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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
โรงแรมโหมด สาทร กรุ งเทพ (Mode Sathorn Hotel Bangkok) ตั้งอยูบ่ นถนนสาทรเหนือ
ใจกลางเมืองกรุ งเทพติดกับบีทีเอสสถานี สุรศักดิ์ อาคารสวยงามสี สันสะดุดตามีความสู งถึง 38 ชั้น
ภายใต้คอนเซปต์แฟชัน่ เนเบิ้ล (Fashionable) เน้นความเป็ นแฟชัน่ ตกแต่งภายในให้มีความโดดเด่น
มีสไตล์ ทันสมัย สอดคล้องกับไลฟ์ สไตล์ชีวติ ของคนเมืองในย่านธุ รกิจ
โรงแรมเป็ นธุ ร กิ จ ในอุ ต สาหกรรมการบริ ก ารจัด ตั้ง ขึ้ น เพื่ อ อ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวในเรื่ องของที่พกั อาศัย อาหารและบริ การอื่นๆ โดยเน้นการขายห้องพักเป็ นส่ วนใหญ่
แต่ในปั จจุ บนั เกิ ดการแข่งขันทางธุ รกิ จมากขึ้น โรงแรมมักมีการจัดการขายห้องพักพร้ อมอาหาร
เครื่ องดื่มเพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการขาย แผนก Food and Beverage จึงถือว่าเป็ นแผนกสาคัญในการ
สร้างรายได้ให้กบั องค์กร จึงจาเป็ นต้องมีพนักงานที่มีความรู ้ความสามารถ การวางแผนการทางานที่
ดี มีบุคลากรเพียงพอในการให้บริ การ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
จากการเรี ยนรู ้หน้าที่และได้ปฏิบตั ิสหกิจศึกษามาในช่วงระยะเวลาหนึ่ งนั้น พบว่าพนักงาน
มีการทางานไม่สัมพันธ์กบั ระบบการทางาน ระบุตาแหน่ งพื้นที่การทางานของแต่ละคนไม่ชดั เจน
ทาให้มีขอบเขตการทางานเพิ่มมากขึ้น พนักงานหนึ่งคนต้องทางานหลายตาแหน่งส่ งผลให้ดูแลและ
บริ การลู กค้าได้ไม่ทวั่ ถึ ง จึงเกิดมาเป็ นแนวคิดในการทาโครงงานการพัฒนาระบบการทางานของ
ภัตตาคารตามมาตรฐานกรมการท่องเที่ยวเพื่อให้พนักงานสามารถบริ การลูกค้าได้ดียงิ่ ขึ้น มีคุณภาพ
และเหมาะสม

1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อให้การบริ การลูกค้านั้นมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
1.2.2 เพื่อการพัฒนาระบบการทางานของพนักงานภายในภัตตาคารเดอะสาทร
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1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 ด้านประชากร พนักงานภัตตาคาร The Sathorn แผนกอาหารและเครื่ องดื่ม
1.3.2 ด้านเนื้ อหา จากการสอบถามข้อมูลพนักงานภัตตาคาร The Sathorn การเก็บข้อมูล
จากแบบสอบถามของพนัก งานแผนกอาหารและเครื่ อ งดื่ ม โรงแรมโหมด สาทร เป็ นจานวน
ทั้งหมด 20 ชุด และการค้นหาข้อมูลจากหนังสื อและค้นคว้าข้อมูลผ่านทางอินเตอร์ เน็ต (Internet)
1.3.3 ด้านสถานที่ ภัตตาคาร The Sathorn Restaurant ณ โรงแรมโหมด สาทร กรุ งเทพฯ
1.3.4 ด้านเวลา ตั้งแต่วนั ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 พนักงานได้เรี ยนรู ้หน้าที่ของตนเองและทางานได้อย่างเป็ นระบบจากการทางานตาม
การพัฒนาระบบการทางานของภัตตาคารเดอะสาทร
1.4.2 เพื่อนาผลการพัฒนาระบบการจัดการที่ ได้ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานให้มีคุณ
ภาพ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

1.5 คานิยามศัพท์
1.5.1 ระบบการทางานภัตตาคาร (Restaurant work systems) เป็ นการกระบวนการการวาง
แผนการทางานในร้านอาหาร
1.5.2 เดอะสาทร (The sathorn) เป็ นภัตตาคารสาหรับอาหารเช้าของโรงแรมโหมด สาทร
1.5.3 กรมการท่องเที่ยว (Department of tourism) เป็ นหน่วยงานรัฐ มีหน้าที่เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว การบริ การด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนการสนับสนุนการประกอบธุ รกิจด้านการท่องเที่ยว
ให้ได้มาตรฐาน
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการจัดทาโครงงานเรื่ อง การพัฒนาระบบการทางานของภัตตาคารเดอะสาทรตาม
มาตรฐานกรมการท่องเที่ยว ผูจ้ ดั ทาศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 3 ส่ วนดังนี้
2.1 ทฤษฎีคุณภาพการบริ การ
2.2 การวางแผนกาลังคน (Man power planning)
2.3 กรอบดัชนีช้ ีวดั มาตรฐานบริ การอาหารเพื่อการท่องเที่ยว
2.1 ทฤษฎีคุณภาพการบริ การ
2.1.1 ความหมายของคุณภาพการบริ การ
วีรพงษ์ เฉลิ มจิรรัตน์ (2543,14) คุ ณภาพการบริ การ หมายถึง ความสอดคล้องกันของ
ความต้องการของลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การ หรื อระดับของความสามารถในการให้บริ การที่ตอบสนอง
ความต้องการของลู ก ค้า หรื อผูร้ ั บ บริ ก ารอันท าให้ลู ก ค้า หรื อผูร้ ั บ บริ ก ารเกิ ดความพึ ง พอใจจาก
บริ การที่เขาได้รับ
สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550,66) เสนอความเห็นไว้วา่ คุณภาพการให้บริ การ เป็ นทัศนคติที่
ผูร้ ับบริ การสะสมของข้อมูลความคาดหวังไว้ว่าจะได้รับจากบริ การ ซึ่ งหากอยูใ่ นระดับยอมรับได้
(Tolerance zone) ผูร้ ับบริ การก็จะมีความพึงพอใจในการให้บริ การ ซึ่ ง มีระดับแตกต่างกันออกไป
ตามความคาดหวังของแต่ละบุคคล และความพึงพอใจนี้ เอง เป็ นผลมาจากการประเมินผลที่ได้รับ
จากบริ การนั้น ณ ขณะเวลาหนึ่ง
Wisher and Corney (2001) ได้กล่าวไว้วา่ คุณภาพการให้บริ การ มีแนวการศึกษาที่สาคัญ
คือการวิเคราะห์ที่เรี ยกว่า SERVQUAL ทั้งนี้ นักวิชาการทั้งสองท่านเสนอว่า คุณภาพการให้บริ การ
เป็ นการตัดสิ นใจวินิจฉัยเกี่ยวกับความเลิศของบริ การ (Superiority of the service)
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กนกวรรณ นาสมปอง (2555) ได้ให้ความหมายของคุณภาพการบริ การ คือ ความสามารถ
ในการตอบสนองความต้องการของธุ รกิ จให้บริ การ คุ ณภาพของบริ การเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดที่สร้าง
ความแตกต่ า งของธุ รกิ จให้เหนื อกว่า คู่ แข่ ง ขัน การเสนอคุ ณภาพการให้บ ริ ก ารที่ ตรงกับ ความ
คาดหวังของผูร้ ับบริ การเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งกระทา ผูร้ ับบริ การจะพอใจถ้ารับสิ่ งที่ตอ้ งการ เมื่อผูร้ ับบริ การ
มีความต้องการ ณ สถานที่ที่ผรู ้ ับบริ การต้องการ และในรู ปแบบที่ตอ้ งการ
Schmenner (1995) ได้กล่าวถึงคุ ณภาพการให้บริ การนั้น เป็ นคุ ณภาพการได้มาจากการ
รับรู ้ ที่ ได้รับ จริ งลบด้วยความคาดหวังที่ คาดว่าจะได้รับจากบริ การนั้น หากการรั บรู ้ ในบริ การที่
ได้รับมีนอ้ ยกว่าความคาดหวัง ก็จะทาให้ผรู ้ ับบริ การมองคุณภาพการให้บริ การนั้นติดลบ หรื อรับรู ้
ว่าการบริ การนั้นไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ตรงกันข้าม หากผูร้ ับบริ การรับรู ้ ว่าบริ การที่ได้รับจริ งนั้น
มากกว่าสิ่ งที่เขาคาดหวัง คุณภาพการให้บริ การ ก็จะเป็ นบวก หรื อมีคุณภาพในการบริ การนัน่ เอง
จากที่ ก ล่ า วมาเกี่ ย วกับ ความหมายของคุ ณ ภาพการบริ ก าร สามารถสรุ ป ได้ว่า เป็ น
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของการให้บริ การ คุณภาพของบริ การเป็ นสิ่ งสาคัญ
ที่สุดที่จะสร้ างความแตกต่างของธุ รกิจให้เหนื อกว่าคู่แข่งขันได้ บริ การได้ประทับใจมากกว่าย่อม
ได้เปรี ยบ การเสนอคุณภาพการให้บริ การที่ตรงกับความต้องการและความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ
เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งกระทา ผูร้ ับบริ การจะพอใจถ้าได้รับสิ่ งที่ตอ้ งการ เมื่อผูร้ ับบริ การมีความต้องการ ณ
สถานที่ที่ผรู ้ ับบริ การต้องการและในรู ปแบบที่ตอ้ งการ
2.1.2 แนวคิดของคุณภาพการบริ การ
2.1.2.1 ทฤษฎี SERVQURL
ทฤษฎี SERVQURL หรื อ Service quality model นั้นเป็ นการประเมินคุณภาพการบริ การ
จากสิ่ งที่ลูกค้ารับรู ้ได้จากการรับบริ การเพื่อนาไปเปรี ยบเทียบกับสิ่ งที่ลูกค้าคาดหวัง ประกอบไป
ด้วย เกณฑ์การวัดคุณภาพบริ การ 5 ด้าน
1. Reliability หมายถึง ความสามารถและความน่าเชื่ อถือในการให้บริ การแก่ลูกค้าตาม
ต้องการด้วยความถูกต้อง เหมาะสม ตรงไปตรงมาตามที่ได้รับปากหรื อสัญญาไว้
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2. Ansurance หมายถึง การที่ผใู ้ ห้บริ การปฏิบตั ิต่อลูกค้าด้วยความรู ้ความสามารถ สุ ภาพ
อ่อนโยน และเป็ นมิ ตร ทาให้ผูร้ ั บบริ การรู ้ สึกถึ งความมัน่ ใจว่าจะได้รับการบริ การที่ ดี ถู กต้อง มี
ความเชื่อถือได้
3. Tangibles หมายถึง ความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ลักษณะทางกายภาพที่สามารถ
มองเห็นและจับต้องได้ เช่น อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือต่างๆ สภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริ การ การ
แต่งกายของผูใ้ ห้บริ การ เป็ นต้น
4. Empathy หมายถึ ง ความเอาใจใส่ ในความรู ้สึกและเข้าใจในความต้องการขอผูร้ ับ
บริ การได้แก่ การให้ความสนใจต่อลูกค้าของพนักงานบริ การ การเอื้อเฟื้ อความสะดวกสบายให้กบั
ลูกค้า โอกาสในการรับรู ้ข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อลูกค้า เป็ นต้น
5. Responsiveness หมายถึง ความพร้อมในการให้บริ การอย่างตั้งใจและจริ งใจ ผูใ้ ห้บริ
การจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของผูร้ ับบริ การได้ในทันทีที่ตอ้ งการหรื อรวดเร็ วที่สุดโดย
ไม่ได้ปล่อยให้ตอ้ งรอนาน บริ การเป็ นอย่างดี สามารถเข้ารับบริ การได้ง่าย

2.2 การวางแผนอัตรากาลังคน (Manpower Planing)
2.2.1 ความหมายของการวางแผนอัตรากาลังคน
Felix A. Nigro (2007 )ได้กล่าวว่าเป็ นแนวความคิดในการคาดคะเนความต้องการอัตรากา
ลังคนสาหรับระยะเวลา หนึ่งในอนาคต โดยวิเคราะห์ เกี่ยวกับทักษะความสนใจและลักษณะอื่นๆ
ของกาลังคนที่มีอยู่ ตลอดจนการปรับปรุ งแผนปฏิ บตั ิการต่างๆ เกี่ ยวกับการหาคนที่เหมาะสมมา
ดารงตาแหน่งที่คาดคะเนไว้สาหรับอนาคต
James W.Walker (1992) ได้กล่าวว่า เป็ นกระบวนการในการกาหนดและดาเนิ นการเกี่ยว
กับนโยบายและ แผนปฏิบตั ิกาลังคน เพื่อให้องค์กรมีการบริ หารกาลังคนที่มีประสิ ทธิ ภาพภายใต้
สถานการณ์แวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
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จิรทรัพย์ กิ จการสังข์วร (2556) ได้ให้ความหมายการวางแผนอัตรากาลังคนว่า เป็ นการ
คาดคะเนจานวน ประเภทพนักงานที่มีความสามารถ เหมาะสมที่จะมาปฏิบตั งานให้พอเพียงกับการ
ขยายตัว หรื อลดขนาดขององค์กร เพื่ อความเหมาะสมของขนาดองค์กรในอนาคต การวางแผน
อัตรากาลังคนนี้ จัดเป็ นการวางแผนประเภทหนึ่งเช่นเดียวกับการวางแผนการผลิตหรื อการตลาด
สานักงาน ก.พ. (2553) ได้ให้ความหมายการวางแผนอัตรากาลังคนการดาเนิ นการอย่าง
เป็ นระบบในการวิเคราะห์ และพยากรณ์ เกี่ ยวกับอุ ปสงค์และอุ ปทานกาลังคน เพื่อนาไปสู่ การกา
หนดกลวิธีที่จะให้ได้กาลังคนที่มีความรู ้ ความสามารถเหมาะสมอย่างเพียงพอ ทั้งในด้านจานวน
และคุณภาพ มาปฏิบตั ิงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนากาลังคนอย่างมีประสิ ทธิ
ภาพเพื่อธารงรักษาไว้ซ่ ึงกาลังคนที่เหมาะสมไว้กบั องค์การอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น จึงสรุ ปเป็ นความหมายของคาว่า การวางแผนอัตรากาลัง ได้วา่ เป็ นการกาหนดวิธี
การในการวางแผนการดาเนิ นงานต่างๆ เกี่ยวกับการเตรี ยมบุคลากรให้มีคุณภาพเหมาะสมกับงาน
และเวลาอย่างเพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิ ทธิ ภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
เพื่อให้บรรลุผลสาเร็ จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ
2.2.2 แนวคิดของการวางแผนอัตรากาลังคน
2.2.2.1 วัตถุประสงค์การวางแผนอัตรากาลังคน
1. เพื่อการคาดคะเนบุคลากรกาลังแรงงานให้เหมาะสมกับงานและระยะเวลา โดยคา
นึงถึง ความรู ้ ทักษะ และความสามารถตามตาแหน่งงานนั้นๆ
2. เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดแผนกลยุทธ์การทางานในแต่ละด้านขององค์กร เช่ น
ด้านการตลาด ด้านการบริ การ และด้านอื่นๆ
3. เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรผู ้ที่ เ กี่ ย วข้อ งในองค์ก รมี ค วามเข้า ใจในกรอบงานและแผนอัต รา
กาลังคนสาหรับเตรี ยมจัดหามาตรการรองรับ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับแรงงานในอนาคต
4. เพื่อสร้ างความเข้าใจร่ วมกันเกี่ ยวกับ สภาพของทรั พยากรบุ คคลในหน่ วยงานต่างๆ
ภายในองค์การ ซึ่ งมักจะมีการเชื่อมโยงไปถึงการไกล่เกลี่ยบุคลากรระหว่างแผนกงานในอนาคต
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2.2.2.2 กระบวนการหรื อขั้นตอนการวางแผนกาลังคน
1. ด้านการเตรี ยมการ เป็ นขั้นตอนแรกในการวางแผน โดยที่ผวู ้ างแผนอัตรากาลังคนจะ
ต้องทาการศึกษารวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์รายละเอียด รวมถึ งคุ ณสมบัติต่างๆ ที่มีความสาคัญ
และมีผลต่อการวางแผนว่ากาลังคนในปั จจุบนั นั้นอยูใ่ นเชิ งคุณภาพและปริ มาณอย่างไร แล้วทาการ
กาหนดแผนการทางานว่าจะแนวทางปฏิบตั ิอย่างไรขึ้นมาอย่างชัดเจน
2. ด้า นการปฏิ บตั ิ งาน เป็ นการปฏิ บ ตั ิตามการวางแผนจะเป็ นขั้นตอนการนาแผนที่
กาหนดไว้ไปทาการปฏิบตั ิจริ งว่ามีผลเป็ นอย่างไรเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการกาหนดความสาเร็ จของ
แผนงาน ไม่วา่ จะเป็ นแผนการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร แผนการฝึ กอบรมความรู ้ และการ
พัฒนาบุ คลากร แผนการแต่งตั้งและโยกย้ายตาแหน่ งที่ถูกกาหนดไว้ข้ ึ นไปดาเนิ นงานตามความ
เหมาะสม
3. ด้านการประเมินผล หลังจากการนาแผนการที่วางไว้ไปไปปฏิบตั ิแล้วนาผลของการ
ปฏิบตั ิงานมาวิเคราะห์วา่ สามารถดาเนิ นการให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนดขึ้นได้หรื อไม่ หรื อมี
การเปลี่ยนแปลงผลกระทบต่อแผนการที่ได้กาหนดไว้หรื อไม่อย่างไร โดยผลลัพท์จากการประเมิน
จะเป็ นข้อมูลย้อนหลับสาหรับนาไปปรับปรุ งแผนการหรื อวางแผนการทางานในครั้งต่อไปเพื่อให้
องค์กรประสบความสาเร็ จ
2.2.2.3 การวิเคราะห์งาน (Job Analysis)
การวิเคราะห์งานเป็ นกระบวนการพิจารณาจากการสังเกตและศึกษาซึ่ งเกี่ยวกับการเก็บ
ข้อมูลของงาน จุ ดมุ่งหมายของแต่ละงาน แต่ละหน้าที่ และตาแหน่ ง ของงานแต่ล ะระดับภายใน
องค์กร เงื่อนไขในการปฎิบตั ิงาน ความสัมพันธ์กบั งานอื่น หลังจากวิเคราะห์งานผูบ้ ริ การจะต้องมี
กระบวนการกาหนดลักษณะโครงสร้ างของงานและการออกแบบโดยมีวตั ถุ ประสงค์ในการเพิ่ม
ผลผลิตและสร้างความพอใจในการทางาน ภายหลังจากมีการออกแบบงานเสร็ จแล้วจะต้องมีการ
กาหนดคุ ณสมบัติผูป้ ฎิ บตั ิงานโดยกาหนดให้มีการปฎิ บตั ิตามลักษณะงานที่กาหนดในคาบรรยาย
โดยระบุคุณสมบัติได้แก่ เพศ อายุ ความรู ้ความสามารถ ความชานาญ ประสบการณ์ที่จะปฎิบตั ิงาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยคาบรรยายและการกาหนดคุณสมบัติเป็ นข้อความที่มีลายลักษณ์อกั ษร
อธิ บายรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจและความรับผิดชอบของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่ งปฎิบตั ิงานนั้นอยู่
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2.2.3 กรอบดัชนีชี้วดั คุณภาพมาตรฐานการบริการอาหารเพื่อการท่ องเที่ยว
กรอบดัชนีช้ ีวดั คุณภาพมาตรฐานการบริ การอาหารเพื่อการท่องเที่ยวที่ใช้เป็ นแนวทางใน
การตรวจประเมินมาตรฐาน ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 20 เกณฑ์ รวมทั้งมีแนวทางปฎิบตั ิและ
รายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้
องค์ ประกอบที่ 1 สถานที่ เกณฑ์ประกอบไปด้วย
1. สถานที่เตรี ยมปรุ งอาหาร มีแนวปฎิบตั ิและรายละเอียดของตัวชี้วดั ดังนี้
1.1 สะอาด เป็ นระเบียบ ถูกสุ ขลักษณะ
1.2 พื้นที่ทาด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง เรี ยบร้อย สภาพดีไม่มีรอยแตกร้าว
1.3 ผนังและเพดานควรทาสี อ่อน เพื่อให้ร้านสว่างและสามารถมองเห็นสิ่ งสกปรกได้ง่าย
1.4 มีแสงสว่างเพียงพอ
1.5 มีระบบการระบายอากาศที่ดี มีพดั ลมดูดอากาศหรื อปล่องระบายควัน
1.6 โต๊ะเตรี ยมปรุ งอาหารควรทาด้วยวัสดุผิวเรี ยบ ทาความสะอาดง่าย
1.7 ผนังบริ เวณเตาไฟต้องทาด้วยวัสดุทนความร้อน สะอาด
1.8 พื้นโต๊ะที่ใช้เตรี ยมปรุ งอาหาร ต้องสู งจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.
2. สถานที่รับประทานอาหาร มีแนวปฎิบตั ิและรายละเอียดของตัวชี้วดั ดังนี้
2.1 สะอาด เป็ นระเบียบ ถูกสุ ขลักษณะ
2.2 โต๊ะ เก้าอี้ แข็งแรง
2.3 มีความสะอาดเพียงพอ
2.4 มีการระบายอากาศที่ดี ในกรณี ห้องรับประทานอาหารที่มีเครื่ องปรับอากาศต้องมีพดั
ลมดูดอากาศ
2.5 ติดเครื่ องหมาย “ห้ามสู บบุหรี่ ” ไว้ในสถานที่ที่ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่
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3. ห้องสุ ขา มีแนวปฎิบตั ิและรายละเอียดของตัวชี้วดั ดังนี้
3.1 สุ ขามีความสะอาดและถูกสุ ขลักษณะ
3.2 สุ ขาแยกการใช้ ชาย-หญิง (ห้องน้ าพนักงาน-ลูกค้า)
3.3 มีส่วนบริ การให้แก่ผพู ้ ิการ
3.4 สุ ขาตั้งอยูใ่ นส่ วนที่เหมาะสมของสถานจาหน่ายอาหาร
3.5 มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี และมีสบู่ใช้ตลอดเวลา
องค์ ประกอบที่ 2 อาหาร เกณฑ์ประกอบด้วย
1. เนื้อสัตว์ มีแนวปฎิบตั ิและรายละเอียดตัวชี้วดั ดังนี้
1.1 สด สะอาด ถูกสุ ขอนามัย
1.2 ล้างให้สะอาดก่อนจัดเก็บโดยจาแนกประเภทต่างๆให้เป็ นสัดส่ วน
1.3 เนื้อสัตว์ดิบต้องเก็บในอุณหภูมิที่ไม่สูงกว่า 5 องศาเซลเซียส
2. ผัก ผลไม้ มีแนวปฎิบตั ิและรายละเอียดตัวชี้วดั ดังนี้
2.1 สด สะอาด ถูกสุ ขอนามัย
2.2 ล้างให้สะอาดก่อนจัดเก็บโดยจาแนกประเภทต่างๆให้เป็ นสัดส่ วน
2.3 จัดเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม
2.4 น้ าดื่ม/เครื่ องดื่ม โดยมีแนวปฎิบตั ิและรายละเอียดตัวชี้วดั ดังนี้
2.5 สะอาด ถูกสุ ขอนามัย
2.6 ต้องจัดเก็บในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิ ด
2.7 ภาชนะจัดเก็บน้ าดื่ม/เครื่ องดื่ม ต้องมีก๊อกหรื อทางเทริ นน้ า
2.8 ภาชนะที่ใช้ตกั ต้องมีดามยาว
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2.9 จัดตั้งวางอยูส่ ู งจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.
3.น้ าแข็ง มีแนวปฎิบตั ิและรายละเอียดของตัวชี้วดั ดังนี้
3.1 สะอาด ถูกสุ ขอนามัย มีเครื่ องหมายรับรองทางราชการโรงงานได้รับการรับรองเรื่ อ ง
หลักเกณฑ์วธิ ีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice – GMP)
3.2 เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิ ด
3.3 จัดตั้งวางอยูส่ ู งจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.
3.4 ภาชนะที่ใช้ตกั ต้องมีดา้ มยาว
3.5 ไม่นาอาหาร ผัก ผลไม้ หรื อสิ่ งอื่นใด มาแช่ปนกับน้ าแข็งเพื่อการบริ โภค
4. สารปรุ งแต่ง มีแนวปฎิบตั ิและรายละเอียดตัวชี้วดั ดังนี้
4.1 มีความปลอดภัย มีเครื่ องหมายรับรองของทางราชการ
4.2 เก็บในภาชนะที่ไม่สร้างพิษ มีภาชนะปกปิ ดสะอาด
องค์ ประกอบที่ 3 กระบวนการ เกณฑ์ประกอบด้วย
1. การเตรี ยม ปรุ ง อาหาร มีแนวปฎิบตั ิและรายละเอียดตัวชี้วดั ดังนี้
1.1 ไม่เตรี ยมปรุ งอาหาร บริ เวณหน้า หรื อในห้องน้ า/ส้วม
1.2 ปรุ งอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.
1.3 ทาให้อาหารสุ กโดยการใช้ความร้อนหรื ออุณหภูมิสูงที่พอเหมาะ

2. การจัดเก็บอาหารที่ปรุ งเสร็ จ มีแนวปฎิบตั ิและรายละเอียดชี้วดั ดังนี้
2.1 ไม่ต้ งั อาหารที่ปรุ งไว้แล้วที่อุณหภูมิห้องปกติในห้องนานกว่า 2 ชัว่ โมง (ในกรณี ที่ต้ งั
อาหารนานกว่า 2 ชั่วโมง ต้องมี ก ารควบคุ มอุ ณหภู มิที่เหมาะสมกับประเภทอาหาร เช่ น อาหาร
บริ โภคร้อน > 63 องศาเซลเซียส. อาหารบริ โภคเย็น < 5 องศาเซลเซียส.)
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2.2 ด้านหน้าของตูอ้ าหารปรุ งเสร็ จ ต้องเป็ นกระจก/พลาสติก/วัสดุอื่นใดที่เหมาะสม
องค์ ประกอบที่ 4 บุคลากร เกณฑ์ประกอบด้วย
1. ผูส้ ัมผัสอาหาร มีแนวปฎิบตั ิและรายละเอียดตัวชี้วดั ดังนี้
1.1 สุ ขนิสัยที่ดีในการแต่งกายของผูส้ ัมผัสอาหาร ( ผูป้ รุ ง ประกอบ และจาหน่ายอาหาร)
1.2 มีสุขภาพดีไม่เป็ นโรคติดต่อ ไม่เป็ นโรคผิวหนัง
1.3 ต้องมีหลักฐานการตรวจสุ ขภาพประจาปี ให้ตรวจสอบได้
1.4 มีสุขนิสัยที่ดี ในระหว่างการเตรี ยม ปรุ ง ประกอบ จาหน่าย และ เสิ ร์ฟอาหาร
1.5 ผ่านการอบรบด้านสุ ขาภิบาลอาหาร/มีวุฒิหรื อบัตรหรื อหลักฐานแสดงว่าได้รับการ
อบรมด้านสุ ขาภิบาลอาหาร
องค์ ประกอบที่ 5 ภาชนะ/อุปกรณ์ เกณฑ์ประกอบด้วย
1.วัสดุที่ใช้งาน มีแนวปฎิบตั ิและรายละเอียดตัวชี้วดั ดังนี้
1.1 ภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้งาน มีความสะอาด/ไม่ชารุ ด
1.2 ประเภทวัสดุของภาชนะ/อุปกรณ์ มีความเหมาะสมกับการใช้งาน
1.3 รู ปลักษณ์และขนาดเหมาะแก่การใช้งานสามารถทาความสะอาดได้ง่าย
2. การทาความสะอาด มีแนวปฎิบตั ิและรายละเอียดตัวชี้วดั ดังนี้
2.1 ใช้เครื่ องมือล้างภาชนะที่มีประสิ ทธิภาพหรื อล้างอุปกรณ์ดว้ ยวิธีการ 3 ขั้นตอน
- ขั้นตอนที่ 1 ล้างด้วยน้ ายาล้างภาชนะ
- ขั้นตอนที่ 2 ล้างด้วยน้ าสะอาด 2 ครั้ง หรื อล้างด้วยน้ าไหล
- ขั้นตอนที่ 3 ล้างด้วยน้ าสะอาดอีกครั้ง ในกรณี เกิดโรคระบาด ทางเดินอาหารควร
มีการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ าร้อน หรื อ ผงปูนคลอรี น 60%
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2.2 อุปกรณ์ลา้ งทาความสะอาดต้องอยูส่ ู งจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.
2.3 ใช้อ่างล้างภาชนะอุปกรณ์ที่มีท่อระบายน้ าที่ใช้การได้ดีและต่อเข้าสู่ บ่อดักไขมัน
3. การเก็บรักษา มีแนวปฎิบตั ิและรายละเอียดตัวชี้วดั ดังนี้
3.1 การเก็บรักษา ต้องอยูใ่ นสถานที่ที่ถูกสุ ขลักษณะ
3.2 เก็บในภาชนะที่สะอาดมีการปกปิ ดที่ดี วางสู งจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.
3.3 จัดเก็บในอุณหภูมิที่พอเหมาะกับชนิดของภาชนะ/อุปกรณ์
องค์ ประกอบที่ 6 ความปลอดภัย เกณฑ์ประกอบด้วย
1. สถานที่ มีแนวปฎิบตั ิและรายละเอียดตัวชี้วดั ดังนี้
1.1 ได้รับใบอนุ ญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุ ข รวมทั้งปฎิบตั ิ
ตามกฎระเบียบอื่นๆที่สืบเนื่องด้วย
1.2 มีความปลอดภัยในการใช้บริ การ ตั้งอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ดีไม่มีมลภาวะ
1.3 มีระบบป้ องกันสัตว์และแมลงต่างๆ
1.4 มีการควบคุมปั จจัยการเกิดภัยต่างๆ เช่น อัคคีภยั แก๊ส ไฟฟ้าลัดวงจร เป็ นต้น
1.5 มีการเตรี ยมความพร้อมต่อกรณี เหตุฉุกเฉิ น

องค์ ประกอบที่ 7 การให้ บริการนักท่องเทีย่ ว เกณฑ์ประกอบด้วย
1. ผูใ้ ห้บริ การ มีแนวปฎิบตั ิและรายละเอียดตัวชี้วดั ดังนี้
1.1 ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
1.2 มีรายการอาหาร พร้อมระบุราคาที่เป็ นธรรม
1.3 สื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษ หรื อภาษาต่างชาติกบั นักท่องเที่ยวต่างชาติได้
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1.4 ให้การบริ การลูกค้าอย่างรวดเร็ ว เรี ยบร้อย
1.5 สามารถให้บริ การข้อมูลทางการท่องเที่ยวในบริ เวณใกล้เคียงได้
1.6 พนักงานต้อนรับมีข้ นั ตอนในการปฎิบตั ิงานตั้งแต่เริ่ มต้อนรับจนกระทัง่ ส่ งลูกค้า
1.7 มีการบริ หารจัดการปัญหาด้านบริ กา
2. สถานที่ให้บริ การ มีแนวปฎิบตั ิและรายละเอียดตัวชี้วดั ดังนี้
2.1 มีความสะดวกในการเข้าไปใช้บริ การ
2.2 ไม่มีสิ่งที่ทาลายภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2.3 มีการแสดงรับรองมาตรฐานอาหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.4 การจัดระบบสิ่ งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ
องค์ ประกอบที่ 8 การตระหนัก รั กษาและรั บผิดชอบต่ อสิ่ งแวดล้ อม สั งคมและวัฒนธรรม เกณฑ์
ประกอบด้วย
1. นาหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้ในการดาเนิ นธุ รกิจ มีแนวทางปฎิบตั ิและรายละเอียด
ตัวชี้วดั ดังนี้
1.1 มีธรรมาภิบาลองค์กร (Organizational Governor) ได้แก่ การดาเนิ นธุ รกิจอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังตับ เช่น การชาระภาษี การไม่ละเมิดต่อสิ ทธิ ทางทรัพย์สินและปั ญญา
เป็ นต้น
1.2 สิ ทธิ มนุษยชนและการปฎิบตั ิต่อแรงงาน (Human Rights & Fair Labor Practice)
ได้แก่ การจัดสรรผลตอบแทนอย่างเป็ นธรรม เรื่ องของความเท่าเทียมกันในการทางวน ระบบ
ค่าชดเชย ตอบแทนต่างๆ เป็ นต้น
1.3 ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค (ในการรับรู ้ข่าวสารรวมทั้งคาพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้อง
และเพียงพอ) คนพิการ/ผูส้ ู งอายุ/เด็ก/สตรี
1.4 มีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคม ชุมชนใกล้เคียง
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1.5 ไม่มีสิ่งทาลายภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2. จัดการด้านสิ่ งแวดล้อม มีแนวปฎิบตั ิและรายละเอียดตัวชี้วดั ดังนี้
2.1 สร้างความตระหนักเรื่ องการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม
2.2 มีระบบกาจัดขยะที่ดีมีประสิ ทธิ ภาพ
2.3 มีระบบบาบัดน้ าทิ้งที่มีประสิ ทธิ ภาพ
2.4 มีการส่ งเสริ มให้ใช้วสั ดุที่ช่วยรักษาสิ่ งแวดล้อม
2.5 ส่ งเสริ มการประหยัดพลังงานและน้ า
3. การส่ งเสริ มความสัมพันธ์และความร่ วมมือกับชุมชน มีแนวปฎิบตั ิและรายละเอียด ตัวชี้วดั ดังนี้
3.1 มีการร่ วมกิจกรรมของชุ มชนในการรักษาสิ่ งดีงาม วัฒนธรรม ประเพณี อย่าง
สม่าเสมอ
3.2 เป็ นสมาชิกสมาคม ชมรมต่างๆและมองหาช่องทางความร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
อย่างต่อเนื่ อง
3.3 สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่น
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน

3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั สถานประกอบการ
ชื่อ : โรงแรมโหมด สาทร กรุ งเทพฯ (Mode Sathorn Hotel Bangkok)
ที่อยู่ : 144 ถนน สาทรเหนือ แขวง สี ลม เขต บางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02-623-4555
โทรสาร : 02-623-4666
อีเมลล์ : info@modesathorn.com
เว็บไซต์ : http://www.modesathorn.com/

รู ปที่ 3.1 แผนที่โรงแรม
ที่มา : http://www.sawadee.co.th/hotel/620641/Mode-Sathorn-Hotel
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การเดินทาง : โรงแรมโหมดสาทรตั้งอยูใ่ จกลางเมืองของถนนสาทรเหนื อ ใกล้สวนลุมพิ
นี และรอยัลบางกอกคลับ อยูห่ ่ างจากสถานี รถไฟฟ้ าสุ รศักดิ์เพียงแค่ 2 นาที สามารถเดิมทางไปยัง
สถานที่ต่างๆในเมืองได้อย่างง่ายดายและใกล้กบั สถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญที่สุดของกรุ งเทพฯ เช่ น
พระบรมมหาราชวัง, วังวิมานเมฆ, JimThompson House, Silomcomplex, SiamParagon, Central
World เป็ นต้น

3.2 ลักษณะการประกอบการหรื อผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
โรงแรมโหมดสาทร กรุ งเทพฯ (Mode Sathorn Hotel Bangkok) เป็ นโรงแรมระดับ4ดาว
รู ปแบบใหม่ทนั สมัย สร้ างขึ้นโดยยึดหลักความทันสมัย ความเท่ห์ และแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร
โดยสร้างในคอนเซปต์ “Fashionable Hotel” ใจกลางเพียงหนึ่งเดียวในกรุ ง เทพมหานคร ที่จะเป็ น
แหล่งพบปะสังสรรค์สาหรับคนรุ่ นใหม่หรื อนักธุ รกิจที่มีไลฟ์ สไตล์ทนั สมัยบนใจกลางถนนสาทร
เหนือย่านธุ รกิจ บนถนนเส้นธุ รกิจที่สาคัญแห่งหนึ่งในประเทศ
3.2.1 ประเภทของห้องพัก
โรงแรมโหมดสาทร กรุ งเทพฯ ประกอบไปด้วยห้องพักจานวน 201 ห้อง ตั้งอยูต่ ้ งั แต่ช้ นั ที่
14-36 มี 6 Room Type แตกต่างกันออกไปตามสไตล์ของห้องพักในแต่ละแบบ เพื่อทางเลือกและ
ความต้องการอันหลากหลายของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การ ดังนี้
3.2.1.1 Business Studio Room
ห้อง Business Studio ของโรงแรมโหมดสาทรได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสาหรับลูก
ค้าธุ รกิ จที่มีความต้องการความทันสมัยกะทัดรัด มีจานวนห้องทั้งหมด 23 ห้อง ขนาดของห้อง 21
ตารางเมตร ประกอบไปด้วยเตียงควีนไซส์ 1 เตียง ใน ห้องพักที่ได้รับการออกแบบอย่างปราณี ต
และเฟอร์ นิเจอร์ ที่ทนั สมัย ตอบสนองความต้องการที่น่าพึงและเป็ นประสบการณ์ที่ดีที่สุดสาหรับ
นักธุ รกิจ
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รู ปที่ 3.2 Business Studio Room
ที่มา : https://www.modesathorn.com/rooms/
3.2.1.2 Duluxe Room
ห้อง Duluxe room ของโรงแรมโหมดสาทรเป็ นห้องอเนกประสงค์สามารถรับรองลูกค้าได้
สู งสุ ด 3 ท่าน มีจานวนทั้งหมด 131 ห้อง ภายในห้องสามารถมองเห็นวิวกรุ งเทพได้ชดั เจนมีขนาด
30-40 ตารางเมตร สามารถเลือกได้วา่ ต้องการเตียงคิงไซส์ เตียงแฝดหรื อเตียงควีนไซส์ 2 เตียง และ
ยังสามารถเลื อกสไตล์ของห้องพักได้อีกด้วยไม่วา่ จะเป็ น Metropolitan Chic หรื อ Urban Stylish
เพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับการเข้าพักอย่างเป็ นส่ วนตัว

รู ปที่ 3.3 Duluxe Room
ที่มา : https://www.modesathorn.com/rooms/
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3.2.1.3 Executive Room
ห้อง Executive room ของโรงแรมโหมดสาทรเป็ นห้องที่สามารถพักได้สูงสุ ด 2 ท่านมี
ทั้งหมด 43 ห้องความจุอยูท่ ี่ 49.5 ตารางเมตร เตียงภายในห้องแบบคิงไซส์ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
คือ City View และ River View โดยมีการออกแบบห้องที่ทนั สมัยจัดสรรภายในห้องอย่างลงตัว
มองจากปลายเตียงสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ใจกลางเมืองกรุ งเทพได้

รู ปที่ 3.4 Executive Room
ที่มา : https://www.modesathorn.com/rooms/
3.2.1.4 One Bed Room Suite
ห้อง One Bed Room Suite ของโรงแรมโหมดสาทรเป็ นห้องพักสาหรับ 2 ท่าน จานวน 1
ห้องเท่านั้นที่มีการออกแบบจากไลฟ์ สไตล์การใช้ชีวติ ของผูค้ นในเมืองที่ทนั สมัยมี พื้นที่นงั่ เล่นและ
รับประทานอาหารที่เป็ นอิสระและสะดวกสบายซึ่ งเป็ นสถานที่พกั ผ่อนและเพลิดเพลินกับความสุ ข
ของกรุ งเทพฯ
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รู ปที่ 3.5 One Bed Room Suite
ที่มา: https://www.modesathorn.com/rooms/
3.2.1.5 Two Bed Room Suite
ห้อง Two Bed Room Suite ของโรงแรมโหมดสาทรเป็ นห้องพักที่ใหญ่ที่สุดของโรงแรม
มีท้ งั หมด 3 ห้องตั้งอยูบ่ นชั้น 35-36 สามารถรองรับแขกได้สูงสุ ด 4 ท่าน ภายในห้องเป็ นเตียงแบบ
คิงไซส์เสริ มด้วยเตียงแบบควีนไซส์ มี 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ าและ 1 ห้องนัง่ เล่น เหมาะสาหรับกลุ่ม
ลู กค้าที่เป็ นครอบครัวหรื อกลุ่มเพื่อนที่ ตอ้ งการเพลิ ดเพลิ นกับบรรยากาศภายในห้องและวิวเมือง
หลวงของกรุ งเทพมหานคร

รู ปที่ 3.6 Two Bed Room Suite
ที่มา : https://www.modesathorn.com/rooms/
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3.2.1.6 Presidential Suite Room
ห้อง Presidential Suite Room ของโรงแรมโหมดสาทรตั้งอยู่บนชั้นที่ 36 นัน่ คือห้อง
3605 มีพ้ืนที่ใช้สอยสู งถึ ง 185 ตารางเมตร ภายในห้องกว้างขวางมีห้องนัง่ เล่นและห้องทางานสา
หรับลู กค้าที่เป็ นนักธุ รกิจ เพียบพร้อมด้วยสิ่ งอานวยความสะดวก เช่น อุปกรณ์ออกกาลังกายส่ วน
ตัว แท่นชาร์ ตไอพอด เตียงเด็กอ่อน เป็ นต้น รวมไปถึ งสามารถกับทิวทัศน์อนั สวยงามและบรรยา
กาศสุ ดหรู หราของกรุ งเทพมหานครได้รอบทิศทาง

รู ปที่ 3.7 Presidential Suite Room
ที่มา : https://www.modesathorn.com/rooms/
3.2.2 ห้องอาหารภายในโรงแรม
ภายในโรงแรมโหมดสาทร มีหอ้ งอาหารสาหรับอาหารแต่ละมื้อซึ่ งห้องอาหารแต่ละประ
เภทจะมีรูปแบบและรายการอาหารแตกต่างกันออกไป แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ The Sathorn
Restaurant, Secret M Restaurant และ The Rooftop@38bar
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3.2.2.1 The Sathorn and MyClub Restaurant
The Sathorn เป็ นภัตตาคารบุฟเฟ่ ห์สาหรับ Breakfast ตั้งอยูบ่ นชั้น 10 ของโรงแรม เปิ ด
ให้บริ การตั้งแต่ 06.00-11.00 น. สามารถรองรับลู กค้าได้ 90 ที่นงั่ รวมไปถึ งห้องอาหารอเนกประ
สงค์ MyClub ที่สามารถรองรับลูกค้าได้อีก 24 ที่นงั่ รวมกันทั้งหมดเป็ น 114 ที่นงั่ เป็ นห้องอาหาร
แบบ International Restaurant มีอาหารหลายประเภท ยุโรป จีน ไทย ภายในห้องอาหารตกแต่งด้วย
สไตล์ผสมผสานระหว่างโมเดิร์นและไทยโบราณในคอนเซปต์ตามชื่ อ “The Sathorn” บ่งบอกความ
เป็ นมาของถนนสาทรว่ามีความเป็ นมาอย่างไร

รู ปที่ 3.8 The Sathorn Restaurant
ที่มา : https://www.modesathorn.com/photos/
3.2.2.2 Secret M Restaurant
ห้องอาหาร Secret M Restaurant เป็ นห้องอาหารสาหรับ Lunch ตั้งอยูบ่ นชั้น 37 ของ
โรงแรม สามารถรองรับลูกค้าได้ 16 ที่นงั่ เปิ ดให้บริ การตั้งแต่ 11.00-20.00 น. เป็ นห้องอาหารแบบ
ตามสั่ง (A la carte) มีอาหารทั้งไทยและยุโรปไว้คอยให้บริ การลูกค้า รวมไปถึงเปิ ดให้บริ การแบบ
Executive Benefits สาหรับรอบ Afternoon Tea โดยเป็ นแบบบุฟเฟ่ ห์ต้ งั แต่ 14.00-17.00 น. และPre
Cocktails แบบบุฟเฟ่ ห์ต้ งั แต่ 17.00-20.00 น. เช่ นกัน ภายในห้องอาหารตกแต่งด้วยสไตล์แฟชัน่
สาหรับกลุ่มสุ ภาพสตรี แบบลึกลับภายใต้คอนเซปต์ “Secret of Mode”
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รู ปที่ 3.9 Secret M Restaurant
ที่มา : https://www.id-reisewelt.de/thailand/bangkok/hotels/mode
3.2.2.3 The Rooftop@38Bar
The Rooftop Bar เป็ นห้องอาหารกึ่งบาร์ ตั้งอยู่บนชั้น 38 สู งสุ ดของโรงแรม สามารถ
รองรับลูกค้า 60 ที่นงั่ เปิ ดให้บริ การตั้งแต่ 17.00-01.00 น. เป็ นห้องอาหารแบบตามสั่ง (A la carte)
ตกแต่งด้วยคอนเซปต์ “Fashionable” เน้นความแฟชัน่ ที่โดดเด่นและทันสมัยโดยแบ่งเป็ น 2 ฝั่ง ระ
หว่าง City View River View และยังมีโซนด้าน Counter Bar สาหรับลูกค้ามานัง่ ดื่มค็อกเทลหรื อ
ไวน์ พร้อมดื่มด่าบรรยากาศยามค่าคืนสุ ดหรู ใจกลางเมืองกรุ งเทพมหานคร

รู ปที่ 3.10 The Rooftop@38Bar
ที่มา : https://www.modesathorn.com/photos/
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3.2.2.4 Pool Bar
Pool Bar เป็ นสระว่ายน้ าและบาร์ ตั้งอยูบ่ นชั้น 11 ของโรงแรม สามารถรับความจุของลูก
ค้าได้ 20 ที่นั่ง ตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น. เปิ ดให้บริ การเป็ นเคาน์เตอร์ บาร์ สาหรับไว้จิบค็อกเทล
และทานอาหารเล่นริ มสระน้ า และยังมีโซน Exterior Pool ไว้คอยบริ การลูกค้าสาหรับลูกค้าที่ตอ้ ง
การนอนอาบแดด, อ่านหนังสื อ หรื อทานอาหารและเครื่ องดื่มในบรรยากาศสบาย ๆ สามารถมอง
เห็นวิวทิวทัศน์ได้ดว้ ย

รู ปที่ 3.11 Pool Bar Outdoor
ที่มา : https://www.modesathorn.com/photos/
3.2.3 สิ่ งอานวยความสะดวกและความบันเทิง
3.2.3.1 Borisud Pure Spa and Borisud Massage Spa
Borisud Pure Spa and Borisud Massage Spa เป็ นสปาของโรงแรมตั้งอยูบ่ นชั้น 5 และ 11
เปิ ดให้บริ การตั้งแต่เวลา 10.00-23.00 น. โดยคอนเซปต์น้ นั เน้นการตกแต่งด้วยโทนสี ขาวเพื่อให้ผู ้
มาใช้บริ การนั้นได้รู้สึกถึง รู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัสที่บริ สุทธิ์ และผ่อนคลาย มีการตกแต่งด้วยบ่อน้ า
และน้ าตกเพื่อให้ได้รู้สึกถึงเสี ยงน้ าไหลผ่านตามธรรมชาติเพื่อการผ่อนคลายที่เพิ่มมากยิง่ ขึ้น
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รู ปที่ 3.12 Borisud Pure Spa
ที่มา : https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g293916-d12385224-ReviewsBorisud_Pure_Spa-Bangkok.html
3.2.3.2 Fitness
ตั้งอยูบ่ นชั้น 11 ของโรงแรมใกล้กบั Pool Bar เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชม. สาหรับลูกค้า
Im House ที่เข้ามาพักภายในโรงแรม

รู ปที่ 3.13 Fitness
ที่มา : https://www.modesathorn.com/photos/
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3.2.3.3 ห้องจัดเลี้ยง The Social
ห้องจัดเลี้ยง The Social ตั้งอยูบ่ นชั้น 10 ของโรงแรมเป็ นห้องจัดเลี้ยงอเนกประสงค์ ภาย
ในตกแต่งให้แบบมีสไตล์แฟชัน่ แสงสี แห่งโลกมายา ภายในมีเคาน์เตอร์ บาร์ ไว้สาหรับดื่มค็อกเทล
พบปะ สังสรรค์กนั สาหรับการจัดงาน Funtion ต่างๆ เช่น งานเลี้ยงประจาปี งานแต่งงาน งานปาร์ ต้ ี
เป็ นต้น

รู ปที่ 3.14 The Social
ที่มา : https://www.modesathorn.com/photos/
3.2.3.4 ห้องประชุม The Podium
ห้องประชุมตั้งอยูบ่ นชั้น 7 ของโรงแรมเปิ ดให้บริ การสาหรับลูกค้าที่ตอ้ งการจัดประชุม
การอมรม หรื องานสัมมนาบริ ษทั ต่าง ๆ

รู ปที่ 3.15 The Podium
ที่มา : https://www.modesathorn.com/photos
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร
ตารางที่ 3.1 รู ปแบบการจัดองค์กรและการบริ หารงานขององค์กร
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย

รู ปที่ 3.16 ผูจ้ ดั ทาโครงงาน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทาโครงงาน
ชื่อ : นางสาวชิดชนก วงศ์อคั รคุณ
ตาแหน่งงาน : Trainee F&B Service
แผนกที่ปฏิบตั ิงาน : อาหารและเครื่ องดื่ม (Food and Beverage)
สถานที่ปฏิบตั ิงาน : The Sathorn Restaurant , Secret M Restaurant
งานที่ได้รับมอบหมาย
-

Hostess คอยกล่าวคาทักทาย พาลูกค้าไปนัง่ ที่โต๊ะ รับออเดอร์ และกล่าวขอบคุณลูกค้า

-

Waitress เสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่มให้กบั ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การ

-

Support Outlet อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

-

Back of House คอยเช็ดแก้ว เครื่ องมือ ต่างๆนาไป Set ตาม Station เช็ดโต๊ะเก้าอี้ รวมไป
ถึงทาความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ภายในห้องอาหาร เช่น Plate Map, กระปุกเกลือ-พริ กไทย

-

กรอกข้อมูลเบิกของและนาใบเบิกไปเบิกที่หอ้ ง Store

-

ปฏิบตั ิงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
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3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา

รู ปที่ 3.17 พนักงานที่ปรึ กษา
ที่มา : ผูจ้ ดั ทาโครงงาน
ชื่อ : นายศิวพงศ์ กลิ่นนิล (คุณเอิร์ท)
ตาแหน่งงาน : Waiter Banquet
แผนกปฎิบตั ิงาน : อาหารและเครื่ องดื่ม (Food and Beverage)
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3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ตั้งแต่วนั ที่ 7 มกราคม 2562 – 30 เมษายน 2562
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ตารางที่ 3.2 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

มกราคม กุมภาพันธ์
2562
2562

มีนาคม
2562

เมษายน
2562

พฤษภาคม
2562

1. เ รี ย น รู ้ ห น้ า ที่ แ ล ะ ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
2. วิเ คราะห์ ปั ญหาภายในห้อ งอาหาร
และความต้องการของลูกค้า
3. ออกแบบระบบพัฒนาคุ ณ ภาพการ
ทางานภายในห้องอาหาร
4. การทดลองใช้แผนการพัฒนาการ
จัดการภัตตาคาร
5.การสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานโครงการ
6. การจัดทาเอกสารโครงงาน
3.7.1 ศึกษาและเรี ยนรู ้เกี่ ยวกับภาระและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานว่างาน
เป็ นลักษณะแบบไหน รายละเอียดเป็ นอย่างไร รวมไปถึงฝึ กฝนจนเกิดความชานาญ
3.7.2 สังเกตและวิเคราะห์เกี่ ยวกับปั ญหาที่เกิ ดขึ้นจริ งภายในภัตตาคารว่ามี ปัญหาอะไร
บ้างและสามารถแก้ไขได้อย่างไรเพื่อให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
3.7.3 ออกแบบการทางานในภัตตาคารจากปั ญหาที่เกิดขึ้น โดยปรึ กษาพนักงานที่ปรึ กษา
โครงการกับพนักงานที่เกี่ยวข้องว่าสามารถออกแบบได้เป็ นอย่างไรเหมาะสมหรื อไม่ รวมไปถึงวาง
กาลังคนให้เหมาะสมกับตาแหน่งงานเพื่อให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
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3.7.4 ทดลองใช้ระบบพัฒนาการทางานภายในภัตตาคารโดยให้พนักงานทดลองทางาน
ตามแผนที่วางไว้จริ ง เพื่อนามาสรุ ปผลการทางานต่อไป
3.7.5 สรุ ปผลการปฏิ บตั ิงานโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวัดผลการปฏิบตั ิ
งานว่าออกมาเป็ นอย่างไร โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนความสาคัญและคะแนน 5 ลาดับ ดังนี้
ตารางที่ 3.3 ตารางแสดงระดับการให้คะแนนความสาคัญของตัวเลือกจากกลุ่มตัวอย่าง
ระดับการให้ คะแนน

ค่ าคะแนนของตัวเลือก

มากที่สุด

กาหนดให้เท่ากับ 5

มาก

กาหนดให้เท่ากับ 4

ปานกลาง

กาหนดให้เท่ากับ 3

น้อย

กาหนดให้เท่ากับ 2

น้อยที่สุด

กาหนดให้เท่ากับ 1

หลังจากนั้นคานวณคะแนนเฉลี่ยและเปรี ยบเทียบเกณฑ์การแปลความหมายจากค่าเฉลี่ ย
ของคะแนนดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3.4 ตารางแสดงการแปลความหมายระดับการให้คะแนนของกลุ่มตัวอย่าง
ค่ าคะแนนเฉลีย่

ความหมาย

4.21 - 5.00

ระดับมากที่สุด

3.41 - 4.50

ระดับมาก

2.61 – 3.40

ระดับปานกลาง

1.81 – 2.60

ระดับน้อย

1.00 – 1.80

ระดับน้อยที่สุด

3.7.6 จัดทาเอกสารรู ปเล่มโครงงานเพื่อนาไปเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาต่อไป
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3.8 อุปกรณ์ เครื่ องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
- กล้องถ่ายรู ปจากโทรศัพท์มือถือ
- เครื่ องคอมพิวเตอร์
- เครื่ อง Printer
- อุปกรณ์เครื่ องเขียน
- แบบสอบถาม
- กระดาษ A4

ซอฟต์แวร์ (Software)
- โปรแกรม Microsoft Word 2010
- โปรแกรม Microsoft Excel 2010
- โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2010
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บทที่ 4
ผลของการปฏิบัติงาน
4.1 การศึกษาระบบแผนผังภายในภัตตาคาร
เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับระบบแผนผังการทางานภายในภัตตาคาร The Sathorn ว่าเป็ นอย่างไร
สามารถรองรับลูกค้าได้เท่าไหร่ รวมไปถึงยังบอกตาแหน่งของ Station หรื อสถานที่การวางอุปกรณ์
แก้ว เครื่ องมือภายในห้องอาหารอยูต่ รงจุดไหน ทาให้พนักงานเกิ ดความรู ้ความเข้าใจตาแหน่งงาน
ของตนเองและสามารถดูแลบริ การลูกค้าภายในทุกจุดได้อย่างทัว่ ถึง

B
O
H

Station B

Station A

รู ปที่ 4.1 Floor Plan of The Sathorn Restaurant
ที่มา : Assistant Food and Beverage Manager, ผูจ้ ดั ทาโครงงาน
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4.1.2 ความจุและข้อมูลของแผนผังภายในภัตตาคาร The Sathorn and MyClub Restaurant
4.1.2.1 โต๊ะสาหรับลูกค้า 2 ท่าน มีท้ งั หมด 30 โต๊ะ ประกอบไปด้วยโต๊ะบนภัตตาคาร The
Sathorn จานวน 24 โต๊ะ และโต๊ะบน MyClub จานวน 6 โต๊ะ โดยโต๊ะที่มีเลขที่ 1-7, 9-25 และ 33-38
4.1.2.2 โต๊ะสาหรับลูกค้า 4 ท่าน มีท้ งั หมด 7 โต๊ะ ประกอบไปด้วยโต๊ะบนภัตตาคาร The
Sathorn จานวน 4 โต๊ะ และโต๊ะบน MyClub จานวน 3 โต๊ะ โดยโต๊ะที่มีเลขที่ 26, 28, 29, 30, 39, 40
และ 41
4.1.2.3 โต๊ะสาหรับลูกค้า 5 ท่าน มีท้ งั หมด 1 โต๊ะ ตั้งอยูบ่ นภัตตาคาร The Sathorn โดยโต๊ะ
ที่มีเลขที่ 8 เพียงโต๊ะเดียวเท่านั้น
4.1.2.4 โต๊ะสาหรับลูกค้า 6 ท่าน มีท้ งั หมด 2 โต๊ะ ตั้งอยูบ่ นภัตตาคาร The Sathorn โดยโต๊ะ
ที่มีเลขที่ 31 และ 32
4.1.2.5 โต๊ะสาหรับลูกค้า 8 ท่าน มีท้ งั หมด 1 โต๊ะ ตั้งอยูบ่ นภัตตาคาร The Sathorn โดยโต๊ะ
ที่มีเลขที่ 27 เพียงโต๊ะเดียวเท่านั้น
4.1.2.6 ความจุท้ งั หมดของภัตตาคารThe Sathorn จานวน 90 ที่นงั่ และ MyClub จานวน 24
ที่นงั่ รวมกันเป็ นทั้งหมดสามารถรองรับลูกค้าได้ท้ งั หมด 114 ที่นงั่
4.1.2.7 POS หรื อ Point of Service เป็ นจุดการทางานและการบริ การของ Hostess ที่คอยยืน
ต้อนรับลูกค้า, พาลูกค้าไปนัง่ ที่โต๊ะ รวมไปถึงเป็ นจุด Post Bill โทรศัพท์ และให้ความช่วยเหลือทุก
ด้านของลูกค้า
4.1.2.8 Station A , Station B เป็ นจุดสาหรับวางอุปกรณ์เครื่ องมือและแก้วกาแฟสาหรับนา
ไป Set บนโต๊ะ เหยือกกาแฟ ชา และนมสาหรับเติมให้กบั ลูกค้า รวมไปถึงเป็ นโซนสาหรับพักจาน
ที่ใช้แล้วไว้รอยกเก็บไปหลังบ้านส่ งให้สจ๊วตล้างต่อไป
4.1.2.9 Restroom เป็ นห้องน้ าชายและห้องน้ าหญิงสาหรับลูกค้าที่มาทานอาหาร Breakfast
4.1.2.10 BOH หรื อ Back of House เป็ นจุดของพนักงานไว้คอยทาความสะอาดเช็ดอุปกรณ์
และแก้วที่สจ๊วตล้างเสร็ จแล้วนาไป Set ตาม Station ที่กาหนดไว้ต่อไป
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4.1.2.11 L3, L4 เป็ นลิฟท์สาหรับลูกค้าเชื่อมกับ Outlet ต่างๆ และห้องพักของทุกชั้น
4.1.2.12 L5 เป็ นลิฟท์แก้วสาหรับลูกค้า สามารถไปได้แค่ช้ นั ที่ 1,10 และชั้น 14-37
4.1.2.13 สัญลักษณ์

นี้ คือ สัญลักษณ์ Fire Exit เป็ นประตูทางหนีไฟ มีท้ งั หมด 2 ประตู

สาหรับพนักงานและลูกค้าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิ นในการหนีไฟและเป็ นทางลงไปยังชั้นจอดรถ
4.2 การออกแบบการพัฒนาระบบการทางานภายในภัตตาคาร
จากการเรี ยนรู ้ทาความเข้าใจภาระหน้าที่ของตนเองรวมถึงศึกษาปั ญหาที่ เกิดขึ้นจากการ
ทางาน พบว่าพนักงานทางานไม่สอดคล้องกับระบบการทางาน ระบุพ้ืนที่ในการทางานไม่ชดั เจน
ทาให้ขอบเขตการทางานของพนักงานแต่ละบุคคลมีเพิ่มมากขึ้น ส่ งผลให้ไม่สามารถดู แลและบริ
การลู กค้าได้ทวั่ ถึ ง ดังนั้นผูจ้ ดั ทาโครงงานจึงได้คิดค้นแผนการพัฒนาการทางานโดยอ้างอิง ดัชนี ช้ ี
วัดมาตรฐานบริ การอาหารเพื่อการท่องเที่ยว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.2.1 Floor Plan Learning

รู ปที่ 4.2 Floor Plan Learning
ที่มา : Assistant Food and Beverage Manager, ผูจ้ ดั ทาโครงงาน
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เป็ นการวางแผนจุดการทางานของพนักงาน The Sathorn หลังจากการศึกษาแผนผังภัต
ตาคารอย่างจริ งจังว่าเป็ นอย่างไร สามารถรองรับลูกค้าได้เท่าไหร่ โดยอธิ บายตาแหน่งงานและหน้า
ที่ในแต่ละจุด เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบตั ิงานได้ดียิ่งขึ้น แทนค่าด้วยสัญลักษณ์และสี
ดังนี้
- สัญลักษณ์

นี้ แทนตาแหน่งของ Hostess

- สัญลักษณ์

นี้ แทนตาแหน่งของ Support Guest

- สัญลักษณ์

นี้ แทนตาแหน่งของ Clear and Set

- สัญลักษณ์

นี้ แทนตาแหน่งของ Clean and Clear

- สัญลักษณ์

นี้ แทนตาแหน่งของ Coffee Runner

- สัญลักษณ์

นี้ แทนตาแหน่งของ Back of House

4.2.2 Plan for person
เป็ นการจัดการตาแหน่งหน้าที่ของพนักงานแต่ละบุคคลให้เหมาะสมกับงานนั้นๆ โดย
อาศัยบุคลิกภาพ ความรู ้ความสามารถเป็ นหลัก
ตารางที่ 4.1 Man Power of The Sathorn Restaurant
Position

Cover

Hostess

1

Support Guest

1

Clear and Set

3

Clear and Clean

1

Coffee Runner

1

Back of House

1

Total

8
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4.2.2.1 Hostess (พนักงานต้อนรับ) เป็ นตาแหน่งแรกที่พบเจอกับแขกที่เข้ามาใช้บริ การ
หน้าที่หลักของ Hostess จะต้องถามเบอร์ ห้องของลูกค้าเพื่อเช็คว่าห้องลูกค้านั้น Include Breakfast
มาหรื อไม่ จากนั้นพาลูกค้าไปนัง่ ที่โต๊ะรับออเดอร์ เครื่ องดื่ม รับโทรศัพท์จากลูกค้า คาดคะเนสถาน
การณ์วา่ ลูกค้าจะลงมาทานอาหารเมื่อไหร่ เพื่อที่จะสรรหาโต๊ะให้ลูกค้านัง่ ได้ จัดทาบิลในแต่ละวัน
รวมไปถึงเมื่อเกิดปั ญหาขึ้นกับลูกค้า Hostess จะต้องเข้าไปพูดคุยและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น พนักงานที่
จะมารับตาแหน่งนี้ ได้จะต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้เป็ นอย่างดี มีความมัน่ ใจ สามารถแก้
ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ รวมไปถึงจัดบุคลากรแต่ละหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
ดังนั้น พนักงานที่ควรดารงตาแหน่งหน้าที่น้ ี คือ คุณเกศษณี ปิ่ นเมือง
4.2.2.2 Support Guest (พนักงานคอยช่ วยเหลือลูกค้า) เป็ นตาแหน่งที่เกี่ยวกับการช่วย
เหลือลูกค้าในห้องอาหาร จะต้องมี ความรู ้ เกี่ ยวกับไลน์อาหารในแต่ละวันมีเมนู อะไร เป็ นอาหาร
ชนิ ดไหนและอยูต่ รงไหน พนักงานตาแหน่ งหน้าที่น้ ี จึงจะต้องมีทกั ษะในการสื่ อสารภาษาอังกฤษ
และการทางานภายในห้องอาหารพอสมควร
ดังนั้น พนักงานที่ควรดารงตาแหน่งหน้าที่น้ ี คือ คุณกชกร ปลายด้วง
4.2.2.3 Waitress Of Clear and Set (พนักงานเคลียร์ และเซ็ตอุปกรณ์บนโต๊ะ) ตาแหน่ง
ของพนักงานเสิ ร์ฟ จะมีหน้าที่ในการเสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่ม รวมไปถึงการเคลียร์ จานอุปกรณ์
แก้วบนโต๊ะเมื่อลูกค้าทานเสร็ จ ทาความสะอาด และเซ็ตอุปกรณ์บนโต๊ะใหม่สาหรับลูกค้าท่านอื่น
พนักงานตาแหน่งหน้าที่น้ ี จึงจาเป็ นต้องเป็ นผูห้ ญิงที่มีความรู ้ความสามารถในการเสิ ร์ฟอาหารและ
ภาษาอังกฤษบ้างในการที่จะพูดคุ ยโต้ตอบกับลูกค้า มีความรวดเร็ วในการทางาน การเก็บจาน เซ็ต
อุปกรณ์ เนื่องจากจานวนโต๊ะที่เยอะและจานที่มาก จึงจาเป็ นต้องใช้พนักงานประมาณ 1-3 คน เพื่อ
ให้สามารถเคลียร์ โต๊ะได้รวดเร็ วและทัว่ ถึงสาหรับลูกค้าท่านต่อไป
ดังนั้น พนักงานที่ควรดารงตาแหน่งหน้าที่น้ ี คือ คุณสุ ดารัตน์ บุตดีภกั ดิ์, คุณปณิ ฐา ศรี
เมือง, คุณชิดชนก วงศ์อคั รคุณ (Trainee)
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4.2.2.4 Waiter of Clear and Clean (พนักงานเคลียร์ Station) เป็ นตาแหน่งพนักงานเสิ ร์ฟ
จะมีหน้าที่ในการเคลียร์ ของประจา Station ต่างๆ ที่ใช้แล้วนาไปไว้หลังบ้านเพื่อให้สจ๊วตล้างต่อ
รวมไปถึงทาความสะอาดถาดเสิ ร์ฟ ถาดใส่ จานใช้แล้ว และจุด Station ให้สะอาดอยูเ่ สมอพนักงาน
ตาแหน่ งหน้าที่น้ ี จึงต้องเป็ นผูช้ ายรู ปร่ างใหญ่และมีร่างกายแข็งแรง มีความอดทน สามารถยกของ
หนักหรื อยกถาดที่มีจานชามได้
ดังนั้น พนักงานที่ควรดารงตาแหน่งหน้าที่น้ ี คือ คุณปิ ยพรรณ เก้าสาราญ
4.2.2.5 Coffee Runner (พนักงานเติมกาแฟ) เป็ นตาแหน่งของพนักงานเสิ ร์ฟมีหน้าที่คอย
ริ นชา กาแฟ หรื อนมเป็ นอย่างแรกเมื่อ Hostess ส่ งลูกค้ามาที่โต๊ะ คอยถามแขกว่ารับชาหรื อกาแฟ
เพิ่มหรื อไม่หลังจากที่ลูกค้าทานใกล้หมดแก้ว รวมไปถึงนาเหยือกชาและกาแฟไปเติมเมื่อหมดพนัก
งานตาแหน่งหน้าที่น้ ีจึงต้องมีความรู ้ในด้านภาษาอังกฤษปานกลางเนื่ องจากต้องสื่ อสารกับลูกค้าว่า
รับอะไร รวมไปถึงต้องมีความอดทน ว่องไว เพราะต้องเดินเติมชาและกาแฟให้ลูกค้าทั้งห้องอาหาร
ดังนั้น พนักงานที่ควรดารงตาแหน่งหน้าที่น้ ี คือ คุณพงศ์กร ศรี เกตุ
4.2.2.6 Back of House (พนักงานหลังบ้าน) เป็ นหน้าที่ของพนักงานมีหน้าที่คอยเช็ดทา
ความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ หรื อแก้วหลังจากที่สจ๊วตล้างเสร็ จ แล้วนาไป Set ตาม Station ที่กาหนด
ไว้ รวมไปถึงมีหน้าที่ตม้ ชาและกาแฟเตรี ยมไว้ให้ Coffee Runner เติมใส่ เหยือก พนักงานตาแหน่ง
นี้ จึงต้องมีความเชี่ ยวชาญในการเช็ดทาความสะอาดอุปกรณ์และแก้วให้สะอาด มีความอดทน รวม
ไปถึ งมีความรวดเร็ วว่องไว เนื่ องจากมีงานหลายอย่างที่ตอ้ งทาและมีไหวพริ บในการลาดับการทา
งานก่อนหลัง
ดังนั้น พนักงานที่ควรดารงตาแหน่งหน้าที่น้ ี คือ คุณประวิณี หอมเมือง
4.2.3 About of Sathorn
เป็ นการประชุ มก่ อนการทางานของพนักงานภายในภัตตาคารว่ามีโปรโมชั่นอะไรและ
เป็ นอย่างไร แนวทางการป้ องกันการ Complain จากลู กค้า การมอบหมายตาแหน่ งงานในวันนั้น
และการตรวจสุ ขลักษณะของบุคคล เครื่ องแบบการทางาน ให้มีความสะอาด ดูเรี ยบร้อย รวมไปถึง
หลังจบภาระงานหลักมีการจัด Training หัวข้อการบริ การเพื่อเพิ่มความรู ้ให้พนักงาน
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4.2.4 For your Information
เป็ นการประชุ มต่อจาก About of Sathorn โดย Hostess จะแจ้งข้อมูลว่าวันนี้ มีลูกค้าลงมา
ทาน Breakfast จานวนเท่าไหร่ TourGroup เป็ นทัวร์ ประเภทไหน จานวนกี่คน และลงมาทาอาหารกี่
โมง รวมไปถึงแจ้งข้อมูล Special Request ของลูกค้าแต่ละวัน เช่น Cowmilk Allergy, GlutenFree,
Happy Birthday, Wheelchair Guest, Vip Guest, Complimentary Breakfast เป็ นต้น
4.2.5 Back of Breakfast
เป็ นการจัดทาตารางกาหนดงานในแต่ละวันหลังจบภาระงานหลักในช่วง Breakfast ว่า
ต้องทาอะไรบ้าง โดยกาหนดงานจะเป็ นรายสัปดาห์และไม่ซ้ ากันในแต่ละวัน
ตารางที่ 4.2 Back of Breakfast

Back of Breakfast
Day

Work of Day

Sunday

สารวจโต๊ะเก้าอี้ที่ชารุ ด แก้ไข และส่ งซ่อมที่แผนก Engineer

Monday
Tuesday

Big Cleaning โต๊ะ เก้าอี้ และโซฟาที่ TheSathorn
และ MyClub
ทาความสะอาดโถน้ าตาล,กระปุกเกลือพริ กไทย
และเติมให้เต็มพอใช้งาน

Wednesday

พับ Napkins และสารวจป้ายเมนูอาหารที่ชารุ ด

Thuesday

ขัด Plate Map ทั้งหมด

Friday

ส่ งเบาะซักทั้งหมดที่หอ้ ง Laundry

Saturday

สารวจอุปกรณ์และแก้วที่ชารุ ด และUpdate Broken and Loss

Man Power
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4.3 การปฏิบัติงานโดยใช้ การพัฒนาระบบการทางานภายในภัตตาคาร
4.3.1 Floor Plan Learning
เริ่ มจากขั้นตอน Floor Plan Learning อธิ บายถึงตาแหน่งของพนักงานแต่ละคนว่าอยู่
ตรงไหน มีหน้าที่ทาอะไร สัญลักษณ์แทนที่จุดการทางาน โดยจากการปฏิบตั ิพนักงานมีความเข้าใจ
รายละเอียดเกี่ยวกับ Floor Plan Learning ได้ดี
4.3.2 Plan For Person
4.3.2.1 Hostess (พนักงานต้อนรับ)

รู ปที่ 4.3 Hostess
ที่มา : ผูจ้ ดั ทาโครงงาน
รับตาแหน่งหน้าที่โดย คุณเกศษณี ปิ่ นเมือง โดยผลการปฏิบตั ิงานตามระบบการจัดการ
ภัตตาคารนั้น คุ ณเกศษณี สามารถปฏิ บตั ิงานในตาแหน่ งนี้ ได้เป็ นอย่างดี เพราะมี ความรู ้ ในทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ มี ประสบการณ์ การทางานภายในห้องอาหารอื่ นมาก่ อน กล้าตัดสิ น ใจในการ
แก้ปัญหารวมไปถึงสามารถโต้ตอบและสื่ อสารกับลูกค้าได้
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4.3.2.2 Support Guest (พนักงานที่คอยช่วยเหลือลูกค้า)
รับตาแหน่งหน้าที่โดย คุณกชกร ปลายด้วง สามารถปฏิบตั ิงานในตาแหน่งนี้ ได้ มีประสบ
การณ์ในการทางานในห้องอาหารเช้ามาก่อน บอกข้อมูลและตาแหน่งอาหารไลน์บุฟเฟ่ ต์ได้ ภาษา
อังกฤษดี สามารถช่วยเหลือลูกค้าได้จริ ง
4.3.2.3 Waitress Of Clear and Set

รู ปที่ 4.4 Waitress Of Clear and Set
ที่มา : ผูจ้ ดั ทาโครงงาน

รู ปที่ 4.5 Set Up for Breakfast
ที่มา : ผูจ้ ดั ทาโครงงาน
รับตาแหน่งหน้าที่โดย คุณสุ ดารัตน์ บุตดีภกั ดิ์, คุณปณิ ฐา ศรี เมือง,คุณชิดชนก วงศ์อคั รคุณ
(Trainee) การปฏิบตั ิงานตามการจัดการภัตตาคาร สามารถทางานได้ดี มีการแบ่งโซนกันเสิ ร์ฟอา
หารและเครื่ องดื่มรวมไปถึง Clear and Set ของแต่ละคน ทาให้สามารถเก็บโต๊ะและเซ็ตอุปกรณ์
อย่างเป็ นสัดส่ วนมากขึ้น ทัว่ ถึง เพิ่มความรวดเร็ วในการทางาน
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4.3.2.4 Waiter of Clear and Clean (พนักงานเคลียร์ Station)
รับตาแหน่ งหน้าที่โดย คุ ณปิ ยพรรณ เก้าสาราญ สามารถปฏิ บตั ิงานตาแหน่ งได้ดี มีความ
อดทน สามารถยกของหนักได้ และ Station มีความสะอาดเรี ยบร้อยอยูต่ ลอดเวลา ความคล่องแคล่ว
ว่องไวในการทางาน มีความสุ ขที่ได้รับตาแหน่ งนี้ เพราะเป็ นงานที่ตนถนัด มีประสบการณ์ในการ
ทางานลักษณะนี้มาก่อน
4.3.2.5 Coffee Runner (พนักงานเติมกาแฟ)

รู ปที่ 4.6 Coffee Runner
ที่มา : ผูจ้ ดั ทาโครงงาน
รับตาแหน่งหน้าที่โดย คุ ณพงศ์กร ศรี เกตุ นั้นสามารถทางานในตาแหน่ งนี้ ได้ดี รวดเร็ ว มี
ความกระตือตือร้นและความชื่ นชอบในการพูดคุ ยกับลู กค้า เดิ นเติมกาแฟให้ลูกค้าได้อย่างทัว่ ถึ ง
โดยที่ลูกค้าไม่ตอ้ งร้องขอ
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4.3.2.5 Back of House(พนักงานหลังบ้าน)

รู ปที่ 4.7 Back of House
ที่มา : ผูจ้ ดั ทาโครงงาน
รั บตาแหน่ งหน้าที่ โดย คุ ณประวิณี หอมเมื อง จากการปฏิ บตั ิ ตามแผนจัดการภัตตาคาร
สามารถทางานได้ดีเนื่องจากมีประสบการณ์ในการทางานตาแหน่งนี้ มานาน มีความรู ้ความสามารถ
ในการทางาน เรี ยงลาดับงานได้เป็ นอย่างดี มีความชื่นชอบในงานตาแหน่งนี้

4.3.3 About of Sathorn
เมื่อมีจดั ประชุมมอบหมายงานในแต่ละวันก่อนการทางานและโปรโมชัน่ พนักงานมีความ
เข้าใจในรายละเอียดได้มากขึ้น รวมไปแนวทางป้ องกันการ Complain จากลูกค้า และหลังจากจบภา
ระงานหลักมีการ Training ในหัวข้อการบริ การต่างๆ ส่ งผลพนักงานให้มีทกั ษะความรู ้การทางาน
มากขึ้น
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4.3.4 For your Information

รู ปที่ 4.8 For your information
ที่มา : ผูจ้ ดั ทาโครงงาน
พนักงานสามารถทราบข้อมูลได้มากยิ่งขึ้นว่าในแต่ละวันมีลูกค้าลงมาทาน Breakfast จา
นวนเท่าไหร่ ข้อมูลของลูกค้า TourGroup รวมไปถึง Special Request ของลูกค้าในแต่ละวันว่ามีอะ
ไรบ้าง เพื่อนาไปวางแผนการทางานมีการเตรี ยมการล่วงหน้าได้ดียงิ่ ขึ้น
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4.3.5 Back of Breakfast
ตารางในแต่ละวันหลังจบภาระงานหลักในช่วง Breakfast มีรายละเอียดของวัน ตารางงาน
และผูป้ ฏิบตั ิงานโดยแบ่งเป็ นรายสัปดาห์และไม่ซ้ ากันในแต่ละวัน ดังนี้
ตารางที่ 4.3 Back of Breakfast Daily schedule

Back of Breakfast Daily schedule
Day
Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Work of Day

Man Power

Kedsanee, Sudarat, Prawinee,
สารวจโต๊ะเก้าอี้ที่ชารุ ด แก้ไข และส่ งซ่อมที่แผนก Engineer
Piyaphan, Phongsakorn,
Chitchanok
Kedsanee, Sudarat, Prawinee,
Big Cleaning โต๊ะ เก้าอี้ และโซฟาที่ TheSathorn และ MyClub Piyaphan, Phongsakorn,
Chitchanok
Kotchakorn, Sudarat, Phanithar,
ทาความสะอาดโถน้ าตาล,กระปุกเกลือพริ กไทย
Piyaphan, Phongsakorn,
และเติมให้เต็มพอใช้งาน
Chitchanok
พับ Napkins และสารวจป้ายเมนูอาหารที่ชารุ ด

Kotchakorn, Sudarat, Phanithar,
Piyaphan, , Chitchanok

Thuesday

ขัด Plate Map ทั้งหมด

Kedsanee, Sudarat, Prawinee,
Piyaphan, Phanithar,
Chitchanok, Kotchakorn,

Friday

ส่ งเบาะซักทั้งหมดที่หอ้ ง Laundry

Kedsanee, Prawinee, Phanithar,
Kotchakorn, Phongsakorn

Saturday

Update Broken and Loss

Kedsanee, Prawinee,
Phanithar, Kotchakorn,
Phongsakorn
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4.4 ผลการปฏิบัติงานภายหลัง
ผูจ้ ดั ทาโครงงานได้ทาการสรุ ปปั ญหาโดยยึดกรอบดัชนีวดั มาตรฐานบริ การอาหารเพื่อการ
ท่องเที่ยว แนวทางการแก้ไขจากการพัฒนาระบบการทางานและผลการปฏิบตั ิงาน สามารถสรุ ป
ตามตารางและข้อมูลแบบสอบถาม ดังนี้
ตารางที่ 4.4 องค์ประกอบที่ 1 ด้านสถานที่
ก่ อนการพัฒนาปรับปรุ ง

แนวทางแก้ไข

2.1.1 หลังปิ ดทาการอุปกรณ์ 2.1.1 หลังเช็ดทาความสะอาด
ต่า งๆ โต๊ะและเก้า อี้ ถู ก วางผิด เสร็ จ เก็บอุปกรณ์ให้อยูต่ ามที่
ตาแหน่ง ดูไม่เป็ นระเบียบ
Station และจัดโต๊ะ, เก้าอี้ให้
เป็ นระเบียบ
2.1.2 Plate map มีเศษอาหาร 2.1.2 จัดให้มีการเช็ดทาความ
คราบจากไข่เกาะแน่ นคราบรา สะอาดด้วยน้ า ร้ อนทุ ก วันและ
ดาอย่างเห็นได้ชดั
แยกบางแผ่นที่ สภาพไม่ดีออก
รวมถึงจัดทา Big cleaning ขัด
Plate map ในทุกสัปดาห์
2.1.3 โถน้ าตาลมี คราบกาแฟ 2.1.3 จัดให้มีการเติมน้ าตาลให้
น้ า ตาลสะสมอยู่ ต ามขอบโถ ครบประเภทได้แก่ น้ าตาทราย
และก้นโถ มี น้ า ตาลแบบซอง แดง, น้ าตาลทรายขาว, Equal
ไม่ครบประเภทตามที่กาหนด ทุกวัน และ Big cleaning ตาม
ตารางในทุกสัปดาห์
2.2.1 ตรวจสอบพบโต๊ะชารุ ด , 2.2.1 ซ่ อมแซมเบื้องต้นโดยนา
เก้าอี้มีรอยถลอก สี หลุดลอก
วัสดุมารองขาโต๊ะ และส่ งซ่ อม
แผนก Engineer ต่อไป
2.2.2 หลังปิ ดทาการพบว่า มี 2.2.2 ทาความสะอาดบริ เวณโซ
เศษอาหารหรื อคราบน้ าผลไม้ ฟาและเบาะทุกวันรวมถึงจัดทา
ชา กาแฟ สะสมอยู่ บ นโซฟา Big cleaning, ส่ งเบาะซักที่ห้อง
และเบาะนัง่
Landry ในทุกสัปดาห์

ผลการพัฒนาปรับปรุ ง
2.1.1 อุปกรณ์ต่างๆ มีความเป็ น
ระเบียบสามารถหยิบนามาใช้
ได้ง่ายรวมถึงโต๊ะเก้าอี้มีความ
เรี ยบร้อย
2.1.2 Plate map สะอาดขึ้นไม่มี
คราบราด าและเศษอาหารสะ
สมอยู่ มี ส ภาพดี พ ร้ อ มใช้ บ น
โต๊ะอาหาร
2.1.3 โถน้ าตาลสะอาด มีสภาพ
ดี มี น้ า ตาลหลายประเภทตาม
ความต้องการของลูกค้ามากขึ้น

2.2.1 โต๊ะและเก้าอี้มีความแข็ง
แรง อยูใ่ นสภาพดีเหมาะสมกับ
การนามาใช้ภายในภัตตาคาร
2.2.2โซฟาและเบาะมีความสะ
อาด ไม่มีเศษอาหารหรื อคราบ
สะสมหลงเหลืออยู่
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ตารางที่ 4.5 องค์ประกอบที่ 4 ด้านบุคลากร
ก่ อนการพัฒนาปรับปรุ ง

แนวทางแก้ไข

ผลการพัฒนาปรับปรุ ง

4.1.1 พนักงานแต่งกายไม่เป็ น
ระเบียบเท่าที่ควร ชายเสื้ อหลุ ด
มีผมหน้าม้าปรกหน้าและมีเล็บ
ยาว

4.1.1จัดให้มีการตรวจความสะ
อาด แบบฟอร์ มของพนักงาน,
เล็บมือ, ทรงผมที่ถูกระเบียบ
โดย Hostess หรื อหัวหน้าก่อน
เริ่ มปฏิบตั ิงาน

4.1.1 พนักงานแต่งตัวเรี ยบร้อย
สะอาด สุ ภาพ ทรงผมและเล็บ
มือถูกสุ ขลักษณะที่ดีของผูใ้ ห้
บริ การ

ตารางที่ 4.6 องค์ประกอบที่ 5 ภาชนะและอุปกรณ์
ก่ อนการพัฒนาปรับปรุ ง
5.1.2.1 ภาชนะจาพวกแก้วนั้น
บิ่นและมีรอยร้ าวจากด้านนอก
อย่างเห็ นได้ชัด คราบชากาแฟ
อยู่กน้ ถ้วย รอยลิ ปสติกของลู ก
ค้าบนปากแก้ว

แนวทางแก้ไข
5.1.2.1 หลังจากที่ทาความสะ
อาดเสร็ จ ตรวจสอบคราบสะ
สมภายในแก้วทุกวัน และถ้ามี
แก้วที่บิ่นหรื อแตกให้ใส่ ลงถุ ง
ที่เตรี ยมไว้เพื่อ Update Broken
and loss ทุกสัปดาห์ต่อไป

ผลการพัฒนาปรับปรุ ง
5.1.2.1ไม่พบการแตกชารุ ดและ
คราบสะสมภายในก้นแก้ว ภา
ชนะนั้นอยูใ่ นสภาพดี สะอาด
พร้อมใช้งาน

ตารางที่ 4.7 องค์ประกอบที่ 7 การให้บริ การนักท่องเที่ยว
ก่ อนการพัฒนาปรับปรุ ง
7.1.1.1 พนักงานกล่าวคาสวัสดี
และไหว้ในเวลาเดี ยวกัน ไม่ รู้
ลาดับในการไหว้ที่ถูกต้องและ
เหมาะสม

แนวทางแก้ไข
7.1.1 จัดให้มีการสาธิตหลักใน
การทักทายและไหว้ตามแบบ
มารยาทไทย โดยไหว้ก่อนแล้
กล่าวคาว่า สวัสดี พร้อมการ
ส่ งยิม้ อย่างจริ งใจให้ลูกค้า

ผลการพัฒนาปรับปรุ ง
7.1.1.1 พนักงานมีการทักทาย
และการไหว้ที่ถูกต้องเหมาะสม
กับประเพณี ไ ทยที่ ดีงาม ท าให้
ลู กค้าชาวต่างเกิ ดความประทับ
ใจ
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องค์ประกอบที่ 7 การให้บริ การนักท่องเที่ยว (ต่อ)
ก่ อนการพัฒนาปรับปรุ ง
7.1.2.1 ป้ายอาหารบนไลน์บุฟ
เฟ่ ต์มีความสกปรก ชารุ ด และ
ขนาดการจัดตัวหนังสื อไม่เป็ น
ระเบียบ ไม่ชดั เจน
7.1.2.2 เมื่อลู กค้ามาสอบถาม
ข้อมู ล เกี่ ย วกับ โปรโมชั่น โดย
พนักงานใหม่ไม่รู้ขอ้ มูลและไม่
สามารถตอบลูกค้าได้

แนวทางแก้ไข
7.1.2.1 มีการจัดทาป้ายอาหาร
แต่ละเมนูใหม่ พิมพ์รายการ
Print และเคลือบป้ายอาหาร
ใหม่ท้ งั หมด
7.1.2.2 จัดให้มีการประชุมการ
ทางาน About of Sathorn ใน
หัวข้อเกี่ยวกับรายละเอียดและ
เงื่อนไขโปรโมชัน่ ประจาเดือน

7.1.5.1 พนักงานไม่มีการแบ่ง
ขอบเขตในการทางาน บริ การ
ล่าช้าเพราะทางานซ้อนกันและ
ดูแลลูกค้าได้ไม่ทวั่ ถึง

7.1.5.1 จัดตาแหน่งการทางาน
และแบ่งขอบเขตหน้าที่บริ การ
ตามแผน Floor plan learning
ว่าเราทางานตรงจุดไหนของ
ภัตตาคาร
7.1.7.1 จัดให้มีการอบรมและ
อธิ บ ายขั้น ตอนตามล าดับ ใน
การบริ การลู กค้าโดย หัวหน้า
งาน

7.1.7.1 พนักงานต้อนรับกล่าว
คาทักทาย พาไปนัง่ โต๊ะ แต่ไม่
เลื่ อ นเก้า อี้ ใ ห้ลู ก ค้า ไม่ รั บ ออ
เดอร์ เครื่ องดื่มรวมไปถึงไม่เดิน
ไปส่ งลูกค้าที่ลิฟท์

ผลการพัฒนาปรับปรุ ง
7.1.2.1 ป้ ายอาหารมีแบบอักษร
และขนาดเท่ากัน สามารถอ่าน
และมองเห็นได้ง่าย
7.1.2.2 พนักงานใหม่มีความรู ้
ความเข้าใจในรายละเอียดโปร
โมชัน่ มากขึ้ น สามารถตอบลู ก
ค้าได้เมื่อลูกค้าเกิดข้อซักถามใน
ครั้งต่อไป
7.1.5.1 พนักงานทางานตามจุด
การทางานของตนเอง การแบ่ง
โซนการทางานที่ชดั เจน ทาให้
ดูแลและบริ การลูกค้าได้อย่าง
ทัว่ ถึงมากขึ้น
7.1.7.1 พนักงานมีความเข้าใจ
และปฏิ บ ัติ ไ ด้อ ย่า งถู ก ต้อ งใน
เรื่ องล าดับ ขั้น ตอนการบริ ก าร
โดยหลังจากอบรมมี ก ารเลื่ อน
เก้าอี้เพื่ออานวยความสะดวกทั้ง
ก่ อนหลัง รั บออเดอร์ เครื่ องดื่ ม
ในทันที กดลิ ฟท์และเดินไปส่ ง
ลู ก ค้าบริ เวณลิ ฟ ท์ ท าให้ลู ก ค้า
เกิ ดความประทับ ใจในการบริ
การ
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องค์ ประกอบที่ 7 การให้ บริการนักท่ องเทีย่ ว (ต่ อ)
ก่ อนการพัฒนาปรับปรุ ง
7.1.7.2 พนักงานไม่ทราบราย
ละเอี ยดต่างๆ ของลู กค้าในแต่
ละวัน เช่ น จานวนลู กค้า Tour
group, Special Request, Wheel
chair guest เป็ นต้น ส่ งผลทาให้
ไม่มีการเตรี ยมพร้ อมในการทา
งานและการบริ การลูกค้า

7.1.8.1 ลูกค้าบางกลุ่มมีความ
สับสนในเรื่ องรายการอาหาร
รวมถึงในบริ เวณไลน์บุฟเฟ่ ต์
ไม่มีพนักงานคอยให้ความช่วย
เหลือ ให้บริ การหรื อข้อมูลที่
ถูกต้อง
7.1.8.2 เนื่ องจากยัง ไม่มีประ
การณ์ในการทางาน ทาให้พนัก
งานใหม่เสิ ร์ฟอาหารและถอน
จาน อุปกรณ์ ที่ไม่ใช้แล้วไม่ถูก
ต้องตามหลักการ
7.1.8.3 พนักงานปฏิบตั ิงานไม่
ตรงกับความถนัด ศักยภาพ
และความสามารถของตนเอง
ทาให้เกิดการย่อท้อต่อการทา
งาน

แนวทางแก้ไข
7.1.7 การจัดประชุ มวางแผน
ก่อนการทางานตาม For your
information แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
รายละเอียดลูกค้าต่างๆ จานวน
ลูกค้าที่มาทาน Breakfast หรื อ
Special request จัดประชุมโดย
Hostess ทาให้ทราบข้อมูลและ
มีก ารเตรี ย มการล่ วงหน้า ก่ อน
ลูกค้าเดินทางมาถึง
7.1.8.1 จัดบุคลากรที่เหมาะสม
ตาม Plan of person ไปไว้คอย
บริ การและช่วยเหลือลูกค้า เช่น
ให้ ข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกับ ส่ ว นผสม
หลัก ของอาหาร หรื อ บอกถึ ง
ต าแหน่ ง ของอาหารบนไลน์
บุฟเฟ่ ต์
7.1.8 จัดให้มีการฝึ กอบรมพนัก
งานใหม่เกี่ยวกับการให้บริ การ
ตามหลัก Sequence of Service
โดยหัวหน้างาน

ผลการพัฒนาปรับปรุ ง
7.1.7 พนักงานสามารถทางาน
ได้ตามที่วางแผนไว้จากข้อมูล
และบริ การลูกค้าแต่ละประเภท
ได้อ ย่ า งเหมาะสม ตรงความ
ต้องการมากขึ้น

7.1.8.1 ลูกค้าทราบถึงข้อมูล
และตาแหน่งของรายการอา
หารได้มากขึ้น รวมถึงพนักงาน
สามารถช่วยเหลือและบริ การ
ลูกค้าได้รวดเร็ วทันที ขจัด
ความสับสนของลูกค้าได้

7.1.8 พนักงานสามารถปฏิบตั ิ
งานโดยใช้หลัก Sequence of
service ได้จริ ง สามารถบริ การ
ลูกค้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตรงกับความต้องการลูกค้า
7.1.8.3 วางแผนบุคลากรตาม 7.1.8.3 พนักงานปฏิบตั ิงานได้
Plan of person ให้ตรงกับความ ดี ตรงกับขีดความสามารถของ
ถนัดและความสามารถของแต่ ตนเอง ส่ งผลให้ปฏิบตั ิงานได้
ละบุคคล
อย่างมีความสุ ข
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ตารางที่ 4.8 องค์ประกอบที่ 8 การตระหนัก รักษาและรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม สังคม และ
วัฒนธรรม
ก่ อนการพัฒนาปรับปรุ ง
8.1.3 พนักงานไม่ทราบข้อมูล
และรายละเอี ย ดเกี่ ยวกับ การดู
แลและอานวยความสะดวกให้
แก่ เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ
ได้ดีเท่าที่ควร ทาให้เกิดการบริ
การที่ผดิ ลาดับขั้นตอน

แนวทางแก้ไข
8.1.3 จัดการอบรมการบริ การ
และลาดับขั้นตอนของการดูแล
และอานวยความสะดวกแก่เด็ก
สตรี คนชรา คนพิการ

ผลการพัฒนาปรับปรุ ง
8.1.3 พนักงานนั้นมีความเข้าใจ
และสามารถลาดับขั้นตอนการ
บริ ก ารลู ก ค้า ในกลุ่ ม เด็ ก สตรี
คนชรา คนพิการได้อย่างเหมาะ
สมและดีมากยิง่ ขึ้น

4.5 การเก็บข้ อมูลผลปฏิบัติงานจากแบบสอบถาม
ผูจ้ ดั ทาโครงการได้ทาการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการ
จัดการภัตตาคาร โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากพนักงานแผนก Food and
Beverage จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 20 คน และให้กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูต้ อบแบบสอบถามเอง (Selfadministered Questionnaire) เมื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลแล้วสามารถแบ่งผลการศึกษาได้ดงั นี้
ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจผลการปฏิบตั ิงานของโครงงาน
4.5.1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
ผูจ้ ดั ทาโครงงานได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เป็ นลักษณะทางประชากรและแผนกงาน
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ และแผนก โดยจัดทาการนาเสนอข้อมูลเป็ นจานวนและร้อยละ
ของกลุ่มตัวอย่าง ตามตารางที่ 4.4.1 ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.9 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตามสถานภาพ
สถานภาพทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง

จานวน (20)

ร้ อยละ (100.00)

1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง

9
11

45.00
55.00

2. อายุ
2.1 21 - 25 ปี
2.2 26 - 30 ปี
2.3 31 – 35 ปี
2.4 36 – 40 ปี

11
5
3
1

55.00
25.00
15.00
5.00

3. แผนกการทางาน
3.1 F&B Service
3.2 F&B Kitchen

13
7

65
35

จากตารางที่ 4.8 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 55.00 และ
เพศชายคิดเป็ นร้อยละ 45.00 โดยส่ วนใหญ่มีอายุ 21 - 25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 55.00 และแผนกการ
ทางานของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นแผนก F&B Service
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4.5.2 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผลการปฏิบตั ิงานของโครงการ
ผูจ้ ดั ทาโครงงานได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เป็ นแบบสอบถามความพึงพอใจผลการ
ปฏิบตั ิงานโครงงานการพัฒนาระบบการจัดการภัตตาคารว่าเป็ นอย่างไร โดยเสนอข้อมูลจากผล
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจ ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.10 จานวนค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจ
ที่

1.

2.

3.

4.

5.

6.

รายการประเมิน
พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจแผนผังภายในภัตตาคาร
และตาแหน่ งพื้นที่การทางานได้อย่างถู กต้อง สามารถ
ดูแลลูกค้าได้ทวั่ ถึง
ทาให้พนักงานมีการแบ่งงานภายในภัตตาคารตามหน้า
ที่ ความถนัด และความสามารถของแต่ละคนได้อย่าง
ชัดเจน ปฏิบตั ิงานได้อย่างเหมาะสม
พนักงานมีความเข้าใจรายละเอียดโปรโมชัน่ ได้ดี ป้ อง
กันการ Complain จากลู กค้าได้ มีความรู ้ จากการจัด
Training หัวข้อการบริ การ ทาให้มีทกั ษะการทางาน
เพิ่มขึ้น
พนักงานสามารถทราบข้อมูลต่างๆ ของลู กค้าได้มาก
ขึ้น เช่น จานวนลูกค้า Breakfast ในแต่ละวันเพื่อนาไป
วางแผนการท างานให้มี ประสิ ทธิ ภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้า
การทา Back of Breakfast Daily schedule ภายในตา
รางมีการแบ่งหน้าที่การทางานได้เหมาะสม โดยหลัง
ปฏิบตั ิงานส่ งผลให้เครื่ องมือและอุปกรณ์ภายในภัตตา
คารสะอาด มีคุณภาพ เป็ นระเบียบพร้อมใช้งาน
จากการพัฒ นาการจัด การระบบภัต ตาคาร สถาน
ประกอบการสามารถนามาประยุกต์ใช้งานได้จริ งเพื่อ
เพิ่มคุณภาพการทางาน
ความพึงพอใจโดยรวม

̅

S.D.

ระดับ
ความพอใจ

4.25

0.85

มากที่สุด

4.05

0.76

มาก

4.15

0.88

มาก

4.25

0.85

มากที่สุด

4.20

0.83

มาก

4.15

0.85

มาก

4.18

0.82

มาก
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จากตารางที่ 4.10 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อโครงงานการพัฒนาระบบการ
จัดการภัตตาคาร กรณี ศึกษาภัตตาคารสาทร โดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.18 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82 เมื่อนามาเปรี ยบเทียบแล้วอยูใ่ นระดับมาก โดยความพึงพอใจสู งสุ ด
คือ หัวข้อที่ 1 พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจแผนผังภายในภัตตาคารและตาแหน่งพื้นที่การทางานได้
อย่างถูกต้อง สามารถดูแลลูกค้าได้ทวั่ ถึง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85
เมื่อเทียบเกณฑ์แล้วอยู่ในระดับมาก และหัวข้อที่ 4 พนักงานสามารถทราบข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า
ได้มากขึ้นเพื่อนาไปวางแผนการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85 เมื่อเทียบเกณฑ์แล้วอยูใ่ นระดับมาก รอง
ลงมาคือ หัวข้อที่ 5 การทา Back of Breakfast Daily schedule ภายในตารางมีการแบ่งหน้าที่การทา
งานได้เหมาะสม โดยหลังปฏิบตั ิงานส่ งผลให้เครื่ องมือและอุปกรณ์ภายในภัตตาคารสะอาด มีคุณ
ภาพ เป็ นระเบียบพร้อมใช้งาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตร
ฐานเท่ากับ 0.83 เมื่อนามาเปรี ยบเทียบแล้วอยูใ่ นระดับมาก และความพอใจน้อยที่สุด คือ หัวข้อที่ 2
พนักงานมีการแบ่งงานภายในภัตตาคารตามหน้าที่ ความถนัด และความสามารถของแต่ละคนได้
อย่างชัดเจน ปฏิบตั ิงานได้อย่างเหมาะสม โดยรวมอยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ส่ วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 เมื่อนามาเปรี ยบเทียบแล้วอยูใ่ นระดับมาก
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บทที่ 5
การสรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 การสรุ ปผลของโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลของโครงงาน
ผูจ้ ดั ทาได้จดั ทาโครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการทางานของภัตตาคารเดอะสาทรตามมาตร
ฐานกรมการท่องเที่ยว โดยมีเป้ าหมายชัดเจนที่จะพัฒนาระบบการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น จากการ
ได้ทดลองนาระบบพัฒนาการทางานมาใช้ในการทางานมาสักระยะหนึ่ ง ผลการปฏิบตั ิงานพบว่าพนักงาน
ภายในห้องอาหารนั้นมีความรู ้ความเข้าใจการทางาน มีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจน ปฏิบตั ิหน้าที่ที่ตนได้รับ
มอบหมายดีและทางานสอดคล้องกับระบบงานได้มากขึ้น สามารถดู แลลูกค้าและตอบสนองความต้องการ
ได้อย่างทัว่ ถึง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดทาโครงงานที่วา่ เพื่อการพัฒนาและจัดการระบบการทา
งานของพนักงานภายในห้องอาหารและเพื่อให้การบริ การลู กค้าเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น โดยที่
องค์กรสามารถนาระบบพัฒนาและการจัดการการทางานมาใช้ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริ ง
5.1.2 ข้อจากัดหรื อปั ญหาของโครงงาน
5.1.2.1 พนักงานส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิงทาให้เกิดปั ญหาในการแจกจ่ายงานบางตาแหน่ง
5.1.2.2 พนักงานส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานใหม่ ทาให้ยงั ขาดความรู ้ความเข้าใจและประสบการณ์ใน
การทางานภายในห้องอาหาร
5.1.2.3 เนื่องจากวันหยุดของพนักงานไม่เหมือนกัน ทาให้ตอ้ งวางแผนบุคลากรการทางานใหม่ใน
ทุกวัน
5.1.2.4 สถานประกอบการยังไม่ให้ความรู ้และความสาคัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการทางานเท่า
ที่ควร ทาให้อาจได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนเท่าที่ควร
5.1.2.5 สถานประกอบการค่อนข้างเข้มงวดกับการถ่ายรู ปในโรงแรม ทาให้ได้รูปนามาประกอบ
การทาโครงงานได้ไม่มากนัก
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5.1.3 ข้อเสนอแนะ
โครงงานนี้พนักงานสามารถนามาประยุกต์ใช้กบั การทางานภายในห้องอาหารได้จริ ง ส่ งผลทาให้
การทางานห้องอาหารมีคุณภาพมากขึ้น สามารถดูแลลูกค้าได้ทวั่ ถึง และโครงการจะมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่ง
ขึ้นถ้าได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการที่ดี

z5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.2.1.1 ทาให้นกั ศึกษามีความรู ้และความเข้าใจในการทางานภายในห้องอาหาร
5.2.1.2 ทาให้นกั ศึกษามีความรู ้เกี่ยวกับการทาเครื่ องดื่มต่างๆ
5.2.1.3 ทาให้นกั ศึกษามีประสบการณ์ในด้านการทางานโรงแรม
5.2.1.4 ทาให้นกั ศึกษาได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในการทางาน
5.2.1.5 ทาให้นกั ศึกษามีความอดทนต่ออุปสรรคในการทางาน
5.2.1.6 ฝึ กให้นกั ศึกษามีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อหน้าที่การทางานของตนเอง
5.2.1.7 ทาให้นกั ศึกษามีงานทาหลังจบการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.2.2 ปั ญหาที่พบจากการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
5.2.2.1 นักศึกษามีความรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษไม่ดีเท่าที่ควร ทาให้เกิดปั ญหาในการติดต่อสื่ อสารกับ
ลูกค้าในช่วงระยะแรก
5.2.2.2 นักศึกษายังไม่มีประสบการณ์ในการทางานโรงแรมจึงต้องใช้ระยะเวลาในการเรี ยนรู ้งาน
สักระยะเพื่อก่อให้ความเข้าใจและความชานาญ
5.2.2.3 เนื่ องจากอุปกรณ์และของใช้ภายในโรงแรมมีนอ้ ยไม่สอดคล้องกับจานวนของลูกค้าที่มา
ใช้บริ การส่ งผลให้ภาระการทางานนั้นมีมากขึ้นและเหนื่อยมากขึ้น
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5.2.3 ข้อเสนอแนะ
นักศึกษาควรมีความรู ้ในหลักทฤษฎีการบริ การมาบ้าง เพื่อที่เวลาลงมาปฏิบตั ิงานจริ งนั้นจะได้เกิด
ความเข้าใจได้ดียงิ่ ขึ้น ควรทาความเข้าใจในงานของตนเองให้เกิดความชานาญและเรี ยนรู ้งานด้านอื่นๆ เพื่อ
พัฒนาความศักยภาพของตนเอง รวมไปถึงการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ เพิ่มเติม
เพื่อที่จะนามาประยุกต์ใช้กบั การทางานของเรา
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถามความพึงพอใจต่ อผลการดาเนินงานโครงงาน

แบบสอบถามความคิดเห็นของพนักงาน โรงแรมโหมด สาทร กรุงเทพ
เกีย่ วกับโครงงาน การพัฒนาระบบการจัดการภัตตาคาร กรณีศึกษา “เดอะสาทร”
ตอนที่1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

 21 – 25 ปี

 26 – 30 ปี

 31 – 35 ปี

 36 – 40 ปี

 F&B Service

 F&B Kitchen

2. อายุ

3. แผนก

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่ อผลการดาเนินงานของโครงการ
เกณฑ์ การประเมิน

ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มาก
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง น้อย
ระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุด

คาชี้แจง : กรุณาใส่ เครื่ องหมาย  ลงใน  ทีท่ ่ านต้ องการเลือก
ระดับความพึงพอใจ
ที่

1.

2.

3.

4.

5.

6.

รายการประเมิน

5

4

3

2

1

พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจแผนผังภายในภัตตาคารและตา
แหน่งพื้นที่การทางานได้อย่างถูกต้อง สามารถดู แลลูกค้าได้
ทัว่ ถึง
ท าให้ พ นัก งานมี ก ารแบ่ ง งานภายในภัต ตาคารตามหน้า ที
ความถนัด และความสามารถของแต่ละคนได้อย่างชัดเจน
ปฏิบตั ิงานได้อย่างเหมาะสม
พนักงานมีความเข้าใจรายละเอียดโปรโมชัน่ ได้ดี ป้ องกันการ
Complain จากลูกค้าได้ มีความรู ้จากการจัด Training หัวข้อ
การบริ การ ทาให้มีทกั ษะการทางานเพิ่มขึ้น
พนักงานสามารถทราบข้อมู ล ต่างๆ ของลู กค้า มากขึ้ น เช่ น
จานวนลูกค้า Breakfast ในแต่ละวันเพื่อนาไปวางแผนการ
ท างานให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพสอดคล้องกับ ความต้องการของ
ลูกค้า
การทา Back of Breakfast Daily schedule ภายในตารางมีการ
แบ่งหน้าที่การทางานได้เหมาะสม โดยหลังปฏิบตั ิงานส่ งผล
ให้เครื่ องมือและอุปกรณ์ภายในภัตตาคารสะอาด มีคุณภาพ
เป็ นระเบียบพร้อมใช้งาน
จากการพัฒนาการจัดการระบบภัตตาคาร สถานประกอบการ
สามารถนามาประยุ ก ต์ใ ช้ง านได้จ ริ ง เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณภาพการ
ทางาน

ข้ อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………

ภาคผนวก ข
ภาพขณะปฏิบัติสหกิจศึกษาและการนิเทศของอาจารย์

ภาพขณะปฏิบตั ิงาน
ยืนตาแหน่ง Hostess ต้อนรับลูกค้า The Sathorn Restaurant

ภาพขณะปฏิบตั ิงาน
ยืนสอบถามเบอร์ หอ้ งของลูกค้าพร้อมพาไปนัง่ ที่โต๊ะและถามชา,กาแฟ

ภาพขณะปฏิบตั ิงาน
ส่ งลูกค้าที่หน้าลิฟท์พร้อมกล่าวคาว่าขอบคุณค่ะ Have a nice day.

ภาพขณะปฏิบตั ิงาน
เซ็ทอุปกรณ์และผ้า Napkins บนโต๊ะของห้องอาหาร Secret M

ภาพขณะปฏิบตั ิงาน
ยืนเซ็ทอุปกรณ์ Serving ไลน์ของอาหารทานเล่นในรอบ Afternoon Tea

ภาพขณะปฏิบตั ิงาน
ยืนเซ็ทอุปกรณ์ Serving ไลน์ของขนมหวานในรอบ Afternoon Tea

ภาพขณะปฎิบตั ิงาน
ยืนต้อนรับลูกค้าบนห้องอาหาร Secret M Restaurant

ภาพขณะปฎิบตั ิงาน
ส่ งเมลล์ยอดขายอาหารและเครื่ องดื่มก่อน 14.00 น. ให้กบั F&B Manager ได้ตรวจสอบ

ภาพขณะปฎิบตั ิงาน
เสิ ร์ฟอาหารให้ลูกค้าบนห้องอาหาร Secret M Restaurant พร้อมแนะนาเมนู

ภาพขณะปฏิบตั ิงาน
การตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างแผนก F&B Kitchen

ภาพขณะปฏิบตั ิงาน
การตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างแผนก F&B Service

ภาพขณะปฏิบตั ิงาน
การตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างแผนก F&B Service

ภาพการนิเทศสหกิจศึกษา
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562

ภาคผนวก ค
บทสั มภาษณ์ จากพนักงานทีป่ รึกษา

บทสั มภาษณ์ จากพนักงานทีป่ รึกษา
1. นักศึกษามีความรู ้และความเข้าใจการทางาน สามารถช่วยงานภายในห้องอาหารได้มากน้อย
เพียงใด
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. โครงงานการพัฒนาและจัดการระบบการทางานภายในห้องอาหารของนักศึกษานั้น สามารถ
นามาประยุกต์ใช้กบั สถานประกอบได้หรื อไม่ เกิดประโยชน์อย่างไร
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. ข้อเสนอแนะสาหรับโครงงานสหกิจศึกษา
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

ลงชื่อ_________________________________________
(นาย ศิวพงศ์ กลิ่นนิล)
พนักงานที่ปรึ กษา

ภาคผนวก ง
บทความทางวิชาการ

การพัฒนาระบบการทางานของภัตตาคารเดอะสาทรตามมาตรฐานกรมการท่องเทีย่ ว
Development Work System of The Sathorn Restaurant According to Department Tourism
Standard
ชิดชนก วงศ์อคั รคุณ
ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
235 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ กทม. 10160
Email : cathyn.cath@gmail.com

บทคัดย่ อ

Abstract

เดอะสาทรเป็ นภัตตาคารสาหรั บ อาหาร
เช้า ตั้งอยู่บนโรงแรมโหมด สาทร กรุ งเทพฯ โดย
ศึ ก ษาการท างานของพนัก งานภายในภัต ตาคาร
พบว่ามีการจัดการมาตรฐานไม่สอดคล้องกับระบบ
การทางาน ระบุตาแหน่งพื้นที่การทางานของแต่ละ
คนไม่ชดั เจนทาให้มีขอบเขตการทางานเพิ่มมากขึ้น
พนักงานหนึ่ งคนต้องทางานหลายตาแหน่ ง ส่ งผล
ให้ดูแลและบริ การลูกค้าได้ไม่ทวั่ ถึง จึงเกิดมากเป็ น
แนวคิดในการจัดทาโครงงานการพัฒนาระบบการ
ท างานของภัต ตาคารเดอะสาทรตามมาตรฐาน
กรมการท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ ให้ บ ริ การลู ก ค้า อย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ นและเพื่อการพัฒนาระบบ
การทางานของพนักงานภายในภัตตาคารเดอะสาทร

The Sathorn is a restaurant for breakfast
located on Mode Sathorn Hotel, Bangkok. From
learning work of employees in restaurant. Found
that the management standard was not related with
the work systems, workspace of each person is
unclear resulting in more scope of work that
employees must work in multiple position
resulting to take care customer and service not
thoroughly. Therefore has a concept to do project ,
development of restaurant work systems from
department of tourism for provide service
efficiently more and development of work systems
for the sathorn restaurant.

จากผลการศึ ก ษาครั้ งนี้ ท าให้ เ กิ ด การ
พัฒ นาระบบการท างานภายในภัต ตาคารโดยมี
เป้ าหมายชัดเจนที่จะพัฒนาการทางานให้ดียงิ่ ขึ้น ทา
ให้พนักงานได้เรี ยนรู ้หน้าที่ ของตนเองและทางาน
ได้อย่างเป็ นระบบ รวมไปถึงเพื่อนาผลการพัฒนา
ระบบการท างานที่ ไ ด้ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
ปฏิบตั ิงานให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ
ของลูกค้า

From the results of this study bring about
development of the work system with clear goals
to development work better, for cause an
employees to learn the duties, work systematically
and apply the results development of work systems
that has been applied in Perform work accordance
with need of customer.

วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. เพื่อให้การบริ การลูกค้านั้นมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิง่ ขึ้น
2. เพื่อการพัฒนาระบบการทางานของพนักงาน
ภายในภัตตาคารเดอะสาทร
ขอบเขตของโครงงาน
1. ด้านประชากร พนักงานภัตตาคาร The Sathorn
แผนกอาหารและเครื่ องดื่ม
2. ด้านเนื้ อหา จากการสอบถามพนักงานภัตตาคาร
The Sathorn การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามของ
พนักงานแผนกอาหารและเครื่ องดื่ม โรงแรมโหมด
สาทร เป็ นจานวนทั้งหมด 20 ชุด และการค้นหาข้อ
มูลจากหนังสื อและค้นคว้าข้อมูลผ่านทางอินเตอร์
เน็ต (Internet)
3. ด้านสถานที่ ภัตตาคาร The Sathorn Restaurant
ณ โรงแรมโหมด สาทร กรุ งเทพฯ

3. ออกแบบการทางานภายในภัตตาคารจากปั ญหาที่
เกิ ดขึ้น โดยปรึ กษาพนักงานที่ ปรึ กษาโครงการกับ
พนักงานว่าสามารถออกแบบได้เป็ นอย่างไร เหมาะ
สมหรื อไม่ รวมไปถึงวางกาลังคนให้เหมาะสมกับ
ตาแหน่งงานเพื่อให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ขึ้น
4. ทดลองใช้ร ะบบพัฒนาการทางานภายในภัตตา
คารเดอะสาทรโดยให้พนักงานทดลองทางานตาม
แผนที่วางไว้จริ ง เพื่อนามาสรุ ปผลการทางานต่อไป
5. สรุ ปผลการปฏิ บตั ิงานโดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการวัดผลการปฏิบตั ิงานว่าออกมาเป็ น
อย่างไรอุปกรณ์เครื่ องมือที่ใช้
6. จัดทาเอกสารรู ปเล่มโครงงานเพื่อนาไปเสนออา
จารย์ที่ปรึ กษาต่อไป
ข้ อมูลของโครงงาน

1. ศึกษาและเรี ยนรู ้เกี่ยวกับภาระและหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้างานว่างานเป็ นลักษณะแบบ
ไหน รายละเอียดเป็ นอย่างไร รวมไปถึงฝึ กฝนจน
เกิดความชานาญ

จากการเรี ยนรู ้หน้าที่ และได้ปฏิ บัติสห
กิ จ ศึ ก ษามาในช่ ว งระยะเวลาหนึ่ งนั้ น พบว่ า
พนั ก งานมี ก ารท างานไม่ สั ม พัน ธ์ กับ ระบบการ
ทางาน ระบุตาแหน่งพื้นที่การทางานของแต่ละคน
ไม่ชัดเจน ทาให้มีขอบเขตการทางานเพิ่มมากขึ้ น
พนักงานหนึ่งคนต้องทางานหลายตาแหน่งส่งผลให้
ดู แ ลและบริ ก ารลู ก ค้า ได้ไ ม่ ทั่ว ถึ ง จึ ง เกิ ด มาเป็ น
แนวคิ ด ในการท าโครงงานการพัฒ นาระบบการ
จัดการภัตตาคารเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาการ
ดาเนินงานของพนักงานให้สามารถบริ การลูกค้าได้
ดียิ่งขึ้น มีคุณภาพและเหมาะสม มีแผนการทางาน
ดังนี้

2. สังเกตและวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริ ง
ภายในภัตตาคารว่ามีปัญหาอะไรบ้างและสามารถ
แก้ไขได้อย่างไรเพื่อให้การทางานมีประสิ ทธิภาพ
มากขึ้น

1. Floor Plan Learning เป็ นการจัดการให้พนักงาน
ภายในห้องอาหาร The Sathorn ได้ศึกษาแผนผัง
ภายในห้องอาหารว่าเป็ นอย่างไร สามารถรองรั บ
ลูกค้าได้เท่าไหร่ รวมไปถึงอธิ บายตาแหน่ งงานใน

4. ด้านเวลา ตั้งแต่วนั ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึ ง
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน

แต่ ล ะจุ ด ของตนเองเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้า ใจและ
สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
2. Plan for Person เป็ นการบริ หารจัดการบุคคลให้
เหมาะสมกั บ งานในแต่ ล ะต าแหน่ งภายใน
ห้องอาหารตามความรู ้ความสามารถและบุคลิกภาพ
ของบุคคลนั้นๆ
3. Promotion of Sathorn เป็ นการประชุมก่อนการ
ทางานของพนักงานภายในห้องอาหารว่าในวันนี้
ห้องอาหาร The Sathorn มีโปรโมชัน่ อะไรและเป็ น
อย่างไร รวมไปถึงการ Complain จากลูกค้าพร้อม
บอกแนวทางแก้ไขเพื่อให้ทางานได้อย่างมีคุณภาพ
มากขึ้น
4. For your Information เป็ นการประชุมต่อจาก
Promotion of Sathorn โดยเป็ นการให้ขอ้ มูลจาก
Hostess ว่าวันนี้มีลูกค้าลงมาทาน Breakfast จานวน
เท่าไหร่ ข้อมูลของ TourGroup ว่าเป็ นทัวร์ ประเภท
ไหน จานวนกี่ คน และลงมาทานอาหารกี่ โมง รวม
ไปถึงการแจ้งข้อมูล Special Request ของลูกค้า เช่น
Cowmilk Allergy, Gluten Free, Happy Birthday,
Wheelchair Guest, Vip Guest, Complimentary
Breakfast เป็ นต้น เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลและบริ การ
ลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
5. Back of Breakfast เป็ นการจัดทาตารางกาหนด
งานในแต่ละวันหลังจบช่วง Breakfast ว่าต้องทา
อะไรบ้างโดยกาหนดงานจะเป็ นรายสัปดาห์และไม่
ซ้ ากันในแต่ละวัน
สรุปผลของโครงงาน
ผู ้จัด ท าได้จัด ท าโครงงานเกี่ ย วกับ การ
พัฒนาระบบการทางานของภัตตาคารเดอะสาทร
ตามมาตรฐานกรมการท่ อ งเที่ ย ว โดยมี เ ป้ า หมาย
ชัดเจนที่ จะพัฒนาระบบการทางานให้มีประสิ ทธิ
ภาพมากขึ้น จากการได้ทดลองนาระบบพัฒนาการ
ทางานมาใช้ในการทางานมาสักระยะหนึ่ ง ผลการ

ปฏิ บตั ิ งานพบว่าพนักงานภายในห้องอาหารนั้นมี
ความรู ้ ค วามเข้า ใจการท างาน มี ก ารแบ่ ง งานกัน
อย่างชัดเจน ปฏิบตั ิหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายได้ดี
และท างานสอดคล้อ งกับ ระบบงานได้ม ากขึ้ น
สามารถดูแลลูกค้าและตอบสนองความต้องการได้
อย่างทัว่ ถึง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดทา
โครงงานที่ ว่าเพื่อการพัฒนาและจัดการระบบการ
ทางานของพนักงานภายในห้องอาหารและเพื่อให้
การบริ การลูกค้าเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
โดยที่ อ งค์ ก รสามารถน าระบบพัฒ นาและการ
จัดการการทางานมาใช้ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ได้จริ ง
กิตติมากรรมประกาศ
การที่ ผู ้จัด ท าโครงงานได้เ ข้า มาปฏิ บัติ
งานในโครงการสหกิ จ ศึ ก ษา ณ โรงแรมโหมด
สาทร กรุ งเทพฯ ตั้งแต่วนั ที่ 7 มกราคม 2562 ถึง 30
เมษายน 2562 นั้น ส่งผลให้ผจู ้ ดั ทานั้นได้รับความรู ้
และประสบการณ์ ต่ า งๆ ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ การ
เรี ยนและการปฏิ บตั ิงานในอนาคต เกี่ยวกับการปฏิ
บัติงานในตาแหน่งงาน Waitress ณ โรงแรมโหมด
สาทร กรุ งเทพฯ สามารถนาความรู ้ที่ได้นาไปใช้ใน
การประกอบวิชาชีพในอนาคต โดยได้รับความร่ วม
มือจาก โรงแรมโหมด สาทร กรุ งเทพฯ ได้สอน ได้
เรี ยนรู ้งาน และปั ญหาที่ พบในการทางานในแผนก
ต่ า งๆ จึ ง ขอกราบขอบพระคุ ณ ณ ที่ น้ ี และสนับ
สนุนจากหลายฝ่ าย ดังนี้
1. คุ ณ มนัส ชนก บุ ญ แก้ว ต าแหน่ ง Food and
Beverage Manager
2. คุณธวัชชัย ขาเขื่อน ตาแหน่ ง Assistant Food
and Beverage Manager
3. คุณสายพิณ พิษณุ ตาแหน่ง Assistant Food and
Beverage Operation Manager

4. อาจารย์ชาญชัย ประคินกิจ อาจารย์ที่ปรึ กษาสห
กิจศึกษา
ขอขอบคุ ณบุ คคลท่ านอื่ นๆ ที่ ผูจ้ ัดทาไม่
ได้กล่าวนามทุกท่าน ที่ได้ให้คาแนะนา อบรม และ
ช่วยเหลือในการจัดทารายงาน
ผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกท่านที่มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลและเป็ นที่ปรึ ก
ษาในการทารายงานฉบับนี้ จนเสร็ จสมบูรณ์ตลอด
จนให้การดูแลและให้ความเข้าใจในชีวิตการทางาน
จริ ง ซึ่ ง ผูจ้ ัดท าขอขอบพระคุ ณเป็ นอย่างสู ง ไว้ ณ
ที่น้ ีดว้ ย
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