขกเปนไปอยางราบรื่นเทานั้น โอกาสในการพบปะกับแขกโดยตรงมีนอย 

เชน การใหบริการรับสํารองหองพักหรือสวนอ่ืนๆ ภายในโรงแรม หรือการ

ใหบริการโทรศัพท 

2.2 แผนกแมบาน (Housekeeping) ทําหนาท่ีในการดูแล ทําความสะอาดพ้ืนท่ีท้ังหมด

ในโรงแรม รวมไปถึงการทําความสะอาดผาทุกชิ้นจากทุกแผนก การท้ิงขยะ การจัด

แตงดอกไม การดูแลชุดทํางานพนักงาน แผนกแมบานประกอบไปดวย  

2.2.1 สํานักงานแมบาน (Housekeeping Office) ทําหนาท่ีติดตอประสานงาน

ระหวางแผนกแมบานและแผนกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และเปนตัวกลางระหวาง

การติดตอสื่อสารภายในของแผนกแมบานเองดวย ตลอดจนดูแลสต็อกมินิ

บาร (Minibar) ในหองพักแขก สต็อกของในหองเก็บของหองแมบาน (Store) 

รวมไปถึงการดูแลในสวนของ ของหายไดคืนดวย (Lost & Found) 

2.2.2 สวนหองพัก (Floor) ดูแลทําความสะอาดในสวนของหองพักโรงแรมท้ังหมด  

2.2.3 สวนพ้ืนท่ีสาธารณะ (Public Area) ทําหนาท่ีดูแลความสะอาดเรียบรอยของ

พ้ืนท่ีสาธารณะ รวมไปถึงเก็บและท้ิงขยะ จากทุกสวนของโรงแรม  
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2.2.4 สวนซักรีด (Laundry) ทําหนาท่ี ใหบริการซักรีดผาภายในโรงแรมท้ังหมด 

ต้ังแต ปลอกหมอน ผาปูท่ีนอน ผาเช็ดตัว รวมไปถึงดูแลชุดเครื่องแบบ 

พนักงาน และเสื้อผาท่ีแขกสงซักรีดดวย 

2.2.5 สวนดอกไม (Flower) ทําหนาท่ีดูแลการจัดตกแตงดอกไมเพ่ือใชในการตางๆ 

ของโรงแรมท้ังหมด อาจรวมไปถึงการดูแลตนไมและดอกไมจริงท่ีปลูกไวใน

พ้ืนท่ีของโรงแรมท้ังหมดดวย 

3. ฝายอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) ทําหนาท่ีใหบรกิารในสวนของอาหาร

และเครื่องดื่ม การประชุมสัมมนาและการจัดเลี้ยงท้ังหมด โดยมีแผนกภายในดังตอไปนี้ 

3.1  แผนกครัว (Kitchen) ทําหนาท่ีในการสั่งวัตถุดิบท่ีจะตองใชในการประกอบอาหาร 

เก็บสต็อกวัตถุดิบ เตรียมอาหาร ประกอบอาหาร คิดรายการอาหาร รวมถึง

ควบคุมตนทุนท่ีเก่ียวกับอาหารท้ังหมด ท้ังในการประกอบอาหารปกติของโรงแรม 

และการประกอบอาหารเพ่ืองานจัดเลี้ยง ประชุม สัมมนา ดวย ครัวในโรงแรมจะ

แบงออกไดเปนหลายสวน เชน ครัวหลัก(Main Kitchen) ครัวรอน ครัวเย็น ครัว

ขนมอบ(Bakery) ครัวพนักงาน(Staff Kitchen) เปนตน 

3.2 แผนกบารและเครื่องดื่ม (Bar and Beverage) ใหบริการและดูแลในสวนท่ีเก่ียวกับ

เครื่องด่ืมท้ังหมด ท้ังท่ีล็อบบี้ (Lobby) คาราโอเกะ ผับหรือบาร ฟตเนส สระวาย

น้ํา ท้ังหมดในโรงแรม  

3.3  แผนกภัตตาคารและรานอาหาร (Restaurant) ใหบริการต้ังแตการเสิรฟอาหาร 

การบริการแขกท่ีโตะอาหาร การเก็บโตะ ทําความสะอาด การเก็บเงินแขก ในราน

อาคาร ภัตตาคารในโรงแรมรวมไปถึงการใหบริหารอาหารบนหองพัก 

3.4 แผนกลางทําความสะอาด (Steward) เปนแผนกท่ีจะทําความสะอาดเก่ียวกับ

อุปกรณเครื่องใชทุกอยางในโรงแรม เชน จาน ชาม ชอน หมอ กระทะ แกว ฯลฯ 
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ท้ังท่ีใชในครัว ใชกับพนักงาน หรือท่ีใชในการใหบริการแขก รวมไปถึงการเก็บ

รักษาและดูแลสต็อกอุปกรณท้ังหมดนี้ดวย 

4.   ฝายขายและสงเสริมการตลาด (Sales and Marketing)  ทําหนาท่ีในการหาลูกคาเขา

มาใชบริการในสวนตางๆ ของโรงแรม ไมวาจะเปน การขายหองประชุมเพ่ือการ

ประชุมสัมมนา การขายหองจัดเลี้ยงเพ่ืองานจัดเลี้ยงประเภทตางๆ  การสงเสริมใหแขก

เขามาใชบริการภัตตาคาร รานอาหารและสวนตางๆของโรงแรม การรับจองหองพักของ

ลูกคาท่ีมาเปนหมูคณะ หรือเปนกลุม ท่ีใชหองต้ังแต 10 หองข้ึนไป จัดทํา แผนพับ 

สิ่งพิมพท่ีตองใชภายในโรงแรมรวมไปถึงการทําหนาท่ีเปนเจาหนาท่ีประชาสัมพันธของ

โรงแรม 

5.   ฝายทรัพยากรมนุษย (Human Resource) ทําหนาท่ีในการ  จัดหา  คัดเลือกพนักงาน  

ทําสัญญาจางงาน   ปฐมนิเทศพนักงานใหม  จัดฝกอบรมใหแกพนักงานในแผนกตางๆ 

ตามความเหมาะสมและจากการรองขอจากหัวหนางาน  การดูแลสวัสดิการ  สิทธิ

ประโยชน  งานแรงงานสัมพันธ  ใหแกพนักงานเพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับท้ัง

พนักงานและผูบริการ ฝายทรัพยากรมนุษย มีแผนกภายในดังนี้ 

5.1  แผนกจางงานและสวัสดิการ (Recruitment and Welfare)  มีหนาท่ีรักษาให

พนักงานทําตามกฎ ระเบียบโรงแรม รวมถึงใหคําปรึกษา และดูแลเรื่องสัญญาจาง

พนกังานท้ังหมด 

5.2 แผนกฝกอบรม (Training) จะดูแลการฝกอบรมท้ังหมดของโรงแรม ท้ังภายนอก

และภายใน  การวางแผนการฝกอบรมเปนรายเดือน  รายป และรายแผนก การ

คํานวณคาใชจายท่ีจะตองใชในการฝกอบรม  การจัดหาและเชิญวิทยากร การสรุป

คาใชจายและสงรายงานใหผูบริหาร 
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5.3  แผนกรักษาความปลอดภัย (Security) ท้ังความปลอดภัยภายในของโรงแรมเพ่ือ

พนักงานและความปลอดภัยสําหรับบุคคลภายนอกหรือแขกท่ีมาใชบริการในสวน

ตางๆ ของโรงแรมดวย 

5.4  แผนกชางและซอมบํารุง (Maintenance) จะมีหนาท่ีซอมแซมไฟฟา ประปา 

โทรศัพท สายเคเบิ้ล และดูแลรักษา เฟอรนิเจอร วัสดุอุปกรณตางๆ ของโรงแรมให

อยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 

หมายเหตุ หลายโรงแรมอาจแยกแผนกรักษาความปลอดภัยและแผนกชางซอม

บํารุงออกจากฝายทรัพยากรมนุษย ข้ึนอยูกับนโยบายในการบรหิารงาน 

6.   ฝายบัญชี (Accounting) ทําหนาท่ีเก่ียวกับธุรกรรมการรับและการจายท่ีเก่ียวกับเงิน

ท้ังหมด ไมวาจะเปน การติดตามทวงหนี้ การวางบิล การออกใบลูกหนี้ การจาย

เงินเดือน การจัดซ้ือ การชําระหนี้ การคํานวณและจายภาษี ตลอดจนการจัดทํารายงาน

บัญชี กําไรขาดทุน และงบดุลเสนอผูบริหาร ท้ังแบบเปนรายวัน รายเดือน และรายป 

ตลอดจนดูแลรายได และคาใชจายของทุกแผนกภายในโรงแรม แผนกท่ีอยูภายในฝาย

บัญชี การเงิน ประกอบไปดวย 

6.1  แผนกบัญชี มีหนาท่ีทําบัญชีรายรับ คาใชจาย วางบิลลูกหนี้  

6.2  แผนกการเงิน มีหนาท่ีรับ จายเงินจากแผนกตางๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงแรม 

6.3  แผนกจัดซ้ือ มีหนาท่ีสํารวจตลาด จัดหา สั่งซ้ือ จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณตางๆ ตามใบสั่ง

ซ้ือท่ีแตละแผนกสั่งซ้ือและสงมอบเม่ือซ้ือมาแลว หรือเก็บสต็อกเพ่ือรอการเบิกจาย

ในกรณีท่ีเปนยังไมไดมีการสั่งซ้ือแตเปนสิ่งจําเปนท่ีตองมีไวสํารอง 
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ประเภทแขกท่ีพักในโรงแรม 

1.  แขกท่ัวไป (FIT: Free/Fully Individual Traveler) หมายถึง แขกท่ีมาเขาพักดวยตัวเอง

เปนการสวนตัว ไมไดมีการจองผานบริษัทท่ีทํางาน หรือ บริษัททัวรใดๆ สวนใหญมัก

เปนแขกท่ีมาเขาพักระหวางการเดินทาง หรือการทองเท่ียวสวนตัวหรือสวนครอบครัว 

ราคาคาหองของแขกสวนใหญจะเปนราคาปกติของโรงแรม 

2.   แขกกรุปทัวร (Group Tour Guest) หมายถึง แขกท่ีเขามาพักเปนกลุม หรือหมูคณะ 

สวนใหญจะเปนการเขาพักมากกวา 10 หองข้ึนไปและจะมีการจองเขาพักลวงหนาผาน

ทางฝายขายและสงเสริมการตลาดของโรงแรม ซ่ึงในการเขาพักมักเปนการเขาพักผอน

นอนหลับระหวางการเดินทางหรือทองเท่ียวเทานั้น ไมคอยไดใชบริการสวนอ่ืนๆ ของ

โรงแรม ราคาคาหองของแขกสวนใหญจะถูกกวาราคาขายปกติของโรงแรมเนื่องจากมี

การใชจํานวนหองพักคอนขางมาก  

3.   แขกท่ีมารวมอบรม สัมมนา ประชุม (Meeting Seminar and Conference Group) 

หมายถึง แขกท่ีมาเขาพักเปนกลุม โดยใชบริการของโรงแรม ท้ังในสวนของหองพัก 

หองอาหาร หองประชุมสัมมนา และอาจมีการจัดงานเลี้ยงไปดวยในคราวเดียวกัน ราคา

หองของแขกสวนใหญจะถูกรวมเขากับราคาการใชหองประชุมสัมมนาหรือม้ืออาหารม้ือ

หนึ่ง ราคาหองประเภทนี้จะคอนขางถูกกวาแขกประเภทอ่ืนเนื่องจากโรงแรมจะเฉลี่ยผล

กําไรในแผนกอ่ืนเขามารวมกับราคาหองพักดวย 

4.  แขกท่ีไมไดจองหองพักไวลวงหนา (WI: Walk in Guest) หมายถึง แขกท่ีมาถามหา

หองพักโดยตรงกับโรงแรม แลวติดตอขอเขาพักเลยโดยไมไดมีการจองลวงหนา ราคา

หองของแขกสวนใหญจะสูงกวาราคาของแขกท่ีจองหองพักไวลวงหนากอน โดยเฉพาะ

ถาอัตราการเขาพักของแขก (Occupancy) ในวันนั้นมีอัตราสูง จํานวนหองพักท่ีจะขาย

ไดมีเหลือนอย ทําใหราคาคาหองของแขกท่ีไมไดจองไวลวงหนาสูงตามไปดวย แต

อยางไรก็ตามราคาคาหองของแขกประเภทนี้จะไมเกินราคาเต็ม (Flat Rate) ของราคา
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ขายตามมาตรฐานโรงแรม  โดยโรงแรมจะใชหลักการคิดราคาหองพักของแขกประเภท

นี้เหมือนการจําหนายตั๋วเครื่องบิน คือ ยิ่งหองพักเหลือนอย ราคาหองยิ่งสูง 

5.   แขกท่ีเปนเจาหนาท่ีสายการบิน (Airline Guest) หมายถึง เจาหนาท่ีสายการบินบริษัท

ตางๆ ท่ีไดมีการติดตอทําสัญญาโดยตรงจากบริษัทสายการบิน เพ่ือใหพนักงานสายการ

บินมาเขาพักในระหวางการบินระหวางจังหวัด หรือในระหวางการปฏิบัติหนาท่ี ราคา

หองของแขกประเภทนี้จะมีราคาถูกมากเปนพิเศษ เนื่องจากโรงแรมตองการใหสายการ

บินนั้นๆ สงพนักงานมาเขาพักกับโรงแรมและทําสัญญาเปนรายป เนื่องจากสวนใหญ 

แขกประเภทนี้จะเขามาใชหองพักแนนอนตามเท่ียวบิน และการใชหองพักก็มีจํานวน

เทาๆ กันทุกวันตลอดท้ังป ทําใหแขกประเภทนี้มักไดสิทธิพิเศษเพ่ิมเติมมากกวาแขก

ประเภทอ่ืน เชน มีรถรับสง มีสวนลดในการใชบริการสวนตางๆ ของโรงแรม เปนตน  

6.   แขกท่ีพักอยูในโรงแรมเปนระยะเวลานาน (Long Stay Guest) หมายถึง แขกท่ีพักอยู

กับโรงแรมต้ังแต 1 เดือนข้ึนไปติดตอกัน ราคาหองของแขกประเภทนี้มักถูกกวาราคา

ปกติของโรงแรม แตราคาจะไมแนนอนข้ึนอยูกับระยะเวลาในการเขาพัก ยิ่งพักนาน

ราคาหองก็จะยิ่งถูกลง และบางโรงแรมอาจเสนอสิทธิพิเศษอ่ืนเพ่ิมเติมใหแขกดวย เชน 

สวนลดในการใชบริการฟตเนส ซาวนา หรือ หองอาหาร เปนตน 

7.   แขกท่ีเปนสมาชิกของโรงแรม (Member Guest) หมายถึง แขกท่ีไดเสียเงินซ้ือบัตรเขา

เปนสมาชิกของโรงแรม เพ่ือจะไดรับสิทธิพิเศษอ่ืนๆ ดวยนอกจากหองพัก เชน ไดรับ

เคกฟรีในวันคลายวันเกิน สวนลดคาอาหาร และบริการอ่ืนๆ ภายในโรงแรม สวนใหญ

โรงแรมท่ีเปดขายบัตรสมาชิกนี้มักเปนโรงแรมท่ีเครือหลายแหงในประเทศและอาจ

รวมถึงตางประเทศ เม่ือแขกซ้ือบัตรสมาชิกแลวก็จะสามารถนําบัตรไปใชเปนสวนลดได

ในทุกโรงแรมในเครือนั้น สวนใหญบัตรสมาชิกจะมีอายุ 1 ป 

8.   แขกท่ีเปนนักธุรกิจ (Business Guest) หมายถึง แขกท่ีมาเขาพักกับโรงแรมโดยผานทาง

บริษัทตนสังกัดของแขกเอง ซ่ึงมีจุดประสงคในการมาเขาพักในระหวางการทํางาน หรือ
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การดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยปกติแขกประเภทนี้มักมาจากบริษัทท่ีไดมีการทําสัญญา

ไวกับโรงแรมลวงหนาแลว บริษัทมักเปนผูโทรมาสํารองหองพักไวใหลวงหนากอนแขก

เขาพัก และบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมดของแขกประเภทนี้ ไมวาจะเปน 

คาหองพัก คามินิบาร คาอาหาร 3 ม้ือ คาเลี้ยงรบัรองลกูคา หรือคาซักรีดเสื้อผา 

แตหากแขกมาจากบริษัทท่ียังไมไดทําสัญญาลวงหนากันไวกับโรงแรม แขก

ประเภทนี้มักชําระคาใชจายท้ังหมดเองและขอใบกํากับภาษีใหออกในชื่อตัวเอง และใน

นามบริษัท เพ่ือนําไปเบิกคาใชจายนั้นๆ กับบริษัทตนสังกัดในภายหลัง ราคาคาหองของ

แขกประเภทนี้มักถูกกวาราคาคาหองปกติเล็กนอย ราคาคาหองของแขกประเภทนี้จะ

มากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับจํานวนการมาใชหองพักตามท่ีบริษัททําสัญญาไวกับโรงแรม 

9.  แขกท่ีมาใชบริการอ่ืนๆ ของโรงแรมโดยท่ีไมไดคางคืนหรือเปดหองพัก (Visitor) หมายถึง 

แขกท่ีเขามารับประทานอาหารในหองอาหาร แขกท่ีมาใชบริการนวดท่ีสปา แขกท่ีมาใช

สระวายน้ํา หรือฟตเนส รวมไปถึงแขกท่ีมาใชบริการคาราโอเกะ หรือนั่งด่ืมเครื่องด่ืมท่ี

บาร หรือล็อบบี้ของโรงแรม นั่นเอง 

10. แขกพิเศษ หรอืแขกVIP (Very Important Person) ประเภทแขกจากดานบนท่ีกลาวมา 

สามารถเปนแขกพิเศษของโรงแรมไดท้ังหมด ขอดีของแขกพิเศษคือ พนักงานและ

โรงแรมจะใหความสําคัญในการใหบริการกอนแขกท่ัวไปและจะดูแลอยางดีเปนพิเศษ 

แตจะพิเศษมากเพียงใด ข้ึนอยูกับความระดับความพิเศษนั้น ซ่ึงสามารถจําแนกได ดังนี้ 

10.1 กษัตริย เชื้อพระวงศ พระญาติ ตามลําดับข้ัน 

10.2 เอกอัครราชทูต คณะทูตจากตางประเทศ 

10.3 นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะผูบรหิารประเทศ 

10.4 ขาราชการระดับกระทรวง ขาราชการทหาร ตํารวจ ยศนายพลข้ึนไป 

10.5 ผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสมา ดารา นักรอง ตัวแทนปวงชน 

10.6 แขกท่ีมาพักเปนประจํา หรือแขกท่ีพักอยูกับโรงแรมเปนเวลานาน 
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นอกเหนือจากการจัดประเภทแขกพิเศษตามดานบนแลว โรงแรมยังให

ความสําคัญกับประเภทหองพักท่ีแขกจะเขาพักดวย นั่นหมายถึง แมแขกท่ีเขามาพักจะ

เปนบุคคลธรรมดาท่ัวไป แตการท่ีแขกเขาพักในหองพิเศษของโรงแรม เชน หอง

ประเภทหองชุด (Suite) ข้ึนไป แขกทานนั้นก็จะไดจัดลําดับข้ันใหเปนแขกพิเศษเชนกัน  

การแบงลําดับความเปนแขกพิเศษของโรงแรม แบงออกไดเปน 3 ระดับ คือ  

1. แขกพิเศษท่ีสุด(VVVIP= Very Very Very Important Person) คือ กษัตริย 

เชื้อพระวงศ พระญาติ เอกอัครราชทูต คณะทูตจากตางประเทศ  

2. แขกพิเศษมาก(VVIP=Very Very Important Person) คือ นายกรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรี คณะผูบริหารประเทศ ขาราชการระดับกระทรวง ขาราชการ

ทหาร ตํารวจ ยศนายพลข้ึนไป  

3. แขกพิเศษ(VIP=Very Important Person) คือ ผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสมา 

ดารา นักรอง ตัวแทนปวงชน แขกท่ีมาพักเปนประจํา หรือแขกท่ีพักอยูกับ

โรงแรมเปนเวลานาน รวมไปถึงแขกเขาพักในประเภทหองชุดข้ึนไปดวย 

การจัดเตรียมหองใหแขกพิเศษจะแตกตางจากหองแขกธรรมดา คือ ภายใน

หองพักจะมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากกวา เชน เครื่องทํากาแฟ ตะกราผลไม แจกัน

ดอกไม และบัตรขอบคุณพรอมคําอวยพร เปนตน 

 

ภาพที 1.2 ผลไมและบัตรอวยพรในหองพักสําหรับแขกพิเศษ 

ท่ีมา http://www.matetreyes.com/2012/10/our-birthday-staycation-at-bellevue.html 
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ภาพที 1.3 ผลไมในหองพักสําหรับแขกพิเศษ 

ท่ีมา http://training.myghs.com/reward 

 

 

ภาพที 1.4 ดอกไมในหองพักสําหรับแขกพิเศษ 

ท่ีมา http://www.petalsnbuds.ca/commercial-services/ 
 

ประเภทหองพักในธุรกิจโรงแรม 

แบงออกไดเปน 2 ลักษณะใหญๆ คือ แบงตามลักษณะเตียงและแบงตามลักษณะหองพัก  

1.  แบงตามลักษณะเตียงหรือจํานวนผูเขาพัก ไดแก  

1.1  หองพักสําหรับหนึ่งคนหรือหองพักเตียงเด่ียว (Single Room) เปนหองพักท่ีมีเตียง

เดียวหรือเปนหองพักท่ีมีสองเตียงแตมีแขกพักเพียงคนเดียว ถาเปนหองพักท่ีมี

อาหารเชารวมอยูดวยราคาของหองพักประเภทนี้มักถูกกวาราคาหองพักประเภท

เดียวกันแตมีแขกเขาพักสองคน เนื่องจากโรงแรมจะคิดคาอาหารเชาของแขกเพียง

คนเดียว 
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1.2  หองพักสําหรับสองคน (Double Room หรือ Twin Room) เปนหองท่ีแขกเขาพัก

สองคนเหมือนกัน ตางกันท่ีขนาดและจํานวนเตียง คือ Double Room จะเปนเตียง

ใหญหนึ่งเตียงสําหรับใหแขกนอนดวยกัน สวน Twin Room จะเปนเตียงเล็กแยก

จากกันสองเตียงสําหรับแขกท่ีตองการนอนในหองเดียวกันแตไมตองการรวมเตียงกัน 

ไมวาจะเปนหองพักท่ีมีอาหารเชารวมอยูดวยหรือไมก็ตาม ราคาของหองพักประเภท

นี้ท้ังสองหองจะมีราคาเทากัน เนื่องจากจํานวนแขกเทากัน 

 

 

ภาพท่ี 1.5 ตัวอยาง Double Room 

ท่ีมา tripadvisor.co.uk/ 

 

 

ภาพท่ี 1.6 ตัวอยาง Twin Room 

 ท่ีมา  hishamhotel.com.jo/?gallery-item=restaurant-food 
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1.3  หองพักสําหรับสามคน (Triple Room) จะเปนกรณีท่ีแขกตองการพักสามคนในหอง

เดียวกัน ภายในหองจะมีเตียงเล็กแยกจากกันสามเตียง หรืออาจเปนเตียงใหญหนึ่ง

เตียงและเตียงเล็กหนึ่งเตียง หรือเปนเตียงใหญหนึ่งเตียงและเตียงเสริมอีกหนึ่งเตียงก็

ได ลักษณะเตียงในหองจะข้ึนอยูกับความตองการของแขก และความสามารถในการ

จัดหาใหของแตละโรงแรมซ่ึงอาจไมเหมือนกัน ราคาของหองพักประเภทนี้มักสูงกวา

ราคาหองพักท่ีมีแขกเขาพักสองคน ไมวาจะรวมอาหารเชาหรือไมก็ตาม 
 

 

ภาพท่ี 1.7 ตัวอยาง Triple Room แบบ 3 เตียง 

ท่ีมา  maldronhotelgalway.com/accommodation/triple-room/ 

 

 

ภาพท่ี 1.8 ตัวอยาง Triple Room แบบ 2 เตียง 

ท่ีมา www.wrightingtonhotel.co.uk/accommodation/standard-triple-room/ 
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1.4  หองพักสําหรับสี่คน (Double-Double) หองพักประเภทนี้จะมีเนื้อท่ีของหองกวาง

กวาปกติ โดยจะมีเตียงใหญสองเตียงอยูในหอง ซ่ึงอาจวางติดกันหรือแยกจากกันก็

ได ซ่ึงสามารถทําใหแขกเขาพักไดสี่คน ราคาของหองพักประเภทนี้มักสูงกวาราคา

หองพักท่ีมีแขกเขาพักสามคน ไมวาจะรวมอาหารเชาหรือไมก็ตาม 

 

ภาพท่ี 1.9 ตัวอยางหอง Double-Double 

ท่ีมา http://seaworldresort.com.au/rooms/rooms/premium-room.aspx 

 

2.  แบงตามลักษณะหอง การตกแตง ขนาดและสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก  

2.1  หองมาตรฐาน (Standard Room) โดยมากเปนหองท่ีมีราคาถูกท่ีสุดในโรงแรม มี

ขนาดมาตรฐาน มีสิ่งอํานวยความสะดวกแคเพียงพอแกการเขานอนพักเทานั้น 

2.2  หองธรรมดา (Superior Room) อาจเปนหองท่ีมีขนาดเทากับหองมาตรฐาน หรือ

ใหญกวาเล็กนอย มีสิ่งอํานวยความสะดวกและมีการตกแตง มีเครื่องใชมากกวาและ

ดีกวาหองมาตรฐาน ทําใหราคาคาหองสูงกวาราคาหองมาตรฐาน 

2.3  หองพิเศษ (Deluxe Room) เปนหองพักท่ีมีอัตราคาหองคอนขางแพง เนื่องจากมี

การตกแตงและมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากกวาหองธรรมดา เชน มีชุดรับแขกเล็กๆ 

ในหอง มีของประดับตกแตงท่ีสวยงามหรูหราและมีระดับมากกวา ทําใหราคาคาหอง

สูงกวาราคาหองธรรมดา 
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2.4  หองชุดขนาดเล็กหรือขนาดกลาง (Mini Suite, Petite Suite หรือ Junior Suite) มี

ลักษณะเหมือนหองพักพิเศษแตจะมีขนาดใหญกวา มีหองรับแขก มีหองนั่งเลนแยก

ตางหากจากหองนอนและมีพ้ืนท่ีใชสอยมากกวาหองพิเศษ มักจะใชเตียงควีน หรือ 

คิงไซส ซ่ึงการตกแตงและราคาคาหองจะสูงกวาหองพิเศษ 

2.5  หองชุดขนาดใหญ (Suite) จะมีหองตางๆ มากข้ึนและมีขนาดหองใหญกวาหองชุด

ขนาดเล็กและขนาดกลาง อาจมีหองนอนและหองน้ํามากกวาหนึ่งหอง มีหองนั่งเลน 

หองทํางาน บารเครื่องด่ืมสวนตัว หรืออางอาบน้ําวน จะมีการตกแตงหองอยาง

หรูหรา โดยมากแขกท่ีเขาพักจะเปนแขกท่ีมาเปนครอบครัว โดยมากเปนเตียงคิงไซส 

 

              

          ภาพท่ี 1.10 ตัวอยาง Suite Room 

              ท่ีมา langhamhotels.com/ 

2.6  หองพักสูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่ (Smoking หรือ Non Smoking Room) แลวแต

ความตองการของแขก โดยจะตางกันตรงท่ีหองสูบบุหรี่จะมีท่ีเข่ียบุหรี่วางไวใน

หองพักสวนหองท่ีไมสูบบุหรี่จะไมมี โรงแรมบางแหงจะแยกหองสูบบุหรี่และหองไม

สูบบุหรี่ใหอยูคนละชั้นกันเพ่ือไมใหมีกลิ่นบุหรี่รบกวนแขกท่ีไมสูบบุหรี่ ในปจจุบัน 

เกือบรอยเปอรเซ็นตของโรงแรมจะไมอนุญาตใหแขกท่ีเขาพักในโรงแรมสูบบุหรี่ภาย 

ในหองพัก โดยไดจัดใหมีพ้ืนท่ีสูบบุหรี่แยกใหแขกออกไปภายนอกตัวอาคารแทน 
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2.7  หองพักติดกัน (Connecting Room) เปนหองพักท่ีมีจํานวนสองหองข้ึนไปติดกัน ซ่ึง

แตละหองจะมีประตูเชื่อมติดกัน ภายในเดินติดตอถึงกันได เหมาะสําหรับแขกท่ีมา

ใชบริการเปนครอบครัว หรือแขกท่ีมีความจําเปนท่ีจะตองเดินพบปะหรือติดตอ 

สื่อสารกันตลอดเวลา ประตูหองพักท่ีอยูตรงกลางระหวางสองหองนั้นจะมีล็อกท้ัง

สองดาน หมายถึงหากหองใดหองหนึ่งไมตองการใหอีกหองเขามาไดก็สามารถล็อก

กุญแจดานในไวได เนื่องจากประตูกลางจะเปดถึงกันไดก็ตอเม่ือไมไดล็อกท้ังสองดาน

เทานั้น 

 

 

ภาพท่ี 1.11 ตัวอยาง Connecting Room 

ท่ีมา  www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g293924-d1951646-i29457850-

Hanoi_Tirant_Hotel-Hanoi.html 

 

2.8  หองพักสําหรับผูพิการ (Disabled rooms) โดยมากจะเปนหองท่ีอยูชั้นไมสูง ใกล

ลิฟต เพ่ือใหสะดวกแกแขกท่ีนั่งรถเข็น หรือแขกท่ีรางกายไมสมบูรณ การตกแตง

ภายในหองจะพิเศษกวาหองปกติ เชน มีราวจับในหองน้ํา ราวจับทางเดิน การติดตั้ง

เฟอรนิเจอรท่ีจะไมมีคมหรือไมอันตราย มีกริ่งใหกดเพ่ือขอความชวยเหลือ เปนตน 
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ภาพท่ี 1.12 ตัวอยาง Disabled Room 

ท่ีมา  hotel-restaurant-llanelli.co.uk/accommodation-rooms 

 

อนึ่งมาตรฐานหองพักของแตละโรงแรมจะแตกตางกัน ดังนั้นชื่อหองแตละโรงแรม

อาจเรียกตากตางกันไปดวย เชน หองมาตรฐานของโรงแรมระดับหาดาว อาจเปนหองพิเศษ

ของโรงแรมขนาดเล็ก เปนตน 

 

ราคาหองพัก 

 

 ราคาหองพักสามารถแบงออกไดเปนหลายราคาข้ึนอยูกับนโยบายของแตละโรงแรม แต
โดยท่ัวไปแลวสามารถแบงได ดังนี้ 

1. ราคาเต็ม (Rack rate) เปนราคามาตรฐานของโรงแรม ท่ีจะนํามาใชเปนราคาตั้งตนการ

คํานวณในการใหสวนลดหรือโปรโมชั่นตางๆ 

2. ราคาคูสัญญา (Corporate rate) เปนราคาท่ีเคยมีการตกลงกันไวกอนวาคูสัญญาจะมา

ใชหองพักไมต่ํากวา 50 คืนตอป เปนอยางนอย จึงจะไดราคาพิเศษ ราคานี้จะสูงหรือต่ํา

เพียงใดข้ึนอยูกับจํานวนการใชหองท่ีคูสัญญาจะเขามาใช เชน บริษัทท่ีเขามาพักปละ 

50 คืน อาจไดราคา 1500 บาท แตบริษัทท่ีมาพักปละ 100 คืน อาจไดราคา 1000 

บาทตอคืนในหองประเภทเดียวกัน เปนตน  
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3. ราคาหองพักท่ีแขกมีงานประชุมสัมมนา (Convention rate) ราคาหองพักแบบนี้จะ

ข้ึนอยูกับวาแขกเขามาใชหองประชุมสัมมนา หรือมีคาอาหารเทาใด ใชหองพักมากนอย

เพียงใดเชนกันข้ึนอยูกับจํานวนหองพักและบริการอ่ืนๆ ท่ีใชวามากนอยเพียงใด ยิ่งใช

มากคาหองพักก็จะยิ่งถูกลง 

4. ราคาผูนําเท่ียวหรือผูท่ีทํางานในอุตสาหกรรมทองเท่ียวหรือบริการ ท่ีนําแขกมาพักกับ

โรงแรม (Industry rate) เปนราคาท่ีจะใหพิเศษแกคนท่ีพาแขกมาเขาพักกับโรงแรม ซ่ึง

ราคาจะพิเศษเพียงใดก็ข้ึนอยูกับประวัติการนําแขกเขามาพักวามากนอยและสมํ่าเสมอ

เพียงใด 

5. ราคาลูกเรือ (Crew rate) เปนราคาพิเศษท่ีโรงแรมใหกับลูกเรือสายการบินท่ีมาเขาพัก

กับโรงแรมในขณะทํางาน ราคานี้บริษัทสายการบินจะตองมีการทําสัญญากับโรงแรมไว

กอนลวงหนาและระยะสัญญาจะอยูระหวาง 1-3 ป แตหากลูกเรือมาพักในนามสวนตัวก็

จะใชราคานี้ไมได 

6. ราคาหองพักท่ีมาเปนกลุม (Group rate) เปนราคาท่ีใหพิเศษสําหรับแขกท่ีมาพักหลาย

หอง โดยปกติจะไดสวนลดก็ตอเม่ือเปนกลุมหองพักต้ังแต 10 หองข้ึนไป จึงจะไดราคา

พิเศษนี้ โรงแรมอาจพิจารณาลดให 10-15% แลวแตจํานวนคืนท่ีเขาพัก 

7. ราคาแบบเบ็ดเสร็จ (Package rate) เปนราคาท่ีโรงแรมจัดโปรโมชั่นรวมคาท่ีพักและ

คาอาหารหรือคาบริการอ่ืนๆ เขาดวยกันเบ็ดเสร็จแลว เพ่ือดึงดูดใหแขกสนใจเขามาใช

บริการ ซ่ึงจะเปนราคาท่ีถูกกวาซ้ือแยกหองพักกับอาหารออกจากกัน 
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ตารางท่ี 1.1 ตารางเปรียบเทียบราคาหองพัก 

Rack 

rate 

Walk in 

rate 

Corporate 

rate 

Convention 

rate 

Industry 

rate 

Crew 

rate 

Group 

rate 

Package 

rate 

100% 80% 70-75% 70% 60% 60% 70-75% 70% 

มีราคา

ท้ังแบบ

รวมและ

ไมรวม

อาหาร

เชา 

ปกติจะ

ขายหอง

พรอม

อาหาร

เชา 

มีท้ังราคา

รวมและไม

รวมอาหาร

เชา 

คิดคาหองพัก

รวมคาหอง

ประชุม

คาอาหารเชา

และ/หรอื

อาหาร

กลางวันเขา

ดวยกัน 

เปนราคา

แบบไม

รวม

คาอาหาร

เชา 

รวม

คาอาหาร

เชาและ

คารถ

รับสง 

ราคา

ข้ึนอยู

กับ

จํานวน

หองท่ี

พักอาจ

รวม

หรอืไม

รวม

อาหาร

เชา 

เปนราคา

ท่ีจะบวก

คาอาหาร

ม้ือ

กลางวัน

หรือม้ือ

เย็นและ

รวมคารถ

รับสง 

 

ประเภทเตียงท่ีใชบริการในโรงแรม 

1. เตียงเดี่ยว (Single Bed) คือ เตียงท่ีนอนไดคนเดียว โดยท่ัวไปมี ขนาด 3.5 ฟุต x 6 ฟุต 

2. เตียงคู (Double Bed) คือเตียงท่ีสามารถนอนไดสองคน  โดยท่ัวไปมีสองขนาดคือ  

2.1  เตียงควีนไซส (Queen Size) ขนาด 5 ฟุต x 6 ฟุต 

2.2  เตียงคิงไซส (King Size) ขนาด 6 ฟุต x 6 ฟุต (บางโรงแรมใช 6x 7 ฟุต) 

3. เตียงพิเศษหรือเตียงเสริม (Extra Bed) มักเปนเตียงท่ีมีขนาดเทากับเตียงเด่ียว แต

สามารถเคลื่อนยายไดงายมากกวาเนื่องจากมีลอและพับเก็บได 
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ภาพท่ี 1.13 ตัวอยาง เตียงเสริม 

ท่ีมา www.alibaba.com/product-detail/all-model-rollaway-folding-hotel-

extra_821359363.html 

 

4. เปลสําหรับเด็ก (Crypt) 

5. เตียงเด็ก (Baby Cot) หรือเตียงนอนเด็กออน ท่ีมีลูกกรง  

 

ภาพท่ี 1.14 ตัวอยาง เตียงเด็ก 

ท่ีมา www.littlewhiz.com/cat-baby-cot.cfm 
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ความรูเบื้องตนการจัดการฝายหองพัก 

ฝายหองพักจะมีการทํางานท่ีมีความเก่ียวของกับหองพักในโรงแรมท้ังหมดซ่ึงจะมีหนาท่ี 

ดังตอไปนี้ 

1. ตรวจสอบจํานวนการสํารองหองพักในแตละวันและเก็บสถิติการเขาพัก การยกเลิกการ

จองและกรณีแขกจองไวแลวไมเขาพัก (No Show) แลวทํารายงานเสนอผูบริหารเปน

รายวัน รายสัปดาห รายเดือนและรายป 

2. ประสานงานระหวางแผนกบริการสวนหนา แผนกแมบานและฝายขาย เพ่ือยืนยันการ

สํารองหองพักท่ีมี ในรายละเอียด เก่ียวกับจํานวนหอง ราคาหอง การมัดจําและความ

ตองการพิเศษอ่ืนๆ ท่ีแขกระบุ รวมไปถึงการเตรียมรถรับสงแขกในกรณีท่ีแขกตองการ 

3. การควบคุมคุณภาพหองพักท้ังเรื่องความสะอาด จํานวนหองตามท่ีแขกจองและความ

ตองการพิเศษ (Special Request) ตางๆ ท่ีลูกคาไดแจงความประสงคไว 

4. ประสานงานระหวางแผนกบริการสวนหนากับฝายอาหารและเครื่องด่ืมทุกวัน ในการ

เตรียมเครื่องดื่มตอนรับ (Welcome Drink) เม่ือแขกมาถึง  

5.  ประสานงานกับแผนกชางและซอมบํารุง ในการตรวจสอบหองพัก อุปกรณตางๆ ภายใน

หองพักใหอยูในสภาพท่ีดีอยูเสมอ เพ่ือเตรียมพรอมในการใหบริการแขก 

6.  ประสานกับแผนกตางๆ เชน รานอาหาร ภัตตาคาร สปา บาร คาราโอเกะ ฟตเนส สระ

วายน้ํา ในกรณีท่ีแขกไปใชบริการแลวแขกแจงความจํานงใหรวมคาใชจายนั้นๆ เขากับคา

หองพัก 

7.  ประสานงานกับฝายบัญชี การเงิน เนื่องจากในแผนกสวนหนาและแผนกแมบาน มีสวนท่ี

จะตองเก็บเงินกับลูกคาและนําสงแผนกบัญชี การเงิน 

8. ทํารายงานสรุป เก็บสถิติ ทํารายงานคาดการณการเขาพักของแขก (Forecast) ในทุกสวน

ท่ีเก่ียวของกับรายได เพ่ือนําเสนอผูบริหารเปนรายเดือน รายสามเดือนและรายป 
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โครงสรางฝายหองพัก 

 

      

  

 

                  

ภาพท่ี 1.15 โครงสรางฝายหองพัก 

แผนกสว่นหน้า/  

Front Office 

บริการสว่นหน้า/ 
Front of the 

House 

บริการสว่นหลงั/ 
Back of the 

House 

แผนกแมบ้่าน/  

Housekeeping    

สาํนกังาน/       

HK Office 

สว่นห้องพกั/ 

Floor 

พืน้ท่ีสาธารณะ/ 

Public Area 

สว่นซกั รีด/ 

Laundry 

ดอกไม้/  Flower 
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ฝายหองพัก มีแผนกภายในดังตอไปนี้  

1. แผนกตอนรับสวนหนา (Front Office) มีหนาท่ีขายหองพัก รับเช็คอิน เช็คเอาท รับคืน

หองพักจากแขก แผนกตอนรับสวนหนาจะประกอบไปดวย พนักงานตอนรับ 

(Receptionist/Cashier) พนักงานรับจองหองพัก (Reservation Officer) พนักงาน

ใหบริการโทรศัพท (Operator) พนักงานใหบริการขอมูล (Concierge) และพนักงาน

ใหบริการยกกระเปาและพนักงานขับรถ (Bellman and Driver) เปนตน 

2. แผนกแมบาน (Housekeeping) มีหนาท่ีทําความสะอาดหองพักหลังแขกเช็คเอาทออก

จากดรงแรมแลว และดูแลอํานวยความสะดวกใหแกแขกในระหวางท่ีแขกเขาพักใน

โรงแรม แผนกแมบานประกอบดวย แมบานทําความสะอาดหองพัก (Room maid 

หรือ Room Attendant) แมบานคลีนเนอร (Cleaner) แมบานสํานักงานแมบาน 

(Housekeeping Officer) พนักงานหองซักรีด (Laundry Officer) และพนักงานหอง

ดอกไม (Florist) เปนตน 
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สรุป 

 โรงแรมจะแบงการบริหารออกเปนหลายสวน เพ่ือใหงายตอการกํากับดูแลและมีบริการหลาย
สวนเพ่ือใหครอบคลุมความตองการของแขก ยิ่งโรงแรมมีขนาดใหญก็จะยิ่งแบงออกเปนหลายแผนก
และฝาย เชน  

1. ฝายบริหาร มีหนาท่ีควบคุมการทํางาน และวางนโยบายของโรงแรม 

2. ฝายหองพัก ดูแล จัดการ ในเรื่องหองพักแขกและการใหบริการแขกในหองพักท้ังหมด 

3. ฝายอาหารและเครื่องดื่ม ดูแล จัดการ ในสวนท่ีเก่ียวของกับอาหารและเครื่องด่ืมท้ังหมดของ
โรงแรม 

4. ฝายขายและสงเสริมการตลาด มีหนาท่ีขายสินคาและบริการของโรงแรม 

5. ฝายทรัพยากรมนุษย มีหนาท่ีดูแลเก่ียวกับพนักงานท้ังหมด ตั้งแตสรรหา จนถึงใหออก 

6. ฝายบัญชีการเงิน มีหนาท่ีดูแลเรื่องเก่ียวกับบัญชีและการเงินท้ังหมดของโรงแรม 

ประเภทของแขกท่ีมาใชบริการ ประเภทหองพักท่ีมีในโรงแรม ประเภทเตียง การตกแตง
หองพัก และราคาหองพักจะแตกตางกันไปแตละโรงแรม ซ่ึงไดยกตัวอยางบางสวนมาแสดงไวแลวใน
บทท่ี 1 นี้  

 ความรูเบื้องตนท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งคือ การแบงการทํางานของฝายท่ีมีสวนเก่ียวของกับแขก
มากท่ีสุดฝายหนึ่ง คือ ฝายหองพัก ซ่ึงโครงสรางของฝายนี้แบงออกได เปน 2 สวนสําคัญคือ แผนก
ตอนรับสวนหนา และแผนกแมบาน ซ่ึงในรายละเอียดนั้นจะไดกลาวถึงในบทตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

25 RD 

แบบฝกหัดทายบทท่ี 1 

1. ใหนักศึกษาอธิบายโครงสรางของโรงแรมขนาดเล็ก มาตามความเขาใจ พรอมเขียนแผนภาพ 

2. ใหนักศึกษาอธิบายโครงสรางของโรงแรมขนาดใหญ มาตามความเขาใจ พรอมเขียนแผนกภาพ 

3. ใหนักศึกษาเขียนอธิบายถึงความเก่ียวพันระหวางแผนกตางๆ ภายในโรงแรมขนาดใหญมาพอ

เขาใจ เปนขอๆ 

4. ใหนกัศึกษาเลือกทํางานในแผนกของโรงแรม 1 แผนก พรอมอธิบายเหตุผล 

5. ใหนักศึกษาคิดเพ่ิมเติม ในหัวขอประเภทของแขกท่ีมาใชบริการในโรงแรมวามีประเภทอ่ืนๆ อีก

หรือไม อยางไร นอกเหนือจากตัวอยางท่ีใหมา 

6. นายก อบต. หรือนายกองคการบริหารสวนตําบล หากเขามาพักในโรงแรม ถือเปนแขกพิเศษ

หรือไม พรอมอธิบายเหตุผล 

7. หากนักศึกษาเปนพนักงานโรงแรม มีหนาท่ีจัดตะกราผลไมและดอกไมใหแขกพิเศษในหองพัก 

นักศึกษาจะเลือกผลไมชนิดใดใหแขกพิเศษระดับสูงท่ีสุด พรอมเหตุผล 

8. หากนักศึกษาไปทัศนศึกษากับเพ่ือนอีก 4 คน รวมท้ังหมดเปน 5 คน ในงบท่ีจํากัด นักศึกษา

จะเลือกเขาพักหองพักประเภทใดในโรงแรมท่ีจะประหยัดท่ีสุด พรอมอธิบายเหตุผล 

9. หากนักศึกษาเปนเจาของบริษัททัวรท่ีพาลูกทัวรมาพักกับโรงแรม A นักศึกษาควรไดราคาเขา

พักก่ีเปอรเซ็นตของราคาเต็มของโรงแรม(ราคาเต็ม 100 เปอรเซ็นต) 

10. ใหนักศึกษาบอกขนาดเตียงนอนท่ีบานท่ีใชอยูทุกวันนี้ วามีขนาดเทาใด และเรียกวาอะไร 

11. ใหนกัศึกษาเลือกตําแหนงงานท่ีอยากทําท่ีสุดจากฝายหองพักหนา 23 มา 1 ตําแหนงแลวให

อธิบายวาทําไมจึงอยากทํางานในตําแหนงนี้ และนักศึกษาคิดวาตําแหนงท่ีเลือกนี้มีหนาท่ีทํา

อะไรบาง 

12. ใหนักศึกษาหาขอมูลเพ่ิมเติมจากเว็บไซต เก่ียวกับระบบการบริหารงานโรงแรมแบบเจาของ

คนเดียวเปรียบเทียบขอดี ขอเสียกับการบริหารงานแบบโรงแรมในเครอื พรอมอภปิราย  

13. ใหนักศึกษายกตัวอยางโรงแรมแบบเจาของคนเดียวและโรงแรมท่ีบริหารงานแบบในเครือท่ีมี

ภายในจังหวัดพรอมอภิปราย 
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14. หากนักศึกษาเปนผูบริหารโรงแรม นักศึกษาคิดวามีอุปกรณอะไรอีกบางท่ีโรงแรมสามารถ

จัดเตรียมใหแขกในหองพักสําหรับผูพิการได นอกเหนือจากราวจับท่ีเห็นในตัวอยางภาพ พรอม

แสดงเหตุผล 
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บทท่ี 2 

แผนกแมบาน 

 

 ตามท่ีไดกลาวไปแลวในบทท่ี 1 วาโครงสรางของฝายหองพักประกอบไปดวย แผนกแมบาน

และแผนกตอนรับสวนหนาเปนหลัก ซ่ึงในบทท่ี 2 นี้จะไดกลาวถึงแผนกแมบานในสวนของโครงสราง 

ตําแหนงงาน การใหบริการแขกในสวนตางๆ เปนสําคัญ สวนแผนกตอนรับสวนหนานั้นจะไดกลาวถึง

ในบทตอไป  

โครงสรางแผนกแมบาน 

 

 

 

 ภาพท่ี 2.1 โครงสรางแผนกแมบาน 
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แผนกแมบานแบงการทํางานออกได ดังนี้ 

1. สํานักงานแมบาน (Housekeeping Office) พนักงานแมบานในสํานักงานแมบานมีหนาท่ี

ติดตอประสานงานระหวางแผนกแมบานและแผนกอ่ืนๆ เปนตัวกลางระหวางการติดตอ 

สื่อสารภายในของแผนกแมบานเองและดูแลสต็อกของในหองเก็บของของแผนก รวมไปถึง

การดูแลในสวนของแผนกของหายไดคืน พนักงานท่ีทํางานในสํานักงานแมบานมีชื่อ

ตําแหนงวา  แมบานสํานักงาน (Housekeeper)  

2. สวนหองพัก (Floor) แมบานในสวนนี้มีหนาท่ีดูแลทําความสะอาดของหองพักของโรงแรม

ท้ังหมด พนักงานในสวนนี้จะมีชื่อตําแหนงวา แมบานบนฟลอร หรือ เหมด (Room Maid 

หรอื Room Attendant)   

3. สวนพ้ืนท่ีสาธารณะ (Public Area) แมบานมีหนาท่ีดูแลความสะอาดเรียบรอยของพ้ืนท่ี

สาธารณะท้ังหมดของโรงแรมท่ีนอกเหนือไปจากสวนของหองพัก พ้ืนท่ีสาธารณะหมายถึง 

พ้ืนท่ีท่ีไมไดอยูในความรับผิดชอบของแผนกใดแผนกหนึ่งโดยเฉพาะ โดยมากพ้ืนท่ี

สาธารณะจะเปนพ้ืนท่ีท่ีใหบริการแกแขกและพนักงานในโรงแรม แมบานในสวนพ้ืนท่ี

สาธารณะ มีชื่อตําแหนงวา แมบานทําความสะอาด หรือแมบานคลีนเนอร (Cleaner) 

4. สวนซักรีด (Laundry) แมบานหรือพอบานมีหนาท่ีใหบริการซักรีดผาท้ังหมดภายในโรงแรม 

ไมวาจะเปน ผาปูท่ีนอน ผาหม ปลอกหมอน ผาขนหนูแขกในหองพัก ผาปูโตะจัดเลี้ยง ผา

เช็ดปากของหองอาหาร ผาขนหนูฟตเนส ชุดเครื่องแบบพนักงาน ฯลฯ รวมไปถึงเสื้อผาท่ี

แขกสงซักรีด ดวย พนักงานในสวนของซักรีด มีหลายตําแหนง แตเม่ือแบงตามประเภทการ

ทํางานแลว จะแบงออกไดดังนี้ 

4.1 พนักงานหองซักรีด (Laundry Attendant) ประกอบไปดวย พนักงานรับสงผา 

พนักงานแยกผา  พนักงานซักผา พนักงานรีดผา พนักงานพับผา เปนตน 

4.2 พนักงานหองผาหรือพนักงานหองลินิ (Linen Attendant) ประกอบไปดวย พนักงาน

ซอมแซมผา พนักงานดูแล เครื่องแบบพนักงาน (Uniform)   
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5. สวนดอกไม (Flower) พนักงานมีหนาท่ีดูแลสต็อกดอกไม ใบไม อุปกรณท่ีใชในการจัด

ดอกไม เพ่ือใชในการตางๆ ท้ังหมดของโรงแรม เชน แจกันดอกไมท่ีใชในหองพัก พุมดอกไม

ท่ีใชในการจัดประชมุสมัมนา ซุมดอกไมท่ีใชในการแตงงาน เปนตน ในบางโรงแรมอาจรวม

ไปถึงการดูแลตนไมและดอกไมจริงท่ีปลูกไวในพ้ืนท่ีของโรงแรมดวย หรือบางโรงแรมอาจ

จัดใหมีคนสวน (Gardener) ไวคอยอนุบาลตนไม เพาะพันธุตนไม ใสปุย รดน้ํา และ

โยกยายตนไมในตําแหนงตางๆ ดวย  

 

ตําแหนงงานในแผนกแมบาน  

 

 ตําแหนงตางๆ ในแผนกแมบานอาจมีชื่อเรียกแตกตางกันไปแตละโรงแรม ข้ึนอยูกับขนาด

ของโรงแรมและนโยบายการบริหารงาน บางโรงแรมอาจมีตําแหนงงานนอยกวานี้ก็ได ตําแหนงท่ี

นํามายกตัวอยางนี้เปนตําแหนงงานของแผนกแมบานในโรงแรมระดับ 5 ดาว ซ่ึงมีพนักงาน ดังนี้ 

1. หัวหนาแผนกแมบาน (Executive Housekeeper) มีหนาท่ีกําหนดดูแลการทํางานของ

พนักงานในแผนกแมบานท้ังหมด เปนผูดูแลนโยบายการทํางานในแผนก บริหารจัดการทุก

สวนของแผนกใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามนโยบายของโรงแรม 

พนักงานในแผนกแมบานมักเรียกหัวหนาแผนกแมบานวา “คุณแม” ซ่ึงยอมาจากคําวา

“คุณแมบาน” นั่นเอง 

2. ผูชวยหัวหนาแผนกแมบาน (Assistant Executive Housekeeper) มีหนาท่ีชวยการ

ทํางานของหัวหนาแผนกแมบาน หรือบริหารจัดการงานแทนหัวหนาแผนกแมบานในกรณีท่ี

หัวหนาแผนกแมบานไมอยูหรือไมสามารถทําหนาท่ีได  ท้ังทํารายงาน ประชุมพนักงานใน

แผนก พนักงานในแผนกมักเรียกตําแหนงนี้สั้นๆ วา แอดซิส (Assist) ซ่ึงยอมาจากคําวา 

แอดซิสแทน นัน่เอง 
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3. พนักงานประจําสํานักงานแมบาน (Housekeeper) มีหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

3.1 รับโทรศัพท ติดตอประสานงานท้ังภายในแผนกและนอกแผนก  

3.1.1 การติดตอประสานงานภายนอกแผนก เชน ในกรณีแขกเช็คเอาทเม่ือ

พนักงานตอนรับโทรศัพทข้ึนมาแจง แมบานท่ีสํานักงานแมบานจะวิทยุไป

บอกแมบานทําความสะอาดหองพักบนชั้นนั้นๆ เพ่ือใหไปตรวจสอบหองพัก  

3.1.2 การติดตอประสานงานภายในแผนก เชน เม่ือแขกตองการสิ่งของเพ่ิมเติม

ภายในหองพักแลวแขกโทรศัพทมาติดตอท่ีแผนกแมบานโดยตรง หรือแขก

อาจแจงความประสงคกับแผนกอ่ืนๆ แลวแผนกนั้นก็จะโทรศัพทมาแจงแผนก

แมบานอีกครั้งเพ่ือใหนําของไปใหแขก แมบานท่ีสํานักงานแมบานก็จะ

พิจารณาวาสิ่งท่ีแขกตองการนั้นจะตองแจงไปท่ีใด หรือท่ีใครเพ่ือใหนําของสิ่ง

นั้นไปใหแขกท่ีหองพัก เชน หากเปน ผาเช็ดตัว หรือสิ่งของเครื่องใชภายใน

หองพัก แมบานสํานักงานก็จะวิทยุไปบอกแมบานท่ีทําความสะอาดประจําอยู

ชั้นหองพักแขกใหนําไปให หากเปนเรื่องเก่ียวกับแผนกซักรีด แมบาน

สํานักงานก็จะโทรศัพทไปท่ีแผนกซักรีด เปนตน 

3.2 ควบคุมการเบิกจายน้ํายา วัสดุ อุปกรณใชงานของแมบาน รวมถึงเครื่องดื่มมินิบาร 

และของใชท่ีตองนําไปใสในหองพักแขก 

3.3 ทํารายงานตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาแผนกแมบาน หรือหัวหนางาน 

3.4 ดูแลสวน ของหายไดคืน (Lost and Found) 

 

แผนกของหายไดคืน (Lost and Found) 

 

โดยท่ัวไปโรงแรมจะใหแผนกของหายไดคืนอยูรวมกับแผนกแมบาน มีแมบานในสํานักงาน

เปนผูรับผิดชอบ ซ่ึงหนาท่ีหลักของการดูแลของหายไดคืน คือ  
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1. การบันทึกของท่ีถูกแจงวาหายไป โดยท่ัวไปเม่ือแขกหรือผูท่ีมาใชบริการในโรงแรมมา

แจงแกพนักงานวาลืม   หรือทําสิ่งของหายไปภายในโรงแรม พนักงานคนนั้นมักจะพา

แขกมาแจงท่ีแผนกนี้ ผูรับแจงจะตองสอบถามรายละเอียดสิ่งของชิ้นนั้นใหชัดเจนวา 

แขกทําหายหรือลืมไวท่ีใด ตอนไหน ลักษณะของสิ่งนั้นเปนอยางไร ตลอดจนตําหนิหรือ

ลักษณะเดน มูลคา เปนตน หลังจากนั้นใหแขกแจงชื่อ สกุล และหมายเลขโทรศัพทไว

เพ่ือติดตอกลับ  พนักงานบันทึกขอมูลท้ังหมดไวในสมุด หรือแบบฟอรมตามมาตรฐาน

การทํางานของโรงแรม 

2. การบันทึกของท่ีถูกเก็บไดแตไมทราบเจาของ การเก็บของไดในบริเวณโรงแรมอาจ

เปนไดท้ังแขกหรือพนักงาน แตไมวาจะเปนใคร ผูท่ีเก็บของไดมักจะนําของชิ้นนั้นมา

แจงท่ีแผนกนี้เพ่ือตามหาเจาของตอไป พนักงานผูรับแจงจะตอง บันทึกขอมูลของผูท่ี

เก็บของนั้นไดอยางละเอียด วาเปนใคร หมายเลขติดตอคืออะไร ของท่ีพบคืออะไร พบ

จากท่ีใด ลักษณะเดนหรือตําหนิคืออะไร บันทึกขอมูลท้ังหมดไวในสมุดหรือแบบฟอรม

ตามมาตรฐานการทํางานของโรงแรมแลวนําของชิ้นนั้นไปติดหมายเลข หลังจากนั้น

นําไปเปรียบเทียบกับรายละเอียดหรือของท่ีอยูในหองวาเคยมีใครแจงหายของชิ้นนี้ไว

หรอืไม 

3. หากมีการแจงหายไว ใหแจงผูท่ีคาดวาจะเปนเจาของนั้นทราบทันที 

4. หากไมมีการแจงหายไว ใหพนักตองนําของชิ้นนั้นไปเก็บไวท่ีหองเก็บรักษา อยาง

ระมัดระวังไมใหเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย 

ในกรณีท่ีพนักงานทําความสะอาดหองพัก ไปพบวามีของถูกท้ิงอยูในหองพัก

หลังจากท่ีแขกเช็คเอาทออกไปแลว ใหพนักงานใชวิจารณญาณเองวา ของชิ้นนั้นควรจะ

ถูกนําไปท้ิง หรือนํามาสงไวท่ีของหายไดคืน หากพนักงานตัดสินใจเองไมได ใหนําของ

ชิ้นนั้นมาท่ีสํานักงานแมบาน เพ่ือใหผูจัดการแผนกหรือหัวหนางานพิจารณาหรือ

ตัดสินใจใหก็ได แลวแตกรณี 
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5. การเก็บรักษาของท่ีถูกเก็บไดเพ่ือรอการสงคืน โดยท่ัวไปหองเก็บรักษาของนี้มักอยูใน

สํานักงานแมบานหรือบริเวณท่ีไมมีคนพลุกพลานนักเพ่ือความปลอดภัย แตหากของชิ้น

นั้นเปนของท่ีมีมูลคามาก มักถูกเก็บรักษาไวในหองผูจัดการแผนกแมบาน หรือผูจัดการ

แผนกบัญชี หรือผูจัดการแผนกตอนรับสวนหนา แลวแตวาแผนกใดจะมีตูนิรภัยใหญ

พอท่ีจะเก็บของชิ้นนั้นได ในกรณีท่ีของท่ีเก็บไดไมไดถูกเก็บรักษาไวท่ีหองของหายไดคืน 

พนักงานจะตองบันทึกรายละเอียดไวในสมุดหรือเอกสารดวยวาของชิ้นนั้นถูกนําไปเก็บ

รักษาไวท่ีใดเพ่ือความสะดวกในการหาเม่ือมีเจาของมาขอรับคืนหรือเม่ือมีการตรวจสอบ

ในกรณีตางๆ ในภายหลัง  

หากของท่ีเก็บไดเปนอาหาร ผลไม ขนม ท่ีอาจเสียได พนักงานก็จะตองพิจารณา

หาท่ีเก็บรักษาท่ีจะคงสภาพหรือรักษาของชิ้นนั้นไวใหนานท่ีสุด ซ่ึงอาจเปนตูเย็นหรือตู

แชแข็งแตหากเปนของท่ีเสียงายพนักงานก็อาจพิจารณาใหท้ิงไปเสียก็ไดแลวแตนโยบาย 

ของโรงแรมเปนหลัก 

ระยะเวลาในการเก็บรักษาของแตละชิ้นจะข้ึนอยูกับนโยบายของโรงแรมเปน

หลัก บางแหงอาจใหเก็บไว 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ป แลวจึงจะมอบใหแกผูท่ีเก็บได

เปนรางวัล หรือบางโรงแรมอาจนําของไปขายในราคาถูกใหแกพนักงานในโรงแรมหรือ

อาจนําไปบริจาคก็ได 

6.  การคืนของท่ีถูกเก็บไดใหแกเจาของ ในกรณีท่ีมีผูมาอางสิทธิ์ขอรับคืนของ พนักงาน

จะตองพิสูจนใหไดกอนวาผูท่ีมาอางสิทธิ์นั้นเปนเจาของจริง อาจทําไดโดยการสอบถาม

รายละเอียด ตําหนิของชิ้นนั้นใหม่ันใจกอน หรืออาจใหบุคคลนั้นนําหลักฐานอางอิงท่ี

นาเชื่อถือ เชน รูปถาย ใบซ้ือขาย มายืนยันกอน  

หากยืนยันจนแนใจแลววาเปนเจาของจริง พนักงานจึงจะคืนของชิ้นนั้นใหได โดย

ขอเอกสารยืนยันตัวตนของบุคคลนั้น เชน บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบขับข่ี

มาถายสําเนาไวและขอหมายเลขโทรศัพทติดตอกลับและใหลงลายมือชื่อ วันท่ี และ

เวลาไวในสมุดบนทึกเพ่ือเปนหลักฐานอางอิงหากเกิดขอพิพาทใดๆ ในอนาคต 
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ภาพท่ี 2.2 ตัวอยางหองเก็บของ Lost and Found 

ท่ีมา  www.bart.gov/news/articles/2016/news20161014 

 

ในกรณีท่ีเจาของสิ่งของชิ้นนั้นเปนคนตางชาติ และไดเดินทางออกนอกประเทศ

ไปแลว ไมสามารถเดินทางมารับของคืนไดดวยตัวเอง โรงแรมสามารถจัดการได 2 

รูปแบบ คือ 

1. สงของคืนใหแขกทางไปรษณีย โดยจะตองมีการตกลงกันอยางชัดเจนกอนวา 

ฝายใดจะเปนผูชําระเงินคาสงและคาใชจายท้ังหมดท่ีอาจเกิดข้ึน 

2. ใหแขกหาตัวแทนมารับของคืนโดยตรงท่ีโรงแรม โดยตัวแทนนั้นจะตองมี

เอกสารยืนยันท้ังของแขกเองและผูท่ีมารับแทน พนักงานจะตองขอถายสําเนา

เอกสารของท้ังสองคนไวเพ่ือเปนหลักฐานอางอิงในอนาคต 

หากของท่ีพบในบริเวณโรงแรมมีลักษณะเปนของอันตราย อาวุธ ยาเสพติด หรือสิ่งผิด

กฎหมาย พนักงานโรงแรมจะตองแจงใหเจาท่ีตํารวจทราบทันทีโดยไมตองทําตามนโยบายของหายได

คืนของโรงแรม 
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ตารางท่ี 2.1 ตัวอยางแบบฟอรม Lost and Found 

 

ท่ีมา www.excel-template.com/5-lost-and-found-log-form-template-excel/ 

สมุดหรือเอกสารบันทึกของหายไดคืน (Lost and Found Log) 

1. Date คือ วันท่ีท่ีพบของ หรือวันท่ีท่ีมีการแจงหาย 

2. Log Number คือ หมายเลขท่ีหอยติดไวกับของชิ้นนั้น 

3. Item Description คือ คําอธิบายเบื้องตนของชิ้นนั้น 

4. Turned in by คือ ผูท่ีพบของ 

5. Claimed by คือ ผูท่ีขอรับของ 

6. Phone คือ หมายเลขโทรศัพท 

7. Released by คือ พนักงานท่ีคืนของใหเจาของ 

8. Date Released คือ วันท่ีคืนของใหเจาของ 

9. Time Released คือ เวลาท่ีคืนของใหเจาของ 
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4. หัวหนาแมบานบนฟลอร (Floor Supervisor) มีหนาท่ีตรวจสอบหองพัก หลังจากแมบาน

บนฟลอรทําความสะอาดหองพักเรียบรอยแลว ก็จะแจงกลับไปท่ีสํานักงานแมบานเพ่ือแจง

ใหหัวหนาแมบานบนฟลอร เขามาตรวจความเรียบรอยของหองพักตามมาตรฐานของ

โรงแรม กอนท่ีแผนกแมบานจะแจงใหแผนกตอนรับสวนหนานําหองไปขายใหแขกได หาก

โรงแรมใชโปรแกรมสําเร็จรูป หัวหนาแมบานบนฟลอรจะเปนผูปลดล็อกหองในระบบ 

เพ่ือใหแผนกตอนรับนําหองไปขายตอไป 

โดยปกติหลังจากมีการตรวจสอบการทําความสะอาดหองพักแลว แผนกตอนรับสวน

หนาสามารถนําหองไปขายใหแขกไดในทันที แตหากหองนั้นๆ เปนหองท่ีเตรียมไวสําหรับ

แขก VIP แลว หัวหนาแมบานบนฟลอรจะตองตรวจสอบหองใหเสร็จเรียบรอยกอนแขกเขา

พักอยางนอย 1 ชั่วโมง เพ่ือใหแผนกตอนรับมีเวลาในการสงชอดอกไม ถาดผลไม หรือชุด

ของขวัญตอนรับอ่ืนใดท่ีโรงแรมจัดเตรียมไวใหแกแขก VIP ข้ึนไปบนหองพักใหเรียบรอย

กอน หากเปนแขก VIP ท่ีพิเศษมาก มักจะมีสวนลวงหนาสวนตัวของแขกเองเขามาดูความ

เรียบรอยของหองพักและนําอาหาร เครื่องด่ืม หรือสิ่งอํานวยความสะดวกพิเศษเฉพาะเขา

มาเพ่ิมเติมกอนเสมอ 

วิธีการตรวจสอบหองพัก 

การตรวจสอบหองพักจะตองตรวจสอบตามข้ันตอนมาตรฐานของโรงแรม คือ 

1. เปดประตู ดมกลิ่น มองรายละเอียดโดยภาพรวมของหองพักวาทุกอยางเรียบรอยดี

หรอืไม ทุกอยางในหองอยูในท่ีท่ีควรอยูหรือไม 

2. ดูความสะอาดพ้ืน พรม ผนัง เพดาน กระจก เฟอรนิเจอร ท่ีสามารถมองเห็นได 

3. ดูความสะอาดเรียบรอยของ ระเบียง ประตูระเบียง หนาตาง ผามาน 

4. ตรวจสอบอุปกรณทุกอยางในหองพัก วาอยูในสภาพดี พรอมใชงาน ไมวาจะเปน

หลอดไฟ เครื่องปรับอากาศ หรือรีโมตคอนโทรลตางๆ 
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5. เปดตรวจสอบ ตูเสื้อผา ลิ้นชัก ตูเย็น และสิ่งอํานวยความสะดวกภายใน วาครบถวน

หรอืไม 

6. ตรวจดูความสะอาดเรียบรอยของหองน้ํา รวมไปถึงของตางๆ ท่ีมีไวบริการแขกใน

หองน้ําดวย เชน สบู แชมพู หมวกคลุมผม ผาเช็ดตัว ฯลฯ 

7. ตรวจสอบถึงสิ่งรองขอพิเศษท่ีแขกแจงไวตอนสํารองหองพัก วาไดมีการจัดเตรียมไว

เรียบรอยหรือไมอยางไร 

8. หากมีสวนหนึ่งสวนใดสกปรกหรือไมเรียบรอย หัวหนาแมบานบนฟลอรจะตองแจงให

แมบานทําความสะอาดหองพักเขามาแกไข ปรับปรุงเพ่ิมเติม ใหเปนไปตามมาตรฐาน 

8.1 หลังการแกไขหากหองเรียบรอยไดมาตรฐาน หัวหนาแมบานบนฟลอรจึงจะแจง

แผนกตอนรับสวนหนาขายหองตอไป 

8.2 หากหลังการแกไขแลวหองพักก็ยังไมไดมาตรฐาน ซ่ึงสาเหตุอาจเกิดจากตัว

หองพักเอง หัวหนาแมบานบนฟลอรอาจตองแจงเปลี่ยนหองพักแขกเปนหองใหม

ท่ีไดมาตรฐานแทน แลวจึงแจงแผนกตอนรับสวนหนาตอไป 

หลังตรวจสอบหองพักเรียบรอยท้ังหมดแลวหัวหนาแมบานบนฟลอรจะบันทึกลง

ในเช็คลิสท (Check list) ตามมาตรฐานของโรงแรม แลวเก็บเขาแฟมไวเปนขอมูลใน

การทํารายงานเสนอหัวหนาแผนกแมบานตอไป 

ตัวอยางหัวขอการตรวจสอบการทํางานของแมบานทําความสะอาดหองพักใน

เช็คลิสต เชน ความสะอาดของกระจกหนาตาง ความสะอาดของกรอบรูป ลักษณะการ

ปูเตียงถูกตองเรียบรอยดี ความสะอาดของผามานในหองน้ํา ความสะอาดของอาง

อาบน้ํา อุปกรณในหองพักอยูในสภาพดีใชงานไดและสะอาดสะอาน เปนตน 

ในกรณีท่ีจํานวนหองพักแขกท่ีจะตองทําความสะอาดมีมาก และมีแขกรอจะเขา

เช็คอินอยู หัวหนาแมบานบนฟลอรก็จะตองเขาไปชวยแมบานทําความสะอาดหองพัก 

ทําความสะอาดหองพักแขกดวย เพ่ือไมใหแขกตองรอนาน แลวใหหัวหนาแผนกแมบาน

มาเปนผูตรวจสอบความสะอาดของหองพักแขกแทน 
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นอกการการตรวจสอบการทําความสะอาดหองพักแลว หัวหนาแมบานบนฟลอร

ยังมีหนาท่ีควบคุมดูแลการทํางานของแมบานในสํานักงานแมบานดวย โดยเฉพาะใน

เรื่องการคุมสต็อกของตางๆ ท่ีจําเปนตองใชในงานของแผนกแมบานหรอืในหองพักแขก  

บางโรงแรมอาจรวมตําแหนงหวัหนาแมบานบนฟลอรกับหัวหนาแมบานทําความ

สะอาดท่ัวไปเขาดวยกันเปนตําแหนงเดียวเพ่ือประหยัดคาใชจาย 
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ตารางท่ี 2.2 ตัวอยางแบบฟอรมการตรวจสอบหองพักของหวัหนาแมบานบนฟลอร แบบท่ี 1  

 

ท่ีมา www.pinterest.com/pin/66217056999625856/ 
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ตารางท่ี 2.3  ตัวอยางแบบฟอรมการตรวจสอบหองพักของหัวหนาแมบานบนฟลอร แบบท่ี 2 

 

ท่ีมา setupmyhotel.com/formats/house-keeping/323-room-checklist.html 
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5. พนักงานทําความสะอาดหองพัก (Room Maid หรือ Room Attendant) มีหนาท่ีทําความ

สะอาดหองพักท้ังหมดของโรงแรมเปนหลัก ซ่ึงข้ันตอนการทํางานของแมบานบนฟลอรนี้

อันดับแรกเม่ือมาเขารอบการทํางานคือ จะตองดูรายงานหองท่ีแขกจะเช็ดเอาทในวันนี้กอน 

เพ่ือจะไดรูวาวันนี้จะตองทําความสะอาดก่ีหอง ตองเตรียงอุปกรณอะไร เปนจํานวนเทาใด 

ซ่ึงการทํางานของแมบานบนฟลอรนี้ แบงไดเปน 2 ชวง คือ ชวงการเตรียมของใช และชวง

การทําความสะอาดหองพัก ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1 การเตรียมรถเข็นของพนักงานทําความสะอาดหองพัก 

5.1.1 นําของใชและอุปกรณการทําความสะอาดทุกชิ้นออกจากรถมาลางให

สะอาดซ่ึงควรทําตอนเย็นกอนกลับบานเพ่ือความสะดวกในการทํางานวัน

ตอไป 

5.1.2 นําผาสะอาดท่ีเหลือจากการทํางานออกมาวางคืนบนชั้นวางผาและนําผาท่ี

ใชแลวใสตะกราเตรียมสงซัก 

5.1.3 เทขยะ เก็บรวบรวมกระดาษหนังสือพิมพและนิตยสารออกจากรถ 

5.1.4 เช็ดฝุนตามชั้นวางของภายในรถใหสะอาด 

ของ 5.1.1-5.1.4 ควรทําตอนเย็นหลังจากเสร็จงานบนหองพักแลว เพ่ือ

ความสะดวกรวดเร็วในการเขาทํางานในวันถัดไป 

5.1.5 นํากระดาษหรือผาขาวปูรองพ้ืนชั้นท่ีวางผาในรถเพ่ือไมใหผาสะอาดท่ีจะ

นําไปใชในหองแขกสกปรก 

5.1.6 จัดวางอุปกรณของใชใหเปนระเบียบ เชน วางกระดาษชําระ แชมพู 

ผาขนหนู ถุงขยะใหแขกจากกัน 

5.1.7 แบงน้ํายาทําความสะอาดทุกชนิดใสกระบอกฉีดใหพอใชตอการทํางานแต

ละวัน เชน น้ํายาเช็ดกระจาก น้ํายาเก็บฝุน น้ํายาลางหองน้ํา 

5.1.8 จัดผาชนิดตางๆ ใสรถ ใหมีจํานวนเพียงพอ พนักงานทําความสะอาด

หองพักตองทราบวา วันนี้ตัวเองจะไดทําหองพักก่ีหอง เตียงใหญหรือเตียง
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เล็ก เพ่ือจะไดจัดผาปูเตียงใหเหมาะสมกับเตียงท่ีจะปู โดยปกติโรงแรมมักมี

เตียงเพียง 2 ขนาด คือ เตียงเด่ียวกับเตียงคู เพ่ือความสะดวกในการจัดหา

ผาปูเตียง 

5.1.9 จัดวางอุปกรณทําความสะอาดใหเปนระเบียบงายตอการหยิบใช เชน อะไร

ท่ีตองใชกอนหรือใชบอย ก็ตองวางในท่ีหยิบงาย ผาหรือของท่ีเปนประเภท

เดียวกันก็ควรวางไวดวยกันใหเปนระเบียบ 

5.1.10 ถุงใสขยะหรือถุงใสผาท่ีซักแลว ถาสกปรกมากควรเปลี่ยนใหม หรือซักให

สะอาดแลวจึงนํามาใช เพ่ือไมใหผาจากหองพักแขกท่ีสกปรกอยูแลวสกปรก

มากไปกวาเดิม 

5.1.11 ไมนําอาหารหรือขนมวางไวในรถ หรือหากมี ตองเก็บใหมิดชิด 

5.1.12 หม่ันหยอดน้ํามันท่ีลอรถเสมอ เพ่ือไมใหเสียงดังรบกวนแขกในขณะท่ีเข็น

อยูบนชั้นหองพักแขก 

5.1.13 สวนประกอบรถท่ีเปนโลหะควรเช็ดใหข้ึนเงาเพ่ือความสวยงาม 

 

 

ภาพท่ี 2.3 ตัวอยางรถเข็นแมบานทําความสะอาดหองพัก 

ท่ีมา http://www.cleanworld-

th.com/view_product.php?product=49&cat_id=38&page=&pg=product.php 
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5.2 การทําความสะอาดหองพักแขกสามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ การทํา

ความสะอาดหลังแขกเช็คเอาท การทําความสะอาดหองครั้งท่ีสองกรณีแขกพักตอ 

การทําความสะอาดหองพักประจําป และการทําความสะอาดหองวาง ซ่ึงมี

รายละเอียด ดังนี้ 

5.2.1 หลักการทําความสะอาดหองพักแขกหลังจากแขกเช็คเอาท  

- รับใบรายงานสภาพหองพักพรอมเบิกกุญแจ 

- จัดเตรียมรถทํางานและอุปกรณของใชในการทําความสะอาด 

- นํารถทํางานไปยังหองพัก จอดรถใหขวางประตูหอง เพ่ือปองกันบุคคล

อ่ืนเขาไปในหองพักแขก 

- เคาะประตูหองพักกอน 3 ครั้ง พรอมพูดวา “แมบานคะ หรือ House 

keeping” ถึงแมวาแขกจะไมอยูแลวก็ตาม 

- เปดไฟทุกดวง เปดมานทุกผืน 

- เก็บแกวน้ําและเทขยะลงในถุงขยะ 

- ตรวจดูทรัพยสินวาแขกลืมอะไรไวหรือไม 

- เก็บผาปูท่ีนอน ผาหม ถอดปลอกหมอนและผาบนเตียงออกทีละผืน  

- นําผาปูท่ีนอน ปลอกหมอนท่ีใชแลว รวมกันไวบนพ้ืนท่ีสะอาด อาจ

เปนบนโตะหรือบนเกาอ้ีก็ได แตหามวางบนพ้ืนเปนอันขาดเพ่ือไมใหผา

สกปรกกวาเดิม แลวนําผาปูท่ีนอน ปลอกหมอนใหม วางไวขางเตียง

แลวปูเตียงใหเรียบรอย 

- เช็ดฝุนตามเฟอรนิเจอร และหัวเตียงเช็ดกระจก 

- ใสอุปกรณของใชภายในหองใหครบ โดยจัดวางใหตรงตามตําแหนง 

- ดูดฝุน จัดโตะขางเตียง โตะเครื่องแปง เกาอ้ีรับแขก พรอมตรวจเช็ค

การทํางานของวทิย ุโทรทัศน และโทรศัพท 

- ทําความสะอาดหองน้ําแลวเติมอุปกรณเครื่องใชใหครบ 
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- สํารวจดูความเรียบรอยในหองท้ังหมดอีกครั้ง 

- ดึงมานปด ในกรณีท่ีเปดหนาตาง ควรปดหนาตางใหเรียบรอย 

- ปดไฟปดประตู ทําความสะอาดลูกบิดประตูและประตูดานหนา 

5.2.2 หลักการทําความสะอาดหองครั้งท่ีสองกรณีท่ีแขกพักตอ 

- เก็บขยะและเทขยะลงในถุงขยะ 

- ลางแกวน้ํา หรือเปลี่ยนแกวใหม ถามีรอยแขกใชแลวเติมน้ําดื่ม 

- จัดโตะเกาอ้ีใหเรียบรอยถาพ้ืนสกปรกควรทําความสะอาดพ้ืนอีกครั้ง 

- ถาแขกใชหองน้ํา ใหทําความสะอาด เปลี่ยนผาและใสของใหครบ ซ่ึง

การทํา ความสะอาดครั้งท่ีสองมักทําควบคูไปกับการเปดเตียงสําหรับ

หองแขกพิเศษ 

5.2.3 หลักการทําความสะอาดหองพักแขกประจําป  

- รื้อผาปูท่ีนอน ปลอกหมอน ผาหม ผาระบายเตียง และผารองท่ีนอน

ออกแลวสงทุกอยางซัก 

- ยกท่ีนอนข้ึนพิงขางฝาไว   

- ปลดผามาน ท้ังผามานทึบและโปรงสงซัก โดยเขียนหมายเลขหองไวท่ี

หัวเทปผามานกอนสงซักเพ่ือจะไดนํากลับมาใสคืนไดถูกหอง 

- เก็บของในหองน้ําออกใหหมด ปลดผามานหองน้ําสงซัก ลางหองน้ํา 

เริ่มจากเพดานลงมาถึงพ้ืน    

- ยายเฟอรนิเจอรท่ีเคลื่อนยายไดในหองน้ํา   

- ตรวจดูความเรียบรอยของเฟอรนิเจอรทุกชิ้น   

- ทําความสะอาดฝาผนังภายในหองท้ังหมด   

- ในกรณีท่ีมีระเบียง จะตองลางระเบียงดวย 

- หากในหองมีพรม ก็จะตองซักพรมดวย 

- จัดสิ่งของตางๆ เขาท่ีตามเดิม 



 
44 RD 

5.2.4 การทําความสะอาดหองวางใหทําเชนเดียวกับหองท่ีมีแขกพักแตทํางานนอย

กวา โดยพนักงานจะตองเขาไปดูหองทุกวันตรวจสอบโถชักโครก และกดน้ํา

ทุกวัน เพ่ือปองกันไมใหมีคราบตะกอนในโถสวม 

การรื้อเตียง 
 

ข้ันตอนการทําเตียงหรือการปูเตียงใหมใหแขกจะเริ่มตนจากการรื้อเตียง ซ่ึงมีข้ันตอน คือ 

1. หยิบผาชิ้นแรกบนเตียงออกโดยหยิบทีละผืน เพ่ือดูวาแขกลืมของหรือมีอะไรตกคางอยูบน

เตียงหรือไม 

2. หากเปนผาหมแบบมีปลอกใหดึงผาหมออกจากปลอก วางแยกไว 

3. ดังหมอนออกจากปลอก วางแยกหมอน แยกปลอก ปลอกหมอนกับปลอกผาหมอาจวาง

รวมกันไวก็ได 

 

ภาพท่ี 2.4 วิธีท่ีถูกตองในการวางผาใชแลว 

ท่ีมา http://www.worksafe.vic.gov.au/pages/safety-and-prevention/your-

industry/cleaning/theres-a-safer-way-to-clean/making-beds 

4. รื้อผาปูท่ีนอนออกแลวดูแผนรองบนท่ีนอนวามีคราบสกปกรกหรือไม หากมีตองนําผืนใหม

มาเปลี่ยนทันที 
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5. หากแผนรองบนท่ีนอนมีคราบสกปรกแมบานตองรื้อแผนรองออกแลวดูท่ีนอนวามีคราบ

สกปรกหรือไม หากมีตองทําความสะอาดกอน หากคราบสกปรกนั้นตองใชเวลามากใน

การทําความสะอาดหรือทําความสะอาดไมไดแลว ใหเปลี่ยนท่ีนอนอันใหมทันที 

6. ใหนําผาทุกชิ้นท่ีรื้อจากเตียงไปใสในรถเข็นท่ีจอดอยูหนาหอง พรอมหยิบผืนใหมมาเพ่ือใช

ปูเตียง ซ่ึงโดยปกติผาท่ีจะตองเปลี่ยน คือ ผาปูท่ีนอน ปลอกหมอน ปลอกผาหม สวน

หมอน กับผาหมหากไมสกปรก ไมมีกลิ่น ก็จะใชชิ้นเดิม 
 

การปูเตียง 
 

รูปแบบการปูเตียงของแตละโรงแรมจะแตกตางกันไป สวนมากจะเนนท่ีความสะดวก ใชชิ้น

ผานอย ใชเวลาในการปูนอย เพ่ือใหแมบานบนฟลอรสามารถทําความสะอาดหองและปูเตียงไดตาม

มาตรฐาน ซ่ึงอยูท่ี 20-30 นาทีตอการทําหองพักแขก 1 หอง การปูเตียงมาตรฐานท่ีถือเปนแมแบบใน

การปูเตียง คือ การปูเตียงแบบดับเบิ้ลเอ็น (Double end) คือ การปูเตียงแบบใชผาปู 3 ผืน ผาหม 1 

ผืน เม่ือปูเสร็จแลว สวนปลายเทาของเตียงแขกจะสามารถต้ังปลายเทาใตผาหมได ซ่ึงวิธีการปูจะ

ยุงยากมีข้ันตอนและใชผาจํานวนหลายผืน ซ่ึงจะตางจากการปูเตียงในปจจุบันท่ีใชผาจํานวนนอยผืน 

วิธีการปูงายและใชเวลารวดเร็วกวา 

การปูเตียงท่ัวไปในโรงแรม มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. ตรวจความสะอาดของท่ีนอน ปูแผนกันเปอนบนท่ีนอน 

 

ภาพท่ี 2.5 การปูแผนกันเปอนบนท่ีนอน 

ท่ีมา http://archives.sundayobserver.lk/2008/04/06/mag11.asp 
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2. นําผาผืนใหมท้ังหมดมาวางไวใกลมือ  

3. ปูผาปูท่ีนอนลงไป วิธีการปูผาปูท่ีนอน คือ จับหัว จับปลายผาแลวเหวี่ยงปลายผาลงไป

บนท่ีนอน กะใหรอยพับตรงกลางผาอยูตรงกลางเตียงพอดี ผาปูท่ีนอนผืนนี้จะตองคว่ํา

ตะเข็บลง 

 

ภาพท่ี 2.6 วิธีสลัดผาปูเตียง 

ท่ีมา imgflip.com/memegenerator/71722067/Maid-making-bed 

4. ดึงผาปูท่ีนอนปลอยชายรอบเตียงใหเสมอกันทุกดานแลวเอามือสอดดันผาเขาไปใตเตียง

โดยเริ่มจากดานของหัวเตียงกอน แลวจึงไปสอดดานทางปลายเตียง 

 

ภาพท่ี 2.7 วิธีปูผาปูเตียง 

ท่ีมา http://archives.sundayobserver.lk/2008/04/06/mag11.asp 
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5. พับผามุมเตียงใหเปนมุม 45 องศาแลวจึงสอดผาดานขางเตียงท่ีเหลือเขาไปทํา

เหมือนกันท้ัง 4 มุม 

 

 

ภาพท่ี 2.8 วิธีจับมุมผาปูเตียง 45 องศา 

ท่ีมา http://www.robertestutts.com/2013/05/28/magpie-monday-on-tuesday/ 
 

6. พยายามดึงผาปูเตียงใหตึงท่ีสุดและใหรอยพับผาอยูตรงกลางเตียงพอดีเพ่ือความ

สวยงาม 

7. นําปลอกผาหมมาสวมผาหมมัดเชือกระหวางผาหมกับปลอกใหแนน จับท่ีมุมดานในของ

ปลอกท้ังสองมุมเขากับมุมของผาหมท้ังสองมุม จับใหแนนแลวสลัด ปลอกผาหมก็จะ

คลุมผาหมท้ังหมดทันที รูดซิบ หรือมัดเชือกใหแนน  

8. วางผาหมลงบนเตียงโดยใหดานเรียบรอยอยูดานหัวเตียง ใหขอบผาหมดานบนอยูหาง

จากหัวเตียงประมาณ 1 ฟุต หรือ 1 ความกวางของหมอนพอดี เม่ือวางหมอนแลวจะได

สวยงาม สวนชาย 3 ดานท่ีเหลือ ปลอยใหเหลือเทากันทุกดาน 
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ภาพท่ี 2.9 วิธีปูผาหมลงบนเตียง 

ท่ีมา https://www.youtube.com/watch?v=AZHOyfx3mU8 

9. เดินไปท่ีปลายเตียงเอามือยัดผาหมเขาไปท่ีดานปลายเตียงท้ังหมด 

10.  เดินมาท่ีดานขางเตียงแลวยัดผาหมเขาไปใตเตียงใหหมด ทําเหมือนกันท้ังสองดาน 

 

ภาพท่ี 2.10 การยัดผาหมขางเตียง 

ท่ีมา https://www.youtube.com/watch?v=tS28e7sCqUM 

11. นําหมอนมาใสปลอกหมอนแลวนําไปวางบนเตียง โดยใหดานปลอกหมอนท่ีมีลิ้นอยูดาน

ใน ซอนจากสายตา 
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ภาพท่ี 2.11 วิธีวางหมอนบนเตียง 

ท่ีมา http://www.alamy.com/stock-photo-maid-making-bed-in-hotel-room-

79017493.html 

12. ตกแตงดวยผาตางๆ ดูความเรียบรอยอีกครั้ง 

 

ภาพท่ี 2.12 ตกแตงดูความเรียบรอยเตียง 

ท่ีมา www.kullabs.com/classes/subjects/units/lessons/notes/note-detail/6335 

บางโรงแรมในปจจุบันอาจไมไดใชผาปูเตียงแบบปกติ แตใชผาปูเตียงแบบรัดมุมดวย

ยางยืดเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการปูเตียง ในขณะท่ีบางโรงแรมไมไดใชผาหมแบบมี

ปลอกแตใชผารองผาหมปูบนผาปูเตียงเพ่ือไมใหตัวแขกสัมผัสกับผาหมโดยตรง เพ่ือไมให

ผาหมสกปรกกอนท่ีจะนําผาหมมาวางทับอีกชั้น ก็จะประหยัดเวลาในการปูเตียงได เม่ือ

ถึงเวลารื้อเตียงแมบานก็จะเปลี่ยนเฉพาะผาปูเตียงและผารองผาหมเทานั้น  
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6. หัวหนาแมบานคลีนเนอร (Cleaner Supervisor) มีหนาท่ีกํากับดูแลการทําความสะอาด 

ของแมบานคลีนเนอร หมายถึง หลังจากแมบานคลีนเนอรทําความสะอาดในทุกพ้ืนท่ี

เรียบรอยแลวก็จะมาแจงให หัวหนาแมบานคลีนเนอรไปตรวจสอบความสะอาดของ

บริเวณนั้นๆ อีกครั้งอยางละเอียด เพ่ือใหสะอาดตามมาตรฐานของโรงแรม หากบริเวณใด

ไมสะอาดหัวหนาแมบานคลีนเนอรก็จะตองใหแมบานคลีนเนอรกลับมาทําความสะอาด

อีกครั้งจนสะอาด 

7. แมบานหรือพอบานคลีนเนอร (Cleaner) มีหนาท่ีทําความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะ 

หรือบริเวณท่ีใชรวมกันภายในโรงแรมท้ังหมด เชน ทางเดิน บันได ลิฟท ล็อบบี้ หองน้ํา

แขกในล็อบบี้ หองน้ําในหองเปลี่ยนเสื้อผาพนักงาน สํานักงาน ศูนยติดตอทางธุรกิจ หอง

ประชุม อาจรวมถึงหนาท่ีในการยกหรือขนยายเฟอรนิเจอร และนําขยะไปท้ิงดวย 

เชนเดียวกับแมบานบนฟลอรแมบานคลีนเนอรจะมีรถเข็นสวนตัวท่ีจะตองนําไปทุกครั้งท่ี

ปฏิบัติหนาท่ีในสวนตางๆ ของโรงแรม ซ่ึงจะตองเตรียมทุกอยางใหพรอมกอนออกไป

ทํางาน ในรถเข็นแมบานคลีนเนอรจะประกอบไปดวย ถุงมือ ถุงขยะ ถังน้ํา น้ํายาสําหรับ

ทําความสะอาด อุปกรณทําความสะอาด ผาข้ีริ้ว ไมกวาด ไมถูพ้ืนแบบเปยก แบบแหง 

เปนตน  

 

ภาพท่ี 2.13 ตัวอยางรถเข็นแมบานหรือพอบานคลีนเนอร 

ท่ีมา www.maidant.com/ 
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8. หัวหนาหองซักซีด (Laundry Supervisor) มีหนาท่ีกํากับดูแลการทํางานของพนักงาน

หองซักรีดและหองลินิน คุมสต็อกน้ํายา วัสดุ อุปกรณ และผาท้ังหมดในหองซักรีด รับ

โทรศัพท ติดตอประสานงานกับแผนกอ่ืนๆ รวมท้ังแขก รวมไปถึงการจัดตารางการทํางาน

พนักงานในสวนท่ีรับผิดชอบ  

9. พนักงานหองซักรีด (Laundry Attendant) พนักงานในสวนนี้มีหนาท่ีในการดูแลความ

สะอาดและความเรียบรอยของผาทุกชนิดในโรงแรม ท้ังผาท่ีใชในแผนกตางๆ ผาจาก

หองพักแขก เครื่องแบบพนักงาน การใหบริการซักรีดเสื้อผาแขกท่ีพักในโรงแรมและใน

บางกรณีรวมถึงแขกภายนอกโรงแรมดวย หนาท่ีหลักในหองซักรีด ไดแก 

9.1 พนักงานคัดแยกผา มีหนาท่ีคัดแยกเสื้อผาตามชนิด ประเภท สีและความสกปรกของ

ผาเพ่ือสงเขาเครื่องซักผา 

9.2 พนักงานทําความสะอาดผาจะดูแลการซักผา ตลอดจนสงผาเขาเครื่องอบแหงผา นํา

ผาออกจากเครื่องอบผาสงตอใหพนักงานรีดและพับผา 

9.3 พนักงานรีดผา พับผา ผาเกือบทุกชิ้นท่ีใชในโรงแรมมีความจําเปนท่ีจะตองรีด ดังนั้น

เครื่องรีดผาในโรงแรมจึงมีหลายขนาด เชน ขนาดใหญท่ีสุดสําหรับการรีดผาปูเตียง 

ขนาดรองลงมาสําหรับการรีดผาปูโตะ หรือผาท่ีมีขนาดกลาง และเตารีด รีดมือ

สําหรับผาท่ีมีขนาดชิ้นเล็กๆหรอืสําหรบัชดุยูนิฟอรมพนักงาน เครื่องรีดผาบางเครื่อง

สามารถรีดผาเสร็จแลวพับออกมาจากเครื่องใหเรียบรอยเลยก็มี 

9.4 พนักงานรับ-สงผา มีหนาท่ีไปรับผาสกปรกมาจากสวนตางๆ ของโรงแรม และนําผา

ท่ีสะอาดแลวกลับไปสง ดังนั้นสวนมากจะเปนพนักงานผูชายท่ีทํางานในตําแหนงนี้ 

เนื่องจากการรับสงผาเปนงานคอนขางหนัก 

อนึ่งหลายโรงแรมมีพนักงานหองซักรีดเพียงไมก่ีคนเพ่ือประหยัดคาใชจาย ทํา

ใหไมสามารถท่ีจะแบงพนักงานใหชัดเจนตามนี้ได ทําใหพนักงานในหองซักรีดทุกคน

จะตองทําหนาท่ีท่ีกลาวมาแลวขางตนไดหมดทุกหนาท่ีเพ่ือสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน 
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ภาพท่ี 2.14 ตัวอยางเครื่องรีดผาขนาดใหญ 

ท่ีมา  http://laundrylinen.net/blog/ 

 

 

ภาพท่ี 2.15 ตัวอยางเครื่องรีดผาขนาดกลาง  

ท่ีมา www.dreamstime.com/ 
 

 

ภาพท่ี 2.16 ตัวอยางเครื่องรีดผาขนาดเล็ก 

ท่ีมา www.dreamstime.com/stock-photo-ironing-service-cleaning-services-woman-iron-

working-shop-image51983279  
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ข้ันตอนการทํางานของแผนกซักรีด 

1.   พนักงานขนผาจะไปรับผาจากแผนกตางๆ มาท่ีพ้ืนท่ีแยกผา แลวแยกผาออกตามประเภท

การซักและตามความสกปรก เสื้อผาแขกจะแยกตางหากออกจากผาของโรงแรม 

2.   ติดสัญลักษณท่ีเสื้อผาแขกทุกชิ้นกอนนําเขาเครื่องซักโดยแยกตามลักษณะของชิ้นผา 

3.   ตรวจสภาพเสื้อผาแขก แยกกระดุมโลหะ เข็มกลัดหรือโลหะออกจากชิ้นผา ลวงดูใน

กระเปา หากพบสิ่งของภายในใหเก็บใสถุง บันทึกหมายเลขหองแขกเพ่ือรอนําสงแขกหาก

เสื้อผาแขกมีสภาพชํารุดกอนการซัก ใหพนักงานบันทึกไวเปนลายลักษณอักษรเพ่ือแจง

แขกตอไป 

4.   นับจํานวนชิ้นผาแตละประเภท ตรวจดูความสกปรกของผาแตละชิ้น 

5.   ผาท่ีสกปรกมากจําเปนตองซักมือเอาคราบสกปรกออกกอนนําเขาเครื่องซัก หรือผาชิ้นใด

ชํารุดจะตองซอมแซมกอนนําเขาซักเสมอเพ่ือไมใหผาชํารุดมากไปกวาเดิม 

6.   แยกประเภทผา ชนิดของผา ความสกปรกของผา กอนนําเขาเครื่องซัก 

7.   ใสน้ํายาซักผาตามชนิดและประเภทของการซัก 

8.   หลังซักผาเสร็จใหพนักงานตรวจดูความสะอาดของผาแตละชิ้นกอนนําไปเขาเครื่องอบผา 

9.   หลังออกจากเครื่องอบผา พนักงานจะพับผาเก็บตามหมวดหมู เพ่ือสงตอใหแผนกตอไป 

10.  ผาปูท่ีนอน ผาปูโตะจะนําไปบริเวณรีดผา เพ่ือรอรีด สวนเสื้อผาแขกจะนําไปแขวนราวรอ     

รีดหรือนําสงแขกตอไป 

 

ภาพท่ี 2.17 ลักษณะการทํางานกับเครื่องซักและอบแหง 

ท่ีมา www.fnetravel.com/english/xiamenhotels/airline-hotel.html 
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ภาพท่ี 2.18 ลักษณะการทํางานกับเครื่องรีดผา 

ท่ีมา www.safetyvideos.com/Laundry_Room_Safety_Training_Video_p/5017a.htm 

 

ภาพท่ี 2.19 หองเก็บผาท่ีซัก รีด แลว 

ท่ีมา  www.gettyimages.com/  

 

ภาพท่ี 2.20 การจัดเรียงผาข้ึนรถขนผาเพ่ือไปสงแผนกตางๆ 

ท่ีมา  www.youtube.com/watch?v=pgBNVi_TbtQ 
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10.   พนักงานหองผาหรือพนักงานหองลินิน (Linen Attendant) พนักงานในสวนนี้จะ

รบัผิดชอบในการดูแลและซอมแซมผาทุกชนิดท่ีใชในโรงแรม ตลอดจนดูแลการเบิกจาย

เครื่องแบบพนักงานทุกคนใหเปนไปตามระเบียบ 

การซอมแซมผา   

 หนาท่ีการซอมแซมผาท่ีใชในโรงแรมอาจรวมไปถึงเสื้อผาแขกดวย หากเปนการซอมเล็กๆ 

นอยๆ เชน ติดกระดุม สอยชายท่ีหลุดลุย เก็บเศษดายใหเรียบรอย พนักงานดูแลผาสามารถทําได

ทันที โดยใชวัสดุซอมแซมท่ีใกลเคียงชิ้นผาใหมากท่ีสุด เพ่ือความสวยงามเรียบรอยของเสื้อผานั้นๆ  

แตหากการซอมแซมผาของแขกเปนการซอมแซมใหญท่ีจะเห็นไดชัด หรือเกิดผลกระทบตอ

เสื้อผาโดยตรง ไมวาจะทําใหขนาดเปลี่ยนไป หรือรูปทรงเสื้อผาเปลี่ยนไป สีผิดเพ้ียน พนักงานจะตอง

ขออนุญาตแขกกอนวาตองการใหโรงแรมซอมแซมใหหรือไมกอนการลงมือซอมแซม หากแขกแจงวา

ตองการใหโรงแรมเปนผูซอมแซมให พนักงานก็ลงมือซอมแซมไดเลย แตหากการซอมแซมนั้น

พนักงานไมสามารถทําได ไมวาจะโดยเหตุผลท่ีพนักงานมีฝมือไมพอหรือไมมีวัสดุอุปกรณในการ

ซอมแซมก็ตาม โรงแรมจะสงผาชิ้นนั้นไปซอมแซมภายนอกและคิดคาบริการเพ่ิมจากแขก 

นอกจากนั้นพนักงานในหองลินิน ยังมีหนาท่ีดูแล จัดเก็บ ควบคุมการเบิกและสงชุดทํางานซัก

ของพนักงาน (Uniform) ทุกคนดวย ซ่ึงวิธีการเก็บชุดทํางานของพนักงานในหองลินิน จะเก็บแบงตาม

แผนก โดยแตละแผนกก็จะแบงแขวนชุดออกตามสวนภายใน และแตละสวนภายในจะถูกแยกแขวน

ไวบนราวผาเปนชุดของพนักงานแตละคนโดยมีปายกํากับชุดทุกชุดอยางชัดเจน ปายกํากับชุด

พนักงานนี้ โรงแรมจะใชเศษผาชิ้นเล็กๆ เย็บซอนไวภายในชายเสื้อหรือเอวกระโปรง กางเกง แลว

เขียนชื่อพนักงานเจาของชุดไวโดยใชปากกาแบบลบไมออกเขียนกํากับไว  

บางโรงแรมอาจใชวิธีเขียนหมายเลขแทนชื่อ เพ่ือความสะดวกในการเปลี่ยนแปลง เชน 

พนักงานชื่อ กาญจนี มีชุด 3 ชุด หากใชวิธีเขียนชื่อกาญจนีติดเศษผากํากับชุดไวทุกชุด เม่ือกาญจนีลา

ออก แลวมีพนักงานในแผนกเดียวกันคนใหมเขามาทําแทน ชื่อ กรรณิการ พนักงานลินินก็จะตองเย็บ



 
56 RD 

เศษผาติดชุดใหมอีกครั้งท้ัง 3 ชุด เพ่ือจะเปลี่ยนชื่อชุดนั้นๆ วา กรรณิการ แตหากโรงแรมใชระบบการ

เขียนหมายเลขแทนชื่อ เม่ือกาญจนีลาออก ซ่ึงชุดกาญจนีอาจใชหมายเลข 2 ติดไวอยูแลว เม่ือ

กรรณิการเขามาทํางานแทน พนักงานลินินก็เพียงแคแจงกรรณิการวา ชุดยูนิฟอรมของกรรณิการ คือ 

หมายเลข 2 โดยไมตองเย็บเศษผามาติดใหมอีก ซ่ึงจะทําใหประหยัดเวลาในการทํางานและชุด

เครื่องแบบนั้นก็จะไมเสียหายมากไปกวาเดิม 

 

ภาพท่ี 2.21 ตัวอยางหองเก็บ Uniform 

ท่ีมา  www.autovaletsystems.com/automated-uniform-delivery 

 

ภาพท่ี 2.22 ตัวอยางการขอเบิกและสงชุด Uniform 

  ท่ีมา  www.wex.co.jp/english/service/hotel.html 

 อีกหนึ่งหนาท่ีของพนักงานหองผา หรือ หองลินินคือ การควบคุมการเบิกจายชุดพนักงาน 

โดยกํากับใหพนักงานเซ็นชื่อสงและรับชุดทุกครั้ง โดยในสมุดตองระบุชื่อและแผนกกํากับไวใหชัดเจน 
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11. พนักงานหองดอกไม (Florist) พนักงานในสวนนี้จะมีหนาท่ีจัดเตรียมดอกไมในรูปแบบ  

ตางๆ ท่ีจําเปนตองใชในบริเวณโรงแรมท้ังหมด เชน งานจัดเลี้ยง งานประชุมสัมมนา 

ดอกไมท่ีใชในหองพัก หองอาหาร ในบางครั้งอาจตองจัดดอกไมในโอกาสพิเศษตางๆ 

สําหรับลูกคาดวย ในกรณีท่ีลูกคาสั่งเพ่ิมเติม 

12. คนสวน (Gardener) โรงแรมขนาดใหญจะจางพนักงานเพ่ือมาดูแลตนไมท้ังหมดใน

โรงแรม แตหากเปนโรงแรมขนาดเล็ก หนาท่ีนี้จะเปนของพนักงานหองดอกไม ชางหรือ

พนักงานรักษาความปลอดภัยเปนผูดูแล 

 

การใชภาษาอังกฤษในการทํางานแผนกแมบาน  

 

1. สวนของสํานักงานแมบาน ในกรณีท่ีแขกบนหองพักโทรศัพทเขามาท่ีแผนกแมบาน และ

ผูท่ีมีหนาท่ีรับโทรศัพทในแผนก คือ แมบานสํานักงาน ดังนั้นแมบานสํานักงานจึงควรมี

ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยูพอสมควร ประโยคภาษาอังกฤษท่ีแมบานสํานักงาน

อาจมีโอกาสไดใช มีดังนี้ 

- Good morning/afternoon/evening. Housekeeping, Nara speaking. How 

can I help you? แปลวา สวัสดีตอน  ชวงเวลานั้น  แผนกแมบาน นารา

พูดสาย มีอะไรใหชวยเหลือคะ (กรณีทักทาย) 

- Housekeeping. How can I assist you? แปลวา แผนกแมบานคะ มีอะไรใหรับใช

คะ (กรณีทักทาย) 

- Of course, sir/miss. Housekeeper will bring it up right away. แปลวา ได

แนนอนคะ เด๋ียวแมบานจะเอาข้ึนไปใหเด๋ียวนี้นะคะ (กรณีแขกตองการขอสิ่งของ

เพ่ิมเติม เชน หมอน ผาหม) 

- Yes, sir/miss. Housekeeper will be there right now. แปลวา ไดคะ แมบาน

จะไปท่ีนั่นเดี๋ยวนี้คะ (ในกรณีแขกตองการความชวยเหลือท่ีหองพัก) 
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- Just a moment, sir/miss. I will connect you to the แผนก   

แปลวา รอสักครูนะคะ/ครับ ดิฉัน/ผม จะโอนสายคุณไปท่ีแผนก  

   คะ/ครับ (กรณีแขกตองการใหโอนสายไปแผนกอ่ืนๆ) 

- Please hold on line sir/miss. I will check it for you. แปลวา ถือสายรอสักครู

นะคะ/ครับ ดิฉันจะไปตรวจสอบใหคะ/ครับ (ในกรณีแขกตองการใหตรวจสอบ

บางอยางให) 

- Have a nice/good day, sir/miss. แปลวา ขอใหคุณมีวันท่ีดีนะคะ (ในกรณีจบบท

สนทนาแลวแขกจะวางสาย) 

2. สวนแมบานบนฟลอรหรือแมบานทําความสะอาดหองพัก อาจมีโอกาสไดใชประโยค

ภาษาอังกฤษดังตอไปนี้  

- Housekeeping. แปลวา แผนกแมบานคะ (เม่ือแมบานบนฟลอรจะเขาหองแขกใน

ทุกกรณีจะตองเคาะประตู 3 ครั้ง แลวจึงพูดคํานี้) 

- Excuse me, sir/miss. This is your  ของท่ีถือไปใหแขก แปลวา ขอโทษนะ

คะ นี้คือของท่ีคุณตองการคะ (กรณีแขกตองการสิ่งของแลวถือเขาไปใหท่ีหองแขก) 

- Your welcome/ It’s my pleasure. แปลวา ไมเปนไรคะ (ในกรณีแขกพูด

ขอบคุณมา) 

- Is there anything else I can do for you? แปลวา มีอะไรใหดิฉัน/ผม ทําเพ่ือ

คุณอีกหรือไม (กรณีจะจบบทสนทนากับแขก) 

- Have a nice stay, sir/miss. แปลวา ขอใหคุณพักอยางมีความสุข (ในกรณีจบบท

สนทนาแลวจะเดินออกมาจากหองแขก) 

- Just a moment, sir/miss. I will check it for you. แปลวา รอสักครูนะคะ/นะ

ครับ ดิฉัน/กระผม จะไปตรวจสอบดูให (ในกรณีแขกใหไปตรวจสอบบางอยางให) 
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สรุป 

 แผนกแมบานเปนหนึ่งในสองสวนสําคัญในฝายหองพัก เนื่องจากเปนผูดูแลหองพักสําหรับ

แขกท้ังหมด ตลอดจนดูแลผาทุกชิ้นภายในโรงแรมท้ังท่ีเปนทรัพยสินของโรงแรมเองและเสื้อผาของ

แขกดวย แผนกแมบานมีโครงสรางประกอบดวย  

1. สวนสํานักงานแมบาน มีหนาท่ีดูแลจัดการเรื่องในสํานักงานและของหายไดคืน 

2. สวนหองพัก มีหนาท่ีดูแล จัดการทําความสะอาดหองพักใหแขก 

3. สวนพ้ืนท่ีสาธารณะ มีหนาท่ีดูแลความสะอาดพ้ืนท่ีท้ังหมดภายในโรงแรม 

4. สวนซักรีด มีหนาท่ีดูแล ทําความสะอาด ซอมแซมผาทุกชิ้นภายในโรงแรม 

5. สวนดอกไม มีหนาท่ีจัด ประดับตกแตง คุมสต็อกดอกไม ใบไมและวัสดุอุปกรณท่ีใชในการ

ตกแตงเก่ียวกับดอกไมท้ังหมด 

พนกังานในแตละสวนของแผนกแมบานก็จะมีหนาท่ีความรับผิดชอบแตกตางกันไปตามสวนท่ี

ตัวเองทํางานอยู ซ่ึงจะเปนไปตามระเบียบและขอปฏิบัติของแตละโรงแรม 
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แบบฝกหัดทายบทท่ี 2 

1. หากนักศึกษาเปนพนักงานในโรงแรม แลวเก็บนาฬิกาขอมือฝงเพชรไดในลิฟตแขก นักศึกษาจะ

ทําอยางไร และไปติดตอท่ีไหน ใหอธิบายมาเปนขอๆ 

2. หากนักศึกษาเปนแมบานสํานักงานและมีหนาท่ีดูแล Lost and Found เม่ือมีแขกมาแจงวา

เปนเจาของนาฬิกาฝงเพชรนั้น นักศึกษาจะตองทําอยางไรบาง ใหอธิบายมาเปนขอๆ 

3. หากนักศึกษาเปนแมบานทําความสะอาดหองพักขณะท่ีทําความสะอาดหองพักแขกท่ีเช็คเอาท

ไปแลว นักศึกษาพบ ลําใยประมาณ 2 กิโลกรัม อยูในถุงพลาสติก วางอยูบนโตะขางโทรทัศน 

นักศึกษาจะทําอยางไร 

4. หากนักศึกษาเปนพนักงานโรงงแรมแลวถูกสงใหไปทํางานในหองซักรีดและหองลินิน หากเลือก

ไดนักศึกษาจะทํางานในตําแหนงใด เพราะสาเหตุใด ใหอธิบายมาเปนขอๆ 

5. หลังจากดูวิดีโอ HOS_hotel_resort_housekeeping.mp4 เรื่องการทํางานของแผนก

แมบาน แลวใหนักศึกษา เขียนบอกความแตกตางระหวางหนาท่ีของแมบานทําความสะอาด

หองพักกับแมบานคลีนเนอร มาอยางนอย 10 ขอ 

6. หลังจากดูวิดีโอ เรื่อง Four minute bed making แลว ใหนักศึกษาฝกปูเตียงใน

หองปฏิบัติการเปนรายบุคคล 

7. ฝกปูเตียงตามมาตรฐานพรอมจับเวลาเปนรายบุคคลคนละไมเกิน 5 นาที 

8. สมมติสถานการณหากนักศึกษาเปนแมบานสํานักงาน ไดรับโทรศัพทจากแขกตางชาติเพ่ือขอ

ของใชภายในหองพักเพ่ิมเติม ใหนักศึกษาจับคูเขียนบทสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ

นั้น ความยาวครึ่งหนากระดาษ พรอม แสดงบทบาทสมมติตามบทสนทนานั้น 

9. สมมติสถานการณหากนักศึกษาเปนแมบานทําความสะอาดหองพักแลวตองนําสิ่งของท่ีแขก

รองขอเพ่ิมเติมไปใหแขกตางชาติในหองพัก ใหนักศึกษาจับคู เ ดิมเขียนบทสนทนา

ภาษาอังกฤษในสถานการณนั้น พรอมแสดงบทบาทสมมติ โดยใหคนท่ีเปนแขกใน

สถานการณขอ 10 มาเปนพนักงานในขอนี้ และใหคนท่ีเปนพนักงานในขอ 10 เปลี่ยนมาเปน

แขกในขอนี้  
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บทท่ี 3 
แผนกบริการสวนหนา(สวนหลังบาน) 

 
แผนกบริการสวนหนา 
 

 แผนกบริการสวนหนาเปนอีกสวนหนึ่งของฝายหองพัก แผนกนี้ถือเปนสวนสําคัญของโรงแรม 

เนื่องจากอยูในบริเวณสวนหนาของโรงแรม เปนท่ีท่ีแขกตองเขามาติดตอ ไมวาจะเปนการติดตอ

ลงทะเบียนเขาพักเม่ือเช็คอิน แขกมาสอบถามขอมูลในระหวางการเขาพัก แขกมาชําระเงินและคืน

กุญแจเม่ือเช็คเอาท 

โครงสรางแผนกบริการสวนหนา 

 

 

ภาพท่ี 3.1 โครงสรางแผนกบริการสวนหนา 

Receptionist/Cashier        

GSA 

Conierge/GRO 

Reservation Operator 

Bellman/Poter 

Back of the house 

Front of the house 
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นอกจากนั้นยังเปนสวนสําคัญในการติดตอประสานงานระหวางแขกกับแผนกตางๆ ภายใน

โรงแรม เชน เม่ือแขกตองการใชบริการเสิรฟอาหารท่ีหองพัก (Room service) จากรานอาหาร 

พนักงานตอนรับก็จะโทรศัพทติดตอไปท่ีรานอาหารใหแกแขก หรือกรณีการติดตอประสานงานกันเอง

ภายในโรงแรม เชน เม่ือแขกไปใชบริการในสวนตางๆ ของโรงแรมแลวตองการใหคิดคาใชจายนั้นเขา

มารวมกับคาใชจายภายในหองพัก พนักงานในแผนกนั้นๆ ก็จะตองนําคาใชจายนั้นมามอบใหแผนก

ตอนรับสวนหนาเพ่ือคิดคาใชจายจากแขกตอนเช็คเอาท เปนตน  

เม่ือแบงตามลักษณะการทํางานของแผนกบรกิารสวนหนา จะแบงออกเปน 2 สวนใหญๆ คือ    

1. บริการสวนหลังบาน (Back of the House) เปนงานท่ีมีโอกาสไดเจอแขกนอยและหอง

ทํางานก็จะอยูดานหลังของเคานเตอรตอนรับ แตการทํางานก็มีโอกาสไดบริการแขกบาง 

พนักงานในสวนนี้ของบางโรงแรมจะไมมีเครื่องแบบพนักงานใหใสเนื่องจากไมคอยมีโอกาส

ออกไปบริการแขกหนาเคานเตอร จึงไดเรียกกันติดปากวา “บริการสวนหลังบาน” ซ่ึงใน

สวนนี้จะประกอบไปดวย สวนสํารองหองพัก (Reservation) และสวนของการใหบริการ

โทรศัพท (Operator) 

2. บริการสวนหนาบาน (Front of the House) เปนงานท่ีจะตองพบปะและใหบริการแขกอยู

เปนประจํา พนักงานจะตองดูดีอยูเสมอ มีเครื่องแบบพนักงานใสตลอดการทํางานบางครั้ง

เรียกกันวา Uniform Staff ซ่ึงในสวนนี้ประกอบไปดวย สวนตอนรับ (Reception) สวน

การใหบริการขอมูลขาวสารและบริการท่ัวไปของแขก (Concierge) และสวนการบริการ

กระเปาและคนขับรถ (Bellman & Driver) 

ในบทนี้จะกลาวถึงการบริการของสวนหลังบานเปนหลัก สวนการบริการของสวนหนาบานจะ

ไดกลาวถึงในบทตอไป 
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สวนหลังบาน (Back of the House)  

ประกอบดวย สวนรับสํารองหองพัก และสวนใหบริการโทรศัพท ซ่ึงมีลักษณะการทํางานดังนี้ 

1.  สวนรับสํารองหองพัก โดยปกติเวลาสํานักงาน คือ 8.00 – 17.00 น. เนื่องจากการทํางาน

ของสวนนี้โดยมากจะเปนการติดตอสื่อสารกับหนวยงานภายนอกองคกร เชน    ลูกคาท่ัวไป บริษัท

ทัวร   ธนาคาร สํานักงาน และหนวยงานราชการ   หากมีพนักงานรับสํารองหองพักเพียงคนเดียวการ

ทํางานจะมีกะเดียว แตหากโรงแรมมีพนักงานรับสํารองหองพักสองคนข้ึนไป จะแบงการทํางาน

ออกเปน 2 กะ คือ กะท่ีหนึ่ง 7.00 – 16.00 น และ กะท่ีสอง 10.00 – 19.00 น. เพ่ือใหการทํางาน

สอดคลองกับสวนตอนรับสวนหนา 

พนักงานในสวนรับสํารองหองพักประกอบไปดวย 

1.1 ผูจัดการสวนสํารองหองพัก (Reservation Manager) มีหนาท่ีดูแล จัดการการสํารอง

หองพักท้ังหมด ท้ังทางเว็บไซต และระบบการสํารองหองพักภายในโรงแรม ตรวจสอบ

การทํางานของพนักงานรับสํารองหองพัก ติดตอประสานงานระหวางแผนกตางๆ เชน  

การยืนยันจํานวนหองพักกับแผนกขายไมวาในกรณีท่ีแผนกขายเปนผูขายหองให หรือ

กรณีท่ีแผนกขายขายหองพักรวมกับงานประชุมสัมมนา ดูแลการใหโควตาหองพัก 

(Allotment)แกบริษัททัวรหรือคูสัญญา  กํากับดูแลอัตราการใชหอง (Occupancy) 

ของโรงแรมท้ังหมด ปดการขาย (Close Sale) เม่ือหองพักเต็ม รวมไปถึงการกําหนด

หมายเลขหองพักแกแขกท่ีไดรับการยืนยันการเขาพักแลว    

คุณสมบัติผูจัดการสวนสํารองหองพัก    

1. มีความรูและประสบการณในการทํางานเก่ียวกับการสํารองหองพักเปนอยางดี   

2.   มีทักษะดานการติดตอและประสานงานท่ีดีท้ังภายในและภายนอกองคการ   

3. สามารถสื่อสาร ฟง พูด อาน เขียน ภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ

ไดเปนอยางดี    
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4. มีความสามารถในการใช อุปกรณ ติดตอสื่อสาร เชน โทรศัพท  แฟกซ 

คอมพิวเตอรไดดี    

5. มีความรูเรื่องหองพัก สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ของโรงแรม   

6. มีความอดทน ทํางานภายใตแรงกดดันและสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี  

1.2 พนักงานรับสํารองหองพัก (Reservation Officer) มีหนาท่ีรับสํารองหองพักจากแขก

ตามชองทางตางๆ ท่ีมีเขามา เชน ทางโทรศัพท แฟกซ อีเมล และลูกคา  Walk In 

ยืนยันการสํารองหองพักลวงหนากอนการเขาพักของแขกอยางนอยหนึ่งวัน ไมวาแขกจะ

มีเงินมัดจําคาเขาพักแลวหรือไมก็ตาม ตรวจสอบการสํารองหองพักท่ีเขามาในแตละวัน 

ตลอดจนเตรียมเอกสารการสํารองหองพักท้ังหมด และเอกสารแนบการสํารองหองพักท่ี

เรียกวา Correspondent  เพ่ือสงตอใหพนักงานตอนรับ หรือพนักงานใหบริการลูกคา

ท่ีเรียกกันวา GSA (Guest Service Agent) ตอไป 

คุณสมบัติพนักงานสํารองหองพัก 

1. มีทักษะดานการติดตอและประสานงาน เชน พูดจาไพเราะ กระชับ ชัดเจน 

2. มีความรู ความสามารถดานภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 

3. มีความสามารถในการใช อุปกรณ ติดตอสื่อสาร เชน โทรศัพท  แฟกซ 

คอมพิวเตอร 

4. มีความรูเรื่องหองพัก สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ของโรงแรม สามารถ

ประชาสัมพันธและเสนอขายแกแขกได 

5. มีความรู ความสามารถในงานของแผนกบริการสวนหนา 

กระบวนการและวิธีในการรับสํารองหองพัก จะไดกลาวโดยละเอียดในบทท่ี 5 ตอไป 
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การยืนยันการสํารองหองพักกอนแขกเขาเช็คอิน 

กอนแขกเขาเช็คอินลวงหนา 1 วัน แผนกสํารองหองพักมีหนาท่ีตองติดตามแขกท่ีมี

รายชื่อวาจะเขาเช็คอินในวันพรุงนี้โดยการโทรศัพท เพ่ือเปนการเตือนแขกทางออมเนื่องจาก

แขกท่ีสํารองหองพักไวลวงหนานานอาจลืมไปวาไดสํารองหองพักเอาไว และเพ่ือเปนการยืนยัน

วาแขกยังตองการเขาพักอยูหรือไม ซ่ึงมีวิธีการ ดังนี้ 

1. พิมพรายงานรายชื่อแขกท่ีคาดวาจะเขาพักในวันพรุงนี้ท้ังหมด 

2. ตรวจสอบรายชื่อในรายงาน กับเอกสารการสํารองหองพักท่ีเก็บไวในแฟมวาตรงกัน

หรือไม หากไมตองคนหาใบสํารองหองท่ีเปนเอกสารใหเจอ 

3. โทรศัพทหาแขกตามหมายเลขท่ีแขกใหไวเปนรายบุคคล เพ่ือยืนยันการเขาพักใน

วันรุงข้ึน พรอมยืนยันเวลาการเขาเช็คอินหากเปนไปได 

4. บันทึก แกไขหรือยกเลิกการจองตามท่ีแขกตองการ ตามข้ันตอนของโรงแรม 

5. ทําสัญลักษณในรายงานชื่อแขกและในใบสํารองหองพักวาใบใดติดตามแขกไดแลว

ผลเปนเชนไร ใบใดติดตามไดหรือไมไดอยางไร 

6. หลังตรวจสอบการสํารองหองพักหมดทุกรายชื่อแลว ใหนําเอกสารการสํารอง

หองพักท้ังหมดใสแฟมสงใหแผนกตอนรับ เพ่ือไปเตรียมเอกสารการลงทะเบียนเขา

พักและทํากุญแจใหแขกตอไป 

7. เก็บรายงานรายชื่อแขกนั้นไวแลวพยายามติดตอแขกในรายท่ียังติดตอเพ่ือยืนยันการ

เขาพักในวันพรุงนี้ไมไดตอไป 

ขอมูลจากแผนกสํารองหองพักมีความสําคัญมากเนื่องจากตองสงตอไปแผนกอ่ืนเพ่ือ

ดําเนินการตอ เชน ขอมูลเก่ียวกับความตองการพิเศษของแขกแตละหอง วันเช็คอิน เช็คเอาท 

วิธีการชําระเงิน แขกพิเศษ หรือการยกเลิกการสํารองหองพักท่ีมีจํานวนหองมาก  เนื่องจาก

พนักงานในแผนกอ่ืนตองนําขอมูลเหลานี้ไปใชในการวางแผนงานลวงหนา เชน แผนกแมบาน

ตองเตรียมเตียงเสริม ผาปูท่ีนอน ผาหมและอุปกรณเพ่ิมเติมในหองพักใหแขก เชน ไดรเปาผม 

เตารีด มินิบาร สวนแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ตองเตรียมอาหารเชา ค็อฟฟชอบ บาร เพ่ือ
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เตรียมบริการแขก ฝายจัดเลี้ยงและประชุมสัมมนาตองเตรียมหอง เตรียมอาหารและเบรก สวน

แผนกตอนรับก็ตองเตรียมเครื่องดื่มตอนรับแขก เตรียมพนกังานยกกระเปา พนักงานตอนรับไว

เตรียมเช็คอินแขกใหเพียงพอ เปนตน 

 

2.   สวนใหบริการโทรศัพท เวลาการทํางานของสวนนี้ จะแบงเปนสองรอบหรือสองกะ คือ 

รอบเชา เวลา 6.00 – 15.00 น. และรอบบาย เวลา 11.00 – 20.00 น. พนักงานท่ีทํางานในสวนนี ้

คือ โอเปอเรเตอร(Operator) ซ่ึงมีหนาท่ีรับโทรศัพทท่ีโทรเขามา เพ่ือสอบถามขอมูล หรือโอนสายท้ัง

จากภายนอกและภายในโรงแรมเอง การตอโทรศัพทใหแขกในกรณีท่ีแขกตองการตอ โทรศัพทออกไป

ภายนอกไมวาจะเปนภายในประเทศหรือตางประเทศ การใหบริการโทรปลุกอัตโนมัติ  ท่ีหองพักแขก

(Wake Up Call) ในกรณีท่ีแขกแจงความประสงคไว  

โอเปอเรเตอรควรมีทักษะท่ีสําคัญ คือ 

1. มองโลกในแงดี ควบคุมอารมณไดดี มีความอดทนและทํางานภายใตแรงดันได 
2. พูด ฟง ภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศไดดี  

3. มีทักษะในการพูด พูดชัดถอยชัดคํา ไมพูดภาษาทองถ่ินยกเวนในกรณีท่ีเปนนโยบาย

ของ โรงแรม ไมพูดภาษาเฉพาะ คําศัพทแสลง และรูวาอะไรควรพูด ไมควรพูด  

4. มีความสามารถในการควบคุมน้ําเสียงและระดับเสียงท่ีดี  

5. มีทักษะในการฟง เชน การตั้งใจฟงสิ่งท่ีแขกกําลังพูด ไมพูดขัดจังหวะแขก  

6. มีทักษะในการถามคําถาม เชน ถามในสิ่งท่ีควรถามและเปนประโยชน เลือกใชคําถาม

ท่ีจะไดขอมูลท่ีตองการใหมากท่ีสุด  

7. มีการตอบสนองอยางมืออาชีพ เชน เสนอความชวยเหลือท่ีเหมาะสมกับแตละ

สถานการณและแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี 

  เนื่องจากโทรศัพทมีความสําคัญกับการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมมาก คือ หาก

ลูกคาไดรับบริการทางโทรศัพทท่ีไมดี ไมวาจะโดยพนักงานของโรงแรมเองหรือโดยระบบของ
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โทรศัพท ลูกคาอาจยกเลิกการใชบริการและเปลี่ยนไปใชบริการโรงแรมอ่ืนแทนได ดังนั้น

โอเปอเรเตอรจึงควรทราบจุดประสงคในการใชโทรศัพทท้ังของแขกและของพนักงานดวยกัน

เพ่ือจะไดใหบริการไดตรงความตองการ ซ่ึงมีดังนี้   

1. จดุประสงคในการใชโทรศัพทของแขก 

1.1 จองหองพัก หองอาหาร หองจัดเลี้ยง 

1.2 ตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง ยกเลิก การจองตางๆ 

1.3 แจงความประสงคเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดงาน 

1.4 สอบถามราคาสินคาและบรกิารของโรงแรม 

1.5 แสดงความรูสึกจากการใชบริการ เชน การติ และการชม 

2.  จุดประสงคในการใชโทรศัพทของพนักงานในโรงแรม 

2.1 ติดตอ สื่อสารระหวางแผนก 

2.2 สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการทํางาน 

2.3 ติดตอในกรณีท่ีเกิดเหตุการณฉุกเฉิน หรือเม่ือมีความจําเปน 

2.4 สอบถามขอมูลความพึงพอใจในการใชบริการของแขก 

2.5 ติดตอสั่งของจากผูผลิตสินคา(supplier) 

2.6 สอบถามขอมูลความตองการของแขกในกรณีท่ีไมชัดเจนหรือไมแนใจ 

2.7 ติดตอชางเพ่ือทําการบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือตางๆ ตามกําหนด 

2.8 ติดตอสอบถามขอมูลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไมวาจะเปนหนวยงานรัฐ หรือ

เอกชน 

เม่ือดูจากจุดประสงคการใชโทรศัพทแลวจะเห็นไดวา การใชโทรศัพทสําคัญกับธุรกิจ

โรงแรมเปนอยางมาก ดังนั้นพนักงานท่ีจะใชโทรศัพทแตละครั้งจะตองระลึกอยูเสมอวา การใช

โทรศัพทคือการทําธุรกิจ เนื่องจากเม่ือมีการใชโทรศัพทโรงแรมนั่นหมายความวา พนักงาน

กําลังเปนตัวแทนของโรงแรมในการติดตอสื่อสารกับภายนอก ดังนั้นจึงตองใหความสําคัญใน

การใชโทรศัพททุกครั้ง  
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หนาท่ีโอเปอเรเตอร มีดังนี้  

1. รับโทรศัพทเม่ือมีคนโทรหาแขกท่ีพักอยูหรือกําลังใชบริการของโรงแรม เชน แขก

หองอาหาร แขกท่ีกําลังใชบริการสปา หรือโอนสายเม่ือมีสายเขามาติดตอกับแผนก

ตางๆ ในโรงแรมหรือกรณีท่ีบริษัทหรือบุคคลตองการติดตอกับพนักงานโรงแรม หรือ

การรับเรื่องเก่ียวกับการสํารองหองพัก หองอาหาร หองจัดเลี้ยง หรือบริการตางๆ 

ภายในโรงแรม รวมถึงการรับคําตําหนิในเรื่องตางๆ ของโรงแรม เชน การบริการไมดี 

โรงแรมไมไดมาตรฐาน ราคาหองพักสูงเกินไป 

2. การตอโทรศัพทออกไปภายนอกใหแขกหรือพนักงาน 

3. การใหขอมูลขาวสารแกแขกทางโทรศัพท เชน เม่ือแขกสอบถามขอมูลเก่ียวกับ

หองพัก หองจัดเลี้ยงและบริการตางๆของโรงแรม หรือกรณีท่ีแขกภายในโรงแรม

อาจตองการสอบถามขอมูล บริการ  หรือตองการความชวยเหลือตางๆ เม่ือเกิด

อุบัติเหตุหรือเหตุการณฉุกเฉินข้ึนในหองพัก เปนตน 

4. การใหบริการโทรปลุก Wake up call 

การทํางานของขอ 3-4 จะกลาวถึงโดยละเอียดในบทท่ี 7 เรื่องการใหบริการแขกท่ี

พักอยูกับโรงแรม 

 

การรับโทรศัพท การรับโทรศัพทจากแขกพนักงานควรแสดงออกดังนี้ 

1. ใชคําพูดตอนรับและทักทายมาตรฐานของแตละโรงแรม 

2. ใชน้ําเสียงกระตือรือรน เปนมิตร ในการรับโทรศัพท 

3. ทําน้ําเสียงวาสนใจและยินดีท่ีจะพูดคุยดวยเนื่องจากแขกท่ีโทรศัพทเขามาท่ีโรงแรม

มักจะตองการพูดกับคนท่ีเปนมืออาชีพ มีความอบอุน ยินดีรับฟงและตอบคําถาม

ตางๆ ได 

4. แสดงใหแขกรูสึกวาเขาใจเขา การแสดงความเขาใจในสิ่งท่ีแขกพูดเปนสิ่งท่ีสําคัญ 

โดยพนักงานอาจใชคําในความหมาย เชน คําวา คะ/ครับ เขาใจคะ/ครับ เปนตน 
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5. ใชภาษาท่ีสุภาพตลอดการสนทนา  

6. ในขณะรับโทรศัพทตองตั้งใจทําไมสนใจอยางอ่ืน 

7. พยายามเขาใจจุดประสงคในการโทรศัพทเขามาของแขก เพ่ือจะไดตอบสนองความ

ตองการของแขกไดอยางถูกตองเหมาะสม 

8. รูจักถามคําถามเพ่ือใหไดขอมูลมากข้ึนหากพนักงานยังไมแนใจวาเขาใจแขกถูกตอง

หรอืไม 

9. ในขณะพูดกับแขกใหพนักงานพยายามเอาใจแขกมาใสใจเราเพ่ือจะไดทราบวาแขก

คาดหวังอะไรจากเรา 

10. ถามเสนอความชวยเหลือแกแขกปลายสายในเรื่องท่ีแขกมีปญหา 

11. พยายามใหเวลาในการพูดคุยอยาทําใหแขกรูสึกวาพนักงานรีบเรงท่ีจะจบบท

สนทนา 

12. พยายามสังเกตน้ําเสียงการตอบสนองของแขกวาพึงพอใจกับการพูดคุยทาง

โทรศัพทนี้หรือไม เพ่ือใชในการปรับปรุงแกไขตอไป 

หากโทรศัพทท่ีดังไมใชโทรศัพทในความรับผิดชอบ หรือหนาท่ีของตัวเอง 

พนักงานไมควรรับโทรศัพทนั้นๆ เนื่องจากหากรับสายอาจกอใหเกิดความสับสนแก

ผูโทรได เนื่องจากในบางเรื่องผูโทรคาดหวังท่ีจะไดรับคําปรึกษาหรือการตัดสินใจ

จากผูท่ีเปนเจาของโทรศัพท ในขณะท่ีพนักงานผูรับสายไมสามารถตัดสินใจแทน

เจาของโทรศัพทได อาจทําใหผูโทรเกิดความไมพอใจ 

ข้ันตอนท่ีควรปฏิบัติในการรับโทรศัพทของโอเปอเรเตอร คือ รับโทรศัพทอยางรวดเร็ว 

ถามจุดประสงคในการโทรมาของแขก และตอบสนองความตองการของแขก ซ่ึงมีรายละเอียด

ดังนี้ 

1.  รับโทรศัพทอยางรวดเร็ว เหมาะสมและถูกตองตามมาตรฐานของโรงแรม ซ่ึงแตละ

โรงแรมจะมีมาตรฐานการใชโทรศัพทท่ีแตกตางออกไป ปกติโอเปอเรเตอรจะตองรับ

โทรศัพทใหเร็วท่ีสุดทันทีท่ีไดยิน หรือภายใน 3 กริ่ง  เนื่องจากการรับโทรศัพทใหเร็ว
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ท่ีสุดเปนอีกสิ่งหนึ่งท่ีมีความสําคัญกับธุรกิจโรงแรม เพราะหากโอเปอเรเตอรไมรีบรับ

โทรศัพท แขกท่ีโทรศัพทเขามาอาจเปลี่ยนใจไปใชบริการโรงแรมอ่ืน หรือยกเลิกการ

ใชบริการท่ีจองไวได  

การใชโทรศัพทใหถูกตองตามมาตรฐานของโรงแรมมีลําดับ ดังนี้ 

1. ทักทายผูโทรศัพทเขามา เรียกชื่อลูกคา หรือปลายสายดวยชื่อหากทราบ 

หากไมทราบชื่อ ใหใชคําวา คุณผูชาย หรือคุณผูหญิง 

2. แจงชื่อโรงแรมหากเปนสายนอก หากเปนสายในใหแจงแผนก 

3. แจงชื่อโอเปอเรเตอรผูรับสาย 

4. เสนอความชวยเหลือหรือสอบถามความตองการของผูโทรเขามาอยาง

สุภาพ 

5. โอนสายหากผูโทรศัพทเขามาตองการติดตอกับแผนกใดโดยเฉพาะเจาะจง 

6. ดึงสายกลับและรับฝากขอความในกรณีท่ีโอนสายไปแลวไมมีผูรับสาย 

ตัวอยางประโยคท่ีใชในการรบัโทรศัพท เชน 

3. สวัสดีคะ โรงแรมฟาใส ดิฉันตะวันรับสาย มีอะไรใหรับใชคะ(สายนอก) 

4. สวัสดีคะ โอเปอเรเตอร ดิฉันตะวันรับสาย มีอะไรใหรับใชคะ(สายใน) 

ในกรณีท่ีโอเปอเรเตอรกําลังพูดโทรศัพทอยูแลวเกิดเหตุการณท่ีจะตอง

กดพักสายโอเปอเรเตอรจะตองปฏิบัติตามระเบียบของโรงแรมอยางเครงครัด 

ดังนี้ 

1. กลาวขอโทษแขกท่ีกําลังพูดสายอยู 

2. ถามแขกเพ่ือขออนุญาตใหแขกถือสายรอ หากแขกตองการวาง

สายใหขอหมายเลขโทรศัพทเพ่ือติดตอกลับ และสอบถามแขกวา

สะดวกใหติดตอกลับเวลาเทาใด กลาวขอบคุณแขกและขออภัยใน
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ความไมสะดวกท่ีเกิดข้ึน และติดตอแขกกลับทันทีท่ีทําไดตามเวลา

ท่ีแขกแจงไว หากแขกอนุญาตใหพักสายได ใหโอเปอเรเตอรกลาว

ขอบคุณแลว กดปุม พักสาย หรือ (Hold) 

3. รีบรับโทรศัพทสายท่ี 2 ท่ีกําลังดัง กลาวขอโทษแขกท่ีมารับสายชา 

ทักทายและสอบถามวัตถุประสงคในการโทร หากเปนการโอนสาย

ไปแผนกหรือสวนอ่ืนๆ ก็สามารถโอนสายแขกไปไดทันที แตหาก

เปนเรื่องท่ีไมสามารถโอนสายได ใหโอเปอเรเตอรสอบถามแขกวา

สะดวกถือสายรอสักครูหรือไม หรือตองการใหโอเปอเรเตอรติดตอ

กลับ  

3.1  หากแขกตองการถือสายรอ ใหกลาวขอบคุณ แลวกด พัก

สาย หากโอเปอเรเตอรประมาณการแลววาแขกสายแรกท่ี

กําลังถือสายรออยูอาจตองใชเวลาคอนขางมาก หรือไมอาจ

จบการสนทนาไดในระยะเวลาสั้นๆ โอเปอเรเตอรควรขอ

ความชวยเหลือจากเพ่ือนรวมงานคนอ่ืนหรือหัวหนางาน 

เพ่ือใหเขามาชวยรับสายท่ีสองท่ีกําลังถือสายรออยูทันที  

3.2  แตหากแขกสะดวกใหติดตอกลับในภายหลัง ใหขอหมายเลข

โทรศัพทเพ่ือติดตอกลับและสอบถามแขกวาสะดวกให

ติดตอกลับเวลาเทาใด กลาวขอบคุณแขกละขออภัยในความ

ไมสะดวกท่ีเกิดข้ึน และติดตอแขกกลับทันทีท่ีทําไดตาม

เวลาท่ีแขกแจงไว  

4. กลับไปรับโทรศัพทแขกสายแรกท่ีกําลังถือสายรอ กดปุมยกเลิก

การพักสาย กลาวขอโทษแขกท่ีตองใหรอ และสนทนาตอใหจบ 

2.  การสอบถามจุดประสงคในการโทรศัพทเขามา ดวยลักษณะการพูดและน้ําเสียงท่ี

เปนมิตร การสอบถามขอมูลเพ่ือใหทราบจุดประสงคในการโทรควรทําหลังจากกลาว
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ทักทายแลว โอเปอเรเตอรจะทราบไดจากการฟงอยางตั้งใจในสิ่งท่ีแขกพูดและถาม

คําถามกลับ เพ่ือใหไดทราบจุดประสงคนั้น ในการถามคําถามโอเปอเรเตอรจะตอง

ถามอยางสุภาพและชัดเจนเพ่ือใหไดคําตอบตามท่ีถามไป  

  การถามจุดประสงคการโทรศัพทเขามาของแขกโอเปอเรเตอรควรปฏิบัติ ดังนี้ 

4.1 ถามจุดประสงคในการโทรเขามาของแขกตรงๆดีกวาคาดเดา เนื่องจากแขกท่ี

โทรเขามาจะรูอยูแลววาตัวเองตองการอะไร และมีจุดประสงคอะไรในการโทร

เขามา 

4.2 ฟงแขกพูดอยางต้ังใจ หากมีรายละเอียดมากหรือเปนเรื่องท่ีตองจํา ควรใช

วิธีการจดรวมดวยขณะฟงแขกพูด เพ่ือไมใหลืมรายละเอียดท่ีสําคัญ 

3. การตอบสนองคําขอหรือคําสั่งและการยืนยันแขก ในธุรกิจบริการโดยเฉพาะโรงแรม

ทักษะการตอบสนองคําขอและคําสั่งของแขกเปนสิ่งสําคัญมาก เนื่องจากเปนปจจัย

สําคัญยิ่งท่ีจะทําใหแขกพึงพอใจหรือไม ซ่ึงการสั่งและการรองขออาจทําโดยตรงจาก

ตัวบุคคล จากทางอีเมลหรือโทรศัพทก็ได ดังนั้นการตั้งใจฟงสิ่งท่ีแขกพูดหรือรองขอ 

การจดใจความสําคัญและการยืนยันขอมูลเพ่ือตรวจสอบความเขาใจท่ีตรงกัน จะทํา

ใหตอบสนองแขกไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ ควรพูดทวนรายละเอียด

หลังจากไดขอมูล เพ่ือเปนการยืนยันสิ่งท่ีไดฟงมาวาถูกตองและเปนสิ่งท่ีแขกตองการ 

เพ่ือจะไดจัดการดําเนินการตอไปไดอยางถูกตอง  

หากหลังจากสอบถามจุดประสงคในการโทรศัพทของแขกแลวพบวา แขก

ตองการใหโอนสายไปยังแผนก/บุคคลอ่ืน หรือในกรณีท่ีแขกตองการสอบถามขอมูล

แตโอเปอเรเตอรไมสามารถใหขอมูลหรือตอบคําถามตามท่ีแขกตองการได ควรโอน

สายแขกไปยัง แผนก/บุคคลท่ีจะสามารถตอบสนองความตองการของแขกได โดยให

พนักงานปฏิบัติ ดังนี้ 
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1. แจงแขกใหถือสายรอ แลวโอนสายแขกไปยังแผนก/บุคคลท่ีแขกตองการ หรือ

แผนก/บุคคลท่ีจะสามารถใหขอมูลหรือตอบคําถามแขกได 

2. หากแผนก/บุคคลท่ีโอเปอเรเตอรโทรไปหารบัสาย ใหแจงแผนก/บุคคลท่ีรับสาย 

วาจะโอนสายแขกมาให เรื่องอะไร อยางไร โดยสรุป เพ่ือใหผูรับสายมีโอกาส

เตรียมพรอมกอนรับสายแขก 

3. หากปลายทางไมรับสาย ใหดึงสายกลับแลวแจงแขกท่ีถือสายรอ วาแผนก/

บุคคล นั้นๆ ไมมีใครอยูและสอบถามความตองการแขกวาตองการโทรกลับมา

ใหมหรือตองการฝากขอความใหแผนก/บุคคลนั้นโทรกลับ หากเปนกรณีฝาก

ขอความ โอเปอเรเตอรจะตองขอหมายเลขโทรศัพทแขกและทวนขอความนั้นๆ 

ทุกครั้ง 

4. กลาวขออภัยในความไมสะดวกท่ีไดรับ และขอบคุณแขกท่ีโทรศัพทมาในวันนี้ 

แล วสอบถามแขกว าตองการให ทําอะไรเ พ่ิมเ ติมอีกหรือไม  หากไม มี

โอเปอเรเตอรก็วางสายไดแลวนําขอความท่ีแขกฝากไวไปสงใหแก แผนก/บุคคล 

ตามท่ีแขกตองการ แตหากแขกมีความตองการใดๆ เพ่ิมเติม ก็ใหทําตาม

กระบวนการดานบนอีกครัง้ 

ในกรณีท่ีโอเปอเรเตอรไดรับโทรศัพทแขกท่ีหยาบคาย กาวราว หรือไมปกติ หรือ 

โทรศัพทกอกวนในกรณีตางๆ ไมวาจะเปน โทรศัพทขมขูการกอการราย การขูวาง

ระเบิด ขมขูพนักงาน หรือ โทรศัพทโรคจิต ใหโอเปอเรเตอรพยายามอยูในความสงบ 

พูดใหนอย ฟงใหมาก ซ่ึงสามารถทําไดโดยการหายใจลึกๆ เก็บขอมูลใหไดมากท่ีสุดแลว

วางสาย หลังจากนั้นใหแจงผูจัดการในรอบการทํางานนั้นๆ ทันที เพ่ือจะไดดําเนินการ

ตามนโยบายของโรงแรมตอไป  

 หากแขกโทรเขามาดวยอารมณโกรธใหโอเปอเรเตอรตอบสนองแขกดวยความไม

โกรธ สุภาพ ไมตอลอตอเถียง เนื่องจากเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะทําใหคนท่ีกําลังโกรธ ลด

ความกาวราวลง พยายามรับฟงและหาจุดประสงคของการโทรครั้งนี้ใหเร็วท่ีสุด เพ่ือหา
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วิธีในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึน หากแขกท่ีโทรมาหยาบคายมาก และไมรับฟงใดๆ ให

พนักงานวางสายไดทันที และรายงานใหผูจัดการในรอบการทํางานนั้นๆ ทราบ ทันที 

เพ่ือจะไดดําเนินการตามนโยบายของโรงแรมตอไป 

 

การโทรออก  

โอเปอเรเตอรอาจตองมีการใชโทรศัพทของโรงแรมโทรศัพทออกไปภายนอก ใน

กรณีตางๆ ดังนี้ 

1. เพ่ือยืนยันการจองหองพัก หองประชุมกับลูกคา  

2. การสั่งของกับรานขายของหรือรานคา  

3. โทรกลับหาลูกคาในกรณีท่ีการติดตองานยังไมสมบูรณ 

4. โทรกลับในกรณีมีหนวยงานติดตอมาแตไมไดรับสาย  

5. การสืบหาขอมูลท่ีจําเปน 

6. โทรตามความตองการของแขก หรือผูบริหาร  

7. การโทรเพ่ือขอโทษแขกในความผิดพลาดตางๆ ของการทํางาน 

8. โทรเพ่ือแจงรายการสงเสริมการขาย โปรโมชั่น หรือเชิญแขกใหเขารวมกิจกรรม  

9. การโทรในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน เชน ไฟไหม แขกหรือพนักงานปวยฉุกเฉินหรือไดรับ

อุบัติเหตุ เกิดกรณีความวุนวายท่ีโรงแรมไมสามารถควบคุมได หรือกรณีมี

เหตุการณผิดกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน 

ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน พนักงานบริการโทรศัพทจะตองพิจารณากอนวาเหตุ

ฉุกเฉินนั้น ควรจะโทรหาใคร รถพยาบาล ตํารวจ หรือตํารวจดับเพลิง แลวจึงคอย

ดําเนินการโทรออก หากไมทราบใหสอบถามกับหัวหนางาน (Duty Manager) ในกะ

การทํางานนั้นๆ เพ่ือขอคําแนะนํา 
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โดยปกติการใชโทรศัพทของโรงแรมโทรออกไปภายนอก ผูท่ีจะโทรไดจะตอง

ไดรับอนุญาตหรืออยูในตําแหนงท่ีจะโทรออกไดเทานั้น เนื่องจากระบบการโทรออก

ภายนอกของโรงแรมจะมีระบบท่ีรัดกุม ชัดเจนและตรวจสอบได เพ่ือไมใหพนักงานใช

โทรศัพทของโรงแรมโทรในเรือ่งสวนตัว 

พนักงานแตละคนท่ีไดรับอนุญาตใหโทรออกไปภายนอกได จะไดรับรหัสในการ

โทรออก ซ่ึงรายงานในการโทรแตละครั้ง จะถูกเก็บไวในระบบคอมพิวเตอร ในทุก

รายละเอียด ไมวาจะเปน วัน เดือน ป ท่ีโทรออก ใครเปนคนโทร หมายเลขท่ีโทรออก 

ระยะเวลาในการโทร และคาใชจายท่ีเกิดจากการโทรนั้นๆ ซ่ึงหากตรวจสอบแลวไม

เก่ียวกับเรื่องงาน พนักงานเจาของรหัสนั้นจะตองชําระคาใชจายท่ีเกิดจากการโทร

นั้นเอง 

การโทรศัพทออกไปภายนอกในนามของโรงแรม ควรปฏิบัติดังนี้ 

1. ตรวจสอบรหัสการโทร หมายเลขโทรศัพทท่ีมีใหเปนปจจุบันอยูเสมอกอนการ

โทรทุกครั้ง เพ่ือไมใหเสียเวลา เสียเงินและอาจทําใหผูโทรตองขายหนา 

2. มีจุดประสงคในการโทรท่ีชัดเจน มีชื่อผูท่ีตองการโทรหา มีรายละเอียดท่ี

จําเปนกอนโทรทุกครั้งเพ่ือความราบรื่นและไมเสียเวลาในการโทร 

3. ใชอุปกรณโทรศัพทใหถูกตองตามคูมือการใชงาน รวมถึงสรางบรรยากาศท่ีดี

ในการโทร เชน หองเสียงไมดัง ปดประตู เรียบรอย ไมมีคนพลุกพลาน 

4. ในขณะท่ีโทรศัพทตองสื่อสารใหชัดเจน โดยเริ่มจากการทักทาย การบอกชื่อผู

โทร ชื่อแผนกหรือชื่อโรงแรม และเหตุผลการโทรใหปลายสายรับทราบ 

5. พูดโทรศัพทอยางสุภาพและมีมารยาท โดยใชน้ําเสียงท่ีเปนมิตร พูดไมเบา

หรือดังเกินไป ใชภาษาท่ีเปนทางการ เวนจังหวะใหคูสนทนาไดมีโอกาสพูด

บาง และการมีหางเสียงในการพูดทุกครั้ง 
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ปจจุบันแขกของโรงแรมสามารถใชโทรศัพทของโรงแรมโทรออกไป

ภายนอกไดดวยตัวเองอยูแลวแตหากตองการใหโอเปอเรเตอรตอสายใหไมวาจะ

ดวยเหตุผลใด โอเปอเรเตอรจะมีข้ันตอนท่ีควรปฏิบัติดังนี้ 

1. ในกรณีท่ีแขก A โทรลงมาเพ่ือใหพนักงานโทรออกไปภายนอกหาแขก B ให

นั้น พนักงานจะตองแจงใหแขกทราบวาจะมีคาใชจาย หากแขก A ตกลงให

สอบถามรายละเอียดแลวแจงแขก A ถือสายรอ 

2. กดพักสายแขก A แลวโทรออก กดหมายเลขปลายทางตามท่ีแขก A ใหมา 

3. เม่ือมีผูรับสายแลว ใหกลาวทักทาย บอกวาโทรจากท่ีใด ใครตองการติดตอ

กับใคร ในกรณีนี้คือ แขก A ตองการพูดสายกับ แขก B 

4. เม่ือไดรับการโอนสายไปหาแขก B แลว ใหพนักงานแจงแขก B วาแขก A 

ตองการพูดสายดวย และพนักงานกําลังจะโอนสายให 

5. กดยกเลิกพักสายแขก A แลวแจงแขก A แขก B อยูในสายแลว 

6. กดโอนสายใหท้ังสองฝายไดคุยกัน 

7. หลังจากนั้นโอเปอเรเตอรจะตองทํารายงาน เพ่ือคิดคาใชจายในการโทรของ

แขก ซ่ึงในใบรายงานนั้นจะมีรายละเอียดเก่ียวกับชื่อแขก หมายเลขหองพัก 

หมายเลขปลายทาง ระยะเวลาในการโทร ชวงเวลาในการโทร และ

โอเปอเรเตอรท่ีใหบริการคือใคร แลวเอาไปแนบไวกับเอกสารการเขาพักของ

แขกเพ่ือใหพนักงานตอนรับเรียกเก็บเงินกับแขกตอไป 

หากโรงแรมใดมีระบบควบคุมการโทรเขาและโทรออกอัตโนมัติผาน

คอมพิวเตอร โอเปอเรเตอรไมจําเปนจะตองทํารายงานตามขางตน เพียงแคเรียก

รายงานข้ึนมาจากระบบ คัดลอกรายงานลงบนกระดาษ แลวเอาไปแนบไวกับ

เอกสารการเขาพักของแขก เพ่ือใหพนักงานตอนรับเรียกเก็บเงินกับแขกตอไป 
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ขอควรระวังในการโทรศัพทออกนอกโรงแรม  

1. พนักงานคนท่ีโทรออกไดรับอนุญาตหรือไม 

2. หากเปนการโทรไปตางประเทศโอเปอเรเตอรควรระวังเรื่องชวงเวลาของแต

ละประเทศท่ีแตกตางกันเพ่ือไมเปนการรบกวนแขกปลายทางและตองคํานึง 

ถึงระยะเวลาของการโทร เนื่องจากราคาคอนขางสูง 

5. ในการวางสายโทรศัพทแขกหากเปนไปไดควรใหปลายสายวางโทรศัพทกอน 

แลวจึงคอยวางโทรศัพทของโรงแรมลงอยางนุมนวล เพ่ือไมใหเปนการ

กระแทกหโูทรศัพทใสแขก 

 

การสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท 

โดยปกติการโทรศัพทเปนภาษาอังกฤษ มักจะไดใชในกรณีท่ีพนักงานจะพูดกับแขกท่ีเปน

ชาวตางชาติ ดังนั้นพนักงานควรมีความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมในการพูดโทรศัพทเปนภาษาอังกฤษซ่ึงมี

มาตรฐานสากล ดังนี้ 

การรับโทรศัพท 

1. การรับโทรศัพทเม่ือดังไมเกิน 3 ครั้ง 

การทําความเขาใจและการสื่อสารภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพทางโทรศัพท ตองใชทักษะ

หลายอยาง เชน การฟง หลักไวยกรณ การออกเสียง การเนนเสียงและจังหวะ ตลอดถึงความเขาใจใน

วัฒนธรรมตางชาติ โดยท่ัวไป มารยาทในการรับโทรศัพท ไมควรปลอยใหเสียงเรียกดังนานเกินไป โดย

ปกติท่ียึดถือกันคือ 3 ครั้ง เนื่องจากการปลอยใหโทรศัพทดังนาน โดยไมมีผูรับอาจทําใหผูท่ีโทรเขามา 

ซ่ึงโดยมากก็คือแขก หรือลูกคาเกิดความไมพอใจและอาจเกิดผลเสียตอโรงแรมได 
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2. การทักทายใหเหมาะกับแตละชวงเวลาของวัน 

การทักทายมีสวนสําคัญในการสรางมิตรภาพท่ีสุภาพและเปนการเริ่มตนการสนทนาท่ีดี การ

เลือกใชคําทักทายใหเหมาะสมกับแตละชวงเวลาของวันจะชวยสรางบรรยากาศท่ีดีในการเริ่มตน

สนทนาและยังทําใหผูท่ีโทรเขามาทราบชวงเวลาของผูรับดวย โดยเฉพาะในกรณีท่ีผูโทรกับผูรับอยูกัน

คนละประเทศ การสื่อสารทางโทรศัพทมีความสําคัญกับการใหบริการในโรงแรม ดังนั้นพนักงานใน

โรงแรมจึงควรมีทักษะท่ีดีในการฟงและพูดโตตอบภาษาอังกฤษทางโทรศัพทใหไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวอยาง การทักทายตามชวงเวลาของวัน Good morning ใชทักทายตอนเชาถึงกอนเท่ียง, 

Good afternoon ใชทักทายหลังเท่ียงถึงชวงบาย, Good evening ใชทักทายชวยเย็นถึงคํ่า เปนตน 

3. ลําดับคําพูดการรับโทรศัพท  

โดยปกติการรับโทรศัพทของโรงแรมหากเปนสายเรียกจากภายในจะพูดเรียงลําดับดังนี้ 

ทักทายบอกชวงเวลาของวัน บอกแผนก บอกชื่อคนรับสายและถามวามีอะไรใหชวยเหลือ 

ตัวอยางเชน Good morning, reception, Gail speaking. How may I help you?   

             แปลวา  สวัสดีตอนเชาคะ แผนกตอนรับ เกลพูดสาย มีอะไรใหรับใชคะ 

หรอื      Good afternoon, operator, Wendy speaking. Can I help? 

        แปลวา สวสัดีตอนบายคะ  โอเปอเรเตอร เวนดี้พูดสาย มีอะไรใหชวยคะ 

แตหากเปนสายเรียกจากภายนอกผูรับสายจะตองแจงชื่อของโรงแรม และแผนกใหผู

โทรทราบดวย ซ่ึงจะพูดเรียงลําดับดังนี้ 

ทักทายบอกชวงเวลาของวัน บอกชื่อโรงแรม บอกชื่อคนรับสาย ถามวามีอะไรใหชวยเหลือ 

ตัวอยางเชน    Good evening, Sunshine Hotel, how may I help you? 

      แปลวา  สวัสดีตอนคํ่าคะ โรงแรมซันไชน มีอะไรใหรับใชคะ 
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หรอื Good evening, Sunshine Hotel, Wendy speaking, what can I do for you?    

แปลวาสวัสดีตอนคํ่าคะ โรงแรมซันไชน เวนดี้พูดสาย ใหดิฉันชวยอะไรคะ 

 

4. พูดใหชัดเจน 

การออกเสียงพูดใหชัดเจนเปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจังหวะ การ

เนนเสียงและการออกเสียงเปนสวนประกอบสําคัญท่ีจะทําใหการพูดภาษาอังกฤษชัดเจนข้ึน เนื่องจาก

การพูดสื่อสารทางโทรศัพท ผูพูดจะมองไมเห็นภาษาทางรางกายท่ีจะชวยใหเขาใจคําพูดมากข้ึน 

ดังนั้นในการสื่อสารทางโทรศัพทจึงจําเปนท่ีจะตองใชการสะกดคําเขาชวยเพ่ือปองกันความผิดพลาดท่ี

อาจเกิดข้ึนได 

หากขณะท่ีพูดโทรศัพทแขกตองการใหโอนสายให ซ่ึงอาจเปนการโอนไปหาแขกคนอ่ืนท่ีพักอยู

ในโรงแรม หรืออาจเปนการโอนสายไปใหพนกังานในแผนกอ่ืน พนกังานควรใชประโยค ตอไปนี้ 

6. Please hold on line just a minute sir/miss. I will connect you to that room. 

แปลวา กรุณาถือสายรอสักครูคะ คุณผูชาย/คุณผูหญิง ดิฉัน/ผม จะตอสายคุณไปท่ีหองนั้น 

7. Please, hold on line just a second, sir/miss. I will transfer your call to 

Mr………………/.....................department. 

แปลวา กรุณาถือสายรอสักครูคะ คุณผูชาย/คุณผูหญิง ดิฉัน/ผม จะโอนสายคุณไปท่ี      

คุณ......................../แผนก................... 

5. จบการสนทนา 

เม่ือการสนทนาสิ้นสุดลงพนักงานควรกลาวขอบคุณแขกท่ีโทรศัพทเขามาใชบริการ แลว

สอบถามแขกวาตองการใหชวยเหลือในเรื่องอ่ืนใดอีกหรือไม เชน 

8. Thank you for calling. Is there anything else I can help you? 

แปลวา ขอบคุณท่ีโทรมา มีอะไรใหชวยเพ่ิมเติมอีกไหมคะ 
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9. Thank you very much for calling us. Is there anything else I can assist you 

with? แปลวา ขอบคุณมากท่ีโทรเขามาหาเรา มีอะไรใหดิฉัน/ผมชวยเหลือเพ่ิมเติมอีกไหม

คะ/ครับ  

หากแขกไมตองการบริการใดๆ เพ่ิมเติม พนักงานสามารถจบการสนทนา ดวยการอวย 

พรแขก และกลาวคําลา เชน  

10. Have a nice day, sir/miss. Goodbye. แปลวา ขอใหคุณผูชาย/คุณผูหญิงมีวันท่ีดีคะ/

ครับ ลากอน 

11. I hope you enjoy your day, sir/miss. Goodbye.   

            แปลวา ผม/ดิฉัน หวังวาคุณผูชาย/คุณผูหญิงจะมีวันท่ีมีความสุขคะ/ครับ ลากอน  
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สรุป 

 สวนหลังบานของแผนกบริการสวนหนา มีหนาท่ีหลักในการใหบริการแขกโดยไมมีการพบปะ

เหมือนสวนหนาบาน แตงานท่ีทําก็มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน คือ การรับสํารองหองพักแขก

แลวสงตอขอมูลท่ีไดใหแผนกตอนรับสวนหนาบานตอไป พนักงานในสวนหลังบานนี้ประกอบดวย 

ผูจัดการแผนกและพนักงานรับสํารองหองพักเปนผู ใหบริการ สวนใหบริการโทรศัพท ซ่ึงมี

โอเปอเรเตอรเปนผูใหบริการ จะมีมาตรฐานการใหบริการโทรศัพทท่ีสําคัญคือ การรับสายจากแขก 

และการโทรศัพทออกภายนอกตามความตองการของแขก ซ่ึงแตละโรงแรมก็จะมีมาตรฐานในการ

ใหบริการตางกัน แตสิ่งท่ีควรคํานึงถึงคือการปฏิบัติตามข้ันตอนการทํางานของโรงแรมเพ่ือทําใหแขกมี

ความพึงพอใจสูงสุดเพ่ือเปนการดึงดูดใหแขกกลับมาใชบริการของโรงแรมอีกครั้ง  
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แบบฝกหัดทายบทท่ี 3 

1. ใหอธิบายถึงความเก่ียวพันระหวางสวนหลังบาน(Back of the house) กับสวนหนาบาน

(Front of the house) มาเปนขอๆ 

2. ใหอธิบายความแตกตางระหวางหนาท่ีของผูจัดการแผนกสํารองหองพักกับพนักงานรับ

สํารองหองพัก 

3. ใหยกตัวอยางจุดประสงคการใชโทรศัพทของแขกมา 1 อยางพรอมอธิบายอยางละเอียด 

4. ใหยกตัวอยางจุดประสงคในการใชโทรศัพทของพนักงานโรงแรมมา 1 อยางพรอมอธบิาย

อยางละเอียด 

5. ใหนักศึกษาจับคูเขียนบทสนทนาเปนภาษาไทยระหวางโอเปอเรเตอรกับแขกท่ีโทรศัพทเขา

มาสอบถามขอมูลเก่ียวกับสปาของโรงแรม 

6. ใหนักศึกษาแสดงบทบาทสมมติตามบทสนทนาในขอ 5 หนาชั้นเรียนเปนคูๆ 

7. หากนักศึกษาเปนโอเปอเรเตอรของโรงแรมแลวมีเพ่ือนพนักงานขอรองใหตอโทรศัพทของ

โรงแรมออกไปภายนอกในเรื่องสวนตัว นักศึกษาจะทําอยางไรจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 

8. ใหนักศึกษาฝกพูดประโยคตอไปนี้ โดยเปลี่ยนขอมูลตามความเหมาะสม แลวทองหนาชั้น

เรยีนเปนรายบุคคล 

8.1 สวัสดีคะ โรงแรม  ชื่อโรงแรม  ,  ชื่อนักศึกษา  รบัสาย มี

อะไรใหรับใชคะ 

8.2 สวัสดีคะ    ชื่อแผนก  , ชื่อนักศึกษา  รับสาย มีอะไรใหรับใชคะ 

9. Good       ชวงเวลา ,  ชื่อแผนก , ชื่อนักศึกษา speaking. How 
may I help you?     ใหนักศึกษาใชตัวอยางประโยคดานบนนี้ เปลี่ยนขอมูลตามความ
เหมาะสม แลวฝกพูดประโยคนี้หนาชั้นเรียนเปนรายบุคคล             

10. Good       ชวงเวลา , ชื่อโรงแรม Hotel, ชื่อนักศึกษา  speaking, what 

can I do for you? ใหนักศึกษาใชตัวอยางประโยคดานบนนี้ เปลี่ยนขอมูลตามความ

เหมาะสม แลวฝกพูดประโยคนี้หนาชั้นเรียนเปนรายบุคคล 
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บทท่ี 4 
แผนกบริการสวนหนา(สวนหนาบาน) 

 

ดังท่ีไดกลาวไปแลววาแผนกบริการสวนหนาประกอบดวย สวนหนาบานและสวนหลังบาน

ดังนั้นในบทนี้จะกลาวถึงสวนหนาบานโดยละเอียด เนื่องจากเปนสวนท่ีมีความสําคัญเพราะเปนสวนท่ี

จะไดพบปะพูดคุยและใหบริการแกแขกอยูตลอดเวลา ดังนั้นพนักงานทุกคนจึงตองปฏิบัติตามระเบียบ

และข้ันตอนการทํางานของโรงแรมอยางเครงครัด เพ่ือไมใหเกิดความผิดพลาดอันนํามาซ่ึงความไมพึง

พอใจในการใชบริการของแขกท่ีจะกอใหเกิดผลเสียแกโรงแรมไดในระยะยาว 

ขอควรปฏิบัติในการใหบริการของพนักงานสวนหนา มีดังนี้ 

1.  การใชสายตา การสบตาเปนการแสดงความสนใจและใหความเคารพ แตควรแสดงออกดวย

ความระมัดระวังเพ่ือไมใหกลายเปนการจองในลักษณะท่ีไมเปนมิตร หรือไมทําสายตาเชิญ

ชวนเกินไปโดยเฉพาะระหวางพนักงานผูหญิงกับแขกผูชาย 

2.  พูดจาสุภาพ ยิ้มแยมแจมใสในขณะท่ีพูดกับแขก เพ่ือแสดงทาทีของความเปนมิตร 

3.  ยืนตรง อกผายไหลผึ่ง มีความม่ันใจในตัวเอง ขณะปฏิบัติงาน 

4. รักษาความสะอาดท้ังสุขอนามัยสวนตัวและความเรียบรอยของชุดแบบฟอรมพนักงาน โดย

คํานึงถึงระเบียบของโรงแรมเปนสําคัญ 

5.  พูดจาฉาดฉาน ชัดเจน ดวยน้ําเสียงท่ีเหมาะสม เพ่ือใหแขกเขาใจไดงายและประทับใจ 

6.  ไมทําตัวสนิทสนมกับแขกมากเกินไป แมแขกจะไมถือตัวก็ตาม 

7. ไมเลนหัวกันเองในขณะปฏิบัติงาน ถึงแมจะไมมีแขกในบริเวณนั้น 
 

สวนหนาบานของแผนกบริการสวนหนาแบงการทํางานออกได เปน 3 สวน คือ สวนตอนรับ 

สวนใหบริการ และสวนใหบริการกระเปา ซ่ึงแตละสวนมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1. สวนตอนรับ (Reception) การทํางานของพนักงานในสวนนี้จะแบงออกเปน สามรอบ หรือสาม

กะทํางานคือ 

12. รอบเชา เวลา 6.00 – 15.00 น. Day Shift มีหนาท่ีรับเช็คเอาทแขกและเตรียมการเช็คอิน

สําหรับชวงบาย 

13. รอบบาย เวลา 14.00 – 23.00 น. Afternoon Shift มีหนาท่ีรับเช็คอินและเตรียมการ

สําหรับการเช็คเอาทในวันรุงข้ึน 

14. รอบดึก เวลา  22.00 – 7.00 น. Night Shift มีหนาท่ีรับเช็คอิน ทํารายงานหลัง 24.00 น. 

และเช็คเอาทแขกท่ีตองการเช็คเอาทแตเขา 

15. บางโรงแรมท่ีมีแขกมาก หรือในชวง High season จะจัดใหมีอีกหนึ่งรอบการทํางานของ

พนักงานตอนรับหรือแคชเชียร เรียกวา Cover ซ่ึงจะทํางานในชวง 10.00 น. – 19.00 น. 

หรือ 11.00 น. – 20.00 น. ข้ึนอยูกับชวงเวลาท่ีแขกเขาใชบริการมาก เชน มีกรุปทัวรเขา

เช็คอิน หรือเช็คเอาท ซ่ึงหากเปนชวงเวลาปกติ Cover จะเปนสวนชวยเสริมใหพนักงานใน

รอบปกติไดมีเวลาพักรับประทานอาหารไดท้ังในชวงเชาและเย็น  

การแบงรอบงานของพนักงานตอนรับจะมีเวลาในการสงตองานประมาณ 15-30 นาที 

เพ่ือใหพนักงานมีโอกาสมอบหมายงาน หรือฝากงานใหรอบตอไปดําเนินการตอในเรื่องท่ียังทํา

ไมเรียบรอย สวนอีก 30-45 นาทีท่ีเหลือจะเปนโอกาสท่ีพนักงานจะไดจัดการเอกสาร นับเงิน

ทํารายงานและปดรอบการทํางานของตัวเอง 

พนักงานในสวนตอนรับประกอบดวย  

1.1    ผูจัดการในหนาท่ีแตละรอบงาน (Duty Manager) มีหนาท่ีจัดตารางการทํางาน

ในสวนตอนรับท้ังหมด ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ แกปญหาการทํางานของ

พนักงานตอนรับ พนักงานรับชําระเงิน พนักงานใหบริการแขก พนักงานยก

กระเปาและพนักงานขับรถ  
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1.2 พนักงานตอนรับ (Receptionist) มีหนาท่ีเตรียมกุญแจหองพัก เตรียมเอกสารท่ี

จําเปนตองใชในการเช็คอิน ใหบริการแขกท่ีมาติดตอท่ีเคานเตอร ไมวาจะเปน 

การรับเช็คอิน การใหขอมูลขาวสารท่ีจําเปนแกแขก รวมถึงกรณีท่ีแขกโทรลงมา

สอบถาม รวมถึงการจัดเก็บเอกสารเก่ียวกับการเขาพักของแขกหลังจากแขก

เช็คอินเรียบรอยแลวเพ่ือให Duty Manager ตรวจสอบตอไป    

1.3 พนักงานรับชําระเงิน (Cashier) มีหนาท่ี ตรวจสอบเอกสารการเขาพักของแขก

หลังจากท่ีพนักงานตอนรับจัดเก็บและตรวจสอบเรียบรอยแลวเพ่ือนํามาเตรียม

เช็คเอาทแขก ติดตามตรวจสอบการใชมินิบาร (Mini Bar) ของแขกจากแผนก

แมบานแลวบันทึกลงในคาใชจายของแขกในแตละหอง รับชําระเงินในกรณีแขก

เช็คเอาท หลังจากนั้นเก็บรวบรวมเอกสารท้ังหมดเก่ียวกับแขก รวมถึงเงินท่ีอยูใน

ความรับผิดชอบ สงใหบัญชีตรวจสอบตอไป 

1.4 พนักงานใหบริการแขกสวนหนา (Guest Service Agent) บางโรงแรมจะฝก

พนักงานตอนรับและพนักงานรับชําระเงิน ใหสามารถทําหนาท่ีแทนกันไดท้ังสอง

ตําแหนง เพ่ือลดปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการขาด ลา มาสาย และการไมอยู

ประจําเคานเตอรของพนักงาน ซ่ึงพนักงานท่ีสามารถทํางานท้ังสองสวนนี้ไดจะ

เรียกวา พนักงานใหบริการแขกสวนหนา หรือเรียกกันสั้นๆ วา GSA 

พนกังานใหบริการแขกสวนหนา ไมวาจะเปน พนักงานตอนรับ แคชเชียร 

หรือ GSA ก็ตาม เม่ือเขาทํางานตามรอบงาน จะมีหนาท่ีดังนี้ 

 การทํางานรอบเชา มีหนาท่ีดังนี้  

1. รับกุญแจลิ้นชักจากพนักงานรอบดึก 

2. นับเงินในลิ้นชักของตัวเองวาครบตามจํานวนหรือไมปกติจะอยูท่ี 10000 บาท

ตอหนึ่งลิ้นชักตอพนักงานหนึ่งคน  

3. อานสมุดสงตองาน(Log book) ของรอบการทํางานท่ีแลว วามีอะไรตอง

ติดตามตอหรือไม 
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4.  ดูรายงานแขกจะเช็คเอาท และเช็คอินประจําวัน 

5. ตรวจดูรายชื่อแขกในระบบวาทุกหองท่ีจะเขาพักในวันนี้วามีหมายเลขหอง

ครบหรือยัง หากยังตองกําหนดหมายเลขหองพักใหเรียบรอย 

6. ทํากุญแจหองพักแขกท่ีจะเช็คอินในวันนี้ใหครบทุกหอง 

7. แจงแมบานเม่ือมีแขกมาเช็คเอาทเพ่ือใหแมบานไปเช็คหองพักแขก 

8. รับเช็คเอาท รับชําระเงิน ปดบัญชีแขก และเช็คเอาทในระบบเม่ือทุกอยาง

เรียบรอย บนัทึกขอมูลแขกลงในระบบเพ่ือเก็บประวัติการเขาพักของแขก 

9. เตรียมเอกสารการเช็คอินแขกใหรอบบาย และรับเช็คอินกรณีแขกมาเขาพัก

กอนเวลา 

10.รวบรวมเอกสาร ทํารายงาน นับเงิน สงเงิน เขียนสมุดสงตองานท่ียังไม

เรียบรอยใหรอบบายติดตามให ปดรอบการทํางานสงกุญแจลิ้นชักใหรอบบาย 

 

การทํางานรอบบาย มีหนาท่ีดังนี้ 

1. รับกุญแจลิ้นชักจากพนักงานรอบเชา 

2. นับเงินในลิ้นชักของตัวเองวาครบตามจํานวนหรือไม ดูสมุดสงงานของรอบ

การทํางานท่ีแลว 

3. ดูรายงานแขกจะเช็คเอาท และเช็คอินประจําวัน 

4. ตรวจดูรายชื่อแขกในระบบวาทุกหองท่ีจะเขาพักในวันนี้วามีหมายเลขหอง

หรือยัง หากยังตองกําหนดหมายเลขหองพักใหเรียบรอย 

5. หลัง 11.00 น. เปนตนไป ตามแขกหองท่ีมีกําหนดเช็คเอาทวันนี้ แตยังไม

ไดมาเช็คเอาทวาแขกตองการพักตอหรือไม อยางไร 

6. รับเช็คเอาทแขกท่ีขอเช็คเอาทชากวากําหนด 

7. รับเช็คอิน รับชําระเงินคาหองพักแขก มอบกุญแจใหแขก สงแขกข้ึนหองพัก 



 

 

 

87 RD 

8. เก็บรวบรวมเอกสารการเช็คอินไวใหผูจัดการในรองงานนั้นตรวจสอบกอน

นําไปเก็บเขาแฟมแขกตามหมายเลขหองพัก 

9. เตรียมเอกสารการเช็คเอาทแขกท่ีจะเช็คเอาทวันพรุงนี้ รวมถึงเขียนใบกํากับ

ภาษีใหแขกท่ีแจงความประสงคไว 

10. รวบรวมเอกสาร ทํารายงาน นับเงิน สงเงิน เขียนสมุดสงตองานท่ียังไม
เรียบรอยใหรอบดึกติดตามให ปดรอบการทํางานสงกุญแจลิ้นชักใหรอบดึก 

 

 การทํางานรอบดึก มีหนาท่ีดังนี้ 

1. รับกุญแจลิ้นชักจากรอบบาย 

2. นับเงินในลิ้นชักของตัวเองวาครบตามจํานวนหรือไม ดูสมุดสงงานของรอบ  

การทํางานท่ีแลว 

3. ดูรายงานแขกจะเช็คเอาท และเช็คอินประจําวัน 

4. รับเช็คอินในชวงกลางคืนและรับเช็คเอาทในชวงเชากอนพนักงานรอบเชาเขา

มาทํางาน 

5. หลัง 24.00 น. ทํารายงานรายไดในแตละวันเพ่ือสงใหแผนกบัญชีและ

ผูบริหาร 

6. นําเอกสารแขกท่ีจะเช็คเอาทตอนเชามาเรียงใสแฟมไวใหพนักงานรอบเชา 

7. ตามเอกสารและทํางานรวมกับพนักงานตรวจสอบบัญชีรอบดึก 

8. รวบรวมเอกสาร นับเงิน สงเงิน เขียนสมุดสงตองานท่ียังไมเรียบรอยใหรอบ
เชาติดตามให ปดรอบการทํางานสงกุญแจลิ้นชักใหรอบเชา 

 

กุญแจหองพักแขก 
 

เนื่องจากพนักงานตอนรับมีหนาท่ีตองทํากุญแจและมอบกุญแจใหแขกตอนเช็คอิน 

ดังนั้นพนักงานควรรูระบบการจัดการกุญแจหองพักแขก ซ่ึงแบงออกไดเปน 2 ระบบ คือ  

1. ระบบ Convention Key System หรือ กุญแจหองพักท่ัวไป มีลักษณะเปนลูกกุญแจท่ีมี

พวงแทงพลาสติกพรอมหมายเลขหองพัก 
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ภาพท่ี 4.1 กุญแจท่ัวไปและลักษณะการใชงานในหองพักแขก 

ท่ีมา www.emagtravel.com 

2. ระบบ Electronic Key System หรอื Key card เปนกุญแจหองพักระบบอิเล็กทรอนิคท่ีมี

พ้ืนฐานการนําเครื่องหรือระบบคอมพิวเตอรมาใชแทนระบบเดิม  

 
 

ภาพท่ี 4.2 กุญแจคียการดและลักษณะการใชงานในหองพักแขก 

ท่ีมา smartwomentravelers.com/ 

ระบบคียการดจะเปนระบบท่ีมีการทํางานผานแผงควบคุมสวนกลาง หรือ 

Master control console ในพ้ืนท่ีการทํางานสวนหนา ซ่ึงจะเชื่อมโยงไปยังเครือขาย

ระบบล็อกท้ังหมดของประตูหองพักแขก ซ่ึงประกอบไปดวย คอมพิวเตอร เครื่องทํา

กุญแจหรือเครื่องบันทึกขอมูล ประตูล็อกหนาหองพัก และท่ีเสียบกุญแจในหองพัก เม่ือ

พนักงานสอดคียการดลงในชองบันทึกขอมูล คียการดจะไดรับการสุมรหัสท่ีจะเชื่อมโยง

ไปยังหองพักแขกแตละหองตามกําหนด วัน เวลา ท่ีกําหนดไว  
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ภาพท่ี 4.3 ระบบการทํางานของกุญแจแบบคียการด 

ท่ีมา www.cocylock.com/cocy/iccardlock.html 
 

การเตรียมกุญแจคียการดใหแขกท่ีจะเขาพักในวันรุงข้ึน มีความสําคัญกับแผนก

ตอนรับมาก เพราะคียการดแตละใบตองใชเวลาอยางนอย 1 นาที ในการจัดทํา ดังนั้น

หากในกรณีท่ีพนักงานมีแขกจะเขาเช็คอินในวันพรุงนี้คอนขางมากและพนักงานมีเวลา

พอ ก็ควรทํากุญแจไวลวงหนา โดยเฉพาะอยางยิ่ง กรณีมีกรุปทัวรจะเขาพัก เนื่องจาก

การเขาพักของกรุปทัวร แขกจะมาถึงโรงแรมพรอมกันหลายหอง และเม่ือมาถึงแขกทุก

หองจะตองการกุญแจหองพัก เพ่ือเขาหองพักผอนใหเร็วท่ีสุด ดังนั้นพนักงานจะตอง

เตรียมกุญแจหองพักใหแขกเสร็จเรียบรอยลวงหนากอนแขกเขาพักอยางนอย 1 วัน  
 

การทํากุญแจหองพัก มีข้ันตอนดังนี้ 

1.  ตรวจสอบรายชื่อแขกท่ีจะเขาพักลวงหนา หากหองใดยังไมมีหมายเลข

หองพัก ตองกําหนดหมายเลขหองพักใหเรียบรอยกอน  

2.  นําขอมูลแขกแตละหองมาพิมพลงในระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงขอมูลท่ีจําเปน

ประกอบไปดวย ชื่อ นามสกุลแขก วันท่ีเช็คอิน เช็คเอาท เวลาเช็คอิน 

เช็คเอาท และหมายเลขหองพัก เปนตน  
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เวลาเช็คอิน เช็คเอาทท่ีจะบันทึกในคอมพิวเตอรนั้นปกติโรงแรมจะตั้ง

ไวท่ี 12.00 น. ของวันเช็คอิน และ 12.00 น. ของวันเช็คเอาท เปนหลัก 

ตัวอยางเชน คุณ โชติกา จะเขาเช็คอิน วันท่ี 11 เมษายน 2560 และพักเปน

เวลา 1 คืน พนักงานจะตองบันทึกขอมูลในระบบวา เช็คอิน 11/04/2560 

เวลา 12.00 น. เช็คเอาท 12/04/2560 เวลา 12.00 น. เปนตน ซ่ึงเวลาท่ีตั้ง

ไวนี้จะเปนชวงเวลาท่ีกุญแจนั้นจะสามารถใชงานได นั่นหมายถึง วันท่ี 11 

เมษายน 2560 หาก คุณโชติกามาถึงโรงแรมกอน 12.00 น. คุณโชติกาก็จะ

ยังใชกุญแจนี้เปดเขาหองพักไมได และเชนเดียวกัน ในวันท่ี 12 เมษายน 

2560 หลงัเวลา 12.00 น. คุณโชติกาก็จะใชกุญแจเปดเขาหองพักอีกไมได 
 

3.  พนักงานนํากุญแจเปลาแผนท่ีไมมีขอมูลใดๆ ใสเขาไปในเครื่องทํากุญแจ กด

บันทึก ขอมูลในระบบคอมพิวเตอรท่ีบันทึกไวก็จะไปอยูในแถบแมเหล็กของ

กุญแจ เม่ือหนาจอข้ึนวา เรียบรอย หรือ OK ใหดึงกุญแจออกจากเครื่องทํา

กุญแจแลวนําไปใสไวในซองกุญแจ 
 

4.  เขียนขอมูลหนาซองกุญแจใหครบถวน ซ่ึงปกติจะเปนหมายเลขหองพัก   
 

5.  วางเรียงลําดับคียการดตามหมายเลขหองพักใหเรียบรอย รอเวลาแขกมา

เช็คอิน ก็จะสามารถเอากุญแจใหแขกนําไปใชไดทันที 

 

ในกรณีท่ีแขกมาถึงโรงแรมกอนเวลา 12.00 น. และแขกตองการเขา

หองพักทันที พนักงานจะตองนํากุญแจหองท่ีเตรียมไว มาเปลี่ยนเวลาการเขา

เช็คอินใหเปนเวลาปจจุบันกอน จึงจะเอากุญแจใหแขกได ในทางกลับกัน หาก

แขกตองการเช็คเอาทออกจากท่ีพักหลังเวลา 12.00 น. ของวันเช็คเอาท หรือ

แขกอาจตองการพักตออีกหนึ่งคืน พนักงานก็จะตองแจงใหแขกนํากุญแจท่ีมีอยู

มาเปลี่ยนเวลาใหมเสียกอน แขกจึงจะนํากุญแจไปใชไดอีก 
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ระบบกุญแจนี้ทําใหโรงแรมสามารถบังคับใหแขกทางออมใหลงมาติดตอ

เคานเตอรเพ่ือแสดงความจํานงในการอยูตอ และยังอาจขอใหแขกชําระคา

หองพักเดิมกอนท่ีจะทํากุญแจใหแขกอยูตอในคืนตอไปไดอีกดวย 

 

 
 

ภาพท่ี 4.4 ตัวอยางเครื่องบันทึกขอมูลทําคียการด 

ท่ีมา  www.assaabloyhospitality.com/  

 
ภาพท่ี 4.5 ตัวอยางคียการด ดานหนาและดานหลัง 

ท่ีมา www.pinterest.com/explore/hotel-key-cards/ 
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ภาพท่ี 4.6 ตัวอยางซองคียการดดานหนา 

ท่ีมา www.printedhotelsupplies.com.au/products/Key-Card-Envelopes-%28Pack-of-
500%29.html 

และ ท่ีมา trade.indiamart.com/search.mp?search=key+card+envelope 

 

2. สวนใหบริการแขก (Concierge) เวลาการทํางานในสวนนี้ จะคลายกับงานสวนหนา แตมีรอบงาน

เพียงรอบเดียวหากมีพนักงานหนึ่งคน คือ 8.00 – 17.00 น. แตหากมีพนักงานตั้งแตสองคนข้ึนไป

รอบการทํางานก็จะถูกแบงออกเปนสองรอบตามรอบของพนักงานตอนรับ คือรอบเชา เวลา 6.00 

– 15.00 น. และรอบบาย เวลา 14.00 – 23.00 น. 

โดยปกติแลวเคานเตอรสวนใหบริการแขก จะอยูใกลกับพนักงานตอนรับและแคชเชียร 

ดังนั้นหลายโรงแรมจึงไดฝกพนักงานในสวนนี้ใหมีความสามารถในการรับเช็คอินและเช็คเอาทได

ดวย เพ่ือเปนการชวยเหลือพนักงานตอนรับและพนักงานแคชเชียรไดในโอกาสท่ีจําเปน เชน กรณี

ท่ีมีแขกมาเช็คอิน หรือเช็คเอาทพรอมกันหลายหองในเวลาเดียวกัน  

พนักงานในสวนใหบริการแขกจะมีหนาท่ีเหมือนเปนเลขาสวนตัวของแขก เนื่องจากจะคอย

บริการและใหความชวยเหลือแกแขกทุกเรื่อง พนกังานในสวนนี้ประกอบดวย พนักงานใหบริการและ

พนักงานลูกคาสัมพันธ ซ่ึงมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
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2.1 พนักงานใหบริการ (Concierge) มีหนาท่ีใหขอมูลขาวสารท่ีจําเปนแกแขกในกรณีท่ี

แขกรองขอและใหความชวยเหลือแขก เชน การรับ-สงแฟกซ แนะนําการใชบริการ

อินเตอรเน็ต การติดตอรานอาหาร รถเชา หรือสถานท่ีตางๆ ภายนอกโรงแรม การซ้ือ

ของท่ีระลึก การสั่งดอกไม หรือความตองการพิเศษตางๆ ท่ีสามารถจะปฏิบัติไดตาม

ความเหมาะสม 

ความรับผิดชอบของพนักงานใหบริการ คือ   

1. ดูแลเอกสารขอมูลตางๆ ท่ีแขกมักรองขอใหอยูในสภาพดี เพียงพอและเหมาะสม 

2. มีหนาท่ีเสิรฟเครื่องดื่มตอนรับและผาเย็นเม่ือแขกมาเช็คอิน 
 

 
ภาพท่ี 4.7 ตัวอยาง เครื่องดื่มตอนรับ 

ท่ีมา http://hillnyou.com/facilities.html 

 

 
ภาพท่ี 4.8 ตัวอยาง เครื่องดื่มตอนรับและผาเย็น 

ท่ีมา http://www.holidaythai.com/mhoonoi/photo-256102.htm 
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3. ใหขอมูลขาวสาร คําแนะนําแกแขก ขอมูลเบื้องตนท่ีพนักงานควรมีไวเพ่ือบริการ

แขก ขอมูลท่ีแขกมักมาสอบถามจากพนักงานหนาเคานเตอร โดยมากโรงแรมหรือ

พันธมิตรของโรงแรมจะจัดเตรยีมไวในรูปแบบของขอมูลในคอมพิวเตอร หรือในรูป

ของแผนพับ ใบปลิว แผนท่ีอยูแลว ซ่ึงมักเปนขอมูลในเรื่องตอไปนี้ 

3.1  ขอมูลเก่ียวกับโรงแรม สินคาและบริการของโรงแรมเองท่ีมีไวบริการ เชน 

เวลาใหบริการของแผนกตางๆ ไมวาจะเปน สปา สระวายน้ํา หองอาหาร 

พนักงานควรบอกไดวาอะไรอยูตรงไหน 

3.2  โรงแรมในเครือ หรือโรงแรมท่ีเปนพันธมิตร  

3.3  รานอาหาร ภัตตาคาร ชื่อบริษัททัวรในทองถ่ินท่ีนาเชื่อถือ  

3.4  ขอมูลเก่ียวกับระบบขนสงภายในจังหวัด เชน สายการบิน รถไฟ รถบัส หรือ

แท็กซ่ี 

3.5  สถานท่ีนาทองเท่ียวสําคัญ ขอมูลประเพณี วัฒนธรรม กิจกรรมการประชุม  

สัมมนาท่ีมีในจังหวัด และจังหวัดใกลเคียง 

4. ทําธุระสวนตัวใหแขกเม่ือถูกรองขอ เชน จองโรงแรมในเครือ จองตั๋วเครื่องบิน จอง

รานอาหาร ซ้ือดอกไมและของขวัญ เปนตน 

5. ดูแลใหบริการแขก VIP เปนพิเศษ เชน เตรียมหอง จัดเตรียมของพิเศษของแขก 

VIP ตามมาตรฐานของโรงแรม บริการเช็คอิน เช็คเอาทบนหองพัก บริการเปด

เตียง(Turn down service) แกแขก  เปนตน 

6. นําสงเอกสารสําคัญ ใบรับฝากขอความ ของขวัญ หรือดอกไม ใหแกแขก VIP 

โดยตรงถึงหองพัก 

7. ใหความชวยเหลือในการแปลภาษาตางประเทศ หรือภาษาทองถ่ินใหแขกตางชาติ 

หรือตางถ่ิน 

8. กํากับดูแลการทํางานของเบลลแมน ในการใหบริการแขก 

9. ใหความชวยเหลืออ่ืนแกแขกท่ัวไป ตามแขกท่ีแขกตองการ 
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บริการเปดเตียง (Turn down service) 
 

บริการเปดเตียงเปนบริการพิเศษท่ีโรงแรมจัดใหแกแขกพิเศษ หรือแขกท่ีพักอยูกับ

โรงแรมหลายวัน เวลาท่ีจะเปดเตียงใหแขกมักเปนชวงบายถึงเย็น หรือชวงเวลากอนท่ีแขกจะ

เขามาพักผอนในชวงเย็น บางโรงแรมอาจมอบใหหนาท่ีเปดเตียงเปนของแมบาน บางโรงแรมก็

มองวาเปนหนาท่ีของพนักงานใหบริการแขก ข้ึนอยูกับความเหมาะสม  

วิธีใหบริการเปดเตียงทําได ดังนี้ 

1. ปดผามานในหอง เปดไฟหัวเตียง 

2. พับผาหม ผาคลุมเตียงลง 45 องศา 

3. วางของท่ีระลึกชิ้นเล็กๆ ไวบนหมอนดานท่ีพับผาลง หรือวางลงขอบผาท่ีพับลงก็ได 

ของท่ีวางมักเปน ดอกไมชอเล็กๆ ลูกอม หรือ ช็อกโกแลตหอเล็ก  

4. หากเปนหองแขกพิเศษ โรงแรมมักจัดใหมีแจกันดอกไม ตะกราผลไม หรือบัตร   

อวยพร วางไวใหบนโตะรับแขกดวย 
 

 
ภาพท่ี 4.9 วิธีการเปดเตียง(Turn down) 

ท่ีมา  http://archives.sundayobserver.lk/2008/04/06/mag11.asp 
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ภาพท่ี 4.10 ขนมและการดอวยพรบนเตียง 

ท่ีมา http://2g.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E12829587/E12829587.html 

 
ภาพท่ี 4.11 การเปดเตียงสําหรับหองท่ีแขกพักสองคน 

ท่ีมา pantip.com/topic/32249492 
 

2.2 พนักงานลูกคาสัมพันธ ( Guest Relation Officer) หรือเรียกกันสั้นๆ วา GRO มี

หนาท่ีความรับผิดขอบใกลเคียงกับพนักงานใหบริการแขก แตพนักงานลูกคาสัมพันธ

จะทําหนาท่ีไดกวางและคลองตัวมากกวา เนื่องจากมีหนาท่ีหลักในการใหบริการแขก

ในหองโถงของโรงแรม (Lobby) อยูแลว แตบางครั้งพนักงานลูกคาสัมพันธอาจตอง

เดินข้ึนไปสงลูกคาสําคัญหรือลูกคาพิเศษบนหองพัก หรือรับเช็คอินและเช็คเอาทใน

กรณีท่ีลูกคาพิเศษไมตองการลงมาทําธุรกรรมท่ีเคานเตอร 

บางโรงแรมกําหนดใหพนักงานใหบริการและพนักงานลูกคาสัมพันธเปนพนักงาน

ตําแหนงเดียวกันและเรียกเปนพนักงานก่ึงผูชวยแขกหรือก่ึงเลขาสวนตัวของแขก 
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อีกหนึ่งตําแหนงท่ีมีลักษณะงานใกลเคียงกันแตจะมีพ้ืนท่ีการทํางานอยูบนชั้นหองพัก

แขก งานท่ีทําเปนลักษณะพอบานก่ึงคนรับใชท่ีใหบริการแขกบนชั้นนั้นๆ มีหนาท่ีชวยเหลือ

และทําตามคําสั่งในทุกเรื่องท่ีแขกรองขอ งานตําแหนงนี้รูจักในชื่อ บัดเลอร (Butler) 

 

3. สวนใหบริการยกกระเปา (Bellman, Bellboy, Porter) ในสวนนี้จะมีงานสามอยางท่ีมีความ

เก่ียวของและใกลเคียงกัน คือ การยกกระเปา การเปด ปดประตูใหแขก และการขับรถรับสงแขก 

ซ่ึงในโรงแรมหลายแหง มีพนักงานเพียงตําแหนงเดียวคือ พนักงานยกกระเปาแตตองทํางานท้ัง

สามหนาท่ี ซ่ึงจะสามารถทําไดดีในกรณีท่ีแขกไมมากนัก ดังนั้นในบางโรงแรมท่ีมีพนักงานในสวนนี้

จํากัดจึงไดฝกพนักงานใหสามารถทํางานไดท้ังสามหนาท่ี โดยสลับผลัดเปลี่ยนกันไป  

งานหลักของพนักงานในสวนนี้ ประกอบดวย 

3.1 หนาท่ียกกระเปา พนักงานในตําแหนงนี้จะเรียกวา Bellman, Bellboy หรือ Porter 

จะทําหนาท่ีเปดประตูรถและยกกระเปาแขกเขามาท่ีเคานเตอรตอนรับเพ่ือใหแขก

เช็คอิน พาแขกและกระเปาแขกข้ึนหองพักตามหมายเลขกุญแจหลังจากเช็คอิน

เรียบรอยแลว  ข้ึนไปนํากระเปาแขกจากหองพักลงมาท่ีเคานเตอรตอนรับเม่ือแขก

เช็คเอาท รวมถึงนํากระเปาแขกสงข้ึนรถหลังจากแขกเช็คเอาทเรยีบรอยแลว 

3.2 หนาท่ีเปด-ปดประตูหนาโรงแรม พนักงานในตําแหนงนี้จะเรียกวา Door man หาก

เปนผูชายและ Door girl หากเปนผูหญิง ซ่ึงพนักงานจะทําหนาท่ีเปด ปด ประตูใหแก

แขก หรือผูท่ีเขามาใชบริการภายใน โรงแรมพรอมกลาวทักทายและสวัสดี ในบางกรณี

ท่ีพนักงานยกกระเปาไมสะดวกจะยกกระเปาใหแขก พนักงานเปดประตูก็จะตองทํา

หนาท่ีแทนไดทันที 

3.3 หนาท่ีขับรถ พนักงานในตําแหนงนี้จะเรียกวา Driver ทําหนาท่ีขับรถรับ สง แขก 

ผูบริหารและพนักงานในสวนตางๆ ของโรงแรมท่ีรองขอมาอยางเปนทางการเม่ือ

จะตองออกติดตองานภายนอกโรงแรม แตหนาท่ีหลักของพนักงานขับรถ คือ การขับ
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รถใหบริการ รับ สง แขก โดยเฉพาะบริการรับ สงสนามบิน และการดูแลรักษาความ

สะอาดรถใหสะอาดและอยูในสภาพท่ีพรอมจะใหบริการแขกไดเสมอ 

ข้ันตอนการทํางานของพนักงานในสวนยกกระเปา 

 หนาท่ีหลักของพนักงานยกกระเปาแขกคือ ดูแลแขกตั้งแตแขกจอดรถท่ีลานจอด 

เปดประตูรถใหแขก ชวยยกกระเปาสัมภาระ ปดประตูรถใหเรียบรอย พาแขกเดินเขามาใน

พ้ืนท่ีโรงแรม จนกระท้ังแขกข้ึนไปบนหองพักเรียบรอย รวมถึงดูแลการเคลื่อนยายกระเปา

และทรัพยสินของแขกใหมีความปลอดภัย ไมเสียหายและไมสูญหายดวย จนกระท่ังแขก

ออกจากโรงแรม พนักงานยกกระเปามีข้ันตอนการทํางาน ตอไปนี้  

1. ตรวจสอบขอมูลกอนแขกมาถึง กอนเขาทํางานในแตละรอบ พนักงานยกกระเปามี

หนาท่ีตองเตรียมใบขอมูลติดกระเปา (Luggage tag) หรือแท็กติดกระเปา ดูรายงาน

เก่ียวกับแขกในวันนั้น เพ่ือเตรียมพรอมในการทํางาน ซ่ึงรายงานท่ีควรทราบ ไดแก  

1.1 Guest expected arrival คือ รายงานท่ีบอกถึงจํานวนแขก รายชื่อแขก และเวลา 

ท่ีแขกจะเขาพักในวันนั้น 

1.2 Guest expected departure คือ รายงานท่ีจะบอกถึง รายชื่อแขกและเวลาท่ี

แขกจะออกจากท่ีพักในวันนั้น 

1.3 VIP guest expected arrival รายชื่อแขกพิเศษและเวลาท่ีแขกพิเศษจะเขาพัก 

1.4 ตารางรถรับ สงสนามบินของโรงแรมวามีตารางตองไปรับหรือสงแขกท่ีสนามบิน

หรอืไม 

1.5 ดูแลพ้ืนท่ีรับผิดชอบบริเวณหนาโรงแรมและบริเวณจอดรถใหสะอาด เรียบรอย ดูดี

เสมอ 

2. ใหบริการขณะท่ีแขกมาถึง 

2.1 ทักทาย เปดประตู และกลาวตอนรับแขกเม่ือแขกเขามาในบรเิวณโรงแรม 
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2.2 ใหบริการขอมูลขาวสารแกแขกในกรณีท่ีแขกสอบถาม  

2.3 เดินนําแขกไปสงยังสวนของโรงแรมท่ีแขกตองการไปติดตอ โดยใหบริการถือ

กระเปาสัมภาระให หากแขกตองการมาติดตอท่ีแผนกตอนรับสวนหนา ให

พนักงานดูแลกระเปายืนรออยูขางๆ เคานเตอร ในขณะท่ีแขกกําลังเช็คอิน  

2.4 หลังแขกเช็คอินเขาพักเรียบรอย ใหถือกระเปาและสัมภาระของแขกดวยความ

ระมัดระวัง พรอมเดินน้ําแขกข้ึนไปสงท่ีหองพัก หากแขกมีกระเปาหรือสัมภาระ

หลายชิ้น พนักงานตองนํารถเข็นมาเข็นสัมภาระนั้นๆ ใหแขก โดยเรียงกระเปาและ

สัมภาระ อยางเปนระเบียบและระมัดระวังเพ่ือปองกันความเสียหายของทรัพยสิน

แขกท้ังตัวกระเปาและสิ่งท่ีอยูภายใน 

2.5 ระหวางทางข้ึนไปบนหองพักใหแนะนําสวนตางๆ ของโรงแรมท่ีมีไวบริการ 

โดยเฉพาะสวนท่ีมองเห็นและสวนท่ีจะเก่ียวของกับแขกโดยตรงเม่ือเดินผาน เชน 

หองอาหารท่ีแขกจะตองมารับประทานอาหารเชา หรือแจงแขกวา สปา ฟตเนส 

สระวายน้ํา อยูชั้นใด ทางเดินไปทางใด เปดปดบริการเม่ือใด เปนตน 

2.6 เม่ือข้ึนไปถึงหองพัก พนักงานสามารถแนะนําแขกถึงวิธีการเปดประตู การใช

กุญแจ เปดประตูหองพักใหแขกแลวเปดคางไว เม่ือเขาไปในหองใหใสกุญแจในชอง

ใสกุญแจเพ่ือใหระบบไฟฟาในหองพักทํางาน แลวเดินนําแขกเขาไปในหองพัก 

ในขณะนําแขกเขาไปในหองพัก พนักงานตองกวาดสายตามองสภาพหองโดยรอบ

เพ่ือตรวจสอบความเรียบรอยกอนแขกจะเดินตามเขาไป 

2.7 เม่ือเขาไปในหองพัก ใหพนักงานเปดไฟ เปดเครื่องปรับอากาศ วางกระเปาและ

สัมภาระแขกไวบนท่ีวางกระเปาสัมภาระ เปดมาน แนะนําสวนตางของหองพัก 

สิ่งของเครื่องใชในหองพักท่ีโรงแรมมีไวบริการใหแขก  เม่ือแขกไมตองการความ

ชวยเหลือใดๆ แลว จึงออกจากหองพักพรอมปดประตูหองแขกใหเรียบรอย 
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การแนะนําวิธีใชคียการดแกแขก 
 

เนื่องจากระบบคียการดและประตูของโรงแรมแตละแหงแตกตางกันและคอนขาง

ซับซอน พนักงานยกกระเปามีหนาท่ีพาแขกข้ึนไปสงบนหองพัก ดังนั้นการแนะนําวิธี

เปดประตูและวิธีการใชกุญแจหองพักใหแขกจึงเปนหนาท่ีของพนักงานยกกระเปาไป

โดยปริยาย พนักงานจะตองอธิบายใหละเอียดวาตองเอาดานใดของคียการดใสลงชอง

หรือสอดเขาไปในชอง หงายหรือคว่ํา หลังจากใสเขาไปในชองแลวตองท้ิงไวนานเทาใด

หรือตองใหถึงออกทันที สัญญาณไฟใดคือสัญญาณไฟวาเปดล็อกไดแลว สัญญาณใดแจง

วาทําผิดวิธี เปนตน 
 

ตัวอยางการใชคียการดเปดประตูในแบบตางๆ 
 

 
ภาพท่ี 4.12 วิธีใชคียการดแบบท่ี 1 เสียบจากบนลงลาง 

ท่ีมา  www.shutterstock.com  
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ภาพท่ี 4.13 วิธีใชคียการดแบบท่ี 2 เสยีบแบบขนาดประตู 

ท่ีมา www.alamy.com/stock-photo-opening-a-travelodge-hotel-room-with-a-room-key-

card-47218332.html 

 
ภาพท่ี 4.14 วิธีใชคียการดแบบท่ี 3 แบบสแกนบารโคด   

ท่ีมา www.frontdesksupply.com/wp-content/uploads/2015/05/rfid-hotel-keycards.jpg 
 

3. การใหบริการในขณะท่ีแขกเขาพัก เชน การใหบริการขอมูล ใหบริการรถรับสง

ชวยเหลืองานอ่ืนๆ ในแผนกตอนรับสวนหนา และแผนกอ่ืนๆ ตามท่ีถูกรองขอ เชน นํา

จดหมาย สิ่งของข้ึนไปสงแขกบนหองพัก ซ่ึงรายละเอียดจะไดกลาวตอไปในบทท่ี 7  

4. การใหบริการขณะท่ีแขกกําลังแจงออกจากท่ีพัก โดยปกติพนักงานยกกระเปาจะยืนรอ

ใหบริการแขกท่ีเคานเตอรในชวงเวลาท่ีแขกมักออกเช็คเอาท คือในชวงเวลา 11.00 น. -

13.00 น. เพ่ือรอใหบริการยกประเปาแขกท่ีเช็คเอาทเรียบรอยแลว ออกไปสงใหแขกท่ี

รถหรือหนาโรงแรม ในบางกรณีพนักงานอาจตองข้ึนไปชวยยกและเคลื่อนยายกระเปา

แขกจากบนหองพักลงมาท่ีเคานเตอรเพ่ือเช็คเอาทในกรณีท่ีแขกรองขอ 
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นอกจากใหบริการเคลื่อนยายกระเปามาสงท่ีหนาโรงแรมแลว แขกอาจตองการ

ใหรถโรงแรมไปสงตอยังท่ีหมายตอไปดวย ซ่ึงในกรณีนี้แขกจะตองแจงขอรับบริการท่ี

พนักงานท่ีเคานเตอรกอนเทานั้น เพ่ือใหพนักงานกรอกเอกสาร ตรวจดูตารางการใชงาน

ของรถโรงแรม คิดคาใชจาย และสงตอขอมูลใหพนักงานยกกระเปาหรือพนักงานขับรถ

นําไปดําเนินการสงแขกตอไป 

ในการตอนรับแขกท่ีมาดวยกันหลายหอง หรือ Group tour  พนักงานยก

กระเปาจะตองระวังเรื่องกระเปาแขกใหมากเนื่องจากกระเปาจะมีจํานวนมาก พนักงาน

จะตองดูใบขอมูลบนกระเปาใหชัดเจนวากระเปาชิ้นใดเปนของใครและจะตองนําสงท่ี

หองใด หากกระเปาไมไดติดขอมูลไว พนักงานยกกระเปาจะตองนําแท็กมาติดท่ีกระเปา

แขกแยกตามหอง เพ่ือจะไดนําสงไดถูกหองตอไป 

 

 

ภาพท่ี 4.15 ตัวอยางรถเข็นกระเปาเบลลแมน แบบท่ี 1 

ท่ีมา www.alibaba.com/product-detail/bell-boy-luggage-trolley-for-

hotel_1494943382.html 
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ภาพท่ี 4.16 ตัวอยางรถเข็นกระเปาเบลลแมน แบบท่ี 2 

ท่ีมา www.alibaba.com/product-detail/Gold-hotel-luggage-trolley-bellboy-

serve_60130407823.html 

ในบางครั้งแขกท่ีเขามาเช็คอินท่ีเคานเตอร จะยังไมไดเขาหองพักทันที ไมวาจะ

ดวยเหตุผลใดก็ตาม เชน หลังลงทะเบียนเขาพักแลวแขกตองการไปทําธุระกอนท่ีจะข้ึน

ไปบนหองพัก หรือแขกยังไมไดหองพักตามท่ีจองเอาไว ทําใหกระเปาแขกจะยังคงอยูท่ี

เคานเตอร พนักงานยกกระเปาจะตองนํากระเปาของแขกมาติดแท็กกระเปาและเขียน

ขอมูลรายละเอียดบนแท็กนั้นใหเรียบรอยเหมือนกันท้ังสองสวน แลวฉีกสวนท่ีสองให

แขกไป  

หลังจากนั้นนํากระเปาและสัมภาระไปเก็บรอแขกท่ีหองเก็บของของแผนก

ตอนรับ หรือในกรณีท่ีแขกลงทะเบียนเขาพักเรียบรอยแลวและตองการใหพนักงานยก

กระเปานํากระเปาข้ึนไปเก็บใหบนหองพัก พนักงานยกกระเปาก็จะตองเขียน

รายละเอียดของแขกลงในแท็กติดกระเปาและติดไวบนกระเปาแขกใหเรียบรอย แลวนํา

กระเปาข้ึนไปเก็บไวบนหองพักแขกตามท่ีแขกตองการเม่ือหองพักแขกเสร็จเรียบรอย

แลว 
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แท็กกระเปา ท่ีพนักงานยกกระเปาจะตองมีติดตัวไวตลอดเวลาทุกคน คือ 

เอกสารแผนเล็กท่ีสามารถฉีกออกจากกันไดเปนสองสวน สวนท่ีหนึ่งจะติดไวท่ีกระเปา

แขกสวนนี้มักมีเชือกหรือดายเสนเล็กๆ รอยอยูท่ีดานบนของเอกสารเพ่ือความสะดวกใน

การมัดเชือกหรือดายติดกับหูกระเปาแขก สวนท่ีสองจะฉีกใหแขกไปเพ่ือเปนหลักฐาน

ตอนแขกกลับมารับประเปา ซ่ึงขอมูลหลักของแท็กท้ังสองสวนจะตองเหมือนกัน เชน 

หมายเลขแท็ก ชื่อแขก หมายเลขหองพัก จํานวนกระเปาและสัมภาระท่ีแขกฝากไว เปน

ตน 

 

 

ภาพท่ี 4.17 ตัวอยางแท็กติดกระเปาแขก 

ท่ีมา akomodasiperhotelan.wordpress.com/2012/07/09/formulir-di-bagian-concierge/ 
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พนักงานตรวจสอบบัญชีรอบดึก (Night Auditor) 

เนื่องจากการทํางานสวนหนา พนักงานจะตองเก่ียวของกับเงินเปนสวนใหญ เชน เงินท่ีไดรับ

จากแขกตอนเช็คอิน หรือ ตอนเช็คเอาท การรับเงินคามินิบาร การรับเงินมัดจําการสํารองหองพัก 

ดังนั้นจึงตองมีกระบวนการตรวจสอบการทํางานของพนักงานสวนหนาในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการเงิน

เบื้องตน หลังจากพนักงานตอนรับและพนักงานแคชเชียรปดบัญชีในแตละวันแลว แผนกบัญชีจะสง

พนักงานตรวจสอบบัญชีรอบดึก ลงมาตรวจสอบบัญชีเบื้องตนดังกลาวนั้น ตามปกติพนักงาน

ตรวจสอบบัญชีรอบดึกจะมีสายการบังคับบัญชาข้ึนตรงกับแผนกบัญชี ถือวาเปนพนักงานบัญชี แตลง

มาทํางานรวมกับสวนหนา โดยปกติพนักงานตรวจสอบบัญชีรอบดึก จะมีเวลาการทํางาน อยูในชวง 

22.30- 7.30 น. ของทุกคืน 

หนาท่ีหลักของพนักงานตรวจสอบบัญชีรอบดึก คือ การตรวจสอบเอกสารทางการเงินทุกฉบับ 

เงินสดทุกสวน สวนลดตางๆ ท่ีพนักงานใหกับลูกคา เอกสารประกอบท่ีเก่ียวของกับเงินท้ังหมด ท่ี

แผนกตอนรับไดรับเขาหรือจายออก เพ่ือดูวาเอกสารนั้นตรงกับเงินสดท่ีพนักงานตอนรับสวนหนาและ

แคชเชียรสงมาหลังจากปดรอบหรือไม พนักงานตอนรับไดสงเงินและเอกสารทางการเงินถูกตองตาม

ระเบียบหรือไม หลังจากตรวจเสร็จก็จะตองทํารายงานผลการตรวจสอบในแตละวัน เพ่ือสรุปสงให

ผูจัดการแผนกสวนหนาในรอบดึกและสงใหแผนกบัญชีในเชาวันตอมา 

 

การรับมือเม่ือแขกตําหนิ (complaint)  

พนักงานในฝายหองพักท้ังหมด ไมวาจะเปนแผนกแมบานหรือแผนกตอนรับ ลวนมีสวนท่ี

จะตองติดตอสื่อสารและใหบริการแขก ดังนั้นจึงมีโอกาสท่ีจะถูกแขกตําหนิในเรื่องตางๆ ไดตลอดเวลา 

ไมวาจะเปนผูท่ีทําผิดเอง หรือเปนการถูกตําหนิแทนบุคคลอ่ืน หรือแผนกอ่ืนๆ ท่ีทําใหแขกไมพอใจ 

ดังนั้น พนักงานฝายหองพักควรแสดงออกใหเหมาะสมกับสถานการณท่ีถูกตําหนินั้น  
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มาตรฐานการรับสถานการณเม่ือถูกแขกตําหนิ พนักงานควรปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปนี้ 

1. กลาวขอโทษอยางจริงใจ ไมวาการถูกตําหนินั้นจะเก่ียวของกับตัวพนักงานเองหรือไมก็ตาม 

2. สรุปปญหาเพ่ือความเขาใจท่ีตรงกัน หลังจําฟงแขกตําหนิแลว พนักงานควรสรุปปญหา

ตามท่ีเขาใจใหแขกฟง เพ่ือใหม่ันใจวาไมไดเขาใจผิดในประเด็นใด 

3. แสดงออกใหแขกรูวาพนักงานเขาใจความรูสึกของแขก 

4. เสนอวิธีแกปญหาตามอํานาจหนาท่ีท่ีพนักงานจะทําได หากเกินกวาอํานาจตัวเอง พนักงาน

ตองแจงใหแขกรอสักครูแลวไปตามผูจัดการมาคุยกับแขกแทน 

5. กลาวขอโทษอีกครั้งหลังเสนอวิธีแกปญหาใหแขกแลว ไมวาแขกจะพึงพอใจกับการ

แกปญหาครั้งนี้หรือไมก็ตาม 

เทคนิคในการรับมือเม่ือแขกตําหนิ มีดังตอไปนี้ 

1.  การฟงแขกตําหนิ พนักงานตองตั้งใจฟง ไมวาการตําหนินั้นจะเก่ียวของหรือเปนงานใน

หนาท่ีของพนักงานคนนั้นหรือไมก็ตาม การต้ังใจฟงจะทําใหพนักงานสามารถเขาใจในสิ่งท่ี

แขกตําหนิ และจะสามารถหาหนทางแกไขไดอยางถูกตองและรวดเร็ว  

2.  ระบุใหไดวาปญหาของแขกคืออะไร โดยการขอทราบรายละเอียดการตําหนิ อาจทําไดโดย

การตั้งใจฟงหรือสอบถามถึงรายละเอียดเพ่ิมเติมในกรณีท่ีจําเปน   

3.  การแสดงออกเม่ือแขกตําหนิ พนักงานควรตอบสนองอยางรวดเร็วเพ่ือมิใหสถานการแยลง

และอธิบายถึงสิ่งท่ีจะทําตอไปเปนข้ันตอนเพ่ือใหแขกเห็นชอบดวย  

4.  การแกปญหาใหแขกโดยคํานึงถึงบทบาท หนาท่ีและอํานาจของตัวเองเปนหลัก การ

พยายามแกปญหาใหแขกโดยทําสิ่งท่ีเกินอํานาจ หนาท่ีของตัวเองจะทําใหสถานการณแยลง 

ดังนั้นพนักงานจะตองรูวา ตัวเองทําอะไรใหลูกคาไดแคไหนและหากการตัดสินใจใดๆ เกิน

กวาอํานาจหนาท่ีของตัวเองแลว จะตองทําอยางไร ถาหากพนักงานไมม่ันใจในการ

แกปญหา หรือไมทราบวาจะแกปญหานั้นอยางไร พนักงานสามารถขอความชวยเหลือจาก
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หัวหนางานของตัวเองได โดยจะตองแจงใหแขกทราบในทุกข้ันตอนของการดําเนินการนั้น 

เพ่ือมิใหแขกเขาใจผิดวา พนักงานเดินหนีจากปญหาไปโดยท่ีไมทําอะไรเลย 

5.  การนําปญหาไปปรึกษาหัวหนางานหรือผูท่ีมีอํานาจหนาท่ีโดยตรงท่ีจะแกปญหาไดตองทํา

อยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในกรณีสิ่งท่ีแขกตําหนิไมสามารถท่ีจะแกปญหาไดในทันทีและ

เนื่องจากพนักงานผูรับคําตําหนิไมมีอํานาจหนาท่ีเพียงพอ 

6.  การติดตามการแกปญหาและกรอกแบบฟอรมท่ีเก่ียวของกับการตําหนิของแขกหลังปญหา

นั้นจบลง เพ่ือเก็บเปนหลักฐานและเพ่ือใชเปนขอมูลในการแกปญหาตอไปในอนาคต 

 

การใชภาษาอังกฤษสําหรับแผนกตอนรับสวนหนา ในท่ีนี้จะกลาวถึงสวนของ พนักงานใหบริการและ 

พนักงานยกกระเปา ซ่ึงประโยคภาษาอังกฤษท่ีพนักงานใน 2 สวนนี้ ไดใชมีดังตอไปนี้ 

- Good morning/afternoon/evening, sir/miss. Welcome to  ชื่อโรงแรม แปลวา สวัสดีตอน 

 ชวงเวลานั้น  ยินดีตอนรับสู  ชือ่โรงแรม  (กรณีทักทายแขกครั้งแรกท่ีแขกเดิน

เขามาในพ้ืนท่ีโรงแรม) 

- Good morning/afternoon/evening, sir/miss. How can I help you today? แปลไดวา 

สวัสดีตอน  ชวงเวลานั้น   มีอะไรใหชวยเหลือคะ (กรณีทักทายแขกท่ีพักอยูกับโรงแรมอยู

แลว) 

- Yes, sir/miss. I am glad to do so. แปลวา ไดคะ/ครับ ดิฉัน/ผม ยินดีทําใหคะ/ครับ (กรณีแขก

รองขอใหชวยเหลือ) 

- Just a moment, sir/miss. I will check it for you. แปลวา รอสักครูนะคะ/นะครับ ดิฉัน/

กระผม จะไปตรวจสอบดูให (ในกรณีแขกใหไปตรวจสอบบางอยางให) 

- Yes, sir/miss. Right this way. I will take you. Please follow me. แปลวา ไดคะ/ครับ ทาง

นี้ ดิฉัน/ผม จะพาคุณไปเอง กรุณาเดินตามมา (กรณีแขกถามทางหรือตองการใหพาไปท่ีใดท่ีหนึ่ง) 

- This is your welcome drink, sir/miss. แปลวา นี่คือเครื่องดื่มตอนรับของคุณคะ/ครับ 
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สรุป 

 สวนหนาบานเปนอีกสวนประกอบหนึง่ของแผนกบรกิารสวนหนา หนาท่ีสําคัญของสวนนี้ คือ 

รับเช็คอิน เช็คเอาท ใหบริการแขกตามท่ีแขกรองขอไมวาจะเปน บริการขอมูลขาวสาร บริการยก

กระเปา บริการรถรับสง พนักงานท่ีใหบริการในสวนนี้ ประกอบดวย พนักงานตอนรับ พนักงาน

ใหบริการ พนักงานยกกระเปา พนักงานขับรถ ซ่ึงรอบการทํางานของพนักงานแตละสวนจะแตกตาง

กันไปตามจํานวนพนักงาน ตามนโยบายของโรงแรมและตามความเหมาะสม สิ่งหนึ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมได

ในการทํางานสวนหนาบานคือ การถูกแขกตําหนิ ซ่ึงข้ันตอนการรับมือเม่ือถูกแขกตําหนิทําไดโดย การ

กลาวขอโทษแขก ต้ังใจรับฟงปญหา แสดงออกวาเขาใจแขก แกไขปญหาใหแขก และขอโทษแขกอีก

ครั้ง เม่ือปญหาจบลงไมวาแขกจะพอใจหรือไม พนักงานมีหนาท่ีตองบันทึกเหตุการณท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด

ลงในแบบฟอรมท่ีเก่ียวของกับการตําหนิของแขกเพ่ือนําเสนอผูบริหารตอไป 
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แบบฝกหัดทายบทท่ี 4 

1. หากใหนักศึกษาเลือกเปนพนักงานตอนรับนักศึกษาจะเลือกทํางานรอบใด พรอมอธิบาย

เหตุผล 

2. ใหอธิบายเปรียบเทียบขอดี ขอเสียของกุญแจท้ังสองระบบมาเปนขอๆ 

3. ในความคิดเห็นของนักศึกษา ในสวนของพนักงานยกกระเปาควรจะแบงพนักงานออกไปตาม

หนาท่ีดีกวา หรือฝกใหพนักงานยกกระเปาท้ังหมดทําหนาท่ีไดหมดทุกอยางแลวสลับตําแหนง

กันดีกวา ใหอภิปรายมาเปนขอๆ 

4. หากมีกระเปาและสัมภาระของแขก ดังนี้ กระเปาเดินทางใบใหญ 1 ใบ กระเปาเดินทางใบ

เล็ก 2 ใบ ถุงพลาสติกใสกลองกระดาษแข็ง 1 ถุง และถุงผลไมสด 2 ถุง นักศึกษาจะจัดเรียง

ของท้ังหมดเหลานี้อยางไร บนรถเข็นพนักงานยกกระเปา 1 คัน (ดูจากรูปรถเข็น หนา 104-

105) พรอมอธิบายเหตุผล 

5. หากมีอํานาจในการตัดสินใจ นักศึกษาจะใหพนักงานตรวจสอบบัญชีรอบดึก ข้ึนตรงกับแผนก

ใด ระหวางบัญชีและแผนกตอนรับสวนหนา พรอมใหเหตุผลประกอบ 
 

แบบฝกหัดขอ 6-12 เปนการแกไขสถานการณเม่ือถูกแขกตําหนิ ใหนักศึกษาแกปญหา

สถานการณตางๆท่ีเกิดข้ึนตามดานลาง เปนกลุม กลุมละ 3-4 คน แลวนําเสนอหนาชั้นเรียน 
 

6. เชาวันหนึ่งมีแขกเดินมาท่ีเคานเตอรพนักงานตอนรับแลวตําหนิเรื่องท่ีแขกขอผาเช็ดตัวเพ่ิม 2 

ผืน ต้ังแตเม่ือวานตอนเย็น จนกระท่ังเชาวันนี้ก็ยังไมได หากนักศึกษาเปนพนักงานตอนรับท่ี

กําลังทํางานอยูตรงนั้นพอดี  

7. เชาวันหนึ่ง แขกหอง 205 โทรศัพทลงมาท่ีเคานเตอรพนักงานตอนรับ ตองการขอพนักงาน

ยกกระเปาข้ึนไปชวยยกกระเปาจากหองพักลงมาเช็คเอาทเด๋ียวนี้ แตเนื่องจากขณะนั้นหนา

เคานเตอรตอนรับและในหองโถงโรงแรม ไมมีพนักงานยกกระเปาแมแตคนเดียว  
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8. แขกมาถึงโรงแรมในชวงเชาแตไดรับแจงวาหองพักจะพรอมและวางใหเขาพักไดหลังจากเท่ียง

วันเนื่องจากเปนนโยบายของโรงแรมทําใหแขกไมพอใจมาก  

9. แขกไมเชื่อพนักงานตอนรับสวนหนาเม่ือพนักงานแจงใหแขกทราบวาหองพักของโรงแรมถูก

จองไวเต็มหมดแลวไมมีหองใหแขกเขาพัก ทําใหแขกไมพอใจมาก 

10. แขกถูกละเลยและไมไดรับการใหบริการเม่ือมาถึงยังบริเวณเคานเตอรตอนรับ ทําใหแขกไม

พอใจมาก 

11. แขกโทรศัพทเขามายังโรงแรมแตถูกพักสายใหรอนาน ทําใหแขกไมพอใจมาก 

12. แขกโทรศัพทเขามายังโรงแรมหลายครั้งแตไมมีคนรับสาย ทําใหแขกไมพอใจมาก 
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บทท่ี 5 
การรับสํารองหองพัก 

 

 การรับสํารองหองพักเปนกระบวนการหนึ่งท่ีสําคัญมากของฝายหองพัก เนื่องจากเปน

ข้ันตอนแรกท่ีแขกไดติดตอกับโรงแรม ในบทนี้จะไดกลาวถึง ข้ันตอน วิธีการในการรับสํารองหองพัก

แขกโดยละเอียด ซ่ึงข้ันตนควรเริ่มจากการทําความเขาใจคําศัพทตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการสํารอง

หองพักแขกกอน คําศัพทสําคัญท่ีใชในแผนกสํารองหองพัก มีดังนี้ 

การสํารองหองพัก (Reservation) หมายถึง การท่ีบุคคลหรือกลุมบุคคล หรือตัวแทนบุคคล 

หรือตัวแทนกลุมบุคคล ไดแจงความประสงคเก่ียวกับประเภทของหองพัก ไมวาจะเปนหองเดียวหรือ

หลายหอง  ชวงเวลาท่ีตองการเขาพักใหกับโรงแรมไดรับทราบ และโรงแรมไดเสนอประเภทหองพัก 

ราคาคาหองพัก พรอมแจงรายระเอียดตางๆ ท่ีเก่ียวของ ตามวันและเวลาท่ีผูท่ีตองการสํารองหองพัก

แจงไว ท้ังสองฝายไดตกลงรวมกันท่ีจะสํารองหองพักนั้นๆ ไวตามรายละเอียดท่ีไดตกลงกัน แม

บางครั้งรายละเอียดการสํารองหองพักอาจยังไมครบถวนสมบูรณก็ตาม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับมาตรฐานและ

นโยบายของแตละโรงแรมดวยวากําหนดขอมูลข้ันต่ําของการสาํรองหองพักไวเปนอยางไร  

โดยท่ัวไปหากเปนชวงเวลาท่ีโรงแรมไมเต็ม หรือเปนชวง Low Season โรงแรมมักตองการ

เพียง ชื่อผูเขาพัก ชื่อผูติดตอ วัน เวลา จํานวนคืนท่ีจะเขาพักและหมายเลขติดตอกลับเทานั้น สวนผูท่ี

ตองการสํารองหองพักก็ตองการทราบเพียงวา ประเภทหองท่ีตองการวางหรือไม ราคาเทาใด แตหาก

เปนชวงเวลาท่ีโรงแรมมีอัตราการเขาพักคอนขางแนน หรือเปนชวง High Season โรงแรมมักจะ

ตองการใหผูท่ีตองการสํารองหองพักจายเงินมัดจําเอาไวบางสวนเพ่ือเปนหลักประกันวาจะเขาพักตาม

วัน เวลาดังกลาวจริง และโรงแรมจะไมเสียโอกาสในการขายหองใหแกผูท่ีตองการสํารองหองพักคน

อ่ืนในอนาคต  

การสํารองหองพักจะสมบูรณก็ตอเม่ือ ผูสํารองหองพักไดแจงความประสงคในการสํารอง

หองพักและโรงแรมไดตกลงยืนยันการสํารองหองพักนั้นดวยกันท้ังสองฝาย เนื่องจากการสํารอง
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หองพักเปนการทําสัญญาหรือขอตกลงรวมกันระหวางผูสํารองหองพักกับโรงแรม หากฝายใดฝายหนึ่ง

ตองการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ก็จะตองไดรับความยินยอมจากท้ังสองฝาย   

หากไมไดเกิดจากความยินยอมจากฝายใดฝายหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกตามขอตกลง 

ฝายท่ีไดรับความเสียหายสามารถเรียกรองคาเสียหายจากอีกฝายหนึ่งได เชน เม่ือผูสํารองหองพักและ

โรงแรมไดตกลงทําการสํารองหองพักแลว โดยมีการมัดจําเงินคาหองพักไวบางสวน ตอมาในภายหลังผู

สํารองหองพักตองการยกเลิก แตไมไดอยูในระยะเวลาหรือเง่ือนไขตามท่ีไดตกลงกันไวกับโรงแรม 

โรงแรมก็จะไมคืนเงินมัดจําท่ีผูสํารองหองพักจายเอาไวเพ่ือเปนคาเสียหายและคาเสียโอกาสในการ

ขายหองพักใหคนอ่ืน ซ่ึงกรณีนี้จะถือวาผูสํารองหองพักเปนผูผิดสัญญาและโรงแรมก็ยึดเงินไวเพ่ือเปน

คาเสียหายนั้นเอง หรือในทางกลับหากหลังจากการสํารองหองพักแลว โรงแรมไมสามารถจัดหาหอง

ประเภทท่ีไดตกลงกันไวได หรือไมมีหองวางใหเม่ือผูสํารองหองพักมาถึง ผูสํารองหองพักสามารถ

เรียกรองคาเสียหายและความรับผิดชอบจากโรงแรม ไดเชนกัน 

การยืนยันการสํารองหองพัก (Confirmation) หมายถึง การท่ีผูสํารองหองพักและโรงแรม ท้ัง

สองฝายตกลงรวมกันในละเอียดท่ีตางฝายตางไดแจงเอาไว เพ่ือปองกันความเขาใจผิดและปญหาท่ี

อาจเกิดข้ึนเปนลายลักษณอักษร  โรงแรมมักมีใบยืนยันการสํารองหองพัก (Confirmation Letter) 

พรอมหมายเลขการสํารองหองพักใหกับผูสํารองหองพักทุกครั้งหลังจากการสํารองหองพักเสร็จ

สมบูรณ ซ่ึงอาจสงใหทางอีเมลหรือแฟกซตามความสะดวกของผูสํารองหองพัก เพ่ือใหผูสํารองหองพัก

ถือใบยืนยันนี้กลับเขามาเช็คอินไดโดยสะดวก 

การเปลี่ยนแปลงการสํารองหองพัก (Amendment) คือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตางๆ 

เก่ียวกับการสํารองหองพักลวงหนา ไมวาการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดจากผูสํารองหองพักตองการ

เปลี่ยนแปลง แลวแจงใหโรงแรมทราบเพ่ือขอความยินยอม หรือเกิดจากทางโรงแรมเองเปนผูขอ

เปลี่ยนแปลง ซ่ึงในกรณีนี้โรงแรมก็จะตองแจงใหผูสํารองหองพักทราบและตองไดรับการยินยอมจากผู

สํารองหองพักกอนเชนกัน ตัวอยางการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนได เชน การเปลี่ยนแปลงวันท่ีจะเขา

พัก วันท่ีจะคืนหองพัก จํานวนหอง ประเภทหอง ชื่อผูเขาพัก การชําระเงิน เปนตน 



 

 

 

113 RD 

การยกเลิกการสํารองหองพัก (Cancellation) คือการท่ีผูสํารองหองพักหรือตัวแทนตองการ

ขอยกเลิกการสํารองหองพักกอนเขาพัก เพ่ือใหโรงแรมสามารถนําหองพักไปขายใหกับแขกคนอ่ืนได

ทันเวลาและไมเสียโอกาส หากเปนการยกเลิกการสํารองหองพักลวงหนาอยางนอย 7 วัน โรงแรม

มักจะคืนเงินประกันใหเต็มจํานวน ท้ังนี้จะข้ึนอยูกับนโยบายของแตละโรงแรม 

การกําหนดเวลายกเลิกการสํารองหองพัก (Cancellation Time) หรือการปลอยหองพักท่ีถูก

จองเอาไวออกขายใหคนอ่ืน การกําหนดเวลายกเลิกการสํารองหองพัก มีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันและ

หลีกเลี่ยงการสูญเสียรายไดของโรงแรม เนื่องจากผูสํารองหองพักไมมาเขาพักตามท่ีไดสํารองหองไว 

หรือไมบอกยกเลิกตามกําหนด โรงแรมแตละแหงจะมีกําหนดเวลายกเลิกการสํารองหองพักแตกตาง

กันไปตามกลุม ประเภทของแขกท่ีใหบริการหรือตามนโยบายของโรงแรม โดยปกติจะกําหนดไว อยูท่ี

ชวง 18.00-20.00 น. ของแตละวัน ท้ังนี้เพ่ือปองกันการเสียประโยชนและโอกาสในการขายหองพัก

ของโรงแรมใหแขกคนอ่ืน 

 

ประโยชนของการสํารองหองพักสําหรบัโรงแรม 

1. ทําใหทราบสถานการณการสํารองหองพักอยางชัดเจนท้ังปจจบุันและอนาคต 

2. ทําใหทราบลวงหนาวา เม่ือใดจะมีแขกพิเศษหรือบุคคลสําคัญเขาพักในโรงแรม 

3. ทําใหโรงแรมสามารถวางแผนลวงหนาการทํางาน ของพนักงานประจําสัปดาห 
ประจําเดือนได 

4. ทําใหทราบแหลงธุรกิจตางๆ ท่ีมาเปนลูกคา 

5. สามารถนําขอมูลมาใชในการคาดการณยอดขายลวงหนาได 

6. สามารถนําขอมูลมาใชวางแผนเก่ียวกับงบประมาณรายรับและรายจายได 

7. ใชขอมูลมาวางแผนการตลาด การขาย และการประชาสัมพันธลวงหนาได 

8. ใชวางแผนการทํางานในระยะยาวได เชน การปรับปรุง ซอมแซมหองพัก 

9. ใชวางแผนการสั่งซ้ือ วัสดุอุปกรณ อาหารและเครื่องดื่มได 
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ประโยชนของการสํารองหองพักสําหรับแขก 

1. แขกม่ันใจไดวาโรงแรมจะมีหองพักไวใหแนนอน 

2. แขกจะทราบราคา ประเภทหองพัก การบริการของโรงแรมลวงหนากอนเขาพักจริง 

3. สะดวกแกการวางแผนการเดินทางและคาใชจาย 

 

แหลงท่ีมาของแขก 

1. แขกท่ัวไป เปนแขกท่ีเดินทางมาพักคนเดียวหรือมากับบุคคลอ่ืนดวยเหตุผลสวนตัว แขก

กลุมนี้ มักมีกําหนดการพักแรมท่ีไมแนนอน 

2. นักธุรกิจจากบริษัทตางๆ เปนลูกคาท่ีจะทราบวัน เวลาและมีกิจกรรมตางๆ ในการเดินทาง

ท่ีแนนอนลูกคาในกลุมนี้อาจทําการสํารองหองพักผานระบบโรงแรมท่ีอยูในเครือเดียวกัน

หรือทางอินเตอรเน็ตเปนสวนใหญ 

3. ลูกคาจากบริษัทตัวแทนทองเท่ียว ลูกคาประเภทนี้เปนลูกคาท่ีชําระเงินมาแลวจากบริษัทท่ี

เปนตัวแทนทองเท่ียว โดยบริษัทตัวแทนทองเท่ียวอาจชําระเงินเต็มจํานวนใหแกโรงแรม

กอนหรือหลังจากท่ีแขกเขาพักจริงก็ได แลวแตสัญญาท่ีไดทําไวกับโรงแรมโรงแรมจะขอ

เอกสารท่ีแขกไดรับจากบริษัทตัวแทนทองเท่ียวหรือ Voucher จากลูกคา เพ่ือเปนหลักฐาน

วาแขกเขาพักจริงแลวใชเปนเอกสารเรียกเก็บเงินจากบริษัททองเท่ียวนั้นๆ 

4. นักเดินทางเปนกลุม อาจเปนการเดินทางเพ่ือทํางาน ทําธุรกิจ หรือเพ่ือพักผอน ลูกคาใน

กลุมนี้มักตองการสํารองหองพักแบบเบ็ดเสร็จครอบคลุมการใชบริการของโรงแรมในดาน

ตางๆ ท้ังดานหองพัก การประชุมสัมมนา การจัดงานเลี้ยงและรถรับสง 

5. ลูกคาเกาท่ีเคยมาพัก เปนลูกคาท่ีเคยมีประสบการณในการมาใชบริการของโรงแรมแลว 

และมักคาดหวังวาจะไดรับการบริการท่ีดีเหมือนเดิมหรือดีกวาเดิมจากโรงแรม ลูกคา

ประเภทนี้มักมีการสํารองหองพักไวลวงหนากอนการเขาพักจริง 
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 หนาท่ีของแผนกสํารองหองพัก 

1. รับสํารองหองพักทุกประเภท รวมถึงการรับสํารองหองพักของโรงแรมในเครือท้ังในและ

ตางประเทศ 

2. การโตตอบอีเมล แฟกซ หรือสื่ออ่ืนๆ ท่ีสงเขามาสํารองหองพัก 

3. เก็บเอกสารท้ังหมด รวมถึงหลักฐานท่ีใชประกอบการสํารองหองพัก 

4. ปอนขอมูล ปรับเปลี่ยนขอมูลท่ีเก่ียวกับการสํารองหองพัก ท้ังในคอมพิวเตอรและเอกสาร

ใหเปนปจจุบัน 

5. เสนอขายหองพักประเภทตางๆ โดยเฉพาะหองพักท่ีมีราคาสูงกอน 

6. ควบคุมขอมูลท่ีเก่ียวกับการขายหองพัก 

7. ควบคุมการสํารองหองพักไมใหเกินจํานวนท่ีไดกําหนดไว 

8. ปฏิบัติตามขอตกลงท่ีฝายขายไดตกลงไวกับแขกในกรณีท่ีฝายขายเปนผูรับสํารองหองพัก
มาให 

9. ชวยเหลือ สนับสนุน การใหบริการตามท่ีแขกตองการ 

10. ประสานงานกับพนักงานตอนรับในการตอนรับแขกท่ีเขา ออกในแตละวัน 

11. ประสานงานกับฝายขายในการจัดทํารายชื่อแขกพิเศษ  
 

ชองทางการสํารองหองพัก 

1. โทรศัพท เปนชองทางท่ีแขกชาวไทยมักใชในการสํารองหองพักมากท่ีสุด เนื่องจากสะดวก

รวดเร็วท่ีสุด 

2. จดหมายอีเล็กทรอนิก,อีเมล เปนชองทางการสํารองหองพักท่ีชาวตางชาติใชมากท่ีสุด 

เนื่องจากประหยัดคาใชจาย และสามารถระบุรายละเอียดไดอยางชัดเจน 
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3. แฟกซ ปจจุบันจะมีเฉพาะเอเยนทัวร หรือบริษัทพันธมิตรท่ีไมมีระบบคอมพิวเตอรใช

เทานั้นท่ีจะยังใชวิธีการสํารองหองพักแบบนี้อยู 

4. ติดตอดวยตัวเอง ในกรณีท่ีแขกตองการความม่ันใจวาจะไดหองพักตามท่ีตองการ แขกท่ี

เขามาติดตอดวยตัวเอง มักจะสํารองหองพักไวใหคนอ่ืนท่ีเปนคนสําคัญ และมักชําระคา

หองไวใหเต็มจํานวนโดยพนักงานไมตองเก็บจากแขกท่ีเขาพัก 

ประเภทการสํารองหองพัก 

1. การสํารองหองพักแบบประกันการเขาพัก 

1.1 การชําระคาหองพักลวงหนาเต็มจํานวนดวยเงินสด บัตรเครดิต หรือโอนเงิน 

1.2 การบันทึกบัตรเครดิตและวันหมดอายุของบัตร ไวเปนประกัน โดยยังไมไดมีการตัดเงิน

ออกจากบัตรเครดิตของแขก 

1.3 การมัดจําลวงหนาบางสวนอยางนอยหนึ่งคืน/หนึ่งหองดวยเงินสด บัตรเครดิต โอนเงิน 

2. การสํารองหองพักแบบไมประกันการเขาพัก เปนการยืนยันการเขาพักเปนวาจา ซ่ึงหากไมมี

การประกันการเขาพักไว สวนมากโรงแรมจะเก็บหองพักไวใหลูกคาจนถึง เวลา 18.00น. 

แลวโรงแรมจะนําหองพักดังกลาวขายใหแขกรายอ่ืนท่ีเขามาติดตอ 

ระบบการสํารองหองพัก 

ระบบการสํารองหองพักจะแตกตางกันไปในแตละโรงแรม ข้ึนอยูกับขนาดของโรงแรม ประเภท

ของโรงแรม กลุมลูกคาของโรงแรม ระบบและนโยบายการบริหารงานของโรงแรม  ซ่ึงในปจจุบัน

สามารถแบงออกไดเปน 2 วิธี คือ 

1. ระบบการสํารองหองพักแบบด้ังเดิม (Traditional Reservation System) เปนระบบการ

สํารองหองพักท่ีดําเนินการดวยเอกสารและแบบฟอรมโดยไมมีการใชคอมพิวเตอร เรียกวา 

Manual System ปจจุบันมักใชในโรงแรมท่ีมีขนาดเล็กหรือโรงแรมท่ีเปนเอกเทศไมไดอยู

ในเครือขายใดๆ  
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2. ระบบการสํารองหองพักแบบใชคอมพิวเตอร (Computerized Reservation System) 

เปนระบบการสํารองหองพักสมัยใหมท่ีนิยมใชโดยท่ัวไปโดยเฉพาะโรงแรมท่ีมีขนาดใหญ 

หรือโรงแรมท่ีมีเครือขายหลายแหง โดยแบบฟอรมการสํารองหองพัก การเช็คอิน การ

เช็คเอาท จะปรากฏใหเห็นท่ีหนาจอคอมพิวเตอร พนักงานรับสํารองหองพัก พนักงาน

ตอนรับและพนักงานท่ีเก่ียวของสามารถปอนและแกไขขอมูลไดตลอดเวลาท่ีหนาจอ 

วิธีการรับสํารองหองพัก พนักงานควรจะสอบถามขอมูลจากแขก โดยมีลําดับข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

1. วัน วันท่ี เดือน ป ท่ีแขกตองการสํารองหองพัก 

2. ชื่อของแขกท่ีจะเขาพัก จํานวนแขกท่ีจะเขาพัก จํานวนแขกท่ีเปนเด็ก จํานวนแขกท่ีเปน

ผูใหญ  ชื่อของบุคคลท่ีสํารองหองพักให รวมถึงหมายเลขโทรศัพท  

3. เวลาท่ีแขกจะเขามาเช็คอิน หรือเวลาท่ีแขกตองการใหรถของโรงแรมไปรับท่ีสนามบิน 

สถานีรถไฟ หรือสถานีรถบัส แลวแตกรณี  

4. สอบถามความตองการพิเศษอ่ืนๆ ท่ีแขกตองการ เชน วิว เตียงเสริม เตียงเด็ก  

5. ในขณะรับสํารองหองพักนั้น พนักงานอาจ 

5.1 เสนอขายสินคาหรือบริการอยางอ่ืนของโรงแรมเพ่ือเปนการเพ่ิมรายไดใหกับโรงแรม 

ซ่ึงเปนสิ่งท่ีแขกอาจสน เชน บรกิารรถรับสงสนามบิน, จองโตะอาหารม้ือคํ่า  

5.2 เสนอขายชนิดของหองท่ีมีราคาสูงกวา (Up selling) หากมีโอกาส 

6. บันทึกขอมูลลงในเอกสารหรือระบบ เนื่องจากขอมูลท่ีไดจากแขกมีความสําคัญตอการ

ทํางานของแผนกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน จํานวนแขกท่ีจะเขาพักในแตละวันจะไปเก่ียวของ

กับการจัดซ้ือวัตถุดิบในการปรุงอาหารของแผนกจัดซ้ือ เก่ียวของกับการจัดเตรียมอาหาร

เชาใหแขกของแผนกอาหารและเครื่องดื่ม 

7. กอนจบการสนทนา พนักงานควรทวนรายละเอียดสําคัญในการสํารองหองพักใหแขกฟง

อีกครั้ง โดยเฉพาะการสํารองหองพักผานทางโทรศัพท สอบถามถึงชองทางการสงเอกสาร

ยืนยันการสํารองหองพักใหแขก 
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8. หลังจบการสนทนา พนักงานตองกลาวขอบคุณแขกทุกครั้งแลวจึงกลาวคําอําลา 

9. จัดทําเอกสารยืนยันการสํารองหองพักแลวสงใหแขกอยางชาไมเกิน 24 ชั่วโมง จากเวลาท่ี

รับสํารองหองพักจากแขก 

ข้ันตอนการสํารองหองพัก 

1 

 

 
2 

 

 
3 

  

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

 

 
7 

 
 

 

ภาพท่ี 5.1 ข้ันตอนการสํารองหองพัก 

สงตอขอมลูใหสวนหนา 

เก็บรวบรวมขอมูล,ทาํรายงาน 

ยืนยันการสํารองหองพัก 

ลงบันทึกขอมลู 

ตอบรับหรือปฏิเสธ 

หาหองวางใหแขก 

รับแจงความประสงค 

มีหองวาง 

 

ไมมีหอง
วาง 

เสนอหองใหม ตกลง 

ไมตกลง 
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1. การรับแจงความประสงคจากแขก ในการสํารองหองพักนั้น วันท่ี เดือน ป เวลาท่ีแขกจะ

เขาพัก ชนิดของหอง จํานวนแขกและความตองการพิเศษเปนสิ่งสําคัญมาก ดังนั้น

พนักงานจะตองฟงใหชัดเจนและทวนขอมูลกับแขกทุกครั้ง  

2. การหาหองวางและเช็คสถานะหองพักตามท่ีแขกตองการวาวางหรือไม กอนท่ีจะตอบรับ 

หรือปฏิเสธ   

3. การตอบรับหรือปฏิเสธ  

3.1  หากมีหองพักวางในวันท่ีแขกตองการใหแจงแขกแลวทําการรับสาํรองหองพัก 

3.2  หากไมมีหองพักแบบท่ีแขกตองการวางในวันท่ีแขกแจง ใหแจงแขกแลวเสนอให

เปลี่ยนวันท่ีเขาพักหรือเปลี่ยนชนิดของหองใหม 

- หากแขกตกลงเปลี่ยนใหพนักงานทําการรับจอง 

- หากแขกไมตองการ ใหกลาวขอบคุณแขก เชิญชวนใหกลับมาใชบริการ

ใหมในโอกาสตอไป 

4. จดขอมูลท่ีถูกตองของแขกลงในใบรับสํารองหองพัก โดยสอบถามขอมูลท่ีครอบคลุมและ

ถูกตองของ พนักงานจะตองมีทักษะในการถาม โดยเฉพาะขอมูลสําคัญท่ีจะตองถูกตอง

รอยเปอรเซ็นต เชน ชื่อ ท่ีอยูและหมายเลขโทรศัพท ดังนั้นขอมูลสําคัญเหลานี้อาจจําเปน

ท่ีจะตองใหแขกสะกดใหเปนแตละตัวอักษร เพ่ือปองกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน 

5. การยืนยันการสํารองหองพักใหแขก พนักงานควรทวนขอมูลทุกครั้ง ทุกรายละเอียด ให

แขกฟง เพ่ือเปนการยืนยันความเขาใจท่ีตรงกันระหวางพนักงานกับแขกเพ่ือปองกันความ

ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน 

6. กลาวขอบคุณแขก การกลาวขอบคุณนั้นพนักงานควรเอยชื่อแขกและกลาวลาอยางสุภาพ

เม่ือสิ้นสุดการสนทนา  

7. บันทึกขอมูลในระบบ สงเอกสารการยืนยันการสํารองหองพักใหแขก 

8. การทํารายงานท่ีเก่ียวของ จัดหมวดหมูและเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือสงตอใหแผนกตอนรับ 
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ตัวอยางใบสํารองหองพักแบบภาษาอังกฤษ 

Logo 

…………………………..Hotel  

Reservation Form 

Amendment                  Cancel 

Guest Name:  

            

Arrival date:      ETA:       

Departure date:        No. of nights:       

Room Type:      No. of room:      

No. of persons:     Rate quoted:      

Home address:     Contract name:     

      Company name:     

      Company address:     

Phone no:            

Method of payment:          

Remarks:      Phone/Fax no:      

      Gtd booking:      

Taken by:      Cr Card no.      

Date:       Conf. :  yes/no :     

ภาพท่ี 5.2 ตัวอยางใบสํารองหองพักแบบภาษาอังกฤษ 

No. 123…. 
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แบบภาษาไทย 

สัญลักษณโรงแรม/ช่ือโรงแรม 

ใบสํารองหองพัก 

เปล่ียนแปลง                       ยกเลิก 

ช่ือแขก :  

            

วันท่ีเช็คอิน :      เวลาท่ีจะมาถึง :     

วันเช็คเอาท :         จํานวนคืน :      

ชนิดของหอง:      จาํนวนหอง :      

จํานวนผูขาพัก:      ราคาหองตอคืน :     

ท่ีอยูปจจุบัน :      ช่ือคนติดตอ :      

      ช่ือบริษัท :      

        ท่ีอยูบริษัท :      

หมายเลยโทรศัพท :           

วิธีการชําระเงิน :            

หมายเหตุ :      หมายเลขโทรศัพท/แฟกซ :    

      เงินมัดจํา :      

พนักงานรับจอง :     หมายเลขบัตรเครดิต :     

วันท่ีรับจอง :       ยืนยันการจอง:yes/no :     

ภาพท่ี 5.3 ตัวอยางใบสํารองหองพักแบบภาษาไทย 

 

No. 123…. 
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วิธีเขียนใบรับสํารองหองพัก 

เนื่องจากแตละโรงแรมมีประเภทของแขก และมาตรฐานในการรับสํารองหองพักตางกันทํา

ใหบางโรงแรมเลือกท่ีจะใชใบรับสํารองหองพักเปนภาษาไทย ในขณะท่ีโรงแรมขนาดใหญนิยมใชใบ

รับสํารองหองพักเปนภาษาอังกฤษ แตไมวาจะเปนการรับสํารองหองพักแบบใด ขอมูลในใบรับ

สํารองหองพักจะมีขอมูลท่ีพนักงานจะตองสอบถามจากแขก ดังตอไปนี้ 

1. Guest Name/ชื่อแขก  ในการเขียนใบสํารองหองพัก พนักงานจะตองเขียนชื่อ

แขกท่ีจะเขาพักใหครบทุกคน รวมถึงเขียนคํานําหนาชื่อแขกดวยเสมอ วิธีการเขียน คือ 

หากเปนแขกคนไทย ใหใชคําวา คุณ หากเปนแขกตางชาติ ตองใส Mr. (นาย) หรือ 

Mrs. (นาง) หรอื Miss (นางสาว) เสมอ 

2. Phone no./หมายเลขโทรศัพท คือ หมายเลขโทรศัพทของแขกท่ีโทรเขามาสํารอง

หองพักไมวาจะพักเองหรือจองใหคนอ่ืน หากเปนการจองใหคนอ่ืน พนักงานควรขอ

หมายเลขโทรศัพทของท้ังแขกท่ีโทรเขามาและท้ังแขกท่ีจะเขาพัก ในกรณีท่ีแขกเดิน

เขามาสํารองหองพัก ไมวาจะพักเองหรือสํารองท่ีพักใหคนอ่ืน พนักงานก็ตองขอ

หมายเลขโทรศัพทของท้ังสองฝายดวยเชนกัน เพ่ือความสะดวกในการติดตอท้ังแขกผู

สํารองหองและท้ังแขกท่ีจะเขาพัก 

3. Arrival date/วันเขาพัก คือ วันท่ีแขกเดินทางมาถึงโรงแรมและลงทะเบียนเขา

ท่ีพัก ซ่ึงวิธีการเขียนพนักงานอาจเขียนเปนตัวท้ังหมด เชน 21/04/2017 หรือ อาจ

เขียนแบบตัวเลขผสมตัวอักษรก็ได เชน 21 เม.ย. 2017 พนักงานท่ียังไมมีความ

ชํานาญอาจตองเริ่มตนเขียนโดยใชแบบตัวเลขผสมตัวอักษรกอน เพ่ือหลีกเลี่ยงความ

ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนไดจากการจําเดือนและตัวเลขของเดือนผิด 

4. Departure date/วันออกจากท่ีพัก    คือ วันท่ีแขกคืนหองพักใหโรงแรมและออกจาก

โรงแรม ซ่ึงวิธีการเขียนก็สามารถเลือกเขียนไดแบบ วันท่ีเขาพัก แตท้ังนี้วิธีการเขียน

วัน เดือน ป ของ วันเขาพัก และ วันออกจากท่ีพัก ควรมีวิธีการเขียนใหเปนแบบ
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เดียวกัน คือ หากเลือกท่ีจะเขียนแบบตัวเลข ก็ใหเขียนแบบตัวเลขท้ังสองชอง แตหาก

เลือกท่ีจะเขียนแบบตัวเลขผสมตัวอักษร ก็ควรเขียนใหเปนแบบเดียวกัน  

5. Room type/ชนิดของหองหรือประเภทของหอง     ชนิดหองของแตละโรงแรมจะ 

แตกตางกันไป หากเปนโรงแรมขนาดเล็ก ชนิดของหองอาจมีเพียง เตียงเด่ียว, เตียงคู  

หรอื สองเตียงแยกเทานั้น เนื่องจากชนิดของหองและการตกแตงหองจะไมแตกตางกัน 

แตหากเปนโรงแรมขนาดใหญ นอกจากแขกจะตองเลือกหองเตียงเด่ียว, เตียงคู หรือ 

สองเตียงแยกแลว ยังตองเลือกประเภทของหองดวย ซ่ึงประเภทของหองท่ีเปนท่ีนิยม 

คือ หองมาตรฐาน, หองปกติ, หองพิเศษ และหองชุด พนักงานจะตองสอบถามความ

ตองการของแขกใหชัดเจนและเขียนลงในใบสํารองหองพักใหครบถวน 

6. No. of nights/จํานวนคืน    คือ   จํานวนคืนท่ีแขกตองการพัก 

7. No. of room/จํานวนหอง     คือ   จํานวนหองพักท่ีแขกตองการจอง 

8. No. of persons/จํานวนผูเขาพัก   พนักงานควรสอบถามใหชัดเจนวา แขกจะ

เขาพักก่ีทาน เปนผูใหญ หรือ เด็ก จํานวนเทาใด เพ่ือสงขอมูลตอใหแผนกอาหารและ

เครื่องด่ืมในการเตรียมอาหารเชาใหแขกไดอยางพอดีเพ่ือปองกันปญหาอาหารเชา

บริการแขกไมพอหรือเหลือมากเกินไป 

9. Rate Quoted/ราคาหอง     สวนใหญราคาคาหองท่ีระบุในชองนี้จะเปนราคาคาหอง

ตอคืน/ตอหอง แตพนักงานอาจเขียนท้ังราคาคาหองแบบตอหอง/ตอคืน และเขียน

ราคารวมท้ังหมดไวไดดวยในกรณีท่ีแขก สํารองหองไวหลายหองหรือหลายคืน หรือท้ัง

แบบหลายคืนและหลายหอง 

10. Contract name/ชื่อคนติดตอ    คือ   ชื่อของแขกท่ีโทรเขามาสํารองหองพักไมวาจะ

เขาพักเองหรือสํารองใหผูอ่ืน หรือ ชื่อของแขกท่ีเดินเขามาสํารองหองพักท้ังใหตัวเอง

หรือใหคนอ่ืนก็ได หากเปนการสํารองหองแบบแขกเขาพักเองชื่อ ชื่อคนติดตอ และชื่อ

แขกท่ีจะเขาพักจะเปนชื่อเดียวกัน แตหากเปนการสํารองหองพักใหคนอ่ืนไมวาจะเปน
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การโทรเขามา หรือเดินเขามา พนักงานจะตองใสชื่อผูติดตอนั้นๆ เอาไวท่ี ชื่อคนติดตอ 

สวนชื่อแขกท่ีจะเขาพักใหเอาไปใสไวท่ีชื่อแขกท่ีจะเขาพัก 

11. ETA(Expected Time of Arrival)/เวลาท่ีจะมาถึง    หากแขกทราบเวลาท่ีจะเขา

มาถึงโรงแรม พนักงานควรสอบถามขอมูลนี้ไวดวย ไมวาจะเปนเวลาท่ีแนนอนหรือ

เวลาโดยประมาณก็ตาม เนื่องจาก  

- โรงแรมจะไดเตรียมจัดหองท่ีเปนไปไดและเหมาะสมไวใหแขก  

- เม่ือสงตอขอมูลใหแผนกตอนรับ แผนกตอนรับจะไดจัดเตรียมพนักงานเขาทํางาน

ใหสอดคลองกับปริมาณแขกท่ีจะเขาเช็คอิน ในแตละชวงเวลาหรือแตละรอบงาน 

- เปนการเปดโอกาสใหพนักงานบอกแขกทางออมวา เวลาเช็คอินของโรงแรมคือก่ี

โมง ซ่ึงโดยปกติจะอยูท่ีหลัง 14.00 น.เปนตนไป 

การสอบถามเวลาท่ีแขกจะเขามาเช็คอินมีความสําคัญมาก เนื่องจากแขก

บางคนไมเขาใจวา เม่ือสํารองหองพักไวแลว ทําไมจึงจะเขามาเช็คอินตอนเชา 

กอน 14.00 น. ไมได นี่คือโอกาสท่ีพนักงานจะไดชี้แจงแกแขกกอนการเขาพัก

จริงเพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 

หากพนักงานไมไดชี้แจงในกรณีนี้กอน เม่ือแขกเขาใจวาสามารถเขามา

เช็คอินไดตั้งแตตอนเชาหรือตอนใดก็ได แขกก็จะเขามาเช็คอินต้ังแตตอนเชา นั่น

จะทําใหแขกกับพนักงานตอนรับมีปญหาทันที เนื่องจากแขกตองการหองพัก ณ 

ตอนนั้นกอนท่ีหองจะพรอมขาย แตพนักงานตอนรับไมสามารถใหหองพักแกแขก

ได  

12. Method of payment/วิธีการชําระเงิน หากมีโอกาสถามและแขกยินดี ท่ีจะตอบ

พนักงานควรสอบถามวิธีในการชําระเงินไวดวย หากแขกแจงวาตองการชําระเงินดวย

บัตรเครดิต พนักงานจะตองสอบถามหมายเลขบัตรเครดิตของแขกไวดวย เพ่ือเปนการ

ยืนยันวาแขกจะเขามาพักจริง อนึ่งบางโรงแรมอาจมีการรองขอใหแขกชําระเงินคา

หองพักในขณะท่ีกําลังสํารองหองพักแบบเต็มจํานวน หรือชําระไวบางสวนหากแขก
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ยินยอม ดวยการตัดจากหมายเลขบัตรเครดิตท่ีแขกให หรือ ดวยวิธีการโอนเงินมา

ชําระลวงหนาหรือหากแขกยืนยันท่ีจะชําระดวยเงินสดตอนเขามาเช็คอินเทานั้น 

พนักงานก็จะตองระบุใหชัดเจน วิธีการชําระเงินวาคืออะไรและอยางไร 

13. Home address/ท่ีอยูปจจุบัน     หากการสํารองหองพักนั้นเปนกรณีท่ีแขกเดินเขามา

สํารองหองพักเอง หรือสงตัวแทนเขามาสํารองหองพักให พนักงานผูรับจองจะตองขอ

สําเนาบัตรประชาชนของแขกไวเสมอเพ่ือเปนหลักประกันวาแขกจะเขาพักแนนอน 

และใหพนักงานลอกขอมูลท่ีอยูปจจุบันจากบัตรประชาชนแขกลงในใบสํารองหองพัก 

แตหากเปนการรับสํารองหองพักทางโทรศัพท พนักงานยังไมควรสอบถามถึงท่ีอยู

ปจจุบันของแขก เวนแตแขกแจงขอมูลนั้นๆ เอง 

14. Company name/ชื่อบริษัท   ในกรณีท่ีแขกเขามาพักในนามของบริษัทและตองการ

ใบกํากับภาษีตอนเช็คเอาท เพ่ือนําไปเบิกกับบริษัทตนสังกัดหรือกรณีการใหเรียกเก็บ

คาใชจายโดยตรงกับทางบริษัท พนักงานจะตองถามชื่อบริษัท พรอมสะกดใหถูกตอง

ดวย 

15. Company address/ท่ีอยูบริษัท เปนกรณีเดียวกับ ชื่อบริษัท 

16. Phone/Fax no./หมายเลขโทรศัพทหรือหมายเลขแฟกซของบริษัท    เปนกรณี

เดียวกับ ชื่อบริษัท และ ท่ีอยูบริษัท ท่ีไดกลาวมาแลวขางตน 

17. Gtd booking(Guaranteed Booking)/การรับประกันการเขาพัก  กรณีท่ีแขกมีการ

ชําระเงินเพ่ือเปนการยืนยันการสํารองหองพัก ไมวาจะเปนการโอนเงิน การให

หมายเลขบัตรเครดิต หรือเปนการเดินเขามาสํารองหองพักพรอมจายเงินสดก็ตามจะ

ถือเปนการประกันการเขาพัก พนักงานจะตองระบุใหชัดเจนในชองนี้วาแขกชําระเงิน

ประกันดวยวิธีใด เปนจํานวนเงินเทาใด  

18. Cr Card no./หมายเลขบัตรเครดิต  ในกรณีท่ีแขกแจงในวิธีการชําระเงินวาตองการ

ชําระเงินดวยบัตรเครดิต ใหพนักงานสอบถามหมายเลขบัตรเครดิตและวันหมดอายุ

ของบัตรจากแขกไวหากเปนไปได หรืออาจตัดเงินจากบัตรเครดิตแบบเต็มจํานวนหาก
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แขกยินยอมหรือขอหมายเลขบัตรเครดิตไวเปนแตเพียงการยืนยันการสํารองหองพัก

เทานั้นก็ได แลวแตความยินยอมของแขก 

19. Remarks/หมายเหตุ เปนสิ่งรองขอพิเศษใดๆ ก็ตามท่ีแขกรองขอกับพนักงาน หรือ

รองขอใหแขกท่ีจะเขาพักหรือเปนสิ่งท่ีพนักงานจะตองเตรียมใหแขกท่ีจะเขาพักเปน

พิเศษนอกเหนือจากบริการปกติท่ีโรงแรมมี เชน แขกท่ีจะเขาพักตองการเตียงเสริมใน

หอง หรือแขกตองการหองท่ีเปนเตียงเดี่ยวเทานั้น เปนตน 

20. Taken by/พนักงานรับจอง    ใหพนักงานผูรับสํารองหองพักจากแขก เขียนชื่อตัวเอง

ลงใหชัดเจนในชองนี้ ซ่ึงนโยบายบางโรงแรมอาจใหพนักงานเขียนเปนชื่อเลน แตใน

บางโรงแรมอาจใหพนักงานเขียนเปนชื่อจริงก็ได 

21. Date/วันท่ีรับจอง     คือ  วัน เดือน ป ท่ีพนักงานรับสํารองหองพักจากแขก บาง

โรงแรมอาจใหพนักงานระบุเวลาในการรับจองดวย วิธีการเขียนในชองนี้พนักงานก็

สามารถเลือกเขียนไดท้ังสองแบบ ท้ังแบบตัวเลขท้ังหมดหรือตัวเลขผสมตัวอักษรก็ได 

22. Conf./การยืนยันการสํารองหองพัก  ชองนี้จะเปนเพียงชองเดียวท่ีพนักงานไมได

สอบถามจากแขกในชวงเวลาท่ีแขกโทรเขามาหรือเดินเขามาสํารองหองพักท่ีโรงแรม

โดยตรง แตพนักงานจะเขียนยืนยันวาแขกจะเขาพักแนนอนไดหรือไมก็ตอเม่ือ 

พนักงานไดตรวจสอบสถานะจองกอนการเขาพักของแขกกอน โดยกอนวันท่ีแขกจะ

เขาพักอยางนอย 1 วัน พนักงานจะตองโทรศัพทกลับไปยืนยันการเขาพักจากแขกอีก

ครั้งแลวจึงจะระบุลงไปไดวาแขกยังยืนยันการเขาพักอยูหรือไมนั่นเอง           
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ตัวอยางเอกสารยืนยันการสํารองหองพักภาษาอังกฤษ 

Confirmation Letter 

Dear        , 

Thank you for choosing to stay at     . We are pleased to 

confirm your reservation as follows:  

 

Confirmation Number:          
Guest Name:           
Arrival Date:           
Departure Date:          
No. of Nights:           
Room Type:           
Nightly Room Rate:          
No. of Guests:           
Deposit Received:          
Check in Time:           

 

Should you require an early check-in, please make your request as soon as possible. 

If you find it necessary to cancel this reservation, the Hotel requires notification by 
4:00 P.M. the day before your arrival to avoid a charge for one night's room rate. If 
you have any question or need an extra service, please don’t hesitate to contact us 
at    .  

We look forward to welcoming you to      
 
Sincerelys, 
 

     

Reservations Manager  

ภาพท่ี 5.4 ตัวอยางเอกสารยืนยันการสํารองหองพักภาษาอังกฤษ 
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ตัวอยางเอกสารยืนยันการสํารองหองพักภาษาไทย 

เอกสารยืนยันการสํารองหองพัก 

 

เรียน         

โรงแรม      ขอขอบพระคุณท่ีทานไดมอบความไววางใจใหเราไดดูแลทานใน
ชวงเวลาพิเศษนี้ เรายินดีท่ีจะยืนยันการสํารองหองพักของทานตามรายละเอียดดานลางนี้ 
 

หมายเลขยืนยันการสํารองหองพัก:         
ชื่อ-สกุล แขก:           
วันเขาพัก:           
วันออกจากท่ีพัก:           
จํานวนคืน:           
ชนิดของหอง:           
ราคาคาหองตอคืน:          
จาํนวนแขก:           
เงินมัดจํา:           
เวลาท่ีมาถึง:           

 

หากทานมีความประสงคจะเขาพักกอนกําหนดกรุณาแจงใหทางโรงแรมทราบในทันทีท่ีเปนไปได หาก
ทานมีความประสงคท่ีจะยกเลิกการสํารองหองพักนี้ ขอใหทานแจงความประสงคอยางชาท่ีสุดกอน
เขาพัก 1 วัน ภายในเวลา 16.00 น. เพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกหักคาเสียหายจํานวน 1 คืน  
หากทานมีคําถาม ขอสงสัย หรือบริการอ่ืนๆ กรุณาอยาลังเลท่ีจะติดตอเราไดท่ี    
  

เราหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดตอนรับทานสู      ในโอกาสอันใกลนี้ 
 
ขอแสดงความนับถือ 
 
     
ผูจัดการแผนกสํารองหองพัก 

 

ภาพท่ี 5.5 ตัวอยางเอกสารยืนยันการสํารองหองพักภาษาไทย 
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วิธีเขียนเอกสารยืนยันการสํารองหองพัก 

การเขียนหรือการออกเอกสารยืนยันการสํารองหองพักสามารถทําไดท้ังเปนภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษแลวแตนโยบายของโรงแรม บางโรงแรมอาจกําหนดใหแผนกสํารองหองพักออกเอกสาร

ยืนยันการสํารองหองพักแบบภาษาไทยใหแขกท่ีเปนคนไทย และออกเอกสารยืนยันการสํารองหองพัก

แบบภาษาอังกฤษใหแขกท่ีเปนคนตางชาติ ในขณะท่ีบางโรงแรมกําหนดใหแผนกสํารองหองพักออก

เอกสารยืนยันการสํารองหองพักแบบเปนภาษาอังกฤษใหแขกเทานั้น ไมวาแขกจะเปนคนไทยหรือคน

ตางชาติก็ตาม 

โรงแรมท่ีไมไดใชระบบคอมพิวเตอร แผนกสํารองหองพักจะทําแบบฟอรมเอกสารยืนยันการ

สํารองหองพักข้ึนไวเปนมาตรฐานในคอมพิวเตอรใชงาน แลวเปลี่ยนขอมูลของแขกไปตามแขกแตละ

คนเปนชองๆ โดยเฉพาะเนื้อความสวนกลาง แตสวนฟอรมหลักอ่ืนๆ นั้นจะคงเดิม ในขณะท่ีโรงแรมท่ี

ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป จะมีวิธีการทําท่ีงายกวาคือ เพียงแคพนักงานสํารองหองพักพิมพ

ขอมูลแขกลงไปในระบบคอมพิวเตอร ระบบจะประมวลขอมูลอัตโนมัติ แลวพนักงานสํารองหองพักก็

จะสามารถพิมพเอกสารยืนยันการสํารองหองพักออกมาจากคอมพิวเตอรไดเลยทันทีท้ังสองภาษา 

จุดประสงคในการออกเอกสารยืนยันการสํารองหองพักใหแขกก็เพ่ือใหแขกไดตรวจสอบขอมูล

ในการสํารองหองพักกอนการเขาพักจริง เนื่องจากในการสํารองหองพักบางกรณี เชน ทางโทรศัพท 

บางครั้งอาจมีการสื่อสารไมชัดเจนและไมมีหลักฐานยืนยันท้ังทางฝายโรงแรมเองและแขก  

ประโยชนของการออกเอกสารยนืยันการสาํรองหองพัก 

1. แขกจะมีโอกาสตรวจสอบขอมูลการสํารองหองพักอยางละเอียด สามารถแจงแกไขขอมูลท่ี

ไมถูกตองไดกอนการเขาพักจริง ไมวาจะเปนชื่อ นามสกุล หรือ วัน เวลาท่ีจะเขาพัก เปน

ตน 

2. แขกมีหลักฐานยืนยันการสํารองหองพักเปนลายลักษณอักษร สามารถนําไปใชอางอิงในการ

ลงทะเบียนเขาพักได 
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3. โรงแรมมีโอกาสขอบคุณแขกท่ีเลือกมาใชบริการของโรงแรมและสามารถเสนอขายบริการ

อ่ืนๆ ของโรงแรมใหแกแขกไดดวย 

4. โรงแรมมีหลักฐานยืนยันการสํารองหองพักเปนลายลักษณอักษร เม่ือแขกมีปญหาหรือขอ

โตแยงท่ีอาจเกิดข้ึนไดในภายหลัง 
 

สวนประกอบเอกสารยนืยันการสาํรองหองพัก 

1.  เนื้อความสวนตน ประกอบดวย คําข้ึนตน คํากลาวขอบคุณ และการแจงขอยืนยันการ

สํารองหองพักแขก 

2.  เนื้อความสวนกลาง จะเปนรายละเอียดในการสํารองหองพักของแขก 

3.  เนื้อความสวนทาย เปนการแจงเง่ือนไข บริการเพ่ิมเติมท่ีโรงแรมมี คําอําลาและผูออก

เอกสาร 
 
 

วิธีการเขียนเอกสารยืนยันการสํารองหองพัก มีดังนี้ 

1. เนื้อความสวนตน จะประกอบดวย 

1.1 คําข้ึนตน ภาษาอังกฤษมักใชคําวา Dear สวนภาษาไทยมักใชคําวา เรียน แลวตาม

ดวยชื่อแขก หากแขกผูสํารองหองพักเปนแขกท่ีจะเขาพักเอง ใหใสชื่อแขกลงในชองนี้

และในสวนของเนื้อความสวนกลาง แตหากแขกสํารองหองพัก ไมใชแขกท่ีมาเขาพัก 

ใหใสชื่อผูสํารองหองพักไวในชองนี้ สวนชื่อแขกผูเขาพักจะใสไวในเนื้อความสวนกลาง 

1.2  คํากลาวขอบคุณแขกท่ีเลือกมาใชบริการท่ีโรงแรมนี้ โดยจะตองระบุชื่อโรงแรมให

ชัดเจนเพ่ือแขกจะไดตรวจสอบขอมูลอีกครั้งวา เปนโรงแรมท่ีแขกตองการเขาพักจริง

หรือไม เนื่องจากชื่อโรงแรมคลายกันหลายแหงและแขกมักจองโรงแรมผิดบอยเพราะ

จําชื่อโรงแรมสลับกัน 

1.3 แจงขอยืนยันการสํารองหองพักแขก โดยใหแขกตรวจสอบรายละเอียดในสวน

เนื้อความสวนกลางใหถูกตอง 
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2. เนื้อความสวนกลาง จะประกอบดวย 

รายละเอียดในการสํารองหองพักของแขกท้ังหมด รวมถึงวิธีการชําระและจํานวนเงิน

มัดจํา(ถามี) รายละเอียดท่ีจะแจงแขกนี้มักเปนรายละเอียดสําคัญท่ีจะสงผลกระทบโดยตรงตอ

การเขาพักของแขกหากเกิดความผิดพลาดข้ึน ดังนั้นโรงแรมจึงตองการใหแขกไดอานและ

ตรวจสอบอีกครั้งโดยละเอียดกอนเขาพัก โดยจะแบงออกเปนขอๆ ใหชัดเจน ซ่ึงขอความสวนนี้

โดยมาก จะประกอบไปดวย หมายเลขยืนยันการสํารองหองพัก  ชื่อ-สกุล แขก  วันเขาพัก  วัน

ออกจากท่ีพัก  จํานวนคืน  ชนิดของหอง  ราคาคาหองตอคืน  จาํนวนแขก เปนตน 

3. เนื้อความสวนทาย ประกอบดวย 

3.1  การเปดโอกาสใหแขกไดซักถามหากมีขอสงสัยเพ่ิมเติม โดยโรงแรมอาจใหหมายเลข

โทรศัพทหรืออีเมลท่ีแขกจะสามารถติดตอกลับเขามาไดโดยตรง 

3.2  การเสนอบริการเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ของโรงแรมท่ีแขกอาจสนใจ เชน บริการรับสง สนามบิน 

บริการจองม้ืออาหารพิเศษ โปรแกรมสปาหรือเปนกิจกรรมพิเศษท่ีโรงแรมจัดข้ึน

ในชวงท่ีแขกจะเขาพักพอดี เพ่ือเปดโอกาสใหแขกไดเตรียมเขารวมกิจกรรมนั้นๆ ดวย 

เชน หากแขกมาเขาพักท่ีโรงแรมในชวงเทศกาลลอยกระทง โรงแรมก็สามารถ

ประชาสัมพันธใหแขกไดทราบ โดยระบุวา โรงแรมจะทําอะไร อยางไร และแขกจะ

สามารถเขารวมไดอยางไร เปนตน 

3.3  การแจงเง่ือนไขการยกเลิกหรือเง่ือนไขอ่ืนๆ ของโรงแรม โดยมากโรงแรมมักเปด

โอกาสใหแขกท่ีสํารองหองพักไวยกเลิกการสํารองหองพักไดโดยไมถูกหักคาใชจาย 

ลวงหนา 7 วัน กอนวันเขาพักจริง ในกรณีท่ีแขกโอนเงินมามัดจําไวแลว หรือในกรณีท่ี

แขกชําระเงินลวงหนากอนเขาพักเต็มจํานวน ท้ังนี้ท้ังนั้นข้ึนอยูกับนโยบายของแตละ

โรงแรม 

3.4 ลงทายดวยการแสดงออกวา รอคอยท่ีจะใหบริการแขกอยูอยางใจจดใจจอ 
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3.5 ชื่อและตําแหนงผูออกหนังสือ ควรเปนผูท่ีรับสํารองหองพักแขก โดยมากจะเปนแผนก

สํารองหองพัก ซ่ึงอาจเปนพนักงานสํารองหองพัก  หัวหนางานหรือผูจัดการ  

ในขณะท่ีพนักงานรับสํารองหองพักจากแขกอยูนั้น จะตองถามแขกดวยวาตองการใหโรงแรม

สงเอกสารยืนยันการสํารองหองพักไปใหแขกไดดวยวิธีใด ซ่ึงวิธีการปกติท่ีโรงแรมจะสงใหได คือ ทาง

แฟกซ ทางอีเมล หรือแขกมารับไดโดยตรงท่ีโรงแรมในกรณีท่ีแขกเดินเขามาสํารองหองพักท่ีโรงแรม

หรือในกรณีท่ีแขกมีความประสงคท่ีจะเขามารับเอง ไมวาจะดวยวิธีใดก็ตามหลังการสํารองหองพักนั้น

เสร็จสิ้นลง พนักงานก็จะตองสงเอกสารยืนยันการสํารองหองพักใหแกแขกตามชองทางท่ีแขกไดแจง

ไว โดยเร็วท่ีสุด ไมควรเกิน 24 ชั่วโมงหลังการสํารองหองพักเสร็จสิ้นลง 

ข้ันตอนการเปลี่ยนแปลงการสํารองหองพัก   

1. หาใบจองเดิมหรือการจองในระบบท่ีบันทึกไวใหเจอ 

2. ตรวจดูขอมูลการจองเดิม 

3. สอบถามถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีแขกตองการ 

4. ตรวจสอบวาสิ่งท่ีแขกตองการเปลี่ยนสามารถทําไดหรือไม 

5. หากทําไดเปลี่ยนแปลงใหแขก หากเปลี่ยนไมไดตองแจงใหแขกทราบทันทีแลวเสนอ

ทางเลือกอ่ืนใหแขก 

6. เปลี่ยนแปลงขอมูลในเอกสารเดิมและในระบบ เม่ือเปลี่ยนแปลงแลวตองแจงใหแขกทราบ

วา ขอมูลไดถูกเปลี่ยนแปลงเรียบรอยตามท่ีแขกตองการแลว 

7.   ถามชื่อและเบอรโทรศัพทแขกคนท่ีแจงการเปลี่ยนแปลงแลวบันทึกไว 

8. หลังจากวางสายใหสงใบยืนยันการสํารองหองพักท่ีถูกเปลี่ยนแปลงแลวใหแขก  

9. หากการเปลี่ยนแปลงนั้นกระทบกับการทํางานของแผนกอ่ืนๆ แผนกสํารองหองพักตอง

แจงการเปลี่ยนแปลงใหแผนกอ่ืนๆ ทราบดวยทันที  
 

 



 

 

 

133 RD 

ข้ันตอนการยกเลิกการสํารองหองพัก 

1. หาใบจองเดิม หรือขอมูลในระบบท่ีบันทึกไวใหเจอ 

2. ตรวจดูขอมูลการจองเดิม 

3. สอบถามถึงสาเหตุท่ีแขกตองการยกเลิกการสํารองหองพัก 

4. พยายามเสนอทางเลือกหรือแกไขปญหาใหแขกเพ่ือหลีกเลี่ยงไมใหแขกยกเลิก 

5. หากแขกยืนยันท่ีจะยกเลิกใหแจงแขกถึงการหักคาเสียหายหากการยกเลิกนั้นไมอยูใน

เง่ือนไขเวลาท่ีโรงแรมอนุโลม 

6. ทําการยกเลิกการสํารองหองพักในใบจองเดิมและในระบบ  

7. แจงใหแขกทราบวาไดทําการยกเลิกใหแขกเรียบรอยแลว 

8. เก็บเอกสารท่ีถูกยกเลิกไวในแฟมการยกเลิกการสํารองหองพักของวันนั้น   

9. หากการเปลี่ยนแปลงนั้นกระทบกับการทํางานของแผนกอ่ืน แผนกสํารองหองพักตองแจง

การเปลี่ยนแปลงใหแผนกอ่ืนทราบดวยทันที  

10. หากเปนการยกเลิกการสํารองหองพักท่ีแขกชําระเงินใหโรงแรมเรียบรอยแลว ตองทําการ

คืนเงินใหแขกทันที 

การเก็บเอกสารแผนกสํารองหองพัก 

 กอนหมดเวลาทํางานในแตละวันพนักงานรับสํารองหองพักจะตองนําเอกสารการสํารอง

หองพักท่ีมีมาจัดเรียงใสแฟม โดยเอกสารใดท่ีแขกไมไดเขาพักในเดือนปจจุบันจะเก็บไปใสในแฟมตาม

เดือนท่ีแขกจะเขาพัก เชน คุณ ก จะเขาพักเดือน ธันวาคม พนักงานก็จะเอาเอกสารการสํารอง

หองพักของคุณ ก ไปใสไวในแฟม ธันวาคม(December) แตเอกสารใดท่ีแขกจะเขาพักในเดือน

ปจจุบัน พนักงานจะตองเอาไปเก็บไวในแฟมท่ีระบุวันท่ีการเขาพักของแขกในเดือนปจจุบัน เชน คุณ 

ข จะเขาพักในวันท่ี 20 เดือน พฤษภาคมนี้ (วันนี้วันท่ี 4 พฤษภาคม) พนักงานก็จะตองเอาเอกสารคุณ 

ข ไปใสไวในแฟม วันท่ี 20 ตามตัวอยางการเก็บแฟมหนาตอไป 
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ภาพท่ี 5.6 ตัวอยางการเก็บเอกสารการแขกของแผนกสํารองหองพัก  

ท่ีมา  theinteriorsaddict.com/simple-fixes-to-improve-your-home-office 

 

ภาษาอังกฤษท่ีใชในการรับสํารองหองพักทางโทรศัพท มีดังนี้ 

- Good morning/afternoon/evening. Reservation, Mali speaking. How can I 

help you? ซ่ึงแปลไดวา สวัสดีตอน  ชวงเวลานั้น  แผนกรับสํารองหองพัก มะลิ

พูดสาย มีอะไรใหชวยเหลือคะ (กรณีทักทายทางโทรศัพท) 

- What kind of room would you like, sir/miss? แปลไดวา คุณตองการหองแบบไหน

คะ(กรณีแขกตองการแจงวาตองการสํารองหองพัก) 

- Single, double or twin, sir/miss? แปลวา คุณตองการเตียงแบบไหน (กรณีแขกแจง

ชนิดหองมาแลว หรือ กรณีแขกถามวาโรงแรมมีหองอะไรบาง) 

- When will you be arriving, sir/miss? แปลวา คุณจะมาเขาพักวันไหนคะ (ถามวันท่ี

แขกจะมาเช็คอิน) 

- How many nights? แปลวา คุณตองการพักก่ีคืน (ถามจํานวนคืนท่ีแขกตองการพัก) 

- Please hold on line sir/miss. I will check it for you. แปลวา ถือสายรอสักครูนะ

คะ/ครับ ดิฉันจะไปตรวจสอบใหคะ/ครับ (ในกรณีใหแขกรอเพ่ือไปตรวจสอบหองพักให

แขกวาวางหรือไม) 
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- Yes, we have room available on that date, the price is   ราคา  

baht per night including breakfast แปลวา คะ/ครับ เรามีหองวางในวันท่ีคุณตองการ 

ราคาอยูท่ี  ราคา  บาท รวมอาหารเชา (ในกรณีมีหองวางในวันท่ีแขก

ตองการ ใหบอกราคาแขกใหชัดเจน วาราคาเทาใด รวมหรือไมรวมอาหารเชา) 

- Can I have your name and telephone number, please? แปลวา ขอชื่อและ

หมายเลขโทรศัพทของคุณดวยคะ/ครับ 

- How would you like me to send the confirmation letter? แปลวา คุณตองการให

ดิฉัน/ผม สงเอกสารยืนยันการสํารองหองพักไปใหอยางไร 

- I will send the confirmation letter for you within 1 hour. แปลวา ดิฉัน/ผม จะสง

เอกสารยืนยันการสํารองหองพักใหคุณภายใน 1 ชั่วโมง 

- Is there anything else I can do for you? แปลวา มีอะไรใหดิฉัน/ผม ทําเพ่ือคุณอีก

หรือไม (กรณีจะจบบนสนทนากับแขก) 

- Thank you very much for calling   ชื่อโรงแรม  Hope to see you 

soon. แปลวา ขอบคุณท่ีโทรมาท่ีโรงแรม    หวังวาจะไดพบคุณเร็วๆ นี้  

- Have a nice/good day, sir/miss. แปลวา ขอใหคุณมีวันท่ีดีนะคะ (ในกรณีจบบท

สนทนาแลวแขกจะวางสาย) 

- Yes, sir/madam, I have already change the arrival date from    to   

   as your request. แปลวา คะ ดิฉัน/ผม เปลี่ยนแปลงขอมูลวันเขาพักของ

คุณจาก  วันท่ี เดือน  เปน  วันท่ี เดือน ตามท่ีคุณตองการแลวนะคะ

(กรณีท่ีแขกตองการเปลี่ยนแปลงวันเขาพัก 

- Yes, sir/madam, I have already change the departure date from    to   

   as your request. แปลวา คะ ดิฉัน/ผม เปลี่ยนแปลงขอมูลวันเขาออกจา

ท่ีพักของคุณจาก  วันท่ี เดือน  เปน  วันท่ี เดือน ตามท่ีคุณตองการแลว

นะคะ(กรณีท่ีแขกตองการเปลี่ยนแปลงวันออกจากท่ีพัก) 
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- Yes, sir/madam, your reservation has been cancelled as your request. แปลวา 

คะ ดิฉัน/ผม ไดยกเลิกการสํารองหองพักของคุณเรียบรอยแลวนะคะ/ครับ(กรณีท่ีแขก

ตองการยกเลิกการสํารองหองพัก) 

- Yes, sir/madam, we will refund your money back as soon as possible. แปลวา 

คะ เราจะคืนเงินใหคุณโดยเร็วท่ีสุดนะคะ (กรณีแขกขอยกเลิกการสํารองหองพักแตแขกได

ชําระเงินไวแลว พนักงานตองแจงใหแขกทราบวาจะจัดการคืนเงินนั้นใหแขกโดยเร็วท่ีสุด 

หากการยกเลิกนั้นอยูในชวงเวลาอนุโลมของโรงแรม คือ กอนวันเขาพักอยางนอย 7 วัน) 
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สรุป  

 การรับสํารองหองพักเปนกระบวนการท่ีกอใหเกิดประโยชนหลายอยางแกแขกและโรงแรม 

ในสวนของโรงแรมจะทําใหทราบสถานหองพักในแตละวัน แตละเดือน เพ่ือผูบริหารจะไดวางแผนการ

บริหารงานไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเปนการปดปรับปรุง หรือซอมแซมบางสวนของโรงแรม และ

ขอมูลท่ีไดจากการสํารองหองพักยังสามารถนํามาคาดเดารายไดของโรงแรมไดดวย เนื่องจากหองพัก

เปนรายไดหลักของโรงแรม การสํารองหองพักมีวิธีการและข้ันตอนท่ีละเอียดออน ตั้งแตวิธีการรับ

สํารองหองพักจากแขกพนักงานจะตองมีทักษะการพูดเพ่ือขอขอมูลจากแขกใหไดมากท่ีสุด เพ่ือนํา

มากเขียนบนใบรับสํารองหองพักหรือพิมพใสในระบบ สวนการยืนยันการสํารองหองพักใหแขกก็จะมี

สองวิธีคือ ทางวาจาและทางเอกสารซ่ึงโรงแรมสวนใหญเลือกท่ีจะใชวิธีการยืนยันผานทางเอกสาร

มากกวาวาจา จนถึงข้ันตอนสุดทายของการรับสํารองหองพัก คือ การเก็บเอกสารในแตละวันท่ีจะตอง

เก็บใหเปนระบบ เพ่ืองายแกการเรียกดูหรือนําไปดําเนินงานตอไป  
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แบบฝกหัดทายบทท่ี 5 

1. ใหนักศึกษาอธิบายข้ันตอนการรับสํารองหองพัก ตั้งแตเริ่มรับโทรศัพท ไปจนถึงสงตอขอมูล

ใหแผนกตอนรับสวนหนามาเปนขอๆ โดยใชคําพูดของตัวเอง 

2. หากนักศึกษาเปนแขกท่ีตองการสํารองหองพักกับโรงแรม นึกศึกษาจะเลือกวิธีใดในการ

สํารองหองพัก และใหบอกเหตุผลดวยวาเพราะสาเหตุใด 

3. หากนักศึกษาเปนพนักงานรับสํารองหองพักในโรงแรม A นโยบายของโรงแรม คือ ใหแขกทํา

สํารองหองพักตองชําระเงินมัดจํารอยเปอรเซ็นตของราคาคาหอง แตในขณะท่ีรับสํารอง

หองพักอยูนั้น แขกไมยินยอมตามเง่ือนไข นักศึกษาจะทําอยางไร 

 

Case 

 

วันท่ี 20 กรกฎาคม 2560 

สวัสดีคะ ดิฉันชื่อ นางสาวญาญา นานา ดิฉันตองการหองพักท่ีโรงแรม ซันไชนใน

วันท่ี 1 สิงหาคม 60 นี้ เปนเวลา 3 คืน พรอมอาหารเชา ดิฉันตองการหองพักแบบ

ธรรมดาจํานวนหนึ่งหอง แบบ 2 เตียง เนื่องจาดิฉันเดินทางมากับคุณแมของดิฉัน ใน

หองพักดิฉันตองการผาหมเพ่ิมอีก 1 ผืน เนื่องจากดิฉันเปนคนแพอากาศเย็น เราจะไป

ถึงท่ีนั่นเวลาประมาณ สี่โมงเย็น โดยรถยนตสวนตัว ดิฉันไดเช็คราคาหองเบื้องตนแลว

ทราบวาอยูท่ี ประมาณ 1500 บาทตอคืนรวมอาหารเชา ซ่ึงดิฉันจะชําระเงินดวยบัตร

เครดิตตอนไปเช็คอิน รบกวนยืนยันการเขาพักพรอมรายละเอียดใหดิฉันทราบดวย ตาม

อีเมลท่ีสงมานี้ หรือติดตอดิฉันไดท่ีเบอรโทรศัพท 081-1234567 ขอบคุณคะ 

      นางสาวญาญา นานา 

4. ใหนําขอมูลจากดานบนกรอกลงในใบรับสํารองหองพักแบบภาษาไทยใหครบถวน 
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5. ใหนําขอมูลการสํารองหองพักจากดานบน มาเขียนใบยืนยันการสํารองหองพักแบบภาษาไทย

ใหครบถวนสมบูรณ 

Case  

November 2, 2016 

Dear Reservation 

My name is Edward G. Rock, I would like to stay in your hotel for a week, between   

December 4-10. It’s going to be a room for 2 people, please let me know if you have 

anything available by that time and the price? Thank you very much.  Looking to 

hear from you asap. 

Best Regards, 

Rock, E     

November 3, 2016 

Dear Mr. Rock, 

Warming Greeting  and thank you for e-mailing to Chabaa Hotel  Udonthani.  On 

December 4-10, we have deluxe rooms and suite rooms available.  Deluxe is 2,800 

baht per night and suite is 4,400 baht per night both price are including two 

breakfasts. Please let us know which room you prefer. Thank you very much and 

hope to hear from you soon. 

Best Regards, 

Kanjanee S. 

Reservation Manager 
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November 4, 2016 

Dear Ms.Kanjanee 

Thank you for your prompt reply, I appreciate that. I would like to have a suite room, 

please. And if you can provide an ice cold champagne waiting for us in the room, 

please. I would like to surprise my wife a little bit because it’s our wedding 

anniversary. Thank you very much in advance. 

Best Regards, 

Rock, E 

 

6. ใหนําขอมูลจากดานบนกรอกลงในใบรับสํารองหองพักแบบภาษาอังกฤษใหครบถวน 

7. ใหนําขอมูลการสํารองหองพักจากดานบน มาเขียนใบยืนยันการสํารองหองพักแบบ

ภาษาอังกฤษใหสมบูรณ 
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บทท่ี 6 
การรับลงทะเบียนเขาพัก 

 

การรับลงทะเบียนเขาพักจากแขกเราจะเรียกกันสั้นๆ วา เช็คอิน (Check In) คือ การท่ีแขก

เขาแจงท่ีเคานเตอรโรงแรมวา แขกไดมาถึงแลวและตองการเขาพักในหองพักตามกระบวนการของ

โรงแรม ซ่ึงก็จะแตกตางกันไปแตละโรงแรม 

ข้ันตอนการลงทะเบียนเขาพัก โดยปกติจะแบงไดเปน 4 ข้ันตอน คือ 

1. การเตรียมงานกอนการเขาพัก การกําหนดหองพักและการกําหนดราคา  

2. การตอนรับและการลงทะเบียนเขาพัก 

3. การมอบกุญแจหองพักและการพาแขกไปสงท่ีหองพัก 

4. การจัดเก็บใบลงทะเบยีนและขอมูลแขก 

แตละข้ันตอนจะมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

การเตรียมงานกอนแขกเขาพัก (Preparing)  

1.  การกําหนดหมายเลขและราคาหองพัก (Room Assignment and Room Rate) 

1.1  การกําหนดหมายเลขหองพัก (Room Assignment) โดยปกติการกําหนดหองพัก

หรือหมายเลขหองพักใหแขกท่ีสํารองหองพักลวงหนานั้นจะมีการกําหนดไวลวงหนา

อยางนอย 1 วัน โดยผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงคือ ผูจัดการแผนกรับสํารอง

หองพักหรือพนักงานรับสํารองหองพัก หรือผูจัดการแผนกตอนรับ แลวแตนโยบาย

ของโรงแรม 

ยกเวนในกรณีท่ีแขกสํารองหองพักมาลวงหนาแลวแจงความประสงคท่ีจะระบุ

หองท่ีมีความเฉพาะ หายาก แตเต็มงาย เชน แขกตองการหองเตียงเดี่ยว ชั้น 10 ท่ี
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อยูติดลิฟท ในกรณีนี้ พนักงานท่ีรับจองจะตองแจงใหผูท่ีมีหนาท่ีในการกําหนด

หองพัก กําหนดหองพักใหแขกในกรณีนี้ทันทีหลังการจอง และระบุไวในใบรับสํารอง

หองพักและในระบบถึงความตองการพิเศษนั้น โดยระบุไวในหมายเหตุวา “หามยาย 

แขก Strongly request” เพ่ือเปนการปองกันไมใหพนักงานคนอ่ืนมายายหองใน

ภายหลัง 

ผูท่ีจะกําหนดหองพักจะตองมีความรูในเรื่อง ดังตอไปนี้ 

1. สถานภาพหองพักของโรงแรม 

2. ตําแหนงหองพักและลักษณะภายในหองพักของโรงแรม 

3. ความตองการท่ีแขกขอมาเปนพิเศษ 

1.2  การกําหนดราคาหองพัก (Room Rate) จะแตกตางกันข้ึนอยูกับประเภทของแขก 

เชน แขกท่ีสํารองหองพักไวลวงหนา ราคาหองของแขกจะเปนราคาท่ีแนนอนและ

แจงใหแขกทราบไวกอนลวงหนาแลว สวนแขกท่ีไมไดสํารองหองพักไวลวงหนา 

ราคาจะสูงกวา แขกจะถูกขอใหชําระคาบริการหองพักกอนการเขาพักและชําระคา

หองไวลวงหนาอยางนอย 1 คืนในกรณีท่ีแขกแจงความประสงคตองการพักหลายคืน 

 

2.  การเตรียมขอมูลตางๆ ท่ีพนักงานตอนรับควรมีพรอมไวกอนแขกเขาพัก คือ 

2.1. รายงานสถานภาพหองพักและหองวางพรอมขาย (Room Status and Available 

Report) ซ่ึงจะมีรายงานท่ีสําคัญ ตอไปนี้ 

2.1.1 Vacant Clean ตัวยอคือ VC หมายถึง หองวางสะอาดท่ีพรอมขาย 

2.1.2 Vacant Dirty ตัวยอคือ VD หมายถึง หองวางท่ียังไมสะอาด ยังไมพรอมขาย 

ปกติจะเปนหองท่ีลูกคาเช็คเอาทแลวแตยังไมไดทําความสะอาด หรือเปนหองท่ี

แมบานกําลังทําความสะอาดอยูแตยังไมเรียบรอย บางครั้งเรียกวา On Charge 

Room หรอื Check Out Room 
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2.1.3 Occupied ตัวยอคือ OC หรือ Stay on Room หมายถึงหองท่ีมีแขกพักอยู 

หรือมีแขกกําลังใชหองอยู 

2.1.4 Out of Order Room ตัวยอคือ OO หมายถึง หองพักท่ีไมพรอมท่ีจะนํามา

ใหบริการแขก เนื่องจากมีความผิดปกติอยางใดอยางหนึ่งหรือเปนหองท่ีกําลัง

ปรับปรุง ซอมแซมอยู 

2.1.5 Blocked Room หมายถึง หองพักท่ีถูกจองไวแลว 

2.1.6 Occupancy หมายถึง อัตราการเขาพัก หรืออัตราการใชหองพัก 

2.1.7 No Show หมายถึง การท่ีแขกจองหองพักแลวไมเขาพักโดยไมแจงลวงหนา 

2.2. รายชื่อแขกท่ีคาดวาจะเขาพักในวันรุงข้ึน พรอมการรองขอพิเศษ (Expected Arrival 

List with Special Request) ผูจัดการรอบงานนั้นมีหนาท่ีตองเปรียบเทียบรายงาน

สถานะหองพัก (Room Status Report) กับรายงานแขกท่ีจะเขาพัก (Expected 

Arrival List)  เพ่ือดูความเชื่อมโยง โดยมีจุดประสงค คือ  

2.2.2 ตรวจสอบจํานวนหองพักท่ีวางวาเพียงพอในการใหบริการสําหรับแขกท่ีจะเขา

พักในวันรุงข้ึนหรือไม  

2.2.3 การเตรียมการพิเศษ ในกรณีท่ีแขกรองขอและแจงใหแผนกท่ีเก่ียวของทราบ

ลวงหนาเพ่ือใหการเตรียมการเปนไปอยางเรียบรอย  เชน แขกตองการเตียง

เด็กหรือเตียงเสริม เปนตน 

2.2.4 ตรวจสอบจํานวนหองพักท่ีมีไวบริการแขกท่ีไมไดจองหองพักไวลวงหนาวาวันนี้

มีหองท่ีจะขายใหแขกกลุมนี้ไดก่ีหอง หองอะไรบาง 

2.3. ประวัติในการเขาพักของแขก (Guest History Record) การทราบประวัติของแขกท่ี

เคยเขาพักแลวจะทําใหโรงแรมทราบถึงวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีจะใหบริการแกแขกได 

เนื่องจากจะทําใหทราบวา แขกเคยไดรับบริการพิเศษใดๆ มากอน หรือแขกมี

ความชอบหรือความตองการพิเศษใดๆ บาง 
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2.4. รายชื่อแขกสําคัญ เพ่ือเปนการแจงใหพนักงานตอนรับและพนักงานในสวนท่ีเก่ียวของ

ทราบถึงการมาเยือนของแขกท่ีมีความสําคัญ  

3.  การเตรียมการอ่ืนกอนท่ีแขกจะเดินทางมาถึง เชน การเตรียมเอกสารท่ีจะตองใชสําหรับ

ลงทะเบียนเขาพัก การเตรียมกุญแจหองพัก การตรวจสอบจดหมายหรือเอกสารอ่ืนๆ ของ

แขกวามีหรือไม ระบบคอมพิวเตอรบางระบบสามารถพิมพบัตรลงทะเบียนเขาพักไว

ลวงหนาได เม่ือแขกมาถึงจะสามารถตรวจสอบรายละเอียดแลวลงลายมือชื่อเขาพักไดเลย  

 

การทักทายและการรับลงทะเบียนเขาพัก (Registration) 

การทักทายเปนความประทับใจแรกท่ีพนักงานตอนรับจะไดแสดงออกตอแขกกอนการรับ

ลงทะเบียนเขาพัก ซ่ึงทําไดโดยการยกมือไหว แสดงออกอยางยิ้มแยมแจมใส  ทักทายดวยน้ําเสียง

กระตือรือรนและมีบริการเครื่องด่ืมตอนรับท่ีเคานเตอร กอนถามความตองการของแขกท่ีมาติดตอท่ี

เคาทเตอร   

การลงทะเบียนเขาพักมีวัตถุประสงคเพ่ือ บันทึกขอมูลเก่ียวกับแขกเพ่ือเปนการยืนยันความ

ถูกตองของขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการเขาพักของแขก รวมถึงเปนการปฏิบัติตามขอบังคับของ

กฎหมาย ซ่ึงตามขอบังคับของกฎหมายนั้น โรงแรมจะตองเก็บเอกสารขอมูลเก่ียวกับแขกไวอยางนอย

เปนเวลา 12 เดือน 

การลงทะเบียนเขาพักทําได 2 วิธี คือ  

1. แขกสํารองหองพักไวลวงหนา มีข้ันตอน คือ 

1.1  ตรวจสอบขอมูลแขกวา เปนแขกท่ีสํารองหองพักไวจริง โดยการตรวจสอบชื่อ วัน

เช็คอิน เช็คเอาทใหตรงกัน 

1.2  ใหบริการเครื่องดื่มตอนรับและผาเย็น 

1.3  ใหแขกกรอกรายละเอียดในใบลงทะเบียน ในสวนท่ียังไมสมบูรณพรอมเซ็นชื่อ 



 

 

 

145 RD 

1.4  ขอบัตรประชาชนหากเปนคนไทยและหนังสือเดินทางหากเปนคนตางชาติ เพ่ือ

นําไปถายเอกสาร เก็บแนบกับใบลงทะเบียน 

1.5  รับชําระเงินคาหองพัก สวนมากโรงแรมขนาดใหญมักใหชําระเงินคาหองพักตอน

เช็คอิน โรงแรมขนาดเล็กมักใหชําระเงินตอนเช็คเอาท 

1.6  ในกรณีท่ีแขกใชเอกสารอ่ืนแทนการชําระเงิน เชน เวาเชอร (Voucher) หรือ คูปอง 

พนักงานตองขอเอกสารนั้นไวจากแขกเพ่ือแนบกับใบลงทะเบียน 

1.7  หากทํากุญแจเตรียมไวแลวใหมอบกุญแจหองพักใหแขก หากยังไมไดทํากุญแจไว

ตองขออนุญาตแขกกอนแลวจึงไปทํากุญแจ บอกหมายเลขหอง ชั้นหองพักของแขก 

1.8  แนะนําขอมูลอ่ืนๆ ท่ีคาดวาจะเปนประโยชนตอแขก เชน เวลา สถานท่ีท่ีแขก

จะตองไปรับประทานอาหารเชา บริการสระวายน้ํา สปา เปนตน  

1.9 อวยพรใหแขกพักอยางมีความสุข สอบถามเพ่ือใหความชวยเหลืออ่ืนๆ  

1.10 ใหพนักงานยกกระเปาข้ึนไปสงแขกบนหองพัก  

2. แขกไมไดสํารองหองพักไวลวงหนา มีข้ันตอน คือ  

2.1 สอบถามความตองการแขก  

2.2 หาหองพักตามท่ีแขกตองการ หากหองไมวางใหเสนอหองพักท่ีโรงแรมมีวางอยู  

2.3 ใหบริการเครื่องดื่มตอนรับและผาเย็น 

2.4 ใหแขกกรอกรายละเอียดในใบลงทะเบียนใหครบถวนท้ังหมด หรือพนักงานกรอกให

ในกรณีท่ีแขกไมสะดวก แลวปฏิบัติตามข้ันตอนเหมือนการรับลงทะเบียนแขกท่ี

สํารองหองพักไวลวงหนา 
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การเขียนใบลงทะเบียนเขาพัก มี 2 วิธี คือ การเขียนกอนแขกมาเขาเช็คอิน และการเขียน

ขณะท่ีแขกกําลังเช็คอิน ซ่ึงจะมีรายละเอียด ดังนี้  

1. การเขียนใบลงทะเบียนเขาพักกอนแขกเขาเช็คอินในกรณีท่ีแขกสํารองหองพักไวแลว เรียกวา 

Pre-Registration หรอื การลงทะเบียนเขาพักลวงหนา เปนการเตรียมเอกสารลงทะเบียนไว 

เม่ือแขกมาถึงจะสามารถเช็ครายละเอียด ลงชื่อและรับกุญแจหองไดเลย เพ่ือเปนการ

แกปญหาในกรณีท่ีมีแขกจํานวนมากเขามาเช็คอินในเวลาเดียวกัน ขอมูลในเอกสารการ

ลงทะเบียนท่ีสามารถกรอกไดลวงหนาคือ ชื่อแขก หมายเลขโทรศัพท ความตองการพิเศษ 

วันมาเขาพัก วันออกจากท่ีพัก จํานวนคืน จํานวนแขก ราคาคาหองและหมายเลขหอง ซ่ึง

การลงทะเบียนเขาพักลวงหนา แบงออกไดเปน 2 แบบ คือ  

1.1 กรณีท่ีโรงแรมไมไดใชระบบโปรแกรมสําเร็จรูป พนักงานตอนรับจะเตรียม

ลงทะเบียนลวงหนา โดยหาใบรับสํารองหองพักท่ีแผนกสํารองหองพักสงมา

ใหเจอ หลังจากนั้นนํารายละเอียดในใบสํารองหองพักนั้นมาลอกลงในใบ

ลงทะเบียนเขาพักเตรียมไว โดยแนบใบสํารองหองพักและเอกสารอ่ืนท่ี

เก่ียวของไวดวย โดยปกติแผนกสํารองหองพักจะเรียงลําดับรายชื่อแขกท่ีจะ

เขาพักสงใหแผนกตอนรับลวงหนาอยางนอย 1 วันกอนแขกเขาพักจริง 

เพ่ือใหพนักงานตอนรับนําไปเตรียมงานลวงหนา เม่ือแขกมาเช็คอินทจริง 

พนักงานตอนรับก็จะตองหาเอกสารท่ีเตรียมไวของแขกใหเจอ สอบถามให

แขกดูรายละเอียดวาถูกตองหรือไม หากไมถูกใหแขกแกไขหรือเขียนเพ่ิมเติม

ตามข้ันตอนการลงทะเบียนตอไป พนักงานตอนรับจะเรียงเอกสารรอเช็คอิน

ตามตัวอักษร ซ่ึงมี 2 แบบ คือ  

- ถาเปนแขกท่ีชื่อเปนภาษาไทย จะเรียงจาก ก-ฮ โดยดูจากชื่อตนเปนหลัก  

- แตหากชื่อแขกเปนภาษาอังกฤษ จะเรียงจาก A – Z โดยดูจากนามสกุลเปนหลัก 

1.2 กรณีท่ีโรงแรมใชระบบโปรแกรมสําเร็จรูป วิธีนี้พนักงานจะเตรียมการลงทะเบียนได

งายกวาวิธีแรก โดยหลังจากพนักงานรับสํารองหองพักรับสํารองหองจากแขกแลว ก็
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จะคียขอมูลลงในระบบคอมพิวเตอร ขอมูลท้ังหมดจะถูกเรียกมาเก็บไวในระบบ เม่ือ

พนักงานตอนรับ เตรียมการกอนแขกเขาพักจริง ก็จะสามารถพิมพใบลงทะเบียนเขา

พักออกมาจากระบบไดเลย จากนั้นนําไปแนบไวกับเอกสารการสํารองหองพักของ

แผนกรับสํารองหองพัก แลวจึงนําไปเรียงตามลําดับเหมือนขางตนเพ่ือเตรียมนําไป

ลงทะเบียนใหแขกเม่ือแขกมาถึง 

2. การเขียนใบลงทะเบียนเขาพักในขณะท่ีแขกกําลังเช็คอิน ไมวาโรงแรมจะใชโปรแกรม

สําเร็จรูปหรือไมก็ตาม พนักงานก็สามารถนําแบบฟอรมใบลงทะเบียนเขาพักเปลาใหแขก

กรอกรายละเอียดแลวดําเนินการตามข้ันตอนการลงทะเบียนเขาพักไดตามปกติ  
 

หากเปนกรณีท่ีโรงแรมไมไดใชโปรแกรมสําเร็จรูป เอกสารใบลงทะเบียนเขาพักจะเปน

เลมเรียงลําดับตามหมายเลข พนักงานตอนรับสามารถฉีกมาใหแขกลงทะเบียนไดเลย แตหาก

โรงแรมมีโปรแกรมสําเร็จรูป พนักงานตอนรับก็จะสามารถพิมพแบบฟอรมเอกสารการ

ลงทะเบียนเขาพักเปลาออกมาจากในระบบใหแขกกรอกแลวดําเนินการตามข้ันตอนการ

ลงทะเบียนไดเลยเชนกัน ในกรณีหลังนี้ พนักงานตอนรับมักพิมพเอกสารลงทะเบียนเขาพัก

เปลาออกจากคอมพิวเตอรไวลวงหนาอยูแลว เนื่องจากในใบลงทะเบียนเขาพักเปลาท่ีพิมพ

ออกมาจะไมมีวันท่ี หรือหมายเลขใดๆ กํากับไว ทําใหสะดวกแกการทํางานและสามารถเก็บไว

ใชไดนาน 
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ตัวอยางใบลงทะเบียนเขาพัก 

(Registration Form) 

 

Name/ชื่อแขก            

Address/ท่ีอยูปจจุบัน           

Passport No. or ID No./หมายเลขหนังสือเดินทางหรือเลขบัตรประชาชน     

Telephone No./หมายเลขโทรศัพท     Email      

Car Registration/ทะเบียนรถ      Model/Color/รุน/สี    

Company name/ชื่อบริษัท           

Company address/ท่ีอยูบริษัท          

Special Requirement/ความตองการพิเศษ        

Method of Payment/วิธีชาํระเงิน           Cash                     CC.                       Cr. 

         In house/โรงแรมใชเอง           Complimentary/ไมคิดคาใชจาย          Voucher/

เอกสารแทนเงิน 

Credit Card No./หมายเลขบัตรเครดิต      EXP.                                              

Arrival Date 

 

Arrival Time No. of Nights Room Rate  Room No. 

Departure Date 

 

Departure Time No. of Guests Total Paid Clerk 

 

Signature/ลายเซ็น      

ขอแม/เง่ือนไขตางๆ ของโรงแรม 

 

ภาพท่ี 6.1 ตัวอยางใบลงทะเบียนเขาพัก 

No. 123…. 
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วิธีการเขียนใบลงทะเบียนเขาพัก 

1. Name/ชื่อแขก พนักงานจะตองเขียนชื่อแขกท่ีจะเขาพักใหครบทุกคน พรอมคํานําหนา

ชื่อ วิธีการเขียนเหมือนการเขียนในใบรับสํารองหองพัก 

2. Address/ท่ีอยูปจจุบัน แขกสามารถท่ีจะกรอกรายละเอียดท่ีอยูปจจุบันให หรือบอกดวย

ปากแลวใหพนักงานกรอกเองก็ได  

- ในกรณีท่ีแขกเปนคนไทย พนักงานตอนรับสามารถสอบถามแขกไดวาท่ีอยูในบัตร

ประชาชนแขกเปนท่ีอยูปจจุบันหรือไม หากใชพนักงานสามารถลอกขอมูลท่ีอยู

ปจจุบันจากสําเนาบัตรประชาชนแขกลงในใบลงทะเบียนไดเลย ซ่ึงจะทําหลังจาก

ลงทะเบียนใหแขกและสงแขกข้ึนหองพักเรียบรอยแลวก็ไดเพ่ือเปนการไมเสียเวลา

แขก แตถาแขกแจงวาท่ีอยูนั้นไมใชท่ีอยูปจจุบัน พนักงานตองสอบถามขอมูลใหมท่ี

ถูกตองจากแขกทันที 

- ในกรณีท่ีเปนแขกตางชาติ โดยปกติพนักงานมักขอใหแขกกรอกรายละเอียดสวนนี้ให

เนื่องจากหากพนักงานเขียนเองอาจเกิดความผิดพลาดไดหากกรอกจากการบอกของ

แขก เพราะขอมูลท่ีอยูปจจุบันจะไมมีในหนังสือเดินทาง ท่ีพนักงานตองขอถาย

เอกสารเอาไวเหมือนในบัตรประชาชนของแขกคนไทย  

3. Passport No. or ID No./หมายเลขหนังสือเดินทางหรือเลขบัตรประชาชน รายละเอียด

ในขอนี้พนักงานมักไมขอจากแขกโดยตรง แตจะใชวิธีลอกจากสําเนาท่ีพนักงานตอนรับได

ถายเอกสารเอาไว 

4. Telephone No./หมายเลขโทรศัพท หากเปนการลงทะเบียนเขาพักลวงหนา หมายเลข

โทรศัพทมักมีอยูแลวตั้งแตตอนท่ีพนักงานรับสํารองหองพักขอเอาไวจากแขกตอนท่ีแขก

มาสํารองหองพัก แตหากเปนการลงทะเบียนเขาพักแบบไมไดมีการสํารองหองพักไว

ลวงหนา พนักงานสามารถขอใหแขกกรอกใหหรือสอบถามจากแขกแลวกรอกใหแขกก็ได  

อนึ่งถึงแมวาหมายเลขโทรศัพทจะมีอยูแลวต้ังแตการรับสํารองหองพัก แตในขณะ

ท่ีรับลงทะเบียนเขาพักใหแขก พนักงานตอนรับก็จะตองสอบถามแขกอีกครั้งวาหมายเลข
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โทรศัพทท่ีมีอยูนั้นถูกตองแลวหรือไม อยางไร เพ่ือเปนการตรวจเช็ครายละเอียดแขกให

เปนปจจุบันอีกครั้ง 

5. อีเมล/Email เปนอีกหนึ่งชองทางทางการสื่อสารท่ีพนักงานควรขอจากแขก เพ่ือสง

โปรโมชัน่หรอืรายการสงเสริมการขายของโรงแรมใหแขกไดทราบตอไปในอนาคต เพราะ

เปนชองทางในการสื่อสารท่ีไมมีคาใชจายและในกรณีท่ีแขกออกจากโรงแรมไปแลวเม่ือ

เกิดปญหาข้ึนจะสะดวกกับโรงแรมในการติดตอแขกมากกวาทางโทรศัพท โดยเฉพาะใน

กรณีท่ีแขกเดินทางบอยและไมมีท่ีอยูเปนหลักแหลง  

6. Car Registration/ทะเบียนรถ และ Model/Color/รุน/สี  ในระหวางรับลงทะเบียนเขา

พัก พนักงานควรสอบถามแขกวาเดินทางมาดวยวิธีใด หากแขกขับรถสวนตัวมา พนักงาน

ควรสอบถามขอหมายเลขทะเบียนรถ รุนและสีรถ ไวดวย เพ่ือดูแลใหแขกเปนพิเศษหรือ

เพ่ือความสะดวกของโรงแรมในการแจงแกแขกในกรณีท่ีเกิดเหตุข้ึนกับรถของแขก 

7. Company name/ชื่อบริษัท และ Company address/ท่ีอยูบริษัท ในกรณีท่ีแขกเขามา

พักในนามของบริษัทและตองการใบกํากับภาษีตอนเช็คเอาท พนักงานจะตองถามชื่อท่ีอยู

บริษัทพรอมสะกดใหถูกตองหรือขอนามบัตรจากแขกแลวแนบไวกับเอกสารการ

ลงทะเบียนเขาพักก็ได แลวจึงมาออกใบกํากับภาษีใหแขกภายหลังกอนเช็คเอาท ในกรณี

ท่ีโรงแรมไมมีระบบคอมพิวเตอรรองรับ พนักงานจะตองเขียนใบกํากับภาษีดวยมือเอง 

สวนโรงแรมท่ีมีระบบคอมพิวเตอรพนักงานจะสามารถพิมพเอกสารใบกํากับภาษีออกมา

ไดเลยจากคอมพิวเตอรหลังจากท่ีแขกเช็คเอาทเรียบรอยแลว 

8. Special Requirement/ความตองการพิเศษ ชองนี้ในใบรับสํารองหองพักก็คือชอง 

หมายเหตุนั้นเอง หากแขกแจงไวตั้งแตตอนสํารองหองพัก รายละเอียดในชองนี้จะปรากฏ

ข้ึนเองในระบบคอมพิวเตอรและในเอกสารท่ีพนักงานเขียนไว  

แตหากแขกไมไดแจงไวต้ังแตตอนสํารองหองพัก แตมาแจงตอนลงทะเบียนเขาพัก 

พนักงานตอนรับมีหนาท่ีตองบันทึกรายละเอียดความตองการของแขกลงในชองนี้และใน
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ระบบ จากนั้นตองติดตอประสานงานในแผนกท่ีเก่ียวของเพ่ือใหแขกไดรับสิ่งของหรือ

บริการเพ่ิมเติมนั้นๆ ตามท่ีแขกตองการ 

9. Method of Payment/วิธีชําระเงิน ปกติรายละเอียดในชองนี้จะมีมาตั้งแตการรับสํารอง

หองพักหรือปรากฏในระบบคอมพิวเตอรอยูแลว แตหากแขกยังไมไดชําระคาหองพักมา

ต้ังแตการสํารองหองพัก ในขณะท่ีแขกกําลังเช็คอิน พนักงานจะตองสอบถามถึงวิธีการ

ชําระเงินของแขก วาเปนแบบใดแลวบันทึกลงในใบรับลงทะเบียนเขาพักและในระบบ 

พรอมรับชําระเงินหากแขกสะดวก ซ่ึงวิธีการชําระเงินอาจแบงไดเปน 3 แบบ คือ  

9.1 Cash/เงินสด หมายถึง เงิน ธนบัตร เหรียญตางๆท่ีใชชําระหนี้ไดตามกฎหมาย ท้ังนี้

รวมไปถึงเช็คเดินทาง (Travel Cheque) และเช็คเงินสด (Cashier Cheque)ดวย 

สวนเช็คสวนตัว (Personal Check) โรงแรมจะไมรับ เนื่องจากตรวจสอบไมไดวาจะ

ข้ึนเงินไดหรือไม ซ่ึงจะตางจากเช็คเดินทางและเช็คเงินสดท่ีโรงแรมจะสามารถนําไป

ข้ึนเปนเงินสดท่ีธนาคารไดทันที 

9.2 CC./บัตรเครดิต ปกติโรงแรมจะรับบัตรเครดิตหลักแทบทุกบริษัทท่ัวโลก ไมวาจะ

เปน Visa, Master หรือ American Express หากแขกชําระดวยบัตรเครดิต

พนักงานจะตองบันทึกหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักหนาบัตรและวันหมดอายุของ

บัตรลงไปในใบรับลงทะเบียนและในระบบดวย ซ่ึงทําไดโดยดูจากสําเนาสลิปบัตร

เครดิตท่ีพนักงานเก็บไวเปนหลักฐานก็ได 

9.3 Cr.(Credit)/เรียกเก็บ วิธีนี้จะทําไดก็ตอเม่ือแขกท่ีมาเขาพักเปนแขกท่ีถูกสงมาจาก

บริษัทท่ีไดมีการทําสัญญาไวกับโรงแรมลวงหนากอนแลวเทานั้น แขกจะไมตองชําระ

เงินโดยตรงกับทางโรงแรม สวนแขกจะตองรับผิดขอบคาใชจายเองในสวนใดบางนั้น 

จะข้ึนอยูกับสัญญาของแตละบริษัทท่ีไดทําไว อนึ่งสัญญานี้มักตองตออายุเปนรายป 

นั่นหมายถึงโรงแรมจะมีโอกาสพิจารณาบริษัทคูสัญญาทุกปวาเหมาะสมท่ีจะตอ

สัญญาหรือไม โดยดูจากจํานวนหองพักท่ีบริษัทใชตอป และความยากงายในการ

เรียกเก็บเงิน 
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9.4 In house/โรงแรมใชเอง ชองนี้หมายถึงการใชหองพักของแขกใหคิดเปน

คาใชจายของโรงแรม กรณีท่ีใชชองนี้คือ ผูจัดการหรือพนักงานท่ีตองอยู

ทํางานเกินเวลาหรืองานท่ีทําอยูนั้นไมแลวเสร็จจําเปนจะตองพักเล็กนอย

แลวกลับไปทํางานตอ ทําใหไมสะดวกท่ีจะเดินทางกลับท่ีพัก โรงแรมจะเปด

หองพักใหแกพนักงานเหลานั้นไดพักผอนเพ่ือความสะดวก หองโรงแรมใช

เองนี้จะรวมอาหารดวย 

9.5 Complimentary/Free of charge/FOC ไมคิดเงิน ชองนี้หมายถึง แขกท่ี

เขาพักจะไมตองเสียคาใชจายใดๆ เปนการใหบริการฟรี อาจใหเพ่ือเปนการ

ขอโทษหรือแสดงความเสียใจในกรณีท่ีโรงแรมทําใหแขกไมพอใจ หองนี้จะ

ไมรวมอาหารเชา 

9.6 Voucher/เอกสารแทนเงิน เปนการเขาพักโดยใชแผนพับ โบรชัวรหรือ

โปรโมชั่นตางๆ ท่ีออกจากโรงแรมเพ่ือจูงใจใหแขกมาใชบริการ ปกติเอกสาร

แทนเงินนี้จะใชในโอกาสท่ีโรงแรมขายบัตรสมาชิกใหแขก เม่ือแขกชําระคา

สมาชิกก็จะไดเอกสารแทนเงินนี้นํามาเขาพักกับทางโรงแรม หองนี้ปกติจะ

รวมอาหารเชาดวย เวนแตโรงแรมระบุในเอกสารเปนอยางอ่ืน  

10. Arrival Date/วันเขาพัก Departure Date/วันออกจากท่ีพัก ปกติรายละเอียดในชองนี้ก็

จะมีมาต้ังแตในใบรับสํารองหองพักท้ังในเอกสารและในระบบ และมักไมตองมีการ

เปลี่ยนแปลงหรือแกไขใด เวนแตแขกตองการขอเปลี่ยน หรือเปนกรณีท่ีแขกไมไดสํารอง

หองพักไวลวงหนา ถาเปนกรณีนี้พนักงานจะตองลงรายละเอียดวัน เดือน ป ท่ีเขาพักและ

ออกจากท่ีพักของแขกใหถูกตองและตรงกับความเปนจริง 

11. Arrival Time/เวลาท่ีแขกเขามาลงทะเบียนเขาพัก ชองนี้จะตองเปนเวลาท่ีแขกเดินเขา

มาเช็คอินท่ีหนาเคานเตอรเทานั้นไมวาจะมีการสํารองหองพักไวลวงหนาหรือไมไดสํารอง

หองพักไวลวงหนาก็ตาม หากแขกแจงเวลาไวต้ังแตตอนสํารองหองพักแลว แตไมตรงกับ

ความเปนจริงท่ีแขกมา พนักงานจะตองเปลี่ยนเวลาใหเปนเวลาตามความจริงเทานั้น 
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12. No. of Nights/จํานวนคืนท่ีแขกพัก เชนเดียวกับวันเขาพัก ท่ีมักมีมาในระบบต้ังแตการ

รับสํารองหองพักแลวและมักไมคอยมีการเปลี่ยนแปลง แตก็เชนเดียวกันหากเปนกรณีท่ี

แขกไมไดสํารองหองพักไวลวงหนาหรือแขกท่ีมีการสํารองหองพักไวลวงหนาแลวแตมีการ

เปลี่ยนแปลงเนื่องจากแขกเปลี่ยนใจในภายหลัง ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม พนักงานตอนรับ

จะตองเปลี่ยนแปลงขอมูลท้ังในใบลงทะเบียนเขาพักและในระบบคอมพิวเตอรใหตรงกับ

ความเปนจริง 

13. Room Rate/ราคาคาหอง ชองนี้ก็มักไมคอยเปลี่ยนแปลงจากตอนสํารองหองพักเชนกัน 

แตหากแขกเปลี่ยนชนิดของหองพักขณะท่ีลงทะเบียนเขาพัก พนักงานก็จะตองแจงให

แขกทราบวาคาใชจายจะเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดหรือประเภทหองพักใหม หากเปนแขก

ท่ีไมไดสํารองหองพักไวลวงหนา พนักงานจะตองชี้แจงชนิดของแตละหองและราคาให

แขกทราบโดยละเอียดแลวบันทึกในใบลงทะเบียนเขาพักและในระบบคอมพิวเตอรให

เรียบรอยในขณะท่ีกําลังลงทะเบียนเขาพักใหแขก 

14. Room No./หมายเลขหองพัก หากเปนกรณีท่ีมีการสํารองหองพักไวลวงหนา โดยปกติผูมี

หนาท่ีกําหนดหองพักแขกอาจเปนแผนกรับสํารองหองพัก หรือ แผนกตอนรับ มักจะ

กําหนดหมายเลขหองใสในระบบคอมพิวเตอรและในใบลงทะเบียนเขาพักไวใหลวงหนา

แลว แตหากเปนกรณีท่ีแขกไมไดสํารองหองพักไวลวงหนา พนักงานตอนรับท่ีรับ

ลงทะเบียนเขาพักใหแขกจะตองหาหองพักวางใหแขกในขณะท่ีแขกกําลังเช็คอินอยู ไมวา

จะกรณีใด พนักงานจะตองแจงใหแขกทราบวาแขกไดหองหมายเลขใด ชั้นใด ตึกใดและ

อยูบริเวณใดของโรงแรม 

15. Departure Time/เวลาออกจากท่ีพัก ในขณะรับลงทะเบียนเขาพักใหแขก พนักงาน

ตอนรับควรสอบถามเวลาท่ีแขกคาดวาจะเช็คเอาทในวันเช็คเอาท แลวบันทึกลงในใบ

ลงทะเบียนเขาพักและในระบบคอมพิวเตอร เพ่ือใหภายในแผนกตอนรับเองและแผนก

แมบานวางแผนกําลังคนในการทํางานใหใกลเคียงกับพฤติกรรมของแขกใหมากท่ีสุด 
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แตหากแขกไมทราบหรือพนักงานไมไดถามหรือเหตุผลใดก็ตามท่ีไมไดมีการระบุ

เวลาท่ีคาดวาแขกจะออกจากท่ีพัก ในขณะท่ีแขกคืนหองและเช็คเอาท พนักงานจะตอง

บันทึกเวลานั้นๆ ลงในใบลงทะเบียนเขาพักและในระบบคอมพิวเตอรใหถูกตองเรียบรอย

ดวยเพ่ือเปนประวัติในการเขาพักของแขกตอไป 

16. No. of Guests/จํานวนแขกท่ีเขาพัก เชนเดียวกับจํานวนคืนท่ีแขกพัก ท่ีจะมีมาในระบบ

ต้ังแตการรับสํารองหองพักและมักไมคอยมีการเปลี่ยนแปลง แตก็เชนเดียวกันหากมีการ

เปลี่ยนแปลง พนักงานตอนรับจะตองเปลี่ยนแปลงขอมูลท้ังในใบลงทะเบียนเขาพักและใน

ระบบคอมพิวเตอรใหตรงกับความเปนจริงเสมอ 

17. Total Paid/จํานวนเงินท่ีแขกชําระแลว หมายถึง จํานวนเงินท้ังหมดท่ีแขกชําระ 

นับต้ังแตการสํารองหองพักมาจนถึงการเช็คอิน นโยบายของบางโรงแรมแขกตองชําระ

เงินท้ังหมดในขณะเช็คอิน หรือบางโรงแรมอาจใหแขกชําระเงินท้ังหมดในขณะท่ีแขก

เช็คเอาทก็ได ไมวาจะเปนกรณีใด พนักงานรับลงทะเบียนเขาพักใหแขกจะตองทํา

สัญลักษณในชองคาใชจายนี้วา แขกไดชําระไปแลวหรือไม เทาใด อยางไร ดวยวิธีการไหน 

และเหลืออีกจํานวนเทาใด เพ่ือใหพนักงานท่ีมาทําหนาท่ีตอไดทราบวาจะตองจัดการกับ

แขกหองนี้อยางไรตอไป 

18. Clerk/พนักงานท่ีรับลงทะเบียนเขาพัก เชนเดียวกับการรับสํารองหองพักแขก พนักงาน

จะตองเขียนชื่อตัวเองลงในชองนี้ใหชัดเจน ตามนโยบายของโรงแรมไมวาจะเปนชื่อเลน 

หรือชื่อจริงก็ตาม เพ่ือใหสามารถตรวจสอบได 

19. Signature/ลายเซ็นแขก รายละเอียดในชองนี้เปนสิ่งท่ีสําคัญมาก ถือไดวาใบลงทะเบียน

เขาพักนี้แทบจะไมมีความหมายเลยหากไมมีลายเซ็นแขกท่ีเขาพัก เนื่องจากในใบ

ลงทะเบียนเขาพักทุกใบจะมีขอแมและเง่ือนไขตางๆ ท่ีโรงแรมกําหนดข้ึน เพ่ือใหแขก

รับทราบ ยอมรับ และปฏิบัติตาม หากแขกไมไดเซ็นในชองนี้ แขกก็อาจปฏิเสธการ

รับทราบขอแมและเง่ือนไขของทางโรงแรมไดหากมีปญหาหรือขอโตแยงใดๆ เกิดข้ึนใน

ภายหลัง  
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โดยเฉพาะในกรณีท่ีเปนการเรียกเก็บเงิน เนื่องจากบริษัทคูสัญญาอาจโตแยงไดวา 

ไมมีหลักฐานท่ีชัดเจนวาพนักงานของบริษัทไดเขาไปใชบริการของโรงแรมจริง ซ่ึงอาจทํา

ใหบริษัทปฏิเสธการชําระเงินได 

 

เนื่องจากสถานภาพในการสํารองหองพักแตกตางกัน ดังนั้นวิธีปฏิบัติในการใหบริการเม่ือแขก

ท่ีมาลงทะเบียนเขาพักจะแตกตางกัน ดังนี้ 

1. แขกท่ีสํารองหองพักไวลวงหนา พนักงานตอนรับจะตรวจสอบรายละเอียดเพ่ือเปรียบเทียบ 

กับขอมูลท่ีไดจากแผนกสํารองหองพักกับขอมูลท่ีไดจากแขก หากขอมูลตรงกันก็ใหแขก

เซ็นชื่อลงในใบลงทะเบียนเขาพัก หากพบขอมูลท่ีไมตรงกันตองสอบถามขอมูลท่ีถูกตองจาก

แขกขอใหแขกกรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมลงในใบลงทะเบียนเขาพักทันที 

2. แขกท่ีไมไดสํารองหองพักไวลวงหนา พนักงานตอนรับจะตองตรวจสอบหองพักกอนวามี

หองพักวางแลวแจงราคาหองพักใหแขกทราบ หากแขกยอมรับตามเง่ือนไขและตกลงท่ีจะ

เขาพัก พนักงานจึงจะรับลงทะเบียนเขาพักให แตหากไมมีหองพักท่ีแขกตองการวาง 

พนักงานตองเสนอหองพักของโรงแรมท่ีวางอยูหองอ่ืนใหแขกพิจารณา 

3. แขกท่ีเปนบุคคลท่ีไมใหการตอนรับ (Blacklist) แตละโรงแรมจะมีรายชื่อแขกท่ีเปน

อันธพาลหรือบุคคลท่ีไมชําระคาบริการในครั้งท่ีผานมาหรือบุคลท่ีไมเปนท่ีตองการ ซ่ึง

รายชื่อนี้อาจมีท่ีมาจากรายงานของตํารวจ โรงแรมในเครือ รายงานจากโรงแรมอ่ืนๆ 

รายงานจากแผนกบัญชีหรือฝายสินเชื่อ 
  

การกําหนดหมายเลขหองพักสําหรับแขกท่ีมาลงทะเบียนเขาพักกอนกําหนด (Early Check In) 

ในกรณีท่ีแขกมาถึงโรงแรมกอนกําหนดและตองการหองพักในทันที ถึงแมจะยังไมถึงเวลา

มาตรฐานใหแขกเขาพักคือหลัง 12.00 น. หากโรงแรมมีหองวางพนักงานตอนรับสามารถรับเช็คอินให

แขกไดแตตองแจงแขกวาเปนกรณีพิเศษเทานั้นไมใชทุกครั้ง แตหากเปนแขกท่ีมาเช็คอินหลัง 12.00 
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น. แตกอนเวลาท่ีแขกไดแจงไวและโรงแรมยังไมมีหองวางหรือหองพักท่ีระบุหมายเลขใหแขกไว ยัง

ไมไดทําความสะอาด พนักงานตอนรับจะมีข้ันตอนในการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบเพ่ือหาหองพักอ่ืนในประเภทหองพักเดียวกันท่ีทําความสะอาดเรียบรอยแลว เพ่ือ

เสนอใหแกแขกแทน หากแขกตกลงก็รับลงทะเบียนเขาพักใหแขกไดเลย 

2. หากไมมีหองพักประเภทเดียวกันวาง พนักงานตองเสนอหองพักประเภทอ่ืนท่ีวางใหแขก 

แจงราคาท่ีจะเปลี่ยนไป พรอมการขอโทษและอธิบายถึงเหตุผลใหแขกทราบ หากแขกตก

ลงก็รับลงทะเบียนเขาพักใหแขกไดเลย 

3. หากแขกแจงวายินดีท่ีจะรอหองซ่ึงเปนประเภทหองท่ีแขกไดจองเอาไวแตแรก ใหพนักงาน

ทําการลงทะเบียนเขาพักใหแขก โดยยังไมตองกําหนดหมายเลขหองพักจนกวาจะมีหองพัก

ประเภทท่ีแขกตองการไดทําความสะอาดเรียบรอยแลว 

4. แจงกําหนดเวลาท่ีคาดวาหองจะทําความสะอาดเสร็จเรียบรอย เพ่ือใหแขกเขามารับกุญแจ

หองพักและขอเบอรโทรศัพทท่ีจะติดตอไดเพ่ือแจงใหแขกทราบทันทีท่ีหองพักพรอม

ใหบริการ  

5. เสนอเก็บกระเปาและสัมภาระแขก โดยใหพนักงานยกกระเปาเขามาดําเนินการตรวจนับ 

ติดสวนบนของแท็กท่ีมีชื่อแขกและหมายเลขกํากับไวท่ีกระเปาและสัมภาระทุกชิ้น เอาสวน

หางแท็กท่ีมีหมายเลขกํากับอยูใหแขกไวเพ่ือเปนหลักฐาน แลวใหพนักงานยกกระเปา

จัดเก็บกระเปาและสัมภาระของแขกในหองเก็บสัมภาระ จนกระท่ังหองพักสะอาดเรียบรอย

แลวยกกระเปาข้ึนไปไวบนหองพักใหแขก 

6. ในขณะเดียวกันพนักงานตอนรับตองประสานงานกับแผนกแมบานทันทีเพ่ือเรงหองให

แมบานทําความสะอาดหองประเภทท่ีแขกตองการโดยดวนกอนหองประเภทอ่ืนท่ีรอได 

เนื่องจากหองนี้มีแขกรอใชหองพักอยู 
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7. แนะนํากิจกรรมหรือสวนบริการอ่ืนๆ ท่ีแขกสามารถไปใชบริการได เชน หองอาหาร สปา 

หรือสถานท่ีทองเท่ียวใกลเคียงท่ีแขกสามารถไปทํากิจกรรมไดระหวางท่ีรอหองพัก 

8. ทันทีท่ีมีหองพักสะอาดเรียบรอยใหพนักงานแจงแขก เตรียมกุญแจไวสองชุด ชุดท่ีหนึ่ง

เตรียมไวเพ่ือใหแขกมารับและชุดท่ีสองเอาใหพนักงานยกกระเปานําสงกระเปาและ

สัมภาระของแขกไปยงัหองพักทันที 

9. หลังจากพนักงานยกกระเปานํากระเปาและสัมภาระแขกข้ึนไปไวเรียบรอยแลว พนักงาน

ตอนรับตองของกุญแจหองพักแขกคืนจากพนักงานยกกระเปาในทันที แลวลบขอมูลท้ังหมด

ออกจากกุญแจนั้น เพ่ือความปลอดภัยในทรัพยสินของแขก 

 

การกําหนดหมายเลขหองพักสําหรับแขกท่ีไมไดจองลวงหนา ซ่ึงจะมีข้ันตอน ดังนี้ 

1. สอบถามถึงความตองการของแขกวาตองการหองพักแบบใด ราคาประมาณเทาไหร หาก

พบวาประเภทหองท่ีแขกตองการนั้นวางอยูแลวสามารถใหแขกเขาพักได ก็ใหแขก

ลงทะเบียนตามข้ันตอน แลวใหแขกเขาพักไดทันที 

2. แตหากไมมีหองพักประเภทท่ีแขกตองการวาง พนักงานตองเสนอขายหองพักประเภทอ่ืนท่ี

วางใหแขกซ่ึงสวนมากจะเปนหองพักประเภทท่ีแพงกวา พนักงานจะตองแจงราคา ลักษณะ

ความพิเศษของหองเพ่ือดึงดูดใหแขกเขาพัก หากแขกตกลงรับลงทะเบียนเขาพักใหแขก 

3. หากแขกแจงวายินดีท่ีจะรอหองซ่ึงเปนหองประเภทท่ีแขกตองการ ก็ใหพนักงานทําการ

ลงทะเบียนเขาพักใหแขกตามข้ันตอน โดยยังไมตองกําหนดหมายเลขหองพักจนกวาจะมี

หองพักประเภทท่ีแขกตองการไดทําความสะอาดเรียบรอยแลว แลวดําเนินการเหมือนกรณี

ท่ีแขกมาเขาพักกอนกําหนด (ตามดานบน ขอ 4-9) 

 

 



 
158 RD 

การมอบกุญแจหองพักและการพาแขกไปสงท่ีหองพัก (Escorting the Guest)  

หลังจากลงทะเบียนเขาพักตามข้ันตอนแลว พนักงานตอนรับจะมอบกุญแจหองพักพรอมซอง

ใสกุญแจใหพนักงานยกกระเปาหรือพนักงานท่ีไดรับมอบหมายพาแขกข้ึนไปสงท่ีหองพัก พนักงานท่ี

พาแขกข้ึนไปสงบนหองพักสามารถดูขอมูลหองพักแขกและชื่อแขกไดจากบนซองกุญแจท่ีได ซ่ึงเปน

ประโยชนมากในกรณีท่ีพนักงานตอนรับบอกมาชื่อและหมายเลขหองแขกมาแลวแตฟงไมถนัดหรือลืม 

ข้ันตอนการปฏิบัติในการพาแขกไปสงท่ีหองพัก จะข้ึนอยูกับมาตรฐานในการใหบริการ หรือ

นโยบายของแตละโรงแรม คือ  

1. โรงแรมขนาดเล็ก แขกมักตองถือสัมภาระไปท่ีหองพักเอง 

2 โรงแรมขนาดใหญ จะมีพนักงานยกกระเปาทําหนาท่ีถือสัมภาระและพาแขกไปสงท่ีหองพัก 

3 โรงแรมระดับหรูหรา จะมีพนักงานตอนรับเดินนําแขกไปสงท่ีหองพัก โดยมี พนักงานยก

กระเปา ทําหนาท่ีถือสัมภาระเดินตามไปขางหลัง  

บางโรงแรมอาจมีการกําหนดตําแหนงพนักงานอาคันตุกะสัมพันธ ทําหนาท่ีในการตอนรับแขก

ท่ีเปนแขกพิเศษหรือแขกประจําของโรงแรมและพาแขกข้ึนไปสงหองพักดวยตัวเองทันทีท่ีแขกมาถึง 

ในกรณีนี้หองพักจะถูกกําหนดไวลวงหนา กุญแจและซองกุญแจจะถูกจัดเตรียมไวลวงหนากอนท่ีแขก

จะมาถึง โดยพนักงานอาคันตุกะสัมพันธจะทําหนาท่ีรับลงทะเบียนเขาพักใหกับแขกบนหองพัก วิธีนี้

จะทําใหแขกพิเศษหรือแขกประจําของโรงแรม ไมตองรอเช็คอินในบริเวณตอนรับสวนหนาเหมือน

แขกปกติ ในบางกรณีอาจรวมถึงแขกท่ีตองการปดบังชื่อหรือแขกท่ีมีเหตุผลเก่ียวกับการรักษาความ

ปลอดภัยท่ีไมตองการใชเวลาท่ีบริเวณตอนรับสวนหนาดวย 
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ข้ันตอนการลงทะเบียนเขาพัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

ภาพท่ี 6.2 ข้ันตอนการลงทะเบียนเขาพัก 

แขกเดนิทางมาถงึ 

ตรวจสถานภาพการจอง 

แขกที่สาํรองห้องล่วงหน้า 

กรอกเอกสาร ลงทะเบียน 
กาํหนดห้องพัก ราคา 

การชาํระค่าบริการ 

มอบกุญแจห้องพัก 

พาแขกไปส่งห้องพัก 

การเตรียมการก่อนแขกเข้าพัก 

• ตรวจสอบห้องพกั,ห้องว่าง 

• รายชื่อแขกที่จะCheck In 

/check out 

• แขกสาํคัญ 

ห้องพกัวา่ง/ไมว่า่ง 

ปฏิเสธการเข้าพกั 

แนะนําห้องพกั 

หรือโรงแรมอื่น 
ไม่วา่ง 

ไม่มี 

ว่าง 

บันทกึข้อมูลแขก
ในระบบ 
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 การเก็บขอมูลการเขาพักของแขก (Guest Information Recording) 

วิธีเก็บขอมูลการเขาพักของแขกสามารถทําได 2 วิธี คือ การเก็บขอมูลแบบเปนเอกสารและ

การเก็บขอมูลในระบบคอมพิวเตอร  

1. การเก็บขอมูลแขกแบบเปนเอกสาร เอกสารสวนใหญจะเปนแบบฟอรมการสํารองหองพัก 

สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทางและแบบฟอรมการลงทะเบียนเขาพักของ

แขก การเก็บเอกสารแบบนี้จะตองเก็บ 3 ครั้ง คือ 

1.1 เก็บเอกสารหลังจากพนักงานรับลงทะเบียนเขาพักใหแขกเรียบรอยแลว โดยพนักงาน

จะเย็บเอกสารท้ังหมดเขาดวยกัน ใสไวในแฟมแบบแขวน ท่ีมีหมายเลขหองกํากับอยู

ดานนอกใหเห็นไดชัดเจน แขวนใสตูเก็บโดยเรียงเปนแนวจากหนาไปหลัง เรียงจาก

หองหมายเลขนอยท่ีสุดไปหาหมายเลขมาก และเรียงจากชั้นตํ่าสุดไปหาชั้นท่ีสูงกวา

เปนชั้นๆ ข้ึนไป วิธีการการเก็บท่ีงายตอการเรียกขอมูลข้ึนมาดู คือ จัดแฟมแขวนให

เปนชั้นละสี เชน หองพักชั้น 5 ใชแฟมสีครีม หองพักชั้น 6 ใชแฟมสีเหลือง หองพักชั้น 

7 ใชแฟมสีสม เปนตน 

การเก็บเอกสารแบบนี้เปนการเก็บเอกสารชั่วคราว เนื่องจากในระหวางท่ีแขก

กําลังพักอยูท่ีโรงแรมพนักงานยังตองเปดดูเอกสารของแขกอยูเปนระยะ โดยเฉพาะ

เม่ือมีเอกสารจากแผนกอ่ืน เขามาใสในเพ่ิม เชน ใบคาใชจายตางๆ ไมวาจะเปน คาสง

เสื้อผาซักรีด ใบเสร็จคาโทรศัพท เปนตน 

เม่ือแขกไปใชบริการในแผนกอ่ืนของโรงแรมและแขกไมตองการชําระเงิน

โดยตรงกับแผนกนั้นๆ แขกจะแจงใหนําคาใชจายท่ีเกิดข้ึนนั้นมาคิดรวมกับคาหองพัก 

ดังนั้นพนักงานของแผนกท่ีแขกไปใชบริการก็จะตองนําไปคาใชจายนั้นมามอบให

พนักงานตอนรับ โดยมักจะแจงกันงายๆ วา แขกหองหมายเลขนั้นมีคาใชจายเพ่ิมเติม 

ใหแผนกตอนรับเก็บเอกสารใหดวย พนักงานตอนรับก็จะนําเอกสารนั้นไปใสใหถูกตาม

หมายเลขหองพักแขก 



 

 

 

161 RD 

 

ภาพท่ี 6.3 ตัวอยางการเก็บเอกสารการเขาพักของแขก  

ท่ีมา thai.alibaba.com/product-detail/office-a4-fc-size-hanging-file-folder-metal-file-

racks-60188515863.html 

 

1.2  การเก็บเอกสารรอการเช็คเอาท ลวงหนา 1 วัน กอนแขกเช็คเอาทออกจากโรงแรม

พนักงานตอนรับจะตองนําเอาสารของแขกท่ีเก็บไวในแฟมออกมาเรียงใหมอีกครั้งเพ่ือ

รอหยิบมาตรวจตอนแขกเช็คเอาท ซ่ึงในการเรียงครั้งนี้จะเรียงตามลําดับตัวอักษรแรก

ของชื่อแขก เนื่องจากเวลาแขกมาติดตอเช็คเอาทท่ีเคานเตอร แขกบางคนจําหมายเลข

หองพักของตัวเองไมได พนักงานก็จะสอบถามเปนชื่อ นามสกุลของแขกแทน หรือใน

กรณีแขกบอกเปนหมายเลขหองพักพนักงานก็จะตองถามชื่อแขกอยูดีเพ่ือเปนการ

ตรวจสอบวา แขกหองนี้ชื่อนี้จริงหรือไม ดังนั้นจึงงายกวาท่ีจะเก็บเอกสารรอการ

เช็คเอาทของแขกโดยเรียงตามชื่อ 

1.3  การเก็บเอกสารหลังจากแขกเช็คเอาทเรียบรอยแลว พนักงานท่ีรับเช็คเอาทจะตองนํา

เอกสารท้ังหมดของแขกหองนั้นๆ เย็บรวมกันใสกลองแยกไวของพนักงานแตละคน 
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พรอมใบเสร็จปะหนาวาแขกชําระเงินเปนจํานวนเทาใด ดวยวิธีใดใหเรียบรอยเพ่ือรอ

ดําเนินการหลังปดรอบการทํางาน 

2. การเก็บขอมูลในระบบคอมพิวเตอร จะเก็บเพียงสองครั้ง คือ  

2.1 เม่ือแขกไปใชบริการของโรงแรมแบบท่ีมีคาใชจาย แลวแขกตองการใหรวมคาใชจาย

นั้นเขากับคาหองพักเนื่องจากแขกตองการชําระครั้งเดียวตอนเช็คเอาท พนักงานใน

แผนกท่ีแขกไปใชบริการจะพิมพขอมูลสินคาและบริการท่ีแขกไปใช คาใชจาย 

หมายเลขหอง รายละเอียดท้ังหมด ลงในระบบคอมพิวเตอร แลวสงใบคาใชจายท่ีเปน

เอกสารมาใหแผนกตอนรับนําไปใสแฟม วิธีนี้ขอมูลแขกจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

ตั้งแตท่ีมีการบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร 

2.2 กอนปดรอบงานในแตละวัน พนักงานตอนรับจะตองนําเอกสารการเช็คเอาทมา

ตรวจสอบรายละเอียดเปรียบเทียบกับเงินท่ีไดรับมาในแตละรอบการทํางานวาตรงกัน

หรือไม กอนท่ีจะสงใบสรุปรายรับ รายจายแลวสงใหพนักงานตรวจสอบบัญชีรอบดึก

ตรวจสอบอีกครั้งกอนสงข้ึนแผนกบัญชี สวนเอกสารการเขาพักของแขกพนักงานท่ี

เช็คเอาทตองบันทึกขอมูลแขกลงในฐานขอมูล Guest History Record เสมอ เพ่ือ

เปนการปรับปรุงขอมูลแขกท่ีเคยมาพักใหเปนปจจุบันและเปนการบันทึกขอมูลแขก

ใหมใหอยูในระบบฐานขอมูลเพ่ือสามารถนําไปใชไดในอนาคต  

หลังเสร็จสิ้นกระบวนการเขาพักของแขก เอกสารท่ีเปนกระดาษจะถูกเก็บใสกลองปดผนึกไว

จนครบ 1 ปตามกฎหมายหรือแลวแตนโยบายของโรงแรม แลวจึงจะนําไปทําลายท้ิงท้ังหมด 

เอกสารท่ีโรงแรมตองเก็บไวเพ่ือรอเรียกตรวจจากทางราชการมี 2 แบบ คือ 

1. บัตรจดนามผูพักหรือบัตรลงทะเบียน หรือ Registration Form เปนเอกสารท่ีโรงแรมตอง

มีเม่ือเจาหนาท่ีขอเรียกตรวจ ซ่ึงตองเก็บไวเปนหลักฐานอยางนอย 1 ป แบบฟอรมนี้จะ

แตกตางกันไปแตละโรงแรม แตขอมูลหลักจะตองมีเหมือนกัน เชน ชื่อ สกุลแขก หมายเลข

บตัรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง วันท่ีเช็คอิน วันเช็คเอาท หมายเลขหองพัก เปนตน  
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2. เอกสารบันทึกของตํารวจตรวจคนเขาเมืองสําหรับคนตางชาติ เปนเอกสารท่ีโรงแรมจะตอง

สงใหตํารวจตรวจคนเขาเมืองภายใน 24 ชั่วโมงท่ีมีคนตางชาติเขามาพัก ในอดีตโรงแรม

จะตองไปขอแบบฟอรม นํามากรอกขอมูลแลวสงแฟกซกลับไป แตในปจจุบันโรงแรม

สามารถกรอกออนไลนไดแลว ซ่ึงผูกรอกเอกสารนี้โดยมากจะเปนพนักงานตอนรับรอบดึก 

เนื่องจากตองรอใหการลงทะเบียนเขาพักของแขกแตละวันเสร็จสิ้นเรียบรอย รวบรวม

ขอมูล แลวจึงสงเปนรายวันโดยเขาไปท่ี www.immigration.go.th แลวคลิกเลือก เมนูการ

แจงท่ีพักอาศัย 

ตารางท่ี 6.1 แบบฟอรมบัญชีรายชื่อคนตางดาวท่ีเขาพักอาศัย 

 

ท่ีมา ท่ีมา thaihotels.org/wp-content/uploads/2013/03/ปช.นอกสถานท่ี4.ppt 
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ภาษาอังกฤษท่ีใชในการรับเช็คอิน มีดังนี้ 

 

- Good morning/afternoon/evening, sir/miss. Welcome to  ชื่อโรงแรม  

แปลวา สวัสดีตอน  ชวงเวลานั้น  ยินดีตอนรับสู  ชื่อโรงแรม  (กรณี

ทักทายแขกครั้งแรกท่ีแขกเดินเขามาในพ้ืนท่ีโรงแรม) 

- Good morning/afternoon/evening, sir/miss. How can I help you? แปลวา สวัสดี

ตอน  ชวงเวลานั้น   มีอะไรใหชวยเหลือคะ (กรณีทักทายแขก) 

- Can I have your name please? แปลวา ขอทราบชื่อคุณดวยคะ/ครับ (ในกรณีท่ีแขก

บอกวาไดสํารองหองพักไวแลว พนักงานจะตองถามชื่อเพ่ือตรวจสอบขอมูล) 

- What kind of room would you like, sir/miss? แปลวา คุณตองการหองแบบไหนคะ

(กรณีแขกไมไดสํารองหองพักไว) 

- Single, double or twin, sir/miss? แปลวา คุณตองการเตียงแบบไหน (กรณีแขกแจง

ชนิดหองมาแลว หรือ กรณีแขกถามวาโรงแรมมีหองอะไรบาง) 

- The price is   ราคา  baht per night including breakfast แปลวา คะ/

ครับ เรามีหองวางในวันท่ีคุณตองการ ราคาอยูท่ี  ราคา  บาท รวมอาหารเชา 

(ในกรณีท่ีแขกไมไดสาํรองหองพักไวลวงหนา ตองแจงราคาใหแขกทราบวา ราคาเทานี้แขก

พอใจหรือไม) 

- Can you please sign here in registration card? แปลวา คุณกรุณาเซ็นชื่อในใบ

ลงทะเบียนใหดวยคะ/ครับ (เม่ือแขกพอใจเรื่องราคาแลวจึงใหแขกลงทะเบียนเขาพัก สวน

กรณีท่ีแขกสํารองหองพักลวงหนาไวแลว ใหหาขอมูลแขกใหเจอ ทวนขอมูลใหแขกฟง แลว

จึงใหลงทะเบียนเขาพักใหแขก) 

- Can I have your passport/ID, please? แปลวา ขอหนังสือเดินทางหรือIDคุณดวยคะ 

(หากแขกเปนคนไทยใหขอบัตรประชาชน) 
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- For how many nights, sir/miss? แปลวา คุณตองการพักก่ีคืน (ถามจํานวนคืนในกรณีท่ี

แขกไมไดสํารองหองพักไวลวงหนา) 

- Can I have your telephone number and email, please? แปลวา ขอหมายเลข

โทรศัพทและอีเมลของคุณดวยคะ/ครับ 

- How would you like to pay, sir/miss? แปลวา คุณตองการชําระเงินแบบไหนคะ/ครับ 

- Thank you. แปลวา ขอบคุณ (เม่ือแขกยื่นเงินหรือบัตรเครดิตให) 

- Can you please sigh here? แปลวา เซ็นตรงนี้ใหหนอยคะ (ในกรณีท่ีแขกชําระเงินดวย

บัตรเครดิต ใหรูดบัตรแลวเอาสลิปใหแขกเซ็น) 

- And this is your passport/ID and your credit card. แปลวา นี่คือ หนังสือเดินทาง/ID

และบัตรเครดิตของคุณ 

- This is your change sir/madam. แปลวา นี่คือ เงินทอนของคุณคะ/ครับ (ในกรณีแขก

ชําระเงินดวยเงินสดและมีเงินทอน) 

- This is your key card. You are in room  หมายเลขหอง  แปลวา นี่ คือกุญแจ

หองคุณหองพักคุณคือหมายเลข    (พูดพรอมยื่นกุญแกใหแขก) 

- Breakfast will begin from   ชวงเวลาท่ีใหบริการอาหารเชา  at  ชื่ อ

หองอาหาร   แปลวา อาหารเชาจะใหบริการเวลา   ท่ี    

- Bell man will help you with your luggage. แปลวา พนักงานยกกระเปาจะชวยยก

กระเปาให  

- You are welcome/It’s my pleasure. แปลวา ไมเปนไร/ยืนดีใหบริการ (เม่ือแขกกลาว

ขอบคุณใหตอบหนึง่ในสองประโยคนี)้ 

- Is there anything else I can do for you? แปลวา มีอะไรใหดิฉัน/ผม ทําเพ่ือคุณอีก

หรือไม (กรณีจะจบบนสนทนากับแขก) 

- Enjoy your stay, sir/miss. แปลวา ขอใหพักกับเราอยางมีความสุขนะคะ/ครับ (ในกรณี

จบบทสนทนาแลวแขกจะเดินข้ึนหองพัก) 
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สรุป 

การรับลงทะเบียนเขาพักมี 4 ข้ันตอน คือ  

1. การเตรียมงานกอนแขกเขาพัก พนักงานตองจัดเตรียมเอกสาร ดูรายงานท่ีเก่ียวของทํา

กุญแจ กําหนดหมายเลขหองพักและราคาหองพักใหเรียบรอย 

2. การตอนรับและการลงทะเบียนเขาพัก การรับลงทะเบียนเขาพักทําได 2 วิธี คือ การรับ

ลงทะเบียนแบบท่ีแขกสํารองหองพักไวลวงหนา กับแบบไมไดสํารองหองพักไวลวงหนา 

3. การมอบกุญแจและการพาแขกไปสงท่ีหองพัก หลังจากลงทะเบียนเขาพักใหแขกเรียบรอย

แลวพนักงานตอนรับจะมอบกุญแจหองพักใหพนักงานยกกระเปาหรือพนักงานท่ีไดรับ

มอบหมายใหพาแขกข้ึนไปสงท่ีหองพักตามข้ันตอนการทํางานของโรงแรม  

4. การเก็บใบลงทะเบียน เอกสารและขอมูลแขก สามารถเก็บได 2 แบบ คือ เก็บแบบท่ีเปน

เอกสารและเก็บในระบบคอมพิวเตอร 
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แบบฝกหัดทายบทท่ี 6 

1. นักศึกษาคิดวาหนาท่ีการกําหนดหมายเลขหองพักควรเปนหนาท่ีของใครพรอมอธิบายเหตุผล 

 

Conversation between Mr. Bill Brown and a hotel receptionist 

Hotel receptionist: Good morning, The Grand Hotel. How can I help you? 

Bill:   Good morning. I’d like to book a room, please. 

Receptionist:  Certainly, sir. Can I have your name, please? 

Bill:   Bill Brown. B-I-L-L-B-R-O-W-N. 

Receptionist:  Right.  And when will you be arriving, sir? 

Bill: We’re arriving on the 23th of next month and we’d like 

to stay for two nights. 

Receptionist:  I see.  Arriving on the 23th and leaving on the 25th. 

Bill:   That’s right. 

Receptionist:  OK.  A single room sir? 

Bill:   Ah, no, double. For myself and my wife. 

Receptionist:  Fine. Smoking or non-smoking? 

Bill: Uh, non-smoking. And could we have a room with a 

view, please? Last time we stayed at the Grand,   we 

had a great view of the city. 

Receptionist: I understand. I can put you in a room with a city view. 

That’s 300 per night including breakfast. 

Bill:   OK. That’s fine. 

Receptionist:  And how will you be paying, sir? 

Bill:   Ah, credit card. 
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Receptionist:  Right. Your credit card number please, sir? 

Bill:   4434 1234 5687 9920 

Receptionist:  So that’s 4434 1234 5687 9920. 

Bill:   That’s right. 

Receptionist: 600 will be charged to your card. And may I have your 

phone number please, sir? 

Bill:   Ah, I’ll give you my mobile. +61 416 330 220. 

Receptionist: Right, that’s +61 416 330 220.  What time will you be 

arriving on23th? 

Bill:   About 4pm. 

Receptionist: So that’s a city view, non-smoking room for two nights 

from the 23th.  Your confirmation number is RM200100.  

We’ll look forward to seeing you then. 

Bill:   Thank you. 

Receptionist:  It’s our pleasure, Mr. Brown. Goodbye. 

 

2. จากบทสนทนาดานบนใหนักศึกษากรอกลงในใบรบัลงทะเบยีนเขาพักใหครบถวนท่ีสุด 

3. ใหนักศึกษาจับคูแลวสรางบทสนทนาภาษาไทย ระหวางพนักงานตอนรับกับแขกท่ีจะมา

เช็คอิน โดยดูตัวอยางไดจากขอ 2 (ดานบน) 

4. แสดงบทบาทสมมติตามบทสนทนาในขอ 3 หนาชั้นเรียน ทีละคู 
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บทท่ี 7 
การใหบริการแขกและการเช็คเอาท 

 

 ในบทนี้จะกลาวถึงการใหบริการแขกท่ีพักอยูกับโรงแรม และการรับเช็คเอาทแขกเม่ือครบ

กําหนดการเขาพัก ซ่ึงจะเปนข้ันตอนสุดทายท่ีโรงแรมจะไดมีโอกาสใหบริการแขก แตในข้ันตนนี้จะได

กลาวถึงการใหบริการแขกท่ีกําลังพักอยูกับโรงแรมกอน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

การใหบริการแขกขณะพักอยูท่ีโรงแรม (Guest in house service)  

การใหบริการขณะแขกพักอยูในโรงแรมขนาดเล็ก แผนกบริการสวนหนาจะเปนผูใหบริการ

ท้ังหมด  สวนโรงแรมขนาดใหญจะมีการแบงหนาท่ีในการใหบริการออกเปนสวนตางๆ ประกอบดวย 

1. การบริการของใชภายในหองเพ่ิมเติม โดยแผนกแมบาน 

2. การใหบริการซัก รีด เสื้อผา โดยแผนกซักรีด 

3. การใหบริหารอาหาร เชา กลางวัน เย็น โดยแผนกอาหารและเครื่องดื่ม 

4. งานบริการไปรษณียและขาวสาร โดยแผนกตอนรับสวนหนา 

5. งานบริการโทรศัพทและการรับฝากขอความ โดยแผนกใหบริการโทรศัพท 

6. งานบริการในหองโถง เชน การรับฝากกุญแจหองพัก โดยแผนกตอนรบัสวนหนา 

7. การใหบริการรถ รับ สงไปสถานท่ีตางๆ โดยแผนกตอนรับสวนหนา 

8. การบริการแลกเปลี่ยนเงินตราและบริการรับฝากของมีคา โดยแผนกบัญชี 

9. งานรักษาความปลอดภัย โดยแผนกทรพัยากรมนษุย หรือแผนกรักษาความปลอดภัย 
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การบริการของใชภายในหองพัก 

 เม่ือแขกตองการของใชในหองพักเพ่ิม โดยปกติแขกจะแจงความประสงคไปท่ีแผนกแมบาน

แตหากแขกแจงมาท่ีแผนกตอนรับสวนหนา แผนกตอนรับสวนหนาก็มีหนาท่ีตองโทรไปแจงแผนก

แมบานใหนําของข้ึนไปใหแขกอยูดี สิ่งท่ีแขกมักรองขอเพ่ิมเติม ไดแก หมอน ผาหม ผาเช็ดตัว ยาสระ

ผม หรือเปนสิ่งท่ีไมมีอยูในหองพักก็ได เชน เตารีด ท่ีรองรีด ปลั๊กสามตา เปนตน 

การใหบริการซักรีดเสื้อผา 

 เชนเดียวกับการบริการของใชภายในหองพัก การใหบริการซักรีดจะเปนแผนกซักรีดซ่ึงข้ึน

ตรงกับแผนกแมบานเปนผูใหบริการ การใหบริการซักรีดเสื้อผาแขกจะมีคาใชจายนับเปนชิ้น แตละชิ้น

ราคาจะไมเทากัน เชน เสื้อยืดราคา 30 บาท กางเกงยีนสราคา 100 บาท กางเกงขาสั้นราคา 50 บาท 

เปนตน ข้ึนอยูกับขนาดชิ้นผาและความยากงายในการทําความสะอาด โดยปกติบริการซักรีดจะเปด

ใหบริการทุกวัน 8.00 -18.00 น. โดยมีพนักงานเขาทํางานเปนรอบปกติวันละ 2 รอบ หากแขกสง

เสื้อผาซักวันนี้ภายใน 10.00 น. เสื้อผาจะถูกสงคืนมาใหแขกในวันเดียวกันแตหากสงหลัง 10.00 น. 

เสื้อผาจะถูกสงคืนในเชาวันตอไป 

การใหบริการอาหาร 

 หนาท่ีใหบริการนี้จะเปนแผนกอาหารและเครื่องด่ืม หองพักของโรงแรมโดยปกติจะขายหอง

บวกอาหารเชาแตมีหลายโรงแรมท่ีแบงขายหองแบบท้ังรวมอาหารเชาและไมรวมอาหารเชาข้ึนอยูกับ

ความตองการของแขก ซ่ึงสองหองนี้ราคาจะไมเทากัน ปกติอาหารเชาท่ีโรงแรมมีไวบริการแขกจะเปน

แบบบุปเฟต อาหารจะมีหลายประเภทท้ังอาหารไทย อาหารฝรั่งแตแขกตองบริการตัวเอง เวลา

อาหารเชามักอยูระหวาง 6.00 – 10.30 น. แขกบางคนไมสะดวกท่ีจะออกไปรับประทานอาหาร

กลางวันและอาหารเย็นภายนอก แขกก็สามารถมารับประทานอาหารท่ีรานอาหารภายในโรงแรมได 

ปกติรานอาหารในโรงแรมไมไดเปดใหบริการ 24 ชั่วโมงแตแขกสามารถสั่งอาหารข้ึนไปรับประทาน

บนหองพักได 24 ชั่วโมง โดยใชบริการสงอาหารบนหองพัก หรือ Room service 
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การใหบริการไปรษณียและขาวสาร 

 บางโรงแรมจะมอบหนาท่ีนี้ใหเปนความรับผิดชอบของพนักงานตอนรับสวนหนา สวนในบาง

โรงแรมจะใหเปนความรับผิดขอบของพนักงานบริการ ซ่ึงหนาท่ีความรับผิดชอบของพนักงานผู

ใหบริการไปรษณียและขอมูลขาวสาร ประกอบดวย 

1. ดําเนินการเก่ียวกับการรับและการสงจดหมาย พัสดุของแขก 

2. รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับจดหมายลงทะเบียน พัสดุสงดวนหรือจดหมายอ่ืนๆ ท่ีตองลง

ลายมือชื่อเม่ือทําการรับสงไปรษณียภัณฑ 

3. ใหบริการดานไปรษณียภัณฑตางๆ แกแขกในโรงแรม 

4. จัดบริการขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับโรงแรม เชน สถานท่ีนาสนใจในทองถ่ิน สิ่งอํานวย

ความสะดวกตางๆ ในโรงแรม 

5. บันทึกและสงขอความใหแกแขกท่ีเขาพัก 

6. ใหบริการอ่ืนๆ เชน การถายสําเนาเอกสาร การสงโทรสาร หรือการจัดซ้ือสิ่งของใหแขก 

 

การบริการไปรษณีย 

การใหบริการไปรษณียตองมีการจัดระบบการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือเปนการ

ปองกันการเกิดคาใชจายท่ีเกิดจากความประมาท ท้ังในสวนของโรงแรมและพนักงานท่ี

ดําเนินการ โรงแรมหลายแหงจึงมีหลักในการปฏิบัติ คือ ใหมีการประทับตราลงวันท่ีและเวลา

ในขณะท่ีพัสดุหรือจดหมายมาถึงโรงแรม  

ไปรษณียท่ีถูกสงมายังโรงแรม แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

1. ไปรษณีย หรือพัสดุ สําหรับโรงแรม โดยจะนําสงใหแผนกท่ีเก่ียวของ 

2. ไปรษณีย หรือพัสดุ สําหรับพนักงานของโรงแรม โดยจะนําสงผานไปยังแผนกบุคคล หรือ

ฝายทรัพยากรมนุษย 

3. ไปรษณีย หรือพัสดุของแขก จะแบงไดเปน 
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3.1 แขกท่ีกําลังพักอยูท่ีโรงแรม ในกรณีท่ีมีชองไปรษณีย จดหมายหรือพัสดุ จะถูกเก็บใน

ชองหรือตูไปรษณีย หากพัสดุมีขนาดใหญเกินกวาท่ีจะใสไวในชองไปรษณีย จะถูกเก็บ

ไวในหองเก็บของและทําบันทึกติดไวท่ีชองไปรษณียเพ่ือใหแขกทราบ แตในกรณีท่ีไมมี

ชองไปรษณีย พนักงานจะโทรศัพทข้ึนไปแจงแขกบนหองพัก แลวใหพนักงานนําข้ึนไป

สงใหแขกบนหองพรอมใหแขกเซ็นรบัในบนัทึกของโรงแรมใหเรียบรอย 

3.2 แขกท่ีเช็คเอาทออกไปแลว ใหพนักงานติดตอแขกไปยังเบอรโทรศัพท หรือท่ีอยูท่ีติดตอ

ไดตามเอกสารการเขาพัก แลวแจงใหแขกทราบวามีจดหมายหรือพัสดุมาถึง ถามความ

สะดวกแขกวาตองการใหสงตอไปท่ีใด รวมถึงการเจรจาเรื่องคาใชจายในการ

ดําเนินการ 

3.3 แขกท่ีคาดวาจะเขาพัก ใหบันทึกรายละเอียดของแขกลงบนหนาซองจดหมายหรือพัสดุ

ใหชัดเจน เขียนลงในใบรับสํารองหองพัก พรอมบันทึกขอมูลลงในระบบคอมพิวเตอร

การสํารองหองพัก เพ่ือใหพนักงานตอนรับทราบ และมอบจดหมายหรือพัสดุนั้นๆ ให

แขกทันทีในขณะท่ีแขกกําลังเช็คอิน 

ในการรับจดหมายหรือพัสดุลงทะเบียน พนักงานจะตองเซ็นชื่อรับในเอกสารของ

บรุุษไปรษณียและบุรุษไปรษณียก็จะตองเซ็นชื่อ วันท่ี และเวลาในการสงมอบจดหมายหรือ

พัสดุในแบบฟอรมของโรงแรมใหพนักงานโรงแรมดวยเพ่ือเปนหลักฐานกอนท่ีพนักงานจะ

นําจดหมายหรือพัสดุไปจัดเก็บไวในท่ีท่ีเหมาะสม เพ่ือรอสงมอบใหแขกตอไป ข้ันตอนใน

การสงจดหมายหรือพัสดุของแขก มีดังนี้ 

1. พนักงานจะรวบรวมท้ังจดหมายและพัสดุของแขก 

2. จดบันทึกรายละเอียดของจดหมายหรือพัสดุแตละหอ แตละซอง 

3. ไปท่ีทําการไปรษณีย ชําระคาบริการตางๆ  

4. บันทึกรายละเอียดคาใชจายของการสงจดหมายและพัสดุ 
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5. นําบันทึกกลับมาสงใหพนักงานตอนรับใสในแฟมแขก 

6. พนักงานตอนรับแจงคาบริการใหแขกทราบ 

7. บันทึกคาใชจายแขกในระบบคอมพิวเตอร 

โรงแรมแตละแหงมีนโยบายเก่ียวกับระยะเวลาในการจัดเก็บไปรษณียภัณฑแตกตางกัน 

ซ่ึงเม่ือถึงกําหนดเวลาแลวไมมีแขกมาติดตอขอรับ โรงแรมจะสงกลับไปยังท่ีทําการไปรษณีย 

 

ภาพท่ี 7.1 ตัวอยาง ท่ีเก็บไปรษณียและขอความถึงแขกในโรงแรม 

ท่ีมา www.pinterest.com/LightheartedH/haunted-inn-theme/ 

การบริการขาวสารอ่ืนๆ 

แขกท่ีมาใชบริการตางๆ ของโรงแรมอาจสอบถามขอมูลทอง ถ่ินกับพนักงาน 

นอกเหนือจากเรื่องเก่ียวกับหองพัก ดังนั้นหนังสือและเอกสารอางอิงตางๆ ตอไปนี้จึงควรมี

จัดเตรียมไวบริการแขก 

1.  ขอมูลเก่ียวกับการขนสง (Transportation) เชน ตารางการเดินรถโดยสาร รถไฟ 

และสายการบิน 

2. สถานบันเทิง (Entertainment) เชน รายชื่อภัตตาคาร อาหาร คลับ แหลงทองเท่ียว

เวลากลางวัน แหลงทองเท่ียวเวลากลางคืน โรงภาพยนตร โรงละคร และนิทรรศการ

ตางๆ  
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3.  ขอมูลท่ัวไป (General Information) เชน แผนท่ีเสนทาง หมายเลขโทรศัพทสําคัญ 

รายชื่อคลินิกแพทยประเภทตางๆ บริษัทตัวแทนทองเท่ียว สมุดหนาเหลือง เปนตน 

4.  สิ่งอํานวยความสะดวกในพ้ืนท่ี (Local Facility) เชน รายชื่อรานเสริมสวย รานขาย

ยา ธนาคาร ศูนยการคา เปนตน 

 

การใหบริการโทรศัพท 

โรงแรมมีบริการโทรศัพทในพ้ืนท่ีและระหวางประเทศตลอด 24 ชั่วโมง การใหบริการดัง

กลาวคือ การตอสายหลักโทรศัพทเขาหองพักแขกโดยตรง แขกบนหองพักสามารถโทรศัพทออกไดท้ัง

ในประเทศและตางประเทศโดยตรงจากในหองพัก โอเปอเรเตอรจะทําหนาท่ีในการลงบันทึกรายการ

ใชโทรศัพทและบันทึกเวลาเพ่ือแจงใหแขกทราบและเก็บอีกหนึ่งสําเนาไวใหพนักงานตอนรับคิด

คาบริการกับแขก 

การบริการโทรศัพทอาจประกอบดวย การบรกิารโทรปลุกโดยโอเปอเรเตอร หรือแขกอาจใชวิธี

ปลุกแบบอัตโนมัติแทนไดในโรงแรมท่ีมีอุปกรณซ่ึงสามารถตั้งโปรแกรมอัตโนมัติได 

การใหบริการโทรศัพทแกแขก ทําไดดังนี้ 

1. รับโทรศัพท ท่ีโทรเขามาแลวโอนสารใหแขกซ่ึงไดกลาวไปแลวในการทํางานของ

โอเปอเรเตอร 

2. โทรออกภายนอกในกรณีท่ีโทรศัพทของโรงแรมบนหองพักแขกไมสามารถโทรออกได

โดยตรงกลาวไปแลวในการทํางานของโอเปอเรเตอรเชนกัน 

3. การใหบริการโทรปลุก 

4. การรับฝากขอความถึงแขก  
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บริการโทรปลุก คือ บริการท่ีโรงแรมมีไวบริการแขกท่ีเขาพัก โดยจัดใหมีเสียงโทรศัพท 

โทรเขาไปในหองพักแขกตามวัน เวลาท่ีแขกไดแจงไว เพ่ือปลุกแขกท่ีนอนหลับอยูใหตื่น แขกท่ี

ตองการใหโรงแรมโทรปลุกสวนใหญจะเปนแขกท่ีตองการตื่นแตเชา เชน แขกท่ีมาเปนกลุม

ใหญพักหลายหอง และตองการออกจากท่ีพักในเวลาเดียวกัน หรือแขกสายการบิน เชน ลูกเรือ 

กัปตัน พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน แขกท่ีตองการบริการโทรปลุกมักแจงความตองการกับ

พนักงานหนาเคานเตอรหรือพนักงานตอนรับสวนหนา หรือโทรโดยตรงมาท่ีโอเปอเรเตอรก็ได 

การตั้งบริการโทรปลุกจะตองตั้งท่ีแผงควบคุมโทรศัพทภายในแผนกโอเปอเรเตอร ซ่ึงจะ

เปนระบบอัตโนมัติ เม่ือพนักงานท่ีไมใชโอเปอเรเตอรไดรับทราบความประสงคจากแขกวาจะ

ใหโทรปลุก พนักงานตองบันทึกคํารองขอนั้นเปนรายลักษณอักษรในแบบฟอรมการแจงบริการ

โทรปลุก โดยระบุชื่อแขก หมายเลขหองพัก เวลาท่ีแขกตองการใหโทรปลุก เวลาท่ีแขกโทรมา 

ชื่อพนักงานผูรับแจงและหลังจากนั้นตองบันทึกขอมูลท้ังหมดลงในสมุดสงตองานระหวางรอบ

การทํางาน แลวนํามาสงใหโอเปอเรเตอรเปนผูต้ังเวลา หากเวลานั้นโอเปอเรเตอรไมอยู 

พนักงานจะตองใหผูจัดการในรอบการทํางานนั้นเปนผูตั้งเวลาให 

การต้ังบริการโทรปลุก โอเปอเรเตอรจะบันทึกหมายเลขหองพัก ชื่อแขก วันท่ี เดือน ป

และเวลาท่ีแขกตองการใหปลุก ลงในระบบคอมพิวเตอรของแผงควบคุมโทรศัพท เม่ือถึงเวลา

คอมพิวเตอรท่ีแผงควบคุมจะสงสัญญาณไปท่ีโทรศัพทภายในหองแขกตามวัน เวลาท่ี ระบุไว 

โทรศัพทในหองแขกจะดังเปนเสียงสัญญาณเหมือนเสียงโทรศัพทเขาปกติ เม่ือแขกรับโทรศัพท 

ก็จะมีขอความอัตโนมัติเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษแจงวานี่คือบริการโทรปลุกของโรงแรม  

ในกรณีท่ีแขกไมรับโทรศัพทตามเวลาท่ีโรงแรมต้ังไว ซ่ึงอาจเปน 1 นาที หรือ 2 นาที

ข้ึนอยูกับแตละโรงแรม โทรศัพทในหองแขกจะสงสัญญาณกลับมาท่ีแผงควบคุมโทรศัพทใน

แผนกโอเปอเรเตอร หลังจากนั้นอีก 5 นาที สัญญาณจากแผงควบคุมโทรศัพทก็จะสงไปท่ี

โทรศัพทในหองพักแขกอีกครั้ง หากในครั้งท่ี 2 นี้แขกยังไมรับโทรศัพทภายในเวลาท่ีโรงแรมตั้ง

ไว สัญญาณจากโทรศัพทในหองแขกก็จะกลับมาท่ีแผงควบคุมโทรศัพทอีกครั้ง แลวมีเสียงดัง

ข้ึนเพ่ือใหพนักงานท่ีควบคุมโทรศัพทหรือพนักงานในบริเวณนั้นทราบวาแขกยังไมรับโทรศัพท 
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โดยปกติพนักงานตอนรับท่ีเขาทํางานในแตละรอบจะตองมาดูท่ีแผงควบคุมโทรศัพทใน 

ชวงเวลาท่ีทราบวามีแขกตองการบริการโทรปลุก โดยดูจากสมุดสงงาน เนื่องจากพนักงาน

ตอนรับสวนหนาท่ีเขามาทํางานในแตละรอบจะตองอานสมุดสงงานกอนเขางานทุกครั้ง ซ่ึงหาก

พบวาการโทรปลุกครั้งท่ีสองนี้แขกยังไมรับโทรศัพท พนักงานตอนจะตองแจงใหพนักงานยก

กระเปา ข้ึนไปบนหองแขกเพ่ือเคาะประตูปลุกแขกใหต่ืนใหสําเร็จใหได ซ่ึงเม่ือมาถึงข้ันนี้แขก

มักจะตื่น แตหากแขกยังไมตื่นพนักงานตองรีบลงมาแจงผูจัดการในรอบงานนั้นใหนํากุญแจข้ึน

ไปเปดหองพักแขก เพ่ือดูวาแขกเปนอะไรหรือไม 
 

 

 

ภาพท่ี 7.2  ตัวอยางเอกสารการใหบริการโทรปลกุ 

ท่ีมา setupmyhotel.com/formats/reports-used-in-hotels/fo-report/302-wakeup-

report.html 

 

การรับฝากขอความ  

การรับฝากขอความเปนอีกหนึ่งบริการท่ีโรงแรมมีใหบริการแขกท่ีเขามาพักหรือใช

บริการ ผูท่ีรับฝากขอความไมวาจะโดยตรงหรือผานทางโทรศัพท พนักงานจะตองรับฟงขอมูล 

บันทึกอยางถูกตองและสงตออยางรวดเร็ว ขอความท่ีมีผูฝากใหแขกในกรณีท่ีแขกไมอยูใน

หองพักถือเปนเอกสารท่ีมีความสําคัญ หากขอมูลไมไดถูกสงใหแขกทันทีหรือในเวลาท่ี
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เหมาะสม อาจทําใหเกิดปญหาหรือขอขัดแยงได เนื่องจากขอความบางอยางจะเก่ียวของกับ

เงินและผลประโยชนอันประเมินคาไมไดของแขก 

ข้ันตอนการรับฝากขอความ 

1. เม่ือมีคนโทรเขามาเพ่ือฝากขอความพนักงานจะตองตรวจสอบกอนวาแขกท่ีถูกระบุ พักหรือ

ใชบริการอยูท่ีโรงแรมหรือไม เม่ือตรวจสอบแลวพบวาแขกพักอยูหรือใชบริการอยูจึงจะรับ

ฝากขอความ 

2. รับฟงและบันทึกขอความอยางระมัดระวัง โดยเฉพาะหัวขอตอไปนี้  

5. ขอความถึงใคร พนักงานควรสอบถามชื่อ สกุล จริงของผูรับขอความเพ่ือปองพักความ

สับสนในกรณีแขกมีชื่อซํ้ากัน โดยเฉพาะแขกตางชาติ 

6. ใครเปนคนฝากขอความ พนักงานสอบถามชื่อ สกุล จริงของผูฝากขอความ หากเปนการ

ฝากขอความใหโทรกลับ พนักงานตองสอบถามหมายเลขโทรศัพทของผูฝากขอความ 

7. บันทึกขอมูล ทวนขอมูลท้ังหมดใหผูฝากรับฟงเพ่ือเปนการตรวจสอบความถูกตอง  

8. บันทึกวันท่ี เวลา และชื่อพนักงานผูรับฝากขอความใหครบถวน  

3. สงตอขอมูลใหแขกทันที ตามมาตรฐานของแตละโรงแรม ซ่ึงมีวิธีทําไดดังนี้ 

9. ใหพนักงานยกกระเปาหรือพนักงานใหบริการขอมูลขาวสารเปนผูนําใบฝากขอความไป

สงใหแขกทันที หากเปนแขกท่ีพักกับโรงแรมพนักงานจะนําใบรับฝากขอความสอดเขา

ไปใตประตูหองพักแขก 

10. ใสไวในกลองรับฝากกุญแจหรือท่ีรับฝากกุญแจท่ีแผนกตอนรับ ในกรณีท่ีแขกฝาก

กุญแจไวกอนออกไปขางนอก 
 

การรับฝากขอความหรือขาวสารสําหรับแขกท่ีคาดวาจะเขาพักพนักงานควรนําขอความ

หรือขาวสารนั้นแนบไวกับใบจองหรือเอกสารการลงทะเบียนเขาพักหรือทําชองเก็บไวเปน

พิเศษพรอมทําใบเตือนแนบไวใหพนักงานสวนหนาทราบดวย  



 
178 RD 

การรับฝากขอความหรือขาวสารในกรณีท่ีแขกเช็คเอาทออกไปแลว พนักงานจะ

ตรวจสอบท่ีอยูแลวนําสงไปใหแขกเชนเดียวกับการสงจดหมายหรือพัสดุท่ีไดกลาวมาขางตน 

สวนกรณีการรับฝากขอความและขาวสารใหกับแขกท่ีไมไดพักอยูกับโรงแรม แตมาใช

บรกิารสวนอ่ืนๆ ของโรงแรม พนักงานจะรับฝากขอมูลแลวนําไปใหแขกในสวนท่ีแขกใชบริการ

อยูหากไมพบใหนําไปเก็บไวท่ีแผนกสวนหนา เพ่ือรอใหแขกเขามาติดตอขอรับเอกสารหรือ

ขอความตอไป 

 

 

ภาพท่ี 7.3  ตัวอยาง ใบรับฝากขอความ แบบท่ี 1 

ท่ีมา www.slideshare.net/getuseto/chapter-8-communication-methods-draft-2 
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ภาพท่ี 7.4  ตัวอยาง ใบรับฝากขอความแบบท่ี 2 

ท่ีมา ratnaokta97.blogspot.com/2016/02/telephone-operator-front-office.html 

 

การบรกิารในหองโถง  

ระดับของการบริการโดยพนักงานในหองโถงจะแตกตางกันข้ึนอยูกับขนาดและมาตรฐานของ

โรงแรม ซ่ึงการบริการในหองโถง จะประกอบไปดวย 

การรับฝากกุญแจ  

ในกรณีท่ีแขกออกจากโรงแรมไปทําธุระหรือทองเท่ียว บางครั้งแขกอาจไมตองการท่ีจะ

นํากุญแจหองพักหรือคียการดของโรงแรมออกไปดวย เนื่องจากไมสะดวก หรือแขกเกรงวาจะ

ทํากุญแจหาย แขกมักจะขอฝากกุญแจหองพักไวกับพนักงานตอนรับหนาเคานเตอร พนักงานมี

หนาท่ีเก็บกุญแจนั้นไวเปนอยางดีในท่ีปลอดภัย รอจนกวาแขกจะมาแจงขอรับกุญแจคืน 
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บริการเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 

พนักงานท่ีใหบริการในสวนนี้ มักเปน พนักงานใหบริการขอมูล หรือ พนักงานยก

กระเปา ตัวอยางเชน การจองต๋ัวละคร การแสดงดนตรี การเชารถ การทองเท่ียวในทองถ่ิน 

การสํารองท่ีนั่งสายการบิน บริการเก่ียวกับการเดินทาง การสํารองโตะอาหาร เปนตน 

 

 

ภาพท่ี 7.5 ตัวอยางชองเก็บกุญแจหองพักแขก 

ท่ีมา www.123rf.com/ 

การใหบรกิารรถรับสง  

พนักงานท่ีใหบริการในสวนนี้ คือ พนักงานยกกระเปาหรือพนักงานขับรถ หากโรงแรมมีการ

จัดบริการขนสงโดยสารของโรงแรมเอง พนักงานผูมีหนาท่ีรับผิดชอบจะตองบันทึกรายงานท่ีเก่ียวของ

กับเวลาของการใชรถของโรงแรมไมวาจะเปนรถตู หรือ รถมินิบัส (Mini Bus) หากโรงแรมมีนโยบาย

ในการคิดคาบริการในการจัดบริการรถโดยสาร พนักงานจะตองจัดเก็บหรือบันทึกคาใชจายท่ีไดรับ

จากแขกใหพนักงานตอนรับทราบตอไป 

โดยปกติโรงแรมจะมีบริการรถรับสนามบินใหแขกท่ีจะเขาเช็คอิน และรถสงสนามบินหลังจาก

แขกเช็คเอาทอยูแลวแตในกรณีท่ีแขกตองการใชรถออกไปนอกสถานท่ี เชน ทองเท่ียว ไหวพระ แขก

จะตองแจงความประสงคกับพนักงานตอนรับหรือพนักงานใหบริการหนาเคานเตอรเทานั้น 
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บริการแลกเปลี่ยนเงินตราและบริการตูนิรภัย 

1. บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา 

โรงแรมหลายแหงจะมีบริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไวบริการแขก แตไม

สามารถขายเงินตราตางประเทศใหแขกได เนื่องจากยังไมมีกฎหมายรองรับในการแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศ โรงแรมจึงมีอิสระในการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนไดตามตองการ 

โดยท่ัวไปจะกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนต่ํากวาอัตราแลกเปลี่ยนท่ีกําหนดไวโดยธนาคาร

ตัวอยางเชน เงิน 1 ดอลลารสหรัฐหากไปแลกท่ีธนาคารจะไดเปนเงิน 35 บาท แตหากมาแลก

กับโรงแรมจะไดเปนเงิน 34 บาทเปนตน ผูมีหนาท่ีใหบริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราคือแผนก

บัญชี 

วิธีใหบริการคือ เม่ือแขกแจงความประสงคท่ีจะขอแลกเงินในสกุลเงินท่ีโรงแรมรับแลก 

พนักงานตอนรับจะแจงไปท่ีแผนกบัญชี เพ่ือใหพนักงานบัญชีนําเงินมาเพ่ือใหแขกแลกและ

ดําเนินการตามนโยบายของโรงแรมตอไป 

2. บริการตูนิรภัย 

หนาท่ีของโรงแรมจะตองรับผิดชอบการสูญหายของทรัพยสินของแขกในขณะเขาพักท่ี

โรงแรม หากการสูญเสียมีสาเหตุเกิดจากโรงแรมหรือพนักงานของโรงแรม โรงแรมจะตองชดใช

ใหแขกท้ังหมด ยกเวนกรณีท่ีการสูญหายหรือความเสียหายนั้นเกิดจากการละเลยหรือขาด

ความระมัดระวังของแขกเอง 

บางโรงแรมจะมีตูนิรภัยไวบริการท่ีเคานเตอรตอนรับสวนหนา ในขณะท่ีหลายโรงแรมใน

ปจจุบัน มีตูนิรภัยไวบริการแขกในหองพักทุกหองแลวเพ่ือความสะดวก โดยแขกสามารถนํา

ของมีคาเก็บใสในตูนิรภัยแลวต้ังรหัสไดเอง ซ่ึงจะสะดวกแกแขกมากกวาการนํามาฝากไวท่ี

แผนกตอนรับ แตหากของมีคาแขกมีขนาดใหญกวาตูนิรภัยบนหองพัก แขกสามารถนําของชิ้น
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นั้นมาฝากไวท่ีแผนกตอนรับได หากแผนกตอนรับไมมีตูนิรภัยขนาดใหญพอท่ีจะเก็บได ก็จะสง

ตอไปท่ีแผนกบัญชี เนื่องจากเปนแผนกท่ีจะมีตูนิรภัยขนาดใหญท่ีสุดของโรงแรม 

การรักษาความปลอดภัย 

การรักษาความปลอดภัยอาจถูกกําหนดไวเพ่ือเปนการปองกันและรักษาทรัพยสินท้ังหมดใน

โรงแรม คือ ทรัพยสินของโรงแรม ทรัพยสินของแขก ทรัพยสินของพนักงาน และรวมไปถึงชื่อเสียง

ของโรงแรม การสังเกตการเขาออกของแขก การใหความสนใจกับกระเปา ถุงและสัมภาระท่ีถูกละท้ิง 

รวมถึงบุคคลท่ีมีพฤติกรรมนาสงสัยจะเปนการชวยรักษาความปลอดภัยไดดีอีกวิธีหนึ่ง ระบบความ

ปลอดภัยแรกท่ีโรงแรมมีบริการแขก  

ระบบการควบคุมและจัดการกุญแจหองพักแขก 

ระบบการควบคุมและจัดการกุญแจหองพักของแขก แบงออกไดเปน 2 ระบบ คือ 

ระบบกุญแจท่ัวไปและระบบคียการด ซ่ึงท้ังสองระบบจะมีข้ันตอนปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย

ของแขก คือ 

1. โรงแรมจะมอบกุญแจหองพักใหแขกหนึ่งดอกตอหองพักหนึ่งหอง แมจะมีแขกเขาพัก

มากกวาหนึ่งคนก็ตาม 

2. เม่ือแขกตองการขอกุญแจหองพักท่ีฝากไว พนักงานจะตองตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวกับ

แขกกอนเสมอวาเปนแขกท่ีพักในหองนั้นจริงจึงจะมอบกุญแจให 

3. แขกจะไดรับการเตือนใหคืนกุญแจเม่ือเช็คเอาท  

4. กุญแจหองพักท่ีมีประตูเชื่อมถึงกันภายในหองพัก กุญแจจะถูกเก็บแยกออกจากกันและจะ

มอบใหแขกในกรณีท่ีจําเปนจริงๆ เทานั้น 

5. พนักงานจะตองตรวจเช็คกุญแจหองพักอยางสมํ่าเสมอและแจงใหผูจัดการทราบโดยเร็ว

ท่ีสุด เม่ือกุญแจไมครบหรือมีกุญแจหายไป 
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6. หากกุญแจหาย โรงแรมจะเปลี่ยนตัวลูกบิดและล็อกของประตูหองพักนั้นๆ ใหมท้ังชุด(ขอ

นี้เฉพาะแบบกุญแจท่ัวไป) 
 

กุญแจระบบคียการดนั้น เม่ือแขกรายตอไปทําการลงทะเบียนแจงเขาพักในหองเดิมเม่ือ

พนักงานทําคียการดใหแขก รหัสของคียการดจะถูกเปลี่ยนแปลงทุกครั้งดวย ดังนั้นแขกท่ี

เช็คเอาทไปแลวจะไมสามารถนําคียการดเดิมมาเปดหองไดอีก ระบบคียการดนี้สามารถ

นํามาใชเพ่ือนับจํานวนครั้งของการเขาออกในหองพักแตละหอง จํานวนครั้งท่ีแมบานเขาไปใน

หองพักแขก ซ่ึงถือเปนระบบความปลอดภัยท่ีดีอีกระบบหนึ่ง หากมีบุคคลใดพยายามท่ีจะเขา

ไปในหองพักโดยใชกุญแจท่ีไมถูกตอง ระบบจะทําการเตือนใหพนักงานรักษาความปลอดภัย

หรอืพนักงานตอนรับทราบในทันที  

การใหบริการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

การวางแผนสําหรับเหตุการณฉุกเฉินเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญมาก ซ่ึงเปนหนาท่ีความ

รับผิดชอบของฝายบริหารท่ีจะตองกําหนดนโยบายเรื่องข้ันตอนการปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุการณ

ฉุกเฉินข้ึน เชน อัคคีภัย อุทกภัย ไฟฟาดับ ปญหาดานการแพทย หรือการขูวางระเบิด เพ่ือให

พนักงานในแผนกตางๆ เขาใจข้ันตอนในการปฏิบัติไดอยางถูกตอง โดยเฉพาะแผนกบริการ

สวนหนาท่ีจะตองทําหนาท่ีเปนศูนยกลาง หรือศูนยบัญชาการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินข้ึน  

แนวทางปฏิบัติเพ่ือเตรียมการกอนเกิดกรณีฉุกเฉินสามารถทําได ดังนี้ 

1. ผูจัดการแผนกสวนหนาและคณะกรรมการผูถูกแตงตั้งใหรับผิดชอบวางแผนปฏิบัติ

เบื้องตน จะมีหนาท่ีในการวางแผน ดังตอไปนี้ 

-   มีการเตรียมและจัดทํารายการหมายเลขโทรศัพทถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน 

สถานีตํารวจ สถานีดับเพลิง โรงพยาบาล หนวยการแพทยฉุกเฉิน เปนตน 

- ระบุประเภทของเหตุการณฉุกเฉิน 

- ระบุบุคคลท่ีจะรับผิดชอบ 
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- กําหนดข้ันตอนในการปฏิบัติ 

- กําหนดวิธีการปฏิบัติในแตละข้ันตอน 

- กําหนดเวลาการปฏิบัติในแตละข้ันตอน 

2. ฝกอบรมพนักงานตอนรับสวนหนาเก่ียวกับข้ันตอนในการปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุการณ

ฉุกเฉินตางๆ เพ่ือใหมีความม่ันใจวาพนักงานตอนรับสวนหนาจะมีความสามารถใน

การปฏิบัติตามข้ันตอนตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงข้ันตอนตางๆ ท่ีควร

ฝกอบรม คือ 

- การปฐมพยาบาลเบื้องตน 

- การดับเพลิง 

- การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับตํารวจ สถานีดับเพลิงและรถพยาบาล 

- การติดตอโดยใชโทรศัพท 

- การรักษาความปลอดภัย 

- เอกสารท่ีจําเปนตองใชเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- การแจงใหแขกทราบเก่ียวกับมาตรการการปองกันภัยท่ีใชและวิธีในการปฏิบัติใน

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

3.   ผูจัดการแผนกตอนรับสวนหนาจะตองแนใจวา พนักงานตอนรับสวนหนาได

ทบทวนข้ันตอนในการรักษาความปลอดภัยอยูเปนประจํา เพ่ือจะสามารถปฏิบัติได

อยางถูกตองเม่ือเกิดเหตุการณข้ึน เชน พนักงานแผนกตอนรับสวนหนา ควรท่ีจะ 

- ดําเนินการในทันทีดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

- มีความสุขุม 

- ไมแสดงอาการตกใจกลัว 

- ปฏิบัติตามข้ันตอนมาตรฐานเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินข้ึน 
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เหตุดานอัคคีภัย 

เนื่องจากเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดกับโรงแรมมากท่ีสุดคือ อัคคีภัย ดังนั้นพนักงานทุกคนควรท่ี

จะสามารถรับมือกับเหตุการณดานอัคคีภัยได พนักงานควรอธิบายถึงกฎของการเกิดไฟไหมได 

อธิบายถึงข้ันตอนของการดับไฟ รูเสนทางการหนีไฟและประตูหนีไฟทุกสวนของโรงแรม ระบุ

ความแตกตางของเครื่องมือ อุปกรณในการดับไฟแตละชนิด การใชงานอุปกรณดับเพลิง หาก

เกิดไฟไหมข้ึน พนักงานควรปฏิบัติ ดังนี้ 

1. แจงหนวยดับเพลิง โดยใหบอกรายละเอียดใหมากท่ีสุด เชน โรงแรมชื่ออะไร อยูท่ี

ไหน ไฟเกิดสวนใดของโรงแรม รุนแรงแคไหน ใหฟงคําแนะนําจากเจาหนาท่ีและ

ปฏิบัติตาม 

2. แจงแขกและปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีไดรับการฝกอบรมมา 

3. ชวยเหลือแขกท้ังหมดในการอพยพ 

4. ตรวจสอบวาแขกและพนักงานทุกคนไดออกจากเขตพ้ืนท่ีอันตรายเรียบรอยแลว 

5. ชวยเหลือพนักงานดับเพลิงในการดับไฟ 
 

เหตุดานการเจ็บปวยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ 

 หากเกิดเหตุเจ็บปวยฉุกเฉินข้ึนในโรงแรม ไมวาจะเปนแขกหรือพนักงาน มีข้ันตอน

ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. แจงโรงพยาบาลเพ่ือขอรถฉุกเฉิน โดยแจงรายละเอียดใหไดมากท่ีสุด วาเกิดอะไร

ข้ึน แขก/พนักงานท่ีตองการความชวยเหลืออยูในสถานการณใด 

2. แจงผูจัดการใหทราบถึงสถานการณท่ีเกิดข้ึน 

3. อยูในความสงบ รอคอยความชวยเหลือ 
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เหตุความรุนแรงหรือการทํารายรางกาย 

เม่ือเกิดความรุนแรงหรือปญหาท่ีพนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงแรมไมสามารถ

ควบคุมได โรงแรมจะตองแจงตํารวจทันที โดยพนักงานจะตองแจงรายละเอียดแกตํารวจให

มากท่ีสุดวา เกิดอะไรข้ึนกับใครท่ีไหน อยางไร รายแรงขนาดไหน 

 

การรับแจงออกจากท่ีพัก (Check out) 

เปนการติดตอข้ันตอนสุดทายระหวางโรงแรมและแขก พนักงานจะตองจัดเตรียมเอกสารท่ี

เก่ียวกับคาใชจายท้ังหมดของแขกใหพรอมและถูกตองท่ีสุด เนื่องจากคุณภาพการใหบริการท่ีแขก

ไดรับในขณะท่ีแจงออกจากท่ีพักจะสงผลตอความประทับใจท่ีมีเปนครั้งสุดทายตอโรงแรม หากแขกมี

ความรูสึกท่ีไมพึงพอใจในการเขาพักกับโรงแรม พนักงานตอนรับสวนหนาอาจใชโอกาสนี้ในการ

เปลี่ยนทัศนะคติของแขก ดวยการใหบริการอยางเปนมิตร ออนนอมถอมตนและมีประสิทธิภาพ 

ในการใหบริการแจงออกจากท่ีพัก พนักงานจะมีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

1. รับชําระบัญชีคาใชจายของแขก 

2. ปรับเปลี่ยนและจดบันทึกขอมูลใหถูกตองหลังจากแขกออกจากท่ีพัก 

3. การสรางและรักษาความประทับใจครั้งสุดทาย 

ข้ันตอนในการรับแจงออกจากท่ีพัก 

1. ทักทายแขกดวยรอยยิ้ม กลาวคําทักทาย และพยายามเรียกแขกดวยชื่อ 

2. ยืนยันรายละเอียดกับแขก เชน ชื่อและหมายเลขหองพัก  

3. รับกุญแจคืนจากแขก 

4. แจงแผนกแมบาน เพ่ือใหเช็คหองพักและมินิบาร 

5. ตรวจสอบวันแจงออกจากหองพัก หากแขกแจงออกจากท่ีพักเร็วกวากําหนดจะตองแจง

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนใหแผนกอ่ืนไดทราบ 
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6. ตรวจสอบเวลาท่ีแจงออกจากท่ีพัก หากแขกแจงออกจากท่ีพักหลังจากเวลา 13.00 น. 

และไมไดมีการแจงความประสงคไวลวงหนา พนักงานจะตองคิดคาบริการในสวนของการ

ออกจากท่ีพักลาชา ท้ังนี้ข้ึนอยูกับนโยบายของแตละโรงแรมดวย  

7. ตรวจสอบคาใชจายในการใหบริการอ่ืนๆ  โดยการตรวจสอบกับรายการท่ีไดมีการบันทึก

ลงในบัญชีคาใชจายของแขกในภายหลัง รวมถึงการใชมินิบารในหองพักกอนวันเช็คเอาท 

8. ใหแขกตรวจสอบคาใชจายท้ังหมดเพ่ือความถูกตองแลวเซ็นรับทราบ 

9. รับชําระบัญชีคาใชจายของแขก  

10. มอบใบเสร็จและใบกํากับภาษีใหแขกหากแขกตองการ 

11. รับคืนกุญแจและตรวจสอบการรบัฝากของมีคาของแขกกับโรงแรม 

12. ใหความชวยเหลือเก่ียวกับการบริการสัมภาระไปสงหนาโรงแรม 

13. สอบถามความตองการอ่ืนๆ ของแขก เชน การตองการสํารองหองพักเอาไวลวงหนาใน

โอกาสตอไปดวยเลยหรือไม หรือการรับสํารองหองพักใหกับโรงแรมในเครือหากแขก

ตองการ 

14. เปลี่ยนแปลงขอมูลและจดบันทึกในรายงานท่ีเก่ียวของ เชน รายงานสถานภาพหองพัก 

รายชื่อแขกเขาพัก เพ่ือใหแผนกอ่ืนๆ ทราบขอมูลท่ีถูกตองในชวงเวลานั้นๆ 
 

บัญชีคาใชจายแขกแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ  

1. การชําระบัญชีดวยตัวเอง หมายถึง แขกจะเปนผูชําระคาใชจายดวยเงินสด หรือบัตร

เครดิต 

2. การชําระบัญชีโดยบริษัท หมายถึง บัญชีคาใชจายตางๆ จะไมไดรับการชําระจาก

แขกโดยตรง แตจะไดรับการชําระจากบริษัทตนสังกัด หรือบริษัทตัวแทนทองเท่ียว 

ซ่ึงบัญชีเหลานี้แผนกสวนหนาจะตองสงตอใหแผนกบัญชีติดตามเรียกเก็บในภายหลัง 

ดังนั้นพนักงานท่ีรับเช็คเอาทจะตองใหแขกตรวจสอบคาใชจายและเซ็นชื่อกํากับใน

บัญชีคาใชจายเหลานั้นทุกครั้ง เพ่ือปองกันปญหาในการเรียกเก็บ 
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วิธีการในการชําระคาใชบริการแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

1. การชําระดวยเงินสด หมายถึง การชําระทุกประเภทท่ีสามารถนําจายหรือฝาก

ธนาคารไดในวันเดียวกับท่ีไดรับ เชน เงินตราภายในประเทศ เงินตราตางประเทศ 

เช็คเดินทาง บัตรเดบิตธนาคารตางๆ 

2. การชําระดวยเครดิต หมายถึง การท่ีทางโรงแรมยังไมไดรับการชําระในวันท่ีแจงออก

จากท่ีพักในทันที เชน การชําระดวยบัญชีบริษัท การชําระดวยใบรับรองการจายเงิน

ของบริษัทตัวแทนทองเท่ียว การชะรําดวยบัตรเครดิต 

โดยปกติรูปแบบการชําระบัญชีคาใชจายของแขกท่ีเขามาใชบริการ จะถูก

กําหนดไวเม่ือทําการจองหรือสํารองหองพักและถูกยืนยันรูปแบบหรือวิธีการชําระ

อีกครั้งในขณะท่ีทําการลงทะเบียนเขาพัก 

ภายหลังจากท่ีแขกออกจากหองพัก พนักงานจะตองกดเช็คเอาทแขกในระบบทันที เพ่ือแสดง

ใหแผนกแมบานทราบวาหองนี้เช็คเอาทเรียบรอยแลวใหแมบานไปทําความสะอาดไดทันทีเพ่ือจะได

นําหองกลับมาใหบริการแขกท่ีจะเขาพักตอไป  

การแจงออกจากหองพักชา (Late Check Out) 

หากแขกแจงความประสงคท่ีจะออกจากหองพักชากวาเวลาท่ีโรงแรมกําหนด พนักงาน

จะตองตัดสินใจวาจะคิดคาบริการเพ่ิมหรือไม เทาใดท้ังนี้แตละกรณีจะไมเทากันและไมมี

มาตรฐานท่ีแนนอนข้ึนอยูกับวาแขกเปนใครและการแจงออกจากท่ีพักชานั้นชาเพียงใด เพ่ือ

เปนการหลีกเลี่ยงไมใหเกิดความเขาใจผิดและความขัดแยงระหวางแขกกับโรงแรม พนักงาน

จะตองแจงใหแขกทราบถึงกําหนดเวลาท่ีแขกจะตองเช็คเอาทออกจากท่ีพัก ในขณะท่ีแขก

ลงทะเบียนเขาพัก 

ในกรณีท่ีแขกมาเปนกลุม เปนหมูคณะ และมีความตองการท่ีจะออกจากหองพักชากวา

เวลาท่ีโรงแรมกําหนด พนักงานควรเสนอบริการรับฝากสัมภาระและเตรียมหองพักหนึ่งหรือ
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สองหองไวใหเปนอภินันทนาการ เพ่ือใหแขกยังคงสามารถใชบริการในสวนของหองพักไดบาง

หองสําหรับเก็บกระเปาหรือทําธุระสวนตัว สวนหองสวนใหญตองขอใหแขกนํากุญแจมาสงให

ท้ังหมด 

 

การคิดคาบริการท่ีเกิดข้ึนภายหลัง 

หมายถึง คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการใชบริการหรือสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ท่ีสง

มายังพนักงานตอนรับชาเกินกวาท่ีจะทําการลงบันทึกเพ่ิมเติมในบัญชีคาใชจายของแขกไดทัน 

เชน การคิดคาบริการซักรีด เพ่ือเปนการลดการสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนจากความลาชาตางๆ นี ้

พนักงานควรสอบถามขอมูลตางๆ เหลานี้กับแขกโดยตรง ซ่ึงคําตอบท่ีไดจะข้ึนอยูกับความ

ซ่ือสัตยของแขกเปนหลัก 

 การติดตามคาใชบริการท่ีเกิดข้ึนภายหลังไมใชเรื่องงายและจะกอใหเกิดความไม

สะดวกใหกับแขกในระหวางการรอตรวจสอบ ทําใหโรงแรมสวนใหญยอมท่ีจะสูญเสียรายไดท่ี

เกิดจากการแจงรายการคิดคาบริการท่ีเกิดข้ึนภายหลังชา โดยคิดคาบริการในสวนอ่ืนในราคาท่ี

สูงข้ึนเพ่ือทดแทน เชน ราคาคาบริการมินิบาร เพ่ือหลีกเลี่ยงความลาชาในการแจงคาบริการชา 

ตองใหแผนกตางๆ สงใบคาใชจายของแขกมาใหแผนกสวนหนาในทันทีท่ีแขกไปใชบริการ หรือ

พนักงานแผนกนั้นๆจะตองบันทึกคาใชจายลงในระบบทันที 

การแจงออกจากท่ีพักลวงหนา (Express Check Out) 

การแจงออกจากท่ีพักของแขกมักเกิดข้ึนในชวงเวลาเดียวกัน ทําใหเปนชวงเวลาเรงรีบ

ของการทํางานสําหรับพนักงานตอนรับ และอาจกอใหเกิดความลาชาในการใหบริการข้ึนได 

เพ่ือปองกันและหลีกเลี่ยงความไมพอใจของแขกท่ีอาจเกิดข้ึน โรงแรมอาจจัดบริการแจงออก

จากหองพักลวงหนา เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแขกทําการแจงออกจากท่ีพักโดยไม

ตองเขาแถวรอท่ีเคานเตอร  
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การแจงออกจากท่ีพักเรงดวน มีวิธีดังนี้ พนักงานเตรียมแบบฟอรมในการเช็คเอาทและ

หนังสือยืนยอมใหโรงแรมตัดคาใชจายของแขกจากบัตรเครดิตหลังจากท่ีแขกเช็คเอาทไปแลว

สงใหแขกในหองพักแลวใหแขกลงลายมือชื่อในแบบฟอรมนั้น พรอมสําเนาบัตรเครดิต 

ในชวงเชาของวันท่ีกําหนดออกจากหองพัก พนักงานตอนรับจะจัดสําเนาบัญชีคาใชจาย

ตางๆ ของแขก และสรุปรวมยอดเพ่ือสงใหแขกตรวจสอบความถูกตองในหองพัก แขกสามารถ

ออกจากหองพักตามเวลาท่ีสะดวกโดยไมตองติดตอกับพนักงานอีกแตอยางใด ภายหลังจาก

แขกออกจากท่ีพัก พนักงานจะกรอกแบบฟอรมลงเอกสารท่ีแขกทําสําเนาบัตรเครดิตไวให  

เอกสารและสําเนาท่ีมีรายมือชื่อของแขกจะถูกจัดสงไปยังบริษัทบัตรเครดิตเพ่ือเรียกเก็บ

คาบริการตามยอดคาใชจายนั้น 

การสรางความประทับใจครั้งสุดทาย 

1. บัญชีคาใชจายของแขกจะตองถูกจัดเตรียมไวลวงหนาและมีความถูกตอง 

2. พนักงานสวนหนาจะไดรับการฝกอบรมท่ีดีในทักษะดานสังคมและข้ันตอนการปฏิบัติ 

3. หากแขกตองการตําหนิโรงแรมในเรื่องใดๆ พนักงานจะตองตั้งใจฟงความดวยอดทน 

4. กลาวขอบคุณดวยความจริงใจกอนแขกเดินจากไป 

 หลังจากพนักงานรับเช็คเอาทแขกเสร็จเรียบรอยแลว เม่ือมีเวลาระหวางทํางานหรือหลังปด

รอบงานแตละวัน พนักงานท่ีรับเช็คเอาทแขกจะตองบันทึกขอมูลแขกลงในระบบ Guest History 

Record  ในกรณีท่ีแขกเพ่ิงมาพักเปนครั้งแรก หรือ ปรับปรุงขอมูลแขกท่ีเคยมาพักและมีประวัติการ

เขาพักแลวใหเปนขอมูลปจจุบันลาสุด เพ่ือเปนขอมูลเพ่ือเรียกดูในกรณีท่ีแขกมาเขาพักในครั้งตอไป 

การเก็บบันทึกขอมูลแขก (Guest History Record) 

บันทึกประวัติการเขาพักของแขกเปนขอมูลท่ีมีคามากเม่ือโรงแรมตองการเรียกรูประวัติในการ

เขาพัก ลักษณะนิสัย และกิจวัตรความชอบของแขก ดังนั้นเม่ือแขกมาเขาพักแตละครั้งพนักงาน

จะตองเรียกขอมูลข้ึนมาเปลี่ยนแปลงตามขอมูลปจจุบันของแขกทุกครั้งเพ่ือใหขอมูลท่ีมีเปนปจจุบัน
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เสมอ เพ่ือโรงแรมจะไดมีขอมูลในการเตรียมการใหการตอนรับแขกในการเขาพักครั้งตอไป เพ่ือให

แขกมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

การเก็บบันทึกประวัติการเขาพักของแขกสามารถเก็บได 2 วิธี คือ  

1. การเก็บเปนประดาษ โรงแรมท่ีไมไดใชโปรแกรมสําเร็จรูปพนักงานจะบันทึกประวัติการเขา

พักของแขกไวในรปูของแบบฟอรมกระดาษ ภายหลังจากท่ีแขกออกจากท่ีพักแลว โดยเรียง

แบบฟอรมตามลําดับตามตัวอักษร ชื่อ-นามสกุลของแขก 

2. การเก็บในระบบคอมพิวเตอร โรงแรมท่ีใชโปรแกรมสําเร็จรูปพนักงานจะบันทึกประวัติการ

เขาพักของแขกโดยตรงในระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงพนักงานจะสามารถเรียกขอมูลข้ึนมาดูได

หลายแบบ ไมวาจะเปนการเรียกดูขอมูลจากวัน เดือน ป ท่ีเขาพัก วัน เดือน ป ท่ีออกจากท่ี

พัก หรือเรียกตามชื่อตน หรือเรียกจากนามสกุลแขกก็ได 
 

การบันทึกประวัติการเขาพักของแขกทางคอมพิวเตอรจะสามารถทําได 3 แบบ คือ 

1. บันทึกกอนแขกเขาพัก สวนใหญจะเปนพนักงานสํารองหองพักเปนผูบันทึก ในขณะท่ีแขก

กําลังทําการสํารองหองพักกับแผนกสํารองหองพัก พนักงานจะสามารถเรียกขอมูลแขกท่ี

เคยเขามาพักท่ีโรงแรมแลวข้ึนมาดู กอนทําการสํารองหองพักใหมในครั้งนี้ หรือสามารถ

แมกระท่ังคัดลอกขอมูลเกาของแขกแลวเปลี่ยนแปลงใหเปนปจจุบันก็ได หลังจากพนักงาน

รับสํารองหองพักเรียบรอยแลวกดบันทึก ระบบจะบันทึกขอมูลแขกลงในระบบประวัติการ

เขาพักของแขกโดยอัตโนมัติ เชนเดียวกับในกรณีท่ีเปนการสํารองหองพักครั้งแรกของแขก 

เม่ือพนักงานกดบันทึกของมูลการสํารองหองพักของแขกเรียบรอยแลว ขอมูลท่ีถูกบันทึก

นั้นๆ จะถูกนําไปเก็บในประวัติการเขาพักของแขกโดยอัตโนมัติ 

2. บันทึกขณะท่ีแขกกําลังเขาพัก พนักงานทุกแผนกท่ีแขกเขาไปใชบริการและทุกครั้งท่ี

พนักงานบันทึก แกไขขอมูลท่ีเก่ียวของกับแขกในระบบคอมพิวเตอร ขอมูลนั้นๆ จะถูก

บันทึกและปรากฏในประวัติการเขาพักของแขกอัตโนมัติ ขอมูลในสวนนี้ เชน แขกขอหมอน
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เพ่ิมจากแผนกแมบาน เม่ือแมบานบันทึกขอมูลนั้นๆ ลงในระบบ ขอมูลจะถูกบันทึกไว

อัตโนมัติ หรือกรณีท่ีแขกไปใชบริการหองอาหาร เมนูท่ีแขกสั่ง คาใชจายของม้ืออาหาร 

รวมไปถึงการแพอาหารของแขกก็จะถูกบันทึกอัตโนมัติทันทีเม่ือพนักงานหองอาหารบันทึก

ขอมูลลงในระบบ  

3. บันทึกหลังจากแขกเช็คเอาทแลว พนักงานท่ีบันทึกขอมูลแขกมักเปนพนักงานตอนรับสวน

หนาท่ีเปนคนรับเช็คเอาทแขก ซ่ึงมักจะทําการบันทึกขอมูลภายหลังจากท่ีแขกออกจากท่ี

พักเรียบรอยแลว และควรจะเปนการบันทึกภายในวันเดียวกันกับท่ีแขกออกจากท่ีพัก 

ขอมูลท่ีมักปรากฏในแบบฟอรมประวัติการเขาพักของแขกไมวาจะเปนแบบกระดาษหรือระบบ

คอมพิวเตอร คือ 

1. ชื่อ สกุล วัน เดือน ปเกิด สัญชาติ  

2. วันเขาพัก เวลาเขาพัก วันออกจากท่ีพัก เวลาออกจากท่ีพัก 

3. หมายเลขหองพัก จํานวนคืนท่ีเขาพัก 

4. ความตองการพิเศษ บริการพิเศษ เชน บริการรับสงสนามบิน บรกิารโทรปลกุ 

5. สวนตางๆ ของโรงแรมท่ีแขกไปใชบริการ รายการท่ีแขกเขาไปใช รวมไปถึงเวลาท่ีเขาไปใช 

เวลาท่ีใชบริการเสร็จ คาใชจายตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 

6. คําตําหนิ ติชมท่ีแขกแจง วิธีการแกไขปญหาท่ีพนักงานปฏิบัติ เปนตน 
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ภาพท่ี 7.6 ตัวอยางขอมูลประวัติในการเขาพักของแขก แบบท่ี 1 

ท่ีมา  www.lodgit-hotel-software.com/guest-management.html 

 

 

ภาพท่ี 7.7 ตัวอยางขอมูลประวัติในการเขาพักของแขก แบบท่ี 2 

ท่ีมา www.prologicfirst.com/hotelsoftware/wish-express.html 
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ประโยคภาษาอังกฤษสําหรับการใหบริการแขกในขณะท่ีแขกพักอยูกับโรงแรม มีดังนี้ 

- Bell man. แปลวา พนักงานยกกระเปาครับ (ในกรณีพนักงานยกกระเปาจะนําสิ่งของ 

ขอความหรือสิ่งอ่ืนใดไปใหแขกท่ีหองหรือจะขอเขาหองแขกในทุกกรณีจะตองเคาะประตู 3 

ครั้ง แลวพูดคํานี้) 

- Excuse me, sir/miss. This is your  ของท่ีถือไปใหแขก แปลวา ขอโทษนะครับ นี้คือ

ของท่ีคุณตองการคะ(ในกรณีแขกตองการสิ่งของแลวถือเขาไปใหท่ีหองพักแขก) 

- Your welcome/ It’s my pleasure. แปลวา ไมเปนไรครับ (ในกรณีแขกพูดขอบคุณ) 

- Is there anything else I can do for you? แปลวา มีอะไรใหผม ทําเพ่ือคุณอีกหรือไม 

(กรณีจะจบบนสนทนากับแขก) 

- Have a nice stay, sir/miss. แปลวา ขอใหคุณพักอยางมีความสุข (ในกรณีจบบทสนทนา

แลวจะเดินออกมาจากหองแขก) 

- Yes, sir/miss. I am glad to do so. แปลวา ไดคะ/ครับ ดิฉัน/ผม ยินดีทําใหคะ/ครับ 

(กรณีแขกรองขอใหชวยเหลือ) 

- Just a moment, sir/miss. I will check it for you. แปลวา รอสักครูนะคะ/นะครับ 

ดิฉัน/กระผม จะไปตรวจสอบดูให (ในกรณีแขกใหไปตรวจสอบบางอยางให) 

- Yes, sir/miss. Right this way. I will take you. Please follow me. แปลวา ไดคะ/

ครับ ทางนี้ ดิฉัน/ผม จะพาคุณไปเอง กรุณาเดินตามมา (กรณีแขกถามทางหรือพาแขกไปท่ี

ใดท่ีหนึ่ง) 

- There is a message, sir/miss. แปลวา มีขอความถึงคุณคะ (กรณีมีคนฝากขอความไวให

แขก) 

- Just a moment, sir/miss. I will arrange that for you. แปลวา รอสักครูเดี๋ยวดิฉันจะ

จัดการให (ในกรณีแขกขอรองใหทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดให เชน โทรเรียกแท็กซ่ี หรือ ขอ 

หนังสือพิมพบนหองพัก) 
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ประโยคภาษาอังกฤษสําหรับการเช็คเอาท มีดังนี้ 

- Just a minute please. I will send bell man there right now. แปลวา รอสักครู

เด๋ียวจะสงพนักงานยกกระเปาไปท่ีนั่นเด๋ียวนี้ (ในกรณีแขกโทรลงมาขอใหพนักงานข้ึนไป

ชวยยกกระเปา) 

- Bell man. แปลวา พนักงานยกกระเปาครับ (ในกรณีพนักงานยกกระเปาจะเขาไปชวยยก

กระเปาแขกลงมาเช็คเอาท) 

- Good afternoon, sir/miss. Checking out? แปลวา สวัสดีตอนบายคะ เช็คเอาทใชไหม

คะ (ในกรณีแขกถือกระเปามาท่ีเคานเตอร) 

- What’s your room number? แปลวา หองพักคุณหมายเลขอะไรคะ 

- Can you wait just a minute? I will ask housekeeping to check the room? 

แปลวา กรุณารอสักครู ดิฉันจะใหแมบานไปเช็คหองพักคะ 

- Can I have your key card? แปลวา ขอกุญแจคืนดวยคะ (ในกรณีแขกยังไมไดยื่นกุญแจ

คืนให) 

- Did you have anything from the minibar? แปลวา คุณไดรับประทานอะไรในมินิบาร

ไหมคะ (ในกรณีแขกรอนานแลวแมบานไมแจงผลการเช็คหองกลับมาใหพนักงานถามแขก

โดยตรง) 

- Ok, everything is alright. Thank you for staying with us, sir/miss. แปลวา ทุก

อยางเรียบดี ขอบคุณท่ีพักกับเรานะคะ 

- Do you want me to call a taxi for you? แปลวา คุณตองการใหผม/ดิฉันโทรเรียก

แท็กซ่ีใหไหมครับ/คะ (กรณีแขกเช็คเอาทเสร็จแลว) 

- Your welcome/ It’s my pleasure. แปลวา ไมเปนไรครับ (ในกรณีแขกพูดขอบคุณ) 

- Just a moment, sir/miss. I will arrange that for you. แปลวา รอสักครูเดี่ยวดิฉันจะ

จัดการให (ในกรณีแขกขอรองใหโทรเรียกแท็กซ่ีหรือรถรับสงให) 
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- Just a moment, sir/miss. I will check it for you. แปลวา รอสักครูนะคะ/นะครับ 

ดิฉัน/กระผม จะไปตรวจสอบดูให (ในกรณีแขกใหไปดูวารถแท็กซ่ีมาหรือยัง) 

- Have a nice day and hope to see you again sir/miss. แปลวา ขอใหคุณมีวันท่ีดี

และหวังวาจะไดพบคุณอีกในโอกาสตอไป (ในกรณีจบบทสนทนาแลว) 
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สรุป 

 การใหบริการขณะแขกพักอยูกับโรงแรมมีหลายอยาง ดังนี้ บริการของใชเพ่ิมเติม บริการซัก

รีดเสื้อผา บริการอาหาร บริการไปรษณียและขาวสาร บริการโทรศัพทและฝากขอความ บริการใน

หองโถง เชน การรับฝากกุญแจ บริการรถรับสง บริการแลกเปลี่ยนเงินตราและรับฝากของมีคาและ

บริการรักษาความปลอดภัย สวนการเช็คเอาทแขก ทําไดหลายวิธีคือ เช็คเอาทแขกออกจากท่ีพักตาม

กําหนด เช็คเอาทแขกออกจากท่ีพักชากวากําหนด และการเช็คเอาทออกจากท่ีพักลวงหนา และ

สุดทายของบทนี้คือ การบันทึกขอมูลการเขาพักของแขกในระบบท่ีพนักงานจะตองทําทันทีหลังจาก

แขกเช็คเอาท 
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แบบฝกหัดทายบทท่ี 7 

1. ใหเขียนเปรียบเทียบขอดี ขอเสียระหวางการมีตูนิรภัยในหองพักแขกแตละหอง กับการให

แขกมาฝากของมีคาท่ีเคานเตอรพนักงานตอนรับ 

2. ใหนักศึกษาจับคู แลวสรางบทสนทนาระหวางพนักงานตอนรับกับแขกท่ีเดินเขามาเพ่ือ

ตองการฝากขอความใหแขกอีกคนหนึ่งท่ีพักอยูในโรงแรม  

3. ใหแสดงบทบาทสมมติตามบทสนทนาในขอ 2 หนาชั้นเรียนทีละคู 

4. ใหนักศึกษาคนควาผานเว็บไซตตางๆ ถึงสกุลเงินท่ีโรงแรมหรือธนาคารจะยอมรบัแลกจาก

แขกตางชาติ แลวอภิปรายในชั้นเรียน 

5. ใหนักศึกษาจับคูสรางบทสนทนาภาษาไทยระหวางพนักงานตอนรับกับแขกท่ีตองการ

เช็คเอาท วาควรมีบทสนทนาอยางไร 

6. ใหแสดงบทบาทสมมติตามบทสนทนาในขอ 5 หนาชั้นเรียนทีละคู 

7. ใหเขียนอธิบายถึงความสําคัญของการเก็บขอมูลประวัติการเขาพักของแขกมาเปนขอๆ 
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บทท่ี 8 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการหองพักภายในโรงแรม 
 

 ในปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใชในโรงแรมไมวาจะเปนโปรแกรมสําเร็จรปู แอบ

พลิเคชั่น (Application) จากโทรศัพทท่ีใชแทนกุญแจหองพัก หรือระบบกุญแจหองพักท่ีสามารถ

สแกนคียการดได อยางไรก็ตามหลายโรงแรมยังใชระบบมือในการทํางาน ในขณะท่ีอีกหลายๆ 

โรงแรมใชระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงแตละระบบมีขอดีขอเสีย ดังนี้ 

ระบบการทํางานดวยมือ  

ขอดี 

1. ตนทุนถูกกวา 

2. ไมพ่ึงพาคอมพิวเตอรมากเกินไปหากระบบมีปญหาหรือไฟฟาดับก็ยังสามารถทํางานได 

ขอเสีย 

1. พนักงานตองเตรียมขอมูลท่ีเปนเอกสารเพ่ือใหขอมูลท่ีถูกตองแกแขก 

2. ความแมนยําของขอมูลตางๆ อาจผิดพลาดได 

3. ใชเวลาในการทํางานมากข้ึน 

4. การคนหาขอมูลใชเวลามากโดยเฉพาะหากเก็บไมเปนระบบ 

5. การแจงเปลี่ยนแปลงตางๆ ระหวางแผนกตองใชเวลามากและอาจไมท่ัวถึง 

6. เปลืองกระดาษ 
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ระบบการทํางานดวยคอมพิวเตอร  

ขอดี 

1. ขอมูลเท่ียงตรง เชื่อถือได 

2. สามารถเก็บขอมูลแขกไดแบบทันทีทันใด 

3. สามารถเรียกดูรายงานไดหลายแบบ 

4. ประหยัดเวลาในการทํางานไดหลายอยาง 

ขอเสีย 

1. คอมพิวเตอรมีราคาแพง 

2. ตองมีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีอยูเสมอ 

3. ทํางานไมไดหากไฟดับหรือระบบคอมพิวเตอรมีปญหา 

4. พนักงานตองไดรับการฝกอบรมอยางเขมขนกอนท่ีจะสามารถใชคอมพิวเตอรไดอยาง

ชํานาญ 

นอกจากคอมพิวเตอรจะมีประโยชนสําหรับงานโรงแรมแลว โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในธุรกิจ

โรงแรมยังสามารถบริหารจัดการขอมูลไดดังตอไปนี้ การจัดการทรัพยสิน การทําบัญชี การควบคุม

การใชงานอินเตอรเน็ท ระบบการสํารองหองพัก ระบบการเช็คอิน ระบบการคิดคาใชจาย การคุม

สต็อกและการจัดการระบบรายไดท้ังหมดของโรงแรมไดดวย 

ขอดีของการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในโรงแรม  

1. ทําใหกระบวนการในการทํางานไมวาจะเปนการรับสํารองหองพัก การคิดคาใชจายรวดเร็ว 

สะดวกมากข้ึน 

2. ขอมูลท่ีไดมีการบันทึกเขาไปในระบบ ทุกแผนกท่ีเก่ียวของสามารถเรียกดูไดทันที ทําใหการ

สื่อสารระหวางแผนกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

3. ประหยัดคาใชจาย เนื่องจากใหการดาษในการทํางานนอยลง 
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4. การทํางานของพนักงานถูกตองแมนยํามากข้ึน เนื่องจากขอมูลตางๆ ท่ีสําคัญ ไดถูกบันทึก

ไวในระบบเรียบรอยแลว พนักงานทําเพียงเรียกขอมูลข้ึนมาเพ่ือตรวจสอบเทานั้น 

5. ตรวจสอบการทํางานของพนักงานแตละคนไดอยางชัดเจน เนื่องจากพนักงานแตละคนจะ

ไดรับพาสเวิรดท่ีจะมีรหัสสวนตัวอยู ดังนั้นหัวหนางาน หรือแผนกทรัพยากรมนุษย สามารถ

เรียกขอมูลของพนักงานแตละคนข้ึนมาดูได วาใคร ทําอะไร ท่ีไหน อยางไร เม่ือใด 

6. สามารถเรียกดูรายงาน การทํางาน รายได คาใชจาย ท้ังหมดไดท้ังเปนรายวัน รายสัปดาห 

รายเดือนและรายป ตามท่ีโรงแรมไดต้ังระบบไว โดยตัวรายงานท่ีจําเปนมากในการทํางาน

ของแผนกสํารองหองพักและแผนกตอนรับ คือ รายงานการรับสํารองหองพักในแตละวัน 

รายงานแขกท่ีจะเขาเช็คอิน เช็คเอาทในแตละวัน รายงานการรับ-จายเงินของพนักงาน

ตอนรับแตละคน รายงานรายไดของแผนกตอนรบัเปนรายวันและรายเดือน 

 

โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีโรงแรมใชมี 2 ระบบ คือ PMS และ POS 

PMS (Property Management System) เปนโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในสวนท่ี

เก่ียวของกับขอมูล รายงาน บันทึกตางๆ ของโรงแรมเปนหลัก แผนกของโรงแรมท่ีใช

โปรแกรมนี้ เชน แผนกบริหารทรัพยากรมนุษย แผนกแมบาน แผนกขายและการตลาด 

แผนกใหบริการสวนหนาสําหรับการรับสํารองหองพัก การเช็คอินและการเช็คเอาท  

PMS มีวิธีการทํางาน คือ เม่ือพนักงานในแตละแผนกไดบันทึกขอมูลใดๆ หรือ 

ขอมูลใดใดในระบบมีการเคลื่อนไหว โปรแกรมสําเร็จรูปจะสงขอมูลท้ังหมดไปท่ีสวนกลาง

ความจําของคอมพิวเตอรหลัก ประมวลผล แลวบันทึก พนักงานทุกแผนกของโรงแรมท่ีใช

ระบบนี้ จะสามารถเรียกขอมูลข้ึนมาดูไดตามความตองการ  

ตัวอยางการใชงาน PMS เชน เม่ือแผนกแมบานทําความสะอาดหองพักเรียบรอย 

แมบานเปลี่ยนสถานะหองในระบบใหเปนหองวางท่ีสะอาดแลว ขอมูลก็จะถูกบันทึกเขา

ไปในระบบ เม่ือพนักงานตอนรับจะขายหองพัก หากเขาไปดูขอมูลหองพักในระบบก็จะ
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มองเห็นหองวางทุกหองท่ีแมบานทําความสะอาดแลวและนําไปขายใหแขกไดโดยไมตอง

โทรศัพทไปสอบถามอีก เปนตน 

หรือการทํางานของแผนกตอนรับ เม่ือพนักงานรับเงินคาหองพักจากแขก แลว

พิมพเขาไปในระบบ จํานวนเงินนั้นจะเขาไปบันทึกอยูในขอมูลการทํางานของพนักงานคน

นั้น แลวบันทึกไปในระบบคอมพิวเตอรสวนกลาง เม่ือพนักงานปดรอบการทํางานในแต

ละวัน แผนกบัญชีจะสามารถเรียกขอมูลของพนักงานตอนรับแตละคน เพ่ือตรวจสอบได

วา พนักงานแตละคน ไดรับเงินจากแขกเปนจํานวนเทาใด จากแขกก่ีหอง เม่ือประมวลผล

แลว รายไดท่ีโรงแรมไดรับคาหองพักแขกจากแผนกตอนรับในแตละวันเปนจํานวนเทาใด 

เปนตน 

1. POS Point of sale system เปนโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีนิยมใชในสวนท่ีเก่ียวของกับ

คาใชจาย สินคาคงคลัง การคํานวณตัวเลขตางๆ ท่ีเก่ียวของกับรายรับ และรายจายของ

โรงแรม แผนกของโรงแรมท่ีใชโปรแกรมนี้ เชน บัญชี รานอาหาร ภัตตาคาร เปนตน 

POS มีวิธีการทํางาน คือ เม่ือพนักงานรับสินคา หรือวัตถุดิบใดเขามาในโรงแรม 

แลวบันทึกลงในระบบ ขอมูลนี้จะถูกเก็บไวเปนขอมูลหลัก เม่ือมีการเบิกสินคาหรือ 

วัตถุดิบนั้นออกไปใช ระบบก็จะตัดสต็อกของสินคา วัตถุดิบนั้นๆ ออกไป  

 ท้ังนี้พนักงานในแตละแผนกท่ีจะสามารถเรียกขอมูลข้ึนมาดูไดนั้น จะข้ึนอยูกับการตัดสินใจ

ของผูบริหารโรงแรมดวยวา จะใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถเขาดูขอมูลไดถึงระดับใด ซ่ึงจะ

กําหนดไดโดยการใชรหัสผานของพนักงานแตละคน 

โปรแกรมสาํเร็จรูปในโรงแรม 

 โดยปกติโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในโรงแรมจะเปนระบบ PMS ซ่ึงแตละโรงแรมก็จะเลือก

โปรแกรมสําเร็จรูปไดจากหลายบริษัท ซ่ึงมีหนาตาตางกัน แตการใชงานใกลเคียงกัน โปรแกรม

สําเร็จรูปท่ีใชกันในโรงแรมขนาดใหญในปจจุบัน เชน Fidelio Opera Epitome และ Comanche  
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การใชงานโปรแกรมสําเร็จรูป 

 โปรแกรมสําเร็จรูปสวนใหญประกอบไปดวย ขอมูลแขก ขอมูลโรงแรม ขอมูลหองพัก สถานะ

หองพักในโรงแรมท้ังหมด โปรแกรมสํารองหองพัก โปรแกรมการเช็คอิน เช็คเอาท โปรแกรมคิด

คาใชจาย โปรแกรมการทํางานแผนกแมบาน ซ่ึงมีตัวอยางหนาจอ ดานลางนี้ 

หนาจอหลัก เปนหนาจอแรกท่ีจะเจอหลังจากเขามาในระบบแลว 
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Profile เปนหนาจอท่ีใชเรียกดูขอมูลแขก ขอมูลบริษัท หรือเอเยนตทัวรท่ีมีสัญญากับโรงแรม 

 

Reservation เปนหนาจอสําหรับการสํารองหองพัก และกําหนดหมายเลขหองพัก 
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Front desk เปนหนาจอสําหรับรับเช็คอินแขก เปลี่ยนแปลงขอมูลแขกหลังเช็คอินแลว 

 

Billing เปนหนาจอสําหรับเรียกดูคาใชจายแขก รวมถึงใชสําหรับการเช็คเอาทหองพักดวย 
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House keeping เปนหนาจอสําหรับการทํางานของแผนกแมบาน เชน การเปลี่ยนสถานะหองพัก 

 

Inquiry เปนหนาจอเรียกดูขอมูลแขกหรือขอมูลท่ีมีอยูในระบบ 
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Hotel Status เปนหนาจอใชดูสถานะหองพักในปจจุบัน พรอมดูรายงานในอนาคตะ 

 

Configuration เปนหนาจอสําหรับเรียกดูโครงสรางโรงแรม และเปนเครื่องมือในการตั้งระบบตาง ๆ 
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การใชโปรแกรมสาํเรจ็รปูในแผนกแมบาน 

 ตามท่ีไดกลาวมาแลวขางตนวาโรงแรมกวา 80 เปอรเซ็นตในปจจุบัน ใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ในการทํางานนี่คือ หนึ่งตัวอยางของการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในแผนกแมบาน 

 แมบานท่ีจะมีรหัสเขาใชโปรแกรมสําเร็จรูปนี้ได ปกติจะมีพนักงานสํานักงานแมบาน หัวหนา

แมบานบนฟลอร ผูชวยหัวหนาแผนกแมบาน และหัวหนาแผนกแมบานซ่ึงหัวหนาแผนกแมบานนี้จะมี

รหัสในการเขาดูรายละเอียดทุกอยางในแผนก 

 ผูท่ีมีรหัสการเขาใชตองกรอก User name และ Password ลงในหนาโปรแกรมกอนการเขา

ใช ซ่ึงรหัสนี้จะเปนความลับของแตละบุคคล เนื่องจากหากมีบุคคลอ่ืนทราบแลวนําไปใช ผูท่ีเปน

เจาของรหัสจะตองเปนผูรับผิดชอบ โดยปกติการกรอกทุกอยางในโปรแกรมสําเร็จรูปมักจะเปน

ภาษาอังกฤษ  

 

หลังจากพิมพ User name และ Password แลวหนาจอจะข้ึนภาษาใหเลือก รวมถึงรอบการ

ทํางาน รอบการทํางานนั้นหนาจอก็มักจะข้ึนตามเวลาในขณะท่ีเปด เชน ถาผูพนักงานเขาใช เวลา 
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10.00 น. ตอนเชา Shift หรือรอบการทํางานจะข้ึนเปน Mor. (Morning) แตหากเปน 14.00 น. 

Shift ก็จะข้ึนใหเปน Aft. (Afternoon) โดยอัตโนมัติ 

 

หลังกรอกขอมูลครบแลวก็คลิ๊ก Ok ก็จะสามารถเขาใชโปรแกรมไดทันทีตามหนาจอดานลาง 
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 หนาจอท่ีเก่ียวของกับงานแมบาน คือ ในสวนของ House keeping ซ่ึงรายละเอียดการใช

งานท่ีจะไดใชบอยคือ สถานะหองพัก (HK Status) และหองพักท่ีชํารุด (Out of order) 

 

การเรียกดูสถานะหองพักคลิ๊กไปท่ี HK Status จะปรากฏหนาจอตามดานลาง 
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การเช็คสถานะหองพักวามีหองพักใด ท่ีแขกเช็คเอาทไปแลว รอการทําความสะอาด หรือ

สถานะหองใดท่ีแมบานทําความสะอาดหองพักเรียบรอยแลวพรอมขายก็จะสามารถดูไดจากหนาจอนี้

ทุกหอง สัญลักษณจะข้ึนแตกตางกันไปแตละโปรแกรม แตจะมีคําอธิบายชี้แจงไวในหนาจอดวยเสมอ 

ทําใหผูดูเขาใจไดงาย 

 ในกรณีท่ีหัวหนาแมบานบนฟลอรข้ึนไปตรวจการทําความสะอาดหองพักของแมบานทําความ

สะอาดหองพักแลวพบวาหองสะอาดเรียบรอยผานมาตรฐานของโรงแรม หัวหนาแมบานบนฟลอรจะ

เขามาท่ีหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือเปลี่ยนสถานะหองพักท่ีสกปรกอยูในระบบ ใหกลายเปนหองพัก

สะอาด เพ่ือใหแผนกตอนรับนําหองไปขายไดตอไป  

 ในการเปลี่ยนสถานหองจาก สกปรก (Dirty) เปน สะอาด (Clean) นี้จะเปลี่ยนไดทีละหอง 

และหนาจอจะถามเพ่ือความม่ันในอีกครั้งวาจะเปลี่ยนสถานะหองจริงหรือไม เพ่ือใหโอกาสผูเปลี่ยน

สถานะตรวจสอบหมายเลขหองพักใหถูกตองอีกครั้ง เนื่องจากหากเปลี่ยนสถานะในระบบจากสกปรก

เปนสะอาดแลว พนักงานตอนรับก็จะมองเห็นหองในระบบเปนหองสะอาดแลวนําหองไปขายใหแขก 

 ตัวอยาง เชน แมบานทําความสะอาดหอง 1011 เรียบรอยแลว หัวหนาแมบานบนฟลอรไป

ตรวจแลวก็มาเปลี่ยนสถานะหองในระบบแตหัวหนาแมบานจําหองผิด หรือ คลิ๊กหองในระบบผิดเปน 

1012 ซ่ึงจริงๆ แลวหอง 1012 เปนหองสกปรกท่ีแขกเพ่ิงเช็คเอาทออกไปและแมบานยังไมไดทําความ

สะอาด หอง 1011 ในระบบก็จะยังเปนหองสกปรก สวน 1012 ในระบบจะเปนหองสะอาด เม่ือ

แผนกตอนรับเห็นหอง 1012 สะอาดในระบบก็จะนําหองไปขายทันที เม่ือแขกข้ึนไปบนหอง 1012 ก็

จะเกิดปญหาทันทีเพราะหองยังสกปรกอยู ในขณะท่ีหอง 1011 ท่ีจริงๆ สะอาดพรอมขายแลวก็จะ

เสียโอกาสในการนําหองไปขาย 

 ดังนั้นขณะเปลี่ยนสถานะหองพักในระบบ หัวหนาแมบานบนฟลอรจะตองทําดวยความ

ละเอียดรอบคอบ และหลังจากเปลี่ยนเรียบรอยแลวก็ควรตรวจเช็คความถูกตองอีกครั้ง 
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ขอความท่ีระบบแจงใหยืนยันการเปลี่ยนสถานะหองพัก 

 

หลังจากเปลี่ยนสถานะหองในระบบเรียบรอยแลวสัญลักษณหองจากหองสกปรกก็จะ

เปลี่ยนเปนหองสะอาดในทันที บางโปรแกรมจะไมไดใชสัญลักษณ แตจะใชเปนสีท่ีมีความแตกตางกัน

แทน ในหนาจะสถานะแมบานนี้พนักงานตอนรับก็จะมองเห็นหนาจอเดียวกัน  

หนาจอแผนกแมบาน Housekeeping Room Status 
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หนาจอพนักงานตอนรบั Guest Walk in Booking 

 

 ภายหลังจากการเปลี่ยนสถานะหองพักในระบบแลว หวัหนาแผนกแมบานสามารถตรวจสอบ

การทํางานของหัวหนาแมบานบนฟลอรไดโดยการเรียกดูขอมูลการเปลี่ยนสถานหองพักไดเปนราย

หอง วาเปลี่ยนเม่ือใด ถูกตองหรือไมอยางไร และโดยใคร 

 อีกหนึ่งสถานะหองพักท่ีเก่ียวของกับแมบานโดยตรง คือ หองพักชํารุด โดยปกติหากหองพัก

ในโรงแรมชํารุด ไมสามารถนําไปขายใหแขกไดไมวาจะดวยสาเหตุใดก็ตาม ผูท่ีจะล็อกและปลดสถานะ

หองชํารุดได คือ หัวหนาแผนกแมบานเพียงคนเดียวเทานั้น ซ่ึงข้ันตอนการล็อกและปลดล็อกหอง

ชํารุด คือ 

1. ผูท่ีพบวาหองชํารุด ไมวาจะอยูท่ีแผนกใดจะตองแจงหัวหนางานตัวเองกอน เพ่ือไป

ตรวจสอบหองกอน 

2. หลังจากตรวจสอบแลว หัวหนาแผนกนั้นๆ จะแจงไปท่ีแผนกแมบานทันที 

3. แผนกแมบานจะแจงหัวหนาแผนกแมบานตามลําดับข้ัน 
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4. หัวหนาแผนกแมบานจะไปตรวจสอบหองพักนั้นๆ แลวตัดสินใจอีกครั้งวาจะใหเปนหอง

ชํารุดหรือไม 

5. หากตัดสินใจใหเปนหองชํารุด หัวหนาแผนกแมบานจะล็อกหองพักนั้นในระบบใหเปน

หองชํารุดทันที 

6. หัวหนาแผนกแมบานทํารายงานแจงผูบริหารและแผนกท่ีเก่ียวของ ซ่ึงในรายงานนั้น

จะตองระบุ สาเหตุ(ถาทราบ) สถานการณหองในปจจุบัน ระยะเวลาโดยประมาณท่ี

จะตองปดใชหอง และสรุปคาใชจายท่ีจะใชซอมแซมหองโดยประมาณ 

7. หลังจากซอมแซมหองพักนั้นใหอยูในสภาพดีท่ีพรอมจะขายใหแขกไดแลว หัวหนาแผนก

แมบานจะปลดล็อกหองในระบบจากหองชํารุด ใหเปนหองปกติขายไดทันที 

8. ทํารายงานแจงผูบริหาร แผนกท่ีเก่ียวของวาหองพักท่ีชํารุดสามารถนํามาขายไดแลว 

 

การเช็คหองชํารุดคลิ๊กไปท่ี Out of Order หากหนาจอแสดงตามดานลางแสดงวาหองพักในโรงแรม

ไมมีหองชํารุด 
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สรุป 

 ระบบคอมพิวเตอรท่ีใชในงานโรงแรมทําใหพนักงานในแผนกตางๆ ทํางานไดรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน แตในปจจุบันโรงแรมไมไดใชเพียงระบบคอมพิวเตอรในการทํางานเทานั้นแตได

นําโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีมีความทันสมัย ใชงานไดหลากหลายกวาคอมพิวเตอรท่ัวไปเขามาใชรวมดวย

ตัวอยางชื่อโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีนิยมใชกันในปจจุบัน คือ Fidelio, Opera, Epitome และ 

Comanche  ในบทนี้ไดยกตัวอยางการใชโปรแกรมสําเร็จรูป Comanche ของแผนกแมบานในการ

ทํางาน ซ่ึงเห็นไดวาการเรียกดูขอมูล การติดตอประสานงานระหวางแผนกแมบานและแผนกตอนรับ

สวนหนาสามารถทําไดงายและมีประสิทธิภาพมาก 
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แบบฝกหัดทายบทท่ี 8 

 ใหนักศึกษาดูรูปภาพและชื่อตอไปนี้วา คืออะไร มีหนาท่ีอะไร มีวิธีการใชงานอยางไร เขียน

มาสั้นๆ พอเขาใจ 

1.  

                                                       ท่ีมา   

ท่ีมา http://www.checkraka.com/knowledge/credit-card-2-77/1656839/ 

2.  

 

 

ท่ีมา  www.pinterest.com/pin/550987335637081406/ 

 

3. PMS คืออะไร มีหนาท่ีอะไร 

4. POS คืออะไร มีหนาท่ีอะไร 

5. Fidelio/Opera/Epitome/Comanche คืออะไร มีหนาท่ีอะไร 

6. ใหนักศึกษาใชโปรแกรมสําเร็จรูปในหองปฏิบัติการ เพ่ือทดลองใชงานในหนาจอหลักและ

สวนของแผนกแมบาน เรื่องการเรียกดูสถานะหองพักและการเปลี่ยนสถานะหองพักอยาง

งาย 
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บทท่ี 9 

โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในแผนกตอนรับสวนหนา 

 

 ตามท่ีไดกลาวไปแลวในบทท่ี 8 วาโรงแรมในปจจุบันไดนําโปรแกรมสําเร็จรูปเขามาใชอยาง

แพรหลายและไดยกตัวอยางการทํางานของแผนกแมบานกับโปรแกรมสําเร็จรูปเบื้องตน ดังนั้นในบท

นี้จะไดกลาวถึงการทํางานของแผนกตอนรับสวนหนากับโปรแกรมสําเร็จรูปในเรื่องของการ รับสํารอง

หองพัก การเช็คอิน การเช็คเอาท และการเก็บขอมูลแขก 

ในสวนการทํางานของแผนกสํารองหองพักท่ีจะตองใชโปรแกรมสําเร็จรูปมีสองสวน คือ 

ระบบจองสวนกลางภายในโรงแรมและระบบอินเตอรเน็ทภายนอกท่ีลูกคาสามารถสํารองหองพักผาน

เว็บไซตของโรงแรมไดโดยตรง 

วิธีการทํางาน คือ แขกจะเขาไปในเว็บไซตของโรงแรม แลวสามารถทําการสํารองหองพักได

เองโดยตรง โดยแขกสามารถเลือกวันเช็คอิน วันเช็คเอาท ประเภทของหอง ดูรายละเอียดราคา

หองพัก ไดเองพรอมชําระเงินคาหองพัก กอนท่ีจะพิมพใบยืนยันการสํารองหองพักแบบอัตโนมัติออก

ไดจากเว็บไซตไดทันทีหลังชําระเงินแลว  

เม่ือระบบไดรับการชําระเงินจากแขก เว็บไซตจะสงอีเมลเขามาท่ีระบบการสํารองหองพัก

ของแผนกสํารองหองพักโดยตรง แผนกสํารองหองพักก็จะปริ๊นเอกสารการจองซ่ึงจะมีรายละเอียด

คลายเอกสารยืนยันการสํารองหองพักท่ีเว็บไซตออกใหกับแขก แลวนําใบยืนยันนั้นมาพิมพขอมูลใสลง

ในเอกสารการสํารองหองพัก หรือพิมพใสโปรแกรมสําเร็จรูป แลวทําตามข้ันตอนการสํารองหองพัก

ตามปกติ โดยแนบเอกสารยืนยันการสํารองหองพักท่ีปริ๊นนั้นไวกับแบบฟอรมการสํารองหองพักดวย 

ในโปรแกรมสําเร็จรูปจะมีขอมูล คือ จํานวนหองพัก ชนิดของหองพัก ราคาหองพัก แผนผัง

โรมแรม ขอมูลท่ัวไปของโรงแรม และโปรแกรมนี้จะสามารถใชไดกับทุกการทํางานของแผนกสํารอง

หองพักและแผนกตอนรับ ไมวาจะเปน การดูหองวางเพ่ือรับสํารองหองพัก การจัดหองวาใหตรงกับ
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ความตองการของแขก การใสหมายเลขหองใหแขก การจัดกลุมหองพักสําหรับแขกท่ีมาพักหลายหอง 

การเช็คอิน การเปลี่ยนหอง การยายหอง การยกเลิกหอง พนักงานสารถดูขอมูลไดทันที วาหองท่ีขาย

ไปคือหองใด หรือหองวางท่ีขายไดคือหองใด เปนตน 

พนักงานท่ีใชโปรแกรมสําเร็จรูปสามารถเรียกดูรายงานภายในท่ีตองใชคือ รายแขกจะเช็คอิน 

เช็คเอาท ของแตละวันเรียงตามตัวอักษร สถานหองพักสะอาด หรือสกปรก ความตองการพิเศษ แขก

พิเศษแตละวัน อัตราการเขาพักแตละวัน แตละเดือน คาเฉลี่ยคาหองพักแตละวัน จํานวนหองพักท่ีมี

แขก รายชื่อแขกท่ีกําลังพักอยู หองชํารุด รายไดคาหองพัก คาอาหาร แตละวันของโรงแรม จํานวน

แขกท่ีไมไดสํารองหองพักเอาไวแตละวัน เปนตน 

การสํารองหองพัก 

 การเขาใชโปรแกรมสําเร็จรูปจะตองใช User name และ Password การเลือกภาษาและ

การเลือกรอบการทํางาน จะมีข้ันตอนเดียวกันกับแผนกแมบาน ตามหนาจอดานลาง 
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 แตหลังจากเขาไปภายในระบบแลว พนักงานรับสํารองหองพักจะใชแถบเครื่องมือ ขอมูล

ตางๆ หรือ Profile และการสํารองหองพักหรือ Reservation เปนสวนใหญ ซ่ึงหนาขอมูลตางๆ จะ

ประกอบไปดวย ขอมูลแขก ขอมูลบริษัท หรือเอเยนทัวรท่ีมาใชบริการกับโรงแรมเปนประจํา ราคา

หองพักแบบตางๆ ของโรงแรม สวนหนาการสํารองหองพัก จะประกอบไปดวย หนาจอการสํารอง

หองพัก เปนหลัก 

 

หนาจอหลัก 
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หนาจอ Profile 

 

 เม่ือพนักงานตองการเรียกขอมูลบริษัท เอเยนทัวร หรือบริษัทคูสัญญา หรือแขกข้ึนมากดูวา 

บริษัทนี้ หรือแขกชื่อนี้เคยสํารองหองพักไวกับโรงแรมแลวหรือยัง ก็จะเขาไปดูท่ีหนา Guest Profile 

โดยหาไดจาก ชื่อหรือนามสกุลแขกก็ได หากมีขอมูล ขอมูลแขกชื่อนั้นก็จะข้ึนมาใหท้ังหมด  ในสวน

ของบริษัทก็จะหาไดจากชื่อ Company หากในระบบไมมีขอมูลนั้นๆ อยูหนาจอก็จะวางเปลา 

 



 

 

 

221 RD 

ในกรณีท่ีพนักงานตองการเรียกขอมูลแขกข้ึนมาดู ก็สามารถพิมพชื่อแขกแลวคนหาไดทันที 

 

การคนหาขอมูลบริษัทท่ีมีระบบก็สามารททําไดเชนกัน  

 

หากไมใสชื่อบริษัท บริษัทท้ังหมดท่ีมีในระบบก็จะข้ึนมาใหดูท้ังหมด เรียงตามลําดับตัวอักษร 



 
222 RD 

 

หากทราบชื่อบริษัทท่ีตองการหา เม่ือพิมพชื่อลงไป ก็จะมีเฉพาะชื่อบริษัทนั้นๆ โชวข้ึนมา 

 



 

 

 

223 RD 

 แตหากพนักงานตองการทําการสํารองหองพักใหแขกก็จะตองเขาไปท่ีหนาจอ Reservation 

ท่ีแถบเครื่องมือ Booking แลวพิมพชื่อ แขกใสไดเลย เม่ือกด Search หรือ คนหา หนาจอก็จะบอก

กลับมาวา ไมมีแขกชื่อนี้ ตองการทําการจองใหมหรือไม แลวหนาจอก็จะเปลี่ยนใหทําการจองหองพัก

ใหมใหแขกไดทันที 

หนาจอการสํารองหองพัก 

 

 

 

 

 

 



 
224 RD 

หนาคนหาขอมูลการสาํรองหองพัก 

 

ถามีขอมูลโชวข้ึนมาหลังพิมพชื่อแขก ตองตรวจสอบวาชื่อนามสกุลตรงกันหรือไม หากไมตรงก็เขาไป

ทําการจองท่ี New booking หากแขกท่ีสํารองหองไวแลวตองการเปลี่ยนแปลงขอมูลพนักงาน

สามารถใชวิธีนี้ในการคนหาขอมูลการสํารองหองพักของแขกแลวแกไขไดเชนเดียวกัน 
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การทําการจองใหมเริ่มจากการพิมพชื่อแขกใสในระบบแลวกดคนหา หรือ Search หากไมมีขอมูล

ระบบจะใหยืนยันวาตองการเขาสูโปรแกรมการสํารองหองพักหรือไม หากคลิ๊ก Yes/ใช หนาจอจะ

ปรากฏตามดานลาง 
 

 

 

เม่ือข้ึนหนาจอใหมมาก็ใหใสขอมูลแขกใหครบเทาท่ีจะใสไดแลวกดบันทึก โดยปกติขอมูลการ

สํารองหองพักในระบบจะเหมือนกับขอมูลในใบรับสํารองหองพัก เนื่องจากเปนการทํางานรับสํารอง

หองพักเหมือนกันตางกันเพียงวิธีการทํา คือ ในใบรับสํารองหองพักพนักงานใชวิธีการเขียน และใน

ระบบพนักงานใชวิธีการพิมพแทน  



 
226 RD 

 

ใสขอมูลแขกไปเรื่อยจนครบตามข้ันตอนของระบบแลวกดบันทึกเปนระยะๆ 

 



 

 

 

227 RD 

สวนใหญขอมูลท่ีตองใสในระบบ คือ วันเช็คอิน เช็คเอาท ชื่อแขก ประเภทหองพัก จํานวนแขก 

จํานวนหองพัก หมายเลขติดตอกลับ  

 

รวมไปถึงคํารองขอพิเศษตางๆ ของแขกท่ีจะตองระบุใหชัดเจนเหมือนในใบสาํรองหองพัก เชน เตียง

เด็ก เตียงเสริม ไดรเปาผม เปนตน 

 



 
228 RD 

สวนใหญ โปรแกรมสําเร็จรูปจะมีชองบังคับ หมายถึง หากชองบังคับนั้นไมมีการใสขอมูล ระบบจะไม

บันทึกการสํารองหองพักนั้นให ดังนั้นพนักงานจะตองหาขอมูลมาใสใหครบตามชองบังคับนั้นๆ ดวย 

 

ขอมูลท่ีสําคัญอีกหนึ่งอยางท่ีพนักงานตองใหความสนใจ คือ หองนั้นจะคิดราคาหองหรือไม เทาไหร 

เนื่องจากโรงแรมมีรหัสการใชหองหลากหลายมาก ไมวาจะเปน ฟรี คิดเงินแขก คิดเงินจากโรงแรมเอง 

หรือสวนลด 

 



 

 

 

229 RD 

 

หลังจากพิมพและบันทึกขอมูลแขกเรียบรอยแลวพนักงานสํารองหองพักตองตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง

วาครบถวนหรือไม หากนโยบายของโรงแรมมอบใหแผนกสํารองหองพักเปนผูกําหนดหมายเลข

หองพัก พนักงานตองกําหนดหมายเลขหองพักดวย โดยดูจากความตองการของแขกเปนหลัก 

 



 
230 RD 

หากพนักงานไมม่ันใจหรือพิมพขอมูลใสระบบไมครบ ก็สามารถเขาไปดูแผนผังหองไดในระบบเพ่ือดู

หองใหตรงกับท่ีแขกตองการ ใน Room Assignment/Floor Plan หนาจอจะปรากฏตามดานลาง 

 

 

หากพนักงานพิมพขอมูลไดถูกตองครบถวนท้ังหมดแมกระท่ังความตองการของแขกวาตองการวิวใด 

สวนใดของโรงแรม ระบบจะสามารถโชวเฉพาะหมายเลขหองพักตามรายละเอียดท่ีบันทึกไวแลว

พนักงานก็จะสามารถกําหนดหองพักไดอยางงายดาย 

 

 

 

 



 

 

 

231 RD 

 

การกําหนดหมายเลขหองพักหนาจอจะข้ึนแสดงใหเฉพาะหองพักท่ีตรงกับขอมูลท่ีใสลงไป เม่ือเลือก

หองไดแลวใหเลื่อนแถบไปท่ีหองนั้นแลวคลิ๊ก OK  

 



 
232 RD 

เม่ือพนักงานทําการสํารองหองพักเสร็จแลวตองตรวจทานความเรียบรอยอีกครั้ง โดยกดท่ีรูปประตู

ดานลางขวามือเพ่ือถอยกลับไปดูหนาขอมูลแขก ตามดานลาง  

 

ตรวจทานขอมูลเรียบรอยแลวก็ดําเนินการสํารองหองพักหองอ่ืนๆ ตอไป 

 



 

 

 

233 RD 

รายงานท่ีแผนกสํารองหองพักตองเรียกดูเปนรายวัน คือ การทํานายการเขาพักของแขก (Forecast) 

 

ผูจัดการแผนกรับสํารองหองพักจะเปนผูเรียกดูรายงานนี้โดยใสวันเดือนปของชวงเวลาท่ีตองการให

ขอมูลแสดงแลว กดปุมดําเนินการ (Process) ขอมูลก็จะข้ึนมาใหตามดานลาง 
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การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการลงทะเบียนเขาพัก 

ก็จะเหมือนกับแผนกแมบานและแผนกสํารองหองพักท่ีพนักงานแตละคนจะมีรหัสสวนตัวเพ่ือเขา

ระบบ 

 

เม่ือเขามาหนาจอหลักแลวจึงจะดําเนินการตอในงานท่ีตองการได 

 



 

 

 

235 RD 

สิ่งแรกท่ีพนักงานตอนรับตองทราบในแตละวันคือ รายชื่อแขกท่ีจะเขาพักในวันนั้นๆ ซ่ึงจะ

ทําไดโดยการเขาไปท่ีหนาจอ Reservation ใสวันเดือนปท่ีตองการคนหา กดคนหา(Search) ขอมูล

แขกท่ีจะเขาพักในวันนั้นๆ จะแสดงข้ึนมาท้ังหมด ตามหนาจอดานลาง  

 

 หนาจอนี้นอกจากจะแสดงใหเห็นรายละเอียดการเขาพักของแขกวันนี้วาเขาพักก่ีหอง แขก

ชื่ออะไร  จํานวนแขกเปนเทาไหรแลว ยังสามารถมองเห็นวาหองพักท่ีแขกจะเขาพักวันนี้ไดมีการ

กําหนดหองพักแลวหรือไม หากหองพักท่ีแขกจะเขาพักวันนี้ยังไมไดมีการกําหนดหอง พนักงานจะตอง

รีบกําหนดหองพักใหแขกทันที เพ่ือจะไดทํากุญแจใหแขกลวงหนา เพ่ือไมเปนการฉุกละหุกเม่ือแขกมา

ลงทะเบียนเขาพัก 

นอกจากรายงานหนานี้ยังสามารถบอกไดอีกวา วันนี้จะมีแขกพิเศษเขาพักหรือไม โดยดูได

จากสัญลักษณ หรือแถบสีท่ีตางออกไปจากหองปกตินั่นเอง ซ่ึงระดับความพิเศษ ก็จะมีแถบสีท่ี

แตกตางกันออกไปอีก พนักงานท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของจะไดทราบวา แขกหองใดเปนแขกพิเศษและ

จะตองเตรียมการอยางไรตามมาตรฐานของโรงแรมกอนแขกเขาเช็คอิน 



 
236 RD 

 

เม่ือแขกเขามาเช็คอิน พนักงานจะตองเรียกหาหองพักในระบบของแขกใหเจอ โดยการเขาไป

ท่ี Reservation แลวพิมพหาชื่อแขกในระบบ เม่ือหาเจอก็สามารถสอบถามขอมูลจากแขกเพ่ิมเติมถึง

รายละเอียดในการสํารองหองแลวยืนยันรายละเอียดกับแขกอีกครั้งวาเปนชื่อเดียวกัน 

 



 

 

 

237 RD 

หลังจบข้ันตอนการลงทะเบียนเขาพักแลวพนักงานจะตองกดเช็คอิน(Check in) แขกใน

ระบบทันทีเพ่ือปองกันการลืม และเปนการแสดงใหพนักงานคนอ่ืนๆ ทราบดวยวา หองพักหมายเลขนี้

แขกเขาพักแลว ไมสามารถเปลี่ยนหองพักได เนื่องจากตราบใดท่ียังไมกดเช็คอินในระบบ หองพักจะ

สามารถเปลี่ยนหมายเลขไดตลอดเวลา เนื่องจากพนักงานแตละคนจะแยงหองพักใหแขกของตัวเอง 

 

 หลังจากเช็คอินในระบบแลว แถบสีและสัญลักษณของหองพักในระบบก็จะแตกตางออกไป

เพ่ือใหเปนท่ีสังเกตวาหองพักนี้แขกเขาพักและเช็คอินในระบบเรียบรอยแลว 

 ในกรณีท่ีแขกไมไดสํารองหองพักไวลวงหนา เม่ือแขกมาติดตอท่ีเคานเตอร พนักงานจะตอง

สอบถามความตองการของแขก หาหองพักใหแขก แจงราคา แลวจึงจะรับใหแขกเช็คอิน ซ่ึงข้ันตอน

แขกท่ีไมไดสํารองหองพักไวลวงหนาจะยุงยากกวาการเรียกหองพักแขกท่ีสํารองหองพักเอาไวแลว คือ 

การรับเช็คอินแขกท่ีไมไดสํารองหองพักไวลวงหนา ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 

 



 
238 RD 

พนักงานเขาไปในระบบ แลวไปท่ีแถบ Walk in 

 

 

หนาจอจะแสดงประเภทหองพักและสถานหองพัก ใหพนักงานหาประเภทหองท่ีแขกตองการ

และหาหองพักท่ีสถานะ สะอาด(Clean) แลวคลิ๊กเขาไปในหองนั้นใสขอมูลและเช็คอินไดทันที หากใน

ขณะนั้นหองพักท่ีตองการยังไมสะอาดและไมมีหองอ่ืนๆ ใหเลือกอีก พนักงานจะตองบล็อกหอง

ชั่วคราว (Soft Block) ไวกอน โดยเขาไปท่ีหนาจอ Reservation แลวคลิ๊กท่ี Soft Block หนาจอจะ

ปรากฏ Guest Walk in Booking 



 

 

 

239 RD 

 

การบล็อกหองชั่วคราวทําได เม่ือพนักงานไดหมายเลขหองพักแลวใหเขาไปท่ีหนาจอ 

Reservation เพ่ือไมใหหองนั้นถูกพนักงานคนอ่ืนแยงไปในกรณีท่ีมีแขก Walk in เขามาพรอมกัน

หลายคน 

 



 
240 RD 

แลวทําตามหนาจอ โดยเลือกหมายเลขหองแลวสงมาบล็อกไวท่ี บล็อกหองชั่วคราวดานขวามือ 

 

ในการบล็อกหองชั่วคราวจะมีชองใหใสชื่อพนักงานท่ีบล็อกหองเพ่ือแจงใหทราบวาใครเปนเจาของ

บล็อกหองนี้ หลังใสชื่อแขกใหกด OK 

 



 

 

 

241 RD 

เม่ือบล็อกหองชั่วคราวเสร็จแลวหนาจอจะปรากฏตามดานลาง แลวพนักงานจึงจะไปดําเนินการรับ

ลงทะเบียนใหแขกตอไป 

 

 

สวนในกรณีท่ีไมตองบล็อกชั่วคราว หลังจากคลิ๊กเขาไปในหมายเลขหองนั้นๆ แลวหนาจอจะ

กลับมาเพ่ือใหพนักงานใสขอมูลแขกใหครบทุกชองตามท่ีกําหนดแลวจึงจะบันทึกขอมูลได ซ่ึงขอมูลมัก

ประกอบไปดวย ชื่อแขก วันเช็คอิน วันเช็คเอาท ประเภทหองพัก ราคาหองพัก จํานวนแขก จํานวน

คืนท่ีเขาพัก เปนตน ซ่ึงเหมือนกับขอมูลท่ีพนักงานตอนรับจะขอจากแขกตอนเช็คอินนั่นเอง 



 
242 RD 

 

 

หลังจากใสขอมูลหนาจอดานบนเสร็จ กดบันทึก (Save) หองพักนั้นๆ ก็จะเปลี่ยนสถานะเปน

เช็คอิน ทันที ซ่ึงสัญลักษณและสีหองท่ีเช็คอินแขก Walk in จะแตกตางจากหองท่ีเช็คอินจากการ

สํารองหองพักปกติ สวนกรณีท่ีไดทําการบล็อกหองชั่วคราวไว เม่ือหองพักนั้นๆ สะอาดพรอมจะ



 

 

 

243 RD 

เช็คอินในระบบได ใหพนักงานดําเนินการเหมือนการเช็คอินแขกข้ันตนทันที แลวไปปลดบล็อกหอง

ชั่วคราวออกจากระบบดวย หากไมปลด หองนั้นจะไมสามารถนําไปขายใหแขกคนอ่ืนไดอีก 

 

อีกหนึ่งหองท่ีพนักงานตอนรับจะคุนเคยดี คือ หองดัมม่ี (Dummy room) หองนี้เปนหองท่ีมี

อยูในระบบเทานั้น ไมใชหองท่ีมีอยูจริงในโรงแรม เปนหองท่ีระบบสรางข้ึนเพ่ือใหพนักงานดึง

คาใชจายตางๆ ของแขกท่ีมาดวยกันหลายหองหรือแขกกรุปท่ีจะรวมคาใชจายและชําระเงินในคราว

เดียวเขาดวยกัน หองดัมม่ีนี้นอกจากจะใชมากในแผนกตอนรับสวนหนาแลว แผนกอ่ืนๆ ท่ีแขกไปใช

บริการแลวแจงวาตองการรวมจายเขากรุป พนักงานก็จะดึงคาใชจายเขาไปในหองนี้ดวย ซ่ึงขอตกลงมี

อยูวาเม่ือแขกกรุปเขาเช็คอิน พนักงานตอนรับจะเปดหองดัมม่ีในชื่อกรุปนั้นๆ แลวแจงไปยังแผนก

ตางๆ ท่ีเก่ียวของใหทราบ เพ่ือใหแผนกอ่ืนๆ นําคาใชจายของแขกกรุปนี้เขามาบันทึกไวท่ีหองนี้ เพ่ือ

ปองกันการบันทึกผิดหอง 

ขอเสียของการมีหองดัมม่ี คือ พนักงานมักดึงคาใชจายมาใสผิดหอง หรืออาจดึงคาใชจายท่ี

ตัวเองทําผิดพลาดไวมาซอนไวในหองนี้ ดังนั้นหนาท่ีของผูจัดแผนกสวนหนาจะตองเขามาตรวจเช็ค

การใชหองดัมม่ีทุกวัน 
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ตัวอยางหองดัมม่ี 

 

การเช็คเอาท 

 เม่ือแขกมาแจงเช็คเอาทท่ีเคานเตอร หรือเม่ือแมบานแจงวาแขกลงมาจากหองพักแลวเพ่ือมา

เช็คเอาท พนักงานจะตองเรียกหมายเลขหองพักแขกข้ึนมา โดยคลิ๊กเขาไปท่ี Billing แลวเลือกแถบ 

Folio หากแขกมาเปนกรุปก็ตองเลือกท่ี Group Billing 
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เม่ือเขามาใน Folio แลว ใหใสหมายเลขหองพักแขกท่ีจะเช็คเอาท หากเปนกรุปก็ใหใสหมายเลข

หองดัมม่ีท่ีรวมคาใชจายไวแลว แลวคลิ๊ก คนหา หรือ search 

 

เม่ือรายละเอียดแสดงหนาจอ พนักงานตองตรวจสอบกอนวาใชหองพัก ใชชื่อแขกท่ีตองการ

เช็คเอาทหรือไม แลวจึงปริ๊นคาใชจายในระบบออกมาใหแขกตรวจสอบแลวจึงใหแขกชําระคาใชจาย 

หลังจากแขกชําระคาใชจายแลวพนักงานตองใสขอมูลลงในระบบดวยวาแขกชําระเงินดวยวิธีใด เปน

จํานวนเงินเทาใด เม่ือใสขอมูลในระบบครบถวนแลว จํานวนเงินท่ีแขกชําระเทากับเงินท่ีแขกคางใน

ระบบ Folio แลวคาใชจายในหองจะเปน 0 เม่ือยอดในหองเปนศูนยแลวจึงจะกดเช็คเอาทในระบบได 
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หลังกดเช็คเอาทเรียบรอย ระบบจะยืนยันอีกครั้งวา การเช็คเอาทสมบูรณแลว  

 

หลังเช็คเอาทสถานะหองพักในระบบจะเปนสัญลักษณ หองวางสกปรก ไมสามารถขายได แต

เม่ือแผนกแมบานเขาไปทําความสะอาด แลวเปลี่ยนสถานะจากสกปรกใหเปนสะอาด พนักงาน

ตอนรับก็สามารถนําหองไปขายไดทันทีอีกครั้ง 
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การเรียกดูประวัติการเขาพักของแขกสามารถเขาไปดูไดท่ี Inquiry แถบเครื่องมือ Guest แลวพิมพชื่อ 

หรือ นามสกุลแขกเขาไป กดคนหา Search ขอมูลจะแสดงตามหนาจอดานลาง 
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ตัวอยางรายงานในแผนกตอนรับท่ีเรียกดูไดจากในระบบ เชน 

รายงานสถานโรงแรม 

 

ท่ีมา http://www.sentez.com/upload/Books/SenEngDelux/content/frontoffice1.htm 

รายงานผูจัดการแตละรอบงาน 

 

ท่ีมา  setupmyhotel.com/formats/fo/477-mod-report.html 
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สรุป 

 ในบทนี้จะเปนไดวาโปรแกรมสําเร็จรูปสามารถใชในการทํางานเรื่อง การเช็คอิน เช็คเอาท 

และการเรียกดูขอมูลท่ีเก่ียวของ หรือรายงานไดอยางงายดาย ซ่ึงข้ันตอนในการเช็คอินนั้น สามารถ

เขาไปดูขอมูลแขกท่ีมีอยูแลวในระบบแลวเช็คอินไดทันทีหากแขกไดสํารองหองพักไวแลว แตหากเปน

แขกท่ีไมไดสํารองหองพักไวกอน พนักงานจะตองเช็คอินแขกเขาไปในหนาจอ Walk in Guest สวน

การเช็คเอาท พนักงานสามารถเขาไปท่ีหนาจอ Billing แลวเลือกแถบ Folio เลือกหองพักท่ีตองการ

เช็คเอาท ตรวจสอบคาใชจายเม่ือยอดคางจายในหองเปน 0 ก็สามารถเช็คเอาทในระบบไดทันที 
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แบบฝกหัดทายบทท่ี 9 

1. ใหนักศึกษาใชโปรแกรมสําเร็จรูปในหองปฏิบัติการ เพ่ือทดลองใชงานในสวนของแผนกรับ

สํารองหองพัก โดยใหนักศึกษาเปนพนักงานรับสํารองหองพักโดยใหสมมติขอมูลข้ึนมา พิมพ

ใสในระบบใหครบถวน แลวอาจารยตรวจสอบในระบบถึงขอมูลนัน้ๆ เปนรายบคุคล 

2. ใหนักศึกษาใชโปรแกรมสําเร็จรูปในหองปฏิบัติการ เพ่ือทดลองใชงานในสวนของแผนก

ตอนรับ เรื่องการเช็คอิน โดยเรียกขอมูลจากการฝกสํารองหองพักในระบบท่ีทําไวข้ึนมาแลว

ทดลองเช็คอิน อาจารยตรวจสอบในระบบ เปนรายบุคคล 

3. ใหนักศึกษาใชโปรแกรมสําเร็จรูปในหองปฏิบัติการ เพ่ือทดลองใชงานในสวนของแผนก

ตอนรับ เรื่องการเช็คเอาท โดยเรียกขอมูลจากการทําเช็คอินในระบบท่ีทําไวจากขอ 2 แลว

ทดลองเช็คเอาท อาจารยตรวจสอบในระบบ เปนรายบุคคล 

4. ใหนักศึกษาลองเรียกขอมูลรายงานตางๆ จากในระบบ อาจารยตรวจสอบดูวาทําไดหรือไม 

อยางไร 
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