
 
 

รายงานการปฎบิัตงิานสหกจิศึกษา 

เสาวรสนมสดสีเขยีว 

Passion Fruit Green Milk 

 

 

 

 

 

จัดทาํโดย 

นางสาว อรณฐั  พูนประชาสิน   5804400104 

นางสาว องัคณา  เกตุเเก้ว  5904420006 

 

 

 

 

รายงานเล่มนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของวชิาสหกจิศึกษา 

ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2561 

 





ค 
 

 

ช่ือโครงงาน:     เสาวรสนมสดสีเขียว 
ช่ือนักศึกษา:     นางสาว อรณฐั พนูประชาสิน 

นางสาว องัคณา เกตุแกว้ 
อาจารย์ทีป่รึกษา :   ดร.นนัทิรา ภูขาว สนใจ 

อาจารย ์ภทัรภร จิรมหาโภคา 
ระดับการศึกษา:    ปริญญาตรี 
ภาควชิา :    การโรงแรมและการท่องเท่ียว 
คณะ:     ศิลปศาสตร์ 
ภาคการศึกษา/ ปีการศึกษา:   1/2561 
         

บทคัดย่อ 
 

จากการท่ีได้เข้ารับการปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) ในส่วนของแผนก Outside Catering Service Division หรือแผนกจดัเล้ียงนอกสถานท่ี8It
คณะผูจ้ดัท าได้คิดคน้เมนูเคร่ืองด่ืมสมุนไพร“น ้ าเสาวรสนมสดสีเขียว” มีวตัถุประสงค์เพื่อเป็น
ทางเลือกใหก้บัลูกคา้ในการตดัสินใจเลือกเคร่ืองด่ืมสมุนไพร“น ้าเสาวรสนมสดสีเขียว” เพื่อสุขภาพ
และประเมินความพึงพอใจโดยพนกังานแผนกจดัเล้ียงนอกสถานท่ี ท่ีมีต่อเมนูเคร่ืองด่ืมสมุนไพร
“น ้าเสาวรสนมสดสีเขียว” 

การท่ีคณะผูจ้ ัดท าได้ท าเคร่ืองด่ืมสมุนไพร“น ้ าเสาวรสนมสดสีเขียว” ได้ศึกษาข้อมูล
ขั้นตอนวิธีการท าและสอบถามจากพนกังานผูเ้ช่ียวชาญภายในแผนกจดัเล้ียงนอกสถานท่ี จนท าให้
เคร่ืองด่ืมสมุนไพร “น ้ าเสาวรสนมสดสีเขียว” นั้นเกิดความสมบูรณ์และเป็นไปตามวตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไว ้คณะผูจ้ดัท าไดมี้การท าแบบสอบถามความพึงพอใจของพนกังานแผนกจดัเล้ียงนอกสถานท่ี 
ท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมสมุนไพร “น ้ าเสาวรสนมสดสีเขียว” จ  านวน 10 ชุด โดยการประเมินนั้นสรุปไดว้่า
คุณลกัษณะดา้นรสชาติ มีคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 4.4 คะแนน  ซ่ึงมีความพึงพอใจระดบัมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือดา้นคุณค่าทางโภชนาการ มีคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 4.4 ดา้นสีสัน มีคะแนน
ความพึงพอใจเฉล่ีย 4.2 คะแนน  ดา้นความแปลกใหม่ มีคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 4.1  คะแนน  
และดา้นความสามารถเป็นประโยชน์ต่อการออกงานเล้ียงนอกสถานท่ีได ้มีคะแนนความพึงพอใจ
เฉล่ีย 4.6 คะแนน   

 
ค าส าคัญ: 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. 
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