
1 
 

ครูจิรวัฒน๑   วงกา 

 แผนการจัดการเรยีนรู ้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
รวม 8 ชั่วโมง ชื่อวิชา  การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ชื่อหน่วย  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
สอนคร้ังที่ 1 - 2 
จ านวน 8 ชั่วโมง ชื่อเร่ือง ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 
หัวข้อเร่ืองและงาน 

1. ความส าคัญของการบริการอาหารและเครื่องด่ืม และพนักงานบริการในโรงแรม 
2. โครงสร๎างการบริหารงานของฝ่ายบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
3. ต าแหนํงงาน หน๎าท่ี และความรับผิดชอบของพนักงานในฝ่ายบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
4. คุณสมบัติของพนักงานบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
5. กฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ มารยาทของพนักงานบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

 
สาระส าคัญ 

          การบริการอาหารและเครื่องด่ืม มีจุดมุํงหมายเพื่อสนองความต๎องการของลูกค๎าให๎เกิดความพึงพอใจ 
และประทับใจมากท่ีสุด ซึ่งการบริการท่ีดีจะเกิดขึ้นได๎ก็ตํอเมื่อพนักงานอาหารและเครื่องด่ืม มีความเข๎าใจ
เกี่ยวกับโครงสร๎างการบริหารงาน หน๎าท่ี และบทบาทของพนักงานในฝ่ายอาหารและเครื่องด่ืมทุกต าแหนํง 
ตลอดจนมีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักการบริการอาหารและเครื่องด่ืมเป็นอยํางดี มีทัศนคติท่ีดีตํอการบริการ 
มีความยิ้มแย๎มแจํมใส มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความอดทน ซื่อสัตย๑ตํออาชีพ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ จรรยาบรรณ 
มารยาทของพนักงานบริการอาหารและเครื่องด่ืม ซึ่งคุณสมบัติเหลํานี้ จะเป็นการสร๎างความพึงพอใจให๎แกํลูกค๎า 
และท าให๎ลูกค๎ากลับมาใช๎บริการอีก ซึ่งถือวําเป็นความส าเร็จของธุรกิจการให๎บริการ 
 
สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ (ความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ) 

1. บอกความส าคัญของการบริการอาหารและเครื่องด่ืมได๎ 
2. อธิบายถึงโครงสร๎างการบริหารงานของฝ่ายบริการอาหารและเครื่องด่ืมได๎ 
3. บอกถึงต าแหนํงงาน หน๎าท่ี และความรับผิดชอบของพนักงานในฝ่ายบริการอาหารและเครื่องด่ืมได๎ 
4. บอกถึงคุณสมบัติ และจรรยาบรรณท่ีดีของพนักงานบริการอาหารและเครื่องด่ืมได๎ 
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ครูจิรวัฒน๑   วงกา 

 แผนการจัดการเรยีนรู ้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
รวม 8 ชั่วโมง ชื่อวิชา  การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ชื่อหน่วย  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
สอนคร้ังที่ 1 - 2 
จ านวน 8 ชั่วโมง ชื่อเร่ือง ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (ต่อ) 

 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

1. เตรียมความพร๎อมด๎านวัสดุ อุปกรณ๑สอดคล๎องกับงานได๎อยํางถูกต๎อง และใช๎วัสดุอุปกรณ๑อยําง    
ค๎ุมคํา ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะด๎านความรับผิดชอบ 
ความประหยัด ความขยัน ความอดทน และการแบํงปัน 

2. ปฏิบัติงานได๎อยํางถูกต๎องและส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยํางมีเหตุและผลค๎ุมคําตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะด๎านความสนใจใฝ่รู๎ ความรอบรู๎ รอบคอบและระมัดระวัง 

 
เนื้อหาสาระ 

1. ความส าคัญของพนักงานบริการฝ่ายอาหารและเครื่องด่ืม 
2. โครงสร๎างการแบํงสายงานในฝ่ายบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
3. คุณสมบัติ จรรยาบรรณ มารยาทของพนักงานฝ่ายบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
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กิจกรรมการเรยีนรู ้
  
ขั้นเตรียมหรือขั้นน า 

- ครูชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนรายวิชา การบริการอาหารและเครื่องด่ืมในเรื่องตํางๆ ดังนี้ 
จุดประสงค๑หลักสูตร สมรรถนะรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา กฎระเบียบการเข๎าช้ันเรียน เกณฑ๑การ
วัดและประเมินผล จากนั้นให๎นักเรียนชํวยกันอภิปรายถึงความส าคัญของการบริการอาหารและ
เครื่องด่ืม พร๎อมท้ังบอกถึงส่ิงท่ีนักเรียนต๎องการจากพนักงานบริการอาหารและเครื่องด่ืม เมื่อ
นักเรียนไปใช๎บริการในห๎องอาหารตํางๆ 

 
ขั้นกิจกรรมการสอน 

- ครูแจกเอกสารประกอบการสอน แล๎วให๎นักเรียนแบํงกลํุมเป็น 3 กลํุมเทําๆ กัน ตามความสมัครใจ 
แล๎วให๎แตํละกลํุมไปหาความรู๎เรื่อง 

- ความส าคัญของการบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
- ความส าคัญของพนักงานบริการ 
- โครงสร๎างการบริหารงาน และหน๎าท่ีความรับผิดชอบของพนักงานในฝ่ายบริการอาหาร

และเครื่องด่ืม 
โดยให๎กลํุมท่ี 1 ไปศึกษาจากห๎องสมุด กลํุมท่ี 2 ให๎ค๎นคว๎าจากอินเทอร๑เน็ต และกลํุมท่ี 3 ให๎ศึกษา
จากเอกสารประกอบการสอนท่ีครูแจกให๎ 

- ให๎แตํละกลํุมน าเสนอหน๎าช้ันเรียน แล๎วชํวยกันสรุปความส าคัญของการบริการอาหารและ
เครื่องด่ืม ความส าคัญของพนักงานบริการ โครงสร๎างการบริหารงาน และหน๎าท่ีความรับผิดชอบ
ของพนักงานในฝ่ายบริการอาหารและเครื่องด่ืม เป็นข๎อๆ พร๎อมท้ังให๎นักเรียนรํวมแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติม 

 
ขั้นสรุปและประเมินผล 

- ให๎นักเรียนท าแบบฝึกหัดและใบงาน 
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ครูจิรวัฒน๑   วงกา 

กิจกรรมการเรยีนรู ้
 
งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม 

ก่อนเรียน 

- ให๎นักเรียนชํวยกันอภิปรายถึงความส าคัญของการบริการอาหารและเครื่องด่ืม พร๎อมท้ังบอกถึงส่ิง
ท่ีนักศึกษาต๎องการจากพนักงานบริการอาหารและเครื่องด่ืม เมื่อนักเรียนไปใช๎บริการในห๎องอาหาร
ตํางๆ 

 
ขณะเรียน 

- ให๎นักเรียนแบํงกลํุมเพื่อศึกษารายละเอียดจากเอกสารประกอบการสอน จากห๎องสมุด และค๎น 
คว๎าจากอินเทอร๑เน็ต แล๎วน าเสนอหน๎าช้ันเรียน แล๎วชํวยกันสรุปสาระส าคัญของแตํละเรื่องเป็น
ข๎อๆ 

- ให๎นักเรียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับความส าคัญของพนักงานบริการ การแบํงสายงาน
โครงสร๎างงานในฝ่ายบริการอาหารและเครื่องด่ืม และคุณสมบัติ จรรยาบรรณ มารยาทของ
พนักงานบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

 
หลังเรียน 

- ให๎นักเรียนท าแบบฝึกหัดและใบงาน 
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กิจกรรมการเรยีนรู ้
 
สื่อการเรียนการสอน 

สื่อสิ่งพิมพ์ 

- เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การบริการอาหารและเครื่องด่ืม เรื่องความส าคัญของพนักงาน
บริการ การแบํงสายงานโครงสร๎างงานในฝ่ายบริการอาหารและเครื่องด่ืม และคุณสมบัติ 
จรรยาบรรณ มารยาทของพนักงานบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

- แผนภูมิโครงสร๎างการบริหารงานในฝ่ายอาหารและเครื่องด่ืม 
 

สื่อโสตทัศน์ 

- พาวเวอร๑พอยท๑ 
- อินเทอร๑เน็ต 

 
การประเมินผล 

ก่อนเรียน 

- การอภิปราย 
 

ขณะเรียน 

- ซักถาม 
- สังเกต 

 
หลังเรียน 

- ท าแบบฝึกหัด 
- ใบงาน 
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หน่วยที่ 1 
เรื่อง ความรู้เบื้องเกี่ยวกบัการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 
1. ความส าคัญของการบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
 การให๎บริการท่ีดีและมีคุณภาพจ าเป็นต๎องอาศัยท้ังศาสตร๑และศิลป์ของการจัดการงานบริการท่ีมี
ประสิทธิภาพการศึกษาท าความเข๎าใจลักษณะของการบริการจึง เป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นอยํางยิ่งส าหรับบุคคล
ท่ีเกี่ยวข๎องกับการบริการทุกระดับรวมท้ังองค๑การหรือหนํวยการบริการทุกประเภทเพื่อท่ีจะท าให๎การ บริการ
สามารถบรรลุเป้าหมายและสร๎างความพึงพอใจสูงสุดแกํผ๎ูซื้อหรือผ๎ูใช๎บริการ 

การบริการท่ีดีจะชํวยให๎กิจการประสบความส าเร็จในท่ีสุด ดังนั้นความส าคัญของการบริการสามารถ
แบํงเป็น 2 ประเด็น (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2543: 14-16) ดังนี้ 

1.1 ความส าคัญต่อผู้ให้บริการ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 
1.1.1 ความส าคัญตํอการปฏิบัติงานบริหารบุคลากรท่ีปฏิบัติงานบริการ เป็นผ๎ูท่ีมีบทบาทส าคัญอยํางยิ่ง

ในกระบวนการการบริการโดยเฉพาะผ๎ูท่ีให๎บริการหรือผ๎ูปฏิบัติงานบริการสํวนหน๎าเนื่องจากเป็นบุคคลท่ี
ปฏิสัมพันธ๑กับผ๎ูมารรับบริการหรือลูกค๎าโดยตรงเริ่มต้ังแตํการต๎อนรับผ๎ูท่ีเข๎ามาติดตํอจนกระท่ังการอ าลาบุคคล
นั้นเมื่อบริการตําง ๆ ส้ินสุดลง การท าความเข๎าใจเกี่ยวกับการบริการจะชํวยให๎ผ๎ูปฏิบัติงานบริการตระหนักถึง
การปฏิบัติตนตํอผ๎ูรับบริการด๎วยจิตส านึกของการให๎บริการ (Service Mind) อยํางเต็มเปี่ยมและรู๎จักเรียนรู๎การ
พัฒนาศักยภาพอันน าไปสํูการเป็นนักบริการระดับมืออาชีพ ดังนี้ 

- ท าให๎เกิดการรับรู๎เป้าหมายของการให๎บริการที่ถูกต๎องโดยมุํงเน๎นท่ีตัวลูกค๎าหรือผ๎ูบริโภคเป็น
ศูนย๑กลางของการบริการด๎วยการกระท าเพื่อการตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าและท าให๎ลูกค๎ามาใช๎บริการ
พึงพอใจเป็นส าคัญ 

- ท าให๎เข๎าใจและยอมรับพฤติกรรมของลูกค๎าหรือผ๎ูท่ีใช๎บริการ 
- ท าให๎ตระหนักถึงบทบาทและพฤติกรรมของการบริการท่ีผ๎ูปฏิบัติงานบริการพึงปฏิบัติซึ่งเป็น

ภาพลักษณ๑เบื้องต๎นของการบริการ โดยเฉพาะจะต๎องค านึงถึงบุคลิกภาพและการแสดงออกด๎วยไมตรีจิตท่ี
สามารถท าให๎ผ๎ูรับบริการประทับใจและจิตใจใช๎บริการอยํางตํอเนื่องจนกลายเป็นลูกค๎าประจ า 

- ท าให๎รู๎จักวิเคราะห๑ความต๎องการของผ๎ูรับบริการและคุณลักษณะของการบริการท่ีสร๎างความ
ประทับใจแกํผ๎ูรับบริการรวมท้ังการแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลาและจ าเป็นต๎องอาศัยการฝึกฝน
ทักษะในการแก๎ปัญหาเพื่อมิให๎ผ๎ูรับบริการเกิดความไมํพอใจในการบริการท่ีได๎รับ 

1.1.2 ความส าคัญตํอผ๎ูประกอบการหรือผ๎ูบริหารการบริการ ปัจจุบันผ๎ูประกอบการท่ีผลิตสินค๎าและ
บริการตํางก็ตระหนักถึงความส าคัญของการบริการมากขึ้นและหันมาให๎บริการเป็นกลยุทธ๑การแขํงขันทาง
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การตลาดท่ีนับวันจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การท าความเข๎าใจเกี่ยวกับการบริการจะชํวยให๎ผ๎ูบริหารการ
บริการสามารถสร๎างความเป็นเลิศในการด าเนินการบริการด๎วยคุณภาพของการบริการท่ียอดเย่ียมได๎ ดังนี้ 

- ท าให๎ตระหนักถึงความส าคัญของลูกค๎าหรือผ๎ูบริโภคเป็นอันดับแรกและรู๎จักส ารวจความ
ต๎องการหรือความคาดหวังของลูกค๎าในการเลือกซื้อสินค๎าและบริการตําง ๆ เพื่อน าข๎อมูลมาใช๎วางแผนและการ
ปรับปรุงการด าเนินงานได๎อยํางเหมาะสม 

- การท าให๎เห็นความส าคัญของบุคลากรหรือปฏิบัติงานบริการซึ่งมีบทบาทส าคัญท่ีจะดึง
ผ๎ูบริโภคให๎มาเป็นลูกค๎าประจ าขององค๑กรด๎วยการสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพใน
การบริการอยํางท่ัวถึงท้ังในด๎านความรู๎และทักษะการบริการท่ีมีคุณภาพ 

- ท าให๎เข๎าใจกลยุทธ๑การบริการตําง ๆ ท่ีสามารถใช๎เป็นกลยุทธ๑ทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ
โดยมุํงเน๎นการพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ การสร๎างเอกลักษณ๑ในการบริการท่ีประทับใจ การบริหารองค๑การท่ีมี
ประสิทธิภาพและการใช๎เทคโนโลยีการบริการที่ทันสมัย 

- ท าให๎สามารถวิเคราะห๑ปัญหาข๎อบกพรํองและแนวโน๎มของการบริการเพื่อการปรับปรุงแก๎ไข
และก าหนดทิศทางของการบริการท่ีตลาดต๎องการได๎ 

1.2 ความส าคัญต่อผู้รับบริการ  

ถึงแม๎ธุรกิจบริการจะให๎ความส าคัญอยํางมากกับลูกค๎าหรือผ๎ูท่ีมีอ านาจในการตัดสินใจเลือกซื้อหรือใช๎
บริการตําง ๆ และพยายามทุกวิถีทางท่ีจะสร๎างความพึงพอใจสูงสุดแกํลูกค๎า ดังนั้น ลูกค๎าจ าเป็นท่ีจะต๎องเรียนรู๎
บทบาทและขอบเขตความเป็นไปได๎ของการใช๎บริการท่ีเหมาะสมด๎วยความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการบริการจะ
ชํวยให๎ผ๎ูใช๎บริการเข๎าใจกระบวนการบริการและสามารถคาดหวังการบริการท่ีจะได๎รับอยํางมีเหตุผลตาม
ข๎อจ ากัดของสถานการณ๑ท่ีเกิดขึ้น 

1.2.1 ท าให๎เกิดการรับรู๎และเข๎าใจลักษณะของงานบริการวําเป็นงานหนักท่ีจะต๎องพบกับคนจ านวน
มากและตอบสนองความต๎องการท่ีหลากหลายของผ๎ูมารับบริการอยูํตลอดเวลาอันสํงผลให๎การบริการบางครั้ง
อาจไมํรวดเร็วทันกับความต๎องการของผ๎ูรับบริการทุกคนในเวลาเดียวกันได๎ซึ่งผ๎ูใช๎บริการจ าเป็นต๎องคาดหวังการ
บริการในระดับท่ีมีความเป็นไปได๎ตามลักษณะของงานบริการตําง ๆ 

1.2.2 ท าให๎ตระหนักถึงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค๑ของตัวผ๎ูใช๎บริการในฐานะท่ีผ๎ูท่ีแสดงเจตนาในการรับ
บริการควรมีมารยาทท่ีดีและใช๎ค าพูดท่ีชัดเจนเข๎าใจงํายในการระบุความต๎องการการบริการเมื่อผ๎ูให๎บริการ
เข๎าใจและเสนอการบริการที่ถูกใจผ๎ูรับบริการก็จะท าให๎เกิดความรู๎สึกและทัศนคดีท่ีมีตํอการบริการ 

ฝ่ายบริการอาหารและเครื่องด่ืมในโรงแรมเป็นหนํวยงานหลักท่ีสร๎างรายได๎ให๎กับโรงแรมพอๆ กับคําเชํา
ห๎องพัก พนักงานบริการคือสํวนส าคัญท่ีท าให๎ธุรกิจบริการอาหารและเครื่องด่ืมประสบความส าเร็จ เพราะชํวย
ตอบสนองความต๎องการของผ๎ูมาใช๎บริการท้ังด๎านรํางกาย อารมณ๑ สังคม ท าให๎ผ๎ูมาใช๎ใช๎บริการเกิดความพึง
พอใจ และอยากกลับมาใช๎บริการอีก การบริการท่ีดีต๎องค านึงถึงความสะอาด ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญ และมีความ
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จ าเป็นท่ีผ๎ูใช๎บริการจะได๎รับ โดยเฉพาะเรื่องความสะอาด และความปลอดภัยถือเป็นส่ิงส าคัญอยํางยิ่งท่ีพนักงาน
บริการจะต๎องค านึงถึง เพื่อไมํให๎ลูกค๎าเกิดความรังเกียจหรือได๎รับเช้ือโรคตํางๆ จากการมาใช๎บริการจนไมํกล๎า
กลับมาใช๎บริการอีก พนักงานบริการจะต๎องรักษาอนามัยสํวนตัว (Personal Hygiene) ให๎บริการท่ีถูก
สุขลักษณะ เพื่อป้องกันโรคติดตํอเช้ือท่ีสามารถผํานพนักงานบริการไปสํูผ๎ูรับบริการ 

2. โครงสร้างการบริหารงานของฝ่ายบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
 การบริหารงานในฝ่ายบริการอาหารและเครื่องด่ืมในโรงแรม เป็นส่ิงท่ีต๎องอาศัยประสบการณ๑และความ
ช านาญ เนื่องจากฝ่ายอาหารและเครื่องด่ืมประกอบไปด๎วยงานหลายสํวนในการด าเนินงาน โรงแรมท่ีจะ
ก าหนดให๎มีการบริการอาหารและเครื่องด่ืมท่ีแตกตํางกันออกไปในแตํละพื้นท่ีของโรงแรมให๎มีความหลากหลาย
และสอดคล๎องกับความต๎องการของลูกค๎า การด าเนินงานของฝ่ายอาหารและเครื่องด่ืมจะมีผ๎ูจัดการฝ่ายอาหาร
และเครื่องด่ืม (Food and Beverage Manager) ควบคุมดูแล และรายงานการบังคับบัญชาตํอผ๎ูจัดการท่ัวไป 
(General Manager) 
 การจัดโครงสร๎างในการบริหารงานมีรายละเอียดและโครงสร๎างต าแหนํงงานท่ีแตกตํางกันในแตํละ
โรงแรม ท้ังนี้การจะจัดต าแหนํงงานให๎เป็นอยํางไร ขึ้นอยูํกับขนาด ประเภท และนโยบายในการบริหารงานของ
โรงแรม ในโรงแรมระดับห๎าดาวหรือขนาดใหญํ กับโรงแรมขนาดเล็ก โรงแรมในเครือขําย (Chain) กับโรงแรม
แบบการบริหารงานแบบครอบครัว (Family) ก็จะมีความแตกตํางกัน ซึ่งสามารถจัดแบํงลักษณะโครงสร๎างการ
บริหารงานของฝ่ายบริการอาหารและเครื่องด่ืมได๎พอสังเขป (ชุดต าราวิชาการด๎านการโรงแรม เลํมที่ 2, งานบริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืม: หน๎า 15 ) ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารงานของฝ่ายบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

(ที่มา: http://www.slideshare.net/akhilalpnapandey/hospitality-food-beverage-srvice) 

ฝ่ายอาหารและเครื่องด่ืม แบํงหน๎าท่ีความรับผิดชอบออกเป็นแผนกๆ ท าให๎เกิดโครงสร๎างการบริการของ
ฝ่ายอาหารและเครื่องด่ืม ซึ่งอยูํในความควบคุมของผ๎ูจัดการฝ่ายอาหารและเครื่องด่ืม (Food and Beverage 
Manager) โดยมผ๎ูชํวยผ๎ูจัดการฝ่ายอาหารและเครื่องด่ืม (Assistant Food and Beverage Manager) และ
เลขานุการฝ่าย (Secretary) ตลอดจนหัวหน๎าแผนก เจ๎าหน๎าท่ีในส านักงาน และพนักงานประจ าแผนกตํางๆ ใน
ฝ่ายอาหาร และเครื่องด่ืม (ชุดต าราวิชาการด๎านการโรงแรม เลํมที่ 2, งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม: หน๎า 15 - 17) ซึ่งมีดังนี้ 
 2.1 แผนกจัดเลี้ยง (Banquet Department) 
  2.1.1 หัวหน๎าแผนกจัดเล้ียง (Banquet Manager) เป็นหัวหน๎าแผนก 

http://www.slideshare.net/akhilalpnapandey/hospitality-food-beverage-srvice
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2.1.2 ผ๎ูชํวยหัวหน๎าแผนกจัดล้ียง (Assistant Banquet Manager) 
2.1.3 ซุปเปอร๑ไวเซอร๑ (Supervisor) เป็นผ๎ูชํวย  

แผนกนี้มีหน๎าท่ีดูแลรับผิดชอบท้ังกํอนและหลังการจัดเล้ียงท้ังหมด เชํน การเจรจาติดตํอกับลูกค๎า
เกี่ยวกับงานเล้ียง บริการอาหารและเครื่องด่ืมในงานเล้ียงรับรอง สังสรรค๑ การประชุมสัมมนา งานแสดงสินค๎า 
แฟช่ันโชว๑ งานจัดนิทรรศการตํางๆ การดูแลจัดเก็บสถานท่ีเมื่องานเล้ียงเลิกแล๎ว เป็นต๎น 

พนักงานระดับปฏิบัติการของแผนกนี้ ประกอบด๎วย 
2.1.4 พนักงานต๎อนรับ (Hostess) 
2.1.5 หัวหน๎าพนักงานบริการงานจัดเล้ียง (Head Waiter) 
2.1.6 พนักงานบริการแผนกจัดเล้ียง (Banquet Waiter / Waitress) ซึ่งมีหน๎าท่ีจัดเตรียมโต๏ะ 

เครื่องมือเครื่องใช๎ อุปกรณ๑ตํางๆ ไว๎ลํวงหน๎า เสิร๑ฟอาหารและเครื่องด่ืมแกํลูกค๎า ดูแลเก็บ ท าความสะอาดโต๏ะ
ระหวํางรับประทานอาหารและเมื่องานเล้ียงเลิก โดยมีผ๎ูชํวยพนักงานบริการแผนกจัดเล้ียง (Banquet Bus Boy) 
พนักงานยกของ (Porter) เป็นผ๎ูชํวย และพนักงานช่ัวคราวรายวัน (Casual Staff) 
 2.2 แผนกเคร่ืองด่ืม (Beverage Department) 
  2.2.1 ผ๎ูจัดการแผนกเครื่องด่ืม (Beverage Manager) เป็นหัวหน๎าแผนก 
  2.2.2 ผ๎ูชํวยหัวหน๎าแผนกเครื่องด่ืม (Assistant Beverage Manager) เป็นผ๎ูชํวย 
  2.2.3 ซุปเปอร๑ไวเซอร๑ (Supervisor) ถ๎าหากโรงแรมมีขนาดใหญํ อาจจะมีต าแหนํงนี้เพิ่มเติม
เข๎ามา  

แผนกนี้หน๎าท่ีดูแลรับผิดชอบ และจัดเตรียมเครื่องด่ืมทุกชนิด บริการลูกค๎าสํวนตํางๆ ของโรงแรม 
ควบคุมการเบิกจํายเครื่องด่ืม ก าหนดราคาต๎นทุน ก าหนดราคาขาย รวมท้ังการคิดค๎นเครื่องด่ืมต ารับใหมํๆ ด๎วย 
เป็นต๎น 
  พนักงานระดับปฏิบัติการของแผนกนี้ ประกอบด๎วย 
  2.2.4 หัวหน๎าบาร๑และเครื่องด่ืม (Bar Supervisor / Head Barman) 
  2.2.5 พนักงานบาร๑และเครื่องด่ืม (Bar Waiter / Waitress) 
  2.2.6 พนักงานผสมเครื่องด่ืม (Bartender) มีหน๎าท่ีผสมเครื่องด่ืมตามท่ีลูกค๎าส่ัง เตรียมอุปกรณ๑ 
เครื่องมือเครื่องใช๎ วัตถุดิบตํางๆ ในการปรุงแตํงเครื่องด่ืม ตกแตํงภาชนะ และบริการโดยตรงแกํลูกค๎าท่ีเคาน๑เตอร๑
บาร๑ ซึ่งพนักงานผสมเครื่องด่ืม ต๎องมีความรู๎เกี่ยวกับเครื่องด่ืมทุกชนิด มีความสามารถ และความช านาญในการ
ผสมเครื่องด่ืมเป็นอยํางดี โดยมี 
  2.2.7 ผ๎ูชํวยพนักงานผสมเครื่องด่ืม (Bar Boy / Bar Girl หรือ Bar Maid) ท าหน๎าท่ีชํวยเหลือ
ในด๎านการจัดเตรียมอุปกรณ๑ เครื่องมือเครื่องใช๎ การชํวยปรุงผสมเครื่องด่ืม การท าความสะอาด และเก็บรักษา
เครื่องด่ืมตํางๆ บางครั้งอาจจะผสม และชํวยเสิร๑ฟเครื่องด่ืมในชํวงเวลาท่ีมีลูกค๎ามารอใช๎บริการเป็นจ านวนมาก 
รวมท้ังชํวยในการเบิกจํายเครื่องด่ืม และวัสดุส้ินเปลืองตํางๆ แทนพนักงานผสมเครื่องด่ืม 
 2.3 แผนกภัตตาคาร / ห้องอาหาร (Restaurants Department / Dining Room) 
 การจัดให๎มีบริการห๎องอาหารตํางๆ นั้น ขึ้นอยูํกับนโยบายของแตํละโรงแรม โดยในสํวนการบริหารงาน
ของแตํละห๎องอาหารมักจะมีรูปแบบเดียวกันคือ มีหัวหน๎าสํวนห๎องอาหาร (Outlet) ได๎แกํ 
  2.3.1 ผ๎ูจัดการห๎องอาหาร (Restaurant Manager) เชํน ห๎องอาหารจีน จะมีผ๎ูจัดการ
ห๎องอาหารจีน เป็นหัวหน๎าสํวน หรือห๎องอาหารตะวันตก ก็จะมีผ๎ูจัดการห๎องอาหารตะวันตก คอยควบคุมดูแล
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ความเรียบร๎อย และการด าเนินการของห๎องอาหาร 
  2.3.2 รองผ๎ูจัดการห๎องอาหาร (Assistant Restaurant Manager) 
  2.3.3 ซุปเปอร๑ไวเซอร๑ (Supervisor) 
  2.3.4 กัปตันหรือหัวหน๎าพนักงานบริการ (Caption) 
  2.3.5 พนักงานต๎อนรับ (Hostess) 
  2.3.6 พนักงานบริการอาหารและเครื่องด่ืม (Waiter / Waitress) 
  2.3.7 ผ๎ูชํวยพนักงานบริการอาหารและเครื่องด่ืม (Busboy / Busgirl) ซึ่งในปัจจุบันโรงแรมโดย
สํวนใหญํจะไมํมีต าแหนํงนี้ เนื่องจากหน๎าท่ีและความรับผิดชอบคล๎ายและใกล๎เคียงกับพนักงานบริการอาหารและ
เครื่องด่ืม จึงสามารถท างานแทนได๎โดยไมํต๎องก าหนดให๎มีต าแหนํงงานนี้ สํวนในแผนกห๎องอาหารอื่นๆ ท่ีไมํใชํ
ห๎องอาหารประเภท Dining Room อาจจะไมํมีพนักงานในต าแหนํงพนักงานผ๎ูเช่ียวชาญไวน๑ (Wine Butler / 
Sommelier) โดยจะมีพนักงานผสมเครื่องด่ืม (Bartender) คอยบริการลูกค๎าแทน ท้ังสองต าแหนํงเป็นพนักงาน
ท่ีอยูํในสายบังคับบัญชาของแผนกบาร๑ และเครื่องด่ืม หากแตํปฏิบัติงานในพื้นท่ีของห๎องอาหารตํางๆ 
 2.4 แผนกครัว (Kitchen Department) 
  2.4.1 พํอครัวใหญํ (Executive Chef) เป็นหัวหน๎าแผนก 
  2.4.2 ผ๎ูชํวยหัวหน๎าพํอครัวใหญํ (Sous Chef) เป็นผ๎ูชํวยแผนก 
 แผนกนี้มีหน๎าท่ีรับผิดชอบดูแลการครัวท้ังหมด เชํน การวางแผนจัดท ารายการอาหาร จัดซื้อวัตถุดิบใน
การประกอบอาหาร วางแผนการจัดการเทศกาลอาหาร หรือจัดอาหารพิเศษประจ าห๎องอาหารตํางๆ เป็นต๎น 
  พนักงานระดับปฏิบัติการของแผนกนี้ประกอบด๎วย 
  2.4.3 หัวหน๎าพํอครัวประจ าหนํวย (Chef de Parties) ท าหน๎าท่ีควบคุมงานในหนํวยงานยํอย
ประจ าครัวตํางๆ เชํน ครัวร๎อน ครัวเย็น ครัวของหวาน ครัวขนมปัง ครัวท าซอส ครัวประจ าห๎องอาหารตํางๆ โดย
ม ี

2.4.4 พนักงานครัว (Cook) เป็นคนคอยท าอาหารประเภทตํางๆ 
2.4.5 ผ๎ูชํวยพนักงานครัว (Cook Helper / Commis Cook) ท าหน๎าท่ีประกอบและจัดเตรียม

อาหาร 
 2.5 แผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในห้องพัก (Room Service Department) 
 งานบริการอาหารและเครื่องด่ืมในแผนกนี้ เป็นงานคํอนข๎างหนัก เพราะต๎องขนย๎ายอาหารและเครื่อง 
ด่ืมไปเสิร๑ฟลูกค๎าถึงห๎องพัก จึงนิยมใช๎พนักงานบริการชายท้ังหมด ยกเว๎นต าแหนํงพนักงานรับค าส่ังทางโทรศัพท๑ 
โดยม ี
  2.5.1 หัวหน๎าแผนกบริการอาหารและเครื่องด่ืมในห๎องพัก (Room Service Manager / Head 
of Room Service Department) เป็นหัวหน๎าแผนก 
  2.5.2 ผ๎ูชํวยหัวหน๎าแผนกบริการอาหารและเครื่องด่ืมในห๎องพัก (Deputy Head of Room 
Service Department) เป็นผ๎ูชํวย 
 แผนกนี้มีหน๎าท่ีดูแลรับผิดชอบการบริการอาหารและเครื่องด่ืมของลูกค๎าท่ีมาพักในห๎องของโรงแรม
ท้ังหมด 
  พนักงานระดับปฏิบัติการของแผนกนี้ประกอบด๎วย 
  2.5.3 หัวหน๎าพนักงานบริการอาหารและเครื่องด่ืมในห๎องพัก (Room Service Head waiter) 
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  2.5.4 พนักงานรับค าส่ังจากห๎องพัก (Order Taker) สํวนมากจะเป็นพนักงานหญิง มีหน๎าท่ีรับ 
ค าส่ังทางโทรศัพท๑ แล๎วน ารายการอาหารท่ีลูกค๎าส่ัง สํงให๎แผนกครัว รวมท้ังประสานงานกับพนัก งานบริการ
อาหารและเครื่องด่ืมในห๎องพักด๎วย 
  2.5.5 พนักงานบริการอาหารและเครื่องด่ืมในห๎องพัก (Room Service Waiter) สํวนมากจะ
เป็นพนักงานชาย ท าหน๎าท่ีน าอาหารขึ้นเสิร๑ฟให๎ลูกค๎าในห๎องจัดตามรายการท่ีลูกค๎าส่ัง รวมท้ังดูแลเรื่องการช าระ
เงินคําอาหารและเครื่องด่ืมด๎วย โดยจะมี 
  2.5.6 ผ๎ูชํวยพนักงานบริการอาหารและเครื่องด่ืมในห๎องพัก (Room Service Bus Boy) เป็น
ผ๎ูชํวยอ านวยความสะดวก 
 2.6 แผนกควบคุมดูแลและท าความสะอาดอุปกรณ์และเคร่ืองมือ (Steward Department) 
  2.6.1 หัวหน๎าแผนกควบคุมอุปกรณ๑ เครื่องมือ เครื่องใช๎ (Chief Steward) เป็นหัวหน๎าแผนก 
  2.6.2 ผ๎ูชํวยหัวหน๎าดูแลควบคุมอุปกรณ๑ เครื่องมือ เครื่องใช๎ (Assistant Chief Steward) เป็น
ผ๎ูชํวยแผนก 
 แผนกนี้มีหน๎าท่ีควบคุมดูแลอุปกรณ๑ เครื่องมือ เครื่องใช๎ในฝ่ายอาหารและเครื่องด่ืมให๎มีสภาพสมบูรณ๑ 
สวยงาม พร๎อมใช๎บริการได๎อยํางสะดวกสบาย รวมท้ังต๎องวางแผนเสนอการจัดซื้อ และวางแผนการซํอมบ ารุง
อุปกรณ๑ ในกรณีท่ีช ารุดเสียหายด๎วย 
  พนักงานระดับปฏิบัติการของแผนกนี้ประกอบด๎วย 
  2.6.3 หัวหน๎าพนักงานล๎าง และท าความสะอาด (Steward Supervisor) 
  2.6.4 พนักงานล๎างท าความสะอาด (Steward) ซึ่งมีหน๎าท่ีเก็บล๎างท าความสะอาดอุปกรณ๑ท่ีใช๎
ในการบริการอาหารและเครื่องด่ืม รวมท้ังงานท าความสะอาดครัวหนํวยงานตํางๆ 
 
3. ส่วนงานย่อยของฝ่ายอาหารและเครื่องด่ืม (Food and Beverage Division) 
    (ชุดต าราวิชาการด๎านการโรงแรม เลํมที่ 2, งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม: หน๎า 17 - 18) 
 3.1 การจัดโครงสร้างการบังคับบัญชาของห้องอาหารขนาดเล็ก  
 ห๎องอาหารขนาดเล็กโดยมากจะมีจ านวนโต๏ะไมํเกิน 15 โต๏ะ (กรณีท่ีโต๏ะสามารถรองรับลูกค๎าได๎สูงสุด
โต๏ะละ 4 คน) สํวนใหญํเป็นกิจการเจ๎าของคนเดียว ซึ่งมีการบริหารงานแบบครอบครัว เพราะจะท ากันในระบบ
เครือญาติ จ านวนผ๎ูให๎บริการจะมีน๎อย ดูแลรับผิดชอบบริการลูกค๎าไมํมากนัก โดยจะมีเจ๎าของบริการเป็นผ๎ูมี
อ านาจสูงสุด ซึ่งอาจเป็นหัวหน๎าครอบครัวก็ได๎ โดยแสดงความสัมพันธ๑ของสํวนตํางๆ ดังนี้ 
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ภาพที่ 2 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานห้องอาหารขนาดเล็ก 

(ที่มา: ชุดต าราวิชาการด๎านการโรงแรม เลํมที่ 2, งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม: หน๎า 17) 
 

 เจ๎าของกิจการอาจเป็นผ๎ูปรุงอาหาร เสิร๑ฟ และเก็บล๎างเองท้ังหมด ท้ังนี้ขึ้นอยูํกับขนาดของภัตตาคาร
หรือห๎องอาหารนั้นๆ ยิ่งเล็กมากเทําไรก็สามารถท าเองคนเดียวได๎ หากเป็นกิจการของครอบครัว คุณพํออาจเป็น
เจ๎าของกิจการ ในขณะท่ีคุณแมํเป็นผ๎ูปรุงอาหาร ลูกๆ เป็นผ๎ูเสิร๑ฟ และเก็บล๎าง ในกรณีท่ีภัตตาคารหรือ
ห๎องอาหารมีขนาดใหญํขึ้น อาจมีการจ๎างพนักงานเสิร๑ฟ และพนักงานเก็บล๎างเพิ่มขึ้น เพื่อชํวยลดภาระงานของ
ครอบครัว ซึ่งอาหารที่ให๎บริการจะเป็นอาหารที่ท าได๎งํายๆ เฉพาะอยําง เชํน อาหารไทยตามส่ัง ก๐วยเต๋ียว เป็นต๎น 
 3.2 การจัดโครงสร้างการบังคับบัญชาของห้องอาหารขนาดกลาง – ใหญ่ 
 ภัตตาคาร หรือห๎องอาหารขนาดกลางสํวนมากจะมีโต๏ะประมาณ 20 – 40 โต๏ะ และขนาดใหญํจะมี
จ านวนโต๏ะต้ังแตํ 60 โต๏ะขึ้นไป อาจเป็นกิจการเจ๎าของคนเดียว หรือหุํนสํวนก็ได๎ หากเป็นกิจการเจ๎าของคนเดียว 
อาจจะมีโครงสร๎างการบังคับบัญชา และการแบํงสายงานเหมือนกับภัตตาคาร หรือห๎องอาหารขนาดเล็ก แตํใน
กรณีท่ีเป็นหุ๎นสํวนโดยมากมักจะมีการจ๎างพนักงานเสิร๑ฟ และพนักงานเก็บล๎างเพิ่มเข๎ามามากขึ้น เพื่อให๎เพียงพอ
ตํอการบริการลูกค๎า อาหารที่ใช๎บริการแกํลูกค๎าจะมีความหลากหลายมากขึ้น เชํนบริการท้ังอาหารไทย จีน ยุโรป 
หรืออาจมีการบริการอาหารประเภทเดียว แตํมีรายการอาหารหลากหลายให๎เลือก เชํน บริการอาหารจีน โดยมี
ท้ังแบบโต๏ะจีน ต่ิมซ า ก๐วยเต๋ียว อาหารจีนสูตรต๎นต ารับ ฯลฯ หรือบริการอาหารเฉพาะอยําง เชํน อาหารต๎มย า
เพียงอยํางเดียว อาหารประเภทปิ้งยํางอยํางเดียว อาหารประเภทอาหารทะเลเผาอยํางเดียว เป็นต๎น โดยแสดง
ความสัมพันธ๑ของสํวนตํางๆ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าของกิจการ 
(Owner) 

 

พ่อครัว 
(Cooks) 

 

พนักงานบริการ 
(Service Staff) 

 

พนักงานเก็บล้าง 
(Stewards) 
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ภาพที่ 3 แผนภูมิโครงสร้างการบริการงานห้องอาหารขนาดกลาง – ใหญ่ 
(ที่มา: ชุดต าราวิชาการด๎านการโรงแรม เลํมที่ 2, งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม: หน๎า 18) 

 
 ภัตตาคาร หรือห๎องอาหารขนาดกลาง – ใหญํนี้ สามารถเรียกได๎วําเป็นภัตตาคาร โดยพิจารณาจากการ
ตกแตํง อุปกรณ๑ เครื่องมือเครื่องใช๎ และการบริการถ๎ามีมาตรฐานดีก็สามารถเรียกวําเป็นภัตตาคารได๎ 
 
 
4. ต าแหน่งงาน หน้าท่ี และความรับผิดชอบของพนักงานในฝ่ายบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
 การแบํงสายงานของภัตตาคารในโรงแรมแตํละแหํงมักมีรูปแบบ หรือโครงสร๎างคล๎ายๆ กัน แตํอ านาจ
หน๎าท่ีความรับผิดชอบของพนักงานในแตํละต าแหนํงอาจมีมาก หรือน๎อยตํางกันตามขนาดของภัตตาคาร 
ลักษณะการบริการ และจ านวนพนักงานบริการในภัตตาคารที่ให๎บริการลูกค๎า ซึ่งมีโครงสร๎าง (ชุดต าราวิชาการด๎านการ

โรงแรม เลํมที่ 2, งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม: หน๎า 18 - 24) ดังนี้ 
 
 
 
 

ผู้จัดการห้องอาหาร (Restaurant Manager) 

ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร (Assistant Restaurant Manager) 

พนักงาน
การเงิน 

(Cashier) 

หัวหน้า
พนักงานเสิร์ฟ 
(Captain) 

พนักงาน
ต้อนรบั 

(Hostess) 

หัวหน้าพนักงาน
ผสมเครื่องดื่ม 

(Bar Captain) 

พนักงานท าความ
สะอาดอุปกรณ ์
(Stewards) 

พ่อครัว 
(Cook) 

ผู้ช่วยพ่อครัว 
(Helper) 

พนักงานเสิร์ฟ 
(Waiter/ 
Waitress) 

ผู้ช่วยพนักงาน
เสิร์ฟ 

(Busboy/ 
Busgirl) 

พนักงานผสม
เครื่องดื่ม 

(Bartender) 

พนักงาน 
บริการไวน ์

(Wine Butler) 

ผู้ช่วยพนักงาน
ผสมเครื่องดื่ม 
(Bar Boy/  
Bar Girl) 

หัวหน้าพ่อครัว 
(Chef) 
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ภาพที่ 4 แผนภูมิโครงสร้างการบริการงานห้องอาหารในโรงแรม 
(ที่มา: ชุดต าราวิชาการด๎านการโรงแรม เลํมที่ 2, งานบริการอาหารและเครื่องด่ืม: หน๎า 20) 

 
 ฝ่ายบริการอาหารและเครื่องด่ืม (Food and Beverage Division) เป็นฝ่ายท่ีท ารายได๎หลักอีกฝ่าย
หนึ่งของโรงแรม มีหน๎าท่ีให๎บริการด๎านอาหารและเครื่องด่ืมแกํลูกค๎าของโรงแรม ในรูปแบบตํางๆ ท้ังอาหารและ
เครื่องด่ืม และมีความหลากหลายในสถานท่ีให๎บริการ ดังนั้น ฝ่ายอาหารและเครื่องด่ืม จึงเป็นฝ่ายท่ีมีขนาดใหญํ 
มีจ านวนแผนกยํอย และพนักงานจ านวนมาก สามารถสร๎างรายได๎ให๎กับโรงแรมได๎เป็นจ านวนมาก 
 ในการบริหารงานฝ่ายบริการอาหารและเครื่องด่ืมของแตํละโรงแรมมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกตํางกัน ใน
โรงแรมท่ีมีห๎องอาหารน๎อย โครงสร๎างการบริหารงานของฝ่ายบริการอาหารและเครื่องด่ืม ก็จะเป็นโครงสร๎างท่ี
ไมํซับซ๎อน แตํส าหรับโรงแรมท่ีมีห๎องอาหารเป็นจ านวนมาก เชํน โรงแรมในระดับห๎าดาว โครงสร๎างของฝ่าย
อาหารและเครื่องด่ืมก็จะเป็นโครงสร๎างท่ีใหญํ และซับซ๎อนมากขึ้น 
 ในด๎านการบริการ บางโรงแรมเน๎นการบริการอาหารแบบจัดเล้ียง บางโรงแรมเน๎นการบริการอาหาร
แบบห๎องอาหารประเภทตํางๆ บางโรงแรมมีบริการจัดเล้ียงภายนอก รวมท้ังการจัดประชุมสัมมนาด๎วย ซึ่งท้ัง 

ผู้จัดการห้องอาหาร (Restaurant Manager) 

ผู้ช่วยผู้จัดการหอ้งอาหาร (Assistant Restaurant Manager) 

พนักงาน
การเงิน 

(Cashier) 

หัวหน้า
พนักงานเสิร์ฟ 
(Captain) 

พนักงาน
ต้อนรบั 

(Hostess) 

หัวหน้าพนักงาน
ผสมเครื่องดื่ม 

(Bar Captain) 

พนักงานท าความ
สะอาดอุปกรณ ์
(Stewards) 

หัวหน้าพ่อครัว 
(Chef) 

รองหัวหน้าพ่อ
ครัว 

(Sous Chef) 

ผู้ช่วยพ่อครัว 
(Helper) 

พนักงานเสิร์ฟ 
(Waiter/ 
Waitress) 

ผู้ช่วยพนักงาน
เสิร์ฟ 

(Busboy/ 
Busgirl) 

พนักงานผสม
เครื่องดื่ม 

(Bartender) 

พนักงาน 
บริการไวน ์

(Wine Butler) 

ผู้ช่วยพนักงาน
ผสมเครื่องดื่ม 
(Bar Boy/  
Bar Girl) 

ผู้ช่วยพ่อครัว 
(Helper) 
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หมดนี้นับเป็นการบริการให๎กับลูกค๎าท่ีพักในโรงแรม และลูกค๎าภายนอก ดังนั้น พนักงานของฝ่ายบริการอาหาร
และเครื่องด่ืม ยํอมมีความช านาญ และรับผิดชอบการบริการอาหารและเครื่องด่ืมในสํวนตํางๆ ของโรงแรม ดังนี้ 
 4.1 ผู้จัดการห้องอาหาร (Restaurant Manager) 
 เป็นผ๎ูควบคุมดูแลการท างานท้ังหมดของพนักงานในภัตตาคาร รวมท้ังการเงิน สามารถบริหารงาน และ
วาง/ก าหนดมาตรฐานของการบริการ วางแผนตารางเวลาและการท างานของพนักงาน ฝึกอบรมพนักงานทุก
ฝ่ายในภัตตาคารได๎ เป็นผ๎ูประสานงานกับแผนกหรือฝ่ายอื่นๆ ของโรงแรมกับภัตตาคารท้ังภายในและภายนอก
องค๑การ อีกท้ังยังท าหน๎าท่ีแก๎ไขปัญหาตํางๆท่ีเกิดขึ้นภายในภัตตาคาร 

 4.2 ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร (Assistant Restaurant Manager) 
 เป็นผ๎ูชํวยในการควบคุมดูแลการท างานท้ังหมดของพนักงานภัตตาคารและการเงิน ฝึกอบรมพนักงาน
ทุกฝ่ายในภัตตาคารได๎และประสานงานกับแผนกหรือฝ่ายอื่นๆ ของโรงแรมกับภัตตาคาร รับผิดชอบท างานท่ี
ผ๎ูจัดการภัตตาคารมอบหมายให๎ อีกท้ังยังท าหน๎าท่ีแก๎ไขปัญหาตํางๆท่ีเกิดขึ้นภายในภัตตาคาร และปฏิบัติงาน
แทนผ๎ูจัดการภัตตาคารเมื่อผ๎ูจัดการภัตตาคารไมํอยูํ 
 4.3 หัวหน้าพ่อครัว (Chef) 
 รับผิดชอบดูแลรายการอาหารและการประกอบอาหารท้ังหมดในภัตตาคาร ควบคุมการท างานของ
พนักงานครัวท้ังหมด โดยเป็นผ๎ูประสานระหวํางหัวหน๎าพํอครัวระดับบริหาร (Executive Chef) ผ๎ูจัดการ
ภัตตาคาร และควบคุมต๎นทุนอาหารและเครื่องด่ืม (Food and Beverage Cost Controller) 
 4.4 รองหัวหน้าพ่อครัว (Sous Chef) 
 ชํวยงานหัวหน๎าพํอครัว รับผิดชอบดูแลการประกอบและปรุงอาหารท้ังหมดทุกรายการอาหารใน
ภัตตาคาร สามารถปฏิบัติงานแทนหัวหน๎าพํอครัวได๎เมื่อหัวหน๎าพํอครัวไมํอยูํ 
 4.5 พ่อครัว (Cook) 
 รับผิดชอบประกอบและปรุงอาหารประเภทท่ีตนเองได๎รับมอบหมายจากหัวหน๎าพํอครัว 
 4.6 ผู้ช่วยหัวหน้าพ่อครัว (Cook Helpers) 
 ท าหน๎าท่ีชํวยพํอครัวในการประกอบอาหารและชํวยในการเตรียมสํวนผสม เครื่องปรุงทุกอยําง เพื่อให๎
สามารถปรุงและประกอบอาหารได๎เร็วขึ้น 
 4.7 พนักงานบริการเงินของห้องอาหาร (Restaurant Cashier) 
 เป็นผ๎ูรวบรวมบัญชีคําใช๎จํายและรายได๎ของภัตตาคารท่ีได๎รับการใช๎บริการของลูกค๎า ท าบัญชีเสนอแกํ
ผ๎ูจัดการภัตตาคารและแผนกบัญชีทุกวัน เพื่อสรุปรายได๎ของภัตตาคารในแตํละวัน 
 4.8 หัวหน้าพนักงานเสิร์ฟ (Head Waiter/ Captain/ Chef d’rang) 
 สํวนใหญํจะนิยมเรียกวํา “Captain” รับผิดชอบดูแลการบริการในภัตตาคารท่ีแบํงออกเป็นสํวนๆ 
เรียกวํา “Station” ท าหน๎าท่ีดูแลความเรียบร๎อยต้ังแตํ กํอนภัตตาคารเปิด ขณะภัตตาคารเปิดให๎บริการ และ
เมื่อหลังภัตตาคารปิดให๎บริการ 
 4.9 พนักงานเสิร์ฟ (Waiter/ Waitress) 
 รับผิดชอบการบริการด๎านอาหารและเครื่องด่ืมในภัตตาคารให๎แกํลูกค๎า ภายใน Station ท่ีตนเอง
ประจ าอยูํ 
 4.10 ผู้ช่วยพนักงานเสิร์ฟ (Busboy/ Busgirl) 
 มีหน๎าท่ีชํวยพนักงานเสิร๑ฟในการให๎บริการลูกค๎า แตํไมํได๎ให๎บริการแขกโดยตรง 
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 4.11 พนักงานต้อนรับ (Host/ Hostess) 
 เป็นผ๎ูกลําวต๎อนรับและทักทายแขกท่ีเข๎ามาใช๎บริการภัตตาคาร ชํวยพาลูกค๎าไปยังโต๏ะ เพื่อสํงตํอให๎แกํ
กัปตันหรือพนักงานเสิร๑ฟแล๎วกลับมายืนอยูํหน๎าภัตตาคารเพื่อต๎อนรับลูกค๎ากลํุมตํอไป 
 4.12 หัวหน้าพนักงานผสมเคร่ืองด่ืม (Bar Captain) 
 รับผิดชอบดูแลการบริการด๎านเรื่องด่ืมในภัตตาคารโดยเฉพาะ จะประจ าอยูํใน Bar Counter เพื่อ
ควบคุมการท างานของพนักงานผสมเครื่องด่ืม (Bartender) หรือดูแลการให๎บริการของพนักงานบริการไวน๑ 
(Wine Butler/ Sommelier) อีกท้ังยังสามารถให๎ความรู๎และสอนงานพนักงานผสมเครื่องด่ืมและพนักงาน
บริการไวน๑ได๎ 
 4.13 พนักงานผสมเคร่ืองด่ืม (Bartender) 
 เป็นผ๎ูบริการเครื่องด่ืมและผสมเครื่องด่ืมให๎แกํลูกค๎าท่ีมาใช๎บริการ 
 4.14 พนักงานบริการไวน์ (Wine Butler or sommelier) 
 เป็นผ๎ูให๎บริการเกี่ยวกับไวน๑ท้ังหมดในภัตตาคาร ดูแลความเรียบร๎อยของสถานท่ีหรือห๎องเก็บไวน๑ 
(Wine Cellar) รับค าส่ังไวน๑ (Take Wine Order) น าไวน๑มาเสนอให๎แกํลูกค๎า เปิด และรินไวน๑บริการแกํลูกค๎า 
 4.15 ผู้ช่วยพนักงานผสมเคร่ืองด่ืม (Bar boy/Bar Girl) 
 มีหน๎าท่ีชํวยพนักงานผสมเครื่องด่ืม เตรียมอุปกรณ๑เครื่องมือเครื่องใช๎ เครื่องปรุง สีและกล่ินตํางๆ 
เครื่องประดับตกแตํงในการผสมเครื่องด่ืม 
 4.16 พนักงานท าความสะอาดอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ (Steward)  
 มีหน๎าท่ีท าความสะอาดอุปกรณ๑เครื่องมือเครื่องใช๎ ภาชนะตํางท่ีใช๎แล๎ว ซึ่งในโรงแรมหรือภัตตาคาร
ใหญํๆ จะใช๎เครื่องท าความสะอาดภาชนะและอุปกรณ๑เครื่องมือเครื่องใช๎ (Dish Washing Machine) แทนการ
ล๎างด๎วยมือ 
5. คุณสมบัติของพนักงานบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
 พนักงานบริการ เป็นอาชีพหนึ่งท่ีมีความส าคัญอยํางยิ่งตํอธุรกิจการบริการอาหารและเครื่องด่ืม เพราะ
เป็นผ๎ูท่ีจะสัมพันธ๑กับลูกค๎าโดยตรง ต้ังแตํก๎าวแรกท่ีลูกค๎าเดินเข๎ามาในห๎องอาหาร งานบริการอาหารและ
เครื่องด่ืมแตกตํางจากงานขายสินค๎าประเภทอื่น เพราะเป็นการขายสินค๎าควบคํูกับการขายความพึงพอใจ ซึ่งผ๎ูท่ี
จะท าหน๎าท่ีในการผลิต หรือสร๎างความพึงพอใจ ก็คือ “พนักงานบริการ” ดังนั้น พนักงานบริการท่ีดีจะต๎องมี
บุคลิกลักษณะ และคุณสมบัติ (ชุดต าราวิชาการด๎านการโรงแรม เลํมที่ 2, งานบริการอาหารและเครื่องด่ืม: หน๎า 9 – 10) 
ดังตํอไปนี้ 
 5.1 สุขอนามัยส่วนบุคคล (Personal Hygiene) 
 พนักงานบริการท่ีดี ต๎องดูแลรักษาความสะอาดของรํางกาย ต้ังแตํศีรษะจรดเท๎า เพื่อไมํให๎ลูกค๎าเกิด
ความรังเกียจ หรือมีความรู๎สึกไมํปลอดภัยเมื่อมาใช๎บริการ ดังนั้น พนักงานบริการจะต๎องดูแลสุขอนามัยสํวน
บุคคลดังตํอไปนี้ 
  5.1.1 มือและเล็บ จะต๎องรักษาความสะอาดท้ังมือและเล็บ ด๎วยการตัดเล็บให๎ส้ัน พนักงาน
หญิงไมํควรทาสีเล็บ ไมํล๎วง แคะ แกะ เกา สํวนตํางๆ ของรายกาย ขณะปฏิบัติหน๎าท่ี รวมท้ังล๎างมือให๎สะอาด
ทุกครั้งหลังออกจากห๎องน้ า เมื่อไอ หรือจาม 
  5.1.2 ผม ควรสระทุกวัน จัดแตํงให๎เรียบร๎อย สวยงาม ไมํท าสีผมฉูดฉาด เพราะดูไมํสุภาพ 
พนักงานหญิงจะต๎องรวบ หรือเกล๎าผม เพื่อความสะดวกตํอการปฏิบัติหน๎าท่ี ไมํให๎ผมโดนลูกค๎า และเพื่อป้องกัน
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ไมํให๎เส๎นผมตกลงไปในอาหาร สํวนพนักงานชายควรตัดผมทรงสุภาพ 
  5.1.3 ปากและฟัน ควรรักษาความสะอาดด๎วยการแปรงฟันทุกครั้งหลังจากการรับประทาน
อาหารเสร็จ เนื่องจากพนักงานจะต๎องใกล๎ชิดกับลูกค๎าขณะสนทนา 
  5.1.4 เท๎า ควรรักษาความสะอาดของเท๎าด๎วยการล๎าง ฟอกสบูํ และเช็ดเท๎าให๎แห๎งท้ังเช๎าและ
เย็น ควรตัดเล็บให๎ส้ัน เลือกรองเท๎าท่ีไมํหลวม หรือคับจนเกินไป พนักงานหญิงไมํควรใช๎รองเท๎าส๎นสูงเกิน 1 นิ้ว 
เพราะจะต๎องเดิน และยืนท้ังวันท าให๎เกิดความเมื่อยล๎า อาจสํงผลตํอสุขภาพในระยะยาวได๎ สํวนพนักงานชายไมํ
ควรใช๎ถุงเท๎าซ้ า เพราะจะท าให๎เกิดกล่ินเหม็น ควรดูแลรักษารองเท๎าไมํให๎อับช้ืน และขัดให๎เงางามอยูํเสมอ 
  5.1.5 เครื่องแตํงกาย ควรรักษาความสะอาด ความเรียบร๎อยของเส้ือผ๎า ไมํวําจะเป็น
เครื่องแบบท่ีห๎องอาหารจัดให๎ หรือเส้ือผ๎าสํวนตัวก็ตาม เส้ือผ๎าควรมีขนาดท่ีเหมาะสม ไมํคับหรือหลวมจนเกิน 
ไป และไมํควรใช๎เส้ือผ๎าซ้ า เครื่องแตํงกายท่ีเป็นโลหะ เชํน ป้ายช่ือ จะต๎องขัดให๎เงาอยูํเสมอ 
  5.1.6 ความสะอาดของรํางกาย ควรอาบน้ าอยํางน๎อย วันละ 2 ครั้ง และหลีกเล่ียงการใช๎
น้ าหอมท่ีมีกล่ินรุนแรง รักษาความสะอาดใบหน๎าไมํให๎มีความมัน พนักงานหญิงควรแตํงหน๎าอํอนพอดี พนักงาน
ชายควรรักษาความสะอาดของใบหน๎าไมํให๎มีความมัน เพราะจะเป็นสาเหตุของการเกิดสิว 
  5.1.7 สุขภาพ พนักงานบริการจะต๎องดูแลรักษาสุขภาพให๎แข็งแรง ไมํให๎เจ็บป่วย ไมํเป็น
โรคติดตํอ หรือไมํเป็นพาหะน าโรค ควรพักผํอนให๎เพียงพอ เมื่อมีอาการเจ็บป่วยจะต๎องรีบไปพบแพทย๑ เพื่อท า
การรักษา และต๎องพักงานจนกวําจะหายเป็นปกติ 
 5.2 คุณสมบัติที่จ าเป็นของพนักงานบริการ 
 งานบริการเป็นงานจะต๎องขายความพึงพอใจกับผ๎ูมาใช๎บริการ ดังนั้น พนักงานบริการท่ีจะปฏิบัติหน๎าท่ี
ได๎ดี จนท าให๎ลูกค๎าเกิดความพึงพอใจนั้น จะต๎องเป็นผ๎ูมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  5.2.1 มีทัศนคติท่ีดี (Attitude) พนักงานบริการจะต๎องมีทัศนคติท่ีดี ท้ังตํออาชีพท่ีท า รวมท้ัง
ตํอลูกค๎า หมายถึง ต๎องมีความรัก มีความภูมิใจในงานท่ีท า เต็มใจในการให๎บริการ ต๎องระลึกเสมอวํา อาชีพ
พนักงานบริการ คือ การท าให๎ลูกค๎าได๎รับความสะดวกสบาย และเกิดความพึงพอใจสูงสุด ระหวํางการท างาน
ด๎วยใจกับการท างานตามหน๎าท่ี ลูกค๎าจะสัมผัสได๎จากปฏิกิริยา และการแสดงออกในขณะให๎บริการ ดังนั้น 
พนักงานบริการจะต๎องท าความเข๎าใจในบทบาท หน๎าท่ี และอาชีพของตนเองอยํางถํองแท๎ จึงท าให๎มี
ความก๎าวหน๎าในอาชีพที่ท า 
  5.2.2 มีความซื่อสัตย๑ (Honesty) งานบริการทุกชนิดเป็นงานท่ีต๎องอาศัยพนักงานบริการเป็น
ตัวกลางในการน าเสนอสินค๎าและบริการ ดังนั้น พนักงานจะต๎องเป็นผ๎ูท่ีมีความซื่อสัตย๑ ไมํทุจริตตํอหน๎าท่ี และ
ตํอลูกค๎า เชํน ไมํยักยอกทรัพย๑สินของลูกค๎า และของหนํวยงาน เป็นต๎น บริการด๎วยความยิ้มแย๎มแจํมใส (Smile 
and service Mind) อารมณ๑ดี ไมํหงุดหงิด หรือโกรธงําย เก็บความรู๎สึกได๎ดี พูดจาสุภาพ น้ าเสียง การกระท า 
และทําทางแสดงออกนุํมนวล รวมท้ังมีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี 
  5.2.3 มีบุคลิกภาพท่ีดี (Appearance) บุคลิกภาพเป็นส่ิงท่ีสามารถปรับปรุงได๎ พนักงาน
บริการจะต๎องปรับปรุง และพัฒนาตนเอง ให๎มีการปรากฏกายท่ีดี ท้ังทางด๎านการแตํงกาย การแสดงออก การ
พูด รวมท้ังการวางตัวที่เหมาะสมกับบทบาท และหน๎าท่ี 
  5.2.4 มีความอดทน (Patience) พนักงานบริการอาหารและเครื่องด่ืมจะต๎องพบปะกับสภาพ
ความกดดันจากลูกค๎าท่ีมาใช๎บริการ จากผ๎ูบังคับบัญชา จากเพื่อนรํวมงาน และความเหนื่อยล๎าจากงานท่ีท า 
รวมท้ังต๎องเอาใจใสํลูกค๎า ต๎องยืน และต๎องเดินตลอดระยะเวลาของการท างาน ดังนั้น ความอดทน อดกล้ัน เก็บ
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ความรู๎สึก จึงเป็นคุณสมบัติท่ีพนักงานบริการทุกคนพึงมี 
  5.2.5 มีความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence) งานบริการเป็นงานท่ีต๎องอาศัยความมั่นใจ
ของพนักงาน เพราะเป็นงานท่ีไมํสามารถคาดเดาได๎วํา จะพบกับสถานการณ๑อยําง ไร ดังนั้น พนักงานบริการ
จะต๎องกล๎าตัดสินใจ ไมํข้ีอาย กล๎าแสดงออกอยํางถูกกาลเทศะ สามารถแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎าได๎ด๎วยตนเอง 
  5.2.6 มีความยิ้มแย๎มแจํมใส (Smile and Service Mind) พนักงานบริการจะต๎องให๎บริการ
ด๎วยความยิ้มแย๎มแจํมใส อารมณ๑ดี ไมํหงุดหงิด หรือโกรธงํายเก็บความรู๎สึกได๎ดี พูดจาสุภาพ น้ าเสียง การ
กระท า และทําทางแสดงออกนุํมนวล รวมท้ังมีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี 
  5.2.7 มีความรู๎ดี (Knowledge) พนักงานบริการอาหารและเครื่องด่ืม อุปกรณ๑เครื่องมือ
เครื่องใช๎ในการบริการ วิธีการให๎บริการ ศิลปะการให๎บริการ รวมท้ังต๎องมีความสามารถทางด๎านภาษา และการ
ส่ือสารด๎วย 
  5.2.8 มีความรับผิดชอบ (Responsibility) พนักงานบริการท่ีดีจะต๎องมีความรับผิดชอบตํอ
หน๎าท่ี และงานท่ีได๎รับมอบหมาย ต๎องท างานด๎วยความละเอียด รอบคอบ เพราะการให๎บริการเป็นส่ิงท่ีไมํ
สามารถตรวจสอบได๎ลํวงหน๎า แตํสามารถตรวจเช็คความพร๎อมของส่ิงตํางๆ ท่ีจะให๎บริการกับลูกค๎าได๎ นอก 
จากนี้พนักงานบริการจะต๎องตรงตํอเวลา เพราะการตรงตํอเวลา จะท าให๎มีเวลาในการตรวจเช็คความเรียบร๎อย
ของงานกํอนเปิดให๎บริการ 

 

6. กฎ ระเบียบ จรรณยาบรรณมารยาทของพนักงานบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
    (ชุดต าราวิชาการด๎านการโรงแรม เลํมที่ 2, งานบริการอาหารและเครื่องด่ืม: หน๎า 10 - 12) 

 6.1 ข้อควรปฏิบัติส าหรับพนักงานแผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม พึงปฏิบัติงานด๎วยแนวทางดัง 
ตํอไปนี้คือ 
  6.1.1   สุภาพอํอนน๎อม 
  6.1.2   ส ารวม ไมํตกใจงําย สงบเสงี่ยม 
  6.1.3   สีหน๎ายิ้มแย๎มแจํมใส กระตือรือร๎น 
  6.1.4   สุขภาพดีท้ังรํางกาย และจิตใจ ไมํมีโรคประจ าตัว และโรคติดตํอ 
  6.1.5   โสตสัมผัสดี และกายสัมผัสท่ีดี สามารถรับรู๎ความเป็นไปตํางๆ ได๎รวดเร็ว 
  6.1.6   น้ าเสียงพูดชัดเจน นุํมนวล ไมํกระโชกโฮกฮาก และมีระดับเสียงเหมาะสม 
  6.1.7   รักษาความสะอาดของรํางกาย เส้ือผ๎า และการแตํงกายของตนเองตลอดเวลา 
  6.1.8   รับผิดชอบในงานท่ีได๎รับมอบหมาย และสนุกกับการท างาน 
  6.1.9   มีใจรักในการให๎บริการ 
  6.1.10 พัฒนางาน และการปฏิบัติงานของตนให๎ดีขึ้นตลอดเวลา 
  6.1.11 สามารถจดจ าส่ิงตํางๆ ได๎ดี 
  6.1.12 สุขุมรอบคอบในการท างาน ให๎บริการและตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าอยําง      
                            ต้ังใจ 
  6.1.13 สวัสดี ทักทายด๎วยความกระตือรือร๎น และจริงใจ 
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  6.1.14 เสิร๑ฟอาหารและเครื่องด่ืมให๎กับลูกค๎าอยํางถูกวิธี 
  6.1.15 ส่ือสารกับผ๎ูรํวมงานอยํางถูกต๎อง และกระชับ 
  6.1.16 ซื่อสัตย๑ ท้ังตํอองค๑กร เพื่อนรํวมงาน และลูกค๎า 
  6.1.17 รู๎จักกาลเทศะ 
  6.1.18 ระมัดระวังในการท างาน 
  6.1.19 บริการลูกค๎าทุกคนด๎วยความรวดเร็ว ไมํท าให๎ลูกค๎ารอนาน 
  6.1.20 อดทน อดกล้ันในการให๎บริการและต๎องรองรับอารมณ๑ของลูกค๎าด๎วยความสงบเสงี่ยม 
 6.2 ข้อควรปฏิบัติของพนักงานต่อสถานประกอบการ 
 กฎ และระเบียบ ถูกก าหนดโดยผ๎ูบริหาร และผ๎ูบังคับบัญชาของหนํวยงานนั้นๆ เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อย สามารถควบคุมดูแลให๎การด าเนินงานในฝ่ายบิการอาหารและเครื่องด่ืม บ รรลุวัตถุประสงค๑ตาม
เป้าหมาย ลูกค๎าเกิดความพึงพอใจ และและทับใจ แตํอาจแตกตํางตามบริบทของขนาด ประเภท และนโยบาย
ของแตํละโรงแรม พอจะกลําวได๎ดังนี้ 
  6.2.1   เข๎าท่ีท างานกํอนเวลาเข๎างานอยํางน๎อย 10 – 20 นาที เพื่อเปล่ียนเครื่องแตํงกาย 
  6.2.2   สวมใสํเครื่องแบบของโรงแรม หรือห๎องอาหารเมื่อปฏิบัติงาน 
  6.2.3   ห๎ามพนักงานนัดเพื่อนมาคอยพบท่ีโรงแรมในขณะปฏิบัติงาน 
  6.2.4   ห๎ามรับประทานอาหาร หรือเครื่องด่ืมท่ีจัดไว๎ส าหรับลูกค๎า 
  6.2.5   ห๎ามรับประทานอาหาร ของคบเค้ียว หรือหมากฝรั่งในขณะปฏิบัติงาน 
  6.2.6   ห๎ามสวมเครื่องประดับหรูหรา ยกเว๎น แหวนแตํงงาน และนาฬิกา 
  6.2.7   ห๎ามพนักงานนั่งในภัตตาคาร หรือห๎องอาหารในขณะปฏิบัติงาน 
  6.2.8   ห๎ามพนักงานใช๎ห๎องน้ าลูกค๎า 
  6.2.9   ห๎ามสํงเสียงดัง หรือตะโกนส่ังงาน 
  6.2.10 ห๎ามร๎องเพลง ฮัมเพลง หรือผิวปากในขณะปฏิบัติงาน 
  6.2.11 ห๎ามพนักงานชายไว๎หนวดเครา พนักงานหญิงห๎ามปลํอยผม 
  6.2.12 ห๎ามสูบบุหรี่ และห๎ามด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล๑ ในขณะปฏิบัติงาน 
  6.2.13 ห๎ามพนักงานพูดจาไมํสุภาพกับลูกค๎า หรือเถียงลูกค๎าโดยเด็ดขาด 
  6.2.14 ห๎ามวิจารณ๑ลูกค๎า ไมํวําจะเป็นกรณีใดๆ ท้ังส้ิน และห๎ามช้ีมือไปท่ีลูกค๎า 
  6.2.15 พนักงานต๎องไมํเรํง หรือไลํให๎ลูกค๎าลุกออกจากโต๏ะ 
  6.2.16 หากลูกค๎าวางทิปไว๎บนโต๏ะ หรือในแฟ้ม พนักงานควรรอให๎ลูกค๎าลุกออกจากโต๏ะไป 
                            กํอนแล๎วคํอยไปเก็บ 
  6.2.17 ห๎ามพนักงานเก็บของท่ีลูกค๎าลืมไว๎เป็นของตนเองโดยเด็ดขาด 
  6.2.18 ห๎ามพนักงานโต๎เถียงกันในขณะท่ีมีลูกค๎ามาใช๎บริการ 
  6.2.19 ห๎ามแสดงกิริยามาสุภาพตํอลูกค๎าในระหวํางปฏิบัติงาน 
  6.2.20 ยืนด๎วยทําทางส ารวม ไมํล๎วงกระเป๋า หรือเอามือไขว๎หลังในขณะปฏิบัติงาน 
  6.2.21 ห๎ามพนักงานยืนจับกลํุมหลายๆ คน ต๎องยืนตามจุดท่ีตนรับผิดชอบ 
  6.2.22 ห๎ามพนักงานออกไปท าธุระข๎างนอกในเวลางาน 
  6.2.23 ห๎ามพนักงานสวมเครื่องแบบออกนอกโรงแรม ยกเว๎นพนักงานท่ีไปปฏิบัติหน๎าท่ีเทํานั้น 
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  6.2.24 ห๎ามพนักงานใช๎โทรศัพท๑ภายในติดตํอธุระสํวนตัวในเวลางาน 
  6.2.25 การลาต๎องยื่นใบลาลํวงหน๎า และรอจนกวําจะได๎รับอนุญาตจึงจะหยุดได๎ 
  6.2.26 ไมํลุกล้ีลุกลน หรือเฉยชาตํอการบริการ 

 6.3 มารยาทของพนักงานบริการในภัตตาคาร หรือห้องอาหาร 
  6.3.1   ไมํใช๎น้ าหอมกล่ินแรง หรือฉุนจัด 
  6.3.2   รักษาความสะอาดของปาดและฟัน 
  6.3.3   รองเท๎าหนังต๎องขัดให๎มัน รองเท๎าผ๎าใบต๎องสะอาด สีโทนเดียว 
  6.3.4   กลัดกระดุมทุกเม็ดให๎เรียบร๎อย 
  6.3.5   ห๎ามรับประทานอาหาร ของคบเค้ียว หรือหมากฝรั่งในขณะปฏิบัติงาน 
  6.3.6   ไมํควรเอามือล๎วงกระเป๋ากางเกง 
  6.3.7   เวลาไอ หรือจาม ให๎หันไปทางอื่นแล๎วใช๎ผ๎าเช็ดหน๎าปิดปาก และจมูก 
  6.3.8   ไมํอํานหนังสือพิมพ๑ วารสาร นิตยสารในขณะปฏิบัติงาน 
  6.3.9   ห๎ามกัดเล็บ หักนิ้วมือให๎เกิดเสียงดังในขณะปฏิบัติงาน 
  6.3.10 ในขณะปฏิบัติงาน ห๎ามล๎วง แคะ แกะ เกา หรือเสยผม 
  6.3.11 ไมํผิวปาก ร๎องเพลง ขณะปฏิบัติงาน 
  6.3.12 ห๎ามหัวเราะเสียงดังในขณะปฏิบัติงาน 
  6.3.13 ห๎ามถอนหายใจตํอหน๎าลูกค๎า 
  6.3.14 ไมํแสดงทําอิดโรยเหนื่อยอํอน เบ่ือหนําย หรือไมํพอใจตํอหน๎าลูกค๎า 
  6.3.15 ไมํนั่งพูดกับลูกค๎า ควรยืนอยํางส ารวม 
  6.3.16 หลีกเล่ียงการโต๎แย๎งใดๆ ท่ีจะเกิดขึ้นกับลูกค๎า 
  6.3.17 ห๎ามพูดติเตียน คํอนแคะลูกค๎า ไมํวําจะเป็นเรื่องใดๆ 
  6.3.18 ไมํแสดงกิริยาไมํดีตํอหน๎าลูกค๎า 
  6.3.19 ไมํลุกล้ีลุกลน หรือเฉยชาตํอการบริการลูกค๎า 
  6.3.20 ไมํยืนพิงโต๏ะ เก๎าอี้ ผนัง ขณะปฏิบัติงาน 
  6.3.21 ไมํแสดงกิริยาดีใจ เสียใจ เมื่อได๎ทิป หรือไมํได๎ทิป และไมํพูดเรื่องทิปให๎ลูกค๎าได๎ยิน 
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แบบฝึกหัดประจ าหน่วยที่ 1 
 
ตอนที่ 1 
ค าสั่ง: จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ได้ใจความสมบูรณ์ 

1. พนักงานบริการอาหารและเครื่องด่ืม มีความส าคัญตํอธุรกิจโรงแรมอยํางไร 
2. พนักงานต๎อนรับ (Hostess) หัวหน๎าพนักงานบริการ (Captain) และพนักงานเก็บเงินในห๎องอาหาร 

(Cashier) มีการท าหน๎าท่ีประสานงานกันอยํางไร 
3. จงอธิบายถึงความแตกตํางระหวํางการจัดโครงสร๎างการบังคับบัญชาของห๎องอาหารขนาดเล็กและการ

จัดโครงสร๎างการบังคับบัญชาของห๎องอาหารขนาดกลาง – ใหญํ มาพอเข๎าใจ 
4. จงอธิบายถึงความสัมพันธ๑ในการท างานของพนักงานบริการอาหารและเครื่องด่ืม (Waiter) พนักงาน

ผสมเครื่องด่ืม (Bartender) และพนักงานประกอบอาหาร (Cook) 
5. จงอธิบายถึงคุณสมบัติตํอไปนี้ วํามีความส าคัญตํองานบริการอาหารและเครื่องด่ืมอยํางไร 

5.1 ความอดทน (Patience) 
5.2 ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
5.3 ความซื่อสัตย๑ (Honesty) 
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ตอนที่ 2 
ค าสั่ง: ให้จับคู่ข้อความที่มีความสัมพันธ์กัน โดยน าอักษรทางด้านขวามือมาเติมในช่องว่างทางด้ายซ้ายมือ 

       1. Food and Beverage Manager  A. เป็นผ๎ูบริการเครื่องด่ืม และผสมเครื่องด่ืมผสมให๎แกํ 
       2. Restaurant Manager       ลูกค๎า 
       3. Captain    B. รับผิดชอบดูแลการบริการเครื่องด่ืมในห๎องอาหาร 
       4. Executive Chef    C. รับผิดชอบดูแลการบริการในห๎องอาหารที่แบํงออก 
       5. Busboy         เป็นสํวน เรียกวํา Station 
       6. Banquet Manager   D. ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการให๎บริการอาหารและ 
       7. Steward        เครื่องด่ืมในโรงแรม 
       8. Room Service order Taker  E. จัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ๑ท่ีใช๎ในการบริการ 
       9. Bar Captain        อาหารและเครื่องด่ืมให๎เพียงพอ 
      10. Bartender    F. ควบคุมดูแลการท างานท้ังหมดของพนักงานในห๎อง 
      11. Bar Boy        อาหาร 
      12. Hostess    G. มีหน๎าท่ีต๎อนรับ และทักทายลูกค๎าท่ีมาใช๎บริการใน 
      13. Waiter         ห๎องอาหาร 
      14. Sommelier    H. รับค าส่ังอาหารในห๎องพักจากลูกค๎า เพื่อสํงให๎พนัก 
      15. Food and Beverage Division      งานบริการน าอาหารไปสํงให๎ลูกค๎ายังห๎องพัก 
       I. คอยจัดเตรียมอุปกรณ๑ และสํวนผสมตํางๆ เพื่อให๎ 
          บริการเครื่องด่ืมแกํลูกค๎า 
       J. มีหน๎าท่ีท าความสะอาดอุปกรณ๑ เครื่องมือเครื่องใช๎ 
          ท่ีใช๎แล๎ว 
      K. ฝ่ายบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
      L. ก าหนดรายการอาหาร และควบคุมการปฏิบัติงาน 
          ของพนักงานในครัวตํางๆ 
      M. ประสานงานกับเจ๎าภาพเพื่อก าหนดรูปแบบของการ 
          จัดเล้ียง 
      N. เป็นผ๎ูให๎บริการเกี่ยวกับไวน๑ท้ังหมดในห๎องอาหาร 
      O. ให๎บริการด๎านอาหารและเครื่องด่ืมในห๎องอาหารให๎แกํ 
          ลูกค๎า ภายใน station ท่ีตนเองประจ าอยูํ 
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ตอนที่ 3 
ค าสั่ง: จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุด โดยท าเคร่ืองหมายกากบาท (X) ในกระดาษค าตอบที่แจกให้ 

1. ข๎อใดคือความหมายของ Food and Beverage Division ได๎ถูกต๎องท่ีสุด 
ก. ฝ่ายอาหารและเครื่องด่ืม 
ข. แผนกอาหารและเครื่องด่ืม 
ค. งานบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
ง. ถูกทุกข๎อ 

2. ผ๎ูมีอ านาจสูงสุดในการควบคุมการปฏิบัติงานในฝ่ายอาหารและเครื่องด่ืม คือใคร 
ก. General Manager 
ข. Food and Beverage Manager 
ค. Restaurant Manager 
ง. Executive Chef 

3. พนักงานในข๎อใดท่ีท าหน๎าท่ีในการผลิตสินค๎าเพื่อให๎บริการในห๎องอาหาร 
ก. Captain/ Chef 
ข. Waiter/ Bartender 
ค. Cook/ Bartender 
ง. Cook/ Chief Steward 

4. พนักงานในข๎อใดท่ีท าหน๎าท่ีบริการเกี่ยวกับไวน๑ท้ังหมดในห๎องอาหาร 
ก. Wine Steward 
ข. Wine Butler 
ค. Sommelier 
ง. ถูกทุกข๎อ 

5. ข๎อใดเป็นการตรวจสอบ และปรับปรุงคุณภาพการให๎บริการอาหารและเครื่องด่ืม 
ก. พนักงานบริการเข๎ารับการอบรมภาษาอังกฤษทุกวันศุกร๑ 
ข. Captain ตํอวําพนักงานบริการท่ีปฏิบัติงานช๎า ท าให๎ลูกค๎าต าหนิ 
ค. Restaurant Manager ท าใบเตือนพนักงานบริการ ท่ีไมํต้ังใจปฏิบัติหน๎าท่ี 
ง. Restaurant Manager เรียกประชุมพนักงาน เพื่อสอบถามถึงปัญหา และช้ีแนะแนวทางแก๎ไข 

6. พนักงานกลํุมใดท่ีมีความส าคัญตํอการสร๎างความประทับใจให๎ลูกค๎ามากท่ีสุด 
ก. Food and Beverage Manager/ Restaurant Manager 
ข. Executive Chef/ Restaurant Manager 
ค. Bartender/ Cook 
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ง. Captain/ Waiter 

7. คุณสมบัติของพนักงานบริการในข๎อใดท่ีมีผลตํอคุณภาพของการบริการ 
ก. ความรับผิดชอบ 
ข. มีบุคลิกภาพท่ีดี 
ค. มีความมั่นใจในตนเอง 
ง. มีความรู๎เกี่ยวกับรายละเอียดของงานท่ีท า 

8. ข๎อใดคือความหมายของค าวํา Smile and Service Mind ได๎ถูกต๎อง 
ก. เทพพรได๎บริการลูกค๎าด๎วยความน๎อมน๎อม อํอนโยน 
ข. พิสิทฐคอยชํวยเหลือลูกค๎าท่ีมีอายุมากๆ 
ค. เทียนชัยได๎บริการลูกค๎าด๎วยความรวดเร็ว กระฉับกระเฉง 
ง. วิรัญชนาได๎บริการลูกค๎าทุกคนด๎วยความยิ้มแย๎มแจํมใส อารมณ๑ดี 

9. คุณสมบัติในด๎านใดของพนักงานบริการท่ีเปล่ียนแปลงได๎ยากท่ีสุด 
ก. ความรู๎ (Knowledge) 
ข. ทัศนคติ (Attitude) 
ค. บุคลิกภาพ (Appearance) 
ง. ความอดทน (Patience) 

10. ข๎อใดตํอไปนี้ถือเป็นความผิดร๎ายแรงท่ีสุดของพนักงานบริการ 
ก. แอบรับประทานอาหารที่จัดไว๎ให๎ลูกค๎า 
ข. เค้ียวหมากฝรั่งในขณะปฏิบัติงาน 
ค. วิจารณ๑ฝ่ายบริหาร 
ง. โต๎เถียงลูกค๎า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


