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บทคัดย่ อ
โรงแรมบ้านวังหลัง ริ เวอร์ ไซด์ เป็ นธุ รกิ จที่ให้บริ การห้องพัก ร้ านอาหาร ร้ านกาแฟและบาร์
ในส่ วนของห้องอาหารต้นมะกอกนั้น ในแต่ละวันจะได้สื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติเป็ นส่ วนมาก โดย
เป็ นลูกค้าของโรงแรมหรื ออาจเป็ นลูกค้าจากภายนอก จากการปฏิ บตั ิงานครั้งนี้ ทาให้ผจู ้ ดั ทาทราบว่า
การสื่ อสารมี ความสาคัญต่อการสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีให้กบั โรงแรมเป็ นอย่างมาก และยังสร้ างความ
ประทับใจให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ในการปฏิบตั ิงานยังพบว่ามีคาศัพท์ที่ใช้ในการสนทนาเกี่ยวกับอาหาร
และเครื่ องดื่ มที่ตอ้ งแนะนาให้ลูกค้า นั้นมีความสาคัญ ซึ่ งถ้าสื่ อสารผิดอาจทาให้เกิดความสับสนและ
ความเข้าใจผิดในการรับรายการอาหารจากลูกค้าได้
ดังนั้นผูจ้ ดั ทาจึงได้จดั ทาโครงงานเรื่ อง “การสื่ อสารในห้องอาหารต้นมะกอกของโรงแรมบ้าน
วังหลัง ริ เวอร์ไซด์” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคาศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่ องดื่ม รวมถึงอุปกรณ์
ต่ า งๆและเพื่ อ ศึ ก ษาบทสนทนาและประโยคที่ ใ ช้ใ นการสื่ อ สารในห้ อ งอาหาร ซึ่ งโครงงานนี้ จะ
ก่ อให้เกิ ดประโยชน์ ก ับ พนัก งานและนัก ศึ ก ษาที่ จะใช้เป็ นคู่ มื อในการศึ ก ษาท าความเข้า ใจค าศัพ ท์
เกี่ยวกับอาหาร เครื่ องดื่ม และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ภายในห้องอาหาร รวมถึงบทสนทนาและประโยคที่ใช้
ในการสื่ อสารภายในห้องอาหาร เพื่อช่ วยให้สามารถใช้ได้อย่างถูกต้องและช่ วยประหยัดเวลาในการ
ฝึ กสอนพนักงานใหม่หรื อนักศึกษาฝึ กงานรุ่ นต่อไปของแผนกบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
คาสาคัญ : คาศัพท์ / บทสนทนา / อาหารและเครื่ องดื่ม
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Abstract
Bann Wanglang Riverside is the business that provides rooms, restaurants, cafes and bars. The
communication is used for a large number of foreign customers at The Tonmakok restaurant. From this
operation, I am aware that communication is important to create a good image for the hotel and also
make an impression on the customers.
Therefore, I am interested in preparing the report “ Communication at The Tonmakok
Restaurant of Baan Wanglang Riverside ” The purposes are to study vocabulary related to food and
beverage and to study conversations and sentences used in communication at the restaurant. This report
will benefit to employees and students to communicate accurately at the restaurant.
Keywords: vocabulary / conversation / food and beverage

