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บทคดัย่อ 
 โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์มีสินคา้ออร์แกนิกท่ีผลิตโดยคนในทอ้งถ่ินมีผกัและผลไมท่ี้
ถูกสุขอนามยัและปลอดสารเคมีเช่น มะเฟือง กลว้ย และมะพร้าว เป็นตน้ การจดัท าโครงงานคร้ังน้ี
มีวตัถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อผูบ้ริโภคท่ีรักสุขภาพและสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่ หลังจากท่ีได้
ปฏิบติังานท่ีโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ผูจ้ดัท าไดเ้ห็นความส าคญัของมะเฟือง ซ่ึงสามารถแปรรูป
เป็นผลิตภณัฑ์แยมได ้กลุ่มตวัอย่าง คือ บุคลากรของโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จ  านวน 30 คน 
การเลือกกลุ่มตวัอย่างด้วยวิธีการเลือกแบบตามความสะดวก เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล คือ 
แบบสอบถามและท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยส่งแบบสอบถามในการให้ตอบเอง วิเคราะห์ขั้นตน้ 
ไดแ้ก่ ความถ่ี การหาค่าร้อยละ และการหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานผลส ารวจพบวา่ ความพึงพอใจท่ีมี
ต่อแยมมะเฟืองออร์แกนิก คุณลกัษณะดา้นรสชาติ คุณลกัษณะดา้นเน้ือสัมผสั ความชอบโดยรวม มี
ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ส่วนคุณลกัษณะด้านสี และคุณลกัษณะดา้นกล่ิน มีระดบัความพึง
พอใจมากผู ้จ ัดท าเรียนรู้ท่ีจะฝึกความอดทน มีระเบียบวินัยในการท างาน ตรงต่อเวลาความ
รับผิดชอบส าหรับงานท่ีมอบหมายเรียนรู้การท างานกบัผูอ่ื้นการสร้างมิตรภาพกบัเพื่อนร่วมงาน
และการคน้ควา้หาขอ้มูลเพื่อน ามาท าใหเ้กิดประโยชน์กบัการจดัท าโครงงานคร้ังน้ี 
 

ค าส าคัญ: แยม, มะเฟืองออร์แกนิก 
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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. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์เป็นสถานท่ีพกัผอ่นท่ีอยูใ่กลก้รุงเทพมหานคร  ผูเ้ขา้พกัจะได้
เรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยแบบดั้งเดิม อีกทั้งเป็นสถานท่ีท่ีอนุรักษ์ธรรมชาติ และมรดกทาง
วฒันธรรมด้วยการให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียง นอกจากน้ีโรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด ์ยงัเพียบพร้อมดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกมากมาย 
อยูติ่ดแม่น ้ าท่าจีนและไดรั้บรองมาตรฐานระดบั 4 ดาว มีห้องพกัจ านวน 160 ห้อง และมีเรือนไทย
ริมทะเลสาบ จ านวน 5 หลงั มีปฐมออร์แกนิกสปา เป็นสปาเรือนไทยริมทะเลสาบ ห้องอาหาร 3 
ห้อง ห้องประชุม 10 ห้อง มีปฐมออร์แกนิกฟาร์มกวา่ 30 ไร่ ส าหรับผลิตวตัถุดิบออร์แกนิกให้กบั
ทางโรงแรม ทางโรงแรมมีกิจกรรมเวิร์คช็อปแบบไทยๆ ณ ลานศิลป์ริมคลองจึงท าให้โรงแรมแห่ง
น้ีเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจในวนัหยดุสุดสัปดาห์ และยงัมีตลาดสุขใจ ท่ีเป็นแหล่งรวมพืชผกั
และอาหารปลอดภยัท่ีปลูกแบบระบบอินทรีย ์(Organic) เปิดให้เกษตรกรท่ีปลูกระบบอินทรียน์ า
ของมาขายในวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์

 

อาหารออร์แกนิก คือกระบวนการท าเกษตรอินทรีย ์ท่ีการผลิต มาจากธรรมชาติ 100 % 
เมล็ดพนัธ์ตอ้งไม่ผา่นการดดัแปลงพนัธุกรรม ไม่ใชส้ารเคมีเพื่อเร่งการเจริญเติบโต ปล่อยให้มีการ
เจริญเติบโตเป็นไปโดยธรรมชาติเม่ือคนยุคใหม่หนัมาดูแลสุขภาพ ต่างก็คน้ควา้หาขอ้มูลเพื่อจะได้
น าส่ิงท่ีดีมีประโยชน์เขา้สู่ร่างกายและท าให้ตวัเองห่างไกลจากโรคภยัไขเ้จ็บ ปัจจุบนัน้ีอาหารหรือ
ขนมส าหรับคนรักสุขภาพได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย คณะผูจ้ดัท าจึงคิดค้นสูตรขนมเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการต่อผูบ้ริโภคท่ีรักสุขภาพ และเพื่อสร้างผลิตภณัฑใ์หม่เพื่อคนรักสุขภาพ อีก
ทั้งยงัสามารถรับประทานไดทุ้กเพศทุกวยัอีกดว้ย 

 

ดว้ยโรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ เป็นโรงแรมท่ีจุดเด่นในดา้นการใช้วตัถุดิบออร์แกนิก
ผลิตอาหารให้กบัผูเ้ขา้พกัในโรงแรม ทั้งในส่วนครัวกลางท่ีผลิตอาหารส่งไปยงัส่วนต่างๆ ของ
โรงแรม และหอ้งอาหารต่างๆ ท่ีใหบ้ริการแก่ผูเ้ขา้พกัโรงแรม ท าให้อาหารของโรงแรมสามพรานริ
เวอร์ไซดเ์ป็นอาหารออร์แกนิกทั้งส้ิน  

 

นอกจากน้ีหอ้งอาหารอิน-จนัเป็นห้องอาหารทรงเรือนไทย ตั้งอยูริ่มแม่น ้ าท่าจีน ให้บริการ
อาหารไทยแบบอาหารจานเดียว วตัถุดิบของห้องอาหารอิน-จนัลว้นเป็นออร์แกนิก อีกทั้งยงัมีผกั
พื้นบา้นท่ีหากินไดย้ากมาให้เลือกเพื่อท าเมนูต่างๆ อีกดว้ย นอกจากอาหารไทยออร์แกนิกท่ีเป็นท่ี
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รู้จกัส าหรับคนรักสุขภาพแลว้ยงัมีขนมไทยท่ีอร่อยรสชาติเป็นเอกลกัษณ์ของไทยแทด้ั้งเดิมท่ีสร้าง
ช่ือเสียงใหก้บัหอ้งอาหารอิน-จนัแห่งน้ี 

 

จากการท่ีไดป้ฏิบติังานสหกิจศึกษาในต าแหน่งพนกังานบริการห้องอาหารอิน-จนั โรงแรม
สามพรานริเวอร์ไซด์ ในการฝึกปฏิบติังานมีโอกาสไดส้ังเกตพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยและ
ขนมไทยของกลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการหอ้งอาหารอิน-จนัวา่มีแนวโนม้ในการนิยมบริโภคอาหาร
แบบใด ซ่ึงผูจ้ดัท าได้เล็งเห็นว่า การบริโภคของลูกค้าท่ีเขา้มาใช้บริการให้ความสนใจในด้าน
ผลิตภณัฑอ์อร์แกนิกเพื่อสุขภาพมาก ผูจ้ดัท าจึงมุ่งศึกษาถึงความนิยมการตดัสินใจเลือกรับประทาน
อาหารไทยและขนมไทย เพื่อน ามาเก็บขอ้มูลและน ามาเสนอกบัทางโรงแรมในการท าผลิตภณัฑ์
ทางเลือกใหม่ใหมี้ความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
1.2.1 เพื่อสร้างผลิตภณัฑอ์อร์แกนิกใหม่ 
1.2.2 เพื่อศึกษาถึง วธีิการท าแยมและความเป็นมาของแยมมะเฟืองออร์แกนิก  

 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
  1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา วิธีการท าแยมมะเฟืองออร์แกนิกแลว้ใหแ้บบสอบถามแก่ผูท่ี้ชิม 
  1.3.2 ขอบเขตดา้นประชากร แบบส ารวจและใชว้ธีิการท าแบบสอบถามกบัผูท่ี้ชิม และดูวา่
มีผลตอบรับอยา่งไรกบัผูท่ี้ชิมแยมมะเฟืองออร์แกนิก 
  1.3.3 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี สังเกตและรวบรวมขอ้มูลความนิยมในการบริโภคแยมมีความ
ตอ้งการแค่ไหน 

 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1.4.1 เป็นแนวทางใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจน าไปประยกุตแ์ละพฒันาสูตรผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ 
 1.4.2 ทราบถึงแนวทางการใชว้ตัถุดิบในการท าแย 
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บทที ่2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
 การศึกษาเร่ือง แยมมะเฟืองออร์แกนิก โดยคณะผูจ้ ัดท าได้ท าการศึกษาและทบทวน
วรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

2.1. ความเป็นมาของมะเฟือง 
2.2. ประโยชน์ของมะเฟือง 
2.3. แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัแยม 
2.4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 ความเป็นมาของมะเฟือง 
มะเฟือง (Star Fruit) (ช่ือวิทยาศาสตร์ : Averrhoa carambola L.) จดัเป็นไมผ้ลส าคญัอีก

ชนิดท่ีมีการปลูกเพื่อรับประทานผล และการส่งออก ดว้ยลกัษณะผลท่ีแปลกตา และเน้ือผลให้รส
หวานอมเปร้ียวหรือบางพนัธ์ุให้รสหวานมากท าให้นิยมรับประทานทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ 
นอกจากนั้น ผลมะเฟืองยงัแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ไดห้ลายชนิด อาทิ แยม มะเฟืองดอง มะเฟืองแช่
อ่ิม เป็นตน้ 

 

มะเฟืองถือเป็นผลไม้เศรษฐกิจอีกชนิดท่ีมีการส่งจ าหน่ายไปต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศในแถบทวีปยุโรป ซ่ึงไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก เน่ืองจากผลมีลกัษณะสีสันสวยงาม 
และแปลกตา นอกจากนั้น ยงัให้เน้ือ และน ้ าท่ีชุ่มหวานอีกดว้ยมะเฟืองจดัเป็นไมไ้ม่ผลดัใบท่ีมีถ่ิน
ก าเนิดในประเทศอินโดนีเชีย และมาเลเชีย แลว้ค่อยแพร่กระจายเขา้มาสู่ไทย พม่า ลาว และประเทศ
ใกลเ้คียง เป็นตน้ไมท่ี้เติบโตไดดี้ในอากาศร้อนช้ืน ไม่ทนต่ออากาศหนาวท่ีมีน ้ าคา้งแข็งหรือหิมะ
(ท่ีมา :https://medthai.com/) 

 

 
รูปที ่2.1 มะเฟืองออร์แกนิก 

ทีม่า :https://www.google.co.th 
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ผลมะเฟืองมีลกัษณะท่ีแปลกตา คือ รูปผลเป็นเหล่ียมหรือเป็นแฉกคลา้ยรูปดาว 5 เหล่ียม 
หรืออาจพบ 6 เหล่ียม ซ่ึงเป็นท่ีมาของช่ือสามญั Star Fruit ผลมีขนาดยาวประมาณ 5-15 เซนติเมตร 
ขนาดผลประมาณ 3-10 เซนติเมตรปลายกน้แหลม ผลขณะอ่อนจะมีสีเขียวอ่อน สีเขียว และค่อย
เปล่ียนเป็นสีเขียวอมเหลือง และสีเหลืองเม่ือสุกเต็มท่ี เน้ือผลดา้นในฉ ่าดว้ยน ้ า มีรสหวานอมเปร้ียว
เล็กน้อย บางพนัธ์ุมีรสเปร้ียวมาก ภายในผลบริเวณแกนกลางมีเมล็ดแทรกอยู่ จ  านวนเมล็ด 5-12 
เมล็ด แต่บางพนัธ์ุจะมีเมล็ดนอ้ยหรือไม่มีเมล็ดเลย เมล็ดมีลกัษณะฐานมน ปลายแหลม เปลือกเมล็ด
แขง็ มีสีน ้าตาล ผลมะเฟืองจะเร่ิมสุกหลงัจากดอกบานแลว้ประมาณ 55-60 วนั 

 

2.2 ประโยชน์ของมะเฟืองออร์แกนิก 
  จากสารอาหารส าคัญๆ ในมะเฟือง ท าให้ผู ้ท่ี รับประทานมะเฟืองเป็นประจ าได้รับ
ประโยชน์ดงัน้ี 

ประโยชน์ของผลมะเฟือง  
1. ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันใหแ้ขง็แรง 
2. ช่วยในการขบัพิษและพยาธิในร่างกาย เม่ือน าดอกมะเฟืองมาตม้เป็นน ้าด่ืม 
3. มีคุณสมบติัในการช่วยผอ่นคลายความเครียด บรรเทาอาการฟุ้งซ่าน 
4. มะเฟืองมีฤทธ์ิในการกล่อมประสาท ช่วยใหน้อนหลบัไดส้บายข้ึน 
5. มะเฟืองมีส่วนช่วยควบคุมการเตน้ของหวัใจใหเ้ป็นไปอยา่งปกติสม ่าเสมอ 
6. ป้องกนัการเกิดโรคเลือดออกตามไรฟัน 
7. ยาแกร้้อนใน ช่วยดบักระหาย 
8. ช่วยลดอุณหภูมิในร่างกาย ถอนพิษไข ้
9. เป็นยาขบัเสมหะ 
10. ช่วยป้องกนัการเกิดโรคโลหิตจาง 

 

 ประโยชน์ของเมลด็มะเฟือง (รสขม) ด้วยการน ามาต้มน า้ดื่ม 
 1. ช่วยใหน้อนหลบัง่าย 
 2. แกอ้าการปวดเม่ือย 
 3. แกดี้ซ่าน 
 4. ช่วยในการขบัระดู โดยเฉพาะสตรีท่ีเร่ิมมีระดูหลงัคลอดใหม่บรรเทาอาการปวดทอ้ง 
แน่นทอ้ง 

 

ประโยชน์ของใบมะเฟือง (รสจืด และมัน) ใช้ด้วยการน ามาต้มหรือบดขย าทาภายนอก 
1. บรรเทาอาการเป็นหวดั ลดไข ้
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2. ช่วยในการดบัร้อน 
3. ช่วยถอนพิษส าแดง 
4. ช่วยขบัปัสสาวะ และฟอกสารพิษจากไต 
5. แกโ้รคน่ิว ลดการสะสมแคลเซียมท่ีกระเพาะปัสสาวะ 
6. แกอ้าการปัสสาวะขดั ปัสสาวะไม่ออกหรือปัสสาวะเล็ด 
7. ใบน ามาขย  าใชพ้อกหรือสระผมร่วมกบัแชมพ ูท าให้รังแคนอ้ยลง 
8. ใบน ามาบดใชท้าพอกแกผ้ื่นคนั 
9. ใบน ามาบดใชป้ระคบแผล รักษาแผล 
10. ใบบดน ามาประคบแผล ช่วยในการหา้มเลือด 
11. ใบบดใชป้ระคบแผลแมลงกดัต่อย ช่วยบรรเทาอาการปวด และบวมของแผล 

 

ประโยชน์ของดอกมะเฟือง (รสจืดเยน็) ใช้โดยการต้มน า้ดื่ม 
1. บรรเทาอาการไข ้ลดอาการตวัร้อน 
2. ช่วยขบัพยาธิ 
3. ช่วยขบัสารพิษ 

 

ประโยชน์ของเปลือก (รสฝาด) โดยน ามาต้มน า้ดื่มหรือฝนเป็นผงทาภายนอก 
1. แกอ้าการทอ้งเสีย 
2. ช่วยรักษาแผล ท าใหแ้ผลแหง้ 

 

ประโยชน์ของราก (รสหวาน และเยน็) โดยน ามาต้มน า้ดื่ม 
1. แกอ้าการปวดศรีษะ 
2. แกป้วดเม่ือกลา้มเน้ือ 
3. บรรเทาอาการไข ้แกอ้าการเป็นหวดั 
4. บรรเทาอาการปวดแสบจากโรคกระเพาะอาหาร 
5. บรรเทาอาการจุกแน่นหนา้อก 

 

2.3  แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัแยม 
แยม เป็นผลิตภณัฑ์แปรรูปจากจากผลไมซ่ึ้งอาจเป็นผลไมท้ั้งผล ผลไมเ้ป็นช้ิน เน้ือผลไม ้

หรือผลไมป่ั้น ผสมกบัน ้ าตาลหรือ สารให้ความหวาน(sweetener) ชนิดอ่ืนจะผสมน ้ าผลไมห้รือน ้ า
ผลไมเ้ขม้ขน้ด้วยก็ได้ มีลกัษณะเป็นเจล (gel) แยมมีลกัษณะก่ึงเหลวมีความขน้เหนียวพอเหมาะ 
สามารถปาดหรือทาบนขนมปังได้เพื่อเพิ่มรสชาติให้ขนมปังอร่อยมากข้ึน แยมมกัจะท ามาจาก
ผลไม ้แต่ก็ไม่จริงเสมอไป (พิมพเ์พญ็ พรเฉลิม, 2547) 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1662/fruit-%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1594/sweetener-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1007/gel-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/expert/002/%E0%B8%9C%E0%B8%A8.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C


6 

 

 

การแปรรูปแยมเป็นการถนอมอาหารโดยการใช้น ้ าตาลความเขม้ขน้สูงเพื่อลดค่าวอเตอร์
แอคทิวิ ต้ี  (water activity) และมีค่า  pH ต ่ า เพื่อป้องกันการเจริญของจุลินทรีย์ จัดอยู่ใน
กลุ่ม intermediate moisture food การเกิดเจล (gel) ของแยม เกิดจาก กรด น ้ าตาล และเพกทิน 
(pectin) ผสมกนัในสัดส่วนท่ีเหมาะสม โดยกรด น ้ าตาล และเพกทิน เป็นส่วนประกอบท่ีมีอยูแ่ลว้
ในผลไม ้(นิธิยา รัตนาปนนท,์ 2550) 

 

2.3.1 ส่วนประกอบของแยม 
  แยมประกอบไปดว้ยส่วนผสมหลกัๆท่ีส าคญั 3 อยา่งดว้ยกนั นัน่ก็คือ น ้ าตาล เพ
กทิน และกรด ผสมกนัในสัดส่วนท่ีเหมาะสม เพกทินจะพบไดต้ามธรรมชาติในผนงัเซลล์ของพืช 
ไดแ้ก่ เปลือกหรือแกนของผลไม ้มีโครงสร้างโมเลกุลน ้ าตาลเรียงต่อกนัยาว เม่ือเราเอาผลไมไ้ป
เค่ียวหรือผ่านความร้อน เพกตินก็จะถูกปล่อยออกมา และเม่ือมนัไปรวมกบัน ้ าตาลและกรดใน
สัดส่วนท่ีเหมาะสม โมเลกุลท่ีเรียงกนัยาวเหมือนลูกโซ่น้ีมนัก็จะไปเช่ือมต่อกนั ซ่ึงอุณภูมิท่ีใช้ก็
ประมาณ 104°C และหลงัจากท่ีมนัเยน็ตวัลง แลว้ แยมมนัก็จะเกาะกนั  อยา่งไรก็ตาม ผลไมแ้ต่ละ
ชนิดก็จะมีปริมาณเพกตินมากนอ้ยต่างกนั ท่ีมีมากก็คือ แอปเป้ิล แบล็คเคอร์แรนท์ และองุ่น ส่วนท่ี
มีน้อยกว่าก็ไดแ้ก่ พวกเบอร่ีทั้งหลาย ซ่ึงถ้าจะเอามาท าแยมก็ตอ้งเอาผลไมท่ี้มีเพกตินมากกว่ามา
ผสมหรือใชเ้พกตินสกดัแทนก็ได ้ส่วนประกอบส าคญัท่ีสองก็คือ น ้ าตาล ซ่ึงเป็นตวัท่ีท าให้เกิดเป็น
รสชาติ อีกทั้งยงัช่วยใหเ้พกตินก่อตวัเป็นเจลดว้ยดึงน ้ าออกมาจากเพกติน ซ่ึงก็ถือเป็นขอ้ดีท่ีช่วยให้
ยืดอายุการเก็บของแยมได้นานข้ึน นั่นก็เป็นเพราะว่าความช้ืนท าให้อาหารเน่าเสียได้เร็ว เม่ือมี
น ้ าตาลอยู่มาก ก็จะไม่มีท่ีเหลือให้น ้ าได้อยู่ แบคทีเรียก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ อย่างไรก็ดี 
ปริมาณน ้ าตาลสุดทา้ยในแยมควรจะอยูท่ี่ 65-69%  และอยา่งสุดทา้ยท่ีช่วยให้อยูต่วัก็คือ กรด โดย
ปกติแลว้ผลไมก้็มีกรดตามธรรมชาติอยูแ่ลว้ แต่ไม่มากพอจึงตอ้งเติมกรดธรรมชาติ เช่น กรดซิตริก
จากส้ม มะนาว หรือกรดทาร์ทาริก จากองุ่น มะขาม ลงไปดว้ย เพื่อปรับค่าพีเอช ให้อยูร่ะหวา่ง 2.8-
3.3 เพื่อให้แยมมีลกัษณะเป็นเจล ความขน้ของเน้ือแยมท่ีดีจะตอ้งมีสัดส่วนของส่วนประกอบทั้ง
สามท่ีเหมาะสม สูตรแยมส่วนใหญ่ใชผ้ลไมแ้ละน ้ าตาลในอตัราส่วน 1:1 หากใส่ผลไมม้ากไป ก็
อาจจะท าให้เก็บแยมไดไ้ม่นาน หรือถา้หากใส่น ้ าตาลมากไป น ้ าตาลก็อาจจะนอนกน้ไดร้ะหว่าง
การเก็บ 
 

2.3.2 วธีิการท าแยม 
  วธีิการท าแยม มีดงัน้ี 
  1. น าผลไมท่ี้ตอ้งการใชม้าลา้ง 
  2. น าผลไมม้าหัน่หรือป่ัน 
  3. ตั้งกระทะใหร้้อนพอสมควร 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0333/food-preservation-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0551/water-activity-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0559/ph-%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8A-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94-%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0908/intermediate-moisture-food-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0430/pectin-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0430/pectin-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/expert/009/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%20%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%20%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
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  4. น าผลไมท่ี้หัน่หรือป่ันแลว้ใส่ลงกระทะ 
  5. เค่ียวจนผลไมน่ิ้ม 
  6. หลงัจากนั้นใส่เจลลาติน (หากผลไมมี้เพคตินอยูแ่ลว้ไม่ตอ้งใส่) 
  7. หลงัจากนั้นใส่น ้าตาลลงไป 
  8. แลว้เค่ียวใหน้ ้าตาลละลายจนไดท่ี้ 
  9. พอเสร็จแลว้น ามาใส่ภาชนะท่ีเตรียมไว ้

 

2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
  รายงานดา้นการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาแยมในผกัและผลไมมี้หลายรายงานมากมายแต่
จะขอน ามากล่าวพอสังเขปดงัน้ี 
 

กุลวดี ตรองพาณิชย ์และคณะ (2533) แยมจากผลมะม่วงหิมพานต์ได้ทดลองเก็บผลสด
มะม่วงหิมพานตพ์ื่อใชใ้นการทาแยมดว้ยวิธีต่างๆ พบวา่การใชส้ารละลายโซเดียมเมตรไบซลัไฟต ์
ความเข้มข้นตั้ งแต่ 1,000 ส่วน ต่อล้านส่วนข้ึนไป จะให้กล่ินซัลเฟอร์ตกค้างในแยม การใช้
สารละลายเกลือแกงความเขม้ขน้ร้อยละ2 5 และ10 จะท าให้กล่ินของมะม่วงหิมพานตห์ายไป แต่
แยมจะรสเค็มจดัเม่ือใช้เกลือตั้งแต่ร้อยละ5 ข้ึนไป จากการทดสอบความชอบของแยมท่ีได้โดยผู ้
ช านาญพบวา่ การใชเ้น้ือมะม่วงหิมพานต ์17.50% ในแยม จะไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มผูชิ้มคนไทย
มากท่ีสุด 

 

กลัยาณี ชามนา (2546) ศึกษาการน ากลูโคแมนแนนมาใชใ้นการท าผลิตภณัฑ์แยมแครอท
โดยศึกษาสูตรเบ้ืองตน้ของแยมแครอทจากเพกติน ศึกษาการน ากลูโคแมนแนนมาใชแ้ทนท่ีเพคติน 
โดยศึกษาปริมาณกลูโคแมนแนน 5 ระดบั ไดแ้ก่ 2 , 3 , 4 , 5 และ 6 กรัม พบวา่ การใชก้ลูโคแมน
แนนในปริมาณ 3 กรัม โดยเตรียมเป็นเจลก่อนในอตัราส่วนกลูโคแมนแนน : น ้ าอุ่น เท่ากบั 1 : 30 
โดยน ้ าหนักให้ลกัษณะแยมดีท่ีสุด น าสูตรแยมแครอทท่ีได้ไปปรับปรุงรสชาติโดยวิธีให้คะแนน
ความเขม้ พบวา่ แยมแครอทจากกลูโคแมนแนนท่ีไดค้ะแนนใกลเ้คียงกบัสูตรมาตรฐานมากท่ีสุด 

 

ปิยะรัตน์ ธูปพงษ์ และ สุธาพร นราธิปภทัร(2553) การทดลองน้ีเป็นการศึกษาเพื่อหา
ปริมาณเพคตินจากเน้ือฝร่ัง ซ่ึงเน้ือฝร่ังในท่ีน้ีหมายถึง บริเวณเน้ือท่ีติดกบัเมล็ด มีลกัษณะขาวขุ่น 
เละ ส่วนน้ีผูบ้ริโภคไม่นิยมรับประทาน คือ เป็นส่วนเหลือทิ้ง ของเสียเหล่าน้ีเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึง
ของโรงงาน และเป็นภาระให้กบัโรงงานในการก าจดั จึงศึกษาหาปริมาณเพคท่ีเป็นสารท่ีท าให้เกิด
เจล สามารถน ามาแปรรูปให้เป็นแยมได้ ท าการวิเคราะห์หาปริมาณเพคตินท่ีมีอยู่ในเน้ือฝร่ัง 
หลงัจากนั้นท าการหาสัดส่วนตวัอย่างแยมท่ีเหมาะสมต่อการผลิตแยม โดยให้เปอร์เซ็นต์เพคติท่ี
ระดบัต่างๆกนั ทดสอบระดบัความชอบดา้นสีกล่ิน รสชาติ ความชอบโดยรวมการทาขนมปัง และ
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การทาแผ่บนแผ่นขนมปังเทียบกับ ตวัอย่างอ้างอิง ผลการทดลองพบว่า ปริมาณเน้ือในฝร่ังท่ี
เหมาะสมในการผลิตแยม คือ 30.00% เพราะใหล้กัษณะการเซทตวัเป็นแยมท่ีดีพร้อมกบั ให้ลกัษณะ
ทางสี และกล่ินดีดว้ย 

 

หทยัวรรณ์ ศิริสุขชยัถาวร และคณะ (2552) ศึกษากรรมวิธีการผลิตและพฒันาสูตรแยม 
ผลไมม้ะม่วง (Mangiferaindica L.) ฝร่ัง (Psidiumguajava L.) และกระเจ๊ียบแดง (Hibiscus 
sabodariffa L.) โดยเปรียบเทียบปริมาณของน ้ าตาลและเพกติน โดยน ้ าหนกั (หน่วยเป็นกรัม) และ
พฒันาสูตรในการผลิตฟิล์มท่ีรับประทานได ้(edible film) โดยเปรียบเทียบปริมาณเพกตินต่อน ้ าผึ้ง
จ  านวน 3 สูตร ปริมาณโดยน ้ าหนกั (หน่วยเป็นกรัม) ผลการศึกษาพบวา่แยมแผน่ สามารถผลิตได้
จากมะม่วงและฝร่ัง โดยใชเ้น้ือผลไม ้ 150 กรัม ต่ออตัราส่วนน ้ าตาล : เพกติน เท่ากบั 100 : 4 โดย
น ้าหนกั (หน่วยเป็นกรัม) และเคลือบดว้ยฟิลม์ท่ีรับประทานไดผ้ลิตจากสารละลายท่ีมีน ้ าเท่ากบั 300 
มิลลิลิตรผสมกบัเพกตินกบัน ้ าผึ้งในปริมาณ 8 : 2 โดยน ้ าหนกั ให้ลกัษณะการเซตตวัของแยมและ
การร่อนเป็นแผน่ท่ีดี 
 

ธงชัย โสดามรรคและอมัพร จนัทร์ดวง (2555) การศึกษาการเปรียบเทียบเก่ียวกบัแยม
ขา้วโพดหวาน โดยใชป้ริมาณน ้านมขา้วโพดในระดบัต่างกนั เพื่อศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภคท่ีมี
ต่อคุณภาพของแยมขา้วโพดหวาน โดยใช้ปริมาณน ้ านมขา้วโพดหวานในการศึกษาทดลองน้ีเพื่อ
ทดสอบปริมาณน ้านมขา้วโพดท่ีเหมาะสม ในการทาแยมขา้วโพดหวาน ให้เป็นท่ียอมรับทางดา้นสี
กล่ิน รสชาติและเน้ือสัมผสัของผูบ้ริโภคโดยการใช้วางแผนการทดลอง CRD (Completely 
Randomized Design) มี4 ตวัอยา่งในการทดลอง (Treatment) โดยใชป้ริมาณน ้ านมขา้วโพดหวาน
ในการทดลอง คือ ปริมาณน ้ านมขา้วโพด 200 ซีซีปริมาณน ้ านมขา้วโพด 300 ซีซีปริมาณน ้ านม
ขา้วโพด 400 ซีซีและปริมาณน ้ านมขา้วโพด 500 ซีซีจ านวน 4 ซ ้ า (Replication) ผลการศึกษาพบวา่ 
ปริมาณน ้านมขา้วโพดทั้ง 4 ระดบั ไม่มีความแต่งต่างกนัทั้งดา้น สีกล่ิน รสชาติและเน้ือสัมผสั 
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บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ 
 ช่ือหน่วยงาน  โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ 
              ทีต่ั้ง  21 หมู2่ กม.32 ถนนเพชรเกษม ต าบลยายชา 

อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73110 
 โทรศัพท์  (034)-322-544 
 หมายเลขโทรสาร (034)-322-775 
 Website  www.Sampranriverside.com 
 Facebook  Sampran Riverside 
 

 
รูปที ่3.1 ตราสัญลกัษณ์ 

ทีม่า :http://sampranriverside.com 
 

 3.1.1 ทีต่ั้งของโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ 
  โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์เป็นสถานท่ีพกัผ่อนใกลก้รุงเทพ มีวิถีชีวิตและภูมิ
ปัญญาไทยดั้งเดิม ตั้งอยู่ในสวนท่ีตกแต่งภูมิทศัน์อยา่งงดงามและเป็นธรรมชาติ ติดริมแม่น ้ าท่าจีน 
โดดเด่นดว้ยบา้นพกัไมส้ักอายุนบัร้อยปี ท่ีไดรั้บการปรับปรุงใหม่ ถึงแมว้า่จะอยูห่่างจากกรุงเทพ
เพียง 1 ชัว่โมง แต่ผูเ้ขา้พกัท่ีโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซดจ์ะรู้สึกเหมือนอยูท่่ามกลางธรรมชาติ 
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รูปที ่3.2 แผนท่ีตั้งของโรงแรม 

ทีม่า : http://sampranriverside.com 
 

3.1.2 ประวตัิของโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ 
  “สวนสามพราน” มีจุดเร่ิมตน้จากตน้พิกุลใหญ่อายุเกือบ 100 ปีก าลงัจะโค่นลม้
เพราะตล่ิงพงัท าให้ดร.ช านาญ และคุณหญิงวลี ยุวบูรณ์ตดัสินใจซ้ือท่ีดินเพื่ออนุรักษพ์ิกุลตน้นั้นจึง
ซ้ือท่ีดินผืนน้ีเพื่อสร้างบ้านพกัตากอากาศของครอบครัวจากการปลูกกุหลาบเป็นงานอดิเรกใน
ระยะแรกจนกลายเป็นธุรกิจในเวลาต่อมาความงดงามของกุหลาบสวนสามพรานท าให้ไดรั้บการ
ขนานนามจากชาวต่างประเทศวา่ “โรสกาเดน้” หรือช่ือ “สวนสามพราน” ในภาษาไทยจากวนัวาน
จนถึงปัจจุบนัสวนสามพรานไดก้ลายเป็นแหล่งพกัผ่อนและสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีนกัท่องเท่ียวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศไม่ต ่ากว่า 15 ล้านคนได้มาเยือนรวมทั้งห้องจดัประชุมสัมมนาท่ีมี
มาตรฐานระดบัสากลสนามกอลฟ์ศูนยแ์สดงศิลปวฒันธรรมไทย 
  “สวนสามพราน” เป็นอาณาจกัรแห่งการท่องเท่ียวท่ีสมบูรณ์แบบทั้งความสวยสด
งดงามของพืชพรรณนานาชนิดทั้ งท าเลภูมิประเทศท่ีอยู่ริมแม่น ้ านครชัยศรีการวางแผนภูมิ
สถาปัตยกรรมศิลปกรรมซ่ึงไดบ้รรจุรายการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมเขา้ไวอ้ยา่งเหมาะสมกลมกลืน
จนเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอันดับหน่ึงของเมืองไทยเป็นท่ีนิยมของคนไทยรวมทั้งนักท่องเท่ียว
ต่างชาติจนทุกวนัน้ี  

3.1.3 จุดเด่นของโครงการและความประทบัใจ 
  โรงแรมตั้งอยู่บนพื้นท่ีขนานกับแม่น ้ าท่าจีนและอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสีเขียว 
เหมาะอย่างยิ่งกบัการเป็น Resort ท่ีจะมาพกัตากอากาศท่ีเต็มไปดว้ยความสงบ ความร่มร่ืนและ
ธรรมชาติ 
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  หมู่บ้านไทยเป็นศูนย์ศิลปวฒันธรรมพื้นบ้านและการแสดงนาฏศิลป์ไทยเปิด
ด าเนินการเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดส้ัมผสัและเรียนรู้วถีิชีวติแบบไทยๆ 
  โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์แหล่งท่องเท่ียวทาธรรมชาติท่ีผูม้าเยี่ยมเยือนจะไดมี้
ประสบการณ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยดั้งเดิมอยา่งเต็มอ่ิมดว้ยความตั้งใจในการอนุรักษธ์รรมชาติ
และมรดกทางวฒันธรรมยาวนานถึง 5 ทศวรรษโดยให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมท าให้สามพรานริ
เวอร์ไซดก์ลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีอยูใ่นใจของใครหลายๆคนตลอดมานอกจากน้ีสามพรานริเวอร์
ไซด์ยงัมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครันโรงแรมริมแม่น ้ ามาตรฐานระดบั 4 ดาวจ านวน 160 ห้อง
เรือนไทยริมทะเลสาบ 6 หลงั ปฐมออร์แกนิกสปาห้องอาหาร 4 ห้องห้องประชุม 10 ห้องสวนออร์
แกนิกเพื่อน าผลิตผลส่งใชใ้นโรงแรมจ านวน 30 ไร่บนฝ่ังแม่น ้ าตรงขา้มโรงแรมตลาดสุขใจแหล่ง
พืชผกัและอาหารปลอดภยัท่ีเปิดให้เกษตรกรน าของมาขายในวนัเสาร์และอาทิตยห์มู่บา้นไทยศูนย์
รวมวฒันธรรมและวถีิชีวติไทยซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัมาแลว้มากกวา่ 40 ปี 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 
3.2.1 โรงแรม 

  โรงแรมเป็นอาคาร 2 หลงัเช่ือมต่อกนัมีห้องพกัทั้งหมด 160 ห้องเป็นห้องพกัวิว
สวนจ านวน 73 ห้องห้องพกัวิวแม่น ้ าท่าจีน 69 ห้องห้องดีลักซ์ 7 ห้อง ห้องสวีทมีระเบียงกวา้ง
ส่วนตวัอีก 7 หอ้ง หลายหอ้งถูกออกแบบให้เหมาะกบัการพกัผอ่นของทั้งครอบครัวนอนไดห้้องละ
2-3 ท่าน รวมทั้งมีส่ิงอ านวยความสะดวกให้แก่ผูพ้ิการอีกดว้ยและสามารถแจง้ความประสงค์หาก
ตอ้งการหอ้งปลอดบุหร่ีหรือห้องท่ีสามารถสูบบุหร่ีได ้

3.2.2 ห้องอาหาร 
1) ห้องอาหารอนิจัน 

   ห้องอาหารอินจนัเป็นท่ีรู้จกัมาตั้งแต่พ.ศ.2507 ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าท่าจีนเป็น
หอ้งอาหารท่ีให้บริการอาหารไทยฉบบัชาววงัแต่ดั้งเดิมในบรรยากาศริมแม่น ้ าท่าจีนเปิดบริการทุก
วนัเวลา 11.00-15.00 น. และเพิ่มช่วงเยน็ในวนัเสาร์เวลา 17.00-21.00 น. ดงัรูปท่ี 3.3 
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รูปที ่3.3 หอ้งอาหารอิน-จนั 

ทีม่า : http://sampranriverside.com 
 

2) ห้องอาหารริมน า้ 
   ห้องอาหารริมน ้ าให้บริการอาหารไทยโบราณท่ีนิยม 4 ภาค เน้นใช้ผกั
พื้นบา้นอินทรียจ์ากโรงแรมและกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรในจงัหวดันครปฐมเปิดบริการทุกวนั 2 
ช่วงเวลาระหวา่ง 06.00 – 11.00 น. และ 15.00 – 23.00 น. ดงัรูปท่ี 3.4 
 

 
รูปที ่3.4 หอ้งอาหารริมน ้า 

ทีม่า : http://sampranriverside.com 
 

3) ห้องอาหารแวนด้า 
   ห้องอาหารแวนดา้เป็นห้องอาหารปรับอากาศตั้งอยู่ริมฝ่ังทะเลสาบ เปิด
ใหบ้ริการช่วงกลางวนั เวลา 11.30-14.30 น. บริการบุฟเฟตอ์าหารนานาชาติหลากหลายสดใหม่ทุก
วนั ดงัรูปท่ี 3.5 
 
 

http://sampranriverside.com/
http://sampranriverside.com/
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAksGYuvneAhUCEnIKHRVFBhMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.nanareview.com/content/3697/rim-nam-restaurant-sampran-riverside&psig=AOvVaw2fFSuQjxuoAS1TAJKRz-No&ust=1543575794168491
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รูปที ่3.5 หอ้งอาหารแวนดา้ 

ทีม่า : http://sampranriverside.com 
 

 3.2.3 ห้องสัมมนา/จัดเลีย้ง 
1) ห้องมรกต 

   ห้องมรกตมีขนาด  22.50 x 11.50 เมตร ห้องประชุมใหญ่ท่ีสุดของ      
สามพรานริเวอร์ไซด์ตกแต่งร่วมสมยัส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน มีล็อบบ้ีส่วนตวัหน้าห้อง
ประชุมและมีห้องประชุมยอ่ยอีก 4 ห้อง ซ่ึงมีประตูเช่ือมกบัห้องประชุมใหญ่ ส่วนช่วงอาหารวา่ง
สามารถจดัเล้ียงไดต้รงซุม้ทางเดิน หรือลานประจ าปี ดงัรูปท่ี 3.6 
 

 
รูปที ่3.6 หอ้งมรกต 

ทีม่า : http://sampranriverside.com 
 

2) ห้องไพลนิ 
   ห้องไพลินมีขนาด 18.00 x 12.00 เมตร ห้องประชุมไพลินตกแต่งแบบ
ไทยร่วมสมยัตั้งอยูช่ั้นล่างของโรงแรม ดงัรูปท่ี 3.7 
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รูปที ่3.7 หอ้งไพลิน 

ทีม่า : http://sampranriverside.com 
 

3) ห้องนพรัตน์ 
   ห้องนพรัตน์มีขนาด 18.00 x 10.00 เมตร ห้องประชุมยอดนิยมตกแต่ง
สไตล์ไทยทั้งภายนอกภายในอิงแอบกบัทศันียภาพของสวนสวยและแม่น ้ าท่าจีนมีห้องยอ่ย 2 ห้อง 
สามารถเช่ือมต่อกบัห้องใหญ่ไดอ้าหารวา่งสามารถเสิร์ฟทั้งในห้องหรือเปล่ียนบรรยากาศมาเสิร์ฟ
ตรงริมแม่น ้าได ้ดงัรูปท่ี 3.8 
 

             
            รูปที ่3.8 หอ้งนพรัตน์ 

             ทีม่า : http://sampranriverside.com 
 

4) ห้องเจด 
   ห้องเจดมีขนาด 17.00 x 11.50 เมตร ตั้งอยู่บนอาคารสัมมนาใกล้ๆ กบั
โรงแรมมี 2 ห้องประชุมยอ่ยท่ีใชร่้วมกนั คือ ห้องเพิร์ล 1 และเพิร์ล 2 และมีพื้นท่ีดา้นหนา้ห้อง
ส าหรับจดัเบรก ดงัรูปท่ี 3.9 
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รูปที ่3.9 หอ้งเจด 

ทีม่า : http://sampranriverside.com 
 

5) ห้องโรสคอร์เนอร์ 
   ห้องโรสคอร์เนอร์เป็นห้องประชุมโดดเด่นท่ีมองเห็นด้วยสวนสวยราย
รอบสามารถจดัเบรคไดท้ั้งในหอ้งปรับอากาศหรือในบรรยากาศแบบเปิดโล่งในสวน ดงัรูปท่ี 3.10 
 

 
รูปที ่3.10 หอ้งโรสคอร์เนอร์ 

ทีม่า : http://sampranriverside.com 
 

6) เรือนแพ 
   เรือนแพเป็นสถานท่ีจดัประชุมแบบเปิดโล่งบนแพขนาดใหญ่ริมแม่น ้ าท่า
จีน ดงัรูปท่ี 3.11 

 
รูปที ่3.11 เรือนแพ 

ทีม่า : http://sampranriverside.com 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1kN3tw_neAhWIbysKHcz6AaAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.edtguide.com/eat/65819/pae-suan-sampran-restaurant&psig=AOvVaw1oGn7if_sm5NmmC4r826Ql&ust=1543578374313593
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 3.2.4  กจิกรรมนันทนาการ 
  อาณาจกัรริมน ้ากวา่ 170 ไร่ของสามพรานริเวอร์ไซด์มากดว้ยกิจกรรมหลากหลาย
และส่ิงอ านวยความสะดวกครบครันทั้ งห้องฟิตเนสพื้นท่ีสันทนาการสระว่ายน ้ าโอโซน เป็น
โรงแรมแรกในเอเซียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้น าระบบโอโซนมาใชท้  าความสะอาดสระวา่ยน ้ ากลางแจง้
แทนการใชส้ารเคมีเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกคา้และเป็นการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

 - จกัรยานและเรือถีบเปิดบริการทุกวนัตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น. 
 - เรือล่องแม่น ้ านครชัยศรีติดต่อจองล่วงหน้าได้ท่ีแผนกตอ้นรับส าหรับบริการ

เฉพาะคณะวนัหยดุราชการและวนัอาทิตยจ์ดับริการไปตลาดดอนหวายเรือออกเวลา 10.00 น. 
  - ห้องฟิตเนสบริเวณชั้น 3 ของอาคารโรงแรมทั้งห้องออกก าลงักายท่ีมีเคร่ืองออก
ก าลงักายครบครันหอ้งอบไอน ้าเปิดใหบ้ริการทุกวนัเวลา 7.00-21.00 น. 
  - สระว่ายน ้ าระบบโอโซนแห่งแรกในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตด้ว้ยบรรยากาศริม
แม่น ้าท่าจีนเหมาะส าหรับทุกท่านท่ีตอ้งการการผอ่นคลายเปิดใหบ้ริการทุกวนัเวลา 7.00-19.00 น. 
  - สวนแห่งสามพรานสามพรานริเวอร์ไซด์เร่ิมตน้จากกุหลาบแปลงแรกผลิบานข้ึน
ในสวนสวยริมแม่น ้ าท่าจีนจงัหวดันครปฐมเม่ือกวา่ 50 ปีท่ีแลว้ผา่นการดูแลอยา่งเอาใจใส่ยึดหลกั
รักษาตน้ไมเ้ดิมเติบโตเป็นร่มโพธ์ิปลูกตน้ไมใ้หม่เติบใหญ่เป็นร่มเงาจนกลายเป็นสวนใหญ่ท่ีให้
ความรู้สึกโล่งโปร่งสบายและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ยิ่งไปกวา่นั้นตน้ไมห้ลายตน้ในสามพรานริ
เวอร์ไซดย์งัมีอายไุม่ต  ่ากวา่ 100 ปีส่วนหอ้งอาหารแต่ละหอ้งนั้นถูกออกแบบใหล้งตวักบัธรรมชาติ 

3.2.5 ส่วนงานต่างๆ และกจิกรรมภายในโรงแรม 
  1) ปฐมออร์แกนิก เดิมช่ืออรุษสปาสปาครบวงจรในเรือนไทยโบราณ มีห้องทรีต
เมนทป์รับอากาศ พร้อมห้องน ้ าในตวั 7 ห้อง ห้องจาคุซซ่ี 1 ห้อง ห้องอบไอน ้ า 3 ห้อง ความพิเศษ
ของปฐมออร์แกนิกสปา คือการใชส้มุนไพรไทยและวตัถุดิบอินทรียส์ดจากสวนออร์แกนิก ดงัรูปท่ี 
3.12 

 
รูปที ่3.12 ปฐมออร์แกนิกสปา 

ทีม่า : http://sampranriverside.com 
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  2) สุขใจออร์แกนิกฟาร์ม ปัจจุบนัไดรั้บมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์IFOAM, EU ใน
ทุกวนั ผกัสดและผลไมต่้างๆ จากในสวน ท่ีปลูกไดท้ั้งหมดจะถูกส่งเขา้ครัวของโรงแรม นอกจาก
จะท าการเพาะปลูกโดยใช้วิถีเกษตรแบบดั้งเดิม สวนออร์แกนิกแห่งน้ียงัเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ี
ถ่ายทอดวถีิเกษตรอินทรียแ์ก่ชุมชน ดงัรูปท่ี 3.13 
 

 
รูปที ่3.13 สุขใจออร์แกนิกฟาร์ม 
ทีม่า : http://sampranriverside.com 

 

  3) ตลาดสุขใจ เป็นตลาดท่ีจ าหน่ายสินคา้โดยสินคา้ท่ีน ามาจ าหน่ายจะตอ้งผา่นการ
ตรวจหาสารเคมีทั้งผกัสดและผลไม้ มีการตรวจสอบสารเคมีตกค้างทุกๆอาทิตย ์นักท่องเท่ียว
สามารถเลือกซ้ือสินค้าได้หลากหลาย ตลาดสุขใจเปิดให้บริการเฉพาะวนัเสาร์ –  อาทิตย ์เวลา  
09.00 – 16.00 น. ติดถนนเพชรเกษม ดงัรูปท่ี 3.14 
 

 
รูปที ่3.14 ตลาดสุขใจ 

ทีม่า : http://sampranriverside.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjv4JfIzfneAhULEnIKHRKzBF8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.komchadluek.net/news/agricultural/296340&psig=AOvVaw1S97uJNIcAysv6E4eJxj41&ust=1543581008510487
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjyzKKzz_neAhXPT30KHf4wDtQQjRx6BAgBEAU&url=http://realitythailand.com/tarad-sukjai-nakhon-pathom-travel-thailand/&psig=AOvVaw1WQbPjkPcWveAq2D0qyEiX&ust=1543581512147887
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3.3 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับหมอบหมาย 
 

ช่ือ – นามสกุล  อภิญญา   อนนัตล์าภมงคล 
รหัสนักศึกษา 5804400220 
ต าแหน่ง ฝึกงานแผนกบริการห้องอาหารอิน-จนั 
หน้าที่  - ท าความสะอาดบริเวณกระจกรอบหอ้งอาหาร 
  - Set up อุปกรณ์บนโตะ๊อาหาร 
  - รับออเดอร์อาหาร 
  - เสิร์ฟอาหาร 
  - เก็บโตะ๊หลงัจากแขกทานเสร็จ 
  - เขียนกระดานเมนูพิเศษ และผกัพื้นบา้นประจ าวนั 
 

 
 

        รูปที ่3.15 ผูป้ฏิบติังาน  
นางสาวอภิญญา อนนัตล์าภมงคล 
 

3.4  ต าแหน่งพนักงานทีป่รึกษา 

 

พนักงานทีป่รึกษา คุณพนม  แจง้จิตต ์
ต าแหน่ง  Supervisor หอ้งอาหารอิน-จนั 
 
 
 
 
 
 
 

 
   รูปที ่3.16 คุณพนม แจง้จิตต ์
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3.5 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
 ปฏิบติังานเวลา 8.00 – 17.00 น. ตั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม ถึง วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561 

3.6 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงานโครงงานเร่ือง “แยมมะเฟืองออร์แกนิก” มีดงัน้ี 
 3.6.1 ก าหนดหวัขอ้ท่ีจะท าและสังเกตถึงปัญหาท่ีสามารถน ามาแกไ้ขไดโ้ดยมาเป็นหัวขอ้
โครงงานสหกิจ 
 3.6.2 เขียนโครงร่างรายงานศึกษาหาข้อมูลหรือปัญหาท่ีสมควรแก้หรือน ามาปรับปรุง
พฒันาจากการสอบถามจากพี่พนกังาน 
 3.6.3 ก าหนดหวัขอ้ในการหาขอ้มูลคิดคน้เมนู สูตร เม่ือไดน้ าปัญหามาปรับปรุงและพฒันา 
และก าหนดส่วนผสม 
 3.6.4 ผูจ้ดัท าทดลองการท าปรากฏวา่คร้ังแรกยงัไม่พึงพอใจ จึงปรับปรุงเพื่อให้ไดร้สชาติท่ี
พึงพอใจ 
 3.6.5 เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยท าการเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม และท าการสอบถาม
ขอ้มูลกบัพนกังานท่ีปรึกษา 
 3.6.6 วเิคราะห์ขอ้มูลจดัท าแบบสอบถามข้ึนและน าผลลพัธ์ท่ีไดม้าวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3.6.7 สรุปขอ้มูลและเขียนรายงานโดยท าการเขียนรายงานสรุปผลท่ีไดรั้บเพื่อเตรียมน าส่ง 

3.6.8 น าเสนออาจารย์น ารายงานส่งอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อการตรวจสอบและรับฟัง
ขอ้เสนอแนะเพื่อท าการแกไ้ขการด าเนินงานโครงการแยมมะเฟืองออร์แกนิก แสดงดงัตารางท่ี 3.1 

ตารางที ่3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ก.ย. 61 ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 

1. ก าหนดหวัขอ้      
2. ทดลองปฏิบติัและน าปัญหา
มาแกไ้ข 

     

3. เก็บรวบรวมขอ้มูล      
4. วเิคราะห์ขอ้มูล      
5. ด าเนินการท าโครงงาน      
6. ส่งรูปเล่มและน าเสนอ
โครงงาน 
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3.7 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.7.1 ประชากร ไดแ้ก่ บุคลากรของโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด ์
 3.7.2 กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ บุคลากรในห้องอาหารอิน-จนั และบุคลากรท่ีเขา้มาช่วยงานใน
หอ้งอาหาร ไดจ้ากการสุ่มเลือกกลุ่มตวัอยา่งตามความสะดวก 

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 3.8.1 คอมพิวเตอร์ ใชส้ าหรับจดัท าขอ้มูลต่างๆ และหาขอ้มูลเก่ียวกบัการท าแยมมะเฟือง 
 3.8.2 กลอ้งและโทรศพัทมื์อถือ ส าหรับถ่ายภาพ ใชส้ าหรับบนัทึกภาพการปฏิบติังานเพื่อ
เก็บขอ้มูลต่างๆ 
 3.8.3 เวป็ไซต์ และส่ือออนไลน์ต่างๆ ใชส้ าหรับการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและทฤษฎีท่ี
สามารถน ามาอา้งอิงกบัโครงงานเล่มน้ีได ้
 3.8.4 โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft PowerPoint ใช้ส าหรับท ารายงายสหกิจให้
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ครบถว้น สมบูรณ์ และถูกตอ้ง 

3.8.5 แบบสอบถาม ใชเ้พื่อใหรู้้วา่แยมมะเฟืองออร์แกนิกนั้นจะตอ้งมีอะไรเพิ่มเติมหรือ
ควรจะแกไ้ขอะไรเพิ่ม 

3.8.6 ขอ้มูลพนกังานท่ีปรึกษา และอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษาเป็นขอ้มูล
เพิ่มเติมเสริมเพื่อใหร้ายงานฉบบัน้ีน่าเช่ือถือและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  

3.9  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ท าการเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามแก่พนักงานโรงแรม   

สามพราน ริเวอร์ไซด ์จ านวน 30 คน โดยวดัจากระดบัความพึงพอใจ ดงัตารางท่ี 3.2 

ตางรางที ่3.2 กฎเกณฑค์่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจ โดยใชก้ฎเกณฑข์องบุรินทร์ รุจจนพนัธ์ุ (2553) 

ทีม่า : บุรินทร์ รุจจนพนัธ์ุ (2553) 
 

 
 

ค่าเฉลีย่ ระดับความพงึพอใจ 
4.21 – 5.00 ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 ระดบัความพึงพอใจมาก 
2.61 – 3.40 ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
1.81 – 2.60 ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
1.00 – 1.80 ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
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3.10 วตัถุดิบและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการทดลอง 
วตัถุดิบในการท าแยมมะเฟืองออร์แกนิก มีดงัน้ี 
1) มะเฟืองออร์แกนิก 
2) น ้าตาลทรายแดงออร์แกนิก 
อุปกรณ์ในการท าแยมมะเฟือง มีดงัน้ี 
1) เคร่ืองชัง่  
2) มีด  
3) เขียง 
4) กะละมงั  
5) กระทะ  
6) ไมพ้าย  

             7) ชอ้น 
             8) เคร่ืองป่ัน 
             9) เตาแก๊ส 
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บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 

การไดเ้ขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษาของทางมหาวิทยาลยัสยามท าให้ไดท้ราบและไดรั้บ 
ทกัษะความรู้ในการท างานต่างๆมากมาย อาทิ เช่น การบริการ และการ Set up อุปกรณ์ต่างๆบน
โตะ๊อาหาร  จึงท าใหค้ณะผูจ้ดัท าไดเ้รียนรู้และมีประสบการณ์มากข้ึน 

 

4.1 กระบวนการด าเนินงานในโรงแรม 
 การด าเนินงานในโรงแรมมีดงัน้ี 

4.1.1 ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ของโรงแรม 
4.1.2 ศึกษากระบวนการด าเนินงานและขั้นตอนการท างานของแผนกบริการ 
4.1.3 รวบรวมขอ้มูลต่างๆท่ีน่าสนใจ แลว้น ามาวิเคราะห์ 

 

4.2 การเตรียมการและการวางแผนโครงงาน 
 การเตรียมการและวางแผนโครงงานมีดงัน้ี 

4.2.1 ก าหนดหวัขอ้โครงงานและปรึกษากบัพนกังานพี่เล้ียง 
4.2.2 ทดลองท าจนไดสู้ตรตามตอ้งการ 
4.2.3 ใหบุ้คลากรภายในโรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด ์ไดล้องชิม และตอบแบบสอบถาม 

 

4.3 ส่วนผสมแยมมะเฟืองออร์แกนิก 
 ส่วนผสมของแยมมะเฟืองออร์แกนิก มีดงัน้ี 
 4.3.1 มะเฟือง   500 กรัม 
 4.3.2 น ้าตาลทรายออร์แกนิก 250 กรัม 

 

 
รูปที ่4.1 ส่วนผสมการท าแยมมะเฟือง 

ทมีา : ผูจ้ดัท า 
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4.4 ขั้นตอนการท าแยมมะเฟือง 
 ขั้นตอนการท าแยมมะเฟือง มีดงัน้ี 

4.4.1 น ามะเฟืองมาหัน่ใหเ้ป็นช้ินๆ โดยน ากา้นและเมล็ดตรงกลางออกดว้ย ดงัรูปท่ี 4.2 

 
รูปที ่4.2 หัน่มะเฟืองเป็นช้ินๆ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
 

 4.4.2 น ามะเฟืองท่ีหัน่แลว้มาใส่เคร่ืองป่ัน ป่ันแค่ 1-2 ที ไม่ใหเ้น้ือมะเฟืองละเอียด ดงัรูปท่ี 4.3 

 
รูปที ่4.3 น ามะเฟืองใส่เคร่ืองป่ันแลว้ป่ันแค่ 1-2 คร้ัง 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
 

 4.4.3 ตั้งกระทะใหร้้อน หลงัจากนั้นน ามะเฟืองท่ีป่ันแลว้มาเทใส่กระทะแลว้เค่ียวไปเร่ือยๆ 
เพื่อใหม้ะเฟืองน่ิม ดงัรูปท่ี 4.4 

 
รูปที ่4.4 เค่ียวจนเน้ือมะเฟืองน่ิม 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
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4.4.4 หลงัจากมะเฟืองเร่ิมน่ิมแลว้ ใหน้ าน ้าตาลทรายใส่ลงไป แลว้เค่ียวจนน ้าตาลละลายก็
จะไดแ้ยมมะเฟือง ดงัรูปท่ี 4.5 

 
รูปที ่4.5 ใส่น ้าตาลลงไป แลว้เค่ียวจนน ้าตาลละลาย 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
 

 4.4.5 หลงัจากนั้นน าแยมมะเฟืองมาใส่ขวดแกว้ และปิดใหส้นิท เป็นอนัเสร็จเรียบร้อยดงั
รูปท่ี 4.6 

 
รูปที ่4.6 น าแยมมะเฟืองใส่ขวดแกว้ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
 

4.5 การค านวณต้นทุนในการผลติ “แยมมะเฟืองออร์แกนิก” 
 จากการค านวณตน้ทุนทั้งหมด 43 บาท จากสูตรดงักล่าวสามารถท าแยมมะเฟืองไดจ้  านวน 
1 กระปุก  คิดราคาต่อ 1 กระปุก เท่ากบั 43 บาท ราคาท่ีจะขายกระปุกละ 109 บาท งบประมาณใน
การผลิตแยมมะเฟือง ดงัตารางท่ี 4.1-4.3 

 

ตารางที ่4.1 ตน้ทุนการท าแยมมะเฟือง 
ล าดับ วตัถุดิบ หน่วย ปริมาณทีใ่ช้ 

(กรัม) 
ต้นทุน 
( บาท ) 

ราคาต่อหน่วย 
( กก. / บาท ) 

1 มะเฟือง กรัม 500 25.00 50.00 
2 น ้าตาลทรายออร์แกนิก 

ตรา วงัขนาย 
กรัม 250 6.00 24.00 

   รวม     31.00 74.00 
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ตารางที ่4.2 ตน้ทุนวสัดุใส่แยมมะเฟืองออร์แกนิก 
ล าดับ วตัถุดิบ หน่วย ปริมาณทีใ่ช้ ต้นทุน 

(บาท) 
ราคาต่อหน่วย 
( กก. / บาท ) 

1 โหลแกว้ ช้ิน 1 12.00 114.00 
ตน้ทุนต่อ 1 กระปุก           รวม 43บาท 
 

ตารางที ่4.3 การค านวณตน้ทุนรวม 
ต้นทุน(บาท) ก าไร(บาท) ราคาขาย(บาท) 

43.00 66.00 109.00 
39.44 % 60.56 % 100.00 % 

 

4.6 สรุปผลการประเมินจากแบบสอบถาม 
  จากการสอบถามความพึงพอใจต่อ “แยมมะเฟืองออร์แกนิก” ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 30 คน โดยวธีิการใชแ้บบสอบถามไดข้อ้มูลทัว่ไปผูต้อบแบบสอบถาม มีดงัน้ี 
 4.6.1 ข้อมูลทัว่ไปผู้ตอบแบบสอบถาม 
  1) ด้านเพศ 
   จากการสอบถามขอ้มูลทัว่ไปดา้นเพศพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิด
เป็นร้อยละ 64.52 และเป็นเพศชายร้อยละ 35.48 ดงัรูปท่ี 4.7 

 

 
รูปที ่4.7 ดา้นเพศ 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า 

 
 
 
 
 
 

64.52 

35.48 

เพศ 

หญิง 

ชาย 
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  2) ด้านอายุ 
   จากการสอบถามข้อมู ลทั่วไปด้านอายุ  พบว่ า  มี จ  านวนผู ้ตอบ
แบบสอบถาม อาย ุ20 – 40 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 65.33 รองลงมาอายุ 41 – 60 ปี ร้อยละ 27.88 
อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี ร้อยละ 2.67 และอาย ุ60 ปีข้ึนไป ร้อยละ 4.12 ดงัรูปท่ี 4.8 

 

 
รูปที ่4.8 ดา้นอาย ุ
ทีม่า : ผูจ้ดัท า 

 

  3) ด้านระดับการศึกษา 
   จากการสอบถามขอ้มูลทัว่ไปดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ มีจ  านวนผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีจบการศึกษาระดบัมธัยมมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาจบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 30.00 และระดบัประถม ร้อยละ 10.00 ดงัรูปท่ี 4.9 

 

 
รูปที ่4.9 ดา้นระดบัการศึกษา 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
  
 
 

2.67 

65.33 

27.88 

4.12 อายุ 

ต ่ากวา่ 20 ปี 

20 - 40 ปี 

41 - 60 ปี 

60 ปีข้ึนไป 

10.00 

60.00 

30.00 

ด้านระดับการศึกษา 

ประถม 

มธัยม 

ปริญญาตรี 
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 4.6.2 ข้อมูลความพงึพอใจด้านคุณลกัษณะของอาหาร 
  1) คุณลกัษณะด้านรสชาติ 
   ผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจดา้นรสชาติ พบว่า มีความพึงพอใจ
มากท่ีสุดและมีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 50.00เท่ากนัดงัรูปท่ี 4.10 

 

 
รูปที ่4.10 ดา้นรสชาติ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
  

  2) คุณลกัษณะด้านสี 
   ผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจด้านสีสัน พบว่า มีความพึงพอใจ  
ปานกลาง ร้อยละ 50.00 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 46.67 และมีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 
3.33 ดงัรูปท่ี 4.11 

 

 
รูปที ่4.11 ดา้นสี 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า 

 
   

50.00 50.00 

ด้านรสชาติ 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 

46.67 

3.33 

50.00 

ด้านสี 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 
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3) คุณลกัษณะด้านกลิน่ 
   ผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจดา้นกล่ิน พบวา่ มีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด ร้อยละ 46.67 มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 50.00 และมีความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 3.33
ดงัรูปท่ี 4.12 

 

 
รูปที ่4.12 ดา้นกล่ิน 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
 

  4) คุณลกัษณะด้านเนือ้สัมผสั 
   ผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจดา้นเน้ือสัมผสัพบวา่ มีความพึงพอใจ
มากท่ีสุด ร้อยละ 79.67 และมีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 20.33 ดงัรูปท่ี 4.13 
 

 
รูปที ่4.13 ดา้นเน้ือสัมผสั 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
 

 
 
  

64.67 
50.00 

3.33 0 0 
ด้านกลิน่ 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 

79.67 

20.33 

ด้านเนือ้สัมผสั 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 
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5) คุณลกัษณะด้านความชอบโดยรวม 
   ผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจดา้นความชอบโดยรวม พบวา่ มีความ
พึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 65.00 และมีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 35.00 ดงัรูปท่ี 4.14 

 

 
รูปที ่4.14 ดา้นความชอบโดยรวม 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
 

4.7 สรุปการแปลผลความพงึพอใจ  
 การแปลผลคะแนนความพึงพอใจ โครงงาน “แยมมะเฟืองออร์แกนิก แสดงดงัตารางท่ี 4.4 

ตารางที ่4.4 การแปลผลความพึงพอใจ “แยมมะเฟืองออร์แกนิก” 
ความพงึพอใจทีม่ีต่อแยมมะเฟืองออร์แกนิก ค่าเฉลีย่ ระดับความพงึพอใจ 

1.ดา้นรสชาติ 4.50 มากท่ีสุด 
2.ดา้นสีสัน 4.46 ปานกลาง 
3.ดา้นกล่ิน 4.43 มากท่ีสุด 
4.ดา้นเน้ือสัมผสั 4.76 มากท่ีสุด 
5.ความชอบโดยรวม 4.60 มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 4.70 มากท่ีสุด 
 

 จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ภาพรวมของผูท้  าแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อแยมมะเฟืองออร์
แกนิกอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นส่วนใหญ่พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด 

65.00 

35.00 

ด้านความชอบโดยรวม 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 
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บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

  
จากการท่ีคณะผู้จ ัดท าได้เข้ารับการฝึกงานเป็นระยะเวลา 4 เดือน ในแผนกบริการ

หอ้งอาหารอิน-จนั ท าให้ไดป้ฏิบติังานจริง ไดฝึ้กความอดทน มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี ฝึกความ
ตรงต่อเวลา และไดเ้รียนรู้การบริการเสิร์ฟ การ Set up อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร ทั้งน้ีคณะผูจ้ดัท าได้
ท าแยมมะเฟืองออร์แกนิก เป็นการท าผลไมม้าดดัแปลงให้เกิดผลิตภณัฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการต่อผูบ้ริโภคท่ีรักสุขภาพ ซ่ึงผลการประเมินท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามนั้นอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่า
พึงพอใจมากดงัน้ี 

 

5.1 สรุปผลโครงงานสหกจิศึกษา 
 ผูจ้ดัท าได้ศึกษาส ารวจปัญหาภายในโรงแรม และคิดคน้ มะเฟือง ข้ึนเป็นแยมชนิดใหม่
ข้ึนมา รวมทั้งปรึกษาพนกังานพี่เล้ียงเน่ืองจากตอ้งการท าผลิตภณัฑ์ท่ีแปลกและหาไดย้าก โดยการ
น ามะเฟืองมาประยุกตใ์ชเ้ป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ข้ึนมา และมีรสชาติท่ีทานง่ายมากข้ึนและมีประโยชน์
ต่อร่างกาย ผูจ้ดัท าจึงน ามะเฟืองท่ีไม่ค่อยมีใครสนใจมาท าแยมชนิดใหม่ท่ีมีคุณประโยชน์ต่อ
ร่างกาย และมีรสชาติท่ีอร่อยถูกปากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทุกเพศทุกวยั ซ่ึงได้ผลตอบรับ
ค่อนขา้งดีจากพนักงานพี่เล้ียงและพนกังานภายในห้องอาหารอิน-จนัไดล้องชิมรสชาติ ท าให้ได้
ผลิตภณัฑใ์หม่ข้ึนมาโดยท่ีงบประมาณไม่สูงอีกดว้ย 

5.1.1 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
  จากการทดลองในการท าคร้ังแรกทางคณะผูจ้ดัท าหัน่มะเฟืองเป็นลูกเต๋าเล็กน าไป
เค่ียวในกระทะ และใส่น ้ าลงไปเพื่อเค่ียวให้มะเฟืองน่ิม ตามดว้ยน ้ าตาล ผลท่ีไดคื้อเราไม่ไดแ้ยม
มะเฟือง แต่กลบัไดม้ะเฟืองเช่ือมแทน 
  จากการทดลองในการท าคร้ังท่ีสอง ทางคณะผูจ้ดัท าไดห้ัน่มะเฟืองเป็นลูกเต๋าเล็ก
และน าลงไปเค่ียวในกระทะ และใส่น ้าตาลลงไป ผลท่ีไดคื้อมะเฟืองไม่น่ิมแต่มีบางส่วนไหม ้
  จากการทดลองในการท าคร้ังท่ีสาม ทางคณะผูจ้ดัท าได้หั่นมะเฟืองเป็นช้ิน และ
น าไปป่ัน 1-2 ที เพื่อไม่ใหม้ะเฟืองละเอียดจนเกินไป แลว้น ามาเค่ียวในกระทะ และใส่น ้ าตาลลงไป 
คร้ังน้ีเราใส่มะนาวเพิ่มลงไปดว้ย เพื่อเพิ่มความเปร้ียว ผลท่ีไดคื้อเราไดแ้ยมมะเฟืองท่ีมีความพอดี
ในด้านของรูปลักษณ์ภายนอก หลังจากนั้นจึงน าไปให้พี่เล้ียงชิมและขอค าปรึกษา พี่เล้ียงให้
ค  าปรึกษาวา่รสชาติใชไ้ด ้แต่รสเปร้ียวคือรสของมะนาวไม่ใช่มะเฟือง พี่เล้ียงจึงให้มาทดลองท าโดย
ไม่ตอ้งใส่มะนาว เพราะมะเฟืองมีความเปร้ียวอยูแ่ลว้ 
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  จากการทดลองในการท าคร้ังท่ีส่ี ทางคณะผูจ้ ัดท าได้ลองท าตามท่ีพี่ เล้ียงให้
ค  าปรึกษา หลงัจากนั้นพบว่า เราไดเ้น้ือสัมผสัท่ีเป็นรสชาติเปร้ียวของมะเฟืองจริงๆ จนเป็นท่ีน่า
พอใจ 

 5.1.2 ข้อเสนอแนะ 
  1) ควรสอบถามจากแผนกท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงหรือคน้ควา้จากอินเตอร์เน็ต 

 2) ควรสอบถามจากอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อขอแนวทางการท าโครงงาน 
 3) จดัท าแบบประเมินและตรวจสอบปัญหาเพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ข 

 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 1) ไดฝึ้กความอดทนและการมีระเบียบวนิยัในการท างาน 
 2) การตรงต่อเวลา และการมีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
 3) ไดเ้รียนรู้การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น การสร้างสัมพนัธไมตรีต่อผูร่้วมงาน 
 4) ได้เรียนรู้และทดลองบริการเสิร์ฟกับแขก การพูดคุยกับแขกและการแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหนา้ใหผ้า่นไปไดด้ว้ยดี 

 5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 ในช่วงแรกยงัไม่ค่อยกลา้เสิร์ฟ รับออเดอร์ และพูดคุยกบัแขกมากนัก เน่ืองจาก

แรกๆ ยงัไม่รู้ขอ้มูลเก่ียวกบัเมนูมาก แต่พอเวลาผา่นไปเราศึกษาโดยการอ่านและท่องจ าเมนูทุกวนั
จนจ าได ้และเร่ืองไหนไม่รู้ก็ถามพี่เล้ียงกบัพี่ๆ ท่ีร่วมงานก็ไดรั้บค าปรึกษากลบัมาเป็นอยา่งดี 

 5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
ควรมีความอดทน ตั้งใจเรียนรู้งาน และมีความขวนขวายหาความรู้เพิ่มเพื่อมา

พฒันาการท างานของตวัเองอยูเ่สมอ ท างานเสมือนวา่เราเป็นพนกังานของโรงแรมจริงๆ เพื่อส่งผล
ดีกบัตวัเราและโรงแรม อยา่กดดนัตวัเอง แต่ใหใ้ชค้วามตั้งใจท่ีจะท า เพราะส่ิงนั้นจะท าให้เราท าทุก
อยา่งออกมาไดดี้ 
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ภาคผนวก 
 



 
 

 

ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

 



 
 

 

แบบสอบถาม 
เร่ือง แยมมะเฟืองออร์แกนิก(Organic Star Fruit Jam) 

 

 ค าช้ีแจง : แบบสอบถามน้ี จดัท าข้ึนเพื่อรวบรวมขอ้มูลในการท าโครงงานแยมมะเฟืองออร์แกนิก เพื่อ
การประกอบการศึกษาของมหาวทิยาลยัสยาม 
โปรดใส่เคร่ืองหมาย ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัความเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

1.  เพศ      1)  ชาย      2)  หญิง 
2.  อาย ุ      1)  ต ่ากวา่ 20 ปี   2)  20 - 40 ปี   

    3)  41 – 60 ปี   4)  60 ปีข้ึนไป 
3.  การศึกษา     1)  ประถมศึกษา   2)  มธัยมศึกษา 3)  ปริญญาตรี    

ตอนที ่2  ความพงึพอใจต่อแยมมะเฟือง 
ข้อ ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1.คุณลกัษณะดา้นรสชาติ      

2.คุณลกัษณะดา้นสีสนั      

3.คุณลกัษณะดา้นกล่ิน      

4.คุณลกัษณะดา้นเน้ือสมัผสั      

5.คุณลกัษณะดา้นความชอบโดยรวม      

ตอนที ่3  ข้อเสนอแนะ 
.....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 



 
 

 

ภาคผนวก ข 
รูปภาพขณะปฏิบัตงิานสหกจิ 



 
 

 

 
 

การจดัไลน์บุพเฟ่ต ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจดัโตะ๊เม่ือมีแขกจอง 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ชุดการท างานเม่ือห้องอาหารเปิด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพถ่ายกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาและพี่เล้ียงท่ีหอ้งอาหารอิน-จนั 
 
 



 
 

 

ภาคผนวก ค 
แบบสัมภาษณ์ 



 
 

 

แบบสัมภาษณ์ 
นกัศึกษา : คร้ังแรกท่ีอาพนมไดเ้ห็น “แยมมะเฟือง” แลว้รู้สึกอยา่งไรบา้ง? 
พนกังาน : คร้ังแรกท่ีเห็นอารู้สึกวา่มนัดูแปลกใหม่ เพราะไม่เคยเห็นแยมมะเฟืองท่ีไหน  
   แลว้ก็รู้สึกดีท่ีเราคิดท่ีจะท าแยมมะเฟืองข้ึนมา หลงัจากท่ีคิดหลายหวัขอ้มา 
   ปรึกษาอา อาก็รู้สึกวา่หวัขอ้น้ีน่าสนใจและน่าจะออกมาดีท่ีสุด แลว้ก็เป็นไป 
   ตามท่ีคิดไว ้
นกัศึกษา : หลงัจากท่ีอาพนมไดล้องชิมแลว้รู้สึกอยา่งไรบา้ง? 
พนกังาน : หลงัจากท่ีชิมแลว้อารู้สึกวา่เราไดกิ้นแยมท่ีไดเ้น้ือผลไมแ้บบเตม็ค า ต่างจาก 
   แยมทัว่ไปท่ีจะไม่ค่อยไดเ้น้ือผลไม ้แต่ของเราไดท้ั้งเน้ือผลไมแ้ละรสชาติ 
   ผลไมแ้บบชดัเจน 
นกัศึกษา : สามารถน าไปทดแทนผลิตภณัฑอ์นัเดิมไดห้รือไม่? 
พนกังาน : ทดแทนได ้แต่เราอาจจะตอ้งมีการปรับราคาข้ึนมาเพื่อใหเ้หมาะสมกบั 
   ผลิตภณัฑข์องเรา เพราะของเราไดเ้น้ือผลไมเ้ตม็ค ามากกวา่ 
นกัศึกษา : อาพนมมีความพึงพอใจมากนอ้ยเพียงใดต่อผลิตภณัฑช้ิ์นน้ี? 
พนกังาน : พึงพอใจพอสมควร เพราะเป็นผลิตภณัฑท่ี์กินไดทุ้กเพศทุกวยั รสชาติก าลงัดี  
   คนไม่ทานหวานก็สามารถกินได ้น่าจะถูกใจคนท่ีรักสุขภาพและชอบ 
   ผลิตภณัฑอ์อร์แกนิก  
 จากบทสัมภาษณ์ทางพนกังานพี่เล้ียงรู้สึกพึงพอใจต่อ “แยมมะเฟืองออร์แกนิก”ของทางคณะ
ผูจ้ดัท า โดยเฉพาะการท่ีน ามะเฟืองผลไมท่ี้ไม่เคยเห็นน ามาแปรรูปเป็นแยมมาท าเป็น “แยมมะเฟืองออร์
แกนิก” ข้ึนมา ท าใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่และน่าสนใจอีกดว้ย 

 
 

 
 

(นายพนม แจง้จิตต)์ 
พนกังานท่ีปรึกษา 

 



 
 

 

ภาคผนวก ง 
บทความวชิาการ 



 
 

 

แยมมะเฟืองออร์แกนิก 
 (Organic Star Fruit Jam) 

อภิญญา อนนัตล์าภมงคล 
ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปะศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ. 10160 
E-mail: apinya.anan@siam.edu 

 

บทคดัย่อ 
โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์มีสินคา้

ออร์แกนิกท่ีผลิตโดยคนในท้องถ่ินมีผกัและ
ผลไม้ท่ีถูกสุขอนามยัและปลอดสารเคมีเช่น 
มะเฟือง กลว้ย และมะพร้าว เป็นตน้ การจดัท า
โครงงานคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อตอบสนอง
ต่อผูบ้ริโภคท่ีรักสุขภาพและสร้างผลิตภณัฑ์
ใหม่ หลังจากท่ีได้ปฏิบัติงานท่ีโรงแรมสาม
พรานริเวอร์ไซดผ์ูจ้ดัท าไดเ้ห็นความส าคญัของ
มะเฟือง ซ่ึงสามารถแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์แยม
ได ้กลุ่มตวัอยา่ง คือ บุคลากรของโรงแรมสาม
พรานริเวอร์ไซด์ จ  านวน 30 คน การเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างดว้ยวิธีการเลือกแบบตามความสะดวก 
เ ค ร่ื อ ง มื อ ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล  คื อ 
แบบสอบถามและท าการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดย ส่งแบบสอบถามในการให้ตอบ เอง 
วเิคราะห์ขั้นตน้ ไดแ้ก่ ความถ่ี การหาค่าร้อยละ 
และการหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานผลส ารวจ
พบวา่ ความพึงพอใจท่ีมีต่อแยมมะเฟืองออร์แก
นิก คุณลักษณะด้านรสชาติ คุณลักษณะด้าน
เน้ือสัมผสั ความชอบโดยรวม มีระดบัความพึง

พอใจมากท่ีสุด ส่วนคุณลักษณะด้านสี และ
คุณลักษณะด้านกล่ิน มีระดับความพึงพอใจ
มากผู ้จ ัดท า เ รียน รู้ ท่ี จะ ฝึกความอดทน มี
ระเบียบวินัยในการท างาน ตรงต่อเวลาความ
รับผิดชอบส าหรับงานท่ีมอบหมายเรียนรู้การ
ท างานกับผู ้อ่ืนการสร้างมิตรภาพกับเพื่อน
ร่วมงานและการคน้ควา้หาขอ้มูลเพื่อน ามาท า
ใหเ้กิดประโยชน์กบัการจดัท าโครงงานคร้ังน้ี 

 

ค าส าคัญ:แยม, แยมมะเฟืองออร์แกนิก 
 

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 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ เป็น

สถานท่ีพกัผอ่นหย่อนใจใกลก้รุงเทพฯ และยงั
เพียบพร้อมด้วยส่ิงอ านวยความสะดวกครบ
ครัน โรงแรมริมแม่น ้า มาตรฐาน 4 ดาว จ านวน 
16 หอ้ง เรือนไทยริมทะเลสาบ 5 หลงั ปฐมออร์
แกนิกสปา สปาไทยริมทะเลสาบ ห้องอาหาร 3 
หอ้ง อีกทั้งยงัมีปฐมออร์แกนิกฟาร์ม และตลาด
สุขใจ ท่ี เ ป็นแหล่งรวมพืชผ ักและอาหาร

ปลอดภยัท่ีปลูกแบบระบบอินทรีย์ (Organic) 
จึงท าให้โรงแรมแห่งน้ีเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ี
น่าสนใจในวนัหยดุสุดสัปดาห์ 

อาหารออร์แกนิก คือกระบวนการท า
เกษตรอินทรีย์ ท่ีการผลิต มาจากธรรมชาติ    
100 % เมล็ดพันธ์ต้องไม่ผ่านการดัดแปลง
พัน ธุ ก ร ร ม  ไ ม่ ใ ช้ ส า ร เ ค มี เ พื่ อ เ ร่ ง ก า ร
เจริญเติบโต ปล่อยให้มีการเจริญเติบโตเป็นไป
โดยธรรมชาติเม่ือคนยุคใหม่หนัมาดูแลสุขภาพ 
ต่างก็ค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อจะได้น าส่ิงท่ีดีมี
ประโยชน์ เข้า สู่ ร่ า งกายและท า ให้ตัว เอง
ห่างไกลจากโรคภยัไขเ้จบ็  

ปัจจุบนัน้ีอาหารหรือขนมส าหรับคน
รักสุขภาพได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 
คณะผูจ้ดัท าจึงคิดคน้สูตรขนมเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการต่อผูบ้ริโภคท่ีรักสุขภาพ และเพื่อ
สร้างผลิตภณัฑใ์หม่เพื่อคนรักสุขภาพ อีกทั้งยงั
สามารถรับประทานไดทุ้กเพศทุกวยัอีกดว้ย 
จากท่ีกล่าวมาข้างตน้ ทางคณะผูจ้ดัท า ได้ท า
การพฒันาสูตรแยมโดยใช้มะเฟืองออร์แกนิก  
จึงเกิดเมนูใหม่ท่ีมีความน่าสนใจ น่าล้ิมลอง อีก
ทั้งยงัเป็นผลิตภณัฑ์ส าหรับคนรักสุขภาพได้
เป็นอยา่งดี 
 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
 1) เพื่อศึกษาถึงวิธีการท าแยมและ
ความเป็นมาของแยมมะเฟืองออร์แกนิก 
 2) เพื่อสร้างผลิตภณัฑ์ออร์แกนิกใหม่ 
 



 
 

 

ขอบเขตของโครงงาน 
 1) ขอบเขตดา้นเน้ือหา วิธีการท าแยม
มะเฟืองออร์แกนิกแลว้ให้แบบสอบถามแก่ผูท่ี้
ชิม 
 2) ขอบเขตดา้นประชากรแบบส ารวจ
และใชว้ธีิการท าแบบสอบถามกบัผูท่ี้ชิม และดู
ว่ามีผลตอบรับอย่างไรกบัผูท่ี้ชิมแยมมะเฟือง
ออร์แกนิก 
 3)  ขอบเขตด้านพื้ น ท่ี  สั ง เกตและ
รวบรวมขอ้มูลความนิยมในการบริโภคแยมมี
ความตอ้งการแค่ไหน 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1) เป็นแนวทางให้แก่ผูท่ี้สนใจน าไป
ประยกุตแ์ละพฒันาสูตรผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ 
 2) ทราบถึงแนวทางการใชว้ตัถุดิบใน
การท าแยม 

 

รายละเอยีดโครงงาน 
โครงงานเร่ืองแยมมะเฟืองออร์แกนิกมี

วตัถุประสงค์เพื่อช่วยคิดผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ
ทางเลือกใหม่ออกมาเพื่อสร้างผลิตภณัฑ์ให้กบั
โรงแรม 

 

ส่วนผสมทีใ่ช้ในการท าแยมมะเฟือง 
 1) มะเฟือง 500  กรัม 
 2) น ้าตาล  250  กรัม 

 

อุปกรณ์ทีใ่นการท าแยมมะเฟือง 
 1) เคร่ืองชัง่ 

 2) มีด  
 3) เขียง 

 4) เตาแก๊ส 
 5) กระทะ 
 6) ไมพ้าย 
 7) ชอ้น 
 8) เคร่ืองป่ัน 
 9) กะละมงั 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1) น ามะเฟืองมาหั่นให้เป็นช้ินๆ โดย
น ากา้นและเมล็ดตรงกลางออกดว้ย 

 
 2) น ามะเฟืองท่ีหัน่แลว้มาใส่เคร่ืองป่ัน 
ป่ันแค่ 1-2 ที ไม่ใหเ้น้ือมะเฟืองละเอียด 

 
 3) ตั้ งกระทะให้ร้อน หลังจากนั้นน า
มะเฟืองท่ีป่ันแล้วมาเทใส่กระทะแลว้เค่ียวไป
เร่ือยๆ เพื่อใหม้ะเฟืองน่ิม 



 
 

 

 
 

 4) หลงัจากมะเฟืองเร่ิมน่ิมแล้ว ให้น า
น ้ าตาลทรายใส่ลงไป แล้วเค่ียวจนน ้ าตาล
ละลายก็จะไดแ้ยมมะเฟือง 

 
 5) รอจนอุณหภูมิไขถัว่เหลืองเยน็ลง
แลว้จึงใส่น ้ามนัหอมละเหยลงไป 

 
 

สรุปผล 

ผูจ้ดัท าได้ศึกษาส ารวจปัญหาภายใน
โรงแรม และคิดคน้ มะเฟือง ข้ึนเป็นแยมชนิด
ใหม่ ข้ึนมา รวมทั้ งปรึกษาพนักงานพี่ เ ล้ียง
เน่ืองจากตอ้งการท าผลิตภณัฑ์ท่ีแปลกและหา
ได้ยาก โดยการน ามะเฟืองมาประยุกต์ใช้เป็น

ผลิตภณัฑ์ใหม่ข้ึนมา และมีรสชาติท่ีทานง่าย
มากข้ึนและมีประโยชน์ต่อร่างกาย ผูจ้ดัท าจึง
น ามะเฟืองท่ีไม่ค่อยมีใครสนใจมาท าแยมชนิด
ใหม่ท่ีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย และมีรสชาติ
ท่ีอร่อยถูกปากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทุก
เพศทุกวัย ซ่ึงได้ผลตอบรับค่อนข้างดีจาก
พนกังานพี่เล้ียงและพนกังานภายในห้องอาหาร
อิน-จนัได้ลองชิมรสชาติ ท าให้ได้ผลิตภณัฑ์
ใหม่ข้ึนมาโดยท่ีงบประมาณไม่สูงอีกดว้ย 
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ภาคผนวก จ 
โปสเตอร์ 

 
  



 
 

 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1. เพื่อศึกษาถึงวิธีการท าแยมและความเป็นมา
ของแยมมะเฟืองออร์แกนิก 

2. เพ่ือสร้างผลิตภณัฑอ์อร์แกนิกใหม่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นางสาว อภิญญา อนนัตล์าภมงคล 
ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลยัสยาม 
อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารยสุ์นทร สอนกิจดี 

พนกังานท่ีปรึกษา นายพนม แจง้จิตต ์
 

แยมมะเฟืองออร์แกนิก 
Organic Star Fruit Jam 

บทคดัย่อ 
โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์มีสินคา้ออร์แกนิกท่ี

ผลิตโดยคนในท้องถ่ินมีผกัและผลไมท่ี้ถูกสุขอนามยัและ
ปลอดสารเคมีเช่น มะเฟือง กลว้ย และมะพร้าว เป็นตน้ การ
จัดท าโครงงานคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เ พ่ือตอบสนองต่อ
ผูบ้ริโภคท่ีรักสุขภาพและสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่ หลงัจากท่ีได้
ปฏิบัติงานท่ีโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ผู ้จัดท าได้เห็น
ความส าคญัของมะเฟือง ซ่ึงสามารถแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์
แยมได้ กลุ่มตวัอย่าง คือ บุคลากรของโรงแรมสามพรานริ
เวอร์ไซด์ จ านวน 30 คน การเลือกกลุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการ
เลือกแบบตามความสะดวก เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล 
คือ แบบสอบถามและท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่ง
แบบสอบถามในการให้ตอบเอง วิเคราะห์ขั้นต้น ได้แก่ 
ความถ่ี การหาค่าร้อยละ และการหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานผล
ส ารวจพบว่า ความพึงพอใจท่ีมีต่อแยมมะเฟืองออร์แกนิก 
คุณลกัษณะดา้นรสชาติ คุณลกัษณะดา้นเน้ือสมัผสั ความชอบ
โดยรวม มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ส่วนคุณลกัษณะดา้น
สี และคุณลกัษณะดา้นกล่ิน มีระดบัความพึงพอใจมากผูจ้ดัท า
เรียนรู้ท่ีจะฝึกความอดทน มีระเบียบวินัยในการท างาน ตรง
ต่อเวลาความรับผิดชอบส าหรับงานท่ีมอบหมายเรียนรู้การ
ท างานกบัผูอ่ื้นการสร้างมิตรภาพกบัเพ่ือนร่วมงานและการ
คน้ควา้หาขอ้มูลเพ่ือน ามาท าให้เกิดประโยชน์กบัการจัดท า
โครงงานคร้ังน้ี 
ค าส าคญั:  แยม, มะเฟืองออร์แกนิก 

รายละเอยีดโครงงาน 
โครงงาน เ ร่ืองแยมมะ เ ฟืองออ ร์แกนิก มี

วตัถุประสงค์เพ่ือช่วยคิดผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพทางเลือก
ใหม่ออกมาเพ่ือสร้างผลิตภณัฑใ์หก้บัโรงแรม 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1) เป็นแนวทางให้แก่ผูท่ี้สนใจน าไปประยกุตแ์ละ
พฒันาสูตรผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ 

2) ทราบถึงแนวทางการใชว้ตัถุดิบในการท าแยม 

 

สรุปผล 
ผูจ้ ัดท าได้ศึกษาส ารวจปัญหาภายในโรงแรม 

และคิดคน้ มะเฟือง ข้ึนเป็นแยมชนิดใหม่ข้ึนมา รวมทั้ง
ปรึกษาพนักงานพ่ีเล้ียงเน่ืองจากตอ้งการท าผลิตภณัฑ์ท่ี
แปลกและหาไดย้าก โดยการน ามะเฟืองมาประยุกต์ใช้
เป็นผลิตภณัฑใ์หม่ข้ึนมา และมีรสชาติท่ีทานง่ายมากข้ึน
และมีประโยชน์ต่อร่างกาย ผูจ้ดัท าจึงน ามะเฟืองท่ีไม่ค่อย
มีใครสนใจมาท าแยมชนิดใหม่ท่ีมีคุณประโยชน์ต่อ
ร่างกาย และมีรสชาติท่ีอร่อยถูกปากทั้ งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ทุกเพศทุกวยั ซ่ึงไดผ้ลตอบรับค่อนขา้งดีจาก
พนกังานพ่ีเล้ียงและพนกังานภายในหอ้งอาหารอิน-จนัได้
ลองชิมรสชาติ ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ข้ึนมาโดยท่ี
งบประมาณไม่สูงอีกดว้ย 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
1. น ามะเฟืองมาลา้ง 
2. น ามาหัน่เป็นช้ินและน าเมลด็ออก 
3. น ามะเฟืองท่ีหัน่แลว้มาป่ันในเคร่ืองป่ันไม่ตอ้งละเอียด 
4. ตั้งกระทะใหร้้อนพอสมควร 
5. น ามะเฟืองท่ีป่ันแลว้ใส่ลงไปในกระทะท่ีตั้งไว ้
6. เค่ียวจนเน้ือมะเฟืองน่ิม 
7. หลงัจากนั้นใส่น ้ าตาลลงไป 
8. แลว้เค่ียวใหน้ ้ าตาลละลายจนไดท่ี้ 
9. พอเสร็จแลว้น ามาใส่ภาชนะท่ีเตรียมไว ้
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ประวตัผู้ิจดัท า 

 
 



 
 

 

ประวตัิผู้จัดท า 
 

รหัสนักศึกษา : 58044001220 
ช่ือ-นามสกุล : นางสาวอภิญญา อนนัตล์าภมงคล 
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ทีอ่ยู่ : 219/566 หมู่12 ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุ่มแบน  

จ.สมุทรสาคร 74130  

 
 



 

 

ประวตัิผู้จัดท ำ 
 

รหัสนักศึกษำ : 58044001220 
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