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บทคดัย่อ 

 โครงงานน้ีมีจุดประสงค์เพื่อจดัท า “คู่มือการใช้งานโปรแกรม Micros Fidelio 
(พื้นฐาน) ส าหรับการส ารองหอ้งพกั” คู่มือฉบบัน้ีผูจ้ดัท าไดร้วบรวบจากประสบการณ์ตรงท่ีไดจ้าก
การฝึกปฏิบติังานจริง ท่ี ศาลา สมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา ตั้งอยูท่ี่เกาะสมุย เป็นบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจ
เก่ียวกบัการบริการลูกคา้ มีห้องพกัท่ีหรูหราพร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกครบ เช่น มีสระว่ายน ้ า
รวมกลางแจง้ สระวา่ยน ้ าส่วนตวั  ห้องอาหารนานาชาติ รวมไปถึงร้านขายของท่ีระลึก เป็นตน้ ใน
การปฏิบติังานคร้ังน้ี ผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติัหน้าท่ีในต าแหน่ง พนกังานส ารองห้องพกั 
โดยมีหนา้ท่ีในการให้บริการลูกคา้ในการท าการจองห้องพกัใหม่ลงในระบบ การเก็บเอกสารการ
จองหอ้งพกัใหม่เขา้แฟ้ม การส่งจดหมายและอีเมล์ให้แก่ลูกคา้ โดยใชโ้ปรแกรม Micros Fidelio ใน
การปฏิบติังาน 

 จากประสบการณ์การฝึกงานดงักล่าวขา้งตน้ ผูจ้ดัท าเกิดความคิดท่ีวา่งานท่ีไดรั้บมอบหมาย
โดยใช ้ โปรแกรม Micros Fidelio จะท าไดส้ าเร็จไดร้วดเร็ว ถา้พนกังานมีความเขา้ใจและรู้จกัการ
ใช้โปรแกรม Micros Fidelio จึงเห็นความส าคญัในการจดัท าคู่มือการใช้งานโปรแกรมดงักล่าว 
ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงมีวตัถุประสงคท์  าโครงงานสหกิจหวัขอ้ “คู่มือ การใชง้านโปรแกรม Micros Fidelio 
(พื้นฐาน) ส าหรับการส ารองห้องพกั” ซ่ึงเน้ือหาในคู่มือประกอบด้วยขอ้มูลต่างๆดงัน้ี ส่วนท่ี 1 
ค าศพัท์พื้นฐานท่ีควรรู้ในธุรกิจโรงแรม ส่วนท่ี 2 ค าศพัทพ์ื้นฐานในการใชง้านโปรแกรม Micros 
Fidelio ส่วนท่ี 3 การใชร้ะบบ Micros Fidelio  โดยเร่ิมตน้วิธีใชง้าน Micros Fidelio  การบนัทึก
ขอ้มูลการจองห้องพกัใหม่ แบบทัว่ไป การบนัทึกขอ้มูลการจองห้องพกัใหม่ แบบกลุ่ม การแกไ้ข
ขอ้มูลการจองห้องพกั การยกเลิกขอ้มูลการจองห้องพกั รวมถึงตวัอย่างต่างๆของการจองห้องพกั
ใหม่  

คู่มือท่ีจดัท าน้ีจะสามารถช่วยให้นกัศึกษาฝึกงาน หรือ พนกังานใหม่สามารถใชโ้ปรแกรม 
Micros Fidelio ไดส้ะดวกและท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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Abstract 

 The purpose of this cooperative working project is to write “The Instruction Manual of 
Fidelio program (basic) for Reservation.” This instruction manual was written from inside 
understanding through authentic practical training at SALA Samui Resort & Spa in Koh Samui 
which provides accommodation services for potential customers. All the rooms are stylishly 
equipped with luxurious facilities and with private pools in some rooms. Some other facilities are 
such as outdoor swimming pool, International Cuisine, Italian Restaurant, Fitness, Spa, and a 
souvenir shop. The trainee was assigned to work in the reservation section.  The tasks included 
doing new booking and recording the booking information into the system, filing all new 
reservation documents, sending letters and E-mails to the customers. The trainee had to perform 
most of the assigned tasks through using Fidelio program. 
 According to the aforementioned working experiences, the trainee has realized that the 
assigned task will be completed within a wink if we understand and know how to operate the 
Fidelio program.  It is necessary to have the instruction manual of using Fidelio program. 
Therefore, the trainee has decided to do the cooperative working project under the title “The 
Instruction Manual of Fidelio Program (basic) for Reservation. The instruction manual composes 
of several parts; part 1: Provide the technical glossaries in hotel industry; part: 2 Provide the 
necessary glossaries of technical words used in Fidelio program; part 3: Provide the instruction of 
how to use Fidelio program for making room reservation starting from how to operate Micro 
Fidelio program including how to record and save the data of new room reservation, how to 
correct the reservation data , how to make cancellation or access to examples  of making new 
reservations.  
 This instruction manual can facilitate the student trainees or new reservation employees 
use Micro Fidelio program more efficiently. 
 

 


