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จากการที่ ไ ด้เ ข้า รั บ การปฏิ บ ัติ ง านโครงการสหกิ จ ศึ ก ษา ณ บริ ษ ัท การบิ น ไทย จ ากัด
(มหาชน) ในส่ วนของแผนก Outside Catering Service Division หรื อแผนกจัดเลี้ยงนอกสถานที่8It
คณะผูจ้ ดั ทาได้คิดค้นเมนู เครื่ องดื่ มสมุนไพร“น้ า เสาวรสนมสดสี เขียว” มีวตั ถุ ประสงค์เพื่ อเป็ น
ทางเลือกให้กบั ลูกค้าในการตัดสิ นใจเลือกเครื่ องดื่มสมุนไพร“น้ าเสาวรสนมสดสี เขียว” เพื่อสุ ขภาพ
และประเมินความพึงพอใจโดยพนักงานแผนกจัดเลี้ยงนอกสถานที่ ที่มีต่อเมนู เครื่ องดื่มสมุนไพร
“น้ าเสาวรสนมสดสี เขียว”
การที่ ค ณะผูจ้ ัดท าได้ท าเครื่ องดื่ ม สมุ นไพร“น้ า เสาวรสนมสดสี เขี ย ว” ได้ศึ ก ษาข้อ มู ล
ขั้นตอนวิธีการทาและสอบถามจากพนักงานผูเ้ ชี่ ยวชาญภายในแผนกจัดเลี้ยงนอกสถานที่ จนทาให้
เครื่ องดื่มสมุนไพร “น้ าเสาวรสนมสดสี เขียว” นั้นเกิ ดความสมบูรณ์ และเป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์
ที่ต้ งั ไว้ คณะผูจ้ ดั ทาได้มีการทาแบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงานแผนกจัดเลี้ยงนอกสถานที่
ที่มีต่อเครื่ องดื่มสมุนไพร “น้ าเสาวรสนมสดสี เขียว” จานวน 10 ชุด โดยการประเมินนั้นสรุ ปได้ว่า
คุณลักษณะด้านรสชาติ มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.4 คะแนน ซึ่ งมีความพึงพอใจระดับมาก
ที่สุด รองลงมาคือด้านคุณค่าทางโภชนาการ มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.4 ด้านสี สัน มีคะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.2 คะแนน ด้านความแปลกใหม่ มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.1 คะแนน
และด้านความสามารถเป็ นประโยชน์ต่อการออกงานเลี้ยงนอกสถานที่ได้ มีคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.6 คะแนน
คาสาคัญ: เสาวรส/นมสด
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Abstract

From the participation in the cooperative education program at Thai Airways International
Public Company Limited in Outside Catering Service Division, the authors had created a herbal
drink menu item, “passion fruit juice with green fresh milk”, with the intention to offer an
alternative as a healthy drink, then evaluate the satisfaction by outside catering service staff. The
authors created the “passion fruit juice with green fresh milk” menu item by learning the procedures
and seeking advice from experts in Outside Catering Service Division, perfecting “passion fruit
juice with green fresh milk” as intended.
The authors prepared 10 sets of questionnaires to evaluate the satisfaction of outside
catering service staff towards “passion fruit juice with green fresh milk”. The questionnaire had
concluded that the satisfaction of state is 4.4 points, which is the highest score, followed by
nutritional value at 4.4 points, color at 4.2 points, novelty at 4.1 points, and benefit for outside
catering work at 4.6 points.
Keywords: Passion fruit/Fresh milk
Approved by
……………………..
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การที่ผจู ้ ดั ทา ได้มาปฏิ บตั ิ งานในโครงงานสหกิ จศึกษา ณ บริ ษทั 168 แทรเวิล จากัด
ตั้งแต่วนั ที่ 20 สิ งหาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ส่ งผลให้ผจู ้ ดั ทาได้รับความรู ้และ
ประสบการณ์ ต่างๆที่มีค่ามากมาย สาหรับรายงานสหกิ จศึกษาฉบับนี้ สาเร็ จลงได้ดว้ ยดีจากความ
ร่ วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่ าย ดังนี้
1. คุณสาวิตรี แท่นวิทยานนท์
ตาแหน่ง ผูจ้ ดั การบริ ษทั
2. คุณสรชา ไชยเสน
ตาแหน่ง รองผูจ้ ดั การบริ ษทั
3. คุณเสกสรร สุ ทธิเรื อง
ตาแหน่ง ฝ่ ายบุคคล
4. คุณอินทุกานต์ กลมเกียว
ตาแหน่ง ฝ่ ายขาย
5. อาจารย์กฤป จุระกะนิตย์
อาจารย์ที่ปรึ กษา
และบุคคลท่านอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่าน ที่ได้ให้คาแนะนาช่วยเหลือในการจัดทารายงาน
ผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลและเป็ นที่
ปรึ กษาในการทารายงานฉบับนี้ จนเสร็ จสมบูรณ์ ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจกับชี วิต
ของการทางานจริ ง ซึ่ งผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย

ผูจ้ ดั ทา
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