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บทคัดย่อ 

 จากการท่ีได้ไปฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ โรงแรม เบอร์เคลีย ์ประตูน ้ า (The Berkeley Hotel 

Pratunam) ทางผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในหอ้งอาหารมีหนา้ท่ีเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืมให้กบัลูกคา้ ซ่ึงท าให้รู้วา่

ในแต่ละวนัจะมีน ้าผลไมเ้หลือเป็นจ านวนมาก ผูจ้ดัท าจึงมีความคิดท่ีจะท าเคร่ืองด่ืม เบอร์เคลียค์็อกเทล ท่ีท ามา

จากน ้าผลไมท่ี้เหลือจากไลน์บุฟเฟ่ต ์โดยเลือกใชน้ ้าข้ึนฉ่าย น ้าแอปเป้ิล และ น ้าสับปะรด  

 เพื่อให้ทราบถึงถึงผลส ารวจความพึงพอใจของผูท้ดลองด่ืม เบอร์เคลีย ์เป็นจ านวน 30 คน สรุปไดว้่า 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 จึงเห็นไดว้า่โครงงานน้ี สามารถ

ช่วยโรงแรมลดตน้ทุน และยงัเป็นการน าน ้ าผลไมท่ี้เหลือใช้มาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ และยงัเป็นการเพิ่ม

รายไดใ้หก้บัโรงแรมอีกดว้ย 

ค าส าคัญ :เบอร์เคลียค์อ็กเทล / น ้าผลไม ้/ เคร่ืองด่ืม   
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 โรงแรม เบอร์เคลีย ์ประตูน ้ ำ (The Berkeley Hotel Pratunam) เป็นโรงแรมบูทีคขนำด 4 ดำว 

ตั้งอยูใ่กลก้บัสถำนท่ีท่องเท่ียวและแหล่งชอ้ปป้ิงใจกลำงเมือง เนน้กลุ่มลูกคำ้ท่ีตอ้งกำรมำพกัผอ่นและ

ท่องเท่ียวในสถำนท่ีส ำคญัของกรุงเทพมหำนคร โดยมีกำรแต่งห้องพกัสไตล์ท่ีหรูหรำ และมีควำม

สวยงำมตำมยคุสมยั เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของแขกชำวไทยและชำวต่ำงชำติ 

 จำกกำรท่ีผูจ้ดัท ำไดเ้ขำ้ฝึกปฏิบติังำนในแผนกห้องอำหำร (Restaurant Department) ท ำหนำ้ท่ี

ในส่วนของพนกังำนเสิร์ฟ (Waiter) และป่ันน ้ำผลไมใ้หก้บัลูกคำ้ ซ่ึงในแต่ละวนัจะมีน ้ ำผลไมเ้หลือจำก

กำรใหบ้ริกำรกบัลูกคำ้เป็นจ ำนวนมำก น ้ำผลไมท่ี้เหลือส่วนใหญ่จะเป็นน ้ำข้ึนฉ่ำย และน ้ ำแอปเป้ิลเขียว 

จึงได้ท ำกำรปรึกษำอำจำรย์ท่ีปรึกษำและพนักงำนพี่เล้ียงว่ำควรจะน ำท ำอะไรได้บ้ำง จำกกำรท่ีได้

ปรึกษำจึงไดคิ้ดท่ีจะน ำน ้ ำผลไมท้ั้งสองอยำ่งมำเป็นส่วนผสมในกำรท ำค็อกเทล และในกำรท ำค็อกเทล

น้ียงัเป็นกำรช่วยลดปัญหำกำรทิ้งน ้ำผลท่ีเหลือใช ้เพื่อน ำมำท ำใหเ้กิดประโยชน์ และยงัสำมำรถท่ีจะเป็น

เคร่ืองด่ืมชนิดใหม่ไวส้ ำหรับเป็นทำงเลือกให้ลูกคำ้โดยกำรน ำมำใส่ไวใ้นเมนูอำหำรและเคร่ืองด่ืมของ

โรงแรมไดใ้นอนำคต 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

 1.2.1 น ำวตัถุดิบท่ีเหลือใชม้ำแปรรูปใหเ้ป็นเคร่ืองด่ืมชนิดใหม่  

 1.2.2 เพื่อศึกษำกำรท ำเคร่ืองด่ืมใหส้ำมำรถขำยไดจ้ริง 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

 ในกำรศึกษำคร้ังน้ีมีขอบเขตกำรศึกษำดงัน้ี 

 



 

 

1.3.1 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  

   ประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่งในกำรท ำโครงงำนสหกิจศึกษำฉบบัน้ีผูจ้ดัท ำไดใ้ชว้ธีิกำร

เก็บขอ้มูลแบบสอบถำมจำกพนกังำนแผกหอ้งอำหำรจ ำนวน 30 ชุด 

 1.3.2 ขอบเขตด้ำนเวลำ  

  กำรท ำโครงงำนสหกิจศึกษำฉบบัน้ีผูจ้ดัท ำไดด้ ำเนินกำรในระหวำ่งวนัท่ี 20 สิงหำคม 

ถึง วนัท่ี 7 ธนัวำคม 2561  

1.3.3 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 

  กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลในกำรท ำโครงงำนสหกิจศึกษำฉบบัน้ีคณะผูจ้ดัท ำได้

ด ำเนินกำรเก็บขอ้มูลและวตัถุดิบจำกหอ้งอำหำร ของ โรงแรม เบอร์เคลีย ์ประตูน ้ำ (The Berkeley Hotel 

Pratunam) 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  

 1.4.1 เพื่อสร้ำงทำงเลือกใหม่ๆใหก้บัลูกคำ้ท่ีมำใชบ้ริกำรของโรงแรม 

 1.4.2 เพื่อลดกำรทิ้งวตัถุดิบท่ีเหลือใชจ้ำกหอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 1.4.3 เพื่อเป็นกำรเพิ่มรำยไดใ้หก้บัโรงแรม  

 



 

 

บทที2่ 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

  
 ในการท าโครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง “Berkeley Cocktail ” น้ีไดศึ้กษาขอ้มูลเอกสารต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกแผนกห้องอาหารและส่วนผสมของเคร่ืองด่ืม 
 2.1 ความหมายของแผนก Food and Beverage Service 
 2.2ความหมายคอ็กเทล(Cocktail)        
 2.3 อุปกรณ์ค็อกเทล         
 2.4 ส่วนผสมในการท า Berkeley cocktail  
2.1 ความหมายของแผนกการบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม(Food and Beverage Service)  

แผนก F&B เป็นแผนกท่ีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม หรือ Food and Beverage Service แผนกน้ี

เป็นบริการมีโอกาสติดต่อกบัแขกโดยตรง การบริการหรือวิธีเสิร์ฟมีความส าคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า

รสชาติหรือคุณภาพของอาหาร ห้องอาหารนั้นจึงจะเป็นท่ีพอใจของแขก พนกังานท่ีมีความสุภาพเป็น

กนัเอง และหนา้ตาตอ้งยิม้แยม้เสมอถือไดว้า่เป็นส่ิงท่ีมีค่ามากท่ีสุดของอาหาร 

 พนกังานเสิร์ฟท่ีดีจ  าเป็นตอ้งมีทกัษะท่ีมีความช านาญในงานท่ีท าอยูบ่า้ง เช่น การตกัอาหารให้

แขกโดยตกัจากชามใหญ่และหนกัโดยใชช้อ้นส้อม และการถือจาน 3-4 ใบท่ีมีอาหารอยูด่ว้ยโดยไม่ให้

อาหารหก เป็นตน้ อีกทั้งพนกังานเสิร์ฟตอ้งมีทกัษะในการติดต่อกบัคน เพราะตอ้งพูดคุยกบัแขกท่ีมาใช้

บริการของห้องอาหาร กล่าวกนัวา่พนกังานเสิร์ฟทั้งหลายเปรียบเหมือนเป็น “กองก าลงัหรือหน่วยขาย

อาหาร” เลยทีเดียว เพราะมีเจา้หน้าท่ีแนะน าหรือขายสินคา้ท่ีเก่ียวกบัอาหารท่ีแผนกควัท าข้ึนมา แก่

ลูกคา้ พนกังานเสิร์ฟจะชนะใจลูกคา้ไดด้ว้ยการรู้จกักาลเทศะ มีเสน่ห์น่าพูดดว้ย ท างานไดค้ล่องแคล่ว 

และรอบรู้ในงานท่ีตอ้งเองรับผดิชอบ เช่นสามารถแนะน าลูกคา้ถึงการเลือกสั่งอาหารอะไร และอธิบาย

ใหลู้กคา้ฟังวา่อาหารเป็นอยา่งไร และปรุงดว้ยวธีิอยา่งไร 

  การบริการท่ีดียงัรวมถึงการมีจงัหวะท่ีเหมาะสมในการให้บริการ เช่น เม่ือแขกตอ้งการอะไรก็

รีบสนองตอบอย่างรวดเร็วทนัใจ เป็นตน้ พนกังานเสิร์ฟควรจะล่วงรู้ว่าแขกก าลงัตอ้งการอะไรก่อนท่ี

แขกจะเอ่ยปากขอ นอกจากน้ีพนกังานควรเตรียมงานล่วงหนา้ไป 1 ขั้นเสมอ เช่นการรีบไปบอกแผนก

ครัววา่มีแขกกลุ่มใหญ่เขา้มาแลว้ เพื่อใหพ้อ่ครัวรู้ตวัและสามารถท่ีจะเตรียมการล่วงหนา้ได ้



 

 

ในกรณีของห้องอาหารเล็ก ๆ ท่ีมีพนกังานเสิร์ฟ 2-3 คน งานในความรับผิดชอบของพนกังานเสิร์ฟจะ

แบ่งขอบข่ายกวา้ง ๆ ดงัน้ี 

- ตกแต่งหรือจดัแจงหอ้งอาหารใหดู้ดี และสะดวกสบาย 
- จดัวางโตะ๊เกา้อ้ี และอุปกรณ์เคร่ืองใชบ้นโตะ๊ 
- รับจองโตะ๊จากลูกคา้ท่ีโทรศพัทเ์ขา้มาจอง 
- ตอ้นรับลูกคา้ 
- รับออเดอร์ หรือค าสั่งเก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืมจากลูกคา้ 
- น าอาหารและเคร่ืองด่ืมไปเสิร์ฟ 
- เก็บโตะ๊เม่ือลูกคา้รับประทานอาหารเสร็จแลว้ 
- กล่าวขอคุณเม่ือแขกจะกลบั หรือส่งแขก 
- ท าความสะอาดหอ้งอาหาร 

2.1.1 หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

ในกรณีของหอ้งอาหารขนาดใหญ่ จะมีเจา้หนา้ท่ีจ  านวนมาก ดงันั้นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ

ของแต่ละคนจึงแบ่งกระจายกนัออกไป ดงัน้ี 

  2.1.1.1 ผู้จัดการห้องอาหาร (Restaurant Manager) ท าหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบ

ห้องอาหารในทุกเร่ือง วางก าหนดมาตรฐานของการบริการ วางแผนตารางเวลาและการท างานของ

พนกังานฝึกสอนงานแก่พนกังาน รับจองโตะ๊ ตอ้นรับลูกคา้ พาลูกคา้ไปท่ีโต๊ะ และเม่ือถูกต่อวา่ผูจ้ดัการ

ตอ้งเป็นผูท่ี้ตอ้งรับผดิชอบ 

  2.1.1.2 หัวหน้าพนักงานเสิร์ฟ (ชาย Head Waiter/หญิง Head Waitress หรือ Maltre 

d’Hotel หรือนิยมเรียกกนัว่า Maltre D.) เป็นต าแหน่งรองผูจ้ดัการห้องอาหาร ถา้เป็นห้องอาหารขนาด

เล็กก็จะเป็นผูท่ี้ดูแลหอ้งอาหารทั้งหมด ในกรณีท่ีเป็นหอ้งอาหารขนาดใหญ่ จะมีหวัหนา้หลายคน  

คนหน่ึงจะดูแล 3-4 Station เป็นเขตบริการหรือเขตท่ีตอ้งรับผิดชอบในห้องอาหารท่ีพนกังานแต่ละคน

ตอ้งรับ ผิดชอบและดูแลลูกคา้ท่ีนัง่โต๊ะ ซ่ึง Station หน่ึงจะมีหลายโต๊ะ Head Waiter มีหนา้ท่ีท่ีตอ้ง

ควบคุมการท างานของพนกังานเสิร์ฟในเขตความรับผดิชอบของตน เช่น ช่วยพาลูกคา้ไปนัง่ท่ีโต๊ะ และ

รับค าสั่งจากลูกคา้ท่ีตอ้งการสั่งอาหาร 



 

 

 ในกรณีของหอ้งอาหารขนาดใหญ่ จะมีเจา้หนา้ท่ีจ  านวนมาก ดงันั้นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ

ของแต่ละคนจึงแบ่งกระจายกนัออกไป ดงัน้ี 

 - พนกังานเสิร์ฟอาวุโสประจ าเขต (Station Waiter/Station Waitress หรือ Chef de Rang) มี

เสิร์ฟหรือให้บริการลูกคา้หลายโต๊ะใน Station หรือเขตของตวัเอง ส่วนมากจะมีลูกคา้รวมกนัประมาน 

20 คน เม่ือลูกคา้สั่งอาหารแลว้ก็จะคอยปรับเปล่ียนอุปกรณ์บนโต๊ะต่างๆ เช่น มีด ชอ้นส้อม ให้เหมาะ

กบัอาหารของลูกคา้ท่ีสั่ง และเคลียร์ตะเม่ือลูกคา้รับประทานอาหารเสร็จแลว้ 

 - ผูช่้วยพนกังานเสิร์ฟ (Commis Waiter/Commis Waitress) มีหนา้ท่ีช่วยบริการดา้นอาหาร จดั

โต๊ะ เคลียร์โต๊ะ โดยทัว่ไปผูช่้วยพนกังานเสิร์ฟจะเป็นคนยกอาหารท่ีท าเสร็จจากครัวมาท่ีห้อง อาหาร 

และน าพวกอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีลูกคา้ใชแ้ลว้กลบัไปในครัวเพื่อใหแ้ผนกสจว๊ตท าความสะอาด ในเมืองไทย

นิยมเรียกหนา้ท่ีน้ีวา่ Bus Boy/Bus Girl มีหนา้ท่ี เคลียโตะ๊ และวิง่อาหาร 

 -พนกังานเสิร์ฟเหลา้ (Wine Waiter/Wine Waitress หรือ Sommellier ซอมเมอลิเยร์) มีหนา้ท่ี

รับค าสั่งหรือออเดอร์ท่ีเก่ียวกบัเหลา้หรือเคร่ืองด่ืมท่ีมี แอลกอฮอลท์ั้งหมด ไม่เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมประเภท

ชา กาแฟ 

   2.1.1.3 พนักงานเกบ็เงิน หรือแคชเชียร์ (Cashier) มีหนา้ท่ีในการออกใบเสร็จและเก็บ

เงิน แต่คนท่ีน าใบเสร็จไปใหลู้กคา้ไดแ้ก่พนกังานเสิร์ฟ 

   2 . 1 . 1 . 4  พ นั ก ง า น ป ร ะ จ า บ า ร์ ข า ย เ ห ล้ า  ( Barperson,Barman/Barmaid, 

Bartender) ค าว่า Bartender ในภาษาองักฤษนั้นสามารถเรียกได้ทั้งพนักงานชาย และหญิง แต่ใน

เมืองไทยถ้าเป็นผูห้ญิงจะเรียกว่าบาร์เทนเดอร์(Bartender)จะประจ าอยู่บาร์เหล้าตอ้งมีความรู้ความ

ช านาญเก่ียวกับการผสมเหล้าต่างๆ ซ่ึงต้องเรียนรู้ แต่วีเ รียนรู้ท่ีดีท่ีสุดก็ต้องอาศัยการฝึกและ

ประสบการณ์ เช่น ตอ้งรู้วธีิรินเบียร์โดยไม่ใหมี้ฟองมาก วิธีรินเหลา้ไวน์ แบบไม่ให้มีตะกอนไหลลงมา

ดว้ย วิธีผมสมเคร่ืองด่ืมประเภทค็อกเทล รวมถึงจ าราคาและจ านวนของเคร่ืองด่ืมต่างๆ ท่ีลูกคา้สั่งได้

ด้วย นอกจากน้ี บาร์เทนเดอร์(Bartender)ท่ีดีต้องเป็นคนช่างพูดด้วย เพราะจะต้องพูดคุยกับลูกค้า

โดยตรงและลูกคา้ก็มีหลายแบบ ซ่ึงถา้ชอบพูดคุยกบัตนดว้ยก็จะท าให้สนุกไปกบังานและช่วยให้ขายดี

ดว้ย เพราะลูกคา้บางส่วนเวลามาสั่งเคร่ืองด่ืมจะตอ้งการเพื่อนคุย และถา้พูดคุยถูกคอก็จะสั่งเคร่ืองด่ืม



 

 

ไปเร่ือย ๆ และตอ้งสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้เวลาลูกคา้มาด่าดว้ยค าหยาบ หรือในกรณีท่ีมีลูกคา้

เขา้มาพร้อมกนัจ านวนมาก 

2.2 ความหมายค็อกเทล (Cocktail) 
ค็อกเทล (Cocktail)ถือเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมาก เน่ืองจากมาพร้อมสีสันสดใส

ชวนให้ล้ิมลอง และท่ีส าคญัมีปริมาณแอลกอฮอล์น้อย จึงไม่แปลกท่ีถูกยกให้เป็นเคร่ืองด่ืมในอนัดบั
ตน้ๆ ท่ีคนนิยมสั่ง 

ในช่วงปี  ค.ศ. 1776 สุภาพสตรีเจา้ของบาร์แห่งหน่ึงท่ีนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดมี้การ

น า ค็อกเทล (Cocktail)หรือหางขนไก่มาตกแต่งเคร่ืองด่ืมท่ีผสมเองแทนไมค้นบาร์ ด้วยเหตุน้ีเองจึง

กลายเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั จนไดรั้บความนิยมจากผูค้นท่ีมีโอกาสมาเยือนบาร์แห่งน้ี  และต่างพากนั

เรียกร้านน้ีว่าค็อกเทลมีจุดเร่ิมต้นท่ีประเทศฝร่ังเศสค็อกเทลเป็นเคร่ืองด่ืมผสมท่ีมีจุดเร่ิมตนมาจาก

ประเทศฝร่ังเศส โดยในช่วงศตวรรษท่ี 14 ผูค้นจะเรียกเคร่ืองด่ืมผสมเองว่า บรากเกรท (Bragget)มี

ส่วนผสมจากเบียร์ หรือเหล้าท่ีใส่เคร่ืองเทศอย่าง Ale (แอล) ซ่ึงเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีนิยมด่ืมในช่วงวนั

อาทิตย ์หลงัจากนั้นไดเ้ร่ิมมีการใชไ้วน์เป็นส่วนผสมหลกั นิยมด่ืมในงานเล้ียงฉลอง หรือเทศกาลส าคญั

ต่างๆ และในช่วงท่ีปี ค.ศ. 1775 – 1783 ไดมี้การท าสงครามเพื่อประกาศการเป็นอิสระภาพจากประเทศ

องักฤษ ซ่ึงทหารฝร่ังเศสท่ีถูกส่งมารบในคร้ังน้ี ได้น า ค็อคแตล์ (Coquetel)เคร่ืองด่ืมชนิดหน่ึงมาด่ืม

ระหว่างท่ีอยู่ภายในกองทพั ซ่ีงในเวลาต่อมาเคร่ืองด่ืมชนิดน้ีได้แพร่กระจายไปสู่กองทพัของทหาร

อเมริกา จนกลายเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมาก และมีการเรียกเพี้ยนเป็นค าวา่ค็อกเทลอยา่งท่ี

รู้จกัในปัจจุบนัเป็นการด่ืมเพื่ออวยพรบางต านานเล่าว่า ไดมี้การผสมเคร่ืองด่ืมเองเพื่อเป็นการฉลอง

ให้แก่ผูช้ายท่ีตีไก่ชนะ ซ่ึงถือเป็นประเพณีท่ีสืบต่อกนัเร่ือยมาเคร่ืองด่ืมท่ีผสมในถว้ยใส่ไข่บางต านาน

เล่าวา่ คอ็กเทลเกิดจากการผสมเคร่ืองด่ืมในถว้ยส าหรับใส่ไข่ ซ่ึงเป็นถว้ยท่ีชาวฝร่ังเศสเรียกวา่ค็อกแตร์ 

และในเวลาต่อมาคนชาวอเมริกันผูห้น่ึงได้จ  าสูตรไปผสมด่ืมเอง และมีการเรียกเพี้ ยนมาเป็นค าว่า

คอ็กเทลตามส าเนียงของคนชาวอเมริกนัและอีกหน่ึงต านานท่ีน่าสนใจคือ มีเร่ืองเล่าวา่เจา้ของโรงเต๊ียม

ชาวอเมริกนัไดท้  าไก่ชนท่ีมีต าแหน่งแชมป์หายไป จึงไดป้ระกาศวา่หากใครสามารถหาไก่ตวัน้ีเจอจะยก

ลูกสาวให้ ซ่ึงในเวลาต่อมาชายคนรักของลูกสาวท่ีเจ้าของโรงเต๊ียมกีดกันเป็นผูพ้บไก่ชน เจ้าของ

โรงเต๊ียมจึงได้ยกลูกสาวให้ตามท่ีสัญญาไว ้และด้วยความดีใจท่ีความรักสมหวงั ลูกสาวจึงได้ผสม



 

 

เคร่ืองด่ืมให้แขกภายในร้านเพื่อเป็นการฉลองการแต่งงาน ซ่ึงในเวลาต่อมาก็ไดก้ลายเป็นเคร่ืองด่ืมท่ี

ไดรั้บความนิยม และต่างพากนัเรียกเคร่ืองด่ืมชนิดน้ีวา่คอ็กเทล 

เม่ือพดูถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์เราอาจจะไดย้นิศพัทแ์สงเฉพาะทางท่ีหากไม่ไดเ้ป็นคนท่ีไม่ด่ืม

บ่อยก็อาจจะตามไม่ทนั และนอกจากคลงัศพัท์และสารพดัขอ้ควรรู้เร่ืองไวน์และเหลา้แลว้ ค็อกเทลก็

เป็นอีกหน่ึงเคร่ืองด่ืมท่ีเขา้ถึงคนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ดว้ยรสชาติท่ีหลากหลาย และยงัสามารถหยิบนู่น

ผสมน่ีจนไดเ้ป็นเคร่ืองด่ืมแกว้โปรดท่ีเขา้กบัรสนิยมของแต่ละคน 

2.3 ส่วนผสมในการท า Berkeley cocktail  

2.3.1 วอดก้า (Vodka) 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.1วอดกา้ (Vodka) 

ทีม่า  : https://www.beerbazuka.com/product/absolut-vodka-original-abv40-1l/ 

วอดกา้เป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีผสมอยูป่ระมาณ 40 -60  % เลยทีเดียว  ค  าวา่ “วอดกา้” เดิม

เขียนวา่ “Vada” มีค  าแปลของรัสเซีย  น ้ าอมฤตของชีวิต  ต่อมามีการเพี้ยนไปเป็นขององักฤษ “Vodka” 

เม่ือก่อนน าไปผสมเคร่ืองส าอางค์  น ้ าหอม  ยา และสามารถท่ีจะด่ืมไดโ้ดยตรงหรือว่ามีการผสมกบั

เคร่ืองด่ืมคอ็กเทลต่างๆ  วอดกา้มีการคน้พบท่ีประเทศรัสเซียและโปรแลนด์  ปัจจุบนัเคร่ืองด่ืมชนิดน้ีมี

การเผยแพร่ไปหลายประเทศแลว้  เกิดจากการหมกัของขา้วชนิดต่างๆ  หรือมนัฝร่ัง  มีลกัษณะใสไม่มีสี  

และมีกล่ินเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น  เน่ืองจากผา่นกรรมวิธีในการก าจดักล่ินออก  ด่ืมแลว้ไม่มีกล่ินติดคา้ง

ในคอ  แต่บางทีก็น าไปเติมกล่ินเขา้ไปเพื่อใหไ้ดบ้รรยากาศไปอีกแบบ 



 

 

วอดกา้เป็นท่ีนิยมในการด่ืมกบัอาหารท่ีมีรสจดั  คาว  หรือวา่มนั  ท่ีรัสเซียกินพร้อมกบัไขปลา

คาร์เวียร์ การหมกัและกลัน่ไม่ตอ้งการบ่มจะไดดี้กรีสูง  และเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีความจ าเป็นในบาร์เทน

เดอร์เป็นอยา่งมาก 

 2.3.1.1 ประเภท 
 1)  วอดกา้  ไม่มีสีมีกล่ินเพียงเล็กนอ้ย  นิยมด่ืมกนัทัว่ไป 
 2)  วอดกา้มีกล่ิน  เกิดจากการแต่งกล่ินเขา้ไปเพิ่ม  มกัเป็นกล่ิน  สมุนไพร  เคร่ืองเทศ  ส าหรับ
คนท่ีชอบกล่ินท่ีแตกต่างกนัไป 

 2.3.1.2 วอดก้าในประเทศต่างๆ 
 1) รัสเซีย : มีการบรรจุขวดมาทีมีการกลัน่ออกมาเก็บไว ้95 ดีกรีหากจะน าไปกินให้น าไปผสม
ลดดีกรีลง 
 2) โปแลนด:์ บรรจุในขวด 45 ดีกรีมกัน ากล่ินเพิ่มเขา้ไปดว้ย ท าใหมี้กล่ินท่ีหลากหลายต่างกนั 
 3) สหรัฐอเมริกา: มานิยมหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 น ามาผสมกบัเคร่ืองด่ืมต่างๆ เช่นเบียร์ มาร์
ทิน่ีท าใหว้อดกา้ของสหรัฐอเมริกาไดรั้บความนิยมสูง 

 2.3.1.3 การผลติ 
 1)  น าวตัถุดิบ เมล็ดขา้วหรือมนัฝร่ัง ขา้วท่ีใชจ้ะเป็นขา้วสาลีไดส้รชาติท่ีดีกวา่ขา้วชนิดอ่ืน แต่
ข้ึนอยูก่บัพื้นท่ีในการท า น ามาหมกั 
 2)  น ามากลัน่ โดยใชก้ารกลัน่ถึง 4 คร้ังเป็นอยา่งต ่าเพื่อใหดี้กรีท่ีสูงข้ึนการกลัน่หลายคร้ังจะท า
ใหไ้ดแ้อลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิมากข้ึนดว้ยซ่ึงมีผลท าใหไ้ม่เกิดอาการเมาคา้งกวา่เหลา้ทัว่ไป ท าใหมี้สรชาติท่ี
นุ่มนวล 
 3)  น ามากรองแลว้มาผา่นถ่านและทรายเพื่อก าจดักล่ินใหน้อ้ยลง และเป็นการดูดเอาส่ิงเจอปน
ออกไปดว้ย 
 4)  หลงัจากนั้นจะน าไปเจือจางใหไ้ดแ้อลกอฮอลท่ี์ในระดบัดีกรีท่ีตอ้งการ และอาจจะเติมกล่ิน
เขา้ไปดว้ย 

 
 
 
 



 

 

2.3.1.3 วอดก้าทีน่ ามาแต่งกลิน่  
ในทอ้งตลอดทัว่ไปมีการแต่งกล่ินเพิ่มบรรยากาศใหเ้คร่ืองด่ืมรสชาติ ดี ตวัอยา่ง 

1)  ลิมอนนายา เป็นการเติมน ้ ามะนาวไดก้ล่ินและรสมะนาวเพิ่มดว้ย 

2)  สตาร์กา มีการเติม น ้าผึ้ง วนิลา แอปเปิล แพร์ลงไปมีสีเหลือง 

3)  ออกโดทนิชิยา มีรสหวานไดก้ล่ินสมุนไพร เติมพวก ขิง กานพลู มี 45 ดีกรี 

 2.3.1.5 ความนิยมในการดื่ม 

 มัก ด่ื ม พ ร้ อ ม กั บ รั บ ป ร ะ ท า น อ าห า ร บ า ง ช นิ ด อ ย่ า ง เ ช่ น ไ ข ป ล า ค า ร์ เ วี ย ร์ ไ ส้

กรอก  ปลาแซลมอน  อาหารท่ีมีรสเผด็  มกัน าไปแช่เยน็ในช่องท าน ้ าแข็ง  แลว้น ามาด่ืมโดยไม่ผสม

อะไรเลยเน่ืองจากมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่มากจึงไม่ท าให้แข็งเหมือนน ้ าเปล่า  มีการน าไปผสมกบัโช

ดา  นอกจากนั้นยงัน าไปหมกักบัเน้ือหรือวา่ประกอบอาหารไดอี้ก  เน่ืองจากมีแอลกอฮอล์สูงท าให้เมา

ไดง่้ายเพียงด่ืมเล็กน้อยในบางคน  จึงไม่ควรด่ืมเยอะ  และเป็นท่ีนิยมในหลายทีก็ผสมกบัเคร่ืองด่ืม

ค็อกเทลซ่ึงสามารถผสมไดห้ลาชนิด  หรือผสมกบัน ้ าผลไม ้ วอดกา้มาร์ทีน่ี  เป็นการน าวอดกา้ผมกบั

เหลา้มุทจะใหร้สหวานเล็กนอ้ย  สกรูไดรเวอร์  เป็นการผสมน ้าส้ม เป็นตน้ 

2.3.2 เหล้า GIN  

 

  

 

 

 

 

รูปที ่2.2 เหลา้ GIN 

ทีม่า : https://www.beerbazuka.com/product/gilbeys-vodka-abv37-700ml/ 



 

 

การผลิตเหลา้เจนีเวอร์ หรือเจนีวา หรือเหลา้ยิน เพิ่งจะเร่ิมในปลายศตวรรษท่ี 16 การท าเหลา้เจนี

เวอร์ของชาวดชัในยุคแรก ใช้มอล์ทของขา้วบาร์เลยผ์สมกบัวิสก้ีไรยแ์ละหมกักลัน่ก็กลัน่ดว้ยพอทส

ตีลล์ขนาดจ๋ิวออกมาเป็นน ้ าเหลา้ดีกรีขนาดปานกลาง คือ 70 - 85 ดีกรีระบบยุโรปเม่ือปล่อยให้

แอลกอฮอล์เยน็ตวัลงประมาณ 2-3 วนั ก็จะน าสุราดงักล่าวมาหมกัซ ้ ากบัผลจูนีเปอร์และเคร่ืองเทศต่าง 

ๆ พอส่าไดท่ี้แล้วก็ล าเลียง ไปกลัน่ซ ้ าอีกหนหน่ึงในประเทศองักฤษไดมี้การผลิตเหลา้พิสดารไปอีก

ชนิดหน่ึงคือการ ใช้กากน ้ าตาล (Molasses) เป็นวตัถุดิบในการ หมกักลัน่เหลา้ยิน เม่ือผลิตส าเร็จรูป

ออกมาจึงเรียกเหลา้จินชนิดน้ีวา่ "ไดร์ยนิ" หรือเหลา้ยนิท่ีมีหวานแต่นอ้ย  

 2.3.2.1 คุณสมบัติของเหล้าจิน (Gin) 

 จินเปรียบเสมือนเหลา้ยาของพวกฝร่ังตาน ้าขา้ว เหลา้จินชนิดหลกัก็โดยกากน าแอลกอฮอล์

เกรนไปหมกักบัผลจูนีเปอร์ และเคร่ืองเทศสมุนไพรอีกบางชนิดแลว้น าไปกลัน่ซ ้ า เคร่ืองเทศสมุนไพร่

ต่าง ๆ ท่ีใชโ้ดยทัว่ไปก็มีดงัน้ี 

 1)  เปลือกส้ม (Orange Peel) ใหก้ล่ินหอมและรสซ่า 

 2)  ลูกอาหนี (Anise) ซ่ึงใหก้ล่ินหอมยัว่ยวนชวนใจ 

 3)  ยีห่ร่า (Caraway) เป็นยากระตุน้พลงัขบัเลือดขบัลม 

 4)  หวายเทศ (Caramus) เป็นยาอายวุฒันะ 

 5)  ออร์ริส (Orris) ตน้ลานท่ีมีรากหอม และเป็นยาแกโ้รคสารพดัชนิด 

 6)  น ้าเตา้ (Rhubarb) เป็นยารักษาโรคสารพดัโรคอีกชนิดหน่ึง 

 7)  เมล็ดอามนัต ์(Almond) เมล็ดเคร่ืองเทศท่ีมีกล่ินหอมมาก 

 8)  คาลมับา (Calamba) ตน้ไมร้ากขมชนิดหน่ึงท่ีใชเ้ป็นยารักษาโรค 

 9)  จูนีเปอร์ (Junipers) ตน้ไมท่ี้มีผลเขียวรสเผด็และหอมหวานเป็นส่ิงท่ีเหลา้จินขาดไม่ไดเ้ลย

คือถา้หลา้กลัน่ท่ีผลิตในลกัษณะจินแต่ขาดส่วนผสมของ จูนีเปอร์อาจไม่ถูกจดัอยูใ่นประเภทเหลา้จินไป

เลย 



 

 

 น่ีเป็นตวัอยา่งส่วนนอ้ยของเคร่ืองเทศสมุนไพรต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการผลิตสุราจินอ่ืนจากน้ียงัมีอีก
มากผลจากการน าแอลกอฮอล์ ท่ีคดัเลือกแลว้ไปกลัน่ซ ้ า ๆ ซาก ๆ โดยผสมผลจูนีเปอร์และเคร่ืองเทศ
สมุนไพรนานาชนิดน่ีเองท าให้เหลา้จินมีคุณสมบติัดีเลิศชนิดหน่ึง ท่ีเหนือกวา่เหลา้กลัน่ชนิดอ่ืนใด คือ
เป็นเหลา้ท่ีปราศจาก "ฟูเซลออย 

 ค าว่าเหลา้เจนีเวอร์ หรือเจนีวาท่ีใชเ้รียกวา่เหลา้จินนั้นไม่ไดมี้อะไรท่ีเก่ียวขอ้งกบัเมืองเจนีวา 
ในประเทศสวสิเซอร์แลนดเลยแต่คงจะมีเหตุผลมาจากการใชผ้ลจูนีเปอร์เป็นวตัถุดิบเป็นแน่แท ้ท่ีท าให้
เหลา้จินมีช่ือถูกเรียกขานเป็นเหลา้เจนีเวอร์  

 2.3.2.2 ประเภทของเหล้าจิน 

 มีหลายประเภท ท่ีเด่นดงัมากไดแ้ก่ชนิดต่าง ๆ เหล่าน้ี 

 1) โอลด์ ทอม ยนิ คือเหลา้จินท่ีผลิตดว้ยโมลาส หรือไดร์จินนัน่เองชาวองักฤษในนคร

ลอนดอนติดใจมาก 

 2) ไพลเ์มา้ท ์ยนิ เป็นเหลา้จินท่ีบริษทัไพลเ์มา้ท ์ไดผ้ลิตจนโด่งดงัจึงเรียกเหลา้จิน ท่ีมีการเก็บ

บ่มเช่นเดียวกบั เหลา้วสิก้ี หรือบร่ันดี โดยท าการเก็บบ่มใน ถงัไมโ้อก๊จนน ้าเหลา้มีสีเหลืองทอง 

2.3.3 ทีม่าของผกัขึน้ฉ่าย 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่ 2.3 ขึน้ฉ่าย 

 ทีม่า : http://bunbunsjungle.lnwshop.com 

http://bunbunsjungle.lnwshop.com/


 

 

 ช่ือสามัญ : Celery 

 ช่ือวทิยาศาสตร์ : Aqium graveolens L. vat. Dulce Pers. 

 วงศ ์: Umbelliferae 

ขึน้ฉ่าย (คื่นไฉ่) หรือ ขึน้ฉ่ายฝร่ัง ภาษาองักฤษ Celery (เซเลอรี) ข้ึนฉ่ายเป็นผกัท่ีใบคลา้ยกบั

ผกัชี แต่ใบใหญ่กวา่และมีกล่ินฉุน โดยข้ึนฉ่ายเป็นช่ือผกัท่ีมาจากภาษาจีน หรือท่ีคนไทยเรียกวา่ ผกัขา้ว

ปีน, ผกัปืน, ผกัป๋ิม เป็นตน้ผักขึน้ฉ่าย มีอยู ่2 สายพนัธ์ุ สายพนัธ์ุแรกก็คือ ขึน้ฉ่ายฝร่ัง ลกัษณะตน้จะ

อวบใหญ่มาก ล าตน้มีความสูงประมาณ 40-60 เซนติเมตร ล าตน้ขาวใบเหลืองอมเขียว และอีกสายพนัธ์ุ

คือ ขึ้นฉ่ายจีน หรือ “Chinese celery” ซ่ึงจะมีขนาดของล าตน้ท่ีเล็กกว่า มีความสูงประมาณ 30 

เซนติเมตร และใบค่อนขา้งแก่ ส่วนสรรพคุณก็จะคลา้ยๆกนั สมุนไพรขึ้นฉ่าย ผกัสมุนไพรท่ีมีกล่ิน

หอม  นิยมน ามาใช้ในการปรุงอาหารเพื่อช่วยในการดบักล่ินคาวต่าง ๆ หรือน ามาใชเ้พิ่มความหอมให้

น ้าซุป 

2.3.3.1 ลกัษณะของขึน้ฉ่าย 

ตน้ข้ึนฉ่าย เป็นพืชลม้ลุก ตน้ข้ึนฉ่ายจีน มีความสูงประมาณ 30 เซนติเมตร ส่วนตน้ข้ึนฉ่ายฝร่ัง

จะมีความสูงประมาณ 40-60 เซนติเมตร ส่วนล าตน้มีลกัษณะกลวง มีกล่ินหอมทั้งตน้ มีอายปุระมาณ1-2 

ปี และมีอยูด่ว้ยกนั 3 ชนิด คือ ตน้สีขาว ตน้สีเขียว และตน้สีน ้าตาลเขียว  

2.3.3.2 ข้อควรระวงัในการรับประทานผกัขึน้ฉ่าย 

 1)การรับประทานผกัข้ึนฉ่ายในปริมาณมากเกินไป ในเพศชายอาจจะท าให้เป็นหมนั

ได ้และจะท าให้อสุจิลดลงถึง 50% แต่ถา้หากหยุดรับประทานแลว้ จ  านวนของเช้ืออสุจิจะกลบัสู่ระดบั

ปกติในระยะเวลา 8-13 สัปดาห์ 

  2)ในบางรายอาจเกิดอาการแพจ้ากการสัมผสัตน้ข้ึนฉ่ายจนถึงขั้นรุนแรงได ้

  3) สารสกดัจากตน้ข้ึนฉ่ายอาจช่วยเร่งใหสี้ผวิเปล่ียนเป็นสีน ้าตาลมากข้ึน 
2.3.3.3 สรรพคุณของขึน้ฉ่าย 

  1) ช่วยท าใหเ้จริญอาหาร กระตุน้ใหเ้กิดความอยากอาหาร 

  2)  ข้ึนฉ่ายเป็นผกัท่ีมีโพแทสเซียมสูง ซ่ึงช่วยในการขยายตวัของหลอดเลือด ป้องกนั
โรคหวัใจขาดเลือด 



 

 

  3)  ข้ึนฉ่ายมีโซเดียมอินทรียท่ี์ช่วยในการปรับสมดุลของกรดและด่างในเลือด 

  4)  ข้ึนฉ่ายเป็นหน่ึงในผกัท่ีมีสารโพลีฟีนอล ซ่ึงเป็นตวัช่วยป้องกนั DNA ถูกท าลาย 
ช่วยลดอาการอกัเสบ และป้องกนัมะเร็งดว้ยการไปยบัย ั้งการกลายพนัธ์ุและสารก่อมะเร็งในร่างกาย 

  5)  น ้าคั้นจากข้ึนฉ่ายมีสรรพคุณใชเ้ป็นยากล่อมประสาท ช่วยในการนอนหลบั  

  6)  ช่วยรักษาโรคอลัไซเมอร์  

  7)  ช่วยบ ารุงหวัใจและรักษาโรคหวัใจ 

  8)  ช่วยในการท างานของระบบหมุนเวยีนต่าง ๆ ในร่างกาย 

  9)  ช่วยลดอาการของโรคหอบหืด 

  10)  ข้ึนฉ่ายกบัการลา้งพิษในร่างกาย  

  11)  ข้ึนฉ่ายสามารถช่วยป้องกนัโรคซิลิโคซิส (Silicosis) หรือโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ
ทางเดินหายใจ  

  12)  ช่วยลดความดนัโลหิต รักษาโรคความดนัโลหิตสูง  

  13)  ช่วยลดปริมาณของคอเลสเตอรอล ระดบัน ้ าตาล ไตรกลีเซอไรด์ และไขมนัใน
เส้นเลือด 

  14)  ใชเ้ป็นยาดบัร้อนในร่างกาย แกอ้าการร้อนใน 

  15)  ข้ึนฉ่ายมีสรรพคุณช่วยในการขบัเสมหะ 

  16)  สรรพคุณข้ึนฉ่าย ช่วยแกอ้าเจียน 

  17)  ช่วยบ ารุงระบบยอ่ยอาหารในร่างกาย ช่วยลดอาการของโรคท่ีเก่ียวกบักระเพาะ
อาหาร  

  18)  ช่วยขบัลมในกระเพาะ 

  19)  ช่วยขบัปัสสาวะ ปัสสาวะเป็นเลือด รักษาน่ิว ขบัปัสสาวะส าหรับผูท่ี้เป็นน่ิว 



 

 

  20)  ส าหรับสตรีท่ีประจ าเดือนมาไม่เป็นปกติ การรับประทานผกัข้ึนฉ่ายเป็นประจ าจะ
ช่วยแกปั้ญหาน้ีได ้

  21)  ช่วยแกอ้าการปวดประจ าเดือนของสตรี ทั้งก่อนและหลงัการมีประจ าเดือน  

  22)  ช่วยบ ารุงตบัและไตใหแ้ขง็แรง 

  23)  ช่วยลดอาการบวมน ้า เช่น อาการบวมน ้าก่อนการมีประจ าเดือน เป็นตน้ 

  24)  ใบข้ึนฉ่ายมีสรรพคุณช่วยแกอ้าการตกเลือด 

  25)ช่วยรักษาโรคปวดขอ้ต่าง ๆ และอาการปวดตามปลายประสาท  

  26)  ช่วยท าใหก้ลา้มเน้ือเรียบบีบตวั แกอ้าการเกร็งของกลา้มเน้ือ 

  27)  สรรพคุณค่ึนช่ายช่วยแกล้มพิษ ผดผืน่คนัต่าง ๆ 

  28)  ทั้งตน้ข้ึนฉ่ายมีสรรพคุณช่วยรักษาฝีฝักบวั 

  29)  สารลูเทโอลินท่ีพบในข้ึนฉ่ายเป็นสารเคมีท่ีมีคุณสมบติัในการต่อตา้นการอกัเสบ
เร้ือรัง  

  30)  ช่วยในการคุมก าเนิด มีฤทธ์ิในการลดปริมาณการสร้างอสุจิในเพศชาย ช่วยลด
อตัราการตั้งครรภไ์ด ้

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3.4  แอปเป้ิลเขียว 

 

 

 

 

รูปที ่ 2.4 แอปเป้ิลเขียว 

ทีม่า : http://www.bkkorganic.com/ 

 ช่ือสามญั : Apple 

 ช่ือวทิยาศาสตร์: Malus domestica 

 อยูใ่นวงค ์: Rosaceae 

แอปเป้ิลเป็นผลไมย้อดนิยมของคนทุกวยั ดว้ยรสชาติท่ีทานไดง่้าย และสีสันท่ีสวยงาม ท าให้
หลาย ๆ คนเลือกท่ีจะให้แอปเป้ิลเป็นผลไมแ้สนโปรด ซ่ึงแอปเป้ิลแต่ละสีนั้นต่างก็มีความน่าสนใจใน
ตวัเอง แต่ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมของกลุ่มคนรักสุขภาพเห็นจะเป็นแอปเป้ิลสีเขียว ท่ีดูเหมือนวา่จะมีรสชาติท่ี
เปร้ียวท่ีสุด เ ม่ือเทียบกับแอปเป้ิลสีอ่ืน ๆ อย่างเช่น สีแดง และสีทอง แต่หากมองในเร่ืองของ
คุณประโยชน์แลว้ จะพบวา่ในแอปเป้ิลสีเขียวนั้น อุดมไปดว้ยสารอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายอยา่ง
มากมาย ในแอปเป้ิลสีเขียว อุดมไปดว้ยไฟเบอร์ท่ีมากลน้ ถา้หากรับประทานแอปเป้ิลเขียวอย่างเป็น
ประจ า ยอ่มส่งผลดีต่อระบบขบัถ่าย และดว้ยความท่ีแอปเป้ิลเขียว เป็นผลไมท่ี้เต็มไปดว้ยเส้นใยอาหาร 
แต่ใหพ้ลงังานเพียงนอ้ยนิด ท าใหแ้อปเป้ิลเขียวถูกน ามาจดัอยูใ่นหมวดของผลไมค้วบคุมน ้ าหนกั ท าให้
ผูท่ี้ตอ้งการลดน ้ าหนกัส่วนใหญ่ ควรหามารับประทานเป็นประจ าอย่างมากถา้หากคุณเป็นคนหน่ึงท่ี
กลวัความแก่ หรือกลวัวา่จะเกิดโรคร้าย อยา่งเช่น โรคมะเร็ง ท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัตวัเอง แอปเป้ิลเขียวจึง
เป็นผลไมอี้กชนิดหน่ึง ท่ีคุณไม่ควรพลาดท่ีจะน ามารับประทาน เพราะในแอปเป้ิลเขียวนั้น เต็มไปดว้ย
สารตา้นอนุมูลอิสระ ซ่ึงมีมากกวา่แอปเป้ิลสีอ่ืน หลายเท่าตวัเลยทีเดียว และหากเทียบกบัผลไมช้นิดอ่ืน 
ๆ ดว้ยแลว้ เราจะพบวา่น่ีคือแหล่งของสารตา้นอนุมูลอิสระท่ีมีจ านวนมาก และมีประโยชน์อยา่งสูงสุด 
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2.3.4.1 สรรพคุณของแอปเป้ิลเขียว  

1) มีสารต่อต้านอนุมูลอสิระ 

ถา้หากคุณเป็นคนหน่ึงท่ีกลวัความแก่ หรือกลวัวา่จะเกิดโรคร้าย อยา่งเช่น โรคมะเร็ง ท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนกับตวัเอง แอปเป้ิลเขียวจึงเป็นผลไมอี้กชนิดหน่ึง ท่ีคุณไม่ควรพลาดท่ีจะหามารับประทาน 
เพราะในแอปเป้ิลเขียวนั้น เต็มไปดว้ยสารตา้นอนุมูลอิสระ ซ่ึงมีมากกวา่แอปเป้ิลสีอ่ืน หลายเท่าตวัเลย
ทีเดียว และหากเทียบกบัผลไมช้นิดอ่ืน ๆ ดว้ยแลว้ เราจะพบวา่น่ีคือแหล่งของสารตา้นอนุมูลอิสระท่ีมี
จ านวนมาก และมีประโยชน์อยา่งสูงสุด 

2) ลดการสูญเสียกล้ามเนือ้จากการป่วย 

ส าหรับคนท่ีออกก าลงักายเป็นประจ า มกัจะมีกลา้มเน้ือท่ีแข็งแรง แต่เม่ือคุณลม้ป่วยลง ท าให้
คุณตอ้งหยุดพกัร่างกาย จนออกก าลงักายไม่ได้เป็นระยะเวลาหน่ึง แน่นอนว่าในขณะท่ีคุณหยุดพกั 
กลา้มเน้ือส่วนท่ีไดเ้พิ่มเติมข้ึนมาจากการออกก าลงักาย อาจจะมีนอ้ยลงหรือหายไปบา้ง ซ่ึงในจุดน้ีเองท่ี
ผูช้ายส่วนใหญ่มกัจะกงัวล เพราะการท่ีกลา้มเน้ือหายไป ก็มกัจะท าให้รูปร่างท่ีเคยดูดีนั้นเปล่ียนไปดว้ย 
แต่ส่ิงเหล่าน้ีสามารถป้องกนัได ้โดยการบริโภคแอปเป้ิลสีเขียวเป็นประจ า เพราะในแอปเป้ิลสีเขียวนั้น
ประกอบไปด้วย กรดบางชนิดท่ีเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญั ในการเพิ่มพลงัและสร้างความแข็งแรง 
ใหก้บักลา้มเน้ือของเราโดยตรงนัน่เอง 

3) มีวติามินทีจ่ าเป็นส าหรับผวิพรรณ 

นอกจากเร่ืองของสุขภาพแลว้ เร่ืองของความสวยความงาม แอปเป้ิลเขียวก็มีบทบาทส าคญั 
เน่ืองจากแอปเป้ิลเขียว เป็นผลไม้ท่ีอุดมไปด้วยวิตามินต่าง ๆ ท่ีมีส่วนช่วยในการบ ารุงผิวพรรณ 
อยา่งเช่น วติามิน C ซ่ึงคน้พบวา่ในแอปเป้ิลเขียว จะมีมากกวา่ผลไมช้นิดอ่ืน ๆบางประเภทเสียดว้ยซ ้ า 
  

 

 

 

 



 

 

 

2.3.5 สับปะรด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.5 สับปะรด 
ทีม่า: https://missicecream.com/ 

 ช่ือสามญั Pineapple 
 ช่ือวทิยาศาสตร์ Ananas comosus (L.) Merr. 
 อยูใ่นวงศ ์: Bromelioideae 
2.3.5.1 สับปะรดและสายพนัธ์ุ 
ลักษณะของ สับปะรด จะเป็นผลไม้ท่ีมีขนาดล าต้นเต้ีย จัดอยู่ในผลไม้เขตร้อนในวงศ ์

Bromeliaceae จึงสามารถเจริญเติบโตไดดี้ในสภาพอากาศท่ีแห้งแลง้ เป็นดินปนทราย มีตน้ก าเนิดมา
จากประเทศอเมริกาใต ้คน้พบโดยนักเดือนเรือชาวสเปนและโปรตุเกส ก่อนจะถูกน าเขา้มาจากทาง
ยโุรปและแพร่หลายไปทัว่โลกในศตวรรษท่ี 13 เป็นตน้มาส่วนของผลจะมีขนาดท่ีใหญ่กวา่ล าตน้ มีใบ
ท่ีเรียวยาวและแข็งแรง ด้านในจะเป็นเส้นใยท่ีมีความเหนียวมาก ใช้เป็นส่วนกักเก็บน ้ าเอาไวใ้ห้
ประโยชน์กบัล าตน้ในสภาพอากาศท่ีแห้งแล้งแบบน้ี ความโดดเด่นของผล สับปะรด คือรูปลกัษณ์
ภายนอกท่ีชวนสะดุดตา เปลือกมีความแขง็ และเตม็ไปดว้ยตุ่มนูนท่ีเราเรียกกนัวา่ "ตาสับปะรด" เรียงอยู่
ทัว่ทั้งลูก ส่วนเน้ือดา้นในมีรสชาติหวานอมเปร้ียวแลว้ แต่รสชาติก็จะแตกต่างกนัออกไปตามสายพนัธ์ุ
และการเพาะปลูกดว้ยผลของ สับปะรดจะไม่มีเมล็ด การขยายพนัธ์ุจะใช้เป็นวิธีน าเอา จุก หน่อ และ
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เกียงมาปักช า การปลูกดว้ยวิธีเหล่าน้ี สับปะรด มีการกลายพนัธ์ุอย่างต่อเน่ือง ท าให้มีหลากหลายสาย
พนัธ์ุใหเ้ราไดรั้บประทานในปัจจุบนั โดยสายพนัธ์ุท่ีคุน้หูคุน้ตาและพอจะเคยเห็นกนัมาบา้ง ไดแ้ก่ 

1. พนัธ์ุอนิทรชิต หรืออนิทรชิตแดง 
มีช่ือในภาษาองักฤษว่า Singapore Spanish จดัไดว้า่เป็นพนัธ์ุท่ีมีความเก่าแก่มากในประเทศ

ไทย เป็นท่ีรู้จกัและปลูกกนัอยา่งแพร่หลายมาตั้งแต่รุ่นกรุงศรีอยุธยา มีหนามแหลมคมโคง้งออยูต่ามล า
ตน้เป็นสีน ้ าตาลอมแดง ส่วนของใบเป็นสีเขียวอ่อน ลกัษณะของผลย่อยจะนูน มีตาลึกเม่ือแก่จดั เน้ือ
ดา้นในเป็นสีทอง รสชาติไม่หวานมากนกั มีเส้นใยมาก และผลมีขนาดเล็ก 

2. พนัธ์ุปัตตาเวยี 
มีช่ือในภาษาองักฤษวา่ Smooth Cayenne เรียกกนัคุน้หูวา่พนัธ์ุศรีราชา ใหผ้ลท่ีมีขนาดใหญ่กวา่

สับปะรดสายพนัธ์ุอ่ืนๆ เน้ือมีความหวานฉ ่าเป็นพิเศษ ล าตน้จะมีใบเป็นสีเขียวเขม้ กลางใบเป็นร่องสี
น ้ าตาลแดง ปลายใบจะมีหนาวแหลมขนาดเล็ก เน่ืองจากขนาดท่ีใหญ่และไดร้สชาติอร่อย จึงนิยมปลูก
เพื่อน าไปแปรรูปเป็นสับปะรดกระป๋อง 

3. พนัธ์ุสว ี
มีช่ือในภาษาองักฤษวา่ Malacca Queen บางคนก็เรียกวา่พนัธ์ุภูเก็ต ลกัษณะของใบยาว มีสีเขียว

อ่อน ใบแคบ และมีแถบเป็นสีแดงท่ีกลางใบ ขอบใบจะเป็นหนามแหลมสีแดง มีผลยอ่ยนูน มองเห็นตา
ลึก ขนาดผลเล็ก ส่วนของเน้ือเป็นสีเหลือง มีความหอมและรสชาติท่ีหวานกรอบ นิยมปลูกกนัมากใน
ภาคใต ้

4. พนัธ์ุขาว 
มีช่ือเรียกในภาษาองักฤษวา่ Selangor Green ลกัษณะของตน้จะเป็นทรงพุ่มเต้ีย มีใบเป็นสีเขียว

อมเหลือง ใบสั้นและแคบชิดกนั ขอบใบมีหนามแหลม ส่วนผลดา้นบนมีหลายจุก เน้ือให้รสชาติหวาน
ไม่มากนัก อีกทั้งลักษณะยงัใกล้เคียงกบัพนัธ์ุอินทรชิต ซ่ึงเช่ือว่าอาจจะกลายพนัธ์ุมาจากสายพนัธ์ุ
ดงักล่าวก็เป็นได ้

5. พนัธ์ุภูแล 
เป็นพนัธ์ุท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมอยู่ไม่น้อย เน่ืองจากรสชาติท่ีอร่อย กล่ินหอม ส่วนของแกน

สับปะรดไม่ตอ้งตดัออก สามารถรับประทานไดเ้น่ืองจากมีความกรอบ ผลมีขนาดเล็ก คุน้หูกนัในช่ือวา่
สับปะรดภูแลท่ีวางขายอยูต่ามทอ้งตลาด การปลูกจะใหผ้ลตลอดทั้งปี 

2.3.5.3 ประโยชน์ของสับปะรดเน่ืองจากสับปะรดเป็นผลไมท่ี้มีรสเปร้ียวอมหวาน จึงอุดมไป
ดว้ยสารอาหารท่ีมีประโยชน์ อีกทั้งเน้ือสีเหลืองยงัมีเส้นใยมาก มีวิตามินซีท่ีช่วยสร้างระบบภูมิคุม้กนั
ร่างกายใหแ้ขง็แรง ท าหนา้ท่ีช่วยยอ่ยอาหาร เน่ืองจากมีกากใยมาก แถมยงัมีเอนไซมต์ามธรรมชาติท่ีช่ือ



 

 

วา่ "บรอมีเลน" ท่ีเขา้ไปเพิ่มการย่อยอาหารทั้งสภาพกรดและด่าง เหมาะส าหรับการรับประทานหลงั
อาหาร เพื่อช่วยการท างานของกระเพาะไดเ้ป็นอยา่งดีนอกจากน้ียงัมีส่วนช่วยให้เลือดลมไหลเวียนไดดี้
ข้ึน ป้องกนัการเกิดมะเร็ง เพราะอุดมไปดว้ยสารเบตา้แคโรทีน และเอนไซม์ดงักล่าวยงัช่วยยบัย ั้งการ
อกัเสบ ผูค้นโบราณจึงมกัน าเอาสับปะรดมาใชเ้พื่อการรักษาโรคผวิหนงัและบาดแผลต่างๆ 

2.3.5.4 ประโยชน์ของแกนสับปะรด 
หากพูดถึงส่วนหน่ึงของผลสับปะรดท่ีเรามกัไม่ค่อยนิยมรับประทาน นัน่ก็คือส่วนของแกน

สับปะรด ซ่ึงส่วนมากจะมีความเหนียวและแข็ง นอกจากพนัธ์ุภูแลท่ีมีความกรอบ สามารถรับประทาน
ได ้แต่หารู้ไม่วา่ในแกนสับปะรดกลบัอุดมไปดว้ยสารอาหารท่ีมีประโยชน์มากกวา่เน้ือสีเหลืองๆ ของ
มนัเสียอีก ไม่ว่าจะเป็น การช่วยย่อยเน้ือสัตวภ์ายหลงัรับประทานอาหาร, ช่วยลดการอกัเสบของ
กระเพาะและล าไส้, กระตุน้ระบบขบัถ่าย, ช่วยขบัปัสสาวะ, ป้องกนัการเกิดน่ิว และยงัมีฤทธ์ิเป็นยา
ระบายอ่อนๆ อีกดว้ย 

2.3.5.5 สรรพคุณของสับปะรด 
1) ช่วยบ ารุงผวิพรรณใหเ้ปล่งปลัง่สดใสอยูเ่สมอ 
2) ช่วยต่อตา้นอนุมูลอิสระในร่างกาย ช่วยชะลอการเกิดร้ิวรอยและความแก่ชรา 
3) สับปะรดเป็นผลไมท่ี้เม่ือรับประทานแลว้จะรู้สึกสบายทอ้ง ไม่รู้สึกอึดอดั 
4) ใชน้ ามารับประทานเป็นผลไม ้หรือน ามาปรุงเป็นอาหาร เช่น แกงสับปะรด เป็นตน้ 
2.3.6 มะนาว 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.6 มะนาว 
ทีม่า : https://www.honestdocs.co/lemon-and-its-benefits 

 ช่ือสามญั : มะนาว (Mexica lime,lime) 
 ช่ือวทิยาศาสตร์ : Citrus aurantifolia Swingle 
 อยูใ่นวงศ ์Rutaceae 

https://www.honestdocs.co/lemon-and-its-benefits


 

 

 
2.3.6.1 ลกัษณะทัว่ไปของมะนาว 
มะนาวเป็นไมผ้ลชนิดหน่ึงท่ีมีรสเปร้ียวจดั จดัอยูใ่นสกุลส้มหรือท่ีเรียกวา่ Citrusลกัษณะของ

ผลจะมีสีเขียว เม่ือสุกจดัจะออกเป็นสีเหลือง ลกัษณะของเปลือกจะบาง ส่วนภายในมะนาวนั้นจะมีเน้ือ
ท่ีแบ่งออกเป็นกลีบๆ และชุ่มน ้ ามาก ถือเป็นผลไมท่ี้ถูกน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองปรุงรส ท่ีส าคญัยงัเป็นผลไม้
ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการและทางการแพทยโ์ดยทัว่ไปมะนาวจะมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางอยูป่ระมาณ 
4-4.5 เซนติเมตร ทั้งน้ีจะมีล าตน้ท่ีเป็นไมพุ้ม่เต้ีย มีความสูงประมาณ 5 เมตร ในส่วนของกา้นจะมีหนาม
แต่เพียงเล็กนอ้ย ส่วนใหญ่จะมีใบดก ลกัษณะของใบจะยาวเรียวเพียงเล็กนอ้ย พูดง่ายๆ ก็มีความคลา้ย
กบัใบส้ม ส่วนเร่ืองดอกมะนาวจะมีลกัษณะสีขาวอมเหลือง ซ่ึงดอกของมะนาวจะมีการออกดอกผล
ลอดทั้งปี อาจมีความแตกต่างกนัตามฤดูกาล เพราะในช่วงหนา้แลง้ตน้มะนาวจะออกผลนอ้ยกวา่และผล
ของมนัจะมีน ้าท่ีนอ้ยกวา่ 

2.3.6.2 พนัธ์ุมะนาวทีนิ่ยมปลูกในเมืองไทย 
 1. มะนาวไข่ 
 มะนาวไข่เป็นพนัธ์ุท่ีมีลกัษณะผลกลม หวัทา้ยจะยาว และมีสีอ่อนท่ีคลา้ยกบัสีของไข่

เป็ด ขนาดของผลมะนาวสายพนัธ์ุน้ีใหญ่ประมาณ 2-3 เซนติเมตร และมีเปลือกท่ีค่อนขา้งบาง 
  
 2. มะนาวทราย 
 มะนาวทรายสายพนัธ์ุน้ีจะมีลักษณะของต้นเป็นพุ่มสวย สามารถน ามาท าเป็นไม้

ประดบัหนา้บา้นได ้อีกทั้งยงัเป็นสายพนัธ์ุท่ีใหผ้ลตลอดปี ทั้งน้ีกลายเป็นมะนาวสายพนัธ์ุท่ีผูค้นไม่ค่อย
นิยมน ามาบริโภคสักเท่าไหร่ เพราะรสชาติของน ้ามะนาวจะมีรสขมเจือปนอยูด่ว้ย 

 3.  มะนาวแป้น 
 มะนาวแป้นสายพนัธ์ุน้ีจะมีขนาดของผลค่อนขา้งใหญ่ ลกัษณะของผลค่อนขา้งกลม

แป้น ใหน้ ้ามะนาวในปริมาณท่ีมาก แถมยงัมีเปลือกท่ีบาง มะนาวแป้นจดัเป็นสายพนัธ์ุท่ีผูค้นนิยมน ามา
บริโภคเป็นส่วนมาก และในทางเชิงพาณิชยจ์ะมีการปลูกมะนาวพนัธ์ุแป้นร าไพและพนัธ์ุแป้นดกพิเศษ 
เพราะมนัสามารถบงัคบัใหอ้อกผลในฤดูแลง้ได ้

 4. มะนาวหนัง 
 ในส่วนของสายพนัธ์ุมะนาวหนงัจะมีลกัษณะของผลท่ีกลมยาว ส่วนของหัวทา้ยจะ

แหลม และเม่ือผลของมนัโตเต็มท่ีก็จะมีลกัษณะผลเป็นกลมท่ีค่อนขา้งยาวและมีเปลือกท่ีหนา ดงันั้งจึง
ท าใหผู้บ้ริโภคสามารถเก็บมะนาวสายพนัธ์ุน้ีไดน้าน 



 

 

 
 

 2.3.6.3 ประโยชน์ของมะนาว 
  มะนาวมีประโยชน์มากมาย ตั้งแต่ส่วนตน้ ใบ ผล นอกจากน ้ ามะนาวท่ีมีวิตามินซีสูง
แลว้ ส่วนอ่ืนๆ ก็สามารถน ามาใช้ประโยชน์ไดเ้ช่นกนั มาดูส่วนต่างๆ ของมะนาววา่มีประโยชน์ใชท้  า
อะไรไดบ้า้ง 
 2.3.6.4 ประโยชน์ของผลมะนาว/เปลอืก 
 1)  ช่วยบ ารุงสายตาของคนเราใหมี้ความสดใสอยูต่ลอดเวลา 
 2)  ช่วยบ ารุงผวิพรรณใหมี้ความเปล่งปลัง่และสดใสอยูส่ม ่าเสมอ 
 3)  มีน ้ามนัระเหยท่ีช่วยใหค้วามสดช่ืนแก่ร่างกาย 
 4)  น ามาปรุงรสชาติในอาหารและเคร่ืองด่ืมได้อย่างอร่อย และไม่ท าให้อาหารจานนั้นรู้สึก
เล่ียนได ้
 5) ช่วยแกปั้ญหาขาลายท่ีเกิดจากสาเหตุต่างๆ รวมทั้งปัญหาสีผวิไม่สม ่าเสมอ  
 6) ช่วยรักษาสิวให้มีปริมาณท่ีลดลง เน่ืองจากกรดอ่อนๆ ท่ีอยู่ในมะนาวนั้นจะช่วยลดการอุด
ตนัของรูขมุขนจากสิว อีกทั้งยงัช่วยขจดัความมนัและเช้ือโรคบนใบหนา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 7)  น าเปลือกมะนาวท่ีบีบน ้ามะนาวออกหมดแลว้ มาทาบริเวณคาง ขอ้ศอก เขา้ หรือส้นเทา้ จะ
ช่วยใหผ้วิในบริเวณน้ีมีความนุ่มนวลมากยิง่ข้ึน 
 8)  น าเปลือกผลแห้งของมะนาวมาตม้เพื่อเอาน ้ ามาด่ืม จะช่วยแกอ้าการจุกเสียดแน่นทอ้ง ช่วย
ขบัเสมหะท่ีติดอยูใ่นล าคอ และยงัช่วยบ ารุงกระเพาะอาหาร 
 9)  น ามาแปรรูปเป็นอาหารหลากหลายชนิด เช่น มะนาวแช่อ่ิมตากแห้ง น ้ ามะนาวรสชาติ
เขม้ขน้ แยมมะนาว แยมเปลือกมะนาว แยมมะนาวดอง กิมจอ้มะนาว เปลือกมะนาวสามรส เปลือก
มะนาวเช่ือม มาร์มาเลดมะนาว เป็นตน้ 
 10)  ใส่มะนาว 2-3 ลูกไวใ้นถงัขา้วสาร จะช่วยป้องกนัมอดได ้
 11)  น าเปลือกมะนาวมาเช็ดท าความสะอาดภาชนะให้เงางามข้ึน ไม่ว่าจะเป็นทองเหลือง 
ทองแดง เคร่ืองเงิน เป็นตน้ 
 2.3.6.3 ประโยชน์ของน า้มะนาว 
 1)  ใหส้ารวติามินเอ วติามินซี ธาตุฟอสฟอรัส แคลเซียม กรดมาลิค และกรดซิตริคแก่ร่างกาย 
 2)  ช่วยรักษาผวิแตก เพียงแค่น าน ้ามะนาวมาทาในบริเวณท่ีผวิแตกก็เป็นอนัเสร็จ 



 

 

 3)  รักษาปัญหาส้นเทา้แตก โดยน าน ้ามะนาวมาทาในบริเวณส้นเทา้วนัละ 3 คร้ัง จะช่วยให้รอย
แตกในบริเวณส้นเทา้ค่อยๆ ดีข้ึน 

 
2.3.7  น า้เช่ือม 
  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่ 2.7 น ้าเช่ือม 
ทีม่า  : https://readforclever.blogspot.com/2017/04/ 

 2.3.7.1 สรรพคุณของน า้ตาล 
    1) ตาลทรายแดงมีคุณสมบติัร้อนและมีรสหวาน มีสรรพคุณช่วยบ ารุงก าลงั  
    2) ช่วยท าใหเ้ลือดไหลเวยีนไดส้ะดวกมากยิง่ข้ึน  
    3) น ้าตาลทรายขาวและน ้าตาลทรายกรวดมีสรรพคุณช่วยดบัร้อน ถอนพิษ แกอ้ากาอกัเสบ  
    4) ช่วยรักษาปากเป็นแผล มีอาการเจบ็คอ ไอมีเสมหะเหลือง  
    5) ช่วยแกอ้าการปวด 
 



 

 

บทที ่3  
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ 

3.1.1  ช่ือสถานประกอบการ The Berkeley Hotel Pratunam 
3.1.2  ท่ีอยูแ่ละสถานท่ีตั้ง 559 ถนนราชปรารภ แขวง มกักะสัน เขต ราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร 10400 
3.1.3  Website: www.berkeleypratunam.com 
3.1.4  Tel: 02 309 9999 
 
 
 

 
 
 
 

 
รูปที ่3.1 โรงแรม The Berkeley Hotel Pratunam 

ทีม่า  https://www.berkeleypratunam.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่ 3.2 สัญลกัษณ์โรงแรม The Berkeley Hotel Pratunam 
ทีม่า :  https://www.berkeleypratunam.com 

http://www.berkeleypratunam.com/
https://www.berkeleypratunam.com/


 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่  3.3 แผนท่ีโรงแรม The Berkeley Hotel Pratunam 
ทีม่า  https://www.berkeleypratunam.com/images/location-map.jpg 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์ให้บริการขององค์กร 
 “โรงแรม เบอร์เคลีย ์ประตูน ้ า (The Berkeley Hotel Pratunam)” ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
กรุงเทพมหานคร แวดล้อมไปด้วยสถานท่ีท่องเท่ียวและสถานท่ีทางประวติัศาสตร์ แขกผูม้าเขา้พกั
สามารถนัง่รถสาธารณะไปชมสถานท่ีทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัไดห้ลายแห่ง เช่น พระบรมมหาราชวงั 
วดัพระแกว้ พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ และอีกมากมาย 
และจากโรงแรมยงัสามารถเดินทางไปสถานบนัเทิง เช่น สุขมุวทิธ ทองหล่อ เอกมยั ถา้หากแขกตอ้งการ
ไปแหล่งธุรกิจและชอ้ปป้ิงกลางเมือง สามารถไดต้ั้ง มอเตอร์ไซคว์นิ รถตุก๊ตุก๊ แทก๊ซ่ี และรถประจ าทาง 
เป็นการเดินทางท่ีสะดวกสบายเพราะว่าอยู่ไม่ห่างจากโรงแรม และยงัถือว่าได้ชมบรรยากาศภายใน
กรุงเทพมหานคร 
3.3 วสัิยทศัน์ของโรงแรม เบอร์เคลย์ี ประตูน า้ (The Berkeley Hotel Pratunam) 
 โรงแรม เบอร์เคลีย ์ประตูน ้ า (The Berkeley Hotel Pratunam)เป็นโรงแรมท่ีอยู่ใกล้แหล่ง
ท่องเท่ียวใจกลางเมืองมากท่ีสุด ผูเ้ขา้พกัจะไดรั้บคุณค่าโดยบริการจากการบริการของพนกังานท่ีลน้ไป
ดว้ยแรงบนัดาลใจท่ีไดรั้บการปลูกฝังคุณค่าในการใหบ้ริการ สร้างความอบอุ่นให้กบัแขกเปรียบเสมือน
แขกอยูท่ี่บา้น บริการให้มัน่ใจวา่แขกผูม้าเขา้พกันัน่จะไดรั้บการบริการท่ีดีกลบัไปและคุม้ค่าต่อการท่ี
แขกนั้นไดเ้ลือกบริการโรงแรมของเรา 
3.4 การให้บริการห้องพกั 

โรงแรม เบอร์เคลีย ์ประตูน ้า (The Berkeley Hotel Pratunam)มีหอ้งพกัท่ีกวา้งขวางทั้งหมด 788 
หอ้ง เป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว ท่ีถูกออกแบบมาอยา่งลงตวั และตกแต่งดว้ยความหรูหรามีทั้งส่ิงอ านวย
ความสะดวกและส่ือก็มีความทนัสมยัห้องน ้ าแต่ละห้องสัมผสัไดถึ้งความสบายและความทนัสมยั และ
มองเห็นบรรยากาศใจกลางเมืองในยามค ่าคืนและมีเตียงนอนท่ีใหญ่และสะดวกสบาย ท าให้แขกได้

https://www.berkeleypratunam.com/images/location-map.jpg


 

 

สัมผสัถึงความสะดวกสบายและสัมผสัความสวยงามและทนัสมยัของห้องพกัท่ีโรงแรม ห้องพกัท่ี 
โรงแรม เบอร์เคลีย ์ประตูน ้า (The Berkeley Hotel Pratunam) 6 ประเภท ไดแ้ก่ 
 3.4.1 ห้อง Luxury room 

หอ้งพกัมีทีวจีอแบนขนาด 32 น้ิว พร้อมเคเบิ้ลทีว ีมีนิบาร์ ตูน้ริภยั และมีหอ้งน ้าในตวั 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่  3.4 
ทีม่า  :https://www.berkeleypratunam.com/ 

 3.4.2. ห้องLuxury honeymoon suite  
  หอ้งน้ีมีขนาดใหญ่กวา่หอ้ง Luxury room มีหนา้ต่างขนาดใหญ่พร้อมววิใจกลาง
เมืองกรุงเทพ และมีทีวจีอแบนขนาด 32 น้ิว มินิบาร์ ตูน้ริภยั และ หอ้งอาบน ้าในตวั 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที ่ 3.5 
ทีม่า  : https://www.berkeleypratunam.com/ 

  

https://www.berkeleypratunam.com/


 

 

3.4.3 ห้องLuxury Quadruple Suite  
  หอ้งน้ีจะมีขนาดกวา้งกวา่ห้อง  มีเตียงใหญ่ 2 เตียง มี มินิบาร์ ตูน้ริภยั จอทีวขีนาด 32 
น้ิว และเคเบิ้ลทีว ีและมีหอ้งอาบน ้าในตวั 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่  3.6 
ทีม่า  : https://www.berkeleypratunam.com/ 

 3.4.4ห้อง Premier Room 
  หอ้ง Premier Roomเป็นหอ้งท่ีมีเตียงใหญ่ภายในหอ้งจะมีหนา้ต่างใหช้มวิวภายใน
กรุงเทพยามค ่าคืน มีการเขา้ใชท่ี้หอ้งพกัรับรองพิเศษ และสิทธิพิเศษอ่ืนๆ 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที ่ 3.7 
ทีม่า  : https://www.berkeleypratunam.com/ 
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 3.4.5ห้อง Premier Triple  
  หอ้งน้ีเป็นห้องท่ีมีขนาดใหญ่มีเตียงใหญ่ขนาด 6 ฟุต ถึง 2 เตียง และยงัมีทศันยภาพ
ของกรุงเทพใหช้ม นอกจากน้ียงัมีสิทธิพิเศษอ่ืนๆ และยงัไดอ้าหารวา่งและเคร่ืองด่ืมทนัที 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่   3.8 
ทีม่า  : https://www.berkeleypratunam.com/ 

 3.4.6 ห้อง Premier Family 
  หอ้งส าหรับครอบครัว 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่  3.9 
ทีม่า :  https://www.berkeleypratunam.com 
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3.5 ห้องอาหาร  
3.51 หอ้งอาหาร The Berkeley Dining Roomใหบ้ริการอาหารนานาชาติ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่  3.10 หอ้งอาหาร The Berkeley Dining Room 
ทีม่า  : https://www.berkeleypratunam.com 

 3.5.2 หอ้งอาหาร The Mulberry – Chinese Cuisine ใหบ้ริการอาหารจีนหอ้งอาหาร  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 3.11 หอ้งอาหาร The Mulberry – Chinese Cuisine 
Open: 11.30 a.m. - 10.00 p.m. 

ทีม่า : https://www.berkeleypratunam.com 
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 3.5.3 หอ้งอาหาร Na Ha Na Japanese Sushi Bar ใหบ้ริการอาหารญ่ีปุ่น   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่  3.12 หอ้งอาหาร Na Ha Na Japanese Sushi Bar 
Open: 11.30 a.m. - 10.00 p.m. 

ทีม่า :  https://www.berkeleypratunam.com 
3.6 ส่ิงอ านวยความสะดวก  
 โรงแรม เบอร์เคลีย ์ประตูน ้ า (The Berkeley Hotel Pratunam)ให้บริการส่ิงอ านวยความสะดวก
หลายอยา่งอาทิเช่น หอ้งประชุมและสัมมนา ถึง 7 หอ้ง สระวา่ยน ้า และ ฟิตเนต เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  3.13 หอ้งประชุม Mayfair Grand Ballroom 
ทีม่า : https://www.berkeleypratunam.com 
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รูปที ่ 3.14 หอ้งประชุม Jubilee Ballroom 
ทีม่า : https://www.berkeleypratunam.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  3.15 หอ้งประชุม Boardroom 
ทีม่า  : https://www.berkeleypratunam.com 
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รูปที่  3.16 หอ้งประชุม Palladium 
ทีม่า : https://www.berkeleypratunam.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  3.17 หอ้งประชุม Chelsea Meeting Room 
ทีม่า : https://www.berkeleypratunam.com 
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3.7 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที ่3.18 ลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับ 
ทีม่า  : ผูจ้ดัท า(2561) 

 ช่ือ-นามสกุล : นาย ธนพลดว้งมัง่ 
 ต าแหน่ง :นกัศึกษาฝึกงาน (Trainee) 
 แผนก :อาหารและเคร่ืองด่ืม (Food & beverage) 

ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
  1)  ตอ้นรับลูกคา้หนา้หอ้งอาหาร แนะน าโปรโมชัน่ใหก้บัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 

2)  งานบริการดา้นการเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืมให้กบัลูกคา้ ดูแลลูกคา้ และสร้าง
ความประทบัใจใหลู้กคา้ 
3)  จดัเตรียมห้องอาหาร จดัวางอุปกรณ์ชอ้นส้อมมีดในแต่ละม้ืออาหาร จดัเตรียมโต๊ะ
อาหารส าหรับอาหารเชา้  
4)  ท าน ้าผลไมใ้นช่วงอาหารกลางวนั 

 
 
 
 
 



 

 

3.8 ช่ือและต าแหน่งงานพนักงานทีป่รึกษา  
 
 
 
 
 
 

3.19 รูปพนักงานทีป่รึกษา 
 

รูปที ่ 3.19 รูปพนักงานที่ปรึกษา 
ทีม่า   : ผูจ้ดัท า(2561) 

 ช่ือพนักงานทีป่รึกษา : นาย วฑูิรย ์ไตรก่ิง 
 ต าแหน่งพนักงานทีป่รึกษา : Restaurant Manager  

3.9 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
 - ระยะเวลาในการปฎิบติังาน 20 สิงหาคม 2561 ถึง 7 ธนัวาคม 2561  
 - เป็นเวลา 16 สัปดาห์  ปฏิบติังานเวลา 06.00 – 15.00 น. เป็นเวลาทั้งหมด 9 ชัว่โมง 
 - ปฏิบติังานสัปดาห์ละ 5 วนั ต่อสัปดาห์ หยดุเดือนละ 8 วนั  

ตารางที ่3.1 ตารางขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนในการด าเนินงาน ส . ค .

2561 
ก . ย .
2561 

ต . ค .
2561 

พ . ย .
2561 

ธ . ค .
2561 

รวบรวมขอ้มูลและก าหนดหวัขอ้โครงงาน      
วเิคราะห์การท าโครงงาน      
ลงมือปฏิบติั      
จดัท าเอกสาร      
ตรวจสอบและแกไ้ข      

 
 



 

 

3.10 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
 3.10.1 รวบรวมข้อมูลและก าหนดหัวข้อโครงงาน 
  ก าหนดหัวขอ้ท่ีตอ้งการท าจากการสังเกตุและสอบถามถึงปัญหาท่ีจะสามารถน ามา
ปรับและแกไ้ข และ สามารถปฏิบติัไดจ้ริง โดยรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาและปฏิบติังานท่ี โรงแรม 
เบอร์เคลีย ์ประตูน ้า (The Berkeley Hotel Pratunam) 

3.10.2 วเิคราะห์การท าโครงงาน 
 ไดมี้การสอบถามและปรึกษาพี่เล้ียงและพนกังานในห้องอาหาร ถึงความเป็นไปไดใ้น

การจดัท าโครงงาน 
3.10.3 ลงมือปฏิบัติ  
 ผูจ้ดัท าไดท้  าการทดลองและไดพ้บกบัปัญหามากมายหลายคร้ัง 
3.10.4 จัดท าเอกสาร  
 รวบรวมขอ้มูล ท าการสอบถามพนกังานท่ีปรึกษา ด าเนินการจดัท ารูปเล่ม  
3.10.5 ตรวจสอบและแก้ไข้ 
 น ารูปเล่มส่งใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของรูปเล่ม 
3.10.7 ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 เร่ิมด าเนินงานวจิยัตั้งแต่ 1 กนัยายน 2561 ถึง 7 ธนัวาคม 2561 

 



 

 

บทที ่4  

ผลการปฏบิัติงาน 

4.1 รายละเอยีดโครงงาน 

 โครงงาน Berkeley Cocktail น าน ้าผลไมท่ี้เหลือจากการแจกให้กบัลูกคา้ในช่วงอาหารกลางวนั

มาแปรรูปเป็นคอ็กเทลซ่ึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกใหแ้ก่สถานประกอบการ โครงงานน้ีไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อ ลด

การทิ้งวตัถุดิบ และ เพื่อเป็นแนวทางใหส้ถานประกอบการไปเพิ่มในเมนู 

4.2 วตัถุดิบและอุปกรณ์ในการท า Berkeley Cocktail  

 4.2.1 ส่วนผสมของ Berkeley Cocktail 

 1) วอดกา้    1    ออนซ์    

 2) จิน      0.5 ออนซ์    

 3) Triple Sec   0.5 ออนซ์    

 4)ข้ึนฉ่าย     1  ออนซ์ 

 5) แอปเป้ิลเขียว    1.5 ออนซ์ 

 6) สับปะรด   1   ออนซ์ 

 7) น ้ามะนาว   0.5 ออนซ์ 

 8) น ้าเช่ือม   0.5 ออนซ์ 

 9) โซดา    0.5 ออนซ์   

 

 



 

 

4.3 วธีิการท า Berkeley Cocktail 

4.3.1 จดัเตรียมวุตถุดิบ ไดแ้ก่ วอดกา้ จิน และTriple sec   ข้ึนฉ่าย แอปเป้ิลเขียว น ้าสับประรด น ้า
มะนาว น ้าเช่ือม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.1 แอปเป้ิลเขียว ข้ึนฉ่าย และ มะนาว 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2561)  

 



 

 

4.3.2 น าข้ึนฉ่ายและแอปเป้ิลเขียวมาหัน่เป็นช้ินเล็กๆเพื่อน าไปเขา้เคร่ืองแยกกาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.2 การหัน่ แอปเป้ิลเขียวและข้ึนฉ่าย 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2561) 

4.3.3 น าแอปเป้ิลเขียวและข้ึนฉ่ายใส่เคร่ืองแยกกาก 

 

 

 

 

รูปที ่4.3 น าผลไมเ้ขา้เคร่ืองแยกกาก 

 



 

 

4.3.4 การผสมคอ็กเทล เร่ิมตน้จากการเท วอดกา้  1 ออนซ์ 

 

 

 

 

รูปที ่4.4  เท Vodka 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2561) 

4.3.5 เท จิน และ Triple sec ลงไปอยา่งละ 0.5ออนซ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.5  เท จินและ Triple Sec 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2561) 



 

 

4.3.6 เทเหลา้ครบแลว้ ก็เทน ้าข้ึนฉ่ายลงไป 1 ออนซ์น ้าแอปเป้ิลเขียว 1.5ออนซ์ และสับประรด 1 ออนซ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.6  เทน ้าผลไมล้งไปในกระบอกShaker 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2561) 



 

 

4.3.7  เทน ้าผลไมท่ี้เตรียมไวเ้สร็จแลว้ เทน ้ามะนาวลงไป 0.5 ออนซ์และน ้าเช่ือม 1ออนซ์ 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.7 เทน ้าเช่ือม 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2561) 

4.3.8  ส่วนผสมทุกอยา่งอยูใ่นกระบอกShaker ครบแลว้ใหน้ าน ้าแขง็ใส่ลงไป 2-3 กอ้นเพื่อให้เกิด

ความเยน็ หลงัจากนั้นก็ท าการเขยา่ใหส่้วนผสมต่างๆนั้นเขา้กนั  

4.3.9  เขยา่เสร็จแลว้ใหเ้ทคอ็กเทลใส่แกว้ท่ีเตรียมเอาไว ้

 

รูปที ่4.7 Berkeley Cocktail 

 

 

 

รูปที ่4.8  Berkeley Cocktail 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2561) 

 



 

 

4.4 ตารางแสดงราคาต้นทุนของ Berkeley Cocktail  

 ตารางที ่4.3.1 Berkeley Cocktail 

ล าดับที ่ ส่วนผสม ปริมาณ ราคา/หน่วย ราคา(บาท) 
1 Vodka 30 ml 790/700 ml 33.8 
2 Gin 15 ml 425/700 ml 9.1 
3 Triple Sec 15 ml 660/750 ml 13.2 
4 ข้ึนฉ่าย 30 ml 40/กก. 1.59 
5 แอปเป้ิลเขียว 45 ml 25/160 กรัม 7.0 
6 น ้าสับประรด 30 ml 62/970 ml 1.91 
7 น ้าเช่ือม 30 ml 38/กก. 1.14 
8 น ้ามะนาว 15 ml 100/กก. 1.5 
9 โซดา 15 ml 10/325 ml 0.46 

ราคาตน้ทุน 69.7 
 จากตารางท่ี 4.3.1 สามารถอธิบายรายละเอียดไดว้่าตน้ทุนของ Berkeley Cocktail ราคารวม

ตน้ทุนคือ 69.7บาทต่อแกว้ 

4.5 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากการท่ีผูจ้ดัท าไดท้  าโครงงาน Berkeley Cocktail ไดมี้การจดัท าแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของแผนกหอ้งอาหาร เพื่อน าผลประเมินมาใชใ้นการเก็บขอ้มูลจ านวนชุด 30 ชุด  

ทางผูจ้ดัท าไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลและแปรความหมายตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
ส่วนที ่1  การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของพนกังานเก่ียวกบั เพศ อาย ุต าแหน่ง แผนก โดยใชค้่าร้อยละ 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผูด่ื้มเบอร์เคลียค์็อกเทล(Berkeley Cocktail) โดยใช้ค่าร้อยละของผูต้อบ
แบบสอบถามและค านวณค่าเฉล่ียตามทฤษฏี 
 

 



 

 

ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไป การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เพศ อายุ ต าแหน่ง แผนก  

 ตารางที ่4.5.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 14 46.66 
หญิง 16 53.33 
รวม 30 100 

  

 จากตารางท่ี 4.5.1 กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในการท าโครงงานคร้ังน้ีเป็นเพศชาย คิด

เป็นร้อยละ 46.66 และ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.33 

ตารางที ่4.5.2 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
20-25 ปี 7 23.33 
26-30ปี 8 26.66 
31-35ปี 7 23.33 
36-40ปี 5 16.66 
มากกวา่ 41 ปี 3 10 
รวม 30 100 

  

 จากตารางท่ี 4.5.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในการท าโครงงานคร้ังน้ีเป็นผูท่ี้มาอาย ุ

อาย ุ26-30 ปี มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 26.66 รองลงมาเป็นผูท่ี้มีอายุ 20-25ปี คิดเป็นร้อยละ 23.33 และผู ้

ท่ีมีอายุ 30-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.33 ผูท่ี้มีอายุ 36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.66 ตามล าดบั โดยกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีอายปีุนอ้ยท่ีสุดคือ มากกวา่ 41 ปี คิดเป็นร้อยละ 10 

 

 



 

 

4.6 สรุปผลการท าประเมิน Berkeley Cocktail  

 4.6.1 ด้านรสชาติ  

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิท่ี 4.6.1 แสดงอตัราร้อยละดา้นรสชาติ 

 ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นรสชาติของ Berkeley Cocktail มีรสชาติดีเป็นร้อยละ 53 และ
รสชาติดีมาก ร้อยละ 34 รสชาติปานกลาง ร้อยละ 10 และ ปรับปรุงคิดเป็นร้อยละ 3 

 4.6.2. ด้านกลิน่  

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 4.6.2 แสดงอตัราร้อยละดา้นกล่ิน 
 ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นกล่ินของ Berkeley Cocktail  ดีคิดเป็น ร้อยละ 67 ดีมากคิด
เป็นร้อยละ 27 ปานกลางคิดเป็น ร้อยละ 3 รองลงมา คือ ปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 3 
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 4.6.3. ด้านสี  
 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 4.6.3  แสดงอตัราร้อยละดา้นสี 

 ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นสีของ Berkeley Cocktail  ดีคิดเป็นร้อยละ 47 ดีมากคิดเป็น

ร้อยละ 33 ปานกลางคิดเป็นร้อยละ 17 รองลงมาคือ พอใช ้คิดเป็นร้อยละ 3  

 4.6.4ด้านปริมาณ 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 4.6.4 แสดงอตัราร้อยละดา้นปริมาณ 

 ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นปริมาณของ Berkeley Cocktail ดีคิดเป็นร้อยละ 53 รองลงมา

เป็นดีมาก คิดเป็นร้อยละ 47  
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 4.6.5 ด้านตกแต่ง  

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 4.6.5 แสดงอตัราร้อยละดา้นการตกแต่ง 

 ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นการตกแต่ง Berkeley Cocktail ดีมากคิดเป็นร้อย 50  ดี คิด

เป็นร้อยละ 47 รองลงมา ปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 3  

 4.6.6 ด้านการสร้างสรรค์  

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 4.6.6 แสดงอตัราร้อยละดา้นการสร้างสรรค์ 

 ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นความสร้างสรรค ์Berkeley Cocktail ดีคิดเป็นร้อยละ 50 ดี

มากคิดเป็น 43 รองลงมาคือ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 7  
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 4.6.7  ด้านความชอบโดยรวม 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 4.6.7  แสดงอตัราร้อยละดา้นความชอบโดยรวม 

 ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นความชอบโดยรวมของ Berkeley Cocktail  ดีคิดเป็นร้อยละ 
50 ดีมากคิดเป็นร้อย 43 รองลงมาเป็นปานกลางคิดเป็นร้อยละ 7  

 4.6.8 ด้านการน าเคร่ืองดื่มไปขายได้จริง  

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 4.6.8 แสดงอตัราร้อยละดา้นการน าเคร่ืองด่ืมไปขายไดจ้ริง 

 ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นการน าเคร่ืองด่ืมไปขายไดจ้ริง ดีมากคิดเป็นร้อยละ 59 ดีคิด

เป็นร้อยละ38 รองลงมาเป็น ปานกลางคิดเป็นร้อยละ 3  
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ส่วนที ่2 ขอ้มูลความพึงพอใจของ Berkeley Cocktail การวเิคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง โดย
วดัระดบัและแสดงผลตั้งแต่ 5-1 คือ ชอบมากท่ีสุด-ชอบนอ้ยท่ีสุด ตามล าดบั 

การวเิคราะห์ขอ้มูล ความหมายค่าเฉล่ีย (Mean) ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด 2543 :100) 

 ค่าเฉล่ียของคะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง ชอบมากท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ียของคะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง ชอบมาก 

 ค่าเฉล่ียของคะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง ชอบปานกลาง 

 ค่าเฉล่ียของคะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง ชอบนอ้ย 

 ค่าเฉล่ียของคะแนน 1.00 – 1.50 หมายถึง ชอบนอ้ยท่ีสุด 

ตารางที ่4.5.3 แสดงระดับของความชอบของ Berkeley Cocktail 

รายละเอียด ค่าเฉล่ีย x̅ S. D ระดบัความเห็นชอบ 

1.ดา้นรสชาติ 4.13 0.99 ชอบมาก 

2.ดา้นกล่ิน 4.23 0.62 ชอบมาก 

3.ดา้นสี 4.1 0.80 ชอบมาก 

4.ดา้นปริมาณ 4.33 0.64 ชอบมาก 

5.ดา้นการตกแต่ง 4.46 0.56 ชอบมาก 

6.ดา้นความสร้างสรคค ์ 4.33 0.70 ชอบมาก 

7.ดา้นความชอบโดยรวม 4.36 0.75 ชอบมาก 

8.การขายไดจ้ริง 4.33 1.21 ชอบมาก 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.28 0.78 ชอบมาก 

 

จากตารางท่ี 4.5.3  ผลส ารวจความพึงพอใจพบวา่ ดา้นรสชาติ ดา้นกล่ิน ดา้นสี ดา้นปริมาณ ดา้นการ
ตกแต่ง ดา้นความคิดสร้างสรรค ์ดา้นความชอบโดยรวม และดา้นการขายไดจ้ริง หาค่าเฉล่ียซ่ึงอยูใ่น
ระดบัท่ี ชอบมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมคือ 4.28  



 

 

 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา ปัญหาทีพ่บ การแก้ไข้ปัญหาและข้อเสนอะแนะ 

 5.1.1 สรุปผลการศึกษา 

  จากการท่ีไดไ้ปฝึกสหกิจศึกษา ท่ี โรงแรม เบอร์เคลีย ์ประตูน ้า (The Berkeley Hotel 

Pratunam) จึงท าใหผู้จ้ดัท าไดคิ้ดเมนูเคร่ืองด่ืมท่ีช่วยลดตน้ทุนและใชว้ตัถุดิบท่ีเหลือใชจ้ากไลน์บุฟเฟ่ต์

ภายในหอ้งอาหาร จึงไดท้  าเคร่ืองด่ืม เบอร์เคลียค์็อกเทล ข้ึนมา และไดท้  าการทดลองดว้ยกนัถึง 3 คร้ัง 

ซ่ึงในการทดลองแต่ละคร้ังก็ไดป้รับส่วนผสมของเหลา้เพื่อปรับรสชาติของเคร่ืองด่ืมใหมี้รสชาติท่ีดีข้ึน

และหลงัจากทดลองจนไดร้สชาติท่ีอร่อยและลงตวั  

  เพื่อให้ทราบถึงผลความพึงพอใจ ทางผูจ้ดัท าได้มีการแจกแบบสอบถาม จากการ

ส ารวจพบว่าผลการตอบแบบสอบถาม ในส่วนของดา้นเพศเป็นเพศหญิงมากท่ีสุดโดยคิดเป็นร้อยละ 

53.33 และเป็นชายน้อยท่ีสุดโดยคิดเป็นร้อยละ 46.66 ในส่วนทางด้านอายุ คือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ

ระหวา่ง 26-30 ปี มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 26.66 และผูท่ี้มีอายุมากกวา่ 41 ปี มีนอ้ยท่ีสุดโดยคิดเป็นร้อย

ละ 10 และจากตารางของค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตราฐานของความพึงพอใจท่ีมีต่อเบอร์เคลียค์็อกเทลอยูใ่น

ระดบัท่ีชอบมาก คือ ดา้นรสชาติ ดา้นกล่ิน ดา้นปริมาณ ดา้นการตกแต่ง ดา้นความคิดสร้างสรรค์ ดา้น

ความชอบโดยรวม ดา้นการขายไดจ้ริง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28   

 5.1.2 ปัญหาทีพ่บในการท าโครงงาน  

  5.1.2.1 ในการทดลองท าคร้ังท่ี 1 ไดใ้ช้เหล้า 3 ชนิด จ านวน 1 ออนซ์ เท่ากนั ท าให้
รสชาติของเคร่ืองด่ืมขมเกินไป และมีกล่ินของเหลา้แรงเกิน กลบกล่ินของน ้ าผลไม ้จึงไดท้ดลองสูตร
ต่อไป  

  5.1.2.2 ในการทดลองท าคร้ังท่ี 2 ไดล้ดปริมาณเหลา้ เหลืออย่างละ 0.5 ออนซ์ ท าให้
รสชาติของเหลา้ทั้ง 3 ชนิด ไม่มีตวัใดโดดเด่น  



 

 

  5.1.2.3ในการทดลองท าคร้ังท่ี 3 ไดใ้ส่วอดกา้เพิ่มเป็น 1 ออนซ์ และเหลา้อีก 2 ตวัใส่
อย่างละ 0.5ออนซ์ ส่วนผสมอยา่งอ่ืนใส่อย่างละ 1 ออนซ์ กล่ินและรสชาติเร่ิมดีข้ึน แต่รสชาติของน ้ า
ผลไมค้่อนขา้งเปร้ียว จึงใส่โซดาเพื่อลดความเปร้ียวของน ้าผลไม ้  

 5.1.3  ข้อเสนอแนะจากพนักงานพีเ่ลีย้ง  

  5.1.3.1 ลดปริมาณของ จิน และ Triple sec เหลืออยา่งละ 0.5 ออนซ์ 

  5.1.3.2 เพิ่มปริมาณน ้าข้ึนฉ่ายละ และ น ้าแอปเป้ิลเขียวอยา่งละ 0.5 ออนซ์ เพื่อให้กล่ิน

ของข้ึนฉ่ายโดดเด่น และ มีรสเปร้ียวของแอปเป้ิลเขียวมากข้ึน 

 5.1.4 กระบวนการท าโครงงาน 

  5.1.4.1 การถ่ายภาพขณะ นักศึกษาปฏิบติังานบางภาพทางสถานประกอบการไม่

อนุญาตใหถ่้ายไดเ้น่ืองจากแขกเขา้มาใชบ้ริการค่อนขา้งเยอะ 

  5.1.4.2 ไม่มีเวลาวา่งในการทดลองท าเคร่ืองด่ืมเท่าท่ีควร 

  5.1.4.3 นกัศึกษายงัขาดความเขา้ใจในการท าโครงงาน 

 5.1.5 การแก้ปัญหา 

  5.1.5.1 ขออนุญาตพนกังานพี่เล้ียงท่ีจะถ่ายรูปขั้นตอนการปฏิบติังานในเวลาวา่ง 

  5.1.5.2 ปรึกษาพนกังานในเร่ืองท่ียงัไม่เขา้ใจ 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 จากการท่ีผูจ้ดัไดท้  าการฝึกงานมาเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ท่ีผา่นมาในแผนกหอ้งอาหาร ท าให้

ไดรั้บทราบถึงการปฏิบติังานจริงของงานแผนกห้องอาหารในโรงแรม การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น การฝึก

ความอดทนต่ออุปสรรคในการท างานภายในสถานประกอบการ ไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ๆจากการปฏิบติังาน

ในเร่ืองการแกไ้ขปั้ญหาเฉพาะหนา้ การฝึกทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษกบัแขกท่ีมาใชบ้ริการ และยงั

ฝึกใหรู้้จกัการตรงต่อเวลาในการมาปฏิบติังาน 



 

 

 5.2.1 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

  5.2.1.1 เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เช่น แขกคนจีนไม่สามารถพูด

ภาษาองักฤษได ้ 

  5.2.1.2 ขณะท่ีปฏิบัติงานช่วงแรกๆ นักศึกษายงัไม่ค่อยมีประสบการณ์ด้านงาน

หอ้งอาหารจึงส่งผลใหท้ างานเป็นไปอยา่งล่าชา้ 

  5.2.1.3 ขณะท่ีปฏิบติังานช่วงแรกๆ นกัศึกษามีความเกรงใจต่อพนกังานจึงไม่กลา้ท่ีจะ

สอบถามรายละเอียดการท างานมากเกินไป 

  5.2.1.4ในขณะปฏิบัติงานเม่ือมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเป็นจ านวนมากนักศึกษา

ปฏิบติังานไม่ทนัต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

  5.2.1.5 ในบางคร้ังนักศึกษาไม่สามารถส่ือสารกบัลูกค้าต่างชาติได้เน่ืองจากลูกค้า

ไม่ใช่ภาษาองักฤษในการส่ือสาร เช่น  จีน เกาหลี สิงคโ์ปร 

 5.2.2 การแก้ไข้ปัญหาและข้อเสนอแนะในการท างาน 

  5.2.2.1 การจดจ าและฝึกฝนถึงการท างานจากพนักงานหากไม่เขา้ใจในงานท่ีได้รับ

หมอบหมายควรสอบถามพนกังานท่ีปรึกษา 

  5.2.2.2 การสังเกตุและศึกษาถึงระบบการท างานภายในหรือสอบถามพนักงานท่ี

ปรึกษา 

  5.2.2.3 ควรระมดัระวงัในการท างาน เพื่อใหเ้กิดความผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด 

  5.2.2.4 นกัศึกษาควรพฒันาและฝึกฝนตนเองใหป้ฏิบติังานไดร้วดเร็วกวา่น้ี 
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ภาคผนวก ก  

แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบสอบถาม 

ความพงึพอใจของเคร่ืองดื่ม Berkeley Cocktail 

ค าช้ีแจงแบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงในกอบประกอบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ 

สาขาการโรงแรม มหาวทิยาลยัสยาม  

คณะผูจ้ดัท าจึงขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามน้ีดว้ยความเป็นจริง 

1. เพศ 

 ชาย  

 หญิง  

2. อายุ  

 20-25 

 26-30 

 30-35 

 36-40 

 41-45 

 มากกวา่ 46 ปี 

3.ต าแหน่ง ..................................................................... (โปรดระบุ) 

4. แผนก ..........................................................................(โปรดระบุ) 

ตอนที2่ ประเมินระดบัความพึงพอใจของเคร่ืองด่ืม Berkeley Cocktail 



 

 

ค าช้ีแจง กรุณาทดสอบแบบเคร่ืองด่ืมแลว้ใหค้ะแนนความพึงพอใจของท่านใหไ้ดม้ากท่ีสุดโดยมาจาก

เกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี  

 

ส่วนที ่3ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมส าหรับการพฒันาผลิตภณัฑ ์ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

ขอบพระคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
 

 

 

คุณลกัษณะ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. รสชาติของเคร่ืองด่ืม      

2. กล่ินของเคร่ืองด่ืม      

3. สีของเคร่ืองด่ืม      
4. ปริมาณของเคร่ืองด่ืม      

5. การตกแต่งเคร่ืองด่ืม      
6. ความคิดสร้างสรรคใ์นการท าเคร่ืองด่ืม       
7. ความชอบโดยรวมของเคร่ืองด่ืม       
8. มีโอกาสท่ีจะสามารถขายเคร่ืองด่ืมไดจ้ริง      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนนวก ข  

รูปภาพปขณะฏิบัตงิาน  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค  

บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก ง 

บทความวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

เบอร์เคลย์ีค็อกเทล 
Berkeley Cocktail 
 ธนพล ดว้งมัง่ 

ภาควชิา การโรงแรมและการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยัสยาม 
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160 

e-mail :benz_smooth46@hotmail.com 

บทคดัย่อ 

 จากการท่ีไดไ้ปฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ 
โรงแรม เบอร์เคลีย ์ประตูน ้ า (The Berkeley Hotel 
Pratunam) ทางผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในหอ้งอาหารมี
หนา้ท่ีเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืมให้กบัลูกคา้ ซ่ึงท าให้
รู้ว่าในแต่ละวนัจะมีน ้ าผลไม้เหลือเป็นจ านวนมาก 
ผู ้จัดท าจึงมีความคิดท่ีจะท าเคร่ืองด่ืม เบอร์เคลีย์

ค็อกเทล ท่ีท ามาจากน ้ าผลไมท่ี้เหลือจากไลน์บุฟเฟ่ต ์
โดยเลือกใชน้ ้ าข้ึนฉ่าย น ้ าแอปเป้ิล และ น ้ าสบัปะรด  

 เพื่อให้ทราบถึงถึงผลส ารวจความพึงพอใจ
ของผูท้ดลองด่ืม เบอร์เคลีย ์เป็นจ านวน 30 คน สรุป
ไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 จึงเห็นไดว้า่โครงงานน้ี 
สามารถช่วยโรงแรมลดตน้ทุน และยงัเป็นการน าน ้ า

mailto:benz_smooth46@hotmail.com


 

 

ผลไมท่ี้เหลือใช้มาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ และยงั
เป็นการเพ่ิมรายไดใ้หก้บัโรงแรมอีกดว้ย 

ค าส าคญั :เบอร์เคลียค์อ็กเทล / น ้ าผลไม ้/ เคร่ืองด่ืม  

Abstract 

Byattending the cooperative education at 

the Berkeley Hotel Pratunam, the author had been 

assigned to serve dishes and beverages to the hotel 

guests at the Hotel’s restaurant. So, the author has 

realized that there was a lot of remaining fruit juices 

each day, leading to an idea to create Berkeley 

Cocktail as a new item made of remaining fruit 

juices from the buffet line. The author chose Celery 

juice, apple juice, and pineapple juice to create the 

new item.     

The author also surveyed the satisfaction of 

30 testers. The results indicated that the respondents 

were highly satisfied with the developed menu with a 

mean score of 4.28. In sum, this project could reduce 

the cost for the hotel and apply the remaining fruit 

juice for benefits and increase income for the hotel as 

well.  

Keywords: Berkeley Cocktail / Fruit Juice / 

Beverage 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
 1. น าวตัถุดิบท่ีเหลือใช้มาแปรรูปให้เป็น
เคร่ืองด่ืมชนิดใหม่  

 2. เพื่อศึกษาการท าเคร่ืองด่ืมให้สามารถขาย
ไดจ้ริง 
ขอบเขตของโครงงาน 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีมีขอบเขตการศึกษาดงัน้ี 
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการท า
โครงงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ีผูจ้ดัท าไดใ้ชว้ิธีการเก็บ
ข้อมูลแบบสอบถามจากพนักงานแผกห้องอาหาร
จ านวน 30 ชุด 
2. ขอบเขตด้านเวลา  
 การท าโครงงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ีผูจ้ดัท า
ไดด้ าเนินการในระหวา่งวนัท่ี 20 สิงหาคม ถึง วนัท่ี 7 
ธนัวาคม 2561  
3. ขอบเขตด้านพืน้ที่ 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการท าโครงงาน
สหกิจศึกษาฉบับน้ีคณะผู ้จัดท าได้ด าเนินการเก็บ
ข้อมูลและวัตถุ ดิบจากห้องอาหาร ของ โรงแรม 
เบอร์เคลีย ์ประตูน ้ า (The Berkeley Hotel Pratunam) 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  
 1. เพ่ือสร้างทางเลือกใหม่ๆให้กบัลูกคา้ท่ีมา
ใชบ้ริการของโรงแรม 
 2 . เ พ่ือลดการท้ิงว ัตถุ ดิบท่ี เหลือใช้จาก
หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายไดใ้หก้บัโรงแรม  
ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

 ส่วนผสมของ Berkeley Cocktail 

 1. วอดกา้   1    ออนซ์ 

 2. จิน    0.5 ออนซ์ 

 3. Triple Sec  0.5 ออนซ์

 4. ข้ึนฉ่าย   1 ออนซ์ 

 5. แอปเป้ิลเขียว   1.5 ออนซ์ 



 

 

 6. สบัปะรด  1   ออนซ์ 

 7. น ้ามะนาว  0.5 ออนซ์ 

 8. น ้าเช่ือม  0.5 ออนซ์ 

 9. โซดา   0.5 ออนซ์ 

วธีิการท าค๊อกเทล 

 1.จดัเตรียมวตุถุดิบ ไดแ้ก่ วอดกา้ จิน Triple 

sec   ข้ึนฉ่าย แอปเป้ิลเขียว น ้ าสับประรด น ้ ามะนาว 

น ้ าเช่ือม 

 2. น าข้ึนฉ่ายและแอปเป้ิลเขียวมาหัน่เป็นช้ิน

เลก็ๆเพื่อน าไปเขา้เคร่ืองแยกกาก 

 3.การผสมค็อกเทล เ ร่ิมต้นจากการเท 

วอดกา้  1 ออนซ์  จิน และ Triple sec ลงไปอยา่งละ 

0.5ออนซ์ 

 4. เทเหลา้ครบแลว้ ก็เทน ้ าข้ึนฉ่ายลงไป 1 

ออนซ์น ้ าแอปเป้ิลเขียว 1.5ออนซ์ และสับประรด 1 

ออนซ์ เทน ้ ามะนาวลงไป 0.5 ออนซ์และน ้ าเช่ือม 1

ออนซ์ 

 5.ส่วนผสมทุกอย่างอยู่ในกระบอกShaker 

ครบแลว้ให้น าน ้ าแข็งใส่ลงไป 2-3 ก้อนเพ่ือให้

เ กิดความเย็น หลังจากนั้ นก็ท าการเขย่าให้

ส่วนผสมต่างๆนั้นเขา้กนั  

 6.เขย่าเสร็จแล้วให้เทค็อกเทลใส่แก้วท่ี

เตรียมเอาไว ้

 

 

 

 

สรุปผล 

 จากการท่ีไดไ้ปฝึกสหกิจศึกษา ท่ี โรงแรม 

เบอร์เคลีย ์ประตูน ้ า (The Berkeley Hotel Pratunam) 

จึงท าใหผู้จ้ดัท าไดคิ้ดเมนูเคร่ืองด่ืมท่ีช่วยลดตน้ทุน

และใชว้ตัถุดิบท่ีเหลือใชจ้ากไลนบุ์ฟเฟ่ตภ์ายใน

หอ้งอาหาร จึงไดท้ าเคร่ืองด่ืม เบอร์เคลียค์อ็กเทล 

ข้ึนมา และไดท้ าการทดลองดว้ยกนัถึง 3 คร้ัง ซ่ึงใน

การทดลองแต่ละคร้ังก็ไดป้รับส่วนผสมของเหลา้เพ่ือ

ปรับรสชาติของเคร่ืองด่ืมใหมี้รสชาติท่ีดีข้ึนและ

หลงัจากทดลองจนไดร้สชาติท่ีอร่อยและลงตวั  

  เพื่อให้ทราบถึงผลความพึงพอใจ 

ทางผูจ้ดัท าไดมี้การแจกแบบสอบถาม จากการส ารวจ

พบวา่ผลการตอบแบบสอบถาม ในส่วนของดา้นเพศ

เป็นเพศหญิงมากท่ีสุดโดยคิดเป็นร้อยละ 53.33 และ

เป็นชายน้อยท่ีสุดโดยคิดเป็นร้อยละ 46.66 ในส่วน

ทางดา้นอาย ุคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายรุะหวา่ง 26-30 ปี 

มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 26.66 และผูท่ี้มีอายุมากกว่า 

41 ปี มีนอ้ยท่ีสุดโดยคิดเป็นร้อยละ 10 และจากตาราง

ของค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตราฐานของความพึงพอใจท่ีมี

ต่อเบอร์เคลียค์็อกเทลอยูใ่นระดบัท่ีชอบมาก คือ ดา้น

รสชาติ ดา้นกล่ิน ดา้นปริมาณ ดา้นการตกแต่ง ด้าน

ความคิดสร้างสรรค ์ดา้นความชอบโดยรวม ดา้นการ

ข า ย ไ ด้ จ ริ ง  โ ด ย มี ค่ า เ ฉ ล่ี ย เ ท่ า กั บ  4 . 2 8  

กติตกิรรมประกาศ 

 การท่ีผูจ้ ัดท าได้มาปฏิบัติงานในโครงงาน

สหกิจ ณ โรงแรม เบอร์เคลีย ์ประตูน ้ า (The Berkeley 

Hotel Pratunam) ตั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม ถึงวนัท่ี 7 

ธันวาคม 2561 ส่งผลให้ผู ้จัดท าได้รับความรู้และ



 

 

ประสบการณ์ต่างๆมากมาย ส าหรับรายงานสหกิจ

ศึกษาฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้้วยดีจากความร่วมมือและ

สนับสนุนหลักจากหลายฝ่ายและบุคคลท่านอ่ืนท่ี

ไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีไดใ้หค้  าแนะน าช่วยเหลือใน

การจัดท ารายงาน ผูจ้ ัดท าขอขอบพระคุณผูท่ี้ มีส่วน

เก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการใหข้อ้มูลและเป็น

ท่ีปรึกษาในการท ารายงานฉบับน้ีจนเสร็จสมบูรณ์

ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเขา้ใจกับชีวิตการ

ท างานจริง ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดย้ 

ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน 

 1.  เ พ่ือเ ป็นแนวทางให้แก่ผู ้ท่ีสนใจท า
คอ็กเทล 

 2. สามารถน าไปประกอบธุรกิจของตวัเอง
ได ้

บรรณานุกรม 

“ความหมายของคอ็กเทล” (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก  
http://www.cocktailthai.com/. 

สืบคน้เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2562  

“ขึน้ฉ่าย” (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก 
https://medthai.com/. 

 สืบคน้เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2562  

“น า้ตาล” (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก 
https://medthai.com/.  

สืบคน้เม่ือวนัท่ี  6  มกราคม 2562 

“มะนาว” (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก 
https://www.honestdocs.co/lemon-and-its-benefits. 

สืบคน้เม่ือวนัท่ี  5 มกราคม 2562 

“สับปะรด” (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก 
https://medthai.com/. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 
2562 

“โรงแรม เบอร์เคลย์ี ประตูน า้” (ออนไลน์).  เขา้ถึงได้
จาก https://www.berkeleypratunam.com. 

สืบคน้เม่ือวานท่ี 4 มกราคม 2562  

“แอปเป้ิลเขียว” (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก  
https://www.honestdocs.co/green-apple-antioxidant. 

สืบคน้เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2562 

“F&B แผนกนีค้อือะไร” (ออนไลน์).  เขา้ถึงไดจ้าก 
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/. 

สืบคน้เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2562 

“Gin” (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.chaopraya.biz/index.php. 

 สืบคน้เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2562 

“Vodka” (ออนไลน์).  เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.krabork.com/2015/04/08. 

สืบคน้เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2562  
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ภาคผนวก จ 

โปสเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

เบอร์เคลียค์อ็กเทล 
Berkeley Cocktail 

ภาควิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ 
นาย ธนพล   ดว้งมัง่ 

อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารย ์นนัทินี  ทองอร 
พนกังานท่ีปรึกษา นาย วิฑูลย ์ ไตรก่ิง 

โรงแรม เบอร์เคล่ีย ์ประตูน ้า 
บทคัดย่อ 
 จากการท่ีไดไ้ปฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ 
โรงแรม เบอร์เคลีย ์ประตูน ้ า (The Berkeley Hotel 
Pratunam)ทางผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติัหน้าท่ีในห้องอาหารมี
หนา้ท่ีเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืมให้กบัลูกคา้ ซ่ึงท าให้รู้
ว่าในแต่ละวันจะมีน ้ าผลไม้เหลือเป็นจ านวนมาก 
ผูจ้ดัท าจึงมีความคิดท่ีจะท าเคร่ืองด่ืม เบอร์เคลียค์อ็กเทล 
ท่ีท ามาจากน ้าผลไมท่ี้เหลือจากไลน์บุฟเฟ่ต ์โดยเลือกใช้
น ้ าข้ึนฉ่าย น ้ าแอปเป้ิล และ น ้ าสับปะรด วัตถุประสงค์
ของโครงงาน 
 1.น าวัตถุ ดิบท่ีเหลือใช้มาแปรรูปให้เป็น
เคร่ืองด่ืมชนิดใหม่  
 2. เพ่ือศึกษาการท าเคร่ืองด่ืมให้สาารถขายได้
จริง 
ลกัษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 การบริการดา้นหอ้งอาหาร 
ประโยชน์ท่ีได้รับ  
นักศึกษา 
 1. ไดค้วามรู้เก่ียวกบัการท าเคร่ืองด่ืมคอ็กเทล 
 2. ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด
มหาวิทยาลยั 

สถานประกอบการ 
 1. ช่วยลดตน้ทุนของโรงแรม 
 2. ช่วยลดการทิ้งวตัถุดิบเหลือใช ้
ขั้นตอนในการท า 
 1. จดัเตรียมวตุถุดิบ ไดแ้ก่ วอดกา้ จิน  Triple 
sec   ข้ึนฉ่าย แอปเป้ิลเขียว น ้าสบัประรด น ้ามะนาว 
น ้าเช่ือม 
 2. น าข้ึนฉ่ายและแอปเป้ิลเขียวมาหัน่เป็นช้ิน
เลก็ๆเพือ่น าไปเขา้เคร่ืองแยกกาก 
 3.การผสมคอ็กเทล เร่ิมตน้จากการเท วอดกา้  
1 ออนซ์เท จิน และ Triple sec ลงไปอยา่งละ 0.5 ออนซ์ 
 4. เทเหลา้ครบแลว้ ก็เทน ้าข้ึนฉ่ายลงไป 1 
ออนซ์น ้าแอปเป้ิลเขียว 1.5ออนซ์ และสบัประรด 1 
ออนซ์ เทน ้ามะนาวลงไป 0.5 ออนซ์และน ้าเช่ือม 1
ออนซ์ 
 5. ส่วนผสมทกุอยา่งอยูใ่นกระบอกShaker 
ครบแลว้ใหน้ าน ้าแขง็ใส่ลงไป 2-3 กอ้นเพ่ือใหเ้กิดความ
เยน็ หลงัจากนั้นกท็  าการเขยา่ใหส่้วนผสมต่างๆนั้นเขา้
กนั  
 6. เขยา่เสร็จแลว้ใหเ้ทคอ็กเทลใส่แกว้ท่ีเตรียม
เอาไว ้
สรุปผล 
 ในการท าโครงงานน ้าไดท้  าการแจก
แบบสอบถามความพึงพอใจของ เบอร์เคลียค์อ็กเทล
(Berkeley Cocktail) จากพนกังานในหอ้งอาหาร ผล
โดยรวมอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก มีสันสีสวยงาม มี
รสชาติอร่อย และสามารถน าไปขายไดจ้ริง  
 
 

 เป็นแนวทางใหก้บัผูท่ี้สนใจศึกษาเก่ียวกบัคอ็กเทล 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประวตัิผู้จัดท ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสันกัศึกษา : 5704400095 

ช่ือ-นามสกุล : นายธนพล    ดว้งมัง่ 

คณะ  : ศิลปศาสตร์ 

สาขา  : การโรงแรม 

ท่ีอยู ่  : 151 ซอย แยม้ผกา 1  ถนน บางบอน4  เขต หนองแขม แขวง หนองแขม  จงัหวดั  

  กรุงเทพมหานคร 10160 
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