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บทที ่ 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์ (RICHMOND STYLISH CONVENTION HOTEL)ไดมี้

การให้บริการขายห้องพกั และนอกเหนือจากนั้นยงัมีการให้บริการในส่วนของการจดัห้องประชุม

และสัมมนาเป็นจ านวนมาก ซ่ึงทางโรงแรมริชมอนด์มีห้องประชุมทั้งหมด 19 ห้อง และในแต่ละ

วนัทางโรงแรมจะมีการจดัห้องประชุมอยา่งนอ้ยวนัละ 3 – 4 ห้อง ดว้ยกนั โดยในแต่ละวนันั้นจะมี

การจดัเตรียมชุดขนมเบรก อาหารวา่ง กาแฟด า และนมสด ไวค้อยบริการลูกคา้ท่ีเขา้ประชุม ซ่ึงจาก

การสังเกตท าให้เห็นไดว้า่ในแต่ละวนัทางแผนกจดัเล้ียงจะตอ้งเตรียมกาแฟ และนมสดเพื่อบริการ

แขกเป็นจ านวนมาก ซ่ึงห้องประชุม 1 ห้อง ก็จะตอ้งเตรียมเคร่ืองด่ืมไวอ้ย่างละ 1 คลูเลอร์ หรือ

ประมาณ 100 แกว้ จึงท าให้ในแต่ละวนันั้นมีกาแฟด า และนมสด ท่ีเหลือจากการตม้ไวบ้ริการแขก

เหลือเป็นจ านวนมาก ทางกลุ่มผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นคุณค่าของน ้ ากาแฟ และนมสดท่ีเหลือนั้นสามารถ

น ามาแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพิ่มได ้โดยทางผูจ้ดัท าไดท้  าการสืบคน้และหาขอ้มูลเก่ียวกบัการน าน ้ า

กาแฟด า และนมสดในการน ามาดดัแปลงเป็นเมนูเคร่ืองด่ืม จึงท าให้เกิดเมนูท่ีท าจากกาแฟด า และ

นมสด โดยการน าไปใส่บล็อกท าน ้าแขง็ และไดคิ้ดคน้เมนูเคร่ืองด่ืม 2 เมนูข้ึนมา นั้นคือ กาแฟคารา

เมล (Iced coffee Caramel) และ กาแฟช็อกโกแลต (Iced chocolate coffee) ข้ึน เพื่อเป็นการสร้าง

มูลค่าเพิ่มใหก้บัวตัถุดิบท่ีสามารถน ามาต่อยอดเพื่อสร้างรายไดใ้หก้บัทางโรงแรมได ้

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อน ากาแฟและนมสดท่ีเหลือจากงานจดัเล้ียงมาดดัแปลงเป็นเมนูใหม่ 

 1.2.2  เพื่อสร้างเมนูเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟในแบบใหม่ๆใหก้บัทางโรงแรม 

 1.2.3 เพื่อเพิ่มตวัเลือกในการซ้ือเคร่ืองด่ืมของลูกคา้ 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการท าโครงงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ี คณะผูจ้ดัท าไดด้ าเนินการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลและวตัถุดิบจากทางห้องอาหาร @ cafe’ และห้องจดัเล้ียงของทางโรงแรม

ริชมอนด ์

 

 



 

 

1.3.2 ขอบเขตด้ำนเวลำ 

 การท าโครงงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ี ผูจ้ดัท าได้ด าเนินการในระหว่างวนัท่ี 21 สิงหาคม 

2560 ถึง 8 ธนัวาคม 2560 

1.3.3 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการท าโครงงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ี ผูจ้ดัท าไดใ้ชว้ิธีการเก็บ

ขอ้มูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งความพึงพอใจของพนกังานBanquet ของโรงแรมริชมอนด์

ท่ีมีต่อโครงงานRichmond Coffee Ice Cubes จ  านวน 30 ตวัอยา่ง 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1     เป็นการเพิ่มเมนูใหม่ๆใหก้บัลูกคา้ท่ีใชบ้ริการในส่วนของ Lobby Lounge 

1.4.2 สามารถสร้างรายไดใ้ห้แก่ทางโรงแรมโดยเป็นการน าของท่ีเหลือจากการจดัเล้ียง

เตรียมบริการมาสร้างมูลค่าเพิ่มได ้

1.4.3 สามารถท่ีจะน าเมนูตวัใหม่ไปต่อยอดในการสร้างอาชีพในอนาคต 
 



 

 

บทที2่ 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

การท าโครงงานในการสร้างผลิตภณัฑ์เมนูกาแฟริชมอนด์ คอฟฟ่ี ไอซ์ คิวบ์ (Richmond 

coffee ice cubes) ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จาก

เอกสาร ต าราวชิาการ บทความ โดยน าเสนอเป็นล าดบั ดงัน้ี  

 2.1 ประวตัิกาแฟ 

 2.2 วตัถุดิบของเมนูกาแฟริชมอนด์ คอฟฟ่ี ไอซ์ คิวบ์ 

2.3 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ประวตัิกาแฟ 

 กาแฟเป็นพืชพื้นเมืองของอาบีซีเนียและอาราเบียไดถู้กพบในศตวรรษท่ี 6ในประเทศอารา

เบีย และในตอนนั้นไม่มีคนสนใจ จนกระทั้งมาถึงศตวรรษท่ี 9 มีคนเล้ียงแพะชาวอาราเบีย ช่ือ คาล

ดี (Kaldi) น าแพะออกไปเล้ียงตามปกติ แพะตวันั้นก็ไดกิ้นผลไมสี้แดงชนิดหน่ึงเขา้ไปแลว้แพะตวั

นั้นไดเ้กิดความคึกคะนองจนผิดปกติ คนเล้ียงแพะจึงน าเร่ืองไปเล่าให้ชาวมุสลิมท่านหน่ึงฟัง ท่าน

มุสลิมคนนั้นจึงใหค้นเล้ียงแพะไปเก็บผลมากะเทาะเปลือกเอาเมล็ดไปคัว่และก็ตม้ในน ้ าร้อนด่ืม ซ่ึง

พบไดด่ื้มแลว้เห็นไดว้่ามีความกระปร้ีกระเปร่า จากนั้นจึงน าไปเล่าให้กบัผูอ่ื้นไดฟั้งต่อไป ชาวอา

ราเบียจึงไดรู้้จกัตน้กาแฟมากข้ึน ท าให้กาแฟแพร่หลายเพิ่มข้ึน จากประเทศอาราเบีย ไปสู่ประเทศ

อิตาลี เนเธอร์แลนด ์เยอรมนั ฝร่ังเศส ต่อๆไป และการผลิตกาแฟก็ไดเ้กิดการพฒันาข้ึนเร่ือยๆ 

ต่อมาประเทศท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นการผลิตกาแฟมากท่ีสุดก็คือ ประเทศบราซิล ซ่ึงประเทศ

บราซิลผลิตกาแฟได้ร้อยละ 72 ของการผลิตกาแฟทั่วโลก ถือได้ว่าผลิตกาแฟมากท่ีสุด ส่วน

ประเทศท่ีซ้ือกาแฟมากท่ีสุด ก็คือ สหรัฐอเมริกา และยโุรป 

2.1.1 สายพนัธ์ุกาแฟ (Coffee Species)  

กาแฟทั้ งทั่วโลกมีอยู่มากกว่า 6,000กว่าชนิด แต่มีแค่2 สายพันธ์ุท่ีนิยมปลูกกันมากท่ีสุด คือ 

 2.1.1.1 กาแฟพนัธ์ุอาราบิกา้ (Coffee Arabica) เป็นสายพนัธ์ุท่ีผูค้นนิยมปลูกกนัมากท่ีสุดใน



 

 

โลก มีถ่ินก าเนิดท่ีประเทศเอธิโอเปีย กาแฟสายพนัธ์ุน้ีสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศ

ค่อนขา้งเยน็ ซ่ึงเป็นพืชก่ึงเมืองหนาว กาแฟสายพนัธ์ุน้ีจะมีคุณภาพดีท่ีสุด มีรสชาติท่ีหอม 

 

รูปที่ 2.1 กาแฟพนัธ์ุอาราบิกา้ 

(ท่ีมาของรูป :http://recgoodness.blogspot.com/2011/10/arabica-coffea-arabica.html) 

 

รูปที ่2.2 เมล็ดกาแฟพนัธ์ุอาราบิกา้ 

(ท่ีมาของรูป : https://www.kaidee.com/product-128133233) 

 2.1.1.2 กาแฟพนัธ์ุโรบสัตา้ (Coffee CanephoraVar) กาแฟสายพนัธ์ุน้ีเป็นกาแฟท่ีปรับตวั

เขา้กบัสภาพแวดล้อมได้ดี เป็นกาแฟท่ีมีสายพนัธ์ุดั้งเดิมแถบศูนยสู์ตร มีรสชาติท่ีเขม้ขน้ มีความ

ทนทานต่อโรคมากกวา่กาแฟสายพนัธ์ุอาราบิกา้ เจริญเติบโตไดใ้นสภาพท่ีอบอุ่นกวา่กาแฟสายพนัธ์ุ

อาราบิกา้ กาแฟสายพนัธ์ุน้ีตอ้งการความชุ่มช้ืนเจริญเติบโตไดดี้ทั้งในท่ีร่ม และในท่ีแจง้ และยงัให้

ผลผลิตท่ีสูงกวา่กาแฟสายพนัธ์ุอาราบิกา้เล็กนอ้ย แต่จะมีผลท่ีเล็กกวา่อาราบิกา้เท่านั้นเอง 



 

 

ในประเทศไทย มีการปลูกตน้กาแฟตั้งแต่ปี พ.ศ.2393ซ่ึงเป็นพนัธ์ุโรบสัตา้โดยมีชาวไทยอิสลาม ช่ือ

นายตีหมุน เป็นผูน้ ามาปลูกท่ีจงัหวดัสงขลา ในปี พ.ศ. 2447แลว้แพร่ขยายไปยงัจงัหวดัต่างๆของ

ประเทศไทย ตามเร่ืองบนัทึกของพระสารศาสตร์พลขนัธ์ (นายเจรินี ชาวอิตาลี)ปัจจุบนัน้ีกาแฟจดั

อยู่ในประเภทพืชเศษฐกิจท่ีเป็นโภคภัณฑ์ (Commodity) ซ่ึงมีอยู่ 5 ชนิด ได้แก่ กาแฟ ยาสูบ 

ยางพารา ชา และโกโก ้ 

 

รูปที ่2.3 กาแฟพนัธ์ุโรบสัตา้ 

(ท่ีมาของรูป : https://th.wikipedia.org/wiki) 

 

รูปที ่2.4 เมล็ดกาแฟพนัธ์ุโรบสัตา้ 

(ท่ีมาของรูป : http://www.nanagreenshop.com/article) 

ปัจจุบนัคนไทยมีพฤติกรรมการด่ืมกาแฟกนัเป็นจ านวนมาก และก็มีแนวโนม้ท่ีจะด่ืมเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 

เพราะ การด่ืมกาแฟถือเป็นค่านิยมอยา่งหน่ึงของคนไทย  ซ่ึงปัจจุบนัร้านกาแฟยงัเป็นสถานท่ีมีการ

นดัพบหรือนดัหมายของกลุ่มคน ซ่ึงท าให้คนไทยไดพ้บเจอกนัท่ีร้านกาแฟ จึงท าให้การด่ืมกาแฟ

ของคนไทยเพิ่มจ านวนมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 



 

 

 

รูปที ่2.5 ความแตกต่างระหวา่งตน้กาแฟพนัธ์ุอาราบิกา้และตน้กาแฟพนัธ์ุโรบสัตา้ 

(ท่ีมาของรูป : https://beanshere.com/posts/arabica-vs-robusta/) 

 2.1.2 สารในเมลด็กาแฟ 

สารประกอบไนโตรเจน เป็นสารท่ีพบในกาแฟสายพนัธ์ุดิบอาราบิก้ามีร้อยละ 1.2 และ 

Trigonelline เม่ือกาแฟแตกตวัจะใหก้ล่ิน รสชาติ และสารอาหาร ในกาแฟสายพนัธ์ุอาราบิกา้ร้อยละ 

1.0 ของน ้ าหนักแห้ง ในอาหารประเภทเคร่ืองด่ืมกาแฟ การแตกสลายของ Trigonelline จะเป็น

สัดส่วนกนัระดบัของการคัว่ จะท าให้ไดไ้พริดีนซ่ึงให้กล่ินของการคัว่ (Roasty) นอกจากนั้นเป็น

โปรตีนและกรดอะมิโนอิสระจะมีความส าคัญต่อการเกิดกล่ินรสในกาแฟ (Varnam And 

Sutherand,1994 ) 

คาร์โบไฮเดรต ในเมล็ดกาแฟท่ีไม่ผา่นกระบวนการคัว่พบคาร์โบไฮเดรตในรูปของน ้ าตาล

อิสระ และโพลีแซคคาไรค ์โดยน ้ าตาลอิสระจะเป็นน ้ าตาลซุโครสส่วนมาก ในสายพนัธ์ุอาราบิกา้

พบ ร้อยละ 6.0 – 8.3 ในน ้ าหนกัแห้งและน ้ าตาลรีดิวซ์ เช่น Arabinose , Galactose , Raffinose , 

Rhamnose , Ribose , Fructose และ Glucose ซ่ึงในน ้ าตาลมีความส าคญัในการเกิดกล่ินรสและการ

เกิดสี ระหวา่กระบวนการคัว่ (Varnam And Sutherand,1994 ) 

ไขมนั องค์ประกอบไขมนัในเมล็ดกาแฟท่ียงัไม่ผ่านการคัว่ประกอบด้วยน ้ ามนักาแฟ 

(Coffee oli) ซ่ึงมกัจะพบมากใน Endosperm และ Coffee Wax พบท่ีผิวชั้นนอกของเมล็ดกาแฟ ใน

สายพนัธ์ุอาราบิกา้พบร้อยละ 15 ของน ้าหนกัแหง้ (Varnam And Sutherand,1994 ) 

 



 

 

2.1.3 ประโยชน์ของกาแฟ  

กาแฟมีหลายสายพนัธ์ุ ซ่ึงการด่ืมกาแฟนั้นก็ยงัมีขอ้ดี คือ มีสารตา้นอนุมูลอิสระท่ีช่วย

ป้องกนัมะเร็งล าไส้ เบาหวาน พาร์กินสัน แต่ถา้ด่ืมกาแฟสองแกว้หรือมากกวา่นั้นอาจเป็นเหตุท่ีท า

ใหส้ารก่อใหเ้กิดการอกัเสบ ซ่ึงก็จะน าไปสู่โรคหวัใจ หากด่ืมวนัละหลายๆแกว้หรือสม ่าเสมอตลอด

วนั มีโอกาสเส่ียงในการตั้งครรภ์ลดลง ปัจจุบนักาแฟเป็นเคร่ืองด่ืมนิยมด่ืมกันมาก เน่ืองจากมี

คุณสมบติั ไดแ้ก่ กล่ินและรสชาติของกาแฟ อีกทั้งยงัมีสารท่ีเรียกวา่ คาเฟอีน(Caffeine) ซ่ึงมีผลต่อ

ระบบประสาทและระบบกลา้มเน้ือของมนุษย ์ท าใหค้นท่ีด่ืมมีอาการต่ืนตวั ไม่ง่วง 

 

2.2 วตัถุดิบของเมนูกาแฟริชมอนด์ คอฟฟ่ี ไอซ์ คิวบ์ 

 2.2.1 นม  

 นม หรือ น ้านม หมายถึง ของเหลวสีขาวท่ีประกอบดว้ยสารอาหารท่ีออกมาจากเตา้นมของ

สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม นมจะประกอบไปดว้ยสารอาหารหลกัท่ีจ  าเป็นส าหรับเด็กหรือสัตวเ์กิดใหม่ ซ่ึง

นมสามารถน าไปสร้างผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ ครีม เนย โยเกิร์ต ไอศกรีม ชีส นอกจากน้ีนมยงัสามารถ 

หมายถึง เคร่ืองด่ืมอ่ืนท่ีน ามาใชท้ดแทนนม เช่น นมถัว่เหลือง นมขา้ว นมขา้วโพด นมแอลมอนด ์

 

รูปที ่2.6 นมจืด 

(ท่ีมาของรูป https://shoponline.tescolotus.com/groceries/th ) 

  

 

 



 

 

2.2.2 คาราเมล 

 คาราเมล หรือ น ้าตาล ท่ีผา่นความร้อนจนไดอุ้ณหภูมิท่ีเหมาะสม เดิมทีคือส่ิงท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนสถานะและรสชาติของน ้าตาลโดยใชค้วามร้อนจนถึงอุณหภูมิ 160 – 170 องศาเซลเซียส ช่วง

ก่อนถึงความร้อนดงักล่าวนั้นน ้าตาลจะเปล่ียนสถานะเป็นของเหลว และเร่ิมเปล่ียนสีเขม้ข้ึน 

 

รูปที ่2.7 คาราเมล 

(ท่ีมาของรูป : https://sistacafe.com/summaries) 

 2.2.3 ช็อกโกแลต 

 ช็อกโกแลต คือ ผลิตผลท่ีไดม้าจากเมล็ดของตน้โกโกเ้ขตร้อน ช็อกโกแลตเป็นส่วนผสม

ของของหวานหลายชนิดไม่วา่จะเป็นไอศกรีม ลูกอม คุกก้ี ช็อกโกแลต เป็นตน้ 

 ช็อกโกแลตท ามาจากการหมกั คัว่ และบดอย่างละเอียดของเมล็ดโกโก้ซ่ึงได้มาจากตน้

โกโกเ้ขตร้อน(tropical cacao tree) ซ่ึงมีตน้ก าเนิดจากอเมริกากลางและเม็กซิโก ตน้โกโกน้ั้นคน้พบ

โดยชาวอินเดียแดงและชาวอซัเตก(Aztecs) แต่ในปัจจุบนัไดแ้พร่กระจายและปลูกไปทัว่เขตร้อน 

เมล็ดของตน้โกโกน้ั้นมีรสฝาดท่ีเขม้ขน้มาก ผลผลิตของเมล็ดโกโกรู้้จดัในนาม “ช็อกโกแลต”หรือ

บางส่วนของโลกในนาม “โกโก”้ 

 

รูปที ่2.8 ช็อกโกแลต 

(ท่ีมาของรูป : https://www.sanook.com/health/5809/) 



 

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

2.3.1ความหมายของความพงึพอใจ 

ความพึงพอใจนั้นเป็นความชอบของแต่ละบุคคล ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเราสามารถท่ีจะ

ลดความตึงเครียดและตอบสนองความตอ้งการของแต่ละบุคคลได ้ซ่ึงก็จะท าให้เกิดความพึงพอใจ

ต่อส่ิงนั้นๆเป็นอย่างดี ดงันั้นจึงมีผูว้ิจยัท่ีให้ความหมายของความพึงพอใจ โดยมีผูใ้ห้ความหมาย

ของค าวา่ ความพึงพอใจ  ไวด้งัน้ี 

 ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติทางบวกของแต่ละบุคคลท่ีจะมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็น

ความรู้สึกท่ีดีต่อส่ิงท่ีท าของแต่ละบุคคลและไปในทางบวก ความสุขของบุคคลนั้นเกิดจากการ

ปฏิบติัและไดรั้บผลท่ีพึงพอใจ ซ่ึงก็จะท าใหบุ้คคลนั้นเกิดความกระตือรือร้น มีความสุขและมีความ

มุ่งมัน่ท่ีจะท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง จนเกิดเป็นผลส าเร็จ (ดิเรก , 2528) 

 ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกท่ีอยูภ่ายใตจิ้ตใจของมนุษยท่ี์ไม่เหมือนกนั ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัแต่

ละบุคคลวา่จะมีความคาดหมายกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงนั้นอยา่งไรบา้ง ถา้เป็นส่ิงท่ีคาดหวงัและตั้งใจมากก็

จะไดรั้บการตอบสนองท่ีดีและก็จะมีความพึงพอใจเป็นอยา่งมาก แต่ในทางตรงกนัขา้มนั้นก็อาจจะ

ผิดหวงัและเกิดความไม่พึงพอใจเป็นอยา่งมากเช่นกนั เม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองท่ีคาดหวงัเอาไว ้

(วรุิฬ , 2542) 

ความพึงพอใจของมนุษย ์เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเป็นนามธรรม ซ่ึงไม่สามารถ

ท่ีจะมองเห็นเป็นรูปร่างได ้การท่ีเราจะทราบวา่บุคคลนั้นๆมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกต

โดยการแสดงออกท่ีสลบัซบัซ้อนและจะตอ้งมีส่ิงเร้าท่ีตรงต่อความตอ้งการของบุคคลนั้น จึงจะท า

ใหบุ้คคลนั้นเกิดความพึงพอใจ เพราะฉะนั้น การมีส่ิงเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลให้เกิดความพึง

พอใจได ้(กาญจนา , 2546) 

จากขอ้ความข้างตน้ความหมายของค าว่า ความพึงพอใจ ท่ีกล่าวมานั้นจึงสามารถสรุป

ความหมายไดว้า่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีอยูภ่ายใตจิ้ตใจของมนุษย ์ซ่ึงจะเป็นความรู้สึกของ

มนุษยท่ี์ไปในทางบวกโดยส่วนใหญ่ และมกัจะไดรั้บการตอบสนองตามท่ีตอ้งการไดเ้ป็นอยา่งดีต่อ

ส่ิงนั้นๆ แต่ในทางตรงกนัขา้มหากความตอ้งการนั้นๆไม่ได้รับการตอบสนองท่ีดีก็จะท าให้เกิด

ความไม่พึงพอใจ 

 

 



 

 

2.3.1.1 ลกัษณะความพึงพอใจ 

Kotler and Armstrong ไดก้ล่าวไวว้่า พฤติกรรมของมนุษยน์ั้นเกิดจากแรงจูงใจ ซ่ึงเป็น

ความตอ้งการท่ีกดดนัมาจากภายในและสามารถท าให้เกิดแรงจูงใจมากพอท่ีจะตอบสนองความ

ตอ้งการของตนเอง และในความต้องการส่วนใหญ่อาจจะมีไม่มากพอท่ีจะจูงใจ เม่ือได้รับการ

กระตุน้อยา่งเพียงพอจนท าให้เกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดก็คือ ทฤษฎี

ของ อบัราฮมั มาสโลว ์(Kotler and Armstrong,2002) 

2.3.1.1.1 ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์(Maslow’s theory motivation) 

อบัราฮมั มาสโลว์ ได้ค้นหาวิธีท่ีจะอธิบายว่าท าไมคนจึงถูกผลักดนัโดยความต้องการ

บางอย่าง และท าไมคนจึงทุ่มเทอย่างมากท่ีจะได้ส่ิงใดส่ิงหน่ึง ดังนั้ น ทฤษฎีของมาสโลว์ได้

จดัล าดบัความตอ้งการตามความส าคญั คือ 

1. ความตอ้งการทางกาย (Physiological needs) ซ่ึงเป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐาน ได้แก่ 

อาหาร ท่ีพกั ยารักษาโรค อากาศ 

2. ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety needs) เป็นความตอ้งการท่ีเหนือกวา่ความตอ้งการ

เพื่อความอยูร่อด ซ่ึงเป็นความตอ้งการในดา้นความปลอดภยัจากอนัตราย 

3. ความตอ้งการทางสังคม (Social needs) เป็นความตอ้งการท่ีไดรั้บจากเพื่อนหรือคนรอบ

ขา้ง 

4. ความตอ้งการการยกยอ่ง (Esteem needs) เป็นความตอ้งการท่ียกยอ่งส่วนตวั ความนบัถือ

และทางสถานะทางสังคม 

5. ความตอ้งการให้ตนประสบผลส าเร็จ (Self-Actualization needs) เป็นความตอ้งการท่ี

สูงสุดของแต่ละบุคคล และเป็นความตอ้งการท่ีท าทุกส่ิงทุกอยา่งเพื่อใหไ้ดค้วามส าเร็จข้ึนมา 

เพราะฉะนั้นบุคคลท่ีจะพยายามสร้างความพึงพอใจให้กบัความตอ้งการนั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญั

ท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกก่อนเม่ือความตอ้งการนั้นจะไดรั้บความพึงพอใจ ความตอ้งการนั้นก็จะหมดลง

และก็จะเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลนั้นพยายามสร้างความพึงพอใจใหก้บัส่ิงส าคญัท่ีสุดต่อไปเร่ือยๆ 

 

 



 

 

2.3.2 กลยุทธ์ทางการตลาด หลกัการตลาด 4P (Nano soft Marketing Series) 

 ฟิลลิป คอตเลอร์ (2003) ไดเ้ตรียมกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพต่อการศึกษาคู่แข่ง

ลูกคา้ปัจจุบนัและลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพในอนาคต แต่ละบริษทัตอ้งก าหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขนั 

วตัถุประสงคจุ์ดแขง็ จุดอ่อนและรูปแบบของการตอบโตคู้่แข่ง โดยการวางแผนกลยุทธ์จึงตอ้งอาศยั

หลกัการท่ีเรียกวา่ SWOT Analysis ซ่ึงไดย้อ่มาจากตวัอกัษร ดงัน้ี  

S = Strength  หมายความวา่  จุดเด่น 

W = Weakness  หมายความวา่  จุดอ่อน 

O = Opportunity หมายความวา่  โอกาส 

T = Threat  หมายความวา่  อุปสรรค 

  โบเลน วลิเลียม (Bolen William.1988 : 98 , อา้งในเฉลิมพร คงสินธ์ิ.2547 : 40-43) 

ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่วนประสมทางการตลาดนั้น เป็นตวัแปลทางการตลาดท่ีกิจการสามารถท่ีจะควบคุม

ได ้4 ประการ(The Four P’s หรือ Marketing Mix ) ซ่ึงไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่อง

ทางการจดัจ าหน่าย (Place) และ การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซ่ึงองค์กรทางการธุรกิจนั้น

จะตอ้งน ามาใชร่้วมกนั เพื่อท่ีจะไดต้อบสนองของการตลาดในเป้าหมายโดยรวม 

 ความหมายของตวัอกัษรยอ่ 4P มีดงัน้ี 

 2.3.2.1 Product (ผลิตภณัฑ์) หมายถึง กลุ่มของผลประโยชน์ท่ีสามารถจะตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าได้ ไม่ใช่แค่ในแง่คิดของวัตถุดิบท่ีถูกผลิตมาเท่านั้ น แต่ก็ย ังรวมไปถึง

ส่วนประกอบอ่ืนๆ อยา่งเช่น คุณภาพ ตรงยี่ห้อ บรรจุภณัฑ์ บริการหลงัการขาย การรับประกนั การ

รับสินคา้คืน เป็นตน้  

 2.3.2.2 Price (ราคา) เป็นตวัท่ีก าหนดมูลค่าของผลิตภณัฑ์ ซ่ึงอยูใ่นรูปของเงินตรา ถือเป็น

ส่วนหน่ึงของเคร่ืองมือทางการตลาด และยงัเป็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีส่วนท าให้เกิดการ

แลกเปล่ียนกนัข้ึน 

 2.3.2.3 Place (สถานท่ี) / Distribution (ช่องทางการจดัจ าหน่าย) สถานท่ีทางการตลาด จึง

หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นส่วนท าใหเ้กิดการเคล่ือนยา้ยสินคา้จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค ในแต่ละ

สถานท่ีมีความตอ้งการในเวลาท่ีเหมาะสม เพราะฉะนั้น ในดา้นของสถานท่ี (Place Channel) จึงมี



 

 

ส่วนเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือท่ีนกัการตลาดน ามาใช้ มีอยู่ 2 ประเภท ไดแ้ก่ ช่องทางการจดัจ าหน่าย

(Distribution) และการกระจายตวัสินคา้ (Physical Distribution) 

 2.3.2.4 Promotion (การส่งเสริมการตลาด) เม่ือมีการตดัสินใจดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และ

ดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีเหมาะสมแลว้นั้น นกัการตลาดก็ยงัตอ้งแกปั้ญหาอีกหน่ึงประการ คือ การท า

อยา่งไรท่ีจะท าใหลู้กคา้ไดท้ราบถึงวา่ ผลิตภณัฑน์ั้นมีอยูใ่นตลาดและยงัรอคอยให้ผูบ้ริโภคไปเลือก

ซ้ือ เพราะนั้น การส่งเสริมการตลาด จึงเป็นกระบวนการของการให้ขอ้มูล และยงัเป็นส่ิงท่ีโนม้นา้ว

จิตใจใหผู้บ้ริโภค ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย ส่วนประสมทางการตลาด (Promotion Mix) เป็นเคร่ืองมือ

ท่ีใชใ้นการส่งเสริมทางการตลาด ประกอบไดด้ว้ย 4 ประการ คือ  

  2.3.2.4.1 การขายโดยบุคคล เป็นกลยุทธ์ในการขายโดยเขา้ถึงลูกคา้โดยตรง หรืออาจจะ

เป็นพอ่คา้คนกลาง เพื่ออธิบายประโยชน์ของผลิตภณัฑ ์ 

 2.3.2.4.2 การโฆษณา เป็นกิจกรรมท่ีส่ือสารทางการตลาดโดยมีการน า IMC เขา้มาใช้เพื่อ

เป็นการเพิ่มช่องทางในการโฆษณา โดยอาจจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนตามมาดว้ย 

  2.3.2.4.3 การส่งเสริมการขาย เป็นส่ิงท่ีกระตุน้ให้เกิดการซ้ือไดอ้ยา่งเร็วข้ึน และก็ยงัเป็น

ตวักระตุน้ตวัแทนการจดัจ าหน่าย แต่ในเวลาเดียวกนันั้นก็จะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจเร็วข้ึน

ตามไปอีกดว้ย ในสายตาของผูบ้ริโภคนั้นไม่เก่ียวกบัการจา้งพนกังานขาย การโฆษณา 

 2.3.2.4.4 การประชาสัมพนัธ์ เป็นความพยายามท่ีจดัเตรียมไวแ้ลว้ขององคก์ร เพื่อท่ีจะได้

เป็นแรงจูงใจใหเ้กิดความคิดเห็นท่ีดีต่อองคก์ร โดยมีการใชกิ้จกรรมหรือส่ือต่างๆท่ีไม่ใช่การคา้ จะ

เห็นไดว้า่การใหข้่าวก็ยงัเป็นส่วนหน่ึงของการประชาสัมพนัธ์ 

 

2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ด้านความพงึพอใจผู้บริโภค 

 จินตนา สัมปัชชลิต (2546) ท าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการให้บริการ

ของร้านมนตน์มสด สาขา กรุงเทพมหานคร โดยไดท้  าการสุ่มตวัอยา่งลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านมนต์

นมสด จ านวน 400 ราย พบว่า ผูบ้ริโภคมความพึงพอใจต่อการบริการของร้านมนต์นมสด ด้าน

ผลิตภณัฑ์และบริการ ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงอยูใ่นระดบัพึงพอใจ ส่วนดา้น

การจดัจ าหน่ายผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในระดบักลาง 
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ท าให้มีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ร้านกาแฟA ในเขตพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า 

ร้านกาแฟสดพรีเม่ียมในประเทศไทยถือไดว้่าเป็นคู่แข่งระดบัเดียวกนัในปัจจุบนั ไดแ้ก่ แบรนด์

สตาร์บคัส์ (Starbucks) แบรนด์ทรูคอฟฟ่ี (True Coffee) และแบรนด์คอฟฟ่ีเวิลด์ (Coffee Word) 

โดยอนัดบัหน่ึง คือ สตาร์บคัส์ มี 179 สาขา อนัดบัท่ีสอง คือ ทรูคอฟฟ่ี 100 สาขา และอนัดบัท่ีสาม 

คือ คอฟฟ่ีเวิล์ด 80 สาขา และในปี 2557 สตาร์บคัส์มีการขยายจ านวนสาขาครบ 200 สาขา ในส่วน

ของทรูคอฟฟ่ี มีนโยบายขยายสาขาภายในปี 2557 อีก 100 สาขา แสดงให้เห็นวา่ตลาดในส่วนน้ียงั

ไม่อ่ิมตวัสามารถเปิดกิจการ และสร้างเม็ดเงินในธุรกิจน้ีได้อีก ซ่ึงทั้งสามแบรนด์มีส่วนแบ่งทาง

การตลาด และ จ านวนสาขาท่ีใกล้เคียงกนั จึงท าให้มีกลุ่มเป้าหมายท่ีใกล้เคียงกัน ด้านจุดแข็ง 

จุดอ่อน ของทั้งสามแบรนด์ พบว่า สตาร์บคัส์ (Starbucks) มีจุดแข็ง คือ เป็นร้านกาแฟท่ีมีจ านวน

สาขามากท่ีสุดในโลก ให้ความส าคญักบัการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม มีการจดัสถานท่ีบรรยากาศท่ี

ดึงดูดใจ แต่จุดอ่อน คือ สตาร์บคัส์ ไม่ไดมี้บริการไวไฟ (Wi-Fi) และมีสินคา้ท่ีราคาสูง ส่วนทรูคอฟ

ฟ่ี มีจุดแข็ง คือ มีเคาน์เตอร์ช าระค่าใช้บริการต่างๆของทรู หรือค่าใชอ่ื้นๆ มีอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ แต่

จุดอ่อน ของทรูคอฟฟ่ี คือ ถึงแมจ้ะมีราคาท่ีต ่ากวา่คู่แขง็ แต่ก็ไม่แตกต่างกนัมาก ยิ่งเป็นแบรนด์ของ

คนไทยแลว้นั้นจึงท าให้ลูกคา้รู้สึกวา่สินคา้มีราคาท่ีสูง ส่วนคอฟฟ่ีเวิลด์ มีจุดแข็ง คือ เลือกใชเ้มล็ด

กาแฟท่ีเป็นพนัธ์ุอาราบิกา้100% ซ่ึงเป็นสายพนัธ์ุกาแฟท่ีดีท่ีสุดในโลก แต่ก็มีจุดอ่อน คือ ช่องทางท่ี

ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงไดย้าก เน่ืองจากมีจ านวนสาขาท่ีนอ้ย 

 



 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1  ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 

รูปที ่3.1 Richmond Stylish Convention Hotel 

(ท่ีมาของรูป : https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Richmond-Stylish-

ConventionHotel.h1818070.Hotel-Information) 

ช่ือสถานประกอบการ : ริชมอนด ์สไตลิช คอนเวนชัน่ โฮเทล 

    Richmond Stylish Convention Hotel 

ท่ีตั้ง   : 69/783-787 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกะสอ อ าเภอเมือง  

       จงัหวดันนทบุรี 11000 

โทรศพัท/์โทรสาร   : 02-831-8888 / 02-831- 8877 

Email   : Richmond@richmondhotel-resort.com 

mailto:Richmond@richmondhotel-resort.com


 

 

 

รูปที ่3.2 Logo ของโรงแรมริชมอนด ์รัตนาธิเบศร์ 

(ท่ีมาของรูป : https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Richmond-Stylish-

ConventionHotel.h1818070.Hotel-Information ) 

 โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชัน่ โฮเทล  เป็นโรงแรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดันนทบุรี 

มีพื้นท่ีบริการใหเ้ลือกกวา่ 19 แบบทั้งหอ้ง คอนเวนชัน่ ห้องแกรนด์บอลรูมสไตล์หรูหรา สามารถจุ

คนไดม้าถึง 1,200 ท่ีนัง่ หอ้งทิพวรรณท่ีสามารถ จุไดก้วา่ 500 คน หอ้งประชุมท่ีรองรับระบบไฮเทค

ด้วยอุปกรณ์ด้านความ บนัเทิงขนาดใหญ่ มีอินเทอร์เน็ต ไร้สาย มีศูนย์ควบคุมแสงด้วยระบบ

ดิจิตอล และส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับการประชุมทางไกลด้วยภาพ และเสียง โดยทีมงาน

จดัการประชุมสัมมนาท่ี มีความมีเช่ียวชาญในการจดังานเป็นอยา่งดี รวมถึงห้องจดัเล้ียง สังสรรคท่ี์

สามารถรองรับผูค้น ไดม้ากเป็นพิเศษ และสถานท่ีจดังานแต่งงานท่ีมีบริการครบวงจรตั้งแต่เวดด้ิง 

สตูดิโอ การ์ดงาน แต่งงาน ของช าร่วย และการถ่ายภาพ ในส่วนของห้องพกัทางโรงแรมก็มีไว้

บริการจ านวนถึง 455 ห้อง แต่ละห้องจะมีสไตล์การออกแบบตกแต่ง ท่ีแตกต่างกนัไป โดยมีทั้ง

รูปแบบสถาปัตยกรรมไทย และรูปแบบโมเดิร์น ร่วมสมยั มีเตียงให้เลือกทั้งเตียงคู่และเตียงเด่ียว 

ห้องน ้ าท่ีแยกพื้นท่ีอาบน ้ าเป็นสัดส่วน แอร์คอนดิชัน่ควบคุมจากภายในห้อง โดยห้องพกัทุกห้อง 

ติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โทรศพัทท์างไกลระหวา่งประเทศ รวมถึง โทรทศัน์ผา่นดาวเทียม  

 “ จุดแข็งท่ีเรามีคือความเป็นมืออาชีพในการดูแลลูกคา้เร่ืองการจดัการเพิ่มห้องประชุมข้ึน

เป็น 2 เท่าตวั การปรับตวัของริชมอนดใ์นคร้ังนั้นจึงเล็งเห็นวา่ศูนยร์าชการต่างๆไดย้า้ยเขา้มาบริเวณ

ใกลเ้คียงเป็นจ านวนมากไม่วา่จะเป็น กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณะสุข 

และท าเลถนนแจง้วฒันะ วิภาวดี  และยงัเป็นถนนเส้นธุรกิจท่ีมีบริษทัขนาดใหญ่ตั้งอยูเ่ป็นจ านวน

มาก มีศูนยก์ารประชุมอิมแพคเมืองทองธานีจึงน่าจะท าใหมี้กลุ่มลูกคา้เพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก ” 



 

 

 ดงันั้นผูบ้ริหารของโรงแรมริชมอนดจึ์งไดต้ดัสินใจลงทุนเพิ่มเงินประมาณ 1,000 ลา้นบาท 

ท าใหปั้จจุบนัน้ีมีจ  านวนหอ้งพกั 455 ห้องจากเดิม 116 ห้อง ห้องประชุมสัมมนา 19 ห้อง จากเดิม 5 

ห้อง เป็นการเพิ่มข้ึนจากเดิมเป็น 3 เท่าตวั ในปัจจุบนัมีห้องประชุมสัมมนาท่ีมีขนาดใหญ่ 1,100 

ตารางเมตร รองรับผูเ้ขา้ประชุมไดถึ้ง 1,300 คน ถา้เป็นแบบคลาสรูม (มีโตะ๊เขียน) จะบรรจุได ้700 - 

800 คน หอ้งประชุม 19 หอ้งจะมีขนาดท่ีแตกต่างกนัออกไป ตั้งแต่เล็กจนไปถึงขนาดใหญ่จากก่อน

หนา้นั้นทางโรงแรมรองรับลูกคา้ประชุมสัมมนาไดเ้พียง 300 – 400 คนเท่านั้น 

 

รูปที ่3.3 แผนผงัการจดัองคก์รและการบริหารงานโรงแรมริชมอนด์ 
3.2 ข้อมูลทัว่ไปของโรงแรม Richmond Stylish Convention Hotel 

ท่ีตั้ง Richmond Stylish Convention Hotel โรงแรมตั้งอยูต่รงขา้มกบัห้างบ๊ิกซีรัตนาธิเบศร์

และอยูฝ่ั่งเดียวกบัหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ อยูห่่างจากสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง 

สถานีบางกระสอเพียง 1 เมตรเท่านั้น โดยมีเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงสร้างเสร็จแลว้ในปี 2560 

ท่านสามารถเดินทางโดนรถยนตจ์ากโรงแรมเพียง 5 นาทีเท่านั้นเพื่อไปยงัห้างสรรพสินคา้

เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ ศูนยร์าชการต่างๆไม่วา่จะเป็น กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงยติุธรรม กระทรวง

สาธารณะสุขเพียง 15 นาทีเพื่อไปยงัหา้งสรรพสินคา้พนัธ์ุทิพยพ์ลาซ่า ห้างสรรพสินคา้เอสพลานาด 



 

 

หา้งสรรสินคา้เดอะมอลงามวงศว์าน เพียง 30 นาที เพื่อไปยงัแม่น ้ าเจา้พระยา ไปเกาะเกร็ด ไปเมือง

ทองธานี และท าเลถนนแจง้วฒันะ วิภาวดี ยงัเป็นถนนเส้นธุรกิจท่ีมีบริษทัขนาดใหญ่ตั้งอยู่เป็น

จ านวนมาก จึงเป็นโรงแรมนอกเมืองท่ีครบครันและสะดวกสบาย 

หอ้งพกัประกอบไปดว้ย ทีวจีอแบน ตูเ้ยน็ กาน ้ าร้อน ตูนิ้รภยั ไดร์เป่าผม พนกังานท่ีประจ า

อยู่ ณ แผนกต้อนรับตลอด 24 ชั่วโมง สามารถอ านวยความสะดวกในการให้บริการ  ผูเ้ข้าพกั

สามารถใช้บริการท่ีจอดรถสาธารณะฟรีในบริเวณใกล้เคียง ผูเ้ข้าพกัสามารถเพลิดเพลินไปกับ

อาหารไทย และอาหารนานาชาติหลายรายการท่ี @cafe Restaurant  

3.3 ลกัษณะการประกอบการและการให้บริการหลกัขององค์กร 

3.3.1 ประเภทห้องพกั 

  ห้องเอก็คูซีพ สวที 

 ห้องเอ็กคูซีพ สวีท ในห้องมีอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีทนัสมยัมีเตียงให้เลือก

แบบขนาดคิงไซส์หรือเตียงใหญ่คู่ตกแต่งให้เขา้กบับรรยากาศท่ีน่าจดจ าโดยการตกแต่งแบบเรียบ

หรูหราเหมาะส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีมาเป็นครอบครัวและนกัธุรกิจกลุ่มใหญ่ 

 

รูปที ่3.4 หอ้งเอก็คูซีพ สวที (ท่ีมา : https://www.agoda.com/th-th/richmond-stylish-convention-

hotel/hotel/bangkokth.html?cid=1749707) 

 

 



 

 

ห้องดีลกัซ์ 

 ห้องดีลักซ์ในห้องมีอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีทนัสมัยมีเตียงให้เลือกแบบ

ขนาดคิงไซส์หรือเตียงใหญ่คู่ตกแต่งใหเ้ขา้กบับรรยากาศท่ีน่าจดจ า 

 

รูปที ่3.5 หอ้งดีลกัซ์ (ท่ีมา : https://www.agoda.com/th-th/richmond-stylish-convention-

hotel/hotel/bangkokth.html?cid=1749707) 

ห้องสแตนดาร์ท 

หอ้งสแตนดาร์ทในหอ้งมีอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีทยัสมยัมีเตียงให้เลือกแบบ

ขนาดคิงไซส์หรือเตียงใหญ่คู่ตกแต่งใหเ้ขา้กบับรรยากาศท่ีน่าจดจ า 

 

รูปที ่3.6 หอ้งสแตนดาร์ท (ท่ีมา : https://www.agoda.com/th-th/richmond-stylish-convention-

hotel/hotel/bangkokth.html?cid=1749707) 

 



 

 

3.3.2 ห้องประชุมและจัดเลีย้ง 

ห้องประชุมและจดัเล้ียงมีทั้งหมด 19 ห้อง อาทิ ห้องแซฟไฟร์ (Sapphire) , ห้องเพอริดอท 

(Peridot) , ห้องแจสเปอร์ (Jasper) , ห้องโทแพซ (Topaz) , ห้องไดมอนด์ (Daimond) , ห้องคาร์เน

เรียน (Carnelian) , ห้องคริสตลัฮอลล์ (Crystal Hall) ฯลฯ ซ่ึงมีลูกคา้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

มากมาย เวยีนเขา้มาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง ทั้งจดัประชุมสัมมนา จดัเล้ียง รวมไปถึงงานส าคญัอยา่ง

การจดังานหมัน่และงานแต่งงาน ท่ามกลางความหรูหราใหญ่โต สามารถรองรับแขกได้มากถึง 

1,200ท่าน ทั้งอุปกรณ์เทคนิค แสง  สี เสียง สุดอลงัการ โดยมีทีมงานมากประสบการณ์ของโรงแรม

คอยบริการ 

 

รูปที่ 3.7 หอ้งประชุมภายในโรงแรมริชมอนด ์รัตนาธิเบศร์ 

(ท่ีมาของรูป : http://www.richmondhotel-resort.com/th/contact-us.aspx ) 

ห้องแกรนด์ บอลรูม  

 

รูปที ่3.8 หอ้งประชุมแกรนด์ บอลรูม (ท่ีมาของรูป : http://www.richmondhotel-

resort.com/th/contact-us.aspx ) 



 

 

หอ้งบอลลูมใหญ่ 2 หอ้งไดแ้ก่ หอ้งริชมอนด์แกรนด ์บอลรูม                                                 

( Richmond Grang Ballroom ) และหอ้งทิพวรรณบอลรูม (Tippawan Ballroom)  

 

รูปที ่3.9 หอ้งทิพวรรณบอลรูม (ท่ีมาของรูป : http://www.richmondhotel-resort.com/th/contact-

us.aspx ) 

3.3.3 ห้องอาหาร @cafe  

ท่ีหอ้งอาหาร @cafe จะไดส้ัมผสักบับรรยากาศแบบสบายๆท่ีบริเวณชั้นล็อบบ้ีของโรงแรม

ซ้ึงท่ีน่ีจะให้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รวมไปถึงอาหารเช้า กลางวนั นอกจากน้ีเรามีอาหาร

ตามสั่ง เปิดบริการตั้งแต่ 06.00 – 01.00 

 

รูปที ่3.10 หอ้งอาหาร@cafe 

(ท่ีมาของรูป : https://www.agoda.com/th-th/richmond-stylish-convention-hotel/hotel/bangkok-

th.html?cid=1749707) 



 

 

ส่ิงอ านวยความสะดวก 

 ATM / ตูเ้งินกดเงินในสถานท่ี 

 แผนกตอ้นรับ 24 ชัว่โมง 

 บริการซกัรีด 

 ตูนิ้รภยั 

 บริการรถ รับ-ส่ง 

 พื้นท่ีสูบบุหร่ี 

 ร้านขายของทางโรงแรม 

 รูม เซอร์วสิ 

 ลิฟท ์

 ส่ิงอ านวยความสะดวกผูพ้ิการ 

 หอ้งเก็บกระเป๋า 

 หอ้งประชุม 

กฬีาและนันทนาการ 

 สระวา่ยน ้ากลางแจง้ 

 ฟิตเนต 

 

รูปที ่3.11 สระวา่ยน ้ากลางแจง้ของทางโรงแรม 

(ท่ีมาของรูป : https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Richmond-Stylish-

ConventionHotel.h1818070.Hotel-Information ) 



 

 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 

รูปที ่3.12 ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย  

ช่ือ – นามสกุล นางสาวจุฑารัตน์ สาริละโกเศส 

รหัสนักศึกษา 5704400187 

แผนก  แผนกแม่บา้น  แผนกครัว  แผนกจดัเล้ียง  แผนกซกัรีด  แผนกตอ้นรับ 

ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย  

แผนกจัดเลีย้ง : การจดัเรียงชุดอุปกรณ์การรับประทานอาหารวางไวบ้นโต๊ะอาหารและเสิร์ฟอาหาร

ใหแ้ก่แขก และไดจ้ดัเตรียมชุดอาหารเบรกใหก้บัลูกคา้ท่ีเขา้มาประชุม  

แผนกต้อนรับ : ท าการส ารองหอ้งพกัใหก้บัลูกคา้ เช็คขอ้มูลของลูกคา้ท่ีเขา้มาพกั 

แผนกแม่บ้าน :ท าความสะอาดหอ้งพกัใหก้บัลูกคา้ในทุกวนั  

แผนกซักรีด : ซกัรีดเคร่ืองแบบของพนกังานและลูกคา้ท่ีท าการส่งผา้ซกั  

แผนกครัว : ท าในส่วนของขนมไทย และ ท าอาหารในครัวยโุรป  



 

 

 

รูปที ่3.13 ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย  

ช่ือ – นามสกุล นางสาวชุติมา  นาคสุด 

รหัสนักศึกษา 5704400332 

แผนก  แผนกแม่บา้น  แผนกครัว  แผนกจดัเล้ียง  แผนกซกัรีด  แผนกตอ้นรับ 

ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

แผนกครัว  : อยูใ่นส่วนของครัวญ่ีปุ่น ก็จะไดท้  าอาหารญ่ีปุ่นท่ีหลากหลาย  

แผนกจัดเลีย้ง : จดัเตรียมชุดอาหารเบรกและเตรียมหารอาหารใหก้บัลูกคา้ท่ีไดส้ั่ง  

แผนกต้อนรับ : ตอ้นรับลูกคา้ เช็คขอ้มูลของลูกคา้ เตรียมหอ้งพกัใหก้บัลูกคา้  

แผนกแม่บ้าน : ท าความสะอาดและจดัเตรียมหอ้งพกัแขก  

แผนกซักรีด  :ซกัรีดเคร่ืองแบบของพนกังานและลูกคา้ท่ีท าการส่งผา้ซกั  



 

 

 

รูปที ่3.14 ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย  

ช่ือ – นามสกุล นางสาวพชัรวดี  พินิจ 

รหัสนักศึกษา 5704400334 

แผนก  แผนกแม่บา้น  แผนกครัว  แผนกจดัเล้ียง  แผนกซกัรีด  แผนกตอ้นรับ 

ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย  

แผนกต้อนรับ :เช็คเอา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร์ บอกทางไปหอ้งน ้า หอ้งอาหารใหก้บัแขกจีน  

แผนกแม่บ้าน : ท าความสะอาดหอ้งพกัใหก้บัแขกท่ีเขา้มาพกั 

แผนกซักรีด :  แยกประเภทผา้ก่อนซกั รีดผา้พนกังาน รับ-ส่งผา้แขก  

แผนกครัว : อยู่ในส่วนของขนมไทย ก็จะได้ช่วยท าขนมไทยต่างๆช่วยจัดเตรียมวตัถุดิบท่ีจะ

ท าอาหารในตอนเชา้และตอนกลางวนั เก็บไลน์อาหารในตอนเชา้และกลางวนั 

แผนกจัดเลีย้ง : จดัเตรียมอุปกรณ์ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  เสิร์ฟอาหารใหแ้ก่แขก เก็บจานและชอ้นท่ี

แขกรับประทานเสร็จแลว้ 

 



 

 

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

 

รูปที ่3.15 พนกังานท่ีปรึกษา 

 ช่ือ-นามสกุล นางสาวลภสัลดา  มีชยั 

 แผนก  ตอ้นรับ 

 ต าแหน่ง Supervisor 

 E-mail  laphatrada.momay@gmail.com 

 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

 ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 16 สัปดาห์ 

 ตั้งแต่วนัท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวนัท่ี 8 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 วนัเวลาในการปฏิบติังานวนัจนัทร์ – วนัเสาร์ เวลา 07.00-15.30 น.  

 

mailto:laphatrada.momay@gmail.com


 

 

3.7  ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

 

ตารางที ่ 3.1 ตารางการด าเนินโครงงาน 

3.7.1 ปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษาว่าเร่ืองท่ีสนใจสามารถน ามาท าโครงงานไดห้รือไม่ จากนั้นก็ไป

ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาวา่เร่ืองท่ีเสนอไปมีความน่าสนใจท่ีจะท าโครงงานไดห้รือไม่ 

3.7.2 เสนอหัวขอ้และเขียนวตัถุประสงค์ ความเป็นมา ส่งให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจดูวา่เหมาะสม

หรือไม่ท่ีจะท าเร่ืองน้ี ถา้เร่ืองท่ีเสนอผา่นก็ลงมือท าต่อไป 

3.7.3 รวบรวมขอ้มูลต่างๆภายในโรงแรม รวมถึงการสอบถามจากพนกังาน การสังเกตการณ์ และ

เก็บขอ้มูลเอาไวเ้พื่อมาท าโครงงาน 

3.7.4 วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมมา เพื่อท่ีจะมาจดัท าโครงงาน 

3.7.5 เร่ิมลงมือท าโครงงาน และมีการส่งใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจทานดูอยา่งต่อเน่ือง 

3.7.6 เม่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบโครงงานเรียบร้อยแลว้ ถา้ยงัมีขอ้มูลท่ีไม่สมบูรณ์ ก็ตอ้งแกไ้ข

เพื่อใหถู้กตอ้ง 

3.7.7 สรุปผลขอ้มูล ตรวจสอบความถูกตอ้ง เรียบเรียงโครงงานสหกิจใหเ้รียบร้อย 

3.7.8 จดัส่งโครงงานสหกิจใหก้บัอาจารยท่ี์ปรึกษา 

3.7.9 น าเสนอโครงงานสหกิจในวนัท่ีก าหนด 

 



 

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1.กลอ้งถ่ายภาพ 

2. คอมพิวเตอร์ 

3. วตัถุดิบและอุปกรณ์ในการประกอบเคร่ืองด่ืม 

4. เคร่ืองปร้ินเตอร์ 

5. อุปกรณ์เคร่ืองเขียน 

6. แบบประเมินผล 

3.9 การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการท าโครงงาน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท าโครงงานคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภค

และความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในเมนูเคร่ืองด่ืมของ Lobby Lounge ภายในโรงแรมริชมอนด์ 

จงัหวดันนทบุรี โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายไดต้่อเดือน ต าแหน่งของงาน 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามดา้นความพึงพอใจในการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีเก่ียวกบั ผลิตภณัฑ ์

3.10   การวเิคราะห์ข้อมูล   
ในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
3.10.1   การวิเคราะห์ข้อมูลแบบบรรยาย (Descriptive) เป็นการน าสถิติมาใช้ในการ

บรรยายลกัษณะของขอ้มูลท่ีเก็บมาไดว้า่มีลกัษณะเป็นอย่างไร เช่น การหาค่าร้อยละ การแจกแจง
ความถ่ี การหาค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เป็นตน้ รวมทั้งในส่วนของขอ้เสนอแนะเพื่อดูวา่กลุ่ม
ตวัอย่างมีขอ้เสนอแนะหรือตอ้งการปรับปรุงเร่ืองใด เพื่อสร้างเมนูเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟใหม่ๆ
ใหก้บัทางโรงแรมและยงัสามารถเป็นตวัเลือกใหม่ส าหรับลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการโรงแรม 
 
 
 
 



 

 

  3.10.2   การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Method) เป็นการน าข้อมูลท่ี
รวบรวมได้มาวิเคราะห์ถึงความพึงพอใจท่ีจะด่ืมเคร่ืองด่ืมเมนูกาแฟ ไม่ว่าจะเป็นในทางด้าน
ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ี และการส่งเสริมการตลาดโดยไดท้  าการค านวณหาความกวา้งของอนัตร
ภาคชั้น (Class interval) ซ่ึงค าตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบัตาม
แบบ Likert Scales ซ่ึงก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน (อา้งอิงจากชชัวาลย ์เรืองประพนัธ์,2543) มี
รายละเอียดดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.51 - 5.00  หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.51 - 4.50  หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.51 - 3.50  หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.51 - 2.50 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.50  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูป ค านวณสถิติ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ใช้การ
ประมวลผลขอ้มูลโดยเทคนิคการวเิคราะห์ความแปรปรวน( Analysis of Variance : ANOVA ) 
 



 

 

บทที ่4 

รายละเอยีดของโครงงานและผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 รายละเอยีดของโครงงาน 

 โครงงานคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อน ากาแฟและนมสดท่ีเหลือจากงานจดัเล้ียงมาดดัแปลง 

เป็นเมนูใหม่ในโครงงาน Richmond coffee Ice Cubes และไดศึ้กษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของ

พนกังาน Banquet ในโรงแรมริชมอนด์ท่ีมีต่อโครงงาน Richmond coffee Ice Cubes ซ่ึงการท า

โครงงานคร้ังน้ี เพื่อเป็นการเพิ่มเมนูใหม่ๆใหก้บัลูกคา้ท่ีใชบ้ริการในส่วนของ Lobby Lounge  

4.2 วตัถุดิบและอุปกรณ์ในการท าเมนู Richmond Coffee Ice Cubes 

4.2.1 วตัถุดิบในการท าเมนู Richmond Coffee Ice Cubes 

1. กาแฟสดท่ีตม้แลว้  

2. นมสด 

3. ซอสคาราเมล   

4. ช็อกโกแลตกอ้น 

5. นมรสช็อกโกแลต  

6. วปิป้ิงครีม 

7. นมขน้หวาน   

4.2.2 อุปกรณ์ในการท าเมนู Richmond Coffee Ice Cubes 

1. บล็อกน ้าแขง็ 

2. ชอ้น 

3. แกว้ 



 

 

4.3 ข้ันตอนการท าเมนู 

4.3.1 กาแฟคาราเมล (Iced coffee caramel) 

 
รูปที ่4.1 กาแฟคาราเมล ( Iced coffee caramel ) 

ขั้นตอนและวธีิการท ากาแฟคาราเมล 

 น ากาแฟด าท่ีเหลือจากการบริการแขกมาอดัใส่บล็อกแช่ไว ้1 ชัว่โมง 

 

 

รูปที ่4.2 การเทกาแฟลงในบล็อกน ้าแขง็ 

 



 

 

 น ากอ้นกาแฟท่ีไดจ้ากการอดับล็อกมาใส่แกว้ จ  านวน 8 กอ้น 

 
รูปที ่4.3 การน ากาแฟท่ีแช่แขง็มาใส่ในแกว้ 

 น ากาแฟสดท่ีเหลือจากการอดับล็อกมาผสมกบันมสดโดยปริมาณ 1 ส่วน 4  

 

รูปที ่4.4 การผสมนมสดท่ีเหลือกบักาแฟ 

 น ากาแฟท่ีผสมกบันมท่ีเตรียมไวม้าเทใส่แกว้กาแฟท่ีใส่กาแฟกอ้น 

 

รูปที ่4.5 การน ากาแฟท่ีผสมนมใส่ลงไปในแกว้ท่ีมีกอ้นกาแฟ 



 

 

 บีบวปิป้ิงครีมไวด้า้นบน ราดซอสคาราเมล ตามความเหมาะสมเพื่อความสวยงาม 

 

รูปที ่4.6 การตกแต่งเมนูใหมี้ความสวยงาม 

 

4.3.2 กาแฟช็อกโกแลต (Iced chocolate coffee) 

 
รูปที ่4.7 กาแฟช็อกโกแลต (Iced chocolate coffee) 

 

  



 

 

ขั้นตอนและวธีิการท ากาแฟช็อกโกแลต 

 น ากาแฟด าท่ีเหลือจากการบริการแขกมาอดัใส่บล็อกแช่ไว ้1 ชัว่โมง 

 

 

รูปที ่4.8 การเทกาแฟลงในบล็อกน ้าแขง็ 

 น ากอ้นกาแฟท่ีไดจ้ากการอดับล็อกมาใส่แกว้ จ  านวน 8 กอ้นใส่แกว้ 

 

 
รูปที ่4.9 การน ากาแฟท่ีแช่แขง็มาใส่ในแกว้ 

 

 

 

 



 

 

 น านมช็อกโกแลตผสมกบันมขน้หวาน คนจนนมขน้หวานละลาย 

 
รูปที ่4.10 การผสมนมช็อกโกแลตกบันมขน้หวาน 

 น านมช็อกโกแลตผสมกบันมขน้หวานท่ีชงเสร็จแลว้มาใส่ในแกว้ 

 
รูปที ่4.11 การน านมช็อกโกแลตท่ีผสมกบันมขน้หวานมาเทใส่กอ้นน ้าแขง็ท่ีเตรียมไว ้

 บีบวปิป้ิงครีมไวด้า้นบน โรยช็อกโกแลต ตามความเหมาะสมเพื่อความสวยงาม 

 
รูปที ่4.12 การตกแต่งเมนูให้สวยงาม น่ารับประทาน 

 



 

 

4.4 ต้นทุนการผลติเคร่ืองดื่ม 

4.4.1 ต้นทุนการผลติเคร่ืองดื่ม Iced coffee caramel 

 สูตรท าเคร่ืองด่ืม Iced coffee caramel มีราคาตน้ทุนการผลิตดงัน้ี 

รายการ ราคา / ตน้ทุน ปริมาณท่ีใช ้
กาแฟกอ้น  8-12กอ้น 60g         

15ml                    75g  
        3.6 

กาแฟสดท่ีเหลือ 
คาราเมลซอส 623g / 195 15g =4.70 
วปิป้ิงครีม 250g / 159 5 g = 318 
นมขน้หวาน 385g / 23 1ชอ้นชา/8g =0.48 
นมสด 2 l  / 92 บาท 15ml=0.65 
รวมตน้ทุน 14.89 บาท 
ราคาขายจริง รวมค่า
ภาษี 17 % 

101 บาท 

ตารางที ่4.1 ตน้ทุนการผลิตเคร่ืองด่ืม Iced coffee caramel 

สรุป ในการค านวณตน้ทุนของเมนู Iced coffee caramel เท่ากบั14.89 บาท และมีราคาขายจริง

เท่ากบั 101 บาท ดงันั้นก าไรเท่ากบั 86.11 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.4.2 ต้นทุนการผลติเคร่ืองดื่ม Iced chocolate coffee 

 สูตรท าเคร่ืองด่ืม Iced chocolate coffee มีราคาตน้ทุนการผลิตดงัน้ี 

รายการ ราคา / ตน้ทุน ปริมาณท่ีใช ้
กาแฟกอ้น  8-12กอ้น 60g / 159 

บาท 
 

60g =  3.6 

นม chocolate 450 cc / 27 บาท 220 cc = 13.2 
วปิป้ิงครีม 250 g / 159 บาท 5 g = 3.18 
นมขน้หวาน 385 g / 23 บาท 8 g = 0.48 
ช็อกโกแลตบด 34 g / 22 บาท 5 g = 3.24 
ราคารวมตน้ทุน 27.90 บาท 
ราคาขายจริงรวมค่า
ภาษี 17 % 

101 บาท 

ตารางที ่4.2 ตน้ทุนการผลิตเคร่ืองด่ืม Iced chocolate coffee 

สรุป ในการค านวณตน้ทุนของเมนู Iced chocolate coffee เท่ากบั27.90 บาท และมีราคาขายจริง

เท่ากบั 101 บาท ดงันั้นก าไรเท่ากบั 73.1 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.5 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพื่อศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของพนักงาน Banquet ในโรงแรมริชมอนด์ท่ีมีต่อ

โครงงานRichmond coffee Ice Cubes โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 30 คน ท าการเก็บขอ้มูลในเดือนตุลาคม

ถึงพฤศจิกายน 

ทางคณะผูจ้ดัท าไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลและแปรความหมายตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 

ตอนที ่1 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของพนกังานเก่ียวกบั เพศ อายุ รายไดต่้อเดือน ต าแหน่งงานโดย

ใชก้ารค านวณในค่าร้อยละ 

ตอนที ่2 ความพึงพอใจในการด่ืมเคร่ืองด่ืมกาแฟโดยใชค้่าร้อยละและค่าเฉล่ีย 

ตารางที ่1 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศของพนักงาน 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
หญิง 10 33.33 
ชาย 20 66.67 
รวม 30 100 
 จากตารางที่ 1 กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในโครงงานคร้ังน้ีเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 33.33 

เพศชายร้อยละ 66.67 

 

แผนภูมิที ่4.1 ขอ้มูลตามเพศ 

แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศของพนักงาน 
 

หญิง 

ชาย 



 

 

จากแผนภูมิที่ 4.1 จากการตอบแบบสอบถามแสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ

ของพนกังาน เพศหญิง : ร้อยละ  33.33 หรือจ านวน 10 คน 

เพศชาย  : ร้อยละ  66.67 หรือจ านวน 20 คน 

ตารางที ่2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุของพนักงาน 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
15-20 ปี 2 6.67 
21-25 ปี 9 30.00 
26-30 ปี 14 46.67 
31-35 ปี 1 3.33 
36 ปีข้ึนไป 4 13.33 
รวม 30 100 
จากตารางที ่2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามโครงงานในคร้ังน้ีเป็นผูมี้อายุ 26-30 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 46.67 รองลงมาเป็นผูมี้ท่ีมีอายุ 21-25 ปีคิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมา 36 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อย

ละ 13.33 รองลงมาเป็นผูท่ี้มีอายุ 15-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.67โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ 31-35 ปี มี

นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.33 

 

แผนภูมิที ่4.2 ขอ้มูลตามกลุ่มอาย ุ

 

แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุของพนักงาน 
 

15-20 ปี 

21-25 ปี 

26-30 ปี 

31-35 ปี 

36 ปีขึน้ไป 



 

 

จากแผนภูมิที่ 4.2 จากการตอบแบสอบถามแสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตาม

อายขุองพนกังาน ช่วงอาย ุ15-20 ปี : ร้อยละ 6.67 หรือจ านวน 2 คน 

 ช่วงอาย ุ21-25 ปี  : ร้อยละ 30.00 หรือจ านวน 9 คน 

 ช่วงอาย ุ26-30 ปี  : ร้อยละ 46.67 หรือจ านวน 14 คน 

 ช่วงอาย ุ31-35 ปี  : ร้อยละ 3.33 หรือจ านวน 1 คน 

 มากกวา่ 36 ปีข้ึนไป  : ร้อยละ 13.33 หรือจ านวน 4 คน 

 

ตารางที ่3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกรายได้ของพนักงาน 

รายได ้ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 1  3.33  
5,000 - 10,000 บาท 9 30.00 
10,001 - 15,000 บาท 14 46.67 
15,001 – 20,000 บาท 5 16.67 
20,001 บาทข้ึนไป 1 3.33 
รวม 30 100 
จากตารางที่ 3 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามโครงงานในคร้ังน้ีเป็นผูมี้รายได ้10,001 – 15,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 46.67 รองลงมาเป็นผูมี้ท่ีมีรายได ้5,000 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.00 

รองลงมาเป็นผูมี้รายได ้15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.67 โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้

20,001 ข้ึนไปและรายไดน้อ้ยกวา่ 5,000 บาท มีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.33 

 



 

 

 

แผนภูมิที ่4.3 ขอ้มูลตามรายได ้

จากแผนภูมิที่ 4.3 จากการตอบแบบสอบถามแสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนก

รายไดข้องพนกังาน นอ้ยกวา่ 5,000 บาท : ร้อยละ 3.33  หรือจ านวน 1 คน 

5,001 – 10,000 บาท : ร้อยละ 30.33  หรือจ านวน 9คน 

10,001 – 15,000 บาท : ร้อยละ 46.67 หรือจ านวน 14 คน 

15,001 – 20,000 บาท : ร้อยละ 16.67 หรือจ านวน 5 คน 

20,001 บาทข้ึนไป : ร้อยละ 3.33 หรือจ านวน 1 คน 

ตารางที ่4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกต าแหน่งงานของพนักงาน 

ต าแหน่งงาน จ านวน ร้อยละ 
Banquet Manager 1 3.33 
Assistant Banquet Manager 1 3.33 
Captain 1 3.33 
Staff 19 63.33 
Casual 8 26.67 
รวม 30 100 

แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกรายได้ของพนักงาน 
 

น้อยกวา่ 5,000 บาท 

5,000 - 10,000 บาท 

10,001 - 15,000 บาท 

15,001 – 20,000 บาท 

20,001 บาทขึน้ไป 



 

 

จากตารางที่ 4 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามโครงงานในคร้ังน้ีเป็นผูมี้ต  าแหน่งงาน Staff  คิด

เป็นร้อยละ 63.33 รองลงมาเป็นผูมี้ต  าแหน่งงาน Casual  คิดเป็นร้อยละ 26.67  รองลงมาเป็นผูมี้

ต  าแหน่งงาน Banquet Manager, Assistant Banquet Manager , Captain นอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 

3.33 

 

 

แผนภูมิที ่4.4 ขอ้มูลตามต าแหน่งงาน 

จากแผนภูมิที่ 4.4 จากการตอบแบบสอบถามแสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนก

ต าแหน่งงานของพนกังาน Banquet Manager : ร้อยละ 3.33 หรือจ านวน 1 คน 

  Assistant Banquet Manager : ร้อยละ 3.33 หรือจ านวน 1 คน 

  Captain     : ร้อยละ 3.33 หรือจ านวน 1 คน 

  Staff    : ร้อยละ 63.33 หรือจ านวน 19 คน 

  Casual    : ร้อยละ 26.67 หรือจ านวน 8 คน 

 

 

แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกต าแหน่งงานของพนักงาน 
 

Banquet Manager

Assistant Banquet Manager

Captain

Staff

Casual



 

 

ตอนที ่2 ความพงึพอใจในการดื่มเคร่ืองดื่ม 

ตารางที ่5 ผลการศึกษาจากข้อมูลด้านความพงึพอใจด้านผลติภัณฑ์  

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงแบนมาตรฐาน ระดบัความพึงพอใจ 
1.ด้านผลติภัณฑ์  
1.1 ความหลากหลายของ
เคร่ืองด่ืมกาแฟ 

3.53 0.51 มาก 

1.2 คุณภาพของวตัถุดิบ 3.53 0.57 มาก 
1.3 บรรจุภณัฑท่ี์ใส่เคร่ืองด่ืมมี
ขนาดท่ีเหมาะสม 

3.53 0.51 มาก 

1.4 การตกแต่งเคร่ืองด่ืมกาแฟ 3.60 0.56 มาก 
2. ด้านราคา  
2.1 ปริมาณเคร่ืองด่ืมท่ีไดรั้บ
เหมาะสมกบัราคา 

3.47 0.63 ปานกลาง 

2.2 คุณภาพของวตัถุดิบเหมาะสม
กบัราคา 

3.40 0.50 ปานกลาง 

2.3 รสชาติของเคร่ืองด่ืมคุม้ค่ากบั
เงินท่ีจ่ายไป 

3.57 0.57 มาก 

3. ด้านสถานที ่(Lobby Lounge)  
3.1 ท  าเลท่ีตั้งสะดวกสบาย 3.40 0.56 ปานกลาง 
3.2 มีพื้นท่ีส าหรับใหลู้กคา้ยนื
หรือนัง่รอเคร่ืองด่ืม 

3.40 0.50 ปานกลาง 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด  
4.1 มีเมนูแนะน าเคร่ืองด่ืมใหม่ 3.40 0.50 ปานกลาง 
4.2 มีรูปภาพตวัอยา่งเคร่ืองด่ืม 3.40 0.50 ปานกลาง 
จากตารางที่ 5 ผลการศึกษาจากขอ้มูล พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี มีระดบั

ความพึงพอใจมากท่ีสุดในดา้นการตกแต่งเคร่ืองด่ืมกาแฟ รองลงมา คือ รสชาติของเคร่ืองด่ืมคุม้ค่า

กบัเงินท่ีจ่ายไป ความหลากหลายของเคร่ืองด่ืมกาแฟ คุณภาพของวตัถุดิบ และบรรจุภณัฑ์ท่ีใส่

เคร่ืองด่ืมมีขนาดท่ีเหมาะสม และประเด็นท่ีมีระดบัความพึงพอใจปานกลาง คือ ดา้นสถานท่ีและ



 

 

การส่งเสริมการตลาด ส่วนด้านราคาประเด็นท่ีมีระดับความพึงพอใจปานกลาง คือ ปริมาณ

เคร่ืองด่ืมท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบัราคา และคุณภาพของวตัถุดิบเหมาะสมกบัราคา  

 

 

แผนภูมิที ่4.5 ความหลากหลายของเคร่ืองด่ืมกาแฟ 

จากแผนภูมิที่ 4.5 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในความหลากหลายของเคร่ืองด่ืมกาแฟ ใน

ระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ58 

  

 

 

 

59% 23% 

10% 
8% 

ความหลากหลายของเคร่ืองดื่มกาแฟ 

มากท่ีสดุ 

มาก  

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยท่ีสดุ 



 

 

 

แผนภูมิที ่4.6 คุณภาพวตัถุดิบ 

จากแผนภูมิที่ 4.6 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในคุณภาพของวตัถุดิบ ในระดบัปานกลาง 

ร้อยละ50  

 

แผนภูมิที ่4.7 บรรจุภณัฑท่ี์ใส่เคร่ืองด่ืมมีขนาดเหมาะสม 

จากแผนภูมิที่ 4.7 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในบรรจุภณัฑ์ท่ีใส่เคร่ืองด่ืมมีขนาดท่ี

เหมาะสม ในระดบัมาก ร้อยละ50 



 

 

  

แผนภูมิที ่4.8 การตกแต่งเคร่ืองด่ืมกาแฟ 

จากแผนภูมิที่ 4.8 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการตกแต่งเคร่ืองด่ืมกาแฟ ในระดบัมาก

ท่ีสุด ร้อยละ57  

 

แผนภูมิที ่4.9 ปริมาณเคร่ืองด่ืมท่ีไดรั้บเหมาะสมกบัราคา 

จากแผนภูมิที่ 4.9 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในปริมาณเคร่ืองด่ืมท่ีได้รับเหมาะสมกบั

ราคา ในระดบัปานกลาง ร้อยละ50 



 

 

 

แผนภูมิที ่4.10 คุณภาพของวตัถุดิบเหมาะสมกบัราคา 

จากแผนภูมิที่ 4.10 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในคุณภาพของวตัถุดิบเหมาะสมกบัราคา 

ในระดบัปานกลาง ร้อยละ60  

 

แผนภูมิที ่4.11 รสชาติของเคร่ืองด่ืมท่ีคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป 

จากแผนภูมิที ่4.11 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในรสชาติของเคร่ืองด่ืมท่ีคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่าย

ไป ในระดบัมาก ร้อยละ50 



 

 

  

แผนภูมิที ่4.12 ท าเลท่ีตั้งสะดวกสบาย 

จากแผนภูมิที่ 4.12 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในท าเลท่ีตั้งท่ีสะดวกสบาย ในระดบัปาน

กลาง ร้อยละ67 

  

 

แผนภูมิที ่4.13 พื้นท่ีส าหรับลูกคา้ 

จากแผนภูมิที่ 4.13 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในพื้นท่ีส าหรับให้ลูกคา้ยืนรอหรือนัง่รอ

เคร่ืองด่ืม ในระดบัปานกลาง ร้อยละ60 



 

 

 

แผนภูมิที ่4.14 เมนูแนะน าเคร่ืองด่ืมใหม่ 

จากแผนภูมิที่ 4.14 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเมนูท่ีแนะน าเคร่ืองด่ืมออกมาใหม่ ใน

ระดบัปานกลาง ร้อยละ60 

  

 

แผนภูมิที ่4.15 รูปภาพตวัอยา่งเคร่ืองด่ืม 

จากแผนภูมิที่ 4.15 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในรูปภาพตวัอยา่งของเคร่ืองด่ืม ในระดบั

ปานกลาง ร้อยละ60 



 

 

 4.6 บทสัมภาษณ์ของพนักงานเร่ืองให้ข้อมูลเกีย่วกบัโครงงาน 

จากการสัมภาษณ์ของพนกังานโดยรวมพบว่า พนกังานมีความคิดเห็นว่ากาแฟท่ีทางคณะ
ผูจ้ดัท าไดน้ าเสนอไปนั้นมีความแปลกใหม่จากการด่ืมกาแฟ ซ่ึงโดยปกติแลว้จะใชน้ ้ าแข็งเกล็ด แต่
ความแปลกใหม่ของเมนูน้ี ก็คือ การน ากาแฟมาอดับล็อกท่ีสามารถกลายเป็นสัญลกัษณ์ต่างๆไดไ้ม่
ว่าจะเป็นรูปหัวใจ การ์ตูน หรือรูปทรงอ่ืนๆ และเม่ือเราด่ืมเขา้ไปแล้วก็จะไดรั้บความแปลกใหม่
และรสชาติท่ีมีกล่ินหอมเพิ่มข้ึนและสร้างความประทบัใจให้กับลูกค้า ในส่วนวตัถุดิบนั้นทาง
โรงแรมไดมี้การจดัเตรียมไวใ้ห้โดยท่ีไม่ตอ้งไปควบคุม เพราะวา่ กาแฟท่ีเหลือจากอาหารเชา้น าไป
ทิ้งก็ท  าใหเ้กิดเสียประโยชน์ โดยน ากาแฟท่ีเหลือน ามาดดัแปลงให้เป็นกาแฟท่ีมีรสชาติกาแฟท่ีหอม
กวา่เดิมแถวมีความแปลกใหม่ และยงัสามารถน ามาวางขายไดทุ้กเวลาเพราะวา่ในโรงแรมมีลูกคา้
ไม่น้อย อาจเป็นลูกคา้ทัว่ไป ลูกคา้สัมมนา นักท่องเท่ียวทั้งชาวจีนและชาวยุโรป ท่ีชอบมาผ่อน
คลาย ในหอ้งอาหาร 
 



 

 

บทที ่5 

สรุป และ ข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 
 จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ฝึกงานท่ีโรงแรมริชมอนด์สไตลิชคอนเวนชัน่ เป็นระยะเวลา 4 
เดือน คณะผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายจากทางโรงแรมให้ปฏิบติังานเวียน 5 แผนกคือ แผนกแม่บา้น 
แผนกครัว  แผนกจดัเล้ียง  แผนกซกัรีด และแผนกตอ้นรับ ท าให้ทราบถึงการปฏิบติังานจริงของแต่
ละแผนกจึงท าให้เราได้ฝึกความอดทน มีความรับผิดชอบมากข้ึน และเม่ือทางคณะผูจ้ดัท าได้
ฝึกงานในแผนกจดัเล้ียงก็ไดท้ราบถึงปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนคือกาแฟท่ีใชบ้ริการลูกคา้นั้นมีเหลือจาก
การบริการลูกคา้เป็นจ านวนมากในแต่ละวนั ทางคณะผูจ้ดัรู้สึกเสียดายและเล็งเห็นถึงประโยชน์ท่ี
สามารถน ามาประยุกตใ์ช ้จึงไดคิ้ดเมนูท่ีเก่ียวกบักอ้นกาแฟข้ึนมาใหม่จ  านวน 2 เมนู นั้นคือ กาแฟ
คาราเมล (Iced coffee Caramel) และกาแฟช็อกโกแลต (Iced chocolate coffee) จึงไดเ้กิดเป็น
โครงงาน Richmond Coffee Ice Cubesของโรงแรมริชมอนด์ท่ีมีต่อโครงงาน Richmond Coffee Ice 
Cubesทางคณะจึงไดท้  าการแจกแบบสอบถามโดยมีผูต้อบแบบสอบถามรวมทั้งหมด 30 ท่าน จาก
การแจกแบบสอบถามในตอนท่ี 1 พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุตั้งแต่ 26-30 ปี มีรายได ้
10,001-15,000 บาท ต าแหน่งงาน staff  ในตอนท่ี 2 นั้น จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน นั้นคือ 

ส่วนท่ี1. ในดา้นผลิตภณัฑ ์พนกังานส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในดา้นผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดบั
มากทั้งหมด  

ส่วนท่ี2.ในดา้นราคาพนกังานส่วนใหญ่จะให้ความส าคญัท่ีมีต่อในดา้นราคาอยู่ในระดบั
ปานกลาง  

ส่วนท่ี3.ในดา้นสถานท่ีพนกังานส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัท่ีมีต่อในดา้นสถานท่ีอยูใ่นระดบั
ปานกลาง  

ส่วนท่ี4.ในดา้นของการส่งเสริมการตลาดพนกังานส่วนใหญ่ให้ความส าคญัท่ีมีต่อในดา้น
การจดัจ าหน่าย อยูใ่นระดบัปานกลาง  

นอกจากนั้นยงัได้มีการสัมภาษณ์โดยตรงกบัทางพนกังานพบว่า พนกังานมีความเห็นว่า
กาแฟท่ีทางคณะผูจ้ดัท าไดน้ าเสนอไปมีความแปลกใหม่จากการด่ืมกาแฟ ซ่ึงโดยปกติจะใชน้ ้ าแข็ง
เกล็ด แต่ความแปลกใหม่ของเมนูน้ีคือ การน ากาแฟๆอดับล็อกท่ีสามารถกลายสัญลกัษณ์ต่างๆได้
ไม่ว่าจะเป็นรูปหัวใจ การ์ตูน หรือรูปอ่ืนๆ และเม่ือเราด่ืมเข้าไปจะได้รับความแปลกใหม่และ
รสชาติท่ีมีกล่ินหอมเพิ่มข้ึนและสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้ ในส่วนวตัถุดิบนั้นทางโรงแรม
ไดมี้การจดัเตรียมไวใ้หโ้ดยท่ีไม่ตอ้งไปควบคุมเพราะวา่กาแฟท่ีเหลือจากอาหารเชา้น าไปทิ้งก็ท  าให้



 

 

เกิดเสียประโยชน์ โดยน ากาแฟท่ีเหลือน ามาดดัแปลงให้เป็นกาแฟท่ีมีรสชาติกาแฟท่ีหอมกว่าเดิม
แถมมีความแปลกใหม่ และยงัสามารถน ามาวางขายไดทุ้กเวลาเพราะว่าในโรงแรมมีลูกคา้ไม่นอ้ย 
อาจเป็นลูกคา้ทัว่ไป ลูกคา้สัมมนา นกัท่องเท่ียวทั้งชาวจีนและชาวยุโรป ท่ีชอบมาผ่อนคลาย ใน
หอ้งอาหาร 
 
 5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
  5.1.2.1 หวัหน้าแผนกจดัเล้ียงส่วนใหญ่จะไม่มีเวลาว่าง เพราะ ดว้ยงานในแผนก
นั้นมีเยอะและจ านวนพนกังานท่ีไม่เพียงพอเลยท าใหย้ากต่อการท่ีจะหาเวลาสัมภาษณ์ 
  5.1.2.2 ทางคณะผูจ้ดัท ายงัขาดความเช่ียวชาญในการท าโครงงาน 
 
 5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 
  5.1.3.1 ด้านผลิตภณัฑ์ ในส่วนของด้านผลิตภณัฑ์จะมีการใช้วิปครีมแต่งหน้า
กาแฟเพื่อใหเ้กิดความสวยงาม รวมทั้งเพิ่มทอ็ปป้ิง ใหก้บัลูกคา้ 
  5.1.3.2 ดา้นราคา ในส่วนของราคานั้นอยากให้ทางโรงแรมตั้งราคาให้ไม่เกิน100
บาท เพราะเป็นราคาท่ีค่อนขา้งจ่ายสะดวกและดึงดูดลูกคา้เพิ่มข้ึน 
  5.1.3.3 ดา้นสถานท่ี สังคมปัจจุบนัให้ความส าคญักบัโซเชียลมีเดียมากข้ึน หน่ึงส่ิง
ท่ีคนให้ความส าคญัคือการถ่ายรูปหรือการเซลฟ่ี การจดัสถานท่ีให้แปลกและสวยงามจึงเป็นปัจจยั
ส าคญั รวมไปถึงการจดัท่ีนั่ง และโซนต่างๆให้ดูมีระดับ และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆเพื่อ
อ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ  
  5.1.3.4 ดา้นส่งเสริมการตลาด ควรให้มีส่วนลดพิเศษส าหรับลูกคา้ประจ าท่ีเขา้มา
พกัในโรงแรม 
 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
 จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าได้ไปปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ีโรงแรมริชมอนด์ สไตล์ริช คอน
เวนชัน่ นนทบุรี ตั้งแต่วนัท่ี 21 สิงหาคม 2560 ถึง 8 ธนัวาคม 2560 เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ใน
แผนกแม่บา้น แผนกครัว แผนกจดัเล้ียง แผนกซักรีด แผนกตอ้นรับ ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา
คร้ังน้ีได้ฝึกทักษะความอดทนต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการท างาน ได้รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับ
พนกังานรุ่นพี่ ไดรู้้จกัการปฏิบติัตามกฎระเบียบของโรงแรมอยา่งถูกตอ้งและยงัท าให้มีระเบียบวินยั
มากข้ึน รู้จกัการแบ่งปันและมีน ้าใจ ท าใหเ้รามีความรับผดิชอบต่อตนเองและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
มากยิง่ข้ึน มีการแกไ้ขพฒันาตนเองในดา้นท่ีดีข้ึน ในการปฏิบติังานสหกิจในคร้ังน้ี ท าให้ไดเ้รียนรู้
จากการลงมือปฏิบติังานจริง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ในการท างานจริง เม่ือได้ส าเร็จ



 

 

การศึกษา ความรู้และประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการปฏิบติังานสหกิจในคร้ังน้ี สามารถเก็บเก่ียวไปใช้
ในการปฏิบติังานจริงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจ 
  5.2.2.1 จากการท่ีไดป้ฏิบติังานสหกิจในแผนกครัวท าให้เกิดอุบติัเหตุ เช่น การ
โดนมีดบาดมือจากการหัน่ผกั ปลอกมนัฝร่ัง เป็นตน้ 
  5.2.2.2 จากการท่ีไดป้ฏิบติังานสหกิจในแผนกแม่บา้น ท าให้พบปัญหาจากแขกผู ้
เขา้พกั ไดแ้ก่ ลูกคา้ไม่กดชกัโครก ลูกคา้สูบบุหร่ีในหอ้งพกั ลูกคา้มกัจะลืมของในหอ้งพกั เป็นตน้ 
  5.2.2.3 จากการท่ีได้ปฏิบติังานสหกิจในแผนกจดัเล้ียง ท าให้พบปัญหา ได้แก่ 
ลูกคา้ตกัอาหารเยอะเกินความตอ้งการท าให้อาหารเหลือเป็นจ านวนมาก ลูกคา้รับประทานอาหาร
หกเลอะเตม็โตะ๊อาหาร 
  5.2.2.4 จากการท่ีได้ปฏิบติังานสหกิจในแผนกซักรีด ท าให้พบปัญหา ได้แก่ 
พนักงานมีจ านวนน้อยเกินไปเพราะต้องซักผา้ทั้งโรงแรมและโรงแรมในเครือ เตาซักผา้เกิด
เหตุขดัขอ้งบ่อย พนกังานส่งผา้เกินจ านวน พนกังานไม่นบัผา้ เป็นตน้ 
  5.2.2.5 จากการท่ีไดป้ฏิบติังานสหกิจในแผนกตอ้นรับ ท าให้พบปัญหา คือ ลูกคา้
ลืมคียก์าร์ดไวใ้นห้องพกั ลูกคา้มกัจะน าทรัพยสิ์นของโรงแรมติดตวักลบัไป เวลาลูกค้ามาจอง
หอ้งพกัมีการก าหนดเลือกหอ้งพกัเองท าใหเ้กิดความล่าชา้ต่อการบริการ 
 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 
  5.2.3.1 แผนกครัว ควรจะให้มีการจดัวางอุปกรณ์ประกอบอาหารให้เป็นสัดส่วน
มากข้ึนเพื่อความสะดวกในการใชง้าน 
  5.2.3.2 แผนกแม่บา้น ควรจะให้มีการจดัแบ่งงานให้พนกังานท าความสะอาดห้อง
เท่าเทียมกนัไม่หนกัไปในคนใดคนหน่ึง 
  5.2.3.3 แผนกจดัเล้ียง ควรจะให้ทางโรงแรมจา้งพนกังานชัว่คราวเพิ่ม เพราะเม่ือ
ทางโรงแรมมีงานประชุม งานสัมมนา พนกังานก็จะมีเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้  
  5.2.3.4 แผนกซกัรีด ควรจะให้ทางโรงแรมมีการซ้ือเตาซกัผา้เพิ่ม เพราะเตาซกัผา้
ค่อนขา้งท่ีจะเกิดการขดัขอ้งบ่อยคร้ัง 
  5.2.3.5 แผนกตอ้นรับ ควรจะใหพ้นกังานทุกคนสามารถส่ือสารภาษาจีนได ้เพราะ
ทางโรงแรมมีลูกคา้กรุ๊ปจีนมาเขา้พกัเป็นจ านวนมาก 
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Richmond Coffee Ice Cubes 

จุฑารัตน์ สาริละโกเศส  ชุติมา นาคสุด  พชัรวดี พินิจ 

ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 
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บทคดัย่อ 

 โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์ (บริษัท 

อมรป่ินทิพย ์จ ากดั ) เป็นโรงแรมท่ีให้ความส าคญั

ในเ ร่ืองของการอนุรักษ์พลังงาน และการลด

ค่าใชจ่้ายในหลายๆแผนกเป็นอยา่งมาก ซ่ึงจากการ

ท่ีกลุ่มผูจ้ ัดท าได้เขา้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน

แผนกต่างๆทั้ งหมดห้าแผนกด้วยกันคือ แผนก

แม่บา้น แผนกซักรีด แผนกตอ้นรับ แผนกจดัเล้ียง 

และแผนกครัว ไดพ้บว่าในส่วนของแผนกจดัเล้ียง

นั้ น เ ป็นแผนกท่ีต้องท าการเตรียมอาหารและ

เคร่ืองด่ืมไว้บริการแขกท่ีมาใช้บริการและการ

ประชุมสมัมนาเป็นจ านวนมากในแต่ละคร้ัง ซ่ึงทาง

ผูจ้ดัท าไดพ้บปัญหาของการท่ีมีเคร่ืองด่ืมเหลือใช้

ในการประชุมและสัมมนาทุกคร้ังนั้นก็คือ กาแฟด า 

และนมสด ทางผูจ้ดัท าจึงน ามาสร้างมูลค่าเพ่ิมและ

รายไดใ้ห้กบัในส่วนของ Lobby Lounge ของทาง

โรงแรม โดยการคิดเมนูท่ีเก่ียวกบักาแฟด า และนม

สด ไดท้ั้งส้ิน 2 เมนูดว้ยกนั คือ กาแฟคาราเมล(Iced 

Coffee Caramel) และกาแฟช็อกโกแลต ( Iced 

chocolate coffee) เพ่ือเป็นการเพ่ิมเมนูในการเลือก
ซ้ือใหแ้ก่ผูท่ี้มาใชบ้ริการ 

เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงาน Richmond Coffee 

Iced Cubes ผูจ้ดัท าจึงไดส้ร้างแบบสอบถามเพื่อ

ประเมินความพึงพอใจของพนักงานจัดเล้ียงของ

โรงแรมริชมอนดท่ี์มีต่อโครงงาน Richmond Coffee 

Iced Cubes ซ่ึงจากผลการประเมินความความพึง

พอใจต่อโครงงานในดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมาก 

ดา้นราคาอยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นสถานท่ีอยู่ใน

ระดบัปานกลาง และดา้นการส่งเสริมการตลาดอยู่

ในระดบัปานกลาง ซ่ึงโครงงานน้ีสามารถน ามาท า

เป็นเมนูเคร่ืองด่ืมในส่วนของ Lobby Lounge ได้

จริง และสามารถช่วยสร้างรายไดใ้หก้บัทางโรงแรม
เพ่ิมมากข้ึน 

ค าส าคัญ :  โรงแรมริชมอนด์  รัตนาธิ เบศร์  , 
ริชมอนด ์คอฟฟ่ี ไอซ์ คิวบ ์ 

 

Abstract 

Richmond Hotel,Rattanatibet(Amornpinthip 

Co., Ltd.) is a hotel that focuses on energy 

saving and cost-saving operations. A result 

of co-operative education arranged by 

author in five divisions: housekeeping, 

laundry, reception, catering and kitchen. We 

found that in the catering division, food and 

beverages division, visitors untouched 

beverages from meeting and seminar that 
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arranged in the hotel. The untouched 

beverages are black coffee and milk. So, the 

author foresaw that the coffee can be added 

value and generate more income for the 

hotel.Therefore,we came up with the idea 

For a new menu  made from black coffee 

and milk. We have created 2 menus which 

are Iced Coffee Caramel and Iced Chocolate 

Coffee. 

To evaluate the satisfaction, we created a 

survey on satisfaction towards Richmond 

Coffee Iced Cubes Project. The results 

found to be very satisfied by testers. This 

project is value-added to untouched product.  

Keywords: Richmond Hotel Rattanatibet , 

Richmond Coffee Iced Cubes 

 

วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือน ากาแฟและนมสดท่ีเหลือจากงานจดัเล้ียงมา

ดดัแปลงเป็นเมนูใหม่ 

2. เพื่อสร้างเมนูเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟในแบบ

ใหม่ๆใหก้บัทางโรงแรม  

3. เพ่ือเพ่ิมตวัเลือกในการซ้ือเคร่ืองด่ืมของลูกคา้ 

 

ขอบเขตของโครงงาน 

1. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการท าโครงงาน

สหกิจศึกษาฉบบัน้ี คณะผูจ้ดัท าไดด้ าเนินการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลและวตัถุดิบจากทางห้องอาหาร @ 

cafe’ และหอ้งจดัเล้ียงของทางโรงแรมริชมอนด ์

2. ขอบเขตดา้นเวลา 

 การท าโครงงานสหกิจ ศึกษาฉบับ น้ี 

ผูจ้ดัท าไดด้ าเนินการในระหว่างวนัท่ี 21 สิงหาคม 

2560 ถึง 8 ธนัวาคม 2560 

3. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการท า

โครงงานสหกิจศึกษาฉบับน้ี ผูจ้ ัดท าได้ใช้วิธีการ

เก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งความ

พึ งพอใจของพนักงานBanquet ของโรงแรม

ริชมอนด์ท่ีมีต่อโครงงานRichmond Coffee Ice 

Cubes จ านวน 30 ตวัอยา่ง 

 

 ประโยชน์ 

1. เป็นการเพ่ิมเมนูใหม่ๆให้กบัลูกคา้ท่ีใชบ้ริการใน

ส่วนของ Lobby Lounge 

2. สามารถสร้างรายไดใ้ห้แก่ทางโรงแรมโดยเป็น

การน าของท่ีเหลือจากการจดัเล้ียงเตรียมบริการมา

สร้างมูลค่าเพ่ิมได ้

3. สามารถท่ีจะน าเมนูตัวใหม่ไปต่อยอดในการ

สร้างอาชีพในอนาคต 

 

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

1 ปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษาวา่เร่ืองท่ีสนใจสามารถ

น ามาท าโครงงานได้หรือไม่ จากนั้นก็ไปปรึกษา

อาจารยท่ี์ปรึกษาวา่เร่ืองท่ีเสนอไปมีความน่าสนใจท่ี

จะท าโครงงานไดห้รือไม่ 

2 เสนอหัวขอ้และเขียนวตัถุประสงค์ ความเป็นมา 

ส่งใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจดูวา่เหมาะสมหรือไม่ท่ี

จะท าเร่ืองน้ี ถา้เร่ืองท่ีเสนอผา่นก็ลงมือท าต่อไป 



 
 

 

3 รวบรวมขอ้มูลต่างๆภายในโรงแรม รวมถึงการ

สอบถามจากพนักงาน การสังเกตการณ์ และเก็บ

ขอ้มูลเอาไวเ้พื่อมาท าโครงงาน 

4 วิเคราะห์ข้อมูลท่ีรวบรวมมา เพื่อท่ีจะมาจัดท า

โครงงาน 

5 เร่ิมลงมือท าโครงงาน และมีการส่งให้อาจารยท่ี์

ปรึกษาตรวจทานดูอยา่งต่อเน่ือง 

6 เม่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบโครงงานเรียบร้อย

แลว้ ถา้ยงัมีขอ้มูลท่ีไม่สมบูรณ์ ก็ตอ้งแกไ้ขเพ่ือให้

ถูกตอ้ง 

7 สรุปผลขอ้มูล ตรวจสอบความถูกตอ้ง เรียบเรียง

โครงงานสหกิจใหเ้รียบร้อย 

8 จดัส่งโครงงานสหกิจใหก้บัอาจารยท่ี์ปรึกษา 

9 น าเสนอโครงงานสหกิจในวนัท่ีก าหนด 

 

สรุปผล 
 จากการท่ีคณะผู ้จัดท าได้เข้าฝึกงานท่ี
โรงแรมริชมอนดส์ไตลิชคอนเวนชัน่ เป็นระยะเวลา 
4 เ ดือน คณะผู ้จัดท าได้รับมอบหมายจากทาง
โรงแรมให้ปฏิบัติงานเวียน 5 แผนกคือ แผนก
แม่บ้าน แผนกครัว  แผนกจัดเล้ียง  แผนกซักรีด 
และแผนกตอ้นรับ ท าใหท้ราบถึงการปฏิบติังานจริง
ของแต่ละแผนกจึงท าให้เราได้ฝึกความอดทน มี
ความรับผิดชอบมากข้ึน และเม่ือทางคณะผูจ้ดัท าได้
ฝึกงานในแผนกจดัเล้ียงก็ไดท้ราบถึงปัญหาต่างๆท่ี
เกิดข้ึนคือกาแฟท่ีใชบ้ริการลูกคา้นั้นมีเหลือจากการ
บริการลูกคา้เป็นจ านวนมากในแต่ละวนั ทางคณะผู ้
จดัรู้สึกเสียดายและเล่งเห็นถึงประโยชน์ท่ีสามารถ
น ามาประยกุตใ์ช ้จึงไดคิ้ดเมนูท่ีเก่ียวกบักอ้นกาแฟ
ข้ึนมาใหม่จ านวน 2 เมนู นั้ นคือ กาแฟคาราเมล 

(Iced coffee Caramel) และกาแฟช็อกโกแลต (Iced 
chocolate coffee) จึงไดเ้กิดเป็นโครงงาน Richmond 
Coffee Ice Cubesของโรงแรมริชมอนด์ท่ีมีต่อ
โครงงาน Richmond Coffee Ice Cubesทางคณะจึง
ได้ท า ก า ร แ จ ก แบบสอบถ า ม โ ด ย มี ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามรวมทั้ งหมด 30 ท่าน จากการแจก
แบบสอบถามในตอนท่ี 1 พนักงานส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย มีอายุตั้ งแต่ 26-30 ปี มีรายได้ 10 ,001-
15,000 บาท ต าแหน่งงาน staff  ในตอนท่ี 2 นั้น จะ
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน นั้นคือ 
ส่วนท่ี1. ในด้านผลิตภณัฑ์ พนักงานส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญในด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก
ทั้งหมด  
ส่วนท่ี2.ในด้านราคาพนักงานส่วนใหญ่จะให้
ความส าคัญท่ีมีต่อในด้านราคาอยู่ในระดับปาน
กลาง  
ส่วนท่ี3.ในด้านสถานท่ีพนักงานส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัท่ีมีต่อในดา้นสถานท่ีอยู่ในระดบัปาน
กลาง  
ส่วนท่ี4.ในดา้นของการส่งเสริมการตลาดพนกังาน
ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญท่ีมีต่อในด้านการจัด
จ าหน่าย อยูใ่นระดบัปานกลาง  
นอกจากนั้นยงัได้มีการสัมภาษณ์โดยตรงกับทาง
พนักงานพบวา่ พนกังานมีความเห็นวา่กาแฟท่ีทาง
คณะผูจ้ ัดท าได้น าเสนอไปมีความแปลกใหม่จาก
การด่ืมกาแฟ ซ่ึงโดยปกติจะใช้น ้ าแข็งเกล็ด แต่
ความแปลกใหม่ของเมนูน้ีคือ การน ากาแฟๆอัด
บล็อกท่ีสามารถกลายสัญลกัษณ์ต่างๆได้ไม่ว่าจะ
เป็นรูปหัวใจ การ์ตูน หรือรูปอ่ืนๆ และเม่ือเราด่ืม
เขา้ไปจะไดรั้บความแปลกใหม่และรสชาติท่ีมีกล่ิน
หอมเพ่ิมข้ึนและสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้ 
ในส่วนวตัถุดิบนั้นทางโรงแรมไดมี้การจดัเตรียมไว้
ให้โดยท่ีไม่ต้องไปควบคุมเพราะว่ากาแฟท่ีเหลือ
จากอาหารเช้าน าไปท้ิงก็ท าให้เกิดเสียประโยชน์ 
โดยน ากาแฟท่ีเหลือน ามาดดัแปลงให้เป็นกาแฟท่ีมี
รสชาติกาแฟท่ีหอมกว่าเดิมแถวมีความแปลกใหม่ 



 
 

 

และยงัสามารถน ามาวางขายไดทุ้กเวลาเพราะวา่ใน
โรงแรมมีลูกคา้ไม่น้อย อาจเป็นลูกคา้ทัว่ไป ลูกคา้
สัมมนา นักท่องเท่ียวทั้ งชาวจีนและชาวยุโรป ท่ี
ชอบมาผอ่นคลาย ในหอ้งอาหาร 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การท่ีผูจ้ ัดท าได้เข้ามาปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา ณ โรงแรมริชมอนด ์รัตนาธิเบศร์ (บริษทัอมร
ป่ินทิพย ์จ ากัด) ตั้ งแต่วนัท่ี 21 สิงหาคม 2560 ถึง
วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2560 ไดท้ าการปฏิบติังานทั้งหมด 
5 แผนก ไดแ้ก่ แผนกตอ้นรับ แผนกครัว แผนกจดั
เล้ียง แผนกแม่บ้าน และแผนกซักรีด ซ่ึงท าให้
ผูจ้ ัดท าได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆท่ีมี
คุณค่ามากมาย ส าหรับรายงานวชิาสหกิจศึกษาฉบบั
น้ี ส าเร็จลงไดด้ว้ยดีจากการให้ความร่วมมือ การให้
การสนบัสนุน การใหค้  าปรึกษา และค าแนะน า จาก
หลายฝ่าย ดงัน้ี   

1.นางสาวลภสัรดา มีชยั ต าแหน่ง Supervisor 

2.นายคณิศร ฉิมลมั  ต  าแหน่ง Supervisor 

3.นางสาวยภุาพร มานีวรรณ ต าแหน่ง  Supervisor 

4.อาจารยน์นัทินี ทองอร อาจารยท่ี์ปรึกษา 

 รวมถึงบุคลากรท่านอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้กล่าว
นามทุกท่าน ท่ีไดใ้ห้ค  าปรึกษา ค าแนะน าช่วยเหลือ
ในการจดัท ารายงานฉบบัน้ี 

 คณะผู ้จัดท าใครขอขอบคุณผู ้ท่ี มีส่วน
เก่ียวขอ้งทุกท่าน ท่ีมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูล เป็น
ท่ีปรึกษาในการท ารายงานฉบบับน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ 
ตลอดจนการใหก้ารดูแลเอาใจใส่และใหค้วามเขา้ใจ
เก่ียวกับชีวิตของการท างานท่ีแท้จริง คณะผูจ้ ัดท า
ขอขอบคุณ ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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ภาคผนวก ข 

โปสเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

แบบสอบถาม 

 เร่ือง ความพึงพอใจของพนักงาน Banquet ของโรงแรมริชมอนด์ท่ีมีต่อโครงงาน 

Richmond Coffee Ice Cube. 

ค าช้ีแจง 

 กรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบสมบูรณ์ โดยท าเคร่ืองหมาย   ในช่องท่ีท่านเลือกขอ้ละ 1 

ค าตอบใหต้รงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของพนักงาน 

1) เพศ 

 1)  หญิง            2)  ชาย 

2) ช่วงอายุ 

1. อายตุ  ่ากวา่หรือเทียบเท่า 20 ปี                    2. อายรุะหวา่ง 21-25 ปีหรือเท่ากบั 

 3. อายรุะหวา่ง 26 – 30 ปีหรือเท่ากบั             4. อายมุากกวา่ 31 ปี หรือเท่ากบั 
 

3) รายได้ต่อเดือน 

  1) นอ้ยกวา่ 5,000 บาท     2) 5,000 – 10,000 บาท   

  3) 10,001 – 15,000 บาท     4) 15,001 – 20,000 บาท  

  5) 20,001 บาทข้ึนไป 

 

         4)   ต าแหน่งงาน 

  1) Banquet Manager     2) Assistant Banquet Manager 

  3) Captain      4) Staff 

  5) Casual  

 

 

 



 
 

 

ตอนที ่2  ความพงึพอใจของพนักงานจัดเลีย้งทีม่ีต่อเคร่ืองดื่มกาแฟ 

ค าช้ีแจง  กรุณาเลือกค าตอบดว้ยการท าเคร่ืองหมายถูก ลงในช่องระดบัความพึงพอใจท่ีตรงกบัท่าน

มากท่ีสุด ( 5 = มากท่ีสุด , 4 = มาก , 3 = ปานกลาง , 2 = นอ้ย , 1 = นอ้ยท่ีสุด )  

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านทีเ่สียสละเวลามาท าแบบสอบถามในคร้ังนีค้ะ 

ประเด็นความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยท่ีสุด 
(1) 

1. ด้านผลติภัณฑ์ 

1.1 ความหลากหลายของเคร่ืองด่ืมกาแฟ      

1.2 คุณภาพของวตัถุดิบ      

1.3 บรรจุภณัฑท่ี์ใส่เคร่ืองด่ืมมีขนาดท่ี
เหมาะสม 

     

1.4 การตกแต่งเคร่ืองด่ืมกาแฟ      

2. ด้านราคา 

2.1 ปริมาณเคร่ืองด่ืมท่ีไดรั้บเหมาะสมกบัราคา      

2.2 คุณภาพของวตัถุดิบเหมาะสมกบัราคา      

2.3 รสชาติของเคร่ืองด่ืมคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป      

3. ด้านสถานที ่(Lobby Lounge) 

3.1 ท าเลท่ีตั้งสะดวกสบาย      

3.2 มีพื้นท่ีส าหรับใหลู้กคา้ยนืหรือนัง่รอ
เคร่ืองด่ืม 

     

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

4.1 มีเมนูแนะน าเคร่ืองด่ืมออกใหม่      

4.2 มีรูปภาพตวัอยา่งเคร่ืองด่ืม      



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ภาพของพนักงานที่ตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

กลุ่มตัวอย่างทีต่อบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

บทสัมภาษณ์ของพนักงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทสัมภาษณ์ของพนักงานเร่ืองให้ข้อมลูกเกีย่วกบัโครงงาน 

นักศึกษา  : ว ันน้ีเราจะมาสัมภาษณ์พี่หน่อย หรือนางสาวยุภาพร มาลีวรรณ ซ่ึงเป็น

Supervisor ผูดู้แลในส่วนของ Lobby Lounge เราจะมาสัมภาษณ์เก่ียวกบัการท าโครงงานของเราท่ีมี

ช่ือว่า Richmond Coffee Ice Cube กนันะคะ ค่ะพี่หน่อย ก่อนอ่ืนตอ้งถามก่อนเลยว่าความแปลก

ใหม่ของเมนูท่ีเราน ามาเสนอเป็นอยา่งไรบา้งคะ 

พนักงาน : จุดเด่นของกาแฟท่ีอดับล็อกก็คือ ไดรั้บความแปลกใหม่จาการด่ืมกาแฟ ซ่ึงตรงน้ี

ก็จะมาขยายความให้ฟังวา่ โดยปกติกาแฟทัว่ไปจะใชน้ ้ าแข็งเกล็ด น ้ าแข็งกอ้นถูกไหมคะ แต่ความ

แปลกใหม่ของเมนูน้ีคือ เม่ือเราน ากาแฟตวัน้ีไปอดับล็อกอาจจะเป็นลายรูปหวัใจ รูปการ์ตูน หรือ

อยา่งอ่ืน เม่ือเราด่ืมเขา้ไปก็จะไดรั้บความแปลกใหม่ของมนัและก็ไดรั้บรสชาติเพิ่มมากข้ึน เขม้ขน้

มากข้ึนจากรสกาแฟและยงัไดรั้บความประทบัใจจากลูกคา้ เพิ่มยอดขายให้กบัองคก์ร และก็ท าให้

ลูกคา้ประทบัใจเกิดการบอกต่อๆกนัมาและกลบัมาใชบ้ริการเราอีกคร้ัง 

นักศึกษา  : ถา้เคร่ืองด่ืมของเราไดมี้การน าเสนอขายในส่วนของ Lobby Lounge จะมีการ    

โปรโมทตวัสินคา้อยา่งไรไดบ้า้ง 

พนักงาน :พี่ก็จะท าTent Card ข้ึนมาและก็ปร้ิน Drink list ข้ึนแลว้ก็ตั้งตามโต๊ะอาหาร ใน

โซนห้องอาหารและทาง Lobby Lounge เพราะว่าลูกคา้ชอบมานัง่คุยงาน มานัง่ประชุมกนั เขาก็

อาจจะคุยงานไปดว้ย อาจจะเป็น Drink list แลว้เกิดสนใจ อาจจะมีรูปภาพประกอบ อาจจะสั่งเมนู

ของเราได ้

นักศึกษา : ในส่วนของดา้นการด าเนินการในการการตั้งราคา จะมีการตั้งราคาอยา่งงไรได้

บา้ง 

พนักงาน : ในส่วนของตั้ งราคาเป็นนาท่ีของทางฝ่ายบัญชีท าเขาจะจัดการให้เราเสร็จ

เรียบร้อยก็จะตั้งมาอยูท่ี่แกว้ละ 85 บาท บวกVAT บวก Service 17 % จะอยูท่ี่แกว้ละประมาณ 101 

บาทค่ะ แลว้ก็จะใชเ้ป็นแกว้ Ice Coffee 

นักศึกษา : และในเร่ืองของวตัถุดิบเรามีอยูแ่ลว้ใช่ไหมคะ ? 

พนักงาน : ทางเรามีอยูแ่ลว้ค่ะ 



 
 

 

นักศึกษา : และในดา้นของการควบคุมการผลิตต่อแกว้จะมีการก าหนดปริมาณกาแฟกอ้น
อยา่งไร ? 

พนักงาน : ตวัน้ีแทบไม่ตอ้งควบคุมเลยเพราะเน่ืองจากว่ากาแฟท่ีเหลือจาก Breakfast ของ
เรา เราทิ้งไปศูนยเ์ปล่าไม่ตอ้งไปควบคุม แต่ทีน่ีเราน าส่วนน้ีมาดดัแปลงเป็นเคร่ืองด่ืมคือวนัไหน
เหลือน้อยเราก็ท าน้อยวนัไหนเหลือมากเราก็ท ามากเราก็เอามาอดับล็อกไว ้เอามาแช่ไว ้1 แก้ว 1 
แกว้ต่อ 12 กอ้น จะไดร้สชาติท่ีพอดี ท าใหถึ้งรสชาติกาแฟคะ 

นักศึกษา : และในส่วนของผลท่ีคิดวา่จะไดรั้บกลบัมาจากการขายกาแฟ คิดวา่จะมีดา้นไหน
บา้ง ? 

พนักงาน : อย่างท่ีเรากล่าวไวแ้ล้วข้อ 1 มนัจะFeedback กลบัมาเลยเร่ืองความประทบัใจ 
รสชาติเขม้ขน้มากข้ึนเพราะปกติทัว่ไปเราใช้น ้ าแข็งเกร็ดน ้ าแข็งกอ้นเม่ือสมมุติว่าลูกคา้คุยงานไป
เพลิน ละลายออกไปพอมาด่ืมอีกทีรสชาติจืดชืด แต่ตวัน้ีถึงลูกคา้จะเผอเรอไปคุยงานไป กลบัมาด่ืม
อีก น ้ าแข็งตวัน้ีละลายไปยิ่งจะไดร้สชาติความเขม้ขน้มากข้ึนเพราะเน่ืองจากน ้ าแข็งตรงนั้นเป็น
กาแฟลว้นๆ 

นักศึกษา  : โอกาสท่ีจะมีการวางขายท่ีน่ี มีโอกาสมากนอ้ยเพียงใด ในส่วนของตวัโครงงาน 
Richmond Coffee Ice Cube ของพวกหนู 

พนักงาน : มีไดทุ้กเวลาเพราะวา่ท่ีโรงแรมของเรามีลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการในแต่ละวนัไม่นอ้ย
อาจเป็นลูกคา้ทัว่ไป ลูกคา้สัมมนา ลูกคา้กรุ๊ปทวัร์ ลูกคา้ฝร่ัง ชอบเขา้มา Relax ในห้องอาหารอยา่ง
ไงก็ตอ้งเห็น Tent Card อยา่งไงก็ตอ้งเห็น Drink list ของเรา และบวกกบัการเสวนาเชียร์ขายของเรา
เพราะเวลาลูกคา้มานัง่เราก็จะถามอยูว่า่รับเคร่ืองด่ืมอะไรดีค่ะ ? ลูกคา้ก็จะถามวา่มีอะไรบา้ง  นูน้น่ี
นัน่ เคา้ก็จะดู Drink list ดูจากการโปรโมทของเราจากการพดูดว้ยคะ 

นักศึกษา : สุดทา้ยน้ีนะคะพี่หน่อยมีอะไรจะฝากถึงการผลิตเคร่ืองด่ืมของเราบา้งค่ะ? 

พนักงาน : อยากจะฝากว่าโครงงานช้ินน้ีเป็นโครงงานท่ีวิเศษมากเพราะว่าเป็นจุดขายของ
ริชมอนด์ของเราและถา้เกิดน้องๆมีโอกาสหรือรู้จกัเพื่อนๆพี่ๆท่ีไหนลองกลบัมาชิมรสชาติกาแฟ
ของท่ีน่ีวา่เป็นอยา่งไรอาจจะติดใจได ้ 

นักศึกษา : สุดทา้ยน้ีนะคะตอ้งขอขอบคุณพี่หน่อยท่ีเสียสละเวลามาให้ค  าแนะน าเพิ่มเติมใน
การท าโครงงาน Richmond Coffee Ice Cube ขอขอบคุณมากคะ ส าหรับวนัน้ีลาไปก่อนสวสัดีคะ  
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รหสันกัศึกษา   :  5704400187 

ช่ือ – นามสกุล   :  จุฑารัตน์ สาริละโกเศส 

คณะ    :  ศิลปศาสตร์ 

สาขาวชิา   :  การโรงแรม 

สถาบนั    :  มหาวทิยาลยัสยาม 

ประวติัการศึกษา  :  2557-2561 มหาวทิยาลยัสยาม 

     2547-2556 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

รหสันกัศึกษา   :  5704400332 

ช่ือ – นามสกุล   :  ชุติมา นาคสุด 
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ประวติัการศึกษา  :  2557-2561 มหาวทิยาลยัสยาม 

     2553-2556 โรงเรียนทีปังกรณ์วทิยาพฒัน์ 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

รหสันกัศึกษา   :  5704400334 

ช่ือ – นามสกุล   :  พชัรวดี พินิจ 

คณะ    :  ศิลปศาสตร์ 
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ประวติัการศึกษา  :  2557-2561 มหาวทิยาลยัสยาม 

     2550-2556 โรงเรียนสตรีวดัอปัสรสวรรค์ 
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