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บทที 2
2.1 ชือและทีตังของสถานประกอบการ

ภาพที2.1 สัญลักษณ์ของบริ
ของบริ ษทั เอช.ไอ.เอส. ทัวร์ จํากัด
ชือสถานประกอบการ
ทีตัง
โทรศัพท์

บริ ษทั เอช.ไอ.เอส. ทัวร์ จํากัด
อาคาร Times Square ชั4น ถนนสุขมุ วิทคลองเตย เขตวัฒนา
กรุ งเทพฯ
- 229 – ,-

ภาพที2.2 แผนที2ต4 งั ของบริ ษทั เอช.ไอ.เอส.ทัวร์ จํากัด
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2.2 ลักษณะธุรกิจหรือการให้ บริการของสถานประกอบการ
2.2.1 ลักษณะธุกจิ
บริ การด้านการท่องเที2ยว จําหน่ายทั4งตัวA รถไฟ ตัวA เครื2 องบิน รวมถึงโรงแรม ฯลฯ
2.2.2 สิ นค้ าและการให้ บริการ
2.2.2.1 จองตัว* เครืองบิน
ให้บริ การจองตัวA เครื2 องบินไปญี2ปุ่น และตัวA เครื2 องบินในประเทศราคาถูก รับจองตัวA เครื2 องบิน
ไปญี2ปุ่นราคาถูก ตัวA เครื2 องบินในประเทศ และในทุกจุดหมายปลายทางทัว2 โลกโดยมีเครื อข่ายของสาย
การบินครอบคลุมทุกพื4นที2
2.2.2.2 แพ็คเกจทัวร์ ญีปุ่ น ทัวร์ ต่างประเทศ กรุ๊ ปเหมา และรับจัดทําแลนด์ ญีปุ่ น
ให้บริ การทัวร์ ญี2ปุ่น แพ็คเกจทัวร์ดีและราคาถูก ให้บริ การทัวร์ต่างประเทศ และ Package ทัวร์
ต่างประเทศที2มีคุณภาพ และราคาประหยัดโดยเฉพาะประเทศญี2ปุ่น บริ ษทั เอช.ไอ.เอส ทัวร์ จํากัด
สามารถออกแบบโปรแกรมท่องเที2ยวญี2ปุ่น แพ็คเกจทัวร์ญี2ปุ่น ให้เหมาะสมกับความต้องการ และ
งบประมาณของลูกค้าได้ ทัวร์ ของเรามีท4งั ราคารวมตัวA เครื2 องบินและไม่รวมตัวA เครื2 องบิน หากต้องการ
ท่องเที2ยวประเทศญี2ปุ่น หรื อท่องเที2ยวต่างประเทศ ต้องไปกับ บริ ษทั เอช.ไอ.เอส ทัวร์ จํากัด
2.2.2.3โรงแรมและทีพักในญีปุ่ น
ให้บริ การจองที2พกั และโรงแรมทัว2 ประเทศญี2ปุ่นในราคาโปรโมชัน2 บริ ษทั ได้รับความร่ วมมือ
กับโรงแรมที2ญี2ปุ่นมากมาย โดยเฉพาะ โรงแรมในโตเกียว ฮาโกเนะ และโรงแรมใกล้แหล่งท่องเที2ยวที2
มีชื2อเสี ยงในญี2ปุ่น เช่น ย่านอะซะคุซะ (Asakusa) หรื อโรงแรมใกล้กบั สนามบิน ทุกครั4งที2ลูกค้าเดินทาง
ไปเที2ยวประเทศญี2ปุ่น บริ ษทั เอช.ไอ.เอส ทัวร์ สามารถจัดหาที2พกั ออนไลน์ในราคาประหยัด และราคา
ถูกที2สุดให้ลูกค้าได้
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2.2.2.4 ตั*วรถไฟ JR PASS
เป็ นตัวแทนจําหน่ายตัวA JR rail pass อย่างถูกต้อง โดยมิตอ้ งเสี ยเวลาในการรับตัวA เพียงแค่นาํ
สําเนาพาสปอร์ ตหรื อวีซ่าญี2ปุ่นมาซื4 อ ลูกค้าจะได้รับบัตรเวาซ์เซอร์ เจอาร์ พาสได้ทนั ที เส้นทางที2
จําหน่าย Kansai, West, Kyushu, Hokkaido
2.2.2.5 ตั*วรถไฟไทย
ให้บริ การจองตัวA รถไฟในประเทศไทย รับจองตัวA รถไฟในประเทศไทยราคาเดียวกันกับการ
รถไฟแห่งประเทศไทย ตลอดเส้นทางกว่า ,

กิโลเมตร ครอบคลุมทัว2 ประเทศ โดยมีศนู ย์กลางอยูท่ ี2

กรุ งเทพมหานคร
2.2.2.6 ลีมูซีน บัส สนามบินนาริตะ
“THE BEST WAY TO GO The most FRIENDLY and RELIABLE services” บริ การรถบัส
รถรับส่ งจากสนามบินนาริ ตะ ไปยังจุดหมายสําคัญในตัวเมืองโตเกียว บริ ษทั เอช.ไอ.เอส ทัวร์ จํากัด
เป็ นตัวแทนจําหน่ายในเมืองไทยเพื2อให้ทุกท่านซื4 อคูปองลีมูซีนที2ถกู กว่า
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2.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารองค์กร

CORPORATE
ADMINISTRATION

Human Resource
Management&General
Administration Division
Financial&Accounting

Public Relation

BUSINESS DEVELOPMENT

Online

H.I.S. TOURS.CO.,LTD.

System&IT

Japanese Marketing

Arrangement

Operation

INBOUND

Reservation

Tour

World Wide Marketing

Marketing&Arrangement

Corparate&Group Sales

OUTBOUND

Leisure &Sales

Outbound Operation

ภาพที2.3 แผนผังแสดงโครงสร้างองค์กร
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2.4 ตําแหน่ งและหน้ าทีงานทีนักศึกษาได้ รับมอบหมาย
2.4.1 ตําแหน่ ง
นักศึกษาฝึ กงานแผนก Inbound Tour
2.4.2 งานทีได้ รับมอบหมาย
2.4.2.1 การแปลคําศัพท์ หรือบทความต่ างๆทีเป็ นภาษาญีปุ่ น
เอกสารที2ตอ้ งทําการแปลเป็ นเอกสารข้อมูลของประเทศไทย สถานที2ท่องเที2ยวต่างๆ
เมนูอาหาร ข้อมูลวัดในประเทศไทย ซึ2 งในเอกสารเหล่านี4จะต้องหาคําศัพท์ภาษาญี2ปุ่น เขียนคําอ่าน คํา
แปลภาษาไทย จากนั4นนํามาจัดเรี ยงในโปรแกรมExcelเพือ2 ให้ไกด์หรื อพนักงานในแผนกที2ตอ้ งใช้
ภาษาญี2ปุ่นได้เรี ยนรู ้คาํ ศัพท์เหล่านี4และนําไปใช้สนทนากับนักท่องเที2ยวชาวญี2ปุ่นได้ นอกจากนี4ยงั มี
บทความการให้บริ การแบบญี2ปุ่นซึ2 งต้องทําการแปลเป็ นภาษาไทยให้ไกด์เรี ยนรู ้และเข้าใจการให้บริ การ
เพื2อที2จะสามารถนําไปปฏิบตั ิเพื2อสร้างความประทับใจให้แก่ลกู ค้าชาวญี2ปุ่นได้
2.4.2.2 การแปลแบบสอบถามลูกค้ าชาวญีปุ่ นด้ านบริการของไกด์
แบบสอบถามความความพึงพอใจจากนักท่องเที2ยวชาวญี2ปุ่นต่อการให้บริ การของไกด์ใน
บริ ษทั นั4นมิได้มีแค่การให้คะแนนความพึงพอใจในด้านต่างๆเพียงอย่างเดียว แต่จะมีช่องเสนอความ
คิดเห็นซึ2งลูกค้าบางท่านได้ทาํ การเขียนเพิ2มเติมไม่วา่ จะเป็ นคําติชมไกด์ ความประทับใจในการ
ให้บริ การ หรื อแม้กระทัง2 เขียนเล่าประสบการณ์ระหว่างการท่องเที2ยว ซึ2 งในช่องความคิดเห็นนี4เอง
จะต้องแปลเป็ นภาษาไทยและคัดแยกลงในโปรแกรมExcelว่านักท่องเที2ยวกล่าวถึงไกด์คนใดบ้าง
จากนั4นส่งให้ผตู ้ รวจสอบเช็คความถูกต้องในการแปลต่อไป
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2.4.2 3 การคํานวณคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจจากนักท่ องเทียวชาวญีปุ่ นทีมีต่อไกด์
เป็ นการนําเกณฑ์การให้คะแนนA B C DและEที2ลูกค้าทําการตอบแบบสอบถาม นํามาแปลงผล
เป็ นตัวเลขเพื2อรวมคะแนนความพึงพอใจของนักท่องเที2ยวชาวญี2ปุ่นที2มีต่อไกด์ในด้านต่างๆได้แก่
- การใช้ภาษาญี2ปุ่นอยูใ่ นระดับใด
- ความประพฤติอยูใ่ นระดับใด
- การอธิ บายข้อมูลระหว่างการท่องเที2ยวอยูใ่ นระดับใด
- ไกด์ได้มีการบอกให้คาดเข็มขัดนิรภัยหรื อไม่
- คนขับรถมีระดับความปลอดภัยในการขับขี2ยานพาหนะอยูใ่ นระดับใด (เป็ นส่วนของ
คนขับรถ)
เมื2อจัดทําข้อมูลเสร็ จจะทราบว่าในแต่ละเดือน ไกด์คนใดมีคะแนนและค่าเฉลี2ยที2เป็ น
เปอร์ เซ็นต์ในแต่ละด้านเท่าใดบ้าง
2.4.2.4 อัพเดทข้ อมูลวันทํางานและวันหยุดของไกด์
โดยจะต้องอ้างอิงจากเอกสารลงวันทํางานของไกด์ในแต่ละสัปดาห์ ภายในเอกสารจะมีรายชื2อ
ไกด์ท4งั หมดและข้อมูลที2จาํ เป็ นเช่น รายการที2ตอ้ งปฏิบตั ิประจําวัน วันหยุด วันลาป่ วย การย้ายไป
Outboundภายในบริ ษทั การย้ายไปOutboundนอกบริ ษทั เป็ นต้น
ซึ2 งจะต้องใช้ขอ้ มูลข้างต้นนี4ในการลงตารางExcelว่าภายในแต่ละเดือนไกด์คนใดปฏิบตั ิงาน
รวมทั4งสิ4 นแล้วกี2วนั และในกรณี ที2ไกด์ไม่ได้ปฏิบตั ิงานในวันนั4นเป็ นเพราะสาเหตุใด
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2.4.2.5 การไปInspection (ไปประเมินสถานทีท่องเทียวทีมีขายในบริษัท)
เนื2องด้วย บริ ษทั เอส.ไอ.เอส. ทัวร์ จํากัด เป็ นบริ ษทั ขายทัวร์ โดยในแผนก Inbound Tour นี4จะ
ขายทัวร์ สาํ หรับนักท่องเที2ยวชาวญี2ปุ่นที2มาเที2ยวในเมืองไทย จะมีลกั ษณะของ ทัวร์ ที2มีไกด์ไปด้วย กับ
ทัวร์ ที2ขายเป็ นชนิดคูปอง เช่น ร้านอาหาร สปา โชว์ต่างๆ เป็ นที2แน่นอนว่า ต้องเป็ นสถานที2ที2เป็ น
ลักษณะประเภทเดียวกัน ดังนั4น จึงได้มีการให้พนักงาน ไปสํารวจในสถานที2ต่างๆ ว่ามีจุดเด่นจุดด้อย
ตรงไหน การเดินทาง การบริ การ สิ นค้า การแสดงโชว์ น่าสนใจหรื อไม่ หรื อแตกต่างกันอย่างไร
จากนั4นจะได้กลับมาแนะนําให้ลูกค้าตามที2ตอ้ งการได้อย่างเหมาะสม
2.5 พนักงานทีปรึกษาและตําแหน่ งของพนักงานทีปรึกษา
พนักงานที2ปรึ กษา
ตําแหน่ง
แผนก
โทรศัพท์
E-mail

Ms.Thanintra Masuya (คุณ ธนินทรา มัตสึ ยะ)
Assistant. Chief
Inbound Tour Deparment
02 022 0945
thanintra@histours.co.th

2.6 ระยะเวลาทีปฏิบัติงาน
วันที2 30 พฤษภาคม พ.ศ. ,,‚ ถึงวันที2 2 กันยายน พ.ศ. ,,‚
2.7 วัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายของการปฏิบตั ิงาน
เพื2อเรี ยนรู้เนื4อหาและการจัดทํางานเอกสารที2เกี2ยวข้องกับไกด์รวมถึงรายละเอียดทัวร์
ต่างๆภายในประเทศของทางบริ ษทั และเพิม2 ความรู ้ ฝึ กฝนเกี2ยวกับการใช้ภาษาญี2ปุ่นในบริ ษทั
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2.8.1 ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับจากการปฏิบตั ิงาน
2.8.1.1ได้เรี ยนรู ้ทกั ษะในการทํางานจากสถานประกอบการจริ งและมีความรับผิดชอบต่องานที2ได้รับ
มอบหมาย
2.8.1.2 ได้รับประสบการณ์จากการทํางาน ระเบียบวินยั และการร่ วมงานกับผูอ้ ื2น
2.8.1.3 สามารถนําความรู ้และทฤษฎีที2ศึกษาเล่าเรี ยนมาปรับใช้ในการปฏิบตั ิงาน
2.8.1.4 เพิ2มทักษะการใช้ภาษาญี2ปุ่นในบริ ษทั
2.9 แผนการฝึ กงาน
2.9.1 แผนการฝึ กงาน
หัวข้ องาน

เดือน 1
1

2

3

เดือน 2
4

1

2

แปลคําศัพท์หรื อบทความภาษาญี2ปุ่นที2เตรี ยมไว้ให้
ไปInspection
คํานวณคะแนนจากแบบสอบถามนักท่องเที2ยวญี2ปุ่น
แปลแบบสอบถามลูกค้าด้านบริ การของไกด์
อัพเดทข้อมูลวันทํางานและวันหยุดไกด์

ตารางที2.4 แผนการฝึ กงานช่วงระยะเวลาเดือน

3

เดือน 3
4

1

2

3

4
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2.9.2 แผนการจัดทํารายงาน
หัวข้ องาน

เดือนที U

1

2

3

เดือนที V

4

1

2

3

เดือนที 3

4

1

2

3

4

กําหนดหัวข้อรายงาน
ศึกษาข้อมูลเพื2อรายงาน
จัดทํารายงาน

ตารางที2.5 แผนการจัดทํารายงาน

2.9.3 ศึกษาขันตอนการดําเนินงาน
ผูจ้ ดั จําได้มีการศึกษาข้อมูลการดําเนินงาน จากงานที2ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน
2.9.4 ดําเนินการทําโครงงาน
ผูจ้ ดั ทําเริ2 มดําเนินทําโครงงาน โดยนําข้อมูลและขั4นตอนการดําเนินงานจากพนักงานที2ปรึ กษา เพือ2 ให้ได้
ทราบข้อมูลที2ประโยชน์สูงสุ ดแก่พนักงาน
2.9.5 รวบรวมข้ อมูลต่ างๆ
- ศึกษารู ปแบบระบบการจัดการข้อมูลของไกด์
- ศึกษาจากประสบการณ์ที2ได้ปฏิบตั ิงานครั4งนี4
- เมื2อมีขอ้ ผิดพลาดหรื อข้อสงสัยได้ขอข้อมูลจากพนักงาน
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2.9.6 สรุ ปผล
จัดทําเป็ นรู ปเล่มโครงงานที2เกี2ยวกับรู ปแบบการใช้โปรแกรมของบริ ษทั ที2ลงข้อมูลเกี2ยวกับไกด์
2.10

อุปกรณ์ และเครืองมือทีใช้
1.

คอมพิวเตอร์

2.

Microsoft Word

3.

เครื2 อง Printer

4.

อุปกรณ์เครื2 องเขียน

