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1 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในงาน

โรงแรม 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่ืนชม ไทย-เยอรมัน สระบุร ี

ใบความรู้ 

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในงานการโรงแรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศในงานโรงแรม แผนกการบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

-Guest Internet System หรือระบบให้บรกิารอินเทอร์เน็ตส าหรับแขกที่มาใช้บริการ

ภายในโรงแรมทั้งภายในห้องพักแขก Business Center ห้องประชุมสัมนา และบริเวณพื้นที่

สาธารณะ เพ่ือเป็นการควบคุมและบริหารการใช้งานอินเทอร์เน็ตของแขกตามนโยบายที่ทาง

โรงแรมก าหนด ถ้ามีการคิดค่าใช้จ่าย ก็จะมีการค านวณค่าใช้จ่ายแล้วโพสต์ค่าใช้จ่ายผ่านระบบ

เช่ือมต่อ เข้า Guest Folio ในระบบ PMS ของโรงแรมต่อไป 

- Conference & Events เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านการขายและการจัดการ 

ห้องประชุมสัมนา หรือการจัดเล้ียงต่างๆ ภายในโรงแรมที่เน้นทางด้านการให้บริการห้องประชุม/

สัมนา และจัดเล้ียง บางระบบจะท างานแบบอิสระ บางระบบอาจจะเชื่อมต่อกับ PMS เพื่อท าการ

จองห้องพัก และโพสต์ค่าใช้จ่ายเข้า Folio ของห้องพักแขกได้ บางระบบอาจจะเรียกว่า Sales & 

Cartering 

 

Front office 

แผนก การบริการงานส่วนหน้าโรงแรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศในงานโรงแรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศในงานโรงแรมทราใช้ในแผนก 

FRont เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เครื่องถ่ายเอกสาร หรือ FaX เป็นต้น 
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2 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในงาน

โรงแรม 
- Accountant System หรือระบบบัญชี ส าหรับใช้ในการคิดค านวณทางด้านบัญชีแยก

ประเภทต่าง ๆ ภายในโรงแรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานในด้านบริหารรายได้ค่าห้องพัก และ

บริการอื่น ๆ ตลอดจนการบริหารทรัพย์สินต่าง ๆ ของโรงแรมที่ใช้ในการคิดค านวณทางด้านบัญชี

ต่าง ๆ อาทิสินค้าคงคลัง (Inventory) สินทรัพย์ (Assets) ฯลฯ 

- Telephone Management System หรือ TMS เป็นบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้

โทรศัพท์ภายในโรงแรม ที่มีการคิดค านวณเกี่ยวกับการใช้บรกิารโทรศัพท์ภายในโรงแรม/ที่พักของ

แขก แล้วจะท าการโพสต์ค่าใช้จ่ายเข้าสู่ระบบ PMS ไปยัง Guest Folio ผ่านระบบการเชื่อมต่อ 

ระบบบริหารจัดการโทรศัพท์ในปัจจุบันมกัจะมีการเพ่ิมเอาระบบ Voice Mail Box เข้ามา

ให้บริการแขกที่เข้าพักเพ่ิมเติมอีกด้วย 

-Video Management System หรือ VMS เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกบัการให้บริการ

ทางด้านความบันเทิงภายในห้องพักแขกตามความต้องการ (Video on demand/Pay per view 

movie) ซึ่งในปัจจบุันมีการบริการทีก่้าวหน้าไปถึงการให้บริการสื่อระบบดิจิตอลต่าง ๆ ไปยัง

ห้องพักแขก ทั้งส่ือประเภทเพ่ือความบันเทิง (Entertainment) และส่ือเพ่ือให้ความรู้ 

(Education) เพ่ือให้ใช้บริการได้กับทุกคนในครอบครัวที่รวมกันแล้วเรียกว่า Edutainment 

 

Food and beverage 

แผนก การบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

เทคโนโลยีสารสนเทศใน แผนก ครัว 

เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เครื่องปริ้น เมนูเอกสาร 

Back office ใช้ในการตรวจเช็คข้อมูล สถานะของห้องพักส าหรับการปฏิบัติงานสนับสนุนของ

แผนกต่าง ๆ 

-ระบบเชื่อมต่อกับระบบการท างานอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง 

Point of Sales System (POS) 
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3 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในงาน

โรงแรม 
-ระบบที่น ามาใช้กับห้องอาหารเป็นหลัก คือโปรแกรมจุดขาย มีการท าเมนู ราคา การน า

เทคโนโลยีเกี่ยวกับ Touch screen , Kiosk , Self Service มาใช้ในการบรกิาร 

-บางที่จะน าไปประยุกต์ใช้กับงานส่วนอื่นเช่น Spa , Gift Shop หรืออื่น ๆ เพียงเปลี่ยน

รายการสินค้าขาย รายได้จะถูก Online เข้าในFolio ห้องแขก ในส่วนของ PMS และถ้ามีการ

เช่ือมต่อกับ store ก็จะเป็นการไปตัด cost inventory ด้วย 

 

Accountant System 

แผนกครัว 

เทคโนโลยีสารสนเทศใ แผนกแม่บ้านโรงแรม 

เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ วอล์ ที่ใช้ในการส่ือสาร 

Online Distribution System 

-ระบบการจัดจัดหน่ายห้องพักผานช่องทางการจัดจ าหน่ายออนไลน์ ที่มีการขายแบบ Real Time 

อาทิ GDS,IDS, CRS, Hotel Website เป็นระบบแบบ Real Time และ Interactive ที่ลูกค้า

สามารถจะตรวจสอบสถานะห้องว่างราคาที่เป็นปัจจบุันและท าการจองและยืนยันการจอง ได้

ในทันทีแบบอัตโนมัติ ระบบนี้มีทั้งแบบท างานโดยอิสระ หรือท างานเชือมต่อกับระบบ PMS 

  - ระบบนี้ต่างจากระบบจองห้องพัก (Reservation System) คือ GDS ไม่ได้เป็นเจ้าของ

ระบบแต่เป็นผู้ใช้บรกิารจากระบบเพ่ือเก็บขอ้มูลรายละเอียดของโรงแรมและกระจายต่อให้กับ

นักท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่ง 

Customer Relationship Management System (CRM) 

- ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ส าหรับโรงแรม/ที่พัก ที่มุ่งเน้นในด้านการรักษาลูกค้า 

และเพ่ิมพูนธุรกิจผ่านทางลูกค้าเก่าที่มีประสบการณ์ของทางโรงแรมจะน าเอาระบบนี้เข้ามาใช้งาน 

ซึ่งอาจจะเป็นการใช้งานแบบอิสระหรือการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับระบบ PMS หลักของโรงแรม 

และระบบบริหารจัดการรายชื่อผู้ติดต่อในระบบอื่นๆ ทีใ่ช้งานอยู่ด้วยก็ได้ 
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4 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในงาน

โรงแรม 
Internet Connection 

-  เป็นการส่ือสารและบริการในธุรกิจโรงแรม ปัจจุบันการสื่อสารผ่านทางอีเมล์ เป็นเรื่องที่

ส าคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งรองลงมาจากการมีเว็บไซต์เป็นของตน การให้บริการอินเตอร์เน็ตส าหรับ 

ลูกค้าที่เข้าพัก 

 


