
 

การดําเนินงานแผนกบริการสวนหนา 
Front Office Operation 

 
ปริชญา  อุดมผล 

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

2560 



 

 

การดําเนินงานแผนกบริการสวนหนา 
Front Office Operation 

 

 

 

ปริชญา  อุดมผล 

MS. (Hospitality Management) 

 

 

 

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

2560 
 



สารบัญ 

 

เรื่อง                   หนา 

คํานํา            ก 

สารบัญ            ค 

สารบัญภาพ           ช 

สารบัญตาราง           ญ 

บทท่ี 1  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับโรงแรม       1 

 ขนาดและแผนกภายในโรงแรม       2 

 การประสานงานระหวางแผนกภายในโรงแรม     10 

 ประเภทแขกท่ีพักภายในโรงแรม       12 

 ประเภทหองพัก         15 

 ราคาหองพัก         25 

สรุป          27 

แบบฝกหัดทายบท        28 

บทท่ี 2 การจัดการบุคลากรแผนกบริการสวนหนา      29 

 การวางแผนการจัดการบุคลากร       31 

 การจัดองคการ         34 

 การสั่งการหรือการนํา        45 

 การควบคุมและการประเมินผลการทํางาน      54 

สรุป          60 

แบบฝกหัดทายบท        61 

 

 



ง 
 

สารบัญ (ตอ) 

เรื่อง                   หนา 

บทท่ี 3 แผนกบริการสวนหนา        63 

 สวนหลังบาน         64 

 สวนหนาบาน         66

 การวางแผนการทํางานแผนกบริการสวนหนา     68 

 หนาท่ีแผนกบริการสวนหนา       69 

 ตําแหนงงานแผนกบริการสวนหนา       71 

 การจัดการกุญแจหองพักแขก       76 

การจัดการเม่ือแขกตําหนิ        82 

 สรุป          87 

แบบฝกหัดทายบท        88 

บทท่ี 4 สวนบริการโทรศัพท        89 

 จดุประสงคการใชโทรศัพทของแขกและพนักงาน     89 

 การตอโทรศัพทออกไปภายนอกใหแขกหรือพนักงาน     94 

 การใหบริการโทรศัพทในกรณีตางๆ      96 

 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท      101 

 ของหายไดคืน         103 

 สรุป          107 

แบบฝกหัดทายบท        108 

บทท่ี 5 สวนสํารองหองพัก        109 

 ประโยชนของการสํารองหองพัก       111 

 แหลงท่ีมาของแขก        112 

 หนาท่ีของแผนกสํารองหองพัก       113 



จ 
 

 สารบัญ (ตอ) 

เรื่อง                   หนา 

ชองทางการสํารองหองพัก       114 

 ประเภทการสํารองหองพัก       115 

 ข้ันตอนการสํารองหองพัก        117 

 วิธีเขียนใบรับสํารองหองพัก       122 

 การเขียนเอกสารยืนยันการสํารองหองพัก      128 

 ข้ันตอนการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกการสํารองหองพัก    130 

 การกําหนดหมายเลขหองพัก       131 

 การเก็บเอกสารการสํารองหองพัก       132 

 สรุป          134 

 แบบฝกหัด         135 

บทท่ี 6 สวนตอนรับ         139 

 ความหมายการลงทะเบียนเขาพัก       142 

 การเตรียมงานกอนแขกเขาพัก       143 

การตอนรับและการลงทะเบียนเขาพัก      145 

การเขียนใบลงทะเบียนเขาพัก       150 

การกําหนดหมายเลขหองพักสําหรับแขกท่ีมาลงทะเบียนเขาพักกอนกําหนด  156 

 การมอบกุญแจหองและการพาแขกไปสงท่ีหองพัก     158 

การจัดเก็บใบลงทะเบียนและขอมูลแขก      159 

การแจงออกจากท่ีพักหรือการเช็คเอาท      162 

การเก็บบันทึกขอมูลแขก        166 

สรุป          169 

แบบฝกหัดทายบท        170 



ฉ 
 

สารบัญ (ตอ) 

เรื่อง                   หนา 

บทท่ี 7 สวนบริการแขก         173 

การบริการเปลี่ยนแปลงหองพักแขกและการขยายเวลาการเขาพัก   181 

การบริการของใชภายในหองพัก การบริการซักรีดเสื้อผาและการบริการเปดเตียง 183 

การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม       188 

การบริการในหองโถง การบริการไปรษณียและขาวสาร การใหบรกิารรถรบัสง  189 

บริการแลกเปลี่ยนเงินตราและรับฝากของมีคา     193 

การรักษาความปลอดภัย        194 

สรุป          198 

แบบฝกหัดทายบท        199

บทท่ี 8 เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการหองพักภายในโรงแรม    201 

 การใชงานโปรแกรมสําเร็จรูป Comanche      204 

 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานบริการหองพัก     209 

 สรุป          216 

 แบบฝกหัดทายบท        217 

บทท่ี 9 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับแผนกบริการสวนหนา    219 

  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสํารองหองพัก       220 

  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการลงทะเบียนเขาพัก     236 

  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการเช็คเอาท      246 

  สรุป          252 

แบบฝกหัดทายบท        253 

บรรณานกุรม          255 

 



ช 
 

สารบัญภาพ 

                    หนา 

ภาพท่ี 1.1   โครงสรางโรงแรมขนาดเล็ก       3 

ภาพที 1.2   โครงสรางโรงแรมขนาดกลาง       4 

ภาพที 1.3   โครงสรางโรงแรมขนาดใหญ       6 

ภาพที 1.4   ผลไมและบัตรอวยพรในหองพักสําหรับแขกพิเศษ    15 

ภาพท่ี 1.5   ตัวอยาง Double Room       16 

ภาพท่ี 1.6   ตัวอยาง Twin Room       17 

ภาพท่ี 1.7   ตัวอยางเตียงเสริม        18 

ภาพท่ี 1.8   ตัวอยาง Triple Room แบบ 3 เตียง      18 

ภาพท่ี 1.9   ตัวอยาง Triple Room แบบ 2 เตียง      19 

ภาพท่ี 1.10  ตัวอยาง Double-Double Room      19 

ภาพท่ี 1.11  ตัวอยาง Suite Room       21 

ภาพท่ี 1.12  ตัวอยาง Connecting Room       22 

ภาพท่ี 1.13  ตัวอยาง Disabled Room       23 

ภาพท่ี 1.14  ตัวอยาง เตียงเด็ก        24 

ภาพท่ี 3.1   โครงสรางแผนกบริการสวนหนา      64 

ภาพท่ี 3.2   โครงสรางตําแหนงงานสวนหลังบาน      65 

ภาพท่ี 3.3   โครงสรางการทํางานในสวนหนาบาน      67 

ภาพท่ี 3.4   กุญแจท่ัวไปและลักษณะการใชงานในหองพักแขก    77 

ภาพท่ี 3.5   ตัวอยางกุญแจคียการด ดานหนาและดานหลัง     78 

ภาพท่ี 3.6   กุญแจคียการดและลักษณะการใชงานในหองพักแขก    78 

ภาพท่ี 3.7   ตัวอยางเครื่องบันทึกขอมูลทําคียการด      79 

ภาพท่ี 3.8   ระบบการทํางานของกุญแจแบบคียการด     80 



ซ 
 

สารบัญภาพ (ตอ) 

                     หนา 

ภาพท่ี 3.9   ตัวอยางซองคียการด        81 

ภาพท่ี 3.10  แบบฟอรมการตําหนิ        84 

ภาพท่ี 3.11  ตัวอยางการกรอกแบบฟอรมการตําหนิ      86 

ภาพท่ี 4.1  ตัวอยางเอกสารการใหบริการโทรปลุก      98 

ภาพท่ี 4.2  ตัวอยางใบรับฝากขอความแบบท่ี 1      100 

ภาพท่ี 4.3  ตัวอยางใบรับฝากขอความแบบท่ี 2      100 

ภาพท่ี 4.4  ตัวอยางหองเก็บของ Lost and Found      104 

ภาพท่ี 5.1  ข้ันตอนการสํารองหองพัก       119 

ภาพท่ี 5.2   ตัวอยางใบสํารองหองพักแบบภาษาอังกฤษ     120 

ภาพท่ี 5.3   ตัวอยางใบสํารองหองพักแบบภาษาไทย     121 

ภาพท่ี 5.4   ตัวอยางเอกสารยืนยันการสํารองหองพักภาษาอังกฤษ    126 

ภาพท่ี 5.5   ตัวอยางเอกสารยืนยันการสํารองหองพักภาษาไทย    127 

ภาพท่ี 5.6   ตัวอยางการเก็บเอกสารแขกของแผนกสํารองหองพัก    133 

ภาพท่ี 6.1   ตัวอยาง เครื่องดื่มตอนรับ       146 

ภาพท่ี 6.2   ตัวอยาง เครื่องดื่มตอนรับและผาเย็น      146 

ภาพท่ี 6.3   ข้ันตอนการลงทะเบียนเขาพัก       149 

ภาพท่ี 6.4   ตัวอยางใบลงทะเบียนเขาพัก        151 

ภาพท่ี 6.5   ตัวอยางการเก็บเอกสารการเขาพักของแขก     160 

ภาพท่ี 6.6   ตัวอยางขอมูลประวัติในการเขาพักของแขก แบบท่ี 1    167 

ภาพท่ี 6.7   ตัวอยางขอมูลประวัติในการเขาพักของแขก แบบท่ี 2    168 

ภาพท่ี 7.1   วิธีใชคียการดแบบเสียบจากบนลงลาง      176 

ภาพท่ี 7.2   วิธีใชคียการดแบบเสียบแบบขนานประตู     176 



ฌ 

 

สารบัญภาพ (ตอ) 

                     หนา 

ภาพท่ี 7.3   วิธีใชคียการดแบบแตะสแกน       177 

ภาพท่ี 7.4   ตัวอยางตัวอยางรถเข็นพนักงานยกกระเปาแบบท่ี 1    178 

ภาพท่ี 7.5   ตัวอยางรถเข็นพนักงานยกกระเปาแบบท่ี 2     179 

ภาพท่ี 7.6   ตัวอยางแท็กติดกระเปาแขก       180 

ภาพท่ี 7.7   วิธีการเปดเตียง(Turn down)       187 

ภาพท่ี 7.8   ขนมและการดอวยพรบนเตียง       187 

ภาพท่ี 7.9   การเปดเตียงสําหรับหองท่ีแขกพักสองคน     188 

ภาพท่ี 7.10  ตัวอยางชองเก็บกุญแจหองพักแขก      190 

ภาพท่ี 7.11  ตัวอยาง ท่ีเก็บไปรษณียและขอความถึงแขกในโรงแรม    192 

ภาพท่ี 9.1   ระบบการทํางานของเวบ็ไซตและโปรแกรมสําเรจ็รูปในโรงแรม   220 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ญ 

 

สารบัญตาราง 
           หนา 

ตารางท่ี 1.1  ตารางเปรียบเทียบราคาหองพัก      26 

ตารางท่ี 4.1  ตัวอยางแบบฟอรม Lost and Found      106 

ตารางท่ี 6.1  แบบฟอรมบัญชีรายชื่อคนตางดาวท่ีเขาพักอาศัย    162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทท่ี 1 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโรงแรม 

 

ตําราเลมนี้เปนตําราท่ีใหความรูเก่ียวกับการจัดการและการดําเนินงานของแผนกบริการ
สวนหนา ซ่ึงแบงเนื้อหาออกเปนเกาบท แตละบทจะมีรายละเอียดโดยสรุป คือ บทท่ีหนึ่งเปนความรู
เบื้องตนเก่ียวกับโรงแรม บทท่ีสองเปนการจัดการบุคลากรแผนกบริการสวนหนา บทท่ีสามเปนความรู
เก่ียวกับการดําเนินงานแผนกบริการสวนหนา สวนบทท่ีสี่ถึงบทท่ีเจ็ดจะไดกลาวถึงสวนการทํางาน
ยอยภายในแผนกบริการสวนหนาซ่ึงจะแบงไดคือ บทท่ีสี่จะกลาวถึงสวนโทรศัพท บทท่ีหาสวนสํารอง
หองพัก บทท่ีหกสวนตอนรับ บทท่ีเจ็ดสวนบริการแขก สวนบทท่ีแปดและบทท่ีเกานั้นจะไดกลาวถึง
เทคโนโลยีและระบบการดําเนินงานท่ีทันสมัยแบบตางๆ ท่ีใชในธุรกิจโรงแรมในปจจุบัน โดยบทท่ีแปด
จะกลาวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการหองพัก สวนบทท่ีเกาจะกลาวถึงการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับแผนกบริการสวนหนา ซ่ึงเนื้อหาในทุกบทจะเก่ียวของกันและเปนสวนประกอบท่ีจะทําให
มองเห็นภาพการดําเนินงานของแผนกบริการสวนหนาไดชัดเจนมากข้ึนและในทุกบทลวนมี
ความสําคัญในการนําไปใชในการนําไปปฎิบัติงานไดจริงตามวัตถุประสงคของผูเขียน 

ในบทท่ีหนึ่งนี้จะไดกลาวถึงความรูเบื้องตนเก่ียวกับโรงแรม ในรายละเอียดเก่ียวกับขนาด
และแผนกตางๆ ภายในโรงแรม ซ่ึงโรงแรมแตละขนาดจะมีการแบงแผนกการทํางานท่ีแตกตางกันไป
ตามลักษณะการทํางาน การประสานงานระหวางแผนกวามีความเก่ียวพันและมีวิธีการทํางานรวมกัน
ใหสําเร็จลุลวงไดอยางไร ประเภทแขกท่ีพักในโรงแรมและประเภทของหองพักซ่ึงจะมีการแบง
แตกตางกันออกไปแตละโรงแรม ตลอดจนราคาหองพักแบบตางๆ ท่ีจะแตกตางกันไปตามขนาดและ
สิ่งอํานวนความสะดวกภายในหองพัก ซ่ึงกอนอ่ืนเราควรทราบความเปนมาของโรงแรมแบบคราวๆ 
เสียกอนเพ่ือจะไดเขาใจในการทํางานของโรงแรมไดดียิ่งข้ึน 

ในสมัยกอนโรงแรมเปนเพียงสถานท่ีเพ่ือใชสําหรับพักแรมคางคืนใหแกนักเดินทาง แตใน
ปจจุบันบทบาทของโรงแรมไดแตกตางจากอดีตไปตามวิวัฒนาการและตามความตองการของแขกหรือ
ลูกคาเปนสําคัญ นั่นหมายถึงแขกหรือลูกคาของโรงแรมไดมีความตองการท่ีแตกตางจากในอดีตท่ี
ตองการเพียงท่ีพักแรม สวนปจจุบันนอกจากความตองการท่ีพักแรมแลว แขกยังตองการการบริการ
ดานอาหาร ความบันเทิงและความสะดวกสบายในทุกดานดวย ทําใหโรงแรมตองปรับเปลี่ยนบริการ
เพ่ือใหตอบสนองตอความตองการท่ีมากข้ึนของแขกใหครอบคลุมดวย 

การใหบริการท่ีสําคัญของโรงแรมในปจจุบันประกอบดวย การใหบริการดานหองพัก การ
ใหบริการดานอาหารเครื่องด่ืม ความบันเทิงและการอํานวยความสะดวกตามความตองการของแขก
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เปนสําคัญ ดังนั้นการจัดการและการดําเนินงานของโรงแรมจึงประกอบไปดวยฝายและแผนกตางๆ ให
ครอบคลุมในทุกดานตามท่ีกลาวไป เพ่ือใหแขกไดใชบริการอยางหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
จะเปนการสรางความพึงพอใจใหแกแขกหรือผูเขาพักมากท่ีสุด เม่ือแขกประทับใจแขกก็จะกลับมาใช
บริการของโรงแรมอีกครั้ง ซ่ึงนั่นคือจุดประสงคหลักของการทําธุรกิจโรงแรม ดวยเหตุผลตามท่ีกลาว
มาเราจึงสามารถสรุปไดวาโรงแรมท่ีมีขนาดใหญมักจะมีความซับซอนของโครงสรางการบริหารงาน
และสิ่งอํานวยความสะดวกมากกวาโรงแรมท่ีมีขนาดเล็ก  

 

ขนาดและแผนกภายในโรงแรม 

 

การแบงขนาดและโครงสรางของโรงแรมจะแตกตางกันไปตามความเขาใจและจุดประสงค
ของแตละบุคคล แตโดยสวนใหญการแบงขนาดนั้นมักพิจารณาถึงพ้ืนท่ีใชสอยของโรงแรม จํานวน
หองพักและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีแตละโรงแรมมีไวบริการแขกเปนสําคัญ เพ่ือใหงายในการทํา
ความเขาใจ ตําราเลมนี้จึงแบงโรงแรมออกเปน 3 ขนาด คือ โรงแรมขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาด
ใหญ โรงแรมขนาดเล็กนั้นมักมีจํานวนหองพักไมเกิน 100 หองและเนนใหบริการเฉพาะดานหองพัก
เทานั้น โรงแรมขนาดกลางจะมีจํานวนหองพักอยูระหวาง 100-200 หองและมีการใหบริการในสวน
ของอาหารและเครื่องด่ืมเพ่ิมเขามา สวนโรงแรมขนาดใหญจะมีหองพักมากกวา 200 หองข้ึนไปและ
ตองมีการใหบริการในดานอ่ืนดวยนอกจากหองพัก เชน บริการซักรีด รานอาหาร ภัตตาคาร สปา 
สระวายน้ํา หองประชมุสัมมนาและหองจัดเลี้ยง เปนตน 

 
โรงแรมขนาดเล็ก 

โรงแรมขนาดเล็กจะมีการดําเนินงานและใหบริการพ้ืนฐานทางดานหองพักเปนสําคัญ 
โดยท่ัวไปจะแบงโครงสรางการทํางานเปนแบบงาย โดยอาจแบงแผนกในการทํางานออกเปนเพียง
หนึง่หรอืสองแผนกเทานั้น มีจํานวนพนักงานไมมากข้ึนอยูกับจํานวนหองพักแขก ซึงสวนใหญจํานวน
พนักงานของโรงแรมจะไมเกินจํานวนหองพักท่ีมีไวบริการแขก ตัวอยางเชน โรงแรมเฟองฟาเปน
โรงแรมขนาดเล็ก มีจํานวนหองพัก 70 หอง เราอาจประมาณการไดวาจํานวนพนักงานของโรงแรม
เฟองฟาจะมีจํานวนประมาณ 50-60 คน เปนตน ในดานการบริหารงานนั้นเจาของโรงแรมจะเปนผู
บริหารงานเองท้ังหมดและเปนการบริหารงานแบบเครือญาติ กลาวคือ มักใหญาติของเจาของโรงแรม
เขามาเปนผูจัดการหรือเปนผูบริหารงานในแผนกสําคัญตางๆ หรือบางโรงแรมอาจใชวิธีการจาง
พนักงานท่ีมีความรูความสามารถเขามาทํางานในตําแหนงผูจัดการก็ได แตไมวาจะมีการบริหารงาน
แบบใด เจาของโรงแรมจะเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจในการบริหารงานแบบเด็ดขาดแตเพียงผูเดียว 



3 

 

 

 

การบริหารงานแบบนี้นั้นทําใหพนักงานผูท่ีแมจะมีความรู ความสามารถเพียงใดก็ไมอาจข้ึนมาเปน
ผูบริหารสูงสุดของโรงแรมได โรงแรมขนาดเล็กมักมีโครงสรางโดยท่ัวไปท่ีเปนท่ีนิยมกันตามภาพท่ี 1.1 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1 โครงสรางโรงแรมขนาดเล็ก 

ท่ีมา ปริชญา อุดมผล (2560) 
 

โครงสรางโรงแรมขนาดเล็ก 
ในอุตสาหกรรมโรงแรมมักเรียกโรงแรมท่ีมีจํานวนหองพักนอยกวา 100 หองและเนนการ

ใหบริการในดานหองพักเปนหลักวา โรงแรมขนาดเล็ก ซ่ึงโรงแรมขนาดเล็กนี้สามารถแบงการทํางาน
ออกไดดังนี้ 

1. แผนกสํานักงาน มีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบงานเอกสารและงานในสวนท่ีไมไดใหบริการ
แขกโดยตรงท้ังหมด ไมวาจะเปนงานดานบัญชี ซ่ึงจัดการดานรายรับรายจายของโรงแรม งานดาน
บุคคลซ่ึงจัดการดานกฎระเบียบ สวัสดิการ การจัดหาคนมาทํางาน และงานดานซอมบํารุงซ่ึงจะ
จัดการงานซอมแซมทุกสวนภายในโรงแรมใหอยูในสภาพดีพรอมใหบริการแขก ในแผนกสํานักงานนี้
มักมีหัวหนางานโดยตรงเปนเจาของกิจการ 

2. แผนกบริการ มีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบงานท่ีตองบริการแขกโดยตรงท้ังหมด ไมวาจะเปน
สวนของพนักงานตอนรับ ซ่ึงรับลงทะเบียนเขาพักและรับเช็คเอาทเม่ือแขกจะออกจากท่ีพัก หรือสวน
ของพนักงานทําความสะอาดหองพัก เชนเดียวกับแผนกสํานักงาน แผนกบริการจะมีหัวหนางาน
โดยตรงเปนเจาของกิจการ 
 

 

แผนกสํานักงาน 

Office Department 

แผนกบริการ 
Service Department 
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โรงแรมขนาดกลาง 
โรงแรมขนาดกลางจะมีบริการทางดานหองพักรวมถึงบริการอาหารและเครื่องดื่มเปนสําคัญ 

ซ่ึงจะมีการแบงโครงสรางการทํางานไมซับซอน แบงแผนกในการทํางานเพียงสองหรือสามแผนกก็
สามารถใหบริการแกแขกไดตามความสามารถและศักยภาพของโรงแรม จํานวนพนักงานของโรงแรม
มักมีจํานวนใกลเคียงกับจํานวนหองพักท่ีมีไวบริการ ตัวอยางเชน โรงแรมโยทะกาเปนโรงแรมขนาด
กลาง มีจํานวนหองพัก 150 หอง เราอาจประมาณการจํานวนพนักงานของโรงแรมโยทะกาไดวามี
จํานวนประมาณ 130-150 คน ข้ึนอยูกับวาโรงแรมตองการเนนดานการบริการแขกมากนอยเพียงใด 
เนื่องจากตามมาตฐานการบริการท่ีเปนท่ียอมรับนั้น พนักงานโรงแรมตองมีจํานวนอยางนอยเทากับ
จํานวนหองพักของโรงแรม จึงจะถือไดวาโรงแรมนั้นมีการบริการเปนไปตามมาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับ
อยางกวางขวาง สวนทางดานการบริหารงานนั้น การบริหารงานของโรงแรมขนาดกลางจะมีลักษณะ
ใกลเคียงกับการบริหารงานของโรงแรมขนาดเล็ก คือ สวนใหญเจาของโรงแรมจะเปนผูบริหารงานเอง
ท้ังหมดและมีการบริหารแบบเครือญาติ ท้ังนี้มีโรงแรมขนาดกลางหลายแหงบริหารงานโดยการจาง
พนักงานหรือทีมบริหารมืออาชีพเขามาบริหารงานหรือทํางานในตําแหนงสําคัญๆ สวนเจาของกิจการ
มีหนาท่ีวางนโยบายและควบคุม ตรวจสอบ การทํางานของพนักงานหรือทีมงานท่ีจางเขามาเทานั้นไม
ตองลงมือบริหารงานเองท้ังหมด โรงแรมขนาดกลางมีโครงสรางท่ีเปนท่ีนิยมกันตามภาพท่ี 1.2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.2 โครงสรางโรงแรมขนาดกลาง 

ท่ีมา ปริชญา อุดมผล (2560) 

แผนกตอนรบั 

Front Office 

Department 

แผนกแมบาน 

Housekeeping 

Department 

แผนกอาหารและ
เครื่องดื่ม 

Food and 
Beverage 

Department 
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โครงสรางโรงแรมขนาดกลาง  
ในอุตสาหกรรมโรงแรมมักเรียกโรงแรมท่ีมีจํานวนหองพักระหวาง 100-200 หองและเนน

การใหบริการในดานหองพักเปนหลักแตจะมีบริการดานอาหารและเครื่องด่ืมดวยวา โรงแรมขนาด
กลาง ซ่ึงโรงแรมขนาดกลางนี้สามารถแบงการทํางานออกไดดังนี้ 

1. แผนกตอนรับ มีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบและใหบริการแขกท่ีเขาพักท้ังหมด เริ่มตั้งแตการ
รับจองหองพัก การรับลงทะเบียนเขาพัก การใหบริการขณะแขกเขาพักและการรับเช็คเอาทเม่ือแขก
จะออกจากท่ีพัก 

2. แผนกแมบาน มีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบในสวนของหองพักท้ังหมดภายในโรงแรมตั้งแต
การทําความสะอาดหองพัก การจัดการหองพักใหพรอมสําหรับแขกท่ีจะเขาพัก การใหบริการสิ่งของ
เครื่องใชเพ่ิมเติมบนหองพักตามความตองการของแขก รวมไปถึงการซักรีดผาท่ีตองใชภายในโรงแรม
ท้ังหมด 

3. แผนกอาหารและเครื่องดื่ม มีหนาท่ีใหบริการดานอาหารและเครื่องด่ืมท้ังหมดภายใน
โรงแรม เชน การใหบริการอารหารเชา หรือการใหบริการอาหารและเครื่องดื่มบนหองพักแขก เปนตน 

 

โรงแรมขนาดใหญ  
การบริหารงานของโรงแรมขนาดใหญจะแตกตางจากการบริหารงานของโรงแรมขนาดเล็ก

แตใกลเคียงกับการบริหารงานของโรงแรมขนาดกลาง ซ่ึงหากพิจารณาอยางละเอียดแลวการแบง
โครงสรางการทํางานของโรงแรมขนาดใหญนั้นมีพ้ืนฐานมาจากการแบงโครงสรางของโรงแรมขนาด
เล็กและขนาดกลางนั่นเอง เพียงแตเปนการแบงโครงสรางท่ีซับซอน มีแผนกในการทํางานมากข้ึน มี
จํานวนพนักงานท่ีมากข้ึน และมีการบริการท่ีตอบสนองความตองการของแขกไดมากกวาโรงแรม
ขนาดเล็กและโรงแรมขนาดกลาง ซ่ึงแนนอนวาความเหนือกวาในทุกดานก็จะทําใหราคาการเขาใช
บริการของโรงแรมขนาดใหญนั้นมากกวาโรงแรมขนาดเล็กและขนาดกลางคอนขางมาก 

พนักงานของโรงแรมขนาดใหญมักมีจํานวนเทากับหรือมากกวาจํานวนหองพักท่ีมีไวบริการ
แขก ตัวอยางเชน โรงแรมลีลาวดี เปนโรงแรมขนาดใหญ มีจํานวนหองพักท้ังสิ้น 300 หอง เรา
สามารถประมาณจํานวนพนักงานของโรงแรมลีลาวดีไดวาอยูท่ีประมาณ 300 คน แตหากโรงแรมลีลา
วดีตองการยกระดับการบริการใหไดมาตรฐานและเปนท่ียอมรับ โรงแรมก็จะตองจัดหาพนักงานเขามา
ทํางานเพ่ิมใหมากกวา 300 คนข้ึนไป ซ่ึงจํานวนพนักงานจะเปนเทาใดนั้น ก็ข้ึนอยู กับกําลัง
ความสามารถของโรงแรมท่ีจะสามารถจายเงินเดือนใหพนักงานไดอยางเหมาะสม 

การบริหารงานของโรงแรมขนาดใหญอาจเปนการบริหารงานแบบเจาของคนเดียวหรือแบบ
สาขาหรือท่ีเรียกกันวา เชน(Chain) ก็ได หากเปนการบริหารงานแบบเจาของคนเดียวการตัดสินใจ
และการดําเนินนโยบายตางๆ จะสามารถนํามาปฏิบัติไดอยางรวดเร็ว แตหากเปนการดําเนินงานแบบ
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สาขาการตัดสินใจและการกําหนดนโยบายเพ่ือนําไปปฏิบัติจะตองใชเวลาในการดําเนินงานตามสาย
การบริหารท่ีมากกวา ทําใหการนํานโยบายไปปฏิบัติเสียเวลามากกวาตามไปดวย โรงแรมขนาดใหญ
มักมีโครงสรางโดยท่ัวไปท่ีเปนท่ีนิยมกันตามภาพท่ี 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.3 โครงสรางโรงแรมขนาดใหญ 
ท่ีมา ปริชญา อุดมผล (2560) 
 

โครงสรางโรงแรมขนาดใหญ  
โรงแรมขนาดใหญ มักตองแบงโครงสรางการทํางานออกเปนแผนกยอยๆ เพ่ือใหสะดวกแก

การทํางานเนื่องจากงานในโรงแรมขนาดใหญมีหลากหลาย ทําใหโครงสรางตองแบงออกเปนท้ังฝาย 
แผนกและสวน ซ่ึงโดยท่ัวไปสามารถแบงโครงสรางของโรงแรมขนาดใหญออกได ดังนี้ 

แผนกตอนรับ 

Front Office 

Department 

ฝายบริหาร 

Executive Office 

 

ฝายหองพัก 

Room Division 

 

แผนกแมบาน 

Housekeeping 
Department 

แผนกอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

Food and 
Beverage 

Department 

แผนกทรัพยากร
มนุษย 

Human Resource 

Department 

แผนกขายและ
การตลาด 

Sales and 
Marketing 

Department 

แผนกบัญช ี

Accounting 
Department 
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1. ฝายบริหาร(Executive Office) ฝายนี้จะประกอบไปดวย ผูบริหารระดับสูงของโรงแรม 
ซ่ึงอาจเปนบุคคลหรือกลุมบุคคลก็ได นโยบายการทํางานท้ังหมดของโรงแรมจะถูกกําหนดมาจากฝาย
บริหารนี้และทุกแผนกภายในโรงแรมจะข้ึนตรงกับฝายบริหาร โดยเฉพาะแผนกเล็กๆ ท่ีไมไดข้ึนตรง
กับฝายใดๆ ไดแก 

1.1 แผนกสปา(Spa) เนื่องจากเปนแผนกขนาดเล็กท่ีมีการทํางานแตกตางจากแผนก
อ่ืนๆ จึงไดจัดไวใหข้ึนตรงกับฝายบริหาร 

1.2 แผนกฟตเนสและสระวายน้ํา(Fitness and Pool) เนื่องจากเปนแผนกท่ีมีการ
ดําเนินงานท่ีแตกตางจากแผนกอ่ืนโดยสิ้นเชิง และเปนสวนอิสระท่ีบางโรงแรมอาจจัดใหอยูภายใตการ
บริหารงานของผูจัดการแผนกสปา 

1.3 แผนกดูแลพ้ืนท่ีเชาภายในโรงแรม(Renting) เปนอีกสวนอิสระท่ี มีรายได
คอนขางมาก เนื่องจากการเชาพ้ืนท่ีของบุคคลภายนอกท่ีเขามาดําเนินงานภายในโรงแรมท้ังหมดจะ
ข้ึนอยูกับแผนกนี้ ดังนั้นบางโรงแรมอาจจัดใหแผนกนี้อยูภายใตการกํากับดูแลของแผนกบัญชี 

2. ฝายหองพัก(Room Division) จะประกอบไปดวยแผนกบริการสวนหนาและแผนก
แมบาน ซ่ึงทําหนาท่ีเก่ียวกับการจัดการหองพักท้ังหมด ซ่ึงจะแบงการทํางานไดดังตอไปนี้ 

2.1  แผนกบริการสวนหนา(Front Office) ทําหนาท่ีในการรับสํารองหองพัก ใหบริการ
หองพักแขก ลงทะเบียนการเขาพักใหแขก(Check In) อํานวยความสะดวกและติดตอแผนกตางๆ เพ่ือ
ใหบริการตามท่ีแขกรองขอในขณะท่ีแขกเขาพัก ใหบริการคาใชจายดานหองพัก ตลอดจนรับคืน
หองพักจากแขก(Check Out) แผนกบรกิารสวนหนาแบงการทํางานไดดังนี้ 

2.1.1 บริการสวนหนาบาน(Front of the House) เปนสวนท่ีจะไดพบปะ พูดคุย
หรือใหบริการแขกโดยตรงแบบตัวตอตัว ตัวอยางการทํางานของบริการสวนหนาบาน เชน การรับ
เช็คอิน การบริการกุญแจหองพัก การใหบริการยกและเคลื่อนยายกระเปา ใหบริการขอมูลขาวสาร 
และและการรับเช็คเอาท เปนตน 

2.1.2 บริการสวนหลังบาน(Back of the House) เปนสวนท่ีจะคอยใหบริการแขก
อยูภายในสํานักงานดานหลังเทานั้น อาจมีโอกาสเพียงไดรับโทรศัพทจากแขก ติดตอประสานงาน 
หรือดําเนินการอ่ืนๆ เพ่ือใหการเขาพักและการใชบริการของแขกเปนไปอยางราบรื่นเทานั้น โอกาสใน
การพบปะกับแขกโดยตรงมีนอย ซ่ึงตัวอยางการทํางานของบริการสวนหลังบาน เชน การใหบริการรับ
สํารองหองพักหรือสวนอ่ืนๆ ภายในโรงแรม และการใหบริการโทรศัพท 

2.2 แผนกแมบาน(Housekeeping) ทําหนาท่ีในการดูแล ทําความสะอาดพ้ืนท่ีท้ังหมด
ภายในโรงแรม รวมไปถึงการทําความสะอาดผาทุกชิ้นจากทุกแผนก การท้ิงขยะ การจัดแตงดอกไม 
การจัดซุมดอกไม การดูแลชุดทํางานพนักงาน เปนตน แผนกแมบานแบงการทํางานไดดังนี้ 
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2.2.1 สํานักงานแมบาน(Housekeeping Office) ทําหนาท่ีติดตอประสานงาน
ระหวางแผนกแมบานและแผนกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เปนตัวกลางระหวางการติดตอสื่อสารภายในของ
แผนกแมบานเอง ตลอดจนดูแลสต็อกมินิบาร(Minibar)ในหองพักแขก สต็อกของในหองเก็บของ
แมบาน(Store) รวมไปถึงการดูแลในสวน ของหายไดคืนดวย(Lost & Found) 

2.2.2 สวนหองพัก(Floor) ดูแลทําความสะอาดในสวนของหองพักโรงแรมท้ังหมด 

2.2.3 สวนพ้ืนท่ีสาธารณะ(Public Area) ทําหนาท่ีดูแลความสะอาดเรียบรอยของ
พ้ืนท่ีสาธารณะ รวมไปถึงเก็บและท้ิงขยะจากทุกสวนของโรงแรม 

2.2.4 สวนซักรีด(Laundry) ทําหนาท่ี ใหบริการซักรีดผาภายในโรงแรมท้ังหมด 
เชน ปลอกหมอน ผาปูท่ีนอน ผาเช็ดตัว รวมไปถึงดูแลชุดเครื่องแบบพนักงานและเสื้อผาท่ีแขกสงซัก
รีดหรือสงซักแหงกับโรงแรม 

2.2.5 สวนดอกไม(Flower) ทําหนาท่ีดูแลการจัดตกแตงดอกไมเพ่ือใชในงานตางๆ 
ของโรงแรม ไมวาจะเปนงานประชุม สัมมนา งานเลี้ยง งานแตงงาน ท้ังนี้อาจรวมไปถึงการดูแลตนไม
และดอกไมจริงท่ีปลูกไวในพ้ืนท่ีของโรงแรมท้ังหมดดวย 

3. แผนกอาหารและเครื่องด่ืม(Food and Beverage) ทําหนาท่ีใหบริการในสวนของ
อาหารและเครื่องดื่ม การประชุมสัมมนาและการจัดเลี้ยงท้ังหมด แผนกอาหารและเครื่องด่ืมแบงการ
ทํางานไดดังนี้ 

3.1 ครัว(Kitchen) ทําหนาท่ีในการสั่งวัตถุดิบท่ีจะตองใชในการประกอบอาหาร เก็บ
สต็อกวัตถุดิบ เตรียมอาหาร ประกอบอาหาร คิดรายการอาหาร รวมถึงควบคุมตนทุนท่ีเก่ียวกับ
อาหารท้ังหมด ท้ังในการประกอบอาหารปกติของโรงแรมและการประกอบอาหารเพ่ืองานจัดเลี้ยง 
การประชมุ สัมมนา ครัวในโรงแรมจะแบงออกไดเปนหลายสวน เชน ครวัหลัก ครัวรอน ครัวเย็น ครัว
ขนมอบ ครัวพนักงาน เปนตน 

3.2 บารและเครื่องด่ืม(Bar and Beverage) ใหบริการและดูแลในสวนท่ีเก่ียวกับ
เครื่องดื่มท้ังหมด ท้ังท่ีล็อบบี้ คาราโอเกะ ผับ บาร ฟตเนส สระวายน้ํา และพ้ืนท่ีท้ังหมดในโรงแรม 

3.3 ภัตตาคารและรานอาหาร(Restaurant) ใหบริการต้ังแตการเสิรฟอาหาร การ
บรกิารแขกท่ีโตะอาหาร การเก็บโตะ การทําความสะอาด การเก็บเงินแขกในรานอาหาร ภัตตาคารใน
โรงแรมรวมไปถึงการใหบริหารอาหารบนหองพัก 

3.4 ลางทําความสะอาด(Steward) เปนแผนกท่ีจะทําความสะอาดอุปกรณเครื่องใชทุก
อยางในโรงแรม เชน จาน ชาม ชอน หมอ กระทะ แกว ฯลฯ ท้ังท่ีใชในครัว ใชกับพนักงานหรือท่ีใชใน
การใหบริการแขก รวมไปถึงการเก็บรักษาและดูแลสต็อกอุปกรณท้ังหมดเหลานี้ดวย 

4. แผนกขายและการตลาด(Sales and Marketing)  ทําหนาท่ีในการหาลูกคาเขามาใช
บริการในสวนตางๆ ของโรงแรม ไมวาจะเปน การขายหองประชุมเพ่ือการประชุมสัมมนา การขาย
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หองจัดเลี้ยงเพ่ืองานจัดเลี้ยงประเภทตางๆ  การสงเสริมใหแขกเขามาใชบริการภัตตาคาร รานอาหาร
และสวนตางๆของโรงแรม การรับจองหองพักของลูกคาท่ีมาเปนหมูคณะหรือเปนกลุม ท่ีใชหองต้ังแต 
10 หองข้ึนไป ตลอดจนจัดทําแผนพับ สิ่งพิมพท่ีตองใชภายในโรงแรมรวมไปถึงการทําหนาท่ีเปน
เจาหนาท่ีประชาสัมพันธของโรงแรม 

5. แผนกทรัพยากรมนุษย(Human Resource) ทําหนาท่ีในการจัดหา  คัดเลือกพนักงาน  
ทําสัญญาจางงาน   ปฐมนิเทศพนักงานใหม  จัดฝกอบรมใหแกพนักงานในแผนกตางๆ ตามความ
เหมาะสมและจากการรองขอจากหัวหนางาน  การดูแลสวัสดิการ  สิทธิประโยชน  งานแรงงาน
สัมพันธใหแกพนักงานเพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับท้ังพนักงานและผูบริหารของโรงแรม ฝาย
ทรัพยากรมนุษย แบงการทํางานออกไดดังนี้ 

5.1 การจางงานและสวัสดิการ(Recruitment and Welfare) มีหนาท่ีทําใหพนักงานทํา
ตามกฎ ระเบียบโรงแรม รวมถึงใหคําปรึกษาและดูแลเรื่องสัญญาจางพนักงานทุกคนในโรงแรม 

5.2 การฝกอบรม(Training) จะดูแลการฝกอบรมท้ังหมดของโรงแรม ท้ังภายนอกและ
ภายใน  การวางแผนการฝกอบรมเปนรายเดือน  รายป และรายแผนก การคํานวณคาใชจายท่ีจะตอง
ใชในการฝกอบรม  การจัดหาและเชิญวิทยากร การสรุปคาใชจายและสงรายงานใหผูบริหาร 

5.3 การรักษาความปลอดภัย(Security) แผนกนี้มีหนาท่ีในการรักษาความปลอดภัย
ภายในของโรงแรมเพ่ือพนักงานและความปลอดภัยสําหรับบุคคลภายนอกหรือแขกท่ีมาใชบริการใน
สวนตางๆ ของโรงแรม ตลอดจนดูแลความเรียบรอยของพ้ืนท่ีโรงแรมท้ังหมดดวย 

5.4 ชางและซอมบํารุง(Maintenance) แผนกนี้มีหนาท่ีซอมแซมไฟฟา ประปา 
โทรศัพท สายเคเบ้ิลและดูแลรักษา เฟอรนิเจอร วัสดุอุปกรณตางๆ ของโรงแรมใหอยูในสภาพพรอม
ใชงานอยูเสมอ 

หมายเหตุ หลายโรงแรมอาจแยกแผนกรักษาความปลอดภัยและแผนกชางซอมบํารุง
ออกจากฝายทรัพยากรมนุษยก็ได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับนโยบายในการบรหิารงานของแตละโรงแรม 

6. แผนกบัญชี(Accounting) ทําหนาท่ีเก่ียวกับธุรกรรมการรับและการจายท่ีเก่ียวกับเงิน
ท้ังหมด ไมวาจะเปน การติดตามทวงหนี้ การวางบิล การออกใบลูกหนี้ การจายเงินเดือน การจัดซ้ือ 
การชําระหนี้ การคํานวณและจายภาษี ตลอดจนการจัดทํารายงานบัญชี กําไรขาดทุนและงบดุลเสนอ
ผูบริหาร ท้ังแบบเปนรายวัน รายเดือนและรายปตลอดจนดูแลรายได คาใชจายของทุกแผนกภายใน
โรงแรม แผนกบัญชีแบงการทํางานออกไดดังนี้ 

6.1 งานบัญชี มีหนาท่ีทําบัญชีรายรับ คาใชจาย วางบิลลูกหนี้ 
6.2 งานการเงิน มีหนาท่ีรับ จายเงินจากแผนกตางๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงแรม 
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6.3 งานจัดซ้ือ มีหนาท่ีสํารวจตลาด จัดหา สั่งซ้ือ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณตางๆตามใบสั่งซ้ือ
ท่ีแตละแผนกสั่งซ้ือและสงมอบเม่ือซ้ือมาแลว หรือเก็บสต็อกเพ่ือรอการเบิกจายในกรณีท่ีเปนยังไมได
มีการสั่งซ้ือแตเปนสิ่งจําเปนท่ีตองมีไวสํารองเสมอ 

 

การประสานงานระหวางแผนกภายในโรงแรม 
 

การดําเนินงานของแผนกตางๆ ภายในโรงแรมจะประสบความสําเร็จไดนั้นตองมีการ
ประสานงานท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการประสานงานท่ีดีจะเกิดข้ึนไดนั้น พนักงานในแตละแผนก
จะตองทราบถึงบทบาทหนาท่ีของตัวเองและสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางแผนก การประสานงานท่ี
สําคัญระหวางแผนกภายในโรงแรม มีดังตอไปนี้ 

1. การประสานงานระหวางฝายบริหารและแผนกตางๆ ภายในโรงแรม เนื่องจากฝาย
บริหารเปนฝายท่ีจะตองกําหนดนโยบายการบริหารงานท้ังหมดภายในโรงแรมเพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมายท่ีวางไวแตฝายบริหารไมใชฝายปฏิบัติงานท่ีจะสามารถทราบรายละเอียดหรือเปนสวนท่ีทํา
ใหเกิดรายไดโดยตรง ดังนั้นฝายบริหารจึงตองการขอมูลจากแผนกตางๆ ทุกแผนกภายในโรงแรมเพ่ือ
ใชในการกําหนดนโยบายและใชในการวางแผนการทํางานโดยรวมของโรงแรม ขอมูลท่ีฝายบริหาร
ตองการจากแผนกตางๆ นั้นจะไดมาจากรายงานท่ีเก่ียวของ เชน รายงานอัตราการเขาพักจากแผนก
สํารองหองพัก รายงานรายไดและการใชหองประชุมสัมมนาจากแผนกขายและการตลาด รายงาน
จํานวนพนักงาน การจายเงินเดือนและสวัสดิการตางๆ ของพนักงานในโรงแรมท้ังหมดจากแผนก
ทรพัยากรมนุษย และรายงานรายรับ รายจายโดยรวมของโรงแรมท้ังหมดจากแผนกบัญชี ซ่ึงรายงาน
เหลานี้อาจเปนรายงานแบบรายวัน รายเดือนหรอืรายปก็ไดตามความตองการของฝายบริหาร 

2. การประสานงานระหวางแผนกสวนหนากับแผนกแมบาน โดยเฉพาะการประสานงาน
ระหวางแผนกรับสํารองหองพักท่ีเม่ือรับขอมูลการสํารองหองพักจากแขกมาแลว จะตองติดตอ
ประสานงานกับแผนกแมบานเพ่ือเตรียมหองพักใหเปนไปตามท่ีแขกตองการ เชน แขกตองการเตียง
เสริม ผาหมหรอืหมอนเพ่ิมมากกวาปกติเม่ือมาเช็คอิน เปนตน 

3. การประสานงานระหวางแผนกบริการสวนหนากับแผนกอาหารและเครื่องด่ืม แผนก
บริการสวนหนาไมวาจะเปนสวนตอนรับหรือสวนของการรับสํารองหองพัก เม่ือไดขอมูลการจะเขาพัก
หรือการเขาพักจากแขกแลว จําเปนท่ีจะตองสงตอขอมูลจํานวนแขกนั้นๆ ไปยังแผนกอาหารและ
เครื่องดื่ม เพ่ือใหแผนกอาหารและเครื่องดื่มจะไดเตรียมปริมาณอาหารเชาไวบริการแขกใหเพียงพอใน
แตละวัน ซ่ึงขอมูลท่ีชัดเจนและสมบูรณจะทําใหการเตรียมอาหารและการคํานวณคาใชจาย การสั่ง
วัตถุดิบ ตลอดจนการจัดจํานวนพนักงานในการเตรียมใหบริการไดสอดคลองกับปริมาณของแขกท่ีจะ
เขามาใชบริการ ท้ังนี้อาจรวมไปถึงแขกพิเศษท่ีอาจไมสามารถรับประทานอาหารปกติของโรงแรมได 
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เชน แขกหรือผูเขาพักท่ีรับประทานอาหารไดเฉพาะอาหารฮาลาลมาเขาพัก หากแผนกตอนรับแจง
ขอมูลไปลวงหนา แผนกอาหารและเครื่องดื่มก็จะสามารถเตรียมอาหารฮาลาลไวเปนพิเศษเพ่ือแขก
กลุมนี้ได 

4. การประสานงานระหวางแผนกบริการสวนหนากับแผนกขายและการตลาด เนื่องจาก
แผนกขายและการตลาดจะเปนผูรับสํารองหองพักแบบกลุม หรือการสํารองหองพักตั้งแต 10 หองข้ึน
ไปใหกับแผนกรับสํารองหองพัก ดังนั้นเม่ือแผนกขายและการตลาดไดรับขอมูลจากแขกมาแลวก็ตอง
สงผานขอมูลไปยังแผนกรับสํารองหองพัก โดยเฉพาะในเรื่องท่ีแขกรองขอเปนพิเศษ เชน แขกท้ัง 10 
หองท่ีจองมานี้ตองการพักอยูหองพักชั้นเดียวกันท้ังหมด หรือแขกตองการพักหองเตียงเด่ียวเทานั้น 
เปนตน สวนแผนกรับสํารองหองพักก็มีหนาท่ีตองจัดเตรียมหองพักใหเปนไปตามท่ีแผนกขายและ
การตลาดแจงมา ในทางกลับกันหากแผนกสํารองหองพักไดทราบวาอัตราการเขาพักของแขกมีการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนมาก เชน มีการยกเลิกการจองกรุปใหญๆ หรือมีการจองกรุปใหญๆ ท่ีมากกวา 10 
หอง เขามาในชองทางอ่ืนท่ีไมไดผานทางแผนกขายและการตลาด แผนกรับสํารองหองพักมีหนาท่ี
จะตองแจงอัตราการเขาพักท่ีเปลี่ยนแปลงนั้นใหแผนกขายและการตลาดทราบดวยในทันที เพ่ือให
แผนกขายและการตลาดสามารถวางแผนการขายหองพักแบบเปนกรุปใหญไดอยางเหมาะสมยิ่งข้ึน 
หากระหวางสองแผนกนี้มีการประสานงานไมดี อาจทําใหเกิดเหตุการจองหองพักแบบกรุปซํ้ากันจน
ทําใหไมมีหองพักเพียงพอสําหรับแขกท่ีตองการเขาพักหรืออาจเกิดเหตุการณการจองหองพักซํ้ากันจน
เสียโอกาสในการขายหองพักได  

5. การประสานงานระหวางฝายหองพักกับแผนกซอมบํารุง ฝายหองพักไมวาจะในสวนของ
การสํารองหองพัก ในสวนของการตอนหรือในสวนของแผนกแมบานตางก็มีหนาท่ีท่ีจะตองดูแล
รับผิดชอบใหแขกไดรับความสะดวกสบายท่ีสุดในขณะท่ีพักอยูกับโรงแรม โดยเฉพาะในเรื่องของการ
แจงซอมหองพัก อุปกรณและวัสดุตางๆ ภายในหองพักตามท่ีไดรับแจงจากแขก หากในสองสวนนี้มี
การประสานงานท่ีดีจะทําใหการซอมแซมตางๆ ท่ีไดแจงซอมไปดําเนินไปไดอยางรวดเร็วข้ึน 

6. การประสานงานระหวางแผนกบัญชีกับแผนกตางๆ ท่ีมีเรื่องคาใชจายและรายไดเขามา
เก่ียวของ ไมวาจะเปนแผนกบริการสวนหนาท่ีไดรับเงินจากแขกท่ีมาเขาพัก แผนกแมบานท่ีตองมีการ
บันทึกคามินิบารในหองพักขณะท่ีแขกยังพักอยูแลวสงขอมูลไปยังแผนกตอนรับสวนหนา แผนก
ทรัพยากรมนุษยในเรื่องการจางเงินเดือนพนักงานและแผนกขายและการตลาดในการรับชําระเงินคา
จัดเลี้ยงหรือคาจัดงานตางๆ ท่ีแผนกขายและการตลาดเปนผูรับผิดชอบอยู เปนตน 

7. การประสานงานระหวางแผนกทรัพยากรมนุษยกับแผนกตางๆ ทุกแผนกภายในโรงแรม 
ในเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยของโรงแรมและพนักงานทุกแผนกภายในโรงแรม ท้ังยังรวม
ไปถึงการสรรหาพนักงานใหม การอบรมพนักงานท่ีมีอยูแลว ตลอดจนการควบคุมใหพนักงานทุกคน
รักษาระเบียบวินัยและปฏิบัติตามนโยบายของโรงแรมอยางเครงครัด 
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8. การประสานงานระหวางแผนกบริการสวนหนาดวยกันเองหมายถึง เม่ือแผนกรับสํารอง
หองพักไดขอมูลมาแลววาวันใดแขกจะเขาพักมากหรือเช็คเอาทมากกวาปกติหรือมีแขกกรุปใหญจะ
เขาพักหรือเช็คเอาท แผนกรับสํารองหองพักควรแจงเตือนไปยังแผนกตอนรับ แผนกบริการแขกหรือ
แผนกบริการกระเปาเพ่ือใหเตรียมจัดพนักงานเขาทํางานในวันนั้นๆ ใหมีจํานวนเพียงพอกับจํานวน
แขกท่ีจะเขามาใชบริการนั่นเอง 

นอกจากเรื่องแผนกและการประสานงานแลว สิ่งสําคัญตอไปท่ีควรทราบคือ ประเภทของ
แขกท่ีเขาพักในโรงแรมซ่ึงจะไดกลาวถึงในหัวขอตอไป 

 

ประเภทแขกท่ีเขาพักในโรงแรม 

 

โรงแรมแตละแหงจะแบงประเภทของแขกออกไปตามลักษณะของแขกท่ีมาเขาพักใน
โรงแรมของตนเอง ดังนั้นการแบงประเภทของแขกจึงไมไดมีกฎเกณฑตายตัวและจะแตกตางกันไปแต
ละโรงแรม อยางไรก็ตามประเภทของแขกท่ีมักถูกกลาวถึงในอุตสาหกรรมการโรงแรมสามารถแบง
ออกได ดังตอไปนี้ 

1. แขกท่ัวไป(FIT: Free/Fully Individual Traveler) หมายถึง แขกท่ีมาเขาพักดวยตัวเอง
เปนการสวนตัว ไมไดมีการจองผานบริษัทท่ีทํางานหรือบริษัททัวรใดๆ สวนใหญมักเปนแขกท่ีมาเขา
พักระหวางการเดินทางหรือการทองเท่ียวสวนตัวหรือสวนครอบครัว ราคาคาหองของแขกท่ัวไปสวน
ใหญจะเปนราคาปกติของโรงแรม 

2. แขกกรุปทัวร(Group Tour Guest) หมายถึง แขกท่ีเขามาพักเปนกลุมหรือหมูคณะ 
สวนใหญจะเปนการเขาพักมากกวา 10 หองข้ึนไปและจะมีการจองเขาพักลวงหนาผานทางฝายขาย
และสงเสริมการตลาดของโรงแรม ซ่ึงในการเขาพักมักเปนการเขาพักผอนนอนหลับระหวางการ
เดินทางหรือทองเท่ียวเทานั้น แขกไมคอยไดใชบริการสวนอ่ืนๆ ของโรงแรม ราคาคาหองของแขกกรุป
ทัวรสวนใหญจะถูกกวาราคาขายปกติของโรงแรมเนื่องจากมีการใชจํานวนหองพักคอนขางมาก
โรงแรมจึงคิดราคาคาหองถูกกวา  

3. แขกท่ีมารวมอบรม สัมมนา ประชุม(Meeting Seminar and Conference Group) 
หมายถึง แขกท่ีมาเขาพักเปนกลุม โดยใชบริการของโรงแรมท้ังในสวนของหองพัก หองอาหาร หอง
ประชมุสัมมนาและอาจมีการจัดงานเลี้ยงไปดวยในคราวเดียวกัน ราคาคาหองของแขกอบรม สัมมนา 
ประชุมสวนใหญจะถูกรวมเขากับราคาการใชหองประชุมสัมมนาหรือม้ืออาหารม้ือใดม้ือหนึ่งหรือทุก
ม้ือไปแลว ทําใหราคาคาหองของแขกประเภทนี้จะคอนขางถูกกวาแขกประเภทอ่ืนเนื่องจากโรงแรม
จะเฉลี่ยผลกําไรในแผนกอ่ืนเขามารวมกับราคาหองพักดวย 
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4. แขกท่ีไมไดจองหองพักไวลวงหนา(WI: Walk in Guest) หมายถึง แขกท่ีมาถามหา
หองพักโดยตรงกับโรงแรมแลวติดตอขอเขาพักเลยโดยไมไดมีการจองลวงหนา ราคาหองของแขกท่ี
ไมไดจองลวงหนาสวนใหญจะสูงกวาราคาคาหองของแขกท่ีจองหองพักไวลวงหนา โดยเฉพาะถาอัตรา
การเขาพักของแขก(Occupancy) ในวันนั้นมีอัตราสูง จํานวนหองพักท่ีจะขายไดมีเหลือนอย ทําให
ราคาคาหองของแขกท่ีไมไดจองไวลวงหนาสูงตามไปดวย แตอยางไรก็ตามราคาคาหองของแขก
ประเภทนี้จะไมเกินราคาเต็ม(Flat Rate) ของราคาขายตามมาตรฐานโรงแรม  โดยโรงแรมจะใช
หลักการคิดราคาหองพักของแขกประเภทนี้เหมือนการจําหนายต๋ัวเครื่องบินคือ ยิ่งหองพักเหลือนอย 
ราคาหองยิ่งสงู 

5. แขกท่ีเปนเจาหนาท่ีสายการบิน(Airline Guest) หมายถึง เจาหนาท่ีสายการบินบริษัท
ตางๆ ท่ีไดมีการติดตอทําสัญญาโดยตรงจากบริษัทสายการบินเพ่ือใหพนักงานสายการบินมาเขาพักใน
ระหวางการบินระหวางจังหวัดหรือในระหวางการปฏิบัติหนาท่ี ราคาคาหองพักของแขกประเภทนี้จะ
มีราคาถูกมากเปนพิเศษ เนื่องจากโรงแรมตองการใหสายการบินนั้นๆ สงพนักงานมาเขาพักกับ
โรงแรมและทําสัญญาเปนรายป เนื่องจากสวนใหญแขกประเภทนี้จะเขามาใชหองพักแนนอนตาม
เท่ียวบินและการใชหองพักก็มีจํานวนเทาๆ กันทุกวันตลอดท้ังป ทําใหแขกประเภทนี้มักไดสิทธิพิเศษ
หรือสวนลดมากกวาแขกประเภทอ่ืน เชน มีรถรับสง มีสวนลดในการใชบริการสวนตางๆ ของโรงแรม 
เปนตน  

6. แขกท่ีพักอยูในโรงแรมเปนระยะเวลานาน(Long Stay Guest) หมายถึง แขกท่ีพักอยูกับ
โรงแรมต้ังแต 1 เดือนข้ึนไปติดตอกัน ราคาหองของแขกประเภทนี้มักถูกกวาราคาปกติของโรงแรม 
แตราคาจะไมแนนอนข้ึนอยูกับระยะเวลาในการเขาพัก ยิ่งพักนานราคาหองก็จะยิ่งถูกลง บางโรงแรม
อาจเสนอสิทธิพิเศษอ่ืนเพ่ิมเติมใหแขกดวย เชน สวนลดในการใชบริการสปา ฟตเนส ซาวนา หรือ 
หองอาหาร เปนตน 

7. แขกท่ีเปนสมาชิกของโรงแรม(Member Guest) หมายถึง แขกท่ีไดเสียเงินซ้ือบัตรเขา
เปนสมาชิกของโรงแรม เพ่ือจะไดรับสิทธิพิเศษอ่ืนๆ ดวยนอกจากหองพัก เชน ไดรับเคกฟรีในวัน
คลายวันเกิน สวนลดคาอาหารและบรกิารอ่ืนๆ ภายในโรงแรม สวนใหญโรงแรมท่ีเปดขายบัตรสมาชิก
นี้มักเปนโรงแรมท่ีมีเครือหลายแหงในประเทศและอาจรวมถึงตางประเทศ เม่ือแขกซ้ือบัตรสมาชิก
แลวก็จะสามารถนําบัตรไปใชเปนสวนลดไดในทุกโรงแรมในเครือนั้น สวนใหญบัตรสมาชิกจะมีอายุ 1 
ป สวนราคาคาสมัครสมาชิกจะข้ึนอยูกับสิทธิประโยชนและบรกิารของแตละโรงแรม 

8. แขกท่ีเปนนักธุรกิจ(Business Guest) หมายถึง แขกท่ีมาเขาพักกับโรงแรมโดยผานทาง
บริษัทตนสังกัดของแขกเอง ซ่ึงมีจุดประสงคในการมาเขาพักในระหวางการทํางานหรือการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยปกติแขกประเภทนี้มักมาจากบริษัทท่ีไดมีการทําสัญญาไวกับโรงแรมลวงหนา
แลว บริษัทมักเปนผูติดตอมาสํารองหองพักไวใหลวงหนากอนแขกเขาพักและบริษัทจะเปน
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ผูรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมดของแขกประเภทนี้ ไมวาจะเปน คาหองพัก คามินิบาร คาอาหาร 3 ม้ือ 
คาเลี้ยงรบัรองลูกคา หรือคาซักรีดเสื้อผา เปนตน 

หากแขกมาจากบริษัทท่ียังไมไดทําสัญญาลวงหนาไวกับโรงแรม แขกประเภทนี้มักชําระ
คาใชจายท้ังหมดเองและขอใบกํากับภาษีใหออกในชื่อตัวเองและในนามบริษัท เพ่ือนําไปเบิกคาใชจาย
นั้นๆ กับบริษัทตนสังกัดในภายหลัง ราคาคาหองของแขกประเภทนี้มักถูกกวาราคาคาหองปกติ
เล็กนอย 

9. แขกท่ีมาใชบริการอ่ืนๆ ของโรงแรมโดยไมไดคางคืนหรือเปดหองพัก(Visitor) หมายถึง 
แขกท่ีเขามารับประทานอาหารในหองอาหาร มาใชบริการนวดท่ีสปา มาใชสระวายน้ํา หรือฟตเนส 
รวมไปถึงแขกท่ีมาใชบริการคาราโอเกะหรือแขกท่ีมานั่งดื่มเครื่องดื่มท่ีบารหรือล็อบบี้ของโรงแรม 
นั่นเอง 

10. แขกพิเศษหรือแขกVIP(Very Important Person) ประเภทแขกจากดานบนท่ีกลาวมา 
สามารถเปนแขกพิเศษของโรงแรมไดท้ังหมด ขอดีของแขกพิเศษคือ พนักงานและโรงแรมจะให
ความสําคัญในการใหบริการแขกพิเศษกอนแขกท่ัวไปและจะดูแลอยางดีเปนพิเศษ แตจะพิเศษมาก
เพียงใด ข้ึนอยูกับความระดับความพิเศษนั้น ซ่ึงสามารถจําแนกได ดังนี้ 

10.1 กษัตริย เชื้อพระวงศ พระญาติ ตามลําดับข้ัน 

10.2 เอกอัครราชทูต คณะทูตจากตางประเทศ 

10.3 นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตร ีคณะผูบรหิารประเทศ 

10.4 ขาราชการระดับกระทรวง ขาราชการทหาร ตํารวจ ยศนายพลข้ึนไป 

10.5 ผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสมา ดารา นักรอง ตัวแทนปวงชน 

10.6 แขกท่ีมาพักเปนประจํา หรือแขกท่ีพักอยูกับโรงแรมเปนเวลานาน 

นอกเหนือจากการจัดประเภทแขกพิเศษตามดานบนแลว โรงแรมยังใหความสําคัญกับ
ประเภทหองพักท่ีแขกจะเขาพักดวย นั่นหมายถึง แมแขกท่ีเขามาพักจะเปนบุคคลธรรมดาท่ัวไป แต
การท่ีแขกเขาพักในหองพิเศษของโรงแรม เชน หองชุด(Suite) หรือหองท่ีมีราคาสูง แขกทานนั้นก็จะ
ไดจัดลําดับข้ันใหเปนแขกพิเศษเชนกัน 

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 
คณะผูบริหารประเทศขาราชการระดับกระทรวง ขาราชการทหาร ตํารวจ ยศนายพลข้ึนไป 
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3. แขกพิเศษ(VIP=Very Important Person) คือ ผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสมา ดารา 
นักรอง ตัวแทนปวงชน แขกท่ีมาพักเปนประจํา หรือแขกท่ีพักอยูกับโรงแรมเปนเวลานาน รวมไปถึง
แขกเขาพักในประเภทหองชุดหรือหองพักท่ีมีราคาสูงดวย 

การจัดเตรียมหองใหแขกพิเศษจะแตกตางจากหองแขกธรรมดา คือ ภายในหองพักจะมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกมากกวา เชน เครื่องทํากาแฟ ตะกราผลไม แจกันดอกไม และบัตรขอบคุณพรอม
คําอวยพร เปนตน 

 

 
 

ภาพที 1.4 ผลไมและบัตรอวยพรในหองพักสําหรับแขกพิเศษ 

ท่ีมา http://www.matetreyes.com/2012/10/our-birthday.html 
 

ประเภทหองพักแขก 
 

ประเภทหองพัก ขนาดเตียง สิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองพักแตละโรงแรมจะแตกตาง
กันไปตามมาตรฐาน ขนาดและนโยบายของโรงแรมเปนสําคัญ ประเภทหองพักในธุรกิจโรงแรม
โดยท่ัวไปแบงออกไดเปน 2 ลักษณะใหญๆ คือ แบงตามลักษณะเตียงจะแบงออกไดเปนหองพัก
สําหรับหนึ่งคน สองคน สามคนและสี่คนและแบงตามลักษณะหองพักจะแบงออกไดเปน หอง
มาตรฐาน หองธรรมดา หองพิเศษ หองชุด หองสูบบุหรี่/ไมสูบบุหรี่ หองพักติดกันและหองพักสําหรับ
ผูพิการ ซ่ึงท้ังสองแบบจะมีลักษณะและรายละเอียดแตกตางกัน ดังตอไปนี้ 

1. แบงตามลักษณะเตียงหรือจํานวนผูเขาพัก หองพักประเภทนี้จะมีการตกแตงภายใน
หองพักเหมือนกันแตขนาดหองพักจะแตกตางกัน คือ หองพักสําหรับหนึ่งถึงสองคนจะมีขนาด



16 

 

ใกลเคียงกัน สวนหองพักสําหรับสามถึงหาคนก็จะมีขนาดใหญกวา แตไมวาหองพักจะมีขนาดเทาใด 
ราคาการเขาพักจะข้ึนอยูกับจํานวนเตียงในหองพักหรือข้ึนอยูกับจํานวนผูเขาพักเปนสําคัญ หองพักท่ี
แบงตามลักษณะเตียงหรือจํานวนผูเขาพักสามารถแบงได ดังตอไปนี้ 

1.1 หองพักสําหรับหนึ่งคนหรือหองพักเตียงเด่ียว(Single Room) เปนหองพักท่ีมีเตียง
เดียวหรือเปนหองพักท่ีมีสองเตียงแตมีแขกพักเพียงคนเดียวถาเปนหองพักท่ีมีอาหารเชารวมอยูดวย
ราคาของหองพักประเภทนี้มักถูกกวาราคาหองพักประเภทเดียวกันแตมีแขกเขาพักสองคน เนื่องจาก
โรงแรมจะคิดคาอาหารเชาของแขกเพียงคนเดียว เตียงเด่ียว(Single Bed) คือ เตียงท่ีนอนไดคนเดียว 
โดยท่ัวไปมีขนาด 3.5 ฟุต x 6 ฟุต 

1.2 หองพักสําหรับสองคน(Double Room หรือ Twin Room) เปนหองท่ีแขกเขาพัก
สองคนเหมือนกัน ตางกันท่ีขนาดและจํานวนเตียง คือ Double Room จะเปนเตียงใหญหนึ่งเตียง
(Double Bed) สําหรับใหแขกนอนดวยกัน สวน Twin Room จะเปนเตียงเล็กแยกจากกันสองเตียง 
(Twin Bed) สําหรับแขกท่ีตองการนอนในหองเดียวกันแตไมตองการนอนรวมเตียงกันไมวาจะเปน
หองพักท่ีมีอาหารเชารวมอยูดวยหรือไมก็ตาม ราคาของหองพักประเภทนี้ท้ังสองหองจะมีราคาเทากัน
เนื่องจากจํานวนแขกเทากัน เตียงคู(Double Bed) คือเตียงท่ีสามารถนอนไดสองคน  โดยท่ัวไปมีสอง
ขนาดคือ เตียงควีนไซส(Queen Size) ขนาด 5x6 ฟุต และเตียงคิงไซส(King Size) ขนาด 6x6 ฟุต  

บางโรงแรมใช 6x7 หรือ 6x8 ฟุต ตัวอยางหองพักสําหรับสองคนตามภาพท่ี 1.5 และ 1.6 

 

 

 

ภาพท่ี 1.5 ตัวอยาง Double Room 

ท่ีมา tripadvisor.co.uk/ 
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ภาพท่ี 1.6 ตัวอยาง Twin Room 

ท่ีมา  hishamhotel.com.jo/?gallery-item=restaurant-food 

 

1.3 หองพักสําหรับสามคน(Triple Room) จะเปนหองท่ีใชในกรณีท่ีแขกตองการพัก
สามคนในหองเดียวกัน ภายในหองอาจมีเตียงเล็กแยกจากกันสามเตียงหรืออาจเปนเตียงใหญหนึ่ง
เตียงและเตียงเล็กหนึ่งเตียงหรือเปนเตียงใหญหนึ่งเตียงและเตียงเสริม(Extra Bed) อีกหนึ่งเตียงก็ได 
ลักษณะเตียงในหองจะข้ึนอยูกับความตองการของแขก และความสามารถในการจัดหาใหของแตละ
โรงแรมซ่ึงอาจไมเหมือนกัน ราคาของหองพักประเภทนี้มักสูงกวาราคาหองพักท่ีมีแขกเขาพักสองคน 
ไมวาจะรวมอาหารเชาหรือไมก็ตาม เตียงพิเศษหรือเตียงเสริม(Extra Bed หรือ Rollaway Bed) มัก
เปนเตียงท่ีมีขนาดเทากับเตียงเดี่ยว แตสามารถเคลื่อนยายไดงายมากกวาเนื่องจากมีลอและพับเก็บได 
ตัวอยางเตียงเสริมตามภาพท่ี 1.7 สวนตัวอยางหองพักสําหรับสามคนตามภาพท่ี 1.8 และ 1.9 
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ภาพท่ี 1.7 ตัวอยางเตียงเสริม 

ท่ีมา www.alibaba.com/product-detail/all-model-rollaway-folding-hotel-
extra_821359363.html 
 

 

 

ภาพท่ี 1.8 ตัวอยาง Triple Room แบบ 3 เตียง 
ท่ีมา  maldronhotelgalway.com/accommodation/triple-room/ 
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ภาพท่ี 1.9 ตัวอยาง Triple Room แบบ 2 เตียง 
ท่ีมา www.wrightingtonhotel.co.uk/accommodation/standard-triple-room/ 
 

1.4 หองพักสําหรับสี่คน(Double-Double Room) หองพักประเภทนี้จะมีเนื้อท่ีของหอง
กวางกวาปกติประมาณ 10-15% เนื่องจากมีเตียงใหญสองเตียงอยูในหอง ซ่ึงอาจวางเตียงติดกันหรือ
แยกจากกันก็ไดทําใหแขกสามารถเขาพักไดรวมสี่คน ราคาของหองพักประเภทนี้มักสูงกวาราคา
หองพักท่ีมีแขกเขาพักสามคนไมวาจะรวมอาหารเชาหรือไมก็ตาม ตัวอยางหองพักสําหรับสี่คนตาม
ภาพ 1.10 

 

 
 

ภาพท่ี 1.10 ตัวอยาง Double-Double Room 

ท่ีมา http://seaworldresort.com.au/rooms/rooms/premium-room.aspx 
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2. แบงตามลักษณะหอง การตกแตง ขนาดและสิ่งอํานวยความสะดวก หองพักประเภทนี้
การกําหนดราคาจะยดึการตกแตงและสิ่งอํานวยความสะดวกในหองเปนสําคัญ การแบงประเภทตาม
ลักษณะหองพักนี้สามารถแบงไดคือ หองมาตรฐาน หองธรรมดา หองพิเศษ หองชุด หองสูบบุหรี่และ
ไมสูบบุหรี่ หองติดกันและหองสําหรับผูพิการ ซ่ึงแตละหองจะมีขนาด การตกแตง อุปกรณเครื่องใช
แตกตางกันดังตอไปนี้  

2.1 หองมาตรฐาน(Standard Room) มีขนาดอยูระหวาง 25-30 ตารางเมตรข้ึนอยูกับ
แตละโรงแรม  โดยมากเปนหองท่ีมีราคาถูกท่ีสุดในโรงแรม มีสิ่งอํานวยความสะดวกแคเพียงพอแก
การเขานอนพักเทานั้น เชน เตียงนอน หมอน ผาหม เกาอ้ี ตูเสื้อผา โตะหัวเตียง โคมไฟ โทรทัศน 
โทรศัพท ผาขนหนู น้ําดื่มสองขวด สบูและแชมพู เปนตน 

2.2 หองธรรมดา(Superior Room) อาจเปนหองท่ีมีขนาดเทากับหองมาตรฐานหรือใหญ
กวาเล็กนอย มีสิ่งอํานวยความสะดวกและมีการตกแตง มีเครื่องใชมากกวาและดีกวาหองมาตรฐาน 
ทําใหราคาคาหองสูงกวาราคาหองมาตรฐาน สิ่งของเครื่องใชภายในหองพักท่ีหองธรรมดามีเพ่ิมเติม
จากหองมาตรฐาน เชน จํานวนหมอนมีมากกวา มีโตะหัวเตียงและโคมไฟเพ่ิมจากหองมาตรฐาน มีผา
เช็ดมือ มีครีมทาผิวและหมวกอาบน้ํา เปนตน 

2.3 หองพิเศษ(Deluxe Room) อาจเปนหองท่ีมีขนาดเทากับหองธรรมดาหรือใหญกวาก็
ได หองพิเศษอาจมีขนาดใหญไดถึง 35-50 ตารางเมตรแตกตางกันไปแตละโรงแรม หองพักแบบนี้เปน
หองท่ีมีอัตราคาหองคอนขางแพง เนื่องจากมีการตกแตงและมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากกวาหอง
ธรรมดา การมีของประดับท่ีสวยงามหรูหราและมีระดับมากกวาทําใหราคาคาหองสูงกวาราคาหอง
ธรรมดา สิ่งของเครื่องใชท่ีหองพิเศษมีมากกวาหองธรรมดาตัวอยางเชน ชุดรบัแขกขนาดเล็ก ภาพวาด 

โตะเกาอ้ีสําหรับทํางาน โตะเครื่องแปง สําลีกานทําความสะอาด(Cotton Bud) และไดรเปาผม เปนตน  

2.4 หองชุดขนาดเล็กหรือขนาดกลาง(Mini Suite, Petite Suite หรอื Junior Suite) หอง
ชุดจะมีขนาดใหญกวาหองพิเศษคือมีขนาดอยูระหวาง 50-80 ตาราง มีหองรับแขกแยกเปนสัดสวน มี
หองนั่งเลนแยกตางหากจากหองนอนและมีพ้ืนท่ีใชสอยมากกวาหองพิเศษ หองชุดมักจะใชเตียงควีน 
หรือคิงไซส ซ่ึงการตกแตงและขนาดทําใหราคาคาหองสูงกวาหองพิเศษ ของใชท่ีหองชุดมีเพ่ิมเติมจาก
หองพิเศษ เชน เสื้อคลุมอาบน้ํา แปรงสีฟน ยาสีฟน มีจํานวนหมอน ผาเช็ดหนา ผาเช็ดมือและผาเช็ด
เทามากกวา เปนตน 

2.5 หองชุดขนาดใหญ(Suite) หองนี้จะมีขนาดใหญกวา 100 ตารางเมตรข้ึนไป บาง
โรงแรมสามารถจัดใหชั้นท้ังชั้นของโรงแรมเปนหองชุดขนาดใหญเพียงหองเดียวก็ได เนื่องจากขนาดท่ี
ใหญข้ึนจึงทําใหหองชุดขนาดใหญนี้มีหองตางๆ มากข้ึนจากหองชุดขนาดเล็กและขนาดกลาง หองชุด
นี้อาจมีหองนอนและหองน้ํามากกวาหนึ่งหอง มีหองนั่งเลน หองทํางาน บารเครื่องด่ืมสวนตัวหรืออาง
อาบน้ําวน(Jacuzzi) ซ่ึงจะมีการตกแตงหองอยางหรูหรา โดยมากแขกท่ีเขาพักจะเปนแขกท่ีมาเปน
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ครอบครัวหรือเปนแขกท่ีตองการพ้ืนท่ีใชสอยมาก เตียงท่ีใชมักเปนเตียงคิงไซส สิ่งของเครื่องใชภายใน
หองพักจะมีคลายกับหองชุดขนาดเล็กและขนาดกลางแตจะมีจํานวนชิ้นมากกวา ตัวอยางหองชุดตาม
ภาพท่ี 1.11 

 

 
 

ภาพท่ี 1.11 ตัวอยาง Suite Room 

ท่ีมา langhamhotels.com/ 
 

2.6 หองพักสูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่(Smoking หรือ Non Smoking Room) อาจเปน
หองพักมาตรฐานหรือหองพักธรรมดาหรือหองพักแบบพิเศษแลวจัดใหแขกสามารถสูบบุหรี่ไดก็ได 
แลวแตความตองการของแขก โดยจะตางกันตรงท่ีหองสูบบุหรี่จะมีท่ีเข่ียบุหรี่วางไวในหองพัก สวน
หองท่ีไมสูบบุหรี่จะไมมี โรงแรมหลายแหงจะแยกหองสูบบุหรี่และหองไมสูบบุหรี่ใหอยูคนละชั้นกัน
เพ่ือไมใหมีกลิ่นบุหรี่รบกวนแขกท่ีไมสูบบุหรี่ ในปจจุบันเกือบรอยเปอรเซ็นตของโรงแรมจะไมอนุญาต
ใหแขกท่ีเขาพักในโรงแรมสูบบุหรี่ภายในหองพัก แตจะจัดใหมีพ้ืนท่ีสูบบุหรี่แยกใหแขกออกไปสูบ
ภายนอกตัวอาคารแทน 

2.7 หองพักติดกัน(Connecting Room) เปนหองพักท่ีมีจํานวนสองหองข้ึนไปติดกันซ่ึง
อาจเปนหองประเภทเดียวกันเชน หองธรรมดากับหองธรรมดา หองพิเศษกับหองพิเศษหรืออาจเปน
หองตางประเภทกันอยูติดกันก็ได เชน หองธรรมดากับหองชุดหรือหองพิเศษกับหองชุดก็ได แตไมวา
จะเปนหองประเภทใดท้ังสองหองจะมีประตูเชื่อมติดกัน ภายในหองแขกสามารถเดินติดตอถึงกันได
โดยไมตองออกมาใชประตูหนา หองพักติดกันนี้เหมาะสําหรับแขกท่ีมาใชบริการเปนครอบครัวหรือ
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แขกท่ีมีความจําเปนท่ีจะตองเดินพบปะหรือติดตอสื่อสารกันตลอดเวลา โดยปกติประตูหองพักท่ีอยู
ตรงกลางระหวางสองหองอาจเปนไดท้ังแบบหนึ่งประตูหรือสองประตูและจะมีล็อกท้ังสองดานของ
ประตู หากหองหนึ่งหองใดไมตองการใหอีกหองเขามาก็เพียงแตล็อกประตูในหองของตัวเองหองก็จะ
ถูกแบงออกเปนหองปดท้ังสองหองโดยชิ้นเชิง เนื่องจากประตูกลางหองจะเปดถึงกันไดก็ตอเม่ือไมได 
ล็อกท้ังสองดานเหมือนกันเทานั้น ตัวอยางหองพักแบบ Connecting Room ตามภาพท่ี 1.12 

 

 

 

ภาพท่ี 1.12 ตัวอยาง Connecting Room 

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

Hanoi_Tirant_Hotel-Hanoi.html 
 

2.8 หองพักสําหรับผูพิการ(Disabled rooms) หองนี้จะคลายกับหองสูบบุหรี่หรือหองไม
สูบบุหรี่คือ เปนหองมาตรฐาน หองธรรมดาหรือหองพิเศษท่ีเอามาปรับปรุงใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผูพิเศษ โดยมากจะเปนหองท่ีอยูชั้นไมสูงและใกลลิฟตเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกแขกท่ีนั่ง
รถเข็นหรือแขกท่ีรางกายไมสมบูรณ การตกแตงภายในหองพักนี้จะพิเศษกวาหองปกติ เชน มีราวจับ
ในหองน้ํา ราวจับทางเดิน มีการติดต้ังเฟอรนิเจอรท่ีจะไมมีคมหรือไมอันตราย มีกริ่งใหกดเพ่ือขอ
ความชวยเหลือ เปนตน ภาพตัวอยางภายในหองน้ําในหองพักสําหรับผูพิการตามภาพ 1.13 
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ภาพท่ี 1.13 ตัวอยาง Disabled Room 

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

จากประสบการณการทํางานท่ีผานมาทําใหไดทราบวาโรงแรมขนาดเล็กซ่ึงในท่ีนี้หมายถึง
โรงแรมท่ีมีจํานวนหองพักตั้งแต 50 หองลงไป จะแบงประเภทของหองพักออกเปนเพียงสองหรือสาม
ประเภทเทานั้น เชน หองพัดลมหรือหองแอร หองเล็กหรือหองใหญ เปนตน สวนประเภทของเตียงท่ี
ใชก็จะถูกระบุไวอยางชัดเจน เชน หองพัดลมเปนหองท่ีมีเตียงเดียว สวนหองแอรจะเปนหองท่ีมีสอง
เตียง หรือหองท่ีมีขนาดเล็กมักเปนหองท่ีมีเตียงเดียวสวนหองขนาดใหญมักมีสองเตียง เปนตน 
เนื่องจากโรงแรมขนาดเล็กถูกจํากัดดวยขนาดเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางเรียบงายและใชเงิน
ลงทุนในการดําเนินธุรกิจไมมากนัก ทําใหการแบงประเภทหองพักไมมีความหลากหลายเทาโรงแรม
ขนาดใหญ  

สวนโรงแรมขนาดกลางและขนาดใหญซ่ึงมักมีจํานวนหองพักมากกวา 50 หองข้ึนไปจะแบง
ประเภทของหองพักตามลักษณะการตกแตงและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองพัก ซ่ึงอาจมี
ประเภทของหองพัก ประเภทของเตียงครบหรือไมครบตามท่ีกลาวมาแลวก็ได ข้ึนอยูกับวาเจาของ
หรือผูบริหารโรงแรมมีเงินลงทุนมากนอยเพียงใด เนื่องจากโรงแรมท่ีมีประเภทของหองพักและ
ประเภทของเตียงหลายขนาดจะตองลงทุนซ้ืออุปกรณของใชในหองพัก อุปกรณการตกแตงหองพัก 
ผาขนหนูขนาดตางๆ เตียง ท่ีนอน ผาปูท่ีนอนและผาหม หลายขนาดซ่ึงตนทุนในการซ้ือของหลาย
ขนาดแตใชจํานวนนอยจะแพงกวาการซ้ือของขนาดเดียวกัน ชนิดเดียวกันแตมีปริมาณมากกวานั่นเอง 
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ดังนั้นเพ่ือประหยัดคาใชจายและใหงายตอการดําเนินงาน โรงแรมขนาดกลางจึงมักมี
ประเภทของหองพักหลายประเภท แตวาแตละประเภทจะมีชนิดของเตียงท่ีใหบริการในหองพักนั้น
เพียงประเภทเตียงเดียว เชน โรงแรม A เปนโรงแรมขนาดกลางมีจํานวนหองพัก 80 หอง มีประเภท
หองพัก 3 ประเภทคือ หองมาตรฐานจํานวน 30 หอง หองธรรมดา 30 หองและหองพิเศษ 20 หอง
โดยหองมาตรฐานท้ังหมดจะเปนหองสองเตียงเล็ก สวนหองธรรมดาจะเปนหองเตียงควีนไซสและหอง
พิเศษจะเปนหองเตียงคิงสไซส เปนตน ในขณะท่ีโรงแรมขนาดใหญท่ีไมไดมีขอจํากัดในเรื่อง
งบประมาณการลงทุนมักจะมีประเภทของหองพักท่ีแบงตามประเภทของการตกแตงครบหรืออาจ
มากกวาท่ีกลาวมาแลวและแตละประเภทของหองพักนั้นจะมีการแบงแยกประเภทของเตียงออกไปอีก 
เชน โรงแรม B เปนโรงแรมขนาดใหญมีหองพัก 200 หอง โดยแบงออกเปนหองมาตรฐาน 50 หอง 
หองธรรมดา 50 หอง หองพิเศษ 50 หอง และหองชุดอีก 50 หอง ซ่ึงในทุกประเภทของหองพักนั้นจะ
มีเตียงท่ีแตกตางกันออกไปอีก เชน ในหองมาตรฐาน 50 หองนั้นจะแบงออกเปนหองสองเตียงแยก 
30 หอง หองเตียงควีนไซส 10 หองและหองเตียงคิงสไซส 10 หอง เพ่ือเปนการใหบริการแขกใหได
อยางครอบคลุมมากข้ึนนั่นเอง เนื่องจากมาตรฐานหองพักของแตละโรงแรมจะแตกตางกัน ดังนั้นชื่อ
หองของแตละโรงแรมอาจเรียกตากตางกันไปดวย เชน หองมาตรฐานของโรงแรมระดับหาดาวอาจ
เปนหองพิเศษของโรงแรมขนาดเล็ก เปนตน  

นอกจากเตียงเด่ียว เตียงคูและเตียงเสริมท่ีไดกลาวไปแลวในโรงแรมยังมีเตียงอีกประเภทท่ี
โรงแรมมักมีไวบริการใหแขกในกรณีท่ีแขกรองขอนั่นคือ เตียงเด็ก(Baby Cot) หรือเตียงนอนเด็กออน
ท่ีมีลูกกรงเพ่ือปองกันไมใหเด็กตกเตียงจนไดรับอันตราย ซ่ึงเตียงเด็กจะมีลักษณะดังภาพ 1.14  

 

ภาพท่ี 1.14 ตัวอยาง เตียงเด็ก 

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

 

ราคาหองพักของแตละโรงแรมจะแตกตางกันแตมักถูกกําหนดข้ึนโดยพิจารณาจากขนาด 
อุปกรณอํานวยความสะดวกในหองพักและระดับการใหบริการของโรงแรม นั่นหมายถึง หากโรงแรมมี
ขนาดใหญ มีอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกแกแขกมากและมีระดับการบริการท่ีดี โรงแรมนั้นก็
จะมีราคาคาหองพักสูงกวาโรงแรมท่ีมีขนาดเล็ก มีสิ่งอํานวยความสะดวกนอยและมีการบริการท่ี
ครอบคลุมนอยกวานั่นเอง ซ่ึงราคาหองพักสามารถแบงออกไดเปนหลายราคาข้ึนอยูกับนโยบายของ
แตละโรงแรม แตโดยท่ัวไปแลวสามารถแบงได ดังนี้ 

1. ราคาเต็ม(Rack rate) เปนราคามาตรฐานของโรงแรม ท่ีจะนํามาใชเปนราคาตั้งตนการ
คํานวณในการใหสวนลดหรือโปรโมชั่นตางๆ 

2. ราคาคูสัญญา(Corporate rate) เปนราคาท่ีเคยมีการตกลงกันไวกอนวาคูสัญญาจะมา
ใชหองพักของโรงแรมเปนจํานวนข้ันตํ่าตามท่ีโรงแรมกําหนดไวในปท่ีผานมา ในปนี้คูสัญญากับ
โรงแรมจงึจะไดราคาพิเศษ เชน โรงแรมหิรัญญิกากําหนดใหบริษัทท่ีตองการไดราคาคูสัญญาจะตองมี
การใชหองพักไมตํ่ากวา 50 คืนตอปในปท่ีผานมา ในปนี้คูสัญญาจึงจะไดราคาพิเศษ เปนตน ราคา
คูสัญญานี้จะสูงหรือต่ําเพียงใดข้ึนอยูกับจํานวนคืนของการใชหองท่ีคูสัญญาเขามาใช เชน ปท่ีแลว
บริษัทกลวยหอมมาใชบริการรวม 100 คืน ปนี้บริษัทก็อาจไดราคาคาหอง 1,500 บาท ในขณะท่ีปท่ี
แลวบริษัทมะมวงมาเขาพักรวม 150 คืน ปนี้บริษัทก็อาจไดราคา 1,000 บาทตอคืนในราคาหอง
ประเภทเดียวกัน เปนตน  

3. ราคาหองพักท่ีแขกมีงานประชุมสัมมนา(Convention rate) ราคาหองพักแบบนี้จะ
ข้ึนอยูกับวาแขกเขามาใชหองประชุมสัมมนาหรือมีคาอาหารเทาใด ใชหองพักมากนอยเพียงใด ข้ึนอยู
กับจํานวนหองพักและบริการอ่ืนๆ ท่ีใชวามากนอยเพียงใด ยิ่งใชมากคาหองพักก็จะยิ่งถูกลง 

4. ราคาผูนําเท่ียวหรือผูท่ีทํางานในอุตสาหกรรมทองเท่ียวหรือบริการท่ีนําแขกมาพักกับ
โรงแรม(Industry rate) เปนราคาท่ีจะใหพิเศษแกคนท่ีพาแขกมาเขาพักกับโรงแรม ซ่ึงราคานี้จะ
พิเศษเพียงใดก็ข้ึนอยูกับประวัติการนําแขกเขามาพักวามากนอยและสมํ่าเสมอเพียงใด การทําสัญญา
จะคลายกับราคาคูสัญญาขอ 2 แตราคาหองท่ีผูนําเท่ียวไดจะถูกกวาราคาคูสัญญา 

5. ราคาลูกเรือ(Crew rate) เปนราคาพิเศษท่ีโรงแรมใหกับลูกเรือสายการบินท่ีมาเขาพัก
กับโรงแรมในขณะทํางาน ราคานี้บริษัทสายการบินจะตองมีการทําสัญญากับโรงแรมไวกอนลวงหนา
แลวระยะสัญญาจะอยูระหวาง 1-3 ป แตหากลูกเรือมาพักในนามสวนตัวก็จะใชราคานี้ไมได 

6. ราคาหองพักท่ีมาเปนกลุม(Group rate) เปนราคาท่ีใหพิเศษสําหรับแขกท่ีมาพักหลาย
หอง โดยปกติจะไดสวนลดก็ตอเม่ือเปนกลุมหองพักตั้งแต 10 หองข้ึนไป จึงจะไดราคาพิเศษนี้ โรงแรม
อาจพิจารณาลดให 10-15% แลวแตจํานวนคืนและจํานวนหองท่ีเขาพัก 
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7. ราคาแบบเบ็ดเสร็จ(Package rate) เปนราคาท่ีโรงแรมจัดโปรโมชั่นรวมคาท่ีพักและ
คาอาหารหรือคาบริการรถรับสงเขาดวยกันเบ็ดเสร็จแลว เพ่ือดึงดูดใหแขกสนใจเขามาใชบริการ ซ่ึง
จะเปนราคาท่ีถูกกวาซ้ือแยกหองพักกับอาหารและคารถรับสงออกจากกัน 

 

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

ประชมุ
คาอาหารเชา
และ/หรอื
อาหาร

กลางวันเขา
ดวยกัน 

เปนราคา
แบบไม
รวม

คาอาหาร
เชา 

รวม
คาอาหาร
เชาและ
คารถ
รับสง 

ข้ึนอยู
กับ

จํานวน
คืนท่ีพัก
รวม/ไม

รวม
อาหาร

เชา 

เปนราคา
ท่ีบวก

คาอาหาร
กลางวัน/
เย็นและ
รวมคารถ

รับสง 

 

นอกจากราคาคาหองพักท่ีไดกลาวไปแลวขางตน ซ่ึงเปนคาหองพักแบบท่ีแขกใชบริการ
ขามคืน ยังมีราคาหองพักอีกหนึ่งประเภทท่ีแขกไมไดใชหองพักขามคืน ท่ีคนโรงแรมเรียกกันวาเดยยูส 

(Day use) ซ่ึงเปนลักษณะการใชหองพักอยูในชวงเวลา 10.00-16.00 น. หรือประมาณ 4-6 ชั่วโมง
ในชวงกลางวัน สวนราคาคาหองแบบนี้โรงแรมจะคิดอยูท่ีรอยละ 50 ของราคาคาหองปกติของหอง
นั้นๆ เชน หากราคาคาหองธรรมดาแบบพักคางคืนอยูท่ี 2,000 บาท ราคาคาหองธรรมดาแบบ Day 
use จะอยูท่ี 1,000 บาท เปนตน ซ่ึงหลังจากแขกคืนหองพักแบบ Day use นี้แลวโรงแรมสามารถนํา
หองพักไปทําความสะอาดแลวนํากลับมาขายใหแขกอ่ืนไดอีกครั้งในวันเดียวกัน  
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สรุป 
 

ในอดีตโรงแรมเปนเพียงสถานท่ีท่ีมีจุดประสงคในการใหบริการหองพักเทานั้น แตใน
ปจจุบันโรงแรมไดมีการปรับตัวเพ่ือใหสามารถอยูรอดในการแขงขันทางธุรกิจได โดยการใหบริการใน
ดานตางๆ หลากหลายมากยิ่งข้ึนและเพ่ือใหการบริการมีประสิทธิภาพและทําใหแขกพึงพอใจ โรงแรม
จึงไดแบงงานออกเปนหลายแผนก โรงแรมขนาดเล็กจะมีแผนกงานเพียง 1-2 แผนก โรงแรมขนาด
กลางจะมีแผนกงานประมาณ 3-4 แผนก สวนโรงแรมขนาดใหญมักมีแผนกงานมากกวา 5 แผนกข้ึน
ไป ซ่ึงตัวอยางแผนกและหนาท่ีตางๆ ภายในโรงแรมสามารถแบงได ดังนี้ 

1. ฝายบริหาร มีหนาท่ีควบคุมการทํางานและวางนโยบายโดยรวมของโรงแรม 

2. ฝายหองพัก ดูแล จัดการ ในเรื่องหองพักและการใหบริการขณะแขกพักอยูกับโรงแรม 

3. แผนกอาหารและเครื่องด่ืม ดูแล จัดการ ในสวนท่ีเก่ียวของกับอาหารและเครื่องด่ืม
ท้ังหมดภายในโรงแรม 

4. แผนกขายและการตลาด มีหนาท่ีประชาสัมพันธ ขายสินคาและบริการของโรงแรม 

5. แผนกทรัพยากรมนุษย มีหนาท่ีดูแลเก่ียวกับพนักงานท้ังหมด ต้ังแตสรรหาไปจนถึงการ
ใหพนักงานออกจากงาน รวมไปถึงการรักษากฎระเบียบตางๆ ของโรงแรม 

6. แผนกบัญชีการเงิน มีหนาท่ีดูแลเรื่องเก่ียวกับรายรบัและรายจายท้ังหมดของโรงแรม 

การประสานงานภายในระหวางแผนกตางๆ ท่ีกลาวมาของโรงแรมลวนเปนปจจัยท่ีจะทําให
การบริการรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหากทุกแผนกสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดตามบทบาทและหนาท่ี
ความรับผิดชอบของตนเอง ประเภทแขกท่ีพักในโรงแรมสามารถแบงไดเปน แขกท่ัวไป แขกกรุปทัวร 
แขกอบรมสัมมนา แขกท่ีไมไดจองหองพักไวลวงหนา แขกเจาหนาท่ีสายการบิน แขกท่ีพักอยูกับ
โรงแรมเปนระยะเวลานาน แขกท่ีเปนสมาชิกของโรงแรม แขกนักธุรกิจ แขกท่ีมาใชบริการอ่ืน
นอกจากหองพัก และแขกพิเศษ การแบงประเภทหองพักสามารถแบงออกไดเปนสองประเภทใหญ 
คือ แบงตามลักษณะเตียงและแบงตามลักษณะหองพัก ราคาหองพักสามารถแบงออกไดเปน ราคา
เต็ม ราคาคูสัญญา ราคาหองพักรวมงานประชุมสัมมนา ราคาผูนําเท่ียวหรือผูท่ีทํางานในอุตสาหกรรม
ทองเท่ียวหรือบริการ ราคาลูกเรือ ราคาหองพักแขกท่ีมาเปนกลุมเพ่ือพักแรมเพียงอยางเดียว และ
ราคาแบบเบ็ดเสร็จ อนึ่งประเภทของแขกพักในโรงแรมและราคาหองพักอาจแตกตางกันไปแตละ
โรงแรม  
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แบบฝกหัดทายบทท่ี 1 
 

1. ใหอธิบายโครงสรางของโรงแรมขนาดเล็ก มาตามความเขาใจโดยใหแตกตางจาก
ตัวอยาง พรอมเขียนแผนภาพ 

2. ใหอธิบายโครงสรางของโรงแรมขนาดใหญ มาตามความเขาใจโดยใหแตกตางจาก
ตัวอยาง พรอมเขียนแผนกภาพ 

3. ใหเขียนอธิบายถึงความเก่ียวพันระหวางแผนกตางๆ ภายในโรงแรมขนาดใหญมาพอ
เขาใจ เปนขอๆ 

4. ใหเลือกทํางานในแผนกของโรงแรม 1 แผนก พรอมอธิบายเหตุผลวาเหตุใดจึงเลือก
ทํางานในแผนกนั้น 

5. ใหคิดเพ่ิมเติมในหัวขอประเภทของแขกท่ีมาใชบริการในโรงแรมวามีประเภทอ่ืนๆ อีก
หรอืไม อยางไร นอกเหนือจากตัวอยางท่ีใหมา 

6. นายก อบต. หรือนายกองคการบริหารสวนตําบล หากเขามาพักในโรงแรม ถือเปนแขก
พิเศษหรือไม พรอมอธิบายเหตุผล 

7. หากเปนพนักงานโรงแรมและมีหนาท่ีจัดตะกราผลไมและดอกไมใหแขกพิเศษระดับสูง
ท่ีสุดในหองพัก นักศึกษาจะเลือกผลไมชนิดใด เพราะเหตุใด 

8. หากเปนมัคคุเทศกพาลูกทัวรมาพักกับโรงแรม A เปนประจํา นักศึกษาควรไดราคา
หองพักก่ีเปอรเซ็นตจากราคาเต็มของโรงแรมหากราคาเต็มคือ 100 เปอรเซ็นต 

9. ประเภทหองพักในธุรกิจโรงแรมโดยท่ัวไปแบงออกไดเปนก่ีลักษณะ อะไรบางใหอธิบาย
มาพอเขาใจ 

10. หองพักท่ีมีสองเตียงเล็กในหองพักภาษาอังกฤษเรียกวาอะไร 

11. เตียงแบบพับท่ีมีลอสามารถเคลื่อนยายไดแตไมไดมีไวบริการในหองพักนอกจากแขก
รองขอเปนพิเศษมีชื่อเรียกวาอะไร 

12. หองมาตรฐานกับหองธรรมดาแตกตางหรือเหมือนกันอยางไรใหอธิบายมาเปนขอๆ 

13. ใหบอกความแตกตางระหวางหองชุดกับหองพักแบบติดกันมาเปนขอๆ 

14. หากเปนเจาของโรงแรมนักศึกษาจะจัดใหมีเครื่องมือหรืออุปกรณพิเศษใดเพ่ิมใน
หองพักสําหรับผูพิการบาง เพราะอะไร 

15. ใหนักศึกษายกตัวอยางโรงแรมขนาดเล็ก โรงแรมขนาดกลาง และโรงแรมขนาดใหญท่ี
มีภายในจังหวัดมาอยางละหนึ่งโรงแรม พรอมอธิบายเหตุผลวาเหตุใดจึงแบงเชนนั้น 
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บทท่ี 2 

การจัดการบุคลากรแผนกบริการสวนหนา 

 

เนื่องจากสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในการบริการจัดการการทํางานของแผนกบริการสวนหนาคือ การ
จัดการบุคลากรหรือพนักงานท่ีจะตองใหบริการแกแขกในดานตางๆ เนื่องจากบุคลากรเหลานี้จะมี
โอกาสไดใหบริการแขกอยางใกลชิดจึงกลาวไดวาการจัดการบุคลากรท่ีดีก็จะทําใหการใหบริการแขกดี
และเปนไปตามมาตรฐาน เม่ือแขกไดรับการบริการท่ีดีมีมาตรฐานแขกก็จะเกิดความพึงพอใจและ
กลับมาใชบริการของโรงแรมอีก ซ่ึงจะเปนจุดมุงหมายการทํางานของธุรกิจโรงแรมท่ีประสบ
ความสําเร็จ ในบทนีท่ี้สองนี้จะไดกลาวถึงการจัดการบุคลากรของแผนกบริการสวนหนา 1)ในดานการ
วางแผนการจัดการในเรื่องความสําคัญของการวางแผนและประเภทของพนักงาน 2)การจัดองคการ
ในเรื่องการสรรหา การคัดเลือก นโยบายการจางงาน การปฐมนิเทศ การทดลองงาน สัญญาการจาง
งานและการฝกอบรมพนักงาน 3)การสั่งการหรือการนําจะกลาวถึงในเรื่อง คาตอบแทน ผลประโยชน
และสวัสดิการพ้ืนฐาน ความปลอดภัยและสุขภาพตลอดจนการธํารงรักษาบุคลากร 4) การควบคุม
และการประเมินผลการทํางานในเรื่อง การประเมินผล การแจงผลประเมินการทํางานและขอกําหนด
เก่ียวกับระเบียบวินัย การลงโทษท่ีเก่ียวของกับการทํางาน ซ่ึงในอันดับแรกนี้เราควรทราบ
แนวความคิดทางการจัดการเสียกอนวาในปจจุบันไดถูกกลาวถึงไวอยางไรบางเพ่ือใหงายตอการทํา
ความเขาใจในเนื้อหาบทนี้ตอไป 

แนวความคิดเก่ียวกับหนาท่ีทางการจัดการมักไดรับความสนใจศึกษาและกลาวอางถึงอยู
เสมอในหนังสือหรือบทความท่ีเก่ียวของกับการบริหารและการจัดการ สงผลใหแนวความคิดนี้ไดรับ
การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตามสถานการณท่ีเปลี่ยนไปของสังคม ปจจุบันนักวิชาการบางสวนได
กลาวถึงหนาท่ีทางดานการจัดการโดยแบงออกเปน 4 หนาท่ี คือ การวางแผน การจัดองคการ การสั่ง
การและการควบคุม โดยแตละข้ันตอนมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1. การวางแผน(Planning)คือการกําหนดวัตถุประสงค การกําหนดเปาหมาย การสรางกล
ยุทธและการตัดสินใจสรรหาแนวทางในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือใหองคการสามารถบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายท่ีตองการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยแผนงานอาจมีความแตกตางกัน
ในดานระยะเวลา เชน แผนระยะยาว แผนระยะกลางหรือแผนระยะสั้น  ตลอดจนมีความแตกตางกัน
ตามหนาท่ีทางธุรกิจ เชน แผนการเงิน แผนการตลาด หรือแผนการผลิต  

2. การจัดองคการ(Organizing) คือการจัดการความสัมพันธของกิจกรรมและบุคคลใน
องคการใหมีความเหมาะสม เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางราบรื่นและเต็มความสามารถซ่ึง
จะทําใหองคการสามารถดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคไดตามแผนท่ีตั้งไว 
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3. การสั่งการ(Directing) หรือการนํา(Leading) คือการท่ีหัวหนางานหรือผูจัดการใชภาวะ
ผูนํา(Leadership) ซ่ึงตองอาศัยท้ังศาสตรและศิลปในการกระตุน ชักจูงและสงเสริมใหบุคคลอ่ืน
ปฏิบัติตามท่ีตัวเองตองการดวยความเต็มใจ 

4. การควบคุม(Controlling) เปนการตรวจสอบและประเมินผลวาแตละกิจกรรมท่ีทําตาม
แผนท่ีวางไวสามารถดําเนินไปตามท่ีไดวางแผนไวหรือไม ตลอดจนสมควรท่ีจะมีการพัฒนาและ
ปรบัปรุงอยางไร เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ
องคการ 

การบริหารจัดการท่ีดีภายในโรงแรมจะทําใหเกิดความรวมมือระหวางฝายบริหารกับ
พนักงาน เพ่ือเสริมสรางใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้นโรงแรมจึงตองมีหลักการจัดการท่ี 

เหมาะสม องคประกอบทรัพยากรการจัดการท่ีเหมาะสมกับอุตสาหกรรมโรงแรมควรประกอบไปดวย
ปจจัยพ้ืนฐาน 6 ประการ หรือท่ีเรียกกันวา 6 M’s (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2560 : 11) ซ่ึงไดแก 

1. เงินทุนหรือการจัดการเงินทุน(Money) ผูบริหารตองหาเงินจากแหลงทางการเงินตางๆ 
เพ่ือมาใชในการดําเนินกิจกรรม นํามาจัดสรรเพ่ือเปนคาใชจาย ตลอดจนตองมีการควบคุมการใชจาย
อยางโปรงใส ยุติธรรมโดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและใหไดผลตอบแทนกลับมาสูงสุด  

2. เครื่องมือ เครื่องจักรหรือการจัดการเครื่องมือเครื่องจักร(Machine) การจัดหาเครื่องมือ
เครื่องจักรนั้น ตองจัดหาจากแหลงผลิตท่ีเชื่อถือได เครื่องมือเครื่องจักรตองมีคุณภาพดี ราคา
เหมาะสมและเหมาะกับปริมาณงานท่ีจะตองใช ตลอดจนมีการดูแลบํารุงรักษาหลังการขายอยาง
ตอเนื่อง 

3. วัตถุดิบหรือการจัดการวัสดุ(Materials) หลักในการจัดการวัสดุนั้นจะตองดําเนินการ
อยางมีประสิทธิภาพและประหยัด โดยตองจัดหาวัสดุในการปฏิบัติงานใหเพียงพอและทันตอความ
ตองการ 

4. วิธีปฏิบัติงานหรือการจัดการวิธีปฏิบัติงาน(Method) การกําหนดวิธีการปฏิบัติงานของ
แตละฝายแตละแผนกจะตองคํานึงถึงจุดประสงคการดําเนินงานของโรงแรมเปนหลัก ซ่ึงโดยมาก
โรงแรมจะมีจุดประสงคหลักคือ การทําใหแขกหรือผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดและกลับมา
ใชบริการของโรงแรมอีกครั้ง  

5. คนหรือการจัดการกําลังคน(Man) จะเปนตัวชี้วัดการจัดการของแตละโรงแรมไดเปน
อยางดีวาจะประสบความสําเร็จหรือไม เนื่องจากจํานวนและคุณภาพของพนักงานโรงแรม การจัดสรร
พนักงานท่ีมีประสิทธิภาพในการทํางานใหเหมาะสมกับงานท่ีไดรับมอบหมาย ตลอดจนการจัดการให
มีจํานวนพนักงานท่ีเหมาะสมเพียงพอในการใหบริการแขกถือเปนสิ่งสําคัญของโรงแรม 

6. ศีลธรรมจรรยาบรรณหรือการจัดการศีลธรรมจรรยาบรรณ(Moral) เปนอีกหนึ่ง
ปจจัยพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญและเก่ียวของโดยตรงกับพนักงานโรงแรม หากโรงแรมสามารถบริหาร
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จัดการใหพนักงานมีศีลธรรมจรรยาบรรณของวิชาชีพได ก็จะทําใหโรงแรมนั้นมีความนาเชื่อถือและ
สงผลตอความเชื่อม่ันของแขกท่ีจะมาใชบริการโดยตรง 

จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาองคประกอบของทรัพยากรการจัดการในอุตสาหกรรมโรงแรม
นั้น ทรัพยากรคนถือเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุด เนื่องจากอุตสาหกรรมโรงแรมจะตองอาศัย
ความคิดของคน มีคนเปนผูดําเนินการ เปนผูจัดการทรัพยากรอ่ืนๆ อีก 5 ประการใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล การจัดการแผนกบริการสวนหนาท่ีเหมาะสมจึงเปนการจัดการท่ีเก่ียวของกับการใช
ทรัพยากรคนเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดสวนใหญ 

 

การวางแผนการจัดการบุคลากร 

 

การวางแผนการจัดการแผนกบริการสวนหนา เปนกระบวนการของการคาดการณความ
ตองการบุคลากรในอนาคตเพ่ือใหม่ันใจวาฝายและแผนกจะมีบุคลากรเพียงพอโดยมีการกําหนด
เปาหมาย การวางแผนกลยุทธเพ่ือกําหนดและคัดเลือกพนักงานไดเหมาะสมกับตําแหนงงาน ตรงตาม
เวลา โดยคํานึงถึงความชํานาญ ทักษะ และประสบการณของบุคลากร เพ่ือใหตรงตามวัตถุประสงค
ของโรงแรม(นิติพล ภูตะโชติ, 2559 : 39) ซ่ึงอาจกลาวไดวาการวางแผนทางการจัดการจะ
ประกอบดวยสิ่งสําคัญดังตอไปนี้ 

1. กระบวนการ การวางแผนเปนกระบวนการท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่องโดยผูมีหนาท่ี
วางแผนตองเก็บขอมูล ศึกษา วิเคราะห วางแนวทางปฏิบัติตรวจสอบ ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
แผนการดําเนินงานใหเหมาะสมอยูเสมอ ไมใชเปนการแกปญหาเฉพาะหนาเทานั้น 

2. การคาดการณ การวางแผนตองมีการคาดการณไปในอนาคตถึงความตองการดาน
บุคลากรของฝายและแผนกวามีแนวโนมหรือทิศทางท่ีจะออกมาในลักษณะใด โดยพิจารณาจากขนาด
และกระบวนการทํางานของฝายและแผนกท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยผูบริหารจะตองมีความเขาใจถึง
สภาวะแวดลอม ตลอดจนมีความสามารถท่ีจะนําความรูและความเขาใจนั้นมาวิเคราะหเหตุการณท่ี
อาจเกิดข้ึน เพ่ือใหสามารถพยากรณสถานการณท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดอยางใกลเคียงกับความเปน
จรงิ เพ่ือทําใหการดําเนินงานภายในฝายและแผนกเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3. วิธีปฏิบัติ เม่ือมีการคาดการณถึงสถานการณท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตแลว ผูบริหารจะตอง
กําหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือเปนแนวทางใหแตละกิจกรรมสอดคลองกับวัตถุประสงคของฝายและแผนก
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมและสังคมภายนอกไดอยางเหมาะสม 

4. โรงแรม ผูบริหารและบุคลากร ท่ีมีความสามารถจะตองสรางและรักษาสมดุลของบุคคล
ภายในฝายและแผนกใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมอยูตลอดเวลา การวางแผนจะเปนเครื่องมือและ
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แนวทางสําคัญในการสรางหลักประกันวาฝายและแผนกจะมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพตามท่ีตองการมา
รวมงานในปริมาณท่ีเหมาะสม โดยไมเกิดสภาวะบุคลากรลนงานหรือขาดแคลนแรงงานข้ึน 

 
ความสําคัญของการวางแผนบุคลากร 

 ทรัพยากรมนุษยถือเปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญท่ีสุดในบรรดาทรัพยากรดานการจัดการ 
ความสําเร็จหรือความลมเหลวของฝายหรือแผนกยอมข้ึนอยูกับการจัดการทรัพยากรมนุษยเปนสําคัญ 
หากไดมีการวางแผนกําลังคนอยางถูกตองและสามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถ มีทักษะ มีความชํานาญและประสบการณเหมาะสมกับตําแหนง ยอมจะสงผลตอ
ประสิทธิภาพในการดําเนินไดเปนอยางดี แตหากการวางแผนทรัพยากรมนุษยไมสอดคลองตรงตาม
กําลังคนท่ีฝายหรือแผนกตองการ ก็จะทําใหเกิดปญหาตางๆ ข้ึนได ดังนั้นในการวางแผนทรัพยากร
มนุษยจึงมีความสําคัญหลายประการ ดังตอไปนี้ 

1. ชวยใหฝายหรือแผนกใชทรัพยากรคนไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากจะไมเกิดปญหา
เก่ียวกับการขาดแคลนบุคลากรหรือมีทรัพยากรคนในฝายหรือแผนกมากเกินความจําเปน เพราะจะ
ทําใหเกิดคาใชจายในการจางงานสูงเกินความเปนจริง 

2. ชวยใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน เนื่องจากการวางแผนกําลังคนจะชวยใหฝาย
หรือแผนกสามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรไดเหมาะสมกับตําแหนงงาน ตรงตามเวลาท่ีตองการ 

เกิดปญหาในเรื่องการโยกยายเปลี่ยนตําแหนงนอยลงและยังเปนการเพ่ิมขวัญ กําลังใจในการทํางาน
ของพนักงานอีกดวย 

3. ชวยใหพนักงานมีโอกาสกาวหนาในอาชีพ เ ม่ือฝายหรือแผนกไดพนักงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ โอกาสท่ีพนักงานจะเจริญกาวหนาในอาชีพการงานก็เปนไปไดสูง การเลื่อนข้ันเลื่อน
ตําแหนงและการพัฒนาอาชีพใหแกพนักงานยอมทําไดงายข้ึน 

4. ชวยประหยัดคาใชจายในการฝกอบรมและพัฒนาใหกับพนักงาน เม่ือพนักงานสวนใหญ
เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหนงงาน การฝกอบรมและพัฒนาใหกับพนักงานจึงไมจําเปนตองจัด
ข้ึนบอย ทําใหสามารถลดคาใชจายในสวนนี้ลงไปไดมาก 

5. ชวยลดการลาออกจากงานของพนักงาน เม่ือพนักงานมีความพึงพอใจในการทํางานสูง 
การลาออกของพนักงานจะมีนอย แตหากการวางแผนกําลังคนไมเหมาะสม ก็จะทําใหเกิดปญหา
พนักงานลาออกจากงานบอยข้ึน 

6. เปนจุดแข็งดานการแขงขัน พนักงานท่ีเกงจะสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากจะสรางความพึงพอใจใหกับแขกไดมากกวาและมีความผิดพลาดในการปฏิบัติงานนอยกวา 

การวางแผนไดรับการยอมรับวาเปนหนาท่ีสําคัญอันดับแรกท่ีผูบริหารตองปฏิบัติในการ
บริหารงาน เนื่องจากการวางแผนจะชวยใหบุคลากรเห็นภาพความสัมพันธของกิจกรรมตางๆ ท่ีตอง



33 

 

 

 

ทําจนกระท่ังบรรลุเปาหมาย ทําใหสามารถปฏิบัติภารกิจท่ีไดรับมอบหมายอยางเหมาะสมและ
สอดคลองกับความตองการตามท่ีต้ังไว ผูวางแผนจะตองเก็บรวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะหและ
ตัดสินใจ เพ่ือท่ีจะตอบคําถามตอไปนี้ 

1. จะทําอะไร การวางแผนเปนการวางแนวทางปฏิบัติสําหรับอนาคต ดังนั้นผูท่ีมีหนาท่ี
วางแผนจะตองกําหนดเปาหมายวาตองการจะทําอะไรโดยพิจารณาวาเปาหมายนั้นมีความสอดคลอง
กับภารกิจตามวัตถุประสงคของฝายและแผนกหรือไม นอกจากนั้นแผนงานจะตองสนับสนุนตอการ
บรรลุความตองการสูงสุดของโรงแรมดวย 

2. จะทําอยางไร นอกจากกําหนดวาจะทําอะไรแลว ผูมีหนาท่ีวางแผนจะตองกําหนด
แนวทางปฏิบัติดวยวาตองการจะทําอะไรและทําอยางไร เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหการใชทรัพยากรของฝายและแผนกเปนไปในทิศทางท่ีเหมาะสมและ
ตรงตามความตองการท่ีสุด 

3. จะใหใครทํา การเลือกสรรบุคลากรนับเปนเรื่องสําคัญ เพราะการใชบุคลากรท่ีมี
ความสามารถเหมาะสมกับงานจะทําใหงานดําเนินไปไดอยางราบรื่นตามแผนท่ีกําหนดโดยผูวางแผน
ตองเลือกบุคคลท่ีมีความรู มีทักษะและมีความสามารถท่ีเหมาะสมกับงาน เพ่ือมาปฏิบัติงานใหดําเนิน
ไปตามท่ีตองการอยางมีประสิทธิภาพ 

4. จะทําเม่ือใด เนื่องจากระยะเวลาเปนตัวกําหนดและควบคุมใหการดําเนินงานเปนไป
ตามท่ีตองการ ดังนั้นนอกจากการกําหนดเปาหมายวาตองการท่ีจะทําอะไร พรอมท้ังตัดสินใจเลือก
แนวทางและบุคลากรท่ีจะปฏิบัติตามแลว ผูวางแผนตองกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานรวมวา
ตองเสร็จสิ้นเม่ือใดและกิจกรรมใดสมควรจะทําเม่ือใด มีระยะเวลาเทาใดพรอมกําหนดระยะเวลาท่ีแต
ละกิจกรรมควรจะเสร็จสิ้นลง 
 
ประเภทของพนักงานในโรงแรม 

โรงแรมแตละแหงจะมีพนักงานหลายประเภทข้ึนอยูกับนโยบายของแตละโรงแรม แตละ
ฝายแตละแผนกก็มักมีประเภทของพนักงานหลากหลาย ผูบริหารมีหนาท่ีตองเลือกประเภทพนักงาน
ใหเหมาะสมกับการทํางานแตละอยาง เพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพและเปนการประหยัด
คาใชจายของฝายและแผนกดวย เนื่องจากการเลือกใชงานพนักงานแตละประเภทจะมีคาใชจายไม
เทากันซ่ึงประเภทของพนักงานมีดังนี้ 

1. พนักงานฝกงาน เปนพนักงานท่ีฝกงานตามแผนกตางๆ พนักงานเหลานี้อาจจะสมัคร
เพ่ือขอฝกงานเอง หรืออาจเปนการสงมาจากหนวยงานตางๆ เชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย รวมถึงผู
ท่ีมาจากหนวยงานอ่ืนเพ่ือมาศึกษาดูงานของโรงแรม หากพนักงานฝกงานทํางานดีเปนท่ีพอใจของ
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หัวหนางาน ในอนาคตหากมีตําแหนงงานวางพนักงานฝกงานอาจไดรับพิจารณาคัดเลือกใหเปน
พนักงานทดลองงาน เพ่ือรอบรรจุเปนพนักงานประจําได 

2. พนักงานลูกจางรายวัน เปนพนักงานท่ีโรงแรมจางทํางานเปนรายวันเพ่ือทํางานแทน
ลูกจางประจํา หรือเปนจางในชวงท่ีโรงแรมมีลูกคาเขามาใชบริการเปนจํานวนมาก พนักงานลูกจาง
รายวันจะไดรับคาจางเปนรายวันตามท่ีโรงแรมกําหนดเทานั้น สวนคาบริการและสวัสดิการอ่ืนๆ จะไม
มีสิทธิไดรับ 

3. พนักงานลูกจางชั่วคราว เปนพนักงานท่ีโรงแรมจางตามฤดูกาล หรือจางเพ่ือใหทํางาน
แทนลูกจางท่ีลาปวยหรือลาคลอดในชวงระยะเวลาหนึ่ง หรือในกรณีอ่ืนๆ พนักงานลูกจางชั่วคราวจะ
ถูกกําหนดระยะเวลาการจางและอัตราคาจางเอาไวแนนอน เชนเดียวกับพนักงานลูกจางรายวัน คือจะ
ไมมีสิทธิไดรับคาบริการหรือสวัสดิการอ่ืนๆ จากโรงแรม 

4. พนกังานทดลองงาน เปนพนักงานใหมท่ีผานการคัดเลือกตามข้ันตอนตางๆ ของโรงแรม
แลว หากพนักงานเหลานี้ผานการทดลองงานก็จะไดบรรจุเปนพนักงานประจํา พนักงานทดลองงาน
จะไดรับเงินเดือนตามอัตราท่ีโรงแรมกําหนดตามตําแหนงและหนาท่ีความรับผิดชอบ หากพนักงานไม
ผานการทดลองงานก็จะถูกเลิกจางและไมไดรับคาชดเชยใดๆ 

5. พนักงานประจํา เปนพนักงานท่ีผานการทดลองงานและไดบรรจุเปนพนักงานประจํา
เรียบรอยแลว พนักงานเหลานี้จะไดรับเงินเดือนตามอัตราของแตละตําแหนงพรอมกับเงินคาบริการ
และสวัสดิการตางๆ ตามท่ีโรงแรมมีไวให 

การวางแผนดานกําลังคนของแผนกบริการสวนหนาจะมีการวางแผนลวงหนาโดยข้ึนอยูกับ
การพยากรณอัตราการใชบริการหรือจํานวนการเขาพักของแขกเปนรายวัน รายเดือนและรายป 
พนักงานมักจะเปนประเภทพนักงานประจําท้ังหมด เนื่องจากงานของแผนกเปนงานท่ีตองพบปะและ
ใหบริการแขกอยางใกลชิดเปนหลัก จึงตองการพนักงานท่ีมีความรับผิดชอบสูง มีประสบการณและ
แกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี หากมีพนักงานฝกงานท่ีมีคุณภาพมากพอท่ีจะเขามารวมในบางโอกาสก็มี
ความเปนไปไดท่ีแผนกตอนรับจะรับเขามาชวยงานไดเปนครั้งคราว 

 

การจัดองคการ 
 

หลังจากผานกระบวนการในการวางแผนแลวข้ันตอนตอไปคือ การจัดองคการ ซ่ึงการจัด
องคการ คือการจัดการความสัมพันธของกิจกรรมและบุคคลใหมีความเหมาะสม เพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางราบรื่นและเต็มความสามารถ ซ่ึงกอนท่ีจะจัดองคการของฝายและแผนกไดนั้น 

ผูบริหารตองมีการวิเคราะหงานเพ่ือใหไดขอมูลตางๆ ท่ีเปนประโยชนดานการจัดการ ซ่ึงมีหลาย
ประการ ดังนี้ 
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1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย สารสนเทศจากการวิเคราะหงานจะแสดงคุณลักษณะ
และธรรมชาติของงานแตละชนิด บงชี้ถึงคุณสมบัติของบุคลากรท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน โดย
ขอมูลของงานจะถูกนํามาชวยในการวางแผน ต้ังแตการคาดการณ การวางแผน การกําหนดวิธีการ
ปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับงานบุคลากร เชน การวางแผนจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับปริมาณ ชนิดและ
ตําแหนงของงาน  

2. การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การวิเคราะหงานจะไดผลลัพธหรือสารสนเทศท่ี
สําคัญเก่ียวกับแตละงานโดยปกติสารสนเทศจากการวิเคราะหงานสามารถนํามาใชใหเปนประโยชน 
ในข้ันตอนการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรของฝายไดเปนอยางดี โดยเฉพาะเอกสารพรรณนางาน
และเอกสารระบุขอกําหนดของงาน ซ่ึงจะรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับหนาท่ี ความรับผิดชอบและ
กระบวนการในการปฏิบัติงานแตละชนิด ทําใหทราบถึงขอบเขตของงานท่ีบุคลากรจะตองทําในแตละ
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

3. การฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากร การจะทําใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีเหมาะสม ฝายและแผนกจะตองฝกอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรคนอยางตอเนื่อง ต้ังแตบุคลากรไดผานกระบวนการคัดเลือกเขารวมงาน การฝกอบรมและ
พัฒนาจะเปนการเตรียมความพรอมการปฏิบัติงานในปจจุบันและในอนาคต 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหงานนอกจากจะแสดงถึง
ธรรมชาติและลักษณะของงานท่ีบุคลากรจะตองปฏิบัติแลว ยังสามารถใชเปนแนวทางเพ่ือใหบุคลากร
ปฏิบัติงานและประเมินผลการทํางานวาเปนไปตามวัตถุประสงคของงานหรือไมเพียงใด ตลอดจน
สามารถนํามาใชเปนมาตรฐานท่ีเปนรูปธรรม ในการประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพในการทํางานของ
แตละบุคลากรได 

5. การกําหนดคาตอบแทน ขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหงานสามารถนํามาใชประกอบการ
ประเมินคางานได โดยนํางานตางๆ ท่ีทําการศึกษาจากท้ังภายในและภายนอกองคการมาหาคา
เปรียบเทียบ และจัดเรียงลําดับตามความสําคัญของแตละงานเพ่ือนํามาใชเปนมาตรฐานและสราง
ความเปนธรรมในการกําหนดคาจางและผลตอบแทนใหแกสมาชิกทุกคนในฝายหรือแผนก  

6. การสงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน การวิเคราะหงานทําใหไดขอมูลท่ีเก่ียวของ
กับงาน ท้ังหนาท่ี ความรับผิดชอบและคุณลักษณะของงานตลอดจนข้ันตอนและเง่ือนไขตางๆ ท่ี
เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน ซ่ึงสามารถนํามาใชเปนประโยชนในการวางแผนปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจ
เกิดข้ึนได อันจะมีผลเก่ียวของกับงานท้ังโดยเฉพาะและโดยรวมของฝายและแผนก ตลอดจนเปนการ
สรางขวัญและกําลังใจของบุคลากร เพ่ือใหผลงานท่ีไดมีประสิทธิภาพสูงสุดและบุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตการทํางานท่ีดี 
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เนื่องจากงานแผนกบริการสวนหนาเปนงานบริการท่ีจะตองใกลชิดกับแขกหรือลูกคาเกือบ
ตลอดเวลาของการทํางานไมวาจะเปนแผนกบริการสวนหนาหรือแผนกแมบาน ดังนั้นลักษณะ
บุคลากรท่ีฝายหรือแผนกตองการมารวมงานดวยจะตองมีลักษณะท่ีดีท้ังภายนอกและภายใน ดังนี้ 

1. ลักษณะภายนอก ประกอบดวย 

1.1 มีบุคลิกดี ยิ้มแยมแจมใส 

1.2 บุคลิกโดยรวมดูสะอาด ไมมีกลิ่นไมพึงประสงค 
1.3 สวมเครื่องประดับนอยชิ้น ตามความจําเปนเทานั้น 

1.4 หากแตงหนาตองใหเปนธรรมชาติ ไมแตงเขมเกินไป 

1.5 พนักงานหญิงเก็บผมเรียบรอย พนักงานชายตัดผมสั้น ไมรกรุงรัง ไมมีหนวดเครา 

1.6 ฟงขาว สะอาด เงางาม 

1.7 ตัดเล็บสั้น หากตองการทาเล็บ ตองทาสีสุภาพ ไมฉูดฉาด 

1.8 สวมรองเทามีสนเล็กนอย ท้ังพนักงานหญิงและชาย 

1.9 ชุดเครื่องแบบสะอาด รีดเรียบ สวมใสไดตามทรง 
2. ลักษณะภายใน ประกอบดวย 

2.1 มีความอดทน ทํางานภายใตแรงกดดันไดดี 
2.2 ควบคุมอารมณไดดี 
2.3 มีปฏิภาณไหวพริบ แกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี 
2.4 มีความยืดหยุนในการทํางาน และเวลาในการทํางาน  

 

การสรรหาบุคลากร 
การสรรหาคนทํางานในแผนกบริการสวนหนา สามารถทําไดหลายวิธี เชน การเลือกจากคน

ภายในโรงแรมเอง การโอนยายจากโรงแรมอ่ืนในเครือในกรณีท่ีเปนโรงแรมท่ีมีเครือ หรือการรับสมัคร
จากคนภายนอก ซ่ึงแตละวิธีในการสรรหาจะมีรายละเอียดและขอดี ขอเสีย ดังนี้ 

 

การสรรหาคนจากภายในโรงแรม 

การสรรหาคนจากภายในโรงแรมอาจทําไดโดยการยายแผนกหรือเลื่อนตําแหนงพนักงานท่ี
ทํางานอยูแลวภายในแผนก โดยการทาบทามผูมีคุณสมบัติหรือทักษะการทํางานท่ีเหมาะสมกับ
ตําแหนงงานนั้นๆ หรือการติดปายประกาศในบอรดประชาสัมพันธพนักงานภายในโรงแรม 
ประชาสัมพันธระหวางการประชุมพนักงานภายในหรือทําจดหมายทาบทามสงใหเปนรายบุคคลก็ได 
การสรรหาคนจากภายในโรงแรมมีขอดี ขอเสียดังนี้ 
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ตัวอยางขอดี 
1. มีคาใชจายนอย เนื่องจากไมมีคาใชจายในการรับสมัคร การปฐมนิเทศใหมและการอบรม

พ้ืนฐานตามนโยบายของโรงแรม เนื่องจากพนักงานรูจักวัฒนธรรมองคกรดีอยูแลว 

2. ใชเวลาในการอบรมกอนเขาสูตําแหนงนอยลง เนื่องจากพนักงานมีมาตรฐานพ้ืนฐานท่ี
จําเปนของโรงแรมอยูแลวและไดผานการอบรมเบื้องตนมาแลว 

3. โรงแรมรูจักพนักงานคนนั้นๆ ดีอยูแลว จากผลการประเมินงานท่ีผานมาและจากการ
สอบถามจากหัวหนางานและเพ่ือนรวมงานในปจจุบัน 

4. พนักงานในโรงแรมจะมีขวัญและกําลังใจในการทํางานดี เนื่องจากไดเห็นแลววาการ
ทํางานในโรงแรมนี้ มีความกาวหนาและมีโอกาสในการเจริญเติบโต 

5. โรงแรมไมตองเสียคาจาง เงินเดือนแพงเทาการประกาศรับสมัครจากภายนอก เพราะ
การรับสมัครจากภายใน โรงแรมสามารถเสนอ เงินเดือน หรือสวัสดิการท่ีสูงกวาท่ีกลุมพนักงาน
เปาหมายปฏิบัติอยูเทานั้นก็เพียงพอเพ่ือเปนแรงจูงใจ เนื่องจากการประกาศรับสมัครภายนอก 
โรงแรมจะตองเสนอเงินเดือนและ สวัสดิการท่ีดีเพ่ือจูงใจใหมีคนเขามาสมัคร 

ตัวอยางขอเสีย 

1. มีตัวเลือกนอย จํากัด เนื่องจากพนักงานภายในโรงแรมท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมอาจมี
จํานวนใหเลือกไมมาก หรือพนักงานท่ีมีอยูอาจมีคุณสมบัติไมครบถวนตรงตามท่ีตองการ 

2. พนักงานท่ีตองการยาย หรือเลื่อนตําแหนงอาจมีคุณสมบัติ ไมครบถวนตามท่ีโรงแรม
ตองการ 

3. เสียโอกาสท่ีจะไดคนเกงท่ีมีความสามารถ มีมุมมองและมีความคิดใหมๆ ทันสมัยเขามา
ทํางาน 

 

การรบัโอนยายพนกังานจากโรงแรมในเครอืหรือโรงแรมพันธมิตร 
หากโรงแรมมีโรงแรมในเครือหรือโรงแรมพันธมิตรท่ีมีมาตรฐานในการทํางานใกลเคียงกัน

การรับโอนยายพนักงานอาจเปนทางเลือกอีกหนึ่งวิธีท่ีสามารถทําได ซ่ึงอาจทําไดโดยการสอบถาม 
หรือฝากปดประกาศท่ีปายประชาสัมพันธของโรงแรมในเครือหรือโรงแรมพันธมิตรนั้นๆ ก็ได การรับ
โอนยายพนักงานจากโรงแรมในเครือหรอืโรงแรมพันธมิตรมีขอดี ขอเสียดังนี้ 

ตัวอยางขอดี  
1. ไดพนักงานท่ีใกลเคียงหรือตรงตามความตองการ 100 เปอรเซ็นต  
2. ไมเสียเวลาการตองปฐมนิเทศ อบรม หรือเตรียมความพรอมพ้ืนฐานอีก 

3. โรงแรมไดทราบประวัติ พฤติกรรมการทํางานของพนักงานใหมท่ีจะโยกยายมา 

4. พนักงานใหมมีความเขาใจและคุนเคยกับวัฒนธรรมองคการอยูแลว 
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5. พนักงานในเครือของโรงแรมมีขวัญ กําลังใจดีในการทํางาน เนื่องจากมองเห็นโอกาสใน
การโยกยาย 

ตัวอยางขอเสีย 

1. โรงแรมอาจตอง จายคาจาง เงินเดือน หรือใหสวัสดิการแกพนักงานใหมท่ีจะโอนยายมา 
ข้ันต่ําไมนอยไปกวาท่ีพนักงานไดจากท่ีเดิม 

2. โรงแรมอาจไดพนักงานท่ีมีมุมมองเดิม แมจะมาจากเครืออ่ืน เนื่องจากมีวัฒนธรรม
องคกรท่ีคลายคลึงกัน 

การรบัสมัครคนจากภายนอกโรงแรม 
การรับสมัครคนจากภายนอกโรงแรมปจจุบันสามารถทําไดหลายวิธี เชน การรับสมัครผาน

ปายประกาศ ผานหนังสือพิมพ เว็บไซคของโรงแรม โซเชียลมีเดีย การเขารวมกับกรมจัดหางาน 
บริษัทจัดหางานและการแนะนําผานคนรูจัก ซ่ึงการจะเลือกใชแตละวิธีจะดูจากกลุมเปาหมายหรือ 
คนท่ีโรงแรมตองการใหมาสมัคร การรับสมัครคนจากภายนอกโรงแรมมีขอดี ขอเสียดังนี้ 

ตัวอยางขอดี 
1. โรงแรมมีโอกาสในการเลือกคนท่ีตรงตามความตองการได 100 เปอรเซ็นต 
2. มีโอกาสไดคนทํางาน รุนใหม ท่ีมีแนวคิด แตกตางจากพนักงานเดิมท่ีมีอยู 
ตัวอยางขอเสีย 

1. พนักงานท่ีทํางานอยูในโรงแรมอยูแลว ไมมีขวัญกําลังใจในการทํางาน เพราะรูสึกวาไมมี
โอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงานท่ีทําอยู 

2. โรงแรมตองเสียคาจางและเงินเดือนแพง ในการมอบสวัสดิการใหตามท่ีคนใหมตองการ 
เพ่ือเปนแรงจูงใจใหคนท่ีโรงแรมเลือกเขามาเปนพนักงานใหมของโรงแรม 

3. โรงแรมตองเสียเวลาในการอบรม ปฐมนิเทศ ปรับพนักงานใหมท่ีรับเขามา ใหเขาใจ 
วิธีการปฏิบัติงานและวัฒนธรรมองคกร และตองม่ันใจวา พนักงานคนใหมนี้จะอยูทํางานกับโรงแรมได 

หลังจากไดกําหนดนโยบายออกมาแลววาตองการจะรับพนักงานใหมจากชองทางใด ก็จะไป
กําหนดวิธีการรับและจัดกระบวนการรับใหสอดคลองกับชองทางนั้น ซ่ึงการออกประกาศรับสมัครงาน 
ควรมีเนื้อหาครอบคลุม เชน ชื่อโรงแรม ตราสัญลักษณ หมายเลขโทรศัพท  แผนก ตําแหนงงานท่ีวาง 
คุณสมบัติพนักงานท่ีโรงแรมตองการ  

 

การคัดเลือกบุคลากร 
การคัดเลือกคนเขาทํางานฝายหองพักจะพิจารณาจากนโยบายของโรงแรมและความ

เรงดวนของความตองการพนักงานในแตละตําแหนงงาน ซ่ึงโดยท่ัวไปมักคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้   
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1. งบประมาณและเวลาในการรับสมัคร สรรหา ปฐมนิเทศ อบรม เงินเดือน ชุดพนักงาน 
สวัสดิการตางๆ ท่ีจะตองจายใหพนักงานใหม 

2. วุฒิการศึกษา คุณภาพการทํางาน ประสบการณและเงินเดือนของพนักงานท่ีมีอยูแลว 

3. กะหรือรอบในการทํางาน ชั่วโมงการทํางานของพนักงาน โดยคิดเปนรายวัน หรือราย
สัปดาหตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือตามมาตรฐานการทํางานของฝายและแผนกตามนโยบายของ
โรงแรม เชน สัดสวนพนักงานตอการใหบริการแขกไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ปริมาณงาน หรือจํานวนลูกคา ตอวัน ตอสัปดาห หรือตอเดือน รวมถึงการพิจารณาวา 
เปนชวง High Season (คือ ชวงท่ีมีแขกมาใชบริการมาก) หรือ Low Season (คือ ชวงท่ีแขกมาใช
บริการนอย) ดวย 

5. เปาหมายการทํางาน การบริการ ผลกําไร ขาดทุน ของโรงแรมในแตละชวงเวลา 
6. ดูความจําเปนของแตละฝายหรือแผนก โดยพิจารณาจากจํานวนและความหลากหลาย

ของพนักงานท่ีมีอยู รวมถึงการเขาออกของพนักงาน(Turn Over) ท้ังแบบท่ีคาดการณไดลวงหนาและ
แบบท่ีคาดการณลวงหนาไมได 

7. การพิจารณาประเภทของพนักงานท่ีมีอยูและท่ีตองการรับเพ่ิม ไมวาจะเปนพนักงาน
ประจํา พนักงานรายวัน พนักงานชั่วคราว นักศึกษาฝกงานหรอืพนักงานทดลองงาน 

8. โรงแรมคูแขง วาโรงแรมท่ีอยูใกลเคียงหรือโรงแรมท่ีมีขนาดและลักษณะการใหบริการท่ี
คลายคลึงกันตองการพนักงานลักษณะใด ดวยเหตุใด เปนตน 

ข้ันตอนแรกของการคัดเลือกพนักงานเขาทํางาน คือ การคัดเลือกใบสมัครงานของผูท่ีเขา
มาสมัคร หากเปนการรับพนักงานใหมจากภายนอกโรงแรมจะตองมีการทดสอบโดยการสอบขอเขียน
สอบภาษาอังกฤษและจิตวิทยาหรือ EQ การเชิญผูสมัครเพ่ือมาทําแบบทดสอบนี้เปนโอกาสท่ีโรงแรม
จะไดพิจารณาลักษณะและบุคลิกภาพของผูสมัครอีกครั้ง ซ่ึงหลังจากผานข้ันตอนนี้แลว ผูสมัครจะ
ไดรับการสอบสัมภาษณเบื้องตนจากฝายทรัพยากรมนุษย หากผานการสัมภาษณเบื้องตนจึงจะมี
โอกาสเขาสัมภาษณกับผูจัดการแผนกโดยตรง เม่ือถึงข้ันตอนนี้ผูจัดการแผนกจะมีโอกาสไดพบผูสมัคร
หรือในบางกรณีอาจมีการทดสอบปฏิบัติหรืออาจเปนการใหผูสมัครแสดงวิธีการใดๆ หรือใหผูสมัคร
ปฏิบัติงานเสมือนจริงใหดูรวมดวยเพ่ือดูทักษะเฉพาะดานของผูสมัคร นอกจากนั้นผูจัดการแผนกและ
ผูสมัครงานจะไดมีโอกาสพูดคุยซักถามกัน เพ่ือใหทราบรายละเอียดตางๆ ระหวางกันใหมากข้ึนเปน
การประกอบการตัดสินใจท่ีจะเขารวมงานหรือรับเขาทํางานของท้ังสองฝายท้ังผูสมัครและผูจัดการ
แผนกเอง 

ผูสมัครท่ีผานการคัดเลือกเขามาทํางานในโรงแรมจะตองแสดงผลตรวจรางกายจาก
โรงพยาบาลท่ีแตละโรงแรมกําหนด ซ่ึงรายละเอียดในการตรวจโรงแรมไดแจงและกําหนดไวกับ
โรงพยาบาลนั้นๆ เรียบรอยแลว หัวขอในการตรวจสวนใหญจะเก่ียวของกับ ยาเสพติด โรคติดตอ
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รายแรงหรือสุขภาพอนามัยท่ีจําเปนตองอาชีพการบริการ สวนคาใชจายในการตรวจสุขภาพนี้โรงแรม
มักใหเปนความรับผิดชอบของผูสมัครท่ีจะตองจายเองท้ังหมด 

 
นโยบายการจางงาน 

การจางงานของโรงแรมเปนนโยบายเพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของทุกฝายปฏิบัติตาม นโยบายการจาง
งานถือเปนสิ่งสําคัญสําหรับโรงแรม ผูบริหารและพนักงานตองปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด ซ่ึง
นโยบายการจางงานของโรงแรมโดยท่ัวไป มีดังนี้ 

1. พนักงานท่ีทํางานในโรงแรมตองมีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ 
2. พนักงานของโรงแรมทุกคนตองผานการคัดเลือกตามข้ันตอนของแผนกบริหารงาน

ทรัพยากรมนุษย โดยมีผูจัดการฝายนั้นๆ ใหความเห็นชอบและไดรับการอนุมัติจากผูจัดการท่ัวไป จึง
จะถือไดวาผานการคัดเลือกท่ีถูกตองสมบูรณ 

3. พนักงานจะตองแจงใหโรงแรมทราบหากมีญาติท่ีทํางานในโรงแรมเดียวกัน เนื่องจาก
โรงแรมสวนใหญจะไมนิยมจางใหญาติทํางานในแผนกเดียวกัน เนื่องจากอาจกอใหเกิดปญหาไดใน
ภายหลัง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูจัดการท่ัวไปกอน โรงแรมสามารถอนุญาตใหผูท่ีเปนญาติกัน
ทํางานในโรงแรมเดียวกันไดแตตองเปนการทํางานตางแผนกกัน 

4. ผูผานการคัดเลือกเขาทํางานจะตองสงหลักฐาน เอกสารตางๆ ตามท่ีโรงแรมกําหนด
ใหกับแผนกบรหิารทรัพยากรมนุษยกอนวันเริ่มทํางานวันแรก 

5. ผูผานการคัดเลือกเขาทํางานทุกคนจะตองถูกตรวจสอบประวัติโดยสถานีตํารวจกอน 
เพ่ือตรวจสอบวาเคยตองโทษในคดีใดมากอนหรือไม 

6. ผูผานการคัดเลอืกเขาทํางานทุกคนจะตองผานการตรวจโรค และมีใบรับรองจากแพทย
จากโรงพยาบาลท่ีโรงแรมไดกําหนดไวจึงจะสามารถเขาเปนพนักงานได 

7. พนักงานทดลองงานจะไดรับเงินเดือนตามท่ีโรงแรมกําหนด ตามตําแหนงของแตละ
บุคคล แตอาจยังไมไดรับเงินคาบริการ และสวัสดิการอ่ืนจนกวาจะผานการทดลองงานแลว ท้ังนี้
ข้ึนอยูกับนโยบายของแตละโรงแรม 

 

การปฐมนิเทศพนักงาน 
การปฐมนิเทศกอนเริ่มงานโดยปกติมักเปนการแนะนําท่ัวไป เพ่ือเตรียมตัวพนักงานใหมให

พรอมกอนการทํางานกับโรงแรมในภาพรวมซ่ึงเปนมาตรฐานแรกเขาของโรงแรม หัวขอในการ
ปฐมนิเทศมักจะเปนเรื่องเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการ ขอมูลพ้ืนฐานของโรงแรม แผนการบริหารงาน 
การแนะนําใหรูจักฝาย แผนกและสวนตางๆ ภายในโรงแรม รวมถึงกฎ ระเบียบ ขอควรปฏิบัติ 

สวัสดิการ สิทธิประโยชน ตางๆ ซ่ึงโดยปกติการปฐมนิเทศจะใชเวลาประมาณ 1-2 วนั 
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ในการปฐมนิเทศ นอกจากจะเปนเวลาในชวงการแนะนําและปรับตัวใหเขากับสถานท่ี
ทํางานใหมแลว ยังเปนโอกาสท่ีแผนกทรัพยากรมนุษยจะไดใหพนักงานใหมกรอกเอกสารการทํางาน
อยางเปนทางการตลอดจนทํากิจกรรมอ่ืนท่ีจําเปนกอนการเริ่มงาน เชน การเซ็นเอกสาร สัญญา
ทดลองงาน ในกรณีท่ียังเซ็นไมครบ การใหพนักงานใหมนําเอกสารตางๆ ท่ียังขาดอยูมาสงใหครบ การ
แจกชุดทํางาน(Uniform) เปนตน การปฐมนิเทศเปนหนาท่ีหลักท่ีสําคัญของแผนกทรัพยากรมนุษยซ่ึง
เปนผูจัดการและเตรียมขอมูลท้ังหมด ขอมูลและรายละเอียดท่ีใชประกอบการปฐมนิเทศพนักงานใหม 
มีดังนี้ 

1. ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับโรงแรมประกอบไปดวย ประวัติความเปนมา วัฒนธรรมการทํางาน 

ปรัชญาทางธุรกิจ โครงสรางโรงแรม หนาท่ีความรับผิดชอบของพนักงาน ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา 
เพ่ือนรวมงาน เปนตน 

2. ระเบียบวินัยและนโยบายของโรงแรมประกอบไปดวย เวลาพักเวลาอาหารสําหรับ
พนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝกอบรมและพัฒนาอาชีพ การเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนง 
นโยบายการใหโอกาสแกพนักงาน ทางเขา ทางออก การตรวจการเขา ออกของพนักงาน การ
โทรศัพทติดตอภายในและภายนอกโรงแรม การชวยเหลือดานการศึกษา การโยกยายงาน สถานท่ีสูบ
บุหรี่ การออกจากงานของพนักงาน เปนตน 

3. ผลประโยชนสําหรับพนักงานโรงแรมซ่ึงประกอบไปดวย เครื่องแบบพนักงาน 
หองอาหาร สถานท่ีจอดรถ บัตรประจําตัว หองเก็บและเปลี่ยนเสื้อผา บริเวณท่ีพักผอน วันหยุด
ประจําสัปดาหของพนักงาน นโยบายการลาพัก เงินเดือน คาจาง เงินคาบริการ การลาปวย การลา
หยุดพักผอน สวัสดิการดานการใชบริการของพนักงาน สวัสดิการดานซักรีด ประกันสังคม เงินโบนัส 

เปนตน 

หลังการปฐมนิเทศพนักงานใหมในสายงานปฏิบัติควรไดรับการอบรมเพ่ิมจากปกติ คือ การ
อบรมเฉพาะทางสําหรับการทํางานในแผนกหรือตําแหนงนั้นๆ ในดาน ทักษะการบริการลูกคา การใช
อุปกรณท่ีเก่ียวของในการทํางาน การจัดทําเอกสาร รายงานท่ีจําเปน ความปลอดภัยในการทํางาน ซ่ึง
การอบรมเฉพาะทางนี้ อาจเปนการอบรมกอนการทํางานหรือเปนการอบรมขณะปฏิบัติงานไปพรอม
กับการทํางานเสมือนจริงหรือเปนการทํางานในสถานการณจริงก็ได ซ่ึงการอบรมเพ่ิมเติมตางๆ 
เหลานี้จะเปนการเพ่ิมทักษะและความม่ันใจในการทํางานใหแกพนักงานใหมเพ่ือใหพรอมกับการ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
การทดลองงาน 

โดยปกติโรงแรมจะใหพนักงานใหมทดลองงานประมาณ 3 เดือน หรือ 4 เดือนแตตองไม
เกิน 120 วันตามกฎหมาย ในระหวางนั้นพนักงานใหมจะตองปฏิบัติงานและทําตัวเปนพนักงานจริง 
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ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงแรม โดยไดคาจางตามอัตราตามท่ีไดตกลงกันไว โดยปกตินั้นพนักงาน
โรงแรมท่ีทดลองงานมักจะไมไดเงินคาบริการหรือ Service Charge หรือเงินท่ีโรงแรมเรียกเก็บจาก
แขกท่ีมาใชบริการสวนตางๆ ของโรงแรม ซ่ึงโดยปกติจะอยูในอัตรา รอยละ 10 ของจํานวนคาบริการ
ของแขกแลวนํามาแบงเฉลี่ยใหกับพนักงานทุกคนของโรงแรมในอัตราสวนท่ีแตกตางกันข้ึนอยูกับ
นโยบายของแตละโรงแรม 

โรงแรมใหพนักงานใหมทดลองงานเพ่ือจะไดทราบวาพนักงานใหมนั้น สามารถปรับตัวและ
ทํางานไดตามท่ีโรงแรมตองการหรือไม หากโรงแรมพึงพอใจก็จะทําสัญญาเพ่ือใหพนักงานทดลองงาน
เปนพนกังานประจําหลังผานระยะเวลาของการทดลองงานแลว แตหากโรงแรมไมพอใจในการทํางาน
ของพนักงานใหมก็สามารถท่ีจะยกเลิกสัญญาและใหพนักงานในชวงทดลองงานนั้นออกจากงานได
ตามสัญญาท่ีตกลงกันไวกอนเขาทํางาน เชนเดียวกันกับพนักงานทดลองงาน หากในระยะเวลาในการ
ทดลองงานนั้น พนักงานทดลองงานรูตัวเองแลววา ไมเหมาะ ไมชอบ หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีใน
โรงแรมนั้นได พนักงานทดลองงานก็สามารถหยุดทดลองงานและยกเลิกสัญญาการทํางานไดเชนกัน 

 

สัญญาการจางงาน 

หลังจากผานการทดลองงานแลวพนักงานจะตองเซ็นสัญญาการจางงานอยางถาวร 
โดยท่ัวไปสัญญาการจางงานมักระบุรายละเอียด ดังนี้  

1. เวลาในการทํางานตอวัน เวลาการทํางานตอสัปดาห  เวลาในการพัก วันหยุดประจํา
สัปดาห 

2. สิทธิในการลาประเภทตางๆ เชน ลากิจ ลาปวย ลาคลอด ลาอบรม  
3. วันหยุดนักขัตฤกษซ่ึงตามกฎหมาย ในหนึ่งปจะตองมีอยางนอย 13 วัน รวมวันแรงงาน

แหงชาติ ซ่ึงโรงแรมขนาดใหญบางแหง อาจใหพนักงานหยุดนักขัตฤกษได ถึง 15 วันตอป แลวแต
นโยบายของโรงแรม 

4. สวัสดิการท่ีพนักงานจะไดรับ เชน สวนลดในการซ้ือสินคาหรือบริการในสวนตางๆ ของ
โรงแรม การรับประทานอาหารฟรี การไดรับแจกชุดทํางาน (Uniform) โอกาสในการเขารับการอบรม
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทุนการศึกษาบุตร เบี้ยขยัน การไดรับรางวัลท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน ตาม
นโยบายของโรงแรม เปนตน 

สิทธิประโยชนตามท่ีไดกลาวมาในขางตนนี้บางโรงแรมอาจกําหนดไววา พนักงานจะตอง
ผานการทดลองงานหรือทํางานใหครบอยางนอย 1 ป จึงจะไดรับสวัสดิการตางๆ เหลานั้นได เพ่ือเปน
การประหยัดคาใชจาย 
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การฝกอบรมพนักงาน 
 การฝกอบรมพนักงานสามารถเกิดข้ึนไดจากสองสาเหตุ คือ การฝกอบรมใหพนักงานใหม
กอนเขาเริ่มงานและการฝกอบรมพนักงานท่ีทํางานอยูแลว ซ่ึงการฝกอบรมพนักงานนั้นไมวาจะเกิด
จากสาเหตุใดจะมีความสําคัญใน 3 สวน คือ ความสําคัญตอตัวพนักงานเอง ความสําคัญตอนายจาง 
และความสําคัญตอการแขงขัน ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ความสําคัญตอพนักงาน 

1.1 เพ่ือใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในการทํางาน เนื่องจากพนักงานมีความเขาใจตอ
เปาหมายในการทํางาน และมีวิธีปฏิบัติงานท่ีถูกตอง 

1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 

1.3 ทําใหพนักงานสามารถชวยเหลือซ่ึงกันและกันไดกอใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดีในการ
ทํางาน 

1.4 ทําใหพนักงานมีประสบการณและความรูใหมท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 

1.5 ทําใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดตรงตามมาตรฐานท่ีโรงแรมกําหนด 

1.6 เพ่ิมทักษะความชํานาญใหแกพนักงาน 

1.7 ชวยใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดดวยความม่ันใจ 

1.8 ชวยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

1.9 พนักงานมีทักษะในการแกไขปญหาเฉพาะหนาในการปฏิบัติงานไดดีข้ึน 

1.10 เขาใจหนาท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของตัวเองไดดีข้ึน 

2. ความสําคัญตอนายจาง 
2.1  เพ่ิมกําไรใหกับผูประกอบการ เนื่องจากพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2.2  พนักงานสามารถทํางานไดตรงตามมาตรฐานท่ีผูบริหารตองการ 

2.3  ลดการสูญเสียจากการปฏิบัติงานของพนักงานได 
2.4  ลดการลาออกจากงานของพนักงาน 

2.5  ลูกคามีความประทับใจในการใหบริการและเกิดความจงรักภักดีตอโรงแรมมากข้ึน 

2.6  โรงแรมมีการพัฒนาท่ีดีข้ึน 

3. ความสําคัญตอการแขงขัน 

3.1 เม่ือพนักงานปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพก็จะเปนจุดแข็งในการแขงขันทาง
ธุรกิจ 

3.2 สรางวัฒนธรรมองคการท่ีดีและเขมแข็งใหกับพนักงาน 

3.3 สรางความสัมพันธท่ีดีระหวางพนักงานกับผูบริหาร 
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3.4 ลดความขัดแยงภายในโรงแรมทําใหการบริหารงานมีความราบรื่น 

3.5 พนักงานมีความรู มีทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงานซ่ึงถือเปนจุดเดนของการ
แขงขันทางธุรกิจ 

การฝกอบรมของแผนกบริการสวนหนามักใชวิธีการฝกอบรมรวมกัน 3 แบบ คือ เริ่มจาก
การบรรยาย ตามดวยการสาธิตแลวจึงจะเปนการฝกในสถานการณจริง เนื่องจากทักษะการทํางาน
เฉพาะดานของแผนกจําเปนจะตองไดลงมือปฏิบัติจริงเทานั้นการฝกอบรมจึงจะมีประสิทธิผล     

(Nick Hyland, 2012 : 45) 
หากเปนการฝกอบรมใหพนักงานท่ีทํางานอยูแลว ในขณะท่ีมีการฝกปฏิบัติ ผูจัดการแผนก

หรือหัวหนางานจะตองเขาสังเกตการณและสังเกตพฤติกรรมของพนักงานท่ีเขาฝก เพ่ือประเมินผล
การฝกเปนระยะๆ และจําเปนตองอธิบายใหแกพนักงานฟงวาเหตุใดพนักงานคนนั้นๆ จึงจําเปนตอง
ไดรับการฝกและจะตองไดรับการฝกเพ่ิมเติมในดานใดบาง หัวขอเฉพาะท่ีควรมีการฝกอบรมใหแก
พนักงานในฝายหองพัก มีดังตอไปนี้  

1. การฝกเรื่องการปฏิบัติตัวเม่ือลูกคา ตําหนิ(complaint) การทํางานของฝายหองพักมัก
หลีกเลี่ยงไมไดกับการตําหนิของลูกคา ถึงแมการฝกในการรับมือเม่ือลูกคาตําหนิอาจจะไมได
ครอบคลุมถึงทุกเรื่อง ทุกอยาง แตพนักงานควรจะไดฝกเพ่ือเตรียมควบคุมอารมณ เตรียมตัวและ
เตรียมคําตอบเพ่ือตอบลูกคาเม่ือถึงสถานการณจริง เพ่ือใหสามารถควบคุมสถานการณได 

2. การฝกการใชอุปกรณใหมๆ ในฝายหรือแผนก ไมวาจะเปนการเปลี่ยนอุปกรณเนื่องจาก 
ของเดิมไมสามารถใชงานไดหรือเปลี่ยนเพ่ือใหเกิดความทันสมัยก็ตาม ซ่ึงผูสอนจะตองไมคาดหวังวา 

พนักงานท่ีเคยใชอุปกรณอันเดิมจะตองสามารถใชอุปกรณอันใหมไดโดยท่ีไมตองฝก แตผูสอนจะตอง 
สอนการใชอุปกรณนั้นๆ เหมือนการฝกใหพนักงานใหมท่ีไมเคยใชงานอุปกรณนั้นๆ มากอน 

3. การฝกเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงข้ันตอนในการทํางาน การเปลี่ยนแปลงข้ันตอนในการ
ทํางานนี้อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงฝายบริหาร การเปลี่ยนแปลงลูกคากลุมเปาหมายหรือการ
เปลี่ยนแปลงอุปกรณใหมท่ีไมเคยใชมากอนเพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึนซ่ึงทําใหการ
ทํางานในฝายหรือแผนกแผนกจะตองเปลี่ยนแปลงตามไปดวย 

4. การฝกเม่ือกฎหมายท่ีเก่ียวของมีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดเม่ือมีการเปลี่ยน
กฎหมายใหม โดยเฉพาะในเรื่องความปลอดภัย สุขภาพ สารพิษ เครื่องดื่มแอลกอฮอลและอาหาร 

เปนตน  
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การส่ังการหรือการนํา 
 

การสั่งการหรือการนําเปนการกระตุน ชักจูงและสงเสริมใหพนักงานปฏิบัติตามโดยใช
นโยบายและวิธีการตางๆ ไมวาจะเปน เรื่องเก่ียวกับคาตอบแทน ผลประโยชนและสวัสดิการ ความ
ปลอดภัยในการทํางานตลอดจนนโยบายการธํารงรักษาบุคลากรของฝาย ซ่ึงแตละประเภท มี
รายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 
คาตอบแทน 

การใหคาตอบแทนท่ีดีจะถือเปนสิ่งจูงใจและสงเสริมความพึงพอใจในการทํางานท่ีสําคัญตอ
บุคลากร ธุรกิจโรงแรมถือเปนธุรกิจท่ีจายคาตอบแทนและผลประโยชนใหกับพนักงานในอัตราท่ีสูง
กวาธุรกิจประเภทอ่ืน เนื่องจากธุรกิจโรงแรมนอกจากคาจางเงินเดือนท่ีมีอัตราเทากับคาแรงข้ันต่ําแลว
ยังมีคาบริการและเงินทิปท่ีลูกคาใหเม่ือมาใชบริการ ดังนั้นการบริหารคาตอบแทนท่ีดีจึงเปนอีกหนึ่ง
ปจจัยท่ีทําใหบุคลากรสนใจทํางานในธุรกิจนี้ การจายคาตอบแทนใหกับพนักงานจะมีความสําคัญตอ
บุคคลหลายฝาย ถาระบบการจายคาตอบแทนไมยุติธรรมอาจทําใหลูกจางหรือพนักงานเรียกรอง
คาแรงงานเพ่ิม ซ่ึงทําใหเกิดผลกระทบตอการบรหิารงานในโรงแรมได  

ประเภทคาตอบแทนพนักงาน 
 คาตอบแทนท่ีพนักงานแผนกตอนรบัสวนหนาจะไดรับ สามารถแบงออกไดเปนสองประเภท 
คือ คาตอบแทนโดยตรงและคาตอบแทนทางออม ซ่ึงคาตอบแทนท้ังสองประเภท มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

1. คาตอบแทนโดยตรงเปนคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงินท่ีโรงแรมจายใหกับพนักงานแตละคน
ซ่ึงจะแตกตางกันไปข้ึนอยูกับระดับและขนาดของโรงแรมนั้นๆ โดยท่ัวไปคาตอบแทนโดยตรง
ประกอบดวย 

1.1 คาจาง(Wage) เปนคาตอบแทนท่ีทางโรงแรมจายใหกับพนักงานลูกจางชั่วคราว 
โดยคิดในอัตราคาจางเปนรายชั่วโมงหรือรายวัน  

1.2 เงินเดือน(Salary)เปนคาตอบแทนท่ีทางโรงแรมจายใหกับพนักงานท่ีไดรับการ
บรรจุเปนพนักงานประจํา ซ่ึงรายไดสวนนี้จะเปนรายไดประจําเดือนของพนักงานแตละคน 

1.3 โบนัส(Bonus) เปนเงินรางวับคาตอบแทนท่ีโรงแรมจายใหกับพนักงานเนื่องจากมี
ผลการปฏิบัติงานท่ีดี โดยปกติมักจายใหตอนสิ้นป 

1.4 เงินคาบริการ(Service Charge) ธุรกิจโรงแรมจะคิดคาบริการจากลูกคา 10% 

ของคาใชจายท่ีลูกคาใชบริการในโรงแรม ซ่ึงรายไดดังกลาวจะแบงใหกับพนักงานเทากันทุกคนเปน
รายเดือน 
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1.5 เงินกองทุนสะสม(Savings Money) เปนเงินท่ีหักจากเงินเดือนของพนักงาน
ประมาณ 5% เพ่ือเปนกองทุนเงินสะสมสําหรับพนักงานทุกคน พนักงานท่ีเปนสมาชิกจะสามารถกูยืม
เงินดังกลาวไดตามสัดสวนท่ีไดสะสมไว เงินกองทุนนี้จะจายคือใหกับพนักงานท้ังหมดเม่ือพนักงาน
ลาออกจากงานหรือสิ้นสุดการเปนสมาชิกกองทุน 

2. คาตอบแทนทางออม เปนคาตอบแทนอยางอ่ืนท่ีโรงแรมใหกับพนักงาน สวนมากจะเปน
ผลประโยชนอยางอ่ืนท่ีไมใชตัวเงิน คาตอบแทนทางออมนี้สวนมากจะเปนผลประโยชนดานสวัสดิการ
ตางๆ ไดแก การประกันชีวิตหมูสําหรับพนักงาน สวัสดิการดานสุขภาพ บานพัก พาหนะรับ สง 
วันหยุดพักออนประจําป วันลาปวย วันหยุดตามประเพณี วันหยุดประจําสัปดาห อาหารสําหรับ
พนักงาน เครื่องแบบพนักงาน บริการซักรีด ทุนการศึกษาสําหรับบุตร เปนตน 

 

ผลประโยชนและสวัสดิการพ้ืนฐาน 
 ผูบริหารโรงแรมมักจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก รวมไปถึงสถานท่ีเพ่ือใหพนักงานแตละ
ฝายแตละแผนกไดใชสอยตามสมควร ซ่ึงตองจัดใหไดสัดสวนตามจํานวนของพนักงาน สิ่งจําเปนท่ี
โรงแรมมักมีจัดไวใหพนักงานฝายหองพัก มีดังนี้ 

1. น้ําสะอาดท่ีพนักงานสามารถใชดื่มได 
2. หองอาบน้ํา หองเปลี่ยนเสื้อผา 
3. หองสวมตามสุขลักษณะ 

4. หองปฐมพยาบาล ยาสามัญประจําบาน 

5. ยานพาหนะรถรับสง 
6. หองอาหารและอาหารท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ 

7. ตูเก็บเสื้อผาและของใชสวนตัวท่ีมีความปลอดภัย 

8. ท่ีพักหรือหองพักสําหรับพนักงานท่ีมีภูมิลําเนาอยูไกล 

สิทธิและสวัสดิการท่ีโรงแรมจัดใหแกพนักงานแผนกบริการสวนหนาจะแตกตางกันไปตาม
นโยบายของแตละโรงแรมแตมักยึด พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จากกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานเปนหลัก ซ่ึงมีสาระสําคัญกําหนดไวดังนี้ 

1. เวลาทํางานของพนักงาน ไมเกิน 8 ชั่วโมงตอวันและไมเกิน 48 ชั่วโมงตอสัปดาห โดย
ปกติระยะเวลาในการปฏิบัติงานของฝายหองพักมักนําระบบการทํางานแบบควบเวลามาใช โดย
อนุญาตใหพนักงานปฏิบัติงานโดยมีจํานวนชั่วโมงในแตละสัปดาหคงท่ี แตพนักงานสามารถเลือก
ปฏิบัติงานหรือถูกกําหนดใหปฏิบัติงานในแตละวันไดแตกตางกันข้ึนอยูกับจํานวนแขกท่ีมาใชบริการ 

โดยมีชั่วโมงการปฏิบัติงานท่ียาวนานในบางวัน เพ่ือใหมีเวลาท่ีเปนสวนตัวมากข้ึนในวันอ่ืน เชน 
พนักงานตองปฏิบัติงานท้ังหมด 35 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยพนักงานสามารถปฏิบัติงานวันละ 7 ชั่วโมง 
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เปนเวลา 5 วัน หรือปฏิบัติงาน 8 ชั่วโมงเปนเวลา 4 วันและปฏิบัติงานเพียงแค 3 ชั่วโมงในอีกหนึ่ง
วันท่ีเหลือ เปนตน แตท้ังนี้ตารางการทํางานแบบควบเวลานี้จะตองผานความเห็นชอบจากผูจัดการ
ฝายผูจัดการแผนกและตองมีการกําหนดไวเปนลายลักษณอักษรลวงหนาเทานั้น เนื่องจากตารางการ
ทํางานของฝายหองพักมักข้ึนอยูกับจํานวนแขกท่ีมาใชบริการซ่ึงแตละชวงเวลา แตละวันมักไมเทากัน 
ฝายและแผนกจึงตองจัดพนักงานใหมีจํานวนเหมาะสมกับการใหบริการแขกนัน่เอง 

2. เวลาพักของพนักงาน 

2.1 หัวหนาแผนกตองจัดใหพนักงานมีเวลาพักติดตอกันไมนอยกวาวันละ 1 ชั่วโมง 
ภายใน 5 ชั่วโมงแรกของการทํางาน หรือหัวหนาแผนกและพนักงานอาจตกลงกันลวงหนาใหมีเวลา
พักนอยกวาครั้งละ 1 ชั่วโมงก็ได แตตองไมนอยกวาครั้งละ 20 นาทีและเม่ือรวมกันแลวตองไมนอย
กวาวันละ 1 ชั่วโมง 

2.2 กรณีงานในหนาท่ีมีลักษณะตองทําติดตอกันไปเนื่องจากแขกมาใชบริการมาก
หรือเปนงานฉุกเฉินโดยจะหยุดใหบริการกลางคันไมได หัวหนาแผนกจะไมจัดเวลาพักใหพนักงานก็ได 
แตตองไดรับความยินยอมจากพนักงานและตองมีการชดเชยใหแกพนักงานในภายหลัง 

3. วันหยุดประจําสัปดาห 
3.1 พนักงานตองมีวันหยุดไมนอยกวาสัปดาหละ 1 วัน โดยมีระยะหางกันไมเกิน 6 

วัน 

3.2 พนักงานมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห ยกเวนพนักงานรายวัน ราย
ชั่วโมงหรือพนักงานชั่วคราว 

3.3 นายจางและพนักงานจะตกลงกันลวงหนาแลวกําหนดใหมีวันหยุดประจําสัปดาห
วันใดก็ได ซ่ึงสวนใหญพนักงานในระดับปฏิบัติการจะไดหยุดในชวงวันจันทรถึงวันพฤหัสบดีเนื่องจาก
แขกของโรงแรมมักมาใชบริการมากในวันศุกรถึงวันอาทิตย สวนพนักงานในสวนบริหารเชน ผูจัดการ
หรือตําแหนงท่ีสูงข้ึนไป มักจะมีวันหยุดในวันอาทิตย 

3.4 งานของฝายหองพักเปนงานท่ีหัวหนาแผนกและพนักงานสามารถตกลงกัน
ลวงหนาท่ีจะสะสมและเลื่อนวันหยุดประจําสัปดาหไปเม่ือใดก็ไดแตตองไมเกิน 4 สัปดาหติดตอกัน 

3.5 กรณีวันหยุดประจําสัปดาหไมแนนอน หัวหนาแผนกตองประกาศวันหยุดให
พนักงานทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วัน 

4. วันหยุดตามประเพณี 

4.1 พนักงานตองมีวันหยุดไมนอยกวาปละ 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแหงชาติดวย ถา
วันหยุดตามประเพณีตรงกับวันหยุดประจําสัปดาห ใหหยุดชดเชยในวันทํางานถัดไป ในสวนของ
พนักงานฝายหองพักสามารถสะสมและเลื่อนวันหยุดตามประเพณีไปเม่ือใดก็ไดภายในปปฏิทินนั้นซ่ึง
ตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาแผนกกอน 
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4.2 พนักงานประจํามีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดตามประเพณี 

5. วันหยุดพักผอนประจําป 
5.1 พนักงานประจําซ่ึงทํางานติดตอกันมาครบ 1 ป มีสิทธิหยุดพักผอนประจําปไมนอย

กวาปละ 6 วันทํางานและมีสิทธิ์ไดรับคาจางในวันหยุดพักผอนประจําปนั้น 

5.2 ถาพนักงานยังทํางานไมครบ 1 ป หัวหนาแผนกจะใหหยุดตามสวนหรือไมใหหยุด
พักผอนประจําปก็ได 

5.3 หัวหนาแผนกจะเปนผูกําหนดวันหยุดพักผอนประจําปใหพนักงานทราบลวงหนา
หรือจะเปนการกําหนดรวมกันเปนขอตกลงของท้ังสองฝายก็ได 

5.4 หัวหนาแผนกและพนักงานสามารถตกลงกันลวงหนาเพ่ือสะสมและเลื่อนวันหยุด
พักผอนประจําปไปรวมหยุดในปอ่ืนก็ได 

6. การลาปวย พนักงานมีสิทธิลาปวยไดเทาท่ีปวยจริง โดยไดรับคาจางตามปกติปหนึ่งไม
เกิน 30 วันทํางาน 

7. การลาคลอดของพนักงานท่ีเปนหญิงมีครรภมีสิทธิลาคลอดกอนและหลังคลอดบุตรไม
เกิน 90 วัน โดยใหนับรวมวันหยุดท่ีมีระหวางวันลาและฝายบรหิารทรัพยากรมนุษยตองจายคาจางแก
พนักงานท่ีลาคลอดเทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาท่ีลาแตไมเกิน 45 วัน 

8. การลาทําหมัน พนักงานมีสิทธิ์ลาเพ่ือทําหมันไดและมีสิทธิ์ลาเนื่องจากการทําหมันตาม
ระยะเวลาท่ีแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งกําหนดและออกใบรับรองให โดยพนักงานจะมีสิทธิ์ไดรับ
คาจางในวันลานั้นดวย 

9. การลากิจของพนักงานมีสิทธิ์ลาเพ่ือกิจธุระอันจําเปนไดตามขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน
โดยไมไดรับคาจางในวันลา 

10. การลาเพ่ือฝกอบรมพนักงานมีสิทธิ์ลาเพ่ือฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงโดยไมไดรับคาจางในวันลานั้น 

11. การทํางานลวงเวลาและการทํางานในวันหยุด 

11.1 ในกรณีท่ีงานมีลักษณะตองทําติดตอกันไป ถาหยุดจะเสียหายแกงานหรือเปน
งานฉุกเฉิน หัวหนาแผนกอาจใหพนักงานทํางานลวงเวลาหรือทํางานในวันหยุดเทาท่ีจําเปนได โดย
ไดรับความยินยอมจากพนักงานเปนคราวๆ ไป 

11.2 ในกรณีท่ีมีการทํางานลวงเวลาตอจากเวลาทํางานปกติไมนอยกวาสองชั่วโมง 
นายจางตองจัดใหพนักงานมีเวลาพัก ไมนอยกวายี่สิบนาที กอนท่ีพนักงานจะเริ่มทํางานลวงเวลา 
ยกเวนงานท่ีมีลักษณะหรือสภาพของงานท่ีตองทําติดตอกันไปโดยไดรับความยินยอมจากพนักงาน 

 นอกจากเงินเดือนประจําท่ีพนักงานจะไดรับจากการทํางานแลว อุตสาหกรรมโรงแรมยังมี
สวัสดิการตางๆ ใหกับพนักงาน เชน คารักษาพยาบาล การประกันชีวิต เงินโบนัส อาหาร ซ่ึงโรงแรม
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แตละแหงจะมีสวัสดิการใหกับพนักงานแตกตางกันข้ึนอยูกับขนาด ผลการดําเนินงานและนโยบาย 
โรงแรมท่ีมีสวัสดิการดีมักดึงดูดความสนใจพนักงานใหเขาทํางานไดดีกวา  

ผลประโยชนเพ่ิมเติม 
โดยท่ัวไปโรงแรมมักจัดใหมีผลประโยชนเพ่ิมเติมสําหรับพนักงาน แตท้ังนี้จะข้ึนอยูกับ

นโยบายของแตละโรงแรม ซ่ึงอาจมีมากหรือนอยไปจากนี้ได ตัวอยางผลประโยชนเพ่ิมเติมท่ีโรงแรม
มักจัดใหกับพนักงานประกอบไปดวย 

1. เงินคาบริการ เปนเงินท่ีคิดจากการมาใชบริการของลูกคาโดยบวกเพ่ิมไปอีกรอยละ 10
แลวนํารอยละ 10 ท่ีบวกเพ่ิมนั้นมาเฉลี่ยใหกับพนักงานทุกคนเปนจํานวนเทาๆ กัน ซ่ึงอาจจายเปน
แบบราย 15 วัน หรือรายเดือนก็ได 

2. กองทุนสะสม โรงแรมสวนมากมักมีกองทุนเงินสะสมไวสําหรับพนักงาน โดยพนักงาน
จะตองถูกหักเงินเดือนรอยละ 5 เขาฝากกองทุนนี้ พนักงานจะไดรับเงินสะสมพรอมดอกเบี้ยเม่ือ
ลาออกจากโรงแรม สวนพนักงานท่ียังไมไดลาออกก็จะสามารถกูยืมเงินสะสมในสวนนี้ไดดวยตาม
สัดสวนเงินท่ีสะสมไว 

3. การประกันชีวิตหมูโรงแรมมักทําประกันชีวิตหมูใหกับพนักงานทุกคนหลังจากไดรับการ
บรรจุใหเปนพนักงานประจําของโรงแรมแลว ซ่ึงญาติของพนักงานจะไดรับเงินทดแทนนี้ในกรณี
เสียชีวิตในระหวางท่ีพนักงานยังเปนพนักงานของโรงแรมอยู 

4. สวัสดิการดานการรักษาพยาบาลโรงแรมมักจัดใหมีหองพยาบาลไวเพ่ือบริการพนักงาน
ท่ีมีอาการปวยไมรายแรง หากในกรณีท่ีการปวยนั้นรายแรงหรือเปนเรื่องฉุกเฉิน โรงแรมก็มักจะมี
โรงพยาบาลท่ีทําสัญญากันไวเพ่ือใหพนักงานไดไปรักษาตัวโดยคิดคาบริการนอยกวาคนปวยท่ัวไป 
หรือบางกรณีท่ีการเจ็บปวยนั้นเกิดจากการทํางานใหกับโรงแรม โรงแรมมักเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
ท้ังหมดเอง 

5. เงินโบนัสประจําปเปนเงินเดือนหรือผลประโยชนท่ีโรงแรมไดพิจารณาจายใหกับ
พนักงาน โดยอาศัยหลักเกณฑการไดกําไรจากการดําเนินงานของโรงแรมในแตละปเปนหลัก ซ่ึง
พนักงานท่ีทํางานกับโรงแรมมานานกวามักไดรับเงินโบนัสประจําปมากกวาพนักงานท่ีมีอายุงานนอย
กวา 

6. บานพัก พนักงานระดับหัวหนาหรือผูบริหารโรงแรมจะไดรับสวัสดิการบานพักหรือมี
สวัสดิการในการเบิกคาเชาบานได เพ่ือดึงดูดความสนใจบุคคลท่ีมีภูมิลําเนาจากท่ีอ่ืนใหเขามาทํางาน
กับโรงแรม 

7. พาหนะรับ-สง ธุรกิจโรงแรมสวนมากจะมีบริการรถรับ-สง พนักงานท่ีทํางานในรอบดึกท่ี
ไมสามารถกลับบานไดเองโดยเฉพาะพนักงานหญิง 
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8. อาหารสําหรับพนักงาน พนักงานโรงแรมทุกคนจะไดรับอาหารวันละ 2-3 ม้ือ ซ่ึงเปน
สวัสดิการท่ีโรงแรมจัดใหสําหรับพนักงานทุกคนเทาเทียมกัน 

9. เครื่องแบบพนักงาน พนักงานแตละแผนกแตละตําแหนงจะมีเครื่องแบบเพ่ือใสในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม รูปแบบเครื่องแบบจะแตกตางกันไปแตละสวนใน
การทํางานท้ังนี้ข้ึนอยูกับลักษณะการทํางาน พนักงานแตละคนจะไดรับเครื่องแบบพนักงานอยางนอย 
3 ชุด เพ่ือผลัดเปลี่ยนในการทํางาน 

10. บริการซักรีดเปนบริการซักรีดเครื่องแบบใหกับพนักงานทุกคน โดยหลังเลิกงาน
พนักงานจะตองนําเครื่องแบบพนักงานท่ีสวมใสแลวไปสงซักพรอมกับรับเครื่องแบบใหมท่ีซักรีด
เรียบรอยแลวนําไปเก็บไวท่ีล็อกเกอรสวนตัวเพ่ือไวใสปฏิบัติหนาท่ีในวันตอไป เนื่องจากโรงแรมไม
อนุญาตใหพนักงานนําเครื่องแบบออกนอกโรงแรม 

11. สวัสดิการสําหรับครอบครัว เปนสวัสดิการท่ีโรงแรมมีใหแกครอบครัวพนักงาน เชน 
เงินชวยเหลือคลอดบุตร งานศพหรือทุนการศึกษาสําหรับบุตร เปนตน 

 
ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน 

ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานทุกคนถือเปนเรื่องสําคัญ การดูแลความปลอดภัย
ใหพนักงานในขณะปฏิบัติหนาท่ีจึงเปนสิ่งท่ีโรงแรมใหความสําคัญเพ่ือใหพนักงานรูสึกม่ันใจและรูสึก
ปลอดภัยในขณะปฏิบัติหนาท่ีพนักงานจะไดทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สาเหตุท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน 
แมงานของฝายหองพักจะเก่ียวของกับการบรกิารท่ีไมไดใชเครื่องจักรอันตรายในการทํางาน 

แตก็อาจมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนในการทํางานได ซ่ึงปจจัยท่ีเปนสาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติหนาท่ี
สามารถแบงได ดังนี้ 

1. สภาพแวดลอมในการทํางาน  อุบั ติ เห ตุขณะปฏิบั ติ งานอาจมีสาเหตุมาจาก
สภาพแวดลอมตางๆ ในการทํางาน เชน แสงสวางไมเพียงพอ มีเสียงรบกวนขณะปฏิบัติงานหรือ
อากาศท่ีรอนหรือหนาวจนเกินไป การวางวัสดุอุปกรณในบริเวณท่ีทํางานไมเปนระเบียบหรือสาเหตุ
ตางๆ เหลานี้อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได 

2. เครื่องมือหรืออุปกรณในการปฏิบัติงานชํารุด เกา ไมอยูในสภาพท่ีพรอมสําหรับการ
ทํางานเม่ือพนักงานนําเครื่องมือนั้นมาใชก็อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได เชน อุปกรณดับเพลิง เตียงเสริม 

อุปกรณสํานักงาน เปนตน 

3. ความประมาทของพนักงานอุบัติเหตุจํานวนไมนอยเกิดจากความประมาทเลินเลอในการ
ทํางานของพนักงานเอง งานบางอยางหากพนักงานขาดความระมัดระวังในขณะปฏิบัติงานอาจเกิด
อุบัติเหตุไดงาย  
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4. พนกังานขาดประสบการณเพ่ือปองกันไมใหเกิดอุบัติเหตุเกิดข้ึนโรงแรมควรจัดฝกอบรม
และพัฒนาพนักงานใหมีความรูความเขาใจ ในวิธีการทํางานและการใชเครื่องมือหรืออุปกรณในการ
ทํางานของพนักงานใหถูกตองและถูกวิธี 

การปองกันอุบัติเหตุ 
การปองกันอุบัติเหตุเปนหนาท่ีของผูบริหาร หัวหนาแผนกและพนกังานท่ีทํางานในฝายหรือ

แผนกนั้นๆ ดังนั้นทุกคนตองใหความรวมมือจึงจะทําใหอุบัติเหตุลดลงได การปองกันอุบัติเหตุสามารถ
ทําได ดังนี้ 

1. จัดทําขอบังคับเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความปลอดภัย เชน การกําหนดมาตรฐานเพ่ือ
เปนแนวทางปฏิบัติในการใชเครื่องมือหรืออุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน อุปกรณหลายอยาง
จําเปนตองมีการบํารุงรักษา ตรวจสอบสภาพและดูแลอยูตลอดเวลาเพ่ือไมกอใหเกิดอันตรายในการ
ทํางาน 

2. การจัดฝกอบรมเรื่องความปลอดภัยใหกับพนักงาน ท้ังในเรื่องวิธีการทํางาน วิธีการใช
เครื่องมืออุปกรณท่ีถูกตองเพ่ือใหเกิดความรู ความชํานาญ มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานไดดวย
ความม่ันใจ โรงแรมท่ีมีความสูงมากกวา 2 ชั้นข้ึนไป ควรจัดใหมีการฝกอพยพหนีไฟอยางนอยปละ 2 
ครั้งเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมและฝกทักษะพนักงานใหรูวาจะตองทําตัวอยางไรเม่ือเกิดไฟไหม
ข้ึน 

3. การกําหนดสีเพ่ือความปลอดภัยในการทํางานเชน สีเขียว หมายถึง บริเวณท่ีมีความ
ปลอดภัยในการทํางาน และสีแดง หมายถึง บริเวณนั้นมีอันตราย หามบุคคลท่ีไมเก่ียวของเขาไปใกล 
เปนตน 

4. การควบคุมสภาพแวดลอมในสถานท่ีทํางานต้ังแตการออกแบบสถานท่ีทํางาน 
เครื่องแบบท่ีพนักงานตองสวมใสในการทํางานแตละตําแหนง แสงสวางในบริเวณท่ีใชปฏิบัติงาน 
อุณหภูมิและเสียงรบกวนในการทํางาน 

5. การวิเคราะหสาเหตุท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุเปนการคนหาสาเหตุหรือตนเหตุท่ีทําใหเกิด
อุบัติเหตุในการทํางานและหามาตรฐานในการปองกันหรือเตรียมการแกไขในกรณีท่ีอาจเกิดข้ึนใน
อนาคต 

6. การใหขาวสารขอมูลดานความปลอดภัยเปนการประชาสัมพันธใหพนักงานไดรูจัก 
เขาใจและเห็นความสําคัญเก่ียวกับเรื่องความปลอดภัยในการทํางานเพ่ือใหพนักงานไดทราบถึงผลอัน
เกิดจากอุบัติเหตุ 
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การธํารงรกัษาบุคลากร 

ผูจัดการฝายหรือแผนกท่ีมีภาวะผูนําจะทราบวาการธํารงรักษาบุคลากรเปนสิ่งสําคัญท่ีสุด
อยางหนึ่งของการจัดการทรัพยากรมนุษย กลาวคือในชวงเวลาท่ีพนักงานไดปฏิบัติงาน ผูบริหารใน
ระดับตางๆ ยอมสังเกตเห็นพฤติกรรมของพนักงานแตละคนวามีลักษณะอยางไร เชน บุคลิก ความ
รับผิดชอบ การปฏิบัติงาน ทัศนคติ ความสัมพันธกับหัวหนางานและเพ่ือนรวมงาน ความจงรักภักดี
ตอหนวยงาน ดังนั้นผูจัดการท่ีมีประสิทธิภาพจึงควรมีการวางแผนในการธํารงรักษาพนักงานท่ีมี
คุณภาพของตัวเองไวใหนานท่ีสุด 

การธํารงรักษาบุคลากร เปนกระบวนการสงเสรมิใหพนักงานสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมี
ความสุข พนักงานพรอมท่ีจะใหความรวมมือในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ มีความ
จงรักภักดีกับแผนกท่ีตนทํางานอยู โดยไมคิดโยกยายหรือเปลี่ยนไปทํางานท่ีอ่ืน ลักษณะของพนักงาน
ท่ีควรธํารงรักษาไว มีดังนี้ มีความรูความสามารถในงานบริการท่ีรับผิดชอบ เปนคนดี ซ่ือสัตยสุจริตตอ
งานวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตองานท่ีรับผิดชอบท้ังตอเพ่ือนรวมงาน หัวหนางานและแขก มีความ
จงรักภักดีตออุตสาหกรรมการโรงแรม ปกปองผลประโยชนและรักษาชื่อเสียงของอุตสาหกรรมการ
โรงแรม 

แนวทางการธํารงรักษาบุคลากร 
เม่ือทราบแลววาพนักงานคนใดมีลักษณะท่ีควรรักษาเอาไวใหทํางานกับแผนกหรือฝายให

นานท่ีสุด โรงแรมก็จะกําหนดแนวทางในการธํารงรักษาบุคลากรท่ีตองการไวซ่ึงสวนใหญมีแนวทางใน
การปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

1. การจายคาตอบแทนแบบจูงใจ หมายถึง การจายคาตอบแทนท่ีเปนเงินและไมเปนเงิน 
ซ่ึงจะเปนไปตามความรู ความสามารถและความเหมาะสมกับคาครองชีพในปจจุบัน 

2. แนวทางการจัดสิ่งแวดลอมท่ีดี หมายถึง การจัดการเก่ียวกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ
และสภาพแวดลอมทางจิตวิทยาท่ีดีจะทําใหพนักงานอยากทํางานดวย 

3. แนวทางการใหผลประโยชนเก้ือกูล หมายถึง การจายคาตอบแทนเพ่ิมเติมในรูป
สวัสดิการท่ีผูบริหารมอบให ซ่ึงผลประโยชนตอบแทนหมายถึงผลตอบแทนชนิดใดชนิดหนึ่งท่ีพนักงาน
ไดรับเพ่ิมเติมนอกเหนือไปจากคาตอบแทนพ้ืนฐาน ซ่ึงอาจอยูในรูปของตัวเงินหรือการใหบริการก็ได 
เชน การบริการดานกีฬาหรือการศึกษาตอ เปนตน 

4. แนวทางการใหความม่ันคงแกพนักงาน เปนผลตอบแทนท่ีพนักงานจะไดรับในชวง
สูงอายุหรือเวลาท่ีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลงหรือกรณีทุพพลภาพจนไมสามารถทํางานได 

5. แนวทางดานความปลอดภัย การปองกันอุบัติเหตุเปนมาตรฐานหลักของการธํารงรักษา
พนักงานในโรงแรม เนื่องจากไมมีพนักงานคนใดตองการเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน โดย
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เฉพาะงานท่ีมีความเสี่ยงภัยและเกิดอุบัติเหตุไดงาย ซ่ึงสาเหตุท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุมักเก่ียวของกับงาน
บริการ 

6. แนวทางการเสริมสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานเปนอีกมาตรการหนึ่งในการธํารง
รักษาบุคลากรในอุตสาหกรรมโรงแรม เพราะหากพนักงานไมมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน โอกาสท่ี
จะลาออกจากงานก็จะมีมาก ดังนั้นโรงแรมจึงตองศึกษาพิจารณาถึงวิธีการสรางขวัญและกําลังใจ
ใหแกบุคลากรในการปฏิบัติงานซ่ึงสามารถทําได ดังนี้ 

6.1 สรางทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขวัญและกําลังใจท่ีดีเกิดไดจากทัศนคติ
ท่ีดีตอการปฏิบัติงานของผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชา  

6.2 วางมาตรฐานและสรางเครื่องมือสําหรับวัดผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน คือจัดใหมี
ระบบการประเมินผลงานเพ่ือประโยชนในการพิจารณาเลื่อนข้ัน เลื่อนเงินเดือน การจัดสราง
มาตรฐานท่ีเชื่อถือไดนี้จะสามารถปองกันความลําเอียงและคํากลาวหา อันนําไปสูการเสื่อมขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงานได 

6.3 คาตอบแทนท่ีเหมาะสม พนักงานทุกคนตางตองการรายไดท่ีเหมาะสมกับคาครอง
ชีพ ความสัมพันธท่ีไมไดสัดสวนระหวางแรงงานกับคาจางจะทําใหเกิดความไมพอใจในการปฏิบัติงาน
และทําใหขวัญกําลังใจลดลง 

6.4 ความพึงพอใจในงานท่ีทํา ขวัญกําลังใจเกิดข้ึนดวยความรูสึกพอใจในงานท่ีทํา หาก
งานนั้นเปดโอกาสใหพนกังานไดใชความรูความสามารถในการทํางานไดอยางเต็มท่ีแลว พนักงานจะมี
ความพึงพอใจมากข้ึน ดังนั้นหากตองการไดงานท่ีมีประสิทธิภาพควรมอบหมายงานท่ีพนักงานพึง
พอใจและเต็มใจท่ีจะปฏิบัติ 

6.5 ความสัมพันธท่ีดีระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีทํา
ใหเกิดขวัญและกําลังใจท่ีดีในการปฏิบัติงาน ซ่ึงควรเปนความสัมพันธท่ีตั้งอยูบนฐานแหงความเคารพ
นับถือและใหเกียรติซ่ึงกันและกัน ซ่ึงผูบังคับบัญชาจะตองหาวิธีกระตุนใหเกิดผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติงานดวยความสมัครใจและเต็มใจใหได 

6.6 การบํารุงรักษาสุขภาพพนักงาน เนื่องจากความแข็งแรงของสุขภาพรางกายจะ
สงผลตอจิตใจนําไปสูการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการดูแลสุขภาพพนักงานจึงถือเปน
สิ่งสําคัญ โรงแรมท่ีมีมาตรฐานมักจัดใหมีการดูแลดานสุขภาพของบุคลากร ดังนี้ 

6.6.1 การตรวจสุขภาพกอนรับเขาทํางาน เพ่ือใหม่ันใจวาพนักงานทุกคนท่ีโรงแรม
รับเขาทํางานนั้นเปนผูมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ ไมเปนโรครายหรือโรคติดตอใดๆ ท่ีจะเปน
อุปสรรคตอการทํางานและยังเปนการชวยปองกันบุคคลท่ีมีปญหาดานสุขภาพเขาทํางาน ซ่ึงจะทําให
โรงแรมมีคาใชจายในการตองดูแลพนักงานเหลานั้น 
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6.6.2 การตรวจสุขภาพประจําปใหกับพนักงาน ในรอบ 1 ป โรงแรมจะจัดใหมี
การตรวจสุขภาพประจําปใหพนักงานทุกคน หากพนักงานคนใดไมเขารับการตรวจสุขภาพประจําปจะ
ถือวาผิดระเบียบท่ีโรงแรมกําหนดไว การตรวจสุขภาพประจําปจะทําใหทราบวามีพนักงานคนใดบางท่ี
มีปญหาดานสุขภาพ เม่ือตรวจพบก็จะไดทําการรักษาไดทันทวงที เพ่ือจะไดไมเปนอุปสรรคในการ
ทํางาน 

6.6.3 การรักษาพยาบาลใหพนักงาน เม่ือพนักงานเจ็บปวยหรือมีปญหาเรื่อง
สุขภาพ พนักงานจะสามารถเขารับการรักษาไดท่ีโรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือคลินิกตามท่ีโรงแรม
กําหนดไวไดตามสิทธิของแตละคน สวนพนักงานท่ีปวยจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดก็สามารถหยุด
พักผอนเพ่ือรักษาสุขภาพไดตามระเบียบท่ีโรงแรมกําหนดไวได 
 

การควบคุมและการประเมินผลการทํางาน 
 

การประเมินผลการทํางานแผนกบริการสวนหนาจะประเมินปละ 2 ครั้ง คือ ทุก 6 เดือน 
ชวงกลางปหนึ่งครั้งและปลายปอีกหนึ่งครั้ง หัวหนางานแตละสวนจะมีหนาท่ีในการประเมินการ
ทํางานของลูกนองในแผนกตัวเอง โดยใชแบบฟอรมการประเมินท่ีไดจากแผนกทรัพยากรมนุษย เม่ือ
ประเมินผลการทํางานเสร็จก็จะนําผลการประเมินนั้นไปสงใหแผนกทรัพยากรมนุษยเพ่ือใหนําคะแนน
ไปรวมกับคะแนนท่ีแผนกทรัพยากรมนุษยมีอยูแลวในเรื่องการขาด ลา มาสายของพนักงานทุกคน
และเม่ือไดคะแนนรวมแลวแผนกทรัพยากรมนุษยจะสงผลคะแนนและผลการประเมินกลับมาท่ี
หัวหนาแผนกอีกครั้ง เพ่ือใหแจงผลการประเมินแกพนักงานเปนรายบุคคลตอไป 

เนื่องจากงานแตละชนิดจะมีลักษณะและวิธีการปฏิบัติ ตลอดจนตองใชทักษะท่ีแตกตางกัน 
ดังนั้นหัวหนางานจะตองเลือกวิธีการประเมินท่ีเหมาะสม ใหสามารถประเมินผลงานนั้นๆ ไดอยาง
ถูกตอง ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยสวนใหญโรงแรมจะมีแบบฟอรมประเมินผลการทํางานอยู
หลายแบบข้ึนอยูกับระดับของพนักงานท่ีจะตองประเมิน  
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ตัวอยางใบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบท่ี 1 

ช่ือพนักงาน.................................................................... ตําแหนง............................. แผนก ............... 

ช่ือผูประเมิน........................................................... ตําแหนง ............................. วันท่ี......................... 

 
รายการ 

ระดับความสําคัญ 
ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช ตอง

ปรบัปรุง 
1. ปริมาณงาน 

- ปริมาณท่ีทําไดในสภาวะปกต ิ
     

2. คุณภาพของงาน 
- ความละเอียดเรียบรอย 
- ความถูกตอง 
- ความประณีตของงาน 

     

3. ความรูเก่ียวกับงาน 
- เขาใจการทํางานอยางแทจริง 
- รูวิธีการทํางานอยางถูกตอง 
- สามารถใชเครื่องมือ อุปกรณในการ
ปฏิบัติงานไดเปนอยางด ี

     

4. การใหความชวยเหลือ 
- ใหความรวมมือกับผูบังคับบัญชา 
- ใหความรวมมือกับเพ่ือนรวมงาน 
- ใหความชวยเหลือผูอ่ืน 

     

5. ความไววางใจได 
- รับผิดชอบตอหนาท่ี 
- ซ่ือสัตยตอหนาท่ี 
- ซ่ือตรงตอเพ่ือนรวมงาน 
- ตรงตอเวลา 

     

6. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
- มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
- สามารถริเริ่มสรางสรรคงานดวยตัวเอง 
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ตัวอยางใบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบท่ี 2 

ช่ือพนักงาน.................................................................... ตําแหนง............................. แผนก ............... 

ช่ือผูประเมิน........................................................... ตําแหนง ............................. วันท่ี......................... 

 

รายการ ระดับคะแนน ผล
คะแนน           

1. คุณภาพงาน            
2. ปริมาณงาน            
3. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ            
4. ความซ่ือสัตยตอหนาท่ี            
5. การใหความชวยเหลือผูอ่ืน            
6. การใหความรวมมือกับผูบังคับชา            
7. การบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ            
8. ความคิดริเริ่มสรางสรรค            
9. ทัศนคติ            
10.ความประพฤติ            
11.ความรับผิดชอบ            
12.ความเสียสละ            
13.ความเปนผูนํา            
14.ความสามารถในการตัดสินใจ            
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การแจงผลประเมินการทํางานบุคลากร 

เม่ือไดผลการประเมินการทํางานจากแผนกทรัพยากรมนุษยแลว ผูจัดการแผนกตองแจงให
ผูถูกประเมินทราบในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงเปนการใหขอมูลยอนกลับท่ีจะมีผลกระทบตอผูถูก
ประเมินท้ังในดานดีและดานไมดี โดยท่ัวไปการแจงผลประเมินการทํางานจะมีอยู 3 วิธี คือ 

1. วิธีการแจงผลและแนะนําเปนวิธีการสื่อสารทางเดียวจากผูจัดการแผนกไปสูพนักงาน
วิธีการนี้ผูจัดการจะเสนอแนะแนวทางใหพนักงานปรับปรุงการทํางานใหดีข้ึนได ขอเสียของวิธีนี้คือ
พนักงานมักไมยอมรับผลการประเมิน เพราะไมมีโอกาสไดชี้แจงและจะไมยอมแกไขขอบกพรองในการ
ปฏิบัติงานของตนเอง ซ่ึงอาจนําไปสูความขัดแยงภายในได ดังนั้นเพ่ือปองกันปญหาดังกลาว ผูจัดการ
ตองใชกลยุทธการชักจูงและหวานลอมใหพนักงานยอมรับผลการประเมิน รวมถึงการยินยอมปรับปรุง
ขอบกพรองในการปฏิบัติงานใหได 

2. วิธีการแจงผลและรับฟงเปนวิธีท่ีผูจัดการแจงผลการประเมินการปฏิบัติงานใหพนักงาน
ทราบพรอมรับฟงความคิดเห็นของพนักงานดวย วิธีนี้ผูจัดการควรแจงผลบวกหรือขอดีของการ
ปฏิบัติงานเพ่ือเปนการลดความกดดันกอนแลวจึงแจงขอเสียหรือขอบกพรอง จากนั้นจึงเปดโอกาสให
พนักงานชี้แจงและอธิบายถึงขอเท็จจริงเก่ียวกับขอบกพรองในการปฏิบัติงาน วิธีการแจงผลแบบนี้จะ
ลดกระแสความกดดันท่ีจะนําไปสูความขัดแยงไดเนื่องจากพนักงานไดมีโอกาสระบายของคับของใจ
ตางๆ ดังนั้นจึงเปนหนาท่ีของผูจัดการท่ีจะตองรับฟงอยางมีทักษะดวย  

3. วิธีรวมกันแกไขปญหา การแจงผลการประเมินดวยวิธีการนี้ผูจัดการจะแสดงบทบาทใน
การใหความชวยเหลือพนักงานท่ีถูกประเมิน โดยเนนการสรางผลประโยชนรวมกันเพ่ือนําไปสราง
เสริมบรรยากาศการปฏิบัติงานโดยการหารือรวมกันในการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 
ดวยการใหคําแนะนําหรือเสนอแนะเปนสําคัญ ดังนั้นผูจัดการแผนกจะตองมีทักษะในการตั้งคําถาม 
เพ่ือใหพนักงานนําไปคิดไตรตรองและวิเคราะหปญหาและหาทางแกไขปญหาดวยตัวเอง 

การแจงผลประเมินการทํางานแกพนักงานเปนสิ่งสําคัญ ผูจัดการมีหนาท่ีตองแจงผลแกผู
พนักงานเม่ือการประเมินสิ้นสุดลง ไมวาผลนั้นจะเปนในดานบวกหรือดานลบก็ตาม ในการใหผลการ
ประเมินดานบวก ผูจัดการจะตองพูดดวยความจริงใจและชมเชยใหตรงจุด วาข้ันตอนใด ท่ีพนักงาน
ทําไดดี สวนการใหผลในดานลบนั้นผูจัดการจะตองมีเทคนิคในการพูดเพ่ือใหพนักงานไมรูสึกแยเกินไป 
และมีกําลังใจท่ีจะปรับปรุงตัวเอง การใหผลการประเมินในดานลบนั้น อาจเริ่มตนดวยการชมเชยใน
สิ่งท่ีพนักงานทําไดดีกอนแลวจึงเอยถึงสิ่งท่ีไมดี และอาจกลาวถึงแนวทางท่ีจะสามารถแกไขให
พนักงานสามารถนําไปแกไขได  
 

 

 



58 

 

ขอกําหนดเกี่ยวกับวินัย 
โรงแรมแตละแหงจะมีการกําหนดความผิดทางวินัยไวตางกันแตจะใชเหมือนกันทุกฝาย ทุก

แผนกภายในโรงแรม ซ่ึงวินัยของโรงแรมก็คือวินัยของฝายหองพักนั่นเอง ความผิดแตละระดับจะมี
ขอกําหนดและบทลงโทษแตกตางกันไป โรงแรมขนาดใหญโดยท่ัวไปมักกําหนดความผิดทางวินัยไว 4 
ประเภท คือ 

1. ความผิดสถานเบา ตัวอยางเชน ใชโทรศัพทโรงแรมติดตอเรื่องสวนตัว ไมเขาทํางานโดย
ไมแจงใหหัวหนางานทราบลวงหนา รับประทานอาหารในเขตหวงหาม ไมตอกบัตรเขาออกตาม
ระเบียบ สวมเครื่องแบบพนักงานออกจากโรงแรมโดยไมไดรับอนุญาต เปนตน การลงโทษทางวินัยใน
ความผิดสถานเบาสามารถดําเนินการได ดังนี้ 

1.1 ความผิดครั้งท่ี 1 ผูบังคับบัญชาจะชี้แจงแนวทางปฏิบัติท่ีถูกตองแกพนักงาน ถือ
เปนการเตือนดวยวาจา 

1.2 ความผิดครั้งท่ี 2 ผูบังคับบัญชาออกหนังสือเตือนเปนลายลักษณอักษรและลง
บันทึกในแฟมประวัติพนักงาน 

1.3 ความผิดครั้งท่ี 3 ผูบังคับบัญชาออกหนังสือเตือนเปนลายลักษณอักษรเปนครั้ง
สุดทาย โดยใหพนักงานลงชื่อรับทราบและลงบันทึกในแฟมประวัติพนักงาน 

1.4 ความผิดครั้งท่ี 4 ผูบังคับบัญชาสามารถปลดพนักงานออกไดโดยไมตองจาย
คาชดเชย 

2. ความผิดปานกลาง เปนความผิดท่ีหนักกวาความผิดสถานเบา ตัวอยางเชน พนักงาน
ปฏิเสธไมยินยอมใหพนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจคนกอนและหลังจากการทํางาน นํา
บคุคลภายนอกเขามาในโรงแรมโดยไมไดรับอนุญาต ทําทรัพยสินโรงแรมเสียหายโดยเกิดจากความไม
ระมัดระวัง ละท้ิงหนาท่ีรับผิดชอบโดยไมแจงใหหัวหนางานทราบลวงหนา ไมสุภาพท้ังวาจาและการ
แสดงออกตอเพ่ือนพนักงานคนอ่ืน เปนตน การลงโทษทางวินัยในความผิดปานกลางสามารถ
ดําเนินการได ดังนี้ 

2.1 ความผิดครั้งท่ี 1 ผูบังคับบัญชาออกหนังสือเตือนเปนลายลักษณอักษรและลง
บันทึกในแฟมประวัติพนักงาน 

2.2 ความผิดครั้งท่ี 2 ผูบังคับบัญชาออกหนังสือเตือนเปนลายลักษณอักษรเปนครั้ง
สุดทาย โดยใหพนักงานลงชื่อรับทราบและลงบันทึกในแฟมประวัติพนักงาน 

2.3 ความผิดครั้งท่ี 3 ผูบังคับบัญชาสามารถปลดพนักงานออกไดโดยไมตองจาย
คาชดเชย  

3. ความผิดสถานหนักเปนความผิดท่ีหนักกวาความผิดปานกลาง ตัวอยางเชน ตอกบัตรให
พนักงานคนอ่ืน ใชยานพาหนะของโรงแรมโดยไมไดรับอนุญาต มีเจตนาทําความเสียหายตอทรัพยสิน
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ของโรงแรม ไมเชื่อฟงคําสั่งของผูบังคับบัญชาโดยชอบธรรมในการปฏิบัติงาน อางชื่อโรงแรมเพ่ือหา
ประโยชนสวนตัวโดยไมไดรับอนุญาต ใหการเท็จเม่ือมีการสอบสวนหรือไตสวน ซ่ึงกอใหเกิดความ
เสียหายแกโรงแรม การลงโทษทางวินัยในความผิดสถานหนักสามารถดําเนินการได ดังนี้ 

3.1 ความผิดครั้งท่ี 1 ผูบังคับบัญชาออกหนังสือเตือนเปนลายลักษณอักษรครั้งท่ี 1 ลง
บันทึกในแฟมประวัติพนักงาน 

3.2 ความผิดครั้งท่ี 2 ผูบังคับบัญชาสามารถปลดพนักงานออกไดโดยไมตองจาย
คาชดเชย   

4. ความผิดรายแรง เปนความผิดข้ันท่ีหนักท่ีสุด หากพนักงานทําความผิดรายแรงมักไดรับ
การลงโทษสถานหนัก ตัวอยางความผิดรายแรง ไดแก ดื่มสุราของมึนเมาในขณะปฏิบัติหนาท่ี กอการ
ทะเลาะวิวาท เลนการพนันในโรงแรม ทุจริตในหนาท่ี ยักยอก ขโมยทรัพยสินของโรงแรม ปลอม
แปลงเอกสารของโรงแรม พกพา อาวุธ วัตถุระเบิดเขามาในบริเวณโรงแรม เปดเผยความลักของ
โรงแรมตอคูแขง กระทําการอันไมสุภาพตอแขกท้ังทางกายและทางวาจา ขาดงานติดตอกันเกิน 3 วัน
เปนตน การลงโทษทางวินัย เนื่องจากการทําความผิดรายแรงเปนความผิดข้ันสูงสุด ดังนั้นพนักงาน
ผูกระทําผิดจะถูกปลดออกจากงานไดไมไดรับคาชดเชยใดๆ 
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สรุป 

องคประกอบทรัพยากรการจัดการท่ีเหมาะสมกับอุตสาหกรรมโรงแรมจะประกอบไปดวย
ปจจัยพ้ืนฐาน 6 ประการ คือ เงินทุนหรือการจัดการเงินทุน เครื่องมือเครื่องจักรหรือการจัดการ
เครื่องมือเครื่องจักร วัตถุดิบหรือการจัดการวัสดุ วิธีปฎิบัติงานหรือการจัดการวิธีปฏิบัติงาน คนหรือ
การจดัการกําลังคน ศีลธรรมจรรยาบรรณหรือการจัดการศีลธรรมจรรยาบรรณ ซ่ึงจากปจจัยพ้ืนฐาน
ท้ังหมดนั้นกลาวไดวา คนหรือการจัดการกําลังคนเปนสิ่งสําคัญท่ีจะเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของการ
จดัการโรงแรม  

หนาท่ีทางการจัดการท่ีเก่ียวของกับแผนกบริการสวนหนานั้นประกอบไปดวย 4 หนาท่ี คือ 
1)การวางแผนการทํางานเปนการคาดการณความตองการบุคลากรในอนาคตเพ่ือใหเพียงพอกับความ
ตองการ ตองมีการกําหนดประเภท จํานวนและตองมีวิธีการคัดเลือกพนักงานใหเหมาะสมกับตําแหนง
งานโดยคํานึงถึงความชํานาญ ทักษะและประสบการณของบุคลากรเปนสําคัญ 2)การจัดองคการเปน
การจัดการความสัมพันธของกิจกรรมและบุคคลใหมีความเหมาะสม ซ่ึงไดกลาวถึงการสรรหาบุคลากร
ท้ังขอดีและขอเสียจากการสรรหาบุคลากรจากภายนอกและภายในโรงแรม การคัดเลือกบุคลากรโดย
คํานึงถึงงบประมาณและเวลาในการรับสมัคร จํานวนชั่วโมงในการทํางาน ปริมาณลูกคาหรือแขกและ
ความจําเปนในการรับพนักงานของฝายและแผนกตางๆ ตลอดจนนโยบายการจางงานซ่ึงมักเปนไป
ตามกฎหมายอยางเครงครัด การปฐมนิเทศเพ่ือใหพนักงานใหมไดปรับตัวใหมีความพรอมกับการ
ทํางานตามมาตรฐานของโรงแรม การทดลองงานตองไมเกินระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนด สัญญา
การจางงานและการฝกอบรมพนักงาน 3)การสั่งการหรือการนําเปนการกระตุน ชักจูงและสงเสริมให
พนักงานปฏิบัติตามโดยใชนโยบายและวิธีตางๆ ไมวาจะเปน คาตอบแทนโดยตรงหรือโดยออม สิทธิ 
ผลประโยชนและสวัสดิการพ้ืนฐาน ความปลอดภัย สุขภาพของพนักงานและการธํารงรักษาบุคลากร
ของแผนก และ 4)การควบคุมและการประเมินผลการทํางาน การแจงผลประเมินการทํางานแบบการ
สื่อสารทางเดียว แบบแจงผลและรับฟงและแบบแจงผลแลวรวมกันแกปญหา ขอกําหนดเก่ียวกับวินัย
และการลงโทษทางวินัยของพนักงานแผนกซ่ึงกําหนดไดเปน ความผิดสถานเบา ความผิดปานกลาง 
ความผิดสถานหนักและความผิดรายแรง การลงโทษจะแตกตางกันออกไปตามระดับความรุนแรงของ
ความผิด ซ่ึงความผิดรายแรงข้ันสูงสุด พนักงานจะถูกปลดออกจากงานโดยไมไดรับเงินชดเชยใดๆ 
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แบบฝกหัดทายบทท่ี 2 
 

1. ชื่อเสียงและมาตรฐานของโรงแรมมีอิทธิพลตอการวางแผนการจัดการในอุตสาหกรรม
โรงแรมอยางไร จงอธิบาย 

2. หากเปนเจาหนาท่ีทรัพยากรมนุษยในโรงแรมหาดาวแหงหนึ่งและตองการพนักงาน
แผนกบริการสวนหนาโดยดวน นักศึกษาจะเลือกวิธีการสรรหาพนักงานแบบใด อธิบายโดยละเอียด 

3. นักศึกษาคิดวาอาการปวยหรือโรคใดบาง ท่ีไมเหมาะจะมาทํางานในแผนกบริการสวน
หนาใหเขียนอธิบายเปนขอๆ พรอมเหตุผล 

4. ในการตรวจสุขภาพกอนเขาทํางาน นักศึกษาคิดวาใครควรเปนผูจายคาใชจาย พนักงาน
หรือโรงแรม พรอมอธิบายเหตุผล 

5. ใหเขียนอธิบายถึงการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเขาทํางานในโรงแรมวามีความ
เหมือนหรือแตกตางจากการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเขาทํางานโดยท่ัวไปอยางไรบางตาม
ความเขาใจ 

6. ใหเขียนอธิบายถึงแหลงท่ีโรงแรมควรไปสรรหาพนักงานโรงแรมมา 5 ท่ี พรอมอธิบาย
เหตุผลโดยละเอียด 

7. หากตองจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม 5 คน ในตําแหนงพนักงานตอนรับของโรงแรมหา
ดาวแหงหนึ่ง นักศึกษาจะมีข้ันตอน วิธีการ รายละเอียดในการทํางานอยางไรบาง อธิบายมาเปนขอๆ
นําเสนอหนาชั้นเรียนเปนรายบุคคล 

8. ใหเลือกวิธีการฝกอบรมมา 1 วิธี ท่ีคิดวาเหมาะสมท่ีจะใชในการฝกอบรมพนักงานใหม
ในโรงแรม ตําแหนงพนักงานยกกระเปา พรอมอธิบายเหตุผลโดยละเอียดวาทําไมวิธีการฝกอบรมแบบ
ท่ีเลือกมาจึงเหมาะสมท่ีสุด 

9. หากจะเขาทํางานในโรงแรมหลังจบการศึกษาแลว สวัสดิการท่ีโรงแรมมีใหจะมีสวน
สําคัญในการตัดสินใจเขาทํางานของนักศึกษาหรือไม อยางไร 

10. หากเปนพนักงานโรงแรม นักศึกษาตองการใหโรงแรมจัดสวัสดิการใดบางใหบอกเปน
ขอๆ พรอมอธิบายเหตุผลโดยละเอียด 
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บทท่ี 3 

แผนกบริการสวนหนา 

 
แผนกบริการสวนหนาถือเปนสวนสําคัญของโรงแรม เนื่องจากอยูในบริเวณสวนหนาของ

โรงแรมเปนสวนท่ีจะมีโอกาสไดตอนรับแขกในโอกาสแรกๆ ท่ีแขกเดินทางมาถึง ไมวาจะเปนท่ีท่ีแขก
ตองเขามาสอบถามขอมูล ติดตอหองพัก ลงทะเบียนเขาพัก เตรียมกุญแจหองพัก ใหบริการดานตางๆ 
ในระหวางการเขาพัก การชําระเงินและคืนกุญแจเม่ือเช็คแขกเอาทดังนั้นพนักงานทุกคนจึงตองปฏิบัติ
ตามระเบียบและข้ันตอนการทํางานของโรงแรมอยางเครงครัด เพ่ือไมใหเกิดความผิดพลาดอันนํามา
ซ่ึงความไมพึงพอใจในการใชบริการของแขกท่ีจะกอใหเกิดผลเสียแกโรงแรมไดในระยะยาว 

นอกจากนั้นยังเปนสวนสําคัญในการติดตอประสานงานระหวางแขกกับแผนกตางๆ ภายในโรงแรม 
เชน เม่ือแขกตองการใชบริการเสิรฟอาหารบนหองพัก(Room service) พนักงานตอนรับก็จะโทรศัพท
ติดตอไปท่ีรานอาหารใหแกแขก หรือกรณีการติดตอประสานงานกันเองภายในโรงแรม เชน เม่ือแขก
ไปใชบริการในสวนตางๆ เชน สปา รานอาหาร บาร ของโรงแรมแลวตองการใหคิดคาใชจายนั้นเขามา
รวมกับคาใชจายภายในหองพัก พนักงานในแผนกนั้นๆ ก็จะตองนําคาใชจายนั้นมามอบใหแผนก
ตอนรับสวนหนาเพ่ือคิดคาใชจายจากแขกตอนเช็คเอาท เปนตน 

บุคลากรท่ีทํางานในบริษัท โรงงาน หรือสํานักงานมักมีชื่อเรียกท่ีทํางานของตัวเองตาม
มุมมองและความเคยชินแตกตางกันไป เชนเดียวกับพนักงานโรงแรมท่ีมักเรียกท่ีทํางานของตัวเองวา 
“บาน” เนื่องจากพนักงานโรงแรมจะใชเวลาในการเตรียมตัวเขาทํางาน เวลาทํางานและเวลาเตรียม
ตัวหลังเลิกงานกอนกลับบานคอนขางมาก ประกอบกับโรงแรมจะมีอาหารใหพนักงานไดรับประทาน
ฟรีวันละ 2-3 ม้ือเปนประจําทุกวัน มีหองอาบน้ํามีล็อกเกอรเก็บเสื้อผาสิ่งของ ทําใหพนักงานโรงแรม
ใชเวลาไมนอยกวา 10 ชั่วโมงอยูท่ีโรงแรมจนเปรียบเสมือนบานอีกหลังหนึ่ง พนักงานท่ีทํางานในสวน
ท่ีตองใหบริการแขกมักเรียกบริเวณท่ีทํางานนั้นวา “หนาบาน” สวนพนักงานท่ีทํางานในสวนท่ีไมตอง
ใหบริการแขกโดยตรงซ่ึงพ้ืนท่ีทํางานก็มักอยูในสํานักงานดานหลังก็จะเรียกบริเวณท่ีทํางานนั้นวา 
“หลังบาน”  

 

โครงสรางแผนกบริการสวนหนา 

เพ่ือใหการทํางานดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ โรงแรมขนาดใหญจึงมักแบงการ
ทํางานของแผนกบริการสวนหนาเปนสองสวนยอย คือ สวนหนาบานและสวนหลังบาน โดยพนักงาน
ในสวนหนาบานจะมีชื่อท่ีเรียกกันในโรงแรมวา “พวกใสยูนิฟอรม” หรือ “Uniform Staff” หรือ 
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“พวกใสเครื่องแบบ” สวนพนักงานในสวนหลังบานมักมีชื่อเรียกกันวา “พวกออฟฟศ” หรือ “พวก
สํานักงาน” ซ่ึงโครงสรางแผนกบริการสวนหนามีดังภาพท่ี 3.1 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1 โครงสรางแผนกบริการสวนหนา 
ท่ีมา ปริชญา อุดมผล (2560) 

 

โครงสรางแผนกบริการสวนหนาท้ังสวนหนาบานและสวนหลังบานมีการทํางาน การจัดการ
และรายละเอียดแตกตางกันดังตอไปนี้   
 
สวนหลังบาน(Back of the House)  
 

การทํางานของสวนหลังบานไมวาจะเปนสวนสํารองหองพักหรือสวนใหบริการโทรศัพทจะ
มีการจัดการท่ีเหมือนกันเนื่องจากมีลักษณะการทํางานคลายคลึงกันคือ เปนการทํางานท่ีคอย
สนับสนุนการใหบริการแขกอยูในสํานักงานและเปนงานท่ีมีโอกาสไดเจอแขกนอย หองทํางานจะอยู
ดานหลังของเคานเตอรตอนรับแตการทํางานก็มีโอกาสไดบริการแขกบาง พนักงานในสวนนี้ของบาง
โรงแรมจะไมมีเครื่องแบบพนักงานใหใสเนื่องจากไมคอยมีโอกาสออกไปบริการแขกหนาเคานเตอร จึง
ไดเรียกกันติดปากวา “บริการสวนหลังบาน” ซ่ึงในสวนนี้จะประกอบไปดวย สวนสํารองหองพัก
(Reservation) และสวนของการใหบริการโทรศัพท(Telephone Service) การทํางานของบริการสวน

ผูจัดการแผนก
บรกิารสวนหนา 

สวนหนาบาน สวนหลังบาน 

สวนสํารองหองพัก สวนตอนรับ 

สวนบริการโทรศัพท สวนบริการแขก 
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หลังบานนี้มักมีเวลาการทํางานอยูในชวงของสํานักงานท่ัวไป คือ 8.00-17.00 น. ในรอบเดียว แตหาก
โรงแรมใดมีจํานวนพนักงานในสวนนั้นๆ ตั้งแตสองสองคนข้ึนไป อาจจัดใหพนักงานในสวนบริการสวน
หลังบานมีรอบการทํางานสองรอบโดยใหมีเวลาการทํางานซอนกันอยูในชวงท่ีมีงานมากก็ไดเพ่ือใหมี
ชั่วโมงการทํางานท่ีนานกวาเดิม โดยเฉพาะในชวงเวลา 10.00-14.00 น. เชน พนักงานรอบแรกเขา 
7.00-16.00 น. รอบท่ีสองเขาทํางาน 11.00-20.00 น. ซ่ึงจะทําใหการทํางานรวมของสวนนั้นขยาย
ออกไปอีก 3 ชั่วโมงจากปกติเลิกงาน 17.00 เปลี่ยนเปนเลิกงาน 20.00 น. พนักงานท่ีทํางานในสวน
หลังบานจะข้ึนตรงกับผูจัดการแผนกบริการสวนหนา โดยพนักงานรับสํารองหองพักจะมีหัวหนาท่ีคอย
ควบคุมดูแลการทํางานคือ ผูจัดการสวนสํารองหองพัก ในขณะท่ีพนักงานบริการโทรศัพทจะมี
ผูจัดการในหนาท่ีคอยควบคุมดูแลการทํางานข้ันตน ดังภาพท่ี 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 3.2 โครงสรางตําแหนงงานสวนหลังบาน 

ท่ีมา ปริชญา อุดมผล (2560) 
 

สวนหลงับานจะแบงการทํางานออกเปนสองสวนหลัก คือ สวนใหบริการโทรศัพทและสวน
สํารองหองพัก ซ่ึงท้ังสองสวนนี้จะมีรายละเอียดในการทํางานแตกตางกัน ดังตอไปนี้ 

 

สวนบริการโทรศัพท  
หากเปนโรงแรมขนาดเล็กและขนาดกลางพนักงานผูใหบริการโทรศัพทก็คือพนักงาน

ตอนรับสวนหนาหรือพนักงานในสวนสํานักงานซ่ึงมีเวลาการทํางานสวนใหญอยูท่ีเวลา 8.00-17.00 น. 

ผูจัดการสวนสํารองหองพัก 

Reservation Manager 

ผูจัดการในหนาท่ี 

Duty Manager 

พนักงานสํารองหองพัก 

Reservation Officer 
พนักงานบริการโทรศัพท 

Operator 

ผูจัดการแผนกบริการสวนหนา 

Front Office Manager 
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แตหากเปนโรงแรมขนาดใหญจะมีพนักงานในสวนใหบริการโทรศัพทโดยเฉพาะ โดยมีชื่อเรียกกันวา 
โอเปอเรเตอร(Operator) เวลาการทํางานของสวนนี้จะถูกแบงเปนสองรอบหรือสองกะ คือรอบเชา 
เวลา 6.00 – 15.00 น.และรอบบาย เวลา 11.00 – 20.00 น. ผูดูแลรับผิดชอบงานในสวนนี้คือ 
ผูจัดการในหนาท่ีงานแตละรอบงานหรือท่ีเรียกกันวา Duty Manager ซ่ึงผูจัดการในหนาท่ีงานนี้
นอกจากจะดูแลพนักงานในสวนใหบริการโทรศัพทแลวยังตองดูแลพนักงานในสวนหนาบานท้ังหมด
ดวย การใหบริการของสวนบริการโทรศัพทจะไดกลาวถึงโดยละเอียดในบทท่ี 4 ตอไป  
 
สวนสํารองหองพัก 

สวนสํารองหองพักมีเวลาปกติในการทํางาน คือ 8.00 – 17.00 น. เนื่องจากการทํางานของ
สวนนี้โดยมากจะเปนการติดตอสื่อสารกับหนวยงานภายนอกองคกร เชน ลูกคาท่ัวไป บริษัททัวร 
ธนาคาร สํานักงานและหนวยงานราชการ หากเปนโรงแรมขนาดเล็กงานของสวนสํารองหองพักจะ
เปนหนาท่ีของพนักงานตอนรับสวนหนาหรืออาจมอบใหเปนหนาท่ีของแผนกขายหองประชุมสัมมนา
เนื่องจากโรงแรมมีจํานวนหองพักไมมากทําใหไมมีความจําเปนในการจางพนักงานในตําแหนงสํารอง
หองพักโดยเฉพาะ โรงแรมขนาดกลางมักมีพนักงานรับสํารองหองพักเพียงคนเดียวการทํางานก็จะมี
กะเดียว แตโรงแรมขนาดใหญมักมีพนักงานรับสํารองหองพักสองคนข้ึนไปโดยแบงการทํางาน
ออกเปน 2 กะ คือ กะท่ีหนึ่งเวลา 7.00 – 16.00 น และกะท่ีสองเวลา 10.00 – 19.00 น.  

ขอมูลจากแผนกสํารองหองพักมีความสําคัญมากเนื่องจากตองสงตอไปแผนกอ่ืนเพ่ือ
ดําเนินการตอ เชน ขอมูลเก่ียวกับความตองการพิเศษของแขกแตละหอง วันเช็คอิน เช็คเอาท วิธีการ
ชําระเงิน แขกพิเศษ หรือการยกเลิกการสํารองหองพักท่ีมีจํานวนหองมาก เนื่องจากพนักงานในแผนก
อ่ืนตองนําขอมูลเหลานี้ไปใชในการวางแผนงานลวงหนา เชน แผนกแมบานตองเตรียมเตียงเสริม ผาปู
ท่ีนอน ผาหมและอุปกรณเพ่ิมเติมในหองพักใหแขก เชนไดรเปาผม เตารีด มินิบารสวนแผนกอาหาร
และเครื่องดื่มตองเตรียมอาหารเชา คอฟฟช็อบ บาร เพ่ือเตรียมบริการแขก ฝายจัดเลี้ยงและ
ประชุมสัมมนาตองเตรียมหอง เตรียมอาหารและเบรก สวนแผนกตอนรับก็ตองเตรียมเครื่องดื่ม
ตอนรับแขก เตรียมพนักงานยกกระเปา พนักงานตอนรับไวเตรียมเช็คอินแขกใหเพียงพอ เปนตน การ
ทํางานโดยละเอียดของสวนสํารองหองพักจะไดกลาวถึงในบทท่ี 5 ตอไป 

 

สวนหนาบาน(Front of the House) 
 

บริการสวนหนาบานเปนงานท่ีจะตองพบปะและใหบริการแขกอยูเปนประจํา พนักงาน
จะตองดูดีอยูเสมอ มีเครื่องแบบพนักงานใสตลอดการทํางาน การทํางานในสวนนี้ประกอบไปดวยสวน
ตอนรับ(Reception) และสวนใหบริการแขก(Concierge) การจัดรอบการทํางานของสวนบริการสวน
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หนาบานไมวาจะอยูในสวนตอนรับหรือสวนบริการแขกจะจัดใหมีพนักงานไวคอยบริการแขกตลอด 
24 ชั่วโมง โดยแบงการทํางานออกเปน 3 รอบเหมือนกัน โดยใหมีเวลาทับซอนกันอยางนอยรอบละ 
30 นาที เพ่ือใหพนักงานสามารถสงตองานกันได เพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางตอเนื่องมากท่ีสุด เชน 
พนักงานรอบแรกเลิกงานเวลา 15.00 น. พนักงานรอบท่ีจะเขาทํางานตอตองมีเวลาเขาทํางานอยู
ในชวง 14.00-14.30 น. เปนตน เราสามารถจัดโครงสรางการทํางานของสวนหนาบานไดดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพท่ี 3.3 โครงสรางการทํางานในสวนหนาบาน 

ท่ีมา ปริชญา อุดมผล (2560) 
 

สวนตอนรับ  

การทํางานของสวนตอนรับจะเริ่มต้ังแตการทักทายเม่ือแขกเดินเขามาถึงเคานเตอร 
ใหบริการขอมูลเม่ือแขกสอบถาม รับลงทะเบียนเขาพัก ทํากุญแจ คิดคาใชจายไปจนถึงการรับเช็ค
เอาทออกจากโรงแรม การแบงรอบการทํางานของพนักงานในสวนหนาไมวาจะเปน พนักงานตอนรับ 
พนักงานรับชําระเงินและพนักงานใหบริการแขก อาจแตกตางกันไปแตละโรงแรมข้ึนอยูกับความ
เหมาะสม จํานวนพนักงานและนโยบายของโรงแรมเปนหลัก แตสวนใหญแลวโรงแรมขนาดเล็กจะ
แบงรอบทํางานออกเปนสองรอบคือ รอบเชากับรอบคํ่า สวนโรงแรมขนาดใหญจะแบงการทํางาน
ออกเปนสามรอบ คือ รอบเชา รอบบาย และรอบดึก แตไมวาจะมีการแบงรอบการทํางานอยางไร ใน

ผูจัดการแผนกตอนรับสวนหนา 

ผูจัดการในหนาท่ี 

(Duty Manager) 

สวนใหบริการ 

พนักงานใหบริการ/
Guest Relations 

Officer 

ผูชวยผูจัดการแผนกตอนรับสวนหนา 

สวนตอนรับ 
พนักงานตอนรบั/
แคชเชียร/Guest 

Service Agent 
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สวนตอนรับนี้จะตองมีพนักงานคอยใหบริการแขกตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากแขกท่ีมาติดตอขอเขา
พักและติดตอขอเช็คเอาทออกจาท่ีพักนั้นจะมีโอกาสเกิดข้ึนไดตลอดเวลานั่งเอง 
 
สวนใหบริการ 

การงานของสวนนี้จะมีงานหลักอยูอยูเพียงอยางเดียวคือ การคอยใหบริการแกแขกท้ังกอน
การเขาพัก ขณะแขกพักและขณะท่ีแขกจะออกจากท่ีพัก ซ่ึงงานหลักๆ ในสวนบริการแขกประกอบไป
ดวย การใหบริการแขกตามความตองการ เชน การใหขอมูลขาวสาร หรือการชวยเหลือแขกในดาน
ตางๆ เชน การยกกระเปา การเปด-ปดประตูล็อบบี้ และการขับรถรับสงแขก ในโรงแรมหลายแหงจาง
พนักงานเพียงตําแหนงเดียวคือ พนักงานยกกระเปาแตพนักงานตองทํางานท้ังสามหนาท่ี ซ่ึงพนักงาน
ตําแหนงเดียวจะสามารถทํางานท้ังสามหนาท่ีนี้ไดดีก็เฉพาะในกรณีท่ีแขกไมมากเทานั้น ดังนั้นโรงแรม
ท่ีมีพนักงานในสวนนี้จํานวนจํากัดจึงไดฝกพนักงานใหสามารถทํางานไดท้ังสามหนาท่ี โดยสลับ
ผลัดเปลี่ยนกันไปเพ่ือใหเพียงพอตอการใหบริการแกแขกโดยไมตองจางพนักงานเพ่ิม แตในโรงแรม
ขนาดใหญซ่ึงไมมีขอจํากัดเรื่องการจางพนักงานและคํานึงถึงการใหบริการแขกเปนสําคัญมักจะจาง
พนักงานในสวนนี้ครบท้ังสามตําแหนง คือ พนักงานยกกระเปา พนักงานเปดปดประตูล็อบบี้และ
พนกังานขับรถ  

 

การวางแผนการทํางานแผนกบริการสวนหนา 
 

โรงแรมท่ีตองการประสบความสําเร็จควรมีการวางแผนงานท่ีตอเนื่อง เพ่ือใหแนใจวา
นโยบายหรือวิธีการท่ีไดกําหนดไวในแผน ไดถูกนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่องและเปนระบบ เม่ือโรงแรม
ไดมีการวางแผนการทํางานหลักแลวผูบริหารก็จะมอบนโยบายใหแตละแผนกนําไปประยุกตเพ่ือวาง
แผนการทํางานของแตละแผนกเอง เพ่ือใหการวางแผนงานเหมาะสมกับการดําเนินงานของทุกแผนก
และเปนไปในทิศทางเดียวกัน จึงกลาวไดวาการวางแผนเปนสวนประกอบท่ีจะทําใหการทํางานเปนไป
อยางราบรื่น ตรงตามวัตถุประสงคและประสบความสําเร็จ ดังนั้นแผนกบริการสวนหนาจึงไดมีการวาง
แผนการทํางานโดยแบงแผนออกไดเปนสามระยะ คือ แผนระยะสั้น แผนระยะกลางและแผนระยะ
ยาว(Denney Rutherford, 2015 : 61) ซ่ึงการวางแผนแตละระยะมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1. แผนระยะสั้น มักเปนเแผนการทํางานท่ีถูกกําหนดไวเปนรายเดือนหรือรายสามเดือน 
สวนใหญเปนการควบคุมการทํางานของพนักงานในการใหบริการแขกแตละวันใหเปนไปตาม
มาตรฐานของโรงแรม ตลอดจนมีการควบคุมคาใชจาย การสรางรายไดจากการขายหองพักใหเกิดผล
กําไรสูงสุด 

2. แผนระยะกลาง มักเปนแผนการทํางานท่ีถูกกําหนดไวเปนราย 6 เดือน หรือ 1 ป ซ่ึง
สวนใหญจะเปนแผนเก่ียวกับจํานวนพนักงาน คุณภาพพนักงานและการจัดการฝกอบรมพนักงานใน
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แตละฝายหรือแผนก เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานของโรงแรมและตามความตองการของแขกตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมโรงแรม 

3. แผนระยะยาว มักเปนแผนการทํางานท่ีถูกกําหนดไวเปนราย 3 ป 5 ป หรือ 10 ป ซ่ึง
สวนใหญแลวแผนระยะยาวมักเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางหรือการทํางานของแตละแผนกให
เปนไปตามวัตถุประสงคการดําเนินงาน ตลอดจนการสรางความม่ันคงและการรักษามาตรฐานตาม
นโยบายของโรงแรม 

 
หนาท่ีแผนกบริการสวนหนา 
 

เม่ือแตละแผนกไดรับแผนงานหลักและนโยบายในการทํางานจากผูบริหารแลวก็จะนําแผน
นั้นๆ ไปวางแผนการทํางานของแผนกและกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของพนักงานในแผนกเพ่ือให
สอดคลองและตอเนื่องกับแผนหลักตอไป ซ่ึงในสวนของแผนกบริการสวนหนานั้นสวนใหญจะมีการ
วางแผนการทํางานโดยกําหนดหนาท่ีของแผนกบรกิารสวนหนาเอาไว ดังตอไปนี้ 

1. ตรวจสอบจํานวนการสํารองหองพักในแตละวันและเก็บสถิติการเขาพัก การยกเลิกการ
จองและกรณีแขกจองไวแลวไมเขาพัก(No Show) แลวทํารายงานเสนอผูบริหารเปนรายวันราย
สัปดาห รายเดือนและรายป 

2. การประสานงานระหวางแผนกบริการสวนหนา แผนกแมบานและฝายขาย เพ่ือยืนยัน
การสํารองหองพักท่ีมี ในรายละเอียด เก่ียวกับจํานวนหอง ราคาหอง การมัดจําและความตองการ
พิเศษอ่ืนๆ ท่ีแขกระบุ รวมไปถึงการเตรียมรถรับสงแขกในกรณีท่ีแขกตองการ 

3. การควบคุมจํานวนหองตามท่ีแขกจองและความตองการพิเศษตางๆ ท่ีลูกคาไดแจงความ
ประสงคไว 

4. การประสานงานระหวางแผนกบริการสวนหนากับฝายอาหารและเครื่องด่ืมทุกวัน ใน
การเตรียมเครื่องดื่มตอนรับ(Welcome Drink) เม่ือแขกมาถึง  

5. การประสานงานกับแผนกชางและซอมบํารุง ในการตรวจสอบหองพัก อุปกรณตางๆ 
ภายในหองพักใหอยูในสภาพท่ีดีอยูเสมอ เพ่ือเตรียมพรอมในการใหบริการแขก 

6. การประสานกับแผนกตางๆ เชน รานอาหาร ภัตตาคาร สปา บาร คาราโอเกะ ฟตเนส 
และสระวายน้ํา ในกรณีท่ีแขกไปใชบริการแลวแขกแจงความจํานงใหรวมคาใชจายเขากับคาหองพัก 

7. การประสานงานกับฝายบัญชี การเงิน เนื่องจากในแผนกสวนหนาและแผนกแมบาน มี
สวนท่ีจะตองเก็บเงินกับลูกคาและนําสงแผนกบัญชี การเงิน 

8. ทํารายงานสรุป เก็บสถิติ ทํารายงานคาดการณการเขาพักของแขกในทุกสวนท่ีเก่ียวของ
กับรายได เพ่ือนําเสนอผูบริหารเปนรายเดือน รายสามเดือนและรายป 
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โดยสรุป หนาท่ีของแผนกบริการสวนหนา เปนการจัดใหแขกมีท่ีพักภายในโรงแรมตามท่ี
แขกตองการและตองคอยใหบริการแกแขกในดานตางๆ โดยการประสานการทํางานกับแผนกท่ี
เก่ียวของเพ่ือใหแขกมีความพึงพอใจสูงสุดขณะท่ีพักอยูกับโรงแรม แผนกบริการสวนหนาซ่ึงประกอบ
ไปดวยสวนการทํางานสองสวน คือ สวนหนาบานและสวนหลังบานนั้นจะมีหนาท่ี รับจองหองพัก จัด
หองพักวางท่ีสะอาดใหตามความตองการของแขก รักษาสถานการการจองหองการใชหองพักภายใน
โรงแรมใหเปนปจจุบัน ตอนรับเม่ือแขกมาถึงโรงแรม จัดการใหแขกลงทะเบียนเขาพัก มอบหองพักท่ี
สะอาดใหแกแขกตามท่ีแขกไดสํารองหองพักไว หรือในกรณีท่ีแขกไมไดสํารองหองพัก แผนกบริการ
สวนหนาจะมีหนาท่ีจัดหาหองพักใหตรงตามความตองการของแขก มอบกุญแจหองและพาแขกข้ึนไป
สงยังหองพัก ใหบริการยกกระเปา บริการรถรับสงและบริการอ่ืนๆ ตามท่ีแขกตองการ  

ดังท่ีไดกลาวมานั้นจะเห็นไดวาการใหบริการของแผนกบริการสวนหนาในสวนหนาบานเปน
การใหบริการแกแขกในระยะใกล ดังนั้นพนักงานสวนหนาจึงตองมีบุคลิกภาพและการแสดงออกท่ี
เหมาะสมกับการใหบริการ ซ่ึงขอควรปฏิบัติในการใหบริการของพนักงานสวนหนา มีดังนี้ 

1. การใชสายตา การสบตาเปนการแสดงความสนใจและใหความเคารพ แตควรแสดงออก
ดวยความระมัดระวังเพ่ือไมใหกลายเปนการจองในลักษณะท่ีไมเปนมิตรหรือไมเปนการทําสายตาเชิญ
ชวนแขกเกินไปโดยเฉพาะระหวางพนักงานผูหญิงกับแขกผูชาย 

2. การพูดจาสุภาพ ยิ้มแยมแจมใสในขณะท่ีพูดกับแขก แสดงทาทีของความเปนมิตรเพ่ือให
แขกรูสึกผอนคลายและกลาท่ีจะเขามาใชบริการหรือพูดคุยดวย โดยเฉพาะอาการยิ้มแยมแจมใสท่ี
แสดงออกมาภายนอกจะทําใหแขกรูสึกประทับใจไดท้ังท่ียังไมไดเขามาพูดคุยจริง 

3. การยืนตองยืนตรง อกผายไหลผึ่ง มีความม่ันใจในตัวเองขณะปฏิบัติงานเพ่ือแสดงออกถึง
ความพรอมในการใหบริการ มีหลายคนเคยพูดวา คนท่ีจะทํางานโรงแรมไดจะตองเปนคนสวย รูปราง
ดี แตในความเปนจริงนั้นจากประสบการณการทํางานของผูเขียน บุคลิกภาพโดยรวมและความม่ันใจ
เปนสิ่งสําคัญท่ีสุดในการทํางานโรงแรม 

4. รักษาความสะอาดท้ังสุขอนามัยสวนตัวและความเรียบรอยของชุดเครื่องแบบพนักงาน
โดยคํานึงถึงระเบียบของโรงแรมเปนสําคัญ ความสะอาดสุขอนามัยท่ีสําคัญ เชน กลิ่นปาก กลิ่นตัว 
ความสะอาดสวยงามของผม เล็บ มือ เปนตน สวนเครื่องแบบพนักงานนั้นสิ่งสําคัญคือ ตองสวมใสให
ถูกตามระเบียบและมีความพอดีกับตัวผูใส คือ ไมหลวม หรือคับจนเกินไป 

5. การพูดตองพูดจาฉาดฉาน ชัดเจนดวยน้ําเสียงท่ีเหมาะสม เพ่ือใหแขกเขาใจไดงายและ
ประทับใจ การพูดจาชัดเจนดวยระดับเสียงท่ีเหมาะสมจะทําใหแขกมีความม่ันใจและเชื่อถือในขอมูลท่ี
ไดรับจากพนักงาน 
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6. ตองไมทําตัวสนิทสนมกับแขกมากเกินไปแมแขกจะไมถือตัวก็ตาม ระเบียบของเกือบทุก
โรงแรมมักระบุไววาไมใหพนักงานทําตัวเปนกันเองกับแขกมากเกินไปเนื่องดวยแขกบางคนหรือบุคคล
อ่ืนท่ีมองมาเห็นอาจเขาใจผิดไดวาโรงแรมมีบริการอ่ืนดวยนอกจากดานหองพัก 

7. ไมเลนหัวกันเองในขณะปฏิบัติงานถึงแมจะไมมีแขกในบริเวณนั้นเพราะไมไดหมายความ
วาไมมีแขกยืนอยูในบริเวณใกลเคียงแลวแขกจะไมมีโอกาสเห็นการเลนหัวนั้น การเลนหัวกันในขณะ
ปฏิบัติงานเปนการแสดงออกของการไมเปนมืออาชีพในการทํางานของพนักงาน 

 

 

ตําแหนงงานแผนกบริการสวนหนา 
 

แผนกบริการสวนหนามักแบงตําแหนงงานเพ่ือคอยใหบริการแขกดังนี้ ผูจัดการแผนก
บริการสวนหนา(Front Office Manager) ผูชวยผูจัดการแผนกบริการสวนหนา(Assistant Front 

Office Manager) ผูจัดการรอบงานสวนหนา(Duty Manager) ผูจัดการสวนรับสํารองหองพัก
(Reservation Manager) พนักงานรับสํารองหองพัก(Reservation Officer) พนักงานใหบริการ
โทรศัพท(Operator) พนักงานตอนรับ(Receptionist) พนักงานรับชําระเงิน(Cashier) พนักงาน
ใหบริการ(Concierge) และพนักงานใหบริการยกกระเปาและพนักงานขับรถ(Bellman and Driver) 

และเพ่ือใหเขาใจชัดเจนยิ่งข้ึนจะไดแสดงรายละเอียดของแตละตําแหนงดังตอไปนี้ 
1 ผูจัดการแผนกบริการสวนหนา(Front Office Manager) หรือท่ีเรียกกันสั้นๆ วา เอฟ

โอ หรือ FO ผูจัดการแผนกตอนรับสวนหนามีหนาท่ี จาง บรรจุ อบรม จัดตารางการทํางาน ตรวจ
รายงานรายได คาใชจาย รายงานการสํารองหองพักเปนรายวัน รายเดือน การจัดจํานวนพนักงานให
เพียงพอตอปริมาณแขกท่ีเขามาใชบริการโดยดูจากรายงานการสํารองหองพัก ติดตอประสานงานกับ
แผนกอ่ืนๆ เชน แผนกแมบาน แผนกอาหารและเครื่องด่ืม แผนกขาย ตามความจําเปนเพ่ือใหงาน
ออกมาเกิดขอผิดพลาดนอยท่ีสุด ควบคุมใหงานในแผนกตอนรับสวนหนาท้ังหมดเปนไปตามมาตรฐาน
ของโรงแรม แกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานของแผนกตอนรับสวนหนา ทํารายงานพยากรณการใช
หองพัก และเตรียมงบประมาณ รายได คาใชจายของแผนกเสนอตอผูบริหารโรงแรม เวลาการทํางาน
ของผูจัดการแผนกตอนรับสวนหนามักมีเวลาการทํางานในเวลาสํานักงาน คือ 8.00-17.00 น. และมี
วันหยุดคือวันอาทิตย 

2 ผูชวยผูจัดการแผนกตอนรับสวนหนา(Assistant Front Office Manager) หรือท่ี
เรียกกันสั้นๆ วา AFOM หรือ Assist ซ่ึงตําแหนงผูชวยนี้จะมีหนาท่ีคลายกับผูจัดการแผนกตอนรับ
สวนหนาเพียงแตมีขอบเขตอํานาจหนาท่ีนอยกวา ดังนั้นตําแหนงผูชวยนี้จึงสามารถท่ีจะปฏิบัติหนาท่ี
แทนผูจัดการสวนหนาไดในกรณีท่ีผูจัดการไมสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงได เวลาการทํางานของ
ผูชวยนี้สามารถจัดการไดสองแบบ คือ จัดใหทํางานตามเวลาสํานักงานเหมือนตําแหนงผูจัดการแผนก
ตอนรับสวนหนา คือ 8.00-17.00 น. ก็ได หรือบางโรงแรมอาจจัดใหทํางานอยูในชวงเวลา 11.00-
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20.00 น. เพ่ือใหมีเวลาในการดูแลและควบคุมการทํางานของแผนกในเวลาท่ีผูจัดการแผนกหมดเวลา
ในการทํางานแลวก็ได โรงแรมขนาดใหญบางแหงอาจจัดใหผูจัดการแผนกและผูชวยผูจัดการแผนก
เขาทํางานสลับกันคลายเวลาการเขางานของพนักงานตอนรับสวนหนาก็ได คือ ผูจัดการแผนกเขา
ทํางานในเวลา 7.00 น. และผูชวยผูจัดการเขาทํางานในเวลา 14.00 น. หากในวันนั้นมีแขกเขาใช
บริการมากและตองการใหมีผูควบคุมการทํางานมากกวาในเวลาปกติ แตไมวาจะจัดตารางการทํางาน
แบบใดผูจัดการแผนกจําเปนจะตองเขาทํางานในชวงเชา เนื่องจากชวงเชาของทุกวันจะมีการประชุม
รวมกันของผูบริการ ผูจัดการโรงแรมหรือเจาของโรงแรมกับผูจัดการทุกแผนกเพ่ือเปนการแลกเปลี่ยน
ขอมูลและสรุปผลการทํางานของแตละแผนกในแตละวันใหผูบริหารทราบ หากเกิดกรณีท่ีผูจัดการ
แผนกไมสามารถเขารวมประชุมได ผูชวยผูจัดการแผนกมีหนาท่ีตองเขาประชุมแทนทุกครั้งเพ่ือทํา
หนาท่ีแทน 

3. ผูจัดการในหนาท่ีแตละรอบงาน(Duty Manager) หรือท่ีเรียกกันสั้นๆ วา ดิวตี้หรือ 
Duty มีหนาท่ีจัดตารางการทํางานในสวนตอนรับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ แกปญหาในการทํางาน
ท้ังหมดของสวนบริการโทรศัพทในสวนหลังบานซ่ึงรายละเอียดการทํางานในสวนนี้ไดกลาวไปแลวใน
บทท่ี 4 นอกจากนั้นหนาท่ีหลักของ Duty คือ ดูแลการทํางานของพนักงานตอนรับ พนักงานรับชําระ
เงิน พนักงานใหบริการแขก พนักงานยกกระเปาและพนักงานขับรถ ประสานงานภายในแผนกและ
ประสานการทํางานระหวางแผนกในกรณีท่ีจําเปน ตลอดจนทํารายงานเสนอตอผูจัดการแผนกตอนรับ
สวนหนา ในเรื่องเวลาการทํางานนั้น หากโรงแรมใดมีจํานวน Duty ครบ 3 คน Duty จะถูกจัดใหมี
ตารางการทํางานเหมือนพนักงานตอนรับ คือ แบงเปน 3 รอบ คือ รอบเชา รอบบายและรอบดึก 

โรงแรมท่ีมี Duty 2 คน มักจัดเวลาการทํางานเปน 2 รอบ คือ รอบเชา 7.00-16.00 น. และรอบบาย
เวลา 14.00-23.00 น. แตหากโรงแรมใดมี Duty เพียงคนเดียวแลวก็มักจัดให Duty เขาทํางานใน
รอบ บาย คือ 14.00-23.00 น. โดยใหเวลาการทํางานสลับกับผูจัดการแผนกตอนรับสวนหนาเพ่ือใหมี
ผูดูแล ควบคุมและแกปญหาใหพนักงานในสวนหนานั่นเอง 

4. ผูจัดการสวนสํารองหองพัก มีหนาท่ีดูแล จัดการการสํารองหองพักท้ังหมด ท้ังทาง
เว็บไซตและระบบการสํารองหองพักภายในโรงแรม ตรวจสอบการทํางานของพนักงานรับสํารอง
หองพักติดตอประสานงานระหวางแผนกตางๆ เชน  การยืนยันจํานวนหองพักกับแผนกขายไมวาใน
กรณีท่ีแผนกขายเปนผูขายหองให หรือกรณีท่ีแผนกขายขายหองพักรวมกับงานประชุมสัมมนา ดูแล
การใหโควตาหองพัก(Allotment) แกบริษัททัวรหรือคูสัญญากํากับดูแลอัตราการใชหอง(Occupancy) 

ของโรงแรมท้ังหมด ปดการขาย(Close Sale) เม่ือหองพักเต็ม รวมไปถึงการกําหนดหมายเลขหองพัก
แกแขกท่ีไดรับการยืนยันการเขาพักแลว ผูจัดการแผนกสํารองหองพักวครมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

1. มีความรูและประสบการณในการทํางานเก่ียวกับการสํารองหองพักเปนอยางดี 
2.  มีทักษะดานการติดตอและประสานงานท่ีดีท้ังภายในและภายนอกองคการ 

3. สามารถสื่อสาร ฟง พูด อาน เขียน ภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษได
เปนอยางดี    
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4. มีความสามารถในการใชอุปกรณติดตอสื่อสาร เชน โทรศัพท แฟกซ คอมพิวเตอร  
5. มีความรูเรื่องหองพัก สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ของโรงแรม 

6. มีความอดทน ทํางานภายใตแรงกดดันและสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี 
  

5. พนักงานสํารองหองพัก มีหนาท่ีรับสํารองหองพักจากแขกตามชองทางตางๆ ท่ีมีเขามา 
เชน ทางโทรศัพท แฟกซ อีเมล และลูกคาวอลคอิน(Walk In) ยืนยันการสํารองหองพักลวงหนากอน
การเขาพักของแขกอยางนอยหนึ่งวันไมวาแขกจะมีเงินมัดจําคาเขาพักแลวหรือไมก็ตาม ตรวจสอบ
การสํารองหองพักท่ีเขามาในแตละวันตลอดจนเตรียมเอกสารการสํารองหองพักท้ังหมดและเอกสาร
แนบการสํารองหองพักท่ีเรียกวา Correspondent  เพ่ือสงตอใหพนักงานตอนรับ หรือพนักงาน
ใหบริการลูกคาท่ีเรียกกันวาGSA(Guest Service Agent) ตอไป พนักงานสํารองหองพักควรมีคุณสมบัติ 

ดังตอไปนี้ 

1. มีทักษะดานการติดตอและประสานงาน เชน พูดจาไพเราะ กระชับ ชัดเจน 

2. มีความรู ความสามารถดานภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 

3. มีความสามารถในการใชอุปกรณติดตอสื่อสาร เชน โทรศัพท แฟกซ คอมพิวเตอร 
4. มีความรู เรื่องหองพัก สิ่ ง อํานวยความสะดวกตางๆ ของโรงแรม สามารถ

ประชาสัมพันธและเสนอขายแกแขกได 
5. มีความรู ความสามารถในงานของแผนกบริการสวนหนา 

 

6. พนักงานบริการโทรศัพทหรือโอเปอเรเตอร(Operator) มีหนาท่ีรับโทรศัพทท่ีโทรเขามา
เพ่ือสอบถามขอมูลหรือโอนสายท้ังจากภายนอกและภายในโรงแรมเอง การตอโทรศัพทใหแขกในกรณี
ท่ีแขกตองการตอ โทรศัพทออกไปภายนอกไมวาจะเปนภายในประเทศหรือตางประเทศการใหบริการ
โทรปลุกอัตโนมัติท่ีหองพักแขกหรือ(Wake Up Call) ในกรณีท่ีแขกแจงความประสงคไว พนักงาน
โอเปอเรเตอรควรมีทักษะท่ีสําคัญในการทํางาน ดังตอไปนี้ 

1. มองโลกในแงดีควบคุมอารมณไดดี มีความอดทนและทํางานภายใตแรงดันได 
2. พูด ฟงภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศไดดี 
3. มีทักษะในการพูดพูดชัดถอยชัดคํา ไมพูดภาษาทองถ่ินยกเวนในกรณีท่ีเปนนโยบายของ 

โรงแรม ไมพูดภาษาเฉพาะ คําศัพทแสลง และรูวาอะไรควรพูด ไมควรพูด 

4. มีความสามารถในการควบคุมน้ําเสียงและระดับเสียงท่ีดี 
5. มีทักษะในการฟงเชน การตั้งใจฟงสิ่งท่ีแขกกําลังพูด ไมพูดขัดจังหวะแขก 

6. มีทักษะในการถามคําถาม เชน ถามในสิ่งท่ีควรถามและเปนประโยชน เลือกใชคําถามท่ี
จะไดขอมูลท่ีตองการใหมากท่ีสุด 
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7. มีการตอบสนองอยางมืออาชีพ เชน เสนอความชวยเหลือท่ีเหมาะสมกับแตละ
สถานการณและแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี 

เนื่องจากโทรศัพทมีความสําคัญกับการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมมาก คือ หากลูกคา
ไดรับบริการทางโทรศัพทท่ีไมดี ไมวาจะโดยพนักงานของโรงแรมเองหรือโดยระบบของโทรศัพท 
ลูกคาอาจยกเลิกการใชบริการและเปลี่ยนไปใชบริการโรงแรมอ่ืนแทนได ดังนั้นโอเปอเรเตอรจึงควร
ปฏิบัติตามข้ันตอนในการรับโทรศัพทของโรงแรมอยางเครงครัด ซ่ึงอันดับแรกคือการสอบถามเพ่ือให
ทราบจุดประสงคในการใชโทรศัพทท้ังของแขกและของพนักงานดวยกันเพ่ือจะไดใหบริการไดตรง
ความตองการ  อันดับท่ีสองคือการตอบสนองตอความตองการหรือคําสั่งของแขกอยางเหมาะสม  

7. พนักงานตอนรับ(Receptionist) หรือที่เรียกกันจนติดปากวา รีเซฟชั่น มีหนาท่ีเตรียม
กุญแจหองพัก เตรียมเอกสารท่ีจําเปนตองใชในการเช็คอิน ใหบริการแขกท่ีมาติดตอท่ีเคานเตอร ไมวา
จะเปนการรับเช็คอิน การใหขอมูลขาวสารท่ีจําเปนแกแขกรวมถึงกรณีท่ีแขกโทรศัพทลงมาสอบถาม
ถึงเรื่องตางๆ รวมถึงการจัดเก็บเอกสารเก่ียวกับการเขาพักของแขกใสในตูเก็บเอกสารหลังจากแขก
เช็คอินเรียบรอยแลวเพ่ือให Duty Manager ตรวจสอบตอไป 

8. พนักงานรับชําระเงิน(Cashier) หรือที่เรียกกันวา แคชเชียร มีหนาท่ี ตรวจสอบเอกสาร
การเขาพักของแขกหลังจากท่ีพนักงานตอนรับรับเช็คอินและจัดเก็บเอกสารเรียบรอยแลวเพ่ือนํามา
เตรียมเช็คเอาทแขกตอไป รวมถึงติดตามตรวจสอบการใชมินิบาร(Mini Bar) ในหองพักของแขกจาก
แผนกแมบานแลวบันทึกลงในคาใชจายของแขกในแตละหอง รับชําระเงินในกรณีแขกคืนหองหรือเช็ค
เอาท เก็บรวบรวมเอกสารท้ังหมดเก่ียวกับแขก ตรวจนับเงินท่ีอยูในความรับผิดชอบเพ่ือสงใหแผนก
บัญชีตรวจสอบตอไป  

9. พนักงาน จีเอสเอหรือ GSA (Guest Service Agent) บางโรงแรมจะฝกพนกังานตอนรับ
และพนักงานรับชําระเงินใหสามารถทําหนาท่ีแทนกันไดท้ังสองตําแหนง เพ่ือลดปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการขาด ลา มาสายและการไมอยูประจําเคานเตอรของพนักงาน ซ่ึงพนักงานท่ีสามารถทํางานท้ัง
สองสวนนี้ไดจะเรียกวา พนักงานใหบริการแขกสวนหนา หรือเรียกกันสั้นๆ วา GSA  

10.  พนักงานใหบริการแขก(Concierge) พนักงานตําแหนงนี้มีหนาท่ีใหขอมูลขาวสารท่ี
จําเปนแกแขกในกรณีท่ีแขกรองขอและคอยใหความชวยเหลือแขก เชน การรับ-สงแฟกซ แนะนําการ
ใชบริการอินเตอรเน็ต การติดตอรานอาหาร รถเชาหรือสถานท่ีตางๆ ภายนอกโรงแรม การซ้ือของท่ี
ระลึก การสั่งดอกไมหรือทําตามความตองการพิเศษตางๆ ท่ีสามารถจะปฏิบัติไดตามความเหมาะสม 

ซ่ึงหนาท่ีหลักหรือหนาท่ีประจําของพนักงานนอกจากคอยใหบริการแขกแลว พนักงานใหบริการแขก
ยังมีหนาท่ีในการการเสิรฟเครื่องดื่มตอนรับหรือ Welcome Drink และผาเย็นเม่ือแขกมาเช็คอิน 

ตลอดจนดูแลเอกสารขอมูลตางๆ หนาเคานเตอรท่ีแขกมักรองขอใหอยูในสภาพดี เพียงพอและ
เหมาะสมอีกดวย 
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11.  พนักงานลูกคาสัมพันธ(Guest Relations Officer) หรือเรียกกันสั้นๆ วา GRO มี
หนาท่ีความรับผิดขอบใกลเคียงกับพนักงานใหบริการแขก แตพนักงานลูกคาสัมพันธจะมีหนาท่ีหลัก
ในการใหบริการแขกในหองโถงของโรงแรมหรือล็อบบี้(Lobby) เพียงอยางเดียวและไมตองไปดูแลการ
ทํางานของพนักงานใหบริการยกกระเปาเชนเดียวกับ Concierge แตบางครั้งพนักงานลูกคาสัมพันธอาจ
ตองเดินข้ึนไปสงแขกสําคัญหรือแขกพิเศษบนหองพักหรือข้ึนไปรับเช็คอินและเช็คเอาทในกรณีท่ีแขก
พิเศษไมตองการลงมาทําธุรกรรมท่ีเคานเตอรดวย 

บางโรงแรมกําหนดใหพนักงานใหบริการและพนักงานลูกคาสัมพันธเปนพนักงานตําแหนง
เดียวกันและเรียกเปนพนักงานก่ึงผูชวยแขกหรือก่ึงเลขาสวนตัวของแขกเพ่ือเปนการประหยัด
คาใชจายเนื่องจากมีการทํางานท่ีคลายคลึงกัน แตหากเปนโรงแรมขนาดใหญสองตําแหนงนี้จะมี
หนาท่ีความรับผิดชขอบและมีการทํางานแตกตางกันอยางชัดเจน อีกหนึ่งตําแหนงท่ีมีลักษณะงาน
ใกลเคียงกับสองตําแหนงงานท่ีกลาวมาแลว แตตําแหนงงานนี้จะมีพ้ืนท่ีการทํางานอยูบนชั้นตางๆ 
ของหองพักแขก งานท่ีทําเปนลักษณะพอบานหรือแมบานก่ึงคนรับใชท่ีคอยใหบริการแขกบนชั้นตางๆ 
มีหนาท่ีหลักในการชวยเหลือแขกและทําตามคําสั่งในทุกเรื่องท่ีแขกรองขอ งานตําแหนงนี้รูจักกันใน
ชื่อ บัทเลอร(Butler)  

12.  พนักงานยกกระเปาหรือท่ีเรียกกันวา Bellman, Bellboy หรือ Porter จะทําหนาท่ี
หลักในการยกหรือเคลื่อนยายกระเปาแขก โดยเริ่มต้ังแตการเปดประตูรถยนต ยกกระเปาแขกเขามา
ท่ีเคานเตอรตอนรับเพ่ือใหแขกเช็คอิน พาแขกและกระเปาแขกข้ึนหองพักตามหมายเลขกุญแจ
หลังจากเช็คอินเรียบรอยแลว  ตลอดจนการข้ึนไปนํากระเปาแขกจากหองพักลงมาท่ีเคานเตอร
ตอนรับเม่ือแขกเช็คเอาทไปจนถึงการนํากระเปาแขกสงข้ึนรถยนตหลังจากแขกเช็คเอาทเรียบรอยแลว 

13.  พนักงานเปดปดประตูล็อบบี้หรือท่ีเรียกกันวา ดอรแมน หรือ Doorman หาก
พนักงานเปนผูชายและ Doorgirl หากพนักงานเปนผูหญิง ซ่ึงพนักงานในหนาท่ีนี้จะทําหนาท่ีเปด ปด 
ประตูใหแกแขกหรือผูท่ีเขามาใชบริการภายในโรงแรมพรอมกลาวทักทายและสวัสดีแขก ในบางกรณี
ท่ีพนักงานยกกระเปาไมสะดวกท่ีจะยกกระเปาใหแกแขกไมวาจะดวยสาเหตุใด พนักงานเปดปดประตู
ก็จะทําหนาท่ีแทนไดทันที 

14.  พนักงานขับรถหรือท่ีเรียกกันวา ไดรเวอร หรือ Driver จะทําหนาท่ีขับรถรับสงแขก 
ผูบริหารและพนักงานในสวนตางๆ ของโรงแรมท่ีไดมีการรองขอมาอยางเปนทางการเม่ือจะตองออก
ติดตองานภายนอกโรงแรม ท้ังนี้หนาท่ีหลักของพนักงานขับรถคือ การขับรถใหบริการรับสงแขก 
โดยเฉพาะบริการรับสงสนามบินตลอดจนการดูแลรักษาความสะอาดรถใหสะอาดและอยูในสภาพท่ี
พรอมจะใหบริการแขกไดเสมอ 
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พนักงานตรวจสอบบัญชีรอบดึก(Night Auditor) 
เนื่องจากการทํางานสวนหนาพนักงานโดยเฉพาะพนักงานตอนรับและแคชเชียรจะตอง

เก่ียวของกับเงินเปนสวนใหญ เชน เงินท่ีไดรับจากแขกตอนเช็คอินหรือตอนเช็คเอาท การรับเงินคามินิ
บาร การรับเงินมัดจําการสํารองหองพัก ดังนั้นจึงตองมีกระบวนการตรวจสอบการทํางานของ
พนักงานสวนหนาในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการเงินเบื้องตน โดยการสงพนักงานตรวจสอบบัญชีของแผนก
บัญชีลงมาท่ีเคานเตอรตอนรับในตอนกลางคืนหลังจากท่ีพนักงานรอบเชาและรอบบายปดรอบการ
ทํางานไปแลว โดยปกติพนักงานตรวจสอบบัญชีรอบดึกจะมีเวลาการทํางาน อยูในชวง 22.30- 7.30 
น. ของทุกคืน ซ่ึงก็คือการทํางานรอบเดียวกันกับพนักงานตอนรับรอบดึกนั่นเอง 

ตามปกติพนักงานตรวจสอบบัญชีรอบดึกจะมีสายการบังคับบัญชาข้ึนตรงกับแผนกบัญชี 
และถือวาเปนพนักงานบัญชีแตลงมาทํางานรวมกับแผนกสวนหนา หนาท่ีหลักของพนักงานตรวจสอบ
บัญชีรอบดึกคือ การตรวจสอบเอกสารทางการเงินทุกฉบับ ไมวาจะเปน เอกสารท่ีมีมูลคาเหมือนเงิน 
หรือเงินสดรวมถึงสวนลดตางๆ ท่ีพนักงานใหกับลูกคา ตลอดจนเอกสารประกอบท่ีเก่ียวของกับเงิน
ท้ังหมดท่ีแผนกตอนรับไดรับเขาหรือจายออก เพ่ือดูวาเอกสารนั้นตรงกับเงินสดและรายการท่ี
พนักงานตอนรับสวนหนาและแคชเชียรสงมาหลังจากปดรอบหรือไม พนักงานตอนรับและแคชเชียร
ไดสงเงินและเอกสารทางการเงินถูกตองตามระเบียบหรือไม หลังจากตรวจสอบเสร็จพนักงาน
ตรวจสอบบัญชีรอบดึกก็จะตองทํารายงานผลการตรวจสอบในแตละวัน เพ่ือสรุปสงใหผูจัดการแผนก
สวนหนาและผูจัดการแผนกบัญชีในเชาวันตอมาดวย 

 

การจัดการกุญแจหองพักแขก 
 

หนาท่ีหลักของแผนกบริการสวนหนา คือ การรับลงทะเบียนเขาพักใหแขกจนจบ
กระบวนการไปจนถึงการสงแขกข้ึนหองพัก ซ่ึงข้ันตอนสําคัญข้ันตอนหนึ่งในการรับลงทะเบียนเขาพัก
คือ การทํากุญแจและการมอบกุญแจใหแขก นอกจากพนักงานจะตองรูวิธีการทํากุญแจหองพักแขกให
ถูกตองแลวยังควรรูระบบการจัดการกุญแจหองพักดวย ซ่ึงระบบกุญแจหองพักของโรงแรมโดยท่ัวไป
แบงออกไดเปน 2 ระบบ ดังตอไปนี้ 

1. ระบบกุญแจหองพักท่ัวไปหรือกุญแจเปนดอก ระบบกุญแจแบบนี้มีลักษณะเปนลูก
กุญแจท่ีมีพวงแทงพลาสติกหรือไมเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาดความกวางไมเกิน 2 นิ้ว ยาวไมเกิน 4 
นิ้ว พรอมมีหมายเลขหองพักติดโชวไว โรงแรมบางแหงจะติดชื่อโรงแรมหรือทําลวดลายบนพวงกุญแจ
เพ่ือความสวยงามดวย ระบบกุญแจแบบนี้เปนแบบท่ีใชกันมากอนท่ีจะมีการนําระบบกุญแจแบบคีย
การดเขามาใชงาน การใชงานของระบบกุญแจนี้ คือ การนําลูกกุญแจไปไขกับลูกบิดประตู แลวนําพวง
แทงพลาสติกหรือแทงไมเขามาเสียบไวท่ีชองเสียบซ่ึงปกติจะติดอยูท่ีผนังทางเดินใกลประตู เพ่ือให
ระบบไฟฟาในหองพักทํางาน ปจจุบันโรงแรมหลายแหงท่ีมีจํานวนหองพักไมมากยังคงใชระบบกุญแจ
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แบบนี้อยูเนื่องจากมีตนทุนไมแพง แตกุญแจระบบนี้ก็มีขอเสียอยูคือ ระบบความปลอดภัยจะยังไมดี
เทาการใชกุญแจแบบคียการด เนื่องจากแขกสามารถนําลูกกุญแจไปปมไดเองและแขกอาจเก็บไวใชใน
ภายหลังไดหลังจากเช็คเอาทออกไปแลว ตัวอยางระบบกุญแจหองพักแบบท่ัวไปตามภาพท่ี 3.4 

 
 

 
 

ภาพท่ี 3.4 กุญแจท่ัวไปและลักษณะการใชงานในหองพักแขก 

ท่ีมา www.emagtravel.com 

 

2. ระบบคียการด(Key card) หรือ กุญแจคียการด เปนกุญแจหองพักระบบอิเล็กทรอนิกส
ท่ีมีพ้ืนฐานการนําเครื่องหรือระบบคอมพิวเตอรมาใชแทนกุญแจท่ัวไปแบบระบบเดิม กุญแจคียการด
เปนกุญแจท่ีไมใชกุญแจเปนดอกจริงๆ เหมือนกุญแจแบบท่ัวไปแตจะมีลักษณะเปนแผนพลาสติก หนา 
ประมาณ 2 มิลลิเมตร กวาง 5 เซนติเมตร ยาว 8 เซนติเมตร มีขนาดใกลเคียงกับบัตร ATM หรือบัตร
เครดิตท่ีใชกันโดยท่ัวไปแตจะเล็กและสั้นกวาเล็กนอย การใชงานของระบบกุญแจนี้ คือ การนําคีย
การดไปเสียบท่ีชองเสียงกุญแจหนาประตูหองพักเพ่ือปลดล็อกประตู หลังจากนั้นจึงนําคียการดมา
เสียบไวท่ีชองเสียบซ่ึงปกติจะติดอยูท่ีผนังทางเดินใกลประตู เพ่ือใหระบบไฟฟาในหองพักทํางานหนึ่ง
ในสวนนี้การทํางานจะเหมือนกับกุญแจระบบเดิม ขอมูลท่ีมักปรากฎอยูบนคียการดโดยท่ัวไปจะเปน
วิธีการใชงานและชื่อของโรงแรม หลายโรงแรมนิยมใชคียการดแบบมีลวดลายซ่ึงราคาตอแผนจะอยู
ประมาณ 8-10 บาทแลวแตลายและสี ในขณะท่ีอีกหลายโรงแรมนิยมใชคียการดแบบสีลวนและไมมี
ลวดลายเนื่องจากราคาตอแผนจะถูกกวาอยูท่ีประมาณ 3-5 บาทแลวแตสี ความหนาและคุณภาพของ
พลาสติก ขอดีของการใชกุญแจแบบคียการดคือ แขกพกพาไดสะดวก ดูทันสมัยและมีความปลอดภัย
สูงเนื่องจากการทํางานถูกควบคุมดวยระบบไฟฟาและคอมพิวเตอรแบบ 100 เปอรเซ็นต ทําใหไม
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สามารถทําเลียนแบบหรือปมข้ึนมาใหมไดเอง แตก็ดวยเหตุนี้เชนกันท่ีทําใหกุญแจระบบนี้มีคาใชจาย
คอนขางสูงในการติดต้ังระบบและโรงแรมตองซ้ือแผนคียการดมาใชในปหนึ่งๆ หลายพันแผนถึงแม
แผนคียการดจะสามารถนําหลับมาใชไดซํ้าก็ตามแตก็มีบอยครั้งท่ีแขกทําคียการดหาย ไมนํามาคืน 
หรือตองการเก็บไวเปนท่ีระลึก ตัวอยางระบบกุญแจแบบคียการดตามภาพท่ี 3.5 และ ภาพท่ี 3.6 

 

 
 

ภาพท่ี 3.5 ตัวอยางกุญแจคียการด ดานหนาและดานหลัง 
ท่ีมา www.pinterest.com/explore/hotel-key-cards/ 

 

 
 

ภาพท่ี 3.6 กุญแจคียการดและลักษณะการใชงานในหองพักแขก 

ท่ีมา smartwomentravelers.com/ 
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เนื่องจากในปจจุบันโรงแรมขนาดใหญเกือบท้ังหมดใชระบบกุญแจแบบคียการดในการ
ใหบริการแกแขกเพ่ือความสะดวก ปลอดภัยและทันสมัย ดังนั้นเราจึงควรศึกษาถึงรายละเอียดของ
ระบบการทํางานของกุญแจแบบนี้ใหมากข้ึน ระบบคียการดเปนระบบท่ีมีการทํางานผานแผงควบคุม
สวนกลาง หรือ Master control console ในพ้ืนท่ีการทํางานสวนหนา ซ่ึงจะเชื่อมโยงไปยังเครือขาย
ระบบล็อกท้ังหมดของประตูหองพักแขก(Vallen, Gary K & Vallen, Jerome J, 2014 : 52) ซ่ึงอุปกรณ
ตางๆ ท่ีเก่ียวของประกอบไปดวย คอมพิวเตอร เครื่องทํากุญแจหรือเครื่องบันทึกขอมูล แผนคียการด 
ประตู ล็อกหนาหองพักและท่ีเสียบกุญแจภายในหองพัก ตัวอยางเคร่ืองบันทึกขอมูลทําคียการดตามภาพ
ที่ 3.7 

 

 
 

ภาพท่ี 3.7 ตัวอยางเครื่องบันทึกขอมูลทําคียการด 

ท่ีมา  www.assaabloyhospitality.com/ 
 

วิธีการทํางานของระบบคียการดจะเริ่มข้ึนเม่ือพนักงานสอดคียการดลงในชองของเครื่อง
บันทึกขอมูล พนักงานใสขอมูลรายละเอียดหมายเลขหองพัก ชื่อแขก จํานวนแขก วันเวลาเช็คอิน วัน
เวลาท่ีแขกจะตองคืนหองพักลงไปในคอมพิวเตอรใหครบถวน ระบบจะสุมรหัสแลวเชื่อมโยงขอมูลไป
ยังบัตรคียการดและตัวล็อกหนาประตูหองพักแขกตามหมายเลขหองท่ีกําหนดไว หลังจากนั้นหนา
จอคอมพิวเตอรจะแสดงใหทราบวาการทําคียการดนี้ไดสําเร็จลุลวงแลว ใหพนักงานดึงคียการดออก
จากเครื่องบันทึกขอมูลคียการดได ตัวอยางการทํางานของกุญแจระบบคียการดตามภาพท่ี 3.8 
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ภาพท่ี 3.8 ระบบการทํางานของกุญแจแบบคียการด 

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

โดยปกติคียการดหองพักแขกท่ีสํารองหองพักไวลวงหนามักถูกทําไวกอนแขกเขาพัก 1 วัน 

เนื่องจากคียการดแตละใบตองใชเวลาอยางนอย 1 นาที ในการจัดทําและในแตละวันนอกจากแขกท่ี
ไดสํารองหองพักไวลวงหนาแลวยังมีแขกท่ีเดินเขามาท่ีเคานเตอรเพ่ือตองการเปดหองพักทันทีอีกดวย 
ซ่ึงในกรณีนี้พนักงานตองใชเวลาในการใหบริการแขกคอนขางมาก เริ่มต้ังแตสอบถามขอมูล หา
หองพักตามท่ีแขกตองการ ใหแขกกรอกเอกสาร รับชําระเงิน ทํากุญแจและมอบกุญแจใหแขก ซ่ึงแขก
ท่ีไมไดสํารองหองพักไวลวงหนามาลงทะเบียนเขาพักนี้พนักงานจะใชเวลาในการใหบริการแขกแตละ
หองอยูท่ีประมาณ 7-10 นาที ดังนั้นหากในกรณีท่ีพนักงานทราบแลววามีแขกจะเขาเช็คอินในวัน
พรุงนี้คอนขางมากและในวันนี้พนักงานมีเวลาพอ พนักงานก็ควรทํากุญแจหองพักแขกไวลวงหนา
โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีมีกรุปทัวรจะเขาพัก เนื่องจากการเขาพักของกรุปทัวรนั้นแขกจะมาถึงโรงแรม
พรอมกันหลายหองและเม่ือมาถึงแขกทุกหองจะตองการกุญแจหองพัก เพ่ือเขาหองพักผอนใหเร็วท่ีสุด 
ดังนั้นพนักงานจึงตองเตรียมกุญแจหองพักใหแขกเสร็จเรียบรอยลวงหนากอนแขกเขาพักเพ่ือใหการ
บริการเปนไปอยางรวดเร็วมากท่ีสุด 

ข้ันตอนการทํากุญแจคียการดหองพักแขกจะแตกตางกันไปตามโปรแกรมของแตละบริษัท
ตามท่ีโรงแรมเลือกใชแตโดยปกติพนักงานจะมีข้ันตอนพ้ืนฐานในการปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

1. พนักงานตรวจสอบรายชื่อแขกท่ีจะเขาพักลวงหนาอยางนอย 1 วัน หากพบวาการ
สํารองหองพักใดยังไมมีหมายเลขหองพัก พนักงานตองกําหนดหมายเลขหองพักใหเรียบรอยกอนโดย
คํานึงถึงความตองการของแขกท่ีแจงเอาไวเปนหลัก 

2. นําขอมูลแขกแตละหองมาพิมพลงในระบบคอมพิวเตอรของเครื่องบันทึกขอมูลทําคีย
การด ซ่ึงขอมูลท่ีจําเปนท่ีจะตองบันทึกลงไปประกอบดวย ชื่อ นามสกุลแขก วันท่ีเช็คอิน วันท่ี
เช็คเอาท เวลาเช็คอิน เวลาเช็คเอาท จํานวนแขกท่ีจะเขาพักและหมายเลขหองพัก เปนตน เวลา
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เช็คอิน เช็คเอาทท่ีจะบันทึกในคอมพิวเตอรนั้นปกติโรงแรมจะต้ังไวท่ี 12.00 น. ของวันเช็คอินและ 
12.00 น. ของวันเช็คเอาทเปนหลัก ตัวอยางเชน คุณโยทะกาจะเขาเช็คอิน วันท่ี 11 เมษายน 2561 

และพักเปนเวลา 1 คืน พนักงานจะตองบันทึกขอมูลในระบบวา เช็คอิน 11/04/2561 เวลา 12.00 น. 
เช็คเอาท 12/04/2561 เวลา 12.00 น. เปนตน ซ่ึงเวลาท่ีต้ังไวนี้จะเปนชวงเวลาท่ีกุญแจนั้นจะ
สามารถใชงานไดนั่นหมายถึง วันท่ี 11 เมษายน 2561 หาก คุณโยทะกามาถึงโรงแรมกอน 12.00 น. 
คุณโยทะกาก็จะยังใชกุญแจนี้เปดเขาหองพักไมไดและเชนเดียวกัน ในวันท่ี 12 เมษายน 2561 หลัง
เวลา 12.00 น. คุณโยทะกาก็จะใชกุญแจเปดเขาหองพักไมไดอีก 

 

3. พนักงานนํากุญแจเปลาแผนท่ีไมมีขอมูลใดๆ ใสเขาไปในเครื่องทํากุญแจแลวกดบันทึก 
ขอมูลในระบบคอมพิวเตอรท่ีถูกบันทึกไวก็จะเขาไปอยูในแถบแมเหล็กของกุญแจและล็อกท่ีหนา
ประตูหองพักแขก เม่ือหนาจอข้ึนวา เรียบรอย หรือ OK ใหดึงกุญแจออกจากเครื่องทํากุญแจ 

4. ในกรณีท่ีโรงแรมมีซองกุญแจใหพนักงานนํากุญแจท่ีบันทึกขอมูลเสร็จแลวไปใสไวใน
ซองกุญแจพรอมเขียนขอมูลหนาซองกุญแจใหครบถวนซ่ึงปกติจะเปนหมายเลขหองพักและ/หรือชื่อ
แขก 

5. หากโรงแรมไมมีซองกุญแจใหพนักงานนํากุญแจท่ีบันทึกขอมูลแลวนําไปเก็บไวท่ีกลอง
เก็บกุญแจโดยวางเรียงลําดับคียการดตามหมายเลขหองพักใหเรียบรอยเพ่ือรอมอบใหแขกตอไป 

 

 

 
 
 

ภาพท่ี 3.9 ตัวอยางซองคียการด 

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

500%29.html 

และ trade.indiamart.com/search.mp?search=key+card+envelope 
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ในกรณีท่ีแขกไดสํารองหองพักไวลวงหนาแลวพนักงานไดทํากุญแจไวใหแขกเรียบรอยแลว
โดยบันทึกเวลาในการเขาเช็คอินไวท่ี 12.00 น. แตแขกเดินทางมาถึงโรงแรมกอนเวลา 12.00 น. และ
แขกตองการเขาหองพักทันที พนักงานจะตองนํากุญแจหองท่ีเตรียมไว มาเปลี่ยนเวลาการเขาเช็คอิน
ใหเปนเวลาปจจุบัน ณ ขณะนั้นกอน จึงจะสามารถเอากุญแจหองพักนั้นใหแขกได ในทางกลับกัน 
หากแขกท่ีพักอยูกับโรงแรมตองการเช็คเอาทออกจากท่ีพักหลังเวลา 12.00 น. ของวันเช็คเอาทหรือ
แขกอาจตองการพักตออีกหนึ่งคืน พนักงานก็จะตองแจงใหแขกนํากุญแจท่ีมีอยูมาเปลี่ยนเวลาใหม
เสียกอนแขกจึงจะนํากุญแจไปใชไดอีกหลังเวลา 12.00 น. ซ่ึงระบบกุญแจแบบคียการดนี้ทําให
โรงแรมสามารถบังคับแขกโดยทางออมใหลงมาติดตอเคานเตอรเพ่ือแสดงความจํานงในการอยูตอ 
และยังอาจขอใหแขกชําระคาหองพักใหมกอนท่ีจะทํากุญแจใหแขกอยูตอในคืนตอไปไดอีกดวย 

 
การจัดการเม่ือแขกตําหนิ(Guest Complaint) 

  
พนักงานทุกตําแหนงในแผนกบริการสวนหนาไมวาจะเปนสวนหนาบานหรือสวนหลังบาน 

ลวนมีสวนท่ีจะตองติดตอสื่อสารและใหบริการแขก ตางมีหนาท่ีในการทํางานของตัวเองและ
ประสานงานกันภายในฝายและประสานงานกับแผนกอ่ืนๆ เพ่ือใหการใหบริการหองพักแกแขกเปนไป
ดวยความเรียบรอยและตามมาตรฐานของโรงแรม ท้ังนี้ในการใหบริการแกแขกนั้นพนักงานของท้ัง
สองสวนยังมีหนาท่ีในการตอบขอซักถาม อํานวยความสะดวกแกแขกท้ังกอนการเขาพัก ระหวางการ
เขาพักไปจนถึงเม่ืออแขกออกจากท่ีพักไปแลว ซ่ึงหนาท่ีท่ีจะหลีกเลี่ยงไมไดในการทํางานของการ
ใหบริการ คือ การถูกแขกตําหนิ เพราะไมวาโรงแรมจะมีมาตรฐานในการทํางานสูงแคไหน พนักงาน
จะใหบริการดีเพียงใด การถูกแขกตําหนิก็ยังคงเปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นพนักงานในแผนกบริการ
สวนหนาจึงมีโอกาสท่ีจะถูกแขกตําหนิในเรื่องตางๆ ไดตลอดเวลา ไมวาจะเปนผูท่ีทําผิดเองหรือเปน
การถูกตําหนิแทนบุคคลอ่ืนหรือแผนกอ่ืนๆ ท่ีทําใหแขกไมพอใจ  

สวนหนาบานมักไดรับคําติหนิจากแขกโดยตรงในสถานการณตอหนา แตในสวนหลังบานไม
วาจะเปนสวนสํารองหองพักหรือสวนใหบริการโทรศัพทมักไดรับคําติหนิจากแขกผานทางโทรศัพท
เปนสวนใหญ ซ่ึงไมวาจะไดรับคําตําหนิจากชองทางใดพนักงานแผนกตอนรับสวนหนาควรแสดงออก
ใหเหมาะสมกับสถานการณท่ีถูกตําหนินั้น ซ่ึงการรับมือการตําหนิของแขกมีจุดประสงคเพ่ือเปลี่ยน
ความไมพอใจของแขกในเรื่องนั้นๆ ใหกลายเปนความพอใจและลดความขัดแยงระหวางแขกกับ
พนักงานโรงแรมใหเหลือนอยท่ีสุดหรือไมใหเหลือความไมพึงพอใจเลย การจะรับมือกับการตําหนิของ
แขกไดนั้น พนักงานควรทราบสาเหตุของการติหนิกอน ซ่ึงการตําหนิของแขกนั้นมีสาเหตุหลักดังนี้ 

1. แขกไดรับการบริการท่ีไมดีหรือการบริการนั้นไมเปนไปตามความคาดหวังของแขก 

โดยเฉพาะกรณีท่ีแขกเคยไดมากอนแลวครั้งนี้ไมไดเหมือนครั้งท่ีแลว 
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2. แขกไมไดของหรือบริการตามท่ีตองการ เชน แขกตองการผาหมเพ่ิมอีกหนึ่งผืนแต
พนักงานกลับหยิบผาขนหนูมาใหแทน 

3. คุณภาพของสิ่งท่ีแขกไดรับไมสะอาด เชน ผาปูเตียงสกปรก ผาขนหนูมีคราบ เปนตน 

4. บริการท่ีไดไมสะดวกสบาย เชน แอรในหองพักแขกไมเย็น น้ําอุนในหองน้ําไมอุนพอ
หรืออุนมากจนเกินไป  

5. ความผิดพลาดจากการทํางานของพนักงาน ความสะเพรา เลินเลอ เชน พนักงานสงแขก
สองชุดข้ึนไปบนหองพักเดียวกันหรือการคิดเงินแขกผิด เปนตน 

6. พนักงานปลอยใหแขกรอการบริการนานหรือแสดงกิริยาหยาบคายหรือแสดงกิริยาท่ีไม
เหมาะสมกับแขก 

การปฏิบัติตัวในขณะท่ีแขกกําลังตําหนิไมวาจะเปนการตําหนิตอหนาหรือการตําหนิผาน
ทางโทรศัพทพนักงานควรมีแนวทางการแสดออกท่ีเหมาะสมเนื่องจากการแสดงออกท่ีดีจะเปนอีกทาง
หนึ่งท่ีทําใหการตําหนินั้นลดความรุนแรงลงได ทําใหเรื่องใหญกลายเปนเรื่องเล็กและเรื่องเล็กก็จะ
กลายเปนไมมีเรื่องข้ึนมาได(Vallen, Gary K & Vallen, Jerome J 2014: 62) ดังนั้นการปฏิบัติตัว
เม่ือถูกแขกตําหนิพนักงานควรปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปนี้ 

1. การฟงแขกตําหนิ พนักงานตองตั้งใจฟง ไมวาการตําหนินั้นจะเก่ียวของหรือเปนงานใน
หนาท่ีของพนักงานคนนั้นหรือไมก็ตาม การต้ังใจฟงจะทําใหพนักงานสามารถเขาใจในสิ่งท่ีแขกตําหนิ 
จะสามารถหาหนทางแกไขไดอยางถูกตองและรวดเร็วหลังจากนั้นใหกลาวขอโทษอยางจริงใจ ไมวา
การถูกตําหนินั้นจะเก่ียวของกับตัวพนักงานเองหรือไมก็ตาม 

2. ระบุใหไดวาปญหาของแขกคืออะไร โดยการขอทราบรายละเอียดการตําหนิ อาจทําได
โดยการต้ังใจฟงหรือสอบถามถึงรายละเอียดเพ่ิมเติมในกรณีท่ีจําเปน แลวจึงสรุปปญหาเพ่ือความ
เขาใจท่ีตรงกันหลังจําฟงแขกตําหนิแลว พนักงานควรสรุปปญหาตามท่ีเขาใจใหแขกฟง เพ่ือใหม่ันใจ
วาไมไดเขาใจผิดในประเด็นใด 

3. การแสดงออกเม่ือแขกตําหนิ พนักงานควรตอบสนองอยางรวดเร็วเพ่ือมิใหสถานการณ
แยลงและอธิบายถึงสิ่งท่ีจะทําตอไปเปนข้ันตอนเพ่ือใหแขกเห็นชอบดวยและพยายามแสดงออกให
แขกรูวาพนักงานเขาใจความรูสึกของแขก 

4. แกปญหาใหแขกโดยคํานึงถึงบทบาท หนาท่ีและอํานาจของตัวเองเปนหลัก การ
พยายามแกปญหาใหแขกโดยทําสิ่งท่ีเกินอํานาจ หนาท่ีของตัวเองจะทําใหสถานการณแยลง ดังนั้น
พนักงานจะตองรูวา ตัวเองทําอะไรใหลูกคาไดแคไหนและหากการตัดสินใจใดๆ เกินกวาอํานาจหนาท่ี
ของตัวเองแลวจะตองทําอยางไร ถาหากพนักงานไมม่ันใจในการแกปญหาหรือไมทราบวาจะแกปญหา
นั้นอยางไร พนักงานสามารถขอความชวยเหลือจากหัวหนางานของตัวเองได โดยจะตองแจงใหแขก
ทราบในทุกข้ันตอนของการดําเนินการนั้นเพ่ือมิใหแขกเขาใจผิดวา พนักงานเดินหนีจากปญหาไปโดย
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ท่ีไมทําอะไรเลย นั่นหมายถึงใหพนักงานเสนอวิธีแกปญหาตามอํานาจหนาท่ีท่ีพนักงานจะทําไดกอน 
แตหากวาการแกปญหานั้นเกินกวาอํานาจตัวเอง พนักงานตองแจงใหแขกรอแลวไปตามผูจัดการมา
คุยกับแขกอยางรวดเร็วท่ีสุด 

5. กลาวขอโทษอีกครั้งหลังเสนอวิธีแกปญหาใหแขกแลว ไมวาแขกจะพึงพอใจกับการ
แกปญหาครั้งนี้หรือไมก็ตาม 

6.  การติดตามการแกปญหาและกรอกแบบฟอรมท่ีเก่ียวของกับการตําหนิของแขกหลัง
ปญหานั้นจบลง เพ่ือเก็บเปนหลักฐานและเพ่ือใชเปนขอมูลในการแกปญหาตอไปในอนาคต 

แบบฟอรมหนึ่งท่ีมีความสําคัญและพนักงานท่ีไดรับการตําหนิจากแขกจะตองกรอกหลังจาก
การติหนิและการแกปญหานั้นสิ้นสุดลง คือแบบฟอรมการติหนิ หรือ Complaint Form แตละ
โรงแรมจะมีแบบฟอรมแตกตางกันแตโดยสวนใหญรายละเอียดในแบบฟอรมนั้นจะเหมือนกันในหัวขอ
หลกัๆ ตามตัวอยางแบบฟอรมภาพท่ี 3.10 

  

 

 

ภาพท่ี 3.10 แบบฟอรมการตําหนิ 
ท่ีมา Quentin Derrick, 2012: 54 

 

รายละเอียดในแบบฟอรมการตําหนิของแขกตามภาพ 3.4 มีดังตอไปนี้ 
1. Month/Day/Year หมายถึง เดือน วันท่ี ป หรือ วันท่ี เดือน ป ท่ีเขียนแบบฟอรมการ

ตําหนิแลวแตแบบฟอรมของแตละโรงแรม ซ่ึงวันท่ีเขียนแบบฟอรมนี้อาจเปนวันเดียวกับท่ีแขกตําหนิ
หรืออาจเปนการเขียนหลังจากวันท่ีแขกตําหนิแลวแตเพ่ิงแกไขปญหาแลวเสร็จก็ได แตควรเขียนทันที

p        

2 

1 

3 

4 

5 
6 

7 

8 
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ในวันท่ีกระบวนการท้ังหมดของการตําหนิสิ้นสุดลง ซ่ึงการเขียนนั้นอาจเขียนไดท้ังแบบเปนตัวเลข
ท้ังหมด เชน 15/1/2017 หรือเปนแบบตัวเลขผสมตัวอักษร เชน 15 Jan 17 หรือ 15 ม.ค. 60 ก็ได
แลวแตนโยบายของโรงแรม แตควรเปนตัวเลขและตัวอักษรในภาษาเดียวกันเทานั้น เชน Jan ตอง
เขียนกับป คศ. 2017 แตถาเปน ม.ค. ก็ตองเขียนกับปพ.ศ. 2560 เปนตน 

2. Last/First/Middle name หมายถึง นามสกุล ชื่อแรกและชื่อกลางของแขกโดยใหใส
คํานําหนาชื่อ เชน Mr. Miss หรือ Mrs. ไวขางหนาสุดกอนนามสกุล หากแขกท่ีตําหนิเปนแขกท่ีมีชื่อ
กลาง เชน แขกจีน แขกอเมริกัน พนักงานตองกรอกชื่อกลางใหแขกดวยใหครบถวน เชน แขกชื่อ Mr. 
Michael Anthony Smith ก็จะกรอกในแบบฟอรมไดเปน Mr. Smith Michael Anthony แตหาก
แขกท่ีตําหนิไมมีชื่อกลาง เชน Mr. Brad Pitt ก็จะกรอกในแบบฟอรมไดเปน Mr. Pitt Brad โดยใน
ชองชื่อกลางใหขีดเครื่องหมาย – หรือวางเอาไวก็ได หากโรงแรมนั้นๆ มีแขกคนไทยเขาพักมากกวา
แขกตางชาติเพ่ือปองกันการสับสนท่ีอาจเกิดข้ึนหลายโรงแรมจึงใชแบบฟอรมโดยเรียงใหชื่อตนของ
แขกข้ึนกอนแลวตามดวยชื่อกลางแลวจึงเปนนามสกุล หากโรงแรมใดใชแบบฟอรมนี้ก็จะทําใหชื่อแขก
อานไดงายเปนปกติ คือ Mr. Michael Anthony Smith และ Mr. Brad Pitt เปนตน 

3. Details of complaint หมายถึง รายละเอียดในการตําหนิของแขก เชน ชื่อคนตําหนิ 
ตําหนิผานชองทางใด วันท่ี เดือน ป เวลาเทาใด ตําหนิเรื่องอะไร เปนตน รายละเอียดในชองนี้ควร
เขียนใหละเอียดและครบทุกรายละเอียดวา ใคร ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือใดและอยางไร 

4. Action taken หมายถึง การกระทําท่ีพนักงานผูรับการตําหนิไดกระทําลงไปเพ่ือเปน
การแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

5. Follow up required หมายถึง การติดตามการแกปญหาท่ีพนักงานไดแกไปแลววา
หลังจากแกไขไปแลวนั้นผลออกมาเปนอยางไรรวมไปถึงการปองกันเพ่ือไมใหเหตุการตําหนิในลักษณะ
เดียวกันเกิดข้ึนซํ้าอีก 

6. Staff name หมายถึง ชื่อพนักงานผูท่ีรับคําตําหนิ ไมวาพนักงานคนนั้นจะเปนสาเหตุ
ของการตําหนิหรือไม แตคนท่ีตองเขียนแบบฟอรมนี้คือพนักงานท่ีเปนคนรับคําตําหนิโดยตรงจากแขก 

7. Position หมายถึง ตําแหนงของพนักงานผูท่ีรับคําตําหนิจากแขก 

8. Employee number หมายถึง หมายเลขพนักงานของผูท่ีรับคําตําหนิจากแขก 
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ตัวอยางการเขียนแบบฟอรมเม่ือแขกตําหนิ 
 

 

 

ภาพท่ี 3.11 ตัวอยางการกรอกแบบฟอรมการตําหนิ 
ท่ีมา ดัดแปลงจาก Quentin Derrick, 2012: 54 
 

โรงแรมท่ีมีการทํางานอยางเปนระบจะเก็บเอกสารการตําหนิไวเปนสถิติและเพ่ือเปนขอมูล
ในการปองกันไมใหเกิดเหตุการตําหนิในเรื่องเดิมซํ้าๆ ข้ึนอีก นอกจากนั้นเอกสารนี้ยังสามารถใชเปน
ขอมูลในการพิจารณาการเลื่อนตําแหนงหรือข้ึนเงินเดือนใหแกพนักงานไดอีกดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p        

01/15/2017 

Smith  /  Michael  / Anthony 

คุณสมิทธ์ิโทรศัพทลงมาแจงท่ีหนาฟรอนทเมื่อวันท่ี 
14/01/60 เวลา 16.00 น. วาผาปูท่ีนอนท่ีแมบาน
เปลี่ยนใหใหมไมสะอาด มีคราบสดีําติดอยูเปนจุดๆ 

1. กลาวขอโทษแขก 

2. แจงใหแผนกแมบานไปเปลีย่นผาปูท่ี
นอนผืนใหมใหแขกทันที 

แจงใหแมบานตรวจสอบผาปูท่ีนอนให
แขกอยางละเอียดทุกครั้งขณะปูผาปูท่ี
นอนใหแขกเพ่ือไมใหเกิดซ้ําอีก 

   ราชาวดี 

  พนักงานตอนรับ 

123 
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สรุป 
 

แผนกบริการสวนหนาสามารถแบงการทํางานออกไดเปนสองสวนหลักๆ ตามลักษณะงาน
คือ สวนหลังบาน กับสวนหนาบาน สวนหลังบานสามารถแบงการทํางานออกเปนสวนยอยได 2 สวน
สําคัญ คือ สวนบริการโทรศัพทและสวนสํารองหองพัก และสวนหนาบานก็สามารถแบงการทํางาน
ออกไดเปนสวนยอยอีก 2 สวนคือ สวนตอนรับและสวนใหบริการ การวางแผนการทํางานของแผนก
บริการสวนหนาสามารถแบงออกไดเปน 3 ระยะ คือ แผนระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว หนาท่ี
หลักของแผนกบริการสวนหนาคือ การใหบริการแขกในดานตางๆ ต้ังแตการสํารองหองพัก 
ลงทะเบียนเขาพัก จัดทํากุญแจ รับชําระคาใชจายไปจนถึงเม่ือแขกเช็คเอาทออกจากโรงแรม 

ตําแหนงงานแผนกบริการสวนหนาประกอบดวย ผูจัดการแผนกบริการสวนหนา ผูชวย
ผูจัดการแผนกตอนรับสวนหนา ผูจัดการในหนาท่ีรอบงาน ผูจัดการสวนสํารองหองพัก พนักงาน
สํารองหองพัก พนักงานบริการโทรศัพท พนักงานตอนรับ พนักงานรับชําระเงินหรือ GSA พนักงาน
ใหบริการแขก พนักงานลูกคาสัมพันธ พนักงานยกกระเปา พนักงานเปดปดประตูและพนักงานขับรถ 
ซ่ึงรอบการทํางานของพนักงานแตละสวนจะแตกตางกันไปตามความเหมาะสมซ่ึงมักข้ึนอยูกับจํานวน
พนักงานและนโยบายของโรงแรม พนักงานอีกหนึ่งตําแหนงท่ีตองมาทํางานรวมกับพนักงานสวนหนา
บานในรอบดึก เปนพนักงานในสวนของแผนกบัญชีมีซ่ึงมีหนาท่ีในการตรวจสอบการทํางานท่ี
เก่ียวของกับรายรับรายจายของสวนหนาบานท้ังหมด คือ ตําแหนงพนักงานตรวจสอบบัญชีรอบดึก
หรือท่ีเรียกกันติดปากวา Night Auditor 

ระบบกุญแจหองพักแขกแบงออกไดเปนสองแบบ คือ ระบบกุญแจหองพักท่ัวไปหรือกุญแจ
เปนดอกและระบบกุญแจแบบคียการด ซ่ึงท้ังสองระบบจะมีขอดี ขอเสียแตกตางกัน โรงแรมสามารถ
เลือกใชไดตามความเหมาะสมของแตละโรงแรม การจัดการเม่ือแขกตําหนิมีข้ันตอนคือ พนักงานตอง
ต้ังใจรับฟง กลาวขอโทษแขก ระบุปญหา แกไขปญหาอยางรวดเร็ว แลวติดตามการแกไขปญหา
จนกระท่ังปญหาถูกแกไขเรียบรอยแลวบันทึกลงในแบบฟอรมตามท่ีโรงแรมกําหนดไว 
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แบบฝกหัดทายบทท่ี 3 
 

1. ใหอธิบายถึงความเก่ียวพันระหวางสวนหลังบาน(Back of the house) กับสวนหนาบาน
(Front of the house) มาเปนขอๆ 

2. ใหอธิบายความแตกตางระหวางหนาท่ีของผูจัดการแผนกสํารองหองพักกับพนักงานรับ
สํารองหองพักมาเปนขอๆ 

3. ใหอธบิายโครงสรางสวนหนาบาน มาพอเขาใจ 

4. ใหอธิบายงานของสวนตอนรับและตําแหนงงานมาเปนขอๆ พอเขาใจ 

5. ใหอธิบายงานของสวนใหบริการแขกและตําแหนงงานมาเปนขอๆ พอเขาใจ 

6. ในกรณีท่ีผูจัดการแผนกและรองผูจัดการแผนกไมสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีได 
พนักงานตําแหนงใดจะสามารถทําหนาท่ีแทนท้ังสองตําแหนงนี้ได ใหอธิบายมาโดยละเอียด 

7. หากใหนักศึกษาเลือกเปนพนักงานตอนรับนักศึกษาจะเลือกทํางานรอบใด พรอมอธิบาย
เหตุผล 

8. หากเลือกไดนักศึกษาตองการทํางานตําแหนงใดในแผนกบริการสวนหนา เพราะเหตุใด 

9. ในความคิดเหน็ของนกัศึกษา สวนของพนักงานยกกระเปาควรแบงพนักงานออกไปตาม
หนาท่ีดีกวาหรือควรฝกใหพนักงานยกกระเปาทําหนาท่ีไดหมดท้ังสามอยางแลวสลับตําแหนงกันดีกวา 
ใหอภิปรายมาเปนขอๆ พอเขาใจ 

10. หากมีอํานาจในการตัดสินใจ นักศึกษาจะใหพนักงานตรวจสอบบัญชีรอบดึกข้ึนตรงกับ
แผนกใด ระหวางบัญชีและแผนกตอนรับสวนหนา พรอมใหเหตุผลประกอบ 

11. ใหอธิบายเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของกุญแจแบบปกติกับกุญแจแบบคียการดมา
เปนขอๆ พอเขาใจ 

12. ใหอธิบายหลักในการจัดการเม่ือแขกตําหนิมาเปนขอๆ พอเขาใจ 
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บทท่ี 4 
สวนบริการโทรศัพท 

 
จากบทท่ีสามท่ีผานมาเราทราบแลววาแผนกบริการสวนหนาแบงการทํางานหลักๆ 

ออกเปนออกไดเปนสี่สวน คือ สวนบริการโทรศัพท สวนสํารองหองพัก สวนตอนรับ และสวน
ใหบริการ ในบททนี้จะไดกลาวถึงสวนบริการโทรศัพท ซ่ึงมีข้ันตอนในการดําเนินงาน คือ การสอบถาม
เพ่ือใหทราบวัตถุประสงคในการใชโทรศัพทไมวาจะเปนแขกหรือพนักงาน การตอบสนองคําขอหรือ
คําสั่งและการยืนยันแขก การตอโทรศัพทออกไปภายนอกโรงแรมใหแขกหรือใหพนักงาน การ
ใหบริการโทรศัพทในกรณีตางๆ การสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท และการจัดการการติดตอ
ประสานงานเรื่องของหายไดคืน 

การสื่อสารทางโทรศัพทเปนการสื่อสารอีกชองทางหนึ่งท่ีมีความจําเปนเนื่องจากเปนการ
สื่อสารขอมูลแบบสองทางทําใหการสื่อสารเปนไปอยางรวดเร็วและสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมได
ทันทีเม่ือเกิดความไมเขาใจซ่ึงกันและกันระหวางผูพูด ถึงแมวาในปจจุบันนี้ชองทางการสื่อสารทาง
โทรศัพทของแขกท่ีเขาพักในโรงแรมมีแนวโนมลดลงเนื่องจากมีชองทางการสื่อสารทางอ่ืนท่ีใชวิธีการ
พิมพสงขอความกันแทน แตก็ปฏิเสธไมไดวาการใหบริการโทรศัพทของโรงแรมยังคงมีความจําเปนอยู
แมจะเปนการสื่อสารท่ีไดยินเพียงแตเสียงก็ตาม 

การสื่อสารทางโทรศัพทท่ีดี ผูพูดไมวาจะเปนผูโทรหรือผูรับก็จําเปนท่ีจะตองทักทายกัน
อยางสุภาพ พูดจาใหชัดเจน แจงความประสงคหรือสอบถามจุดประสงคท่ีโทรศัพทมาใหอีกฝายได
เขาใจเพ่ือจะไดใหบริการไดถูกตองและรวดเร็ว ผูใชโทรศัพทท้ังสองฝงควรแสดงมารยาทการใช
โทรศัพทท่ีดีโดยการขอบคุณคูสายกอนวางสายทุกครั้ง ดังนั้นแตละโรงแรมจึงไดมีการอบรมและฝกให
พนักงานบริการโทรศัพททุกคนตองมีทักษะท่ีดีในการพูดและจับใจความสําคัญในการพูดโทรศัพทให
ได สิ่งแรกท่ีเราควรคํานึงถึงในการโทรและใหบริการโทรศัพท ก็คือจุดประสงคในการใชโทรศัพท 

 
จุดประสงคการใชโทรศัพทของแขกและพนักงาน 
 

จุดประสงคในการใชโทรศัพทของแขกและจุดประสงคการใชโทรศัพทของพนักงานจะ
แตกตางกัน ซ่ึงแตละแบบจะมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. จดุประสงคในการใชโทรศัพทของแขก 
1.1 จองหองพัก หองอาหาร หองจัดเลี้ยงตางๆ ภายในโรงแรม 
1.2 ตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง ยกเลิก การจองตางๆ ท่ีมีกับทางโรงแรม 
1.3 แจงความประสงคเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดงานในกรณีท่ีไดมีการติดตองานไวแลว 
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1.4 สอบถามราคาสินคาและบรกิารของโรงแรม 
1.5 แสดงความรูสึกจากการใชบริการ เชน การติ ตําหนิ หรือการชม 

2. จดุประสงคในการใชโทรศัพทของพนักงานในโรงแรม 
2.1 ติดตอ สื่อสารระหวางแผนกในการประสานงาน 
2.2 สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการทํางานท้ังภายนอกและภายในโรงแรม 
2.3 ติดตอในกรณีท่ีเกิดเหตุการณฉุกเฉินหรือเม่ือมีความจําเปน เชน แขกปวยหรือเกิด

อุบัติเหตุ 
2.4 สอบถามขอมูลความพึงพอใจในการใชบริการของแขกหลังจากแขกออกจาก

โรงแรมแลว 
2.5 ติดตอสั่งของจากผูผลิตสินคา(Supplier) ซ้ือวัสดุอุปกรณตางๆ ท่ีตองใชงานภายใน

โรงแรม 
2.6 สอบถามขอมูลความตองการของแขกในกรณีท่ีไมชัดเจนหรือไมแนใจ 
2.7 ติดตอชางภายนอกเพ่ือทําการบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือตางๆ ตามกําหนด 
2.8 ติดตอสอบถามขอมูลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไมวาจะเปนหนวยงานรัฐหรือ

เอกชน 
เม่ือดูจากจุดประสงคการใชโทรศัพทแลวจะเห็นไดวาการใชโทรศัพทสําคัญกับธุรกิจโรงแรม

เปนอยางมาก ดังนั้นพนักงานท่ีจะใชโทรศัพทแตละครั้งจะตองระลึกอยูเสมอวา การใชโทรศัพทคือ
การทําธุรกิจ เนื่องจากเม่ือมีการใชโทรศัพทโรงแรมนั่นหมายความวาพนักงานกําลังเปนตัวแทนของ
โรงแรมในการติดตอสื่อสารกับภายนอก ดังนั้นจึงตองใหความสําคัญในการใชโทรศัพททุกครั้ง 

การสอบถามเพ่ือใหทราบจุดประสงคในการโทรศัพทเขามาของแขกพนักงานควรใชน้ําเสียง
ท่ีเปนมิตร การสอบถามขอมูลเพ่ือใหทราบจุดประสงคในการโทรควรทําหลังจากกลาวทักทายแลว
พนักงานบริการโทรศัพทหรือโอเปอเรเตอรจะทราบไดจากการฟงอยางตั้งใจในสิ่งท่ีแขกพูดและถาม
คําถามกลับเพ่ือใหไดทราบจุดประสงคนั้น ในการถามคําถามโอเปอเรเตอรจะตองถามอยางสุภาพและ
ชัดเจนเพ่ือใหไดคําตอบตามท่ีถามไป  

การถามจุดประสงคการโทรศัพทเขามาของแขกนั้นโอเปอเรเตอรควรปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ถามจดุประสงคในการโทรเขามาของแขกตรงๆดีกวาคาดเดา เนื่องจากแขกท่ีโทรเขามา

จะรูอยูแลววาตัวเองตองการอะไร และมีจุดประสงคอะไรในการโทรเขามา 
2. ฟงแขกพูดอยางตั้งใจ หากมีรายละเอียดมากหรือเปนเรื่องท่ีตองจํา ควรใชวิธีการจดรวม

ดวยขณะฟงแขกพูด เพ่ือไมใหลืมรายละเอียดท่ีสําคัญ 
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การตอบสนองคําขอหรือคําส่ังและการยืนยันแขก  
ในธุรกิจบริการโดยเฉพาะโรงแรมทักษะการตอบสนองคําขอและคําสั่งของแขกเปนสิ่ง

สําคัญเนื่องจากเปนปจจัยสําคัญยิ่งท่ีจะทําใหแขกพึงพอใจหรือไม ซ่ึงการสั่งและการรองขออาจทํา
โดยตรงจากตัวบุคคล จากทางอีเมลหรือโทรศัพทก็ได ดังนั้นการตั้งใจฟงสิ่งท่ีแขกพูดหรือรองขอ การ
จดใจความสําคัญและการยืนยันขอมูลเพ่ือตรวจสอบความเขาใจท่ีตรงกันจะทําใหตอบสนองแขกได
อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ พนักงานควรพูดทวนรายละเอียดทุกครั้งหลังจากไดขอมูลเพ่ือเปน
การยืนยันสิ่งท่ีไดฟงมาวาถูกตองและเปนสิ่งท่ีแขกตองการ เพ่ือจะไดจัดการดําเนินการตอไปไดอยาง
ถูกตอง หากหลังจากสอบถามจุดประสงคในการโทรศัพทของแขกแลวพบวา แขกตองการใหโอนสาย
ไปยงัแผนก/บุคคลอ่ืน หรือในกรณีท่ีแขกตองการสอบถามขอมูลแตโอเปอเรเตอรไมสามารถใหขอมูล
หรือตอบคําถามตามท่ีแขกตองการไดควรโอนสายแขกไปยัง แผนกหรือบุคคลท่ีจะสามารถตอบสนอง
ความตองการของแขกได โดยใหพนักงานปฏิบัติ ดังนี้ 

1. แจงแขกใหถือสายรอ แลวโอนสายแขกไปยังแผนก/บุคคลท่ีแขกตองการ หรือแผนก/
บุคคลท่ีจะสามารถใหขอมูลหรือตอบคําถามแขกได 

2. หากแผนก/บุคคลท่ีโอเปอเรเตอรโทรไปหารับสาย ใหแจงแผนก/บุคคลท่ีรับสาย วาจะ
โอนสายแขกมาให เรื่องอะไร อยางไร โดยสรุป เพ่ือใหผูรับสายมีโอกาสเตรียมพรอมกอนรับสายแขก 

3. หากปลายทางไมรับสาย ใหดึงสายกลับแลวแจงแขกท่ีถือสายรอ วาแผนก/บุคคล นั้นๆ 
ไมมีใครอยูและสอบถามความตองการแขกวาตองการโทรกลับมาใหมหรือตองการฝากขอความให
แผนก/บุคคลนั้นโทรกลับ หากเปนกรณีฝากขอความ โอเปอเรเตอรจะตองขอหมายเลขโทรศัพทแขก
และทวนขอความนั้นๆ ทุกครั้ง 

4. กลาวขออภัยในความไมสะดวกท่ีไดรับ และขอบคุณแขกท่ีโทรศัพทมาในวันนี้ แลว
สอบถามแขกวาตองการใหทําอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไมหากไมมีโอเปอเรเตอรก็วางสายไดแลวนํา
ขอความท่ีแขกฝากไวไปสงใหแกแผนก/บุคคลตามท่ีแขกตองการ แตหากแขกมีความตองการใดๆ 
เพ่ิมเติม ก็ใหทําตามกระบวนการดานบนอีกครั้ง 

ในกรณีท่ีโอเปอเรเตอรไดรับโทรศัพทแขกท่ีหยาบคาย กาวราว หรือไมปกติ หรือโทรศัพท
กอกวนในกรณีตางๆ ไมวาจะเปน โทรศัพทขมขูการกอการราย การขูวางระเบิด ขมขูพนักงานหรือ 
โทรศัพทโรคจิต ใหโอเปอเรเตอรพยายามอยูในความสงบ พูดใหนอย ฟงใหมาก ซ่ึงสามารถทําไดโดย
การหายใจลึกๆเก็บขอมูลใหไดมากท่ีสุดแลววางสาย หลังจากนั้นใหแจงผูจัดการในรอบการทํางาน
นั้นๆ ทันที เพ่ือจะไดดําเนินการตามนโยบายของโรงแรมตอไป  

หากแขกโทรศัพทเขามาดวยอารมณโกรธหรือตองการทําหนิโรงแรมหรือพนักงาน ให
โอเปอเรเตอรตอบสนองแขกดวยความไมโกรธ สุภาพ ไมตอลอตอเถียง เนื่องจากเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะ
ทําใหคนท่ีกําลังโกรธ ลดความกาวราวลง พนักงานตองพยายามรับฟงและหาจุดประสงคของการโทร
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ครั้งนี้ใหเร็วท่ีสุด เพ่ือหาวิธีในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนหากแขกท่ีโทรมาหยาบคายมากและไมรับฟงใดๆ 
ใหพนักงานวางสายได หลังจากนั้นรายงานใหผูจัดการในรอบการทํางานนั้นๆ ทราบทันที เพ่ือจะได
ดําเนินการตามนโยบายของโรงแรมตอไป 

พนักงานท่ีรับโทรศัพทไมวาจะเปนสายในหรือสายนอกจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานของ
โรงแรมอยางเครงครัด ซ่ึงการรับโทรศัพทจากแขกนั้นพนักงานควรแสดงออกดังนี้ 

1. ทําน้ําเสียงวาสนใจและยินดีท่ีจะพูดคุยดวยเนื่องจากแขกท่ีโทรศัพทเขามาท่ีโรงแรม
มักจะตองการพูดกับคนท่ีเปนมืออาชีพ มีความอบอุน ยินดีรับฟงและตอบคําถามตางๆ ได 

2. แสดงใหแขกรูสึกวาเขาใจเขาการแสดงความเขาใจในสิ่งท่ีแขกพูดเปนสิ่งท่ีสําคัญโดย
พนักงานอาจใชคําในความหมาย เชน คําวา คะ/ครับ เขาใจคะ/ครับ เปนตน 

3. ใชภาษาท่ีสุภาพตลอดการสนทนา  
4. ในขณะรับโทรศัพทตองตั้งใจทําไมสนใจอยางอ่ืน 
5. พยายามเขาใจจุดประสงคในการโทรศัพทเขามาของแขก เพ่ือจะไดตอบสนองความ

ตองการของแขกไดอยางถูกตองเหมาะสม 
6. รูจักถามคําถามเพ่ือใหไดขอมูลมากข้ึนหากพนักงานยังไมแนใจวาเขาใจแขกถูกตอง

หรอืไม 
ในขณะพูดกับแขกใหพนักงานพยายามเอาใจแขกมาใสใจเราเพ่ือจะไดทราบวาแขกคาดหวัง

อะไรจากเรา 
7. ถามเสนอความชวยเหลือแกแขกปลายสายในเรื่องท่ีแขกมีปญหา 
8. พยายามใหเวลาในการพูดคุยอยาทําใหแขกรูสึกวาพนักงานรีบเรงท่ีจะจบบทสนทนา 
9. พยายามสังเกตน้ําเสียงการตอบสนองของแขกวาพึงพอใจกับการพูดคุยทางโทรศัพทนี้

หรือไมเพ่ือใชในการปรับปรุงแกไขตอไป 
หากโทรศัพทท่ีดังไมใชโทรศัพทในความรับผิดชอบหรือไมใชโทรศัพทในหนาท่ีของตัวเอง 

พนักงานไมควรรับโทรศัพทนั้นเพราะหากรับสายอาจกอใหเกิดความสับสนแกผูโทรได เนื่องจากใน
บางเรื่องผูโทรคาดหวังท่ีจะไดรับคําปรึกษาหรือการตัดสินใจจากผูท่ีเปนเจาของโทรศัพท ในขณะท่ี
พนักงานผูรับสายอาจไมสามารถตัดสินใจแทนเจาของโทรศัพทไดซ่ึงจะทําใหผูโทรเกิดความไมพอใจ 

ข้ันตอนการใชโทรศัพทใหถูกตองตามมาตรฐานของโรงแรมโดยท่ัวไปมีลําดับข้ันตอน 
ดังตอไปนี้ 

1. การรับโทรศัพท โอเปอเรเตอรควรรับโทรศัพทอยางรวดเร็วท่ีสุดทันทีท่ีไดยินหรือภายใน 
3 กริ่ง ใชคําพูดตอนรับและทักทายตามมาตรฐานของแตละโรงแรม ซ่ึงโดยท่ัวไปประกอบไปดวยการ
แจงชื่อโรงแรมหากเปนสายนอก หากเปนสายในใหแจงแผนก แจงชื่อโอเปอเรเตอรผูรับสาย เสนอ
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ความชวยเหลือหรือสอบถามความตองการของผูโทรเขามาอยางสุภาพโดยใชน้ําเสียงกระตือรือรนและ
เปนมิตร 

ตัวอยางประโยคท่ีใชในการรับโทรศัพท เชน 
1.1 สวัสดีคะ โรงแรมฟาใส ดิฉันตะวันรับสาย มีอะไรใหรับใชคะ(สายนอก) 
1.2 สวัสดีคะ โอเปอเรเตอร ดิฉันตะวันรับสาย มีอะไรใหรับใชคะ(สายใน)  
2. ขณะโทรศัพทใหทักทายผูโทรศัพทเขามาโดยการเรียกชื่อลูกคา หรือปลายสายดวยชื่อ

หากทราบ หากไมทราบชื่อ ใหใชคําวา คุณผูชาย หรือคุณผูหญิง 
3. โอนสายหากผูโทรศัพทเขามาตองการติดตอกับแผนกใดโดยเฉพาะเจาะจง การรับ

โทรศัพทเม่ือมีคนโทรหาแขกท่ีพักอยูหรือกําลังใชบริการของโรงแรม เชน แขกหองอาหาร แขกท่ีกําลัง
ใชบริการสปาหรือโอนสายเม่ือมีสายเขามาติดตอกับแผนกตางๆ ในโรงแรมหรือกรณีท่ีบริษัทหรือ
บุคคลตองการติดตอกับพนักงานโรงแรมหรือการรับเรื่องเก่ียวกับการสํารองหองพัก หองอาหาร หอง
จัดเลี้ยง หรือบริการตางๆ ภายในโรงแรมรวมถึงการรับคําตําหนิในเรื่องตางๆ ของโรงแรม เชน การ
บริการไมดี โรงแรมไมไดมาตรฐาน ราคาหองพักสูงเกินไป พนักงานจะตองโอนสายไปยังแผนกตางๆ 
ท่ีเก่ียวของอยางรวดเร็วท่ีสุดเพ่ือไมใหแขกตนสายตองรอนาน จนทําใหเกิดความไมพึงพอใจตามมา 

4. ดึงสายกลับและรับฝากขอความในกรณีท่ีโอนสายไปแลวไมมีผูรับสาย 
ในกรณีท่ีโอเปอเรเตอรกําลังพูดโทรศัพทอยูแลวเกิดเหตุการณท่ีจะตองกดพักสาย

โอเปอเรเตอรจะตองปฏิบัติตามระเบียบของโรงแรมซ่ึงโดยท่ัวไปมีข้ันตอนดังนี้ 
1. กลาวขอโทษแขกท่ีกําลังพูดสายอยู 
2. ถามแขกเพ่ือขออนุญาตใหแขกถือสายรอ หากแขกตองการวางสายใหขอหมายเลข

โทรศัพทเพ่ือติดตอกลับ และสอบถามแขกวาสะดวกใหติดตอกลับเวลาเทาใด กลาวขอบคุณแขกและ
ขออภัยในความไมสะดวกท่ีเกิดข้ึน และติดตอแขกกลับทันทีท่ีทําไดตามเวลาท่ีแขกแจงไว หากแขก
อนุญาตใหพักสายไดใหโอเปอเรเตอรกลาวขอบคุณแลวกดปุมพักสายหรือ(Hold) 

3. รีบรับโทรศัพทสายท่ี 2 ท่ีกําลังดัง กลาวขอโทษแขกท่ีมารับสายชา ทักทายและ
สอบถามวัตถุประสงคในการโทรหากเปนการโอนสายไปแผนกหรอืสวนอ่ืนๆ ก็สามารถโอนสายแขกไป
ไดทันที แตหากเปนเรื่องท่ีไมสามารถโอนสายไดใหโอเปอเรเตอรสอบถามแขกวาสะดวกถือสายรอ
สักครูหรือไม หรือตองการใหโอเปอเรเตอรติดตอกลับ  

3.1 หากแขกตองการถือสายรอ ใหกลาวขอบคุณ แลวกด พักสายหากโอเปอเรเตอร
ประมาณการแลววาแขกสายแรกท่ีกําลังถือสายรออยูอาจตองใชเวลาคอนขางมาก หรือไมอาจจบการ
สนทนาไดในระยะเวลาสั้นๆ โอเปอเรเตอรควรขอความชวยเหลือจากเพ่ือนรวมงานคนอ่ืนหรือหัวหนา
งาน เพ่ือใหเขามาชวยรับสายท่ีสองท่ีกําลังถือสายรออยูทันที 
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3.2 แตหากแขกสะดวกใหติดตอกลับในภายหลัง ใหขอหมายเลขโทรศัพทเพ่ือติดตอ
กลับและสอบถามแขกวาสะดวกใหติดตอกลับเวลาเทาใด กลาวขอบคุณแขกละขออภัยในความไม
สะดวกท่ีเกิดข้ึนและติดตอแขกกลับทันทีท่ีทําไดตามเวลาท่ีแขกแจงไว  

4. กลับไปรับโทรศัพทแขกสายแรกท่ีกําลังถือสายรอ กดปุมยกเลิกการพักสาย กลาวขอ
โทษแขกท่ีตองใหรอและสนทนาตอใหจบ 

 
การตอโทรศัพทออกไปภายนอกใหแขกหรือพนักงาน 
 

ในการปฏิบัติงานมีหลายครั้งท่ีโอเปอเรเตอรจะตองใชโทรศัพทของโรงแรมโทรศัพทออกไป
ภายนอกซ่ึงอาจเปนการติดตอในงานของโรงแรมหรือเปนการโทรออกใหพนักงานในแผนกตางๆ หรือ
เปนการโทรออกตามความตองการของแขก สามารถสรุปกรณีตางๆ ท่ีโอเปอเรเตอรจะตองโทรศัพท
ออกไปภายนอกไดดังนี้ 

1. เพ่ือยืนยันการจองหองพักหรือหองประชุมท่ีลูกคาจองไวกับโรงแรม  
2. การสั่งของกับรานขายของหรือรานคาท่ีสงสินคาหรือวัตถุดิบใหโรงแรม  
3. โทรกลับหาลูกคาในกรณีท่ีการติดตองานยังไมสมบูรณ 
4. โทรกลับในกรณีมีหนวยงานติดตอมาแตไมไดรับสายหรือในกรณีท่ีไดแจงลูกคาไววาจะ

โทรศัพทติดตอกลับไป  
5. การสืบหาขอมูลท่ีจําเปน เชน ขอมูลสายการบิน รานอาหาร หรือบริการรถเชา เปนตน 
6. โทรศัพทออกภายนอกตามความตองการของแขกหรือผูบริหาร 
7. การโทรเพ่ือขอโทษแขกในความผิดพลาดตางๆ ของการทํางาน 
8. โทรเพ่ือแจงรายการสงเสริมการขาย โปรโมชั่นหรือเชิญแขกใหเขารวมกิจกรรมท่ีโรงแรม

จัดข้ึน 
9. การโทรในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน เชน ไฟไหม แขกหรือพนักงานปวยฉุกเฉินหรือไดรับ

อุบัติเหตุ เกิดกรณีความวุนวายท่ีโรงแรมไมสามารถควบคุมไดหรือกรณีมีเหตุการณผิดกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี
เกิดข้ึนภายในโรงแรม 

ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน พนักงานบริการโทรศัพทจะตองพิจารณากอนวาเหตุฉุกเฉินนั้นควร
จะโทรหาใคร รถพยาบาล ตํารวจหรือตํารวจดับเพลิงแลวจึงคอยดําเนินการโทรออก หากไมทราบ
หรือตัดสินใจไมไดใหพนักงานสอบถามหัวหนางานในกะการทํางานนั้นๆ เพ่ือขอคําแนะนํา โดยปกติ
การท่ีพนักงานจะใชโทรศัพทของโรงแรมโทรออกไปภายนอก พนักงานจะตองไดรับอนุญาตหรืออยูใน
ตําแหนงท่ีจะโทรออกไดเทานั้น เนื่องจากระบบการโทรออกภายนอกของโรงแรมจะมีระบบท่ีรัดกุม 
ชัดเจนและตรวจสอบได เพ่ือไมใหพนักงานใชโทรศัพทของโรงแรมโทรออกในเรื่องสวนตัว 
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พนักงานท่ีไดรับอนุญาตใหโทรออกไปภายนอกโรงแรมไดนั้นจะไดรับรหัสในการโทรออก 
โดยวิธีการคือ เม่ือจะโทรออกพนักงานจะตองกดรหัสสวนตัวกอนแลวจึงกดหมายเลขท่ีตองการโทร 
ซ่ึงทําใหการโทรแตละครั้งของพนักงานแตละคนจะถูกเก็บไวในระบบคอมพิวเตอร ในทุกรายละเอียด 
ไมวาจะเปน วัน เดือน ปท่ีโทรออก ใครเปนคนโทร(โดยดูจากรหัสท่ีใช) หมายเลขท่ีโทรออก 
ระยะเวลาในการโทรและคาใชจายท่ีเกิดจากการโทรนั้น สวนใหญการใชโทรศัพทโทรออกจากโรงแรม
มักถูกบันทึกไวเพ่ือตรวจสอบในภายหลัง ซ่ึงหากตรวจสอบแลวการโทรไมเก่ียวกับเรื่องงานหรือไม
เก่ียวกับโรงแรม พนักงานเจาของรหัสนั้นจะตองชําระคาใชจายท่ีเกิดจากการโทรนั้นเองท้ังหมด 

ข้ันตอนการโทรศัพทออกไปภายนอกในนามของโรงแรมพนักงานควรปฏิบัติดังนี้ 
1. ตรวจสอบรหัสการโทร หมายเลขโทรศัพทท่ีมีใหเปนปจจุบันอยูเสมอกอนการโทรทุก

ครั้งเพ่ือไมใหเสียเวลา เสียเงินและอาจทําใหผูโทรตองขายหนา 
2. มีจุดประสงคในการโทรท่ีชัดเจน มีชื่อผูท่ีตองการโทรหา มีรายละเอียดท่ีจําเปนกอนโทร

ทุกครั้งเพ่ือความราบรื่นและไมเสียเวลาในการโทร 
3. ใชอุปกรณโทรศัพทใหถูกตองตามคูมือการใชงาน รวมถึงสรางบรรยากาศท่ีดีในการโทร 

เชน หองเสียงไมดัง ปดประตู เรียบรอย ไมมีคนพลุกพลาน 
4. ในขณะท่ีโทรศัพทตองสื่อสารใหชัดเจน โดยเริ่มจากการทักทาย การบอกชื่อผูโทร ชื่อ

แผนกหรือชื่อโรงแรมและเหตุผลการโทรใหปลายสายรับทราบ 
5. พูดโทรศัพทอยางสุภาพและมีมารยาทโดยใชน้ําเสียงท่ีเปนมิตร ไมพูดเบาหรือดังเกินไป 

ใชภาษาท่ีเปนทางการ เวนจังหวะใหคูสนทนาไดมีโอกาสพูดบางและการมีหางเสียงในการพูดทุกครั้ง 
ปจจุบันแขกของโรงแรมสามารถใชโทรศัพทของโรงแรมโทรออกไปภายนอกไดดวยตัวเอง

อยูแลวแตหากตองการใหโอเปอเรเตอรตอสายใหไมวาจะดวยเหตุผลใด โอเปอเรเตอรจะมีข้ันตอนท่ี
ควรปฏิบัติดังนี้ 

1. ในกรณีท่ีแขก A โทรลงมาเพ่ือใหพนักงานโทรออกไปภายนอกหาแขก B ใหนั้น 
พนักงานจะตองแจงใหแขกทราบวาจะมีคาใชจาย หากแขกA ตกลงใหสอบถามรายละเอียดแลวแจง
แขก A ถือสายรอ 

2. กดพักสายแขก A แลวโทรออก กดหมายเลขปลายทางตามท่ีแขก A ใหมา 
3. เม่ือมีผูรับสายแลว ใหกลาวทักทาย บอกวาโทรจากท่ีใด ใครตองการติดตอกับใครใน

กรณีนี้คือแขก A ตองการพูดสายกับ แขก B 
4. เม่ือไดรับการโอนสายไปหาแขก B แลว ใหพนักงานแจงแขก B วาแขก A ตองการพูด

สายดวย และพนักงานกําลังจะโอนสายให 
5. กดยกเลิกพักสายแขก A แลวแจงแขก A แขก B อยูในสายแลว 
6. กดโอนสายใหท้ังสองฝายไดคุยกัน 
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7. หลังจากนั้นโอเปอเรเตอรจะตองทํารายงาน เพ่ือคิดคาใชจายในการโทรของแขก ซ่ึงใน
ใบรายงานนั้นจะมีรายละเอียดเก่ียวกับชื่อแขก หมายเลขหองพัก หมายเลขปลายทาง ระยะเวลาใน
การโทร ชวงเวลาในการโทร และโอเปอเรเตอรท่ีใหบริการคือใคร แลวเอาไปแนบไวกับเอกสารการ
เขาพักของแขกเพ่ือใหพนักงานตอนรับเรียกเก็บเงินกับแขกตอไป 

หากโรงแรมใดมีระบบควบคุมการโทรเขาและโทรออกอัตโนมัติผานคอมพิวเตอร 
โอเปอเรเตอรไมจําเปนจะตองทํารายงานตามขางตน เพียงแคเรียกรายงานข้ึนมาจากระบบ คัดลอก
รายงานลงบนกระดาษแลวเอาไปแนบไวกับเอกสารการเขาพักของแขกเพ่ือใหพนักงานตอนรับหรือ
แคชเชียรหนาบานเรียกเก็บเงินกับแขกตอไป 

ขอควรระวงัในการโทรศัพทออกนอกโรงแรม  
1. พนักงานท่ีโทรออกไดรับอนุญาตหรือไม 
2. หากเปนการโทรไปตางประเทศโอเปอเรเตอรควรระวังเรื่องชวงเวลาของแตละประเทศท่ี

แตกตางกันเพ่ือไมเปนการรบกวนแขกปลายทางและตองคํานึงถึงระยะเวลาของการโทรเนื่องจาก
ราคาคอนขางสูง 

3. ในการวางสายโทรศัพทแขกหากเปนไปไดควรใหปลายสายวางโทรศัพทกอนแลวจึงคอย
วางโทรศัพทของโรงแรมลงอยางนุมนวลเพ่ือไมใหแขกรูสึกวาพนักงานกระแทกหูโทรศัพทใสแขก 

การตอบสนองความตองการของแขกนอกจากการตอโทรศัพทออกไปภายนอกโรงแรมแลว
ยังมีการใหบริการขอมูลขาวสารในดานตางๆ ตามท่ีแขกตองการและการใหบริการโทรปลุกหรือ 
Wake up call ดวย การใหบริการขอมูลขาวสาร ตัวอยางเชน เม่ือแขกสอบถามขอมูลเก่ียวกับ
หองพัก หองจัดเลี้ยงและบริการตางๆของโรงแรมหรือกรณีท่ีแขกภายในโรงแรมอาจตองการสอบถาม
ขอมูล บริการหรือตองการความชวยเหลือตางๆ เม่ือเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณฉุกเฉินข้ึนในหองพัก 
เปนตน พนักงานควรเตรียมพรอมเพ่ือใหบริการแกแขกไดอยางทันทวงทีโดยการเตรียมแผนพับ 
หมายเลขโทรศัพทหนวยงานหรือขอมูลในดานตางๆ ท่ีเก่ียวของเอาไวใกลมือ เพ่ือใหสามารถบอกแขก
ไดทันทีท่ีแขกถามหรือสามารถกดโทรศัพทออกไปยังปลายทางไดทันทีท่ีแขกตองการใหตอสายใหหรือ
ในกรณีฉุกเฉินตางๆ   

ในบทนี้จะไดกลาวถึงเพียงการทํางานของโอเปอเรเตอรในเรื่องการบริการตอโทรศัพท
ออกไปภายนอกโรงแรมและการรับสายแขกเทานั้นสวนการใหบริการขอมูลขาวสารและการใหบริการ
โทรปลุก จะไดกลาวถึงโดยละเอียดในบทท่ี 8 เรื่องการใหบริการแขกท่ีพักอยูกับโรงแรมตอไป 
 

การใหบรกิารโทรศัพทในกรณีตางๆ 
 

สวนในการบริการโทรศัพทซ่ึงข้ึนอยูกับแผนกบริการสวนหนาของโรงแรมสวนใหญจะมี
บริการโทรศัพทในพ้ืนท่ีและระหวางประเทศตลอด 24 ชั่วโมงเพ่ือบริการแขก การใหบริการดังกลาว
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จะแบงออกเปนสองสวน คือ การตอสายโทรศัพทเขาออกหองพักแขกโดยตรง แขกบนหองพักจะ
สามารถโทรศัพทเขาออกไดเองท้ังในประเทศและตางประเทศโดยตรงจากในหองพัก นั่นหมายถึงหาก
โรงแรมมีนโยบายหรือกําหนดใหแขกสามารถใชโทรศัพทบนหองพักโทรเขาออกไดโดยตรงแขกก็จะ
สามารถกดหมายเลขโทรออกไดเองสวนโอเปอเรเตอรจะทําหนาท่ีในการลงบันทึกรายการใชโทรศัพท
และบันทึกเวลาเพ่ือแจงใหแขกทราบและเก็บอีกหนึ่งสําเนาไวใหพนักงานตอนรับคิดคาบริการกับแขก
เทานั้น แตหากนโยบายของโรงแรมไมอนุญาตใหแขกใชโทรศัพทโทรเขาออกไดโดยตรง ทุกสายการ
โทรเขาออกของแขกจะตองมาผานท่ีโอเปอเรเตอรเสมอ พนักงานโอเปอเรเตอรก็จะมีหนาท่ีในการ
รับสาย ตอสายออก บันทึกขอมูลการใชและเก็บอีกหนึ่งสําเนาไวใหพนักงานตอนรับคิดคาบริการกับ
แขกดวย 

การบริการโทรศัพทประกอบดวย การรับสาย–ตอสายโทรศัพทใหแขก การบริการโทรปลุก
โดยโอเปอเรเตอรหรือแขกอาจใชวิธีปลุกแบบอัตโนมัติแทนไดในโรงแรมท่ีมีอุปกรณซ่ึงสามารถตั้ง
โปรแกรมอัตโนมัติไดและการใหบริการรับฝากขอความ ซ่ึงแตละแบบการบริการจะมีรายละเอียด 
ดังตอไปนี้ 

การรับสายและตอสายโทรศัพทใหแขก ในปจจุบันโรงแรมจะมีโอกาสไดใหบริการดานนี้แก
แขกนอยลงไปมาก เนื่องจากแขกทุกคนจะมีโทรศัพทมือถือสวนตัวท่ีสามารถจะโทรออก รับสายรวม
ไปถึงการใชแอบพลิเคชั่นตางๆ ในโทรศัพทเพ่ือทําการติดตอสื่อสารไดสะดวกและมีราคาถูกกวาการใช
บริการโทรศัพทของโรงแรมมากอยางไรก็ตามโรงแรมสวนใหญยังคงใหบริการการรับสายและการตอ
สายโทรศัพทใหแขกอยูซ่ึงรายละเอียดไดกลาวไปแลวในบทท่ี 4 ในเรื่องการทํางานของโอเปอเรเตอร 

บริการโทรปลุก การบริการโทรปลกุ คือ บริการท่ีโรงแรมมีไวบริการแขกท่ีเขาพัก โดยจัดให
มีเสียงโทรศัพท โทรเขาไปในหองพักแขกตามวัน เวลาท่ีแขกไดแจงไว เพ่ือปลุกแขกท่ีนอนหลับอยูให
ตื่น แขกท่ีตองการใหโรงแรมโทรปลุกสวนใหญจะเปนแขกท่ีตองการต่ืนแตเชา เชน แขกท่ีมาเปนกลุม
ใหญพักหลายหอง และตองการออกจากท่ีพักในเวลาเดียวกัน หรือแขกสายการบิน เชน ลูกเรือ กัปตัน 
พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน แขกท่ีตองการบริการโทรปลุกมักแจงความตองการกับพนักงานหนา
เคานเตอรหรือพนักงานตอนรับสวนหนา หรือโทรโดยตรงมาท่ีโอเปอเรเตอรก็ได 

การต้ังบริการโทรปลุกจะตองต้ังท่ีแผงควบคุมโทรศัพทภายในแผนกโอเปอเรเตอร ซ่ึงจะ
เปนระบบอัตโนมัติ เม่ือพนักงานท่ีไมใชโอเปอเรเตอรไดรับทราบความประสงคจากแขกวาจะใหโทร
ปลุก พนักงานตองบันทึกคํารองขอนั้นเปนรายลักษณอักษรในแบบฟอรมการแจงบริการโทรปลุก โดย
ระบุชื่อแขก หมายเลขหองพัก เวลาท่ีแขกตองการใหโทรปลุก เวลาท่ีแขกโทรมาชื่อพนักงานผูรับแจง
และหลังจากนั้นตองบันทึกขอมูลท้ังหมดลงในสมุดสงตองานระหวางรอบการทํางาน แลวนํามาสงให
โอเปอเรเตอรเปนผูต้ังเวลา หากเวลานั้นโอเปอเรเตอรไมอยู พนักงานจะตองใหผูจัดการในรอบการ
ทํางานนั้นเปนผูตั้งเวลาให 
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การตั้งบริการโทรปลุก โอเปอเรเตอรจะบันทึกหมายเลขหองพัก ชื่อแขก วันท่ี เดือน ปและ
เวลาท่ีแขกตองการใหปลุก ลงในระบบคอมพิวเตอรของแผงควบคุมโทรศัพท เม่ือถึงเวลาคอมพิวเตอร
ท่ีแผงควบคุมจะสงสัญญาณไปท่ีโทรศัพทภายในหองแขกตามวัน เวลาท่ี ระบุไว โทรศัพทในหองแขก
จะดังเปนเสียงสัญญาณเหมือนเสียงโทรศัพทเขาปกติ เม่ือแขกรับโทรศัพท ก็จะมีขอความอัตโนมัติ
เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษแจงวานี่คือบรกิารโทรปลุกของโรงแรม  

ในกรณีท่ีแขกไมรับโทรศัพทตามเวลาท่ีโรงแรมต้ังไว ซ่ึงอาจเปน 1 นาที หรือ 2 นาทีข้ึนอยู
กับแตละโรงแรม โทรศัพทในหองแขกจะสงสัญญาณกลับมาท่ีแผงควบคุมโทรศัพทในแผนก
โอเปอเรเตอร หลังจากนั้นอีก 5 นาที สัญญาณจากแผงควบคุมโทรศัพทก็จะสงไปท่ีโทรศัพทใน
หองพักแขกอีกครั้ง หากในครั้งท่ี 2 นี้แขกยังไมรับโทรศัพทภายในเวลาท่ีโรงแรมต้ังไว สัญญาณจาก
โทรศัพทในหองแขกก็จะกลับมาท่ีแผงควบคุมโทรศัพทอีกครั้ง แลวมีเสียงดังข้ึนเพ่ือใหพนักงานท่ี
ควบคุมโทรศัพทหรือพนักงานในบริเวณนั้นทราบวาแขกยงัไมรบัโทรศัพท 

โดยปกติพนักงานตอนรับท่ีเขาทํางานในแตละรอบจะตองมาดูท่ีแผงควบคุมโทรศัพทใน 
ชวงเวลาท่ีทราบวามีแขกตองการบริการโทรปลุก โดยดูจากสมุดสงงานเนื่องจากพนักงานตอนรับสวน
หนาท่ีเขามาทํางานในแตละรอบจะตองอานสมุดสงงานกอนเขางานทุกครั้ง ซ่ึงหากพบวาการโทรปลุก
ครั้งท่ีสองนี้แขกยังไมรับโทรศัพท พนักงานตอนจะตองแจงใหพนักงานยกกระเปา ข้ึนไปบนหองแขก
เพ่ือเคาะประตูปลุกแขกใหต่ืนใหสําเร็จใหไดซ่ึงเม่ือมาถึงข้ันนี้แขกมักจะตื่นแตหากแขกยังไมต่ืน
พนักงานตองรีบลงมาแจงผูจัดการในรอบงานนั้นใหนํากุญแจข้ึนไปเปดหองพักแขก เพ่ือดูวาแขกเปน
อะไรหรือไม 

 
 

 
 

ภาพท่ี 4.1 ตัวอยางเอกสารการใหบริการโทรปลกุ 
ท่ีมา setupmyhotel.com/formats/reports-used-in-hotels/fo-report/302-wakeup-

report.html 
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การรับฝากขอความ การรับฝากขอความเปนอีกหนึ่งบริการท่ีโรงแรมมีใหบริการแขกท่ีเขา
มาพักหรือใชบริการ ผูท่ีรับฝากขอความไมวาจะโดยตรงหรือผานทางโทรศัพท พนักงานจะตองรับฟง
ขอมูล บันทึกอยางถูกตองและสงตออยางรวดเร็ว ขอความท่ีมีผูฝากใหแขกในกรณีท่ีแขกไมอยูใน
หองพักถือเปนเอกสารท่ีมีความสําคัญ หากขอมูลไมไดถูกสงใหแขกทันทีหรือในเวลาท่ีเหมาะสม อาจ
ทําใหเกิดปญหาหรือขอขัดแยงได เนื่องจากขอความบางอยางจะเก่ียวของกับเงินและผลประโยชนอัน
ประเมินคาไมไดของแขก การรับฝากขอความมีข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

1. เม่ือมีคนโทรเขามาเพ่ือฝากขอความพนักงานจะตองตรวจสอบกอนวาแขกท่ีถูกระบุ พัก
หรือใชบริการอยูท่ีโรงแรมหรือไม เม่ือตรวจสอบแลวพบวาแขกพักอยูหรือใชบริการอยูจึงจะรับฝาก
ขอความ 

2. รับฟงและบันทึกขอความอยางระมัดระวังโดยเฉพาะหัวขอตอไปนี้ 
2.1 ขอความถึงใคร พนักงานควรสอบถามชื่อ สกุล จริงของผูรับขอความเพ่ือปองพัก

ความสับสนในกรณีแขกมีชื่อซํ้ากัน โดยเฉพาะแขกตางชาติ 
2.2 ใครเปนคนฝากขอความ พนักงานสอบถามชื่อ สกุล จริงของผูฝากขอความ หาก

เปนการฝากขอความใหโทรกลับ พนักงานตองสอบถามหมายเลขโทรศัพทของผูฝากขอความ 
2.3 บันทึกขอมูล ทวนขอมูลท้ังหมดใหผูฝากรับฟงเพ่ือเปนการตรวจสอบความถูกตอง 
2.4 บันทึกวันท่ี เวลา และชื่อพนักงานผูรับฝากขอความใหครบถวน  

3. สงตอขอมูลใหแขกทันทีตามมาตรฐานของแตละโรงแรม ซ่ึงมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 
3.1 ใหพนักงานยกกระเปาหรือพนักงานใหบริการขอมูลขาวสารเปนผูนําใบฝาก

ขอความไปสงใหแขกทันทีหากเปนแขกท่ีพักกับโรงแรมพนักงานจะนําใบรับฝากขอความสอดเขาไปใต
ประตูหองพักแขก 

3.2 ใสไวในกลองรับฝากกุญแจหรือท่ีรับฝากกุญแจท่ีแผนกตอนรับ ในกรณีท่ีแขกฝาก
กุญแจไวกอนออกไปขางนอก 

การรับฝากขอความหรือขาวสารสําหรับแขกท่ีคาดวาจะเขาพักพนักงานควรนําขอความ
หรอืขาวสารนั้นแนบไวกับใบจองหรือเอกสารการลงทะเบียนเขาพักหรือทําชองเก็บไวเปนพิเศษพรอม
ทําใบเตือนแนบไวใหพนักงานสวนหนาทราบดวย  

การรับฝากขอความหรือขาวสารในกรณีท่ีแขกเช็คเอาทออกไปแลว พนักงานจะตรวจสอบท่ี
อยูแลวนําสงไปใหแขกเชนเดียวกับการสงจดหมายหรือพัสดุท่ีไดกลาวมาขางตน 

สวนกรณีการรับฝากขอความและขาวสารใหกับแขกท่ีไมไดพักอยูกับโรงแรม แตมาใช
บริการสวนอ่ืนๆ ของโรงแรม พนักงานจะรับฝากขอมูลแลวนําไปใหแขกในสวนท่ีแขกใชบริการอยูหาก
ไมพบใหนําไปเก็บไวท่ีแผนกสวนหนา เพ่ือรอใหแขกเขามาติดตอขอรับเอกสารหรือขอความตอไป 
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ภาพท่ี 4.2 ตัวอยาง ใบรับฝากขอความแบบท่ี 1 
ท่ีมา www.slideshare.net/getuseto/chapter-8-communication-methods-draft-2 
 

 

 
 

ภาพท่ี 4.3 ตัวอยาง ใบรับฝากขอความแบบท่ี 2 
ท่ีมา ratnaokta97.blogspot.com/2016/02/telephone-operator-front-office.html 
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การส่ือสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท 
 

โดยปกติการโทรศัพทเปนภาษาอังกฤษ มักจะไดใชในกรณีท่ีพนักงานจะพูดกับแขกท่ีเปน
ชาวตางชาติดังนั้นพนักงานควรมีความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมในการพูดโทรศัพทเปนภาษาอังกฤษซ่ึงการ
สื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพทมีมาตรฐานสากล ดังนี้ 

1. การรับโทรศัพทเม่ือดังไมเกิน 3 ครั้ง การทําความเขาใจและการสื่อสารภาษาอังกฤษ
อยางมีประสิทธิภาพทางโทรศัพทตองใชทักษะหลายอยาง เชน การฟง หลักไวยกรณ การออกเสียง 
การเนนเสียงและจังหวะ ตลอดถึงความเขาใจในวัฒนธรรมตางชาติ โดยท่ัวไป มารยาทในการรับ
โทรศัพท ไมควรปลอยใหเสียงเรียกดังนานเกินไป โดยปกติท่ียึดถือกันคือ 3 ครั้ง เนื่องจากการปลอย
ใหโทรศัพทดังนาน โดยไมมีผูรับอาจทําใหผูท่ีโทรเขามา ซ่ึงโดยมากก็คือแขก หรือลูกคาเกิดความไม
พอใจและอาจเกิดผลเสียตอโรงแรมได 

2. การทักทายใหเหมาะกับแตละชวงเวลาของวัน การทักทายมีสวนสําคัญในการสราง
มิตรภาพท่ีสุภาพและเปนการเริ่มตนการสนทนาท่ีดี เนื่องจากการทักทายในแตละชวงวันของ
ภาษาอังกฤษจะใชคําแตกตางกัน การเลือกใชคําทักทายใหเหมาะสมกับแตละชวงเวลาของวันจะชวย
สรางบรรยากาศท่ีดีในการเริ่มตนสนทนาและยังทําใหผูท่ีโทรเขามาทราบชวงเวลาของผูรับดวย 
โดยเฉพาะในกรณีท่ีผูโทรกับผูรับอยูกันคนละประเทศ การสื่อสารทางโทรศัพทมีความสําคัญกับการ
ใหบริการในโรงแรม ดังนั้นพนักงานในโรงแรมจึงควรมีทักษะท่ีดีในการฟงและพูดโตตอบภาษาอังกฤษ
ทางโทรศัพทใหไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวอยาง การทักทายตามชวงเวลาของวัน Good morning ใชทักทายตอนเชาถึงกอนเท่ียง, 
Good afternoon ใชทักทายหลังเท่ียงถึงชวงบาย, Good evening ใชทักทายชวยเย็นถึงคํ่า เปนตน 

3. ลําดับคําพูดการรับโทรศัพท โดยปกติการรับโทรศัพทของโรงแรมหากเปนสายเรียกจาก
ภายในการพูดจะเรียงลําดับคือ ทักทายบอกชวงเวลาของวัน บอกชื่อแผนก บอกชื่อคนรับสายและ
ถามวามีอะไรใหชวยเหลือ 

ตัวอยางเชน Good morning, reception, Gail speaking. How may I help you?      
แปลวา        สวัสดีตอนเชาคะ แผนกตอนรับ เกลพูดสาย มีอะไรใหรับใชคะ 
หรือ           Good afternoon, operator, Wendy speaking. Can I help? 

            แปลวา        สวัสดตีอนบายคะ โอเปอเรเตอร เวนดี้พูดสาย มีอะไรใหชวยคะ 
แตหากเปนการรับสายเรียกจากภายนอกผูรับสายจะตองกลาวคําทักทาย บอกชื่อโรงแรม 

บอกชื่อผูรับสาย ถามวามีอะไรใหชวยเหลือ ใหผูโทรทราบดวย  
ตัวอยางเชน  Good evening, Sunshine Hotel. How may I help you? 
แปลวา        สวัสดีตอนคํ่าคะ โรงแรมซันไชน มีอะไรใหรับใชคะ 
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หรือ           Good evening, Sunshine Hotel, Mali speaking, what can I do for 
you? 

แปลวา        สวัสดีตอนคํ่าคะ โรงแรมซันไชนมะลิพูดสาย ใหดิฉันชวยอะไรคะ 

4. พูดใหชัดเจนการออกเสียงพูดใหชัดเจนเปนสิ่ งสํา คัญท่ีจะทําใหการสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ จังหวะ การเนนเสียงและการออกเสียงเปนสวนประกอบสําคัญท่ีจะทําใหการพูด
ภาษาอังกฤษชัดเจนข้ึน เนื่องจากการพูดสื่อสารทางโทรศัพท ผูพูดจะมองไมเห็นภาษาทางรางกายท่ี
จะชวยใหเขาใจคําพูดมากข้ึน ดังนั้นในการสื่อสารทางโทรศัพทจึงจําเปนท่ีจะตองใชการสะกดคําเขา
ชวยเพ่ือปองกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนได 

หากขณะท่ีพูดโทรศัพทแขกตองการใหโอนสายให ซ่ึงอาจเปนการโอนไปหาแขกคนอ่ืนท่ีพัก
อยูในโรงแรม หรืออาจเปนการโอนสายไปใหพนักงานในแผนกอ่ืน พนักงานควรใชประโยค ตอไปนี้ 

Please hold on line just a minute sir/miss. I will connect you to that room.
แปลวา กรุณาถือสายรอสักครูคะ คุณผูชาย/คุณผูหญิง ดิฉัน/ผม จะตอสายคุณไปท่ีหองนั้น 

หรือ 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. จบการสนทนาเม่ือการสนทนาสิ้นสุดลงพนักงานควรกลาวขอบคุณแขกท่ีโทรศัพทเขามา
ใชบริการแลวสอบถามแขกวาตองการใหชวยเหลือในเรื่องอ่ืนใดอีกหรือไมเชน 

Thank you for calling. Is there anything else I can help you? แปลวา ขอบคุณท่ี
โทรมา มีอะไรใหชวยเพ่ิมเติมอีกไหมคะ 

Thank you very much for calling us. Is there anything else I can assist you 
with? แปลวา ขอบคุณมากท่ีโทรเขามาหาเรา มีอะไรใหดิฉัน/ผมชวยเหลือเพ่ิมเติมอีกไหมคะ/ครบั 

หากแขกไมตองการบริการใดๆ เพ่ิมเติม พนักงานสามารถจบการสนทนา ดวยการอวยพร
แขกและกลาวคําลา เชน Have a nice day, sir/miss. Goodbye. แปลวา ขอใหคุณผูชาย/คุณ
ผูหญิงมีวันท่ีดีคะ/ครับลากอนหรือ I hope you enjoy your day, sir/miss. Goodbye. แปลวา 
ผม/ดิฉัน หวังวาคุณผูชาย/คุณผูหญิงจะมีวันท่ีมีความสุขคะ/ครับลากอน ก็ไดเชนกัน 

นอกจากหนาท่ีในการใหบริการโทรศัพทในดานตางๆ แลวแผนกบริการโทรศัพทยังมีหนาท่ี
ในการประสานงานในดานตางเชน กรณีรับแจง ประสานงาน ประกาศในเรื่องของหายไดคืนอีกดวย 
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ของหายไดคืน(Lost and Found) 
 

ลอสแอนฟาวดหรือของหายไดคืน เปนบริการหนึ่งของโรงแรมท่ีโอเปอเรเตอรจะไดรับแจง
เม่ือมีแขกทําของหายหรือรับแจงเม่ือมีแขกหรือพนักงานพบของท่ีถูกลืมไวในท่ีตางๆ ในบริเวณ
โรงแรม โดยท่ัวไปโรงแรมจะใหแผนกของหายไดคืนอยูในความรับผิดชอบของแผนกแมบานโดยมี
แมบานในสํานักงานเปนผูรับผิดชอบและมีพนักงานบริการโทรศัพทหรือโอเปอเรเตอรเปนผูติดตอ 
ประสานงานและประกาศเพ่ือใหแผนกตางๆ ไดทราบขอมูล หนาท่ีหลักของการดูแลของหายไดคืน มี
ดังตอไปนี้ 

1. การบันทึกของท่ีถูกแจงวาหายไปโดยท่ัวไปเม่ือแขกหรือผูท่ีมาใชบริการในโรงแรมมา
แจงแกพนักงานวาลืมหรือทําสิ่งของหายไปภายในโรงแรม พนักงานมักจะพาแขกมาแจงท่ีแผนก
บริการโทรศัพทเพ่ือใหพนักงานประกาศ สอบถามไปยังแผนกตางๆ วามีผูใดพบเห็นหรือเก็บสิ่งของได
หรือไม ผูรับแจงจะตองสอบถามรายละเอียดสิ่งของชิ้นนั้นใหชัดเจนวา แขกทําหายหรือลืมไวท่ีใด 
ตอนไหน ลักษณะของสิ่งนั้นเปนอยางไร ตลอดจนตําหนิหรือลักษณะเดน มูลคา เปนตน หลังจากนั้น
ใหแขกแจงชื่อ สกุลและหมายเลขโทรศัพทไวเพ่ือติดตอกลับ พนักงานบันทึกขอมูลท้ังหมดไวในสมุด 
หรือแบบฟอรมตามมาตรฐานการทํางานของโรงแรม 

2. การบันทึกของท่ีถูกเก็บไดแตไมทราบเจาของการเก็บของไดในบริเวณโรงแรมอาจ
เปนได ท้ังแขกหรือพนักงาน แตไมวาจะเปนใครผู ท่ี เ ก็บของไดมักจะนําของชิ้นนั้นมาแจง ท่ี
โอเปอเรเตอรเพ่ือตามหาเจาของตอไป พนักงานผูรับแจงจะตอง บันทึกขอมูลของผูท่ีเก็บของนั้นได
อยางละเอียด วาเปนใคร หมายเลขติดตอคืออะไร ของท่ีพบคืออะไร พบจากท่ีใด ลักษณะเดนหรือ
ตําหนิคืออะไร บันทึกขอมูลท้ังหมดไวในสมุดหรือแบบฟอรมตามมาตรฐานการทํางานของโรงแรมแลว
นําของชิ้นนั้นไปติดหมายเลข หลังจากนั้นนําไปเปรียบเทียบกับรายละเอียดหรือของท่ีอยูในหองวาเคย
มีใครแจงหายของชิ้นนี้ไวหรือไม 

3. หากมีการแจงหายไว ใหแจงผูท่ีคาดวาจะเปนเจาของนั้นทราบทันที 
4. หากไมมีการแจงหายไว ใหพนักตองนําของชิ้นนั้นไปเก็บไวท่ีหองเก็บรักษาอยาง

ระมัดระวังไมใหเกิดความเสียหายหรือสูญหาย 
ในกรณีท่ีพนักงานทําความสะอาดหองพัก ไปพบวามีของถูกท้ิงอยูในหองพักหลังจากท่ี

แขกเช็คเอาทออกไปแลว ใหพนักงานใชวิจารณญาณเองวา ของชิ้นนั้นควรจะถูกนําไปท้ิงหรือนํามาสง
ไวท่ีของหายไดคืนหากพนักงานตัดสินใจเองไมได ใหนําของชิ้นนั้นมาท่ีสํานักงานแมบานเพ่ือให
ผูจัดการแผนกหรือหัวหนางานพิจารณาหรือตัดสินใจใหก็ไดแลวแตกรณี เนื่องจากมีหลายกรณีท่ี
พนักงานใชวิจารณญาณแลววาแขกนาจะตองการท้ิงแตกลับปรากฎวาแขกตามมาถามหาในภายหลัง 
ซ่ึงหากพนักงานท้ิงไปแลวก็จะทําใหแขกเกิดความไมพอใจได 

5. การเก็บรักษาของท่ีถูกเก็บไดเพ่ือรอการสงคืน โดยท่ัวไปหองเก็บรักษาของนี้มักอยูใน
สํานักงานแมบานหรือบริเวณท่ีไมมีคนพลุกพลานนักเพ่ือความปลอดภัย แตหากของชิ้นนั้นเปนของท่ีมี



104 

 

มูลคามาก มักถูกเก็บรักษาไวในหองผูจัดการแผนกแมบานหรือผูจัดการแผนกบัญชีหรือผูจัดการแผนก
ตอนรับสวนหนา แลวแตวาแผนกใดจะมีตูนิรภัยใหญพอท่ีจะเก็บของชิ้นนั้นไดในกรณีท่ีของท่ีเก็บได
ไมไดถูกเก็บรักษาไวท่ีหองของหายไดคืนพนักงานจะตองบันทึกรายละเอียดไวในสมุดหรือเอกสารดวย
วาของชิ้นนั้นถูกนําไปเก็บรักษาไวท่ีใดเพ่ือความสะดวกในการหาเม่ือมีเจาของมาขอรับคืนหรือเม่ือมี
การตรวจสอบในกรณีตางๆ ในภายหลัง  

หากของท่ีเก็บไดเปนอาหาร ผลไม ขนม ท่ีอาจเสียได พนักงานก็จะตองพิจารณาหาท่ีเก็บ
รักษาท่ีจะคงสภาพหรือรักษาของชิ้นนั้นไวใหนานท่ีสุด ซ่ึงอาจเปนตูเย็นหรือตูแชแข็งแตหากเปนของท่ี
เสียงายพนักงานก็อาจพิจารณาใหท้ิงไปเสียก็ไดแลวแตนโยบายของโรงแรมเปนหลัก 

ระยะเวลาในการเก็บรักษาของแตละชิ้นจะข้ึนอยูกับนโยบายของโรงแรมเปนหลัก บาง
แหงอาจใหเก็บไว 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ป แลวจึงจะมอบใหแกผูท่ีเก็บไดเปนรางวัล หรือบาง
โรงแรมอาจนําของไปขายในราคาถูกใหแกพนกังานในโรงแรมหรอือาจนาํไปบริจาคก็ได 

6. การคืนของท่ีถูกเก็บไดใหแกเจาของ ในกรณีท่ีมีผูมาอางสิทธิ์ขอรับคืนของ พนักงาน
จะตองพิสูจนใหไดกอนวาผูท่ีมาอางสิทธิ์นั้นเปนเจาของจริง อาจทําไดโดยการสอบถามรายละเอียด 
ตําหนิของชิ้นนั้นใหม่ันใจกอนหรืออาจใหบุคคลนั้นนําหลักฐานอางอิงท่ีนาเชื่อถือ เชน รูปถาย ใบซ้ือ
ขาย มายืนยันกอนรับของกลับไป 

หากยืนยันจนแนใจแลววาเปนเจาของจริงพนักงานจึงจะคืนของชิ้นนั้นใหได โดยขอ
เอกสารยืนยันตัวตนของบุคคลนั้น เชน บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบขับข่ีมาถายสําเนาไว
และขอหมายเลขโทรศัพทติดตอกลับและใหลงลายมือชื่อ วันท่ี และเวลาไวในสมุดบนทึกเพ่ือเปน
หลักฐานอางอิงหากเกิดขอพิพาทใดๆ ในอนาคต 

 

 
 

ภาพท่ี 4.4 ตัวอยางหองเก็บของ Lost and Found 
ท่ีมา  www.bart.gov/news/articles/2016/news20161014 
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ในกรณีท่ีเจาของสิ่งของชิ้นนั้นเปนคนตางชาติ และไดเดินทางออกนอกประเทศไปแลว ไม
สามารถเดินทางมารับของคืนไดดวยตัวเอง โรงแรมสามารถจัดการได 2 รูปแบบ คือ 

1. สงของคืนใหแขกทางไปรษณีย โดยจะตองมีการตกลงกันอยางชัดเจนกอนวา ฝายใดจะ
เปนผูชําระเงินคาสงและคาใชจายท้ังหมดท่ีอาจเกิดข้ึน 

2. ใหแขกหาตัวแทนมารับของคืนโดยตรงท่ีโรงแรม โดยตัวแทนนั้นจะตองมีเอกสารยืนยัน
ท้ังของแขกเองและผูท่ีมารับแทน พนักงานจะตองขอถายสําเนาเอกสารของท้ังสองคนไวเพ่ือเปน
หลักฐานอางอิงในอนาคต 

หากของท่ีพบในบริเวณโรงแรมมีลักษณะเปนของอันตราย อาวุธ ยาเสพติด หรือสิ่งผิด
กฎหมาย พนักงานโรงแรมจะตองแจงใหเจาท่ีตํารวจทราบทันทีโดยไมตองทําตามนโยบายของหายได
คืนของโรงแรม 

โดยท่ัวไปโรงแรมจะมีแบบฟอรมการบันทึกของหายไดคืนแตกตางกันแตรายละเอียดหลักท่ี
สําคัญมีรดังนี้ 

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 Releasedคือ เวลาท่ีคืนของใหเจาของ 
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ตารางท่ี 4.1 ตัวอยางแบบฟอรม Lost and Found 
 

 
 

ท่ีมา www.excel-template.com/5-lost-and-found-log-form-template-excel/ 
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สรุป 
 
 สวนใหบริการโทรศัพท เปนสวนงานหนึ่งท่ีสําคัญของแผนกบริการสวนหนา ข้ันตอนแรกของ
การใหบริการโทรศัพทแกแขกคือ การทักทายและการสอบถามจุดประสงคในการใชโทรศัพทของแขก
และพนักงาน เม่ือไดรับทราบวัตถุประสงคในการโทรศัพทเขามาแลว พนักงานจะตองตอบสนองตอ
การรองขอหรือคําสั่งของแขกอยางรวดเร็ว ซ่ึงอาจเปนการสอบถามขอมูลหรือโอนสายไปยังแผนก
ตางๆ การใหบริการโทรศัพทมีมาตรฐานท่ีสําคัญคือ การรับสายจากแขกแลวปฏิบัติตามท่ีแขกรองขอ
และการโทรศัพทออกภายนอกตามความตองการของแขก ซ่ึงแตละโรงแรมก็จะมีมาตรฐานในการ
ใหบริการแตกตางกัน แตสิ่งท่ีควรคํานึงถึงในการทํางานท่ีเหมือนกันคือการปฏิบัติตามข้ันตอนการ
ทํางานของโรงแรมเพ่ือทําใหแขกมีความพึงพอใจสูงสุดเพ่ือเปนการดึงดูดใหแขกกลับมาใชบริการของ
โรงแรมอีกครั้ง สวนบริการอ่ืนท่ีพนักงานในสวนบริการโทรศัพทจะมีโอกาสไดใหบริการแกแขก เชน 
การโทรปลุก การรับฝากขอมความ เปนตน ซ่ึงสิ่งหนึ่งท่ีมีความสําคัญในการใหบริการทางโทรศัพทแก
แขกของโรงแรม คือ การท่ีพนักงานจะตองสื่อสารภาษาอังกฤษกับแขกไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

สิ่งหนึ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมไดในการทํางานในแผนกบริการสวนหนาโดยเฉพาะสวนหนาบานคือ 
การรับแจงเม่ือแขกทําสิ่งของหายและการพบสิ่งของท่ีถูกลืมเอาไวในท่ีตางๆ ไมวาจะโดยแขกหรือ
พนักงานของโรงแรมก็ตาม ซ่ึงเรียกกันวา ของหายไดคืนหรือ Lost and Found ซ่ึงในการรับแจง
สิ่งของท่ีหายหรือสิ่งของท่ีพบ ผูรับแจงจะตองบันทึกรายละเอียดตามแบบฟอรมท่ีโรงแรมกําหนดให
ใหครบถวนและตองติดตามการหาของท่ีหายใหพบหรือการพยายามตามหาเจาของสิ่งของท่ีถูกพบ
จนกวาจะเจอโดยการประสานงานไปยังแผนกตางๆ ซ่ึงในทุกข้ันตอนนั้นพนักงานจะตองปฏิบัติตาม
ระเบียบของโรงแรมอยางเครงครัด 
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แบบฝกหัดทายบทท่ี 4 
 

1. ใหยกตัวอยางจุดประสงคการใชโทรศัพทของแขกมา 1 อยางพรอมอธิบายอยางละเอียด 
2. ใหยกตัวอยางจุดประสงคในการใชโทรศัพทของพนักงานโรงแรมมา 1 อยางพรอม

อธิบายอยางละเอียด 
3. ใหนักศึกษาจับคูเขียนบทสนทนาเปนภาษาไทยระหวางโอเปอเรเตอรกับแขกท่ีโทรศัพท

เขามาสอบถามขอมูลเก่ียวกับสปาของโรงแรม 
4. ใหนักศึกษาแสดงบทบาทสมมติตามบทสนทนาในขอ 5 หนาชั้นเรียนเปนคูๆ 
5. หากนักศึกษาเปนโอเปอเรเตอรของโรงแรมแลวมีเพ่ือนพนักงานขอรองใหตอโทรศัพท

ของโรงแรมออกไปภายนอกในเรื่องสวนตัว นักศึกษาจะทําอยางไรจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 
6. ใหนักศึกษาฝกพูดประโยคมาตรฐานในการรับโทรศัพทของโรงแรมท้ังแบบภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ 
7. จากแบบฟอรมการรับฝากขอความภาพท่ี 4.2 หนา 100 ใหเขียนแปลความหมายของ

ขอความตอไปนี้ 

7.1 Telephoned you  
7.2 Will call again 
7.3 Please call 
7.4 Wants to see you urgent 
7.5 Returned your call 
7.6 Message 

8. สิ่งสําคัญท่ีสุดท่ีตองปฏิบัติในการรับฝากขอความทางคืออะไร 
9. ของท่ีถูกเก็บไดภายในโรงแรมจะถูกนําไปเก็บไวท่ีแผนกใด ไดบางเพราะเหตุใด 
10. คําวา Log Number ในแบบฟอรมของหายไดคืน หมายถึงอะไร 
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บทท่ี 5 
สวนสํารองหองพัก 

 
 การรับสํารองหองพักเปนกระบวนการหนึ่งท่ีสําคัญมากของฝายหองพักและแผนกบริการ
สวนหนา เนื่องจากเปนข้ันตอนแรกท่ีแขกไดติดตอกับโรงแรม ในบทนี้จะไดกลาวถึงการทํางานของ
สวนสํารองหองพัก อธิบายข้ันตอนและวิธีการในการรับสํารองหองพักแขกโดยละเอียด แตในข้ันตนนี้
เราควรเริ่มจากการทําความเขาใจคําศัพทตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการสํารองหองพักแขกกอนเปน
เบื้องตน  

การสํารองหองพัก คือ การท่ีบุคคลไดจองหองพักเอาไวลวงหนา(Nick Hyland,  2013 : 8)  

การสํารองหองพัก เปนการจองหรือเปนการรองขอใหมีการจองหองไวใหในอนาคต ซ่ึงจะ
เก่ียวของกับการบันทึกขอมูลและการรองขอพิเศษตางๆ เพ่ือใหแขกพึงพอใจ(Evelyn Collins, Linda 

Wilson, 2013 : 7) 

การสํารองหองพัก คือ การตกลงรวมกันระหวางแขกและโรงแรม โดยแขกตองการหองพัก
โดยมีการระบุวันและชวงเวลาท่ีตองการใชใหโรงแรมทราบและโรงแรมไดตกลงท่ีจะเตรียมหองพักให
ตามความตองการของแขก(Gary K Vallen, Jerome J Vallen, 2014 : 52) 

โดยสรุป การสํารองหองพัก(Reservation) หมายถึง การท่ีบุคคลหรือกลุมบุคคลหรือตัวแทน
บุคคลหรือตัวแทนกลุมบุคคล ไดแจงความประสงคเก่ียวกับประเภทของหองพัก ไมวาจะเปนหองเดียว
หรือหลายหอง  แจงชวงเวลาท่ีตองการเขาพักใหกับโรงแรมไดรับทราบและโรงแรมไดเสนอประเภท
หองพัก ราคาคาหองพัก พรอมแจงรายระเอียดตางๆ ท่ีเก่ียวของ ตามวันและเวลาท่ีผูท่ีตองการสํารอง
หองพักแจงไว ท้ังสองฝายไดตกลงรวมกันท่ีจะสํารองหองพักนั้นๆ ไวตามรายละเอียดท่ีไดตกลงกันแม
บางครั้งรายละเอียดการสํารองหองพักอาจยังไมครบถวนสมบูรณก็ตาม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับมาตรฐานและ
นโยบายของแตละโรงแรมดวยวากําหนดขอมูลข้ันต่ําของการสาํรองหองพักไวเปนอยางไร  

โดยท่ัวไปหากเปนชวงเวลาท่ีโรงแรมไมเต็ม หรือเปนชวงที่แขกเขาพักนอย(Low Season) 

โรงแรมมักตองการเพียง ชื่อผูเขาพัก ชื่อผูติดตอ วัน เวลา จํานวนคืนท่ีจะเขาพักและหมายเลขติดตอ
กลับเทานั้น สวนผูท่ีตองการสํารองหองพักก็ตองการทราบเพียงวา ประเภทหองท่ีตองการวางหรือไม 
ราคาเทาใด แตหากเปนชวงเวลาท่ีโรงแรมมีอัตราการเขาพักคอนขางแนนแขกเขาพักมากหรือเปนชวง 
High Season โรงแรมมักตองการใหผูท่ีตองการสํารองหองพักจายเงินมัดจําเอาไวบางสวนเพ่ือเปน
หลักประกันวาจะเขาพักตามวัน เวลาดังกลาวจริง เพ่ือโรงแรมจะไมเสียโอกาสในการขายหองใหแกผูท่ี
ตองการสํารองหองพักคนอ่ืนในอนาคต  

การสํารองหองพักจะสมบูรณก็ตอเม่ือผูสํารองหองพักไดแจงความประสงคในการสํารอง
หองพักและโรงแรมไดตกลงยืนยันการสํารองหองพักนั้นดวยกันท้ังสองฝาย เนื่องจากการสํารอง
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หองพักเปนการทําสัญญาหรือขอตกลงรวมกันระหวางผูสํารองหองพักกับโรงแรม ดังนั้นหากฝายใด
ฝายหนึ่งตองการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสํารองหองพักท่ีไดทําเอาไวกอน ก็จะตองไดรับความ
ยินยอมจากท้ังสองฝายดวย หากไมไดเกิดจากความยินยอมจากฝายใดฝายหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง
หรือยกเลิกตามขอตกลง ฝายท่ีไดรับความเสียหายสามารถเรียกรองคาเสียหายจากอีกฝายหนึ่งได เชน 
เม่ือผูสํารองหองพักและโรงแรมไดตกลงทําการสํารองหองพักแลว โดยมีการมัดจําเงินคาหองพักไว
บางสวน ตอมาในภายหลังผูสํารองหองพักตองการยกเลิกการสํารองหองพักนั้น แตไมไดอยูใน
ระยะเวลาหรือเง่ือนไขตามท่ีไดตกลงกันไวกับโรงแรม โรงแรมก็จะไมคืนเงินมัดจําท่ีผูสํารองหองพัก
จายเอาไวเพ่ือเปนคาเสียหายและคาเสียโอกาสในการขายหองพักใหคนอ่ืน ซ่ึงกรณีนี้จะถือวาผูสํารอง
หองพักเปนผูผิดสัญญาและโรงแรมก็ยึดเงินไวเพ่ือเปนคาเสียหายนั้นเอง หรือในทางกลับหากหลังจาก
การสํารองหองพักแลว โรงแรมไมสามารถจัดหาหองประเภทท่ีไดตกลงกันไวใหไดหรือไมมีหองวางให
เม่ือผูสํารองหองพักมาถึง ผูสํารองหองพักสามารถเรียกรองคาเสียหายและความรับผิดชอบจาก
โรงแรมไดเชนกัน  

นอกจากคําศัพทขางตนแลวคําศัพทสําคัญอ่ืนๆ ท่ีใชในแผนกสํารองหองพัก มีดังนี้ 
การยืนยันการสํารองหองพัก(Confirmation) หมายถึง การท่ีผูสํารองหองพักและโรงแรม 

ท้ังสองฝายตกลงรวมกันในละเอียดท่ีตางฝายตางไดแจงเอาไว เพ่ือปองกันความเขาใจผิดและปญหาท่ี
อาจเกิดข้ึนเปนลายลักษณอักษร โรงแรมมักมีใบยืนยันการสํารองหองพัก(Confirmation Letter) 

พรอมหมายเลขการสํารองหองพักใหกับผูสํารองหองพักทุกครั้งหลังจากการสํารองหองพักเสร็จ
สมบูรณซ่ึงอาจสงใหทางอีเมลหรือแฟกซตามความสะดวกของผูสํารองหองพักเพ่ือใหผูสํารองหองพัก
ถือใบยืนยันนี้กลับเขามาเช็คอินไดโดยสะดวก 

การเปลี่ยนแปลงการสํารองหองพัก(Amendment) คือ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตางๆ 
เก่ียวกับการสํารองหองพักลวงหนา ไมวาการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดจากผูสํารองหองพักตองการ
เปลี่ยนแปลงแลวแจงใหโรงแรมทราบเพ่ือขอความยินยอมหรือเกิดจากทางโรงแรมเองเปนผูขอ
เปลี่ยนแปลง ซ่ึงในกรณีนี้โรงแรมก็จะตองแจงใหผูสํารองหองพักทราบและตองไดรับการยินยอมจากผู
สํารองหองพักกอนเชนกัน ตัวอยางการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนไดในการสํารองหองพัก เชน การ
เปลี่ยนแปลงวันท่ีจะเขาพัก วันท่ีจะคืนหองพัก จํานวนหอง ประเภทหอง ชื่อผูเขาพัก การชําระเงิน
เปนตน 

การยกเลิกการสํารองหองพัก(Cancellation) คือ การท่ีผูสํารองหองพักหรือตัวแทนตองการ
ขอยกเลิกการสํารองหองพักกอนการเขาพัก เพ่ือใหโรงแรมสามารถนําหองพักไปขายใหกับแขกคนอ่ืน
ไดทันเวลาและไมเสียโอกาส หากเปนการยกเลิกการสํารองหองพักลวงหนาอยางนอย 7 วัน โรงแรม
มักจะคืนเงินประกันใหเต็มจํานวนหากมีการมัดจําเอาไว ในขณะท่ีบางโรงแรมอาจกําหนดใหแจง
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ยกเลิกการสํารองหองพักไดลวงหนา 24 ชั่วโมงก็ไดหากไมมีเงินมัดจํา ท้ังนี้จะข้ึนอยูกับนโยบายของ
แตละโรงแรม 

การกําหนดเวลายกเลิกการสํารองหองพัก(Cancellation Time) หรือการปลอยหองพักท่ีถูก
จองเอาไวออกขายใหคนอ่ืน การกําหนดเวลายกเลิกการสํารองหองพัก มีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันและ
หลีกเลี่ยงการสูญเสียรายไดของโรงแรมเนื่องจากผูสํารองหองพักไมมาเขาพักตามท่ีไดสํารองหองไว 
หรือไมบอกยกเลิกตามกําหนดเวลาท่ีไดตกลงกันไว โรงแรมแตละแหงจะมีกําหนดเวลายกเลิกการ
สํารองหองพักแตกตางกันไปตามกลุม ประเภทของแขกท่ีใหบริการหรือตามนโยบายของโรงแรม โดย
ปกติจะกําหนดไว อยูท่ีชวง 18.00-20.00 น. ของแตละวัน ท้ังนี้เพ่ือปองกันการเสียประโยชนและ
โอกาสในการขายหองพักของโรงแรมใหแขกคนอ่ืน 

 
 

ประโยชนของการสํารองหองพัก 
 

การสํารองหองพักของของโรงแรมนั้นมีประโยชนท้ังสําหรับโรงแรมและตัวแขกเองเนื่องจาก
จะทําใหท้ังสองฝายสามารถวางแผนการทํากิจกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสมมากข้ึน ประโยชนของ
การสํารองหองพักท้ังสองฝายมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

 

ประโยชนสําหรบัโรงแรม 
1. ทําใหทราบสถานการณการสํารองหองพักอยางชัดเจนท้ังปจจุบันและอนาคต สําหรับ

ปจจุบันโรงแรมสามารถเตรียมการดานการใหบริการหากมีการสํารองหองเขามามากและตองพยายาม
ขายหองพักในแตละวันใหมากข้ึนหากมีการสํารองหองเขามานอย สวนอนาคตโรงแรมก็จะไดทราบวา
ตองหาลูกคาเพ่ิมในชวงเวลาใดบางท่ีมีการสํารองหองพักเขามานอยและในชวงท่ีมีการสํารองหองเขา
มามากจะมีวิธีการทําอยางไรใหโรงแรมในชวงนั้นเต็มจริง 100 เปอรเซ็นต 

2. ทําใหทราบลวงหนาวา เม่ือใดจะมีแขกพิเศษหรือบุคคลสําคัญเขาพักในโรงแรมเพ่ือจะได
เตรียมใหบริการในดานความปลอดภัยใหเขมงวดมากข้ึน 

3. ทําใหโรงแรมสามารถวางแผนการทํางานลวงหนาของพนักงานประจําวัน สัปดาห 
ประจําเดือนได เชน ชวงท่ีมีแขกจะเขาพักนอยผูจัดการแผนกก็จะสามารถอนุญาตใหพนักสามารถลา
หยุดพักผอนหรือลาหยุดประจําปได ในชวงท่ีมีแขกพักมากก็จะไมอนุญาตใหพนักงานลานั่นเอง 

4. ทําใหทราบแหลงของกลุมธุรกิจตางๆ ท่ีมาเปนลูกคา เพ่ือนําขอมูลมาวางแผนการตลาด 
การขาย และการประชาสัมพันธลวงหนาได 

5. สามารถนําขอมูลมาใชในการคาดการณยอดขายลวงหนาได เพ่ือนําขอมูลมาใชวางแผน
เก่ียวกับงบประมาณรายรับและรายจายของโรงแรมเพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณ 
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6. ใชวางแผนการทํางานในระยะยาวได เชน การปรับปรุง ซอมแซมหรือการทําความ
สะอาดหองพักประจําป ซ่ึงงานตางๆ เหลานี้จะตองใชเวลาในการทํามาก ทําใหตองเลือกเวลาท่ี
เหมาะสมเพ่ือใหกระทบกับการเขาพักของแขกใหนอยท่ีสุด 

7. ใชวางแผนการสั่งซ้ือ วัสดุอุปกรณ อาหารและเครื่องดื่มได เนื่องจากจํานวนแขกท่ีจะเขา
พักในแตละวันแตละชวงเวลานั้น โรงแรมจะตองวางแผนในการสั่งซ้ือวัตถุดิบมาเตรียมไวลวงหนาแต
ตองซ้ือในปริมาณท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเกิดความสูญเสียนอยท่ีสุดเนื่องจากวัตถุดิบบางอยางไมสามารถ
เก็บไวไดนานและบางอยางตองใชเวลาในการสั่งซ้ือคอนขางมาก 
 

ประโยชนสําหรับแขก 
1. แขกม่ันใจไดวาโรงแรมจะมีหองพักไวใหแนนอน ทําใหสะดวกในการวางแผนการ

เดินทางและมีเวลาไปจัดการในเรื่องอ่ืนๆ 

2. แขกจะทราบราคา ประเภทหองพัก การบริการของโรงแรมลวงหนากอนเขาพักจริงทํา
ใหสะดวกในการวางแผนทางดานคาใชจายและการเตรียมของในการเดินทางเนื่องจากของหลายอยาง
โรงแรมจะมีบริการในหองพักใหอยูแลว เชน ผาเช็ดตัว น้ําด่ืม กระดาษชําระ แชมพู สบู หมวกคลุม
อาบน้ํา เปนตน 

3. แขกสามารถแจงความตองการใหโรงแรมเตรียมของใชภายในหองพักไวใหลวงหนาโดย
ไมตองเสียเวลามารอตอนเขาพักจริง ของท่ีแขกมักใหโรงแรมเตรียมไวใหลวงหนาได เชน เตียงเสริม 
เตียงเด็ก ผาหม หมอน เตารีด เปนตน 

ตามท่ีไดกลาวไปแลวจะเห็นไดวาการสํารองหองพักลวงหนามีประโยชนหลายอยางท้ังกับ
ตัวแขกเองและโรงแรม แตแขกหลายคนก็เลือกท่ีจะไมสํารองหองพักกอนการเขาพักเนื่องจากแขกไม
ตองการท่ีจะชําระเงินมัดจําลวงหนาหรือชําระเงินคาหองพักเต็มจํานวนกอนการเขาพักซ่ึงเปนนโยบาย
ของโรงแรมสวนใหญ หากแขกท่ีไมไดสํารองหองพักไวลวงหนาก็จะตองทราบถึงความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดข้ึนในกรณีท่ีไปถึงโรงแรมท่ีตองการพักแลวแตโรงแรมไมมีหองพักวางใหหรือหองพักท่ีวางนั้นไมใช
หองพักประเภทท่ีแขกตองการหรือเปนหองพักท่ีมีราคาสูงซ่ึงหองพักท่ีเหลืออยูทายๆ ในการขาย
หองพักของโรงแรมก็มักจะเปนหองพักท่ีมีราคาสูง เชน หองพิเศษหรือหองชุด เปนตน  

 

แหลงท่ีมาของแขก 
 

แขกท่ีมาใชบริการโรงแรมนั้นมีท่ีมาหลากหลายสถานท่ีและหลากหลายกลุม โรงแรมมักจัด
ประเภทแหลงท่ีมาของแขกแตกตางกันไปตามสถานท่ีต้ังของโรงแรมและแหลงท่ีมาของแขกสวนใหญ
ท่ีมาใชบริการของแตละโรงแรมเอง ดังนั้นแหลงท่ีมาของแขกจึงอาจมีความเหมือนหรือตางกันได แต
ประเภทแหลงท่ีมาของแขกท่ีเปนท่ียอมรับและนิยมใชกันในอุตสาหกรรมโรงแรมมีดังตอไปนี้ 



113 

 

 

 

1. แขกท่ัวไปเปนแขกท่ีเดินทางมาพักคนเดียวหรือมากับบุคคลอ่ืนดวยเหตุผลสวนตัว แขก
กลุมนี้ มักมีกําหนดการพักแรมท่ีไมแนนอน 

2. นักธุรกิจจากบริษัทตางๆเปนลูกคาท่ีจะทราบวัน เวลาและมีกิจกรรมตางๆ ในการ
เดินทางท่ีแนนอนลูกคาในกลุมนี้อาจทําการสํารองหองพักผานระบบโรงแรมท่ีอยูในเครือเดียวกันหรือ
ทางอินเตอรเน็ตเปนสวนใหญ 

3. ลูกคาจากบริษัทตัวแทนทองเท่ียว ลูกคาประเภทนี้เปนลูกคาท่ีชําระเงินมาแลวจาก
บริษัทท่ีเปนตัวแทนทองเท่ียว โดยบริษัทตัวแทนทองเท่ียวอาจชําระเงินเต็มจํานวนใหแกโรงแรมกอน
หรือหลังจากท่ีแขกเขาพักจริงก็ได แลวแตสัญญาท่ีไดทําไวกับโรงแรมโรงแรมจะขอเอกสารท่ีแขก
ไดรับจากบริษัทตัวแทนทองเท่ียวหรือ Voucher จากลูกคา เพ่ือเปนหลักฐานวาแขกเขาพักจริงแลวใช
เปนเอกสารเรียกเก็บเงินจากบริษัททองเท่ียวนั้นๆ 

4. นักเดินทางเปนกลุม อาจเปนการเดินทางเพ่ือทํางาน ทําธุรกิจหรือเพ่ือพักผอน ลูกคาใน
กลุมนี้มักตองการสํารองหองพักแบบเบ็ดเสร็จครอบคลุมการใชบริการของโรงแรมในดานตางๆ ท้ัง
ดานหองพัก การประชุมสัมมนา การจัดงานเลี้ยงและรถรับสง 

5. ลูกคาเกาท่ีเคยมาพัก เปนลูกคาท่ีเคยมีประสบการณในการมาใชบริการของโรงแรมแลว 
และมักคาดหวังวาจะไดรับการบริการท่ีดีเหมือนเดิมหรือดีกวาเดิมจากโรงแรม ลูกคาประเภทนี้มักมี
การสํารองหองพักไวลวงหนากอนการเขาพักจริง 

 

หนาท่ีของแผนกสํารองหองพัก 
 

หนาท่ีของแผนกรับสํารองหองพักเปนหนาท่ีท่ีพนักงานทุกคนในแผนกจะตองปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและวิธีการทํางานของโรงแรมอยางเครงครัด ไมวาพนักงานจะอยูในตําแหนงผูจัดการหรือ
พนักงานรับสํารองหองพักก็ตาม ซ่ึงหนาท่ีโดยท่ัวไปของแผนกสํารองหองพัก มีดังตอไปนี้  

1. รับสํารองหองพักทุกประเภท รวมถึงการรับสํารองหองพักของโรงแรมในเครือท้ังในและ
ตางประเทศ 

2. การโตตอบอีเมล แฟกซหรือสื่ออ่ืนๆ ท่ีสงเขามาสํารองหองพักและเก็บเอกสารรวมถึง
หลักฐานท่ีใชประกอบการสํารองหองพักท้ังหมด 

3. เสนอขายหองพักประเภทตางๆ โดยเฉพาะหองพักท่ีมีราคาสูงกอนเสมอ 

4. ปอนขอมูล ปรับเปลี่ยนขอมูลท่ีเก่ียวกับการสํารองหองพัก ท้ังในคอมพิวเตอรและ
เอกสารใหเปนปจจุบัน 

5. ควบคุมขอมูลท่ีเก่ียวกับการขายหองพักและควบคุมการสํารองหองพักไมใหเกินจํานวน
หองพักท่ีไดกําหนดไว 



114 

 

6. ปฏิบัติตามขอตกลงท่ีฝายขายไดตกลงไวกับแขกในกรณีท่ีฝายขายเปนผูรับสํารอง
หองพักมาให 

7. ชวยเหลือ สนับสนุน การใหบริการตามท่ีแขกตองการ โดยเฉพาะการประสานงานกับ
พนักงานตอนรับในการตอนรับแขกท่ีเขา ออกในแตละวันและประสานงานกับฝายขายในการจัดทํา
รายชื่อแขกพิเศษ 

8. การยืนยันการสํารองหองพักกอนแขกเขาเช็คอินจะกระทํากอนแขกเขาเช็คอินลวงหนา
อยางนอย 1 วัน แผนกสํารองหองพักมีหนาท่ีตองติดตามแขกท่ีมีรายชื่อวาจะเขาเช็คอินในวันพรุงนี้
โดยการโทรศัพท เพ่ือเปนการเตือนแขกทางออมเนื่องจากแขกท่ีสํารองหองพักไวลวงหนานานอาจลืม
ไปวาไดสํารองหองพักเอาไวและเพ่ือเปนการยืนยันวาแขกยังตองการเขาพักอยูหรือไม ซ่ึงมีวิธีการ 
ดังนี้ 

1. พิมพรายงานรายชื่อแขกท่ีคาดวาจะเขาพักในวันพรุงนี้ท้ังหมด 

2. ตรวจสอบรายชื่อในรายงาน กับเอกสารการสํารองหองพักท่ีเก็บไวในแฟมวาตรงกัน
หรือไม หากไมตองคนหาใบสํารองหองท่ีเปนเอกสารใหเจอแลวนํามาเปรียบเทียบกัน 

3. โทรศัพทหาแขกตามหมายเลขท่ีแขกใหไวเปนรายบุคคล เพ่ือยืนยันการเขาพักใน
วันรุงข้ึน พรอมยืนยันเวลาการเขาเช็คอินหากเปนไปได 

4. บันทึก แกไขหรือยกเลิกการจองตามท่ีแขกตองการ ตามข้ันตอนของโรงแรม 

5. ทําสัญลักษณในรายงานชื่อแขกและในใบสํารองหองพักวาใบใดติดตามแขกไดแลวผล
เปนเชนไร ใบใดติดตามไดหรือไมไดอยางไร 

6. หลังตรวจสอบการสํารองหองพักหมดทุกรายชื่อแลว ใหนําเอกสารการสํารองหองพัก
ท้ังหมดใสแฟมสงใหแผนกตอนรับ เพ่ือไปเตรียมเอกสารการลงทะเบียนเขาพักและทํากุญแจใหแขก
ตอไป 

7. เก็บรายงานรายชื่อแขกนั้นไวแลวพยายามติดตอแขกในรายท่ียังติดตอเพ่ือยืนยันการเขา
พักในวันพรุงนี้ไมไดตอไป 

 

ชองทางการสํารองหองพัก 
 

ชองทางในการสํารองหองพักมีไดหลายชองทางโรงแรมสวนใหญจะพยายามจัดใหมีชองทาง
หลากหลายเพ่ือความสะดวกของแขกสวนวิธีการท่ีแขกจะเลือกนั้นจะข้ึนอยูกับวาวิธีการใดหรือ
ชองทางใดท่ีแขกเห็นวาสะดวกและเหมาะสมท่ีสุดสําหรับตัวแขกเองแขกก็มักจะเลือกใชวิธีการนั้น ซ่ึง
ชองทางในการสํารองหองพักท่ีโรงแรมมักจัดใหมีไวเพ่ือบริการแขกนั้น มีดังตอไปนี้ 

1. โทรศัพท เปนชองทางท่ีแขกชาวไทยมักใชในการสํารองหองพักมากท่ีสุด เนื่องจาก
สะดวกรวดเร็วท่ีสุดและแขกสามารถไดคําตอบไดทันทีวามีหองพักท่ีตองการวางหรือไม ราคาเทานั้น 
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และหากแขกตองการสอบถามขอมูลอ่ืนก็จะไดรับคําตอบไดในทันที สวนแขกชาวตางชาติท่ีอยู
ตางประเทศไมนิยมใชชองทางนี้เนื่องจากจะมีคาใชจายสูงกวาแบบอ่ืนและแขกตางชาติท่ีไมสามารถ
พูดภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษไดก็ไมมีความม่ันใจท่ีจะพูดกับพนักงานรับสํารองหองพักนั่นเอง  

2. จดหมายอิเล็กทรอนิกสหรืออีเมลเปนชองทางการสํารองหองพักท่ีชาวตางชาติใชมาก 
เนื่องจากประหยัดคาใชจายและสามารถระบุรายละเอียดไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะแขกท่ีสามารถใช
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในการอานและเขียนไดดีกวาการพูดและการฟง 

3. แฟกซปจจุบันจะมีเฉพาะบริษัททัวรหรือบริษัทพันธมิตรท่ีไมมีระบบคอมพิวเตอรใช
เทานั้นท่ีจะยังใชวิธีการสํารองหองพักแบบนี้อยู แขกท่ัวไปไมนิยมใชวิธีการนี้ในการสํารองหองพัก
เนื่องจากไมสะดวกและตองใชเวลาในการตอบโตนานกวาจะทราบขอมูลตามท่ีตองการได 

4. ติดตอดวยตัวเองในกรณีท่ีแขกตองการความม่ันใจวาจะไดหองพักตามท่ีตองการ แขกท่ี
เขามาติดตอดวยตัวเอง มักจะสํารองหองพักไวใหคนอ่ืนท่ีเปนคนสําคัญและมักชําระคาหองไวใหเต็ม
จํานวนโดยพนักงานไมตองเก็บจากแขกท่ีเขาพัก 

5. การสํารองหองพักผานเว็บไซต การสํารองหองพักแบบนี้สามารถแบงยอยออกไดเปน
สองแบบ คือ การสํารองหองพักผานเว็บไซตโดยตรงกับโรงแรมท่ีตองการเขาพักและการสํารองผาน
เว็บไซตสําหรับใหบริการสํารองหองพักท่ัวโลกซ่ึงในปจจุบันมีหลายเว็บไซตท่ีใหบริการ เชน Agoda, 

Booking.com, Trivago และ Expidia.com เปนตน  
 
ประเภทการสํารองหองพัก 
 

วิธีการสํารองหองพักสวนใหญท่ีโรงแรมนิยมปฏิบัติแบงออกไดเปนสองประเภท คือ การ
สํารองหองพักแบบประกันการเขาพักและการสํารองหองพักแบบไมประกันการเขาพัก ซ่ึงท้ังสองแบบ
จะมีรายเอียดแตกตางกันดังตอไปนี้ 

1. การสํารองหองพักแบบประกันการเขาพัก เปนการสํารองหองพักท่ีโรงแรมเรียกรองท่ีจะ
ใหแขกมัดจําเพ่ือใหม่ันใจวาแขกจะเขาพักจริง ซ่ีงวิธีการมัดนํานั้นสามารถทําไดหลายแบบ คือ 

1.1 การชําระคาหองพักลวงหนาเต็มจํานวนดวยเงินสด บัตรเครดิตหรือการโอนเงิน 

1.2 การบันทึกหมายเลขบัตรเครดิตและวันหมดอายุของบัตรไวเปนประกัน โดยยัง
ไมไดมีการตัดเงินออกจากบัตรเครดิตของแขก 

1.3 การมัดจําลวงหนาบางสวนอยางนอยหนึ่งคืน/หนึ่งหองดวยเงินสด บัตรเครดิตหรือ
การโอนเงิน 

2. การสํารองหองพักแบบไมประกันการเขาพักเปนการยืนยันการเขาพักโดยวาจาไมมีการ
มัดจําการเขาพักใด ซ่ึงหากไมมีการประกันการเขาพักไวสวนใหญโรงแรมจะเก็บหองพักไวใหแขก
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จนถึงเวลา 18.00 น. หรือจนถึงเวลาท่ีแตละโรงแรมไดกําหนดเอาไววาหากแขกท่ีไมไดมัดจําคาหองพัก
ไวไมเขาพักภายในเวลานั้นๆ หรือท่ีเรียกกันวา Cut Off time แลวโรงแรมจะนําหองพักดังกลาวขาย
ใหแขกรายอ่ืนท่ีเขามาติดตอกอนนั่นเอง 

ในชวง High Season โรงแรมขนาดใหญหรือโรงแรมท่ีมีอัตราการเขาพักเต็มหรือเก็บเต็ม
ตลอดท้ังปมักจะกําหนดใหแขกท่ีตองการสํารองหองพักจะตองชําระเงินมัดจํากอนการเขาพักกอนไม
ทางใดก็ทางหนึ่ง แตหากแขกยังยืนยันท่ีจะสํารองหองพักโดยไมมีการมัดจํา โรงแรมจะรับสํารอง
หองพักเอาไวกอนแตจะแจงเวลาใหแขกทราบวาแขกจะตองเขาพักกอนเวลา Cut off time ของ
โรงแรมหรือโรงแรมจะยกเลิกการสํารองหองพักนั้นๆ ของแขกแลวนําหองพักนั้นไปขายใหแขกคนอ่ืน
ทันที 

 

ระบบการสํารองหองพัก 
ระบบการสํารองหองพักจะแตกตางกันไปในแตละโรงแรมข้ึนอยูกับขนาดของโรงแรม 

ประเภทของโรงแรม กลุมลูกคาของโรงแรม ระบบและนโยบายการบริหารงานของโรงแรม  ซ่ึงระบบ
การสํารองหองพักในปจจุบันสามารถแบงออกไดเปน 2 แบบ คือ 

1. ระบบการสํารองหองพักแบบด้ังเดิม เปนระบบการสํารองหองพักท่ีดําเนินการดวย
เอกสารและแบบฟอรมโดยไมมีการใชคอมพิวเตอร เรียกวา Manual System การทํางานจะเนนไปใน
การใชกระดาษและเปนการใชโทรศัพทหรือวิทยุภายในในการติดตอประสานงาน ปจจุบันมักใชในโรงแรมท่ี
มีขนาดเล็กมีจํานวนหองพักไมมากหรือโรงแรมท่ีเปนเอกเทศไมไดอยูในเครือขายใดๆ 

2. ระบบการสํารองหองพักแบบใชคอมพิวเตอร เปนระบบการสํารองหองพักสมัยใหมท่ี
นิยมใชโดยท่ัวไปโดยเฉพาะโรงแรมท่ีมีขนาดใหญท่ีมีจํานวนหองพักมากหรือโรงแรมท่ีมีเครือขาย
หลายแหง โดยแบบฟอรมการสํารองหองพัก การเช็คอิน การเช็คเอาทจะปรากฏใหเห็นท่ีหนาจอ
คอมพิวเตอร พนักงานรับสํารองหองพัก พนักงานตอนรับและพนักงานท่ีเก่ียวของสามารถปอนและ
แกไขขอมูลไดตลอดเวลาท่ีหนาจอและพนักงานทุกคนทุกแผนกท่ีเก่ียวของจะสามารถเรียกดูขอมูล
ท้ังหมดไดในเวลาเดียวกัน ทําใหการทํางานสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 

 

การสอบถามขอมูลการสํารองหองพัก 

วิธีการรับสํารองหองพักของโรงแรมจะมีข้ันตอนเหมือนกันไมวาโรงแรมนั้นจะใชวิธีการรับ
สํารองหองพักแบบด้ังเดิมหรือผานทางระบบคอมพิเตอรซ่ึงก็คือการสอบถามขอมูลจากแขกใหไดมาก
ท่ีสุดแลวบันทึกลงในกระดาษหรือคอมพิวเตอร ซ่ึงขอมูลท่ีพนักงานตองสอบถามจากแขกจะมีลําดับ
ดังตอไปนี้ 

1. สอบถามวัน วันท่ี เดือน ปท่ีแขกตองการสาํรองหองพัก 
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2. สอบถามชื่อของแขกท่ีจะเขาพัก จํานวนแขกท่ีจะเขาพัก จํานวนแขกท่ีเปนเด็ก จํานวน
แขกท่ีเปนผูใหญ  ชื่อของบุคคลท่ีสํารองหองพักรวมถึงหมายเลขโทรศัพท  

3. สอบถามเวลาท่ีแขกจะเขามาเช็คอินหรือเวลาท่ีแขกตองการใหรถของโรงแรมไปรับท่ี
สนามบิน สถานีรถไฟ หรือสถานีรถบัสแลวแตกรณี 

4. สอบถามความตองการพิเศษอ่ืนท่ีแขกตองการ เชน วิวของหอง เตียงเสริมหรือเตียงเด็ก  
ในระหวางการสอบถามขอมูลจากแขกพนักงานอาจตองตอบคําถามท่ีแขกอาจถามกลับมา

ดวยสวนใหญจะเปนหัวขอเก่ียวกับบริการหรือเรื่องตางๆ ท่ีเก่ียวของกับโรงแรม ดังนั้นพนักงานจึงตอง
เตรียมขอมูลดานตางๆ ของโรงแรมใหพรอมอยูเสมอ 

 

ข้ันตอนการสํารองหองพัก 
 

ข้ันตอนการสํารองหองพักเปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญเนื่องจากเปนข้ันตอนการรับทราบ
ความตองการจากแขกแลวพนักงานจะตองหาหองพักใหตรงตามความตองการของแขกใหมากท่ีสุด
แลวบันทึกขอมูลท้ังหมดเพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือใหสวนและแผนกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของนําไปดําเนินงาน
ตอได หากการสํารองหองพักไมสําเร็จหรือไมสามารถทําใหแขกพึงพอใจท่ีจะสํารองหองพักไดโรงแรม
ก็จะสูญเสียรายไดไปหรือหากข้ันตอนการสํารองหองพักสําเร็จลุลวงไปดวยดีแตขอมูลท่ีพนักงาน
บันทึกลงในระบบผิดพลาดก็จะเกิดปญหาข้ึนในภายหลังได ดังนั้นพนักงานจึงควรปฏิบัติตามข้ันตอน
ในการสํารองหองพักของโรงแรมอยางเครงครัด โดยท่ัวไปการสํารองหองพักมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. การรับแจงความประสงคจากแขกในการสํารองหองพักนั้น วันท่ี เดือน ป เวลาท่ีแขกจะ
เขาพัก ชนิดของหอง จํานวนแขกและความตองการพิเศษเปนสิ่งสําคัญมาก ดังนั้นพนักงานจะตองฟง
ใหชัดเจนและทวนขอมูลกับแขกทุกครั้ง 

2. การหาหองวางและเช็คสถานะหองพักตามท่ีแขกตองการวาวางหรือไมกอนท่ีจะตอบรับ
หรือปฏิเสธแขก 

3. การตอบรับหรือปฏิเสธ 

3.1 หากมีหองพักวางในวันท่ีแขกตองการใหแจงแขกแลวทําการรับสํารองหองพัก 

3.2 หากไมมีหองพักแบบท่ีแขกตองการวางในวันท่ีแขกแจง ใหแจงแขกแลวเสนอให
เปลี่ยนวันท่ีเขาพักหรือเปลี่ยนชนิดของหองใหม หากแขกตกลงเปลี่ยนใหพนักงานทําการรับสํารอง
หองพักในขอ 4 ตอไป หากแขกไมตองการ ใหกลาวขอบคุณแขกเชิญชวนใหกลับมาใชบริการใหมใน
โอกาสตอไป 

4. จดขอมูลท่ีถูกตองของแขกลงในใบรับสํารองหองพักโดยสอบถามขอมูลท่ีครอบคลุมและ
ถูกตองของ พนักงานจะตองมีทักษะในการถาม โดยเฉพาะขอมูลสําคัญท่ีจะตองถูกตองรอยเปอรเซ็นต 
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เชน ชื่อ ท่ีอยูและหมายเลขโทรศัพท ดังนั้นขอมูลสําคัญเหลานี้อาจจําเปนท่ีจะตองใหแขกสะกดให
เปนแตละตัวอักษร เพ่ือปองกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน 

5. บันทึกขอมูลลงในเอกสารหรือระบบเนื่องจากขอมูลท่ีไดจากแขกมีความสําคัญตอการ
ทํางานของแผนกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน จํานวนแขกท่ีจะเขาพักในแตละวันจะไปเก่ียวของกับการ
จัดซ้ือวัตถุดิบในการปรุงอาหารของแผนกจัดซ้ือเก่ียวของกับการจัดเตรียมอาหารเชาใหแขกของแผนก
อาหารและเครื่องดื่ม 

6. ในขณะรับสํารองหองพักนั้นพนักงานอาจเสนอขายสินคาหรือบริการอยางอ่ืนของ
โรงแรมเพ่ือเปนการเพ่ิมรายไดใหกับโรงแรมซ่ึงเปนสิ่งท่ีแขกอาจสนเชน บริการรถรับสงสนามบิน จอง
โตะอาหารม้ือคํ่าหรือเสนอขายชนิดของหองท่ีมีราคาสูงกวา(Up selling) ก็ไดหากมีโอกาส 

7. การยืนยันการสํารองหองพักใหแขก พนักงานควรทวนขอมูลทุกครั้ง ทุกรายละเอียดให
แขกฟงเพ่ือเปนการยืนยันความเขาใจท่ีตรงกันระหวางพนักงานกับแขกเพ่ือปองกันความผิดพลาดท่ี
อาจเกิดข้ึน โดยเฉพาะการสํารองหองพักผานทางโทรศัพทท่ีมักเกิดความผิดพลาดจากการฟงไดงาย 
หลังจากนั้นสอบถามถึงชองทางการสงเอกสารยืนยันการสํารองหองพักใหแขก 

8. กลาวขอบคุณและอําลาแขก การกลาวขอบคุณนั้นพนักงานควรเอยชื่อแขกและกลาวลา
อยางสุภาพเม่ือสิ้นสุดการสนทนา  

9. จัดทําเอกสารยืนยันการสํารองหองพักแลวสงใหแขกอยางชาไมเกิน 24 ชั่วโมงจาก
เวลาท่ีรับสํารองหองพักจากแขก บันทึกขอมูลในระบบ สงเอกสารการยืนยันการสํารองหองพักใหแขก 

10. ทํารายงานท่ีเก่ียวของ จัดหมวดหมูและเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือสงตอใหแผนกตอนรับ 
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ภาพท่ี 5.1 ข้ันตอนการสํารองหองพัก 

ท่ีมา ปริชญา อุดมผล (2560) 
 

 

 

สงตอขอมลูใหสวนหนา 

เก็บรวบรวมขอมูล,ทาํรายงาน 

 

ยืนยันการสํารองหองพัก 

ลงบันทึกขอมลู 

ตอบรับหรือปฏิเสธ 

หาหองวางใหแขก 

รับแจงความประสงค 

มีหองวาง 

 

ไมมีหอง
วาง 

 

เสนอหองใหม ตกลง 

ไมตกลง 
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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 

ท่ีมา ปริชญา อุดมผล (2560) 

No. 123…. 
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ตัวอยางใบสํารองหองพักแบบภาษาไทย 

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 :    หมายเลขบัตรเครดติ :    

วันท่ีรับจอง :     ยืนยันการจอง:yes/no :    

 

ภาพท่ี 5.3 ตัวอยางใบสํารองหองพักแบบภาษาไทย 

ท่ีมา ปริชญา อุดมผล (2560) 

No. 123…. 
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วิธีเขียนใบรับสํารองหองพัก 
 

เนือ่งจากแตละโรงแรมมีประเภทของแขก และมาตรฐานในการรับสํารองหองพักตางกัน
ทําใหบางโรงแรมเลือกท่ีจะใชใบรับสํารองหองพักเปนภาษาไทย ในขณะท่ีโรงแรมขนาดใหญนิยม
ใชใบรับสํารองหองพักเปนภาษาอังกฤษ แตไมวาจะเปนการรับสํารองหองพักแบบใด ขอมูลในใบ
รับสํารองหองพักจะมีขอมูลท่ีพนักงานจะตองสอบถามจากแขก ดังตอไปนี้ 

1. Guest Name/ชื่อแขก ในการเขียนใบสํารองหองพัก พนักงานจะตองเขียนชื่อแขกท่ี
จะเขาพักใหครบทุกคนรวมถึงเขียนคํานําหนาชื่อแขกดวยเสมอซ่ึงวิธีการเขียน คือ หากเปนแขกคน
ไทยใหใชคําวา คุณ หากเปนแขกตางชาติตองใส Mr.(นาย) หรือ Mrs.(นาง) หรือ Miss(นางสาว)
เสมอ 

2. Phone no./หมายเลขโทรศัพท คือ หมายเลขโทรศัพทของแขกท่ีโทรเขามาสํารอง
หองพักไมวาจะพักเองหรือจองใหคนอ่ืน หากเปนการจองใหคนอ่ืนพนักงานควรขอหมายเลข
โทรศัพทของท้ังแขกท่ีโทรเขามาและท้ังแขกท่ีจะเขาพัก ในกรณีท่ีแขกเดินเขามาสํารองหองพักไม
วาจะพักเองหรือสํารองท่ีพักใหคนอ่ืนพนักงานก็ตองขอหมายเลขโทรศัพทของท้ังสองฝายดวย
เชนกันเพ่ือความสะดวกในการติดตอท้ังแขกผูสํารองหองและท้ังแขกท่ีจะเขาพัก 

3. Arrival date/วันเขาพัก คือ วันท่ีแขกเดินทางมาถึงโรงแรมและลงทะเบียนเขาท่ีพัก
ซ่ึงวิธีการเขียนพนักงานอาจเขียนเปนตัวท้ังหมด เชน 21/04/2017 หรือ อาจเขียนแบบตัวเลขผสม
ตัวอักษรก็ได เชน 21 เม.ย. 2017 พนักงานท่ียังไมมีความชํานาญอาจตองเริ่มตนเขียนโดยใชแบบ
ตัวเลขผสมตัวอักษรกอนเพ่ือหลีกเลี่ยงความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนไดจากการจําเดือนและตัวเลข
ของเดือนผิด 

4. Departure date/วันออกจากท่ีพัก คือ วันท่ีแขกคืนหองพักใหโรงแรมและออกจาก
โรงแรมซ่ึงวิธีการเขียนก็สามารถเลือกเขียนไดแบบวันท่ีเขาพัก แตท้ังนี้วิธีการเขียนวัน เดือน ป 
ของวันเขาพักและวันออกจากท่ีพักควรมีวิธีการเขียนใหเปนแบบเดียวกัน คือ หากเลือกท่ีจะเขียน
แบบตัวเลขก็ใหเขียนแบบตัวเลขท้ังสองชอง แตหากเลือกท่ีจะเขียนแบบตัวเลขผสมตัวอักษรก็ควร
เขียนใหเปนแบบเดียวกัน 

5. Room type/ชนิดของหองหรือประเภทของหอง ชนิดหองของแตละโรงแรมจะ
แตกตางกันไป หากเปนโรงแรมขนาดเล็กชนิดของหองอาจมีเพียงเตียงเด่ียวเตียงคูหรือสองเตียง
แยกเทานั้นเนื่องจากชนิดของหองและการตกแตงหองจะไมแตกตางกัน แตหากเปนโรงแรมขนาด
ใหญนอกจากแขกจะตองเลือกหองเตียงเด่ียวเตียงคูหรือสองเตียงแยกแลว ยังตองเลือกประเภท
ของหองดวย ซ่ึงประเภทของหองท่ีเปนท่ีนิยม คือ หองมาตรฐานหองปกติหองพิเศษและหองชุด
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พนักงานจะตองสอบถามความตองการของแขกใหชัดเจนและเขียนลงในใบสํารองหองพักให
ครบถวน 

6. No. of nights/จํานวนคืน คือ จํานวนคืนท่ีแขกตองการพัก 

7. No. of room/จํานวนหอง คือ จํานวนหองพักท่ีแขกตองการพัก 

8. No. of persons/จํานวนผูเขาพัก คือ จํานวนแขกท่ีจะพักในหองพักแตละหอง 
พนักงานควรสอบถามใหชัดเจนวาแขกจะเขาพักก่ีทาน เปนผูใหญหรือเด็ก จํานวนเทาใด เพ่ือสง
ขอมูลตอใหแผนกอาหารและเครื่องด่ืมในการเตรียมอาหารเชาใหแขกไดอยางพอดีเพ่ือปองกัน
ปญหาอาหารเชาบริการแขกไมพอหรือเหลือมากเกินไป 

9. Rate Quoted/ราคา หองสวนใหญราคาคาหองท่ีระบุในชองนี้จะเปนราคาคาหองตอ
คืนตอหอง แตพนักงานอาจเขียนท้ังราคาคาหองแบบตอหองตอคืนและเขียนราคารวมท้ังหมดไวได
ดวยในกรณีท่ีแขกสํารองหองไวหลายหองหรือหลายคืนหรือท้ังแบบหลายคืนและหลายหอง 

10. Contract name/ชื่อคนติดตอ คือ ชื่อของแขกท่ีโทรเขามาสํารองหองพักไมวาจะ
เขาพักเองหรือสํารองใหผูอ่ืน หรือ ชื่อของแขกท่ีเดินเขามาสํารองหองพักท้ังใหตัวเองหรือใหคนอ่ืน
ก็ไดหากเปนการสํารองหองแบบแขกเขาพักเอง ชื่อคนติดตอและชื่อแขกท่ีจะเขาพักจะเปนชื่อ
เดียวกัน แตหากเปนการสํารองหองพักใหคนอ่ืนไมวาจะเปนการโทรเขามาหรือเดินเขามา 
พนักงานจะตองใสชื่อผูติดตอนั้นๆ เอาไวท่ีชื่อคนติดตอ สวนชื่อแขกท่ีจะเขาพักใหเอาไปใสไวท่ีชื่อ
แขกท่ีจะเขาพัก 

11. ETA(Expected Time of Arrival)/เวลาท่ีจะมาถึง หากแขกทราบเวลาท่ีจะเขามาถึง
โรงแรมพนักงานควรสอบถามขอมูลนี้ไวดวยไมวาจะเปนเวลาท่ีแนนอนหรือเวลาโดยประมาณก็
ตามเนื่องจาก  

11.1 โรงแรมจะไดเตรียมจัดหองท่ีเปนไปไดและเหมาะสมไวใหแขก 

11.2 เม่ือสงตอขอมูลใหแผนกตอนรับ แผนกตอนรับจะไดจัดเตรียมพนักงานเขา
ทํางานใหสอดคลองกับปริมาณแขกท่ีจะเขาเช็คอินในแตละชวงเวลาหรือแตละรอบงาน 

11.3 เปนการเปดโอกาสใหพนกังานบอกแขกทางออมวา เวลาเช็คอินของโรงแรม
คือก่ีโมง ซ่ึงโดยปกติจะอยูท่ีหลัง 14.00 น. เปนตนไป 

การสอบถามเวลาท่ีแขกจะเขามาเช็คอินมีความสําคัญมาก เนื่องจากแขกบางคนไม
เขาใจวาเม่ือสํารองหองพักไวแลวทําไมจึงจะเขามาเช็คอินตอนเชาหรือกอนเวลาท่ีโรงแรมกําหนด
เอาไวกอนซ่ึงสวนใหญจะเปนเวลา 14.00 น. ไมได นี่จะเปนโอกาสท่ีพนักงานจะไดชี้แจงแกแขก
กอนการเขาพักจริงเพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการโตเถียงท่ีอาจเกิดข้ึนได หากพนักงานไมไดชี้แจงในกรณี
นี้กอนแขกอาจเขาใจวาสามารถเขามาเช็คอินไดต้ังแตตอนเชาหรือตอนใดก็ได แขกก็จะเขามา
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เช็คอินต้ังแตตอนเชานั่นจะทําใหแขกกับพนักงานตอนรับมีปญหาทันที เนื่องจากแขกตองการ
หองพัก ณ ตอนนั้นกอนท่ีหองจะพรอมขายแตพนักงานตอนรับไมสามารถใหหองพักแกแขกได  

12. Method of payment/วิธีชําระเงิน วิธีการชําระเงินในข้ันตอนการสํารองหองพักมี
หลายวิธี เชน การตัดผานบัตรเครดิต โอนเงินผานบัญชีหรือเปนการนําเงินสดเขามาชําระโดยตรงท่ี
โรงแรมหลังจากสํารองหองพักเสร็จแลวก็ได หากมีโอกาสถามและแขกยินดีท่ีจะตอบพนักงานควร
สอบถามวิธีในการชําระเงินไวดวย หากแขกแจงวาตองการชําระเงินดวยบัตรเครดิต พนักงาน
จะตองสอบถามหมายเลขบัตรเครดิตและวันหมดอายุของแขกไวดวยเพ่ือตัดยอดเงินกอนแขกจะ
เขามาพักจริง อนึ่งบางโรงแรมอาจมีการรองขอใหแขกชําระเงินคาหองพักในขณะท่ีกําลังสํารอง
หองพักแบบเต็มจํานวนหรือชําระไวบางสวนหากแขกยินยอม แตหากแขกยืนยันท่ีจะชําระดวยเงิน
สดตอนเขามาเช็คอินเทานั้น พนักงานก็จะตองระบุใหชัดเจนถึงวิธีการชําระเงินวาคืออะไรและ
อยางไรเพ่ือใหพนักงานตอนรับเรียกชําระเงินตอนแขกเขาเช็คอินตอไป 

13. Home address/ท่ีอยูปจจุบัน หากการสํารองหองพักนั้นเปนกรณีท่ีแขกเดินเขามา
สํารองหองพักเองหรือสงตัวแทนเขามาสํารองหองพักให พนักงานผูรับสํารองหองพักจะตองขอ
สําเนาบัตรประชาชนของแขกไวเสมอเพ่ือเปนหลกัประกันวาแขกจะเขาพักแนนอนและใหพนักงาน
ลอกขอมูลท่ีอยูปจจุบันจากบัตรประชาชนแขกลงในใบสํารองหองพัก แตหากเปนการรับสํารอง
หองพักทางโทรศัพทพนักงานยังไมควรสอบถามถึงท่ีอยูปจจุบันของแขกเวนแตแขกแจงขอมูลนั้นๆ 
เอง 

14. Company name/ชื่อบริษัท ในกรณีท่ีแขกเขามาพักในนามของบริษัทและตองการ
ใบกํากับภาษีตอนเช็คเอาทเพ่ือนําไปเบิกกับบริษัทตนสังกัดหรือกรณีการใหเรียกเก็บคาใชจาย
โดยตรงกับทางบริษัทพนักงานจะตองถามชื่อบริษัทพรอมสะกดใหถูกตองดวยเพ่ือเตรียมออก
ใบกํากับภาษีใหแขกไวลวงหนาเพ่ือความรวดเร็วซ่ึงสวนใหญพนักงานตอนรับจะทวนขอมูลนี้กับ
แขกอีกครั้งตอนแขกเช็คอินแลวเตรียมไวใหแขกลวงหนาเพ่ือความรวดเร็วตอนแขกเช็คเอาท 

15. Company address/ท่ีอยูบริษัทเปนกรณีเดียวกับชื่อบริษัท 

16. Phone/Fax no./หมายเลขโทรศัพทของบริษัทหรือหมายเลขแฟกซของบริษัทเปน
กรณีเดียวกับชื่อบริษัทและท่ีอยูบริษัทท่ีไดกลาวมาแลวขางตน 

17. Gtd booking(Guaranteed Booking)/การรับประกันการเขาพัก  กรณีท่ีแขกมีการ
ชําระเงินเพ่ือเปนการยืนยันการสํารองหองพักไมวาจะเปนการโอนเงิน การใหหมายเลขบัตรเครดิต 
หรือเปนการเดินเขามาสํารองหองพักพรอมจายเงินสดก็ตามจะถือเปนการประกันการเขาพัก 

พนักงานจะตองระบุใหชัดเจนในชองนี้วาแขกชําระเงินประกันดวยวิธีใดและเปนจํานวนเงินเทาใด  
18. Cr Card no./หมายเลขบัตรเครดิต ในกรณีท่ีแขกแจงในวิธีการชําระเงินวาตองการ

ชําระเงินดวยบัตรเครดิต ใหพนักงานสอบถามหมายเลขบัตรเครดิตและวันหมดอายุของบัตรจาก
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แขกไวหากเปนไปไดหรืออาจตัดเงินจากบัตรเครดิตแบบเต็มจํานวนหากแขกยินยอมหรือขอ
หมายเลขบัตรเครดิตไวเปนแตเพียงการยืนยันการสํารองหองพักเทานั้นก็ไดแลวแตความยินยอม
ของแขก 

19. Remarks/หมายเหตุ เปนการรองขอพิเศษใดๆ ก็ตามท่ีแขกรองขอกับพนักงาน 
หรือรองขอใหแขกท่ีจะเขาพักหรือเปนสิ่งท่ีพนักงานจะตองเตรียมใหแขกท่ีจะเขาพักเปนพิเศษ
นอกเหนือจากบริการปกติท่ีโรงแรมมี เชน แขกท่ีจะเขาพักตองการเตียงเสริมในหองหรือแขก
ตองการหองท่ีเปนเตียงเดี่ยวเทานั้น เปนตน 

20. Taken by/พนักงานรับจอง ในชองนี้ใหพนักงานผูรับสํารองหองพักจากแขกไมวา
จะเปนพนักงานรับสํารองหองพักเองหรือพนักงานในตําแหนงอ่ืนซ่ึงเปนคนรับสํารองหองพักจะตอง 
เขียนชื่อตัวเองลงใหชัดเจนในชองนี้ ซ่ึงนโยบายบางโรงแรมอาจใหพนักงานเขียนเปนชื่อเลนหรือใน
บางโรงแรมอาจใหพนักงานเขียนเปนชื่อจริงหรือรหัสพนักงานก็ได 

21. Date/วันท่ีรับจอง คือ วัน เดือน ป ท่ีพนักงานรับสํารองหองพักจากแขก บาง
โรงแรมอาจใหพนักงานระบุเวลาในการรับจองดวย วิธีการเขียนขอมูลในชองนี้พนักงานจะสามารถ
เลือกเขียนไดท้ังสองแบบ คือ ท้ังแบบตัวเลขท้ังหมดหรือตัวเลขผสมตัวอักษรก็ได 

22. Conf./การยืนยันการสํารองหองพัก  ชองนี้จะเปนเพียงชองเดียวท่ีพนักงานไมได
สอบถามจากแขกในชวงเวลาท่ีแขกโทรเขามาหรือเดินเขามาสํารองหองพักท่ีโรงแรมโดยตรง แต
พนักงานจะเขียนยืนยันวาแขกจะเขาพักแนนอนไดหรือไมก็ตอเม่ือพนักงานไดตรวจสอบ
สถานะการจองกอนการเขาพักของแขกกอน ซ่ึงกอนวันท่ีแขกจะเขาพักอยางนอย 1 วัน พนักงาน
จะตองโทรศัพทกลับไปยืนยันการเขาพักจากแขกอีกครั้งแลวจึงจะระบุลงไปในชองนี้ไดวาแขกยัง
ยืนยันการเขาพักอยูหรอืไม           
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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 

ท่ีมา ปริชญา อุดมผล (2560) 
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ตัวอยางเอกสารยืนยันการสํารองหองพักภาษาไทย 

เอกสารยืนยันการสํารองหองพัก 

 

เรียน      

โรงแรม    ขอขอบพระคุณท่ีทานไดมอบความไววางใจใหเราไดดูแลทานใน
ชวงเวลาพิเศษนี้ เรายินดีท่ีจะยืนยันการสํารองหองพักของทานตามรายละเอียดดานลางนี้ 
 

หมายเลขยืนยันการสํารองหองพัก:         

ชื่อ-สกุล แขก:           

วันเขาพัก:           

วันออกจากท่ีพัก:           

จํานวนคืน:           

ชนิดของหอง:           

ราคาคาหองตอคืน:          

จาํนวนแขก:           

เงินมัดจํา:           

เวลาท่ีมาถึง:           
 

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

  

เราหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดตอนรับทานสู     ในโอกาสอันใกลนี้ 
 
ขอแสดงความนับถือ 
 
     
ผูจัดการแผนกสํารองหองพัก 

 

ภาพท่ี 5.5 ตัวอยางเอกสารยืนยันการสํารองหองพักภาษาไทย 

ท่ีมา ปรชิญา อุดมผล (2560) 



128 

 

การเขียนเอกสารยืนยันการสํารองหองพัก 
 

การเขียนหรือการออกเอกสารยืนยันการสํารองหองพักสามารถทําไดท้ังเปนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษแลวแตนโยบายของโรงแรม บางโรงแรมอาจกําหนดใหแผนกสํารองหองพักออกเอกสาร
ยืนยันการสํารองหองพักแบบภาษาไทยใหแขกท่ีเปนคนไทยและออกเอกสารยืนยันการสํารองหองพัก
แบบภาษาอังกฤษใหแขกท่ีเปนคนตางชาติ ในขณะท่ีบางโรงแรมกําหนดใหแผนกสํารองหองพักออก
เอกสารยืนยันการสํารองหองพักแบบเปนภาษาอังกฤษใหแขกเทานั้นไมวาแขกจะเปนคนไทยหรือคน
ตางชาติก็ตาม 

โรงแรมท่ีไมไดใชระบบคอมพิวเตอร แผนกสํารองหองพักจะทําแบบฟอรมเอกสารยืนยัน
การสํารองหองพักข้ึนไวเปนมาตรฐานในคอมพิวเตอรใชงานแลวเปลี่ยนขอมูลของแขกไปตามแขกแต
ละคนเปนชองๆ โดยเฉพาะเนื้อความสวนกลางแตสวนฟอรมหลักอ่ืนๆ นั้นจะคงเดิม ในขณะท่ีโรงแรม
ท่ีใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปจะมีวิธีการทําท่ีงายกวาคือ เพียงแคพนักงานสํารองหองพักพิมพ
ขอมูลแขกลงไปในระบบคอมพิวเตอร ระบบจะประมวลขอมูลอัตโนมัติแลวพนักงานสํารองหองพักก็
จะสามารถพิมพเอกสารยืนยันการสํารองหองพักออกมาจากคอมพิวเตอรไดเลยทันทีท้ังสองภาษา 

จุดประสงคในการออกเอกสารยืนยันการสํารองหองพักใหแขกก็เพ่ือใหแขกไดตรวจสอบ
ขอมูลในการสํารองหองพักกอนการเขาพักจริงเนื่องจากในการสํารองหองพักบางกรณี เชน ทาง
โทรศัพทบางครั้งอาจมีการสื่อสารไมชัดเจนและไมมีหลักฐานยืนยันท้ังทางฝายโรงแรมเองและแขก  

ประโยชนของการออกเอกสารยืนยันการสํารองหองพัก การออกเอกสารยืนยันการสํารอง
หองพักมีประโยชนหลายอยางท้ังสําหรับโรงแรมและสําหรับแขกท่ีไดสําองหองพักเอาไว ซ่ึงประโยชน
ตางๆ นั้น มีดังตอไปนี้ 

1. แขกจะมีโอกาสตรวจสอบขอมูลการสํารองหองพักอยางละเอียดสามารถแจงแกไขขอมูล
ท่ีไมถูกตองไดกอนการเขาพักจริงไมวาจะเปนชื่อ นามสกุลหรือวันเวลาท่ีจะเขาพัก เปนตน 

2. แขกมีหลักฐานยืนยันการสํารองหองพักเปนลายลักษณอักษร สามารถนําไปใชอางอิงใน
การลงทะเบียนเขาพักได 

3. โรงแรมมีโอกาสขอบคุณแขกท่ีเลือกมาใชบริการของโรงแรมและสามารถเสนอขาย
บริการอ่ืนๆ ของโรงแรมใหแกแขกไดดวย 

4. โรงแรมมีหลักฐานยืนยันการสํารองหองพักเปนลายลักษณอักษร เม่ือแขกมีปญหาหรือ
ขอโตแยงท่ีอาจเกิดข้ึนไดในภายหลัง 

เอกสารยืนยันการสํารองหองพักสามารถแบงออกไดเปน 3 สวนหลัก คือ เนื้อความสวนตน
ประกอบดวย คําข้ึนตน คํากลาวขอบคุณและการแจงขอยืนยันการสํารองหองพักแขกเนื้อความ
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สวนกลางจะเปนรายละเอียดในการสํารองหองพักของแขกเนื้อความสวนทายเปนการแจงเง่ือนไข 
บริการเพ่ิมเติมท่ีโรงแรมมีคําอําลาและผูออกเอกสาร 

 

วิธีการเขียนเอกสารยืนยันการสํารองหองพัก 

การเขียนเอกสารยืนยันการสํารองหองพักโดยหลักจะคลายกับการเขียนใบสํารองหองพัก 
เพียงแตตองมีการจัดรูปแบบรายละเอียดใหอานและเขาใจงายและตองจัดเนื้อความใหแบงออกเปน 
สามสวน คือ สวนตน สวนกลางและสวนทาย ซ่ึงแตละสวนจะมีรายละเอียดดังนี้ 

1. เนื้อความสวนตนจะประกอบดวย 

1.1 คําข้ึนตน ภาษาอังกฤษมักใชคําวา Dear สวนภาษาไทยมักใชคําวา เรียน แลวตาม
ดวยชื่อแขก หากแขกผูสํารองหองพักเปนแขกท่ีจะเขาพักเอง ใหใสชื่อแขกลงในชองนี้และในสวนของ
เนื้อความสวนกลาง แตหากแขกสํารองหองพักไมใชแขกท่ีมาเขาพักใหใสชื่อผูสํารองหองพักไวในชองนี ้
สวนชื่อแขกผูเขาพักจะใสไวในเนื้อความสวนกลาง 

1.2  คํากลาวขอบคุณแขกท่ีเลือกมาใชบริการท่ีโรงแรมนี้โดยจะตองระบุชื่อโรงแรมให
ชัดเจนเพ่ือแขกจะไดตรวจสอบขอมูลอีกครั้งวาเปนโรงแรมท่ีแขกตองการเขาพักจริงหรือไมเนื่องจาก
ชื่อโรงแรมคลายกันหลายแหงและแขกมักจองโรงแรมผิดบอยเพราะจําชื่อโรงแรมสลบักัน 

1.3 แจงขอยืนยันการสํารองหองพักแขกโดยใหแขกตรวจสอบรายละเอียดในสวน
เนื้อความสวนกลางใหถูกตอง 

2. เนื้อความสวนกลางจะประกอบดวยรายละเอียดในการสํารองหองพักของแขกท้ังหมด 
รวมถึงวิธีการชําระและจํานวนเงินมัดจํา(ถามี)รายละเอียดท่ีจะแจงแขกนี้มักเปนรายละเอียดสําคัญท่ี
จะสงผลกระทบโดยตรงตอการเขาพักของแขกหากเกิดความผิดพลาดข้ึน ดังนั้นโรงแรมจึงตองการให
แขกไดอานและตรวจสอบอีกครั้งโดยละเอียดกอนเขาพักโดยจะแบงออกเปนขอๆ ใหชัดเจน ซ่ึง
ขอความสวนนี้โดยมากจะประกอบไปดวย หมายเลขยืนยันการสํารองหองพัก ชื่อ-สกุล แขกวันเขาพัก
วันออกจากท่ีพักจํานวนคืนชนิดของหองราคาคาหองตอคืนจํานวนแขกเปนตน 

3. เนื้อความสวนทายประกอบดวย 

3.1  การเปดโอกาสใหแขกไดซักถามหากมีขอสงสัยเพ่ิมเติมโดยโรงแรมอาจใหหมายเลข
โทรศัพทหรืออีเมลท่ีแขกจะสามารถติดตอกลับเขามาไดโดยตรง 

3.2  การเสนอบริการอ่ืนๆ ของโรงแรมท่ีแขกอาจสนใจ เชน บริการรับสง สนามบิน 
บริการจองม้ืออาหารพิเศษ โปรแกรมสปาหรือเปนกิจกรรมพิเศษท่ีโรงแรมจัดข้ึนในชวงท่ีแขกจะเขา
พักพอดี เพ่ือเปดโอกาสใหแขกไดเตรียมเขารวมกิจกรรมนั้นๆ ดวย เชน หากแขกมาเขาพักท่ีโรงแรม
ในชวงเทศกาลลอยกระทง โรงแรมก็สามารถประชาสัมพันธใหแขกไดทราบโดยระบุวา โรงแรมจะทํา
อะไร อยางไรและแขกจะสามารถเขารวมไดอยางไร เปนตน 
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3.3 การแจงเง่ือนไขการยกเลิกหรือเง่ือนไขอ่ืนๆ ของโรงแรมโดยมากโรงแรมมักเปด
โอกาสใหแขกท่ีสํารองหองพักไวยกเลิกการสํารองหองพักไดโดยไมถูกหักคาใชจายลวงหนา 7 วัน กอน
วันเขาพักจริงในกรณีท่ีแขกโอนเงินมามัดจําไวแลวหรือในกรณีท่ีแขกชําระเงินลวงหนากอนเขาพักเต็ม
จํานวนท้ังนี้ข้ึนอยูกับนโยบายของแตละโรงแรม 

1. ลงทายดวยการแสดงออกวา รอคอยท่ีจะใหบริการแขกอยูอยางใจจดใจจอเพ่ือเปนการ
แสดงออกใหแขกทราบวาโรงแรมมีความต้ังใจจริงท่ีจะบริการแขก 

2. ชื่อและตําแหนงผูออกหนังสือควรเปนผูท่ีรับสํารองหองพักแขก โดยมากจะเปนพนักงาน
ในแผนกสํารองหองพักซ่ึงอาจเปนพนักงานสํารองหองพัก หัวหนางานหรือผูจัดการก็ได 

ในขณะท่ีพนักงานรับสํารองหองพักจากแขกอยูนั้นจะตองถามแขกดวยวาตองการให
โรงแรมสงเอกสารยืนยันการสํารองหองพักไปใหแขกดวยวิธีใด ซ่ึงวิธีการปกติท่ีโรงแรมจะสงใหได คือ 
ทางแฟกซ ทางอีเมลหรือใหแขกมารับไดโดยตรงท่ีโรงแรมในกรณีท่ีแขกเดินเขามาสํารองหองพักท่ี
โรงแรมหรือในกรณีท่ีแขกมีความประสงคท่ีจะเขามารับเอง ไมวาจะดวยวิธีใดก็ตามหลังการสํารอง
หองพักนั้นเสร็จสิ้นลงพนักงานจะตองสงเอกสารยืนยันการสํารองหองพักใหแกแขกตามชองทางท่ีแขก
ไดแจงไวโดยเร็วท่ีสุดซ่ึงไมควรเกิน 24 ชั่วโมงหลังการสํารองหองพักเสร็จสิ้นลง 

 

ข้ันตอนการเปล่ียนแปลงและการยกเลิกการสํารองหองพัก 
 

หลังจากสิ้นสุดกระบวนการการสํารองหองพักแลวมีหลายครั้งท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลไมวาจะเปนจากแขกหรือจากโรงแรมหรือบางครั้งก็จะมีการยกเลิกการสํารองหองพักท่ีไดสํารอง
หองพักเอาไวแลวจากแขก ซ่ึงข้ันตอนการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกการสํารองหองพักนั้นมีดังตอไปนี้  

1. หลังจากรับแจงจากแขกแลวใหหาใบจองเดิมหรือการจองในระบบท่ีบันทึกไวแลวใหเจอ
ตรวจดูขอมูลการจองแลวทบทวนขอมูลท่ีมีอยูใหแขกทราบเพ่ือเปนการยืนยันความเขาใจใหตรงกัน 

2. สอบถามถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีแขกตองการ หากเปนการขอเปลี่ยนแปลงตองตรวจสอบ
วาสิ่งท่ีแขกตองการเปลี่ยนสามารถทําไดหรือไม หากการเปลี่ยนแปลงท่ีแขกตองการสามารถทําได
ใหทําการเปลี่ยนแปลงใหแขก หากเปลี่ยนไมไดตองแจงใหแขกทราบทันทีแลวเสนอทางเลือกอ่ืนให
แขก ในกรณีการขอยกเลิกใหพนักงานสอบถามถึงสาเหตุและพยายามเสนอทางเลือกหรือแกไข
ปญหาใหแขกเพ่ือหลีกเลี่ยงไมใหแขกยกเลิก หากแขกยืนยันท่ีจะยกเลิกใหแจงแขกถึงการหัก
คาเสียหายหากการยกเลิกนั้นไมอยูในเง่ือนไขเวลาท่ีโรงแรมกําหนดไว 

3. เปลี่ยนแปลงขอมูลในเอกสารเดิมและในระบบเม่ือเปลี่ยนแปลงแลวตองแจงใหแขก
ทราบวาขอมูลไดถูกเปลี่ยนแปลงเรียบรอยตามท่ีแขกตองการแลว ในกรณียกเลิกใหทําการยกเลิก
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การสํารองหองพักในใบจองเดิมและในระบบแลวแจงใหแขกทราบวาไดทําการยกเลิกใหแขก
เรียบรอยแลว 

4. ถามชื่อและเบอรโทรศัพทของคนท่ีแจงขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเอาไวเพ่ือเปน
หลักฐานแลวบันทึกขอมูลใหครบถวนท้ังในเอกสารและในระบบ 

5. หลังจากวางสายใหสงใบยืนยันการสํารองหองพักท่ีถูกเปลี่ยนแปลงหรือถูกยกเลิกแลวให
แขก โดยควรอางอิงจากหมายเลขเอกสารการสํารองหองพักเดิมไวดวย หากเปนการยกเลิกการ
สํารองหองพักท่ีแขกชําระเงินใหโรงแรมเรียบรอยแลวตองทําการคืนเงินใหแขกทันที 

6. หากการเปลีย่นแปลงนั้นกระทบกับการทํางานของแผนกอ่ืนๆ แผนกสํารองหองพักตอง
แจงการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกนั้นใหแผนกอ่ืนๆ ทราบดวยทันที 

7. เก็บเอกสารท่ีถูกเปลี่ยนแปลงหรือถูกยกเลิกไวในแฟมการสํารองหองพักของวันนั้นเพ่ือ
เปนหลักฐานอางอิงและเพ่ือเก็บสถิติตอไป 

 
การกําหนดหมายเลขหองพัก 
 

เนื่องจากหองพักของโรงแรมมีหลายประเภท มีการตกแตงมีสิ่งอํานวยความสะดวก มีชนิด
ของเตียง และมีวิวทิวทัศนท่ีสามารถมองออกจากหองพักแตกตางกัน และแขกท่ีเขามาพักในโรงแรมก็
มักท่ีจะมีความตองการหรือมีความชอบท่ีแตกตางกัน เชน แขกบางคนชอบพักในชั้นสูง บางคนชอบ
หองพักท่ีมีวิวสระวายน้ํา หรือบางคนชอบนอนเตียงขนาดใหญเตียงเดียว เปนตน ดังนั้นในขณะท่ีรับ
สํารองหองพักใหแกแขก พนักงานควรสอบถามถึงความตองการของแขกใหละเอียด หากเปนแขกท่ียัง
ไมเคยมาใชบริการของโรงแรมพนักงานควรเสนอถึงประเภทลักษณะหองพักและบริการท่ีโรงแรมมี
เพ่ือใหแขกทราบและเลือกท่ีจะใชบริการ  

หากเปนแขกท่ีเคยมาใชบริการแลว และโรงแรมมีบันทึกขอมูลของแขกอยู พนักงานตอง
เรียกขอมูลเดิมของแขกมาดูดวยในขณะท่ีรับสํารองหองพักใหกับแขก เพ่ือสอบถามวาแขกยังมีความ
ตองการเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนไปอยางไร ซ่ึงการท่ีพนักงานไดทราบขอมูลเดิมของแขกมากอนจะทํา
ใหพนักงานสามารถเสนอหองพักและบริการไดตรงหรือใกลเคียงกับความตองการของแขกไดมากข้ึน 
ซ่ึงอาจทําใหแขกมีความพึงพอใจและรูสึกวาโรงแรมใหความสําคัญตอแขกจนทําใหแขกประทับไดมาก
ข้ึนได 

การกําหนดหมายเลขหองพักใหแกแขกท่ีสํารองหองพักไวกอนการเขาพักมักเปนหนาท่ีของ
แผนกรับสํารองหองพัก อาจกําหนดใหเปนหนาท่ีของพนักงานรับสํารองหองพักท่ีเปนคนรับสํารอง
หองพักจากแขกโดยตรงเนื่องจากเปนผูท่ีไดพูดคุยและรับทราบความประสงคจากแขก แลวจึงให



132 

 

ผูจัดการแผนกรับสํารองหองพักเปนผูตรวจสอบในภายหลัง หรือบางโรงแรมอาจกําหนดใหเปนหนาท่ี
ของผูจัดการแผนกรับสํารองหองพักก็ไดเนื่องจากมีวุฒิภาวะและมีความละเอียดรอบคอบมากกวา  

เนื่องจากการกําหนดหมายเลขหองพักใหแขกมีความสําคัญมาก ผูกําหนดควรจัดหองพักให
ตรงตามความตองการท่ีแขกไดแจงเอาไวในขณะสํารองหองพัก หรือในกรณีท่ีเปนแขกประจําซ่ึงแขก
อาจไมไดระบุความตองการพิเศษนั้นๆ เอาไวในขณะสํารองหองพัก แตแขกไดคาดหวังเอาไววาจะตอง
ไดหองพักตรงตามความชอบหรือเหมือนกับทุกครั้งท่ีมาเขาพักนั่นเอง ซ่ึงไมวาจะเปนพนักงานรับ
สํารองหองพักหรือผูจัดการแผนกสํารองหอง ควรเรียกขอมูลการเขาพักของแขกท่ีเคยเขามาใชบริการ
อดีตท่ีผานมากอนท่ีจะกําหนดหองพักใหกับแขกทุกครั้ง 

หากการกําหนดหองพักตามความตองการของแขกนั้นไมสามารถปฏิบัติหรือไมสามารถหา
หองนั้นๆ ใหแขกไดไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม พนักงานตองหาหองพักท่ีใกลเคียงกับหองพักตามท่ี
แขกตองการใหมากท่ีสุด แลวพนักงานมีหนาท่ีตองแจงแขกกลับทันทีพรอมเสอนทางเลือกท่ีไดเตรียม
ไวใหแกแขกทราบ หากแขกไมยินยอมใหสอบถามถึงความตองการและเสนอทางเลือกใหแขกจนแขก
พึงพอใจแลวจึงมาทําการเปลี่ยนแปลงในเอกสารและในระบบ 

 
การเก็บเอกสารการสํารองหองพัก 
 
 จากประสบการณการทํางานท่ีผานมาทําใหทราบวา วิธีการเก็บเอกสารของแผนกสํารอง
หองพักของแตละโรงแรมจะแตกตางกันไปตามธรรมเนียมปฏิบัติท่ีไดทําตอๆ กันมาและไดมีการ
ปรับเปลี่ยนไปตามพนักงานผูปฏิบัติงานของโรงแรมนั้นๆ ท้ังนี้วิธีการเก็บเอกสารของแตละโรงแรม
สวนใหญข้ึนอยูกับจํานวนหองพัก จํานวนแขกและมาตรฐานของโรงแรม อยางไรก็ดี วิธีการเก็บ
เอกสารท่ีจะนําเสนอตอไปนี้เปนวิธีการท่ีผูเขียนไดลองปฏิบัติมาจากธรรมเนียมการปฏิบัติท่ีไดทําตอน
ทํางานกับโรงแรมระดับ 5 ดาว ไดมีการปรับปรุงวิธีการเพ่ือใหมีมีประสิทธิภาพดีและและสามารถ
นําไปปฏิบัติตามไดโดยไมยุงยากมากนักซ่ึงมีข้ันตอนการปฏิบัติ คือ 

กอนหมดเวลาทํางานในแตละวันพนักงานรับสํารองหองพักจะตองนําเอกสารการสํารอง
หองพักท่ีมีมาจัดเรียงใสแฟม โดยเอกสารใดท่ีแขกไมไดเขาพักในเดือนปจจุบันจะเก็บไปใสในแฟมตาม
เดือนท่ีแขกจะเขาพัก เชน คุณ ก จะเขาพักเดือนธันวาคม พนักงานก็จะเอาเอกสารการสํารองหองพัก
ของคุณ ก ไปใสไวในแฟม ธันวาคม(December) แตเอกสารใดท่ีแขกจะเขาพักในเดือนปจจุบัน 
พนักงานจะตองเอาไปเก็บไวในแฟมท่ีระบุวันท่ีการเขาพักของแขกในเดือนปจจุบัน เชน คุณ ข จะเขา
พักในวันท่ี 20 เดือนพฤษภาคมนี้(วันนี้วันท่ี 4 พฤษภาคม) พนักงานก็จะตองเอาเอกสารคุณ ข ไปใส
ไวในแฟม วันท่ี 20 ตามตัวอยางการเก็บแฟมในภาพท่ี 5.6 
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ภาพท่ี 5.6 ตัวอยางการเก็บเอกสารแขกของแผนกสาํรองหองพัก 

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

 สวนสํารองหองพักเปนสวนสําคัญอีกสวนหนึ่งในการทํางานของแผนกบริการสวนหนา และ
การสํารองหองพักก็เปนกระบวนการท่ีกอใหเกิดประโยชนหลายอยางท้ังแกแขกและโรงแรม ในสวน
ของโรงแรมจะทําใหทราบสถานหองพักแบบรายวันรายเดือนและรายป เพ่ือผูบริหารจะไดวาง
แผนการบริหารงานไดอยางเหมาะสมไมวาจะเปนการปดปรับปรุงหรือซอมแซมบางสวนของโรงแรม 
และขอมูลท่ีไดจากการสํารองหองพักยังสามารถนํามาคาดเดารายไดของโรงแรมไดดวยเนื่องจาก
หองพักเปนรายไดหลักของโรงแรม ในสวนประโยชนสําหรับแขกนั้นการสํารองหองพักจะทําใหแขก
ม่ันใจไดวาโรงแรมจะมีหองพักในแบบท่ีตองการในวันเวลาท่ีตองการเตรียมไวใหแขกอยางแนนอนทํา
ใหแขกสะดวกในการวางแผนการเดินทางและคาใชจายไดงายข้ึน แหลงท่ีมาของแขกของแตละ
โรงแรมจะแตกตางกันออกไปแตสามารถสรุปได คือ แขกท่ัวไป นักธุรกิจ แขกจากตัวแทนบริษัท
ทองเท่ียวและลูกคาเกาท่ีเคยมาพัก ชองทางการสํารองหองพักปจจุบันแบงออกได 5 ชองทาง คือ ทาง
โทรศัพท อีเมล แฟกซ ติดตอดวยตัวเองและการสํารองหองพักผานทางเว็บไซต  

ประเภทการสํารองหองพักแบงออกไดเปนสองแบบ คือ การสํารองหองพักแบบประกันการ
เขาพักและแบบไมไดประกันการเขาพัก ระบบการสํารองหองพักแบงออกไดเปนสองระบบ คือ แบบ
ด้ังเดิมและแบบใชคอมพิวเตอร  การสํารองหองพักมีวิธีการและข้ันตอนท่ีละเอียดออน เริ่มต้ังแตการ
รับแจงความประสงคจากแขก วิธีการรับสํารองหองพักจากแขกพนักงานจะตองมีทักษะการพูดเพ่ือขอ
ขอมูลจากแขกใหไดมากท่ีสุด เพ่ือนํามาเขียนบนใบรับสํารองหองพักหรือพิมพใสในระบบสวนการ
ยนืยันการสํารองหองพักใหแขกก็จะมีสองวิธีคือ ทางวาจาและทางเอกสารซ่ึงโรงแรมสวนใหญเลือกท่ี
จะใชวิธีการยืนยันผานทางเอกสารมากกวาวาจาเนื่องจากมีความแนนอนและนาเชื่อถือมากกวา จนถึง
ข้ันตอนสุดทายของการรับสํารองหองพัก คือ การกําหนดหมายเลขหองพัก การเก็บเอกสารในแตละ
วันท่ีจะตองเก็บใหเปนระบบเพ่ืองายแกการเรียกดูหรือนําไปดําเนินงานตลอดจนการสงตอขอมูลของ
แขกใหแกแผนกตางๆ ท่ีเก่ียวของตอไป 
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แบบฝกหัดทายบทท่ี 5 
 

1. ใหนักศึกษาอธิบายข้ันตอนการรับสํารองหองพัก ต้ังแตเริ่มรับโทรศัพท ไปจนถึงสงตอ
ขอมูลใหแผนกตอนรับสวนหนามาเปนขอๆ โดยใชคําพูดของตัวเอง 

2. หากนักศึกษาเปนแขกท่ีตองการสํารองหองพักกับโรงแรม นึกศึกษาจะเลือกวิธีใดในการ
สํารองหองพักและใหบอกเหตุผลดวยวาเพราะสาเหตุใด 

3. หากนักศึกษาเปนพนักงานรับสํารองหองพักในโรงแรม A นโยบายของโรงแรม คือ ให
แขกทําสํารองหองพักตองชําระเงินมัดจํารอยเปอรเซ็นตของราคาคาหอง แตในขณะท่ีรับสํารอง
หองพักอยูนั้น แขกไมยินยอมตามเง่ือนไข นักศึกษาจะทําอยางไร 

 

Case 1 

 

วันท่ี 20 กรกฎาคม 2560 

สวัสดีคะ ดิฉันชื่อ นางสาวญาญา นานา ดิฉันตองการหองพักท่ีโรงแรม ซันไชนในวันท่ี 1 

สิงหาคม 60 นี้ เปนเวลา 3 คืน พรอมอาหารเชา ดิฉันตองการหองพักแบบธรรมดาจํานวนหนึ่งหอง 
แบบ 2 เตียง เนื่องจากดิฉันเดินทางมากับคุณแมของดิฉัน ในหองพักดิฉันตองการผาหมเพ่ิมอีก 1 ผืน 
เนื่องจากดิฉันเปนคนแพอากาศเย็น เราจะไปถึงท่ีนั่นเวลาประมาณ สี่โมงเย็น โดยรถยนตสวนตัว ดิฉัน
ไดเช็คราคาหองเบื้องตนแลวทราบวาอยูท่ี ประมาณ 1500 บาทตอคืนรวมอาหารเชา ซ่ึงดิฉันจะชําระ
เงินดวยบัตรเครดิตตอนไปเช็คอิน รบกวนยืนยันการเขาพักพรอมรายละเอียดใหดิฉันทราบดวย ตาม
อีเมลท่ีสงมานี้ หรือติดตอดิฉันไดท่ีเบอรโทรศัพท 081-1234567 ขอบคุณคะ 

      นางสาวญาญา นานา 

4. ใหนําขอมูลจาก Case 1 ดานบนกรอกลงในใบรับสํารองหองพักแบบภาษาไทยให
ครบถวน 

5. ใหนําขอมูลการสํารองหองพักจากดานบน มาเขียนใบยืนยันการสํารองหองพักแบบ
ภาษาไทยใหครบถวนสมบูรณ 
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บทท่ี 6 

สวนตอนรับ 
 

สวนตอนรับของโรงแรมจะเปนหนาบานดานแรกท่ีจะพบ ทักทายและมีโอกาสไดบริการ
แขก แขกจะประทับใจการบริการของโรงแรมหรือไม สวนใหญจะเกิดจากการทํางานของสวนตอนรับ
เปนหลัก ดังนั้นทุกโรงแรมจึงใหความสําคัญกับพนักงานและการดําเนินงานของสวนตอนรับเปนอยาง
มาก เคานเตอรของสวนตอนรับมักต้ังอยูในบริเวณท่ีเห็นไดงายเม่ือแขกเดินเขามาในโรงแรมเพราะ
นอกจากจะคอยใหบริการการลงทะเบียนเขาพักและงานตางๆ ของแผนกบริการสวนหนาแลว ยังมี
โอกาสไดใหบริการดานขอมูลแกผูท่ีเดินเขามาสอบถามขอมูลของโรงแรมอีกดวย 

เครื่องมือและอุปกรณท่ีจําเปนตองใชในสวนตอนรับ ตัวอยางเชน เครื่องคอมพิวเตอร 
หนาจอ แปนพิมพและเมาส(ในกรณีท่ีโรงแรมไมไดใชหนาจอคอมพิวเตอรแบบสัมผัส) เครื่องปริ้นส 
เครื่องถายเอกสารสําหรับถายสําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง(Passport) ลิ้นชักเก็บเงิน 
เครื่องรูดบัตร เครื่องทํากุญแจหองพัก ชั้นวางเอกสารและเครื่องเขียน เปนตน หากโรงแรมนั้นๆ ไมได
ใชระบบคอมพิวเตอรในการทํางาน หนาเคานเตอรของสวนตอนรับก็จะมีเพียง ชั้นวางเอกสาร ตูเก็บ
กุญแจหองพักแขกและเครื่องใชสํานักงานเทานั้น อุปกรณเครื่องใชท้ังหมดหนาเคานเตอรตอนรับนั้น
พนักงานสามารถใชรวมกันไดทุกอยางยกเวน ลิ้นชักเก็บเงิน ท่ีจะตองแยกออกเปนสวนบุคคลพนักงาน
หนาเคานเตอรตอนรับแตละคนท่ีการทํางานจะตองเก่ียวของกับเงิน ทุกคนจะตองมีลิ้นชักเก็บเงินและ
กุญแจลิ้นชักเปนของตัวเองเนื่องจากพนักงานจะตองรับผิดชอบการรับเงินตอนเขากะหรือเขารอบงาน
และสงเงินเม่ือปดรอบการทํางานดวยตัวเองทุกวัน 

การแบงรอบการทํางานของพนกังานในสวนหนาไมวาจะเปน พนักงานตอนรับ พนักงานรับ
ชําระเงินและพนักงานใหบริการแขก อาจแตกตางกันไปแตละโรงแรมข้ึนอยูกับความเหมาะสม 
จํานวนพนักงานและนโยบายของโรงแรมเปนหลัก ซ่ึงโรงแรมอาจแบงรอบงานเปนสองรอบทํางาน
หรือสามรอบทํางานก็ได ในท่ีนี้จะแบงรอบการทํางานออกเปนสามรอบหรือสามกะทํางานซ่ึงเปน
ลักษณะการแบงงานของโรงแรมขนาดกลางและขนาดใหญท่ีนิยมใชกันคือ 

1. รอบเชา เวลา 6.00 – 15.00 น. หรือภาษาอังกฤษใชคําวา Day Shift รอบงานรอบเชานี้มี
หนาท่ีหลักในการรับชําระคาใชจาย รับคืนหองพักหรือเช็คเอาทแขกและเตรียมการลงทะเบียนเขาพัก
หรือเช็คอินสําหรับงานรอบบายในกรณีท่ีมีการจองหองพักเขามาในวันเดียวกันหรือท่ีเรียกกันวา 
Same Day แตหากในชวงเวลานี้มีแขกเขามาเช็คอินพนักงานรอบเชาก็สามารถรับเช็คอินใหแกแขกได
ดวยซ่ึงก็มักเปนงานสวนนอยท่ีจะไดทํา 

2. รอบบาย เวลา 14.00 – 23.00 น. หรือภาษาอังกฤษใชคําวา Afternoon Shift รอบงาน
รอบบายนี้มีหนาท่ีหลักในการรับเช็คอินและเตรียมการสําหรับการเช็คเอาทในวันตอไปใหแกรอบเชา 
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ไมวาจะเปน การนําเอกสารการสํารองหองพักมาเตรียมใบลงทะเบียน การทํากุญแจหองพักลวงหนา
และการเตรียมเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของ เชนกันหากในชวงเวลานี้มีแขกเขามาเช็คเอาทพนักงานรอบ
บายก็จะสามารถจัดการคาใชจายและเช็คเอาทใหกับแขกได 

3. รอบดึก เวลา  22.00 – 7.00 น. หรือภาษาอังกฤษใชคําวา Night Shift รอบงานรอบดึก
นี้มีหนาท่ีหลักในการรับเช็คอิน เก็บเอกสาร ทํารายงานหลังเวลา 24.00 น. และเช็คเอาทแขกท่ี
ตองการเช็คเอาทแตเขากอนท่ีพนักงานรอบเชาจะเขามาทํางาน ซ่ึงสวนใหญพนักงานท่ีทํางานในรอบ
นี้จะตองทํางานรวมกับพนักงานตรวจสอบบัญชีรอบดึกของแผนกบัญชีหรือท่ีเรียกกันวา Night Audit 
ดวย 

บางโรงแรมท่ีมีจํานวนแขกมาใชบริการมาก หรือในชวง High season สวนตอนรับมักจัด
ใหมีอีกหนึ่งรอบการทํางานของพนักงานตอนรับหรือแคชเชียร ซ่ึงอีกหนึ่งรอบการทํางานนั้นเรียกกัน
วา Cover Shift หรือ Swing Shift หรือเรียกกันสั้นๆ วา คัฟเวอร หรือ Cover รอบงานนี้จะมีเวลา
ทํางานในชวง 10.00–19.00 น. หรือ 11.00–20.00 น. ข้ึนอยูกับชวงเวลาท่ีแขกเขามาใชบริการหรือ
ตามความจําเปนท่ีผูจัดการแผนกไดพิจารณาและสั่งการเปนกรณีพิเศษ เชน มีกรุปทัวรเขาเช็คอินหรือ
เช็คเอาทจํานวนหลายหองในเวลาเดียวกัน ในชวงเวลาปกติแผนกตอนรับสามารถจัดใหมีรอบงาน 

Cover เพ่ิมเขามาก็ไดหากมีจํานวนพนักงานเพียงพอ ซ่ึงพนักงาน Cover นี้ ก็จะเปนสวนชวยเสริม
การทํางานเพ่ือใหพนักงานในรอบปกติไดมีเวลาพักรับประทานอาหารไดท้ังในชวงเชาและเย็น
เนื่องจากการทํางานของพนักงานรอบนี้จะคาบเก่ียวกับรอบการทํางานท้ังรอบเชาและรอบบาย ซ่ึง
การทํางานของรอบงานพิเศษนี้จะทําไดโดยพนักงาน Cover จะชวยดูแลแขกในชวงเท่ียงขณะท่ี
พนักงานรอบเชาไปรับประทานอาหารกลางวันและดูแลแขกในชวงเย็นขณะท่ีพนักงานรอบบายไป
รบัประทานอาหารเย็น   

โดยท่ัวไปพนักงานในสวนตอนรับท้ังสามรอบจะใชเวลาในชวงหนึ่งชั่วโมงสุดทายกอนหมด
เวลางานในการสงตองานและจัดการเงิน เอกสารและทํารายงาน ซ่ึงโดยปกติแลวพนักงานจะใชเวลา
ในการสงตองานประมาณ 15-30 นาที เพ่ือมอบหมายงาน ฝากงานหรือสงตองานใหพนักงานในรอบ
ตอไปดําเนินการตอในเรื่องท่ียังทําไมเรียบรอยในรอบของตัวเอง สวนอีก 30-45 นาทีท่ีเหลือจะเปน
โอกาสท่ีพนักงานจะไดจัดการเอกสาร นับเงิน ทํารายงานและปดรอบการทํางานของตัวเองให
เรียบรอย ซ่ึงในชั่วโมงสุดทายของการทํางานแตละรอบนี้พนักงานจะตองสงมอบงานและเคลียรงาน
หนาเคานเตอรใหเสร็จเรียบรอยไปพรอมกับการใหบริการลูกคาไปดวยในเวลาเดียวกัน 

สามารถอธิบายใหเขาใจไดมากข้ึนวา โรงแรมท่ีแบงเคานเตอรออกอยางชัดเจนเปนสอง
เคานเตอร คือ เคาเตอรตอนรับกับเคานเตอรแคชเชียร หมายถึง พนักงานท่ีอยูเคานเตอรตอนรับคือ
พนักงานตอนรับท่ีจะรับเช็คอินแขกไดเพียงอยางเดียวไมสามารถรับเช็คเอาทได สวนท่ีเคานเตอร
แคชเชียรก็จะเปนพนักงานท่ีรับเช็คเอาทแขกไดเพียงอยางเดียวไมสามารถรับเช็คอินได สวนโรงแรม
ใดท่ีมีเคานเตอรตอนรับเพียงเคานเตอรเดียวหรือมีหลายเคานเตอรแตมีปายดานหนาเคานเตอรเพียง
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ปายเดียวโดยไมไดแบงเปนตอนรับหรือแคชเชียร พนักงานท่ีทํางานหนาเคานเตอรนั้นจะสามารถ
ทํางานแทนกันไดท้ังหมด คือ สามารถท่ีจะรับเช็คอินและเช็คเอาทไดเหมือนกันนั่นเอง พนักงานสวน
หนาไมวาจะเปน พนักงานตอนรับ แคชเชียร หรือ GSA เม่ือเขาทํางานตามรอบงานจะมีหนาท่ีหลัก
ดังนี้ 

1. รับกุญแจลิ้นชักจากพนักงานรอบงานท่ีแลวและนับเงินในลิ้นชักของตัวเองวาครบตาม
จํานวนหรือไมซ่ึงเงินท่ีจําเปนตองมีไวทอนใหลูกคาของโรงแรมปกติจะอยูท่ี 5,000-10,000 บาทตอ
หนึ่งลิ้นชักตอพนักงานหนึ่งคนตอรอบทํางาน 

2. อานสมุดสงตองาน(Log book) ของรอบการทํางานท่ีแลววามีอะไรตองติดตามตอหรือไม 
อยางไร 

3. ดูรายงานและรายชื่อแขกท่ีจะเช็คเอาทและเช็คอินประจําวันเพ่ือเตรียมตัวในการทํางาน 

4. ตรวจดูรายชื่อแขกในระบบวาทุกหองท่ีแขกจะเขาพักในวันนี้วามีหมายเลขหองครบหรือ
ยัง หากยังไมครบทุกหองพนักงานตองกําหนดหมายเลขหองพักใหเรียบรอยกอนโดยยึดตามความ
เหมาะสมและตามความตองการท่ีแขกระบุมาเปนหลัก 

5. ทํากุญแจหองพักแขกท่ีจะเช็คอินในวันนี้ใหครบทุกหอง สวนใหญกุญแจหองพักท่ีตองทํา
เพ่ิมมักเปนหองพักท่ีถูกจองเขามาในวันเดียวกันกับวันท่ีจะเขาพัก เนื่องจากหองท่ีถูกจองเขามากอน
ลวงหนาพนักงานมักทํากุญแจไวกอนแลวลวงหนาหนึ่งวันซ่ึงถือเปนอีกข้ันตอนหนึ่งของการเตรียมการ
ลงทะเบียนไวลวงหนา 

6. หลัง 11.00 น. เปนตนไป พนักงานตองโทรศัพทตามแขกทุกหองท่ีมีกําหนดเช็คเอาท
วันนี้แตแขกยังไมไดมาเช็คเอาทเพ่ือเปนการเตือนแขกทางออมวาครบกําหนดการเขาพักแลวและเปน
โอกาสในการสอบถามวาแขกตองการพักตอหรือไม อยางไร 

7. โทรศัพทไปท่ีสํานักงานแมบานและแจงแผนกแมบานเม่ือมีแขกมาเช็คเอาทเพ่ือให
สํานักงานแมบานแจงตอไปยังแมบานท่ีประจําอยูบนหองพักแขกแตละชั้นใหไปเชค็หองพักแขกทันที 

8. รับโทรศัพทจากแมบานบนหองพักแขก หลังจากแมบานไปตรวจสอบหองพักแขกแลวก็
จะโทรศัพทลงมาแจงท่ีเคานเตอรสวนหนาเพ่ือแจงวาหองพักแขกเรียบรอยหรือไม มีคาใชจายใดๆ 
หรือไม หากแมบานแจงวามีคาใชจายเพ่ิมเติมพนักงานสวนหนาจะตองแจงรายละเอียดคาใชจายนั้น
ใหแขกทราบทันทีแลวเรียกเก็บเงินจากแขกเพ่ิมเติมตามจํานวน 

9. รับชําระเงิน ปดบัญชีแขก รับกุญแจหองพักคืนจากแขกและเช็คเอาทหองพักในระบบ
เม่ือทุกอยางเรียบรอย  

10. รับเช็คเอาทแขกท่ีขอเช็คเอาทชากวากําหนดโดยปฎิบัติตามข้ันตอนของการเช็คเอาท
ตามปกติ ซ่ึงตองตรวจสอบใหชัดเจนกอนวาการเช็คเอาทชากวากําหนดของแขกหองนั้นๆ มีคาใชจาย
เพ่ิมเติมหรือไม ซ่ึงอาจมีหรือไมมีก็ไดแลวแตกรณีไป 

11. บันทึกขอมูลแขกทุกคนท่ีเขาพักและเช็คเอาทไปแลวลงในระบบเพ่ือเก็บประวัติการ
เขาพักของแขก 
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12. เม่ือมีเวลาใหเตรียมเอกสารการเช็คอินแขกหรือท่ีเรียกกันวาการเตรียมการลงทะเบียน
เขาพักใหแขกลวงหนา  

13. รับเช็คอินทุกกรณีไมวาจะเปนแขกท่ีสํารองหองพักเอาไวลวงหนาหรือเปนแขกท่ีไมได
สํารองหองพักไวลวงหนาก็ตาม โดยรับชําระเงินคาหองพักแขก มอบกุญแจใหแขกแลวสงแขกข้ึน
หองพัก 

14. เก็บรวบรวมเอกสารการเช็คอินไวใหผูจัดการในรอบงานนั้นตรวจสอบกอนนําไปเก็บ
เขาแฟมแขกตามหมายเลขหองพัก 

15. เตรียมเอกสารการเช็คเอาทแขกท่ีจะเช็คเอาทวันพรุงนี้ รวมถึงเขียนใบกํากับภาษีให
แขกตามท่ีแจงความประสงคไว 

16. พนักงานงานรอบดึกท่ีทํางานหลัง 24.00 น. จะตองทํารายงานรายไดในแตละวันเพ่ือ
สงใหแผนกบัญชีและผูบริหารทราบในการประชุมตอนเชาทุกวัน นอกจากนั้นยังมีหนาท่ีนําเอกสาร
แขกท่ีจะเช็คเอาทตอนเชามาเรียงใสแฟมไวใหพนักงานรอบเชา ติดตามเอกสารตางๆ และทํางาน
รวมกับพนักงานตรวจสอบบัญชีรอบดึก 

17. รวบรวมเอกสาร ทํารายงาน นับเงิน สงเงิน เขียนสมุดสงตองานท่ียังไมเรียบรอยให
พนักงานรอบตอไปติดตามใหหลังจากนั้นปดรอบการทํางานสงกุญแจลิ้นชักตอใหพนักงานรอบถัดไป 

 
ความหมายการลงทะเบียนเขาพัก 

 

การลงทะเบียนเขาพักในโรงแรมของแขกถือเปนกระบวนการสําคัญท่ีจะทําใหแขกพึงพอใจ
หรือเกิดความไมพึงพอใจไดงายเนื่องจากเปนกระบวนการแรกท่ีแขกและพนักงานของโรงแรมจะไดมี
ปฏิสัมพันธตอกันอยางใกลชิด มีผูใหคําจํากัดความของคําวาลงทะเบียนเขาพักไวหลายทาน เชน 

การลงทะเบียนเขาพัก คือ กระบวนการในการเก็บขอมูลยนืยันขอมูลและการจัดการใหแขก
เขาพักในหองพัก(Nick Hyland, 2013 : 8) 

การลงทะเบียนเขาพัก คือ ข้ันตอนท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับการรับแขกและการลงทะเบียนเขา
พักของแขก(Gary K  Vallen& Jerome J Vallen, 2014 : 494) 

โดยสรุปการลงทะเบียนเขาพักคําศัพททางโรงแรมจะเรียกกันสั้นๆ วา เช็คอิน(Check In) 
คือ การท่ีแขกเขาแจงท่ีเคานเตอรโรงแรมวาแขกไดมาถึงแลวและตองการเขาพักในหองพักโดยแขก
ตองกรอกแบบฟอรมของโรงแรมและมอบเอกสารสวนตัว เชน บัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือ
เดินทาง ใหแกพนักงานเพ่ือทําสําเนาแลวโรงแรมไดจัดใหแขกไดเขาไปพักในหองพักตามท่ีแขก
ตองการ ซ่ึงกระบวนการในการจัดแขกเขาพักในแตละโรงแรมจะแตกตางกันไปข้ึนอยูกับระดับและ
มาตรฐานของแตละโรงแรมเปนหลัก 
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โดยท่ัวไปข้ันตอนการลงทะเบียนเขาพักของโรงแรมจะแบงไดเปน 4 ข้ันตอน คือ 1)การ
เตรียมงานกอนการเขาพัก 2)การตอนรับและการลงทะเบียนเขาพัก 3)การมอบกุญแจหองและการพา
แขกไปสงท่ีหองพัก 4)การจัดเก็บใบลงทะเบียนและขอมูลแขกซ่ึงแตละข้ันตอนจะมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

 

การเตรียมงานกอนแขกเขาพัก 
 

การเตรียมงานกอนแขกเขาพักอาจเปนการเตรียมงานกอนลวงหนาหนึ่งวันในกรณีท่ีแขก
สํารองหองพักเอาไวลวงหนาเปนเวลานานหรืออาจเปนการเตรียมงานในวันเดียวกันกับท่ีแขกจะเขา
พักก็ไดหากเปนกรณีท่ีแขกไดสํารองหองพักเอาไววันเดียวกันกับวันท่ีจะเขาพัก การเตรียมงานนี้ตอง
ใชเวลาและความรอบคอบในการปฏิบัติมากเนื่องจากเปนข้ันตอนการตรวจสอบการทํางานของ
พนักงานรับสํารองหองพักวาไดทําการจองและเตรียมงานไวรอบริการแกแขกไดครบถวนเพียงใดหาก
พบความผิดพลาดใดๆ ก็ยังสามารถแกไขไดทันการกอนแขกเขามาพักได การเตรียมงานกอนแขกเขา
พักนี้สามารถแบงออกไดเปน 4 ข้ันตอน คือ การกําหนดหมายเลขและราคาหองพัก การเตรียมขอมูล
แขกและเอกสารอ่ืนๆ ใหครบถวนและการจัดการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการเขาพักของแขก ซ่ึงแตละ
ข้ันตอนมีรายละเอียด ดังตอไปนี้  

1. การกําหนดหมายเลขและราคาหองพัก 

1.1 การกําหนดหมายเลขหองพัก(Room Assignment) โดยปกติการกําหนดหองพักหรือ
หมายเลขหองพักใหแขกท่ีสํารองหองพักลวงหนานั้นจะมีการกําหนดไวลวงหนาอยางนอย 1 วัน โดยผู
ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงคือ ผูจัดการแผนกรับสํารองหองพักหรือพนักงานรับสํารองหองพัก หรือ
ผูจัดการแผนกตอนรับแลวแตนโยบายของโรงแรม ยกเวนในกรณีท่ีแขกสํารองหองพักมาลวงหนาแลว
แจงความประสงคท่ีจะระบุหองท่ีมีความเฉพาะ หายาก แตเต็มงาย เชน แขกตองการหองเตียงเดี่ยว 
ชั้น 10 ท่ีอยูติดลิฟท ในกรณีนี้พนักงานท่ีรับจองจะตองแจงใหผูท่ีมีหนาท่ีในการกําหนดหองพัก 
กําหนดหองพักใหแขกในกรณีนี้ทันทีหลังการจองและระบุไวในใบรับสํารองหองพักและในระบบถึง
ความตองการพิเศษนั้น โดยระบุไวในหมายเหตุวา “หามยาย หรอื แขก Strongly request” เพ่ือเปน
การปองกันไมใหพนักงานคนอ่ืนมายายหองในภายหลัง 

เนื่องจากการกําหนดหมายเลขหองพักนั้นมีความสําคัญเพราะเปนการจัดหาหองพักท่ีตรง
ตามความตองการของแขกใหมากท่ีสุดใหได ดังนั้นผูท่ีจะกําหนดหมายเลขหองพักควรตองมีความรูใน
เรื่องตางๆ ดวย เชน สถานภาพหองพักของโรงแรม ตําแหนงหองพักและลักษณะภายในหองพักของ
โรงแรม ความตองการท่ีแขกขอมาเปนพิเศษ เปนตน  

1.2 การกําหนดราคาหองพัก(Room Rate) จะแตกตางกันข้ึนอยูกับประเภทของแขก
ท่ีมาเขาพัก เชน แขกท่ีสํารองหองพักไวลวงหนาราคาหองจะเปนราคาท่ีแนนอนและแจงใหแขกทราบ
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ไวกอนลวงหนาแลว สวนแขกท่ีไมไดสํารองหองพักไวลวงหนาราคาจะสูงกวาหองพักท่ีถูกสํารองเอาไว
ลวงหนาและแขกจะถูกขอใหชําระคาบริการหองพักกอนการเขาพักตลอดจนชําระคาหองพักไว
ลวงหนาอยางนอย 1 คืนในกรณีท่ีแขกแจงความประสงคตองการพักหลายคืน โดยปกติโรงแรมจะ
กําหนดราคาคาหองพักเอาไวตายตัวสําหรับหองพักท่ีสํารองไวลวงหนาสวนหองพักท่ีไมไดสํารองเอาไว
ลวงหนาราคาของหองจะข้ึนลงตามปริมาณความตองการของแขกและจํานวนหองพักท่ีเหลือวางอยู
ของโรงแรมคลายกับการกําหนดราคาของต๋ัวเครื่องบินท่ีมักจะมีราคาถูกเม่ือแขกมีความตองการนอย
และเหลือหองวางอยูมาก แตราคาหองจะสูงข้ึนเม่ือแขกมีความตองการมากและเหลือหองวางอยูนอย 

ซ่ึงก็คือการกําหนดราคาจากปริมาณของอุปสงคและอุปทานนั่นเอง 
2.  การเตรียมขอมูลตางๆ ท่ีพนักงานตอนรับควรมีพรอมไวกอนแขกเขาพัก คือ 

2.1 รายงานสถานภาพหองพักและหองวางพรอมขาย ซ่ึงจะมีรายงานท่ีสําคัญ ตอไปนี้ 
2.1.1 Vacant Cleanตัวยอคือ VC หมายถึง หองวางสะอาดท่ีพรอมขาย 

2.1.2 Vacant Dirty ตัวยอคือ VD หมายถึง หองวางท่ียังไมสะอาด ยังไมพรอมขาย 
ปกติจะเปนหองท่ีลูกคาเช็คเอาทแลวแตยังไมไดทําความสะอาด หรือเปนหองท่ีแมบานกําลังทําความ
สะอาดอยูแตยังไมเรียบรอย บางครั้งเรียกวา On Charge Room หรือ Check Out Room 

2.1.3 Occupied ตัวยอคือ OC หรอื Stay on Room หมายถึงหองท่ีมีแขกพักอยู 
หรือมีแขกกําลังใชหองอยู 

2.1.4 Out of Order Room ตัวยอคือ OO หมายถึง หองพักท่ีไมพรอมท่ีจะนํามา
ใหบริการแขก เนื่องจากมีความผิดปกติอยางใดอยางหนึ่งหรือเปนหองท่ีกําลังปรับปรุง 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) ผูจัดการรอบงานนั้นมีหนาท่ีตองเปรียบเทียบรายงานสถานะ
หองพัก(Room Status Report) กับรายงานแขกท่ีจะเขาพัก(Expected Arrival List) เพ่ือดูความ
เชื่อมโยงโดยมีจุดประสงค คือ 

2.2.1 ตรวจสอบจํานวนหองพักท่ีวางวาเพียงพอในการใหบริการสําหรับแขกท่ีจะ
เขาพักในวันรุงข้ึนหรือไม 

2.2.2 การเตรียมการพิเศษ ในกรณีท่ีแขกรองขอและแจงใหแผนกท่ีเก่ียวของทราบ
ลวงหนาเพ่ือใหการเตรียมการเปนไปอยางเรียบรอย เชน แขกตองการเตียงเด็กหรือเตียงเสริม เปนตน 

2.2.3 ตรวจสอบจํานวนหองพักท่ีมีไวบริการแขกท่ีไมไดจองหองพักไวลวงหนาวา
วันนี้มีหองท่ีจะขายใหแขกกลุมนี้ไดก่ีหอง หองอะไรบาง 
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2.3. ประวัติในการเขาพักของแขก(Guest History Record) การทราบประวัติของแขกท่ี
เคยเขาพักแลวจะทําใหโรงแรมทราบถึงวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีจะใหบริการแกแขกได เนื่องจากจะทําให
ทราบวาแขกเคยไดรับบริการพิเศษใดๆ มากอนหรือแขกมีความชอบหรือความตองการพิเศษใดๆ บาง
ในขณะท่ีมาเขาพักกับโรงแรม 

2.4. รายชื่อแขกสําคัญ(VIP List) เพ่ือเปนการแจงใหพนักงานตอนรับและพนักงานใน
สวนท่ีเก่ียวของทราบถึงการมาเยือนของแขกท่ีมีความสําคัญ เพ่ือจะไดตอนรับและใหบริการไดอยาง
เหมาะสม  

3. การเตรียมการอ่ืนกอนท่ีแขกจะเดินทางมาถึง เชน การเตรียมเอกสารท่ีจะตองใชสําหรับ
ลงทะเบียนเขาพัก การเตรียมกุญแจหองพัก การตรวจสอบจดหมายหรือเอกสารอ่ืนๆ ของแขกวามี
หรอืไม ระบบคอมพิวเตอรบางระบบสามารถพิมพบัตรลงทะเบียนเขาพักไวลวงหนาไดเม่ือแขกมาถึงก็
จะสามารถตรวจสอบรายละเอียดแลวลงลายมือชื่อเขาพักไดเลยเปนการประหยัดเวลาในการ
ลงทะเบียนเขาพักไดเปนอยางดี 

 

การตอนรับและการลงทะเบียนเขาพัก 
 

การทักทายเปนความประทับใจแรกท่ีพนักงานตอนรับจะไดแสดงออกตอแขกกอนการรับ
ลงทะเบียนเขาพักซ่ึงทําไดโดยการยกมือไหว แสดงออกอยางยิ้มแยมแจมใส ทักทายดวยน้ําเสียง
กระตือรือรนและมีบริการเครื่องดื่มตอนรับท่ีเคานเตอรกอนสอบถามความตองการของแขกท่ีมาติดตอ
ท่ีเคานเตอร พนักงานควรมเปนคนชางสังเกตและจดจําแขกใหแมนยําท้ังชื่อ รูปรางหนาตาตลอด
ลักษณะเดนของแขกแตละคนใหไดโดยเฉพาะแขกท่ีเคยมาใชบริการแลว เนื่องจากมาตรฐานท่ีเปนท่ี
ยอมรับของโรงแรมระดับหาดาวท่ัวโลก คือ พนักงานจะตองทักทายแขกดวยชื่อเสมอหากทราบเพ่ือ
เปนการสรางความประทับใจใหแขก แตหากเปนกรณีท่ีเปนแขกท่ียังไมเคยเขามาใชบริการพนักงาน
ความใชคําสุภาพเพ่ือเรียกแขก โดยใชคําวา “คุณผูชาย หรือ Sir หรือ Mister” สําหรับแขกผูชาย 

และใชคําวา “คุณผูหญิง หรือ Miss หรอื Madam” สําหรับแขกท่ีเปนผูหญิงก็ได แตหลังจากไดทราบ
ชื่อแขกแลวจะตองเรียกแขกดวยชื่อเสมอ โดยเรียกชื่อตนหากเปนแขกคนไทยและเรียกชื่อสกุลหรือ
นามสกุลหากเปนแขกตางชาติ ตัวอยางเครื่องด่ืมตอนรับและการบริการผาเย็นตามภาพท่ี 6.1 และ 
6.2 
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ภาพท่ี 6.1 ตัวอยาง เครื่องดื่มตอนรับ 

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

 
 

ภาพท่ี 6.2 ตัวอยาง เครื่องดื่มตอนรับและผาเย็น 

ท่ีมา http://www.holidaythai.com/mhoonoi/photo-256102.htm 
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การลงทะเบียนเขาพักมีวัตถุประสงคเพ่ือบันทึกขอมูลเก่ียวกับแขกเพ่ือเปนการยืนยันความ
ถูกตองของขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการเขาพักของแขกรวมถึงเปนการปฏิบัติตามขอบังคับของ
กฎหมาย ซ่ึงตามขอบังคับของกฎหมายนั้นโรงแรมจะตองเก็บเอกสารขอมูลเก่ียวกับแขกไวอยางนอย
เปนเวลาหนึ่งปเพ่ือรอการตรวจสอบหากมีการเรียกตรวจสอบข้ึน เนื่องจากสถานภาพในการสํารอง
หองพักแตกตางกัน ดังนั้นวิธีปฏิบัติในการใหบริการเม่ือแขกมาลงทะเบียนเขาพักก็จะแตกตางกันไป 

ดังนี้ 
1. แขกท่ีสํารองหองพักไวลวงหนา พนักงานตอนรับจะตรวจสอบรายละเอียดเพ่ือ

เปรียบเทียบ กับขอมูลท่ีไดจากแผนกสํารองหองพักกับขอมูลท่ีไดจากแขก หากขอมูลตรงกันก็ใหแขก
เซ็นชื่อลงในใบลงทะเบียนเขาพักหากพบขอมูลท่ีไมตรงกันตองสอบถามขอมูลท่ีถูกตองจากแขกขอให
แขกกรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมลงในใบลงทะเบียนเขาพักทันที 

2. แขกท่ีไมไดสํารองหองพักไวลวงหนา พนักงานตอนรับจะตองตรวจสอบหองพักกอนวามี
หองพักวางแลวแจงราคาหองพักใหแขกทราบ หากแขกยอมรับตามเง่ือนไขและตกลงท่ีจะเขาพัก 
พนักงานจึงจะรับลงทะเบียนเขาพักให แตหากไมมีหองพักท่ีแขกตองการวาง พนักงานตองเสนอ
หองพักของโรงแรมท่ีวางอยูหองอ่ืนใหแขกพิจารณา 

3. แขกท่ีเปนบุคคลท่ีไมใหการตอนรับ(Blacklist) แตละโรงแรมจะมีรายชื่อแขกท่ีเปน
อันธพาลหรือบุคคลท่ีไมชําระคาบริการในครั้งท่ีผานมาหรือบุคลท่ีไมเปนท่ีตองการ ซ่ึงรายชื่อนี้อาจมี
ท่ีมาจากรายงานของตํารวจ โรงแรมในเครือ รายงานจากโรงแรมอ่ืนๆ รายงานจากแผนกบัญชีหรือ
ฝายสินเชื่อ 

การรับลงทะเบียนแขกท่ีสํารองหองพักเอาไวแลวและการรับลงทะเบียนแขกท่ีไมไดสํารอง
หองพักเอาไวลวงหนาจะมีวิธีปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

1. แขกสํารองหองพักไวลวงหนามีข้ันตอน คือ 

1.1 ตรวจสอบขอมูลแขกวา เปนแขกท่ีสํารองหองพักไวจริง โดยการตรวจสอบชื่อ วัน
เช็คอิน เช็คเอาทใหตรงกัน 

1.2 ใหบริการเครื่องดื่มตอนรับและผาเย็น 

1.3 ใหแขกกรอกรายละเอียดในใบลงทะเบียน ในสวนท่ียังไมสมบูรณพรอมเซ็นชื่อ 

1.4 ขอบัตรประชาชนหากเปนคนไทยและหนังสือเดินทางหากเปนคนตางชาติ เพ่ือ
นําไปถายเอกสาร เก็บแนบกับใบลงทะเบียน 

1.5 รับชําระเงินคาหองพัก สวนมากโรงแรมขนาดใหญมักใหชําระเงินคาหองพักตอน
เช็คอิน โรงแรมขนาดเล็กมักใหชําระเงินตอนเช็คเอาท 

1.6 ในกรณีท่ีแขกใชเอกสารอ่ืนแทนการชําระเงิน เชน เวาเชอร(Voucher) หรือ คูปอง
พนักงานตองขอเอกสารนั้นไวจากแขกเพ่ือแนบกับใบลงทะเบียน 
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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. แขกไมไดสํารองหองพักไวลวงหนามีข้ันตอน คือ 

2.1 สอบถามความตองการแขก 

2.2 หาหองพักตามท่ีแขกตองการ หากหองไมวางใหเสนอหองพักท่ีโรงแรมมีวางอยู 
2.3 ใหบริการเครื่องดื่มตอนรับและผาเย็น 

2.4 ใหแขกกรอกรายละเอียดในใบลงทะเบียนใหครบถวนท้ังหมด หรือพนักงานกรอก
ใหในกรณีท่ีแขกไมสะดวก แลวปฏิบัติตามข้ันตอนเหมือนการรับลงทะเบียนแขกท่ีสํารองหองพักไว
ลวงหนา 
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ข้ันตอนการลงทะเบียนเขาพัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

ภาพท่ี 6.3 ข้ันตอนการลงทะเบียนเขาพัก 

ท่ีมา ปริชญา อุดมผล (2560) 

แขกเดินทางมาถึง 

ตรวจสถานภาพการจอง 

แขกท่ีสาํรองหองลวงหนา 

กรอกเอกสาร ลงทะเบียน กําหนดหองพัก ราคา 

การชําระคาบริการ 

มอบกญุแจหองพัก 

พาแขกไปสงหองพัก 

การเตรียมการกอนแขกเขาพัก 
- กําหนดหมายเลขหองพัก,ราคา 
- รายชื่อแขกท่ีจะ Check In/check out 
- รายชื่อแขกสําคัญ 

หองพักวาง/ไมวาง 

ปฏิเสธการเขาพัก 

แนะนําหองพักอ่ืน 
หรือโรงแรมอ่ืน ไมวาง ไมม ี

วาง 

บันทึกขอมูลแขก 
ในระบบ 

 

เก็บเอกสาร 
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การเขียนใบลงทะเบียนเขาพัก 
 

ใบลงทะเบียนเขาพักของแตละโรงแรมจะมีรูปแบบและรายละเอียดแตกตางกัน ข้ึนอยูกับ
ประเภทของแขกและนโยบายของโรงแรมเปนหลัก แตหากเปนโรงแรมท่ีใชโปรแกรมสําเร็จรูป
โปรแกรมเดียวกันใบลงทะเบียนท่ีพริ้นออกมาจากในระบบมักจะมีลักษณะและรายละเอียดเหมือนกัน 
เวนแตวาโรงแรมจะกําหนดใหเปนอยางอ่ืน ในตัวอยางใบลงทะเบียนดานลางนั้นเปนใบลงทะเบียนท่ีมี
ขอมูลสําคัญท่ีโรงแรมสวนใหญมักจะตองมีในใบลงทะเบียนเปนมาตรฐานอยูแลว การเขียนใบ
ลงทะเบียนเขาพักสามารถทําได 2 วิธี คือ การเขียนกอนแขกมาเขาเช็คอินและการเขียนขณะท่ีแขก
กําลังเช็คอิน ซ่ึงท้ังสองวธิีจะมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การเขียนใบลงทะเบียนเขาพักกอนแขกเขาเช็คอินในกรณีท่ีแขกสํารองหองพักไวแลว 
เรียกวา Pre-Registration หรือ การลงทะเบียนเขาพักลวงหนา เปนการเตรียมเอกสารลงทะเบียนไว 
เม่ือแขกมาถึงจะสามารถเช็ครายละเอียด ลงชื่อและรับกุญแจหองไดเลย เพ่ือเปนการแกปญหาใน
กรณีท่ีมีแขกจํานวนมากเขามาเช็คอินในเวลาเดียวกันขอมูลในเอกสารการลงทะเบียนท่ีสามารถกรอก
ไดลวงหนาคือ ชื่อแขก หมายเลขโทรศัพท ความตองการพิเศษ วันมาเขาพัก วันออกจากท่ีพัก จํานวน
คืน จํานวนแขก ราคาคาหองและหมายเลขหองซ่ึงการลงทะเบียนเขาพักลวงหนาแบงออกไดเปน 2 
แบบ คือ  

1.1 กรณีท่ีโรงแรมไมไดใชระบบโปรแกรมสําเร็จรูป พนักงานตอนรับจะเตรียม
ลงทะเบียนลวงหนา โดยหาใบรับสํารองหองพักท่ีแผนกสํารองหองพักสงมาใหเจอ หลังจากนั้นนํา
รายละเอียดในใบสํารองหองพักนั้นมาลอกลงในใบลงทะเบียนเขาพักเตรียมไวโดยแนบใบสํารอง
หองพักและเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของไวดวย โดยปกติแผนกสํารองหองพักจะเรียงลําดับรายชื่อแขกท่ีจะ
เขาพักสงใหแผนกตอนรับลวงหนาอยางนอย 1 วันกอนแขกเขาพักจริง เพ่ือใหพนักงานตอนรับนําไป
เตรียมงานลวงหนาเม่ือแขกมาเช็คอินทจริง พนักงานตอนรับก็จะตองหาเอกสารท่ีเตรียมไวของแขกให
เจอ สอบถามใหแขกดูรายละเอียดวาถูกตองหรือไม หากไมถูกใหแขกแกไขหรือเขียนเพ่ิมเติมตาม
ข้ันตอนการลงทะเบียนตอไป พนักงานตอนรับจะเรียงเอกสารรอเช็คอินตามตัวอักษรซ่ึงมี 2 แบบ คือ 
ถาเปนแขกท่ีชื่อเปนภาษาไทย จะเรียงจาก ก-ฮ โดยดูจากชื่อตนเปนหลักแตหากชื่อแขกเปน
ภาษาอังกฤษ จะเรียงจาก A – Z โดยดูจากนามสกุลเปนหลัก 

1.2 กรณีท่ีโรงแรมใชระบบโปรแกรมสําเร็จรูป วิธีนี้พนักงานจะเตรียมการลงทะเบียน
ไดงายกวาวิธีแรก โดยหลังจากพนักงานรับสํารองหองพักรับสํารองหองจากแขกแลว ก็จะคียขอมูลลง
ในระบบคอมพิวเตอร ขอมูลท้ังหมดจะถูกเรียกมาเก็บไวในระบบ เม่ือพนักงานตอนรับ เตรียมการ
กอนแขกเขาพักจริง ก็จะสามารถพิมพใบลงทะเบียนเขาพักออกมาจากระบบไดเลยจากนั้นนําไปแนบ
ไวกับเอกสารการสํารองหองพักของแผนกรับสํารองหองพัก แลวจึงนําไปเรียงตามลําดับเหมือนขางตน
เพ่ือเตรียมนําไปลงทะเบียนใหแขกเม่ือแขกมาถึง 
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2. การเขียนใบลงทะเบียนเขาพักในขณะท่ีแขกกําลังเช็คอิน ไมวาโรงแรมจะใชโปรแกรม
สําเร็จรูปหรือไมก็ตาม พนักงานก็สามารถนําแบบฟอรมใบลงทะเบียนเขาพักเปลาใหแขกกรอก
รายละเอียดแลวดําเนินการตามข้ันตอนการลงทะเบียนเขาพักไดตามปกติ 

หากเปนกรณีท่ีโรงแรมไมไดใชโปรแกรมสําเร็จรูป เอกสารใบลงทะเบียนเขาพักจะเปนเลม
เรียงลําดับตามหมายเลข พนักงานตอนรับสามารถฉีกมาใหแขกลงทะเบียนไดเลย แตหากโรงแรมมี
โปรแกรมสําเร็จรูปพนักงานตอนรับก็จะสามารถพิมพแบบฟอรมเอกสารการลงทะเบียนเขาพักเปลา
ออกมาจากในระบบใหแขกกรอกแลวดําเนินการตามข้ันตอนการลงทะเบียนไดเลยเชนกัน ในกรณีหลัง
นี้พนักงานตอนรับมักพิมพเอกสารลงทะเบียนเขาพักเปลาออกจากคอมพิวเตอรไวลวงหนาอยูแลว 
เนื่องจากในใบลงทะเบียนเขาพักเปลาท่ีพิมพออกมาจะไมมีวันท่ีหรือหมายเลขใดๆ กํากับไวทําให
สะดวกแกการทํางานและสามารถเก็บไวใชไดนาน 
 

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 
Credit Card No./หมายเลขบัตรเครดิต     EXP.     

Arrival Date 

 

Arrival Time No. of Nights Room Rate  Room Type 

Departure Date 

 

Departure Time No. of Guests Total Paid Room No. 

 

                                    Signature/ลายเซ็น 

                                         ขอแม/เง่ือนไขตางๆ ของโรงแรม      Clerk    
 

ภาพท่ี 6.4 ตัวอยางใบลงทะเบียนเขาพัก 

    ท่ีมา ปริชญา อุดมผล (2560) 

No. 123…. 
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วิธีเขียนใบลงทะเบียนเขาพัก 
วิธีการเขียนใบลงทะเบียนเขาพักขอมูลสวนใหญจะคลายกับใบรับสํารองหองพักดังนั้นหาก

แขกไดสํารองหองพักไวลวงหนาและโรงแรมมีระบบการสํารองหองพักท่ีดีขอมูลท้ังหมดท่ีแขกไดแจง
ไวแกพนักงานรับสํารองหองพักจะมาปรากฏอยูในใบลงทะเบียนเขาพักก็จะทําใหพนักงานตอนรับซ่ึง
รับลงทะเบียนเขาพักใหแขกทํางานไดงายข้ึนคือ ไมตองขอใหแขกกรอกรายละเอียดนั้นๆ ซํ้าอีก
เพียงแตใหแขกตรวจสอบรายละเอียดในใบลงทะเบียนเขาพักตางๆ วาถูกตองหรือไมเทานั้นซ่ึงจะทํา
ใหการลงทะเบียนเขาพักใชเวลานอยลง อยางไรก็ตามหากเปนกรณีท่ีแขกไมไดสํารองหองพักไว
ลวงหนาพนักงานก็จะตองเขียนใบลงทะเบียนทุกชองเองซ่ึงแตละรายละเอียดมีวิธีการเขียนดังตอไปนี้ 

1. Name/ชื่อแขก พนักงานจะตองเขียนชื่อแขกท่ีจะเขาพักใหครบทุกคนพรอมคํานําหนา
ชื่อเสมอ วิธีการเขียนเหมือนการเขียนในใบรับสํารองหองพัก 

2. Address/ท่ีอยูปจจุบัน แขกสามารถท่ีจะกรอกรายละเอียดท่ีอยูปจจุบันให หรือบอกดวย
ปากแลวใหพนักงานกรอกเองก็ได ในกรณีท่ีแขกเปนคนไทย พนักงานตอนรับสามารถสอบถามแขกได
วาท่ีอยูในบัตรประชาชนแขกเปนท่ีอยูปจจุบันหรือไม หากใชพนักงานสามารถลอกขอมูลท่ีอยูปจจุบัน
จากสําเนาบัตรประชาชนแขกลงในใบลงทะเบียนไดเลย ซ่ึงจะทําหลังจากลงทะเบียนใหแขกและสง
แขกข้ึนหองพักเรียบรอยแลวก็ไดเพ่ือเปนการไมเสียเวลาแขก แตถาแขกแจงวาท่ีอยูนั้นไมใชท่ีอยู
ปจจุบัน พนักงานตองสอบถามขอมูลใหมท่ีถูกตองจากแขกทันที ในกรณีท่ีเปนแขกตางชาติ โดยปกติ
พนักงานมักขอใหแขกกรอกรายละเอียดสวนนี้ใหเนื่องจากหากพนักงานเขียนเองอาจเกิดความ
ผิดพลาดไดหากกรอกจากการบอกของแขก เพราะขอมูลท่ีอยูปจจุบันจะไมมีในหนังสือเดินทาง ท่ี
พนักงานตองขอถายเอกสารเอาไวเหมือนในบัตรประชาชนของแขกคนไทย  

3. Passport No. or ID No./หมายเลขหนังสือเดินทางหรือเลขบัตรประชาชน รายละเอียด
ในขอนี้พนักงานมักไมขอจากแขกโดยตรง แตจะใชวิธีลอกจากสําเนาท่ีพนักงานตอนรับไดถายเอกสาร
เอาไว 

4. Telephone No./หมายเลขโทรศัพท หากเปนการลงทะเบียนเขาพักลวงหนา หมายเลข
โทรศัพทมักมีอยูแลวต้ังแตตอนท่ีพนักงานรับสํารองหองพักขอเอาไวจากแขกตอนท่ีแขกมาสํารอง
หองพัก แตหากเปนการลงทะเบียนเขาพักแบบไมไดมีการสํารองหองพักไวลวงหนา พนักงานสามารถ
ขอใหแขกกรอกใหหรือสอบถามจากแขกแลวกรอกใหแขกก็ได  

อนึ่งถึงแมวาหมายเลขโทรศัพทจะมีอยูแลวต้ังแตการรับสํารองหองพัก แตในขณะท่ีรับ
ลงทะเบียนเขาพักใหแขก พนักงานตอนรับก็จะตองสอบถามแขกอีกครั้งวาหมายเลขโทรศัพทท่ีมีอยู
นั้นถูกตองแลวหรือไม อยางไรเพ่ือเปนการตรวจเช็ครายละเอียดแขกใหเปนปจจุบันอีกครั้ง 

5. Email/อีเมล เปนอีกหนึ่งชองทางทางการสื่อสารท่ีพนักงานควรขอจากแขกเพ่ือสง
โปรโมชั่นหรือรายการสงเสริมการขายของโรงแรมใหแขกไดทราบตอไปในอนาคต เพราะเปนชองทาง
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ในการสื่อสารท่ีไมมีคาใชจายและในกรณีท่ีแขกออกจากโรงแรมไปแลวเม่ือเกิดปญหาข้ึนจะสะดวกกับ
โรงแรมในการติดตอแขกมากกวาทางโทรศัพท โดยเฉพาะในกรณีท่ีแขกเดินทางบอยและไมมีท่ีอยูเปน
หลักแหลง 

6. Car Registration/ทะเบยีนรถและ Model/Color/รุน/สี ในระหวางรับลงทะเบียนเขาพัก 

พนักงานควรสอบถามแขกวาเดินทางมาดวยวิธีใด หากแขกขับรถสวนตัวมา พนักงานควรสอบถามขอ
หมายเลขทะเบียนรถ รุนและสีรถ ไวดวย เพ่ือดูแลใหแขกเปนพิเศษหรือเพ่ือความสะดวกของโรงแรม
ในการแจงแกแขกในกรณีท่ีเกิดเหตุข้ึนกับรถของแขก 

7. Company name/ชื่อบริษัท และ Company address/ท่ีอยูบริษัท ในกรณีท่ีแขกเขามา
พักในนามของบริษัทและตองการใบกํากับภาษีตอนเช็คเอาท พนักงานจะตองถามชื่อท่ีอยูบริษัทพรอม
สะกดใหถูกตองหรือขอนามบัตรจากแขกแลวแนบไวกับเอกสารการลงทะเบียนเขาพักก็ได แลวจึงมา
ออกใบกํากับภาษีใหแขกภายหลังกอนเช็คเอาท ในกรณีท่ีโรงแรมไมมีระบบคอมพิวเตอรรองรับ 
พนักงานจะตองเขียนใบกํากับภาษีดวยมือเอง สวนโรงแรมท่ีมีระบบคอมพิวเตอรพนักงานจะสามารถ
พิมพเอกสารใบกํากับภาษีออกมาไดเลยจากคอมพิวเตอรหลังจากท่ีแขกเช็คเอาทเรียบรอยแลว 

8. Special Requirement/ความตองการพิเศษอ่ืนๆ ชองนี้ในใบรับสํารองหองพักก็คือชอง 
หมายเหตุนั้นเอง หากแขกแจงไวต้ังแตตอนสํารองหองพัก รายละเอียดในชองนี้จะปรากฏข้ึนเองใน
ระบบคอมพิวเตอรและในเอกสารท่ีพนักงานเขียนไว 

แตหากแขกไมไดแจงไวตั้งแตตอนสํารองหองพัก แตมาแจงตอนลงทะเบียนเขาพัก พนักงาน
ตอนรับมีหนาท่ีตองบันทึกรายละเอียดความตองการของแขกลงในชองนี้และในระบบ จากนั้นตอง
ติดตอประสานงานในแผนกท่ีเก่ียวของเพ่ือใหแขกไดรับสิ่งของหรือบริการเพ่ิมเติมนั้นๆ ตามท่ีแขก
ตองการ 

9. Method of Payment/วิธีชําระเงิน ปกติรายละเอียดในชองนี้จะมีมาตั้งแตการรับสํารอง
หองพักหรือปรากฏในระบบคอมพิวเตอรอยูแลวแตหากแขกยังไมไดชําระคาหองพักมาต้ังแตการ
สํารองหองพัก ในขณะท่ีแขกกําลังเช็คอิน พนักงานจะตองสอบถามถึงวิธีการชําระเงินของแขก วาเปน
แบบใดแลวบันทึกลงในใบรับลงทะเบียนเขาพักและในระบบ พรอมรับชําระเงินหากแขกสะดวก ซ่ึง
วิธีการชําระเงินอาจแบงไดเปน 6 แบบ คือ  

9.1 Cash/เงินสด หมายถึง เงิน ธนบัตร เหรียญตางๆท่ีใชชําระหนี้ไดตามกฎหมาย 
ท้ังนี้รวมไปถึงเช็คเดินทาง(Travel Cheque) และเช็คเงินสด(Cashier Cheque)ดวย สวนเช็คสวนตัว
(Personal Cheque) โรงแรมจะไมรับ เนื่องจากตรวจสอบไมไดวาจะข้ึนเงินไดหรือไม ซ่ึงจะตางจาก
เช็คเดินทางและเช็คเงินสดท่ีโรงแรมจะสามารถนําไปข้ึนเปนเงินสดท่ีธนาคารไดทันที 

9.2 CC./บัตรเครดิต ปกติโรงแรมจะรับบัตรเครดิตหลักแทบทุกบริษัทท่ัวโลก ไมวาจะ
เปน Visa, Master หรือ American Express หากแขกชําระดวยบัตรเครดิตพนักงานจะตองบันทึก
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หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักหนาบัตรและวันหมดอายุของบัตรลงไปในใบรับลงทะเบียนและใน
ระบบดวย ซ่ึงทําไดโดยดูจากสําเนาสลิปบัตรเครดิตท่ีพนักงานเก็บไวเปนหลักฐานก็ได 

9.3 Cr.(Credit)/เรียกเก็บ วิธีนี้จะทําไดก็ตอเม่ือแขกท่ีมาเขาพักเปนแขกท่ีถูกสงมาจาก
บริษัทท่ีไดมีการทําสัญญาไวกับโรงแรมลวงหนากอนแลวเทานั้นแขกจะไมตองชําระเงินโดยตรงกับทาง
โรงแรม สวนแขกจะตองรับผิดขอบคาใชจายเองในสวนใดบางนั้น จะข้ึนอยูกับสัญญาของแตละบริษัท
ท่ีไดทําไว อนึ่งสัญญานี้มักตองตออายุเปนรายป นั่นหมายถึงโรงแรมจะมีโอกาสพิจารณาบริษัท
คูสัญญาทุกปวาเหมาะสมท่ีจะตอสัญญาหรือไม โดยดูจากจํานวนหองพักท่ีบริษัทใชตอป และความ
ยากงายในการเรียกเก็บเงิน 

9.4 In house/โรงแรมใชเอง ชองนี้หมายถึงการใชหองพักของแขกใหคิดเปนคาใชจาย
ของโรงแรม กรณีท่ีใชชองนี้คือ ผูจัดการหรือพนักงานท่ีตองอยูทํางานเกินเวลาหรืองานท่ีทําอยูนั้นไม
แลวเสร็จจําเปนจะตองพักเล็กนอยแลวกลับไปทํางานตอ ทําใหไมสะดวกท่ีจะเดินทางกลับท่ีพัก 
โรงแรมจะเปดหองพักใหแกพนักงานเหลานั้นไดพักผอนเพ่ือความสะดวก หองโรงแรมใชเองนี้จะรวม
อาหารดวย 

9.5 Complimentary/Free of charge/FOC ไมคิดเงิน ชองนี้หมายถึง แขกท่ีเขาพักจะ
ไมตองเสียคาใชจายใดๆ เปนการใหบริการฟรี อาจใหเพ่ือเปนการขอโทษหรือแสดงความเสียใจใน
กรณีท่ีโรงแรมทําใหแขกไมพอใจ หองนี้จะไมรวมอาหารเชา 

9.6 Voucher/เอกสารแทนเงิน เปนการเขาพักโดยใชแผนพับ โบรชัวรหรือโปรโมชั่น
ตางๆ ท่ีออกจากโรงแรมเพ่ือจูงใจใหแขกมาใชบริการ ปกติเอกสารแทนเงินนี้จะใชในโอกาสท่ีโรงแรม
ขายบัตรสมาชิกใหแขก เม่ือแขกชําระคาสมาชิกก็จะไดเอกสารแทนเงินนี้นํามาเขาพักกับทางโรงแรม 
หองนี้ปกติจะรวมอาหารเชาดวย เวนแตโรงแรมระบุในเอกสารเปนอยางอ่ืน 

10. Arrival Date/วันเขาพัก Departure Date/วันออกจากท่ีพัก ปกติรายละเอียดในชองนี้
ก็จะมีมาตั้งแตในใบรับสํารองหองพักท้ังในเอกสารและในระบบ และมักไมตองมีการเปลี่ยนแปลงหรือ
แกไขใด เวนแตแขกตองการขอเปลี่ยน หรือเปนกรณีท่ีแขกไมไดสํารองหองพักไวลวงหนา ถาเปนกรณี
นี้พนักงานจะตองลงรายละเอียดวัน เดือน ป ท่ีเขาพักและออกจากท่ีพักของแขกใหถูกตองและตรงกับ
ความเปนจริง 

11. Arrival Time/เวลาท่ีแขกเขามาลงทะเบียนเขาพัก ชองนี้จะตองเปนเวลาท่ีแขกเดินเขา
มาเช็คอินท่ีหนาเคานเตอรเทานั้นไมวาจะมีการสํารองหองพักไวลวงหนาหรือไมไดสํารองหองพักไว
ลวงหนาก็ตาม หากแขกแจงเวลาไวตั้งแตตอนสํารองหองพักแลว แตไมตรงกับความเปนจริงท่ีแขกมา 
พนักงานจะตองเปลี่ยนเวลาใหเปนเวลาตามความจริงเทานั้น 

12. No. of Nights/จํานวนคืนท่ีแขกพัก เชนเดียวกับวันเขาพักท่ีมักมีมาในระบบต้ังแตการ
รับสํารองหองพักแลวและมักไมคอยมีการเปลี่ยนแปลง แตก็เชนเดียวกันหากเปนกรณีท่ีแขกไมได
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สํารองหองพักไวลวงหนาหรือแขกท่ีมีการสํารองหองพักไวลวงหนาแลวแตมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก
แขกเปลี่ยนใจในภายหลัง ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม พนักงานตอนรับจะตองเปลี่ยนแปลงขอมูลท้ังในใบ
ลงทะเบียนเขาพักและในระบบคอมพิวเตอรใหตรงกับความเปนจรงิ 

13. Room Rate/ราคาคาหอง ชองนี้ก็มักไมคอยเปลี่ยนแปลงจากตอนสํารองหองพัก
เชนกัน แตหากแขกเปลี่ยนชนิดของหองพักขณะท่ีลงทะเบียนเขาพัก พนักงานก็จะตองแจงใหแขก
ทราบวาคาใชจายจะเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดหรือประเภทหองพักใหมหากเปนแขกท่ีไมไดสํารอง
หองพักไวลวงหนา พนักงานจะตองชี้แจงชนิดของแตละหองและราคาใหแขกทราบโดยละเอียดแลว
บันทึกในใบลงทะเบียนเขาพักและในระบบคอมพิวเตอรใหเรียบรอยในขณะท่ีกําลังลงทะเบียนเขาพัก
ใหแขก 

14. Room No./หมายเลขหองพัก หากเปนกรณีท่ีมีการสํารองหองพักไวลวงหนา โดยปกติ
ผูมีหนาท่ีกําหนดหองพักแขกอาจเปนแผนกรับสํารองหองพัก หรือ แผนกตอนรับ มักจะกําหนด
หมายเลขหองใสในระบบคอมพิวเตอรและในใบลงทะเบียนเขาพักไวใหลวงหนาแลว แตหากเปนกรณี
ท่ีแขกไมไดสํารองหองพักไวลวงหนา พนักงานตอนรับท่ีรับลงทะเบียนเขาพักใหแขกจะตองหาหองพัก
วางใหแขกในขณะท่ีแขกกําลังเช็คอินอยู ไมวาจะกรณีใด พนักงานจะตองแจงใหแขกทราบวาแขกได
หองหมายเลขใดชั้นใด ตึกใดและอยูบริเวณใดของโรงแรม 

15. Departure Time/เวลาออกจากท่ีพัก ในขณะรับลงทะเบียนเขาพักใหแขกพนักงาน
ตอนรับควรสอบถามเวลาท่ีแขกคาดวาจะเช็คเอาทในวันเช็คเอาท แลวบันทึกลงในใบลงทะเบียนเขา
พักและในระบบคอมพิวเตอรเพ่ือใหภายในแผนกตอนรับเองและแผนกแมบานวางแผนกําลังคนในการ
ทํางานใหใกลเคียงกับพฤติกรรมของแขกใหมากท่ีสุด 

แตหากแขกไมทราบหรือพนักงานไมไดถามหรือเหตุผลใดก็ตามท่ีไมไดมีการระบุเวลาท่ีคาด
วาแขกจะออกจากท่ีพัก ในขณะท่ีแขกคืนหองและเช็คเอาท พนักงานจะตองบันทึกเวลานั้นๆ ลงในใบ
ลงทะเบียนเขาพักและในระบบคอมพิวเตอรใหถูกตองเรียบรอยดวยเพ่ือเปนประวัติในการเขาพักของ
แขกตอไป 

16. No. of Guests/จํานวนแขกท่ีเขาพัก เชนเดียวกับจํานวนคืนท่ีแขกพักท่ีจะมีมาใน
ระบบต้ังแตการรับสํารองหองพักและมักไมคอยมีการเปลี่ยนแปลง แตก็เชนเดียวกันหากมีการ
เปลี่ยนแปลง พนักงานตอนรับจะตองเปลี่ยนแปลงขอมูลท้ังในใบลงทะเบียนเขาพักและในระบบ
คอมพิวเตอรใหตรงกับความเปนจริงเสมอ 

17. Total Paid/จํานวนเงินท่ีแขกชําระแลว หมายถึง จํานวนเงินท้ังหมดท่ีแขกชําระ 
นับตั้งแตการสํารองหองพักมาจนถึงการเช็คอิน นโยบายของบางโรงแรมแขกตองชําระเงินท้ังหมด
ในขณะเช็คอิน หรือบางโรงแรมอาจใหแขกชําระเงินท้ังหมดในขณะท่ีแขกเช็คเอาทก็ไดไมวาจะเปน
กรณีใด พนักงานรับลงทะเบียนเขาพักใหแขกจะตองทําสัญลักษณในชองคาใชจายนี้วา แขกไดชําระ
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ไปแลวหรือไม เทาใด อยางไร ดวยวิธีการไหน และเหลืออีกจํานวนเทาใด เพ่ือใหพนักงานท่ีมาทํา
หนาท่ีตอไดทราบวาจะตองจัดการกับแขกหองนี้อยางไรตอไป 

18. Room type/ ชนิดของหองพัก ในชองนี้ใหกรอกชนิดของของพักท่ีแขกเขาพัก หาก
โรงแรมมีหองพักแบบเดียวใหใสชนิดของเตียงไวท่ีชองนี้ แตหากโรงแรมมีหองพักหลายประเภทให
เขียนรายละเอียดท้ังประเภทของหองพักและชนิดของเตียงในหองพักดวยโดยใชเครื่องหมาย / 
ค่ันกลาง เนื่องจากหองพักแตละประเภทของโรงแรมจะมีชนิดของเตียงหลายแบบดวยเชนกัน ดังนั้น
เพ่ือปองกันความเขาใจผิดหรือความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน พนักงานจึงควรกรอกรายละเอียดให
สมบูรณท่ีสุด เชน Superior/Single หรือ Deluxe/Twin เปนตน 

19. Signature/ลายเซ็นแขก รายละเอียดในชองนี้ เปนสิ่ ง ท่ีสําคัญมาก ถือไดวาใบ
ลงทะเบียนเขาพักนี้อาจไมมีความหมายเลยหากไมมีลายเซ็นแขกท่ีเขาพัก เนื่องจากในใบลงทะเบียน
เขาพักทุกใบจะมีขอแมและเง่ือนไขตางๆ ท่ีโรงแรมกําหนดข้ึน เพ่ือใหแขกรับทราบ ยอมรับ และ
ปฏิบัติตาม หากแขกไมไดเซ็นในชองนี้ แขกก็อาจปฏิเสธการรับทราบขอแมและเง่ือนไขของทาง
โรงแรมไดหากมีปญหาหรือขอโตแยงใดๆ เกิดข้ึนในภายหลัง  

โดยเฉพาะในกรณีท่ีเปนการเรียกเก็บเงิน เนื่องจากบริษัทคูสัญญาอาจโตแยงไดวา ไมมี
หลักฐานท่ีชัดเจนวาพนักงานของบริษัทไดเขาไปใชบริการของโรงแรมจริง ซ่ึงอาจทําใหบริษัทปฏิเสธ
การชําระเงินได 

20. Clerk/พนักงานท่ีรับลงทะเบียนเขาพัก เชนเดียวกับการรับสํารองหองพักแขก 

พนักงานจะตองเขียนชื่อตัวเองลงในชองนี้ใหชัดเจนตามนโยบายของโรงแรมไมวาจะเปนชื่อเลนหรือ
ชื่อจริงก็ตามเพ่ือใหสามารถตรวจสอบได 
  

การกําหนดหมายเลขหองพักสําหรับแขกท่ีมาลงทะเบียนเขาพักกอนกําหนด(Early Check In) 
 

ในกรณีท่ีแขกมาถึงโรงแรมกอนกําหนดและตองการหองพักในทันที ถึงแมจะยังไมถึงเวลา
มาตรฐานใหแขกเขาพักคือหลัง 12.00 น. หากโรงแรมมีหองวางพนักงานตอนรับสามารถรับเช็คอินให
แขกไดแตตองแจงแขกวาเปนกรณีพิเศษเทานั้นไมใชทุกครั้ง แตหากเปนแขกท่ีมาเช็คอินหลัง 12.00 น.
แตกอนเวลาท่ีแขกไดแจงไวและโรงแรมยังไมมีหองวางหรือหองพักท่ีระบุหมายเลขใหแขกไวยังไมได
ทําความสะอาด พนักงานตอนรับจะมีข้ันตอนในการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบเพ่ือหาหองพักอ่ืนในประเภทหองพักเดียวกัน ท่ีทําความสะอาดเรียบรอยแลว 
เพ่ือเสนอใหแกแขกแทนหากแขกตกลงก็รับลงทะเบียนเขาพักใหแขกไดทันที 
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2. หากไมมีหองพักประเภทเดียวกันวาง พนักงานตองเสนอหองพักประเภทอ่ืนท่ีวางใหแขก 
แจงราคาท่ีจะเปลี่ยนไป พรอมการขอโทษและอธิบายถึงเหตุผลใหแขกทราบหากแขกตกลงก็รับ
ลงทะเบียนเขาพักใหแขกไดทันที 

3. หากแขกแจงวายินดีท่ีจะรอหองพักซ่ึงเปนประเภทหองท่ีแขกไดจองเอาไวแตแรก ให
พนักงานทําการลงทะเบียนเขาพักใหแขก โดยยังไมตองกําหนดหมายเลขหองพักจนกวาจะมีหองพัก
ประเภทท่ีแขกตองการไดทําความสะอาดเรียบรอยแลว 

4. แจงกําหนดเวลาท่ีคาดวาหองพักจะทําความสะอาดเสร็จเรียบรอย เพ่ือใหแขกเขามารับ
กุญแจหองพักและขอเบอรโทรศัพทท่ีจะติดตอไดเพ่ือแจงใหแขกทราบทันทีท่ีหองพักพรอมใหบริการ 

5. เสนอเก็บกระเปาและสัมภาระแขก โดยใหพนกังานยกกระเปาเขามาดําเนินการตรวจนับ 
ติดสวนบนของแท็กท่ีมีชื่อแขกและหมายเลขกํากับไวท่ีกระเปาและสัมภาระทุกชิ้น เอาสวนหางแท็กท่ี
มีหมายเลขกํากับอยูใหแขกไวเพ่ือเปนหลักฐานแลวใหพนักงานยกกระเปาจัดเก็บกระเปาและสัมภาระ
ของแขกในหองเก็บสัมภาระ จนกระท่ังหองพักสะอาดเรียบรอยแลวยกกระเปาข้ึนไปไวบนหองพักให
แขก 

6. ในขณะเดียวกันพนักงานตอนรับตองประสานงานกับแผนกแมบานทันทีเพ่ือเรงหองให
แมบานทําความสะอาดหองประเภทท่ีแขกตองการโดยดวนกอนหองประเภทอ่ืนท่ีรอได เนื่องจากหอง
นี้มีแขกรอใชหองพักอยู 

7. แนะนํากิจกรรมหรือสวนบริการอ่ืนในโรงแรมท่ีแขกสามารถไปใชบริการได เชน 
หองอาหาร สปา หรือสถานท่ีทองเท่ียวใกลเคียงท่ีแขกสามารถไปทํากิจกรรมไดระหวางท่ีรอหองพัก 

8. ทันทีท่ีมีหองพักสะอาดเรียบรอยใหพนักงานแจงแขก เตรียมกุญแจไวสองชุด ชุดท่ีหนึ่ง
เตรียมไวเพ่ือใหแขกมารับและชุดท่ีสองเอาใหพนักงานยกกระเปานําสงกระเปาและสัมภาระของแขก
ไปยังหองพักทันที 

9. หลังจากพนักงานยกกระเปานํากระเปาและสัมภาระแขกข้ึนไปไวเรียบรอยแลว พนักงาน
ตอนรับตองของกุญแจหองพักแขกคืนจากพนักงานยกกระเปาในทันที แลวลบขอมูลท้ังหมดออกจาก
กุญแจนั้น เพ่ือความปลอดภัยในทรัพยสินของแขก 

การกําหนดหมายเลขหองพักสําหรับแขกท่ีไมไดจองลวงหนา ในกรณีนี้จะหมายถึงแขกท่ี
ไมไดสํารองหองพักไว แตเขามาติดตอท่ีเคานเตอรตอนรับและแจงความประสงคขอเปดหองพัก
ในทันทีซ่ึงการกําหนดหองพักใหแขกประเภทนี้จะข้ึนอยูกับหองพักท่ีมีพรอมขายในเวลานั้นๆ เปน
หลัก ซ่ึงแขกอาจไมไดหองพักตรงตามความตองการหากหองพักท่ีแขกตองการยังไมพรอมหรืออาจจะ
ไมมีหองพักวางใหแขก การกําหนดหมายเลขหองพักสําหรับแขกท่ีไมไดจองหองไวลวงหนาจะมี
ข้ันตอน ดังนี้ 
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1. สอบถามถึงความตองการของแขกวาตองการหองพักแบบใด ราคาประมาณเทาไหร หาก
พบวาประเภทหองท่ีแขกตองการนั้นวางอยูแลวสามารถใหแขกเขาพักได ก็ใหแขกลงทะเบียนตาม
ข้ันตอน แลวใหแขกเขาพักไดทันที 

2. แตหากไมมีหองพักประเภทท่ีแขกตองการวาง พนักงานตองเสนอขายหองพักประเภท
อ่ืนท่ีวางใหแขกซ่ึงสวนมากจะเปนหองพักประเภทท่ีแพงกวา พนักงานจะตองแจงราคา ลักษณะความ
พิเศษของหองเพ่ือดึงดูดใหแขกเขาพัก หากแขกตกลงรับลงทะเบียนเขาพักใหแขก 

3. หากแขกแจงวายินดีท่ีจะรอหองซ่ึงเปนหองประเภทท่ีแขกตองการ ก็ใหพนักงานทําการ
ลงทะเบียนเขาพักใหแขกตามข้ันตอน โดยยังไมตองกําหนดหมายเลขหองพักจนกวาจะมีหองพัก
ประเภทท่ีแขกตองการไดทําความสะอาดเรียบรอยแลว แลวดําเนินการเหมือนกรณีท่ีแขกมาเขาพัก
กอนกําหนด (ตามดานบน ขอ 4-9) 
 
การมอบกุญแจหองและการพาแขกไปสงท่ีหองพัก 
 

หลังจากลงทะเบียนเขาพักตามข้ันตอนแลว พนักงานตอนรับจะเอากุญแจหองพักแขกใส
ซองใสกุญแจใหพนักงานยกกระเปาหรือพนักงานท่ีไดรับมอบหมายพาแขกข้ึนไปสงท่ีหองพักพรอม
เอยหมายเลขหอง ชั้นของหองพักและวิธีการเดินไปยังหองพักใหแขกทราบดวย พนักงานท่ีพาแขกข้ึน
ไปสงบนหองพักจะสามารถดูขอมูลหองพักแขกและชื่อแขกไดจากบนซองกุญแจท่ีไดซ่ึงเปนประโยชน
มากในกรณีท่ีพนักงานตอนรับบอกมาชื่อและหมายเลขหองแขกมาแลวแตฟงไมถนัดหรือลืมข้ันตอน
การปฏิบัติในการพาแขกไปสงท่ีหองพักจะข้ึนอยูกับมาตรฐานในการใหบริการ หรือนโยบายของแตละ
โรงแรม ซ่ึงสวนใหญจะปฏิบัติกันดังนี้ 

1. โรงแรมขนาดเล็ก แขกมักตองถือสัมภาระไปท่ีหองพักเอง 
2 โรงแรมขนาดใหญ จะมีพนักงานยกกระเปาทําหนาท่ีถือสัมภาระและพาแขกไปสงท่ี

หองพัก 

3 โรงแรมระดับหรูหรา จะมีพนักงานใหบริการแขกเดินนําแขกไปสงท่ีหองพัก โดยมี 
พนักงานยกกระเปาทําหนาท่ีถือสัมภาระเดินตามไปขางหลัง  

บางโรงแรมอาจมีการกําหนดตําแหนงพนักงานอาคันตุกะสัมพันธ ทําหนาท่ีในการตอนรับ
แขกท่ีเปนแขกพิเศษหรือแขกประจําของโรงแรมและพาแขกข้ึนไปสงหองพักดวยตัวเองทันทีท่ีแขก
มาถึง ในกรณีนี้หองพักจะถูกกําหนดไวลวงหนา กุญแจและซองกุญแจจะถูกจัดเตรียมไวลวงหนา
กอนท่ีแขกจะมาถึง โดยพนักงานอาคันตุกะสัมพันธจะทําหนาท่ีรับลงทะเบียนเขาพักใหกับแขกบน
หองพัก วิธีนี้จะทําใหแขก 
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พิเศษหรือแขกประจําของโรงแรม ไมตองรอเช็คอินในบริเวณตอนรับสวนหนาเหมือนแขก
ปกติ ในบางกรณีอาจรวมถึงแขกท่ีตองการปดบังชื่อหรือแขกท่ีมีเหตุผลเก่ียวกับการรักษาความ
ปลอดภัยท่ีไมตองการใชเวลาท่ีบริเวณตอนรับสวนหนาดวย 

 
การจัดเก็บใบลงทะเบียนและขอมูลแขก 

 

การจัดเก็บใบลงทะเบียนและขอมูลแขกเปนสิ่งจําเปนท่ีโรงแรมตองมีขอมูลแขกไวตามท่ี
กฎหมายกําหนด ในกรณีท่ีทางราชการตองการตรวจสอบ นอกจากนั้นขอมูลเหลานี้ยังมีประโยชนตอ
โรงแรมในการเก็บรวบรวมขอมูลของแขกท่ีเขาพักเอาไวเพ่ือประโยชนในการทําการตลาดในอนาคตได
อีกดวยวิธีเก็บขอมูลการเขาพักของแขกสามารถทําได 2 วิธี คือ การเก็บขอมูลแบบเปนเอกสารและ
การเก็บขอมูลในระบบคอมพิวเตอร 

1. การเก็บขอมูลแขกแบบเปนเอกสารเอกสารสวนใหญจะเปนแบบฟอรมการสํารอง
หองพัก สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทางและแบบฟอรมการลงทะเบียนเขาพักของ
แขกการเก็บเอกสารแบบนี้จะตองเก็บ 3 ครั้ง คือ 

1.1 เก็บเอกสารหลังจากพนักงานรับลงทะเบียนเขาพักใหแขกเรียบรอยแลว โดย
พนักงานจะเย็บเอกสารท้ังหมดเขาดวยกัน ใสไวในแฟมแบบแขวน ท่ีมีหมายเลขหองกํากับอยูดาน
นอกใหเห็นไดชัดเจน แขวนใสตูเก็บโดยเรียงเปนแนวจากหนาไปหลัง เรียงจากหองหมายเลขนอยท่ีสุด
ไปหาหมายเลขมาก และเรียงจากชั้นตํ่าสุดไปหาชั้นท่ีสูงกวาเปนชั้นๆ ข้ึนไป วิธีการการเก็บท่ีงายตอ
การเรียกขอมูลข้ึนมาดู คือ จัดแฟมแขวนใหเปนชั้นละสี เชน หองพักชั้น 5 ใชแฟมสีครีม หองพักชั้น 6 
ใชแฟมสีเหลือง หองพักชั้น 7 ใชแฟมสีสม เปนตน 

การเก็บเอกสารแบบนี้เปนการเก็บเอกสารชั่วคราว เนื่องจากในระหวางท่ีแขกกําลังพัก
อยูท่ีโรงแรมพนักงานยังตองเปดดูเอกสารของแขกอยูเปนระยะ โดยเฉพาะเม่ือมีเอกสารจากแผนกอ่ืน 
เขามาใสในเพ่ิม เชน ใบคาใชจายตางๆ ไมวาจะเปน คาสงเสื้อผาซักรีด ใบเสร็จคาโทรศัพทเปนตน 

เม่ือแขกไปใชบริการในแผนกอ่ืนของโรงแรมและแขกไมตองการชําระเงินโดยตรงกับ
แผนกนั้นๆ แขกจะแจงใหนําคาใชจายท่ีเกิดข้ึนนั้นมาคิดรวมกับคาหองพัก ดังนั้นพนักงานของแผนกท่ี
แขกไปใชบริการก็จะตองนําไปคาใชจายนั้นมามอบใหพนักงานตอนรับ โดยมักจะแจงกันงายๆ วา 
แขกหองหมายเลขนั้นมีคาใชจายเพ่ิมเติม ใหแผนกตอนรับเก็บเอกสารใหดวยพนักงานตอนรับก็จะนํา
เอกสารนั้นไปใสใหถูกตามหมายเลขหองพักแขก 
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ภาพท่ี 6.5 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
พนักงานตอนรับจะตองนําเอาสารของแขกท่ีเก็บไวในแฟมออกมาเรียงใหมอีกครั้งเพ่ือรอหยิบมาตรวจ
ตอนแขกเช็คเอาท ซ่ึงในการเรียงครั้งนี้จะเรียงตามลําดับตัวอักษรแรกของชื่อแขก เนื่องจากเวลาแขก
มาติดตอเช็คเอาทท่ีเคานเตอร แขกบางคนจําหมายเลขหองพักของตัวเองไมได พนักงานก็จะสอบถาม
เปนชื่อ นามสกุลของแขกแทน หรือในกรณีแขกบอกเปนหมายเลขหองพักพนักงานก็จะตองถามชื่อ
แขกอยูดีเพ่ือเปนการตรวจสอบวา แขกหองนี้ชื่อนี้จริงหรือไม ดังนั้นจึงงายกวาท่ีจะเก็บเอกสารรอการ
เช็คเอาทของแขกโดยเรียงตามชื่อ 

1.3 การเก็บเอกสารหลังจากแขกเช็คเอาทเรียบรอยแลว พนักงานท่ีรับเช็คเอาทจะตอง
นําเอกสารท้ังหมดของแขกหองนั้นๆ เย็บรวมกันใสกลองแยกไวของพนักงานแตละคน พรอมใบเสร็จ
ปะหนาวาแขกชําระเงินเปนจํานวนเทาใด ดวยวิธีใดใหเรียบรอยเพ่ือรอดําเนินการหลังปดรอบการ
ทํางาน 

2. การเก็บขอมูลในระบบคอมพิวเตอร จะเก็บเพียงสองครั้ง คือ  
2.1 เม่ือแขกไปใชบริการของโรงแรมแบบท่ีมีคาใชจาย แลวแขกตองการใหรวม

คาใชจายนั้นเขากับคาหองพักเนื่องจากแขกตองการชําระครั้งเดียวตอนเช็คเอาท พนักงานในแผนกท่ี
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แขกไปใชบริการจะพิมพขอมูลสินคาและบริการท่ีแขกไปใช คาใชจาย หมายเลขหอง รายละเอียด
ท้ังหมด ลงในระบบคอมพิวเตอร แลวสงใบคาใชจายท่ีเปนเอกสารมาใหแผนกตอนรับนําไปใสแฟม วิธี
นี้ขอมูลแขกจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติตั้งแตท่ีมีการบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร 

2.2 กอนปดรอบงานในแตละวัน พนักงานตอนรับจะตองนําเอกสารการเช็คเอาทมา
ตรวจสอบรายละเอียดเปรียบเทียบกับเงินท่ีไดรับมาในแตละรอบการทํางานวาตรงกันหรือไม กอนท่ี
จะสงใบสรุปรายรับ รายจายแลวสงใหพนักงานตรวจสอบบัญชีรอบดึกตรวจสอบอีกครั้งกอนสงข้ึน
แผนกบัญชี สวนเอกสารการเขาพักของแขกพนักงานท่ีเช็คเอาทตองบันทึกขอมูลแขกลงในฐานขอมูล 
Guest History Record เสมอ เพ่ือเปนการปรับปรุงขอมูลแขกท่ีเคยมาพักใหเปนปจจุบันและเปน
การบันทึกขอมูลแขกใหมใหอยูในระบบฐานขอมูลเพ่ือสามารถนําไปใชไดในอนาคต 

หลังเสร็จสิ้นกระบวนการเขาพักของแขก เอกสารท่ีเปนกระดาษจะถูกเก็บใสกลองปดผนึก
ไวจนครบ 1 ปตามกฎหมายหรือแลวแตนโยบายของโรงแรมแลวจึงจะนําไปทําลายท้ิงท้ังหมด บาง
โรงแรมอาจเก็บเอกสารการเขาพักของแขกเอาไวนานกวาหนึ่งปก็ไดหากมีสถานท่ีจัดเก็บเพียงพอ 
เอกสารการเขาพักของแขกท่ีโรงแรมตองเก็บไวเพ่ือรอเรียกตรวจจากทางราชการมี 2 แบบ คือ 

1. บัตรจดนามผูพักหรือบัตรลงทะเบียน หรือ Registration Form เปนเอกสารท่ีโรงแรม
ตองมีเม่ือเจาหนาท่ีขอเรียกตรวจ ซ่ึงตองเก็บไวเปนหลักฐานอยางนอย 1 ป แบบฟอรมนี้จะแตกตาง
กันไปแตละโรงแรม แตขอมูลหลักจะตองมีเหมือนกัน เชน ชื่อ สกุลแขก หมายเลขบัตรประชาชนหรือ
หนังสือเดินทาง วันท่ีเช็คอิน วันเช็คเอาทหมายเลขหองพักเปนตน 

2. เอกสารบันทึกของตํารวจตรวจคนเขาเมืองสําหรับคนตางชาติ เปนเอกสารท่ีโรงแรม
จะตองสงใหตํารวจตรวจคนเขาเมืองภายใน 24 ชั่วโมงท่ีมีคนตางชาติเขามาพัก ในอดีตโรงแรมจะตอง
ไปขอแบบฟอรม นํามากรอกขอมูลแลวสงแฟกซกลับไป แตในปจจุบันโรงแรมสามารถกรอกออนไลน
ไดแลว ซ่ึงผูกรอกเอกสารนี้โดยมากจะเปนพนักงานตอนรับรอบดึก เนื่องจากตองรอใหการลงทะเบียน
เขาพักของแขกแตละวันเสร็จสิ้นเรียบรอย รวบรวมขอมูล แลวจึงสงเปนรายวันโดยเขาไปท่ี 
www.immigration.go.th แลวคลิกเลือก เมนูการแจงท่ีพักอาศัย 
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ตารางท่ี 6.1 แบบฟอรมบัญชีรายชื่อคนตางดาวท่ีเขาพักอาศัย 

 

 

 

ท่ีมา ท่ีมา thaihotels.org/wp-content/uploads/2013/03/ปช.นอกสถานท่ี4.ppt 
 
การแจงออกจากท่ีพักหรือการเช็คเอาท(Check out) 
 

เปนการติดตอข้ันตอนสุดทายระหวางโรงแรมและแขก ในข้ันตอนนี้พนักงานจะตอง
จัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวกับคาใชจายท้ังหมดของแขกใหพรอมและถูกตองท่ีสุด เนื่องจากคุณภาพการ
ใหบริการท่ีแขกไดรับในขณะท่ีแจงออกจากท่ีพักจะสงผลตอความประทับใจท่ีแขกมีตอโรงแรมเปน
ครั้งสุดทาย หากแขกมีความรูสึกท่ีไมพึงพอใจในการเขาพักกับโรงแรม พนักงานตอนรับสวนหนาอาจ
ใชโอกาสนี้ในการเปลี่ยนทัศนะคติของแขกดวยการใหบริการอยางเปนมิตร ออนนอมถอมตนและมี
ประสิทธิภาพเพ่ือใหแขกพึงพอใจและกลับมาใชบริการของโรงแรมอีกครั้ง 

การใหบริการแจงออกจากท่ีพักหรือการรับเช็คเอาท พนักงานจะมีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
1. รับชําระบัญชีคาใชจายของแขกท้ังหมด 

2. ปรับเปลี่ยนและจดบันทึกขอมูลแขกใหถูกตองหลังจากแขกออกจากท่ีพัก 

3. การสรางและรักษาความประทับใจครั้งสุดทายใหเกิดข้ึนใหได 
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ข้ันตอนในการรับแจงออกจากท่ีพัก 

1. ทักทายแขกดวยรอยยิ้ม กลาวคําทักทายและพยายามเรียกแขกดวยชื่อ 

2. ยืนยันรายละเอียดกับแขก เชน ชื่อและหมายเลขหองพัก  
3. รับกุญแจคืนจากแขก 

4. แจงแผนกแมบานเพ่ือใหเช็คหองพักและมินิบารเพ่ือดูวามีคาใชจายใดท่ีจะตองเรียกเก็บ
จากแขกเพ่ิมเติมหรือไม 

5. ตรวจสอบวันแจงออกจากหองพัก หากแขกแจงออกจากท่ีพักเร็วกวากําหนดจะตองแจง
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนใหแผนกอ่ืนไดทราบ 

6. ตรวจสอบเวลาท่ีแจงออกจากท่ีพัก หากแขกแจงออกจากท่ีพักหลังจากเวลา 13.00 น. 
และไมไดมีการแจงความประสงคไวลวงหนา พนักงานจะตองคิดคาบริการในสวนของการออกจากท่ี
พักลาชา ท้ังนี้ข้ึนอยูกับนโยบายของแตละโรงแรม  

7. ตรวจสอบคาใชจายในการใหบริการอ่ืนๆ  โดยการตรวจสอบกับรายการท่ีไดมีการบันทึก
ลงในบัญชีคาใชจายของแขกในภายหลัง รวมถึงการใชมินิบารในหองพักกอนวันเช็คเอาทซ่ึงเปนหนาท
ท่ีของแผนกมแมบานท่ีจะตองตรวจสอบและบันทึกคาใชจายตางๆ เหลานั้นลงในระบบเปนรายวัน 

8. ใหแขกตรวจสอบคาใชจายท้ังหมดเพ่ือความถูกตองแลวเซ็นรับทราบ 

9. รับชําระบัญชีคาใชจายของแขก  
10. มอบใบเสร็จและใบกํากับภาษีใหแขกหากแขกตองการ 

11. ตรวจสอบการรับฝากของมีคาของแขกกับโรงแรมหากมีตองคืนใหแขกใหครบถวน 

12. สอบถามความตองการอ่ืนๆ ของแขก เชน การตองการสํารองหองพักเอาไวลวงหนาใน
โอกาสตอไปดวยเลยหรือไม หรือการรับสํารองหองพักใหกับโรงแรมในเครือหากแขกตองการ 

13. ใหความชวยเหลือเก่ียวกับการบริการสัมภาระไปสงหนาโรงแรม 

14. เปลี่ยนแปลงขอมูลและจดบันทึกในรายงานท่ีเก่ียวของ เชน รายงานสถานภาพหองพัก 
รายชื่อแขกเขาพัก เพ่ือใหแผนกอ่ืนๆ ทราบขอมูลท่ีถูกตองในชวงเวลานั้นๆ 

บัญชีคาใชจายของแขกท่ีพักกับโรงแรมแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ การชําระบัญชีดวย
ตัวเองและการชําระบัญชีโดยบริษัทหรือบุคคลอ่ืน 

1. การชําระบัญชีดวยตัวเอง หมายถึง แขกจะเปนผูชําระคาใชจายดวยเงินสด หรือบัตร
เครดิต 

2. การชําระบัญชีโดยบริษัทหรือบุคคลอ่ืน หมายถึง บัญชีคาใชจายตางๆ จะไมไดรับการ
ชําระจากแขกโดยตรงแตจะไดรับการชําระจากบริษัทตนสังกัดหรือบริษัทตัวแทนทองเท่ียว ซ่ึงบัญชี
เหลานี้แผนกสวนหนาจะตองสงตอใหแผนกบัญชีติดตามเรียกเก็บในภายหลัง ดังนั้นพนักงานท่ีรับเช็ค
เอาทจะตองใหแขกตรวจสอบคาใชจายและเซ็นชื่อกํากับในบัญชีคาใชจายเหลานั้นทุกครั้ง เพ่ือปองกัน
ปญหาในการเรียกเก็บ 



164 

 

วิธีการในการชําระคาใชบริการแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ การชําระดวยเงินสดและ
การชําระดวยเครดิต 

1. การชําระดวยเงินสด หมายถึง การชําระทุกประเภทท่ีสามารถนําจายหรือฝากธนาคาร
ไดในวันเดียวกับท่ีไดรับ เชน เงินตราภายในประเทศ เงินตราตางประเทศ เช็คเดินทาง บัตรเดบิต
ธนาคารตางๆ 

2. การชําระดวยเครดิต หมายถึง การท่ีทางโรงแรมยังไมไดรับการชําระในวันท่ีแจงออก
จากท่ีพักในทันที เชน การชําระดวยบัญชีบริษัท การชําระดวยใบรับรองการจายเงินของบริษัทตัวแทน
ทองเท่ียว การชะรําดวยบัตรเครดิต 

โดยปกติรูปแบบการชําระบัญชีคาใชจายของแขกท่ีเขามาใชบริการ จะถูกกําหนดไวเม่ือทํา
การจองหรือสํารองหองพักและถูกยืนยันรูปแบบหรือวิธีการชําระอีกครั้งในขณะท่ีทําการลงทะเบียน
เขาพัก 

ภายหลังจากท่ีแขกออกจากหนาเคานเตอรและพนักงานปฏิบัติตามข้ันตอนการเช็คเอาท
ครบถวนแลวสิ่งท่ีจะลืมไมไดคือพนักงานจะตองกดเช็คเอาทหองพักแขกในระบบทันที เพ่ือแสดงให
แผนกแมบานทราบวาหองนี้เช็คเอาทเรียบรอยแลวใหแมบานไปทําความสะอาดไดทันทีเพ่ือจะไดนํา
หองกลับมาใหบริการแขกท่ีตองการเขาพักตอไป 

การแจงออกจากหองพักชา(Late Check Out) หากแขกแจงความประสงคท่ีจะออกจาก
หองพักชากวาเวลาท่ีโรงแรมกําหนด พนักงานจะตองตัดสินใจวาจะคิดคาบริการเพ่ิมหรือไม เทาใด
ท้ังนี้แตละกรณีจะไมเทากันและไมมีมาตรฐานท่ีแนนอนข้ึนอยูกับวาแขกเปนใครและการแจงออกจาก
ท่ีพักชานั้นชาเพียงใด เพ่ือเปนการหลีกเลี่ยงไมใหเกิดความเขาใจผิดและความขัดแยงระหวางแขกกับ
โรงแรม พนักงานจะตองแจงใหแขกทราบถึงกําหนดเวลาท่ีแขกจะตองเช็คเอาทออกจากท่ีพัก ในขณะ
ท่ีแขกลงทะเบียนเขาพัก 

ในกรณีท่ีแขกมาเปนกลุม เปนหมูคณะ และมีความตองการท่ีจะออกจากหองพักชากวา
เวลาท่ีโรงแรมกําหนด พนักงานควรเสนอบริการรับฝากสัมภาระและเตรียมหองพักหนึ่งหรือสองหอง
ไวใหเปนอภินันทนาการ เพ่ือใหแขกยังคงสามารถใชบริการในสวนของหองพักไดบางหองสําหรับเก็บ
กระเปาหรือทําธุระสวนตัว สวนหองสวนใหญตองขอใหแขกนํากุญแจมาสงใหท้ังหมด 

 

การคิดคาบริการท่ีเกิดข้ึนภายหลัง ในบางครั้งอาจเกิดเหตุการณท่ีทําใหพนักงานรับชําระ
เงินหนาเคานเตอรไมสามารถเรียกเก็บเงินคาใชจายเพ่ิมเติมจากแขกไดทัน คาใชจายเพ่ิมเติมตางๆ 
เหลานั้น คําศัพททางโรงแรมจะเรียกกันวา การคิดคาบริการท่ีเกิดข้ึนภายหลัง 

การคิดคาบริการท่ีเกิดข้ึนภายหลัง หมายถึง คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการใชบริการหรือสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆ ท่ีสงมายังพนักงานตอนรับชาเกินกวาท่ีจะทําการลงบันทึกเพ่ิมเติมในบัญชี
คาใชจายของแขกไดทัน เชน การคิดคาบริการซักรีด เพ่ือเปนการลดการสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
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ความลาชาตางๆ นี้ พนักงานควรสอบถามขอมูลตางๆ เหลานี้กับแขกโดยตรง ซ่ึงคําตอบท่ีไดจะข้ึนอยู
กับความซ่ือสัตยของแขกเปนหลัก 

การติดตามคาใชบริการท่ีเกิดข้ึนภายหลังไมใชเรื่องงายและจะกอใหเกิดความไมสะดวก
ใหกับแขกในระหวางการรอตรวจสอบ ทําใหโรงแรมสวนใหญยอมท่ีจะสูญเสียรายไดท่ีเกิดจากการแจง
รายการคิดคาบริการท่ีเกิดข้ึนภายหลังชา โดยคิดคาบริการในสวนอ่ืนในราคาท่ีสูงข้ึนเพ่ือทดแทน เชน 
ราคาคาบริการมินิบาร เพ่ือหลีกเลี่ยงความลาชาในการแจงคาบริการชา ตองใหแผนกตางๆ สงใบ
คาใชจายของแขกมาใหแผนกสวนหนาในทันทีท่ีแขกไปใชบริการ หรือพนักงานแผนกนั้นๆจะตอง
บนัทึกคาใชจายลงในระบบทันที 

การแจงออกจากท่ีพักลวงหนา(Express Check Out) การแจงออกจากท่ีพักของแขกมัก
เกิดข้ึนในชวงเวลาเดียวกัน ทําใหเปนชวงเวลาเรงรีบของการทํางานสําหรับพนักงานตอนรับ และอาจ
กอใหเกิดความลาชาในการใหบริการข้ึนได เพ่ือปองกันและหลีกเลี่ยงความไมพอใจของแขกท่ีอาจ
เกิดข้ึน โรงแรมอาจจัดบริการแจงออกจากหองพักลวงหนา เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแขกทํา
การแจงออกจากท่ีพักโดยไมตองเขาแถวรอท่ีเคานเตอร  

การแจงออกจากท่ีพักเรงดวน มีวิธีดังนี้ พนักงานเตรียมแบบฟอรมในการเช็คเอาทและ
หนังสือยืนยอมใหโรงแรมตัดคาใชจายของแขกจากบัตรเครดิตหลังจากท่ีแขกเช็คเอาทไปแลวสงให
แขกในหองพักแลวใหแขกลงลายมือชื่อในแบบฟอรมนั้น พรอมสําเนาบัตรเครดิต 

ในชวงเชาของวันท่ีกําหนดออกจากหองพัก พนักงานตอนรับจะจัดสําเนาบัญชีคาใชจาย
ตางๆ ของแขก และสรุปรวมยอดเพ่ือสงใหแขกตรวจสอบความถูกตองในหองพัก แขกสามารถออก
จากหองพักตามเวลาท่ีสะดวกโดยไมตองติดตอกับพนักงานอีกแตอยางใด ภายหลังจากแขกออกจากท่ี
พัก พนักงานจะกรอกแบบฟอรมลงเอกสารท่ีแขกทําสําเนาบัตรเครดิตไวให  เอกสารและสําเนาท่ีมี
รายมือชื่อของแขกจะถูกจัดสงไปยังบริษัทบัตรเครดิตเพ่ือเรียกเก็บคาบริการตามยอดคาใชจายนั้น 

การสรางความประทับใจครั้งสุดทายท่ีพนักงานควรปฏิบัติตอแขก 

1. บัญชีคาใชจายของแขกจะตองถูกจัดเตรียมไวลวงหนาและมีความถูกตอง 
2. พนักงานสวนหนาจะไดรับการฝกอบรมท่ีดีในทักษะดานสังคมและข้ันตอนการปฏิบัติ 
3. หากแขกตองการตําหนิโรงแรมในเรื่องใดๆ พนักงานจะตองตั้งใจฟงความดวยอดทน 

4. กลาวขอบคุณดวยความจริงใจกอนแขกเดินจากไป 

หลังจากพนักงานรับเช็คเอาทแขกเสร็จเรียบรอยแลว เม่ือมีเวลาระหวางทํางานหรือหลังปด
รอบงานแตละวัน พนักงานท่ีรับเช็คเอาทแขกจะตองบันทึกขอมูลแขกลงในระบบขอมูลแขกหรือ
Guest History Record ในกรณีท่ีแขกเพ่ิงมาพักเปนครั้งแรกหรือปรับปรุงขอมูลแขกในกรณีท่ีแขก
เคยมาพักและมีประวัติการเขาพักแลวใหเปนขอมูลปจจุบันท่ีสุดเพ่ือเปนขอมูลในกรณีท่ีแขกมาเขาพัก
ในครั้งตอไป 
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การเก็บบันทึกขอมูลแขก(Guest History Record)  
 

บันทึกประวัติการเขาพักของแขกเปนขอมูลท่ีมีคามากเม่ือโรงแรมตองการเรียกรูประวัติใน
การเขาพัก ลักษณะนิสัย และกิจวัตรความชอบของแขก ดังนั้นเม่ือแขกมาเขาพักแตละครั้งพนักงาน
จะตองเรียกขอมูลข้ึนมาเปลี่ยนแปลงตามขอมูลปจจุบันของแขกทุกครั้งเพ่ือใหขอมูลท่ีมีเปนปจจุบัน
เสมอ เพ่ือโรงแรมจะไดมีขอมูลในการเตรียมการใหการตอนรับแขกในการเขาพักครั้งตอไป เพ่ือให
แขกมีความพึงพอใจมากท่ีสดุ 

การเก็บบันทึกประวัติการเขาพักของแขกสามารถเก็บได 2 วิธี คือ  
1. การเก็บเปนกระดาษโรงแรมท่ีไมไดใชโปรแกรมสําเร็จรูปพนักงานจะบันทึกประวัติการ

เขาพักของแขกไวในรูปของแบบฟอรมกระดาษ ภายหลังจากท่ีแขกออกจากท่ีพักแลว โดยเรียง
แบบฟอรมตามลําดับตามตัวอักษร ชื่อ-นามสกุลของแขก 

2. การเก็บในระบบคอมพิวเตอร โรงแรมท่ีใชโปรแกรมสําเร็จรูปพนักงานจะบันทึกประวัติ
การเขาพักของแขกโดยตรงในระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงพนักงานจะสามารถเรียกขอมูลข้ึนมาดูไดหลาย
แบบ ไมวาจะเปนการเรียกดูขอมูลจากวัน เดือน ป ท่ีเขาพัก วัน เดือน ป ท่ีออกจากท่ีพัก หรือเรียก
ตามชื่อตน หรือเรียกจากนามสกุลแขกก็ได 

การบันทึกประวัติการเขาพักของแขกทางคอมพิวเตอรจะสามารถทําได 3 แบบ คือ 

1. บันทึกกอนแขกเขาพัก สวนใหญจะเปนพนักงานสํารองหองพักเปนผูบันทึกในขณะท่ี
แขกกําลังทําการสํารองหองพักกับแผนกสํารองหองพัก พนักงานจะสามารถเรียกขอมูลแขกท่ีเคยเขา
มาพักท่ีโรงแรมแลวข้ึนมาดู กอนทําการสํารองหองพักใหมในครั้งนี้ หรือสามารถแมกระท่ังคัดลอก
ขอมูลเกาของแขกแลวเปลี่ยนแปลงใหเปนปจจุบันก็ได หลังจากพนักงานรับสํารองหองพักเรียบรอย
แลวกดบันทึก ระบบจะบันทึกขอมูลแขกลงในระบบประวัติการเขาพักของแขกโดยอัตโนมัติ 
เชนเดียวกับในกรณีท่ีเปนการสํารองหองพักครั้งแรกของแขกเม่ือพนักงานกดบันทึกของมูลการสํารอง
หองพักของแขกเรียบรอยแลว ขอมูลท่ีถูกบันทึกนั้นๆ จะถูกนําไปเก็บในประวัติการเขาพักของแขก
โดยอัตโนมัติ 

2. บันทึกขณะท่ีแขกกําลังเขาพักพนักงานทุกแผนกท่ีแขกเขาไปใชบริการและทุกครั้งท่ี
พนักงานบันทึก แกไขขอมูลท่ีเก่ียวของกับแขกในระบบคอมพิวเตอร ขอมูลนั้นๆ จะถูกบันทึกและ
ปรากฏในประวัติการเขาพักของแขกอัตโนมัติ ขอมูลในสวนนี้ เชน แขกขอหมอนเพ่ิมจากแผนก
แมบาน เม่ือแมบานบันทึกขอมูลนั้นๆ ลงในระบบ ขอมูลจะถูกบันทึกไวอัตโนมัติ หรือกรณีท่ีแขกไปใช
บริการหองอาหาร เมนูท่ีแขกสั่ง คาใชจายของม้ืออาหาร รวมไปถึงการแพอาหารของแขกก็จะถูก
บันทึกอัตโนมัติทันทีเม่ือพนักงานหองอาหารบันทึกขอมูลลงในระบบ  

3. บันทึกหลังจากแขกเช็คเอาทแลว พนักงานท่ีบันทึกขอมูลแขกมักเปนพนักงานตอนรับ
สวนหนาท่ีเปนคนรับเช็คเอาทแขก ซ่ึงมักจะทําการบันทึกขอมูลภายหลังจากท่ีแขกออกจากท่ีพัก
เรยีบรอยแลว และควรจะเปนการบันทึกภายในวันเดียวกันกับท่ีแขกออกจากท่ีพัก 
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ขอมูลท่ีมักปรากฏในแบบฟอรมประวัติการเขาพักของแขกไมวาจะเปนแบบกระดาษหรือ
ระบบคอมพิวเตอร คือ 

1. ชื่อ สกุล วัน เดือน ปเกิด สัญชาติ  
2. วันเขาพัก เวลาเขาพัก วันออกจากท่ีพัก เวลาออกจากท่ีพัก 

3. หมายเลขหองพัก จํานวนคืนท่ีเขาพัก 

4. ความตองการพิเศษ บริการพิเศษเชน บริการรับสงสนามบินบริการโทรปลุก 

5. สวนตางๆ ของโรงแรมท่ีแขกไปใชบริการ รายการท่ีแขกเขาไปใช รวมไปถึงเวลาท่ีเขาไป
ใช เวลาท่ีใชบริการเสร็จ คาใชจายตางๆท่ีเกิดข้ึน 

6. คําตําหนิ ติชมท่ีแขกแจง วิธีการแกไขปญหาท่ีพนักงานปฏิบัติ เปนตน 

 

 

 
ภาพท่ี 6.6 ตัวอยางขอมูลประวัติในการเขาพักของแขก แบบท่ี 1 

ท่ีมา  www.lodgit-hotel-software.com/guest-management.html 
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ภาพท่ี 6.7 ตัวอยางขอมูลประวัติในการเขาพักของแขก แบบท่ี 2 

ท่ีมา www.prologicfirst.com/hotelsoftware/wish-express.html 
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สรุป 
 

การลงทะเบียนเขาพักเปนกระบวนการสําคัญท่ีจะทําใหแขกพึงพอใจหรือไมพึงพอใจการ
บริการของโรงแรมไดงายเนื่องจากเปนข้ันตอนท่ีพนักงานจะไดใหบริการอยางใกลชิดกับแขกในการ
พบกันครั้งแรก ซ่ึงก็ไดมีนักวิชาการหลายทานใหคําจํากัดความของคําวาลงทะเบียนเขาพักไวหลาย
แนวคิดแตโดยสรุปสําหรับตําราเลมนี้ ความหมายของการลงทะเบียนเขาพัก คือ กระบวนการต้ังแต
แขกเดินเขามาติดตอท่ีเคานเตอร ไปจนถึงการเก็บเอกสารหลังจากสงแขกข้ึนหองพักแลว  

การลงทะเบียนเขาพักสามารถแบงออกไดเปน 4 กลุมข้ันตอนใหญๆ คือ 1)การเตรียมงาน
กอนแขกเขาพัก พนักงานตองจัดเตรียมเอกสาร ดูรายงานท่ีเก่ียวของทํากุญแจ กําหนดหมายเลข
หองพักและราคาหองพักใหเรียบรอย 2)การทักทายและการลงทะเบียนเขาพัก การรับลงทะเบียนเขา
พักทําไดสองวิธี คือ การรับลงทะเบียนแบบท่ีแขกสํารองหองพักไวลวงหนา กับแบบไมไดสํารอง
หองพักไวลวงหนาซ่ึงท้ังสองแบบจะมีข้ันตอนการทํางานท่ีสําคัญอีกหนึ่งข้ันตอน คือ การเขียนใบ
ลงทะเบียนเขาพัก ใบลงทะเบียนเขาพักเปนเอกสารสําคัญท่ีทุกโรงแรมจะตองมีและเก็บรวบรวมไว
เพ่ือใหทางราชการตรวจสอบหลังจากแขกเช็คเอาทออกจากโรงแรมแลว ซ่ึงตามกฎหมายจะตองเก็บ
เอกสารนี้ไวอยางนอยหนึ่งป รายละเอียดและวิธีการเขียนใบลงทะเบียนเขาพักนี้จะคลายกับการเขียน
ใบรับสํารองหองพักแตมีรายละเอียดเฉพาะและสิ่งสําคัญท่ีสุดท่ีแตกตางไปก็คือ ตองมีลายเซ็นแขกท่ี
เขาพักกํากับอยูดวยเสมอ  3)การมอบกุญแจและการพาแขกไปสงท่ีหองพัก หลังจากลงทะเบียนเขา
พักใหแขกเรียบรอยแลวพนักงานตอนรับจะมอบกุญแจหองพักใหพนักงานยกกระเปาหรือพนักงานท่ี
ไดรับมอบหมายใหพาแขกข้ึนไปสงท่ีหองพักตามข้ันตอนการทํางานของโรงแรม 4)การเก็บใบ
ลงทะเบียนเอกสารและขอมูลแขก สามารถเก็บไดสองแบบ คือ เก็บแบบท่ีเปนเอกสารและเก็บใน
ระบบคอมพิวเตอร 

สวนการแจงออกจากท่ีพักหรือการเช็คเอาทแขกสามารถทําไดหลายวิธีคือ เช็คเอาทแขก
ออกจากท่ีพักตามกําหนด เช็คเอาทแขกออกจากท่ีพักชากวากําหนด การเช็คเอาทออกจากท่ีพักเร็ว
กวากําหนด การเช็คเอาทออกจากท่ีพักลวงหนา ซ่ึงแตละแบบจะมีวิธีการปฏิบัติและกระบวนการ
แตกตางกันไป สวนข้ันตอนสุดทายของหัวขอในบทนี้ คือ การบันทึกขอมูลการเขาพักของแขกใน
ระบบท่ีพนักงานจะตองทําทุกครั้งในทันทีหลังจากแขกเช็คเอาท 
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แบบฝกหัดทายบทท่ี 6 
 

1. ใหบอกความหมายของการลงทะเบียนเขาพักตามความเขาใจมาพอสังเขป 

2. กระบวนการลงทะเบียนเขาพักสามารถแบงออกไดเปนก่ีข้ันตอน อะไรบางใหบอกมา
เปนขอๆ 

3. ราคาหองพักท่ีแขกสํารองหองพักลวงหนากับราคาหองพักท่ีไมไดสํารองเอาไวลวงหนา
จะมีราคาเทากันหรือไม เพราะเหตุใด 

4. นักศึกษาคิดวาหนาท่ีการกําหนดหมายเลขหองพักควรเปนหนาท่ีของใครพรอมอธิบาย
เหตุผล 

5. สถานะหองพัก ดังตอไปนี้ หมายถึงอะไร VC, VD, OC, OO 

6. การทราบรายชื่อแขกพิเศษลวงหนากอนแขกเขาพักมีประโยชนอะไรบาง ใหอธิบายตาม
ความเขาใจ 

7. แขกท่ีติด Blacklist คือแขกประเภทใด 

8. หลักในการแนะนําโรงแรมอ่ืนใหแกแขกในกรณีท่ีโรงแรมของตัวเองเต็มมีอะไรบาง ให
อธิบายตามความเขาใจ 

9. สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในใบลงทะเบียนเขาพักคืออะไร 
10. จากเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในปจจุบันนักศึกษาคิดวาโรงแรมควรนําโทรศัพทมือถือหรือ

สมารทโฟนเขามาชวยในการอํานวยความสะดวกแกแขกไดอยางไรบาง ใหยกตัวอยางมาอยางนอย 2 
ขอ พรอมอธิบายสั้นๆ 

11. ในหัวขอวิธีการชําระเงิน คําตอไปนี้หมายถึงอะไร Cash, CC, Cr, In House, 
Complimentary, FOC 

12. ในใบลงทะเบยีนชอง Signature จะเปนลายเซ็นของใคร 

13. ในใบลงทะเบยีนชอง Clerk จะเปนชื่อของใคร  

14. Early Check In หมายถึงอะไร 

15. การพาแขกข้ึนไปสงบนหองพักนั้น โรงแรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ มีข้ันตอน
ท่ีเหมือนหรือตางกัน อยางไรบาง จงอธิบาย 

16. การเก็บใบลงทะเบียนและขอมูลแขกแบบเปนกระดาษพนักงานจะตองเก็บท้ังหมด ก่ี
ครั้ง อยางไรบางใหอธิบายมาเปนขอๆ 

17. การเก็บขอมูลในระบบคอมพิวเตอรพนักงานจะตองเก็บท้ังหมดก่ีครั้ง อยางไรบาง ให
อธิบายมาเปนขอๆ 
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บทท่ี 7 
สวนบริการแขก 

 

การใหบริการขณะท่ีแขกพักอยูท่ีโรงแรมจะเปนข้ันตอนท่ีตอเนื่องมาจากข้ันตอนการ
ลงทะเบียนเขาพักเนื่องจากเม่ือแขกเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนเขาพักกับโรงแรมแลวสถานะของ
แขกก็จะเปลี่ยนจากแขกนอกมาเปนแขกในหรือแขกท่ีพักอยู กับโรงแรมทันที ซ่ึงกระบวนการ
ใหบริการแกแขกท่ีพักอยูกับโรงแรมจะมีบริการท่ีหลากหลายมากกวาการใหบริการแขกท่ีไมไดพักกับ
โรงแรม ในบทนีจ้ะไดกลาวถึงการใหบริการแขกท่ีกําลังพักอยูกับโรงแรม  

เวลาการทํางานในสวนใหบริการแขกนี้จะคลายกับเวลาการทํางานของสวนหนาโดยมี
พนักงานใหบริการแขก พนักงานใหบริการยกกระเปาและพนักงานขับรถคอยใหบริการ โดยพนักงาน
ใหบริการจะมีรอบงานเพียงรอบเดียวหากมีพนักงานหนึ่งคนคือในเวลา 8.00–17.00 น. แตหากมี
พนักงานตั้งแตสองคนข้ึนไปรอบการทํางานก็จะถูกแบงออกเปนสองรอบตามรอบของพนักงานตอนรับ
คือ รอบเชาเวลาทํางาน 6.00–15.00 น. และรอบบายเวลา 14.00–23.00 น. โดยปกติแลวเคานเตอร
สวนใหบริการแขกจะอยูใกลกับพนักงานตอนรับและแคชเชียร ดังนั้นหลายโรงแรมจึงไดฝกพนักงาน
ในสวนนี้ใหมีความสามารถในการรับเช็คอินและเช็คเอาทแขกไดดวย เพ่ือเปนการชวยเหลือพนักงาน
ตอนรับและพนักงานแคชเชียรไดในโอกาสท่ีจําเปน เชน กรณีท่ีมีแขกมาเช็คอินหรือเช็คเอาทพรอมกัน
หลายหองในเวลาเดียวกัน พนักงานในสวนใหบริการแขกจะมีหนาท่ีในการทํางานเหมือนเปนเลขา
สวนตัวของแขก เนื่องจากเปนงานท่ีคอยบริการและใหความชวยเหลือแกแขกทุกเรื่องตามท่ีแขก
ตองการ สวนบริการแขกในแผนกตอนรับสวนหนาจะมีหนาท่ีต้ังแตการใหบริการขอมูล ใหความ
ชวยเหลือตางๆ ตามท่ีแขกตองการตลอดจนการใหบริการในการเคลื่อนยายกระเปาและบริการรถ
รับสง 

สวนข้ันตอนการทํางานของพนักงานในสวนใหบริการยกกระเปานี้จะไดกลาวถึงหนาท่ี
โดยรวมของพนักงานในสวนนี้ท้ังสามตําแหนง หากโรงแรมใดมีพนักงานในสวนนี้ครบท้ังสามตําแหนง
ก็ใหเขาใจไดวาการทํางานจะแยกไปตามชื่อของตําแหนงงานแตหากโรงแรมใดมีพนักงานในสวนนี้
เพียงตําแหนงเดียวก็จะไดเขาใจวาพนักงานตําแหนงเดียวนี้มีหนาท่ีจะตองทําอะไรบาง หนาท่ีหลักของ
พนักงานยกกระเปาแขกคือ การดูแลแขกต้ังแตแขกจอดรถท่ีลานจอด เปดประตูรถใหแขก ชวยยก
กระเปาสัมภาระ ปดประตูรถใหเรียบรอย พาแขกเดินเขามาในพ้ืนท่ีโรงแรม จนกระท้ังแขกข้ึนไปบน
หองพักเรียบรอย รวมถึงดูแลการเคลื่อนยายกระเปาและทรัพยสินของแขกใหมีความปลอดภัยไม
เสียหายและไมสูญหาย จนกระท่ังแขกออกจากโรงแรม ท้ังนี้เราสามารถสรุปข้ันตอนการทํางานของ
พนักงานยกกระเปาเพ่ือใหเขาใจไดงายคือ การตรวจสอบขอมูลกอนแขกมาถึง การใหบริการขณะท่ี
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แขกมาถึงโรงแรมแรม การใหบริการในขณะท่ีแขกพักอยูในโรงแรมและการใหบริการขณะท่ีแขกกําลัง
คืนหองพักไปจนถึงแขกออกจากพ้ืนท่ีบริเวณโรงแรม ซ่ึงแตละข้ันตอนมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ตรวจสอบขอมูลกอนแขกมาถึง กอนเขาทํางานในแตละรอบ พนักงานยกกระเปามี
หนาท่ีตองเตรียมใบขอมูลติดกระเปา(Luggage tag) หรือแท็กติดกระเปา ดูรายงานเก่ียวกับแขกในวัน
นั้นเพ่ือเตรียมพรอมในการทํางาน ซ่ึงรายงานท่ีพนักงานควรทราบไดแก 

1.1 Guest expected arrival คือ รายงานท่ีบอกถึงจํานวนแขก รายชื่อแขกและเวลา
ท่ีแขกจะเขาพักในวันนั้นๆ 

1.2 Guest expected departure คือ รายงานท่ีจะบอกถึง รายชื่อแขกและเวลาท่ี
แขกจะคืนหองพักหรือเช็คเอาทในวันนั้นๆ 

1.3 VIP guest expected arrival คือ รายชื่อแขกพิเศษ จํานวนและเวลาท่ีแขกพิเศษ
จะเขาพัก 

1.4 ตารางรถรับสงสนามบินของโรงแรมวารถโรงแรมตองไปรับหรือสงแขกท่ีสนามบิน
หรอืไม เวลาใด แขกจํานวนเทาใดเพ่ือจะไดเตรียมขนาดของรถใหพอดีกับจํานวนของแขก 

1.5 ดูแลพ้ืนท่ีรับผิดชอบบริเวณหนาโรงแรมและบริเวณจอดรถใหสะอาดเรียบรอย ดูดี
อยูเสมอ 

2. การใหบริการขณะท่ีแขกมาถึง เม่ือแขกเดินทางเขามาถึงพ้ืนท่ีของโรงแรมซ่ึงนับต้ังแต
ลานจอดและถนนหนาโรงแรม พนักงานมีหนาท่ีตองปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1 ทักทาย เปดประตูรถและกลาวตอนรับแขกเม่ือแขกเขามาในบริเวณโรงแรม 

2.2 ใหบริการขอมูลขาวสารแกแขกในกรณีท่ีแขกสอบถามถึงทิศทางเดินหรือการ
ใหบริการตางๆ ของโรงแรม 

2.3 เดินนําแขกไปสงยังสวนของโรงแรมท่ีแขกตองการไปติดตอ โดยใหบริการถือ
กระเปาสัมภาระใหแขก หากแขกตองการมาติดตอท่ีแผนกตอนรับสวนหนาใหพนักงานเดินนําแขกมา
ท่ีหนาเคานเตอร วางกระเปาและคอยดูแลกระเปารออยูขางเคานเตอรในขณะท่ีแขกกําลังเช็คอิน  

2.4 หลังจากแขกเช็คอินเรียบรอยแลว ใหพนักงานรับกุญแจหองพักแขก ถือกระเปา
และสัมภาระของแขกดวยความระมัดระวัง เดินน้ําแขกข้ึนไปสงท่ีหองพัก หากแขกมีกระเปาหรือ
สัมภาระหลายชิ้น พนักงานตองนํารถเข็นมาเข็นสัมภาระนั้นๆ ใหแขก โดยเรียงกระเปาและสัมภาระ 
อยางเปนระเบียบและระมัดระวังเพ่ือปองกันความเสียหายของทรัพยสินแขกท้ังตัวกระเปาและสิ่งท่ีอยู
ภายใน โดยการวางกระเปาท่ีมีน้ําหนักมากไวดานลาง สวนของท่ีมีน้ําหนักเบากวาใหวางไวดานบน แต
หากกระเปาหรือสัมภาระนั้นมีลักษณะบอบบางท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายไดงายใหพนักงานแยก
กระเปาหรือสัมภาระนั้นออกตางหากโดยใหวางไวบนสุด 

2.5 ระหวางเดินข้ึนไปบนหองพักใหพนักงานแนะนําสวนตางๆ ของโรงแรมท่ีมีไว
บริการแขกเม่ือเดินผาน โดยเฉพาะสวนท่ีมองเห็นและสวนท่ีจะเก่ียวของกับแขกโดยตรง เชน 
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หองอาหารท่ีแขกจะตองมารับประทานอาหารเชาหรือแจงแขกวา สปา ฟตเนส สระวายน้ํา อยูชั้นใด 
ทางเดินไปทางใด เปดปดบริการเม่ือใด เปนตน 

2.6 เม่ือข้ึนไปถึงหองพัก พนักงานสามารถแนะนําแขกถึงวิธีการเปดประตู ไปพรอมกับ
การใชกุญแจเปดประตูหองพักใหแขกแลวเปดประตูคางไว เม่ือเขาไปในหองใหใสกุญแจในชองใส
กุญแจเพ่ือใหระบบไฟฟาในหองพักทํางานแลวเดินนําแขกเขาไปในหองพัก ในขณะนําแขกเขาไปใน
หองพัก พนักงานตองกวาดสายตามองสภาพหองโดยรอบเพ่ือตรวจสอบความเรียบรอยกอนแขกจะ
เดินตามเขาไป 

2.7 เม่ือเขาไปในหองพักใหพนักงานเปดไฟ วางกระเปาและสัมภาระแขกไวบนท่ีวาง
กระเปาสัมภาระหรือบริเวณท่ีโรงแรมเตรียมไวสําหรับการวางของ เปดเครื่องปรับอากาศ เปดมาน 
แนะนําสวนตางของหองพักตลอดจนสิ่งของเครื่องใชในหองพักท่ีโรงแรมมีไวบริการใหแขก  เม่ือแขก
ไมตองการความชวยเหลือใดๆ แลว ใหพนักงานกลาวอําลาและออกจากหองพักแขกพรอมปดประตู
หองใหเรียบรอย 

2.8 พนักงานกลับลงมาดานลางล็อบบี้เขาประจําตําแหนงและพรอมใหบริการแขกทาน
อ่ืนตอไป 

การแนะนําวิธีใชคียการดเปดประตูหองพักใหแกแขกมีความสําคัญมากเนื่องจากระบบคีย
การดและประตูของโรงแรมแตละแหงแตกตางกันและคอนขางซับซอน พนักงานยกกระเปาท่ีดีจะ
ทราบวานอกจากจะมีหนาท่ีพาแขกข้ึนไปสงบนหองพักแลว การแนะนําวิธีเปดประตูและวิธีการใช
กุญแจหองพักโดยละเอียดใหแกแขกเปนอีกหนาท่ีของพนักงานยกกระเปาไปโดยปริยาย เนื่องจาก
พนักงานยกกระเปาเปนผูท่ีพาแขกไปสงบนหองพัก ดังนั้นพนักงานจะตองอธิบายใหละเอียดวาคีย
การดของโรงแรมนั้นมีวิธีการใชท่ีถูกตองอยางไร เชน ตองเอาคียการดดานใดใสลงชองหรือสอดเขาไป
ในชอง การสอดตองสอดแบบหงายหรือคว่ําบัตรลง หลังจากสอดบัตรเขาไปในชองแลวตองท้ิงไวนาน
เทาใดหรือตองใหถึงออกทันที สัญญาณไฟสีใดคือสัญญาณไฟวาเปดล็อกไดแลว สัญญาณไฟใดแจงวา
ทําผิดวิธี เปนตน 

ในปจจุบันเนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีและเพ่ือความสะดวกของแขก โรงแรมชั้น
นําหลายแหงไดนําระบบการสแกนคียการดเขามาใชแทนการสอดบัตรเขาไปในล็อกของประตูหองพัก
และหลายโรงแรมในตางประเทศไดนําแอ็บพลิเคชั่นท่ีสามารถใชไดกับโทรศัพทมือถือมาเปนตัวเปดปด
ประตูหองพักไดแลวโดยไมตองใชกุญแจ ท้ังนี้ตัวอยางการใชคียการดเปดประตูหองพักในแบบตางๆ 

ของโรงแรมตามภาพท่ี 7.1, 7.2 และ 7.3 
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ภาพท่ี 7.1 วิธีใชคียการดแบบเสียบจากบนลงลาง 
ท่ีมา www.shutterstock.com 

 
 

 
 

ภาพท่ี 7.2 วิธีใชคียการดแบบเสียบแบบขนานประตู 

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

key-card-47218332.html 
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ภาพท่ี 7.3 วิธีใชคียการดแบบแตะสแกน 

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

 

3. การใหบริการในขณะท่ีแขกเขาพัก เชน การใหบริการขอมูล ใหบริการรถรับสง
ชวยเหลืองานอ่ืนๆ ในแผนกตอนรับสวนหนาและแผนกอ่ืนๆ ตามท่ีถูกรองขอ เชน นําจดหมาย 
สิ่งของข้ึนไปสงแขกบนหองพัก เปนตน 

4. การใหบริการขณะท่ีแขกกําลังแจงออกจากท่ีพัก หรือคืนหองพักหรือเช็คเอาท โดยปกติ
พนักงานยกกระเปาจะยืนรอใหบริการแขกท่ีเคานเตอรในชวงเวลาท่ีแขกมักเช็คเอาท คือ ในชวงเวลา
ประเมาณ 11.00 น. -13.00 น. เพ่ือรอใหบริการยกประเปาแขกท่ีเช็คเอาทเรียบรอยแลวออกไปสงให
แขกท่ีรถหรือหนาโรงแรม ในบางกรณีพนักงานอาจตองข้ึนไปชวยยกและเคลื่อนยายกระเปาแขกจาก
บนหองพักลงมาท่ีเคานเตอรเพ่ือเช็คเอาทในกรณีท่ีแขกรองขอไมวาจะเนื่องจากจํานวนกระเปาของ
แขกมีมากเกินท่ีแขกจะถือลงมาเองได หรือกรณีท่ีแขกไมอยูในสถานท่ีจะนํากระเปาของตนเองลงมา
เช็คเอาทท่ีเคานเตอรไดนั่นเอง นอกจากการใหบริการเคลื่อนยายกระเปามาสงท่ีหนาโรงแรมแลวแขก
อาจตองการใหรถโรงแรมไปสงตอยังท่ีหมายตอไปดวย ซ่ึงในกรณีนี้แขกจะตองแจงขอรับบริการกับ
พนักงานท่ีเคานเตอรกอนเทานั้น เพ่ือใหพนักงานกรอกเอกสาร ตรวจดูตารางการใชงานของรถ
โรงแรม คิดคาใชจายและสงตอขอมูลใหพนักงานยกกระเปาหรือพนักงานขับรถนําไปดําเนินการสง
แขกตอไป ในกรณีท่ีรถโรงแรมหรือพนักงานไมเพียงพอท่ีจะใหบริการรถรับสงแกแขก โรงแรมอาจ
เสนอบริการรถรับจางภายนอกใหแกแขกแทนก็ได 

ในการตอนรับแขกท่ีมาดวยกันหลายหองหรือแขกเปนกรุป พนกังานยกกระเปาจะตองระวัง
เรื่องกระเปาแขกใหมากเนื่องจากกระเปาจะมีจํานวนมาก พนักงานจะตองดูใบขอมูลบนกระเปาให
ชัดเจนวากระเปาชิ้นใดเปนของใครและจะตองนําไปสงท่ีหองใด หากกระเปาไมไดติดขอมูลไว 
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พนักงานยกกระเปาจะตองนําแท็กมาติดท่ีกระเปาแขกแยกตามหอง เพ่ือจะไดนําสงไดถูกหองตอไป 

ในกรณีท่ีกระเปาแขกมีหลายใบหรือแขกมาดวยกันหลายหองทําใหจํานวนกระเปามีมากเกินกวาท่ีจะ
ถือหรือลากไปได พนักงานจะตองนํารถเข็นของพนักงานยกกระเปาเขามาใชในการเคลื่อนยายกระเปา
ทันที เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการแขก  

รถเข็นของพนักงานยกกระเปามีหลายแบบ หลายขนาดและหลายสี แตสวนใหญจะมีโครง
ดานบนเปนโลหะโปรงเพ่ือใชก้ันหรือหอยของได สวนดานลางจะมีพ้ืนไววางของ ดานลางของพ้ืนวาง
ของจะมีลอท้ังหมดสี่ลอ โรงแรมสวนใหญมักมีรถเข็นหลายขนาด ไมวาจะเปนขนาดเล็ก ขนาดกลาง
หรือขนาดใหญ ซ่ึงจํานวนรถเข็นของพนักงานยกกระเปานี้มักมีจํานวนเทากับจํานวนของพนักงานยก
กระเปาของแตละโรงแรมเพ่ือความสะดวกในการใหบริการแขก เนื่องจากในชั่วโมงท่ีมีแขกท่ีมีกระเปา
สัมภาระมากเขามาใชบริการพรอมกันหรืออาจเปนแขกกรุป พนักงานยกกระเปาทุกคนจะไดมีรถเข็น
ไวบริการแขกไดอยางทันทวงทีโดยไมตองรอ ตัวอยางรถเข็นพนักงานยกกระเปาตามภาพท่ี 7.4 และ 
7.5 

 

 

 

ภาพท่ี 7.4 ตัวอยางรถเข็นพนักงานยกกระเปาแบบท่ี 1 

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

hotel_1494943382.html 
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ภาพท่ี 7.5 ตัวอยางรถเข็นพนักงานยกกระเปาแบบท่ี 2 

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

serve_60130407823.html 

 

ในบางครั้งแขกท่ีเขามาเช็คอินท่ีเคานเตอรอาจยังไมไดเขาหองพักทันที ไมวาจะดวยเหตุผล
ใดก็ตาม เชน หลังจากลงทะเบียนเขาพักแลวแขกตองการไปทําธุระอ่ืนกอนท่ีจะข้ึนไปบนหองพัก หรือ
แขกยังไมไดหองพักตามท่ีจองเอาไว หรือหองพักกําลังทําความสะอาดแลวยังไมพรอมใหแขกเขาพัก 

ทําใหกระเปาแขกจะยังคงคางอยูท่ีเคานเตอรตอนรับ พนักงานยกกระเปาจะตองนํากระเปาแขกมาติด
แท็กกระเปา เขียนขอมูลรายละเอียดบนแท็กนั้นใหเรียบรอยเหมือนกันท้ังสองสวนแลวฉีกสวนท่ีสอง
ดานลางของแท็กใหแขกไปเพ่ือเปนหลักฐานในการรับกระเปาคืน 

หลังจากนั้นพนักงานตองนํากระเปาและสัมภาระไปเก็บรอแขกท่ีหองเก็บของของแผนก
ตอนรับหรือหองเก็บของของแผนกบริการกระเปาแลวแตกรณีซ่ึงข้ึนอยูกับวาแตละโรงแรมจะกําหนด
ไวใหเปนอยางใร ในกรณีท่ีแขกลงทะเบียนเขาพักเรียบรอยแลวและตองการใหพนักงานยกกระเปานํา
กระเปาข้ึนไปเก็บใหบนหองพัก พนักงานยกกระเปาก็จะตองเขียนรายละเอียดของแขกลงในแท็กติด
กระเปาและติดไวบนกระเปาแขกใหเรียบรอย แลวนํากระเปาข้ึนไปเก็บไวบนหองพักแขกตามท่ีแขก
ตองการเม่ือหองพักแขกเสร็จเรียบรอยแลว 

แท็กกระเปาท่ีพนักงานยกกระเปาจะตองมีติดตัวไวตลอดเวลาทุกคน คือ เอกสารแผนเล็กท่ี
สามารถฉีกออกจากกันไดเปนสองสวน สวนท่ีหนึ่งจะติดไวท่ีกระเปาแขกสวนนี้มักมีเชือกหรือดายเสน
เล็กๆ รอยอยูท่ีดานบนของเอกสารเพ่ือความสะดวกในการมัดเชือกหรือดายติดกับหูกระเปาแขก สวน
ท่ีสองจะฉีกใหแขกไปเพ่ือเปนหลักฐานตอนแขกกลับมารับประเปา ซ่ึงขอมูลบนแท็กท้ังสองสวน
จะตองเหมือนกัน เชน หมายเลขแท็ก ชื่อแขก หมายเลขหองพัก ลักษณะ จํานวนกระเปาและ
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สัมภาระท่ีแขกฝากไว หมายเลขโทรศัพทแขก เปนตน ตัวอยางแท็กติดกระเปาของพนักงานยก
กระเปาจะแตกตางกันไปแตละโรงแรม ท้ังนี้ตัวอยางของแท็กติดกระเปาตามภาพท่ี 7.6 

 

 

 

ภาพท่ี 7.6 ตัวอยางแท็กติดกระเปาแขก 

ท่ีมา akomodasiperhotelan.wordpress.com/2012/07/09/formulir-di-bagian-concierge/ 

 

การใหบรกิารขณะแขกพักอยูกับโรงแรม 
 

การใหบริการขณะแขกพักอยูกับโรงแรมนั้นมีหลายอยาง ท้ังท่ีมาจากสวนใหบริการแขก
โดยเฉพาะและยังมาจากสวนอ่ืนๆ ของโรงแรมดวย ซ่ึงหากเปนโรงแรมขนาดเล็กแผนกบริการสวน
หนาจะเปนผูใหบริการท้ังหมดไมวาจะเปนการนําของใชตางๆ ท่ีแขกตองการข้ึนไปสงบนหองพัก การ
ใหขอมูลขาวสาร หรือการบริการอาหารบนหองพัก  สวนโรงแรมขนาดกลางและขนาดใหญนอกจาก
สวนใหบริการจะใหบริการแขกเปนหลักแลวยังตองประสานงานกับแผนกหรือสวนอ่ืนๆ เพ่ือใหบริการ
แขกเพ่ิมเติมดวย ซ่ึงสามารถแบงหนาท่ีในการใหบริการรวมกับแผนกหรือสวนอ่ืนได ดังนี้ 

1. การบริการเปลี่ยนแปลงหองพักแขกในกรณีตางๆ และการขยายเวลาการเขาพักรวมกับ
สวนตอนรับ 

2. การบริการของใชภายในหองเพ่ิมเติม การใหบริการซักรีดเสื้อผาและบริการเปดเตียง
รวมกับแผนกแมบาน 
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3. การใหบริหารอาหารและเครื่องดื่ม เชา กลางวัน เย็น รวมกับแผนกอาหารและเครื่องดื่ม 

4. การบริการในหองโถง การบริการไปรษณีย ขาวสารและการบรกิารรถรับสง รวมกับสวน
ตอนรับ 

5. การบริการแลกเปลี่ยนเงินตราและบริการรับฝากของมีคารวมกับแผนกบัญชี 
6. งานรักษาความปลอดภัยรวมกับแผนกทรพัยากรมนษุยหรือแผนกรักษาความปลอดภยั 

 

การบริการเปล่ียนแปลงหองพักแขกและการขยายเวลาการเขาพัก 
 

การบริการเปลี่ยนแปลงหองพักและการขยายเวลาเขาพักนี้มักเกิดข้ึนเม่ือแขกไดลงทะเบียน
เขาพักกับโรงแรมแลว แตตองการเปลี่ยนแปลงหองพักเปนหองอ่ืน หรือการท่ีแขกไดแจงวันท่ีจะเช็ค
เอาทออกจากท่ีพักแลวแตแขกตองการท่ีจะขยายเวลาการพักออกไปอีก ซ่ึงท้ังสองกรณีมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

 

การบริการเปล่ียนแปลงหองพักแขก  

การท่ีแขกตองการเปลี่ยนแปลงหองพักอาจเกิดข้ึนไดจากหลายสาเหตุ เชน หองพักแขก
ชํารุด แขกไมพอใจกับหองพัก หรือมีจํานวนแขกเขาพักในหองพักมากข้ึนทําใหหองท่ีพักอยูคับแคบ
เกินไป เปนตน แตไมวาสาเหตุการขอเปลี่ยนแปลงหองพักจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตามหลังจากพนักงาน
ไดรับแจงแลวตองสอบถามถึงเหตุผลของแขกเพ่ือนําไปดําเนินการปรับปรุงและปองกันไมใหเกิดเหตุ
เดิมข้ึนอีกในอนาคตแลว พนักงานท่ีรับเรื่องจะตองดําเนินการเปลี่ยนแปลงหองพักใหรวดเร็วโดยให
แขกไดรับความสะดวกสบายมากท่ีสุด  

โดยการดําเนินการเปลี่ยนแปลงหองพักใหแขกนั้ขันแรกพนักงานจะตองหาหองพักใหมให
ตามความตองการของแขกแลวตองแจงแขกทันทีหากหองใหมนั้นมีคาหองสูงกวาหองเดิมหรือในกรณี
ท่ีไมมีหองในประเภทท่ีแขกตองการ แตเม่ือแขกไมยินยอมตามท่ีไดแจงไปพนักงานตองหาหองใหม
เสนอแขกจนกวาจะหาขอสรุปจนเปนท่ีพอใจของแขกใหได ในกรณีท่ีหาหองใหมไดแลวพนักงาน
จะตองใหพนักงานยกกระเปาข้ึนไปยายของแขกจากหองเดิมไปหองใหม พรอมกับดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลในเอกสารและในระบบท่ีเก่ียวของใหเรียบรอยดวย  

ในกรณีท่ีแขกไดใชบริการหรือมีคาใชจายท่ีบันทึกในหองพักไปแลว พนักงานจะตองยาย
คาบริการนั้นๆ ไปยังหองใหมและแจงไปยังแผนกท่ีบันทึกคาบริการนั้นดวยวาแขกหองเดิมยายไปอยู
หองใด เพ่ือปองกันความสับสนท่ีอาจเกิดข้ึนได เชน แขกหอง 101 ไดยายไปอยูหอง 102 เนื่องจาก
ชักโครกมีปญหา ซ่ึงแขกหอง 101 ไดใชบริการสงผาซักท่ีแผนกซักรีดจนมีคาใชจายบันทึกเขามาใน
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ระบบ เม่ือพนักงานตอนรับสวนหนาไดยายแขก 101 ไป 102 ในระบบแลว พนักงานตองแจงไปท่ี
แผนกซักรีดใหทราบขอมูลวาแขกหอง 101 ไดยายไปอยู 102 แลว เปนตน 

หลายครั้งในกรณีท่ีแขกตองยายหองพักเนื่องจากหองท่ีพักอยูชํารุดและโรงแรมไมสามารถ
หาหองพักใหมประเภทเดียวกับท่ีแขกพักอยูกอนไดหรือกรณีท่ีแขกท่ีพักอยูไมพึงพอใจตอหองพักหรือ
การบริการของโรงแรมก็ตาม โรงแรมจะทําการยายแขกนั้นๆ ไปอยูหองพักประเภทท่ีดีกวาและแพง
กวาโดยแขกจายคาหองในราคาเทาเดิม ซ่ึงโรงแรมเรียกวิธีการนี้กวา การอัปเกรด(Up Grade)หองพัก
ใหแขก 

 
การขยายเวลาการเขาพัก  

การขยายเวลาการเขาพักเปนการเพ่ิมจํานวนคืนท่ีแขกตองการพักอยูกับโรงแรมซ่ึงอาจ
เกิดข้ึนไดในกรณีท่ีแขกมีความจําเปนหรือตองการท่ีจะพักท่ีโรงแรมตอนานกวาระยะเวลาท่ีไดแจงกับ
พนักงานไวตั้งแตตอนลงทะเบียนเขาพัก ซ่ึงสาเหตุอาจเกิดข้ึนจากงานหรือธุระท่ีทําอยูยังไมเสร็จ
เรียบรอยจึงทําใหไมสามารถออกจากโรงแรมไดตามกําหนดเดิม การขยายเวลาการเขาพักของแขก
หากแขกตองการพักในหองพักเดิมพนักงานสามารถดําเนินการขายเวลาไดทันทีท้ังในเอกสารและใน
ระบบแมวาในระบบนั้นอาจมีการกําหนดหองพักหองนี้ไวใหแขกท่ีจะเขาพักใหมก็ตามเนื่องจาก
โรงแรมมักอํานวยความสะดวกใหแกแขกท่ีพักอยูกอนแลวมากกวาแขกท่ียังไมแนวาจะเขาพักตามการ
สํารองหองหองพักท่ีมีความแนนอนนอยกวานั่นเอง ตัวอยางเชน หากแขกท่ีพักอยูหอง 201 ซ่ึงมี
กําหนดจะคืนหองพักในวันนี้ แตแขกตองการพักตออีกหนึ่งคืนคือแขกตองการท่ีจะคืนหองในวันพรุงนี้
แทน พนักงานจะตองขยายเวลาการพักของหอง 201 ในระบบออกไปอีกหนึ่งคืน สวนแขกท่ีไดสํารอง
หองพักเอาไววาจะเขาพักวันนี้และถูกกําหนดหองพักคือหอง 201 พนักงานจะตองหาหองพักใหแขกท่ี
จะเขาพักใหมในประเภทหองเดียวกันใหไดรวดเร็วท่ีสุด  

สาเหตุท่ีโรงแรมมักมีนโยบายท่ีจะอํานวยความสะดวกใหแกแขกท่ีพักอยูกอนแลวก็เพ่ือเปน
การบริการเพ่ือใหแขกพึงพอใจโดยไมตองโยกยายหองพักใหเสียเวลานั่นเอง ในกรณีท่ีแขกท่ีจะเขาพัก
ใหมไดรับการแจงแลววาจะไดพักหองใดแตมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากแขกเดิมขยายเวลาการเขาพัก 
พนังานมีหนาท่ีตองแจงแขกทันทีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทันทีเพ่ือมิใหแขกท่ีจะเขาพักใหมรูสึกวาไมมี
ความสําคัญซ่ึงอาจทําใหแขกไมพึงพอใจได โรงแรมจึงพยายามท่ีจะไมแจงหมายเลขหองพักใหแขก
ทราบลวงหนาซ่ึงก็เพ่ือปองกันไมใหแขกท่ีถูกเปลี่ยนแปลงหองพักรูสึกไมดีนั่นเอง 

หากการขยายเวลาการเขาพักนั้นจําเปนจะตองใหแขกท่ีพักอยูยายออกจากหองเดิม ไมวา
จะดวยความตองการของแขกหรือจะเปนความจําเปนใดๆ ของโรงแรมก็ตาม หลักการและวิธีการก็จะ
เปนไปตามการเปลี่ยนแปลงหองพักแขกตามรายละเอียดท่ีไดกลาวไวกอนหนานี้ 
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การบริการของใชภายในหองพัก การบริการซักรีดเส้ือผาและการบริการเปดเตียง 
 

ความตองการในการใชของใชในหองพักเพ่ิมนั้น มักเกิดในกรณีท่ีแขกมีความจําเปนมากกวา
ปกติ เชน แขกสระผมบอยทําใหแชมพูหมด หรือแขกทํากระดาษชําระเปยกน้ําทําใหใชงานไมไดจึง
จําเปนตองขอกระดาษชําระเพ่ิมเปนตน สวนบริการซักรีดเสื้อผานั้นมักเกิดในกรณีท่ีแขกนําเสื้อผามา
ไมเพียงพอกับจํานวนวันท่ีตองเขาพักทําใหแขกตองสงเสื้อผาท่ีใสแลวมาสงซักกับทางโรงแรม สวน
บริการเปดเตียงนั้นจะตางจากบริการอ่ืนท่ีกลาวมา เนื่องจากเปนบริการท่ีโรงแรมจัดทําใหแขกโดยท่ี
แขกไมตองรองขอแตอยางใด การใหบริการท้ังสามแบบท่ีกลาวมานั้นมีรายละเอียดแตกตางกัน ดังนี้ 

 
การบริการของใชภายในหองพัก 

การใหบริการของใชภายในหองพักเพ่ิมเติมมักจะเปนการใหบริการของแผนกแมบานซ่ึง
หมายถึง เม่ือแขกตองการของใชในหองพักเพ่ิมโดยปกติแขกจะแจงความประสงคไปท่ีแผนกแมบาน
แตหากแขกแจงมาท่ีแผนกตอนรับสวนหนาหรือแผนกอ่ืนใดก็ตาม แผนกท่ีไดรับแจงนั้นจะมีหนาท่ีตอง
แจงไปท่ีแผนกแมบานใหเปนผูนําของข้ึนไปใหแขกอยูดี สิ่งท่ีแขกมักรองขอเพ่ิมเติมเพ่ือใชภายใน
หองพัก ไดแก หมอน ผาหม ผาเช็ดตัว ยาสระผม หรืออาจเปนสิ่งท่ีไมมีอยูในหองพักแตแขกตองการ
ขอยืมมาใชชั่วคราวก็ได เชน เตารีด ท่ีรองรีด ปลั๊กสามตา เปนตน อนึ่งของใชภายในหองพักนั้นจะมี
ท้ังแบบท่ีมีคาใชจายและไมมีคาใชจายดังนั้นจะดีกวาหากพนักงานผูไดรับแจงความตองการจากแขก
จะสามารถบอกแขกไดทันทีวาสิ่งท่ีแขกตองการเพ่ิมเติมนั้นมีคาใชจายหรือไมและมีเง่ือนไขอยางไรเพ่ือ
เปนการปองกันไมใหเกิดปญหาข้ึนไดในภายหลังเพราะแขกท่ีไมเคยเขาพักท่ีโรงแรมมากอนมักจะไม
ทราบวาของท่ีขอเพ่ิมนั้นชิ้นใดฟรีและชิ้นใดตองจายเงินเพ่ิม 

 

การใหบริการซักรีดเส้ือผา 
การใหบริการซักรีดเสื้อผานั้นก็เปนเชนเดียวกับการบริการของใชภายในหองพักการ

ใหบริการซักรีดจะเปนหนาท่ีของแผนกซักรีดซ่ึงข้ึนตรงกับแผนกแมบานเปนผูใหบริการ การใหบริการ
ซักรีดเสื้อผาแขกจะมีคาใชจายโดยนับเปนชิ้น แตละชิ้นราคาจะไมเทากัน เชน เสื้อยืดราคา 30 บาท 
กางเกงยีนสราคา 100 บาท กางเกงขาสั้นราคา 50 บาท เปนตน ข้ึนอยูกับขนาดชิ้นผาและความยาก
งายในการทําความสะอาด หองซักรดีของโรงแรมจะสามารถใหบริการแขกไดท้ังการซักอยางเดียว รีด
อยางเดียว หรือท้ังซักและรีดก็ไดซ่ึงก็จะมีคาใชจายแตกตางกันไปตามความยากงายและขนาดลักษณะ
ชิ้นผาของแขก โดยปกติบริการซักรีดจะเปดใหบริการทุกวัน 8.00 -18.00 น. โดยมีพนักงานเขา
ทํางานเปนรอบปกติวันละ 2 รอบ หากแขกสงเสื้อผาซักวันนี้ภายใน 10.00 น. เสื้อผาจะถูกสงคืนมา
ใหแขกในวันเดียวกันแตหากสงหลัง 10.00 น. เสื้อผาจะถูกสงคืนในเชาวันตอไป แตหากแขกตองการ
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สงผาซักรีดดวนแบบใหเสร็จภายใน 2-3 ชั่วโมงหรือแบบรวดเร็วท่ีสุดโรงแรมมักคิดคาใชจายและคา
ดําเนินงานแพงกวาปกติประมาณสองเทาตัว เชน คุณน้ําฝนสงชุดราตรีซักรีดตอน 13.00 น. และ
ตองการไดชุดคืนภายในเวลา 16.00 น. ของวันเดียวกัน ราคาการซักรีดชุดราตรีปกติอยูท่ี 200 บาท 
ในกรณีนี้คุณน้ําฝนจะตองชําระคาซักรีดแบบดวนในราคา 400 บาท เปนตน  

เพ่ือใหเขาใจการทํางานซักรีดใหมากข้ึนเราควรทราบถึงตําแหนงงานตางๆ และข้ันตอนการ
ทํางานของแผนกซักรีดซ่ึงตําแหนงงานในหองซักรีดนั้น มีดังตอไปนี้ 

1. หัวหนาหองซักซีด มีหนาท่ีกํากับดูแลการทํางานของพนักงานหองซักรีดและหองลินิน
รับผิดชอบการทํางานของสวนซักรีดท้ังหมด ไมวาจะเปน การควบคุบการทํางานใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานของโรงแรม กําหนด ควบคุมการทํางานของพนักงานในสวนซักรีด
ท้ังหมด จัดตารางการทํางานของพนักงานใหสอดคลองกับงานซัก รีด ท่ีจะตองทําในแตละวัน 
ตลอดจนควบคุมคาใชจาย คุมสต็อกน้ํายา วัสดุ อุปกรณ และผาท้ังหมดในหองซักรีดและของใชตางๆ 
ท่ีตองใชในสวนซักรีดเพ่ือใหเกิดผลกําไรสูงท่ีสุด รวมไปถึงการรับโทรศัพท ติดตอประสานงานกับ
แผนกอ่ืนๆ รวมไปถึงแขกแขก 

2. พนักงานหองซักรีด พนักงานในสวนนี้มีหนาท่ีในการดูแลความสะอาดและความ
เรียบรอยของผาทุกชนิดในโรงแรม ท้ังผาท่ีใชในแผนกตางๆ ผาจากหองพักแขก เครื่องแบบพนักงาน 
การใหบริการซักรีดเสื้อผาแขกท่ีพักในโรงแรมและในบางกรณีรวมถึงแขกภายนอกโรงแรมดวย 

พนักงานหองซักรีดสามารถแบงออกไดเปนตําแหนงตางๆ ดังนี้ 
2.1 พนักงานคัดแยกผามีหนาท่ีคัดแยกเสื้อผาตามชนิด ประเภท สีและความสกปรก

ของผาเพ่ือสงเขาเครื่องซักผา 
2.2 พนักงานทําความสะอาดผาจะดูแลการซักผา ตลอดจนสงผาเขาเครื่องอบแหงผา 

นําผาออกจากเครื่องอบผาสงตอใหพนักงานรีดและพับผา 
2.3 พนักงานรีดผา พับผาผาเกือบทุกชิ้นท่ีใชในโรงแรมมีความจําเปนท่ีจะตองรีด 

ดังนั้นเครื่องรีดผาในโรงแรมจึงมีหลายขนาด เชน ขนาดใหญท่ีสุดสําหรับการรีดผาปูเตียง ขนาด
รองลงมาสําหรับการรีดผาปูโตะ หรือผาท่ีมีขนาดกลาง และเตารีด รีดมือสําหรับผาท่ีมีขนาดชิ้นเล็กๆ
หรือสําหรับชุดยูนิฟอรมพนักงานเครื่องรีดผาบางเครื่องสามารถรีดผาเสร็จแลวพับออกมาจากเครื่อง
ใหเรียบรอยเลยก็มี 

2.4 พนักงานรับ-สงผามีหนาท่ีไปรับผาสกปรกมาจากสวนตางๆ ของโรงแรม และนําผา
ท่ีสะอาดแลวกลับไปสง ดังนั้นสวนมากจะเปนพนักงานผูชายท่ีทํางานในตําแหนงนี้ เนื่องจากการรับสง
ผาเปนงานคอนขางหนัก 

อนึ่งหลายโรงแรมมีพนักงานหองซักรีดเพียงไมก่ีคนเพ่ือประหยัดคาใชจาย ทําใหไม
สามารถท่ีจะแบงพนักงานใหชัดเจนตามนี้ได ทําใหพนักงานในหองซักรีดทุกคนจะตองทําหนาท่ีท่ี
กลาวมาแลวขางตนไดหมดทุกหนาท่ีเพ่ือสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน 



185 

 

 

 

ข้ันตอนการทํางานของแผนกซักรีด 
1. พนักงานขนผาจะไปรับผาจากแผนกตางๆ มาท่ีพ้ืนท่ีแยกผา แลวแยกผาออกตาม

ประเภทการซักและตามความสกปรก เสื้อผาแขกจะแยกตางหากออกจากผาของโรงแรม 

2. ติดสัญลักษณท่ีเสื้อผาแขกทุกชิ้นกอนนําเขาเครื่องซักโดยแยกตามลักษณะของชิ้นผา 
3. ตรวจสภาพเสื้อผาแขก แยกกระดุมโลหะ เข็มกลัดหรือโลหะออกจากชิ้นผา ลวงดูใน

กระเปา หากพบสิ่งของภายในใหเก็บใสถุง บันทึกหมายเลขหองแขกเพ่ือรอนําสงแขกหากเสื้อผาแขก
มีสภาพชํารุดกอนการซัก ใหพนักงานบันทึกไวเปนลายลักษณอักษรเพ่ือแจงแขกตอไป 

4. นับจํานวนชิ้นผาแตละประเภท ตรวจดูความสกปรกของผาแตละชิ้น 

5. ผาท่ีสกปรกมากจําเปนตองซักมือเอาคราบสกปรกออกกอนนําเขาเครื่องซัก หรือผาชิ้น
ใดชํารุดจะตองซอมแซมกอนนําเขาซักเสมอเพ่ือไมใหผาชํารุดมากไปกวาเดิม 

6. แยกประเภทผา ชนิดของผา ความสกปรกของผา กอนนําเขาเครื่องซัก 

7. ใสน้ํายาซักผาตามชนิดและประเภทของการซัก 

8. หลังซักผาเสร็จใหพนักงานตรวจดูความสะอาดของผาแตละชิ้นกอนนําไปเขาเครื่องอบผา 
9. หลังออกจากเครื่องอบผา พนักงานจะพับผาเก็บตามหมวดหมู เพ่ือสงตอใหแผนกตอไป 

10. ผาปูท่ีนอน ผาปูโตะจะนําไปบริเวณรีดผา เพ่ือรอรีด สวนเสื้อผาแขกจะนําไปแขวนราว
รอรีดหรือนําสงแขกตอไป 

 
การซอมแซมผา  หนาท่ีการซอมแซมผาท่ีใชในโรงแรมอาจรวมไปถึงเสื้อผาแขกดวย หาก

เปนการซอมเล็กๆ นอยๆ เชน ติดกระดุม สอยชายท่ีหลุดลุย เก็บเศษดายใหเรียบรอย พนักงานดูแล
ผาสามารถทําไดทันที โดยใชวัสดุซอมแซมท่ีใกลเคียงชิ้นผาใหมากท่ีสุด เพ่ือความสวยงามเรียบรอย
ของเสื้อผานั้นๆ โดยผูท่ีมีหนาท่ีในการซอมแซมผาภายในโรงแรมนั้นมีตําแหนงท่ีเรียกวา พนกังานหอง
ลินิน 

หากการซอมแซมผาของแขกเปนการซอมแซมใหญท่ีจะเห็นไดชัด หรือเกิดผลกระทบตอ
เสื้อผาโดยตรง ไมวาจะทําใหขนาดเปลี่ยนไป หรือรูปทรงเสื้อผาเปลี่ยนไป สีผิดเพ้ียน พนักงานจะตอง
ขออนุญาตแขกกอนวาตองการใหโรงแรมซอมแซมใหหรือไมกอนการลงมือซอมแซม หากแขกแจงวา
ตองการใหโรงแรมเปนผูซอมแซมให พนักงานก็ลงมือซอมแซมไดเลย แตหากการซอมแซมนั้น
พนักงานไมสามารถทําได ไมวาจะโดยเหตุผลท่ีพนักงานมีฝมือไมพอหรือไมมีวัสดุอุปกรณในการ
ซอมแซมก็ตาม โรงแรมจะสงผาชิ้นนั้นไปซอมแซมภายนอกและคิดคาบริการเพ่ิมจากแขก 

นอกจากการซอมแซมผาแลวพนักงานในหองลินิน ยังมีหนาท่ีดูแล จัดเก็บ ควบคุมการเบิก
และสงชุดทํางานซักของพนักงาน(Uniform) ทุกคนดวย ซ่ึงวิธีการเก็บชุดทํางานของพนักงานในหอง
ลินิน จะเก็บแบงตามแผนก โดยแตละแผนกก็จะแบงแขวนชุดออกตามสวนภายใน และแตละสวน
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ภายในจะถูกแยกแขวนไวบนราวผาเปนชุดของพนักงานแตละคนโดยมีปายกํากับชุดทุกชุดอยาง
ชัดเจน ปายกํากับชุดพนักงานนี้ โรงแรมจะใชเศษผาชิ้นเล็กๆ เย็บซอนไวภายในชายเสื้อหรือเอว
กระโปรง กางเกง แลวเขียนชื่อพนักงานเจาของชุดไวโดยใชปากกาแบบลบไมออกเขียนกํากับไว 

บางโรงแรมอาจใชวิธีเขียนหมายเลขแทนชื่อ เพ่ือความสะดวกในการเปลี่ยนแปลง เชน 
พนักงานชื่อ กาญจนี มีชุด 3 ชุด หากใชวิธีเขียนชื่อกาญจนีติดเศษผากํากับชุดไวทุกชุด เม่ือกาญจนีลา
ออก แลวมีพนักงานในแผนกเดียวกันคนใหมเขามาทําแทน ชื่อ กรรณิการ พนักงานลินินก็จะตองเย็บ
เศษผาติดชุดใหมอีกครั้งท้ัง 3 ชุด เพ่ือจะเปลี่ยนชื่อชุดนั้นๆ วา กรรณิการ จากประสบการณการ
ทํางานท่ีผานมาของผูเขียนหากโรงแรมใชระบบการเขียนหมายเลขบนชุดพนักงานแทนชื่อของ
พนักงานแตละคนจะสะดวกในการเปลี่ยนแปลงมากกวา ตัวอยางเชน เม่ือพนักงานชื่อกาญจนีลาออก 
ซ่ึงชุดกาญจนีอาจใชหมายเลข 2 ติดไวอยูแลว เม่ือกรรณิการเขามาทํางานแทน พนักงานลินินก็เพียง
แคแจงกรรณิการวา ชุดยูนิฟอรมของกรรณิการ คือ หมายเลข 2 โดยไมตองเย็บเศษผามาติดใหมอีก
ซ่ึงจะทําใหประหยัดเวลาในการทํางานและชุดเครื่องแบบนั้นก็จะไมเสียหายมากไปกวาเดิมนั่นเอง 

อีกหนึ่งหนาท่ีของพนักงานหองผา หรือ หองลินินคือ การควบคุมการเบิกจายชุดพนักงาน 
โดยกํากับใหพนักงานเซ็นชื่อสงและรับชุดทุกครั้ง โดยในสมุดตองระบุชื่อและแผนกกํากับไวใหชัดเจน 

 
บริการเปดเตียง(Turn down service) 

บริการเปดเตียงเปนบริการพิเศษท่ีโรงแรมจัดใหแกแขกพิเศษหรือแขกท่ีพักอยูกับโรงแรม
หลายวันโดยท่ีแขกไมตองรองขอ จุดประสงคในการใหบริการเปดเตียงก็เพ่ือใหแขกรูสึกถึงความเอาใจ
ใสของโรงแรมและทําใหแขกรูสึกเหมือนพักอยูท่ีบานของตัวเองซ่ึงแขกสวนใหญมักพอใจท่ีไดรับ
บริการพิเศษเชนนี้ เวลาท่ีจะเปดเตียงใหแขกมักเปนชวงบายถึงเย็นหรือชวงเวลากอนท่ีแขกจะเขามา
พักผอนในชวงเย็น บางโรงแรมอาจมอบใหหนาท่ีเปดเตียงเปนของแมบาน บางโรงแรมก็มองวาเปน
หนาท่ีของพนักงานใหบริการแขกท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม เชน หากแมบานมีเวลาแมบานก็จะ
เปนผูเปดเตียงใหแขกเนื่องจากทําความสะอาดบนฟลอรอยูแลว หรือในกรณีท่ีแมบานไมวางหรือไม
สามารถไปเปดเตียงใหแขกไดก็สามารถแจงมาท่ีสวนบริการเพ่ือใหพนักงานข้ึนไปเปดเตียงใหแขกก็ได
เชนกัน วิธีเปดเตียงสามารถทําได ดังนี้ 

1. เขาไปในหองพักแขก ปดผามานทึบแสงเปดไฟหัวเตียง 
2. พับผาหมหรือผาคลุมเตียงทางดานประตูหองพักแขกลง 45 องศา เม่ือแขกเดินเขามาใน

หองจะไดมองเห็นการเปดเตียงไดทันที 

3. วางของท่ีระลึกชิ้นเล็กๆ ไวบนหมอนดานท่ีพับผาลงหรือวางลงขอบผาท่ีพับลงก็ได ของ
ท่ีวางมักเปน ดอกไมชอเล็กๆ ลูกอมหรือช็อกโกแลตหอเล็ก  
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4. หากเปนหองแขกพิเศษ โรงแรมมักจัดใหมีแจกันดอกไมตะกราผลไมหรือบัตรอวยพร 
วางไวใหบนโตะรับแขกดวย 

 

 
 

ภาพท่ี 7.7 วิธีการเปดเตียง(Turn down) 

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

 

 
 

ภาพท่ี 7.8 ขนมและการดอวยพรบนเตียง 
ท่ีมา http://2g.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E12829587/E12829587.html 
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ภาพท่ี 7.9 การเปดเตียงสําหรับหองท่ีแขกพักสองคน 

ท่ีมา pantip.com/topic/32249492 

 

การใหบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม 
 

หนาท่ีใหบริการนี้จะเปนแผนกอาหารและเครื่องด่ืมไมวาจะเปนอาหารเชา กลางวัน เย็น 
หรืออาหารบนหองพักก็ตาม โดยปกติหองพักของโรงแรมจะขายหองบวกอาหารเชารวมกันเปนราคา
เดียวแตมีหลายโรงแรมท่ีขายหองพักท้ังแบบรวมอาหารเชาและไมรวมอาหารเชาท้ังนี้ข้ึนอยูกับความ
ตองการของแขกและพนักงานจะตองสอบถามแขกเพ่ือยืนยันความตองการอีกครั้งในขณะท่ีแขก
ลงทะเบียนเขาพักเนื่องจากท้ังสองหองนี้ราคาจะไมเทากัน ปกติอาหารเชาท่ีโรงแรมมีไวบริการแขกจะ
เปนแบบบุฟเฟต อาหารจะมีหลายประเภทท้ังอาหารไทย อาหารฝรั่งแตแขกตองบริการตัวเองเวลา
อาหารเชามักอยูระหวาง 6.00–10.30 น.  อาหารกลางวันซ่ึงอาจเปนอาหารจานเดียวหรือบุฟเฟตมัก
อยูระหวาง 11.00-14.00 น. แขกบางคนไมสะดวกท่ีจะออกไปรับประทานอาหารกลางวันและอาหาร
เย็นภายนอก แขกก็สามารถมารับประทานอาหารท่ีรานอาหารภายในโรงแรมได เวลาปกติของอาหาร
เย็นจะอยูในชวง 17.00-22.00 น. สวนลักษณะอาหารก็จะคลายกับอาหารกลางวันคือเปนไดท้ังแบบ
อาหารจานเดียว อาหารบุฟเฟตหรืออาหารเปนชุดแตจะมีความหลากหลายมากกวา  ปกติรานอาหาร
ในโรงแรมจะไมไดเปดใหบริการ 24 ชั่วโมงแตแขกสามารถสั่งอาหารข้ึนไปรับประทานบนหองพักได
ตลอด 24 ชัว่โมงโดยใชบริการอาหารบนหองพักหรือท่ีเรียกกันวา รูมเซอรวิส(Room service) 

 

 



189 

 

 

 

การบริการในหองโถง การบรกิารไปรษณียและขาวสาร การใหบริการรถรับสง 
 

การบริการท้ังสามสวนนี้จะใหบริการโดยสวนใหบริการแขกรวมกับสวนตอนรับและใน
บางครั้งรวมกับแผนกทรัพยากรมนุษยดวย เนื่องการการรับและสงไปรษณียนั้นเปนหนาท่ีหลักของ
แผนกทรัพยากรมนุษย ซ่ึงการบริการท้ังสามสวนนี้จะมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

 
การบริการในหองโถง  

การบริการในหองโถงเปนอีกหนึ่งบริการท่ีเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของแผนกตอนรับสวน
หนา ระดับการบริการโดยพนักงานในหองโถงจะแตกตางกันข้ึนอยูกับขนาดและมาตรฐานของโรงแรม 
ซ่ึงการบริการในหองโถงนั้น จะประกอบไปดวยการรับฝากกุญแจและการบริการเบ็ดเตล็ด     

(Evelyn Collins and Linda Wilson, 2013: 43) ซ่ึงท้ังสองบริการมีรายละเอียด ดังนี้ 
การรับฝากกุญแจ ในกรณีท่ีแขกออกจากโรงแรมไปทําธุระหรือทองเท่ียว บางครั้งแขกอาจ

ไมตองการท่ีจะนํากุญแจหองพักหรือคียการดของโรงแรมออกไปดวย เนื่องจากไมสะดวก หรือแขก
เกรงวาจะทํากุญแจหาย แขกจึงมักขอฝากกุญแจหองพักไวกับพนักงานตอนรับหนาเคานเตอร 
พนักงานมีหนาท่ีเก็บกุญแจนั้นไวเปนอยางดีในกลองรับฝากกุญแจรอจนกวาแขกจะมาแจงขอรับ
กุญแจคืน ในสมัยกอนกลองรับฝากกุญแจจะมีลักษระเปนชองๆ สําหรับใสหรือวางหรือหอยกุญแจ
หองพักไดท่ีแตละชองจะมีหมายเลขหองพักกํากับไวอยางเห็นไดชัด ในปจจุบันชองเก็บกุญแจจะไมได
ใชแบบเดิมอีกตอไปเพราะความปลอดภัยของการเก็บกุญแจแบบนี้มีนอยเนื่องจากชองเก็บกุญแจนี้มัก
อยูท่ีหนาเคานเตอรท่ีแผนกตอนรับท่ีซ่ึงมีคนพลุกพลานและคนท่ีเดินผานไปมาในบริเวณนั้นจะ
มองเห็นไดงายวาหองใดมีกุญแจฝากอยูซ่ึงแสดงวาแขกไมไดอยูในหองและหองในท่ีไมมีกุญแจฝากอยู
ก็อาจตีความไดวาแขกอยูในหองซ่ึงทําใหอาจเกิดเหตุอาชญากรรมตางๆ ข้ึนได ปจจุบันกลองรับฝาก
กุญแจหนาเคานเตอรบริการจะเปนกลองสี่เหลี่ยมเล็กวางอยูใตเคานเตอรและมีชองสําหรับพอเสียบ
กุญแจหองพักเขาไปไดเทานั้นคลายท่ีเก็บนามบัตรทําใหคนท่ีผานไปมาไมมาสามารถมองเห็นหรือ
เอ้ือมมือไปหยิบได 
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ภาพท่ี 7.10 ตัวอยางชองเก็บกุญแจหองพักแขก 

ท่ีมา www.123rf.com/ 

 

บริการเบ็ดเตล็ด พนักงานท่ีใหบริการในสวนนี้ มักเปนพนักงานใหบริการขอมูลหรือ 
พนกังานยกกระเปา ตัวอยางของการบริการเบ็ดเล็ด เชน การจองตั๋วละคร การแสดงดนตรี การเชารถ 
การทองเท่ียวในทองถ่ิน การสํารองท่ีนั่งสายการบิน บริการเก่ียวกับการเดินทาง การสํารองโตะอาหาร
ใหแขก เปนตน 
 

การใหบรกิารไปรษณีย ขาวสาร และบริการรถรับสง 
บางโรงแรมจะมอบหนาท่ีนี้ใหเปนความรับผิดชอบของพนักงานตอนรับ แตในบางโรงแรม

จะใหเปนความรับผิดขอบของพนักงานบริการแตไมวาจะมอบใหเปนหนาท่ีของตําแหนงใด การ
ใหบริการไปรษณียและขาวสารนั้นจะเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของแผนกตอนรับสวนหนารวมกับ
แผนกทรพัยากรมนุษยเปนหลัก ซ่ึงหนาท่ีความรับผิดชอบของพนักงานผูใหบริการไปรษณียและขอมูล
ขาวสาร ประกอบดวย 

1. ดําเนินการเก่ียวกับการรับและการสงจดหมาย พัสดุของแขก 

2. รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับจดหมายลงทะเบียน พัสดุสงดวนหรือจดหมายอ่ืนๆ ท่ีตอง
ลงลายมือชื่อเม่ือทําการรับสงไปรษณียภัณฑ 

3. ใหบริการดานไปรษณียภัณฑตางๆ แกแขกในโรงแรม 

4. จัดบริการขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับโรงแรม เชน สถานท่ีนาสนใจในทองถ่ิน สิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ ในโรงแรม 
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5. บันทึกและสงขอความใหแกแขกท่ีเขาพัก 

6. ใหบริการอ่ืนๆ เชน การถายสําเนาเอกสาร การสงโทรสารหรือการจัดซ้ือสิ่งของใหแขก 

การบริการไปรษณีย เปนอีกหนึ่งหนาท่ีความรับผิดชอบของแผนกตอนรับสวนหนา ซ่ึงการ
ใหบริการไปรษณียนั้นจําเปนจะตองมีการจัดระบบการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือเปนการปองกัน
การเกิดคาใชจายท่ีเกิดจากความประมาทท้ังในสวนของโรงแรมและพนักงานท่ีดําเนินการ โรงแรม
หลายแหงจึงมีหลักในการปฏิบัติ คือ ใหมีการประทับตราลงวันท่ีและเวลาในขณะท่ีพัสดุหรือจดหมาย
มาถึงโรงแรม ไปรษณียท่ีถูกสงมายังโรงแรมจะแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ 

1. ไปรษณียหรือพัสดุ สําหรับโรงแรม โดยจะนําสงใหแผนกท่ีเก่ียวของ 
2. ไปรษณีย หรือพัสดุ สําหรับพนักงานของโรงแรม โดยจะนําสงผานไปยังแผนกบุคคล 

หรอืฝายทรัพยากรมนุษย 
3. ไปรษณีย หรือพัสดุของแขก ซ่ึงจะสามารถแบงออกไดดังนี้ 

3.1 แขกท่ีกําลังพักอยูท่ีโรงแรม ในกรณีท่ีมีชองไปรษณีย จดหมายหรือพัสดุ จะถูกเก็บ
ในชองหรือตูไปรษณีย หากพัสดุมีขนาดใหญเกินกวาท่ีจะใสไวในชองไปรษณีย จะถูกเก็บไวในหองเก็บ
ของและทําบันทึกติดไวท่ีชองไปรษณียเพ่ือใหแขกทราบ แตในกรณีท่ีไมมีชองไปรษณีย พนักงานจะ
โทรศัพทข้ึนไปแจงแขกบนหองพัก แลวใหพนักงานนําข้ึนไปสงใหแขกบนหองพรอมใหแขกเซ็นรับใน
บนัทึกของโรงแรมใหเรียบรอย 

3.2 แขกท่ีเช็คเอาทออกไปแลว ใหพนักงานติดตอแขกไปยังเบอรโทรศัพท หรือท่ีอยูท่ี
ติดตอไดตามเอกสารการเขาพัก แลวแจงใหแขกทราบวามีจดหมายหรือพัสดุมาถึง ถามความสะดวก
แขกวาตองการใหสงตอไปท่ีใด รวมถึงการเจรจาเรื่องคาใชจายในการดําเนินการ 

3.3 แขกท่ีคาดวาจะเขาพัก ใหบันทึกรายละเอียดของแขกลงบนหนาซองจดหมายหรือ
พัสดุใหชัดเจน เขียนลงในใบรับสํารองหองพักพรอมบันทึกขอมูลลงในระบบคอมพิวเตอรการสํารอง
หองพัก เพ่ือใหพนักงานตอนรับทราบ และมอบจดหมายหรือพัสดุนั้นๆ ใหแขกทันทีในขณะท่ีแขก
กําลังเช็คอิน 

ในการรับจดหมายหรือพัสดุลงทะเบียน พนักงานจะตองเซ็นชื่อรับในเอกสารของบุรุษ
ไปรษณียและบุรุษไปรษณียก็จะตองเซ็นชื่อ วันท่ี และเวลาในการสงมอบจดหมายหรือพัสดุใน
แบบฟอรมของโรงแรมใหพนักงานโรงแรมดวยเพ่ือเปนหลักฐานกอนท่ีพนักงานจะนําจดหมายหรือ
พัสดุไปจัดเก็บไวในท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือรอสงมอบใหแขกตอไป ข้ันตอนในการสงจดหมายหรือพัสดุของ
แขก มีดังนี้ 

1. พนักงานจะรวบรวมท้ังจดหมายและพัสดุของแขก 

2. จดบันทึกรายละเอียดของจดหมายหรือพัสดุแตละหอ แตละซอง 
3. ไปท่ีทําการไปรษณีย ชําระคาบริการตางๆ  
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4. บันทึกรายละเอียดคาใชจายของการสงจดหมายและพัสดุ 
5. นําบันทึกกลับมาสงใหพนักงานตอนรับใสในแฟมแขก 

6. พนักงานตอนรับแจงคาบริการใหแขกทราบ 

7. บันทึกคาใชจายแขกในระบบคอมพิวเตอร 
โรงแรมแตละแหงมีนโยบายเก่ียวกับระยะเวลาในการจัดเก็บไปรษณียภัณฑแตกตางกัน ซ่ึง

เม่ือถึงกําหนดเวลาแลวไมมีแขกมาติดตอขอรับ โรงแรมจะสงกลับไปยังท่ีทําการไปรษณียท้ังหมด
เพ่ือใหสงคืนไปยังเจาของผูสงตนทางตอไป 

 

 

 

ภาพท่ี 7.11 ตัวอยาง ท่ีเก็บไปรษณียและขอความถึงแขกในโรงแรม 

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

 

การบริการขาวสารอ่ืนๆ แขกท่ีมาใชบริการของโรงแรมอาจสอบถามขอมูลตางๆ กับ
พนักงานไดทุกคน แตแผนกท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบหลักและมักถูกแขกสอบถามขอมูลอยูเสมอก็คือ 
แผนกตอนรับสวนหนาซ่ึงขอมูลตางๆ ท่ีแขกมักสอบถามนอกเหนือจากเรื่องเก่ียวกับหองพักและ
บริการในโรงแรมแลว แขกยังมักถามถึงขอมูลอ่ืนภายนอกโรงแรมดวยดังนั้นแผนกตอนรับสวนหนาจึง
มักมีหนังสือและเอกสารอางอิงตางๆ เพ่ือเตรียมไวบริการแขกซ่ึงโดยมากแขกมักสอบถามถึงขอมูล 
ดังตอไปนี้ 

1. ขอมูลเก่ียวกับการขนสง(Transportation) เชน ตารางการเดินรถโดยสาร รถไฟและสาย
การบิน 
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2. สถานบันเทิง(Entertainment) เชน รายชื่อภัตตาคาร อาหาร คลับ แหลงทองเท่ียวเวลา
กลางวัน แหลงทองเท่ียวเวลากลางคืน โรงภาพยนตร โรงละครและนิทรรศการตางๆ  

3. ขอมูลท่ัวไป(General Information) เชน แผนท่ีเสนทาง หมายเลขโทรศัพทสําคัญ 
รายชื่อคลินิกแพทยประเภทตางๆ บริษัทตัวแทนทองเท่ียว สมุดหนาเหลือง เปนตน 

4. สิ่งอํานวยความสะดวกในพ้ืนท่ี(Local Facility) เชน รายชื่อรานเสริมสวย รานขายยา 
ธนาคาร ศูนยการคา เปนตน 

ปจจุบันโรงแรมมีโอกาสใหบริการดานขอมูลขาวสารนอยลงกวาเดิมเนื่องจากแขกทุกคนมี
โทรศัพทสมารทโฟนซ่ึงมีความสามารถในการคาหาขอมูลดานตางๆ ไดดวยตัวเองอยางสะดวกและ
รวดเร็วกวา 

การบริการรถรับสง พนกังานท่ีใหบริการในสวนนี้ คือ พนักงานยกกระเปาหรือพนักงานขับ
รถหากโรงแรมมีการจัดบริการขนสงโดยสารของโรงแรมเอง พนักงานผูมีหนาท่ีรับผิดชอบจะตอง
บันทึกรายงานท่ีเก่ียวของกับเวลาของการใชรถของโรงแรมไมวาจะเปนรถตูหรือรถมินิบัส(Mini Bus) 

หากโรงแรมมีนโยบายในการคิดคาบริการในการจัดบริการรถโดยสาร พนักงานจะตองจัดเก็บหรือ
บันทึกคาใชจายท่ีไดรับจากแขกใหพนักงานตอนรับทราบตอไป 

โดยปกติโรงแรมจะมีบริการรถรับสนามบินใหแขกท่ีจะเขาเช็คอินและรถสงสนามบิน
หลังจากแขกเช็คเอาทอยูแลวแตในกรณีท่ีแขกตองการใชรถออกไปนอกสถานท่ี เชน ทองเท่ียว     
ไหวพระ แขกจะตองแจงความประสงคกับพนกังานตอนรบัหรือพนักงานใหบริการหนาเคานเตอรกอน
เทานั้นพนักงานจึงจะสามารถใหบริการได 
 
บริการแลกเปล่ียนเงินตราและรับฝากของมีคา 
 

ในสวนของการใหบริการนี้จะกลาวถึงการบริการสองอยาง คือ การใหบริการแลกเปลี่ยน
เงินตราจะรับผิดชอบโดยแผนกบัญชีรวมกับสวนบริการ และการรับฝากของมีคาจะใหบริการโดยสวน
ตอนรับและสวนบริการ ซ่ึงการใหบริการท้ังสองอยางนั้นมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา โรงแรมหลายแหงจะมีบริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ไวบริการแขก แตไมสามารถขายเงินตราตางประเทศใหแขกได เนื่องจากยังไมมีกฎหมายรองรับในการ
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ โรงแรมจึงมีอิสระในการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนไดตามตองการ 
โดยท่ัวไปจะกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนต่ํากวาอัตราแลกเปลี่ยนท่ีกําหนดไวโดยธนาคารตัวอยางเชน เงิน 
1 ดอลลารสหรัฐหากไปแลกท่ีธนาคารจะไดเปนเงิน 35 บาท แตหากมาแลกกับโรงแรมจะไดเปนเงิน 
34 บาทเปนตนผูมีหนาท่ีใหบริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราคือแผนกบัญชี 
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วิธีใหบริการคือ เม่ือแขกแจงความประสงคท่ีจะขอแลกเงินในสกุลเงินท่ีโรงแรมรับแลก 
พนักงานตอนรับจะแจงไปท่ีแผนกบัญชี เพ่ือใหพนักงานบัญชีนําเงินมาเพ่ือใหแขกแลกและดําเนินการ
ตามนโยบายของโรงแรมตอไป 

บริการรับฝากของมีคา เนื่องจากโรงแรมมีหนาท่ีตองรับผิดชอบการสูญหายของทรัพยสิน
ของแขกในขณะเขาพักท่ีโรงแรม หากการสูญเสียมีสาเหตุเกิดจากโรงแรมหรือพนักงานของโรงแรม 
โรงแรมจะตองชดใชใหแขกท้ังหมด ยกเวนกรณีท่ีการสูญหายหรือความเสียหายนั้นเกิดจากการละเลย
หรือขาดความระมัดระวังของแขกเองดังนั้นโรงแรมขนาดใหญจึงมีบริการตูนิรภัยใหแขกในขณะท่ี
โรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กยังไมเล็งเห็นถึงความสําคัญของบริการดานนี้เทาใดนักจึงมักไมมีตู
นิรภัยไวบริการบนหองพักแตจะมีตูนิรภัยใหญท่ีสวนตอนรับไวคอยรับฝากของมีคาของแขกแทน 

โรงแรมขนาดใหญบางโรงแรมจะมีตูนิรภัยไวบริการท่ีเคานเตอรตอนรับสวนหนา ในขณะท่ี
หลายโรงแรมในปจจุบัน มีตูนิรภัยไวบริการแขกในหองพักทุกหองแลวเพ่ือความสะดวกโดยแขก
สามารถนําของมีคาเก็บใสในตูนิรภัยแลวตั้งรหัสไดเอง ซ่ึงจะสะดวกแกแขกมากกวาการนํามาฝากไวท่ี
แผนกตอนรับ แตหากของมีคาแขกมีขนาดใหญกวาตูนิรภัยบนหองพัก แขกสามารถนําของชิ้นนั้นมา
ฝากไวท่ีแผนกตอนรับได หากแผนกตอนรับไมมีตูนิรภัยขนาดใหญพอท่ีจะเก็บได ก็จะสงตอไปท่ีแผนก
บัญชี เนื่องจากเปนแผนกท่ีจะมีตูนิรภัยขนาดใหญท่ีสุดของโรงแรม 

 

การรักษาความปลอดภัย 
 

การรักษาความปลอดภัยนั้นถูกกําหนดไวเพ่ือเปนการปองกันและรักษาทรัพยสินท้ังหมดใน
โรงแรมไมวาจะเปน ทรัพยสินของโรงแรม ทรัพยสินของแขก ทรัพยสินของพนักงานและรวมไปถึง
ชือ่เสียงของโรงแรม โดยมีวิธีการเบื้องตนในการสังเกตการเขาออกท้ังแขกและพนักงาน การใหความ
สนใจกับกระเปา ถุงและสัมภาระท่ีถูกละท้ิง รวมถึงบุคคลท่ีมีพฤติกรรมนาสงสัยจะเปนการชวยรักษา
ความปลอดภัยไดดีอีกวิธีหนึ่งระบบความปลอดภัยแรกท่ีโรงแรมมีบริการแขกประกอบไปดวย การ
บริการกุญแจ การใหบริการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินบริการเม่ือเกิดเหตุดานอัคคีภัยบริการเม่ือเกิดเหตุดาน
การเจ็บปวยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุบริการเม่ือเกิดเหตุความรุนแรงหรือการทํารายรางกาย ซ่ึงในแตละ
หัวขอจะมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

การบริการกุญแจ ในท่ีนี้จะกลาวถึงเฉพาะการบริการกุญแจหองพักแขกซ่ึงระบบการ
ควบคุมและจัดการกุญแจหองพักของแขกของโรงแรมแบงออกไดเปน 2 ระบบ คือระบบกุญแจท่ัวไป
และระบบคียการด ซ่ึงท้ังสองระบบจะมีข้ันตอนปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยของแขก คือ 

1. โรงแรมจะมอบกุญแจหองพักใหแขกหนึ่งดอกตอหองพักหนึ่งหอง แมจะมีแขกเขาพัก
มากกวาหนึ่งคนก็ตาม 



195 

 

 

 

2. เม่ือแขกตองการขอกุญแจหองพักท่ีฝากไว พนักงานจะตองตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวกับ
แขกกอนเสมอวาเปนแขกท่ีพักในหองนั้นจริงจึงจะมอบกุญแจให 

3. แขกจะไดรับการเตือนใหคืนกุญแจเม่ือเช็คเอาท 
4. กุญแจหองพักท่ีมีประตูเชื่อมถึงกันภายในหองพัก กุญแจจะถูกเก็บแยกออกจากกันและ

จะมอบใหแขกในกรณีท่ีจําเปนจริงๆ เทานั้น 

5. พนักงานจะตองตรวจเช็คกุญแจหองพักอยางสมํ่าเสมอและแจงใหผูจัดการทราบโดยเร็ว
ท่ีสุด เม่ือกุญแจไมครบหรือมีกุญแจหายไป 

6. หากกุญแจหาย โรงแรมจะเปลี่ยนตัวลูกบิดและล็อกของประตูหองพักนั้นๆ ใหมท้ังชุด
(ขอนี้เฉพาะแบบกุญแจท่ัวไป) 

กุญแจระบบคียการดนั้นเม่ือแขกรายตอไปทําการลงทะเบียนแจงเขาพักในหองเดิมเม่ือ
พนักงานทําคียการดใหแขก รหัสของคียการดจะถูกเปลี่ยนแปลงทุกครั้งดวยดังนั้นแขกท่ีเช็คเอาทไป
แลวจะไมสามารถนําคียการดเดิมมาเปดหองไดอีกระบบคียการดนี้สามารถนํามาใชเพ่ือนับจํานวนครั้ง
ของการเขาออกในหองพักแตละหอง จํานวนครั้งท่ีแมบานเขาไปในหองพักแขก ซ่ึงถือเปนระบบความ
ปลอดภัยท่ีดีอีกระบบหนึ่ง หากมีบุคคลใดพยายามท่ีจะเขาไปในหองพักโดยใชกุญแจท่ีไมถูกตอง 
ระบบจะทําการเตือนใหพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือพนักงานตอนรับทราบในทันที  

การใหบริการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การวางแผนสําหรับเหตุการณฉุกเฉินเปนสิ่ง ท่ีมี
ความสําคัญมาก ซ่ึงเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของฝายบริหารท่ีจะตองกําหนดนโยบายเรื่องข้ันตอน
การปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุการณฉุกเฉินข้ึน เชน อัคคีภัย อุทกภัย ไฟฟาดับ ปญหาดานการแพทย หรือ
การขูวางระเบิด เพ่ือใหพนักงานในแผนกตางๆ เขาใจข้ันตอนในการปฏิบัติไดอยางถูกตอง โดยเฉพาะ
แผนกบริการสวนหนาท่ีจะตองทําหนาท่ีเปนศูนยกลาง หรือศูนยบัญชาการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินข้ึน 

แนวทางปฏิบัติเพ่ือเตรียมการกอนและขณะเกิดกรณีฉุกเฉินจะมีข้ันตอนหลากหลายกันไป
ตามความรับผิดชอบและสายการบังคับบัญชา(Alan Hickman, 2013 : 18) ซ่ึงสามารถปฏิบัติได ดังนี้ 

1. ผูจัดการแผนกสวนหนาและคณะกรรมการผูถูกแตงต้ังใหรับผิดชอบวางแผนปฏิบัติ
เบื้องตน จะมีหนาท่ีในการวางแผน ดังตอไปนี้ 

1.1 มีการเตรียมและจัดทํารายการหมายเลขโทรศัพทถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน 
สถานีตํารวจ สถานีดับเพลิง โรงพยาบาล หนวยการแพทยฉุกเฉิน เปนตน 

1.2 ระบุประเภทของเหตุการณฉุกเฉิน 

1.3 ระบุบุคคลท่ีจะรับผิดชอบ 

1.4 กําหนดข้ันตอนในการปฏิบัติ 
1.5 กําหนดวิธีการปฏิบัติในแตละข้ันตอน 

1.6 กําหนดเวลาการปฏิบัติในแตละข้ันตอน 
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2. ฝกอบรมพนักงานตอนรับสวนหนาเก่ียวกับข้ันตอนในการปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุการณ
ฉุกเฉินตางๆ เพ่ือใหมีความม่ันใจวาพนักงานตอนรับสวนหนาจะมีความสามารถในการปฏิบัติตาม
ข้ันตอนตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงข้ันตอนตางๆ ท่ีควรฝกอบรม คือ 

2.1 การปฐมพยาบาลเบื้องตน 

2.2 การดับเพลิง 
2.3 การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับตํารวจ สถานีดับเพลิงและรถพยาบาล 

2.4 การติดตอโดยใชโทรศัพท 
2.5 การรักษาความปลอดภัย 

2.6 เอกสารท่ีจําเปนตองใชเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

2.7 การแจงใหแขกทราบเก่ียวกับมาตรการการปองกันภัยท่ีใชและวิธีในการปฏิบัติใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

3. ผูจัดการแผนกตอนรับสวนหนาจะตองแนใจวา พนักงานตอนรับสวนหนาไดทบทวน
ข้ันตอนในการรักษาความปลอดภัยอยูเปนประจํา เพ่ือจะสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองเม่ือเกิด
เหตุการณข้ึน เชน พนักงานแผนกตอนรับสวนหนาควรปฏิบัติตามข้ันตอน คือ ดําเนินการในทันทีดวย
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีความสุขุม ไมแสดงอาการตกใจกลัว และปฏิบัติตามข้ันตอน
มาตรฐานเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินข้ึน 

บริการเม่ือเกิดเหตุดานอัคคีภัย เนื่องจากเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดกับโรงแรมมากท่ีสุดคือ อัคคีภัย 
ดังนั้นพนักงานทุกคนควรท่ีจะสามารถรับมือกับเหตุการณดานอัคคีภัยได พนักงานควรอธิบายถึงกฎ
ของการเกิดไฟไหมได อธิบายถึงข้ันตอนของการดับไฟ รูเสนทางการหนีไฟและประตูหนีไฟทุกสวน
ของโรงแรม ระบุความแตกตางของเครื่องมือ อุปกรณในการดับไฟแตละชนิด การใชงานอุปกรณ
ดับเพลิง หากเกิดไฟไหมข้ึน พนักงานควรปฏิบัติ ดังนี้ 

1. แจงหนวยดับเพลิงโดยใหบอกรายละเอียดใหมากท่ีสุด เชน โรงแรมชื่ออะไร อยูท่ีไหน 
ไฟเกิดสวนใดของโรงแรม รุนแรงแคไหน ใหฟงคําแนะนาํจากเจาหนาท่ีและปฏิบัติตาม 

2. แจงแขกและปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีไดรับการฝกอบรมมา 
3. ชวยเหลือแขกท้ังหมดในการอพยพ 

4. ตรวจสอบวาแขกและพนักงานทุกคนไดออกจากเขตพ้ืนท่ีอันตรายเรียบรอยแลว 

5. ชวยเหลือพนักงานดับเพลิงในการดับไฟ 

โรงแรมขนาดใหญท่ีมีความสูงต้ังแตสามชั้นข้ึนไปมักกําหนดใหมีการซอมอพยพในกรณีเกิด
เพลิงไหมข้ึนในโรงแรมเปนประจําทุกป ปละ 2 ครั้งเพ่ือเปนการเตรียมพรอมในการรับมือเพลิงไหมซ่ึง
จะเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดความสูญเสียท้ังแกชีวิตและทรัพยสินมากท่ีสุด 
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บรกิารเม่ือเกิดเหตุดานการเจ็บปวยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ หากเกิดเหตุเจ็บปวยฉุกเฉินข้ึนใน
โรงแรม ไมวาจะเปนแขกหรือพนักงาน มีข้ันตอนปฏิบัติ ดังนี้ 

1. แจงโรงพยาบาลเพ่ือขอรถฉุกเฉินโดยแจงรายละเอียดใหไดมากท่ีสุด วาเกิดอะไรข้ึน 
แขก/พนักงานท่ีตองการความชวยเหลืออยูในสถานการณใด 

2. แจงผูจัดการใหทราบถึงสถานการณท่ีเกิดข้ึน 

3. อยูในความสงบรอคอยความชวยเหลือ 

บริการเม่ือเกิดเหตุความรุนแรงหรือการทํารายรางกาย เม่ือเกิดความรุนแรงหรือปญหาท่ี
พนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงแรมไมสามารถควบคุมได โรงแรมจะตองแจงตํารวจทันที โดย
พนักงานจะตองแจงรายละเอียดแกตํารวจใหมากท่ีสุดวา เกิดอะไรข้ึนกับใครท่ีไหน อยางไร รายแรง
ขนาดไหน 

ผูทําหนาท่ีดูแลรักษาความปลอดภัยของโรงแรมนั้นจําเปนจะตองเปนผูท่ีมีวิจารณญาณและ
มีการตัดสินใจท่ีเหมาะสมและเด็ดขาดเพ่ือใหการบริการดานความปลอดภัยดําเนินไปไดตามข้ันตอนท่ี
ถูกตองและเหมาะสมท่ีสุดเพ่ือเปนการรักษาชีวิตและทรัพยสินท่ีมีอยูภายในโรงแรมท้ังหมดไมวาจะ
เปน แขก โรงแรม หรือแมแตพนักงานเอง 
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สรุป 
 

การใหบริการขณะแขกพักอยูท่ีโรงแรมเปนข้ันตอนท่ีตอเนื่องมาจากการรับลงทะเบียนเขา
พัก การใหบริการขณะแขกพักอยูกับโรงแรมมีหลากหลายซ่ึงอาจเปนการใหบริการโดยสวนใหบริการ
เพียงสวนเดียวหรือเปนการใหบริการรวมกับแผนกหรือสวนอ่ืนๆ ก็ได เชน การบริการเปลี่ยนแปลง
หองพักและการขยายเวลาการเขาพักรวมกับสวนตอนรับ การบริการของใชเพ่ิมเติมและบริการซักรีด
เสื้อผารวมกับแผนกแมบาน การบริการอาหารเครื่องดื่มรวมกับแผนกอาหารและเครื่องดื่ม การบริการ
ในหองโถง เชน  การรับฝากกุญแจ  บริการเบ็ดเตล็ด การบริการไปรษณียและขาวสาร การบริการรถ
รับสงรวมกับสวนตอนรับและแผนกทรัพยากรมนษุย  การบริการแลกเปลี่ยนเงินตราและรับฝากของมี
คารวมกับแผนกบัญชี และการรักษาความปลอดภัย เชน บริการกุญแจ บริการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 
บริการเม่ือเกิดเหตุดานอัคคีภัย บริการเม่ือเกิดเหตุดานการเจ็บปวยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ บริการเม่ือ
เกิดเหตุความรุนแรงหรือการทํารายรางกายรวมกับแผนกทรัพยากรมนุษยหรือแผนกรักษาความ
ปลอดภัยแลวแตนโยบายของโรงแรม ซ่ึงจุดประสงคในการทํางานของสวนบริการท้ังหมดนี้ก็เพ่ือสราง
ความพึงพอใจใหแกแขกใหไดมากท่ีสุดนั่นเอง 
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แบบฝกหัดทายบทท่ี 7 
 

1. หากมีกระเปาและสัมภาระของแขกคือ กระเปาเดินทางใบใหญ 1 ใบ กระเปาเดินทางใบ
เล็ก 2 ใบ ถุงพลาสติกใสกลองกระดาษแข็ง 1 ถุงและถุงผลไมสด 2 ถุง นักศึกษาจะจัดเรียงของ
ท้ังหมดเหลานี้อยางไรบนรถเข็นพนักงานยกกระเปา 1 คัน(ดูจากรูปรถเข็น) พรอมอธิบายเหตุผล 

2. การบริการขณะท่ีแขกพักอยูกับโรงแรมมีก่ีแบบ อะไรบางใหอธิบายมาเปนขอๆ 

3. การใหบริการของเพ่ิมเติมภายในหองพักแขกแผนกใดมีหนาท่ีหลักในการรับผิดชอบ 

4. จดหมายหรือสิ่งของท่ีสงทางไปรษณียมาท่ีโรงแรมแบงออกไดเปนก่ีประเภท อะไรบาง 
5. ขอมูลใดบางท่ีพนักงานหนาเคานเตอรตอนรับควรมีไวบริการเม่ือแขกสอบถามใหเขียน

มาเปนขอๆ 

6. การรับแลกเปลี่ยนเงินตราเปนหนาท่ีของแผนกใด เพราะเหตุใดจึงมักใหแผนกนี้เปน
ผูรับผิดชอบหลัก 

7. ใหยกตัวอยางวิธีการรักษาความปลอดภัยภายในโรงแรมมาตามความเขาใจเปนขอๆ 

8. โดยปกติโรงแรมท่ีมีจํานวนชั้นตั้งแตก่ีชั้นข้ึนไปควรท่ีจะมีการซอมอพยพดับเพลิงทุกป 
9. ใหเขียนเปรียบเทียบขอดี ขอเสียระหวางการมีตูนิรภัยในหองพักแขกแตละหอง กับการ

ใหแขกมาฝากของมีคาท่ีเคานเตอรพนักงานตอนรับมาเปนขอๆ 

10. ใหจับคู แลวสรางบทสนทนาระหวางพนักงานตอนรับกับแขกท่ีเดินเขามาเพ่ือ
ตองการฝากขอความใหแขกอีกคนหนึ่งท่ีพักอยูในโรงแรม  

11. ใหแสดงบทบาทสมมติตามบทสนทนาในขอ 2 หนาชั้นเรียนทีละคู 
12. ใหคนควาผานเว็บไซตตางๆ ถึงสกุลเงินท่ีโรงแรมหรือธนาคารจะยอมรับแลกจากแขก

ตางชาติ แลวอภิปรายในชั้นเรียน 
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บทท่ี 8 
เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการหองพักภายในโรงแรม 

 

ในปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใชในโรงแรมไมวาจะเปนโปรแกรมสําเร็จรูป 
แอบพลิเคชั่น(Application) จากโทรศัพทท่ีใชแทนกุญแจหองพักหรือระบบกุญแจหองพักท่ีสามารถ
สแกนคียการดได อยางไรก็ตามหลายโรงแรมยังเลือกใชระบบมือและกระดาษในการทํางาน ในขณะท่ี
อีกหลายโรงแรมใชระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงท้ังสองระบบมีขอดีขอเสียแตกตางกันดังนี้ 

ระบบการทํางานดวยมือ 

ขอดี 
1. ตนทุนถูกกวาเนื่องจากเปนการทํางานแบบพ้ืนฐาน 

2. ไมพ่ึงพาคอมพิวเตอรและเครื่องใชไฟฟามากเกินไปหากระบบหรือเครื่องมีปญหาหรือ
ไฟฟาดับก็ยังสามารถทํางานได 

ขอเสีย 

1. พนักงานตองเตรียมขอมูลท่ีเปนเอกสารเพ่ือใหขอมูลท่ีถูกตองแกแขกทําใหเปลือง
กระดาษและทรัพยากร 

2. ความแมนยําของขอมูลตางๆ อาจผิดพลาดได เนื่องจากเปนการเขียนดวยลายมือ 

3. ตองใชเวลาในการทํางานและการคนหาขอมูลมากข้ึน โดยเฉพาะการแจงเปลี่ยนแปลง
ขอมูลตางๆ ระหวางแผนกท่ีตองใชเวลามากและอาจไมท่ัวถึง 

ระบบการทํางานดวยคอมพิวเตอร 
ขอดี 
1. ขอมูลเท่ียงตรง เชื่อถือได เนื่องจากขอมูลมาจากฐานขอมูลในระบบเดียวกัน 

2. สามารถเก็บขอมูลแขกและขอมูลอ่ืนๆ ไดทันที สะดวก 

3. สามารถเรียกดูรายงานไดหลายแบบตามความตองการ 

4. ประหยัดทรัพยากรกระดาษและเวลาในการทํางาน 

ขอเสีย 

1. คอมพิวเตอรและอุปกรณมีราคาแพง 
2. ตองมีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีอยูเสมอเพ่ือใหทันสมัย 

3. หากไฟดับหรือระบบคอมพิวเตอรมีปญหาจะทํางานไมได 
4. พนักงานตองไดรับการฝกอบรมกอนท่ีจะสามารถใชคอมพิวเตอรไดอยางชํานาญ 
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นอกจากคอมพิวเตอรท่ีมีประโยชนสาํหรบังานโรงแรมแลว โปรแกรมสําเร็จรูปก็เปนอีกหนึ่ง
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถนํามาใชในธุรกิจโรงแรมไดเปนอยางดี สวนใหญโปรแกรมสําเร็จรูปจะ
ทําใหโรงแรมสามารถบริหารจัดการขอมูลตางๆ ไดเปนอยางดี เชน การจัดการทรัพยสิน การทําบัญชี 
การใชงานอินเตอรเน็ท การสํารองหองพัก การเช็คอิน การคิดคาใชจายตางๆ การจายเงินเดือน
พนักงานและการคุมสต็อกท้ังหมดของโรงแรม(Gary K Vallen & Jerome J Vallen, 2014 : 349) 

ซ่ึงขอดีของการใชโปรแกรมสําเร็จรปูในโรงแรม มีดังตอไปนี้ 
1. ทําใหกระบวนการตางๆ ในการทํางานไมวาจะเปนการรับสํารองหองพัก การคิด

คาใชจาย การควบคุมการทํางานทําไดสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 
2. ขอมูลท่ีไดมีการบันทึกเขาไปในระบบ ทุกแผนกท่ีเก่ียวของสามารถเรียกดูไดทันที ทําให

การสื่อสารระหวางแผนกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
3. ประหยัดคาใชจายไดในระยะยาว เนื่องจากใหการดาษในการทํางานนอยลง 
4. การทํางานของพนักงานถูกตองแมนยํามากข้ึน เนื่องจากขอมูลสําคัญ ไดถูกบันทึกไวใน

ระบบเรียบรอยแลว พนักงานทําเพียงเรียกขอมูลข้ึนมาเพ่ือตรวจสอบเทานั้น 
5. ตรวจสอบการทํางานของพนักงานแตละคนไดอยางชัดเจน เนื่องจากพนักงานแตละคน

จะไดรับพาสเวิรดท่ีจะมีรหัสสวนตัวอยู ดังนั้นหัวหนางานหรือแผนกทรัพยากรมนุษยจะสามารถเรียก
ขอมูลของพนักงานแตละคนข้ึนมาดูไดวาใคร ทําอะไร ท่ีไหน อยางไรและเม่ือใด 

6. สามารถเรียกดูรายงานตางๆ เชน รายได คาใชจายท้ังหมดไดท้ังเปนรายวัน รายสัปดาห 
รายเดือนและรายปตามท่ีโรงแรมไดต้ังระบบไว โดยตัวรายงานท่ีจําเปนมากในการทํางานของแผนก
สํารองหองพักและแผนกตอนรับคือ รายงานการรับสํารองหองพักในแตละวัน รายงานแขกท่ีจะเขา
เช็คอิน เช็คเอาทในแตละวัน รายงานการรับ-จายเงินของพนักงานตอนรับแตละคน รายงานรายได
ของแผนกตอนรับเปนรายวันและรายเดือน 

ปจจุบันโรงแรมขนาดใหญไดมีการนําโปรแกรมสําเร็จรูปเขามาใชงานมากข้ึน ซ่ึงโปรแกรม
สําเร็จรูปท่ีโรงแรมนํามาใชในปจจุบันแบงออกไดเปน 2 ระบบ คือ PMS และ POS ซ่ึงท้ังสองแบบจะมี
ลักษณะและการใชงานแตกตางกัน(Nick Hyland,2013 : 10)  ดังนี้ 

1. PMS(Property Management System) เปนโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในงานท่ี
เก่ียวของกับขอมูล รายงาน บันทึกตางๆ ของโรงแรมเปนหลัก แผนกของโรงแรมท่ีใชโปรแกรมนี้ 
ไดแก แผนกบริหารทรัพยากรมนุษย แผนกแมบาน แผนกขายและการตลาด แผนกใหบริการสวนหนา
สําหรับการรับสํารองหองพัก การเช็คอินและการเช็คเอาท 

PMS มีวิธีการทํางาน คือ เม่ือพนักงานในแตละแผนกไดบันทึกขอมูลหรือขอมูลใดในระบบ
มีการเคลื่อนไหว โปรแกรมสําเร็จรูปจะสงขอมูลท้ังหมดนั้นไปท่ีสวนกลางความจําของคอมพิวเตอร
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หลัก ประมวลผลแลวบันทึก พนักงานทุกแผนกของโรงแรมท่ีใชระบบท่ีเชื่อมโยงถึงกันจะสามารถเรียก
ขอมูลข้ึนมาดูไดตามความตองการและตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

ตัวอยางการใชงาน PMS เชน เม่ือแผนกแมบานทําความสะอาดหองพักเรียบรอย แมบาน
เปลี่ยนสถานะหองในระบบใหเปนหองวางท่ีสะอาดแลวขอมูลก็จะถูกบันทึกเขาไปในระบบ เม่ือ
พนักงานตอนรับจะขายหองพัก หากเขาไปดูขอมูลหองพักในระบบก็จะมองเห็นหองวางทุกหองท่ี
แมบานทําความสะอาดแลวและนําไปขายใหแขกไดโดยไมตองโทรศัพทไปสอบถามอีก  

หรือในสวนการทํางานของแผนกตอนรับ เม่ือพนักงานรับเงินคาหองพักจากแขกแลวพิมพ
เขาไปในระบบ จํานวนเงินนั้นจะเขาไปบันทึกอยูในขอมูลการทํางานของพนักงานคนนั้น แลวบันทึก
ไปในระบบคอมพิวเตอรสวนกลาง เม่ือพนักงานปดรอบการทํางานในแตละวัน แผนกบัญชีจะสามารถ
เรียกขอมูลของพนักงานตอนรับแตละคน เพ่ือตรวจสอบไดวาพนักงานแตละคน ไดรับเงินจากแขก
เปนจํานวนเทาใด จากแขกก่ีหอง เวลาเทาใด เม่ือประมวลผลแลวรายไดท่ีโรงแรมไดรับคาหองพักแขก
จากแผนกตอนรับในแตละวันเปนจํานวนเทาใด  

2. POS (Point of sale system) เปนโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีนิยมใชในสวนท่ีเก่ียวของกับ 

คาใชจาย สินคาคงคลัง การตัดสต็อก การคํานวณตัวเลขตางๆ ท่ีเก่ียวของกับรายรับและรายจายของ
โรงแรมเปนหลัก (Gary K Vallen&Jerome Vallen,2014 : 500) แผนกของโรงแรมท่ีใชโปรแกรมนี้ 
เชน แผนกบัญชี รานอาหาร ภัตตาคาร เปนตน  

POS มีวิธีการทํางาน คือ เม่ือพนักงานรับสินคาหรือวัตถุดิบใดเขามาในโรงแรมแลวบันทึก 

ลงในระบบ ขอมูลนี้จะถูกเก็บไวเปนขอมูลหลักเม่ือมีการเบิกสินคาหรือวัตถุดิบนั้นออกไปใชระบบก็จะ
ตัดสต็อกของสินคา วัตถุดิบนั้นๆ ออกไปพรอมกับคํานวณคาใชจายใหดวย 

ตัวอยางการใชงาน POS เม่ือโรงแรมสั่งซ้ือสิ่งของหรือวัตถุดิบเขามาใชท่ีโรงแรม สวนจัดซ้ือ
จะบันทึกจํานวนสิ่งของ วัตถุดิบและราคาท้ังหมดแยกเปนรายประเภทลงไปในระบบ เม่ือแผนกหรือ
สวนตางๆ ภายในโรงแรมมาเบิกสิ่งของหรือวัตถุดิบไปใชระบบก็จะตัดสต็อกสิ่งของหรือวัตถุดิบนั้นๆ 
รวมถึงราคาออกจากระบบรวมของสวนจัดซ้ือไปเปนสต็อกและคาใชจายของแผนกท่ีมาเบิก เปนตน 

หรือในสวนการทํางานของรานอาหารภายในโรงแรม เม่ือสวนรานอาหารไปเบิกวัตถุดิบใน
การประกอบอาหารมาแลวจากสวนจัดซ้ือ สต็อกของรานอาหารก็จะมีท้ังจํานวนวัตถุดิบและคาใชจาย
ท่ีไปเบิกมา เม่ือพนักงานไปเบิกวัตถุดิบมาทําอาหารก็จะตองบันทึกลงไปในระบบวาเบิกอะไรออกมา
จํานวนเทาใดระบบก็จะตัดวัตถุดิบนั้นๆ ออกจากสต็อกทันที และเม่ือพนักงานนําอาหารไปบริการ
แขก คิดเงินและรับเงินจากแขกเขาไปในระบบแลว ระบบจะสามารถคํานวณไดทันทีวา วัตถุดิบท่ีเบิก
แตละวันนั้นทําใหเกิดรายไดจากการขายเทาใด มีตนทุนเทาใดและไดกําไรเทาใด เปนตน 

ท้ังนี้พนักงานในแตละแผนกท่ีจะสามารถบันทึกหรือเรียกขอมูลตางๆ ในระบบข้ึนมาดูไดนั้น 
จะข้ึนอยูกับการตัดสินใจของผูบริหารโรงแรมดวยวาจะใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถเขาดูขอมูล
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ไดถึงระดับใด ซ่ึงระดับของการเรียกดูขอมูลของพนักงานแตละคนนั้นจะไมเทากันโดยถูกกําหนดจาก
การใชรหัสผานของพนักงานแตละคนนั่นเอง เชน พนักงานในระดับปฏิบัติการจะสามารถเรียกดูขอมูล
ไดแบบเบื้องตน พนักงานในระดับหัวหนางานจะสามารถเรียกดูขอมูลในสวนเบื้องตนและในสวนของ
แขกได พนักงานในระดับหนาแผนกจะสามารถดูขอมูลเบื้องตน ขอมูลแขกและขอมูลในสวนการ
ทํางานของพนักงานแตละคนท่ีอยูในแผนกของตัวเองได สวนพนักงานในระดับผูจัดการนอกจากจะ
สามารถดูขอมูลเบ้ืองตน ขอมูลแขก ขอมูลการทํางานของพนักงานในแผนกแลวยังสมารถเรียกดู 
รายได คาใชจายและรายงานสําคัญๆ ของโรงแรมได เปนตน 

โดยปกติโรงแรมเกือบท้ังหมดในปจจุบันจะเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูประบบ PMS 

เนื่องจากสามารถใชไดครอบคลุมและเหมาะกับงานโรงแรมมากกวาระบบ POS เนื่องจากรายไดหลัก
ของโรงแรมจะมาจากการขายหองพักเปนสวนใหญ ซ่ึงระบบ PMS จะสามารถตอบสนองตอการ
ทํางานเก่ียวกับหองพักไดดีกวา POS แตโรงแรมขนาดใหญท่ีไมมีขอจํากัดเรื่องคาใชจายและมี
จุดประสงคหลักในการบริการอาหารและเครื่องด่ืมมากกวาหองพักก็มักท่ีจะเลือกใชท้ังระบบ PSM 

และ POS ควบคูกันไป  

แตละโรงแรมสามารถเลือกโปรแกรมสําเร็จรูปไดจากหลายบริษัท ซ่ึงโปรแกรมของแตละ
บริษัทจะมีลักษณะภายนอกตางกันแตการใชงานจริงใกลเคียงกัน ถาจะเปรียบเทียบใหเห็นชัดเจนข้ึน
ก็สามารถยกตัวอยางได เชน บิ๊กซี โลตัส แม็คโครและท็อปซูเปอรมารเก็ต คือ ท้ังสี่หางนี้เปนหางคา
ปลีกขนาดใหญเหมือนกัน ขายของใกลเคียงกัน สามารถใชทดแทนกันได อยูท่ีวาลูกคาเลือกท่ีจะไปซ้ือ
จากหางใด เปนตน ซ่ึงก็จะเหมือนโปรแกรมสําเร็จรูปจากบริษัทตางๆ นั่นเอง ตัวอยางโปรแกรม
สําเร็จรูปท่ีใชกันในโรงแรมขนาดใหญปจจุบัน เชน Fidelio Opera Epitome และ Comanche เปน
ตน 

 

การใชงานโปรแกรมสําเร็จรูป Comanche 
 

โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในโรงแรมสวนใหญประกอบไปดวย ขอมูลแขก ขอมูลโรงแรม ขอมูล
เก่ียวกับหองพัก สถานะหองพัก โปรแกรมสํารองหองพัก โปรแกรมการเชค็อิน เช็คเอาท โปรแกรมคิด
คาใชจาย โปรแกรมการทํางานแผนกแมบานและโปรแกรมการต้ังคาตางๆ และตําราเลมนี้จะได
ยกตัวอยางการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปแบบพ้ืนฐานท่ีชื่อวา Comanche ซ่ึงมีตัวอยางหนาจอและ
การใชงานของฝายหองพักซ่ึงจะประกอบไปดวยแผนกบริการสวนหนาและแผนกแมบาน ตาม
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
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หนาจอหลัก เปนหนาจอแรกท่ีจะเปดข้ึนมาเจอหลังจากเขามาในระบบแลว 

 
 

Profile เปนหนาจอท่ีใชเรียกดูขอมูลแขก ขอมูลบริษัทหรือเอเยนตทัวรท่ีมีสัญญากับโรงแรม 
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Reservation เปนหนาจอสําหรับการสํารองหองพักและกําหนดหมายเลขหองพัก 

 

 

Front desk เปนหนาจอสําหรับรับเช็คอินและเปลี่ยนแปลงขอมูลหลังแขกเช็คอินแลว 
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Billing เปนหนาจอสําหรับเรียกดูคาใชจายแขกและใชสําหรับการเช็คเอาทหองพัก 

 

 

House keeping เปนหนาจอสําหรับการทํางานของแผนกแมบาน เชน การเปลี่ยนสถานะหองพัก 
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Inquiry เปนหนาจอเรียกดูขอมูลแขกหรือขอมูลท่ีมีอยูในระบบ 

 

 

Hotel Status เปนหนาจอใชดูสถานะหองพักปจจุบนัและในอนาคต 
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Configuration เปนหนาจอสําหรับเรียกดูโครงสรางโรงแรมและเปนเครื่องมือในการตั้งระบบตาง ๆ 

 

 

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานบริการหองพัก 

เนื่องจากโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในงานของฝายหองพักประกอบไปดวยโปรแกรมของแผนก
บริการสวนหนาและโปรแกรมของแผนกแมบานเราจึงควรเรียนรูโปรแกรมการใชงานท้ังสองแบบ
เพ่ือใหเขาใจการทํางานของแผนกบริการสวนหนามากข้ึน แตเนื่องจากโปรแกรมของแผนกแมบานมี
ความซับซอนนอยกวาและใชงานไดงายกวา ดังนั้นผูเขียนจึงจะเขียนถึงการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับแผนกแมบานกอนในบทนี้และจะไดกลาวถึงโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการใชงานของแผนก
บริการสวนหนาในบทตอไป  

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปของแผนกแมบานจะแตกตางจากแผนกบริการสวนหนา คือ จะมี
การจํากัดการเขาถึงขอมูลแตกตางกันตามตําแหนงงานของแมบานแตละคน ในขณะท่ีการเขาถึงและ
การใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปของพนักงานในแผนกบริการสวนหนาจะมีระดับการเขาถึงและการใช
ขอมูลเทาๆ กัน กลาวคือ พนักงานในแผนกแมบานจะไมไดรับสิทธิ์ในการเขาใชโปรแกรมสําเร็จรูปทุก
คนและแมบานทุกคนท่ีสามารถเขาใชโปรแกรมสําเร็จรูปไดนั้นก็จะเขาถึงขอมูลตางๆ ไดในระดับท่ี
แตกตางกัน แมบานท่ีจะมีรหัสเขาใชโปรแกรมสําเร็จรูปไดโดยปกติจะประกอบไปดวยพนักงาน
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สํานักงานแมบานซ่ึงจะสามารถเขาดูไดเพียงขอมูลสถานพ้ืนฐานของแผนก หัวหนาแมบานบนฟลอร
จะสามารถเขาดูขอมูลการทํางานของแมบานบนฟลอร ดูสถานะหองพักและเปลี่ยนแปลงสถาน
หองพักในระบบได ผูชวยหัวหนาหรือผูชวยผูจัดการแผนกแมบานและหัวหนาหรือผูจัดการแผนก
แมบานจะสามารถเขาดูรายละเอียดการทํางานและเปลี่ยนแปลงขอมูลตางๆ ในแผนกไดท้ังหมด 

พนักงานผูท่ีมีรหัสการเขาใชงานโปรแกรมสาํเรจ็รูปจะตองใส User name และ Password 

ลงในหนาโปรแกรมหนาแรกกอนการเขาใชงานซ่ึงรหัสนี้จะตองเปนความลับของแตละบุคคล 
เนื่องจากหากมีบุคคลอ่ืนทราบแลวนําไปใช ผูท่ีเปนเจาของรหัสจะตองเปนผูรับผิดชอบสิ่งท่ีเกิดจาก
การกระทํานั้นๆ เอง โดยปกติแลวหนาจอแรกของโปรแกรมสําเร็จรูปมักจะเปนภาษาอังกฤษตาม
ตัวอยางดานลางนี้ 

 

หลังจากพิมพ User name และ Password แลวชองตอไปหนาจอจะข้ึนภาษาหรือ 
Language ใหเลือกใชสวนใหญจะมีภาษาไทยกับภาษาอังกฤษซ่ึงพนักงานสามารถเลือกใชไดตาม
ความตองการ หลังจากเลือกภาษาแลวชองรอบในการทํางาน หรือ Shift จะปรากฏข้ึนมาใหเลือก 
รอบการทํางานนั้นหนาจอก็มักจะปรากฎข้ึนเองตามเวลาในขณะท่ีเขาใชระบบ เชน ถาพนักงานเขาใช
งานโปรแกรมเวลา 10.00 น. ตอนเชา Shift หรือรอบการทํางานจะข้ึนเปน Mor. (Morning) แตหาก
พนักงานเขาใชโปรแกรมตอนเวลา 14.00 น. Shift ก็จะข้ึนใหเปน Aft. (Afternoon) โดยอัตโนมัติ 

การจะเขาใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปไดนั้นผูจะเขาใชจะตองใสขอมูลใหครบถวนท้ังสี่ชองเสียกอนจึงจะ
สามารถคลิ๊ก OK ได ตามตัวอยางหนาจอในหนาตอไป 
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หนาจอแรกกอนเขาในระบบท่ีตองกรอกขอมูลใหครบถวน 

 

หลังกรอกขอมูลครบท้ังสี่ชองแลวคลิ๊ก Ok ก็จะสามารถเขาใชโปรแกรมไดทันทีตามหนาจอดานลาง 
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การเรียกดูสถานะหองพักคลิ๊กไปท่ี HK Status จะปรากฏหนาจอตามดานลาง 

 

การเช็คสถานะหองพักวามีหองพักใดท่ีแขกเช็คเอาทไปแลวและรอการทําความสะอาดอยู
หรือสถานะหองพักใดท่ีแมบานทําความสะอาดเรียบรอยแลวพรอมขายก็จะสามารถดูไดจากหนาจอนี้
ทุกหอง สัญลักษณและสีท่ีข้ึนแสดงจะแตกตางกันไปแตละโปรแกรมแตก็มักจะมีคําอธิบายชี้แจงไวใน
หนาจอดวยเสมอในมุมใดมุมหนึ่งเพ่ือใหผูใชงานเขาใจไดงาย ซ่ึงจากหนาจอหนาท่ีแลวจะเห็นไดวาอํา
อธิบายสถานะ รูปแบบและสีจะถูกระบุไวท่ีดานซายมือของผูใชงาน 
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หนาจอแผนกแมบาน ชื่อแถบ Housekeeping Room Status 

 

หนาจอแผนกบริการสวนหนา ชื่อแถบ Guest Walk in Booking 
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อีกหนึ่งสถานะหองพักท่ีเก่ียวของกับแมบานโดยตรง คือ หองพักชํารุด Out of Order หรือ
ท่ีเรียกกันสั้นๆ วาหอง OO (โอโอ) ซ่ึง O ตัวแรกมาจากอักษรตัวแรกของคําวา Out และ O ตัวท่ีสอง
มาจากอักษรตัวแรกของคําวา Order โดยปกติหากหองพักในโรงแรมชํารุดไมสามารถนําไปขายให
แขกไดไมวาจะดวยสาเหตุใดก็ตาม ผูท่ีจะล็อกและปลดล็อกสถานะหองชํารุดในระบบไดคือ หัวหนา
หรือผูจัดการแผนกแมบานเพียงคนเดียวเทานั้น ซ่ึงข้ันตอนการล็อกและปลดล็อกหองชํารุดมีข้ันตอน
ดังตอไปนี้ 

1. ผูท่ีพบวาหองชํารุด ไมวาจะอยูท่ีแผนกใดจะตองแจงหัวหนางานตนเองกอน เพ่ือใหไป
ตรวจสอบการชํารุดกอนเบื้องตน 

2. หลังจากตรวจสอบเบื้องตนอีกครั้งแลว หัวหนาแผนกนั้นๆ จะตองแจงไปท่ีแผนกแมบาน
ทันทีเปนลายลักษณอักษร 

3. แผนกแมบานผูรับแจงจะแจงหัวหนาหรือผูจัดการแผนกแมบานตามลําดับข้ันข้ึนไป 

4. หัวหนาหรือผูจัดการแผนกแมบานจะตองไปตรวจสอบหองพักนั้นๆ อีกครั้งแลวตัดสินใจ
วาจะใหเปนหองชํารุดหรือไม เวนแตเปนกรณีเรงดวนในทันทีท่ีไดรับแจงหัวหนาหรือผูจัดการแผนก
แมบานจะตัดสินใจล็อกหองนั้นในระบบใหเปนหองชํารุดในทันทีกอนการตรวจก็ได 

5. ในกรณีไมเรงดวนหากตัดสินใจใหเปนหองชํารุด หัวหนาหรือผูจัดการแผนกแมบาน
จะตองล็อกหองพักนั้นในระบบใหเปนหองชํารุดทันทีท่ีตรวจสอบอยางแนชัดแลว 

6. หัวหนาแผนกแมบานทํารายงานแจงผูบริหารและแผนกท่ีเก่ียวของ ซ่ึงในรายงานนั้น
จะตองระบุสาเหตุ(ถาทราบ) สถานการณหองในปจจุบัน ระยะเวลาโดยประมาณท่ีจะตองปดใชหอง 
และสรุปคาใชจายท่ีจะใชซอมแซมหองโดยประมาณใหชัดเจน 

7. หลังจากซอมแซมและทําความสะอาดหองพักนั้นใหอยูในสภาพดีท่ีพรอมจะขายใหแขก
ไดแลว หัวหนาหรือผูจัดการแผนกแมบานจะตองปลดล็อกหองในระบบจากหองชํารุดใหเปนหองปกติ
เพ่ือใหแผนกบริการสวนหนานําไปขายในทันที 

8. ทํารายงานแจงผูบริหารและแผนกท่ีเก่ียวของวาหองพักท่ีชํารุดไดซอมแซมเสร็จ
เรยีบรอยแลว 
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การเช็คหองชํารุดคลิ๊กไปท่ี Out of Order หากหนาจอไมมีหมายเลขหองข้ึนโชวแสดงวาหองพักใน
โรงแรมไมมีหองชํารดุ ดังแสดงตามหนาจอดานลาง 

 

 
 

นอกจากแถบ สถานะหองพัก(HK Staus) หองชํารุด(Out of Order) ท่ีไดกลาวไปแลว
ขางตน ยังมีอีกสามแถบท่ีแผนกแมบานมีโอกาสไดใชในการทํางานแตคอนขางนอยนั่นคือ สถานะ
แมบาน(Maid Status) บันทึกคาใชจายหองพักแขก(Express Post) และล็อกหองชั่วคราว(Soft 

Block) ซ่ึงแตละแถบมีรายละเอียดและวิธีการใช ดังตอไปนี้ 
1. สถานะแมบาน เปนแถบท่ีหัวหนาหรือผูจัดการแผนกแมบานจะใชเพ่ือเรียกดูขอมูลการ

ทํางานของแมบานแตละคนวาแมบานคนใดทําความสะอาดหองพักใด เปนจํานวนเทาใดในแตละวัน 

2. บันทึกคาใชจายหองพักแขก เปนแถบท่ีหัวหนาแมบานบนฟลอรจะใชในการบันทึก
คาใชจายเพ่ิมเติมในหองพักแขกหลังจากท่ีแมบานทําความสะอาดหองพักเขาไปทําความสะอาดใน
หองพักแขกแลวพบวาแขกไดใชของใชหรือรับประทานหรือด่ืมเครื่องด่ืมในมินิบาร แมบานทําความ
สะอาดหองพักก็จะตองบันทึกคาใชจายนั้นๆ เปนลายลักษณอักษรในรายงานการทําความสะอาด
หองพักแขกแลวสงตอใหหัวหนาแมบานบนฟลอรเปนคนบันทึกเขาไปในระบบใหเปนปจจุบันทุกวัน 
เม่ือแผนกบริการสวนหนาเรียกขอมูลคาใชจายแขกแตละหองพักข้ึนมาดูก็จะสามารถมองเห็น
คาใชจายท่ีแขกใชในหองพักไดอยางเปนปจจุบันเชนกัน  
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3. ล็อกหองพักชั่วคราว เปนแถบการทํางานท่ีหัวหนาหรือผูจัดการแผนกแมบานจะใชล็อก
หองพักแขกเอาไวชั่วคราวในกรณีฉุกเฉินหรือในกรณีท่ีจําเปนจะตองใชหองพักแขกหองนั้นในกิจการ
บางอยางโดยไมตองการใหแผนกบริการสวนหนานําหองพักหองนั้นออกไปขายใหแขก เชน การล็อก
หองพักชั่วคราวเพ่ือใชเปนหองตัวอยางหรือโชวรรูมหรือการล็อกหองพักชั่วคราวเพ่ือใชเปนหองพัก
พนักงานในกรณีฉุกเฉิน เปนตน 

 
สรุป 

 

เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันไดพัฒนาและกาวหนาไปมากจนทําใหถูกนําเขา
มาปรับใชในอุตสาหกรรมตางๆ มากข้ึนรวมไปถึงในโรงแรม ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโยลีใหมๆ 
ท่ีใชในงานโรงแรมทําใหพนักงานในแผนกตางๆ ทํางานไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

นอกจากนั้นนั้นยังทําใหการเก็บขอมูลสะดวกมากข้ึนตลอดจนประหยัดทรัพยากรกระดาษไดมากข้ึน
ดวย แตนอกจากจะมีขอดีตามท่ีกลาวไปแลวคอมพิวเตอรก็มีขอเสียเชนกัน ตัวอยางขอเสียท่ีเห็นได
ชัดเจนคือ คอมพิวเตอรมีราคาแพงและมีเปลี่ยนแปลงใหทันสมัยอยูตลอดเวลาทําใหโรงแรมท่ีนํา
ระบบคอมพิวเตอรมาใชจะตองตามความทันสมัยนั้นใหทันซ่ึงมักเก่ียวของกับคาใชจายท่ีมากข้ึนดวย  

ในปจจุบันโรงแรมไมไดใชเพียงระบบคอมพิวเตอรในการทํางานเทานั้นแตไดนําโปรแกรม
สําเร็จรูปท่ีมีความทันสมัยและใชงานไดหลากหลายกวาคอมพิวเตอรท่ัวไปเขามาใชรวมดวย โปรแกรม
สําเร็จรูปท่ีนํามาใชในโรงแรมมีอยูสองประเภท คือ PMS และ POS ซ่ึง PMS เปนโปรแกรมท่ีเนนใช
งานในเรื่องขอมูลและจํานวนเปนหลัก สวน POS เปนโปรแกรมท่ีเนนใชงานในเรื่องสิ้นคาและสต็อก
เปนหลัก ดังนั้นโรงแรมสวนใหญจึงนิยมท่ีจะนําระบบ PMS เขามาใชในโรงแรมมากกวา POS แตก็มี
หลายโรงแรมท่ีเลือกจะใช PMS ควบคูไปกับ POS ซ่ึงก็มักจะเปนโรงแรมขนาดใหญท่ีไมมีปญหาเรื่อง
คาใชจายเนื่องจากตัวโปรแกรมสําเร็จรูปนี้มีราคาคอนขางสูง ตัวอยางชื่อโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีนิยมใช
กันในปจจุบัน คือ Fidelio, Opera, Epitome และ Comanche ในบทนี้ไดยกตัวอยางการใช
โปรแกรมสําเร็จรูป Comanche ในภาพรวมมาแสดงไวเบื้องตนไมวาจะเปน การเรียกดูขอมูลแขก 
ขอมูลโรงแรม ระบบการสํารองหองพัก ระบบการเช็คอิน เช็คเอาท ตลอดจนระบบการทํางานของ
แผนกแมบานในการเรียกดูสถานะหองพัก สถานะการทํางานของแมบาน การล็อกและปลดล็อกหอง
ชํารุด การบันทึกคาใชจายท่ีแขกใชบนหองพัก ตลอดจนการล็อกหองพักชั่วคราว ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
โปรแกรมสําเร็จรูปทําใหการติดตอประสานงานระหวางแผนกแมบานและแผนกบริการสวนหนา
สามารถทําไดงายและมีประสิทธิภาพมากข้ึนกวาเดิม 
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แบบฝกหัดทายบทท่ี 8 
 

1. ภาพท่ีเห็นคืออะไร ใชงานอยางไร เขียนอธิบายมาเปนขอๆ 

 

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

2. ภาพท่ีเห็นคืออะไร ใชงานอยางไร เขียนอธิบายมาเปนขอๆ 

 

 
ท่ีมา  www.pinterest.com/pin/550987335637081406/ 

 

3. PMS คืออะไร มีหนาท่ีอะไร ใหเขียนอธิบายมาพอเขาใจ 

4. POS คืออะไร มีหนาท่ีอะไร ใหเขียนอธิบายมาพอเขาใจ 

5. Fidelio/Opera/Epitome/Comanche คืออะไร มีหนาท่ีอะไร เขียนอธิบายมาพอเขาใจ 
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บทท่ี 9 

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับแผนกบริการสวนหนา 

 

ตามท่ีไดกลาวไปแลวในบทท่ี 8 วาโรงแรมในปจจบุันไดนาํโปรแกรมสําเร็จรูปเขามาใชอยาง
แพรหลายและไดยกตัวอยางการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปเบื้องตนไปแลว ดังนั้นในบทนี้จะไดกลาวถึง
การทํางานของแผนกบริการสวนหนากับโปรแกรมสําเร็จรูปในเรื่องของการรับสํารองหองพัก การ
เช็คอิน การเช็คเอาท การคิดคาใชจายจากแขกและการเก็บขอมูลซ่ึงถือเปนการทํางานท่ีสําคัญอีกสวน
หนึ่งของงานบริการสวนหนา 

ในสวนการสํารองหองพักนั้นผูท่ีจะมีโอกาสไดใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปก็คือพนักงานแผนก
สํารองหองพัก ซ่ึงการใชงานของแผนกนี้จะเก่ียวของกับสองสวนคือ ระบบจองสวนกลางภายใน
โรงแรมและระบบอินเตอรเน็ทภายนอกท่ีลูกคาสามารถสํารองหองพักผานเว็บไซตของโรงแรมได
โดยตรงซ่ึงท้ังสองระบบจะมีวิธีการทํางานท่ีสอดคลองกันคือ คือ เม่ือแขกเขาไปในเว็บไซตของโรงแรม
แลวจะสามารถทําการสํารองหองพักไดเองโดยตรง โดยแขกสามารถเลือกวันเช็คอิน วันเช็คเอาท 
ประเภทของหอง ดูรายละเอียดราคาหองพักไดเอง สามารถระบุความตองการอ่ืนๆ ท่ีตองการจาก
โรงแรมพรอมชําระเงินคาหองพักกอนท่ีจะพิมพใบยืนยันการสํารองหองพักแบบอัตโนมัติออกไดจาก
เว็บไซตไดทันทีหลังชําระเงินแลว 

เม่ือระบบไดรับการชําระเงินจากแขก เว็บไซตจะสงอีเมลเขามาท่ีระบบการสํารองหองพัก
ของแผนกสํารองหองพักโดยตรง แผนกสํารองหองพักก็จะพิมพเอกสารการจองซ่ึงจะมีรายละเอียด
คลายเอกสารยืนยันการสํารองหองพักท่ีเว็บไซตออกใหกับแขกแลวนําใบยืนยันนั้นมาพิมพขอมูลใสลง
ในเอกสารการสํารองหองพักหรือพิมพใสโปรแกรมสําเร็จรูปแลวทําตามข้ันตอนการสํารองหองพัก
ตามปกติ โดยแนบเอกสารยืนยันการสํารองหองพักท่ีพิมพออกมานั้นไวกับแบบฟอรมการสํารอง
หองพักดวย 

ในโปรแกรมสําเร็จรูปจะมีขอมูลตางๆ ท่ีถูกพิมพใสเขาไป ตัวอยางเชน จํานวนหองพัก ชนิด
ของหองพัก ราคาหองพัก แผนผังโรมแรม ขอมูลท่ัวไปของโรงแรมและโปรแกรมนี้จะสามารถใชไดกับ
ทุกการทํางานของแผนกสํารองหองพักและแผนกตอนรับ ไมวาจะเปนการดูหองวางเพ่ือรับสํารอง
หองพัก การจัดหองวาใหตรงกับความตองการของแขก การระบุหมายเลขหองใหแขก การจัดกลุม
หองพักสําหรับแขกท่ีมาพักหลายหอง การเช็คอิน การเปลี่ยนหอง การยายหอง การยกเลิกหอง และ
พนักงานสารถดูขอมูลไดทันทีวาหองท่ีขายไปคือหองใดหรือหองวางท่ีขายไดคือหองใด เปนตน 
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ภาพท่ี 9.1 ระบบการทํางานของเวบ็ไซตและโปรแกรมสาํเรจ็รปูในโรงแรม 

ท่ีมา ปริชญา อุดมผล (2560) 

 

พนักงานท่ีไดรับอนุญาตใหใชโปรแกรมสําเร็จรูปสามารถเรียกดูขอมูลและรายงานตางๆ ท่ี
ตองใชในการทํางานได เชน รายชื่อแขกท่ีจะเช็คอิน เช็คเอาทของแตละวันเรียงตามตัวอักษร สถานะ
หองพัก ความตองการพิเศษของแขก แขกพิเศษท่ีจะเขาเช็คอินและเช็คเอาทในแตละวัน อัตราการเขา
พักเปนรายวันและรายเดือน คาเฉลี่ยคาหองพักแตละวัน จํานวนหองพักท่ีมีแขกพัก จํานวนหองวาง 
รายชื่อแขกท่ีกําลังพักอยู จํานวนและหมายเลขหองชํารุด รายไดคาหองพัก คาอาหารแตละวันของ
โรงแรม จํานวนแขกท่ีไมไดสํารองหองพักเอาไวแตละวัน เปนตน 

 

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสํารองหองพัก 
 

การเขาใชโปรแกรมสําเร็จรูปสํารองหองพักในหนาแรกจะตองใส User name, Password 

เลือกภาษาและเลือกรอบการทํางานเหมือนข้ันตอนการเขาใชงานของพนักงานตามท่ีไดกลาวไปแลว
ในบทท่ี 8 ท่ีผานมา แลวจึงจะเขาไปทําการสํารองหองพักในโปรแกรมสําเร็จรูปได ตามภาพหนาจอ
หนาถัดไป 

 

แขกเขาไปดู
ขอมูลในเว็บไซต 

แขกจองหองพัก
และบนัทึกขอมูล

ในเว็บไซต 

ขอมูลแขกเขามาใน
เว็บไซตสวนกลาง

ของโรงแรม 

พนักงานบันทึก
ขอมูลในโปรแกรม

สําเรจ็รูป 

พนักงานทุก
แผนกเรียกดู

ขอมูลได 

ระบบประมวลผล/
ตอบรับกลับไปท่ี
แขกและโรงแรม 
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หนาจอแรกกอนเขาไปในระบบ 

 

 

หนาจอหลักหลักจากเขามาในระบบแลว 
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หนาจอ Profile เพ่ือเรียกดูขอมูลตางๆ 

 

 

หลังจากใสขอมูลครบถวนในหนาจอแรกและเขาไปภายในระบบหนาจอหลักแลว พนักงาน
จะใชแถบเครื่องมือ Profile เพ่ือเรียกขอมูลตางๆ เชน Guest/ขอมูลแขก Company/ขอมูลบริษัท 

Agent Profile/เอเยนทัวรท่ีมาใชบริการกับโรงแรมเปนประจํา Rate/ราคาหองพักแบบตางๆ ของ
โรงแรม Sales Mgr./ผูจัดการขาย หรือ Market Sgmt./สวนแบงการตลาดก็ได ตัวอยางเชน เม่ือ
พนักงานตองการเรียกขอมูลบริษัท เอเยนทัวรหรือบริษัทคูสัญญาหรือรายชื่อแขกข้ึนมากดูวา บริษัทนี้ 
หรือแขกชื่อนี้เคยเขามาใชบริการหองพักกับโรงแรมแลวหรือยัง ก็จะเขาไปดูท่ีหนา Guest หรือ 
Company ก็ได โดยหากตองการหาแขกใหคลิ๊กเขาไปท่ีแถบ Guest พิมพชื่อหรือนามสกุลท่ีตองการ
หาแลวกด Search ระบบก็จะทําการคนหาใหโดยอัตโนมัติ การหาชื่อแขกจะสามารถหาไดจากชื่อ
หรือนามสกุลแขกเพียงอยางใดอยางหนึ่งก็ได หากในระบบมีขอมูลอยูขอมูลแขกชื่อนั้นก็จะแสดง
ข้ึนมาใหท่ีหนาจอท้ังหมด  หากตองการหาจากชื่อบริษัทก็จะหาไดจากการคลิ๊กเขาไปท่ีแถบ 

Company แลวพิมพชื่อบริษัทเขาไปแลวกด Search ในลักษณะเดียวกับการหาชื่อแขก หากในระบบ
ไมมีขอมูลแขกหรือขอมูลบริษัทนั้นๆ อยูหนาจอก็จะวางเปลาไมมีขอมูลแสดงข้ึนมา 
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ตัวอยางหนาจอการหาแขกจากนามสกุล 

 

 

ตัวอยางการคนหาขอมูลบริษัท 
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หากคนหาโดยไมใสชื่อบริษัทแลวคลิ๊ก Search ชื่อบริษัทท้ังหมดท่ีมีในระบบก็จะปรากฎ
ข้ึนมาเรียงตามลําดับตัวอักษรตามหนาจอดานลาง 

 

หากทราบชื่อบริษัทท่ีตองการหา เม่ือพิมพชื่อลงไปแลวกด Search ก็จะมีเฉพาะชื่อบริษัท
นั้นๆ โชวข้ึนมาตามหนาจอดานลาง 
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หากพนักงานตองการทําการสํารองหองพักใหแขกก็จะตองเขาไปท่ีหนาจอ Reservation 

กดแถบ Booking แลวพิมพชื่อแขกท่ีตองการสํารองหองพักใสไดเลย เม่ือกด Search หรือ คนหา 
หนาจอก็จะแจงกลับมาวา ไมมีแขกชื่อนี้ ตองการทําการจองใหมหรือไม แลวหนาจอก็จะเปลี่ยนใหทํา
การจองหองพักใหมใหแขกพนักงานก็จะสามารถทําการสํารองหองพักในระบบไดทันที 

หนาจอการเขาสาํรองหองพักหลังจากกดแถบ Reservation 

 

หนาจอการสํารองหองพักหลักจากกดแถบ Booking 
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หากมีขอมูลแสดงข้ึนมาหลังกด Search ตองตรวจสอบกอนวาชื่อนามสกุลท่ีแสดงข้ึนมา
ตรงกับชื่อนามสกุลและขอมูลแขกท่ีตองการสํารองหองพักหรือไม หากขอมูลทุกอยางตรงกันแสดงวา
แขกไดสํารองหองพักไวกับโรงแรมแลวหรือไมอยางไรพนักงานจะตองตรวจสอบกับแขกอีกครั้ง แต
หากขอมูลท่ีแสดงข้ึนมาไมตรงกับแขกท่ีตองการสํารองหองพักพนักงานสามารถเขาไปทําการจองท่ี 
New booking ไดทันที การเรียกดูขอมูลแขกจากแถบ Reservation นี้สามารถใชไดในกรณีท่ีแขกได
สํารองหองพักไวแลวแตตองการเปลี่ยนแปลงขอมูลหรือในกรณีท่ีแขกตองการยกเลิกการจองหองพักก็
ได โดยเม่ือขอมูลแขกแสดงข้ึนมาท่ีหนาจอแลว พนักงานสามารถคลิ๊กเขาไปท่ีแถบขอมูลแขกแลวกด
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกไดทันที 

 

หนาจอท่ีแสดงวามีชื่อแขกท่ีเหมือนกันสํารองหองพักเอาไวแลว 
 

 

 

หากหลังจากพิมพชื่อแขกและกด Search แลวไมมีขอมูลใดแสดงข้ึนมาระบบจะแสดง
ขอความเพ่ือใหยืนยันวาพนักงานตองการเขาสูโปรแกรมการสํารองหองพักหรือตองการทําการจองห
ใมหรือไม แลวจะมีแถบใหเลือกวา Yes/ใช หรือ No/ไมใช หากตองการสรางการสํารองหองพักให
แขกใหคลิ๊กท่ี Yes/ใช หนาจอจะปรากฏเหมือนตัวอยางในหนาถัดไป 
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หนาจอท่ีแสดงวาชื่อแขกท่ีพิมพเขาไปยังไมไดสํารองหองพักเอาไว พนักงานตองการทําการสํารอง
หองพักหรอืไม 

 

 

 

หลังจากคลิ๊ก Yes/ใช เม่ือข้ึนหนาจอใหมก็ใหใสขอมูลแขกใหครบถวนเทาท่ีจะใสไดแลวกด
บันทึก ขอมูลแขกท่ีใสเขาไปในระบบท้ังหมดก็จะถูกบันทึกอัตโนมัติทันที โดยปกติขอมูลการสํารอง
หองพักในโปรแกรมสําเร็จรูปจะเหมือนกับขอมูลในใบรับสํารองหองพัก เนื่องจากเปนการทํางานรับ
สํารองหองพักเหมือนกันตางกันเพียงวิธีการทําคือ ในใบรับสํารองหองพักพนักงานใชวิธีการเขียน แต
ในโปรแกรมสําเร็จรูปพนักงานใชวิธีการพิมพแทน 
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ภาพหนาจอหลังจากคลิ๊กวาตองการทําการสํารองหองพักใหม หรือ Yes/ใช 

 

 

ใสขอมูลแขกไปจนครบทุกชองตามแถบสีแลวกดบันทึกเปนระยะๆ ตามหนาจอดานลาง 
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สวนใหญขอมูลท่ีตองใสในระบบ คือ วันเช็คอิน เช็คเอาท ชื่อแขก ประเภทหองพัก จํานวน
แขก จํานวนหองพัก หมายเลขติดตอกลับ ตามหนาจอดานลาง 

 

รวมไปถึงคํารองขอพิเศษตางๆ ของแขกในชอง Remark ท่ีจะตองระบุใหชัดเจนเหมือนใน
ใบสํารองหองพัก เชน เตียงเด็ก เตียงเสริม ไดรเปาผม เปนตน ตามหนาจอดานลาง 
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โปรแกรมสําเร็จรูปสวนใหญจะมีชองบังคับใหกรอกขอมูล หมายถึง หากชองบังคับนั้นไมมี
การใสขอมูลเขาไป ระบบจะไมบันทึกการสํารองหองพักนั้นให ดังนั้นพนักงานจะตองหาขอมูลมาใสให
ครบตามชองบังคับนั้นๆ ดวยเพ่ือใหบันทึกการสํารองหองพักได ตัวอยางตามหนาจอดานลาง 

 

ขอมูลท่ีพนักงานตองใหความสําคัญอีกหนึ่งอยางคือ หองพักท่ีจองนั้นจะคิดราคาคาหอง
หรือไม เทาใดและอยางไร เนื่องจากโรงแรมมีรหัสการใชหองหลากหลายมาก ไมวาจะเปน ฟรี คิดเงิน
แขก คิดเงินจากโรงแรมเองหรือสวนลด เปนตน ตัวอยางรหัสการคิดคาหองพักตามหนาจอดานลาง 
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หลังจากเลือกรหัสราคาหองพักแลวเม่ือคลิ๊กเสร็จราคาหองพักตามรหัสท่ีเลือกจะแสดงข้ึนมาใหเอง
อัตโนมัติ ตามหนาจอดานลาง 

 

หลังจากใสและบันทึกขอมูลแขกเรียบรอยแลวพนักงานตองตรวจสอบอีกครั้งวาขอมูล
ครบถวนและถูกตองหรือไม หากนโยบายของโรงแรมใหแผนกสํารองหองพักเปนผูกําหนดหมายเลข
หองพัก พนักงานสามารถกําหนดหมายเลขหองพักไดทันทีโดยดูจากความตองการของแขกเปนหลัก 

หากการสํารองหองพักเสร็จสมบูรณหลังจากกดบันทึกข้ันสุดทายแลว หนาจอจะแสดงดังนี้ 
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หากพนักงานไมม่ันใจการสํารองหองพักก็สามารถเขาไปดูแผนผังหองพักในระบบไดเพ่ือดู
หองพักใหตรงกับท่ีแขกตองการในแถบ Room Assignment/Floor Plan ซ่ึงหนาจอจะปรากฏตาม
ดานลางนี้ 

 

 

หากพนักงานพิมพขอมูลไดถูกตองครบถวนท้ังหมดแมกระท่ังความตองการของแขกวา
ตองการวิวใด สวนใดของโรงแรม ชั้นไหน ระบบจะสามารถโชวเฉพาะหมายเลขหองพักตาม
รายละเอียดท่ีบันทึกไวแลวพนักงานก็จะสามารถกําหนดหองพักไดอยางงายดายและตรงตามความ
ตองการของแขกท้ังหมด แตหากพนักงานไมใสขอมูลความตองการเฉพาะของแขกลงไป โปรแกรมจะ
แสดงหมายเลขหองพักท้ังหมดท่ีมีในโรงแรมใหพนักงานเลือกเองซ่ึงจะทําใหเสียเวลาและอาจเกิด
ความผิดพลาดไดงาย ซ่ึงตัวอยางหนาจอของหมายเลขหองพักท่ีพนักงานไดระบุความตองการของแขก
ไวอยางครบถวนจะแสดงใหเห็นในหนาถัดไป พนักงานสามารถคลิ๊กท่ีหมายเลขหองพักท่ีตองการแลว
กด OK ไดเลย 
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หมายเลขหองพักท่ีแสดงเฉพาะตามท่ีระบุขอกําหนดเอาไว 

 

การกดเลือกหมายเลขหองท่ีตองการแลวคลิ๊ก OK 
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เม่ือพนักงานทําการสํารองหองพักเสร็จแลวตองตรวจทานความเรียบรอยอีกครั้ง โดยกดท่ี
รูปประตูดานลางขวามือเพ่ือถอยกลับไปดูหนาขอมูลแขก ตามหนาจอดานลาง 

 

หลังจากตรวจทานขอมูลเรียบรอยแลวจึงดําเนินการสํารองหองพักหองอ่ืนๆ ตอไป 
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แถบการใชงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการสํารองหองพักแขกคือ รายงานท่ีแผนกสํารองหองพักตองเรียกดู
เพ่ือตรวจสอบเปนรายวันซ่ึงนั้นก็คือ การทํานายการเขาพักของแขกหรือ Forecast ซ่ึงสามารถเรียกดู

ไดจากแถบ Hotel Status แลวเลือกแถบ Forecast แลวหนาจอจะแสดงตามดานลางนี้ 

 

ผูจัดการแผนกรับสํารองหองพักจะเปนผูเรียกดูรายงาน Forecast เพ่ือทํารายงานเสนอ
ผูบริหารทุกวัน โดยการเรียกขอมูลนั้นทําไดโดยใสวันเดือนปของชวงเวลาท่ีตองการใหขอมูลแสดงแลว 
กดปุมดําเนินการ (Process) ขอมูลก็จะข้ึนมาตามดานลาง 
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การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการลงทะเบียนเขาพัก 
 

กระบวนการเขาใชโปรแกรมสําเร็จรูปของสวนตอนรับสวนหนาในการรับลงทะเบียนเขาพัก
ใหแขกหรือการเช็คอินแขกก็จะเหมือนกับแผนกแมบานและแผนกสํารองหองพักท่ีพนักงานแตละคน
จะมีรหัสสวนตัวแลวตองกรอกขอมูลใหครบถวนเพ่ือเขาใชโปรแกรม ตามหนาจอดานลาง 

 

เม่ือเขามาหนาจอหลักแลวจึงจะดําเนินการตอในงานท่ีตองการได ตามหนาจอดานลาง 
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สิ่งแรกท่ีพนักงานตอนรับตองทราบในแตละวันเม่ือเขาทํางานคือ รายชื่อแขกท่ีจะเขาพักใน
วันนั้นๆ ซ่ึงจะทราบไดโดยการเขาไปท่ีหนาจอ Reservation ใสวันเดือนปท่ีตองการคนหา กดคนหา
(Search) ขอมูลแขกท่ีจะเขาพักในวันนั้นๆ จะแสดงข้ึนมาท้ังหมด ตามหนาจอดานลาง  

 

 

 

หนาจอนี้นอกจากจะแสดงใหเห็นรายละเอียดการเขาพักของแขกวันนี้วาเขาพักก่ีหอง แขก
ชื่ออะไร  จํานวนแขกเปนเทาใดแลว ยังสามารถมองเห็นไดวาหองพักท่ีแขกจะเขาพักวันนี้ไดมีการ
กําหนดหองพักแลวหรือไม หากหองพักท่ีแขกจะเขาพักวันนี้ยังไมไดมีการกําหนดหมายเลขหอง 
พนักงานจะตองทําการกําหนดหมายเลขหองพักใหแขกทันที เพ่ือจะไดทํากุญแจหองพักเอาไวลวงหนา 
เพ่ือไมเปนการฉุกละหุกเม่ือแขกมาเช็คอิน 

นอกจากนั้นรายงานหนานี้ยังสามารถบอกไดอีกวา วันนี้จะมีแขกพิเศษเขาพักหรือไม โดยดู
ไดจากสัญลักษณหรือแถบสีท่ีพาดอยูบนหองพักนั้นซ่ึงจะแตกตางออกไปจากหองปกติซ่ึงเปนแขก
ธรรมดานั่นเอง ระดับความพิเศษของแขกจะมีแถบสีท่ีแตกตางกันออกไปอีก พนักงานท่ีมีหนาท่ี
เก่ียวของจะไดทราบวา แขกหองใดเปนแขกพิเศษระดับใดและจะตองเตรียมการตอนรับอยางไรตาม
มาตรฐานของโรงแรมกอนแขกเขาเช็คอิน 
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หนาจอตัวอยางแสดงแถบสีหองพักท่ีเปนแขกพิเศษ 

 

เม่ือแขกเขามาเช็คอิน พนักงานจะตองหาหองพักของแขกในระบบใหเจอ โดยการเขาไปท่ี 
Reservation แลวพิมพหาชื่อแขก เม่ือหาเจอแลวก็ตองสอบถามขอมูลจากแขกเพ่ิมเติมถึง
รายละเอียดในการสํารองหองแลวยืนยันรายละเอียดกับแขกอีกครั้งวารายละเอียดตางๆ ตรงกัน โดยดู
ไดจากหนาจอดานลางนี้ 
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หลังจบข้ันตอนการลงทะเบียนเขาพักแลวพนักงานจะตองกดเช็คอิน(Check in) แขกใน
ระบบทันทีเพ่ือปองกันการลืมท่ีอาจเกิดข้ึนและเปนการแสดงใหพนักงานคนอ่ืนๆ ทราบดวยวา 
หองพักหมายเลขนี้แขกไดเขาพักแลว ไมสามารถเปลี่ยนหมายเลขหองพักได เนื่องจากตราบใดท่ียังไม
กดเช็คอินในระบบ หมายเลขหองพักจะสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา เนื่องจากพนักงานแตละ
คนจะแยงหองพักใหแขกของตัวเองกอนเสมอ หนาจอการกดปุม เช็คอิน 

 

หลังจากเช็คอินในระบบแลว แถบสีและสัญลักษณของหองพักในระบบก็จะแตกตางออกไป
จากหองท่ียังไมไดเช็คอินเพ่ือใหเปนท่ีสังเกตวาหองพักนี้แขกเขาพักและเช็คอินในระบบเรียบรอยแลว 

การเช็คอินในกรณีท่ีแขกไมไดสํารองหองพักไวลวงหนาทําไดโดย เม่ือแขกมาติดตอท่ี
เคานเตอร พนักงานจะตองสอบถามความตองการของแขก หาหองพักใหแขกใหได แจงราคา ขอ
เอกสารการเขาพัก รับชําระเงิน แลวจึงจะรับเช็คอินใหแขก ซ่ึงข้ันตอนการเช็คอินแขกท่ีไมไดสํารอง
หองพักไวลวงหนาจะยุงยากและใชเวลามากกวาการเช็คอินแขกท่ีไดสํารองหองพักเอาไวลวงหนาแลว 
การรับเช็คอินแขกท่ีไมไดสํารองหองพักไวลวงหนาโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป มีข้ันตอนดังนี้ 
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พนกังานเขาไปในระบบคลิ๊กแถบ Front Desk แลวไปท่ีแถบ Walk in 

 

หนาจอหลังจากคลิ๊ก Walk in จะแสดงแผนผังหองใหเห็นตามหนาจอดานลางนี้ 
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โดยหนาจอจะแสดงประเภทหองพักและสถานหองพัก ใหพนักงานหาประเภทหองท่ีแขก
ตองการและหาหองพักท่ีสถานะ สะอาด(Clean) แลวคลิ๊กเขาไปในหองนั้นใสขอมูลแขกใหครบถวน
และเช็คอินไดทันที หากในขณะนั้นหองพักท่ีแขกตองการยังไมสะอาดและไมมีหองอ่ืนๆ ใหเลือกอีก 
พนักงานจะตองคลิ๊กบล็อกหองชั่วคราว(Soft Block) ไวกอน โดยเขาไปท่ีหนาจอ Reservation แลว
คลิ๊กท่ี Soft Block การบล็อกหองชั่วคราวนี้จะเปนการปองกันไมใหหองพักนั้นท่ีถูกเลือกใหแขกไว
แลวถูกพนักงานคนอ่ืนแยงไปในกรณีท่ีมีแขก Walk in เขามาพรอมกันหลายคนแลวหองพักสะอาดไม
พอขาย 

หนาจอแสดงการเขาทํา Soft Block หลังจากคลิ๊ก Reservation 
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หนาจอหลังจากคลิ๊กท่ี Soft Block แลว 

 

พนักงานสามารถเลือกหมายเลขหองพักดานฝงซายของจอคลิ๊กแลวลากมาไวท่ีกลองดาน
ขวามือของหนาจอพรอมระบุเหตุผลในการ Soft Block ซ่ึงโดยมาจะระบุชื่อแขกเจาของหองและ
พนักงานท่ีทํา Soft Block เอาไว เพ่ืออางอิงแลวกด OK ตามหนาจอดานลางนี้ 
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เม่ือบล็อกหองชั่วคราวเสร็จแลวหนาจอจะปรากฏตามดานลาง แลวพนักงานจึงจะไป
ดําเนินการรับเช็คอินตามกระบวนการใหแขกตอไป จนเม่ือหองพักท่ีบล็อกเอาไวนั้นสะอาดและพรอม
สงมองใหแขก พนักงานก็สามารถเขามาปลด Soft Block แลวทําการเช็คอินในระบบไดตามปกติ ตาม
หนาจอดานลางนี้ 

 

 

สวนในกรณีท่ีการเช็คอินแขก Walk in ไมตองบล็อกชั่วคราวเนื่องจากมีหองวางนั้น หลัง
จากคลิ๊กเขาไปในหมายเลขหองพักท่ีตองการแลว หนาจอจะกลับมาใหพนักงานใสขอมูลแขกใหครบ
ทุกชองตามท่ีกําหนดแลวจึงจะบันทึกขอมูลได ซ่ึงขอมูลมักประกอบไปดวย ชื่อแขก วันเช็คอิน วันเช็ค
เอาท ประเภทหองพัก ราคาหองพัก จํานวนแขก จํานวนคืนท่ีเขาพัก เปนตน เหมือนกับขอมูลท่ี
พนักงานตอนรับจะขอจากแขกตอนเช็คอินปกตินั่นเอง 
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หนาจอหลังจากคลิ๊กหมายเลขหองพักแลวจะแสดงใหเห็นตามดานลางนี้ 

 

กรอกขอมูลแขกใหครบถวนแลวกดบันทึก ตามหนาจอดานลางนี้ 
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หลังจากใสขอมูลหนาจอเสร็จ กดบันทึก (Save) หองพักนั้นๆ ก็จะเปลี่ยนสถานะเปน
หองพักท่ีเช็คอินแลวทันที ซ่ึงสัญลักษณและสีหองท่ีเช็คอินแขก Walk in จะแตกตางจากหองท่ีเช็คอิน
จากการสํารองหองพักแลวเช็คอินปกติ เพ่ือแสดงใหเห็นในแผนผังวา หองพักใดเปนแขกท่ีจองและ
ไมไดจองหองพักเอาไวลวงหนา ตามหนาจอดานลางนี้ 

 

อีกหนึ่งหองท่ีพนักงานตอนรับจะคุนเคยดีแตแขกมักไมคอยคุนหู คือ หองดัมม่ี (Dummy 
room) หองนี้เปนหองท่ีมีอยูในระบบเทานั้นไมใชหองท่ีมีอยูจริงในโรงแรม หองนี้เปนหองท่ีระบบ
สรางข้ึนเพ่ือใหพนักงานดึงคาใชจายตางๆ ของแขกท่ีมาดวยกันหลายหองหรือแขกกรุปท่ีจะรวม
คาใชจายและชําระเงินในคราวเดียวเขาดวยกัน หองดัมม่ีนี้นอกจากจะใชมากในแผนกตอนรับสวน
หนาแลว แผนกอ่ืนๆ ท่ีแขกไปใชบริการแลวแจงวาตองการรวมจายเขากรุป พนักงานก็จะดึงคาใชจาย
เขาไปในหองนี้ดวย ซ่ึงขอตกลงมีอยูวาเม่ือแขกกรุปเขาเช็คอิน พนักงานตอนรับจะเปดหองดัมม่ีในชื่อ
กรุปนั้นๆ แลวแจงไปยังแผนกตางๆ ท่ีเก่ียวของใหทราบ เพ่ือใหแผนกอ่ืนๆ นําคาใชจายของแขกกรุป
นี้เขามาบันทึกไวท่ีหองนี้เพ่ือปองกันการบันทึกผิดหองและเพ่ือความสะดวกในการดึงคาใชจายของ
กรุปในระบบเขามาไวดวยกัน 

ขอเสียของการมีหองดัมม่ีท่ีมักเกิดข้ึนคือ พนักงานมักดึงคาใชจายมาใสผิดหองหรืออาจดึง
คาใชจายท่ีตัวเองทําผิดพลาดไวมาซอนไวในหองนี้ ดังนั้นผูจัดแผนกสวนหนาจึงมีหนาท่ีจะตองเขามา
ตรวจเช็คการใชหองดัมม่ีทุกวันและตรวจสอบทันทีเม่ือมีความผิดปกติเกิดข้ึน 
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ตัวอยางหองดัมม่ีในระบบ 

 

 

การใชโปรแกรมสําเรจ็รูปในการเช็คเอาท 
 

เม่ือแขกมาแจงเช็คเอาทท่ีเคานเตอรหรือเม่ือแมบานแจงมาท่ีแผนกบริการสวนหนาวาแขก
ลงมาจากหองพักแลวเพ่ือจะมาเช็คเอาท พนักงานจะตองเรียกหมายเลขหองพักแขกข้ึนมาท่ีหนาจอ
โดยคลิ๊กเขาไปท่ี Billing แลวเลือกแถบ Folio แตหากแขกมาเปนกรุปจะตองเลือกท่ี Group Billing 

ตามหนาจอดานลางนี้ 
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เม่ือเขามาใน Folio แลวใหใสหมายเลขหองพักแขกท่ีจะเช็คเอาท หากเปนกรุปใหใส
หมายเลขหองดัมม่ีท่ีรวมคาใชจายไวแลว คลิ๊กคนหาหรอื search 

 

 

 

เม่ือรายละเอียดแสดงบนหนาจอ พนักงานตองตรวจสอบใหแนใจกอนวาใชหองพักท่ี
ตองการหรือไม โดยการทวนชื่อแขกและหมายเลขหองพักใหแขกยืนยัน แลวจึงปริ๊นคาใชจายในระบบ
ออกมาใหแขกตรวจสอบแลวจึงรับชําระคาใชจาย หลังจากแขกชําระคาใชจายแลวพนักงานตองใส
ขอมูลกลับลงในระบบดวยวาแขกชําระเงินดวยวิธีใดและเปนจํานวนเงินเทาใด เม่ือใสขอมูลในระบบ
ครบถวนแลวจํานวนเงินท่ีแขกชําระตองมากกวาหรือเทากับเงินท่ีแขกคางในระบบ หากเปนกรณีท่ี
แขกชําระเงินสดมาเกินใหใสจํานวนเงินท่ีแขกชําระจริงแลวระบบจะคํานวณเงินทอนใหเองอัตโนมัติ 
เม่ือใสจํานวนเงินใน Folio ครบตามจํานวนท่ีตองชําระแลว คาใชจายในหองนั้นจะมียอดคงเหลือเปน 

ศูนยและเม่ือยอดคงเหลือในหองเปนศูนยแลวจึงจะสามารถกดเช็คเอาทหองพักหองนั้นในระบบได 
เม่ือแผนกบริการสวนหนากดเช็คเอาทหองพักในระบบ แผนกแมบานจะสามารถมองเห็นสถานะ
หองพักไดจากหนาจอทันทีวาหองพักใดท่ีแขกเช็คเอาทเสร็จเรียบรอยแลวและแมบานจะสามารถเขา
ไปทําความสะอาดหองพักไดทันทีเชนกัน 
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ตัวอยางหนาจอการใสหมายเลขหองพักท่ีแขกตองการเช็คเอาท 

 

หลังจากกดเช็คเอาทเรียบรอยแลว ระบบจะใหยืนยันอีกครั้งวาการเช็คเอาทสมบูรณแลว  

 

หลังเช็คเอาทสถานะหองพักแลวในระบบจะแสดงสัญลักษณและสีหองนั้นวาเปนหองวาง
สกปรกและไมสามารถขายได แตเม่ือแผนกแมบานเขาไปทําความสะอาดแลวเปลี่ยนสถานะในระบบ
จากหองสกปรกใหเปนหองสะอาด พนักงานแผนกบริการก็จะสามารถนําหองพักนั้นไปขายไดทันที 
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ตัวอยางหนาจอการแสดงสถานะหองวางสกปรก 

 

 

 

หลังจากพนักงานแผนกบริการสวนหนาเช็คเอาทแขกจากระบบแลว พนักงานมีหนาท่ีตอง
เรียกดูประวัติการเขาพักของแขกเพ่ือใสและปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอเพ่ือประโยชนในการ
เรียกดูขอมูลเม่ือแขกเขามาใชบริการในภายหลัง โดยสามารถเรียกดูขอมูลแขกไดท่ีแถบ Inquiry 

เลือกเครื่องมือ Guest แลวพิมพชื่อหรือนามสกุลแขกเขาไปเพียงอยางใดอยางหนึ่งก็ได แลวรายชื่อ
หรือนามสกุลแขกท่ีเหมือนกันจะแสดงข้ึนท่ีหนาจอท้ังหมด เชน หากพิมพแคชื่อ สมชาย ขอมูลของ
แขกท่ีชื่อ สมชาย ท้ังหมดจะแสดงข้ึนท่ีหนาจอแลวพนักงานก็คอยมาเลือกดูจากนามสกุลท่ีตองการก็
ได แตหากตองการใหการคนหารวดเร็วข้ึนก็ใหใสท้ังชื่อและนามสกุลใหครบถวน กดคนหาหรือ 

Search ขอมูลของแขกท่ีชื่อและนามสกุลตรงกันจะแสดงตามหนาจอตัวอยางหนาถัดไป ซ่ึงในหนาจอ
จะเห็นวา พิมพแคชื่อ Somchai ลงไป ขอมูลท่ีแสดงข้ึนมามีเพียง Somchai เดียวเทานั้นแสดงวาใน
ระบบขอมูลแขกของโรงแรมนี้มีแขกชื่อ Somchai เพียงคนเดียวเทานั้น เปนตน 
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ตัวอยางหนาจอการคนหาขอมูลชื่อแขก 

 

 

นอกจากระบบและโปรแกรมสําเร็จรูปจะสามารถทํางานและแสดงขอมูลไดตามท่ีกลาวไป
ขางตนแลว ยังสามารถแสดงรายงานตางๆ ไดอีกหลายอยาง เชน รายงานสถานะโรงแรมเพ่ือนําไป
คํานวณตนทุนและคาใชจายดานหองพัก หรือรายงานการทํางานของผูจัดการรอบงานเพ่ือเปนการ
ตรวจสอบการทํางานของผูจัดการของแตละรอบงาน  

 

รายงานผูจัดการแตละรอบงาน 

 

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

 

 

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

 

นอกจากนั้นแผนกอ่ืนนอกเหนือจากฝายหองพักก็จะสามารถเรียกดูรายงานในสวนท่ี
เก่ียวของกับงานของตัวเองไดอีกดวย เชน แผนกบัญชีจะสามารถเรียกดูรายรับรายจายของทุกแผนก
ภายในโรงแรมแลวสามารถดึงขอมูลเขามาทําเปนบัญชีรายรับและคาใชจายรวมของโรงแรมท้ังได 
แผนกบริหารทรัพยากรมนุษยก็สามารถดึงขอมูลการเขาทํางานของพนักงานแตละคนโดยการเชื่อม
เครื่องสแกนนิ้วมือท่ีพนักงานทุกคนตองสแกนเขาและออกทุกวันเม่ือมาทํางานเขากับฐานขอมูลของ
พนักงานแตละคนไดโดยตรง แผนกชางสามารถดึงขอมูลและรายงานจากการล็อก ปลดล็อกและ
สามารถเก็บรวบรวมสถิติหองชํารุดท้ังหมดของโรงแรมได เปนตน 
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สรุป 
 

ในบทสุดทายนี้ไดกลาวถึงโปรแกรมสําเร็จรูปวาสามารถใชในการทํางานเก่ียวกับ การสํารอง
หองพัก การเช็คอิน เช็คเอาท การคิดคาใชจายจากแขก การเก็บขอมูลและการเรียกดูขอมูลท่ี
เก่ียวของหรือรายงานอยางงายดายได ข้ันตอนในทํางานของโปรแกรมจะเริ่มตนจากการใสขอมูล 
User name และ Password กอนจะเขาไปสูหนาจอการทํางานอ่ืนๆ ซ่ึงขอมูลท่ีจะล็อกอินเขาใชงาน
นี้จะเปนขอมูลสวนบุคคลและจะเปนความรับผิดชอบของพนักงานแตละคน วิธีการใชงานโปรแกรม
สําเร็จรูปในการสํารองหองพักจะคลายกับการสํารองหองพักระบบกระดาษแบบเดิม โดยเขาไปใชงาน
ไดท่ีหนาจอแถบ Reservation แลวบันทึกขอมูลตางๆ เขาไปใหครบถวน สวนการเช็คอินสามารถเขา
ไปใชงานไดท่ีแถบ Check in ซ่ึงพนักงานจะสามารถเขาไปดูขอมูลแขกท่ีมีอยูแลวในระบบแลวเช็คอิน
ไดทันทีหากแขกไดสํารองหองพักไวแลว แตหากเปนแขกท่ีไมไดสํารองหองพักไวกอน พนักงานจะตอง
เขาไปในหนาจอแถบ Walk in Guest สวนการเช็คเอาท พนักงานสามารถเขาไปท่ีหนาจอแถบ 

Billing แลวเลือกแถบ Folio เลือกหองพักท่ีตองการเช็คเอาท ตรวจสอบคาใชจายเม่ือยอดคางจายใน
หองเปนศูนยก็สามารถเช็คเอาทในระบบไดทันที หลังจากการเช็คเอาทแขกเสร็จสมบูรณพนักงาน
จะตองปรับปรุง เพ่ิมเติมและบันทึกขอมูลแขกท่ีเช็คเอาทไปแลวใหเปนปจจุบันทุกครั้ง สวนแผนกอ่ืน
ภายในแรมก็มักมีโปรแกรมสําเร็จรูปใชงานในแตละแผนกซ่ึงจะมีรายละเอียดและวิธีการแตกตางกัน
ออกไป 
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แบบฝกหัดทายบทท่ี 9 
 

1. ใหเขียนอธิบายข้ันตอนการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปของแผนกบริการสวนหนา มาพอ
เขาใจเปนขอๆ 

2. ใหนักศึกษาใชโปรแกรมสําเร็จรูปในหองปฏิบัติการ เพ่ือทดลองใชงานในสวนของแผนก
รับสํารองหองพัก โดยใหนักศึกษาเปนพนักงานรับสํารองหองพักโดยใหสมมติขอมูลข้ึนมา พิมพใสใน
ระบบใหครบถวนแลวอาจารยตรวจสอบในระบบถึงขอมูลนั้นๆ เปนรายบุคคล 

3. ใหนักศึกษาใชโปรแกรมสําเร็จรูปในหองปฏิบัติการ เพ่ือทดลองใชงานในสวนของแผนก
ตอนรับ เรื่องการเช็คอินโดยเรียกขอมูลจากการฝกสํารองหองพักในระบบท่ีทําไวข้ึนมาแลวทดลอง
เช็คอิน อาจารยตรวจสอบในระบบ เปนรายบคุคล 

4. ใหนักศึกษาใชโปรแกรมสําเร็จรูปในหองปฏิบัติการ เพ่ือทดลองใชงานในสวนของแผนก
ตอนรับ เรื่องการเช็คเอาทโดยเรียกขอมูลจากการทําเช็คอินในระบบท่ีทําไวจากขอ 2 แลวทดลองเช็ค
เอาทอาจารยตรวจสอบในระบบ เปนรายบคุคล 

5. ใหนักศึกษาลองเรียกขอมูลรายงานตางๆ จากในระบบ อาจารยตรวจสอบดูวาทําได
หรอืไม อยางไร 

6. ใหวิเคราะหแลวอธิบายเปนขอๆ วาพนักงานบริการสวนหนาท่ีจะตองใชโปรแกรม
สําเร็จรูปในการทํางานควรมีทักษะหรือคุณสมบัติพิเศษใดบางนอกจากทักษะและคุณสมบัติพ้ืนฐาน
ของพนักงานบริการท่ีมีระบบการทํางานแบบกระดาษหรือท่ีเรียกกันวาระบบเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



255 

 

 

 

บรรณานุกรม 
 

นิติพล ภูตะโชติ, 2559 (พิมพครั้งท่ี 1), การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมโรงแรม, 
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 

บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 2560(พิมพครั้งท่ี 1), การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียว, หจก.เฟริ์นขาหลวง พริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, นนทบรุี. 

Ashton, Yvonne, 2007, Hospitality: health, safety & security, Blake Education, 
Sydney, NSW. 

Baker, S., 2000 (2nd edition), Principles of hotel front office operations, Hospitality 
Press, Melbourne. 

Bardi, James, 2010 (5th edition), Hotel Front Office Management, Wiley. 
Bardi, J.A., 2011 (5th edition), Hotel front office management, John Wiley & Sons, 

Hoboken, N.J. 
Barth, Stephen C., 2012 (4th edition), Hospitality law: managing legal issues in the 

hospitality industry, Wiley, Hoboken, N.J. 
Bergquist, Carl J., 2002, Guide to electronic surveillance devices, Thomson/Delmar, 

Clifton Park, N.Y. 
Brookes, Paul, 2001 (2nd edition), Electronic surveillance devices, Newnes, Oxford. 
Brooksbank, David, 2007, Security manual, 8th ed, Gower, Aldershot. 
Clifton, Darrell, 2012, Hospitality security: managing security in today's hotel, 

lodging, entertainment, and tourism environment, CRC Press, Boca Raton, 
FL. 

Collins, Evelyn & Wilson, Linda, 2013, Provide accommodation reception services, 
William Angliss Institute of TAFE, Melbourne, Victoria. 

Collins, S.D., 2009, Managing conflict and workplace relationships, South-Western 
Cengage Learning, Mason, OH. 

Cupples, A-M., 2005, Give and receive workplace feedback: PSPGOV315A, Tertiary 
Press, Croydon, Vic. 

Derrick, Quentin, 2012, Respond to instructions given in English, William Angliss 
Institute of TAFE, Melbourne, Victoria. 



256 

 

DuBrin, Andrew J., 2015 (12th edition), Human relations: interpersonal job-oriented 

skills, Boston Pearson. 
Fay, John, 1934- 2007 (2nd edition), Encyclopaedia of security management, 

Butterworth-Heinemann, Burlington, MA. 
Fischer, Robert J &Halibozek, Edward P & Green, Gion, 2008 (8th edition), Introduction 

to security, Butterworth-Heinemann, Burlington, MA; Oxford, UK. 
Foster, Dennis, 2012 (1st edition), Reservations and Ticketing with Sabre 2012 

Edition, Create Space Independent Publishing Platform. 
Hickman, Alan, 2013, Maintain the safety of premises and personnel, William 

Angliss Institute of TAFE, Melbourne, Victoria. 
Hunter, G., Tinton, T. &Mannall, C., 2010, Hospitality supervision Level 3 S/NVQ, 

Delmar Cengage Learning, Andover, Hampshire. 
Hyland, Nick, 2013, Operate a computerised reservations system, William Angliss 

Institute of TAFE, Melbourne, Victoria. 
International Foundation for Protection Officers 2010, The professional protection 

officer: practical security strategies and emerging trends, Butterworth-

Heinemann, Oxford. 
International Foundation for Protection Officers 2003 (7th edition), Protection officer 

training manual, Butterworth-Heinemann, Amsterdam; Boston. 
Ismail, Ahmed, 2001 (1st edition), Front Office Operations & Management, Delmar 

Cengage Learning. 
Johnston, R. & Clark G., 2008 (3rd Edition), Service Operations Management, Pearson 

Education. 
June, Dale L., 2008 (2nd ed), Introduction to executive protection, CRC Press, Boca 

Raton, Fla., London. 
Kasavana, M.L., 2009 (8th edition), Managing front office operations, American 

Hotel & Lodging, Educational Institute, Mich. 
Kasavana, Michael L & Brooks, Richard M., 2009 (8th edition), Managing Front Office 

Operations, Educational Institute of the American Hotel Motel Associate. 
Kavanaugh, R.R., 2007, Supervision in the hospitality industry, American Hotel & 

Lodging, Educational Institute, Lansing, Mich. 



257 

 

 

 

Lonsdale, Mark V., 1995, Bodyguard: a guide to VIP protection, S.T.T.U, Los Angeles, 
CA. 

Mansfeld, Y. (Yoel) & Pizam, Abraham, 2006 (1st edition), Tourism, security and 

safety: from theory to practice, Elsevier Butterworth-Heinemann, Burlington, 
Mass. 

Martin, William B., 2001 (1st edition), Quality Service: What Every Hospitality 

Manager Needs to Know, Prentice Hall. 
Maxwell J., 2001, The 17 Indisputable Laws of Teamwork; Embrace Them and 

Empower Your Team, Maxwell Motivation, USA.  
O'Connor, Richard, 1998, Bodyguards: the world of VIP protection, Arms and 

Armour, London. 
Powter, Barry, 1996, Mechanisms used in the provision of personal safety to VIP 

visitors during the Sydney Olympics. 
Powers, T. & Barrows, C.W, 2009, Introduction to management in the hospitality 

industry, John Wiley & Sons, Hoboken, N.J. [electronic resource. 
Rutherford, Denney G., 2015 (2nd edition), Hotel Management and Operations, John 

Wiley&Sons, Inc. 
Sargeant, Barbara, 2012, Launder linen and guests’ clothes, William Angliss Institute 

of TAFE, Melbourne, Victoria. 
Singapore Hotel Association and Singapore. Police Force and Singapore. National 

Crime Prevention Council 2003, Hotel security: the SHA manual, SHA 
Hospitality Press, Singapore. 

Somers, M., 2008, Coaching, Hodder Education, London. 
Sommerville, K.L., 2007, Hospitality employee management and supervision: 

concepts and practical applications, John Wiley, Hoboken, N.J. 
Szende, P., 2010, Case scenarios in hospitality supervision, Delmar Cengage 

Learning, Clifton Park, NY. 
Tewari, Jatashankar, 2009 (1st edition), Hotel Front Office Operations and 

Management, Oxford University Press, USA. 
Vallen, Gary & Vallen, Jerome, 2008 (8th edition), Check-In Check-Out: Managing 

Hotel, Prentice Hall. 



258 

 

Vallen, Gary K & Vallen, Jerome J., 2014 (9th edition), Check-in check-out: managing 

hotel operations, Pearson new international ed, Pearson, Harlow, Essex. 
Walker, John R., 2008 (5th Edition), Introduction to Hospitality, Prentice Hall. 
Walker, John R., 2013 (4th edition), Introduction to hospitality management, 

Pearson, Boston. 
Walker, J.R. & Miller, J.E., 2010, Supervision in the hospitality industry: leading 

human resources, J. Wiley, Hoboken, N.J. 
Wilson, C., 2011, Best practice in performance coaching: a handbook for leaders, 

coaches, HR professionals and organisations, Kogan Page, London; Philadelphia. 
Zeithaml, Valarie A., 2009 (1st edition), Delivering Quality Service; Free Press. 
 

ขอมูลรปูภาพจากอินเตอรเน็ต 

http://humanresources.about.com/od/jobdescriptions/Job_Descriptions_Free_Sample
s_Examples.htm 

http://openlearn.open.ac.uk/mod/oucontent/view.php?id=397321 

http://www.asianjobsite.co.uk/ 

http://www.businessballs.com/jobdescription.htm 

http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/ocso-bomb_threat_samepage-brochure.pdf 

http://www.orientpacific.com/goldrec.htm 

http://www.panpacific.com/en/singapore/offers/index.html?override_form=38 

http://www.pearsonhighered.com/educator/product/CheckIn-Check-Out-

CourseSmart-eTextbook-8E/9780135006931.page 

http://www.pearson.com.au/student/vocational/product-listing-page/product-details-

page/?isbn=9780733988752 

http://www.wikihow.com/Handle-a-Bomb-Threat-over-the-Telephone 


	ปก Front
	สารบัญตำรา
	บทที่ 1
	บทที่ 2
	บทที่ 3
	บทที่ 4
	บทที่ 5
	บทที่ 6
	บทที่ 7
	บทที่ 8
	บทที่ 9
	บรรณานุกรม

