
ร้าน เฟลเวอร์ ฟีลด์ บาย ยามาซากิ 
FLAVOR FIELD BY YAMAZAKI 



ประวติัสถานประกอบการ 

 ร้าน ร้าน เฟลเวอร์ ฟีลด ์บาย ยามาซากิ Siam Paragon ตั้งอยูช่ั้น G หนา้ Gourmet Market ถนน
พระรามท่ี 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10330 

 - ส านกังานใหญ่ 

 ตั้งอยู ่เลขท่ี 1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 15 หอ้ง 1503-1504  ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงมกักะสนั เขต
ราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทรศพัท ์02-2558510-4 

 - โรงงานไทยยามาซากิ   

 ตั้งอยู ่เลขท่ี 9/66 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต าบลลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง        จงัหวดัปทุมธานี 

 

 



ประวติัสถานประกอบการ 

 โดยบริษทัฯไดก่้อตั้งหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ซ่ึงในเวลานั้นท่ีประเทศญ่ีปุ่นประสบปัญหาขาด
แคลนอาหารเป็นอยา่งมากจากความคิดดงักล่าว จึงท าใหบ้ริษทัฯ คือผูน้ าในการใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีความ
ทนัสมยั และววิฒันาการอนัล ้าหนา้ 

 โดยน าเขา้จากทวปียโุรปและอเมริกาเหนือมาใชเ้พื่อการผลิตขนมในปี 2524 บริษทั ยามาซากิ
เบคก้ิง จ  ากดั  ไดท้  าการเปิดสาขาในต่างประเทศเป็นคร้ังแรก โดยเปิดเป็นร้านขนมอบ (ผลิตและจ าหน่าย) ท่ี
หา้งมิตชูโกชิ ในฮ่องกง  ยามาซากิ ประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงไดน้ าเทคโนโลยท่ีีไดรั้บถ่ายทอดจากทางยโุรปและ
อเมริกามาใชด้ว้ยประสบการณ์ท่ีช ่าชอง ทางบริษทัฯ จึงไดน้ าเสนอวฒันธรรมการรับประทานขนมปังสู่
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกอยา่งไดม้ัน่ใจ 

 ในปี 2527 ไดข้ยายเขา้สู่ประเทศไทย ในนามของ บริษทั ไทยยามาซากิ จ  ากดั ซ่ึงไดรั้บความนิยม
และขยายสาขาอยา่งต่อเน่ือง 

 

 



ประวติัสถานประกอบการ 
 - วสิยัทศัน์ และพนัธกิจ 

 มุ่งเนน้ส่งมอบสินคา้ท่ีมีคุณภาพ และ บริการท่ีดีท่ีสุดใหก้บัลูกคา้ทุกวนั  ซ่ึงค านึงถึงความปลอดภยัของ
อาหารและสุขอนามยัท่ีดีเป็นส าคญั 

 - เป้าหมายของบริษทั 

 สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ ผูผ้ลิตขนมปัง ขนมเคก้และผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี และความคิดท่ีจะ
ใหบ้ริการสินคา้ท่ีราคาถูก สดใหม่ ใชว้ตัถุดิบคุณภาพดี และไดรั้บการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ GMP 
มุ่งเนน้ความอร่อย สดใหม่ปลอดภยั คุณภาพระดบัสากล 

 - กลยทุธ์ ของบริษทั 

 ขนมอบร้อนสดใหทุ้กวนั ไม่ใส่สารกนับูด สินคา้หลากหลาย 

 



นโยบายของบริษทั 

 - ระบบการบริหาร 

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งลูกคา้ พนกังานและบริษทั เม่ือพนกังานผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและการบริการท่ี
ประทบัใจแก่ลูกคา้ ท าใหลู้กคา้กลบัมาใชบ้ริการของเราอยูส่ม ่าเสมอ ส่งผลใหบ้ริษทัมีก าไรมากข้ึน  

 เม่ือบริษทัมีก าไรมากข้ึน การจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ทั้งในรูปของตวัเงิน  และไม่ใช่ตวัเงินแก่พนกังาน 
ส่งผลใหพ้นกังานมีแรงจูงใจในการท างานใหก้บับริษทั 

 เม่ือพนกังานมีแรงจูงใจในการท างานท่ีดี จะส่งผลใหคุ้ณภาพของสินคา้และบริการท่ีน่าประทบัใจ 

 - แผนการด าเนินงาน 

 ส่วนแบ่งทางการตลาด มุ่งเนน้ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศ ทุกวยั 

 กลยทุธ์ทางการแข่งขนั สร้างความหลากหลาย ออกสินคา้ใหม่อยา่งต่อเน่ือง และส่ือสารถึงผูบ้ริโภค
ผา่นส่ือทางการตลาดหลากหลายช่องทาง ใหค้รอบคลุมทัว่ถึง ด าเนินกลยทุธ์ทางการตลาดอยา่งครบวงจร และ
ส่ือสารใหผู้บ้ริโภคสามารถเลือกสินคา้นั้น มุ่งเนน้ความอร่อย สดใหม่ปลอดภยั คุณภาพระดบัสากล 

 

 



นโยบายของบริษทั 

 ภาพลกัษณ์ท่ีดีของพนกังาน 

 รูปลกัษณ์ (Appearance) ลกัษณะภายนอกท่ีมองเห็นดว้ยตาเปล่า เช่น รูปร่าง หนา้ตา การแต่งกาย 
เป็นตน้ 

 บุคลิกภาพ (Personality) คุณลกัษณะเฉพาะของบุคคล ท่ีบ่งบอกความแตกต่างระหวา่งบุคคล ไดแ้ก่ 
กิริยาท่าทาง , น ้าเสียง , การพดู , ลกัษณะนิสยั , รูปแบบของความคิด , ค่านิยม , ความสนใจ และความสามารถ
ในการปรับตวั เป็นตน้ 

 บุคลิกภาพภายนอก คือ ส่ิงท่ีสงัเกตไดช้ดัเจน หรือสมัผสัได ้การปรับปรุงแกไ้ข ท าไดง่้าย และ
สามารถเห็นผลไดท้นัที กิริยาท่าทาง การเดิน นัง่ การใชส้ายตา การแสดงออกทางสีหนา้ การน ้าเสียง การ
เลือกใชค้  าพดู 

         บุคลิกภาพภายใน คือ ส่ิงท่ีอยูภ่ายในจิตใจ หรืออุปนิสยัท่ีมองไม่เห็น สมัผสัไม่ได ้แกไ้ขได้
ยาก ทางจิตใจอารมณ์ ความรู้สึก ทางสติปัญญา ทางสงัคม 

 



นโยบายของบริษทั 

 ขอ้คิด 

          ลูกคา้คือบุคคลท่ีสา้คญัท่ีสุด ท่ีมาเยอืนเราในสถานท่ีน้ี เขามิไดพ้ึ่งเรา เราต่างหากท่ีจ าเป็นตอ้งพึ่งเขา 
เขามิไดม้าขดัจงัหวะการท างานของเรา หากแต่การรับใชเ้ขา คือ “วตัถุประสงคข์องงานเรา” เขามิใช่
บุคคลภายนอก แต่เขาเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจเราทีเดียว ในการรับใชเ้ขานั้น เรามิไดช่้วยอะไรเขาเลย เขา
ต่างหากเป็นฝ่ายช่วยเหลือเรา  

 โดยใหโ้อกาสแก่เราท่ีจะไดรั้บใชเ้ขาภาพลกัษณ์ท่ีดีของพนกังาน รูปลกัษณ์ (Appearance) ลกัษณะ
ภายนอกท่ีมองเห็นดว้ยตาเปล่า เช่น รูปร่างหนา้ตา แต่งกายถูกระเบียบ  เป็นตน้  ภาพลกัษณ์ท่ีดีของพนกังาน 
บุคลิกภาพ (Personality) คุณลกัษณ์เฉพาะของบุคคล ท่ีบ่งบอกความแตกต่างระหวา่งบุคคล ไดแ้ก่ กิริยาท่าทาง , 
น ้าเสียง , การพดู , ลกัษณะนิสยั , รูปแบบของความคิด, ค่านิยม , ความสนใจ และความสามารถในการปรับตวั 
เป็นตน้ 

 



การเตรียมความพร้อมก่อนไปฝึกสหกิจศึกษา 

 - ประชุมเพื่อนดัหมายก าหนดการต่างๆท่ีจะเขา้ปฏิบติังานฝึกสหกิจศึกษา 

 - ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัร้านอาหารท่ีจะไปฝึกสหกิจ 

 - เตรียมความพร้อมในเร่ืองของเอกสาร 

 - ศึกษาเส้นทางการเดินทางและสถานท่ีตั้งร้านอาหารท่ีจะไปฝึกสหกิจ 

 - ศึกษาประเภทขนมและลกัษณะร้านของร้านท่ีจะไปฝึกสหกิจศึกษา 

 - เตรียมความพร้อมสภาพร่างกายตวัเอง 



การปฏิบติังานและหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย (ฝ่ายผลิต) 

แปรสภาพขนม  

 ขนมปังคลอ็กมูสแฮม 

  - ชุบคลอ็กมูสแฮม  

  - ท าน ้าคลอ็กมูส  

 ขนมปังแฮมดบัเบ้ิลชีสโทส 

  - ชุปแฮมดบัเบ้ิลชีสโทส 

  - ท าน ้าคลอ็กมูส  

 วาฟเฟิลช็อคโกแลตอลัมอนต ์ 

  - ชุบวาฟเฟิลกบัช็อคโกแลต  

  - โรยอลัมอนต ์
 



การปฏิบติังานและหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย (ฝ่ายผลิต) 

แต่งหนา้ขนม  
 ขนมปังหมูหยอง 
  - ท าน ้าสลดัครีม 
  - ทาน ้าสลดัครีมบนขนมปังหมูหยอง 
  - น าหมูหยองมาแต่งหนา้ขนม 
  ขนมโคโรเนต 
   - ตีไส้โคโรเนตครีม 
   - บีบไส้ขนมโคโรเนต 
 ขนมพรีเมียมอนัปัน 
  - ตีไส้พรีเมียมอนัปัน 
  - บีบไส้พรีเมียมอนัปัน 

 



การปฏิบติังานและหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย (ฝ่ายผลิต) 

แต่งหนา้ขนม  

 ครัวซองคไ์ข่เคม็ 

  - บีบไส้ครัวซองคไ์ข่เคม็ 

 ช็อคโกแลตริง 

  - อบเสร็จรอเยน็ ราดน ้าตาลไอซ่ิง 

 สวทีคสัตาร์ด 

  - ผา่ขนม บีบใส้คสัตาร์ด โรยน ้าตาลไอซ่ิง 

 ขนมปังชินนาม่อน 

  - ผา่ขนมปังแบ่งคร่ึง ราดน ้าตาลไอซ่ิงน ้า 

 ชินามอนโรล 

  - ราดน ้าตาลไอซ่ิงผสมนมเปร้ียว 



การปฏิบติังานและหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย (ฝ่ายผลิต) 

แต่งหนา้ขนม 
 พายสับปะรด 
  - อบเสร็จรอเยน็ โรยน ้าตาลไอซ่ิง 
 เดนิสบลูเบอร่ี 
  - อบเสร็จรอเยน็ทาน ้าเช่ือมใส่บลูเบอร่ีตรงกลางบีบน ้าไอซ่ิง 4มุม 
 เดนิชลูกพีช 
  - อบเสร็จรอเยน็ ทาน ้าเช่ือม ใส่ลูกพีชตรงกลาง 
 เดนิชคสัตาร์ดอลัมอนด ์
  - อบเสร็จรอเยน็ ใส่อลัมอนตส์ไลต ์ท่ีผสมกบัน ้าผึ้งเมเป้ิล 
 เดนิสช็อคโกแลต 
  - ราดช็อคโกแลต โรยน้้ าตาลไอซ่ิง 
 



การปฏิบติังานและหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย (ฝ่ายผลิต) 

ข้ึนรูปขนม 

 ขนมปังไส้ถัว่แดง (Red Been Bun) 

  - ไล่ลมขนมปัง ใชไ้มค้ลึงแป้งใหแ้บน ใส่ไส้ถัว่แดงละเอียด ข้ึนรูปแป้งใหก้ลม แตม้งาขาว
ตรงกลาง ทาถาดดว้ยเนยขาว แลว้วางขนม 

  - อบเสร็จทาน ้ามนัพืช 

 ขนมปังไส้ถัว่แดงเมด็ใหญ่ 

  - ใชไ้มค้ลึงแป้งใหแ้ป้งแบน ใส่ไส้ถัว่แดงเมด็ใหญ่ ห่อไส้ใหมิ้ดชิดวางไวส้ักครู่ประมาณ10 
นาที น ามาตบใหเ้ห็นเมด็ถัว่แดงแต่ระวงัอยา่ใหแ้ป้งขาด แลว้ป้ันใหเ้ป็นกอ้นกลม ใส่ถาดหลุมทาเนยขาว 

 ขนมปังลูกเกดน ้าตาลทรายแดง 

  - ผา่แป้งขนมตรงกลาง แลว้ทา้ใหเ้ป็นเกลียว ทาถาดดว้ยเนยขาวแลว้วาง  
  

 



การปฏิบติังานและหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย (ฝ่ายผลิต) 

แต่งหนา้ขนมอบ 

  พามาซานชีสสติก 

   - แต่งหนา้โดย ราดมายองเนสครีม โรยชีส เขา้อบ 

  ครัวซองคชี์ส 

   - แต่งหนา้โดย ทาไข่ ชุบผงพามาซานชีส ราดมายองเนสโรยชีส 

อบขนม  

 ปรับเวลาและอุณหภูมิ 

 อบขนม 

 พกัขนมใหค้ลายความร้อน 

 แต่งหนา้ขนม 

 ออกขนม 
 



ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

การปฏิบติังานส่งผลใหเ้กิดประโยชน์ในหลายๆดา้นดงัน้ี  

 ดา้นสงัคม  

  - ไดเ้รียนรู้วธีิการส่ือสารและมีมนุษยส์มัพนัธ์กบัผูอ่ื้นท่ีดีข้ึน 

          - การมีสมัมาคารวะและปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัของร้าน 

          - ไดเ้รียนรู้การแบ่งปันและการท างานเป็นทีมภายในร้าน 

 ดา้นทฤษฏี  

  - ไดเ้รียนรู้ความส าคญัและขั้นตอนการท างานแต่ละแผนก จากนายจกัรพงศ ์วกิณัตะ 
 ต าแหน่งผูช่้วยฝ่ายผลิต 

          - ไดเ้รียนรู้ขั้นตอนและวธีิในการท าขนม จากนายจกัรพงศ ์วกิณัตะ ต าแหน่งผูช่้วยฝ่าย
 ผลิต 

          - ไดเ้รียนรู้การใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ ท่ีแตกต่างจากในหอ้งเรียน จาก นายจกัรพงศ ์
 วกิณัตะ ต าแหน่งผูช่้วยฝ่ายผลิต 

 



ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

  

 ดา้นปฏิบติั  
   - ไดเ้รียนรู้ถึงวธีิการแกปั้ญหาในการท างานจริง  
          - ไดฝึ้กการท างานอยา่งมีระบบการบวนการท่ีเป็นมาตรฐาน  
          - ไดเ้รียนรู้การท างานหลายอยา่งในเวลาเดียวกนั 
  

 



ประสบการณ์ต่างๆท่ีไดรั้บในการฝึกสหกิจศึกษา 

 - ไดล้งมือปฏิบติัในสถานท่ีประกอบการจริง 

 - ไดรั้บความรู้นอกเหนือจากต าราเรียน 

 - ไดรั้บความรู้และประสบการณ์ในแต่ละแผนก 

 - ไดน้ าความรู้จากต าราไปใชใ้นการปฏิบติัในสถานท่ีประกอบการจริง 

 - ฝึกฝนใหมี้ระเบียบวนิยัขอ้บงัคบั 

 - ฝึกฝนใหเ้ป็นคนตรงต่อเวลา 

 - ฝึกใหเ้รามีการส่ือสารและมนุษยสมพัธั์ท่ีดีข้ึน 



ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน 

 จากการเขา้ปฏิบติังานในบริษทั ไทย ยามาซากิ จ  ากดั ร้าน เฟลเวอร์ ฟีลด ์บาย ยามาซากิ ท าให้
ขา้พเจา้ไดป้ระสบการณ์ ใหม่ๆ และพบปัญหาในระหวา่งการปฏิบติังานซ่ึงเกิดข้ึนไดจ้าก การ ขาดความเขา้ใจ
ในระบบงาน ขาดทกัษะในการท างาน ความกงัวลความกดดนัในการท างาน และความผดิพลาดใน การท างาน 
แต่เม่ือไดพ้บปัญหาแลว้ควรท่ีจะรีบแกไ้ขปัญหา นั้นอยา่งทนัถ่วงที เพื่อใหง้านสามารถ ด าเนินต่อไปจนส าเร็จ
ลุล่วง ในการท างานอาจเกิดปัญหาดงัต่อไปน้ี 

  - การขาดวามรู้ความเขา้ใจในการท างาน  

 เน่ืองจากการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติัจากทางมหาวทิยาลยั แตกต่างกบัการ ปฏิบติังานจริง
เพราะในการท างานมีปัจจยัหลายๆอยา่งเป็นส่วนประกอบ ทั้งสภาพแวดลอ้ม สงัคมใหเ้ราตอ้งศึกษาเรียนรู้และ
หาขอ้มูลใหม่อยูเ่สมอ  

 - การขาดความเขา้ใจในการผลิต  

 เน่ืองจากส่วนผสมภายในร้านมีหลายชนิด ท าใหพ้นกังานเกิดวามสบัสนหรือจ าผดิพลาด ซ่ึงจะท า
ใหเ้กิดความผดิพลาดในการผลิต  

 



ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน 

 - ปัญหาดา้นการปรับตวัในชีวติประจ าวนั  

 การท างานในหา้งสรรพสินคา้จะมีตารางเวลาการท างานท่ีไม่แน่นอน ท าใหใ้นช่วงแรก ของการ
ท างานยงัไม่สามารถปรับตวัได ้แต่พอท างาน ไดส้กัระยะหน่ึงกส็ามารถ ปรับตวัใหเ้ขา้กบัช่วงเวลาการท างานได ้ 

 - การส่ือสารกบัเพื่อนร่วมงาน  

 ในการท างานจะมีการน าศพัทเ์ฉพาะท่ีใชเ้รียกอุปกรณ์ และส่วนประกอบต่างๆ ซ่ึงในช่วงแรกจะมีการ
สบัสนและตอ้งสอบถามกบัเพื่อนร่วมงานอยูบ่่อยคร้ัง ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งท่องจ าเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจไป
ในส่ิงเดียวกนั  

 



ภาพกิจกรรมและหนา้ท่ีการปฎิบติังาน 



ภาพกิจกรรมและหนา้ท่ีการปฎิบติังาน 



ภาพกิจกรรมและหนา้ท่ีการปฎิบติังาน 



ภาพกิจกรรมและหนา้ท่ีการปฎิบติังาน 



ภาพกิจกรรมและหนา้ท่ีการปฎิบติังาน 



ภาพกิจกรรมและหนา้ท่ีการปฎิบติังาน 



ภาพกิจกรรมและหนา้ท่ีการปฎิบติังาน 



ภาพกิจกรรมและหนา้ท่ีการปฎิบติังาน 



ขอขอบคุณ 

 นางสาวโสภา หาญพิบูลยช์ยั          ต าแหน่ง ผูจ้ดัการร้าน  

 นายจกัรพงศ ์วกิณัตะ   ต าแหน่ง ผูช่้วยฝ่ายผลิต  

 นายสุมิตร แสนสุพรรณ์ ต าแหน่ง ควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบสินคา้การผลิต  

 นางสาวกรรณิการ์ รักศิลป์ ต าแหน่ง ผูช่้วยฝ่ายขาย  

 และบุคลากรท่านอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่าน ท่ีไดใ้หค้  าแนะน าช่วยเหลือ 


