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บทที่ 1 บทน ำ 
 ที่มาและความส าคัญ 

 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เป็นการที่ให้นักศึกษาน าความรู้ความสามารถที่เรียนมา 
เข่น วิชาหลักการประกอบอาหาร วิชาการปฏิบัติการห้องอาหาร วิชาอาหารนานาบขาติ วิชา
อาหารภัตตาคาร วิชาเบเกอร่ี ได้น ามาประยุกต์ใช้ในการฝึกงานและได้ฝึกปฏิบัติจริงในสถาน
ประกอบการ ท าให้นักศึกษาเรียนรู้การท างานจริงที่เป็นมาตรฐานถูกต้องตามหลักปฏิบัติ การ
ใช้อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่าง ๆ และฝึกระเบียบ วินัย ความรับผิดชอบ ต่องานในหน้าที่ และ
สามารถปฏบิตังิานตามที่ได้รับมอบหมายยังเป็นการฝึกการเข้าสังคมการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 มิสเตอร์โดนัท  เป็นสถานประกอบการที่มีการแบ่งแยกสายงานการผลิต ตกแต่ง 
แผนกบริการ เคร่ืองดื่ม และการขายหน้าเคาน์เตอร์ มีระบบการท างานในลักษณะของ
ร้านอาหารทั่วไป ตังนัน้นักศึกษามีความใจที่ได้มาปฏบิตังิานสหกจิศึกษา ณ สถานประกอบการ
ได้รับความรู้และประสงการณ์ต่าง นอกเหนือจากการเรียนรู้จากต าราในห้องเรียน ได้ลงมือ
ปฏบิตัจิริงในการท าอาหารที่มีปริมาณมากและการท าอาหารตามรายการที่ลูกค้าส่ังท าให้ได้รับ
ประโยชน์ส าหรับการน ามาประยุกต์ต่อการศึกษาและการปรกอบอาชีพในอนาคตได้ 

 



วัตถุประสงค์ 

 1.1.1 เพื่อได้ฝึกงานในสถานที่ปฏบิตัจิริงในต้านการประกอบอาหาร 

 1.1.2 เพื่อเรียนรู้และน าทกัษะที่ได้จากมหาวทิยาลัยมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏบิัตงิาน 

 1.1.3 เพื่อศกึษากระบวนการท างานของครัวในร้านอาหาร 

 1.1.4เพื่อให้นักศกึษามีความรับผดิชอบ มีระเบียบวินัย การท างานร่วมกับผู้อื่น 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท 
 1.2.1 สถานที่ตัง้ของสถานประกอบการ 

         มิสเตอร์โดนัทสาขาในเครือเซน็ทรัล  กรุ๊ปสาขา ห้างบิก๊ซี ราษฎร์บรูณะ  

                      ชัน้ 1 ถนนราษฎร์บรูณะ แขวงบางปะกอก กรุงเทพฯ 10140 

 1.2.2 ประวัตคิวามเป็นมาของบริษัท 

 



ข้อมูลเบือ้งต้นขององค์กร 
 มิสเตอร์ โดนัท เป็นผลผลิตที่ตกผลึกของ มิสเตอร์ แฮร่ี วินเนอร์ เคอร์ (Harry 
Winouker)ก าเนิดขึน้ครัง้แรกที่เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซท ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 
พ.ศ. 2498 จากกิจการเล็กๆระดับท้องถิ่น ก็เร่ิมเติบโตสู่ระดับประเทศ ในระยะเวลาต่อมา 
มิสเตอร์ เซย์จิ ซูซูกิ ได้น า มิสเตอร์ โดนัท เข้ามาในประเทศญ่ีปุ่ น ภายใต้ช่ือ บริษัท ดัสกิน้ 
จ ากัด (Duskin Co., Ltd.) เม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2514 ที่มิโน, โอซาก้า นับแต่นัน้มา ร้าน
มิสเตอร์ โดนัท ได้ขยายสาขาทั่ วประเทศญ่ีปุ่ น จาก ฮอกไกโด ถึง โอกินาวา จนเป็นที่
แพร่หลายได้ในระยะเวลาไม่นาน ท าให้ทุกคนต่างรู้จักช่ือของมิสเตอร์ โดนัทเป็นอย่างดีใน
ปัจจุบนั 

 



จุดเร่ิมต้นของ มสิเตอร์ โดนัท ในประเทศไทย 

     มิสเตอร์ โดนัท เร่ิมเข้ามาในประเทศไทยเมื่อพ.ศ. 2521 โดยคุณสุทธิชัยจิราธิวัฒน์ และ
คุณสุทธิเกียรติ จริาธิวัฒน์ ในนามของบริษัท ไทยแฟรนไชซิ่ง จ ากัด สองพี่น้องผู้บุกเบกิตลาด
โดนัทเป็นเจ้าแรกในประเทศไทย โดยน าเข้ามาจากประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งได้เร่ิมก่อตัง้สาขาแรก
ที่ สยามสแควร์ พร้อมกับมีการบริการกาแฟท าให้คนไทยหันมานิยมรับประทานโดนัทกันมาก
ขึน้ โดยในภายหลัง มิสเตอร์ โดนัท อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัท เซ็นทรัล เรสตอร
องส์ กรุ๊ปจ ากัด หรือ CRG 

 



          กลุ่มเซ็นทรัลเป็นผู้บุกเบิกริเร่ิมการท าธุรกิจด้านอาหารประเภท Quick 
Service Restaurant เป็นรายแรกของประเทศไทย โดยในปี2521 ได้จดทะเบียน
จัดตัง้ บริษัท ไทยแฟรนไชซิ่ง จ ากัดท าสัญญารับลิขสิทธ์ิการผลิตและจ าหน่ายขนม
โดนัทภายใต้ชื่อ Mister Donut จากเจ้าของลขิสทิธ์ิในประเทศญ่ีปุ่น ต่อมาได้ขยาย
ธุรกจิด้านอาหารออกไปอย่างกว้างขวาง โดยจัดตัง้บริษัทในเครือเพิ่มเตมิเพื่อท าสัญญา
รับลขิสทิธ์ิการขายอาหารหลายประเภท คือ 

 ปี 2527 ท าสัญญารับลขิสทิธ์ิการขายไก่ทอด ่่ KFC  

 ปี 2534 ท าสัญญารับลขิสทิธ์ิการขายไอศรีมBaskin-Robbins 

 ปี 2541 ท าสัญญารับลขิสทิธ์ิการขายขนมเพรทเซล Auntie Anne’s  

 ปี 2544 ท าสัญญารับลขิสทิธ์ิการขายPizza Hut ในปี  
 ปี 2546 กลุ่มบริษัทเซ็นเทรัลกลุ๊ปได้รวมบริษัทอาหารย่อยเข้าเป็นบริษัท
เดยีว อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัท เซน็ทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ปจ ากัด หรือ CRG 

 1.2.3 เป้าหมายของบริษัทคือ สร้างให้ผู้บริโภคผูกพนักับแบรนด์ 
 



นโยบายของบริษัท 

     2.1 ระบบการบริหาร 

 โครงสร้างต าแหน่งงาน 

      ระดับ 9 ผู้จัดการทั่วไป ผู้อ านวยการฝ่าย หรือเทยีบเท่า 

      ระดับ 8 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ผู้ช่วยอ านวยการฝ่าย หรือเทยีบเท่า 

      ระดับ 7 ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนกอาวุโส หรือเทยีบเท่า 

        ระดับ 6 ผู้จัดการแผนก ช่วยผู้จัดการแผนก ผู้จัดการเขต หรือเทยีบเท่า 

      ระดับ 5 เลขานุการบริหาร หวัหน้าแผนกส านักงาน ผู้จัดการร้าน หรือเทยีบเท่า 

      ระดับ 4 พนักงานอาวุโส ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน หรือเทยีบเท่า 

      ระดับ 3 พนักงานส านักงาน 3 เลานุการ Supervisor ร้าน 

      ระดับ 2 พนักงานส านักงาน 2 พนักงานประจ าร้านที่มีความช านาญงาน 

      ระดับ 1 พนักงานส านักงาน 1 พนักงานประจ าร้านระดับต้น 

 



วสัิยทัศน์และพันธกจิ 

 CRG จะเป็นผู้น าในเครือข่ายธุรกิจร้านอาหารทุกประเภทในภูมิภาคอาเซียน และ
น าเสนอคุณภาพสินค้าและบริการสูงสุด ให้เกนิกว่าความคาดหมายของลูกค้า ด้วยการเติบโตที่
ยั่งยืน และน าความพงึพอใจมาสู่ ผู้เก่ียวข้องทางธุรกจิทุกคน 

             CENTRAL Core Value คือ ค่านิยมและความเช่ือที่อยู่ เบือ้งหลังการท างานทุก 
ๆ กจิกรรมการบริษัทเปรียบเสมือนพันธ์สัญญาที่พนักงาน CRG ทุกคน ยึดเป็นแนวปฏิบัติต่อ
การท างานและต่อลูกค้าตลอดเวลา 

 

 



ประโยชน์ 

 เซ็นทรัล เรสตอรองส์กรุ๊ป จ ากัด ประกอบด้วยแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง
กันทัง้ในด้านของผลิตภัณฑ์และวิธีการด าเนินงาน ความมุ่งมั่นในการท างาน การร่วมแรงร่วม
ใจ และการเอือ้เฟ้ือเผ่ือแพร่ช่วยเหลือกันของพนักงานระหว่างแบรนด์ คือ สิ่งส าคัญที่ผลักดัน
ให้ CRG เข้มแข็ง เจริญเติบโตรุดหน้า สู่วิสัยทัศน์ในการเป็นผู้น าในธุรกิจ Quick Service 
Restaurant ในประเทศไทย ความส าเร็จในการท างานของพนักงานจะเกิดขึน้ เมื่อท่านเหน็
คุณค่าและความส าคัญของงานของท่าน ที่มีต่อระบบงานของบริษัทฯ ทังระบบการบรรลุ
เป้าหมายของหนาที่ที่รับผิดชอบของท่าน คือ องค์ประกอบส าคัญสู่ความส าเร็จขององค์กร 

 

 



อุดมการณ์ของบริษัท 

            “การพฒันาอย่างไม่หยุดยัง้” (Innovation): ทัง้ด้านคุณภาพสนิค้า บริการ 
ที่ถอืเป็นปัจจยัหลักของมสิเตอร์ โดนัท ที่ครองใจผู้บริโภค 

 “ความคุ้มค่าของตัวสินค้า” (Value for money): ออกโปรโมชั่นเพื่อ
มอบความคุ้มค่าให้แก่ผู้บริโภค รวมไปถงึการรักษาคุณภาพของสนิค้า 

  “มีการบริการที่ดีเลิศ” (Excellent Service): เช่น Service 

Advance Program 

 มิสเตอร์ โดนัท ในฐานะผู้น าตลาดโดนัทในประเทศไทย และถือเป็นต้นก าเนิด
ของธุรกจิอาหารบริการด่วนในประเทศไทยยังคงมุ่งม่ันสร้างสรรค์โดนัทคุณภาพ ภายใต้
สโลแกน “หลากหลายไอเดียอร่อย ... ที่มิสเตอร์ โดนัท” ด้วยการมอบความอร่อยของ
โดนัทแบบสดใหม่ที่ผลิตจากครัวเปิด  เพื่อให้ลูกค้าได้พบกับผลิตภัณฑ์ ตลอดจน
ประสบการณ์ใหม่ๆ ในการเลือกลิม้ลองความหลากหลาย ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้ด้วย
ตัวเอง ด้วยบริการแบบ Self Selection ในบรรยากาศที่อบอุ่น และเป็นกันเอง 

 

 



แผนการด าเนินงาน 

 ตลอดสามทศวรรษที่ ผ่านมา มิสเตอร์ โดนัท ประเทศไทย ถือเป็นต้นก าเนิดของ
ธุรกิจอาหารบริการด่วน โดยเป็นที่ รู้จักและยอมรับในหมู่ผู้บริโภคชาวไทยอย่างกว้างขวาง จน
ในปัจจุบันได้ขยายสาขามากกว่า 300 สาขาในกว่า 70 จังหวัดทั่ วประเทศไทย โดยตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา มิสเตอร์ โดนัท ได้มีวิวัฒนาการรูปลักษณ์ของร้านให้ทันสมัยอย่างต่อเน่ือง 
อีกทัง้ยังมีการน าเสนอโดนัทและผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการให้กับลูกค้า     

           ปัจจัยส าคัญที่ท าให้มิสเตอร์ โดนัท ประสบความส าเร็จ คือ การสร้างความแตกต่าง 
ด้วยการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ให้มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
อย่างต่อเน่ือง  

 

 



ภาพ Satellite Shop  

 

ภาพ  Kiosk Shop 

  
 

ภาพ มสิเตอร์โดนัท คาเฟ่ 
  

 

ภาพ  Mobile Car  
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           ส่วนใหญ่มิสเตอร์ โดนัท จะเน้นรูปแบบร้านที่เป็น Micro Kitchen (ครัวเปิดขนาด
เล็ก) เพื่อเน้นความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ของมิสเตอร์ โดนัทมุ่งเน้นความส าคัญกับการ
ส่ือสารไปยังลูกค้าถึงโดนัทแบบสดใหม่ที่ผลิตจากครัวเปิดขนาดเล็ก การที่ ลูกค้าได้เห็นถึง
กรรมวิธีและขัน้ตอนในการผลิตโดนัทแต่ละชิน้ ยิ่งท าให้ลูกค้ามีความม่ันใจในผลิตภัณฑ์ของ
มิสเตอร์ โดนัท มากขึน้ พร้อมกับบรรยากาศในร้านที่ มุ่งเน้นสีสันและความสดใสเต็มเป่ียมไป
ด้วยความสนุกสนาน กับสีแดงเหลือง ซึ่งเป็นสีโลโก้ มสิเตอร์ โดนัท 

          เน้นการตกแต่งทัง้ภายใน และภายนอกด้วยโทนสีอบอุ่น หรือ Earth Tone ซึ่ง
ต้นแบบดังกล่าวประเทศญ่ีปุ่ นได้มีการท าวิจัยและ  พบว่าเป็นแบบที่ท าให้ลูกค้ารู้สึกผ่อน
คลาย และสนุกสนาน และเม่ือรับประทานในร้านจะรู้สึกเหมือนอยู่ บ้านกับครอบครัว ลูกค้า
สามารถใช้เวลาสบายๆในร้านได้มากขึน้ เป็นที่ นัดหมาย หรือพบปะพูดคุยได้อีกด้วย นับได้
ว่า มิสเตอร์ โดนัท สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ได้สร้างสรรค์ความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว โดยใช้สาขาแห่งนีเ้พื่อเป็นต้นแบบในอนาคต 
         มิสเตอร์ โดนัท ประสบความส าเร็จเป็นอย่างสูงกับผลิตภัณฑ์ Pon De Ring (พอน 
เดอ ริง) ของแท้ต้องที่มิสเตอร์ โดนัท ซึ่งได้รับความนิยมมาตลอด นับตัง้แต่เร่ิมออกจ าหน่าย
ในประเทศไทยเมื่อปี 2547 ด้วยเอกลักษณ์ในความนุ่มหนึบ ความยืดหยุ่นของเนือ้แป้ง และ
ดีไซน์เป็นปล้องคล้ายดอกไม้ ท าให้มีความแปลกใหม่แตกต่างไปจากโดนัทแบบเดมิ  

 
 



กลุ่มเป้าหมายของทางมสิเตอร์โดนัท 

 กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และวัยท างานตอนต้น อายุ 15-25 ปี มีไลฟ์สไตล์ทันสมัย 
สนุกสนาน ชอบอยู่กับเพื่อน และเปิดรับสิ่งใหม่ๆอีกทัง้ยังมีเป้าหมายวงกว้างเป็นกลุ่มคนทั่วไป
ทุกเพศทุกวัยอีกด้วย 

 มิสเตอร์ โดนัท ปี 59 นี ้ตัง้เป้ายอดขายเติบโตราว 10% เช่ือสภาพเศรษฐกิจไทยมี
ก าลังซือ้ โดยเน้นเลือกซือ้ของมีคุณภาพในราคาที่ คุ้มค่ามากขึน้ ซึ่งมิสเตอร์ โดนัท มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหลากหลายที่มีคุณภาพสูง ในราคาเหมาะสม และบริการระดับมือ
อาชีพ พร้อมกระตุ้นด้วยโปรโมช่ันหลากหลายที่ เข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าหมาย เพราะเรา
มุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดน่ิง พร้อมปรับกลยุทธ์แผนการขาย การตลาด และการส่ือสารแบบ 
360 องศา โดยเน้นช่องทาง Online เพิ่มมากขึน้ เพื่อตอกย า้การเป็นแบรนด์โดนัทเจ้าแรก
ในเมืองไทยที่จะครอบคลุมทั่ วประเทศ เข้าถึงผู้บริโภคทุกคน และเป็นที่หน่ึงในใจผู้บริโภค
ตลอดไป 

 

 



กลยุทธ์ด้านการตลาดตลอดปี 59 

 1.เน้นส่ือในเร่ืองส่ือ Online และ Social Medias เพิ่มมากขึน้ เพื่อสร้างคอน
เทนต์ และกิจกรรมใหม่ๆตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้รวดเร็ว และตรงความ
ต้องการมากกว่าเดมิ 

 2.เน้นการขยายสาขาใหม่ในต่างจังหวัด เพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศมากที่สุด โดย
มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการเปิดสาขา การจัดท าส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ และโปรโมช่ัน
มากมายเพื่อสร้างความสนใจ และได้รับการตอบรับจากลูกค้าในพืน้ที่มากที่สุด 

 3.จัดท ารายการส่งเสริมการขายร่วมกับพารท์เนอร์เจ้าหลักๆ อย่าง AIS, 
Samsung, Big C, และ The One Card อย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆอยู่
เสมอ 

 4.เพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย ตอนนีม้ิสเตอร์ โดนัท มีวางจ าหน่าย ในร้านสะดวก
ซือ้ แฟมิล่ี มาร์ท กว่า 40 สาขา ทั่ วประเทศ และยังมุ่งขยายช่องทางการจ าหน่ายนีต่้อไป 
เพื่อให้เข้าถงึกลุ่มเป้าหมายได้สะดวกมากยิ่งขึน้ 

 

 



         ส าหรับงบประมาณรวมปี 59 มิสเตอร์ โดนัท ทุ่มกว่า 200 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นงบ
การขยายสาขา-การตกแต่งร้าน และงบการตลาด  วางแผนจะขยายสาขาให้ครอบคลุมผู้บริโภค
ทั่วประเทศ เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึน้ ตัง้เป้าปีนีเ้ปิดเพิ่มอีก 26 สาขา คาดภายในสิน้
ปี 59 จะมีสาขารวมทัง้สิน้ราว 340 สาขา ครอบคลุมทั่วทุก 77 จังหวัด (สาขาที่ยังไม่ได้เปิด
ให้บริการเพียง 3 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน, อุทัยธานี และหนองบัวล าภู ซึ่งจะเร่งเปิดภายใน
สิน้ปี) รวมถงึการขยายตลาดสู่ภมูภิาคอาเซียน ด้วยแผนการเปิดสาขาในประเทศเวียดนาม 
      ในส่วนของช่องทางการจัดจ าหน่าย เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทัง้กลุ่มตลาดระดับพรี
เมี่ยม และกลุ่มตลาดที่ตอบสนองลูกค้าทั่ วไป ด้วยรูปแบบร้านหลากสไตล์ ได้แก่ Kitchen 
Shop, Stand Alone & Kiosk Shop, Mobile Car, Delivery, Convenient 
Stores ซึ่งวางจ าหน่ายผ่าน Family Mart และ B2B จ าหน่ายผ่านคู่ค้า ด้วยแคมเปญ
ส่งเสริมการขายร่วมกับพาร์ทเนอร์หลัก อาทเิช่น AIS, Samsung, Big C, และ The 
One Card อย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆ อยู่ เสมอ  พร้อมจัดเต็มสินค้า
หลากหลายรูปแบบ และโปรโมช่ันพเิศษส าหรับกลุ่มเป้าหมาย หวังเตบิโตที่เพิ่มมากขึน้ ด้วยจุด
ขายที่มากสุดในตลาดโดนัทประเทศไทย หวังเป็นผู้น าตลาดในภมูภิาคอาเซียน 

 

  
 
 



       หมัดเด็ดในการสร้างความตื่นตา ตื่นใจให้ผู้บริโภคในปีนี ้ด้วยสินค้า และโปรโมช่ันที่
หลากหลายอย่างต่อเน่ือง นอกเหนือจากการได้รับความไว้วางใจในเร่ืองคุณภาพ รสชาติสินค้า 
และการบริการที่ครองใจผู้บริโภคตลอดระยะเวลากว่า 38 ปีด้วย สินค้าใหม่ล่าสุด ที่มีวาง
จ าหน่ายในเดือนมิถุนายน และกรกฎาคมนี ้กับแคมเปญ  “มิสเตอร์ โดนัท สูตรลับเชฟ
เอียน” ความอร่อยใหม่ สร้างสรรค์โดยเชฟช่ือดังระดับประเทศ โดนัทในสไตล์อิตาเล่ียน ถึง 6 
รสชาต ิ

       -โดนัทคาว 3 รสชาติ ได้แก่ ชิกเก้น ไวท์ซอส, ซอสเซจ คาโบนาร่า และสไปซี่แฮม โบโล
เนส ราคาชิน้ละ 32 บาท 

       -โดนัทหวาน 3 รสชาติ ได้แก่ มิกซ์เบอร์ร่ี, คาราเมล แอปเป้ิล ครัมเบิล้ และแพชช่ันฟรุต 
ไวท์ครีม ราคาชิน้ละ 25 บาท 

 

  

 

 



 

ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้าพเจ้าได้เจ้าฝึกปฏิบัติงานใน ร้านมิสเตอร์โดนัท  ซึ่ งเป็นที่ด าเนินในด้านการ
บริหารอาหารและเคร่ืองดื่มรวมทัง้ยังได้ผลิตอาหาร โดยที่ข้าพเจ้าได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่  ใน
แผนกผลิต ตกแต่ง แผนกเคร่ืองดื่ม แผนกขายหน้าเคาน์เตอร์และ แผนกบริการลูกค้าการ
ท างานจะท ากันเป็นทีม พนักงานทุกคนจะต้องรับผิดชอบงานในแต่ละครัง้ที่ ผู้จัดการร้านเป็นผู้
ก าหนดหมายงานให้แต่ละคนในแผนกซึ่งจะหมุนเวียนเปล่ียนกัน เพื่อป้องกันการเบื่อหน่าย 
และพนักงานทุกคนสามารถท าได้ทุกหน้าที่  เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือการลาของ
พนักงาน เป็นการส่งผลดีต่อพนักงานเองที่จะได้เรียนรู้ในการท างานทุกต าแหน่ง ฝึกให้มีการ
อดทน ไม่เบื่อหน่าย เข้ากับพนักงานทุกคนได้เป็นอย่างดี อีกทัง้ร้านยังด าเนินงานได้เป็นอย่างดี
โดยไม่เหตุขัดข้อง เพราะพนักงานทุกท่านสามารถท าได้ทุกต าแหน่ง 
 

  
 
 

 
 

บทที่ 2 
รำยละเอยีดของงำนที่ปฏิบัต ิ



หน้าที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัตงิาน 

       หน้าที่ที่ทุกคนได้รับจะผลัดเปล่ียนกันไป ท าให้ไม่เกิดความเบื่อในงาน และสนุกสนานใน
การท างาน รู้สึกดีที่ได้ท าในแผนกต่าง ๆ ท าให้เกดิความสามัคคี ในการท างานเป็นทีม และงาน
ที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานในการฝึกสหกจิศึกษาครัง้นี ้มีดังต่อไปนี ้

      1.หน้าที่ได้รับมอบหมายให้ปฏบิตังิานแผนกผลิต 

         เตรียมอุปกรณ์ในการท าโดนัท : อุปกรณ์ในการท าโดนัทถือได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงที่ส าคัญ 
หากเลือกใช้ผิดประเภทอาจเกิดอันตรายต่อตัวผู้ใช้ได้และอาจท าให้อุปกรณ์เสียหายได้ หรือ 
โดนัทที่ท าออกมาอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือตามที่ต้องการได้ 

         เตรียมการเลือกใช้วัตถุดิบในการท าโดนัท : วัตถุดิบในท าโดนัทก็ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงที่
ต้องให้ความส าคัญ จะได้เรียนรู้ถึงหน้าที่ ต่างๆของวัตถุดิบในการท าโดนัทและการแต่งหน้า
ด้วยท๊อปป้ิงหน้าต่าง ๆปฏบิตัิ 

 

  

 

 



เรียนวิธีการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนเร่ิมลงมือปฏิบัต ิดังนี ้

     - การใช้เตาอบ และเคร่ืองท าโดนัท ตรวจเช็คเวลา อุณหภูมิการใช้อบหรือทอด 

     - เตรียมภาชนะและอุปกรณ์ส าหรับใส่วัตถุดบิ เช่น ถาด ชาม หัวบีบ เคร่ืองผสม ช้อนตวง 

  นมเนย ครีมสด ท๊อปป้ิงหน้าต่าง ๆและอ่ืน ๆ 

     - เรียนรู้การแต่งหน้า การประกอบโดนัทให้ได้มาตรฐาน 

     - เรียนวิธีการท าโดนัทแบบต่าง  

2. หน้าที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัตงิานแผนกชงเคร่ืองดื่ม 

      เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าเคร่ืองดื่มประเภทต่าง ๆ : ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ท ามีทัง้เคร่ืองดื่มเย็น
และเคร่ืองดื่มร้อน แยกออกจากกัน 

      เตรียมวัตถุดบิส าหรับการผสมเคร่ืองดื่มร้อนและเย็น 

      เตรียมภาชนะส าหรับเคร่ืองดื่มร้อนและเย็น และแยกภาชนะประเภทของแต่ละเคร่ืองดื่มด้วย 

เช่น แก้วช็อกโกแลตร้อนและกาแฟร้อนใช้ไม่เหมือนกัน ขนาดของแก้วแต่ละชนิด เช่น 10 , 12 , 16 
และ 22 ออนซ์ แบ่งที่ใช้ภายในร้านและน ากลับบ้าน ปฏิบัต ิ

      เรียนรู้การผสมเคร่ืองดื่มให้มีมาตรฐานเดียวกัน จดจ าวิธีการชงเร่ืองดื่มร้อนและชนิดให้
ถูกต้อง 



3.หน้าที่ได้รับมอบหมายให้ปฏบิตังิานแผนกขาย 

    - เรียนรู้วิธีการใช้เคร่ืองคดิเงนิ และอุปกรณ์การท าเคร่ืองดื่ม 

    - จดจ ารายช่ือ ราคา ลักษณะคุณสมบตัขิองขนมและเคร่ืองดื่มแต่ชนิด 

    -เตรียมเคร่ืองมือส าหรับการหยบิขนม ถาด กระดาษไข กล่องส าหรับน ากลับ หรือ ภาชนะที่
ใช้ส าหรับรับประทานที่ร้านปฏบิตัิ 

     - น าเสนอโปรโมช่ันสินค้า แนะน าสินค้าที่มาใหม่ หรือแนะน าสินค้าที่ลูกค้ายังลังเลไม่แน่ใจ 

     - แนะน าเคร่ืองดื่มชนิดต่าง ๆ  

     - การแนะน าการเป็นสมาชิก หรือบริษัทพนัธ์มิตร เช่น AIS  หรือ DTAC เพื่อใช้เป็น
ส่วนลด หรือได้รับสินค้าฟรี  

    - สอบถามความต้องการที่ใช้บริการ เช่น การน ากลับบ้านหรือใช้บริการที่ร้าน 

    - จัดวางสินค้าให้น่าดู จัดสินค้าลงในกล่องให้สวยงาม ย า้ถงึราคา ส่วนลด และสินค้าที่ได้ว่า
ถูกต้องหรือไม่ 

    - กล่าวสวัสดีและขอบคุณผู้มาใช้บริการรวมทัง้ชักชวนให้มาใช้บริการในครัง้ต่อไปทุกครัง้ 



4. หน้าที่ได้รับมอบหมายให้ปฏบิตังิานแผนกบริการปฏบิตัิ 

      - ท าความสะอาดพืน้ โต๊ะ เก้าอี จัดเตรียมเมนูและวารสารที่ทางร้านจัดให้ระหว่างรอ
บริการจากพนักงาน 

      - เตรียมรับรายการสินค้าที่ ลูกค้าส่ัง เพื่อจะได้ให้แผนกขายจัดเตรียมสินค้า รวมทัง้
ใบเสร็จรับเงนิส าหรับเกบ็ค่าบริการจากลูกค้า 

      - จัดเกบ็และท าความสะอาดหลังจากลูกค้าออกจากร้านไปแล้ว 

       - กล่าวสวัสดีและขอบคุณผู้มาใช้บริการรวมทัง้ชักชวนให้มาใช้บริการในครัง้ต่อไป ทุกครัง้ 



การวางแผนการปฏบิัตงิาน 

 ข้าพเจ้าศึกษาข้อมูล ความเป็นมาร้านมิสเตอร์โดนัท สาขา ห้างบี๊กซี ราษฎร์บูรณะ
ก่อนที่จะเดินทางไปเพื่อติดต่อสอบถามท าเร่ืองด าเนินการขอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เมื่อ
ติดต่อสอบถามเรียบร้อยแล้วจึงแจ้งทางวิทยาลัย เพื่อท าเร่ืองขอจดหมายอนุมัติการออกการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  และได้รับการปฐมนิเทศก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเมื่อได้รับ
เอกสารทัง้หมดแล้วจึงน าเอกสารทัง้หมดไปแจ้งกับทางร้านมิสเตอร์โดนัท สาขา ห้างบิ๊กซี 
ราษฏร์บูรณะ  ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  พร้อมกับรายงานตัวเพื่อเร่ิมการปฏิบัติงาน
สหกจิศึกษา 

 การฝึกงานของข้าพเจ้า  เร่ิมจาก เดินทางไปร้านมิสเตอร์โดนัท สาขา ห้างบิ๊กซี 
ราษฎร์บรูณะ ก่อนเวลา 9.00 น. และไปรายงานตัว แล้วเข้าท างานก่อนเวลา 11.00 น. จากนัน้
รอค าส่ังการท างานจากผู้ควบคุมงาน  พดักันรับประทานอาหาร   แล้วท างานที่ได้รับมอบหมาย
ไว้  เมื่อท างานเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วจึงเดินทางกลับบ้านเวลา 21.00 น.หยุดในวัน
ศุกร์  



การเตรียมตัวให้พร้อมส าหรับการท างาน 

 1. ต้องสนุกสนานกับงานที่ท า พยายามที่ จะท างานให้ได้ดีที่ สุด และประสบ
ความส าเร็จ 

 2. ต้องสร้างความเช่ือม่ันในตนเองต้องมีอยู่เสมอ ต้องกล้าคดิกล้าท า  

 3. ต้องปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน จะต้องปรับปรุงนิสัยและพฤติกรรมของ
ตนเอง เมื่อ ต้องท างานร่วมกับผู้คนหลากหลายสังคมมาอยู่รวมกันในสังคมใหม่  

 4. มองโลกในทางบวก มีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับผู้อ่ืน ท าให้เป็นที่รักและช่ืนขมของ
คนรอบข้าง 

 5. จะต้องฝึกให้ตนเองมีระเบยีบวิจัย ตรงต่อเวลา และปฏบิตัติามกฎอย่างเคร่งครัด 

 6. ต้องเตรียมตัวให้มีความกระตือรือร้นและทกัษะก่อนการเร่ิมท างานให้พร้อม 



บทที ่3 
สรุปผลกำรปฏิบัตงิำน 

        จากการฝึกปฏิบัติงานที่ ร้าน มิสเตอร์โดนัท  ข้าพเจ้าได้รับความรู้และการฝึกปฏิบัติใน
สถานประกอบการจริง ๆ ในหน้าที่ ต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายในแต่และแผนก ได้รับความรู้ใน
ด้านต่าง ๆ ทัง้การใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ ที่มีความหลากหลายในการใช้งานที่ข้าพเจ้าไม่มีโอกาส
ได้ใช้ในชีวิตประจ าวัน  เรียนรู้เก่ียวกับวัตถุดิบต่าง ๆ การใช้เคร่ืองเทศ รู้วิธีการผลิตการเก็บ
รักษาวัตถุดบิ และการเตรียมการในขัน้ตอนต่าง ๆ ก่อนการให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ  

      เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืนซึ่งต้องท างานเป็นทีม มีระเบียบวินัย การรักษาความสะอาด 
การตรงต่อเวลาและมีความสามัคคี รักษามาตรฐานบริการและสินค้าของร้านมสิเตอร์โดนัท 

      ในการปฏิบัติงานท าให้ข้าพเจ้าเกิดความเข้าใจ มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานจนเกิด
ความช านาญในระดับหน่ึง สามารถที่จะน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ หรือน าไปต่อยอดการท างานใน
สายงานที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งจะเป็นพืน้ฐานในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงปัญหาที่
เกิดหรืออาจจะเกิดโดยใช้วิธีคิดแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ได้ในระหว่างการปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งเป็น
ผลดีส าหรับการเตรียมตัวรับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดกับการท างานจริงในอนาคต 



     ด้านสังคม 

            1. ได้เรียนรู้การท ากฎระเบยีบของบริษัทและการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 

 2. ได้ฝึกกริิยามารยาทที่ดี ฝึกความอดทน ความนอบน้อมถ่อมตน 

 3. มีมนุษยสัมพนัธ์อันดีต่อลูกค้าและผู้ร่วมงานด้วยกัน 

 4. มีระเบยีบวินัยต่อตนเอง การตรงต่อเวลา การรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 

 5. การใช้ภาษาที่สุดภาพต่อตนเองและผู้อ่ืน 

      ด้านทฤษฎี 

 1. เรียนรู้กระบวนการของการบริหารงาน 

 2. ได้เรียนรู้ระบบการท างานในแต่ละแผนก และหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ เช่น  

                การเตรียมวัตถุดบิ การเตรียมอุปกรณ์ การเตรียมตัวบริการลูกค้า 

 3. ได้เรียนรู้การใช้อุปกรณ์แบบต่าง ๆ ในการท างานด้านการผลิต 

 4. ได้เรียนรู้ถงึวิธีการรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกดิขึน้ได้ตลอดเวลาวิธีการแก้ไข 

 



     ด้านปฏบิตั ิ

 1. ได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้เหน็ถึงวิธีการจัดเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ ขัน้ตอนในการ
ผลิตและการเตรียมตัวให้พร้อมส าหรับการให้บริการลูกค้า  

 2. การรักษาความสะอาดอุปกรณ์การท างานให้ทันกับเวลา  การรักษากิริยามารยาท
อันดีความอดทนต่อการปฏบิตังิานที่เกดิขึน้จากลูกค้าที่มาบริการ 

 3. รู้จักการเลือกใช้อุปกรณ์และภาชนะชนิดต่างๆ ส าหรับสินค้าในแต่ละประเภท 



บทที ่4 
ปัญหำและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา 
        1. มีปัญหาทางด้านภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เน่ืองจากโดนัทเป็นสินค้าชนิดหน่ึง
ที่ได้รับความนิยมมากจากชาวต่างประเทศ ท าให้เกิดปัญหาในการส่ือสารหรือเกิดการส่ือสาร
เข้าใจผิดในบางกรณี  

       2. ปัญหาด้านสินค้าที่ มีบริการไม่เพียงพอ เม่ือลูกค้าไม่ได้สินค้าชนิดนัน้ ๆ ท าให้ลูกค้า
เกดิความไม่พอใจและต านิการให้บริการที่ไม่สามารถน าสินค้าออกมาให้บริการแก่ลูกค้าได้  

       3. ปัญหาด้านการให้ส่วนลดแลกแจกหรือแถมพิเศษแก่ลูกค้าที่ เป็นพันธมิตรกับร้าน
มิสเตอร์โดนัท เช่น การให้ฟรีสินค้าชนิดหน่ึง แต่ลูกค้าต้องการ สินค้าอีกชนิดหน่ึงท าให้เกิด
ปัญหากับลูกค้าที่ไม่เข้าใจ จงึต้องอธิบายท าความเข้าใจกัน ท าให้เสียเวลา 

       4. ปัญหาด้านความไม่พร้อมเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในการปฏิบตังิาน  



ข้อเสนอแนะ 
      1. พนักงานต้องมีความรู้ทางด้านภาษาบ้าง เพราะในขณะนีป้ระเทศไทยได้เป็นประชาคม
อาเซียนแล้ว ซึ่งท าให้ภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นต่อการส่ือสารมากขึน้ รวมทัง้มีนักท่องเทียว
เพิ่มมากขึน้ทุกปี ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานต้องมีความรู้ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
การส่ือสารที่จะเกิดขึน้ได้ 

       2. สินค้าบางชนิดที่ ได้รับความนิยมมาก หรือสินค้าออกใหม่ต้องมีส ารองหรือท าการ
ตรวจสอบความต้องการของลูกค้าว่ามีความต้องการมากน้อยเพียงใด จะได้เตรียมตัวรับ
สถานการณ์ที่จะเกิดขึน้ได้ รวมทัง้ดูท าเลที่ตัง้ของร้านเพื่อจะได้รับรู้ถึงความต้องการที่เป็นจริง 
ไม่เกดิความเสียหายต่อสินค้า สามารถที่จะให้บริการที่เพยีงพอแก่ความต้องการของลูกค้า 

      3.ต้องมีการเรียนรู้และฝึกทักษะปฏิบัติการจริงในการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัยให้
คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับร้านอาหาร หรือ ร้านเบเกอรีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารกับ
ในขณะที่ก าลังศึกษาอยู่  เพื่อเป็นประโยชน์ และเป็นการเตรียมนักศึกษาที่ต้องน าไปปฏิบัติจริง
ในการฝึก หรือ การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 



ภำคผนวก ข 
ภำพขั้นตอนกำรปฏิบัตงิำนและอุปกรณ์ 



ภาพการท ากาแฟสด ภาพการท าเคร่ืองดื่มเยน็  

 

ภาพการท าโดนัทสอดไส้ ภาพการทอดโดนัทที่มีอุณหภมูคิงที่
  

 



ภาพเคร่ืองบบีโดนัทและที่ทอดไฟฟ้า 

ภาพการเคลือบหน้าโดนัท 



จบ 

การน าเสนอค่ะ 


