กลยุทธระบบสื่อสารในโรงแรมเพื่อใหบริการในรูปแบบที่แขกเปนศูนยกลาง
ในสภาวะที่มีการแขงขันสูงในกลุมธุรกิจโรงแรม ทุกคนตางพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อใหโรงแรมของตัวเองโดดเดน และใน
ขณะเดียวกันตองบริหารคาใชจายในการดําเนินการใหต่ําที่สุดเทาที่จะเปนไปได
ในสวนของระบบสื่อสาร มีกลยุทธหลักๆทางดานการวางระบบสําหรับธุรกิจโรงแรมที่นาสนใจ ที่คุณอาจจะนําไปประยุกตใช
เพื่อชวยสรางความสําเร็จในธุรกิจนี้
เปนที่ทราบกันดีวาการทําธุรกิจโรงแรมตองเริ่มจากความละเอียดในการสังเกตความตองการของแขก และนํามาออกแบบการ
บริการทุกๆดานใหเปนที่พึงพอใจ ซึ่งในสวนของระบบสื่อสารจะตองมีการจัดเตรียมเครื่องไมเครื่องมือทางดานสื่อสารที่ดีที่สุด
เพื่อใหพนักงานทําหนาที่ในการใหบริการไดอยางสะดวกรวดเร็ว เทานี้คุณก็พรอมที่จะใหบริการเปนเลิศ จนทําใหหองสวีทของ
คุณถูกจองเต็มอยูตลอดเวลา
กลยุทธหลักๆในการวางระบบสื่อสารที่วานั้นคือ

Speech

IP, PSTN,
GSM, GPRS,

สรางประสบการณดีๆใหกับแขกที่มาพัก
เพื่อใหแขกของคุณไดรับบริการที่ดีจนนึกอยากจะกลับมาพักที่โรงแรมของคุณอีก หรือเพื่อดึงแขกรายใหมๆเขามาพัก คุณ
อาจจะตองใชระบบสื่อสารแหงอนาคต (Next-Generation communications system) ซึ่งทําใหคุณสามารถเสนอบริการ
สื่อสารไปจนถึงบริการทางดานบันเทิงตางๆ ในรูปแบบใหแขกเปนศูนยกลาง เพื่อใหโรงแรมของคุณล้ําหนากวาโรงแรมอื่น
บริการแบบใหแขกเปนศูนยกลางนี้รวมถึง room service ที่สามารถปรับแตงใหแขกเฉพาะรายเสมือนคนรูใจ ซึ่งบริการเหลานี้
ยังถูกนําเสนอตามภาษาพูดของแขกรายนั้นอีกดวย
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สรางชองทางใหมๆในการหารายได
คุณสามารถเพิ่มกําไรดวยการนําเสนอบริการใหมๆที่สรางรายได เชน การใหบริการอินเตอรเน็ตไรสาย และ Video on
demand เปนตน ดวยระบบสื่อสารรุนใหมๆ คุณสามารถดําเนินการไดเอง และมีโอกาสสรางรายไดเพิ่มจากบริการเหลานี้
เพราะคุณไมตองถูกผูกมัดกับการที่ใหบริษัทผูใหบริการ 3rd party มารับชวงไป เมื่อคุณดําเนินการเอง คุณก็สามารถปรับแตง
การใหบริการแขกเฉพาะรายไดดวยตัวคุณเอง แขกก็จะสามารถเขาใชบริการใหมๆเหลานี้ไดเพิ่มขึ้น

ลดคาใชจา ยในการบริหารโรงแรม
เพื่อใหคาใชจายตางๆในการบริหารโรงแรมลดลง คุณตองใชระบบสื่อสารที่สามารถเชื่อมตอบริการหลักๆของโรงแรมเขา
ดวยกัน ทั้งแผนกจองหองพัก แผนกเช็คอินเช็คเอาท แผนกซอมบํารุงหองพัก แผนกแมบาน และ แผนก room service
พนักงานบริการทั้งหมดตองสามารถใชระบบสื่อสารได ไมวาจะอยูสวนไหนของโรงแรม ดังนั้นการมีระบบสื่อสารแบบไรสายจึง
เปนสิ่งสําคัญ

รูป 1 การใชกลยุทธระบบสื่อสารในธุรกิจโรงแรม
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ตอไปเราลองมาดูรายละเอียดในแตละกลยุทธกัน

สรางประสบการณดีๆใหกับแขกที่มาพัก
แขกที่มาพักโรงแรมไมวาจะเปนนักธุรกิจ หรือนักทองเที่ยว มาพักเพียงวันเดียวหรือหลายวัน ยอมตองการใหทางโรงแรมบริการ
เปนอยางดีเสมือนคนรูใจ คุณจะตองทําใหโรงแรมของคุณดูดีที่สุดทุกกระบวนการ ตั้งแตมีแขกเริ่มติดตอเขามาจองหองพัก
จนกระทั่งเช็คเอาทออกไป เพื่อสรางความประทับใจสูงสุด

ใหความประทับใจตั้งแตกา วแรก
 เมื่อแขกโทรศัพทมาเพื่อสอบถามราคาหองพัก สอบถามจํานวนหองวาง หรือ จองหองพัก หองสวีท หรือ จัดสัมนา
คุณจะตองมีระบบคอลลเซ็นเตอรที่สามารถจัดการอยางรวดเร็วใหแขกไดคุยกับพนักงานรับสายที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการใหขอมูลในเรื่องนั้นๆมากที่สุดดวยภาษาพูดของแขกเอง
 ขณะเช็คอิน พนักงานตอนรับสามารถจัดบริการที่เหมาะกับความตองการของแขกแตละราย โดยสามารถ จัดระบบ
voice mail, เลือกภาษาที่แขกตองการเมื่อใชระบบ, เลือกวาแขกจะใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในรูปแบบไหน และกําหนด
วิธีการชําระเงิน

ใหบริการสื่อสารทีท่ ันสมัย
 แขกจะรูสึกประทับใจในความทันสมัยของ IP Touch phone ซึ่งมีหนาจอเปนวิดีโอที่มีรูปแบบกราฟฟคเพื่อแสดง
บริการตางๆภายในโรงแรม เชน ขอมูลรานอาหาร,รายงานพยากรณอากาศแบบ real-time,ขอมูลสําหรับนักทองเที่ยว
และ เที่ยวบิน ซึ่งบริการในรูปแบบนี้สามารถทําไดโดยการเขียนซอฟแวรแอพลิเคชั่นเพื่อเชื่อมตอกับ IP Touch
phone โดยใช XML
รูป 2 IP Touch phone มีแปนพิมพและปุม one-touch เพื่อเขาไปดูบริการตางๆ เชน เสนทางเดินรถไฟฟา
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 แขกจะสามารถใช Skype ไดงายๆ โดยเพียงแตกดปุม Skype บนเครื่อง IP Phone ก็สามารถใชบริการโทรศัพทใน
ราคายอมเยาวได เมื่อคุณชวยแขกประหยัดคาโทรศัพท ก็จะทําใหแขกรูสึกดีๆกับสิ่งที่โรงแรมมอบใหเสมือนกับ
โรงแรมเปนบานอีกหลังหนึ่ง
 แขกสามารถเช็ค voice mail จากเครื่องโทรศัพทเครื่องใดก็ไดภายในโรงแรม เชนอาจจะเช็คจากเครื่องโทรศัพทที่อยู
ตามทางเดินภายในโรงแรม
 แขกสามารถใชบริการสื่อสารทั้งโทรศัพทและ SMS ไดอยางเต็มรูปแบบ ไมวาจะอยูที่ใดก็ตามในโรงแรม ดวย
โทรศัพทไรสาย WIFI Phone ซึ่งรองรับดวยระบบ Wireless LAN Switch
 บริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงมีความสําคัญมากในปจจุบัน คุณสามารถใหบริการระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงได
โดยใชโซลูชั่น LAN Switch หรือ โซลูชั่น Broadband Access ซึ่งเปนการนํา DSL technology มาใช โดยคุณตอง
เลือกวาโซลูชั่นไหนที่เหมาะกับความตองการของคุณ
 ในหองพัก คุณสามารถใหบริการแบบดิจิตอลโดยยังคงใชเครื่องโทรศัพทสาํ หรับแขกที่ราคาไมแพง ทั้งนี้สามารถนํา
เครื่องโทรศัพทอนาล็อกเครื่องเดิมมาใชไดอีก เนื่องจากระบบ IP PABX รุนใหมๆรองรับ SIP โปรโตคอลซึ่งสามารถ
แปลงสัญญาณ IP เปนอนาล็อคได เปนการใช ฟงกชั่นตางๆของโทรศัพทในราคาที่ไมแพง ซึ่งสามารถใช Voice over
IP, การสงขอความ,การประชุมสาย และ การฝากสาย ทั้งหมดนี้เปนเพียงสวนหนึ่งของบริการตางๆบนเทคโนโลยี SIP

การใหบริการแขกนักธุรกิจ
 นักธุรกิจมักชอบใชฟงกชั่นตางๆที่หลากหลาย เชน หมายเลขสายตรง (ทั้งในการโทรออกและรับสายโดยไมผาน
โอเปอเรเตอร), ระบบฝากขอความ (Voice mail), ฝากสาย (Call forwarding), หามรบกวน (do not disturb), ตั้ง
เวลาปลุก (wake up) ทั้งหมดนี้ระบบ IP PABX รุนใหมๆสามารถรองรับได
 แขกที่เปนผูบริหารระดับสูงมักตองการบริการเสียงและขอมูลไรสายเต็มรูปแบบ แมขณะที่ไมไดอยูในบริเวณโรงแรม
แขกยังคงสามารถติดตอกับพนักงานของทางโรงแรม และเขาถึงบริการตางๆของโรงแรมไดผานทางโทรศัพทมือถือ
ของแขกเอง บริการในลักษณะนี้คือ ‘Advance Cellular Extension’
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สรางชองทางใหมๆในการหารายได
เมื่อโทรศัพทมือถือเริ่มเขามามีบทบาทในการติดตอสื่อสาร รายไดของโรงแรมจากการใชโทรศัพทของแขกก็ลดลงเรื่อยๆ ระบบ
IP PABX รุนใหมๆจึงไดนําเสนอหลากหลายไอเดีย ใหโรงแรมสรางบริการใหมๆเพื่อสรางรายไดเพิ่มขึ้น
 Room Services ที่รูใจแขก
ถาคุณมีการบันทึกขอมูลวาแขกคนหนึ่งมักจะสั่งขนมขบเคี้ยวชวงหาทุมอยูบอยๆ คุณสามารถโปรแกรมใหทีวีในหองแขกคน
นั้นมีโฆษณาชวงดึกเปนโฆษณาขนมขบเคี้ยวยี่หอที่เขาชอบสั่ง หรือถาแขกเคยใชบริการสปาของโรงแรมในการพักครั้งที่แลว
คุณสามารถโปรแกรมให IP Phone ในหองแขกมีโฆษณาบริการสปา
 บริการรูใจ Video on demand และ เกมออนไลน
คุณสามารถสราง in-room services แบบรูใจมากขึ้น เชน ปรับแตงรายการใหกับกลุมลูกคาครอบครัว ซึ่งจะสนใจภาพยนตที่
เหมาะกับเด็กมากกวาภาพยนตสําหรับผูใหญ เปนตน
 โทรทัศนระบบดิจิตอล
ใหแขกสามารถโปรแกรมรายการที่ตองการชมในกรณีที่แขกไมวางในชวงเวลาที่มีรายการนั้น แขกสามารถบันทึกรายการที่
ตองการชมไวชมเวลาใดก็ได หรือแมแตหยุดรายการโปรดไวเมื่อ room service มาเคาะประตู หรือมีโทรศัพทเขาได
 บริการเพลงและวิทยุระบบดิจิตอล
บริการนี้อาจจะเปนบริการที่ใชดึงดูดใหแขกที่คิดถึงบานใหเลือกพักหองพักระดับราคาพรีเมี่ยมก็ได คุณสามารถเสนอบริการ
การฟงรายการวิทยุจากประเทศของแขก โดยการเขาสูระบบรายการวิทยุนั้นผานบริการดิจิตอล หรืออาจมีบริการเชื่อมตอ iPod
ของแขกเขากับระบบเสตอริโอในหองพัก
 บริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงแบบไรสาย และ โทรศัพทไรสาย
สามารถเสนอเปนบริการพิเศษเพิ่มเติมจากบริการมาตรฐานของ in-room service สําหรับแขกที่ตองการความเปนอิสระและ
ชอบความยืดหยุน นอกจากนี้อาจจะมีปุม one touch บนเครื่องโทรศัพทไรสายเพื่อใหแขกนักธุรกิจหรือ tour leader ใชติดตอ
พนักงานบริการ หรือผูจัดการของโรงแรม
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รูป 3 การใหบริการรายการบันเทิง และรายการทีวี

ลดคาใชจายในการดําเนินการ
ระบบสื่อสารแบบองครวมทําใหพนักงานทุกคนในโรงแรมสามารถติดตอกันไดอยางรวดเร็ว แขกสามารถโทรติดตอพนักงาน
บริการ ไมวาพนักงานจะอยูในจุดไหน นอกจากนี้ระบบสื่อสารแบบองครวมที่ใหขอมูลแบบ real time นี้ยังทําใหแผนกรับจอง
หองพักสามารถตอบคําถามตางๆของแขกได ดวยการเขาถึงขอมูลที่ตองการดวยปลายนิ้ว

ใหอุปกรณสอื่ สารที่เหมาะกับประเภทงานของพนักงานแตละคน
ในสวนของระบบ Alcatel-Lucent ไดมีการนําเสนอรูปแบบอุปกรณ โดยใชลักษณะการทํางานของพนักงานเปนหลักเกณฑใน
การออกแบบอุปกรณ ซึ่งทําใหคุณสามารถจัดหาอุปกรณสื่อสารใหพนักงานแตละคนตามความตองการที่แทจริง และตาม
ประเภทงานของผูใช
ดวยวิธีการจัดอุปกรณใหพนักงานตามประเภทของงานของผูใช พนักงาน IT เพียงแตดูแลในสวนของอุปกรณสําหรับผูใชที่เปน
กลุม standard ซึ่งมีจํานวนไมมากนัก สวนผูใชที่เปนกลุมเฉพาะก็จะดูแลและปรับแตงเครื่องมือของตัวเอง
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ในธุรกิจโรงแรม เราจะเห็นวามีพนักงานที่มีหนาที่งานที่แตกตางกันอยู 3 กลุมหลักๆ
 Office workers เชน พนักงานตอนรับ, คอลลเซ็นเตอร และ พนักงานบัญชี ตองการโทรศัพทแบบมีสาย, unified
communication และ ระบบคอลลเซ็นเตอร เพื่อที่จะไดใหขอมูลที่ลูกคาตองการไดทันที
 On-site roamers เชน พนักงานซอมบํารุง หรือ พนักงาน back-office ตองการบริการเสียงและขอมูลไรสาย
 Executives เชน ผูจัดการโรงแรม ตองสามารถเขาใชระบบสื่อสารของโรงแรมไดมากกวาพนักงานทั่วไป

ใหพนักงานสามารถติดตอกันไดไมวา จะอยูที่ใดหรือเวลาใด
โซลูชั่นที่เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงานมีอยูหลายรูปแบบดังนี้
 สามารถประชุมและทํางานเปนทีมไมวาจะอยูที่ใด โดยใชอุปกรณสื่อสารใดก็ได ไมวาจะอยูภายในหรือภายนอก
โรงแรม ในสวนของ Alcatel-Lucent มีระบบ Alcatel-Lucent OmniTouch Unified Communications ซึ่งมีฟงกชั่น
ตางๆ เชน My Teamwork และ My Instant Communicator ซึ่งใหบริการเสียง,web,วิดีโอ และ หนาตางสนทนาที่
ปลอดภัย ดังนั้นพนักงานที่ตองใหขอมูลแกแขก สามารถเขาดูขอมูลลาสุดไดอยางงายๆ เชน เวลาที่ตองรอที่
หองอาหาร หรือ แพคเกจพิเศษตางๆ
 คุณสามารถเรียกประชุมไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพไปยังพนักงานที่อยูในที่ตางๆกันได โดยระบบ AlcatelLucent Automated Message Delivery System ซึ่งระบบนี้ยังสามารถใชสงขอมูลแบบ broadcast ไปยังลูกทัวรที่
เพิ่งเดินทางมาถึง หรือแจงผูเขารวมประชุมเมื่อถึงเวลารับประทานอาหาร
 คุณสามารถทําใหระบบสมบูรณแบบมากยิ่งขึ้น โดยวางระบบใหเปน IP Phone ทั้งแบบมีสาย ไรสาย เชื่อมตอกับ
ระบบจัดการของโรงแรม โดยการวางระบบไรสายนั้น จะตองมีการวางอุปกรณ access points ทั้งโรงแรม
 ผูบริหารและพนักงานที่ไมไดทํางานอยูกับที่ ยังสามารถใชโทรศัพทมือถือกับระบบ IP PABX ของโรงแรมโดย
พนักงานจะสามารถติดตอกัน โดยโทรศัพทมือถือเปนเหมือนหมายเลขภายในหมายเลขหนึ่ง ทําใหสามารถติดตอกัน
ไดไมวาจะอยูที่ไหนหรือเวลาใดโดยใชเทคโนโลยี Advanced Cellular Extension
 ระบบ IP PABX สามารถเชื่อมตอกับแอพลิเคชั่นอื่นของโรงแรม เชน Property Management System โดยใช การ
เชื่อมตอแบบ V24 หรือ Ethernet โปรโตคอล
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ระบบสื่อสารเปนสิ่งที่มีบทบาทสําคัญสําหรับการบริหารจัดการโรงแรม แขกที่มาพักตองใชระบบสื่อสารอยูตลอด ทั้งโทรกลับ
บาน ติดตอธุรกิจ และสั่งอาหาร พนักงานของโรงแรมตองใชระบบสื่อสารในการทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงใช
ในการตอบรับสายของแขกที่เรียกใชบริการตางๆ การเลือกและการออกแบบระบบสื่อสารของโรงแรม จึงเปนสิ่งสําคัญที่ตองมี
การเตรียมการและวางแผนอยางดีที่สุด
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