บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ
สถานที่ต้ งั

โรงแรม So Sofitel Bangkok
เลขที่ 2 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก
กรุ งเทพมหานคร 10500

ภาพที่ 3.1 โรงแรม So Sofitel Bangkok
การเดินทาง
สามารถนัง่ BTS ลง สถานี ศาลาแดง เดินออกทางเชื่อม ไป MRT ประตูที่ 5 หากเดินไป BTS จะห่าง
จากโรงแรม ประมาณ 1 กิโลเมตร หรื อ สามารถนัง่ มอเตอร์ ไซค์รับจ้าง ได้ ไม่เกิน 10 นาที ถึงโรงแรม โดย
แผนที่แสดงที่ต้ งั โรงแรมดังภาพที่ 3.2

ภาพที่ 3.2 แผนที่โรงแรม So Sofitel Bangkok

ภาพที่ 3.3 โลโก้ของโรงแรม So Sofitel Bangkok
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
โรงแรม So Sofitel Bangkok มีแนวความคิด ในการออกแบบสถาปั ตยกรรม และตกแต่งภายใน ที่
โดดเด่ นไม่เหมื อนใคร โดยหยิบแง่ มุมของความหลากหลายในวิถีชีวิต และสี สันของคนในเมือง มาเป็ น
พื้นฐานการดีไซน์โรงแรม ด้วยสถานที่ต้ งั ของโรงแรมที่ต้ งั อยูบ่ นมุมถนนสาทรเหนื อ ตัดกับถนนพระราม4
ทาให้เกิ ดแรงบันดาลใจที่จะสะท้อน ให้เห็ นถึ งความแตกต่าง ระหว่าง ความสงบร่ มรื่ นของคนเมืองอย่าง
สวนลุมพินีบนถนนพระราม4 กับบรรยากาศคึกคัก พลุกพล่านที่มีสีสัน และชี วติ ชีวาบนถนนสาทร โรงแรม
จึ ง ถู ก ออกแบบ ให้ มี ด้า นหน้า ทั้ง สองฝั่ ง ถนน ความน่ า สนใจอี ก ประการหนึ่ ง ของ โรงแรม So Sofitel
Bangkok คือ การตกแต่งภายใน จากแนวความคิดที่จะสะท้อนไลฟ์ สไตล์ที่หลากหลายของคนเมือง จึ งทาให้
เกิ ด ความหลากหลายของการตกแต่งภายในด้วยเช่ นกัน เป็ นความหลากหลายที่รวมอยู่ดว้ ยกันอย่างลงตัว
และสมดุ ลด้วย การนาเอาธาตุ ทั้ง 5 ได้แก่ ดิ น น้ า ไม้ โลหะ และไฟ มาเป็ นความคิดหลักของการตกแต่ง
ภายใน โดยเปรี ยบสวนลุมพินี เป็ นตัวแทนธาตุดิน ต้นไม้ แทนธาตุไม้ สระน้ า แทนธาตุน้ า ตึกสู งและสิ่ งปลูก
สร้ า งโดยรอบ แทนธาตุ โ ลหะ และดวงอาทิ ต ย์ แทนธาตุ ไ ฟ ออกแบบได้อ ย่ า งลงตัว และสามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างครบคัน
3.2.1 การให้ บริการห้ องพัก
โรงแรม So Sofitel Bangkok มีหอ้ งพักและห้องสวีทรวมทั้งหมด 238 ห้อง ห้องพักแบ่งแยก
ตามธาตุ 5 ธาตุ ดังนี้ ห้องพักธาตุดิน / ธาตุน้ า / ธาตุไม้ / ธาตุโลหะ โดยห้องพักแต่ละประเภท มีลกั ษณะดัง
ภาพที่ 3.4 ถึง 3.7
1) ห้ องพักธาตุดิน

ออกแบบโดยคุ ณ วิ ฑู ร ย์ คุ ณ าลัง การ ผู้อ านวยการ บริ ษัท IAW Company Limited
ผสมผสานประดับภาพวาดจิตรกรไทยสมัยโบราณบนผนังที่ช่วยสร้างความคึกคัก และมีชีวิตชี วา ดังภาพที่
3.4

ภาพที่ 3.4 ห้องพักธาตุดิน
2) ห้ องพักธาตุนา้
ออกแบบโดยคุณพงษ์เทพ สกุลคู กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั August Design Consultant
Co.,Ltd. เน้นโทนสี เข้ม ให้ดูลึกลับ น่าค้นหา ตกแต่งเพียงแสงไฟสลัว และสามารถชมวิวกรุ งเทพฯ ผ่าน
กระจกใสบานใหญ่ที่สูงจากพื้นจรดเพดาน ดังภาพที่ 3.5

ภาพที่ 3.5 ห้องพักธาตุน้ า

3) ห้ องพักธาตุลม
ออกแบบโดยคุ ณนิ ธิ สถาปิ ตานนท์ ศิลปิ นแห่ งชาติ สาขาศิลปะสถาปั ตยกรรม (แบบ
ร่ วมสมัย) และประธานกรรมการบริ ษทั 49 Group การออกแบบคานึ งถึงหลักการตกกระทบของไม้กบั แสง
ไฟ จนเกิดเป็ นงานศิลปะที่ก่อให้เกิดความรู ้สึกสงบสุ ข ซึ่ งขัดแย้งกับความชุ ลมุนวุน่ วายและความคับคัง่ ของ
เมืองหลวงที่อยูด่ า้ นนอก ดังภาพที่ 3.6

ภาพที่ 3.6 ห้องพักธาตุไม้
4) ห้ องพักธาตุโลหะ
ออกแบบโดยคุ ณ สมชาย จงแสง กรรมการผูจ้ ัด การ บริ ษ ทั Deca Atelier เน้น ความ
บริ สุทธิ์ สงบ และเรี ยบง่าย แต่ให้ความมีชีวติ ชีวา ผ่านความต่างของเฉดสี ขาวและสี เมทัลลิกส์อย่างมีสไตล์

ภาพที่ 3.7
3.2.2 ห้ องอาหาร

ห้องพักธาตุโลหะ

โรงแรม So Sofitel Bangkok จะมีห้องอาหารอยูท่ ี่ช้ นั 7 ตั้งอยูใ่ นฝั่งสวนลุมพินี ห้องอาหาร
นี้ มีอาหารหลากหลายชนิ ด ชื่ อของอาหาร Red Oven มาจากเตาโมตินี่ สี แดงที่เป็ นเหมือนสัญลักษณ์ ของ
ห้องอาหารแห่ งนี้ ซึ่ งเตานี้ เปรี ยบเสมือนเป็ น รถเฟอร์ รารี่ ในด้านเตาทาอาหาร เตาโมตินี่มีความโดดเด่นใน
เรื่ องของดีไซน์ที่ดีเยี่ยมระดับตานาน เป็ นงานฝี มือที่ดีเยี่ยม ลงการเคลือบด้วยมือและเคลือบทับด้วยทองแดง
ด้วยความร้อนและประสิ ทธิ ภาพการทางานที่ดีเยี่ยม เตาโมตินี่ ทาให้อาหารแต่ละจานให้ออกมาดูมีชีวิตชี วา
น่ารับประทานมากขึ้น

ภาพที่ 3.8 ห้องอาหาร Red Oven
3.3 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ชื่ อผู้ปฎิบัติงาน
: นางสาวรติกานต์ จันสว่าง
ตาแหน่ งงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย : Trainee Service F&B

ภาพที่ 3.9 นางสาวรติกานต์ จันสว่าง
หน้ าที่ทไี่ ด้ รับมอบหมาย:

Service

- เคลียร์ จานเปล่าจากโต๊ะแขก
- เช็ดโต๊ะเมื่อแขกทานเสร็ จ
- Set อุปกรณ์ลงโต๊ะ
- เสิ ร์ฟเมนูไข่ในตอนเช้า
Hostess
- รับแขกและนาแขกส่ งที่โต๊ะ
- สอบถามชาหรื อกาแฟที่แขกต้องการ
- สอบถามน้ าผลไม้ที่แขกต้องการ
- บอกหมายเลขโต๊ะให้แขกทราบ สาหรับการสั่งเมนู
ไข่หรื อก๋ วยเตี๋ยว
- สอบถามเบอร์ห้องแขก
Bar coffee
- ทากาแฟตาม Order ที่แขกสั่ง เช่น คาปูชิโน ลาเต้
อเมริ กาโน่ เอสเพรซโซ่
3.4 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่อ-สกุลพนักงานทีป่ รึกษา:
ตาแหน่ ง:

คุณพิชญาภา จริ ยาวดี
Service Agent

ภาพที่ 3.10 คุณพิชญาภา จริ ยาวดี

3.5 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึง 25 สิ งหาคม 2560 ระยะเวลา 4 เดือน ในแผนก F&B เวลา 7.00
น. ถึง 17.00 น.
3.6 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.6.1 รวบรวมความต้องการและการศึกษาข้อมูลของโครงงาน ศึกษาเอกสารที่ใช้จดั ทาโครงงาน
3.6.2 เขียนโครงร่ างรายงาน โดยเขียนหัวข้อโครงงานเพื่อนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงานพี่
เลี้ยงเพื่อขอคา แนะนา และร่ างเอกสารโครงงานให้กบั สหกิจศึกษา
3.6.3 กาหนดหัวข้อในการหาข้อมูลโดยทาการปรึ กษากับพนักงานพี่เลี้ยงถึงหัวข้อโครงงานที่จดั ทา
3.6.4 ออกแบบคิดค้นสู ตรสครับ นาปัญหาที่ได้มาปรับปรุ ง ประยุกต์ให้ได้สูตร
สครับ กาหนดส่ วนผสม
3.6.5 ผลิตสครับกากกาแฟตามสู ตรที่กาหนดไว้
3.6.6 เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถาม และทาการสอบถามข้อมูลกับ
พนักงานพี่เลี้ยง
3.6.7 วิเคราะห์ขอ้ มูล จัดทาแบบสอบถามขึ้นและนาผลผลิตภัณฑ์ที่ได้มาวิเคราะห์
3.6.8 สรุ ปข้อมูลและเขียนรายงาน โดยการเขียนรายงานสรุ ปผลที่ได้รับเพื่อเตรี ยมนาส่ ง
3.6.9 นารายงานส่ งอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อทาการตรวจสอบและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อทาการแก้ไข
การดาเนินงานโครงงานกากกาแฟ แสดงดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) รวบรวมข้อมูล
2) วิเคราะห์ขอ้ มูล
3) ออกแบบผลิตภัณฑ์
4) ทดสอบผลิตภัณฑ์
5) นาผลิตภัณฑ์มาใช้

พ.ค. 60

มิ.ย. 60

ก.ค. 60

ส.ค. 60

3.7 เกณฑ์ การแปลงผลค่ านา้ หนักคะแนนเฉลีย่ (Rating Scales)
เกณฑ์การแปลผลค่าน้ าหนักคะแนนเฉลี่ยของกากกาแฟสครับผิว โดยใช้เกณฑ์การประเมินต่อไปนี้
โดยใช้ทฤษฎีของ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538, หน้า 8-11) ด้านความรู้

4.50 - 5.00
3.50 - 4.49
2.50 - 3.49
1.50 - 2.49
1.00 - 1.49

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ ดแวร์
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์ (DELL)
2. เครื่ อง Printer
3. โทรศัพท์ Iphone 7 Plus
4. อุปกรณ์ในการทากากกาแฟสครับผิว
ซอฟแวร์
1.โปรแกรม Microsoft Word 2013

