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บทคัดย่อ 
 

 
การจดัท าโครงงานน้ี ไดน้ าความรู้ท่ีศึกษามาจากการจดักิจกรรมจากการฝึกงานมา

บูรณการจนเกิดแนวทางการบริหารจดัการใหม่ท่ีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน โดยวตัถุประสงค์ของ
โครงการจดัข้ึนเพื่อด าเนินกิจกรรมหลงัการขายส าหรับลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิก Club Marriott 
เท่านั้นและเพื่อประชาสัมพนัธ์ห้องอาหาร Soba factory ในโรงแรม Marriott Marquis 
Queen’s park ผูจ้ดัท าเลือกรูปแบบงานกิจกรรมเชิงปฏิบติัการ(Workshop) หมายถึงการให้
ความรู้ในส่ิงท่ีเตรียมการไวเ้ป็นการล่วงหน้าอย่างดี และมีการปฏิบติัควบคู่กนัไป โดยการ
จัดท าโครงการน้ี มุ่งเน้นท่ีผู ้เข้าประชุมได้รับความสามารถในการปฏิบัติ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจดักิจกรรม ณ วนัท่ี 23 มิถุนายน 2561 มีการจดัหาวิทยากรมาให้ความรู้
เก่ียวกับหัวข้อต่อไปน้ี (1) ประวติัของเคร่ืองด่ืมสาเก (2) ประเภทของเคร่ืองด่ืมสาเก 
(3)วฒันธรรมการด่ืมสาเกในประเทศญ่ีปุ่น (4) สาธิตการผสมเคร่ืองด่ืม SAKETINI (5) ร่วม
รับประทานชุดอาหารสุดพิเศษจากห้องอาหาร Soba Factory ผลการด าเนินงานสรุปไดว้่า 
ไดรั้บการตอบรับท่ีดีเยี่ยมจากสถานประกอบการณ์และลูกคา้สมาชิก Club Marriott Card ได้
ใช้บริการและรู้จกัสินคา้และบริการจากห้องอาหาร Soba factory และการน ารูปแบบงาน
กิจกรรมอ่ืนๆ มาประยุกต์เพื่อเป็นทางเลือกของลูกคา้ ทดแทนการจดักิจกรรม ลด แลก แจก 
แถม  ผลของการศึกษาและจดัท าโครงการคือ ไดเ้รียนรู้ถึงระบบการจดักิจกรรมในโรงแรม
และการประสานงานระหวา่งแผนกต่างๆรวมถึงไดรั้บโอกาสและความไวว้างใจจากผูอ้  านวย
งานแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมในการจดัท าโครงการน้ี เพื่อใหผ้ลงานส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  
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Abstract 

 

In the project, the student aimed to use the knowledge gained from activities 
management during the internship to improve the new approaches for better performance. The 
purpose of the project is to management the After-sale service for only customers who own 
Club Marriott member card and to advertise a Soba factory restaurant which is in Bangkok 
Marriott Marquis Queen’s Park Hotel. The Workshop activity type is selected to the project. 
Workshop refers to the activity that we provide the prepared knowledge and lead the 
participants joining the programmer to practice the work together. The event is held on the 23rd 
of June 2019, with invited expert on various topics following by (1) History of sake. (2) Types 
of sake. (3) Japan sake culture in the country. (4) Demonstration of mixing SAKETINI 
cocktail. The participants are served with a special meal from the Soba Factory restaurant. The 
operation results can be concluded that the hotel has received the excellent feedback from our 
Club Marriott members. The members now know more about products and service from Soba 
factory restaurant. The Workshop activity type is selected instead of other activities such as 
Discount, Redeem and Giveaway. The result of study and development is gaining knowledge of 
the event process of the hotel and the coordination among the various departments and getting 
the opportunity and the trust from Director of Food and beverage department in the preparation 
of this project to be successful. 
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บทที1่ 

บทน ำ 

โครงกำรกจิกรรมเชิงปฏิบัตกิำร 

Club Marriott activity Saketini @Soba factory. 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

หากจะกล่าวถึงเครือข่ายท่ีมีอิทธิพลอุตสาหกรรมโรงแรมคงตอ้งมีช่ือของMarriottเครือข่าย
ธุรกิจโรงแรมระดบัโลกท่ีมีโรงแรมมากกว่า 3,100 แห่งใน 66 ประเทศทัว่โลก ได้รับการยกย่อง
อยา่งมากในดา้นความหลากหลายทางวฒันธรรมองคก์รและความรับผิดชอบต่อสังคม เม่ือวนัท่ี 14 
กนัยายน 2559 Marriott International ไดร่้วมกบั TCC Land asset world ก่อตั้งโรงแรม Bangkok 
Marriott Marquis Queen’s park ในกรุงเทพมหานคร ถือเป็นเมืองหลวงท่ีส าคญัแห่งหน่ึงในภูมิภาค
เอเชีย และเป็นเมืองท่ีสามารถรองรับMICE ไดทุ้กรูปแบบ โรงแรม Bangkok Marriott Marquis 
Queen’s park จึงเป็นอีกจุดหมายหน่ึงในเร่ืองการบริการท่ีครบครัน ห้องอาหาร ส่งผลให้มี
นกัท่องเท่ียวและนักธุรกิจทั้งคนไทยและต่างชาติเดินทางมาใช้บริการ และเป็นโรงแรม Marquis 
แห่งแรกในภูมิภาคน้ีและเป็นเครือ Marriott ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียแปซิฟิก สามารถรองรับการ
ประชุมขนาดใหญ่พร้อมกนัไดม้ากกว่า 1000 คน จ านวนห้องพกัรองรับกว่า 1,360 ห้อง และมี
หอ้งอาหาร 9หอ้ง ผูจ้ดัท าไดมี้โอกาสฝึกงานในส่วนของ Food and Beverage Admin และ Food and 
Beverage Reservation and Sale เป็นแผนกเปิดใหม่ท่ีโรงแรมเป็นท่ีแรกมีหนา้ท่ีจดัท าเอกสารและ
เป็นศูนยก์ลางในการส ารองห้องอาหารรวมถึงการติดต่อกบัลูกคา้หน่วยงานบริษทัต่างๆเพื่อจดังาน
เล้ียงท่ีห้องอาหารในระหวา่งปฏิบติัสังเกตวา่ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิก 
Club Marriott  Card (สมคัรสมาชิก 9,500บาท/ปี บตัรใช้เป็นส่วนลดห้องพกั ร้านอาหาร ห้อง
ประชุมและ สปา ) เป็นจ านวนมากทางแผนกจึงตอ้งการจดักิจกรรมหลงัการขายเพื่อเป็นกิจกรรม
สมนาคุณและเพิ่มโอกาสเป็นตวัเลือกอนัดบัแรกท่ีลูกคา้จะกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าอีกคร้ัง 

ผูจ้ดัท าไดม้องเห็นถึงโอกาสในการเพิ่มมูลค่าบริการหลงัการขายของสมาชิก Club Marriott  
Card ว่าสามารถจดักิจกรรมอ่ืนๆไดม้ากกว่าการมอบบตัรก านัล จึงน าไปปรึกษากบัพนกังานท่ี
ปรึกษา ถึงท ากิจกรรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) โดยมีแนวคิดว่าตอ้งประชาสัมพนัธ์ สินคา้ของ
Soba factory ห้องอาหารญ่ีปุ่นในโรงแรมไปพร้อมกนัด้วย พนักงานท่ีปรึกษาและผูจ้ดัท าได้
ค  านึงถึงการใช้“สาเก”เป็นส่วนผสมหลกัในการจดักิจกรรมน้ีให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการชิม
สาเกและท าเคร่ืองด่ืมจึงเป็นท่ีมาของโครงการ Club Marriott activity Saketini @Soba factory. 



 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร  
1.2.1 เพื่อด าเนินกิจกรรมหลงัการขายส าหรับลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิก Club Marriott เท่านั้น 

1.2.2 เพื่อประชาสัมพนัธ์ห้องอาหาร Soba factory ในโรงแรม Marriott Marquis Queen’s 
park  

 1.3 ขอบเขตของโครงกำร  

ขอบเขตกำรจัดกจิกรรม  โดยแบ่งเป็นระบบงำนต่ำงๆดังนี้ 
1.3.1 ขั้นตอนประสานงานเอกสาร 

-ประสานงานดา้นเอกสารระหวา่งแผนก Food & Beverage  
-ประสานงานดา้นลูกคา้สัมพนัธ์ในแผนก Club Marriott Lounge 

1.3.2 ขั้นตอนการจดักิจกรรม ณ หอ้งอาหาร 

- จดักิจกรรม ณ ห้องอาหาร Soba factory ในโรงแรม Bangkok Marriott 
Marquis Queen’s park 

1.3.3 กลุ่มตวัอยา่ง                                                                                                                                            

ใช้การแยกกลุ่ม ตัวอย่าง ท่ีไม่ เป็นไปตามโอกาสทางสถิติ  (Non -
Probability Sampling) และเลือกการสุ่มแบบ เจาะจง (Purposive Sampling) เป็น
การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ใชเ้หตุผลในการเลือกเพื่อความเหมาะสมของโครงการ โดย
ท าการคดัเลือกจากเจา้หน้าท่ี Club Marriott ท าการส ารองท่ีนัง่ผ่านทางโทรศพัท์
จ  านวน15 ท่าน  

 

 

  



 

 

  แผนกำรด ำเนินกำร  ตำรำงแผนกำรปฏิบัติงำนและระยะเวลำโครงกำรกจิกรรมเชิงปฏิบัติกำร                                                                       

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน / เดือน พ.ค 61 มิ.ย 61 ก.ค 61 ส.ค 61 ก.ย.61 ต.ค.61 
คิดหวัขอ้โครงงาน       
น าเสนอหวัขอ้โครงงาน       
ด าเนินงานดา้นงานเอกสาร       
ขั้นตอนด าเนินกิจกรรม (Workshop)       

สรุปผลท่ีไดจ้ากการด าเนินโครงงาน       
จดัท าเอกสาร       
น าเสนอผลงาน       

ตาราง 1.1แผนการด าเนินการ 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 ลูกคา้สมาชิก Club Marriott Card ไดใ้ชบ้ริการและรู้จกัสินคา้บริการไดแ้ก่เคร่ืองด่ืม 
Saketini และชุดอาหารญ่ีปุ่น จากห้องอาหาร Soba factory ในโรงแรม Bangkok Marriott Marquis 
Queen’s park  

1.4.2 การน ารูปแบบงานกิจกรรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) มาประยุกตเ์พื่อเป็นทางเลือก
ของกิจกรรมหลงัการขายส าหรับลูกคา้เป็นสมาชิก Club Marriott card ในกรุงเทพมหานคร ฯลฯ 
แทนการ ลด แลก แจก แถม 

 



 

 

บทที2่ 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

งานศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดมี้การศึกษาคน้ควา ขอ้มูล เอกสารต่างๆ โดยมีแนวคิด ขอ้มูล 
และวรรณกรรมท่ีเก่ียวของมาประกอบการจดัท าโครงการโดยแบ่งเปนหวัขอ้ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดของการ Workshop (กิจกกรรมเชิงปฎิบติัการ) 

 2.2 ตวัอยา่งงาน Workshop (กิจกกรรมเชิงปฎิบติัการ) 

 2.3 งานวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกบัการด าเนินกิจกรรมภายใน 

2.1 Workshop (กจิกกรรมเชิงปฎบิัติการ) 
Rujipat (www.gotoknow.org, 2558 : 04 )  ให้ข้อมูลว่า การประชุมแบบการประชุม

ปฏิบติัการหรือการประชุมเชิง ปฏิบติัการ ท่ีเรียกกนัวา่ Workshop น้ี เป็นการประชุมอีกแบบหน่ึง ท่ี
ใชก้นัมากในบริษทัในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม และในองคก์ารต่าง ๆ เน่ืองจากการประชุมแบบน้ี 
จะตอ้งมีการฝึกปฏิบติั ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นหลกัส าคญั การประชุม แบบน้ีปกติแลว้จะมี
สมาชิกท่ีร่วมประชุมจ านวนไม่มากนกั คือมกัจะมีจ านวนแต่เพียงพอเหมาะกบัอุปกรณ์ และ เคร่ือง
อ านวย ความสะดวกในการฝึกปฏิบติัการ ในเร่ืองท่ีจดัประชุมนั้น ๆ ข้ึน เน่ืองจากเนน้การฝึกปฏิบติั
เป็นส่วนท่ีส าคญัมาก 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการน้ี สมาชิกในการประชุมจะต้องร่วมกันศึกษา รับฟังการ
บรรยายหรือศึกษา คน้ควา้ท าความเขา้ และฝึกปฏิบติั เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
เฉพาะอย่าง ตามหัวขอ้ของการประชุมปฏิบติัการ คร้ังนั้นๆหลกัส าคญัของการประชุมแบบน้ีคือ 
การเรียนรู้ – ฝึกปฏิบติั – แลว้น าไปปฏิบติัในการปฏิบติังานจริง  ตวัอยา่ง การประชุมเชิงปฏิบติัการ 
เช่น การประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ืองการสร้างแบบทดสอบ – แบบวดัความพึงพอใจ ของผูบ้ริหารการ
ประชุมเชิงปฏิบติัการซ่อมบ ารุงเกียร์ระบบอตัโนมติั การประชุมเชิงปฏิบติัการซ่อมบ ารุงเกียร์ระบบ
อตัโนมติั การประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ืองการจดัหมวดหมู่เอกสารในส านกังาน เป็นตน้การจดัการ
ประชุมแบบน้ี จึงต้องมีเอกสาร มีหนังสือ มีรายละเอียดและขอ้มูล ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ เพื่อ
ประกอบการศึกษาและเพื่อการฝึกปฏิบติั ซ่ึงตอ้งเตรียมไวล่้วงหนา้ให้พร้อม เพื่อผูเ้ขา้ประชุมจะใช้
ประโยชน์ไดท้นัทีในการฝึกปฏิบติัตามก าหนดการ หรือตามตารางการปฏิบติั ตามท่ีไดก้ าหนดไว้
เป็นการเฉพาะ การประชุมเชิงปฏิบติัการดงักล่าวน้ี จุดเนน้จะอยูท่ี่การปฏิบติั ไดเ้ป็นการแกปั้ญหา
ดว้ยภาค ปฏิบติั เนน้การปฏิบติัการมากกวา่การบรรยายหรือการอภิปราย มุ่งปรับปรุง ความสามารถ

https://www.gotoknow.org/posts/578582


 

 

และความเช่ียวชาญในการปฏิบติังาน ของสมาชิกแต่ละคน ส่วนใหญ่มกัจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการ
งานหรือวชิาชีพ ลกัษณะเฉพาะของการประชุมแบบ  Workshop มีดงัน้ี 

 มีการก าหนด เร่ืองของการประชุมเชิงปฏิบติัการชดัเจน ก าหนดส่ิงท่ีจะตอ้งปฏิบติัให้ได ้
ไวเ้ห็นไดช้ดั และมีก าหนดการ หรือตารางด าเนินงานในการประชุมและการฝึกหดั ท่ีสัมพนัธ์กบั
เร่ืองท่ีจดัประชุม มีจุดมุ่งหมายส าคญั ท่ีการเพิ่มพูนทกัษะ ความรู้และประสบการณ์ ซ่ึงจะส่งผลต่อ
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการปฏิบติังานในเร่ืองท่ีจดัประชุมปฏิบติัการนั้น ๆ โดยตรงและ มี
การเตรียมในดา้นวสัดุอุปกรณ์ สถานท่ี เอกสาร ขอ้มูลท่ีจ าเป็นให้พร้อม เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบติั
ส าหรับสมาชิกโดยเฉพาะ มีการฝึก / ทดลองปฏิบติัการ หรือ มีการฝึกปฏิบติักิจกรรมในเร่ืองท่ีจดั
ประชุม ซ่ึงถือเป็นหวัใจส าคญัของการประชุม จุดเนน้ของการประชุมปฏิบติัการน้ี อยูท่ี่การเตรียม
คนให้มีความพร้อมสูง ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในเร่ืองท่ีจดัประชุมและ
สามารถน าไปใชใ้นกาปฏิบติังานจริง 

กล่าวโดยสรุป ผูจ้ดัท าไดน้ ารูปแบบการประชุมเชิงปฎิบติัการท่ีมีทั้งรูปแบบการให้ความรู้ 
(ซ่ึงไดเ้ลือกและเตรียมการไวเ้ป็นการล่วงหนา้อยา่งดีแลว้) และการฝึกปฏิบติัควบคู่กนั แต่จุดเนน้ท่ี
ส าคญัทา้ยท่ีสุดแลว้ จะมุ่งเนน้ท่ีผูเ้ขา้ประชุมไดรั้บความสามารถในการปฏิบติัในเร่ืองนั้น ๆ ไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ  

2.2 ตัวอย่างงาน Workshop (กจิกกรรมเชิงปฎบิัติการ) 
All about "Boarding School" in UK 11 พ.ย. 60 เวลา 15.30 - 16.00 น.และ 12 พ.ย. 60 เวลา 

15.30 - 16.00 น.มีผูป้กครองหลายๆท่านตั้ งใจจะส่งบุตรหลานไปเรียนBoardingSchoolหรือ
โรงเรียนประจ าในต่างประเทศและยงักงัวลเก่ียวกบัวิถีความเป็นอยู่,อาหาร,ส่ิงรอบตวั,เพื่อน,การ
ปรับตวั,การติดต่อความปลอดภยั เเละค าถามอ่ืนๆอีกมากมายมาร่วมไขขอ้โดย ผูเ้ช่ียวชาญ เก่ียวกบั
การส่งลูกๆไปเรียน Boarding School ท่ีต่างประเทศ Chase Grammar School, UK  

 

ภาพท่ี2.1 ตวัอยา่งกิจกรรมเชิงวชิาการ All about "Boarding School" in UK 



 

 

ASA WORKSHOP งานสถาปนิก '61 ภายใตแ้นวคิด 'Beyond Ordinary : ไม่ธรรมดา' คร้ัง
น้ี มี 6 กิจกรรมเวิร์กช็อปน่าสนใจจากสตูดิโอออกแบบ ได้แก่ P.Library, TAM:DA STUDIO, 
Studiocraps., Kias Matt, Ease studioและกลุ่มอนุรักษส์ถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน VERNADOCX ท่ีจะมา
ให้ทั้งความรู้ภาคปฏิบติัและความสนุกสนาน โดยมีกิจกรรมให้เขา้ร่วมตั้งแต่วนัท่ี 2 - 4 พฤษภาคม 
2561 ณ เวทีกิจกรรมกลาง(Main Stage) 

 

ภาพท่ี2.2 ตวัอย่างกิจกรรมเชิงวิชาการ ASA WORKSHOP งานสถาปนิก '61 
ภายใตแ้นวคิด 'Beyond Ordinary : ไม่ธรรมดา' คร้ังน้ี มี 6 

Great Wines of Italy Bangkok 2016 by James Suckling  ห้องเดอะแกรนด์ บอลรูม 16:00-
20:00 วนัท่ี 09 ธ.ค. 59 Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotelงานน้ีในปีน้ียิ่งใหญ่กว่าเดิมอยา่งเห็น
ไดช้ดัไม่วา่จะเป็นความหลากหลายของไวน์ท่ีมีให้เลือกชิมเกือบ 90 ฉลาก อาหารอร่อยคุณภาพดีท่ี
คดัมาใหท้านคู่แกลม้กบัไวน์ไดอ้ยา่งลงตวั รวมถึงระยะเวลาท่ีใหชิ้มสะใจถึง 4 ชัว่โมง  

 

ภาพท่ี2.3 ตวัอย่างกิจกรรมเชิงวิชาการ Great Wines of Italy Bangkok 2016 by 
James Suckling 



 

 

กล่าวโดยสรุป ผูจ้ดัท าได้ศึกษาตวัอย่างการด าเนินกิจกรรมในปัจจุบนั เพื่อให้เกิดความ
เขา้ใจรูปแบบการปฎิบติังานจริงนอกเหนือจากทฤษฎีท่ีกล่าวไปขา้งตน้ และใช้ศึกษากระแสการ
ด าเนินงานในสังคม วา่ปัจจุบนัน้ีมีกระแสการด าเนินงานใด ท่ีสามารถตอบรับกบัแนวคิดมากท่ีสุด 
Plearn เพลิน by Krungsri GURU (2561) เขียนบทความไวว้า่ ปัจจุบนั ผูค้นเร่ิมให้ความส าคญักบั
อาหารและเคร่ืองด่ืมร้อยละ 28.7 % โดยใชบ้ริการทางเลือกโรงแรมและร้านอาหารคิดเป็นร้อยละ 
15.13  

2.3 งานวรรณกรรมที่เกีย่วของกบัการด าเนินกจิกรรมภายใน 
สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัเนรศวร (2554) ไดจ้ดัโครงการกีฬาสีภายใน

และสรุปผลการด าเนินกิจกรรมไวว้า่ ลกัษณะโครงการมีร้ิวขบวนพาเหรด แข่งขนักีฬา เพื่อพฒันา
คุณภาพการเรียนรู้ของนิสิต มีกลุ่มเป้าหมายจ านวนผูเ้ขา้ร่วมตามเป้าเป็นนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ 
จ านวน 300 คน ขอบเขตการประเมิน ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร วนัท่ี 22 - 26 
สิงหาคม 2554 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินคือแบบสอบถาม ตวับ่งช้ี(KPI)ของการด าเนินงาน และ
ค่าเป้าหมาย (Target) คือนิสิตเขา้ร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนท่ีก าหนดไว ้ระดบั
ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อการจดัโครงการในภาพรวมเฉล่ีย  3.51 จากระบบ5 ระดบั
คะแนน ทุกโครงการ (ระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการในภาพรวมเฉล่ีย 3.67)   

คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผล มหาวทิยาลยัศิลปากร (2555) ไดจ้ดัโครงการกิจกรรมวนั 
ศิล พีระศรีและสรุปผลการด าเนินกิจกรรมไวว้่า การประเมินจดังานวนัศิลป์ พีระศรี ประจ าปีพ.ศ. 
2555 ประกอบดว้ยการประเมิน 5 ประเภทกิจกรรม ดงัน้ี คือ การประเมิน (1) การบริหารจดัการ การ
ประเมิน (2) กิจกรรมวิชาการ ประกอบดว้ยการแสดงปาฐกถาศิลป์พีระศรีเร่ือง “การก่อเกิดเพลง
ไทยสากล : แนวคิดดา้นดนตรีวิทยา” โดย ศาสตราจารยเ์กียรตคิุุณ นายแพทยพ์ูนิทศ อมาตยกุล 
และการเสวนา เร่ือง “อาจารยศิ์ลป์กบัลูกศิษย ์(120 ปี ศาสตราจารยศิ์ลป์พีระศรี) พรุ่งน้ีก็ชา้ไปเสีย
แล้ว” โดยศิษยข์องศาสตราจารยศิ์ลป์พีระศรี และการประเมิน กิจกรรม (3) การจดันิทรรศการ 
ประกอบดว้ย การจดันิทรรศการผลงานศิลปะของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะมณัฑนศิลป์ หอศิลป์วงัท่าพระ หอศิลป์บรม ราชกุมารีคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพพ์ระราชวงัสนามจนัทร์และวิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี (4) การจดั
แสดงดนตรีของคณะดุริยางคศาสตร์และ (5) กิจกรรมอ่ืน ๆ ไดแ้ก่การแสดงและการ ออกร้านของ
นกัศึกษาปัจจุบนั และการจดัพิธีจุดเทียนร าลึกศาสตรจารยศิ์ลป์พีระศรีสรุปผลการประเมินได ้ดงัน้ี 
1) เชิงปริมาณ จ านวนผูเ้ขา้ร่วมงานวนัศิลป์พีระศรี ประจ าปี 2554 มีจ านวนผูเ้ขา้ร่วม งานทั้งส้ินรวม
จ านวน 2,800 คน โดยจ าแนกเป็น ผูร่้วมงานวงัท่าพระ จ านวน 1,300 คน คิดเป็นร้อยละ 46.43 
วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์จ านวน 1,000 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71 และวิทยาเขตสารสนเทศ 
เพชรบุรีจ านวน 500 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71 โดยมีผูร่้วมงานตอบแบบประเมิน จ านวน 584 คน 



 

 

จ าแนกเป็น ผูร่้วมงานวงัท่าพระ จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 36.47 วิทยาเขตพระราชวงัสนาม
จนัทร์จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 34.59 และวิทยา เขตสารสนเทศเพชรบุรีจ านวน 169 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.94 ทั้งน้ีจ  าแนกเป็นรายกิจกรรมไดด้งัน้ี 1) ผูร่้วมพิธีตกับาตรพระสงฆ์ในตอนเช้า 
จ  านวน 150 คน 2) ผูร่้วมกิจกรรมในช่วงเช้า โดยจ าแนกเป็น 2.1) ผูร่้วมพิธีวางช่อดอกไมค้ารวะ
อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีจ านวน 1,000 คน 2.2) ผูร่้วมชมนิทรรศการ ณ จุดแสดง
นิทรรศการ ไดแ้ก่ นิทรรศการคณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ คณะมณัฑนศิลป์ หอศิลป์วงัท่าพระ หอ
ศิลป์บรมราชกุมารีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ พิมพว์งัท่าพระ และวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรีรวมจ านวนประมาณ 1,500 คน  3) ผูร่้วมกิจกรรมทางด้านวิชาการ รวมจ านวน  700 คน 
โดยแบ่งเป็น3.1) ผูร่้วมรับฟังการแสดงปาฐกถาศิลป์พีระศรีเร่ือง “การก่อเกิดเพลงไทยสากล : 
แนวคิดดา้นดนตรีวิทยา” โดยศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยพ์ูนิทศ อมาตยกุล จ านวน 500 คน 
3.2) ผูร่้วมรับฟังการเสวนา เร่ือง “อาจารย์ศิลป์กับลูกศิษย์ (120 ปีศาสตราจารย์ศิลป์พี ระศรี) 
พรุ่งนกี้ช็า้ไปเสียแลว้” โดยศิษยข์องศาสตราจารย ์

ศิลป์พีระศรี จ  านวน 200 คน 4) ผูร่้วมพิธีในตอนค่าํ ไดแ้ก่ การร่วมชมการแสดงดนตรีแจ๊
สและดนตรีคลาสสิกโดยคณาจารย ์และนกัศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ ณ เวทีลานศาสตรจารยศิ์ลป์ 
พีระศรี ร่วมชมการฉายวดีีทศัน์ “ศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรีร าลึก” ณ สนามบาสเกตบอล การแสดง
และการออกร้านของนักศึกษาปัจจุบนั และร่วมจุดเทียนร าลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีณ 
บริเวณลานอนุสาวรียศ์าสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี รวม จ านวนประมาณ 2,000 คน 2) เชิงคุณภาพ ผล
การด าเนินงานจดังานวนัศิลป์พีระศรีประจ าปี 2554 โดยรวม พบวา่ ผูร่้วมงานส่วนใหญ่ มีความพึง
พอใจในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมทุกกิจกรรม เท่ากบั 4.00 (ร้อยละ 80.00) 
จ  าแนกรายกิจกรรมได้ดงัน้ี 2.1) การบริหารจดัการ มีความพึงพอใจในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจโดยรวมเท่ากบั 3.97 (ร้อยละ 79.40) 2.2) กิจกรรมวิชาการ มีความพึงพอใจในระดบั
มาก โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวม ทุกกิจกรรมวิชาการเท่ากบั 3.99 (ร้อยละ 79.80) จ  าแนก
เป็นการแสดงปาฐกถาศิลป์พีระศรีเร่ือง “การก่อ เกิดเพลงไทยสากล : แนวคิดดา้นดนตรีวิทยา” โดย
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยพ์ูนพิศ อมาตยกุล มี ค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมเท่ากบั 3.96 
(ร้อยละ 79.20) และการเสวนา เร่ือง “อาจารยศิ์ลป์กบัลูกศิษย ์(120 ปีศาสตราจารยศิ์ลป์พีระศรี) 
พรุ่งน้ีก็ช้าไปเสียแล้ว” โดยศิษยข์องศาสตราจารยศิ์ลป์พีระศรี มีค่าเฉล่ีย ความพึงพอใจโดยรวม
เท่ากบั 4.01 (ร้อยละ 80.20) 2.3) การจดันิทรรศการ มีความพึงพอใจในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจโดยรวมทุก นิทรรศการเท่ากบั 4.00 (ร้อยละ 80.00) 2.4) การจดัแสดงดนตรีของคณะ
ดุริยางคศาสตร์ โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมเท่ากบั 4.05 (ร้อยละ 81.05) 2.5) กิจกรรมอ่ืน ๆ 
ไดแ้ก่การแสดงและการออกร้านของนกัศึกษาปัจจุบนั และการจดัพิธีจุดเทียน ร าลึกศาสตราจารย์
ศิลป์พีระศรี โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมทุกกิจกรรมวิชาการเท่ากบั 4.01 (ร้อย ละ 80.20) 



 

 

จ าแนกเป็นการแสดงของนกัศึกษาปัจจุบนั มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมเท่ากบั 4.09 (ร้อยละ 
81.80) พิธีจุดเทียนจ าลึกถึงศาสตราจารยศิ์ลป์พีระศรีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมเท่ากบั 3.94 
(ร้อยละ 78.80) และการออกร้านของนกัศึกษาปัจจุบนั มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมเท่ากบั 4.00 
(ร้อยละ 80.00)  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกบัมหาวิทยาลยัราชธานี  (2555) ได้จดัโครงการกิจกรรมตกั
บาตรทุกวนัเสาร์และสรุปผลการด าเนินกิจกรรมไวว้า่ โครงการตกับาตรทุกวนัเสาร์ท่ีสามของเดือน
เพื่อให้นกัศึกษาใหม่ นกัศึกษาปัจจุบนั คณาจารยร์วมถึงบุคลาการภายในมหาวิทยาลยัไดมี้โอกาส
ท าบุญตกับาตรร่วมกนัโดยตั้งเป้าหมายโครงการว่านกัศึกษาและบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชธานี เขา้ร่วมจ านวน 20 คน และมีผลประเมินความพึงพอใจในโครงการ มากกว่า 
3.51 จากผลความพึงพอใจเต็ม 5 คะแนน ผลโครงการผูเ้ขา้ร่วมโครงการจ านวน 17 คน (มากกว่า
ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย ) การบรรลุวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการพบว่า สูงกว่า
เป้าหมาย ร้อยละโดยประมาณท่ีบรรลุผลร้อยละ 84  จากการประเมินความคิดเห็นและ/ หรือความ
พึงพอใจของผูร่้วมโครงการโดยภาพรวมมีความคิดเห็นและความพึงพอใจอย่ในระดบัดี ค่าเฉล่ีย
ความคิดเห็นและความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการ เท่ากบั 4.20 (เตม็ 5)  

 



 

 

บทที3่ 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ 

                                                                                                                                 
ภาพท่ี3.1 ตราสัญลกัษณ์โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s park  

Bangkok Marriott Marquis Queen’s park (โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์
ปาร์ค)  ท่ีอยู่ เลขท่ี 199  ซอย สุขุมวิท22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน   เขตคลองเตยจังหวดั 
กรุงเทพมหานครฯลฯ  10110 

3.2 ลกัษณะสถานประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการขององค์กร 

Bangkok Marriott Marquis Queen’s park (โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์
ปาร์ค) ระดบัการใหบ้ริการ 5ดาว มี2ตึก ตึกเหนือ ชั้น และ ตึกใต ้38 ชั้น ห้องพกัจ านวน 1,360 ห้อง 
/ วนั  มีระดบัหอ้งพกัแบ่งออกเป็น 8 ประเภทไดแ้ก่  

ห้อง Deluxe ราคา 4,050 ต่อ คืน (หอ้งเตียงเด่ียวและคู่ขนาด 32 ตรม. พร้อมห้องน ้ าส่วนตวั 
และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกครบครัน) 

.        
ภาพท่ี3.2 ตวัอยา่งห้อง Deluxe ท่ีมา : https://www.marriott.com/hotels/photos ,2561 



 

 

Deluxe Park View ราคา 4,550 ต่อ คืน (ห้องเตียงเด่ียวและคู่ขนาด 32 ตรม. ววิสวนสาธารณะ 
พร้อมห้องน ้าส่วนตวั และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกครบครัน) 

 
ภาพท่ี3.2 ตวัอยา่งห้อง Deluxe Park Viewท่ีมา : https://www.marriott.com/hotels/photos ,2561 

M Club ราคา 5,850 ต่อ คืน (หอ้งเตียงเด่ียวและคู่ขนาด 32 ตรม.ววิเมือง พร้อมหอ้งน ้าส่วนตวั และ
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกครบครันและไดรั้บสิทธิการใชบ้ริการจาก MClub louge 

 
ภาพท่ี3.3 ตวัอยา่งห้อง M Club ท่ีมา : https://www.marriott.com/hotels/photos ,2561 

M Suite ราคา 7,850 ต่อ คืน (หอ้งสวทิ 1ห้องนอนเตียงเด่ียวหรือคู่ขนาด 62-72 ตรม.วิวเมือง พร้อม
หอ้งนัง่เล่น น ้าส่วนตวั และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกครบครันและไดรั้บสิทธิการใชบ้ริการจาก 
MCluc louge) 

 
ภาพท่ี3.4 ตวัอยา่งห้อง M suite ท่ีมา : https://www.marriott.com/hotels/photos ,2561 

Garden Suite ราคา 8,550 ต่อ คืน (หอ้งสวทิ 1 ห้องนอนเตียงเด่ียวหรือคู่ขนาด 62-72 ตรม.ววิ
สวนสาธารณะพร้อมห้องนัง่เล่น น ้าส่วนตวั และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกครบครัน 



 

 

 
ภาพท่ี3.5 ตวัอยา่งห้อง Garden Suite ท่ีมา : https://www.marriott.com/hotels/photos ,2561 

Family Suite  ราคา 8,550 ต่อ คืน (หอ้งสวทิ 2 ห้องนอนเตียงเด่ียวหรือคู่ขนาด 126 ตรม.ววิเมือง 
พร้อมห้องนัง่เล่น น ้าส่วนตวั  

 
ท่ี3.6 ตวัอยา่งห้อง Family Suite  ท่ีมา : https://www.marriott.com/hotels/photos ,2561 

Grand Marquis Suite  (หอ้งสวทิพิเศษจากโรงแรม และหอ้งสวทิ รวม 2 หอ้งนอนเตียงเด่ียวหรือคู่
ขนาด 128 ตรม.ววิเมือง พร้อมหอ้งนัง่เล่น น ้าส่วนตวั และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกครบครัน)  

 
ภาพท่ี3.7 ตวัอยา่งห้อง Grand Marquis Suite ท่ีมา : https://www.marriott.com/hotels ,2561 

The Sky Suite ราคา 400,000 ต่อ คืน (ห้องสวทิใหญ่พิเศษ รวม 3 หอ้งนอนเตียงเด่ียวหรือคู่ขนาด 
1002 ตรม.วิวเมือง พร้อมหอ้งนัง่เล่นภานใน ภายนอก น ้าส่วนตวั สวนส่วนตวั บาร์ส่วนตวั และ
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกครบครัน และสิทธิการใชบ้ริการสุดพิเศษจาก MCluc louge ) 

 

https://www.marriott.com/hotels%20,2561


 

 

 
ภาพท่ี 3.8 ตวัอยา่งห้อง The Sky Suite ท่ีมา : https://www.marriott.com/hotels/hotel-photos ,2561 

 
หอ้งส าหรับงานประชุมและงานจดัเล้ียง รวม 35 หอ้ง หอ้งประชุมใหญ่รองรับไดม้ากถึง 1,300 คน 

    
ภาพท่ี3.9 Floor plan ชั้น M ท่ีมา : https://www.marriott.com/hotels/hotel-photos ,2561 

 



 

 

 
ภาพท่ี3.10 Floor plan ชั้น 2 ท่ีมา : https://www.marriott.com/hotels/hotel-photos ,2561 

 
ภาพท่ี3.11 Floor plan ชั้น 4 ท่ีมา : https://www.marriott.com/hotels/hotel-photos ,2561 

 



 

 

 
ภาพท่ี3.12 Floor plan ชั้น 5 ท่ีมา : https://www.marriott.com/hotels/hotel-photos ,2561 

 

                                            
ภาพท่ี3.13 Floor plan ชั้น 7 ท่ีมา : https://www.marriott.com/hotels/hotel-photos ,2561 

 



 

 

 
ภาพท่ี 3.14 Floor plan ชั้น 9 ท่ีมา : https://www.marriott.com/hotels/hotel-photos ,2561 

 
ภาพท่ี3.15 Thai Chitlada ท่ีมา : https://www.marriott.com/hotels/hotel-photos ,2561 

 

ภาพท่ี3.15 Pagoda Meeting Room ท่ีมา : https://www.marriott.com/hotels/hotel-photos ,2561                      



 

 

 

ภาพท่ี3.16 The Great Hall Pre-Function ท่ีมา : https://www.marriott.com/hotels/photos ,2561 

 

ภาพท่ี3.17 Apartment 1 Meeting Room ท่ีมา : https://www.marriott.com/hotels/photos ,2561 

 

ภาพท่ี3.18 Table by ท่ีมา : https://www.marriott.com/hotels/hotel-photos ,2561 

 

การบริการ อาหาร และ เคร่ืองดื่ม มีทั้งหมด 5 ห้องอาหาร และ 4 ทีด่ื่ม 

 
ภาพท่ี3.19 Goji Kitchen + Bar ท่ีมา : https://www.marriott.com/hotels/photos ,2561 



 

 

 

ภาพท่ี 3.20 หอ้งอาหารไทย Siam Tea Room ท่ีมา : https://www.marriott.com/hotels/photos ,2561 

 
ภาพท่ี 3.21 The Lobby Lounge ท่ีมา : https://www.marriott.com/hotels/hotel-photos ,2561

 
ภาพท่ี 3.22 หอ้งอาหารญ่ีปุ่น Soba Factory ท่ีมา : https://www.marriott.com/hotels/photos ,2561 

 
ภาพท่ี 3.23ลานเบียร์ Beer terraceท่ีมา : https://www.marriott.com/hotels/hotel-photos ,2561 



 

 

 
ภาพท่ี 3.24 Pagoda Chinese Restaurant ท่ีมา : https://www.marriott.com/hotels/hotel-photos ,2561 

 
ภาพท่ี 3.25 Akira Back Restaurant and Bar ท่ีมา : https://www.marriott.com/hotels/photos ,2561 

 

 
ภาพท่ี 3.26 ABar ท่ีมา : https://www.marriott.com/hotels/photos ,2561 

 
ภาพท่ี 3.27 Abar rooftop ท่ีมา : https://www.marriott.com/hotels/hotel-photos ,2561 

 

 

พืน้ทีสั่นทนาการอื่นๆ 



 

 

 
ภาพท่ี 3.28Sky Garden และ Swimming Pool ท่ีมา : https://www.marriott.com/hotels,2561 

 
ภาพท่ี 3.29  Fitness Center ท่ีมา : https://www.marriott.com/hotels/hotel-photos ,2561 

 
ภาพท่ี 3.30 Quan Spa ท่ีมา : https://www.marriott.com/hotels/hotel-photos ,2561 

  

 

 



 

 

Club Marriott บตัรท่ีใชเ้ป็นสิทธิประโยชน์ส าหรับผูท่ี้มาใชบ้ริการอาหารและเคร่ืองด่ืม
โรงแรมแรมในเครือMarriott ส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อการพกัผอ่นโดยมีค่าสมาชิกรายปีใบละ
9,500. บาทราคาน้ีรวมภาษีและบตัรเสริม1 ใบ สามารถใช ้สิทธิพิเศษท่ีโรงแรมและรีสอร์ทท่ีเขา้
ร่วมโครงการกวา่ 300 แห่งในภูมิภาคเอเชีย 

 
ภาพท่ี 3.31 ตวัอยา่งบตัรและบตัรก านลั Club marriott 

บตัรก านลัส าหรับสมาชิกคลบัแมริออทประเทศไทย สิทธิประโยชน์ส าหรับห้องพกั 18 ใบ 
คูปองแต่ละใบจะมีรายละเอียด ระบุไวช้ัดเจนสามารถโอนกรรมสิทธ์ิได้โรงแรมในเครือ JW 
MARRIOTT HOTELS (3 ใบ) –บตัรก านลัแต่ละใบรวมอาหารเชา้ส าหรับ 2 ท่านสามารถเลือกใช้
ไดต้ามน้ี: บตัรก านลัหอ้งพกัราคาพิเศษ4,899++ บาทใชไ้ดท่ี้JW Marriott Hotel Bangkok 

บตัรก านลัหอ้งพกัราคาพิเศษ4,999++ บาทใชไ้ดท่ี้JW Marriott Phuket Resort & Spa 
บตัรก านลัหอ้งพกัราคาพิเศษ4,699++ บาทใชไ้ดท่ี้JW Marriott Khao Lak Resort & Spa 
โรงแรมในเครือRENAISSANCE HOTELS 3 ใบ –บตัรก านัลแต่ละใบรวมอาหารเช้า
ส าหรับ2 ท่านสามารถเลือกใชไ้ดต้ามน้ี: 
บตัรก านลัหอ้งพกัราคาพิเศษ4,299++ บาทใชไ้ดท่ี้Renaissance Koh Samui Resort & Spa 
บตัรก านลัหอ้งพกัราคาพิเศษ4,299++ บาทใชไ้ดท่ี้Renaissance Phuket Resort & Spa 
บตัรก านลัห้องพกัราคาพิเศษ3,999++ บาทใชไ้ดท่ี้Renaissance Bangkok Ratchaprasong 
Hotel 
โรงแรมในเครือMARRIOTT EXECUTIVE APARTMENTS BANGKOK (3 ใบ –บตัร
ก านลัแต่ละใบรวมอาหารเชา้ส าหรับ2 ท่านสามารถเลือกใชไ้ดต้ามน้ี: 



 

 

บตัรก านัลห้องพกัราคาพิเศษ3,499++ บาทใช้ได้ท่ีMarriott Executive Apartments 
Bangkok, Mayfair 
บตัรก านัลห้องพกัราคาพิเศษ3,299++ บาทใช้ได้ท่ีMarriott Executive Apartments 
Bangkok, Sathorn Vista 
บตัรก านัลห้องพกัราคาพิเศษ3,099++ บาทใช้ได้ท่ีMarriott Executive Apartments 
Bangkok, Sukhumvit Park 
บตัรก านัลห้องพกัราคาพิเศษ3,499++ บาทใช้ได้ท่ีMarriott Executive Apartments 
Bangkok, Sukhumvit Thonglor 
โรงแรมในเครือCOURTYARD BY MARRIOTTHOTELS (2 ใบ –บตัรก านลัแต่ละใบ
รวมอาหารเชา้ส าหรับ2 ท่านสามารถเลือกใชไ้ดต้ามน้ี: 
บตัรก านลัหอ้งพกัราคาพิเศษ2,899++ บาทใชไ้ดท่ี้Courtyard by MarriottBangkok 
บตัรก านลัหอ้งพกัราคาพิเศษ2,299++ บาทใชไ้ดท่ี้Courtyard by MarriottSouth Pattaya 
โรงแรมในเครือMARRIOTT HOTELS (7 ใบ –บตัรก านลัแต่ละใบสามารถรวมอาหารเชา้
ส าหรับ2 ท่านเลือกใชไ้ดต้ามน้ี: 
บตัรก านลัหอ้งพกัราคาพิเศษ3,999++ บาทใชไ้ดท่ี้Bangkok Marriott Sukhumvit Hotel 
บตัรก านลัห้องพกัราคาพิเศษ3,699++ บาทใชไ้ดท่ี้Bangkok Marriott Marquis Queen’s 
Park 
บตัรก านลัห้องพกัราคาพิเศษ3,099++ บาทใชไ้ดท่ี้Rayong Marriott Resort & Spa (วนั
อาทิตย–์ วนัพฤหสั) 
บตัรก านลัห้องพกัราคาพิเศษ4,199++ บาทใชไ้ดท่ี้Rayong Marriott Resort & Spa (วนั
ศุกร์– วนัเสาร์) 
บตัรก านลัห้องพกัราคาพิเศษ3,499++ บาทใชไ้ดท่ี้Hua Hin Marriott Resort & Spa (วนั
อาทิตย–์ วนัพฤหสั 
ก านลัห้องพกัราคาพิเศษ4,699++ บาทใชไ้ดท่ี้Hua Hin Marriott Resort & Spa (วนัศุกร์– 
วนัเสาร์ 
บตัรก านลัห้องพกัราคาพิเศษ3,699++ บาทใช้ไดท่ี้Phuket Marriott Resort& Spa,Merlin 
Beach 
บตัรก านลัห้องพกัราคาพิเศษ4,499++ บาทใช้ไดท่ี้Phuket Marriott Resort & Spa, Nai 

Yang Beach เง่ือนไข:คูปองหอ้งพกัพิเศษสามารถใชเ้ชา้พกัต่อเน่ืองไดสู้งสุด3 คืนต่อ1 ใบการเขา้พกั 
ข้ึนอยูก่บัจ  านวนหอ้งวา่งและกรุณา ส ารองหอ้งพกัล่วงหนา้ไม่สามารถใชไ้ดใ้นช่วงเทศกาล วนัหยุด
ต่อเน่ืองหรือช่วงท่ีมีการอตัราการเขา้พกัสูง 



 

 

 บัตรก านัลส่วนลดค่าอาหาร50% ส าหรับค่าอาหารเม่ือทานอาหาร4 คนสามารถใช้
รับประทานม้ือ กลางวนั ม้ือเย็นและม้ือค ่าท่ีMarriott Executive Apartment สาขาใดก็ได้ใน
กรุงเทพฯและโรงแรมCourtyard by Marriott Hotels 

3 X บตัรก านลัส่วนลดค่าอาหาร50% ส าหรับค่าอาหารเม่ือทานอาหาร6 - 12 คนสามารถใช้
รับประทานม้ือกลางวนั ม้ือเย็นและม้ือค ่าท่ีโรงแรมท่ีเข้าร่วมในกรุงเทพฯ(ไม่สามารถใช้ได้ท่ี
ห้องอาหารNew York Steakhouse ท่ีโรงแรมJW Marriott Hotel Bangkok, ห้องอาหารจีนFei Ya – 
Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel, ห้องอาหารDistrict Grill - Bangkok Marriott Hotel 
Sukhumvit, และหอ้งอาหารPagoda – Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park) 

1 X บตัรก านลัส่วนลดค่าอาหาร50% ส าหรับค่าอาหารเม่ือทานอาหาร6 - 12 คนสามารถใช้
รับประทานม้ือกลางวนั ม้ือเยน็และม้ือค ่าท่ีMarriott Executive Apartment สาขาใดก็ไดใ้นกรุงเทพฯ
และโรงแรมCourtyard by Marriott Hotels 

2 X บตัรก านลัส่วนลดค่าอาหาร30% ส าหรับค่าอาหารเม่ือทานอาหาร6 - 12 คนสามารถใช้
รับประทานม้ือกลางวนั ม้ือเยน็และม้ือค ่าท่ีห้องอาหารNew York Steakhouse, Man Ho และNami – 
JW Marriott HotelBangkok, ห้องอาหารจีนFei Ya – Renaissance Bangkok Ratchaprasong, 
ห้องอาหารDistrict Grill – Bangkok Marriott HotelSukhumvitและห้องอาหารPagoda– Bangkok 
Marriott Marquis Queen’s Park (ยกเวน้บุฟเฟตม้ื์อกลางวนัวนัอาทิตยท่ี์หอ้งอาหารDistrict Grill) 

เง่ือนไข:บตัรก านลัส่วนลดการรับประทานอาหารเป็นกลุ่มเหล่าน้ีไม่สามารถใชไ้ดใ้นช่วง
เทศกาลอยา่งเช่นวนัคริส์มาสอีฟ, วนัคริสตม์าส, วนัปีใหม่, วนัส้ินปี, วนัวาเลนไทน์, วนัตรุษจีน, วนั
พอ่, วนัแม,่ วนัลอยกระทงและวนัเทศกาลอ่ืนๆ 

สิทธิประโยชน์บริการสปาและศูนยอ์อกกาลงักาย(สามารถโอนกรรมสิทธ์ิได ้– 7 ใบ 
5 X บตัรก านลัส่วนลด50% ส าหรับบริการสปาสาหรับ2 ท่านสามารถใชไ้ดก้บัโรงแรมท่ี
เข้าร่วมในกรุงเทพฯ (ยกเวน้ท่ีMarriott Executive ApartmentsBangkok Mayfair, 
Sukhumvit Park, และCourtyard by Marriott Bangkok) 
2 X บตัรก านลัเขา้ใชบ้ริการศูนยสุ์ขภาพและสระว่ายน ้ าฟรีสาหรับผูใ้หญ่2 ท่านและเด็ก2 
ท่านสามารถใช้ได้กับโรงแรมท่ีเข้าร่วมในกรุงเทพฯ(ยกเว้นท่ีMarriott Executive 
Apartments Bangkok Mayfair และSathorn Vista. กรุณาโทรส ารองสิทธ์ิล่วงหนา้สามารถ
ใชสิ้ทธิไดจ้  านวนจ ากดัต่อวนั 
บตัรก านลัพิเศษ(สามารถโอนกรรมสิทธ์ิได)้ - 7 ใบ 
2 X บตัรก านลัรับเป็ดปักก่ิงหรือหมูหันฟรี1 ท่ีเม่ือรับประทานอาหารตั้งแต่4 ท่านข้ึนไป
และสั่งอาหารอยา่งนอ้ย4 เมนูท่ีห้องอาหารจีนMan Ho - JW Marriott HotelBangkok หรือ



 

 

Fei Ya - Renaissance Bangkok Ratchaprasong (สามารถใชร่้วมกบับตัรสมาชิกคลบัแมริ
ออทไม่สามารถใชร่้วมกบับตัรก านลัส่วนลด–ส าหรับม้ือเยน็เท่านั้น) 
2 X บตัรก านลัส่วนลด30% ส าหรับบุฟเฟตติ์มซ าเม่ือทานตั้งแต่2 – 8 คนท่ีห้องอาหารจีน
Man Ho - JW Marriott Hotel Bangkok หรือFei Ya - Renaissance Bangkok 
Ratchaprasong 
1 X บัตรก านัลรับฟรีไวน์1 ขวด(ไวน์ท่ีทางโรงแรมคัดสรรเพื่อสมาชิกเท่านั้ น เม่ือ
รับประทานอาหารตั้งแต่4 ท่านข้ึนไปและสั่งอาหารอยา่งนอ้ย4 เมนูท่ีท่ีโรงแรมท่ีเขา้ร่วมใน
กรุงเทพฯ(สามารถใชร่้วมกบับตัรสมาชิกหรือบตัร 

  



 

 

 

3.3รูปแบบการจัดองค์การและการบริการงานภายใต้องค์กร 

 
ภาพท่ี 3.32 รูปแบบการจดัองคก์ารในแผนก Food and Beverage ท่ีมา : Restaurant Admin ,2561 

 
ภาพท่ี 3.33 รูปแบบการจดัองคก์ารในแผนก Food and Beverage ท่ีมา : Restaurant Admin ,2561 



 

 

3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 
                                   ภาพท่ี 3.34 นกัศึกษาฝึกงาน     

ช่ือนักศึกษา: นางสาววรัญญา ศรีราช                                                                                                                                                                  
แผนก:  Food and Beverage  ต  าแหน่ง Food&Beverage RSVN, Sale and Admin 
หน้าทีใ่นต าแหน่ง Food&Beverage RSVN and Sale 
   -   ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัหอ้งอาหารทุกหอ้งในโรงแรมแด่ลูกคา้อยา่งครบถว้น 
   -   ใหข้อ้มูลและตรวจสิทธิของลูกคา้ท่ีถือบตัรสมาชิกคลบัแมริออท 
   -   ส ารองท่ีนัง่แด่ลูกคา้ผา่นทางโทรศพัท ์

- ส ารองท่ีนัง่แด่คณะน าเท่ียวต่างๆ และ บริษทัท่ีจะเขา้มาท าการประชุม เพื่อรับประทาน
อาหารในทุกหอ้งอาหารของผา่นทางโทรศพัท ์จดหมายอิเล็กทรอนิกซและ ท ารายงานสถิติ
ประจ าวนัเก่ียวกบัผูท่ี้มาใช้บริการ รับจดังานเล้ียงและควบคุมดูแลการจดังานเล้ียงพิเศษ
ต่างๆเฉพาะภายในหอ้งอาหาร 

 หน้าทีใ่นต าแหน่ง Food&Beverage Admin 

  1.ติดต่อหอ้งอาหารเพื่อตามงานเอกสารคงคา้งต่างๆ  
  2.จดัซ้ือของและอุปกรณ์ ท่ีหอ้งอาหารตอ้งใช ้ 
  3.ประชาสัมพนัธ์งานต่างๆจากแผนกอ่ืนๆ สู่แผนก Food and Beverage 

 4.ท ารายงาน เตรียมเอกสาร ท าการเปรียบเทียบของท่ีใชใ้นFood and Beverage  
และ เตรียมงานประชุม 

  5. เป็นส่ือกลางระหวา่ง พนกังานในแผนก Food and Beverage กบัผูจ้ดัการ 



 

 

3.5 ช่ือ และ ต าแหน่งของ พนักงานที่ปรึกษา 

 
                                         ภาพท่ี 3.35 พนกังานท่ีปรึกษาระหวา่งการฝึกงาน 
    นางสาวลดาวลัย ์พิริยะเสถียรกุล  
     แผนก Food and Beverage  ต  าแหน่ง F&B RSVN and Sale Executive. 
 



 

 

บทที ่4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

โครงงานวจิยัน้ีไดน้ าความรู้ท่ีศึกษามาบูรณาการจนเกิดแนวทางการบริหารจดัการใหม่ท่ี
มีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน โดยมีรูปแบบงานกิจกรรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) ท่ีจดัท าข้ึนใหม่เพื่อ
เป็นโอกาสในการเพิ่มมูลค่าบริการหลงัการขายของสมาชิก Club Marriott  Card วา่สามารถจดั
กิจกรรมอ่ืนๆไดม้ากกวา่การมอบบตัรก านลั โดยมีแนวคิดวา่ตอ้งประชาสัมพนัธ์ สินคา้ของSoba 
factory หอ้งอาหารญ่ีปุ่นในโรงแรมไปพร้อมกนัดว้ย พนกังานท่ีปรึกษาและผูจ้ดัท าไดค้  านึงถึง
การใช“้สาเก”เคร่ืองด่ืมแอลกอฮฮลท่ี์เป็นเอกลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่น มาเป็นส่วนผสมหลกัใน
การจดักิจกรรมน้ีใหส้มาชิกไดมี้ส่วนร่วม ในการชิมสาเกและท าเคร่ืองด่ืม Cocktail “Saketini” 
ร่วมรับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารSoba factory ภายใตช่ื้อกิจกรรมวา่ Club Marriott 
activity Saketini @Soba factory โดยมีวธีิการด าเนินงานดงัต่อไป 

4.1 การปรึกษาหวัขอ้โครงงานและขอ้สรุปจากพนกังานท่ีปรึกษา 
4.2 ขั้นตอนการด าเนินงานดา้นงานเอกสาร การค านวณตน้ทุน ราคาขายสุทธิและก าไร   
4.3 ขั้นตอนด าเนินกิจกรรม (Workshop) 
4.4 สรุปผลท่ีไดจ้ากการด าเนินโครงงาน 

4.1 การปรึกษาหัวข้อโครงงานและข้อสรุปจากพนักงานที่ปรึกษา 

หัวขอ้ท่ี 1 ผูจ้ดัท าตอ้งการหาหัวขอ้โครงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายงานท่ีปฎิบติั โดยน าไป
ปรึกษากบัพนกังานท่ีปรึกษาเร่ืองห้องอาหารต่างๆท่ีโรงแรม พนกังานท่ีปรึกษาให้สัมภาษณ์ว่า 
หอ้งอาหาร Soba Factory เป็นหอ้งอาหารแบบญ่ีปุ่นท่ีพึ่งเปิดใหม่ ช่วงปลายปีท่ีผา่นมา เอกลกัษณ์
คือตูก้ระจกท่ีมองเห็นหัวหน้าพ่อครัวชาวญ่ีปุ่นท าเส้นโซบะสดๆ แบบวนัต่อวนัรวมถึงอาหาร
ญ่ีปุ่นอ่ืนๆท่ีคดัสรรคมาเป็นพิเศษ มีสาเกเป็นเคร่ืองด่ืมหลกั และไดก้ล่าวถึงการหากิจกรรมเพื่อ
มอบให้ลูกคา้ท่ีซ้ือบตัรสมาชิก Club Marriott ผูจ้ดัท าจึงค านึงถึงการจดัประชุมเชิงปฎิบติัการ 
(Workshop) ท่ีให้ลูกคา้ไดมี้ส่วนร่วมในการท ากิจกรรม เพื่อการประชาสัมพนัธ์สินคา้และบริการ
ท่ีเรามีอยู ่ทั้งอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ข้อสรุป จากการสัมภาษณ์พนักงานท่ีปรึกษาอนุมัติให้มีการจัดกิจกรรมเชิงปฎิบัติ
(Workshop) Club Marriott  Activity ณ ห้องอาหารSoba factory ประจ าเดือนกรกฎาคม เพราะ
เป็นกิจกรรมท่ีแปลกใหม่ ตรงกบัหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย และก่อนให้เกิดประโยชน์แก่ทาง
โรงแรมดว้ย จึงเป็นกิจกรรม Club Marriott  Activity SAKETINI @Soba factory โดยให้ลูกคา้ได้
มีส่วนร่วมในการผสมเคร่ืองด่ืมสาเก ดว้ยตนเอง และรับประทานชุดอาหารจากหอ้งอาหาร 



 

 

4.2 ขั้นตอนการด าเนินงานด้านงานเอกสาร และ การค านวณต้นทุน 

ดา้นเอกสารในการด าเนินงานโดยจะมีแผนก Food & Beverage เป็นผูดู้แลและอนุมติั โดย
ผูจ้ดัท ามีหนา้ท่ีประสานงานไปยงัแผนก และ หน่วยงานต่างๆเพื่อใหก้ารจดักิจกรรมส าเร็จลุล่วงไป
ดว้ยดีโดยมีขั้นตอนในการปฎิบติังานไปยงัแผนกต่างๆดงัน้ี   
 Food & Beverage 

 -จดัเตรียมเอกสารโดยกล่าวถึงวตัถุประสงค์รายละเอียดและความประสงค์ในการด าเนิน
 กิจกรรมเพื่อส่งมอบให้แก่เจา้หน้าท่ีและแผนกต่างๆท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินงานคร้ังน้ี 
 ส่งผา่นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกซ์ คร้ังท่ี 1  
 -หลงัจากได้รับการตอบรับ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกซ์ คร้ังท่ี 1 พนักงานท่ีปรึกษาและ 
 ผูจ้ดัท าไดท้  าการติดต่อกบัผูจ้ดัการของห้องอาหาร Soba Factory เพื่อแจง้ก าหนดการขอใช้
 สถานท่ี ออกแบบเมนูส าหรับการจัดกิจกรรม และติดต่อคุณหลุยส์ ภัทรพล (Wine 
 Sommelier) เพื่อการออกแบบเคร่ืองด่ืมโดยการสาเกเป็นส่วนประกอบหลกั  
 -หลงัจากไดรั้บการตอบรับทั้งผูจ้ดัการห้องอาหาร Soba Factory  กับ คุณหลุยส์ ภทัรพล 
 พนกังานท่ีปรึกษาจึงจดัเตรียมเอกสารโดยกล่าวถึงรายละเอียดยอ่ยเมนูอาหารและเคร่ืองด่ืม
 ท่ีจะใชด้ าเนินกิจกรรมและส่งใหแ้ก่ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินงานคร้ังน้ี
 ผา่นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกซ์ คร้ังท่ี 2 

 -หลงัจากไดรั้บการตอบรับทางจดหมายอิเล็กทรอนิกซ์ คร้ังท่ี 2 พนกังานท่ีปรึกษาจึงออก
 หนงัสือเพื่อใหผู้จ้ดัการแผนก ลงลายมือช่ือรับรองก่อนส่งออกเอกสารไปยงัหน่วยงานอ่ืนๆ
 ต่อไป 

 Marketing Communication (MACOM) 

- ส่งออกเอกสารรายละเอียดการด าเนินงานให้กับแผนก Marketing Communication 
(MACOM) เพื่อให้ทางแผนก ออกแบบส่ือโฆษณา ให้กบัแผนกต่างๆ ท่ีตอ้งด าเนินการ
ต่อไป  



 

 

 
ภาพท่ี 4.1 ภาพส่ือการใชป้ระกอบโฆษณาจดัท าโดยแผนก MACOM  

Club Marriott office  
 ส่งออกเอกสารรายละเอียดการด าเนินงาน และส่ือโฆษณาผา่นจดหมายอิเล็กทรอนิกซ์ ไป
ท่ี Club Marriott office เพื่อเป็นส่ือกลางเพื่อประสารงานเร่ืองการจดักิจกรรมสู่ลูกคา้ หลงัจาก
ส่งออกเอกสาร ทางส่วนงาน Club Marriott office จะส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกซ์ มาเพื่อแจง้
จ านวนลูกคา้ท่ีตอบรับกลบัมา 
 
 
 
4.2.1ต้นทุนขายของอาหารและเคร่ืองดื่ม 



 

 

โดยใชสู้ตรการค านวณหาราคาตน้ทุนของอาหารและเคร่ืองด่ืม
ดงัน้ี 

น ้าหนกั ปริมาณท่ีใช ้  ราคาของสินคา้

ปริมาณของสินคา้
 =  ราคาตน้ทุน 

   
ตารางการค านวณต้นทุนเคร่ืองดื่ม “SAKETINI” 

รายการเคร่ืองด่ืม ส่วนประกอบ ราคาสินคา้ ตน้ทุน 

 
 
 

เคร่ืองด่ืมผสมสาเก 
Cocktail :Saketini  
น ้าหนกั 164.30 มล. 

 
 
 

Sake  Bojimaya Junmai 
Daiginjo Yamadanishiki 720 
มล.  

 
ภาพท่ี 4.2 สาเก  

 
 
540 บาท 
 

 
 
96 บาท 
 

แยมส้มยซูู  
MISHO YUZU Marmalade 

120 กรัม. 

250 บาท  31.25 บาท 

VG Lemon Yellow Imported 
มะนาวเหลืองนอก 

115บาท 1บาท 

น ้าแขง็ 7 บาท 1 บาท 

ส้มแหง้ 450 บาท 1 บาท 

ราคาต่อแกว้ 130.25  บาท 

    ตาราง4.1 ราคาค านวณตน้ทุนเคร่ืองด่ืม / 1 แกว้ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางการค านวณต้นทุนชุดอาหารกลางวัน 

รายการอาหารเคร่ืองด่ืม ส่วนประกอบ / 
แหล่งท่ีมา/น ้าหนกั 

ราคาสินคา้ ตน้ทุน 

 
ซูชิ  

 (Salmon/Tuna) 
0.11 ก.. / 9 ขีด ต่อ 1ช้ิน 

Fresh Tuna Loin 
Premium Grade A 
Skinless / Blood off 
Size 4 กก./1ตวั 
Fish Fresh Salmon 
Atlantic 5-6กก./1ตวั 
JP Food Rice Sushi 5
กก  

 
590 บาท 
360 บาท 
325 บาท 

 
17.70 บาท 
10.80 บาท 
26.00บาท 

 
 

โซบะเยน็ 
(Seiro Soba) 
1.75 กรัม 1 ชุด 

JP Food Flour Soba 
Locol 1กก./1ถุง 
VG Leek Imported 
ตน้กระเทียมนอก 
JP Food Kinjirushi 
Frozen Wasabi 800
กรัม/1ถุง 
JP Food Fukushima 
Kat Hana Katsuo Y-3 
Chidori 500กรัม/1ถุง 
JP Food Yamamori - 
Thai Shoyu Tokkyu 
(Extra) 5L (J3-5) 
JP Food Mirin Kyo-
Takara Hon 20ltr/ti 
 
 

360บาท 
90บาท 
639บาท 
562บาท 
244บาท 
1500บาท 

36 บาท 
0.90บาท 
3.20 บาท 
16.86 บาท 
2.44 บาท 
15 บาท 

รายการอาหารเคร่ืองด่ืม ส่วนประกอบ / ราคาสินคา้ ตน้ทุน 



 

 

แหล่งท่ีมา/น ้าหนกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไข่กวน 
Chawa Mushi 
10 กรัม 1ชุด 

 
Egg Organic No.3 
JP Food Yamamori - 
Thai Shoyu Tokkyu 
(Extra) 5L (J3-5) 
2btl/ctn 
JP Food Mirin Kyo-
Takara Hon 20ltr/tin 
JP Food Miysui 
Jyohakuto 1kg/pack 
Chicken Thigh BL 
W/O Skin สะโพกไก่
ไม่ติดกระดูกไม่ติด
หนงั 
JP Food Marukome 
Ikkyusan Dashiiri 
Miso 1kg/pack 
JP Food Nakazono 
Hyorokuzuke 
Mutenka Takuan 
250g/pack 
Shibazuke แตงกวา
ดองสีแดง 1kg/pack 
Shibazuke แตงกวา
ดองสีเขียว 1kg/pack 
 
 

6.5บาท 
244บาท 
1500บาท 
144บาท 
133บาท 
85บาท 
156บาท 
172บาท 
172บาท 

19.50บาท 
4.88บาท 
30 บาท 
0.72บาท 
7.98 บาท 
0.85 บาท 
1.56 บาท 
1.72บาท 
1.72 บาท 

รายการอาหารเคร่ืองด่ืม ส่วนประกอบ / 
แหล่งท่ีมา/น ้าหนกั 

ราคาสินคา้ ตน้ทุน 



 

 

 
 
 
 
 

ไก่ทอดคาราเกะ 
Tori Ake 

0.185กรัม / ชุด 
 

 
Chicken Thigh BL 
W/O Skin สะโพกไก่
ไม่ติดกระดูกไม่ติด
หนงั 
JP Food Yamamori - 
Thai Shoyu Tokkyu 
(Extra) 5L (J3-5) 
2btl/ctn 
JP Food Sake Kakou 
Genryo You 13% 
18ltr/tin 
Flour Tapioca Hong 
Kong 25kg/sack แป้ง
มนัฮ่องกง 
VG Ginger Young ขิง
อ่อน 
มะนาวเหลืองนอก 

 
133บาท 
244บาท 
2100บาท 
1750บาท 
140บาท 
115บาท 

 
19.95บาท 
2.44 บาท 
21 บาท 
17.50บาท 
0.70บาท 
0.06บาท 

 
ไอศกรีมชาเขียว 

Green tea icecream 
0.08 กรัม  

 
Macha ice 

 
- 
 

 
48บาท 

ราคาทุน/ชุด 259.48 บาท 

ตาราง4.2 ตารางค านวณตน้ทุนชุดอาหาร / 1ชุด กลางวนัราคาอยูท่ี่259.48 บาทต่อ
ชุด ราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมรวมกนัเป็นราคา  389.73 บาท / ชุด 

 
 
 
 



 

 

4.2.2 ราคาขายสุทธิและก าไร 

สูตรค านวณราคาขายสุทธิ ดงัน้ี 
(ราคาขายต่อชุด +     ภาษี 7.7% )  
(ราคาขายต่อชุด และภาษี  +    ค่าบริการ 10% ) =   ราคาสุทธิต่อชุด 

ราคาตน้ทุน ราคาขาย(++) ราคาสุทธิ 

 389.73 บาท  464++ บาท 
[ 464 + 7.7% ] = 499.72 

           [ 499 + 10%  ] = 549.70 
=  549.70 บาท 

550 บาท สุทธิต่อคน / ชุด 

                              ตาราง4.3 ตารางค านวณราคาขายสุทธิ 

ก าไร ตน้ทุน ราคาสุทธิ 

160.27 389.73 บาท 550 บาท 

29.14% 70.86% 100% 

                          ตาราง4.4 ตารางค านวณร้อยละของตน้ทุนและก าไร 
จากตารางท่ี4.4 และตารางท่ี4.5 พบวา่ ราคาตน้ทุนการขาย 389.73 บาท หลงัจาก

ก าหนดราคาขาย 467 บาทและน ามารวมกบัจ านวนภาษี ค่าบริการจะไดร้าคาสุทธิ 550บาท 
ต่อคน คิดเป็นร้อยละ 100 ราคาตน้ทุนคิดเป็นร้อยละ70.86ก าไรคิดเป็นร้อยละ29.14 

4.3 ขั้นตอนด าเนินกจิกรรม (Workshop) 

Club Marriott Activity SAKETINI @Soba factory วนัที ่23 มิถุนายน 2561 
11.30 ลงทะเบียนเขา้ร่วมงาน 
12.00 วทิยากร (คุณหลุยส์ ภทัรพล) กล่าวทกัทายและใหค้วามรู้เก่ียวกบัหวัขอ้
ต่อไปน้ี 

 “ประวติัของเคร่ืองด่ืมสาเก” 
“ประเภทของเคร่ืองด่ืมสาเก” 
“วฒันธรรมการด่ืมสาเกในประเทศญ่ีปุ่น”  

12.30 วทิยากร (คุณหลุยส์ ภทัรพล) สาธิตการผสมเคร่ืองด่ืม SAKETINI  
12.45 ร่วมรับประทานชุดอาหารสุดพิเศษจากห้องอาหาร Soba Factory  
13.30 กล่าวขอบคุณ และใหลู้กคา้พกัผอ่นตามอธัยาสัย  



 

 

การประสานงานเพื่อติดต่อเจา้หนา้ท่ี Club Marriott เพื่อรับใบลงทะเบียนท่ีระบุรายช่ือลูกคา้ 
และ ติดต่อกบัผูจ้ดัการหอ้งอาหารเพื่อจดัเตรียม พนกังาน สถานท่ี เตรียมอุปกรณ์ผสมเคร่ืองด่ืม 
ส่วนผสม 

เคร่ืองดื่ม และอาหาร โดยอุปกรณ์ 1 ชุด ประกอบไปด้วย                                              

1.กระบอกผสมเคร่ืองด่ืมแบบเขยา่ (Cocktail shaker)1ช้ิน 
2.ท่ีกรองน ้าแขง็ (Strainer)     1ช้ิน 
3.ภาชนะใส่ส่วนผสม                       3ช้ิน 
4.ถว้ยสาเก (KANUMASU Sake cup)       1ใบ 
5.ท่ีใส่น ้าแขง็/ท่ีตกัน ้าแขง็ (Ice bucket / Ice scoop)   1ชุด 

วธีิการท า 

-ผสมเหลา้สาเกลงในกระบอกผสมเคร่ืองด่ืมตามดว้ย
แยมส้มยซูู น ้าเช่ือม น ้ามะนาว และ น ้าแขง็ปิดฝากระบอก
ผสมเคร่ืองด่ืมและเขยา่เปิดฝาประบอกผสมเคร่ืองด่ืมวางท่ีกรองลงบนถว้ยสาเกเทเคร่ืองด่ืม
ผา่นท่ีกรองน ้าแขง็จะไดเ้คร่ืองด่ืม “Saketint”ตกแต่งเคร่ืองด่ืมดว้ยการวางผลส้มแหง้ลงบน
เคร่ืองด่ืม  

 
                     ภาพท่ี 4.4 ชุดอาหารกลางวนัจากห้องอาหาร Soba Factory     

4.4 สรุปผลทีไ่ด้จากการด าเนินโครงงาน 

โครงงานวจิยัน้ีไดน้ าความรู้ท่ีศึกษามาบูรณาการ จนเกิดแนวทางการบริหาร
จดัการใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน โดยมีรูปแบบงานกิจกรรมเชิงปฎิบติัการ (Workshop) 
ท่ีจดัท าข้ึนใหม่เพื่อเป็น กิจกรรมหลงัการขายส าหรับลูกคา้เป็นสมาชิก Club Marriott 
card ในกรุงเทพมหานครฯลฯและจดักิจกรรม ณ ห้องอาหาร Soba factory โดย
จุดประสงคมุ์่งเนน้ท่ีการประชาสัมพนัธ์รูปแบบหอ้งอาหารและรสชาติของอาหารและ
เคร่ืองด่ืมใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีมาร่วมกิจกรรม โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลผูศึ้กษาไดด้ าเนินการ
วเิคราะห์ขอ้มูลและเสนอผลตามล าดบัไดเ้เก่ สัญลกัษณ์ใน การน า เสนอผลการวเิคราะห์

ภาพท่ี4.3 อุปกรณ์ 

1 



 

 

ขอ้มูล สถิติผูม้าใชบ้ริการ ตน้ทุนและราคาขาย และผลตอบรับโดยตรงของลูกคา้จาก
เจา้หนา้ท่ี Club Marriott 

 
 

4.5.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

   N   แทน กลุ่มตวัอยา่ง 
    x  แทน  ค่าเฉล่ีย 
   S.D.   แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
   %  แทน ร้อยละ 
   ∑   แทน ผลรวมคะแนน 
  สถิติผูม้าใชบ้ริการ (การหาอตัรส่วนของกลุ่มตวัอยา่ง) 

ล าดบัเพศ คะแนน ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย 

หญิง 9 60% 

ชาย 6 40% 

รวม 15 100% 

   ตาราง4.5 อตัราส่วนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลผูศึ้กษาพบวา่ การร่วมท ากิจกรรมมีเพศหญิง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 60 
เพศชาย 6 คนคิดเป็นร้อยละ40 ของกลุ่มตวัอยา่ง 15 คน ท่ีจองผา่นเจา้หนา้ท่ีคลบั แมริออท โดยการ
ส ารองท่ีนัง่ล่วงหนา้ผา่นการโทรศพัท ์โดยการตั้งราคาขายอยูท่ี่ 467++ บาท ราคาขายรวม ภาษีร้อย
ละ 7.7 และ ค่าบริการร้อยละ 10  ราคาสุทธิจึงอยูท่ี่ 550บาท โดยคิดตน้ทุนค่าเคร่ืองด่ืมราคา 130.25
บาท /แกว้ และราคาชุดอาหารกลางวนัราคาอยูท่ี่259.48 บาทต่อชุด ราคาอาหารและเคร่ืองด่ืม
รวมกนัเป็นราคา  389.73 บาท / ชุด หลงัจากก าหนดราคาขาย 467 บาทและน ามารวมกบัจ านวน
ภาษี ค่าบริการจะไดร้าคาสุทธิ 550บาท ต่อคน คิดเป็นร้อยละ 100 ราคาตน้ทุน คิดเป็นร้อยละ 70.86 
ก าไรคิดเป็นร้อยละ29.14 ผลตอบรับโดยตรงของลูกคา้จากเจา้หนา้ท่ี Club Marriott หลงัการจดั
กิจกรรมทางเจา้หนา้ท่ีไดส่้งจดหมายมาท่ีโรงแรมไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ 
   “สมาชิกที่ไปร่วมงานช่ืนชอบ และสนุกกับการร่วม ท ากิจกรรมโดยเฉพาะ เร่ืองประวัติ
ความเป็นมาของสาเก ที่ถูกเล่าโดยคุณหลุยส์ (Head wine sommelier) การเรียนท า เคร่ืองดื่มและ
ดื่มด ่า ไปกบัมือ้อาหารกลางวนั สุดพเิศษของห้องอาหาร Soba Factory” 



 

 

 
      รูปภาพท่ี4.5 ผลตอบรับการบริการจากเจา้หนา้ท่ี ท่ีมา : Restaurant Admin ,2561 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อแนะน ำ 

5.1 สรุปผลโครงงำน 
การจดัท าโครงงานน้ี ได้น าความรู้ท่ีศึกษามาบูรณการจนเกิดแนวทางการบริหารจดัการ

ใหม่ท่ีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน โดยมีรูปแบบงานกิจกรรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) ท่ีจดัท าข้ึนใหม่
เพื่อเป็น กิจกรรมหลงัการขายส าหรับลูกคา้เป็นสมาชิก Club Marriott card ในกรุงเทพมหานคร
ฯลฯ โดยจดักิจกรรม ณ ห้องอาหาร Soba factory ผลท่ีไดคื้อ ลูกคา้สมาชิก Club Marriott Card ได้
ใช้บริการและรู้จักสินค้าสาเกจากการผสมเคร่ืองด่ืม SAKETINI และชุดอาหารญ่ีปุ่น จาก
ห้องอาหาร Soba factory และการน ารูปแบบงานกิจกรรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) มาประยุกต์
เพื่อเป็นทางเลือกของกิจกรรมหลงัการขายส าหรับลูกคา้เป็นสมาชิก Club Marriott card ใน
กรุงเทพมหานคร ฯลฯ แทนการ ลด แลก แจก แถม ไดรั้บผลตอบรับท่ีดีจากทางโรงแรมและลูกคา้
สมาชิกดว้ย  

5.1.1 ข้อจ ำกดัหรือปัญหำของโครงงำน  
จากโครงงานจะเห็นได้ว่าขั้นตอนการติดต่อส่ือสารภายในนั้นมีหลากหลาย

ขั้นตอนและเอกสารบางอยา่งไม่สามารถน าออกมาเปิดเผยได ้
 5.1.1.1 ระยะเวลาในการคิดและด าเนินโครงการมีเวลาจ ากดั 
 5.1.1.2 ไม่มีรูปแบบการจัดท ารายงานท่ีใกล้เคียงจึงท าให้การเตรียมรายงาน
ยากล าบาก 
5.2 สรุปผลกำรปฏิบัติงำนสหกจิศึกษำ 

  5.2.1 ข้อดีของกำรปฏิบัติงำนสหกจิศึกษำ 
ได้เรียนรู้ถึงระบบงานโรงแรมใหญ่และแผนกท่ีไปฝึก การฝึกให้

รับผิดชอบต่อเวลา รับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและการปรับตวัเขา้สังคม
ท่ีมีแต่ผูมี้ความรู้ การฝึกงานคร้ังน้ีไดรั้บโอกาสและความรู้และโอกาสมากมายจาก
พนกังานระดบัหัวหนา้ ท าให้ไดรั้บความรู้และการฝึกฝนท่ีเขม้งวด กวดขนั และ
สามารถน าไปใชก้บัสถานการณ์จริงไดใ้นอนาคต 

  5.2.2 ปัญหำทีพ่บของกำรปฏิบัติงำนสหกจิศึกษำ 
 เ น่ืองจากการฝึกคร้ังน้ีผู ้จ ัดท าได้รับหน้าท่ีและต าแหน่งท่ีค่อนข้าง
หลากหลายเช่นโทรศพัท์ การประสานงานภายในองค์กร การจดัเตรียมเอกสาร



 

 

กิจกรรมต่างๆ และผูจ้ดัท ายงัขาดความรู้ในบางเร่ือง จึงตอ้งมีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
และตอ้งปรับตวัเพื่อใหเ้ขา้กบัโครงสร้างและวฒันธรรมองคก์ร  

 
5.2.3 ข้อเสนอแนะ  
5.2.3.1 การจดักิจกรรมสามารถจดัท่ีห้องอาหาร และสถานท่ีอ่ืนๆของทางโรงแรม
เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ห้องอาหารอ่ืนๆไปในตัว  เช่น  ห้องอาหารไทย   
หอ้งอาหารบุฟเฟ่ต ์
5.2.3.2 นอกจากสาเกแลว้ เคร่ืองด่ืมอ่ืนๆก็สามารถน ามาจดักิจกรรมได ้เช่น ไวน์
และเบียร์ 
5.2.3.3 การด าเนินโครงการภายในสามารถจดัท ามีเอกสารอกัษรและการเขียนสรุป
ท่ีชดัเจน 
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ภาคผนวก ก 

รูปภาพขณะปฏบิัติงานสหกจิศึกษา 

  



 
 

 

 



 
 

 

 

ภาพขณะปฏิบติังาน  

ภาพท่ี1. ด าเนินกิจกรรม Club Marriott activity Saketini  @ Soba factory. 
 

 

ภาพขณะปฏิบติังาน  

ภาพท่ี2. ด าเนินกิจกรรม อาสาสมคัรวนัขอบคุณพนกังาน 

 

 



 
 

 

 

ภาพขณะปฏิบติังาน  

ภาพท่ี3. ด าเนินกิจกรรมPool party 

 

 

ภาพขณะปฏิบติังาน  

ภาพท่ี4. ด าเนินกิจกรรมBand audition 

 

 



 
 

 

 

 

ภาพขณะปฏิบติังาน  

ภาพท่ี5. ควบคุมการถ่ายโฆษณาขนมไหวพ้ระจนัทร์ และงานท าหนา้ท่ีตอ้นรับหนา้

หอ้งอาหาร 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

  



 
 

 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา  

     โครงการนีม้ีประโยชน์ต่อสถานประกอบการอย่างไรบ้าง  

“Club Marriott  Activity เป็นกิจกรรมท่ีน่าสนใจและ
นักศึกษาฝึกงานสามารถท างานได้เก่ียวเน่ืองกับหน้าท่ี ท่ี
ไดรั้บมอบหมาย และก่อนให้เกิดประโยชน์แก่ทางโรงแรม
ดว้ย เพราะไดป้ระชาสัมพนัธ์ สินคา้ บริการ หอ้งอาหารของ
โรงแรมไปด้วย มีแนวคิดสร้างสรรค์ และลูกคา้ได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรม” 

             ลายมือพนกังานท่ีปรึกษา 

 

                                                                                                 ................................................ 

 ( นางสาว ลดาวลัย ์พิริยะเสถียรกุล )     

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

บทความทางวชิาการ  



 
 

 

โครงการกจิกรรมเชิงปฎบิัติการคลบัแมริออท สาเกติน่ี แอท โซบะ แฟคทอร่ี                                            
Club Marriott activity  “Saketini”@ Soba factory of Bangkok Marriott Marquis Queen’s 

park  

วรัญญา ศรีราช                                                                                                                                                                                         
ท่ีปรึกษา อาจารยช์าญชยั ประคินกิจ                                                                                                                                                                               

ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียวคณะศิลปศาสตร์ 
38 ถนนพหลโยธินเขตพญาไทกทม.10400                                                                                                                                           
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บทคดัย่อ 
       การจดัท าโครงงานน้ี ไดน้ าความรู้ท่ีศึกษามาจาก
การจัดกิจกรรมจากการฝึกงานมาบูรณการจนเกิด
แนวทางการบริหารจดัการใหม่ท่ีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน 
โดยวตัถุประสงค์ของโครงการจัดข้ึนเพ่ือด าเนิน
กิจกรรมหลงัการขายส าหรับลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิก Club 
Marriott เท่านั้นและเพ่ือประชาสัมพนัธ์ห้องอาหาร 
Soba factory ในโรงแรม Marriott Marquis Queen’s 
park ผูจ้ดัท าเลือกรูปแบบงานกิจกรรมเชิงปฏิบติัการ
(Workshop) หมายถึงการใหค้วามรู้ในส่ิงท่ีเตรียมการ
ไวเ้ป็นการล่วงหนา้อยา่งดี และมีการปฏิบติัควบคู่กนั
ไป โดยการจัดท าโครงการน้ี มุ่งเน้นท่ีผูเ้ขา้ประชุม
ได้ รับความสามารถในการปฏิบั ติ  ได้อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ โดยจดักิจกรรม ณ วนัท่ี 23 มิถุนายน 
2561 มีการจดัหาวิทยากรมาให้ความรู้เก่ียวกบัหัวขอ้
ต่อไปน้ี (1) ประวติัของเคร่ืองด่ืมสาเก (2) ประเภท
ของเคร่ืองด่ืมสาเก (3)วฒันธรรมการด่ืมสาเกใน
ประ เทศ ญ่ี ปุ่ น  ( 4 )  ส า ธิตก ารผสม เ ค ร่ื อง ด่ื ม 
SAKETINI (5) ร่วมรับประทานชุดอาหารสุดพิเศษ
จากหอ้งอาหาร Soba Factory ผลการด าเนินงานสรุป
ไดว้่า ไดรั้บการตอบรับท่ีดีเยี่ยมจากสถานประกอบ
การณ์และลูกคา้สมาชิก Club Marriott Card ไดใ้ช้
บริการและรู้จักสินค้าและบริการจากห้องอาหาร 
Soba factory และการน ารูปแบบงานกิจกรรมอ่ืนๆ 
มาประยุกต์เพื่อเป็นทางเลือกของลูกคา้ ทดแทนการ
จดักิจกรรม ลด แลก แจก แถม  ผลของ 
 

การศึกษาและจดัท าโครงการคือ ไดเ้รียนรู้ถึงระบบ
การจัดกิจกรรมในโรงแรมและการประสานงาน
ระหว่างแผนกต่างๆรวมถึงได้รับโอกาสและความ
ไวว้างใจจากผูอ้  านวยงานแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม
ในการจดัท าโครงการน้ี เพ่ือใหผ้ลงานส าเร็จลุล่วงไป
ดว้ยดี 

Abstract 

The purpose of the project aimed the knowledge of 
the activities from internship to improve the 
management of new approaches to better 
performance for customers who has Club Marriott 
member card only and to advertising Soba factory 
restaurants in Bangkok Marriott Marquis Queen s 
Park Hotel. This project selected Workshop patterns 
refer to prepare the knowledge in advance as well. 
And practice together anyway the event focuses on 
the participants receive the ability to effectively. 
Events held on 23rd of June with The knowledge 
speaker on various topics, Such as (1) History of 
sake. (2) Types of sake. (3) Japan sake culture in the 
country. (4) Demonstration of mixing SAKETINI 
cocktail. (5) A special meal from the Soba Factory 
restaurant. The operation results can be concluded 
that the hotel has received excellent feedback from 
our Club Marriott members, the members well 
know products and services from Soba factory  



 
 

 

      restaurant, bringing the event applied to the 
other activities as an alternative to replacement of 
Discount, Redeem and Giveaway. The result of 
study and development. To learn the event process 
of the hotel and the coordination between the 
various departments include having the 
opportunity and the trust from Director of Food 
and beverage department in the preparation of this 
project was to provide a success. 
วตัถุประสงค์ของโครงการ  

         เพ่ือด าเนินกิจกรรมหลงัการขายส าหรับลูกคา้ท่ี
เป็นสมาชิกบัตร Club Marriott เท่านั้ นและเพื่อ
ประชาสมัพนัธ์หอ้งอาหาร Soba factory  

ขอบเขต 
ขอบเขตการจัดกิจกรรมแบ่ง เ ป็นสัดส่วนดัง น้ี 
ขั้นตอนประสานงานเอกสาร ดงัน้ี 

1.แผนก อาหารและเคร่ืองด่ืม (Food & Beverage) 
แผนกการ 

2.ตลาดและประชาสมัพนัธ์ (Market 
Communication) และ ประสานงานดา้นลูกคา้
สมัพนัธ์ในแผนก (Club Marriott Office) 

3.ขั้นตอนการจดักิจกรรม ณ ห้องอาหาร จดักิจกรรม 
ณ ห้องอาหาร Soba factory ในโรงแรม Bangkok 
Marriott Marquis Queen’s park 

กลุ่มตวัอย่าง                                                                                                                                            

ใชก้ารแยกกลุ่ม ตวัอย่างท่ีไม่เป็นไปตามโอกาสทาง
สถิติ (Non-Probability Sampling) และเลือกการสุ่ม
แบบ เจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการเลือก
กลุ่มตัวอย่าง  ใช้เหตุผลในการ เ ลือกเ พ่ือความ
เหมาะสมของโครงการ โดยท าการคัดเลือกจาก
เจา้หนา้ท่ี Club Marriott ท าการส ารองท่ีนัง่ผ่านทาง
โทรศพัทจ์ านวน15 ท่าน 

 

             ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ลูกคา้สมาชิกคลบัแมริออท (Club Marriott Card) 
ได้ใช้บริการและรู้จักสินค้าบริการได้แก่เคร่ืองด่ืม
สา เก ติ น่ี  (Saketini)  และ ชุดอาห าร ญ่ี ปุ่น  จ าก
ห้องอาหาร Soba factory ในโรงแรม Bangkok 
Marriott Marquis Queen’s park  

2.  การน า รูปแบบงานกิจกรรมเ ชิงปฏิบัติการ 
(Workshop)  มาประยุกต์ เพื่ อ เ ป็นทาง เ ลือกของ
กิจกรรมหลังการขายส าหรับลูกค้าเ ป็นสมาชิก
คลับแมริออท Club Marriott card ใน
กรุงเทพมหานคร ฯลฯ แทนการ ลด แลก แจก แถม 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 ดา้นเอกสารในการด าเนินงานโดยจะมีแผนก Food 
& Beverage เป็นผูดู้แลและอนุมติั โดยผูจ้ ัดท ามี
หนา้ท่ีประสานงานไปยงัแผนก และ หน่วยงานต่างๆ
เพ่ือให้การจัดกิจกรรมส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยมี
ขั้นตอนในการปฏิบติังานไปยงัแผนกต่างๆดงัน้ี   

Food & Beverage 

           จัดเตรียมเอกสารโดยกล่าวถึงวตัถุประสงค์
รายละเอียดและความประสงคใ์นการด าเนินกิจกรรม
เพ่ือส่งมอบให้แก่เจา้หน้าท่ีและแผนกต่างๆท่ีมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานคร้ังน้ี ส่งผ่านทางจดหมายอิ
เลก็ทรอนิกซ์ คร้ังท่ี 1 หลงัจากไดรั้บการตอบรับ ทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกซ์ คร้ังท่ี 1 พนักงานท่ีปรึกษา
และ ผู ้จัดท าได้ท าการ ติดต่อกับผู ้จัดการของ
ห้องอาหาร Soba Factory เพ่ือแจง้ก าหนดการขอใช้
สถานท่ี ออกแบบเมนูส าหรับการจัดกิจกรรม และ
ติดต่อคุณหลุยส์ ภทัรพล (Wine Sommelier) เพื่อการ
ออกแบบเคร่ืองด่ืมโดยการสาเกเป็นส่วนประกอบ
หลักหลัง จ ากได้ รั บก ารตอบ รั บทั้ ง ผู ้จั ด ก า ร
ห้องอาหาร Soba Factory  กบั คุณหลุยส์ ภทัรพล 
พนักงานท่ีปรึกษาจึงจัดเตรียมเอกสารโดยกล่าวถึง
รายละเอียดย่อยเมนูอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีจะใช้
ด าเนินกิจกรรมและส่งใหแ้ก่ผูบ้ริหาร  



 
 

 

เจ้าหน้าท่ีท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินงานคร้ังน้ีผ่าน
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกซ์ คร้ังท่ี 2 หลงัจากไดรั้บ
การตอบรับทางจดหมายอิเล็กทรอนิกซ์ คร้ังท่ี 2 
พนักงานท่ีปรึกษาจึงออกหนังสือเพื่อให้ผู ้จัดการ
แผนก ลงลายมือช่ือรับรองก่อนส่งออกเอกสารไปยงั
หน่วยงานอ่ืนๆ 

Marketing Communication (MACOM) 

            ส่งออกเอกสารรายละเอียดการด าเนินงาน
ให้กบัแผนก Marketing Communication (MACOM) 
เพ่ือให้ทางแผนก ออกแบบส่ือโฆษณา ให้กบัแผนก
ต่างๆ ท่ีตอ้งด าเนินการต่อไป 

Club Marriott office  

           ส่งออกเอกสารรายละเอียดการด าเนินงาน 
และส่ือโฆษณาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกซ์ ไปท่ี 
Club Marriott office เพื่อเป็นส่ือกลางเพื่อประสาร
งานเร่ืองการจัดกิจกรรมสู่ลูกค้า หลังจากส่งออก
เอกสาร ทางส่วนงาน Club Marriott office จะส่ง
จดหมายอิเล็กทรอนิกซ์ มาเพื่อแจ้งจ านวนลูกคา้ท่ี
ตอบรับกลบัมา 

ต้นทุนขายของอาหารและเคร่ืองดืม่ 

           ราคาตน้ทุนการขาย 389.73 บาท หลังจาก
ก าหนดราคาขาย 467 บาทและน ามารวมกบัจ านวน
ภาษี ค่าบริการจะได้ราคาสุทธิ 550บาท ต่อคน คิด
เป็นร้อยละ 100 ราคาตน้ทุนคิดเป็นร้อยละ70.86ก าไร
คิดเป็นร้อยละ29.14 

ขั้นตอนด าเนินกจิกรรม (Workshop) 

Club Marriott Activity SAKETINI @Soba factory 
วนัท่ี 23 มิถุนายน 2561 

     11.30 ลงทะเบียนเขา้ร่วมงาน                                        

     12.00 วิทยากร (คุณหลุยส์ ภทัรพล) กล่าวทกัทาย
และให้ความรู้เก่ียวกับหัวขอ้ต่อไปน้ี “ประวติัของ
เคร่ืองด่ืมสาเก” “ประเภทของเคร่ืองด่ืมสาเก”  

12.30 วิทยากร (คุณหลุยส์ ภทัรพล) สาธิตการผสม
เคร่ืองด่ืม SAKETINI  

12.45 ร่วมรับประทานชุดอาหารสุดพิ เศษจาก
หอ้งอาหาร Soba Factory  

  13.30 กล่าวขอบคุณ และให้ลูกคา้พกัผ่อนตามอธั
ยาสยั 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการด าเนินกจิกรรม 

1.กระบอกผสมเคร่ืองด่ืมแบบเขยา่ (Cocktail 
shaker)1ช้ิน 
2.ท่ีกรองน ้ าแขง็ (Strainer)                          1ช้ิน 
3.ภาชนะใส่ส่วนผสม                                     3ช้ิน 
4.ถว้ยสาเก (KANUMASU Sake cup)            1ใบ 
5.ท่ีใส่น ้ าแขง็/ท่ีตกัน ้ าแขง็ (Ice bucket )          1ชุด 
สรุปผลการด าเนินงาน 

     สาเกจากการผสมเคร่ืองด่ืม SAKETINI และชุด
อาหารญ่ีปุ่น จากห้องอาหาร Soba factory และการ
น ารูปแบบงานกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
มาประยุกต์เพ่ือเป็นทางเลือกของกิจกรรมหลงัการ
ขายส าหรับลูกคา้เป็นสมาชิก Club Marriott card ใน
กรุงเทพมหานคร ฯลฯ แทนการ ลด แลก แจก แถม 
ไดรั้บผลตอบรับท่ีดีจากทางโรงแรมและลูกคา้ 

กติตกิรรมประกาศ 

           การท่ีผูจ้ดัท าไดม้าปฎิบติังานในโครงการสห
กิจศึกษา ณ โรงแรมแบงค็อกแมริออทมาคีส์ควีนส์
ปาร์ค ตั้งแต่วนัท่ี  14 พฤษภาคม 2561  ถึงวนัท่ี  31 
สิงหาคม 2561 ส่งผลให้ผูจ้ ัดท าได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ต่างๆท่ีมีค่ามากมาย ส าหรับรายงานสห
กิจศึกษาฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดีจากการ่วมมือและ
สนบัสนุนหลายฝ่ายท่ีไดช่้วยแนะน าช่วยเหลือในการ
จัดท ารายงาน ผู ้จัดท าขอขอบพระคุณผู ้ท่ี มีส่วน
เก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลและ
เป็นท่ีปรึกษาในการท ารายงานฉบับน้ีจนสมบูรณ์
ตลอดจนใหก้ารดูแลและใหค้วามเขา้ใจกบัชีวติของ 

1 

2 
3 

4 



 
 

 

การท างานจริง ซ่ึงผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณเป็นอยา่ง
สูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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ภาคผนวก ง 

โปสเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ประวตัิผู้จัดท า 
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รหัสนักศึกษา  :  5802020002 

ช่ือ-นามสกุล  :   นางสาววรัญญา  ศรีราช  

ทีอ่ยู่   :   29 พหลโยธิน 14 พญาไท กรุงเทพมหานคร 

วนั/เดือน/ปีเกดิ  : 7  พฤศจิกายน 2536 

เบอร์ติดต่อ :  080-813-2307 

E-mail  : waranya.srirach@siam.edu 

ประวตัิการศึกษา 

ปริญญาตรี : มหาวทิยาลยัสยาม    

คณะศิลปศาสตร์   สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ผลงานที่ท า :        โครงการกิจกรรมเชิงปฏิบติัการ  

         Club Marriott activity Saketini @Soba factory  
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