บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอกการ
ชื่ อ
โรงแรมบ้านวังหลัง ริ เวอร์ไซด์ ( Baan Wanglang Riverside )
สถานทีต่ ้งั
342 Soi WatRakang,Prannok Rd., Siriraj, Bangkoknoi, Bangkok
Thailand 10700
โทรศัพท์
+662 412 7234, 083 895 3510
แฟกซ์
+662 412 7235
เว็บไซต์
www.baanwanglang.com
อีเมล์
Info@baanwanglang.com
เครดิตการ์ ดทีร่ ับบริการ Master Card, Visa Card
ห้ องอาหาร
ต้นมะกอก ( Tonmakok )
แผนทีบ่ ้ านวังหลัง ริเวอร์ ไซด์ ( Baan Wang Lang Riverside Map )

รู ปที่ 3.1 แผนทีต่ ้งั ของโรงแรมบ้ านวังหลัง ริเวอร์ ไซด์

วิสัยทัศน์
“ เป็ นผูน้ าเรื่ องการบริ การที่ดีที่สุดในโรงแรมขนาดเล็กที่ต้ งั อยูร่ ิ มแม่น้ าเจ้าพระยา เป็ นองค์กร
ที่ ดูแลพนักงานอย่างดีและมีความเป็ นธรรม ”
พันธกิจขององค์ กร
สร้างมาตรฐานการบริ การให้อยูบ่ นระดับ 5 ดาวและเป็ นที่ยอมรับโดยองค์กรสากล ติดอันดับ 1
ใน 100 ของที่พกั ที่ดีที่สุดในกรุ งเทพ จากเว็บไซด์นานาชาติ เป็ นโรงแรมที่เป็ นที่รู้จกั และน่าจดจา เป็ น
โรงแรมที่ได้รับการแนะนาจากการบอกต่อ มอบความประทับใจตั้งแต่แรกติดต่อ การส่ งกลับห่ วงใยใส่
ใจคุณภาพชีวติ และความก้าวหน้าในอาชีพของเพื่อนร่ วมงาน

รู ปที่ 3.2 สั ญลักษณ์ของโรงแรมบ้ านวังหลัง ริเวอร์ ไซด์

3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
โรงแรมบ้านวังหลัง ริ เวอร์ ไชด์ ตั้งอยู่ห่างจากท่าเรื อวังหลัง 50 เมตร มีห้องพักซึ่ งมีระเบียง
ส่ วนตัวและมีอินเทอร์ เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ฟรี มีบริ การรถรับส่ งฟรี จากโรงแรมไปยังวัดระฆังซึ่ งอยูห่ ่ าง
ออกไป 100

เมตร ที่ พ กั ตั้ง อยู่ ห่ า งจากโรงพยาบาลศิ ริ ร าช 60

เมตร และมี ท าเลอยู่ห่ า งจาก

พระบรมมหาราชวัง 500 เมตร สนามบินสุ วรรณภูมิอยูห่ ่ างออกไป 41 กิโลเมตร ให้บริ การด้านที่พกั
อาศัย ร้านอาหาร Tonmakok ร้านกาแฟ N10 Café และ Rooftop 342 Bar and Café แบ่งออกเป็ น 4
ประเภท ได้แก่
3.2.1 ห้ องพัก – โรงแรมบ้ านวังหลัง ริเวอร์ ไซด์
ส่ วนของห้องพักจะอยูต่ ้ งั แต่ช้ นั 3 ถึงชั้น 5 มีดว้ ยกันทั้งหมด 32 ห้อง แบ่งเป็ นห้อง Riverfront
และห้อง Suite หันหน้าเข้าโค้งแม่น้ าเจ้าพระยาที่สวยงาม จานวน 6 ห้อง โดยที่เหลืออีก 26 ห้องจะเป็ น
ห้อง Superior ภายในห้องห้องพักจะมีการตกแต่งสไตล์ โคโลเนี ยลสมัย รัชการที่ 5 ซึ่ งจะประกอบไป
ด้วย ไม้แกะสลักมือลายโบราณ ขาเตียงทรงลูกฟัก แม้การตกแต่งจะออกไปในสไตล์ไทยแต่ห้องพักก็
ยัง คงมี สิ่ ง อ านวยความสะดวก เช่ น เครื่ องปรั บ อากาศ ตู ้เ ย็ น มิ นิ บ าร์ โทรศัพ ท์ ตู ้เ ซฟขนาดใส่
คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลได้ ร่ ม ที่เป่ าผม โทรทัศน์ LED เครื่ องดื่มและชุดชากาแฟ
ตารางที่ 3.1 ข้ อมูลห้ องพัก
Room Type

Size

Max

Room

View

Layout

(Sqm) Capacity

Daily
Rate

Superior King Room

16-20

2

16

Wanglang City

Studio

2,450

Superior Twin Room

16-20

2

8

Wanglang City

Studio

2,450

23

2

2

Chao Phraya River

1 bedroom

5,250

1 living room& 1

5,250

River Front Room

90
Corner Suite

40

2

3

Chao Phraya River
180

Panoramic Suite

45

2

1

Chao Phraya River

bedroom
1 living room& 1
bedroom

7,000

3.2.2 ห้ องอาหารต้ นมะกอก
ต้นมะกอก เป็ นร้ า นอาหารที่ บริ ก ารอาหารไทยภาคกลางและมี ก ารผสมผสานอาหารจาก
วัฒนธรรมอื่นบ้าง ร้านอาหารตั้งอยูบ่ ริ เวณชั้น 2 ของอาคาร ด้านนอกติดริ มแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่ งตัวร้าน
จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออก จึงทาให้เห็นพระอาทิตย์ข้ ึนในช่วงเช้า ครัวของต้นมะกอกเป็ นครัวหลัก
ของโรงแรม เปิ ดบริ การตั้งแต่ช่วงอาหารเช้าจนถึงอาหารเย็น

รู ปที่ 3.3 บริเวณร้ านอาหารต้ นมะกอก

รู ปที่ 3.4 บริเวณภายในร้ านอาหารต้ นมะกอก

อาหารเช้าเริ่ มตั้งแต่ 6 : 00 - 10 : 30 น. ( American Breakfast ) เป็ นอาหารเช้าแบบอเมริ กนั
โดยให้บริ การเป็ นบุฟเฟต์ สาหรับลูกค้าที่มาพักในโรงแรม ถ้าบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ลูกค้าที่มาพักที่
โรงแรมต้องการรับประทาน ลูกค้าต้องจ่ายเงินค่าอาหารคนละ 300 บาท

รู ปที่ 3.5 อาหารเช้ า American Breakfast

รู ปที่ 3.6 อาหารเช้ า American Breakfast

อาหารกลางวันและอาหารเย็น 11 : 00 – 22 : 00 น. ( รายการอาหารรอบสุ ดท้ าย 21 : 30 น. )
อาหารกลางวันและอาหารเย็น 11 : 00 – 22 : 00 น. ( รับรายการอาหารจากลูกค้ารอบสุ ดท้ายถึง
21 : 30 น. ) อาหารที่บริ การเป็ นอาหารไทยภาคกลางที่มีความหลากหลายและมีความเป็ นเอกลักษณ์

รู ปที่ 3.7 ภาพรายการอาหาร

รู ปที่ 3.8 ภาพรายการอาหาร

บริเวณร้ านอาหารแบ่ งเป็ น 3 ส่ วน
ห้องปรับอากาศ : สามารถรองรับได้ถึง 30 คน เหมาะสาหรับลูกที่ตอ้ งการความเป็ นส่ วนตัว
หรื อจัดเป็ นห้องประชุมพร้อมทั้งมีอุปกรณ์อานวยความสะดวก เช่น จอโปรเจคเตอร์ อุปกรณ์เครื่ องเสี ยง
และเครื่ องบันทึกข้อความ

รู ปที่ 3.9 ภายในห้ องปรับอากาศ ( ห้ อง VIP )

รู ปที่ 3.10 ภายในห้ องปรับอากาศ ( ห้ อง VIP )

ด้านใน : รองรับได้ 20 ถึง 50 คน สามารถมองเห็ นทัศนี ยภาพของแม่น้ าเจ้าพระยาได้อย่าง
ชัดเจน มีลมพัดผ่านตลอดทั้งวัน ทาให้อากาศส่ วนที่ปลอดโปร่ งเย็นสบาย

รู ปที่ 3.11 ภายในห้ องอาหาร

รู ปที่ 3.12 ภายในห้ องอาหาร

ด้านนอก : เป็ นส่ วนที่สามารถเห็นแม่น้ าเจ้าพระยาและทิวทัศน์รอบๆได้สวยที่สุด โดยเฉพาะ
วัดอรุ ณและวัดพระแก้ว ส่ วนนี้ยงั สามารถรองรับลูกค้าได้ถึง 36 คน

รู ปที่ 3.13 ภายนอกห้ องอาหาร

รู ปที่ 3.14 ภายนอกห้ องอาหาร

3.2.3 ร้ าน N10 Cafe
ร้านคาเฟ่ ที่เพิ่งเปิ ดตัวได้ไม่นานอย่าง “ N10 Café ” ( เอ็นเท็น คาเฟ่ ) เหตุผลที่ต้ งั ชื่ อร้ านว่า
“N10 Cafe” เพราะ N10 มาจากหมายเลขของท่าเรื อศิริราช และที่ ทางร้ านได้เลื อกชื่ อนี้ เพราะเวลา
ชาวต่างชาติรวมทั้งชาวไทยมาเที่ยวจะได้รู้เลยว่าร้านตั้งอยูท่ ี่ไหน เพราะชื่ อร้านนั้นได้ให้คาตอบไว้อย่าง
ชัดเจนแล้ว ร้านคาเฟ่ N 10 เป็ นคาเฟ่ ในส่ วนของโรงแรมบ้านวังหลัง ริ เวอร์ ไซด์ ซึ่ งเพิ่งเปิ ดตัวในเดือน
ตุลาคม 2556 ที่ผา่ นมา ด้วยแนวคิดที่วา่ ห้องนัง่ เล่นริ มน้ า ที่อยากให้ลูกค้าเข้ามาแล้วมีความรู ้สึกเหมือน
มานัง่ เล่นกับเพื่อน สาทารถสั่งอาหารพูดคุยสังสรรค์กนั แบบสบายๆ นอกจากนี้ ยงั มี WIFI และปลัก๊ ไฟ
เกือบทุกโต๊ะ ไว้สาหรับลูกค้าที่ตอ้ งการมานัง่ ทางานแบบสบายๆ กับบรรยากาศริ มน้ า
อีกหนึ่ งลักษณะที่โดดเด่นของที่นี่คือ “ เครื่ องทากาแฟ ” ที่นาเข้ามาจากเนเธอร์ แลนด์

“

เมล็ดพันธุ์กาแฟ ” ที่ใช้ทากาแฟร้อนและกาแฟเย็นจะใช้คนละสายพันธุ์กนั เพราะความเข้มข้นของแต่
ละเมล็ดพันธุ์จะไม่เหมือนกัน บางชนิดมีความเหมาะสมกับกาแฟร้อน หรื อบางชนิ ดเหมาะกับกาแฟเย็น
แตกต่างกันไป ซึ่ งทาให้รสชาติกาแฟของที่น้ ีมีความเป็ นเอกลักษณ์

รู ปที่ 3.15 ร้ าน N10 Café

3.2.4 Rooftop 342 Bar and Café
342 BAR ตั้งอยูบ่ นชั้น 5 ซึ่ งเป็ นชั้นดาดฟ้ าบนสุ ด ที่ให้บริ การเครื่ องดื่มค็อกเทลและสามารถ
มองเห็ นวิวมุมกว้าง บริ เวณด้านบนตกแต่งได้อบอุ่น น่ ารัก สัมผัสได้ถึงการตกแต่งที่หรู หรา ดู มีสไตล์
และดูเข้ากับบรรยากาศวิวมุมสู งริ มแม่น้ าเจ้าพระยาที่มีแสงไฟจากวัดต่างๆฝั่ งตรงข้าม และแสงไฟจาก
สะพานพระรามแปด กับลมเย็นๆจากแม่น้ าที่พดั มาตลอด อากาศจึงโล่งโปร่ งสบาย

รู ปที่ 3.16 Rooftop 342 Bar and Café

3.3 รู ปแบบการจัดการองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร
3.3.1 รู ปแบบการจัดการองค์ กร
“แผนผังโครงสร้างองค์กร”

3.17 แผนผังรู ปแบบการจัดการ

3.3.2 การบริหารงานขององค์ กร
เป็ นบริ ษทั ที่ดาเนิ นธุ รกิจการให้บริ การห้องพัก ร้านอาหาร ร้านกาแฟและบาร์ ซึ่ งสามารถแบ่ง
บุคคลากรผูร้ ับผิดชอบในแต่ละฝ่ ายโดยสังเขปได้ดงั นี้
3.3.2.1 คณะกรรมการบริ หารมีหน้าที่ในการกาหนดนโยบายการบริ หารของโรงแรม เพื่อให้
การด าเนิ น งานภายในโรงแรมเป็ นไปอย่า ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พร้ อ มทั้ง สามารถตรวจสอบผลการ
ปฏิ บตั ิงานและแก้ไขปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ้นของแต่ละฝ่ ายได้ ตลอดจนประเมินผลงานของฝ่ ายต่างๆได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3.3.2.2 ผูจ้ ดั การประสานงานฝ่ ายต่างๆมี หน้าที่ดูแลและควบคุ มการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน
ภายในฝ่ ายของตนอย่า งใกล้ชิ ดรายงานผลการปฏิ บ ัติข องฝ่ ายที่ ค นรั บ ชอบต่ อผู บ้ งั คับ บัญ ชา คอย
ประสานงานและให้คาปรึ กษา แนะนาและปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆตามที่ ได้รับมอบหมาย
3.3.2.3 แผนกงานต้อนรับส่ วนหน้า ทาหน้าที่ตอ้ นรับลูกค้าในส่ วนหน้าและคอยให้ขอ้ มูลของ
โรงแรมทั้งหมด แต่ในส่ วนที่ สาคัญคื อ ข้อมูลการเข้าพัก ราคาการจองห้องพัก การเดินทาง สถานที่
ท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกับโรงแรม สิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ แก่ลูกค้า มีหน้าที่ประสานงานกับทุกฝ่ าย
ของโรงแรม จะทาการกรอกข้อมูลลูกค้าที่เข้ามาว่า ต้องการใช้บริ การในแผนกไหนไม่ว่าจะเดิ นเข้ามา
เองหรื อทางโทรศัพท์ก็ตาม ทาการเปิ ดห้อง จองห้อง การทาคียก์ าร์ ดห้อง ออก คูปอง ( COUPON ),
บัตรกานัล ( GIFTVOUCHER ) เป็ นต้น
3.3.2.4 แผนก พนักงานบริ การมีหน้าที่อานวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ลูกค้า เช่น ยกกระเป๋ า
ลูกค้าไปส่ งที่หอ้ งพัก ช่วยลูกค้ายกสัมภาระลงมาจากห้อง ขับรถสามล้อรับ –ส่ งลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การ
ในโรงแรม เป็ นต้น
3.3.2.5 แผนกในส่ วนของร้ าน N10 Café ทา หน้าที่เกี่ ยวกับการบริ การเครื่ องดื่ มต่างๆ เช่ น
กาแฟ และเครื่ องดื่ มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รวมไปถึ งขนมทานเล่นต่างๆ โดยจะมีบริ เวณรอบเป็ นมุมอ่าน
หนังสื อ มุมนัง่ เล่นต่างๆ ทั้งด้านในและด้านนอกที่มองเห็นวิวแม่น้ าเจ้าพระเจ้าได้อย่างได้ชดั เจน
3.3.2.6 แผนกช่าง ทาหน้าที่เกี่ยวกับการซ่ อมแซม บารุ ง แก้ไขทุกส่ วนของโรงแรม โดยจะเน้น
ไปที่ส่วนห้องพักก่อน
3.3.2.7 แผนกบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม มีหน้าที่ตอ้ นรับลูกค้าและเสิ ร์ฟอาหาร โดยแบ่งการ
บริ การออกเป็ น ส่ วนๆ เช่น BUFFET BRAKFAST, ร้านอาหาร เป็ นต้น

3.3.2.8 แผนก BAR มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริ การเครื่ องดื่มที่มีและไม่มีแอลกอฮอล์รวมถึงอาหาร
ท่านเล่นกับค็อกเทลโดยจะแบ่งหน้าที่เป็ นส่ วนๆ เช่น BARTRANDER ดูแลในส่ วนเครื่ องดื่มต่างๆ เป็ น
ต้น
3.3.2.9 แผนกแม่บา้ น มี หน้าที่ ทาความสะอาดโดยแบ่งออกเป็ นส่ วนๆ เช่ น ทาความสะอาด
ห้องพัก ทาความสะอาดบริ เวณรอบๆ หรื อภายในโรงแรม สาหรับพนักงานทาความสะอาดห้องลูกค้า
ทุกห้องวันละครั้งและจะต้องให้เสร็ จก่อนเวลา 14.00 น. เพราะกาหนดการเช็คอิน ( CHECK-IN ) จะ
ประมาณ 14.00 น.โดยพนักงานจะมีหน้าที่คอยตรวจสอบว่าห้องเช็คเอาท์ (CHECK-OUT ) มีค่าใช้จ่าย
อื่นๆหรื อไม่ เช่น ค่าของเสี ยหายภายในห้องพัก เป็ นต้น จะต้องประสานงานกับทางพนักงานต้อนรับ
เพื่อทาการอัพเดทสถานะของห้องพักและต้องตรวจสอบว่าห้องสามารถขายได้หรื อไม่ และสามารถส่ ง
ลูกค้าไปที่หอ้ งพักได้หรื อไม่
3.4 ตาแหน่ งงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ดิฉนั ได้รับมอบหมายงานจากองค์กรให้ปฏิบตั ิหน้าที่ในแผนก บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม (
Food and Beverage Service ) ในตาแหน่ง พนักงานเสิ ร์ฟ ( Waitress )

3.18 นักศึกษาฝึ กงานในเครื่ องแบบพนักงานเสิ ร์ฟ
เป็ นงานบริ การลูกค้าในห้องอาหารโดยการปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง พนักงานเสิ ร์ฟ จะมีหน้าที่
หลักดังนี้

Morning Shift
- ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามารับประทานอาหาร
- ดูแลความสะอาดของไลน์บุฟเฟ่ ต์
- เก็บไลน์บุฟเฟ่ ต์และเตรี ยมของเพื่อใช้ในวันต่อไป
- จัดโต๊ะและเติมของในตูเ้ ย็นสาหรับรอบอาหารกลางวัน
- เช็ดช้อนกับส้อมและจานสาหรับรอบต่อไป
Afternoon Shift
- ทาความสะอาดบริ เวณห้องอาหาร
- ต้อนรับลูกค้าทั้งคนไทยและต่างชาติ
- รับรายการอาหารจากลูกค้า
- เสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่ม
- เบิกเครื่ องดื่มและอุปกรณ์สานักงาน
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่ อ-นามสกุล : คุณนราพร เลิศภวศิลป์
ตาแหน่ งงาน : Cashier / Waitress
แผนก

: แผนกบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม ( Food and Beverage Service )

3.19 พนักงานที่ปรึกษา

3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ในการปฏิบตั ิงานนักศึกษาโครงงานสหกิจศึกษาได้ใช้เวลาในการปฏิบตั ิงานนับตั้งแต่วนั ที่
15 พฤษภาคม – 25 สิ งหาคม 2560
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ตารางที่ 3.2 ตารางแสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ศึกษาข้อมูลที่นามาใช้ทา
โครงงาน
2. ศึกษาเอกสารต่างๆที่ใช้ประกอบ
การปฏิบตั ิงานและศึกษาขั้นตอน
การปฏิบตั ิงาน
3. ปรึ กษาพนักงานที่ปรึ กษาและ
อาจารย์ที่ปรึ กษา
4. รวบรวมข้อมูล
5. จัดทาโครงงาน
3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.8.1 ฮาร์ ดแวร์ และอุปกรณ์ อื่นๆ
3.8.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์
3.8.1.2 เครื่ องถ่ายเอกสาร
3.8.1.3 เครื่ องปริ้ นเตอร์
3.8.1.4 กล้องถ่ายรู ปและโทรศัพท์มือถือ
3.8.2 ซอฟแวร์
3.8.2.1 โปรแกรม Microsoft Word
3.8.2.2 โปรแกรม Power Point
3.8.2.3 โปรแกรม Internet Explore

พ.ค. 60

มิ.ย. 60

ก.ค. 60

ส.ค. 60

