บทที3่
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและสถานที่ต้ งั ของสถานประกอบการ
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊ นเซส
Pathumwan Princess Hotel, 444 MBK Center, Phayathai Road, Wangmai,
Pathumwan, Bangkok, 10330
http://www.pprincess.com/

รู ปที่ 3.1 Pathumwan Princess Hotel Map
3.2 ผลิตภัณฑ์การให้บริ การหลักขององค์กร
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊ นเซส โรงแรมแห่งนี้ให้บริ การห้องพักทั้งหมด 455 ห้อง
พร้อมสิ่ งอานวยความสะดวกและบริ การของโรงแรมระดับ 4.5-ดาว ทุกห้องประกอบไปด้วย
ห้องปลอดบุหรี่ , เครื่ องปรับอากาศ, เสื้ อคลุมอาบน้ า, ภาพยนตร์ชมในห้องพัก, โต๊ะเขียน
หนังสื อ, เครื่ องเป่ าผม โรงแรมในกรุ งเทพแห่งนี้ยงั มีรูมเซอร์วสิ 24 ชัว่ โมง, ลิฟท์,
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คอฟฟี่ ช็อป, บาร์/ผับ, บริ การซักรี ด/ซักแห้ง, ห้องประชุม, ร้านอาหาร ไว้คอยสร้างความสุ ข
ให้แก่การเดินทางของคุณ
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊ นเซส ตั้งอยูบ่ นทาเลที่เป็ นสุ ดยอดใจกลางเมืองซึ่ งอยูต่ ิดกับ
ศูนย์การค้ามาบุญครองที่มีชื่อเสี ยงและยังสามารถไปยังศูนย์กลางความบันเทิงและย่าน
ศูนย์การค้าชั้นนาของกรุ งเทพฯ สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารและบาร์ อยูใ่ กล้เคียง·ใกล้ระบบ
ขนส่ งสาธารณะและสถานีรถไฟ·เดินทางมาสะดวก
3.3 รู ปแบบการจัดองค์การและการบริ หารงานขององค์กร

MBK The Management Team
Deputy Managing Director, Finance

Deputy Managing Director, Operations

& Administration

& Marketing Group

รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายการเงิน

รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงาน

และบริ หาร

ปฏิบตั ิการและการตลาด

Vice President – Property

Vice President Human

VP Yield & Revenue

Management

Resources

Management

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หาร

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หาร

ผูอ้ านวยการฝ่ ายวิเคราะห์

จัดการองค์กร

ทรัพยากรบุคคล

และพัฒนารายได้

Vice President Finance
& Accounting
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิน
และบัญชี

Vice President of Fitness
ผูอ้ านวยการฝ่ ายศูนย์สุขภาพ
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The Management Team Of Pathumwan Princess Hotel
General Manager

ผู้จดั การทัว่ ไป

Executive Assistant Manager

ผู้ช่วยผู้จดั การทัว่ ไป

Director of Rooms

ผู้อานวยการฝ่ าย
ห้ องพัก

Director of Food and
Beverage

Director of
Culinary

Director of
Housekeeping

ผู้อานวยกายฝ่ ายอาหาร

ผู้อานวยการฝ่ ายครัว

ผู้อานวยการฝ่ ายแม่บ้าน

และเครื่ องดื่ม

Food and
Beverage Manager

HR Management
Manager

HR Development
Manager

ผู้จดั การฝ่ ายอาหาร

ผู้จดั การฝ่ ายบริ หาร

ผู้จดั การฝ่ าย

และเครื่ องดื่ม

ทรัพยากรบุคคล

ฝึ กอบรม

Security Manager

ผู้จดั การฝ่ ายรักษา
ความปลอดภัย

Chief Accountant

Financial Manager

Fitness Manager

Head of Purchasing

สมุห์บญ
ั ชี

ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน

ผู้จดั การศูนย์สขุ ภาพ

ผู้จดั การฝ่ ายจัดซื ้อ
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3.4 ตาแหน่งงานและลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
ช่วงสามเดือนแรกของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาที่โรงแรมปทุมวัน

ปริ๊ นเซส

ตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม ถึง วันที่29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ได้ปฏิบตั ิงานในแผนกจัดเลี้ยง
(Banquet) โดยปฏิบตั ิงานที่ช้ นั M เป็ นหลัก หน้าที่อนั ดับ1 ได้รับมอบหมายจากผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
และพนักงานที่ปรึ กษาหน้าที่แรกคือ ชงชา กาแฟให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมงานที่มาร่ วมสัมมนาในแต่ละ
วัน ผูเ้ ข้าร่ วมงานที่มาร่ วมสัมมนาจะสามารถดื่มชาและกาแฟได้สองช่วงเวลาคือ ช่วงเช้า เวลา
10:30 – 10:45 น. และช่วงบ่าย เวลา 15:00 – 15:15 น. หรื อตามรู ปแบบของการตกลงกัน
ระหว่างฝ่ ายขายของทางโรงแรมและผูจ้ า้ งงาน เพราะรู ปแบบของการพักระหว่างการสัมมนา
จะมี 2 แบบคือ แบบที่พกั ทานอาหารว่างและดื่มชากาแฟตามช่วงเวลา กับ แบบที่สามารถทาน
อาหารว่างและดื่มชากาแฟได้ตลอดทั้งวัน โดยราคาของทั้งสองรู ปแบบก็จะแตกต่างกันออกไป
อาหารว่างที่รับประทานช่วงพักจะมีท้ งั อาหารคาวและอาหารหวาน และมีอาหารหลากหลาย
ประเภท เช่น อาหารไทย อาหารญี่ปุ่น อาหารอิตาเลี่ยน เป็ นต้น เมื่อถึงช่วงเวลาพักก็จะทา
หน้าที่สอบถามกับผูเ้ ข้าร่ วมงานว่าต้องการกาแฟหรื อชา หากต้องการกาแฟ รับเป็ นกาแฟแบบ
ไหน เช่น Americano, Cappuccino, Espresso, Mocha หรื อถ้าต้องการจะรับเป็ นชา ทางแผนกก็
มีชาให้เลือก เช่น English breakfast tea, Earl grey tea, Peppermint tea จากนั้นก็ทาตามที่
ผูเ้ ข้าร่ วมงานต้องการ หลังจากรับประทานอาหารเรี ยบร้อยแล้ว ผูเ้ ข้าร่ วมงานเข้าประชุมต่อ
พนักงานจะต้องทาความสะอาดบริ เวณที่จดั วางอาหารและบริ เวณที่ชงชากาแฟให้เรี ยบร้อย
หน้าที่อนั ดับที่2 ได้รับมอบหมายจัดเตรี ยมอุปกรณ์บนโต๊ะสาหรับงานสัมมนาของ
แต่ละวัน

ห้องสัมมนาจะถูกใช้งานทุกวันจึงต้องมีการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ต่างๆบนโต๊ะตาม

รู ปแบบของโรงแรมให้พร้อมใช้งาน โดยบนโต๊ะจะมีอุปกรณ์ดงั นี้ บล็อกสี ดาขนาดยาวที่มี
ช่องทางด้านซ้ายมือสาหรับใส่ ลูกอม 3 รสชาติ จานวน 6 เม็ด ทางด้านขวาของบล็อกมีแก้วน้ า
ที่ผา่ นการทาความสะอาดทุกวันมาวางไว้ภายในบล็อก ข้างๆแก้วน้ าจะมีขวดน้ าของโรงแรม
ด้านล่างถัดลงมาจากบล็อกจะมีแผ่นรองกระดาษสี ดาของโรงแรม

มีกระดาษของโรงแรม

จานวน 2-3 แผ่น ด้านขวาของกระดาษจะมีดินสอไม้ของโรงแรมวางเตรี ยมไว้ให้สาหรับ
ผูเ้ ข้าร่ วมงาน โดยอุปกรณ์ทุกอย่างบนโต๊ะจะต้องเปลี่ยนใหม่ทุกวัน เพื่อความสะอาดและ
เรี ยบร้อย
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หน้าที่อนั ดับที่3 ได้รับมอบหมาย ให้เก็บเศษกระดาษ เปลือกลูกอม แก้วกาแฟ
ช้อนกาแฟ แก้วน้ า จาน ส้อมที่ผเู ้ ข้าร่ วมงานนาเข้าไปรับประทานในห้องสัมมนาระหว่างช่วง
พักรับประทานอาหารว่าง ต้องทาความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้และจัดอุปกรณ์บนโต๊ะใหม่ให้เป็ น
ระเบียบในช่วงที่ผเู ้ ข้าร่ วมงานไปรับประทานอาหารกลางวันที่หอ้ งอาหารของโรงแรม จัดเก้าอี้
ให้เป็ นระเบียบ และห้ามหยิบฉวยทรัพย์สินของมีค่าต่างๆของผูเ้ ข้าร่ วมงานเด็ดขาด เมื่อจัดทุก
อย่างเรี ยบร้อยแล้วเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินต่างๆจึงล็อคห้อง หลังจากนั้นก็นาแก้วนา
แก้วกาแฟ จาน ช้อน เศษขยะ เปลือกลูกอมที่เก็บออกมาจากห้องสัมมนาใส่ รถเข็น นากลับเข้า
ส่ วนด้านหลังของแผนก เพื่อทิ้งขยะทาความสะอาดและจัดเก็บให้เรี ยบร้อย
หน้าที่อนั ดับที่4 ได้รับมอบหมายให้เปลี่ยนป้ ายชื่ออาหารทุกวันทั้งสองช่วงเวลาทั้ง
ช่วงเช้าและช่วงบ่าย อาหารทุกรายการที่ผเู ้ ข้าร่ วมงานจะรับประทานในช่วงพักจะต้องมีป้ายชื่อ
อาหารตั้งวางไว้ให้ผเู ้ ข้าร่ วมงานได้เห็นว่ารายการอาหารนี้ คืออะไร เรี ยกว่าอะไร ซึ่ งป้ ายชื่อ
อาหารจะเป็ นภาษาอังกฤษทั้งหมด หลังจากใช้งานเสร็ จก็นาป้ ายชื่ออาหารไปเก็บในกล่องที่อยู่
ด้านหลังของแผนก
หน้าที่อนั ดับที่5

ได้รับมอบหมายให้ถอดปลอกเก้าอี้ท้ งั หมดไปทาความสะอาด

หลังจากเลิกใช้งาน จะต้องนับจานวนของปอกเก้าอี้จากนั้นก็นาส่ งแผนกแม่บา้ น ให้แผนก
แม่บา้ นนาไปซักทาความสะอาด ปอกเก้าอี้น้ ี ตอ้ งทาความสะอาดอาทิตย์ละครั้ง
หน้าที่อนั ดับที่6

ได้รับมอบหมายให้ยนื ตาแหน่งเป็ นโฮสเตสคอยสอบถาม

ผูเ้ ข้าร่ วมงานว่า มาสัมมนาหัวข้ออะไร ขององค์กรใด และบอกตาแหน่งของนัน่ ๆให้ผเู ้ ข้าร่ วม
งานได้ทราบ
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ในเดือนสิ งหาคมได้เปลี่ยนส่ วนงานจากแผนกจัดเลี้ยง ชั้นM มาปฏิบตั ิงานอยูท่ ี่
T@Lobby ชั้นG ของโรงแรมปทุมวัน ปริ๊ นเซส

T@Lobbyเป็ นร้านอาหารขนาดเล็ก มี

ประมาณ 13 โต๊ะ จาหน่ายขนมประเภทเบเกอร์ รี่หลายหลายชนิด เช่น ขนมเค้ก ครัวซอง
โดนัท แซนต์วสิ จาหน่ายอาหารไทยและอาหารต่างประเทศ จาหน่ายเครื่ องดื่มหลากหลาย
ชนิด เช่น กาแฟ น้ าผลไม้ น้ าอัดลม และเครื่ องดื่มที่มีแอลกอลฮอล์ อาหารและเครื่ องดื่ม
สามารถสั่งทานที่ร้านหรื อจะนากลับบ้านได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
หน้าที่หลักที่ได้รับมอบหมายจากผูจ้ ดั การคือ
ต้อนรับลูกค้าทุกคนทั้งลูกค้าของโรงแรมและลูกค้าจากภายนอก

ให้ปฏิบตั ิงานในส่ วนหน้าคือ
ต้องกล่าวคาทักทายอย่าง

สุ ภาพตามช่วงเวลา พร้อมกับรอยยิม้ ทักทายอย่างเป็ นมิตร จากนั้นนาสมุดเมนูอาหารไปให้
ลูกค้า รอสักพักจึงจะไปรับคาสั่งอาหารจากลูกค้า เมื่อรับคาสั่งอาหารจากลูกค้าเรี ยบร้อยแล้วก็
นารายการอาหารที่ลูกค้าสั่ง มาแจ้งให้กบั พนักงานในส่ วนหลังได้ทราบ และทาตามรายการ
อาหารนั้นๆ หลังจากนั้นนาอาหารและเครื่ องดื่มไปเสิ ร์ฟยังโต๊ะที่ได้รับมา โดยต้องเริ่ มเสิ ร์ฟที่
เด็กก่อน ถัดไปก็ผหู ้ ญิง หลังจากนั้นก็ผชู ้ ายเป็ นลาดับสุ ดท้าย เครื่ องมือในการรับประทาน
อาหารจะต้องวางทางด้านขวามือของลูกค้า หรื อถ้าด้านขวามือไม่สามารถเข้าเสิ ร์ฟอาหารได้ ก็
สามารถวางทางด้านซ้ายมือของลูกค้าได้ หลังจากที่ลูกค้าทานอาหารเสร็ จเรี ยบร้อยจึงทาการ
เช็คบิล ให้ดูตาแหน่งของโต๊ะที่ลูกค้านัง่ ว่าลูกค้านัง่ ทานอาหารโต๊ะที่เท่าไหร่ จากนั้นก็กดที่
เครื่ องปริ๊ นบิล นาบิลค่าอาหารไปให้ลูกค้า เมื่อลูกค้าจ่ายเงินมา นาเงินไปให้พนักงานเก็บเงิน
เพื่อทาการถอนเงิน นาเงินถอนพร้อมใบเสร็ จไปให้ลูกค้า และกล่าวคาขอบคุณพร้อมกับยกมือ
ไหว้อย่างสุ ภาพ หลังจากที่ลูกค้าลุกออกจากเก้าอี้ พนักงานต้องทาความสะอาดโต๊ะ จัดเก็บอี้
เก็บเศษอาหารที่อยูบ่ นโต๊ะและที่พ้นื ให้สะอาด พร้อมสาหรับรับลูกค้าคนต่อไป
ปฏิบตั ิงานที่T@Lobby ต้องคอยสังเกตลูกค้าตลอดเวลา ต้องดูแลความสะอาด
เรี ยบร้อยของโต๊ะและเก้าอี้ทุกตัว ที่พ้นื ถ้ามีขยะก็ตอ้ งรี บเก็บกวาด มีน้ าหกก็ตอ้ งเรี ยบทาความ
สะอาด เพราะT@Lobby อยูช่ ้ นั G ของโรงแรม เข้ามาในโรงแรมไม่วา่ จะมาจากทางด้านMBK
CENTER หรื อด้านหน้าของโรงแรมก็จะเห็นT@Lobbyอย่างชัดเจน เป็ นส่ วนงานที่เป็ นหน้า
เป็ นตาของโรงแรมก็วา่ ได้
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3.5 ชื่อและตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา
คุณปิ ยนุช เกษี ตาแหน่ง Hostess
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
ตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม ถึง 2 กันยายน พ.ศ. 2559
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนิ นงาน
3.7.1 รวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูลของโครงงาน
วัน/เดือน/ปี
(ระยะเวลา)

รายการปฏิบัติงาน

สถานที่

21 มิ.ย. 59

สอบถามข้อมูลกับ
พนักงานที่ปรึ กษา

โรงแรมปทุมวัน
ปริ๊ นเซส

25 มิ.ย. 59

26 มิ.ย. 59

จัดเตรี ยมวัสดุ
อุปกรณ์

ออกแบบและ
ประดิษฐ์กล่องทั้ง 3
แบบ

อุปกรณ์

กระดาษสี
กระดาษแข็งธรรมดา
กระดาษคร๊ าฟ
กรรไกร
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
กาว
ปิ่ นเกล้า
ไม้บรรทัด
ดินสอ
ยางลบ

บ้านของผูจ้ ดั ทา

กระดาษสี
กระดาษแข็งธรรมดา
กระดาษคร๊ าฟ
กรรไกร
กาว
ไม้บรรทัด
ดินสอ
ยางลบ

หมายเหตุ
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วัน/เดือน/ปี
(ระยะเวลา)
27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 59

4 – 17 ก.ค. 59

18 ก.ค. – 2 ก.ย. 59

รายการปฏิบัติงาน
นากล่องแบบที่1
(กระดาษสี ธรรมดา)
ไปใช้งานจริ งที่
แผนกจัดเลี้ยง
นากล่องแบบที่2
(กระดาษแข็ง
ธรรมดา) ไปใช้งาน
จริ งที่แผนกจัดเลี้ยง
นากล่องแบบที่3
(กระดาษคร๊ าฟ) ไป
ใช้งานจริ งที่แผนก
จัดเลี้ยง

สถานที่

อุปกรณ์

หมายเหตุ

โรงแรมปทุมวัน
ปริ๊ นเซส

กล่องแบบที่1

ใช้งานได้เพียงแค่ 1
สัปดาห์

โรงแรมปทุมวัน
ปริ๊ นเซส

กล่องแบบที่2

ใช้งานได้นานกว่า
กล่องแบบที่1

โรงแรมปทุมวัน
ปริ๊ นเซส

กล่องแบบที่3

ทางแผนกเลือกใช้
กล่องแบบที่3

ตารางที่ 3.1 ตารางรวบรวมข้อมูล
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3.7.2 ทดสอบและสรุ ปผล
กล่องแบบที่ 1 ทาจากกระดาษสี หรื อกระดาษทัว่ ไป ใช้งานได้เพียงแค่ 1 สัปดาห์
เพราะเป็ นกระดาษที่ไม่มีความแข็งแรงต่อการใช้งาน กล่องเก็บป้ ายชื่ออาหารนี้ใช้งานในส่ วน
ด้านหลังของแผนกจัดเลี้ยงที่อยูใ่ กล้กบั ที่ทางานของพนักงานล้างจาน ที่มีอุปกรณ์ทาความ
สะอาดเครื่ องมือเครื่ องใช้ ทาให้กล่องเปี ยกน้ าบ้าง หรื อไม่แข็งแรงพอต่อการใช้ของพนักงาน
และขนาดของกล่องที่นาไปวางใช้เล็กเกินไป พื้นที่ไม่พอสาหรับการจัดเก็บ

รู ปที่ 3.2 กล่องแบบที่1 กระดาษสี ทวั่ ไป
กล่องแบบที่ 2 ทาจากกระดาษแข็งธรรมดา ใช้งานได้นานกว่ากล่องแบบที่ 1
เพราะมีความแข็งแรงมากกว่า แต่พอนาไปวางใช้จริ งที่ส่วนหลังของแผนกจัดเลี้ยงขนาดไม่ได้
ตามที่ตอ้ งการออกแบบพื้นที่มาไม่พอกับจานวนของป้ ายชื่ออาหาร

รู ปที่ 3.3 กล่องแบบที่2 กระดาษแข็งทัว่ ไป
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กล่องแบบที่ 3 ทาจากกระดาษคร๊ าฟสี น้ าตาล ทางแผนกเลือกใช้กล่องแบบที่3
เพราะกระดาษคร๊ าฟเป็ นกระดาษที่มีความแข็งแรงมากกว่ากระดาษทั้ง 2 แบบก่อนหน้า และสี
ของกระดาษคร๊ าฟที่เลือกใช้เป็ นสี น้ าตาล ซึ่ งเป็ นสี ที่ไม่มีความฉูดฉาดและเหมาะสมต่อการใช้
งาน รวมถึงได้ปรับปรุ งการออกแบบใหม่ให้มีขนาดเหมาะสมกับจานวนของป้ ายชื่ออาหาร

รู ปที่ 3.4 กล่องแบบที่3 กระดาษคร๊ าฟ
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3.7.7 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
1. รวบรวมข้อมูล
2. จัดเตรี ยมอุปกรณ์
3. ออกแบบ
4. ทดสอบ
5. จัดทาเอกสาร

มิ.ย. 59

ก.ค. 59

ส.ค. 59

ตารางที่ 3.2 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
3.8 อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้
3.8.1 คอมพิวเตอร์
3.8.2 เอกสารการเขียนรายงานสหกิจศึกษา
3.8.3 โทรศัพท์มือถือ
3.8.4 กระดาษA4
3.8.5 กระดาษแข็ง
3.8.6 กระดาษคร๊ าฟ
3.8.7 ดินสอ ยางลบ
3.8.8 ปากกา
3.8.9 ไม้บรรทัด
3.8.10 กรรไกร
3.8.11 กาว
3.8.12 กาวสองหน้า
3.8.13 แม็กเย็บกระดาษ
3.8.14 ลูกแม็ก
3.8.15 อินเตอร์เน็ต WIFI

ก.ย. 59

