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บทคัดย่ อ
โรงแรมสามพรานริ เวอร์ไซด์มีสินค้าออร์ แกนิกที่ผลิตโดยคนในท้องถิ่นมีผกั และผลไม้ที่
ถูกสุ ขอนามัยและปลอดสารเคมีเช่น มะเฟื อง กล้วย และมะพร้าว เป็ นต้น การจัดทาโครงงานครั้งนี้
มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ตอบสนองต่ อผูบ้ ริ โภคที่ รัก สุ ข ภาพและสร้ า งผลิ ตภัณ ฑ์ใ หม่ หลัง จากที่ ไ ด้
ปฏิบตั ิงานที่โรงแรมสามพรานริ เวอร์ไซด์ผจู้ ดั ทาได้เห็นความสาคัญของมะเฟื อง ซึ่งสามารถแปรรู ป
เป็ นผลิตภัณฑ์แยมได้ กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรของโรงแรมสามพรานริ เวอร์ ไซด์ จานวน 30 คน
การเลื อกกลุ่ มตัวอย่างด้วยวิธีการเลื อกแบบตามความสะดวก เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บข้อมูล คื อ
แบบสอบถามและทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่ งแบบสอบถามในการให้ตอบเอง วิเคราะห์ข้ นั ต้น
ได้แก่ ความถี่ การหาค่าร้อยละ และการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลสารวจพบว่า ความพึงพอใจที่มี
ต่อแยมมะเฟื องออร์แกนิก คุณลักษณะด้านรสชาติ คุณลักษณะด้านเนื้ อสัมผัส ความชอบโดยรวม มี
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ส่ วนคุ ณลักษณะด้านสี และคุ ณลักษณะด้านกลิ่ น มี ระดับความพึง
พอใจมากผู้จ ัด ท าเรี ย นรู้ ที่ จ ะฝึ กความอดทน มี ร ะเบี ย บวินัย ในการท างาน ตรงต่ อ เวลาความ
รับผิดชอบสาหรับงานที่มอบหมายเรี ยนรู ้ การทางานกับผูอ้ ื่นการสร้ างมิ ตรภาพกับเพื่อนร่ วมงาน
และการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อนามาทาให้เกิดประโยชน์กบั การจัดทาโครงงานครั้งนี้
คาสาคัญ: แยม, มะเฟื องออร์แกนิก
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Abstract
Sampran Riverside Hotel provides organic products made by local people as well as
hygienic and chemical-free fruits and vegetables such as star fruits, bananas, and coconut, ect.
This project aims to respond to consumers who love health and create new products.. After
participating in the internship at Sampran Riverside Hotel, the authors have seen the importance
of star fruit. Which could be processed as jam products. The sample was staff of Sampran
Riverside Hotel amount 30 people. Selection of samples by means of convenient selection. The
tools used to collect data are questionnaire and the data were collected by questionnaire. Analyze
data include frequency, finding percentage and standard deviation. The research found that
satisfaction with organic fruit star jam flavor, texture, and overall liking the highest satisfaction
level. Color characteristics and oder properties there is a lot of satisfaction. The authors learn to
practice patience and work discipline. Be on time Responsibility for assigned tasks learned to
work with others creating a friendship with colleagues and researching information to bring
benefits to this project.
Keywords : Jam , Organic Fruit Star
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
โรงแรมสามพราน ริ เวอร์ไซด์เป็ นสถานที่พกั ผ่อนที่อยูใ่ กล้กรุ งเทพมหานคร ผูเ้ ข้าพักจะได้
เรี ยนรู ้ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยแบบดั้งเดิ ม อีกทั้งเป็ นสถานที่ที่อนุ รักษ์ธรรมชาติ และมรดกทาง
วัฒนธรรมด้วยการให้ชุมชนเข้ามามี ส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์และกลายเป็ นสถานที่ ท่องเที่ ยวที่ มี
ชื่อเสี ยง นอกจากนี้โรงแรมสามพราน ริ เวอร์ไซด์ ยังเพียบพร้อมด้วยสิ่ งอานวยความสะดวกมากมาย
อยูต่ ิดแม่น้ าท่าจีนและได้รับรองมาตรฐานระดับ 4 ดาว มีห้องพักจานวน 160 ห้อง และมีเรื อนไทย
ริ มทะเลสาบ จานวน 5 หลัง มีปฐมออร์ แกนิ กสปา เป็ นสปาเรื อนไทยริ มทะเลสาบ ห้องอาหาร 3
ห้อง ห้องประชุ ม 10 ห้อง มีปฐมออร์ แกนิ กฟาร์ มกว่า 30 ไร่ สาหรับผลิตวัตถุดิบออร์ แกนิ ก ให้กบั
ทางโรงแรม ทางโรงแรมมีกิจกรรมเวิร์คช็อปแบบไทยๆ ณ ลานศิลป์ ริ มคลองจึงทาให้โรงแรมแห่ ง
นี้เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในวันหยุดสุ ดสัปดาห์ และยังมีตลาดสุ ขใจ ที่เป็ นแหล่งรวมพืชผัก
และอาหารปลอดภัยที่ปลูกแบบระบบอินทรี ย ์ (Organic) เปิ ดให้เกษตรกรที่ปลูกระบบอินทรี ยน์ า
ของมาขายในวันเสาร์และวันอาทิตย์
อาหารออร์ แกนิ ก คือกระบวนการทาเกษตรอินทรี ย ์ ที่การผลิ ต มาจากธรรมชาติ 100 %
เมล็ดพันธ์ตอ้ งไม่ผา่ นการดัดแปลงพันธุ กรรม ไม่ใช้สารเคมีเพื่อเร่ งการเจริ ญเติบโต ปล่อยให้มีการ
เจริ ญเติบโตเป็ นไปโดยธรรมชาติ เมื่อคนยุคใหม่หนั มาดูแลสุ ขภาพ ต่างก็คน้ คว้าหาข้อมูลเพื่อจะได้
นาสิ่ งที่ดีมีประโยชน์เข้าสู่ ร่างกายและทาให้ตวั เองห่ างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ ปั จจุบนั นี้ อาหารหรื อ
ขนมส าหรั บ คนรั กสุ ข ภาพได้รับ ความนิ ย มอย่า งแพร่ หลาย คณะผูจ้ ดั ท าจึ ง คิ ดค้นสู ตรขนมเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการต่อผูบ้ ริ โภคที่รักสุ ขภาพ และเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อคนรักสุ ขภาพ อีก
ทั้งยังสามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยอีกด้วย
ด้วยโรงแรมสามพราน ริ เวอร์ ไซด์ เป็ นโรงแรมที่จุดเด่นในด้านการใช้วตั ถุ ดิบออร์ แกนิ ก
ผลิ ตอาหารให้กบั ผูเ้ ข้าพักในโรงแรม ทั้งในส่ วนครั วกลางที่ ผลิ ตอาหารส่ งไปยังส่ วนต่างๆ ของ
โรงแรม และห้องอาหารต่างๆ ที่ให้บริ การแก่ผเู ้ ข้าพักโรงแรม ทาให้อาหารของโรงแรมสามพรานริ
เวอร์ ไซด์เป็ นอาหารออร์ แกนิกทั้งสิ้ น
นอกจากนี้หอ้ งอาหารอิน-จันเป็ นห้องอาหารทรงเรื อนไทย ตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าท่าจีน ให้บริ การ
อาหารไทยแบบอาหารจานเดียว วัตถุดิบของห้องอาหารอิน -จันล้วนเป็ นออร์ แกนิ ก อีกทั้งยังมีผกั
พื้นบ้านที่หากิ นได้ยากมาให้เลือกเพื่อทาเมนูต่างๆ อีกด้วย นอกจากอาหารไทยออร์ แกนิ กที่เป็ นที่
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รู้จกั สาหรับคนรักสุ ขภาพแล้วยังมีขนมไทยที่อร่ อยรสชาติเป็ นเอกลักษณ์ของไทยแท้ด้ งั เดิมที่สร้าง
ชื่อเสี ยงให้กบั ห้องอาหารอิน-จันแห่งนี้
จากการที่ได้ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาในตาแหน่งพนักงานบริ การห้องอาหารอิน-จัน โรงแรม
สามพรานริ เวอร์ ไซด์ ในการฝึ กปฏิบตั ิงานมีโอกาสได้สังเกตพฤติกรรมการบริ โภคอาหารไทยและ
ขนมไทยของกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การห้องอาหารอิน-จันว่ามีแนวโน้มในการนิ ยมบริ โภคอาหาร
แบบใด ซึ่ ง ผูจ้ ดั ท าได้เล็ง เห็ นว่า การบริ โภคของลู ก ค้าที่ เข้ามาใช้บริ การให้ความสนใจในด้าน
ผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิกเพื่อสุ ขภาพมาก ผูจ้ ดั ทาจึงมุ่งศึกษาถึงความนิ ยมการตัดสิ นใจเลือกรับประทาน
อาหารไทยและขนมไทย เพื่อนามาเก็บข้อมูลและนามาเสนอกับทางโรงแรมในการทาผลิ ตภัณฑ์
ทางเลือกใหม่ให้มีความน่าสนใจมากยิง่ ขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิกใหม่
1.2.2 เพื่อศึกษาถึง วิธีการทาแยมและความเป็ นมาของแยมมะเฟื องออร์แกนิก
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้ อหา วิธีการทาแยมมะเฟื องออร์ แกนิกแล้วให้แบบสอบถามแก่ผทู ้ ี่ชิม
1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร แบบสารวจและใช้วธิ ี การทาแบบสอบถามกับผูท้ ี่ชิม และดูวา่
มีผลตอบรับอย่างไรกับผูท้ ี่ชิมแยมมะเฟื องออร์ แกนิก
1.3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ สังเกตและรวบรวมข้อมูลความนิยมในการบริ โภคแยมมีความ
ต้องการแค่ไหน
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 เป็ นแนวทางให้แก่ผทู ้ ี่สนใจนาไปประยุกต์และพัฒนาสู ตรผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพ
1.4.2 ทราบถึงแนวทางการใช้วตั ถุดิบในการทาแย
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
การศึ ก ษาเรื่ อง แยมมะเฟื องออร์ แกนิ ก โดยคณะผูจ้ ัด ท าได้ท าการศึ ก ษาและทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
2.1. ความเป็ นมาของมะเฟื อง
2.2. ประโยชน์ของมะเฟื อง
2.3. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแยม
2.4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความเป็ นมาของมะเฟื อง
มะเฟื อง (Star Fruit) (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Averrhoa carambola L.) จัดเป็ นไม้ผลสาคัญอีก
ชนิ ดที่มีการปลูกเพื่อรับประทานผล และการส่ งออก ด้วยลักษณะผลที่แปลกตา และเนื้ อผลให้รส
หวานอมเปรี้ ยวหรื อบางพันธุ์ให้รสหวานมากทาให้นิยมรับประทานทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ
นอกจากนั้น ผลมะเฟื องยังแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิ ด อาทิ แยม มะเฟื องดอง มะเฟื องแช่
อิ่ม เป็ นต้น
มะเฟื องถื อ เป็ นผลไม้เ ศรษฐกิ จอี ก ชนิ ดที่ มี ก ารส่ ง จาหน่ า ยไปต่ า งประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศในแถบทวีปยุโรป ซึ่ งได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากผลมีลกั ษณะสี สันสวยงาม
และแปลกตา นอกจากนั้น ยังให้เนื้ อ และน้ าที่ชุ่มหวานอีกด้วยมะเฟื องจัดเป็ นไม้ไม่ผลัดใบที่มีถิ่น
กาเนิดในประเทศอินโดนีเชีย และมาเลเชีย แล้วค่อยแพร่ กระจายเข้ามาสู่ ไทย พม่า ลาว และประเทศ
ใกล้เคียง เป็ นต้นไม้ที่เติบโตได้ดีในอากาศร้ อนชื้ น ไม่ทนต่ออากาศหนาวที่มีน้ าค้างแข็งหรื อหิ มะ
(ที่มา :https://medthai.com/)

รู ปที่ 2.1 มะเฟื องออร์แกนิก
ทีม่ า :https://www.google.co.th
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ผลมะเฟื องมีลกั ษณะที่แปลกตา คือ รู ปผลเป็ นเหลี่ยมหรื อเป็ นแฉกคล้ายรู ปดาว 5 เหลี่ยม
หรื ออาจพบ 6 เหลี่ยม ซึ่ งเป็ นที่มาของชื่อสามัญ Star Fruit ผลมีขนาดยาวประมาณ 5-15 เซนติเมตร
ขนาดผลประมาณ 3-10 เซนติเมตรปลายก้นแหลม ผลขณะอ่อนจะมีสีเขียวอ่อน สี เขียว และค่อย
เปลี่ยนเป็ นสี เขียวอมเหลือง และสี เหลืองเมื่อสุ กเต็มที่ เนื้ อผลด้านในฉ่ าด้วยน้ า มีรสหวานอมเปรี้ ยว
เล็กน้อย บางพันธุ์ มีรสเปรี้ ยวมาก ภายในผลบริ เวณแกนกลางมีเมล็ดแทรกอยู่ จานวนเมล็ด 5-12
เมล็ด แต่บางพันธุ์จะมีเมล็ดน้อยหรื อไม่มีเมล็ดเลย เมล็ดมีลกั ษณะฐานมน ปลายแหลม เปลือกเมล็ด
แข็ง มีสีน้ าตาล ผลมะเฟื องจะเริ่ มสุ กหลังจากดอกบานแล้วประมาณ 55-60 วัน
2.2 ประโยชน์ ของมะเฟื องออร์ แกนิก
จากสารอาหารส าคัญ ๆ ในมะเฟื อง ท าให้ ผู้ที่ รั บ ประทานมะเฟื องเป็ นประจ าได้รั บ
ประโยชน์ดงั นี้
ประโยชน์ ของผลมะเฟื อง
1. ช่วยเสริ มสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2. ช่วยในการขับพิษและพยาธิ ในร่ างกาย เมื่อนาดอกมะเฟื องมาต้มเป็ นน้ าดื่ม
3. มีคุณสมบัติในการช่วยผ่อนคลายความเครี ยด บรรเทาอาการฟุ้ งซ่าน
4. มะเฟื องมีฤทธิ์ ในการกล่อมประสาท ช่วยให้นอนหลับได้สบายขึ้น
5. มะเฟื องมีส่วนช่วยควบคุมการเต้นของหัวใจให้เป็ นไปอย่างปกติสม่าเสมอ
6. ป้ องกันการเกิดโรคเลือดออกตามไรฟัน
7. ยาแก้ร้อนใน ช่วยดับกระหาย
8. ช่วยลดอุณหภูมิในร่ างกาย ถอนพิษไข้
9. เป็ นยาขับเสมหะ
10. ช่วยป้ องกันการเกิดโรคโลหิ ตจาง
ประโยชน์ ของเมล็ดมะเฟื อง (รสขม) ด้ วยการนามาต้ มนา้ ดื่ม
1. ช่วยให้นอนหลับง่าย
2. แก้อาการปวดเมื่อย
3. แก้ดีซ่าน
4. ช่ วยในการขับระดู โดยเฉพาะสตรี ที่เริ่ มมีระดู หลังคลอดใหม่บรรเทาอาการปวดท้อง
แน่นท้อง
ประโยชน์ ของใบมะเฟื อง (รสจืด และมัน) ใช้ ด้วยการนามาต้ มหรือบดขยาทาภายนอก
1. บรรเทาอาการเป็ นหวัด ลดไข้
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2. ช่วยในการดับร้อน
3. ช่วยถอนพิษสาแดง
4. ช่วยขับปั สสาวะ และฟอกสารพิษจากไต
5. แก้โรคนิ่ว ลดการสะสมแคลเซี ยมที่กระเพาะปั สสาวะ
6. แก้อาการปั สสาวะขัด ปั สสาวะไม่ออกหรื อปั สสาวะเล็ด
7. ใบนามาขยาใช้พอกหรื อสระผมร่ วมกับแชมพู ทาให้รังแคน้อยลง
8. ใบนามาบดใช้ทาพอกแก้ผื่นคัน
9. ใบนามาบดใช้ประคบแผล รักษาแผล
10. ใบบดนามาประคบแผล ช่วยในการห้ามเลือด
11. ใบบดใช้ประคบแผลแมลงกัดต่อย ช่วยบรรเทาอาการปวด และบวมของแผล
ประโยชน์ ของดอกมะเฟื อง (รสจืดเย็น) ใช้ โดยการต้ มนา้ ดื่ม
1. บรรเทาอาการไข้ ลดอาการตัวร้อน
2. ช่วยขับพยาธิ
3. ช่วยขับสารพิษ
ประโยชน์ ของเปลือก (รสฝาด) โดยนามาต้ มนา้ ดื่มหรือฝนเป็ นผงทาภายนอก
1. แก้อาการท้องเสี ย
2. ช่วยรักษาแผล ทาให้แผลแห้ง
ประโยชน์ ของราก (รสหวาน และเย็น) โดยนามาต้ มนา้ ดื่ม
1. แก้อาการปวดศรี ษะ
2. แก้ปวดเมื่อกล้ามเนื้อ
3. บรรเทาอาการไข้ แก้อาการเป็ นหวัด
4. บรรเทาอาการปวดแสบจากโรคกระเพาะอาหาร
5. บรรเทาอาการจุกแน่นหน้าอก
2.3 แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับแยม
แยม เป็ นผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากจากผลไม้ซ่ ึ งอาจเป็ นผลไม้ท้ งั ผล ผลไม้เป็ นชิ้น เนื้ อผลไม้
หรื อผลไม้ปั่น ผสมกับน้ าตาลหรื อ สารให้ความหวาน(sweetener) ชนิ ดอื่นจะผสมน้ าผลไม้หรื อน้ า
ผลไม้เข้มข้นด้วยก็ได้ มีลกั ษณะเป็ นเจล (gel) แยมมี ลกั ษณะกึ่ งเหลวมี ความข้นเหนี ยวพอเหมาะ
สามารถปาดหรื อทาบนขนมปั งได้เพื่อเพิ่ มรสชาติ ให้ขนมปั งอร่ อยมากขึ้ น แยมมัก จะทามาจาก
ผลไม้ แต่ก็ไม่จริ งเสมอไป (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิม, 2547)
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การแปรรู ปแยมเป็ นการถนอมอาหารโดยการใช้น้ าตาลความเข้มข้นสู งเพื่อลดค่าวอเตอร์
แอคทิ วิ ต้ ี (water activity) และมี ค่ า pH ต่ า เพื่ อ ป้ องกัน การเจริ ญของจุ ลิ น ทรี ย์ จัด อยู่ ใ น
กลุ่ ม intermediate moisture food การเกิ ดเจล (gel) ของแยม เกิ ดจาก กรด น้ าตาล และเพกทิ น
(pectin) ผสมกันในสัดส่ วนที่เหมาะสม โดยกรด น้ าตาล และเพกทิน เป็ นส่ วนประกอบที่มีอยูแ่ ล้ว
ในผลไม้ (นิธิยา รัตนาปนนท์, 2550)
2.3.1 ส่ วนประกอบของแยม
แยมประกอบไปด้วยส่ วนผสมหลักๆที่สาคัญ 3 อย่างด้วยกัน นัน่ ก็คือ น้ าตาล เพ
กทิน และกรด ผสมกันในสัดส่ วนที่เหมาะสม เพกทินจะพบได้ตามธรรมชาติในผนังเซลล์ของพืช
ได้แก่ เปลื อกหรื อแกนของผลไม้ มีโครงสร้ างโมเลกุลน้ าตาลเรี ยงต่อกันยาว เมื่อเราเอาผลไม้ไป
เคี่ ยวหรื อผ่านความร้ อน เพกติ นก็จะถู กปล่ อยออกมา และเมื่อมันไปรวมกับน้ า ตาลและกรดใน
สัดส่ วนที่ เหมาะสม โมเลกุลที่เรี ยงกันยาวเหมื อนลู กโซ่ น้ ี มนั ก็จะไปเชื่ อมต่อกัน ซึ่ งอุณภูมิที่ใช้ก็
ประมาณ 104°C และหลังจากที่มนั เย็นตัวลง แล้ว แยมมันก็จะเกาะกัน อย่างไรก็ตาม ผลไม้แต่ละ
ชนิดก็จะมีปริ มาณเพกตินมากน้อยต่างกัน ที่มีมากก็คือ แอปเปิ้ ล แบล็คเคอร์ แรนท์ และองุ่น ส่ วนที่
มีน้อยกว่าก็ได้แก่ พวกเบอรี่ ท้ งั หลาย ซึ่ งถ้าจะเอามาทาแยมก็ตอ้ งเอาผลไม้ที่มีเพกติ นมากกว่ามา
ผสมหรื อใช้เพกตินสกัดแทนก็ได้ ส่ วนประกอบสาคัญที่สองก็คือ น้ าตาล ซึ่ งเป็ นตัวที่ทาให้เกิดเป็ น
รสชาติ อีกทั้งยังช่วยให้เพกตินก่อตัวเป็ นเจลด้วยดึงน้ าออกมาจากเพกติน ซึ่ งก็ถือเป็ นข้อดีที่ช่วยให้
ยืดอายุก ารเก็บ ของแยมได้นานขึ้ น นั่นก็ เป็ นเพราะว่าความชื้ นทาให้อาหารเน่ าเสี ยได้เร็ ว เมื่อมี
น้ า ตาลอยู่ม าก ก็ จะไม่ มี ที่ เหลื อให้น้ า ได้อยู่ แบคที เรี ย ก็ ไ ม่ ส ามารถเจริ ญเติ บ โตได้ อย่า งไรก็ ดี
ปริ มาณน้ าตาลสุ ดท้ายในแยมควรจะอยูท่ ี่ 65-69% และอย่างสุ ดท้ายที่ช่วยให้อยูต่ วั ก็คือ กรด โดย
ปกติแล้วผลไม้ก็มีกรดตามธรรมชาติอยูแ่ ล้ว แต่ไม่มากพอจึงต้องเติมกรดธรรมชาติ เช่น กรดซิ ตริ ก
จากส้ม มะนาว หรื อกรดทาร์ทาริ ก จากองุ่น มะขาม ลงไปด้วย เพื่อปรับค่าพีเอช ให้อยูร่ ะหว่าง 2.83.3 เพื่อให้แยมมีลกั ษณะเป็ นเจล ความข้นของเนื้ อแยมที่ดีจะต้องมีสัดส่ วนของส่ วนประกอบทั้ง
สามที่เหมาะสม สู ตรแยมส่ วนใหญ่ใช้ผลไม้และน้ าตาลในอัตราส่ วน 1:1 หากใส่ ผลไม้มากไป ก็
อาจจะทาให้เก็บแยมได้ไม่นาน หรื อถ้าหากใส่ น้ าตาลมากไป น้ าตาลก็อาจจะนอนก้นได้ระหว่าง
การเก็บ
2.3.2 วิธีการทาแยม
วิธีการทาแยม มีดงั นี้
1. นาผลไม้ที่ตอ้ งการใช้มาล้าง
2. นาผลไม้มาหัน่ หรื อปั่ น
3. ตั้งกระทะให้ร้อนพอสมควร

7
4. นาผลไม้ที่หนั่ หรื อปั่ นแล้วใส่ ลงกระทะ
5. เคี่ยวจนผลไม้นิ่ม
6. หลังจากนั้นใส่ เจลลาติน (หากผลไม้มีเพคตินอยูแ่ ล้วไม่ตอ้ งใส่ )
7. หลังจากนั้นใส่ น้ าตาลลงไป
8. แล้วเคี่ยวให้น้ าตาลละลายจนได้ที่
9. พอเสร็ จแล้วนามาใส่ ภาชนะที่เตรี ยมไว้
2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายงานด้านการวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับการทาแยมในผักและผลไม้มีหลายรายงานมากมายแต่
จะขอนามากล่าวพอสังเขปดังนี้
กุลวดี ตรองพาณิ ชย์ และคณะ (2533) แยมจากผลมะม่วงหิ มพานต์ได้ทดลองเก็บผลสด
มะม่วงหิ มพานต์พื่อใช้ในการทาแยมด้วยวิธีต่างๆ พบว่าการใช้สารละลายโซเดียมเมตรไบซัลไฟต์
ความเข้ม ข้น ตั้ง แต่ 1,000 ส่ ว น ต่ อ ล้า นส่ ว นขึ้ น ไป จะให้ ก ลิ่ น ซัล เฟอร์ ต กค้า งในแยม การใช้
สารละลายเกลือแกงความเข้มข้นร้ อยละ2 5 และ10 จะทาให้กลิ่ นของมะม่วงหิ มพานต์หายไป แต่
แยมจะรสเค็มจัดเมื่อใช้เกลื อตั้งแต่ร้อยละ5 ขึ้นไป จากการทดสอบความชอบของแยมที่ได้โดยผู ้
ชานาญพบว่า การใช้เนื้อมะม่วงหิ มพานต์ 17.50% ในแยม จะได้รับการยอมรับจากกลุ่มผูช้ ิ มคนไทย
มากที่สุด
กัลยาณี ชามนา (2546) ศึกษาการนากลูโคแมนแนนมาใช้ในการทาผลิตภัณฑ์แยมแครอท
โดยศึกษาสู ตรเบื้องต้นของแยมแครอทจากเพกติน ศึกษาการนากลูโคแมนแนนมาใช้แทนที่เพคติน
โดยศึกษาปริ มาณกลูโคแมนแนน 5 ระดับ ได้แก่ 2 , 3 , 4 , 5 และ 6 กรัม พบว่า การใช้กลูโคแมน
แนนในปริ มาณ 3 กรัม โดยเตรี ยมเป็ นเจลก่อนในอัตราส่ วนกลูโคแมนแนน : น้ าอุ่น เท่ากับ 1 : 30
โดยน้ าหนักให้ลกั ษณะแยมดี ที่สุด นาสู ตรแยมแครอทที่ได้ไปปรับปรุ งรสชาติโดยวิธีให้คะแนน
ความเข้ม พบว่า แยมแครอทจากกลูโคแมนแนนที่ได้คะแนนใกล้เคียงกับสู ตรมาตรฐานมากที่สุด
ปิ ยะรั ตน์ ธู ป พงษ์ และ สุ ธ าพร นราธิ ปภัทร(2553) การทดลองนี้ เป็ นการศึ กษาเพื่ อหา
ปริ มาณเพคตินจากเนื้ อฝรั่ง ซึ่ งเนื้ อฝรั่งในที่น้ ี หมายถึ ง บริ เวณเนื้ อที่ติดกับเมล็ด มีลกั ษณะขาวขุ่น
เละ ส่ วนนี้ ผบู ้ ริ โภคไม่นิยมรับประทาน คือ เป็ นส่ วนเหลื อทิ้ง ของเสี ยเหล่านี้ เป็ นต้นทุนส่ วนหนึ่ ง
ของโรงงาน และเป็ นภาระให้กบั โรงงานในการกาจัด จึงศึกษาหาปริ มาณเพคที่เป็ นสารที่ทาให้เกิด
เจล สามารถน ามาแปรรู ป ให้เ ป็ นแยมได้ ท าการวิเ คราะห์ หาปริ ม าณเพคติ นที่ มี อยู่ใ นเนื้ อ ฝรั่ ง
หลังจากนั้นทาการหาสัดส่ วนตัวอย่างแยมที่เหมาะสมต่อการผลิ ตแยม โดยให้เปอร์ เซ็ นต์เพคติ ที่
ระดับต่างๆกัน ทดสอบระดับความชอบด้านสี กลิ่น รสชาติ ความชอบโดยรวมการทาขนมปั ง และ
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การทาแผ่บ นแผ่น ขนมปั ง เที ย บกับ ตัว อย่า งอ้า งอิ ง ผลการทดลองพบว่า ปริ ม าณเนื้ อในฝรั่ ง ที่
เหมาะสมในการผลิตแยม คือ 30.00% เพราะให้ลกั ษณะการเซทตัวเป็ นแยมที่ดีพร้อมกับ ให้ลกั ษณะ
ทางสี และกลิ่นดีดว้ ย
หทัยวรรณ์ ศิริสุขชัยถาวร และคณะ (2552) ศึกษากรรมวิธีการผลิตและพัฒนาสู ตรแยม
ผลไม้มะม่วง (Mangiferaindica L.) ฝรั่ ง (Psidiumguajava L.) และกระเจี๊ยบแดง (Hibiscus
sabodariffa L.) โดยเปรี ยบเทียบปริ มาณของน้ าตาลและเพกติน โดยน้ าหนัก (หน่วยเป็ นกรัม) และ
พัฒนาสู ตรในการผลิตฟิ ล์มที่รับประทานได้ (edible film) โดยเปรี ยบเทียบปริ มาณเพกตินต่อน้ าผึ้ง
จานวน 3 สู ตร ปริ มาณโดยน้ าหนัก (หน่วยเป็ นกรัม) ผลการศึกษาพบว่าแยมแผ่น สามารถผลิตได้
จากมะม่วงและฝรั่ง โดยใช้เนื้ อผลไม้ 150 กรัม ต่ออัตราส่ วนน้ าตาล : เพกติน เท่ากับ 100 : 4 โดย
น้ าหนัก (หน่วยเป็ นกรัม) และเคลือบด้วยฟิ ล์มที่รับประทานได้ผลิตจากสารละลายที่มีน้ าเท่ากับ 300
มิลลิลิตรผสมกับเพกตินกับน้ าผึ้งในปริ มาณ 8 : 2 โดยน้ าหนัก ให้ลกั ษณะการเซตตัวของแยมและ
การร่ อนเป็ นแผ่นที่ดี
ธงชัย โสดามรรคและอัม พร จันทร์ ดวง (2555) การศึ ก ษาการเปรี ย บเที ย บเกี่ ยวกับแยม
ข้าวโพดหวาน โดยใช้ปริ มาณน้ านมข้าวโพดในระดับต่างกัน เพื่อศึกษาการยอมรับของผูบ้ ริ โภคที่มี
ต่อคุ ณภาพของแยมข้าวโพดหวาน โดยใช้ปริ มาณน้ านมข้าวโพดหวานในการศึกษาทดลองนี้ เพื่อ
ทดสอบปริ มาณน้ านมข้าวโพดที่เหมาะสม ในการทาแยมข้าวโพดหวาน ให้เป็ นที่ยอมรับทางด้านสี
กลิ่ น รสชาติ แ ละเนื้ อสั ม ผัส ของผูบ้ ริ โภคโดยการใช้ว างแผนการทดลอง CRD (Completely
Randomized Design) มี4 ตัวอย่างในการทดลอง (Treatment) โดยใช้ปริ มาณน้ านมข้าวโพดหวาน
ในการทดลอง คื อ ปริ มาณน้ านมข้าวโพด 200 ซี ซีปริ มาณน้ านมข้าวโพด 300 ซี ซีปริ มาณน้ านม
ข้าวโพด 400 ซี ซีและปริ มาณน้ านมข้าวโพด 500 ซี ซีจานวน 4 ซ้ า (Replication) ผลการศึกษาพบว่า
ปริ มาณน้ านมข้าวโพดทั้ง 4 ระดับ ไม่มีความแต่งต่างกันทั้งด้าน สี กลิ่น รสชาติและเนื้อสัมผัส
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั สถานประกอบการ
ชื่อหน่ วยงาน
โรงแรมสามพรานริ เวอร์ไซด์
ทีต่ ้งั
21 หมู่2 กม.32 ถนนเพชรเกษม ตาบลยายชา
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์
(034)-322-544
หมายเลขโทรสาร
(034)-322-775
Website
www.Sampranriverside.com
Facebook
Sampran Riverside

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์
ทีม่ า :http://sampranriverside.com
3.1.1 ทีต่ ้งั ของโรงแรมสามพรานริเวอร์ ไซด์
โรงแรมสามพรานริ เวอร์ ไซด์เป็ นสถานที่ พกั ผ่อนใกล้กรุ งเทพ มี วิถีชีวิตและภูมิ
ปั ญญาไทยดั้งเดิม ตั้งอยู่ในสวนที่ตกแต่งภูมิทศั น์อย่างงดงามและเป็ นธรรมชาติ ติดริ มแม่น้ าท่าจีน
โดดเด่นด้วยบ้านพักไม้สักอายุนบั ร้ อยปี ที่ได้รับการปรับปรุ งใหม่ ถึ งแม้วา่ จะอยูห่ ่ างจากกรุ งเทพ
เพียง 1 ชัว่ โมง แต่ผเู ้ ข้าพักที่โรงแรมสามพรานริ เวอร์ ไซด์จะรู ้สึกเหมือนอยูท่ ่ามกลางธรรมชาติ
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รู ปที่ 3.2 แผนที่ต้ งั ของโรงแรม
ทีม่ า : http://sampranriverside.com
3.1.2 ประวัติของโรงแรมสามพรานริเวอร์ ไซด์
“สวนสามพราน” มีจุดเริ่ มต้นจากต้นพิกุลใหญ่อายุเกื อบ 100 ปี กาลังจะโค่นล้ม
เพราะตลิ่งพังทาให้ดร.ชานาญ และคุณหญิงวลี ยุวบูรณ์ตดั สิ นใจซื้ อที่ดินเพื่ออนุ รักษ์พิกุลต้นนั้นจึง
ซื้ อที่ ดินผืนนี้ เพื่ อสร้ างบ้านพัก ตากอากาศของครอบครั วจากการปลู กกุ หลาบเป็ นงานอดิ เรกใน
ระยะแรกจนกลายเป็ นธุ รกิจในเวลาต่อมาความงดงามของกุหลาบสวนสามพรานทาให้ได้รับการ
ขนานนามจากชาวต่างประเทศว่า “โรสกาเด้น” หรื อชื่อ “สวนสามพราน” ในภาษาไทยจากวันวาน
จนถึ งปั จจุบนั สวนสามพรานได้กลายเป็ นแหล่งพักผ่อนและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนกั ท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศไม่ต่ ากว่า 15 ล้านคนได้มาเยือนรวมทั้ง ห้องจัดประชุ มสัมมนาที่ มี
มาตรฐานระดับสากลสนามกอล์ฟศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย
“สวนสามพราน” เป็ นอาณาจักรแห่ งการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบทั้งความสวยสด
งดงามของพื ช พรรณนานาชนิ ด ทั้ง ท าเลภู มิ ป ระเทศที่ อ ยู่ริ ม แม่ น้ า นครชัย ศรี ก ารวางแผนภู มิ
สถาปั ตยกรรมศิลปกรรมซึ่ งได้บรรจุรายการส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรมเข้าไว้อย่างเหมาะสมกลมกลืน
จนเป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วอันดับ หนึ่ ง ของเมื องไทยเป็ นที่ นิย มของคนไทยรวมทั้ง นัก ท่ อ งเที่ ย ว
ต่างชาติจนทุกวันนี้
3.1.3 จุดเด่ นของโครงการและความประทับใจ
โรงแรมตั้งอยู่บ นพื้ นที่ ข นานกับ แม่ น้ า ท่ าจี นและอยู่ท่ ามกลางธรรมชาติ สี เขี ย ว
เหมาะอย่างยิ่งกับการเป็ น Resort ที่จะมาพักตากอากาศที่เต็มไปด้วยความสงบ ความร่ มรื่ นและ
ธรรมชาติ
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หมู่ บ ้า นไทยเป็ นศู นย์ศิ ล ปวัฒนธรรมพื้ นบ้า นและการแสดงนาฏศิ ล ป์ ไทยเปิ ด
ดาเนินการเพื่อให้นกั ท่องเที่ยวได้สัมผัสและเรี ยนรู ้วถิ ีชีวติ แบบไทยๆ
โรงแรมสามพรานริ เวอร์ ไซด์แหล่งท่องเที่ยวทาธรรมชาติที่ผมู ้ าเยี่ยมเยือนจะได้มี
ประสบการณ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยดั้งเดิมอย่างเต็มอิ่มด้วยความตั้งใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และมรดกทางวัฒนธรรมยาวนานถึ ง 5 ทศวรรษโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมทาให้สามพรานริ
เวอร์ ไซด์กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่อยูใ่ นใจของใครหลายๆคนตลอดมานอกจากนี้ สามพรานริ เวอร์
ไซด์ยงั มีสิ่งอานวยความสะดวกครบครันโรงแรมริ มแม่น้ ามาตรฐานระดับ 4 ดาวจานวน 160 ห้อง
เรื อนไทยริ มทะเลสาบ 6 หลัง ปฐมออร์ แกนิกสปาห้องอาหาร 4 ห้องห้องประชุม 10 ห้องสวนออร์
แกนิ กเพื่อนาผลิ ตผลส่ งใช้ในโรงแรมจานวน 30 ไร่ บนฝั่ งแม่น้ าตรงข้ามโรงแรมตลาดสุ ขใจแหล่ง
พืชผักและอาหารปลอดภัยที่เปิ ดให้เกษตรกรนาของมาขายในวันเสาร์ และอาทิตย์หมู่บา้ นไทยศูนย์
รวมวัฒนธรรมและวิถีชีวติ ไทยซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันมาแล้วมากกว่า 40 ปี
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
3.2.1 โรงแรม
โรงแรมเป็ นอาคาร 2 หลังเชื่ อมต่อกันมีห้องพักทั้งหมด 160 ห้องเป็ นห้องพักวิว
สวนจานวน 73 ห้องห้องพักวิวแม่ น้ า ท่าจี น 69 ห้องห้องดี ล ักซ์ 7 ห้อง ห้องสวีทมีระเบี ยงกว้าง
ส่ วนตัวอีก 7 ห้อง หลายห้องถูกออกแบบให้เหมาะกับการพักผ่อนของทั้งครอบครัวนอนได้ห้องละ
2-3 ท่าน รวมทั้งมีสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่ผพู ้ ิการอีกด้วยและสามารถแจ้งความประสงค์หาก
ต้องการห้องปลอดบุหรี่ หรื อห้องที่สามารถสู บบุหรี่ ได้
3.2.2 ห้ องอาหาร
1) ห้ องอาหารอินจัน
ห้องอาหารอินจันเป็ นที่รู้จกั มาตั้งแต่พ.ศ.2507 ตั้งอยู่ริมแม่น้ าท่าจีนเป็ น
ห้องอาหารที่ให้บริ การอาหารไทยฉบับชาววังแต่ด้ งั เดิมในบรรยากาศริ มแม่น้ าท่าจีนเปิ ดบริ การทุก
วันเวลา 11.00-15.00 น. และเพิ่มช่วงเย็นในวันเสาร์ เวลา 17.00-21.00 น. ดังรู ปที่ 3.3
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รู ปที่ 3.3 ห้องอาหารอิน-จัน
ทีม่ า : http://sampranriverside.com
2) ห้ องอาหารริมนา้
ห้องอาหารริ ม น้ าให้บริ การอาหารไทยโบราณที่นิย ม 4 ภาค เน้นใช้ผกั
พื้นบ้านอิ นทรี ยจ์ ากโรงแรมและกลุ่ มเครื อข่ายเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมเปิ ดบริ การทุ กวัน 2
ช่วงเวลาระหว่าง 06.00 – 11.00 น. และ 15.00 – 23.00 น. ดังรู ปที่ 3.4

รู ปที่ 3.4 ห้องอาหารริ มน้ า
ทีม่ า : http://sampranriverside.com
3) ห้ องอาหารแวนด้ า
ห้องอาหารแวนด้าเป็ นห้องอาหารปรับอากาศตั้งอยู่ริมฝั่ งทะเลสาบ เปิ ด
ให้บริ การช่วงกลางวัน เวลา 11.30-14.30 น. บริ การบุฟเฟต์อาหารนานาชาติ หลากหลายสดใหม่ทุก
วัน ดังรู ปที่ 3.5
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รู ปที่ 3.5 ห้องอาหารแวนด้า
ทีม่ า : http://sampranriverside.com
3.2.3 ห้ องสั มมนา/จัดเลีย้ ง
1) ห้ องมรกต
ห้องมรกตมีขนาด 22.50 x 11.50 เมตร ห้องประชุ มใหญ่ที่สุดของ
สามพรานริ เวอร์ ไซด์ตกแต่งร่ วมสมัยสิ่ งอานวยความสะดวกครบครัน มีล็อบบี้ ส่วนตัวหน้าห้อง
ประชุ มและมีห้องประชุ มย่อยอีก 4 ห้อง ซึ่ งมีประตูเชื่ อมกับห้องประชุ มใหญ่ ส่ วนช่วงอาหารว่าง
สามารถจัดเลี้ยงได้ตรงซุ ม้ ทางเดิน หรื อลานประจาปี ดังรู ปที่ 3.6

รู ปที่ 3.6 ห้องมรกต
ทีม่ า : http://sampranriverside.com
2) ห้ องไพลิน
ห้องไพลินมีขนาด 18.00 x 12.00 เมตร ห้องประชุ มไพลินตกแต่งแบบ
ไทยร่ วมสมัยตั้งอยูช่ ้ นั ล่างของโรงแรม ดังรู ปที่ 3.7
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รู ปที่ 3.7 ห้องไพลิน
ทีม่ า : http://sampranriverside.com
3) ห้ องนพรัตน์
ห้องนพรัตน์มีขนาด 18.00 x 10.00 เมตร ห้องประชุ มยอดนิ ยมตกแต่ง
สไตล์ไทยทั้งภายนอกภายในอิงแอบกับทัศนี ยภาพของสวนสวยและแม่น้ าท่าจีนมีห้องย่อย 2 ห้อง
สามารถเชื่ อมต่อกับห้องใหญ่ได้อาหารว่างสามารถเสิ ร์ฟทั้งในห้องหรื อเปลี่ยนบรรยากาศมาเสิ ร์ฟ
ตรงริ มแม่น้ าได้ ดังรู ปที่ 3.8

รู ปที่ 3.8 ห้องนพรัตน์
ทีม่ า : http://sampranriverside.com
4) ห้ องเจด
ห้องเจดมีขนาด 17.00 x 11.50 เมตร ตั้งอยู่บนอาคารสัมมนาใกล้ๆกับ
โรงแรมมี 2 ห้องประชุ มย่อยที่ใช้ร่วมกัน คือ ห้องเพิร์ล 1 และเพิร์ล 2 และมีพ้ืนที่ดา้ นหน้าห้อง
สาหรับจัดเบรก ดังรู ปที่ 3.9
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รู ปที่ 3.9 ห้องเจด
ทีม่ า : http://sampranriverside.com
5) ห้ องโรสคอร์ เนอร์
ห้องโรสคอร์ เนอร์ เป็ นห้องประชุ มโดดเด่ นที่มองเห็ นด้วยสวนสวยราย
รอบสามารถจัดเบรคได้ท้ งั ในห้องปรับอากาศหรื อในบรรยากาศแบบเปิ ดโล่งในสวน ดังรู ปที่ 3.10

รู ปที่ 3.10 ห้องโรสคอร์ เนอร์
ทีม่ า : http://sampranriverside.com
6) เรือนแพ
เรื อนแพเป็ นสถานที่จดั ประชุ มแบบเปิ ดโล่งบนแพขนาดใหญ่ริมแม่น้ าท่า
จีน ดังรู ปที่ 3.11

รู ปที่ 3.11 เรื อนแพ
ทีม่ า : http://sampranriverside.com
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3.2.4 กิจกรรมนันทนาการ
อาณาจักรริ มน้ ากว่า 170 ไร่ ของสามพรานริ เวอร์ ไซด์มากด้วยกิจกรรมหลากหลาย
และสิ่ ง อ านวยความสะดวกครบครั นทั้ง ห้อ งฟิ ตเนสพื้ น ที่ สั นทนาการสระว่า ยน้ า โอโซน เป็ น
โรงแรมแรกในเอเซี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ที่นาระบบโอโซนมาใช้ทาความสะอาดสระว่ายน้ ากลางแจ้ง
แทนการใช้สารเคมีเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าและเป็ นการรักษาสิ่ งแวดล้อม
- จักรยานและเรื อถีบเปิ ดบริ การทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น.
- เรื อล่ องแม่น้ านครชัยศรี ติดต่อจองล่ วงหน้าได้ที่แผนกต้อนรั บ สาหรั บ บริ การ
เฉพาะคณะวันหยุดราชการและวันอาทิตย์จดั บริ การไปตลาดดอนหวายเรื อออกเวลา 10.00 น.
- ห้องฟิ ตเนสบริ เวณชั้น 3 ของอาคารโรงแรมทั้งห้องออกกาลังกายที่มีเครื่ องออก
กาลังกายครบครันห้องอบไอน้ าเปิ ดให้บริ การทุกวันเวลา 7.00-21.00 น.
- สระว่ายน้ าระบบโอโซนแห่ งแรกในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ดว้ ยบรรยากาศริ ม
แม่น้ าท่าจีนเหมาะสาหรับทุกท่านที่ตอ้ งการการผ่อนคลายเปิ ดให้บริ การทุกวันเวลา 7.00-19.00 น.
- สวนแห่งสามพรานสามพรานริ เวอร์ ไซด์เริ่ มต้นจากกุหลาบแปลงแรกผลิบานขึ้น
ในสวนสวยริ มแม่น้ าท่าจีนจังหวัดนครปฐมเมื่อกว่า 50 ปี ที่แล้วผ่านการดูแลอย่างเอาใจใส่ ยึดหลัก
รักษาต้นไม้เดิ มเติบโตเป็ นร่ มโพธิ์ ปลูกต้นไม้ใหม่เติบใหญ่เป็ นร่ มเงาจนกลายเป็ นสวนใหญ่ที่ให้
ความรู ้สึกโล่งโปร่ งสบายและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ยิ่งไปกว่านั้นต้นไม้หลายต้นในสามพรานริ
เวอร์ ไซด์ยงั มีอายุไม่ต่ากว่า 100 ปี ส่ วนห้องอาหารแต่ละห้องนั้นถูกออกแบบให้ลงตัวกับธรรมชาติ
3.2.5 ส่ วนงานต่ างๆ และกิจกรรมภายในโรงแรม
1) ปฐมออร์ แกนิ ก เดิมชื่ ออรุ ษสปาสปาครบวงจรในเรื อนไทยโบราณ มีห้องทรี ต
เมนท์ปรับอากาศ พร้ อมห้องน้ าในตัว 7 ห้อง ห้องจาคุ ซซี่ 1 ห้อง ห้องอบไอน้ า 3 ห้อง ความพิเศษ
ของปฐมออร์แกนิกสปา คือการใช้สมุนไพรไทยและวัตถุดิบอินทรี ยส์ ดจากสวนออร์ แกนิ ก ดังรู ปที่
3.12

รู ปที่ 3.12 ปฐมออร์แกนิกสปา
ทีม่ า : http://sampranriverside.com
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2) สุ ขใจออร์ แกนิ กฟาร์ ม ปั จจุบนั ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์ IFOAM, EU ใน
ทุกวัน ผักสดและผลไม้ต่างๆ จากในสวน ที่ปลูกได้ท้ งั หมดจะถูกส่ งเข้าครัวของโรงแรม นอกจาก
จะทาการเพาะปลูกโดยใช้วิ ถีเกษตรแบบดั้งเดิ ม สวนออร์ แกนิ กแห่ งนี้ ย งั เป็ นแหล่ ง การเรี ยนรู ้ ที่
ถ่ายทอดวิถีเกษตรอินทรี ยแ์ ก่ชุมชน ดังรู ปที่ 3.13

รู ปที่ 3.13 สุ ขใจออร์แกนิกฟาร์ม
ทีม่ า : http://sampranriverside.com
3) ตลาดสุ ขใจ เป็ นตลาดที่จาหน่ายสิ นค้าโดยสิ นค้าที่นามาจาหน่ายจะต้องผ่านการ
ตรวจหาสารเคมี ท้ งั ผัก สดและผลไม้ มี การตรวจสอบสารเคมี ตกค้างทุ ก ๆอาทิ ตย์ นัก ท่ องเที่ ย ว
สามารถเลื อกซื้ อสิ นค้าได้หลากหลาย ตลาดสุ ขใจเปิ ดให้บริ ก ารเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา
09.00 – 16.00 น. ติดถนนเพชรเกษม ดังรู ปที่ 3.14

รู ปที่ 3.14 ตลาดสุ ขใจ
ทีม่ า : http://sampranriverside.com
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3.3 ตาแหน่ งงานและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับหมอบหมาย
ชื่อ – นามสกุล
รหัสนักศึกษา
ตาแหน่ ง
หน้ าที่

อภิญญา อนันต์ลาภมงคล
5804400220
ฝึ กงานแผนกบริ การห้องอาหารอิน-จัน
- ทาความสะอาดบริ เวณกระจกรอบห้องอาหาร
- Set up อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
- รับออเดอร์อาหาร
- เสิ ร์ฟอาหาร
- เก็บโต๊ะหลังจากแขกทานเสร็ จ
- เขียนกระดานเมนูพิเศษ และผักพื้นบ้านประจาวัน

รู ปที่ 3.15 ผูป้ ฏิบตั ิงาน
นางสาวอภิญญา อนันต์ลาภมงคล
3.4 ตาแหน่ งพนักงานทีป่ รึกษา
พนักงานทีป่ รึกษา
ตาแหน่ ง

คุณพนม แจ้งจิตต์
Supervisor ห้องอาหารอิน-จัน

รู ปที่ 3.16 คุณพนม แจ้งจิตต์
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3.5 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ปฏิบตั ิงานเวลา 8.00 – 17.00 น. ตั้งแต่วนั ที่ 20 สิ งหาคม ถึง วันที่ 7 ธันวาคม 2561
3.6 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานโครงงานเรื่ อง “แยมมะเฟื องออร์แกนิก” มีดงั นี้
3.6.1 กาหนดหัวข้อที่จะทาและสังเกตถึงปั ญหาที่สามารถนามาแก้ไขได้โดยมาเป็ นหัวข้อ
โครงงานสหกิจ
3.6.2 เขี ยนโครงร่ า งรายงานศึ กษาหาข้อมู ลหรื อปั ญหาที่ ส มควรแก้หรื อนามาปรั บ ปรุ ง
พัฒนาจากการสอบถามจากพี่พนักงาน
3.6.3 กาหนดหัวข้อในการหาข้อมูลคิดค้นเมนู สู ตร เมื่อได้นาปั ญหามาปรับปรุ งและพัฒนา
และกาหนดส่ วนผสม
3.6.4 ผูจ้ ดั ทาทดลองการทาปรากฏว่าครั้งแรกยังไม่พึงพอใจ จึงปรับปรุ งเพื่อให้ได้รสชาติ ที่
พึงพอใจ
3.6.5 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยทาการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และทาการสอบถาม
ข้อมูลกับพนักงานที่ปรึ กษา
3.6.6 วิเคราะห์ขอ้ มูลจัดทาแบบสอบถามขึ้นและนาผลลัพธ์ที่ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.6.7 สรุ ปข้อมูลและเขียนรายงานโดยทาการเขียนรายงานสรุ ปผลที่ได้รับเพื่อเตรี ยมนาส่ ง
3.6.8 น าเสนออาจารย์ น ารายงานส่ ง อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ การตรวจสอบและรั บ ฟั ง
ข้อเสนอแนะเพื่อทาการแก้ไขการดาเนินงานโครงการแยมมะเฟื องออร์ แกนิก แสดงดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงงาน
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
ก.ย. 61
ต.ค. 61
พ.ย. 61
ธ.ค. 61
ม.ค. 62
1. กาหนดหัวข้อ
2. ทดลองปฏิบตั ิและนาปัญหา
มาแก้ไข
3. เก็บรวบรวมข้อมูล
4. วิเคราะห์ขอ้ มูล
5. ดาเนินการทาโครงงาน
6. ส่ งรู ปเล่มและนาเสนอ
โครงงาน
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3.7 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.7.1 ประชากร ได้แก่ บุคลากรของโรงแรมสามพรานริ เวอร์ ไซด์
3.7.2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ บุคลากรในห้องอาหารอิน-จัน และบุคลากรที่เข้ามาช่ วยงานใน
ห้องอาหาร ได้จากการสุ่ มเลือกกลุ่มตัวอย่างตามความสะดวก
3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
3.8.1 คอมพิวเตอร์ ใช้สาหรับจัดทาข้อมูลต่างๆ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการทาแยมมะเฟื อง
3.8.2 กล้องและโทรศัพท์มือถือ สาหรับถ่ายภาพ ใช้สาหรับบันทึกภาพการปฏิบตั ิงานเพื่อ
เก็บข้อมูลต่างๆ
3.8.3 เว็ปไซต์ และสื่ อออนไลน์ต่างๆ ใช้สาหรับการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและทฤษฎีที่
สามารถนามาอ้างอิงกับโครงงานเล่มนี้ได้
3.8.4 โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft PowerPoint ใช้สาหรับทารายงายสหกิจให้
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ครบถ้วน สมบูรณ์ และถูกต้อง
3.8.5 แบบสอบถาม ใช้เพื่อให้รู้วา่ แยมมะเฟื องออร์ แกนิกนั้นจะต้องมีอะไรเพิม่ เติมหรื อ
ควรจะแก้ไขอะไรเพิ่ม
3.8.6 ข้อมูลพนักงานที่ปรึ กษา และอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงานสหกิจศึกษาเป็ นข้อมูล
เพิ่มเติมเสริ มเพื่อให้รายงานฉบับนี้น่าเชื่ อถือและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
3.9 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็ บรวบรวมข้อมู ล ทาการเก็ บข้อมู ลโดยการใช้แบบสอบถามแก่ พ นัก งานโรงแรม
สามพราน ริ เวอร์ไซด์ จานวน 30 คน โดยวัดจากระดับความพึงพอใจ ดังตารางที่ 3.2
ตางรางที่ 3.2 กฎเกณฑ์ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ โดยใช้กฎเกณฑ์ของบุรินทร์ รุ จจนพันธุ์ (2553)
ค่ าเฉลีย่
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

ระดับความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับความพึงพอใจมาก
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ระดับความพึงพอใจน้อย
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ทีม่ า : บุรินทร์ รุ จจนพันธุ์ (2553)
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3.10 วัตถุดิบและอุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการทดลอง
วัตถุดิบในการทาแยมมะเฟื องออร์ แกนิก มีดงั นี้
1) มะเฟื องออร์แกนิก
2) น้ าตาลทรายแดงออร์ แกนิ ก
อุปกรณ์ในการทาแยมมะเฟื อง มีดงั นี้
1) เครื่ องชัง่
2) มีด
3) เขียง
4) กะละมัง
5) กระทะ
6) ไม้พาย
7) ช้อน
8) เครื่ องปั่ น
9) เตาแก๊ส
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
การได้เข้าร่ วมโครงการสหกิ จศึกษาของทางมหาวิทยาลัยสยามทาให้ได้ทราบและได้รับ
ทักษะความรู้ในการทางานต่างๆมากมาย อาทิ เช่ น การบริ การ และการ Set up อุปกรณ์ ต่างๆบน
โต๊ะอาหาร จึงทาให้คณะผูจ้ ดั ทาได้เรี ยนรู้และมีประสบการณ์ มากขึ้น
4.1 กระบวนการดาเนินงานในโรงแรม
การดาเนิ นงานในโรงแรมมีดงั นี้
4.1.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของโรงแรม
4.1.2 ศึกษากระบวนการดาเนิ นงานและขั้นตอนการทางานของแผนกบริ การ
4.1.3 รวบรวมข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจ แล้วนามาวิเคราะห์
4.2 การเตรียมการและการวางแผนโครงงาน
การเตรี ยมการและวางแผนโครงงานมีดงั นี้
4.2.1 กาหนดหัวข้อโครงงานและปรึ กษากับพนักงานพี่เลี้ยง
4.2.2 ทดลองทาจนได้สูตรตามต้องการ
4.2.3 ให้บุคลากรภายในโรงแรมสามพราน ริ เวอร์ไซด์ ได้ลองชิม และตอบแบบสอบถาม
4.3 ส่ วนผสมแยมมะเฟื องออร์ แกนิก
ส่ วนผสมของแยมมะเฟื องออร์ แกนิก มีดงั นี้
4.3.1 มะเฟื อง
500 กรัม
4.3.2 น้ าตาลทรายออร์แกนิก
250 กรัม

รู ปที่ 4.1 ส่ วนผสมการทาแยมมะเฟื อง
ทีมา : ผูจ้ ดั ทา
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4.4 ขั้นตอนการทาแยมมะเฟื อง
ขั้นตอนการทาแยมมะเฟื อง มีดงั นี้
4.4.1 นามะเฟื องมาหัน่ ให้เป็ นชิ้นๆ โดยนาก้านและเมล็ดตรงกลางออกด้วย ดังรู ปที่ 4.2

รู ปที่ 4.2 หัน่ มะเฟื องเป็ นชิ้นๆ
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา
4.4.2 นามะเฟื องที่หนั่ แล้วมาใส่ เครื่ องปั่ น ปั่ นแค่ 1-2 ที ไม่ให้เนื้ อมะเฟื องละเอียด ดังรู ปที่ 4.3

รู ปที่ 4.3 นามะเฟื องใส่ เครื่ องปั่ นแล้วปั่ นแค่ 1-2 ครั้ง
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา
4.4.3 ตั้งกระทะให้ร้อน หลังจากนั้นนามะเฟื องที่ปั่นแล้วมาเทใส่ กระทะแล้วเคี่ยวไปเรื่ อยๆ
เพื่อให้มะเฟื องนิ่ม ดังรู ปที่ 4.4

รู ปที่ 4.4 เคี่ยวจนเนื้ อมะเฟื องนิ่ม
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา
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4.4.4 หลังจากมะเฟื องเริ่ มนิ่มแล้ว ให้นาน้ าตาลทรายใส่ ลงไป แล้วเคี่ยวจนน้ าตาลละลายก็
จะได้แยมมะเฟื อง ดังรู ปที่ 4.5

รู ปที่ 4.5 ใส่ น้ าตาลลงไป แล้วเคี่ยวจนน้ าตาลละลาย
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา
4.4.5 หลังจากนั้นนาแยมมะเฟื องมาใส่ ขวดแก้ว และปิ ดให้สนิท เป็ นอันเสร็ จเรี ยบร้อยดัง
รู ปที่ 4.6

รู ปที่ 4.6 นาแยมมะเฟื องใส่ ขวดแก้ว
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา
4.5 การคานวณต้ นทุนในการผลิต “แยมมะเฟื องออร์ แกนิก”
จากการคานวณต้นทุนทั้งหมด 43 บาท จากสู ตรดังกล่าวสามารถทาแยมมะเฟื องได้จานวน
1 กระปุก คิดราคาต่อ 1 กระปุก เท่ากับ 43 บาท ราคาที่จะขายกระปุกละ 109 บาท งบประมาณใน
การผลิตแยมมะเฟื อง ดังตารางที่ 4.1-4.3
ตารางที่ 4.1 ต้นทุนการทาแยมมะเฟื อง
ลาดับ
วัตถุดิบ
หน่ วย
1
2

มะเฟื อง
น้ าตาลทรายออร์ แกนิก
ตรา วังขนาย
รวม

กรัม
กรัม

ปริมาณทีใ่ ช้
(กรัม)
500
250

ต้ นทุน
( บาท )
25.00
6.00

ราคาต่ อหน่ วย
( กก. / บาท )
50.00
24.00

31.00

74.00
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ตารางที่ 4.2 ต้นทุนวัสดุใส่ แยมมะเฟื องออร์แกนิก
ลาดับ
วัตถุดิบ
หน่ วย ปริมาณทีใ่ ช้
1

โหลแก้ว
ต้นทุนต่อ 1 กระปุก

ชิ้น

ตารางที่ 4.3 การคานวณต้นทุนรวม
ต้ นทุน(บาท)
43.00
39.44 %

1

กาไร(บาท)
66.00
60.56 %

ต้ นทุน
(บาท)
12.00
รวม 43บาท

ราคาต่ อหน่ วย
( กก. / บาท )
114.00

ราคาขาย(บาท)
109.00
100.00 %

4.6 สรุ ปผลการประเมินจากแบบสอบถาม
จากการสอบถามความพึ ง พอใจต่ อ “แยมมะเฟื องออร์ แ กนิ ก ” ของผู้ต อบ
แบบสอบถามจานวน 30 คน โดยวิธีการใช้แบบสอบถามได้ขอ้ มูลทัว่ ไปผูต้ อบแบบสอบถาม มีดงั นี้
4.6.1 ข้ อมูลทัว่ ไปผู้ตอบแบบสอบถาม
1) ด้ านเพศ
จากการสอบถามข้อมูลทัว่ ไปด้านเพศพบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิด
เป็ นร้อยละ 64.52 และเป็ นเพศชายร้อยละ 35.48 ดังรู ปที่ 4.7

เพศ
35.48
64.52

รู ปที่ 4.7 ด้านเพศ
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา

หญิง
ชาย
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2) ด้ านอายุ
จากการสอบถามข้ อ มู ล ทั่ ว ไปด้ า นอายุ พบว่ า มี จ านวนผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม อายุ 20 – 40 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 65.33 รองลงมาอายุ 41 – 60 ปี ร้อยละ 27.88
อายุต่ากว่า 20 ปี ร้อยละ 2.67 และอายุ 60 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 4.12 ดังรู ปที่ 4.8
4.12 2.67

อายุ

27.88

ต่ากว่า 20 ปี
20 - 40 ปี

65.33

41 - 60 ปี

60 ปี ขึ้นไป

รู ปที่ 4.8 ด้านอายุ
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา
3) ด้ านระดับการศึกษา
จากการสอบถามข้อมูลทัว่ ไปด้านระดับการศึกษา พบว่า มีจานวนผูต้ อบ
แบบสอบถามที่จบการศึกษาระดับมัธยมมากที่สุ ด คิ ดเป็ นร้ อยละ 60.00 รองลงมาจบการศึ กษา
ระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 30.00 และระดับประถม ร้อยละ 10.00 ดังรู ปที่ 4.9

ด้ านระดับการศึกษา
10.00
30.00

ประถม
มัธยม

60.00

รู ปที่ 4.9 ด้านระดับการศึกษา
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา

ปริ ญญาตรี
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4.6.2 ข้ อมูลความพึงพอใจด้ านคุณลักษณะของอาหาร
1) คุณลักษณะด้ านรสชาติ
ผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจด้านรสชาติ พบว่า มี ความพึงพอใจ
มากที่สุดและมีความพึงพอใจมาก คิดเป็ นร้อยละ 50.00เท่ากันดังรู ปที่ 4.10

ด้ านรสชาติ
มากที่สุด
มาก

50.00

50.00

ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

รู ปที่ 4.10 ด้านรสชาติ
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา
2) คุณลักษณะด้ านสี
ผลจากแบบสอบถามความพึ งพอใจด้า นสี สั น พบว่า มี ค วามพึ ง พอใจ
ปานกลาง ร้อยละ 50.00 มีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 46.67 และมีความพึงพอใจมาก ร้อยละ
3.33 ดังรู ปที่ 4.11

ด้ านสี
มากที่สุด

50.00

46.67

มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

3.33
รู ปที่ 4.11 ด้านสี
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา
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3) คุณลักษณะด้ านกลิน่
ผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจด้านกลิ่น พบว่า มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด ร้อยละ 46.67 มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 50.00 และมีความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 3.33
ดังรู ปที่ 4.12

3.33

ด้ านกลิน่

00
มากที่สุด

50.00

มาก

64.67

ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

รู ปที่ 4.12 ด้านกลิ่น
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา
4) คุณลักษณะด้ านเนือ้ สั มผัส
ผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจด้านเนื้ อสัมผัสพบว่า มีความพึงพอใจ
มากที่สุด ร้อยละ 79.67 และมีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 20.33 ดังรู ปที่ 4.13

ด้ านเนือ้ สั มผัส
20.33
79.67

รู ปที่ 4.13 ด้านเนื้อสัมผัส
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
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5) คุณลักษณะด้ านความชอบโดยรวม
ผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจด้านความชอบโดยรวม พบว่า มีความ
พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 65.00 และมีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 35.00 ดังรู ปที่ 4.14

ด้ านความชอบโดยรวม
มากที่สุด

35.00

มาก

65.00

ปานกลาง

น้อย
น้อยที่สุด

รู ปที่ 4.14 ด้านความชอบโดยรวม
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา
4.7 สรุ ปการแปลผลความพึงพอใจ
การแปลผลคะแนนความพึงพอใจ โครงงาน “แยมมะเฟื องออร์แกนิก แสดงดังตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 การแปลผลความพึงพอใจ “แยมมะเฟื องออร์ แกนิก”
ความพึงพอใจทีม่ ีต่อแยมมะเฟื องออร์ แกนิก
ค่ าเฉลีย่
ระดับความพึงพอใจ
1.ด้านรสชาติ
4.50
มากที่สุด
2.ด้านสี สัน
4.46
ปานกลาง
3.ด้านกลิ่น
4.43
มากที่สุด
4.ด้านเนื้ อสัมผัส
4.76
มากที่สุด
5.ความชอบโดยรวม
4.60
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย
4.70
มากที่สุด
จากตารางที่ 4.4 พบว่า ภาพรวมของผูท้ าแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อแยมมะเฟื องออร์
แกนิ กอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านส่ วนใหญ่พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
จากการที่ ค ณะผู้จ ัด ท าได้เ ข้า รั บ การฝึ กงานเป็ นระยะเวลา 4 เดื อ น ในแผนกบริ ก าร
ห้องอาหารอิน-จัน ทาให้ได้ปฏิบตั ิงานจริ ง ได้ฝึกความอดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ฝึ กความ
ตรงต่อเวลา และได้เรี ยนรู ้การบริ การเสิ ร์ฟ การ Set up อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร ทั้งนี้ คณะผูจ้ ดั ทาได้
ทาแยมมะเฟื องออร์ แกนิก เป็ นการทาผลไม้มาดัดแปลงให้เกิดผลิ ตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความ
ต้องการต่อผูบ้ ริ โภคที่รักสุ ขภาพ ซึ่ งผลการประเมินที่ได้รับจากแบบสอบถามนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่น่า
พึงพอใจมากดังนี้
5.1 สรุ ปผลโครงงานสหกิจศึกษา
ผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาสารวจปั ญหาภายในโรงแรม และคิ ดค้น มะเฟื อง ขึ้นเป็ นแยมชนิ ดใหม่
ขึ้นมา รวมทั้งปรึ กษาพนักงานพี่เลี้ยงเนื่ องจากต้องการทาผลิตภัณฑ์ที่แปลกและหาได้ยาก โดยการ
นามะเฟื องมาประยุกต์ใช้เป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ข้ ึนมา และมีรสชาติที่ทานง่ายมากขึ้นและมีประโยชน์
ต่ อร่ า งกาย ผูจ้ ดั ท าจึ ง นามะเฟื องที่ ไ ม่ ค่ อยมี ใ ครสนใจมาท าแยมชนิ ดใหม่ ที่ มี คุ ณประโยชน์ ต่ อ
ร่ างกาย และมี รสชาติ ที่อร่ อยถู กปากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทุกเพศทุกวัย ซึ่ งได้ผลตอบรั บ
ค่อนข้างดี จากพนักงานพี่เลี้ ยงและพนักงานภายในห้องอาหารอิน-จันได้ลองชิ มรสชาติ ทาให้ได้
ผลิตภัณฑ์ใหม่ข้ ึนมาโดยที่งบประมาณไม่สูงอีกด้วย
5.1.1 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
จากการทดลองในการทาครั้งแรกทางคณะผูจ้ ดั ทาหัน่ มะเฟื องเป็ นลูกเต๋ าเล็กนาไป
เคี่ยวในกระทะ และใส่ น้ าลงไปเพื่อเคี่ยวให้มะเฟื องนิ่ ม ตามด้วยน้ าตาล ผลที่ได้คือเราไม่ได้แยม
มะเฟื อง แต่กลับได้มะเฟื องเชื่อมแทน
จากการทดลองในการทาครั้งที่สอง ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้หนั่ มะเฟื องเป็ นลูกเต๋ าเล็ก
และนาลงไปเคี่ยวในกระทะ และใส่ น้ าตาลลงไป ผลที่ได้คือมะเฟื องไม่นิ่มแต่มีบางส่ วนไหม้
จากการทดลองในการทาครั้งที่สาม ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้หั่นมะเฟื องเป็ นชิ้ น และ
นาไปปั่ น 1-2 ที เพื่อไม่ให้มะเฟื องละเอียดจนเกินไป แล้วนามาเคี่ยวในกระทะ และใส่ น้ าตาลลงไป
ครั้งนี้ เราใส่ มะนาวเพิ่มลงไปด้วย เพื่อเพิ่มความเปรี้ ยว ผลที่ได้คือเราได้แยมมะเฟื องที่มีความพอดี
ในด้า นของรู ป ลัก ษณ์ ภ ายนอก หลัง จากนั้นจึ ง นาไปให้พี่ เ ลี้ ย งชิ ม และขอค าปรึ ก ษา พี่ เ ลี้ ย งให้
คาปรึ กษาว่ารสชาติใช้ได้ แต่รสเปรี้ ยวคือรสของมะนาวไม่ใช่มะเฟื อง พี่เลี้ยงจึงให้มาทดลองทาโดย
ไม่ตอ้ งใส่ มะนาว เพราะมะเฟื องมีความเปรี้ ยวอยูแ่ ล้ว
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จากการทดลองในการท าครั้ งที่ สี่ ทางคณะผูจ้ ัด ท าได้ ล องท าตามที่ พี่ เ ลี้ ย งให้
คาปรึ กษา หลังจากนั้นพบว่า เราได้เนื้ อสัมผัสที่ เป็ นรสชาติเปรี้ ยวของมะเฟื องจริ งๆ จนเป็ นที่น่า
พอใจ
5.1.2 ข้ อเสนอแนะ
1) ควรสอบถามจากแผนกที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรื อค้นคว้าจากอินเตอร์ เน็ต
2) ควรสอบถามจากอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อขอแนวทางการทาโครงงาน
3) จัดทาแบบประเมินและตรวจสอบปั ญหาเพื่อนามาปรับปรุ งแก้ไข
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1) ได้ฝึกความอดทนและการมีระเบียบวินยั ในการทางาน
2) การตรงต่อเวลา และการมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3) ได้เรี ยนรู ้การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น การสร้างสัมพันธไมตรี ต่อผูร้ ่ วมงาน
4) ได้เรี ยนรู้ และทดลองบริ ก ารเสิ ร์ฟ กับ แขก การพูดคุ ย กับ แขกและการแก้ไ ข
ปั ญหาเฉพาะหน้าให้ผา่ นไปได้ดว้ ยดี
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในช่ วงแรกยังไม่ค่อยกล้าเสิ ร์ฟ รั บออเดอร์ และพูดคุ ยกับแขกมากนัก เนื่ องจาก
แรกๆ ยังไม่รู้ขอ้ มูลเกี่ยวกับเมนูมาก แต่พอเวลาผ่านไปเราศึกษาโดยการอ่านและท่องจาเมนูทุกวัน
จนจาได้ และเรื่ องไหนไม่รู้ก็ถามพี่เลี้ยงกับพี่ๆ ที่ร่วมงานก็ได้รับคาปรึ กษากลับมาเป็ นอย่างดี
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
ควรมี ความอดทน ตั้ง ใจเรี ย นรู้ งาน และมี ค วามขวนขวายหาความรู ้ เพิ่ มเพื่ อมา
พัฒนาการทางานของตัวเองอยูเ่ สมอ ทางานเสมือนว่าเราเป็ นพนักงานของโรงแรมจริ งๆ เพื่อส่ งผล
ดีกบั ตัวเราและโรงแรม อย่ากดดันตัวเอง แต่ให้ใช้ความตั้งใจที่จะทา เพราะสิ่ งนั้นจะทาให้เราทาทุก
อย่างออกมาได้ดี
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
เรื่อง แยมมะเฟื องออร์ แกนิก(Organic Star Fruit Jam)
คาชี้แจง : แบบสอบถามนี้ จัดทาขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลในการทาโครงงานแยมมะเฟื องออร์แกนิก เพื่อ
การประกอบการศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม
โปรดใส่ เครื่ องหมาย ลงในช่อง  ที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. เพศ
 1) ชาย  2) หญิง
2. อายุ
 1) ต่ากว่า 20 ปี
 2) 20 - 40 ปี
 3) 41 – 60 ปี
 4) 60 ปี ขึ้นไป
3. การศึกษา  1) ประถมศึกษา  2) มัธยมศึกษา
3) ปริ ญญาตรี

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่ อแยมมะเฟื อง
ข้ อ
5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

1.คุณลักษณะด้านรสชาติ
2.คุณลักษณะด้านสี สนั
3.คุณลักษณะด้านกลิ่น
4.คุณลักษณะด้านเนื้อสัมผัส
5.คุณลักษณะด้านความชอบโดยรวม

ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะ
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

ภาคผนวก ข
รูปภาพขณะปฏิบัตงิ านสหกิจ

การจัดไลน์บุพเฟ่ ต์

การจัดโต๊ะเมื่อมีแขกจอง

ชุดการทางานเมื่อห้องอาหารเปิ ด

ภาพถ่ายกับอาจารย์ที่ปรึ กษาและพี่เลี้ยงที่หอ้ งอาหารอิน-จัน

ภาคผนวก ค
แบบสัมภาษณ์

แบบสั มภาษณ์
นักศึกษา
พนักงาน

:
:

ครั้งแรกที่อาพนมได้เห็น “แยมมะเฟื อง” แล้วรู ้สึกอย่างไรบ้าง?
ครั้งแรกที่เห็นอารู ้สึกว่ามันดูแปลกใหม่ เพราะไม่เคยเห็นแยมมะเฟื องที่ไหน
แล้วก็รู้สึกดีที่เราคิดที่จะทาแยมมะเฟื องขึ้นมา หลังจากที่คิดหลายหัวข้อมา
ปรึ กษาอา อาก็รู้สึกว่าหัวข้อนี้น่าสนใจและน่าจะออกมาดีที่สุด แล้วก็เป็ นไป
ตามที่คิดไว้
นักศึกษา
:
หลังจากที่อาพนมได้ลองชิมแล้วรู ้สึกอย่างไรบ้าง?
พนักงาน
:
หลังจากที่ชิมแล้วอารู ้สึกว่าเราได้กินแยมที่ได้เนื้อผลไม้แบบเต็มคา ต่างจาก
แยมทัว่ ไปที่จะไม่ค่อยได้เนื้อผลไม้ แต่ของเราได้ท้ งั เนื้อผลไม้และรสชาติ
ผลไม้แบบชัดเจน
นักศึกษา
:
สามารถนาไปทดแทนผลิตภัณฑ์อนั เดิมได้หรื อไม่?
พนักงาน
:
ทดแทนได้ แต่เราอาจจะต้องมีการปรับราคาขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ของเรา เพราะของเราได้เนื้อผลไม้เต็มคามากกว่า
นักศึกษา
:
อาพนมมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดต่อผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้?
พนักงาน
:
พึงพอใจพอสมควร เพราะเป็ นผลิตภัณฑ์ที่กินได้ทุกเพศทุกวัย รสชาติกาลังดี
คนไม่ทานหวานก็สามารถกินได้ น่าจะถูกใจคนที่รักสุ ขภาพและชอบ
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก
จากบทสัมภาษณ์ทางพนักงานพี่เลี้ยงรู ้สึกพึงพอใจต่อ “แยมมะเฟื องออร์แกนิก”ของทางคณะ
ผูจ้ ดั ทา โดยเฉพาะการที่นามะเฟื องผลไม้ที่ไม่เคยเห็นนามาแปรรู ปเป็ นแยมมาทาเป็ น “แยมมะเฟื องออร์
แกนิก” ขึ้นมา ทาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่และน่าสนใจอีกด้วย

(นายพนม แจ้งจิตต์)
พนักงานที่ปรึ กษา

ภาคผนวก ง
บทความวิชาการ

แยมมะเฟื องออร์ แกนิก
(Organic Star Fruit Jam)
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บทคัดย่ อ
โรงแรมสามพรานริ เวอร์ ไซด์มีสินค้า
ออร์ แ กนิ ก ที่ ผ ลิ ตโดยคนในท้อ งถิ่ น มี ผกั และ
ผลไม้ที่ ถู ก สุ ข อนามัย และปลอดสารเคมี เ ช่ น
มะเฟื อง กล้วย และมะพร้าว เป็ นต้น การจัดทา
โครงงานครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อตอบสนอง
ต่ อผูบ้ ริ โภคที่ รั ก สุ ข ภาพและสร้ า งผลิ ตภัณ ฑ์
ใหม่ หลัง จากที่ ไ ด้ป ฏิ บ ัติ ง านที่ โ รงแรมสาม
พรานริ เวอร์ไซด์ผจู้ ดั ทาได้เห็นความสาคัญของ
มะเฟื อง ซึ่ งสามารถแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์แยม
ได้ กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรของโรงแรมสาม
พรานริ เวอร์ ไซด์ จานวน 30 คน การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกแบบตามความสะดวก
เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล คื อ
แบบสอบถามและท าการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล
โดยส่ งแบบสอบถามในการให้ ต อบเอง
วิเคราะห์ข้ นั ต้น ได้แก่ ความถี่ การหาค่าร้อยละ
และการหาค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานผลส ารวจ
พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อแยมมะเฟื องออร์ แก
นิ ก คุ ณลัก ษณะด้า นรสชาติ คุ ณ ลัก ษณะด้า น
เนื้ อสัมผัส ความชอบโดยรวม มีระดับความพึง

พอใจมากที่ สุ ด ส่ ว นคุ ณ ลัก ษณะด้า นสี และ
คุ ณ ลัก ษณะด้า นกลิ่ น มี ร ะดับ ความพึ ง พอใจ
มากผู้ จ ั ด ท าเรี ยนรู้ ที่ จ ะฝึ กความอดทน มี
ระเบี ย บวินัยในการทางาน ตรงต่อเวลาความ
รับผิดชอบสาหรับงานที่มอบหมายเรี ยนรู้ การ
ท างานกับ ผู ้อื่ น การสร้ า งมิ ต รภาพกับ เพื่ อ น
ร่ วมงานและการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อนามาทา
ให้เกิดประโยชน์กบั การจัดทาโครงงานครั้งนี้
คาสาคัญ:แยม, แยมมะเฟื องออร์แกนิก
ABTRACT
Sampran Riverside Hotel provides
organic products made by local people as well
as hygienic and chemical-free fruits and
vegetables such as star fruits, bananas, and
coconut, ect. This project aims to respond to
consumers who love health and create new
products.. After participating in the internship
at Sampran Riverside Hotel, the authors have
seen the importance of star fruit. Which could
be processed as jam products. The sample was

staff of Sampran Riverside Hotel amount 30
people. Selection of samples by means of
convenient selection. The tools used to collect
data are questionnaire and the data were
collected by questionnaire. Analyze data
include frequency, finding percentage and
standard deviation. The research found that
satisfaction with organic fruit star jam flavor,
texture, and overall liking the highest
satisfaction level. Color characteristics and
oder properties there is a lot of satisfaction.
The authors learn to practice patience and
work discipline. Be on time Responsibility for
assigned tasks learned to work with others
creating a friendship with colleagues and
researching information to bring benefits to
this project.
Keywords : Jam , Organic Fruit Star
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
โรงแรมสามพรานริ เวอร์ ไ ซด์ เป็ น
สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจใกล้กรุ งเทพฯ และยัง
เพี ย บพร้ อ มด้วยสิ่ ง อ านวยความสะดวกครบ
ครัน โรงแรมริ มแม่น้ า มาตรฐาน 4 ดาว จานวน
16 ห้อง เรื อนไทยริ มทะเลสาบ 5 หลัง ปฐมออร์
แกนิกสปา สปาไทยริ มทะเลสาบ ห้องอาหาร 3
ห้อง อีกทั้งยังมีปฐมออร์ แกนิ กฟาร์ ม และตลาด
สุ ขใจ ที่ เ ป็ นแหล่ ง รวมพื ช ผัก และอาหาร

ปลอดภัย ที่ ปลู ก แบบระบบอิ นทรี ย ์ (Organic)
จึงทาให้โรงแรมแห่ งนี้ เป็ นอีกทางเลื อกหนึ่ งที่
น่าสนใจในวันหยุดสุ ดสัปดาห์
อาหารออร์ แกนิ ก คือกระบวนการทา
เกษตรอิ น ทรี ย ์ ที่ ก ารผลิ ต มาจากธรรมชาติ
100 % เมล็ ด พัน ธ์ ต้อ งไม่ ผ่ า นการดัด แปลง
พั น ธุ ก ร ร ม ไ ม่ ใ ช้ ส า ร เ ค มี เ พื่ อ เ ร่ ง ก า ร
เจริ ญเติบโต ปล่อยให้มีการเจริ ญเติบโตเป็ นไป
โดยธรรมชาติเมื่อคนยุคใหม่หนั มาดูแลสุ ขภาพ
ต่ า งก็ ค ้น คว้า หาข้อ มู ล เพื่ อ จะได้ น าสิ่ ง ที่ ดี มี
ประโยชน์ เ ข้ า สู่ ร่ างกายและท าให้ ต ั ว เอง
ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ
ปั จจุ บนั นี้ อาหารหรื อขนมสาหรั บคน
รั ก สุ ข ภาพได้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งแพร่ ห ลาย
คณะผูจ้ ดั ทาจึงคิดค้นสู ตรขนมเพื่อตอบสนอง
ความต้องการต่อผูบ้ ริ โภคที่รักสุ ขภาพ และเพื่อ
สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อคนรักสุ ขภาพ อีกทั้งยัง
สามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยอีกด้วย
จากที่ กล่ า วมาข้า งต้น ทางคณะผูจ้ ดั ท า ได้ท า
การพัฒนาสู ตรแยมโดยใช้ม ะเฟื องออร์ แกนิ ก
จึงเกิดเมนูใหม่ที่มีความน่าสนใจ น่าลิ้มลอง อีก
ทั้ง ยัง เป็ นผลิ ต ภัณฑ์ ส าหรั บ คนรั ก สุ ข ภาพได้
เป็ นอย่างดี
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1) เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง วิ ธี ก ารท าแยมและ
ความเป็ นมาของแยมมะเฟื องออร์แกนิก
2) เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิกใหม่

ขอบเขตของโครงงาน
1) ขอบเขตด้านเนื้ อหา วิธีการทาแยม
มะเฟื องออร์ แกนิ กแล้วให้แบบสอบถามแก่ผทู ้ ี่
ชิม
2) ขอบเขตด้านประชากรแบบสารวจ
และใช้วธิ ี การทาแบบสอบถามกับผูท้ ี่ชิม และดู
ว่ามี ผลตอบรั บ อย่างไรกับผูท้ ี่ ชิมแยมมะเฟื อง
ออร์แกนิก
3) ขอบเขตด้ า นพื้ น ที่ สั ง เกตและ
รวบรวมข้อมูลความนิ ยมในการบริ โภคแยมมี
ความต้องการแค่ไหน

2) มีด
3) เขียง
4) เตาแก๊ส
5) กระทะ
6) ไม้พาย
7) ช้อน
8) เครื่ องปั่ น
9) กะละมัง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) นามะเฟื องมาหั่นให้เป็ นชิ้ นๆ โดย
นาก้านและเมล็ดตรงกลางออกด้วย

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1) เป็ นแนวทางให้แก่ ผูท้ ี่ ส นใจนาไป
ประยุกต์และพัฒนาสู ตรผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพ
2) ทราบถึงแนวทางการใช้วตั ถุดิบใน
การทาแยม
รายละเอียดโครงงาน
โครงงานเรื่ องแยมมะเฟื องออร์ แกนิกมี
วัตถุ ประสงค์เพื่อช่ วยคิดผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพ
ทางเลือกใหม่ออกมาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้กบั
โรงแรม
ส่ วนผสมทีใ่ ช้ ในการทาแยมมะเฟื อง
1) มะเฟื อง
500 กรัม
2) น้ าตาล
250 กรัม
อุปกรณ์ ทใี่ นการทาแยมมะเฟื อง
1) เครื่ องชัง่

2) นามะเฟื องที่หนั่ แล้วมาใส่ เครื่ องปั่ น
ปั่ นแค่ 1-2 ที ไม่ให้เนื้อมะเฟื องละเอียด

3) ตั้ง กระทะให้ร้อน หลัง จากนั้นน า
มะเฟื องที่ปั่นแล้วมาเทใส่ กระทะแล้วเคี่ยวไป
เรื่ อยๆ เพื่อให้มะเฟื องนิ่ม

4) หลังจากมะเฟื องเริ่ มนิ่ มแล้ว ให้นา
น้ าตาลทรายใส่ ล งไป แล้ ว เคี่ ย วจนน้ าตาล
ละลายก็จะได้แยมมะเฟื อง

5) รอจนอุณหภูมิไขถัว่ เหลืองเย็นลง
แล้วจึงใส่ น้ ามันหอมละเหยลงไป

สรุ ปผล
ผูจ้ ดั ท าได้ศึ กษาส ารวจปั ญหาภายใน
โรงแรม และคิดค้น มะเฟื อง ขึ้ นเป็ นแยมชนิ ด
ใหม่ ข้ ึ นมา รวมทั้ง ปรึ กษาพนั ก งานพี่ เ ลี้ ยง
เนื่ องจากต้องการทาผลิ ตภัณฑ์ที่แปลกและหา
ได้ยาก โดยการนามะเฟื องมาประยุกต์ใช้เป็ น

ผลิ ตภัณฑ์ใ หม่ข้ ึ นมา และมี รสชาติ ที่ท านง่ า ย
มากขึ้ นและมี ประโยชน์ ต่อร่ างกาย ผูจ้ ดั ทาจึ ง
นามะเฟื องที่ไม่ค่อยมีใครสนใจมาทาแยมชนิ ด
ใหม่ที่มีคุณประโยชน์ต่อร่ างกาย และมีรสชาติ
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แยมมะเฟื องออร์ แกนิก
Organic Star Fruit Jam
บทคัดย่ อ
โรงแรมสามพรานริ เวอร์ ไซด์ มีสินค้าออร์ แกนิ ก ที่
ผลิ ต โดยคนในท้อ งถิ่ น มี ผ กั และผลไม้ที่ ถู กสุ ข อนามัย และ
ปลอดสารเคมีเช่น มะเฟื อง กล้วย และมะพร้าว เป็ นต้น การ
จัด ท าโครงงานครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ตอบสนองต่ อ
ผูบ้ ริ โภคที่ รักสุ ขภาพและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ หลังจากที่ ได้
ปฏิ บัติ ง านที่ โ รงแรมสามพรานริ เ วอร์ ไ ซด์ ผู ้จัด ท าได้เ ห็ น
ความสาคัญของมะเฟื อง ซึ่ งสามารถแปรรู ปเป็ นผลิ ตภัณฑ์
แยมได้ กลุ่มตัวอย่า ง คื อ บุ คลากรของโรงแรมสามพรานริ
เวอร์ ไซด์ จานวน 30 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการ
เลือกแบบตามความสะดวก เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บข้อมูล
คื อ แบบสอบถามและท าการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยส่ ง
แบบสอบถามในการให้ ต อบเอง วิ เ คราะห์ ข้ ัน ต้น ได้แ ก่
ความถี่ การหาค่าร้อยละ และการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผล
สารวจพบว่า ความพึ งพอใจที่ มีต่ อแยมมะเฟื องออร์ แ กนิ ก
คุณลักษณะด้านรสชาติ คุณลักษณะด้านเนื้อสัมผัส ความชอบ
โดยรวม มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ส่วนคุณลักษณะด้าน
สี และคุณลักษณะด้านกลิ่น มีระดับความพึงพอใจมากผูจ้ ดั ทา
เรี ยนรู ้ที่จะฝึ กความอดทน มีระเบี ยบวินัยในการทางาน ตรง
ต่อเวลาความรับผิดชอบสาหรับงานที่ มอบหมายเรี ยนรู ้ การ
ทางานกับผูอ้ ื่นการสร้ างมิ ตรภาพกับเพื่อนร่ วมงานและการ
ค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อนามาทาให้เกิ ดประโยชน์กบั การจัดทา
โครงงานครั้งนี้
คาสาคัญ: แยม, มะเฟื องออร์แกนิก
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
1. นามะเฟื องมาล้าง
2. นามาหัน่ เป็ นชิ้นและนาเมล็ดออก
3. นามะเฟื องที่หนั่ แล้วมาปั่ นในเครื่ องปั่ นไม่ตอ้ งละเอียด
4. ตั้งกระทะให้ร้อนพอสมควร
5. นามะเฟื องที่ปั่นแล้วใส่ลงไปในกระทะที่ต้ งั ไว้
6. เคี่ยวจนเนื้อมะเฟื องนิ่ม
7. หลังจากนั้นใส่น้ าตาลลงไป
8. แล้วเคี่ยวให้น้ าตาลละลายจนได้ที่
9. พอเสร็ จแล้วนามาใส่ภาชนะที่เตรี ยมไว้

วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. เพื่ อ ศึ กษาถึ ง วิธีการท าแยมและความเป็ นมา
ของแยมมะเฟื องออร์แกนิก
2. เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกใหม่
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1) เป็ นแนวทางให้แก่ผูท้ ี่สนใจนาไปประยุกต์และ
พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
2) ทราบถึงแนวทางการใช้วตั ถุดิบในการทาแยม
รายละเอียดโครงงาน
โครงงานเรื่ องแยมมะเฟื องออร์ แกนิ กมี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยคิดผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพทางเลือก
ใหม่ออกมาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้กบั โรงแรม
สรุปผล
ผูจ้ ัดทาได้ศึกษาสารวจปั ญหาภายในโรงแรม
และคิดค้น มะเฟื อง ขึ้นเป็ นแยมชนิ ดใหม่ข้ ึนมา รวมทั้ง
ปรึ กษาพนักงานพี่เลี้ยงเนื่ องจากต้องการทาผลิตภัณฑ์ที่
แปลกและหาได้ยาก โดยการนามะเฟื องมาประยุกต์ใช้
เป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ข้ ึนมา และมีรสชาติที่ทานง่ายมากขึ้น
และมีประโยชน์ต่อร่ างกาย ผูจ้ ดั ทาจึงนามะเฟื องที่ไม่ค่อย
มี ใ ครสนใจมาท าแยมชนิ ด ใหม่ ที่ มี คุ ณ ประโยชน์ ต่ อ
ร่ า งกาย และมี ร สชาติ ที่ อ ร่ อ ยถู ก ปากทั้ง ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ทุกเพศทุกวัย ซึ่งได้ผลตอบรับค่อนข้างดีจาก
พนักงานพี่เลี้ยงและพนักงานภายในห้องอาหารอิน-จันได้
ลองชิ ม รสชาติ ท าให้ ไ ด้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่ ข้ ึ นมาโดยที่
งบประมาณไม่สูงอีกด้วย

ภาคผนวก ฉ
ประวัตผิ ้จู ดั ทา

ประวัติผู้จัดทา
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
คณะ
สาขา
ทีอ่ ยู่

: 58044001220
: นางสาวอภิญญา อนันต์ลาภมงคล
: ศิลปศาสตร์
: การโรงแรมและการท่องเที่ยว
: 219/566 หมู่12 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130
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: 58044001220
: นางสาวอภิญญา อนันต์ลาภมงคล
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: การโรงแรมและการท่องเที่ยว
: 219/566 หมู่12 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130

