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จ  านวน 33คน สรุปได้ว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.57 จึงเห็นไดว้า่ตวัโครงงานน้ีสามารถช่วยโรงแรมลดตน้ทุน และยงัเป็นการน าสมุนไพรท่ี
ทางโรงแรมปลูกไวม้าดดัแปลงให้เกิดประโยชน์ นอกจากนั้นยงัช่วยเพิ่มหนทางการหารายได ้และ
สามารถน าไปประกอบธุรกิจในอนาคต 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบนัการท่องเท่ียวไดรั้บความนิยมมากข้ึน นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ เดินทางเพื่อพกัผอ่น
หยอ่นใจ เยีย่มญาติ หรือเดินทางมาเพื่อประกอบธุรกิจ โดยโรงแรมแต่ละแห่งมีจุดขายท่ีแตกต่างกนั
ออกไป เพื่อสร้างจุดดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการ และสร้างความประทบัใจแก่
ผูม้าเยือน ซ่ึงโรงแรมรอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง (Royal Princess Larnluang Hotel) ก็เป็นอีก
โรงแรมหน่ึงท่ีเห็นความส าคญัของการบริการท่ีมีให้กบันกัท่องเท่ียว จากการท่ีผูจ้ดัท าโครงงานได้
ออกฝึกปฏิบติัสหกิจศึกษาในแผนกส่วนหนา้ พบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการเขา้มาเช็คอินห้องพกั 
มีการเหน่ือยลา้จากการเดินทางเป็นเวลานาน โดยตอ้งรอพนกังานส่วนหน้าหาขอ้มูลการจองและ
เช็คสถานะห้องพกั ซ่ึงอาจตอ้งใช้เวลาพอสมควร ทางโรงแรมจึงมีเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมส้ าเร็จรูปให้
แขกด่ืมระหวา่งรอพนกังานคน้หาและด าเนินการ เพื่อให้แขกไดรู้้สึกสดช่ืน ดบัร้อน  และช่วยผอ่น
คลาย  

ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงไดมี้ความคิดจดัท าเคร่ืองด่ืม ในการตอ้นรับแขกผูม้าเยือน ใชส่้วนผสมท่ี
ทางโรงแรมมีอยูแ่ลว้ โดยการน าวา่นหางจระเขจ้ากทางโรงแรมท่ีปลูกไวแ้ละน าสับปะรดกบัชา จาก
ห้องอาหารท่ีทางโรงแรมมีบริการให้แก่ลูกคา้ น ามาดดัแปลงเป็นเคร่ืองด่ืมแปลกใหม่ แทนการซ้ือ
เคร่ืองด่ืมน ้าผลไมส้ าเร็จรูป เพื่อความแปลกใหม่ และยงัช่วยลดตน้ทุนไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อน าสมุนไพรท่ีทางโรงแรมปลูกไว ้มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์  

1.2.2 เพิ่มหนทางการหารายไดแ้ละน าไปประกอบธุรกิจในภายภาคหนา้ 

1.2.3 เพื่อเป็นการลดตน้ทุนใหก้บัทางโรงแรม  

1.2.4 เพื่อประกอบเป็นเคร่ืองด่ืมชนิดใหม่  

1.2.5 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูท้ดลองด่ืมชาอู่หลงสับปะรดวา่นหางจระเข ้

1.3 ขอบเขตโครงงำน 

              1.3.1 ขอบเขตดา้นประชากรท่ีใชศึ้กษา กลุ่มพนกังานภายในโรงแรมจ านวน 10 คน และ
แขกท่ีมาใชบ้ริการภายในโรงแรมจ านวน 23 คน 



 

 

1.3.2 ชอบเขตดา้นสถานท่ี แขกท่ีมาใช้บริการห้องพกัของโรงแรมรอยลัปร๊ินเซส หลาน
หลวง และพนกังานแผนกส่วนหนา้  

1.3.3 ขอบเขตดา้นเวลา ระยะเวลาในการศึกษาคร้ังน้ี ระหว่างวนัท่ี 20 ตุลาคม 2561 – 20 
ธนัวาคม 2561 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

              1.4.1 ช่วยลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายของโรงแรม  

              1.4.2 ไดศึ้กษาวธีิการท า และเรียนรู้สรรพคุณมากข้ึน 

 1.4.3 การน าเอาพืชผกัสวนครัวของทางโรงแรมท่ีปลูกไว ้น ามาแปรรูปให้เกิดผลิตภณัฑ์
เป็นเคร่ืองด่ืมได ้

1.5 ค ำนิยำมศัพท์ทีใ่ช้ในโครงงำน 

 1.5.1 Welcome drink เคร่ืองด่ืมตอ้นรับ ความหมาย คือ เคร่ืองด่ืมท่ีทางโรงแรมเตรียมไว้
บริการแขกผูเ้ขา้พกัของโรงแรมขณะท่ีเดินทางมาถึงในวนัแรกเพื่อเป็นการตอ้นรับเขา้สู่โรงแรม 



 
 

 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ในการท าโครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง ชาอู่หลงวา่นหางจระเข ้น้ีไดศึ้กษาขอ้มูลเอกสารต่างๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของสมุนไพรและผลไมด้งัต่อไปน้ี 

2.1 ชา 

 ชา เป็นผลผลิตทางเกษตรกรรมจากใบ ยอดอ่อน และก้านของตน้ชา น ามาผ่านกรรมวิธี
แปรรูปหลากหลาย "ชา" ยงัหมายรวมถึงเคร่ืองด่ืมกล่ินหอมท่ีท าจากพืชตากแห้งชนิดต่าง ๆ น ามา
ชงหรือตม้กบัน ้าร้อน ชาเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีผูบ้ริโภคมากท่ีสุดเป็นอนัดบัสองของโลก รองจากน ้า 

 ชา นั้นมีตน้ก าเนิดในแถบเอเชียตะวนัออกคือ จีนและอินเดีย แต่ในปัจจุบนัมีปลูกกนัทัว่ไป
ในหลายประเทศ ส าหรับประเทศไทยมีปลูกมากในจงัหวดัเชียงใหม่ ชาจะเจริญงอกงามไดดี้ในท่ีสูง
ตามภูเขาซ่ึงมีดินอุดมสมบูรณ์และฝนตกชุก ใบชาเม่ือเก็บมาจากต้นแล้ว จะต้องรีบท าให้แห้ง
โดยเร็ว โดยน ามาคัว่ในกระทะเพื่อท าลายเอนไซมใ์นใบชาใหห้มดไป ท าให้ไม่เกิดการบูด ในใบชา
จะประกอบดว้ย กรด แกลโลแทนนิด (Gallotannic ) 15% ซ่ึงจะให้สารแทนนินออกมา โดยทัว่ไป
นิยมน าใบชามาชงด่ืม  

2.2 ประเภทของชา 

 ชา สามารถจดัประเภทตามกระบวนการแปรรูปต่างๆ ไดด้งัน้ีต่อไปน้ี 

2.2.1 ชาขาว ตูมชาและยอดอ่อนชาท่ีถูกทิ้งให้สลด แต่ไม่ได้บ่ม เม่ือชงชาแล้วจะได้
เคร่ืองด่ืมท่ีมีสีเหลืองอ่อน 

        

              

 

 

 

 

     รูปท่ี 2.1 ชาขาว 
                                       ท่ีมาเวบ็ไซต ์https://goo.gl/WTZkv2 



 

 

2.2.2 ชาเหลือง ใบชาท่ีไม่ไดถู้กทิ้งใหส้ลด และไม่ไดบ้่มแต่ทิ้งใบชาใหเ้ป็นสีเหลือง 

 

 

 

 

 

 

  

 

                   รูปท่ี 2.2. ชาเหลือง 

                          ท่ีมาเวบ็ไซต ์https://goo.gl/Levm5A 

2.2.3 ชาเขียว ใบชาท่ีไม่ไดถู้กทิ้งใหส้ลดและไม่ไดบ้่ม เม่ือชงจะไดเ้คร่ืองด่ืมสีเขียวอ่อน 

 

             

 

 

 

 

 

 

        รูปท่ี 2.3 ชาเขียว 

                                                 ท่ีมาเวบ็ไซต ์https://goo.gl/Sh1u5B 

2.2.4 ชาแดง ใบของชาเขียวท่ีผา่นกระบวนการออกซิเดชนัหรือการหมกั จนได้เป็นใบชาสี
เขม้ เม่ือชงจะไดเ้คร่ืองด่ืมสีน ้าตาลแดง 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

       

        รูปท่ี 2.4 ชาแดง 

         ท่ีมาเวบ็ไซต ์https://goo.gl/qExCzs  

2.2.5 ชาอู่หลง ใบชาท่ีทิ้งใหส้ลด นวด และบ่มเล็กนอ้ย เคร่ืองด่ืมท่ีได ้จะมีสีเขียวทอง 

  

          

   

 

 

 

 

 

  รูปท่ี 2.5 ชาอู่หลง 

           ท่ีมาเวบ็ไซต ์https://goo.gl/S5vtzb 

2.2.6 ชาด า ใบชาท่ีทิ้งให้สลด (อาจมีการนวดอย่างแรง) และผา่นการบ่มเต็มกระบวนการ 
เคร่ืองด่ืมท่ีไดมี้สีแดงเขม้จนถึงสีด า  



 

 

 

 

 

 

 

 

    รูปท่ี 2.6 ชาด า 

           ท่ีมาเวบ็ไซต ์https://goo.gl/4Bzrf6 

2.3 ประโยชน์ของชา 

 2.3.1 ใบน ามาต้มเค่ียวเอาน ้ ากิน ช่วยท าให้กระชุ่มกระชวย ไม่ง่วงนอน ท าให้ตาสว่าง 
กระตุน้ใหห้ายเหน่ือย ช่วยแกอ้าการร้อนในกระหายน ้ า ช่วยแกอ้าการปวดศีรษะ หนา้มืดตามวั ชามี
สรรพคุณช่วยรักษาอาการปวดเม่ือยตามร่างกายไดดี้  

 2.3.2 รากชามีสรรพคุณช่วยกระตุน้ให้หวัใจบีบตวัแรงข้ึน แกโ้รคหวัใจบวมน ้ า รากใชเ้ป็น
ยาแกท้อ้งเสีย ช่วยขบัปัสสาวะ ช่วยแกต้บัอกัเสบ รากมีสรรพคุณช่วยตา้นเช้ือ แกป้ากเป็นแผล   

 2.3.3 ในช่วงท่ีอากาศร้อน ๆ การด่ืมชาจะช่วยท าให้คุณรู้สึกสดช่ืนข้ึนได ้เน่ืองจากในใบชา
มีสารโพลีฟีนอล กรดอะมิโน และคาร์โบไฮเดรต เม่ือสารเหล่าน้ีเกิดปฏิกิริยากบัน ้ าลายจะช่วย
กระจายความร้อนส่วนเกินในร่างกายได ้

 2.3.4 การด่ืมชาเป็นประจ าจะท าใหร่้างกายมีสุขภาพแขง็แรงสดช่ืน ช่วยขบัสารพิษออกจาก
ร่างกาย ช่วยต่อตา้นอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความชราและมีส่วนช่วยบ ารุงผวิพรรณ 

 2.3.5 การด่ืมชามีผลต่อระบบต่อมไร้ท่อและช่วยสลายไขมนั ลดระดบัคอเลสเตอรอล โดย
ไปเพิ่มการขบัคอเลสเตอรอลในร่างกายผา่นทางน ้าดีในอุจจาระ 

 2.3.6 ชามีประโยชน์ต่อระบบหัวใจและการไหลเวียนของโลหิต ช่วยขยายหลอดเลือด 
ป้องกนัโรคเส้นเลือดหวัใจตีบตนั และการด่ืมชายงัช่วยรักษาอาการเจ็บหนา้อก และกลา้มเน้ือหวัใจ
ขาดเลือดไดอี้กดว้ย 

 2.3.7 การด่ืมชาแก่ ๆ สักถว้ย จะช่วยกระตุน้การหลัง่น ้ ายอ่ยในกระเพาะอาหาร และช่วยใน
การยอ่ยอาหารจ าพวกวติามินกลุ่มต่าง ๆ  



 

 

2.4 เคร่ืองดื่มประเภทชา 

 2.4.1 ชาใช้ท าเป็นเคร่ืองด่ืมไดห้ลากหลาย เช่น ชาด าเยน็ ชานมเย็น ชาน ้ าผึ้ งมะนาว ชา
กุหลาบ เป็นตน้ 

2.4.2 ชาสมุนไพรน ้ าท่ีชงจากสมุนไพร ใบไม้ ดอกไม้ หรือผลไม้ ของพืชอ่ืนๆ ท่ีไม่มี
ส่วนผสมจากตน้ชา  

      

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 2.7 ยอดอ่อนชา 

ท่ีมาเวบ็ไซต ์https://goo.gl/E4BPGD 

2.5 ความหลากหลายของชา  

 ชา ถือเป็นเคร่ืองด่ืมสากลท่ีผูค้นแต่ละชาติลว้นด่ืมกนั แต่ชาของแต่ละชาติแตกต่างกนั ไม่
วา่จะเป็นส่วนผสม รสชาติ หรือแมแ้ต่ประเภทของชาของแต่ละเทศ   

 2.5.1 ชาจีน เป็น เคร่ืองด่ืมท่ีท ามาจากใบชาจากแหล่งปลูกชา และผ่านน ้ าร้อน ใบชาใช้
กรรมวิธีดั้งเดิมของจีน ชาจีนมกัจะใช้ด่ืมสม ่าเสมอตลอดวนั รวมถึงระหว่างม้ืออาหาร บางคร้ังใช้
ด่ืมแทนน ้าเปล่าเพื่อสุขภาพ หรือเพื่อความพอใจแบบเรียบง่าย  

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

     รูปท่ี 2.8 ชาจีน  
     ท่ีมาเวบ็ไซต ์https://goo.gl/MhHgtH 
 

 2.5.2 ชาญ่ีปุ่น มีรสและกล่ินแตกต่างจากชาเขียวของประเทศอ่ืน แต่เพราะกระบวนการ
ผลิตไม่ผา่นการหมกัคลา้ยชาเขียวจีนจึงถูกจดัเขา้ในประเภทชาเขียวเช่นกนั โดยชาท่ีเป็นท่ีนิยมของ
ญ่ีปุ่นไดแ้ก่ ชามทัฉะ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
รูปท่ี 2.9 ชาญ่ีปุ่น  

ท่ีมาเวบ็ไซต ์https://goo.gl/gBauSi 



 

 

2.5.3 ชาองักฤษ เป็นชาติท่ีด่ืมชาเป็นล าดบัสองของโลกเม่ือเปรียบกับอตัราต่อคน คน
องักฤษมกัจะทานเป็นชาด าท่ีเสิร์ฟกบันมและบางคร้ังก็น ้าตาล 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 รูปท่ี 2.10 ชาองักฤษ 
ท่ีมาเวบ็ไซต ์https://goo.gl/oQJ9XB 

 

       2.5.4 ชาไตห้วนั ข้ึนช่ือในเร่ืองของชาไข่มุกท่ีท าจากมนัส าปะหลงั ซ่ึงมีทั้งแบบร้อน
และแบบเย็น ในปัจจุบันได้แพร่หลายเป็นจ านวนมาก รวมทั้ งภายในประเทศไทยอีกด้วย 
 

       

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 2.11 ชาไตห้วนั 

       ท่ีมาเวบ็ไซต ์https://goo.gl/KVovbJ 



 

 

 2.5.5 ชาโมร็อคโค ชาวโมร็อคโคจะด่ืมชาเขียวพร้อมกบัใบมิ้นท์ ซ่ึงเป็นท่ีนิยมและเป็น
เอกลกัษณ์ รสขมผสมหวาน ท่ีส าคญัหอมแรง อร่อยช่ืนใจคลายร้อน  

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.12 ชาโมร็อคโค 
   ท่ีมาเวบ็ไซต ์https://goo.gl/jmtLLb 
 

 2.5.6 ชาปากีสถาน เป็นชาผสมเคร่ืองเทศ ชาแบบปากีสถานน้ี ใชใ้บชาด าจาก ผสมเขา้กบั
ส่วนประกอบเคร่ืองเทศแบบอินเดีย อาทิ กระวาน, โป๊ยกัก๊, เมล็ดผกัชีลอ้ม, จนัทน์เทศ และกานพลู 
ปัจจุบนัชาเป็นท่ีรู้จกัทัว่โลก ในลกัษณะชาด าท่ีตม้กบันม 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.13 ชาปากีสถาน 

      ท่ีมาเวบ็ไซต ์https://goo.gl/FrtTHs 



 

 

 2.5.7 ชาแอฟริกาใต ้ชาท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดคือ Rooibos เป็นชาท่ีมีสีแดง ไม่นิยม
ทานกบันมหรือน ้าตาล เพราะมีรสชาติหวานอยูใ่นตวั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.14 ชาแอฟริกาใต ้

    ท่ีมาเวบ็ไซต ์https://goo.gl/TCp9Jn 
 

 2.5.8 ชาทิเบต มีช่ือเรียกวา่ Po Cha หรือ “Butter tea” องคป์ระกอบชาท าดว้ยนมเนย แต่
ไม่ใช่จากววั เป็นสัตวท่ี์ประเทศทิเบตเล้ียงข้ึนมาเองมีช่ือวา่ ตวัจามรี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.15 ชาทิเบต 

ท่ีมาเวบ็ไซต ์https://goo.gl/KRWF9e 



 

 

2.5.9 ชามาเลเซีย ชาประจ าชาติมาเลเซีย เรียกวา่ Teh Tarik ซ่ึงแปลตรงตวัไดว้า่ “ชาชกั” 
เป็นชาด ากบันมขน้หวานหรือนมตม้สด ชกัไปมาอย่างช านาญในอากาศ จนกว่าน ้ าชาจะเป็นเน้ือ
เดียวกนั ท่ีมีขายหลากหลายในประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.16 ชามาเลเซีย 
ท่ีมาเวบ็ไซต ์https://goo.gl/3JAaSb 

 

2.6. วธีิการชงชา 

คุณสุวรุิฬห์ ชาไทย (2559) ไดก้ล่าวถึงการชงชาไวว้า่ ชาเขียวอู่หลง, ชามะลิ, ชาเขียว   

2.6.1 วธีิท าการชงชา 

1) น ้าชงชาควรเป็นน ้าท่ีสะอาดหรือน ้ากรอง 

2) การชงชาควรใช้น ้ า 70-90 องศาก็ใช้ได้แล้ว น ้ าท่ีกดจากกระติกน ้ าร้อนแบบ
ปกติใชไ้ดเ้ลย 

3) ใส่ใบชา 2-3 หยิบมือ ส าหรับกาน ้ าชาประมาณ 150-200 CC. ชาประเภทน้ีจะ
ฟูๆ คือ ใชช้อ้นชาตวงไม่ได ้จึงให้ใชห้ยิบมือแทน จะ 2 น้ิวหยิบ 3 น้ิวหยิบ หรือ 4 น้ิวหยิบ 
ก็แลว้แต่ความเขม้อ่อนท่ีชอบ 

4) การเติมน ้าชาพอใหท้่วมใบชานิดเดียว แลว้รินทิ้งทนัที ถือเป็นการกระตุน้ให้ชา
ออกรสในการชงน ้าท่ีสองไดเ้ร็วและมีกล่ินหอมมากข้ึน 

5) หลงัจากนั้นเติมน ้าร้อนใหเ้ตม็กา แช่ไวป้ระมาณ 1 นาที 



 

 

6) แลว้รินน ้าชาออกจากกาใหห้มดเพื่อด่ืม ไม่ควรแช่ทิ้งไว ้

7) ใบชาท่ีชงแลว้น้ีเม่ือรินน ้ าออกหมด สามารถพกัไวใ้นกาไดเ้ลย และชาชุดน้ียงั
สามารถใชช้งไดอี้ก 3-4 คร้ังแต่ควรจะภายใน 1 วนันะ 

8) การใชน้ ้าร้อนลวกใบชา กาน ้าชา และอุปกรณ์ในการด่ืมชาก่อนใชทุ้กคร้ังจะท า
ใหไ้ดค้วามอร่อยและความหอมของรสชามากยิง่ข้ึน   

      

 

 

 

 

 

 

 

   รูปท่ี 2.17 การชงชา 

                         ท่ีมาเวบ็ไซต ์https://goo.gl/DX9N8v 

2.7 การเลอืกวตัถุดิบ 

 2.7.1 ชา เลือกใบไม่เลือกผง เลือกชาท่ีเป็นใบชา ไม่ใช่เป็นผงฝุ่ นชา เพราะจะท าใหไ้ดใ้บชา
ท่ีเล็กและแหลกละเอียดเกินไป ใบชาท่ีเป็นใบใหญ่ๆเม่ือน าไปชงจะใหคุ้ณภาพน ้าชาท่ีดีกวา่ เม่ือ
น าไปตม้ก็จะใหน้ ้าชาท่ีมีสารอาหารมีคุณภาพกวา่ 

2.7.2 ภูมิประเทศและแหล่งผลิต ภาพอากาศภูมิประเทศ ชนิดของดิน ฯลฯ การปลูกในแต่
ละพื้นท่ี ก็จะใหใ้บชาท่ีรสและคุณภาพต่างกนัไป  

 2.7.3 ดู ลกัษณะของใบชา ใบตอ้งมีรูปร่าง ขนาด สี ท่ีเป็นลกัษณะเดียวกนั และไม่มีกา้นชา
หรือส่ิงอ่ืนปะปน  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.18 ใบชา 

                ท่ีมาเวบ็ไซต ์https://goo.gl/zBrS61 
 

2.7.4 ดม สูดกล่ินของใบชา ใบชาท่ีดีจะมีกล่ินของความสด หอมติดจมูก และไม่มีกล่ินอ่ืน
ปะปน 

2.7.5 จบั สัมผสัใบชา ใบชายิง่มีน ้าหนกัมาก ก็ยิง่มีคุณภาพสูงมาก 

2.7.6 ชิม ทดลองชิมรสชาติของน ้าชา น ้าชาท่ีดีตอ้งรสเขม้ มีกล่ินหอมและรสชาติหวานท่ี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    รูปท่ี 2.19ไร่ชา 

       ท่ีมาเวบ็ไซต ์https://goo.gl/UXfDR5 



 

 

2.8 วตัถุดิบในการท าชา 

 2.8.1 สับปะรด 

 ภรณ์ทิพย ์หนูยนต์ (2559) ไดก้ล่าวถึง สับปะรด เป็นพืชลม้ลุกชนิดหน่ึงท่ีมีตน้ก าเนิดมา
จากบริเวณทวปีอเมริกาใต ้การปลูกสามารถปลูกไดง่้ายโดยการฝังกลบหน่อหรือส่วนยอดของผลท่ี
เรียกวา่ จุก เปลือกของผลสับปะรดภายนอกมีลกัษณะคลา้ยตาลอ้มรอบผล 

 สับปะรด จดัเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพอีกชนิดหน่ึง โดยประโยชน์ของสับปะรดนั้นมีอยู่
หลากหลาย เพราะอุดมไปดว้ยแร่ธาตุและวติามินต่าง ๆจ านวนมาก ซ่ึงไดแ้ก่ คาร์โบไฮเดรต วิตามิน
ซี วิตามินบี1 วิตามินบี2 วิตามินบี3 วิตามินบี5 วิตามินบี6 กรดโฟลิก ธาตุแคลเซียม ธาตุ
โพแทสเซียม ธาตุแมกนีเซียม ธาตุแมงกานีส ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก ธาตุสังกะสี เป็นตน้ ซ่ึง
เหล่าน้ีถือว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายและสุขภาพเราเป็นอย่างมาก และสรรพคุณสับปะรดทาง
สมุนไพรนั้น ก็ช่วยรักษาอาการต่าง ๆไดอ้ยา่งหลากหลายเช่นกนั เช่น โรคบิด โรคน่ิว ช่วยบรรเทา
อาการแผล เป็นหนอง ขบัปัสสาวะ เป็นตน้ เน่ืองจากสับปะรดเป็นผลไมท่ี้มีรสเปร้ียวอมหวาน จึง
อุดมไปดว้ยสารอาหารท่ีมีประโยชน์ อีกทั้งเน้ือสีเหลืองยงัมีเส้นใยมาก มีวิตามินซีท่ีช่วยสร้างระบบ
ภูมิคุม้กนัร่างกายให้แข็งแรง ท าหนา้ท่ีช่วยยอ่ยอาหาร เน่ืองจากมีกากใยมาก แถมยงัมีเอนไซมต์าม
ธรรมชาติท่ีช่ือวา่ "บรอมีเลน" ท่ีเขา้ไปเพิ่มการยอ่ยอาหารทั้งสภาพกรดและด่าง เหมาะส าหรับการ
รับประทานหลงัอาหาร เพื่อช่วยการท างานของกระเพาะไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ประภาศรี เทพรักษา (2554) ไดก้ล่าวถึง สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย ท่ีปลูกกนัอยา่ง
แพร่หลายทางภาคใต ้และภาคตะวนัออกโดยสามารถเพาะปลูกไดต้ลอดปี ท าให้มีผลผลิตสดเขา้สู่
ตลาดเป็นจ านวนมาก การแปรรูปสับปะรดเป็นวิธีท่ีจะช่วยขยายตลาดการบริโภค และเพิ่มมูลค่า
ใหก้บัวตัถุดิบสดได ้

 

  

 

 

 

 

รูปท่ี 2.20 รูปผลิตภณัฑน์ ้าสับปะรด           
                       ท่ีมาเวบ็ไซต ์https://goo.gl/NtUJPU           



 

 

2.8.2 ลกัษณะทัว่ไปของสับปะรด 

สับปะรดมีช่ือทางวิทยาศาสตร์ ว่า Ananas comosus (L.) Merr. อยู่ในวงศ ์
Bromeliaceae ช่ือสามญั Pineapple โดยมีช่ือเรียกแตกต่างกนัตามทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ สับปะรด (ภาค
กลาง) ขนุนทองนานดั ยา่นนดั (ภาคใต)้ บ่อนดั มะขะนดั มะนดั (ภาคเหนือ) บกันดั (ภาคอีสาน) มา
เน่ือ (เขมร)สับปะรดเป็นพืชลม้ลุมสูง 90 ถึง 100 เซนติเมตร มีล าตน้อยูใ่นดิน รอบตวักวา้ง 6.5 
เซนติเมตร ยาวไดถึ้ง 1 เมตร ไม่มีกา้นใบ สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อการปลูก จึงมกัจะเป็น
บริเวณอากาศค่อนขา้งร้อน และมีความช้ืนสูงและต ่าแตกต่างกนั สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั 
พนัธ์สับปะรดท่ีนิยมปลูกกนัมาก โดยทัว่ไปคือพนัธ์ุปัตตาเวยี เพราะมีคุณสมบติัเหมาะสมทั้งในการ
ใชบ้ริโภคสดและใชเ้ป็นวตัถุดิบส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสับปะรดกระป๋อง ซ่ึงแหล่งปลูก
สับปะรดท่ีส าคญัของไทยอยูใ่นบริเวณพื้นท่ีอยู่ใกลท้ะเล ไดแ้ก่ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เพชรบุรี 
ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จนัทบุรีตราด และจงัหวดัต่าง ๆ ในภาคใต ้เช่น ภูเก็ต พงังา ชุมพร  

 

   

       รูปท่ี 2.21 สับปะรด 

                    ท่ีมาเวบ็ไซตh์ttps://goo.gl/hEPoBH 

 



 

 

ขณะท่ีพนัธ์ุสับปะรดในประเทศไทย จากข้อมูลสายพนัธ์ุสับปะรดท่ีมีการปลูกเพื่อการ
บริโภคผลสด และการแปรรูปทางอุตสาหกรรมพนัธ์ุสับปะรดท่ีปลูกกนัในประเทศไทยมีอยูห่ลาย
พนัธ์ุดว้ยกนั ซ่ึงอาจมีช่ือเรียกแตกต่างกนัไป มากมายตามแต่ละทอ้งถ่ินท่ีนิยมปลูกมีทั้งหมด 9 สาย
พนัธ์ุ ไดแ้ก่ 

1) พนัธ์ุปัตตาเวีย สับปะรดพนัธ์ุน้ีรู้จักกันแพร่หลายในนามสับปะรดศรีราชา 
สับปะรดปราณบุรี สับปะรดสามร้อยยอด เป็นพนัธ์ุท่ีนิยมปลูกกนัแพร่หลายท่ีสุดเน่ืองจากเป็นท่ี
นิยมของตลาดผูบ้ริโภคสด และโรงงานอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง และเป็นสับปะรดเพียงพนัธ์ุ
เดียวในปัจจุบนัท่ีเหมาะสมส าหรับส่งโรงงานอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง เพราะมีคุณสมบติั
ส าหรับบรรจุกระป๋องท่ีค่อนขา้งดีหลายประการ นอกจากน้ียงัมีการปลูกกนัทัว่ไปเพื่อขาย ผลสดซ่ึง
ไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลาย และมีรสชาติหวานฉ ่าถูกรสนิยมของคนไทย แหล่งปลูกท่ี ส าคญั
ของพนัธ์ุปัตตาเวยีคือ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชลบุรี ระยอง เพชรบุรี และล าปาง 

  

 

   รูปท่ี 2.22 พนัธ์ุปัตตาเวยี  

               ท่ีมาเวบ็ไซต ์https://goo.gl/RVmd6E  



 

 

2) พนัธ์ุอินทรชิดหรืออินทรชิดแดง เป็นพนัธ์ุพื้นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศ
ไทย มีปลูกกนักระจดักระจายทัว่ไปแต่แหล่งปลูกท่ีส าคญัคือในจงัหวดัฉะเชิงเทราลกัษณะทัว่ไป
ของสับปะรดพนัธ์ุอินทรชิด คือ รูปทรงของต้นคล้ายกับพนัธ์ุปัตตาเวีย แต่ค่อนข้างจะโค้งงอ
มากกวา่ ใบมีสีเขียวอ่อน ผวิใบดา้นไม่เป็นมนั ใบจะแผอ่อกไม่เป็นร่องเด่นชดัเหมือนพนัธ์ุปัตตาเวีย 
ขอบใบจะมีหนามแหลมคมรูปโคง้งอ สีน ้ าตาลอมแดง ขอบใบทั้งสองมีแถบสีแดงอมน ้ าตาลตาม
แนวยาว ใตใ้บจะมีสีเขียวออกขาวและมีวาวสี  

รูปท่ี 2.23 พนัธ์ุอินทรชิด  
      ท่ีมาเวบ็ไซต ์https://goo.gl/bn3KpR 

3) พนัธ์ุขาว เป็นพนัธ์ุพื้นเมืองท่ีคิดว่ากลายพนัธ์ุมาจากอินทรชิดเกษตรกรนิยม
ปลูกพนัธ์ุขาวร่วมกบัพนัธ์ุอินทรชิด แหล่งปลูกท่ีส าคญัคือจงัหวดัฉะเชิงเทรา ลกัษณะใบมีสีเขียวอม
เหลืองหรือเขียวใบไม ้ทรงพุ่มเต้ีย ใบแคบ และสั้นกว่าพนัธ์ุอินทรชิด ใบบางกว่าพนัธ์ุปัตตาเวีย 
ขอบใบมีหนามโคง้งอเขา้สู่ปลายใบ โคนกลีบดอกมีสีม่วงอ่อน ส่วนปลายกลีบดอกมีสีม่วงอมชมพู ่

 
   
  
 
 
 
 
 
         รูปท่ี 2.24 พนัธ์ุขาว 

    ท่ีมาเวบ็ไซต ์https://goo.gl/JzVsRC 



 

 

4) พนัธ์ุภูเก็ต เป็นพนัธ์ุท่ีมีช่ือเรียกกนัหลายช่ือ เช่น พนัธ์ุสวี พนัธ์ุชุมพรพนัธ์ุตราด
สีทอง เป็นต้น เป็นพนัธ์ุท่ีปลูกกันมากในจงัหวดัภูเก็ต ชุมพร นครศรีธรรมราชตราด โดยปลูก
ระหวา่งแถวของยางพารารุ่นท่ียงัอายุนอ้ยเพื่อเก็บผลสับปะรดช่วงก่อนกรีดยางเน่ืองจากเป็นพนัธ์ุท่ี
มีความทนทานกวา่สับปะรดพนัธ์ุอ่ืน ๆ ใบสีเขียวอ่อนและมีแถบสีแดงในตอนกลางและปลาย ใน
ขอบใบมีหนามสีแดงแคบและยาวกวา่พนัธ์ุอินทรชิตและ เปลือกหนา เน้ือหวานกรอบสีเหลืองเขม้ 
เยือ่ใยนอ้ย มีกล่ินหอม เหมาะส าหรับบริโภคสด เป็นท่ีนิยมมากในภาคใต ้

 

 

 

 

 

   รูปท่ี 2.25 พนัธ์ุภูเก็ต 
         ท่ีมาเวบ็ไซต ์https://goo.gl/SBRyp4 

5) พนัธ์ุนางแลหรือพนัธ์ุน ้าผึ้ง เป็นพนัธ์ุน าเขา้จากต่างประเทศมาปลูกท่ี ต าบลนาง
แล อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย จนเป็นท่ีรู้จกักันอย่างกวา้งขวาง มีลกัษณะคล้ายคลึงกับพนัธ์ุ
ปัตตาเวยีทั้งส่วนของตน้ใบและอ่ืนโดยมีขอบใบเรียบ ไม่มีหนามหรือมีหนามเล็กนอ้ยท่ีปลายใบ ผล
มีขนาดเล็ก รูปทรงของผลจะกลมกว่าพนัธ์ุปัตตาเวีย น ้ าหนกัผลประมาณ 1–1.5 กิโลกรัม ตานูน
เปลือกบางท าให้ขนส่งทางไกลท าได้ไม่ดีนัก ผลแก่เน้ือมีสีเหลืองเขม้ รสชาติหวานจดักว่าพนัธ์ุ
ปัตตาเวีย มีกล่ินหอมและมีเยื่อใยน้อยเหมาะส าหรับบริโภคสด เป็นท่ีนิยมมากในภาคเหนือการ
ขยายพนัธ์ุ  

 

 

  

 

 

    รูปท่ี 2.26 พนัธ์ุนางแล 
          ท่ีมาเวบ็ไซต ์https://goo.gl/86B4Jf  



 

 

  6) พนัธ์ุภูแล เป็นพนัธ์ุท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมอยูไ่ม่นอ้ย เน่ืองจากรสชาติท่ีอร่อย 
กล่ินหอม ส่วนของแกนสับปะรดไม่ตอ้งตดัออก สามารถรับประทานไดเ้น่ืองจากมีความกรอบ ผล
มีขนาดเล็ก คุน้หูกนัในช่ือวา่สับปะรดภูแลท่ีวางขายอยูต่ามทอ้งตลาด การปลูกจะให้ผลตลอดทั้งปี
ปลูกเล็กและสามารถปลูกได้ตลอดปี ผล ขนาดเล็ก เน้ือสีทอง กล่ินหอม แกนสับปะรดกรอบ
รับประทานได ้รสชาติหวานปานกลาง แหล่งก าเนิดอยูท่ี่ต  าบลนางแล ต าบลท่าสุด และต าบลบา้นดู่ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 

     รูปท่ี 2.27 พนัธ์ุภูแล 
                                                 ท่ีมาเวบ็ไซต ์https://goo.gl/S8BcPJ 

7) สับปะรดพันธ์ตราดสีทอง เป็นสับปะรดพันธ์ุบริโภคผลสด ซ่ึงเป็นพันธ์ุ
ส่งเสริมของจังหวดัตราด นิยมใช้บริโภคผลสด สามารถรับประทานได้ทั้ งเน้ือ พร้อมทั้งแกน 
เน่ืองจากแกนของสับปะรด ตราดสีทองมีความกรอบ ดงันั้น ลกัษณะเด่นของพนัธ์ุตราดสีทองคือ 
หวาน หอม กรอบ ลกัษณะเด่นภายนอกคือ ขอบใบท่ีตน้และขอบใบท่ีจุกผลมีหนามสั้นๆ แหลมคม 
ทรงโคง้ สีน ้ าตาลแดง ผลเป็นรูปทรงกระบอก ผิวเปลือกเม่ือแก่สุกเปล่ียนเป็นสีเหลืองเขม้หรือ
เหลืองส้ม ตาใหญ่ ร่องตาลึก เปลือกหนา  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.28 พนัธ์ุตราดสีทอง 
       ท่ีมาเวบ็ไซต ์https://goo.gl/9cZ863 

   



 

 

2.8.3 ว่านหางจระเข้ 

  โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (2559).ไดก้ล่าวถึง 
วา่นหางจระเข ้(Aloe Vera) คือ พืชชนิดหน่ึงท่ีถูกจดัอยูใ่นประเภทพืชลม้ลุก สีเขียว มีลกัษณะล าตน้
เป็นขอ้ปลอ้ง ใบเด่ียว ใบหนายาวและโคนใบใหญ่ ปลายแหลม ขอบใบมีหนามห่างกนัเป็นระยะ 
เรียงเป็นชั้น ขา้งในใบเป็นวุน้ใสสีเขียวอ่อน มีเมือกเหนียว สามารถออกดอกสีแดงอมเหลืองท่ีปลาย
ยอดได ้มีถ่ินก าเนิดมาจากแถบชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและตอนใตข้องทวีปแอฟริกา สามารถ
ปลูกไดง่้ายในดินทราย หรือในกระถางก็ได ้เป็นพืชชอบน ้า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      รูปท่ี 2.29 ตน้วา่นหางจระเข ้
ท่ีมาเวบ็ไซต ์https://goo.gl/sZkBq1 

 

แพทยว์วิฒัน์ วสุิทธิโกศล (2558) ไดก้ล่าวถึง สรรพคุณของวุน้วา่นหางจระเข ้เป็น
ยาฆ่าเช้ือ ฝาดสมานแผล หา้มเลือด ในขณะเดียวกนัก็เป็นตวักระตุน้เซลล์เน้ือเยื่อให้เจริญเติบโต ท า
ให้แผลหายเร็วข้ึน ประเทศสหรัฐอเมริกา รัสเซีย ญ่ีปุ่น ออสเตรีย ไดท้ดลองพบวา่ ว่านหางจระเข้
สามารถน ามาใชรั้กษาแผลธรรมดา แผลไฟไหม ้น ้ าร้อนลวก แผลท่ีเกิดจากการฉายรังสี ลดอาการ
อกัเสบ ฆ่าเช้ือโรค ป้องกนัผิวไหมเ้พราะแดด บ ารุงผิวหน้า ก าจดัฝ้า ยาระบาย แกไ้อ เจ็บคอ รักษา
มะเร็ง แกพ้ิษแมงกะพรุน ช่วยประสานกระดูก รักษาโรคตบัและรักษาสมองผดิปกติ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.30 วุน้วา่นหางจระเข ้

       ท่ีมาเวบ็ไซต ์https://goo.gl/s5tRS4 

  สารโพลียโูรไนด์และโพลีแซคคาไรด์ สารส าคญัท่ีช่วยรักษาบาดแผลให้หายเร็ว
และยงัช่วยป้องกนัไม่ให้เช้ือโรคเขา้สู่ร่างกายทางบาดแผล ตอ้งใช้กระบวนการผลิตท่ีดี (GMP) 
เท่านั้น ถึงจะคงตวัยาเหล่าน้ีไวไ้ด ้ไดท้  าการศึกษากบัผูป่้วย บาดแผลไฟไหมน้ ้ าร้อนลวกจ านวน 13 
ราย ท่ีมีบาดแผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 2 เม่ือไดท้าว่านหางจระเขแ้ละตรวจสอบดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ 
พบวา่แผลหายเร็วกวา่การทายาชนิดอ่ืน นอกจากน้ียงัมีส่วนท าให้แผลสะอาด และกระตุน้เน้ือเยื่อท่ี
เสียใหเ้จริญเติบโตข้ึนใหม่ไดเ้ร็วข้ึน 

 

 

 

  

    

  

      

            รูปท่ี 2.31 ผลิตภณัฑว์า่นห่างจระเข ้

          ท่ีมาเวบ็ไซต ์https:// goo.gl/dCCh2w     



 

 

โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (2559). ไดก้ล่าวถึง 
วา่นหางจระเขน้ั้น จดัเป็นพืชท่ีมีสรรพคุณต่าง ๆ มากมาย ประโยชน์ภายใน ใชบ้ริโภค มีคุณค่าบ ารุง
ร่างกาย เป็นส่วนผสมในการลดความอว้นไดดี้ บรรเทาอาการปวดขอ้ น าวุน้วา่นหางจระเขท่ี้ลา้งท า
ความสะอาดแล้วไปแช่ตูเ้ยน็ และรับประทานเพื่อบรรเทาอาการปวดตามขอ้ต่าง ๆ โดยสามารถ
ใช้ได้ทั้งเน้ือวุน้ และน ้ าวุน้ แก้กระเพาะอกัเสบและล าไส้อกัเสบ ป้องกนัโรคเบาหวาน และยงั
สามารถใชเ้ป็นยาถ่ายไดอี้กดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  รูปท่ี 2.32 เคร่ืองด่ืมวุน้วา่นหางจระเข ้

     ท่ีมาเวบ็ไซต ์https://goo.gl/JbZB3f 

2.8.4 น า้ตาล 

น ้ าตาล (Sugar) คือ สารประกอบคาร์โบไฮเดรตประเภทโมโนแซ็กคาไรด์ และ
ไดแซ็กคาไรด ์ซ่ึงมีรสหวาน โดยทัว่ไปจะไดม้ากจากออ้ย มะพร้าว แต่โดยทัว่ไปแลว้จะเรียกอาหาร
ท่ีมีรสหวานว่าน ้ าตาลแทบทั้งส้ิน เช่น ท ามาจากตาลจะเรียกว่าตาลโตนด ท ามาจากมะพร้าวจะ
เรียกว่าน ้ าตาลมะพร้าว ท ามาจากงวงจากจะเรียกว่าน ้ าตาลจาก ท ามาจากออ้ยแต่ยงัไม่ได้ท  าเป็น
น ้ าตาลทรายจะเรียกวา่น ้ าตาลทรายดิบ ถา้น ามาท าเป็นเม็ดจะเรียกวา่น ้ าตาลทราย หรือถา้น ามาท า
เป็นกอ้นแขง็คลา้ยกรวดจะเรียกวา่น ้าตาลกรวด  



 

 

 

 

 

  

 

             รูปท่ี 2.33 น ้าตาล 
       ท่ีมาเวบ็ไซต ์https://goo.gl/rtSjBN 

สารใหค้วามหวานตามธรรมชาติน้ีมีอยูใ่นหลายรูปแบบทางกายภาพ โดยอาจมีเน้ือละเอียด
บ้าง หยาบบ้าง หรือเป็นก้อนผลึกเล็กใหญ่ท่ีมีสีสันแตกต่างกันออกไป แต่หากแยกแยะจาก
โครงสร้างทางเคมีแลว้ น ้าตาลจะถูกแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ น ้าตาลโมเลกุลเด่ียวและน ้าตาลโมเลกุลคู่ 

น ้ าตาลโมเลกุลเด่ียว (Monosaccharide) เป็นน ้ าตาลท่ีมีโครงสร้างทางเคมีเรียบง่ายท่ีสุด ที
รสหวาน ละลายน ้าไดดี้ ใชป้ระโยชน์ไดท้นัทีเขา้สู่ร่างกายโดยไม่ตอ้งผา่นกระบวนการยอ่ย ไดแ้ก่ 

1) กลูโคส (Glucose) มกัพบในส่วนต่าง ๆ ของพืชท่ีมีรสหวาน เช่น ยอดอ่อนหรือ
หวั และเป็นแบบเดียวกบัท่ีพบในเลือดมนุษยด์ว้ย 

2) กาแลกโทส (Galactose) ไม่สามารถพบได้เองตามธรรมชาติแต่เกิดจาก
กระบวนการยอ่ยแลกโตส (Lactose) ในน ้านม 

3) ฟรุกโทส (Fructose) มกัพบในผลไมท่ี้มีรสหวานและน ้ าผึ้ง 

 

 

 

 

 

           รูปท่ี 2.34 น ้าผึ้ง 
   ท่ีมาเวบ็ไซต ์https://goo.gl/eKWK3p 

 



 

 

น ้าตาลโมเลกุลคู่ เป็นการรวมตวักนัระหวา่งน ้าตาลโมเลกุลเด่ียว ไดแ้ก่ 

1) ซูโครส (Sucrose) คือ กลูโคสรวมกบัฟรุกโทส พบในพืชทัว่ไปท่ีมีรสหวาน 
รวมถึงแหล่งความหวานท่ีเราน ามาผลิตเป็นน ้ าตาลเพื่อการบริโภค เช่น ออ้ย และหัวบีต โดยผลิต
ออกมาไดเ้ป็นน ้าตาลทราย   

2) แลกโทส (Lactose) น ้าตาลโมเลกุลคู่ท่ีพบไดเ้ฉพาะในน ้านมสัตว ์สามารถยอ่ย
ไดเ้ป็นกลูโคสและกาแลกโทส 

3) มอลโทส (Maltose) เม่ือถูกย่อยแลว้จะไดเ้ป็นกลูโคส 2 โมเลกุล โดยสามารถ
พบน ้าตาลชนิดน้ีไดใ้นเมล็ดขา้วท่ีก าลงังอก หรือจากการยอ่ยแป้ง  

 

 

 

 

 

 

             รูปท่ี 2.35 ออ้ย 
       ท่ีมาเวบ็ไซต ์https://goo.gl/BWReG8 

ประเภทของน ้ าตาล น ้ าตาลท่ีมีวางขายในทอ้งตลาดก็มีหลากหลายประเภท น ้ าตาลแต่ละ
ประเภทก็มีท่ีมาท่ีไป และความเหมาะสมในการปรุงอาหารท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 

1) น ้ าตาลทรายขาว (Plantation , mill white sugar) เป็นน ้ าตาลท่ีไดจ้ากการสกดั
เอาส่ิงเจือปนออกจากน ้าตาลทรายดิบ สีของน ้ าตาลทรายขาวนั้นมีตั้งแต่สีขาวไล่เรียงไปถึงสีเหลือง
อ่อน เม่ือใชมื้อสัมผสัจะรู้สึกถึงความช้ืนเล็กนอ้ย เกล็ดของน ้ าตาลจบัตวัไม่แน่น น ้ าตาลทรายขาวมี
คุณค่าทางโภชนา 1 ช้อนชาอยู่ท่ี 15 กิโลแคลอร่ี นิยมใช้ในครัวเรือนอย่างแพร่หลายรวมไปถึง
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารส าเร็จรูป และน ้าอดัลม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          รูปท่ี 2.36 น ้าตาลทรายขาว 
        ท่ีมาเวบ็ไซต ์https://goo.gl/vMvuVe 

2) น ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ (Refined sugar) แค่ช่ือก็รับประกนัความขาว ความใส
สุดๆ น ้ าตาลชนิดน้ีเป็นน ้ าตาลท่ีมีความบริสุทธ์ิสูงมาก ผลึกน ้ าตาลเป็นเกล็ดใส สีขาว ปราศจากสี
ของกากน ้าตาลใหก้วนใจ เม่ือใชมื้อสัมผสัแทบจะไม่มีความช้ืนอยูเ่ลย เป็นน ้ าตาลอีกชนิดท่ีนิยมใช้
กนัทัว่ไปทั้งในร้านอาหาร ในครัวเรือน รวมไปถึงอุตสาหกรรมท่ีตอ้งการใช้น ้ าตาลท่ีมีความบริ
สุทธ์มากอยา่งเช่น เคร่ืองด่ืมน ้าอดัลม เคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงั รวมไปถึงอุตสาหกรรมยาดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

    รูปท่ี 2.37 น ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ 

   ท่ีมาเวบ็ไซต ์https://goo.gl/w4BiSL 



 

 

3) น ้าตาลทรายธรรมชาติ (Natural Sugar) เป็นน ้ าตาลท่ีไดจ้ากออ้ย 100% โดยผา่น
กระบวนการชีววธีิแทนการใชส้ารเคมี ไม่ผา่นการฟอกสี สีของเกล็ดน ้าตาลธรรมชาติจะออกไปทาง
น ้ าตาลใสๆ คลา้ยสีชา เม่ือใชมื้อสัมผสัรู้สึกถึงความช้ืนเล็กนอ้ย เกล็ดของน ้ าตาลจบัตวักนัไม่แน่น
มาก มีรสชาติหวานละมุนกวา่น ้าตาลทรายขาวท่ีรสจะออกไปทางหวานแหลม สามารถใชป้รุงไดท้ั้ง
เมนูของคาวและของหวาน รวมไปถึงเคร่ืองด่ืมดว้ย 

 

    

 

 

  

    รูปท่ี 2.38 น ้าตาลทรายธรรมชาติ 
 ท่ีมาเวบ็ไซด ์https://goo.gl/KSy66Y 

4) น ้ าตาลทรายแดง(Soft brown sugar) เป็นน ้ าตาลท่ีไดจ้ากน ้ าออ้ยแบบเดียวกบั
น ้าตาลทรายธรรมชาติ แต่น ้าตาลทรายแดงนั้นลกัษณะเป็นผงละเอียด มีกล่ิมหอมเฉพาะตวั ให้ความ
หวานนอ้ยกวา่น ้าตาลทรายขาว มีความช้ืนสูงจึงมกัจะจบัตวักนัเป็นกอ้น สีของน ้ าตาลทรายแดงจะมี
สีน ้ าตาลอ่อนไล่ไปถึงสีน ้ าตาลอมแดงข้ึนอยู่กบัปริมาณของกากน ้ าตาลท่ีผสมอยู่ ถา้มีกากน ้ าตาล
ปะปนอยูม่ากสีก็จะเขม้ข้ึน รวมไปถึงรสชาติและกล่ินก็จะชดัเจนตามไปดว้ยค่ะ น ้ าตาลทรายแดงมี
สรรพคุณช่วยบ ารุงก าลงั ช่วยท าให้เลือดไหลเวียนไดส้ะดวกมากข้ึน และยงัช่วยลดอาการปวดดว้ย
ค่ะ น ้าตาลทรายแดงมกัจะนิยมใชใ้นอุตสาหกรรมผลิตซีอ๊ิว ผลิตน ้ าตาลมะพร้าว รวมไปถึงผสมใน
อาหารและขนมหลากหลายชนิดเช่น ถัว่เขียวตม้น ้าตาล เตา้ฮวย และเฉาก๊วย 

 
 
 
 
 
 
 

       รูปท่ี 2.39 น ้าตาลทรายแดง 
 ท่ีมาเวบ็ไซต ์https://goo.gl/ew3PaV 



 

 

5) น ้าตาลโตนด หรือเรียกอีกอยา่งวา่ น ้ าตาลหมอ้ เป็นน ้ าตาลท่ีไดม้าจากน ้ าหวาน
ของช่อดอกตน้ตาล น ามาเค่ียวจนงวด จากนั้นหยอดลงแม่พิมพ ์สีของน ้ าตาลโตนดแทจ้ะออกไป
ทางน ้ าตาลแดง เน้ือสัมผสัละเอียด และเม่ือโดนความร้อนก็จะคืนตวักลบัไปเหลวไดง่้าย รสของ
น ้าตาลโตนดจะออกรสหวานชดัเจน หอมนุ่มละมุนกวา่น ้ าตาลทรายมาก จึงนิยมน ามาท าอาหารทั้ง
คาวและหวานอยา่งเช่น กลว้ยบวชชี ลอดช่อง หรือจะใส่ในแกง หรือน ้าพริกกะปิก็ได ้

 

   
 
 
 
 
 

           รูปท่ี 2.40 น ้าตาลโตนด 
                 ท่ีมาเวบ็ไซต ์https://goo.gl/PtpGZL 

6) น ้ าตาลออ้ย เป็นน ้ าตาลท่ีได้จากการน าล าออ้ยสดมารีดเอาน ้ าออก แล้วจึงน า
น ้าออ้ยนั้นไปเค่ียวในกระทะใบบวัจนเหนียวไดท่ี้ จากนั้นเทลงพิมพ ์พกัไวจ้นน ้ าตาลเยน็ตวัและจบั
ตวัเป็นกอ้น สีและลกัษณะของเน้ือสัมผสัไม่ต่างจากน ้ าตาลโตนดมากนกั คือให้สีน ้ าตาลนวลๆไล่
ไปจนถึงน ้ าตาลแดง เน้ือสัมผสัละเอียด คืนตวัง่ายเม่ือสัมผสักบัอากาศร้อน มีความหวานนอ้ยกว่า
น ้ าตาลโตนดแต่หวานมากกว่าน ้ าตาลมะพร้าวนิดหน่อย และเน่ืองดว้ยน ้ าตาลออ้ยนั้นมีกล่ินหอม
เฉพาะตวัท่ีน ้ าตาลโตนดและน ้ าตาลมะพร้าวไม่มี น ้ าตาลออ้ยจึงนิยมน าไปใช้ในปรุงอาหารท่ีเน้น
ความหอมของเคร่ืองเทศเป็นหลกั เพราะน ้ าตาลออ้ยจะช่วยขบักล่ินเคร่ืองเทศในอาหารไดดี้กว่า
น ้าตาลชนิดอ่ืน แถมยงัอุดมไปดว้ยกากใยอาหารจ านวนมากอีกดว้ย 

 

 

 
 
  
 

              รูปท่ี 2.41 น ้าตาลออ้ย 
                  ท่ีมาเวบ็ไซต ์https://goo.gl/MVWCpT 

http://www.baanlaesuan.com/91197/diy/cooking/thai-curry/


 

 

7) น ้าตาลมะพร้าว เป็นน ้าตาลท่ีไดจ้ากน ้าตาลสดท่ีรองมาจากงวงมะพร้าว หรือช่อ
ดอกของตน้มะพร้าว แลว้น ามาเค่ียวจนเดือด ลกัษณะของน ้ าตาลมะพร้าวจะเป็นกอ้นแข็งสีน ้ าตาล
นวล เน่ืองด้วยน ้ าตาลมะพร้าวยงัมีน ้ าผสมอยู่ จึงเกิดความช้ืนได้ง่าย และสามารถคืนตวักลบัไป
เหลวเป็นน ้าเหนียวๆไดง่้ายเม่ือโดนความร้อน  แถมสีก็เขม้ข้ึน รสชาติของน ้าตาลมะพร้าวจะมีความ
หวานนอ้ยกวา่น ้าตาลทราย แต่มีความหอมมนัท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัอยู ่น ้าตาลมะพร้าวจึงนบัวา่
เป็นน ้าตาลพื้นบา้นท่ีอยูคู่่ครัวไทยมานาน นิยมน ามาใชใ้นการปรุงอาหารและท าขนมไทย  

 

 

 

 

 

 

              รูปท่ี 2.42 น ้าตาลมะพร้าว 
                       ท่ีมาเวบ็ไซต ์https://goo.gl/rqAdkf 

8) น ้ าตาลกรวด (Crystalline sugar) น ้ าตาลกรวดเป็นน ้ าตาลท่ีไดจ้ากน ้ าเช่ือมของ
ออ้ย หรือ ไดจ้ากการน าน ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิมาละลาย โดยผา่นกระบวนการตกผลึกอย่างชา้ๆ 
ไม่มีการฟอกสี ลกัษณะของน ้าตาลกรวดจึงเป็นกอ้นเหล่ียมๆคลา้ยกบัสารส้ม มีสีขาวค่อนขา้งใส มี
รสหวานกลมกล่อม แต่หวานนอ้ยกวา่น ้าตาลทรายขาว ปัจจุบนันิยมใชน้ ้ าตาลกรวดกบัเมนูอาหารท่ี
ตอ้งการความพิถีพิถนัในการปรุงเป็นพิเศษเช่น การเช่ือมผลไม ้การตุ๋นรังนก รวมไปถึงการตม้ยา
จีนอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

               รูปท่ี 2.43 น ้าตาลกรวด 
                      ท่ีมาเวบ็ไซต ์https://goo.gl/Wq6rB8 

http://www.baanlaesuan.com/99609/diy/cooking/marie-guimar/


 

 

9) น ้ าตาลไอซ่ิง  (Icing sugar) ไดม้าจากการบดน ้ าตาลทรายขาวให้ละเอียด จนมี
ลกัษณะเป็นผงสีขาวคลา้ยแป้ง มีการเติมส่วนผสมของแป้งขา้วโพด หรือแป้งมนัส ามะหลงัเขา้ไป
ในกระบวนการผลิตน ้าตาลไอซ่ิง เพื่อช่วยลดการจบัตวัเป็นกอ้น เน่ืองดว้ยลกัษณะของน ้ าตาลไอซ่ิง
เป็นผงคลา้ยแป้งจึงท าให้น ้ าตาลไอซ่ิงละลายน ้ าไดดี้เยี่ยม ไม่ตกตะกอนหรือทิ้งผลึกไวเ้ลย ในการ
ท าขนมหรือเบเกอร่ีชนิดต่างๆ และการตกแต่งโรยหนา้ขนมอบต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

                           รูปท่ี 2.44 น ้าตาลไอซ่ิง         
                       ท่ีมาเวบ็ไซต ์https://goo.gl/2j6wiq    

10) น ้าตาลกอ้น หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่น ้ าตาลปอนด์ ลกัษณะของน ้ าตาลกอ้นนั้น
เป็นกอ้นสีเหล่ียม เกิดจากการอดัน ้ าตาลทรายขาวให้เป็นกอ้นแข็งๆ แลว้อบดว้ยความร้อนจากแสง
อินฟาเรดเพื่อลดความช้ืนในน ้ าตาล ให้คงเหลือไวเ้พียง 0.5 – 1 % เท่านั้น จากนั้นค่อยเป่าดว้ยลม
เยน็ ปัจจุบนันิยมใชน้ ้าตาลกอ้นกบัเมนูเคร่ืองด่ืมประเภทชา กาแฟ 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.45 น ้าตาลกอ้น 

  ท่ีมาเวบ็ไซต ์https://goo.gl/qR9RU 



 
 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ 

โรงแรมรอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง (Royal Princess Larnluang Hotel) 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 โรงแรม รอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง 

ท่ีมาเวบ็ไซต ์http:// royalprincesslarnluang.com 

3.1.2 ทีต่ั้งสถานที่ประกอบการ 

 เลขท่ี 269 ถนน หลานหลวง แขวง วดัโสมมนสั เขต ป้อมปราบศตัรูพ่าย จงัหวดั 
กรุงเทพมหานครรหสัไปรษณีย ์10100 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 แผนท่ีโรงแรม รอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง  

ท่ีมาเวบ็ไซต ์http://www.sawadee.co.th/hotel/620141/Royal-Princess-Larn-Luang 



 

 

3.1.3 ข้อมูลของโรงแรม รอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง 

               โรงแรม รอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง  ก่อตั้งข้ึนคร้ังแรก เม่ือปี พ.ศ. 2492 ในช่ือวา่ 
"โรงแรม ปร๊ินเซส" ตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุง โดยท่านผูห้ญิงชนตัถ์ ปิยะอุย ผูก่้อตั้งและท่ีปรึกษา
คณะกรรม การปี พ.ศ. 2532 แบรนด ์ดุสิตปร๊ินเซส ไดเ้ปิดให้บริการอีกคร้ังหน่ึง ภายใตช่ื้อ โรงแรม 
รอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง ใจกลางกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นโรงแรมขนาดเล็กและทนัสมยั ตั้งอยู่
ใกลก้บัพระบรมมหาราชวงั และในปัจจุบนัมี โรงแรม ดุสิตปร๊ินเซส ในประเทศไทยจ านวน 3 แห่ง  

1) ดุสิตปร๊ินเซส ศรินครินทร์ กรุงเทพฯ  
2) ดุสิตปร๊ินเซส โคราช 
3) รอยลัปร๊ินเซส เชียงใหม่ 

 ปัจจุบนัท่านผูห้ญิงชนตัถ์ ปิยะอุย ไดข้ายโรงแรม รอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง ให้กบัคุณ
กฤตย ์รัตนรักษ ์โดยมีผูบ้ริหาร คุณสรรสฤษด์ิ เยน็บ ารุง เป็นประธาน และมีผูจ้ดัการทัว่ไป คุณดิเรก 
อคันิโรจน ์เป็นผูดู้แล 

 ธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่เติบโตข้ึนจากนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางจากทัว่โลก โดยแบ่งออกเป็น
หลายกลุ่ม ซ่ึงโรงแรมจะอยู่ติดสหประชาชาติ แขกเขา้พกัจะเป็นชาวต่างชาตินานาประเทศ กลุ่ม
ผูเ้ขา้ร่วมการจดัการประชุม และนกัธุรกิจหลากหลายสาขาอาชีพ 

3.2 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 
 การจดัรูปแบบองคก์รมีการจดัเป็นแผนกต่างๆ ไดแ้ก่ 
 
 
 
 

 
 
 

 

   ตารางท่ี 3.1 แผนผงัองคก์รขนาดเล็ก 

               ท่ีมาของแผนผงั แผนกทรัพยากรบุคคล 



 

 

3.3 ลกัษณะของการประกอบการ ผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 
3.3.1 การให้บริการห้องพกัประเภทต่างๆรวมทั้งส้ิน 167 ห้อง แบ่งห้องออกเป็น 4 ประเภท  

3.3.1.1 หอ้งสุพีเรีย (Superior Rooms) มีจ  านวน 55 ห้อง ตกแต่งแบบไทยและโทน
สีสันท่ีอบอุ่นเป็นธรรมชาติ ทุกห้องมาพร้อมกบัตวัเลือกระหว่างเตียงคิงไซส์หรือเตียงเด่ียว 2 เตียง 
ขนาดหอ้งพกั 30 ตารางเมตร ซ่ึงหอ้งสุพีเรียจะไม่มีระเบียง เป็นหอ้งซิต้ีววิ(City View) 
 
 

  

 

 

 

 

               รูปท่ี 3.3 Superior Room 
                   ท่ีมาเวบ็ไซต ์http://goo.gl/nYCY7b 

  3.3.1.2 หอ้งสุพีเรียพลสั (Superior Plus Rooms)  มีจ  านวน 37 หอ้ง ตกแต่งแบบ
ไทยและโทนสีสันท่ีอบอุ่นเป็นธรรมชาติ ทุกหอ้งมาพร้อมกบัตวัเลือกระหวา่งเตียงคิงไซส์หรือเตียง
เด่ียว 2 เตียง ขนาดห้องพกั 38 ตารางเมตร ซ่ึงหอ้งสุพีเรียพลสั ไม่ระเบียง เป็นการ์เดน้ววิ 
   

 

 

 

 

 

  
                      รูปท่ี 3.4 Superior Plus Room 
                  ท่ีมาเวบ็ไซต ์http://goo.gl/CMhe2x 



 

 

  3.3.1.3 หอ้งดีลกัซ์ (Deluxe Rooms) มีจ  านวน 70 ห้อง ตกแต่งแบบไทยและโทน
สีสันท่ีอบอุ่นเป็นธรรมชาติ เตียงคิงไซส์หรือเตียงเด่ียว 2 เตียง มีระเบียง เห็นววิทิวทิศน์ของ เมือง 
สวน และสระวา่ยน ้าของโรงแรมขนาดหอ้งพกั 34 ตาราง 
  

 

 

 

 

 

 

          รูปท่ี 3.5 Deluxe Rooms 
                      ท่ีมาเวบ็ไซต ์http://goo.gl/P9nlaQ 

  3.3.1.4 หอ้งปร๊ินเซสสวที (Princess Suite) หอ้งขนาดใหญ่ มีจ านวน 5 หอ้ง 
ตกแต่งแบบไทย แบ่งเป็นห้องนัง่เล่นและหอ้งนอนแยกส่วนพร้อมทั้งระเบียงส่วนตวัท่ีกวา้งขวา 
เห็นววิทิวทศัน์ของเมือง สวน และสระวา่ยน ้าของโรงแรม ขนาดห้องพกั 60 ตารางเมตร 
 
 

 

 

 

 

 

 

                รูปท่ี 3.6 Princess Suite 
                ท่ีมาเวบ็ไซต ์http://goo.gl/LwPP5a 
 



 

 

 3.3.2 การให้บริการห้องอาหารต่างๆ 

  โรงแรมรอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง ไดมี้ช่ือเสียงเร่ืองอาหาร ประสบการณ์จากการ
ท าอาหาร มีหอ้งอาหารมากมาย หลากหลายประเภท มีทั้งอาหารนานาชาติ ไทย จีน ญ่ีปุ่น อิตาเล่ียน 
ท่ีเป็นเลิศ และบรรยากาศของการตกแต่งท่ีหรูหรามีระดบั 

3.3.2.1 Princess Café 

   ห้องอาหารปร้ินเซส คาเฟ่ เปิดให้บริการตลอดทั้ งว ัน มีอาหารให้
เลือกสรรมากมายทั้งอาหารไทยในแต่ละภูมิภาค และอาหารนานาชาติ มีให้บริการทั้งแบบบุฟเฟต์
อาหารเชา้และกลางวนั หรือแบบอาหารตามสั่ง 

 

 

 

 

 
 

            รูปท่ี 3.7 Princess Café 
            ท่ีมาเวบ็ไซต ์http://goo.gl/LwPP5a 

  3.3.2.2 Lobby Lounge & Bar 

   ล็อบบ้ีเลา้จน์และบาร์ เป็นสถานท่ีนัง่พกัผอ่น จิบชา กาแฟ หรือ เคร่ืองด่ืม
คอกเทล และยามค ่าจะมีแสดงดนตรีสด ร้องเพลง เล่นเปียโนให้แขกเพลิดเพลิน 

 

 

 

 

 

          รูปท่ี 3.8 Lobby Lounge & Bar    
                                ท่ีมาเวบ็ไซต ์http://royalprincesslarnluang.com 



 

 

  3.3.2.3 Mikado 

   มิคาโดเป็นห้องอาหารญ่ีปุ่นตน้ต ารับ ท่ีน่ีมีทั้งซูชิและซาชิมิสดๆจากซูชิ
บาร์ พร้อมทั้งเทปปันยากิ และอาหารญ่ีปุ่นอีกหลากหลายเมนู เช่นสุก้ียากิ ชาบู ชาบู พิซซ่าญ่ีปุ่น 
พร้อมทั้งเคร่ืองด่ืมสาเก 

  
 

  

   

 

 

 
               รูปท่ี 3.9 Mikado 
                            ท่ีมาเวบ็ไซต ์http://royalprincesslarnluang.com 

  3.3.2.4 Piccolo 

   พิคโคโลเป็นหอ้งอาหารสไตลอิ์ตาเล่ียนคลาสสิก มีอาหารมากมาย อาทิ 
พิซซ่าหนา้ต่างๆ หอยเซลล ์ไวทเ์ฮา้ท ์แลว้ยงัมีดนตรีสดให้ฟังในช่วงเวลาเยน็ 

 
 

 

 

 
 

 
   
         

      รูปท่ี 3.10 Piccolo 
                                   ท่ีมาเวบ็ไซต ์http://royalprincesslarnluang.com 



 

 

  3.3.2.5 The Empress 

   ห้องอาหาร ดิ เอมเพรส  บริการอาหารจีนจากหลากหลายภูมิภาค
โดยเฉพาะอาหารกวางตุง้ ภายในภตัตาคารตกแต่งในสไตลจี์นร่วมสมยั โดยใชสี้ขาวและแดงอาหาร
จ าน เ ด่น ของภตัตาคาร
คืออาหาร กวาง ตุ้งและ
ต่ิมซ าม้ือ กลางวนัท่ีเป็น
ท่ีนิยม 

 
 
 
 
 
 
 
                                 รูปท่ี 3.11 The Empress 

      ท่ีมาเวบ็ไซต ์http://royalprincesslarnluang.com 

3.3.3 ห้องประชุมสัมมนาและห้องจัดเลีย้ง 

  โรงแรมรอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง มีห้องประชุมและห้องจดัเล้ียง 6 ห้อง ไดแ้ก่ 
ห้องศุภมิตร , ห้องราชด าเนิน 1 , ห้องราชด าเนิน 2 , ห้องหลานหลวง , ห้องวิมานทิพย ์1 , ห้อง
วมิานทิพย ์2 สามารถจดังานประชุม การจดัเล้ียงสังสรรค ์งานแต่งงาน และจุแขกไดต้ั้งแต่ 10 – 200 
คน  

รูปแบบการจดัห้องประชมุ 



 

 

          ตารางท่ี 3.2 

รูปแบบการจดั

ประชุมของแต่

ละ หอ้ง ท่ีมา 

ท่ีมาเวบ็ไซต ์ http:// 

royalprincesslarnluang.com 
 

 

 

 

 

 
 รูปท่ี 3.12 หอ้ง

ราชด าเนิน 1                 
                             ท่ีมาเวบ็ไซต ์http://goo.gl/Yp1Knv    
 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.13 หอ้งศุภมิตร 
    ท่ีมาเวบ็ไซต ์http://goo.gl/hKR5cm 
 



 

 

 

 

 

 

 

         รูปท่ี 3.14 ห้องวมิานทิพย ์1        

                                            ท่ีมาเวบ็ไซต ์http://goo.gl/pv67Hx)              

 

3.3.4 ห้องส าหรับท ากจิกรรมต่างๆ 

  3.3.4.1 Sata Spa 
   ห้องสปา ตั้งอยูช่ั้นบนสุดของโรงแรม เปิดให้บริการส าหรับแขกท่ีพกัใน
โรงแรม และแขกวอ็คอิน มีบริการนวดแผนไทยและสปาผวิ 
 
 
 
 
 
 

 

         
     รูปท่ี 3.15 Sata Spa 

                                      ท่ีมาเวบ็ไซต ์http://royalprincesslarnluang.com 

รูปแบบการใหบ้ริการและค่าใชจ่้าย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            รูปท่ี 3.16 รูปแบบการให้บริการและค่าใชจ่้าย 
                                      ท่ีมาของภาพ ผูว้จิยั 

  3.3.4.2 Poolside Snack Bar   
   สระวา่ยน ้ากลางแจง้พร้อมสระเด็ก มีอ่างน ้ าวนและเกา้อ้ีอาบแดด ท่ีตั้งอยู่
บริเวณชั้น 1 ของโรงแรม ให้แขกไดเ้พลิดเพลินและผอ่นคลายไปกบัอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมต่างๆ
ท่ีเคาน์เตอร์หรือภายในบริเวณรอบสระวา่ยน ้า สระวา่ยน ้าทางโรงแรมจะเป็นระบบน ้าเกลือ 
เปิดบริการทุกวนั 07.00 น. – 21.00 น. 

 

\ 

 

 

 

 

        รูปท่ี 3.17 Poolside Snack Bar   
                                           ท่ีมาเวบ็ไซต ์http://goo.gl/O4trQe 

  3.3.4.3 Gym 



 

 

   ห้องออกก าลงักาย ตั้งอยู่กบัตรงขา้มสระว่ายน ้ าบริเวณชั้น 1 เป็นกระจก
ใสเห็นภายนอก แขกสามารถเห็นววิสระวา่ยน ้าขณะออกก าลงักาย  
เปิดบริการทุกวนั 06.00 น. – 21.00 น. 

 

 

 

 

 

 

                    รูปท่ี 3.18 Gym 
                                   ท่ีมาเวบ็ไซต ์http://royalprincesslarnluang.com 

 

  3.3.4.4 Business Center 

   ห้องคอมพิวเตอร์ ใชส้ าหรับส่งอีเมลล์ ส่งแฟกซ์ ปร๊ินเอกสาร คน้ควา้หา
ขอ้มูล มีบริการอินเตอร์เน็ต โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 

เปิดบริการทุกวนั 24 ชัว่โมง 

   

 

 

 

 

 

                 รูปท่ี 3.19 Business Center 
                            ท่ีมาเวบ็ไซต ์http://royalprincesslarnluang.com 

   



 

 

3.4.5 ส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการต่างๆ 

โรงแรมรอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง มีส่ิงอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆ 
ส าหรับการพกัผอ่นไวค้อยบริการ ไม่วา่จะเป็นสระวา่ยน ้า และศูนยฟิ์ตเนสนอกจากน้ีเรายงัมีบริการ
อ่ืนๆ  

-  บริการไวไฟในหอ้งพกัและรอบบริเวณโรงแรม  

-  ตูนิ้รภยัท่ีแผนกตอ้นรับ 

-  ท่ีจอดรถในร่วมและกลางแจง้ 

-  เคาน์เตอร์ทวัร์ 

-  บริการอาหารภายในห้องพกั 24 ชัว่โมง 

-  บริการรถรับส่งสนามบินและรถรับส่งทัว่ไป 

-  บริการซกัรีดและซกัแหง้ 

-  บริการพี่เล้ียงเด็ก 

-  บริการแลกเงิน 

-  บริการจดัเล้ียงนอกสถานท่ี 

-  บริการหอ้งสูบบุหร่ี 

 

 

 

 

               
 
 
 
                                                    รูปท่ี 3.20 Limousine Service 
                                     ท่ีมาเวบ็ไซต ์http://royalprincesslarnluang.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     รูปท่ี 3.21 Cashier บริการแลกเงิน 
                                       ท่ีมาของภาพ ผูจ้ดัท า 

 

3.4 ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

                            รูปท่ี 3.22 นางสาวกนกกาญจน์ สิริวฒันาพาท 
                                     ท่ีมาของภาพ ผูจ้ดัท า 

ช่ือ-นามสกุล  :  นางสาวกนกกาญจน์ สิริวฒันาพาท 

ต าแหน่ง  :  นกัศึกษาฝึกงาน (Trainee) 

แผนก  :  ส่วนหนา้ (Front Office) 



 

 

ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  :  ตั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม 2561 ถึง 7 ธนัวาคม 2561 

หน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย  

-  ถ่ายพาสปอร์ตแขก 

-  เตรียมงานล่วงหนา้ 

-  อ  านวยความสะดวกใหแ้ก่แขก เช่น ตอ้นรับแขก เช็คอิน-เช็คเอา้ทแ์ขก   

-  รับโทรศพัทแ์ละต่อสายไปยงัแผนกต่าง ๆ  

-  คน้หาช่ือแขกในใบ
การ ลงทะเบียนเช็คอิน 

-  กรอกประวติัของผูเ้ขา้
พกั ในระบบ Opera PMS 

Reference Manual 

-  หมัน่คอยเช็คอีเมลล์ 

-  ตรวจความเรียบร้อย
หอ้งพกัแขก 

-  พา ลูกคา้ข้ึนไปส่งยนั
หอ้งพกั และแนะน าการเขา้พกั 

-  ไดจ้ดั Wifi Internet ใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีเขา้พกั 

-  ช่วยเหลืองานต่าง ๆ ท่ีไดรั้บหมอบหมายใหท้ า 

-  เรียกแทก็ซ่ีใหแ้ขก ไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ 

 

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

 

 

 

https://www.empowermentthroughopportunity.com/Opera_V4_Users_Guide.pdf
https://www.empowermentthroughopportunity.com/Opera_V4_Users_Guide.pdf


 

 

 

 

 

 

 

        รูปท่ี 3.23 นางสาว ทตัพิชา นพคุณ 
                                  ท่ีมาของภาพ ผูจ้ดัท า 

ช่ือ-นามสกุล  :  นางสาวทตัพิชา นพคุณ 

 ต าแหน่ง  :  Front Office Manager  

แผนก  :  ส่วนหนา้ (Front Office) 

     
 
3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานท่ี โรงแรมรอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง เร่ิมเขา้มาฝึกปฏิบติังานสหกิจ
ศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม 2561 ถึง วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561 เป็นระยะเวลารวม 16 สัปดาห์ 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

 ตารางท่ี 3.2 ตารางแสดงขั้นตอนและวธีิการด าเนินงานของการปฏิบติังาน สหกิจศึกษา 

 

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน ส.ค. 61 
676161 

ก.ย. 61 ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 
1. ศึกษาหาขอ้มูล                   

2. ปรึกษาอาจารยแ์ละพนกังานท่ีปรึกษา        

3. รวบรวมขอ้มูล         

4. ลงมือท า Welcome Drink  
    ชาสับปะรดวา่นหางจระเข ้

     

5. รวบรวมขอ้มูลการประเมิน       

6. จดัท าเอกสารรายงาน       



 

 

ตารางท่ี 3.3 ตารางแสดงขั้นตอนและวธีิการด าเนินงานของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 

 

 



 
 

 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 จากการไปสหกิจศึกษา ณ โรงแรม รอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง ได้จดัท าโครงงาน โดย
รายละเอียดดงัน้ี 

4.1 การท า ชาอู่หลงสับปะรดว่านห่างจระเข้ 

 4.1.1 อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการผลติ  

  1) ชอ้น Spoon 

  2) แกว้ Glass 

  3) เคร่ืองชัง่อาหาร Food scale 

  4) มีด Knife 

  5) เขียง Cutting board 

  6) เคร่ืองคั้นน ้าผลไม ้Juicer Machine 

 4.1.2 วตัถุดิบในการท าชาอู่หลงสับปะรดว่านหางจระเข้ 

  1) ชาอู่หลง 1 ซอง 130 มิลลิลิตร 

2) สับปะรด 1 กิโลกรัม  

  3) วุน้วา่นหางจระเข ้30 กรัม 

  4) น ้าตาล 1 กิโลกรัม 

 

4.2 วธีิการท าชาอู่หลงสับปะรดว่านหางจระเข้ 

 4.2.1 น าชาอู่หลงลงไปแช่ในน ้าร้อน 90 องศา 1 นาทีแลว้น าชาข้ึน 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

 
    
 
 
รูปท่ี 4.1 ชาอู่หลงสับปะรดวา่นหางจระเข ้ขั้นตอนท่ี1 

                                     ท่ีมาของภาพ ผูจ้ดัท า 

  

4.2.2 น าสับปะรดมาคั้นน ้า 

 

 

 

 

 

                  
 
 

 
 
   รูปท่ี 4.2 ชาอู่หลงสับปะรดวา่นหางจระเข ้ขั้นตอนท่ี2 

                                     ท่ีมาของภาพ ผูจ้ดัท า 
 



 

 

4.2.3 จากนั้นเติมน ้าตาลลงไปคนใหล้ะลาย และใส่น ้าสับปะรดท่ีคั้นลงไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

              รูปท่ี 4.3 ชาอู่หลงสับปะรดวา่นหางจระเข ้ขั้นตอนท่ี3 
                  ท่ีมาของภาพ ผูจ้ดัท า 

 

4.2.4 น าวา่นหางจระเขผ้า่เปลือกออกใหเ้หลือแต่วุน้ ลา้งน ้าแลว้หัน่ให้เป็นเต๋า 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
       รูปท่ี 4.4 ชาอู่หลงสับปะรดวา่นหางจระเข ้ขั้นตอนท่ี4 

                                     ท่ีมาของภาพ ผูจ้ดัท า 

  



 

 

4.2.5 น าทุกอยา่งผสมรวมกนั และชิมรสชาติ 

 

  

 

 

 

 

 

 

      รูปท่ี 4.5 ชาอู่หลงสับปะรดวา่นหางจระเข ้ขั้นตอนท่ี5 
                                         ท่ีมาของภาพ ผูจ้ดัท า 
 

 

4.2.6 จดัใส่แกว้ และตกแต่งดว้ยสับปะรด 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
      รูปท่ี 4.6 ชาอู่หลงสับปะรดวา่นหางจระเข ้ขั้นตอนท่ี6 

                                         ท่ีมาของภาพ ผูจ้ดัท า 



 

 

4.3 ตารางปริมาณวตัถุดิบ            

      ตารางท่ี 4.1 สูตรชาอู่หลงสับปะรดวา่นหางจระเข ้

 

4.3.1 ตารางต้นทุนชาอู่หลงสับปะรดว่านหางจระเข้  

ล าดับ ส่วนผสม ปริมาณสุทธิ ราคา  วธีิคิด ราคา 
1 ชาอู่หลง 5 ซอง 35 กล่อง  

 1 ซอง 7 
 35 x 1 / 5  7 

2 น ้าสับปะรด 1,000 กรัม 20  20 x 45 / 1000 0.9 
3 วา่นหางจระเข ้ 30 กรัม -  30 กรัม - 
4 น ้าตาล 1,000 กรัม 22  22 x 45 / 1000 0.99 

            รวม    8.89 
  ตารางท่ี 4.2 ตารางตน้ทุนชาอู่หลงสับปะรดวา่นหางจระเข ้ 

ส าหรับการแปลงหน่วยของน า้เป็นกรัม ไม่ต้องท าอะไร น า้หน่ึงมิลลลิติรมีมวลเท่ากบัหน่ึงกรัม 

4.4 สรุปต้นทุนการผลติ 

 จากตารางท่ีได ้จะได้ชาอู่หลงสับปะรดว่านหางจระเขป้ระมาณ 205 มิลลิลิตร แกว้ท่ีใช้
ส าหรับใส่ชาอู่หลงสับปะรดวา่นหางจระเขจ้ะเป็นแกว้ไวน์ขนาดเล็ก ใส่ชาอู่หลงสับปะรดวา่นหาง
จระเขไ้ดป้ระมาณ 160 มิลลิลิตร ท าใหเ้หลือชาอู่หลงสับปะรดวา่นหางจระเข ้45 มิลลิลิตร โดยชาอู่
หลงสามารถน ามาแช่น ้าใชไ้ดถึ้ง 2 คร้ัง ตน้ทุนของ “ชาอู่หลงสับปะรดวา่นหางจระเข”้ จะอยูท่ี่แกว้
ละ 8.89 บาท หากน าชาอู่หลงมาใชอี้ก 1 รอบ จะไดร้าคาตน้ทุนแกว้ท่ี 2 เป็น 1.89 บาท ผลรวมจาก

สูตรชาอู่หลงสับปะรดวา่นหางจระเข ้

ล าดบั ส่วนผสม ร้อยละ 

1 ชาอู่หลง 52 

2 สับปะรด 18 

3 วุน้วา่นหางจระเข ้ 12 

4 น ้าตาล 18 

 รวม 100 



 

 

การน ามาชาอู่หลง 1 ซองมาใช้ท า ชาอู่หลงสับปะรดว่านหางจระเข ้2 รอบ จะอยู่ในราคา 10.78 
สามารถใส่แกว้ไวน์ขนาดเล็กไดถึ้ง 2 แกว้คร่ึง ราคาต่อแกว้จะอยูท่ี่ 4.49 บาท 

 น ้ าผลไมส้ าเร็จรูปท่ีทางโรงแรมใช้อยู่ขณะน้ี 1 ขวดมีราคา 69 บาท น ้ าหนักสุทธิ 1000 
มิลลิลิตร  สามารถเทใส่ลงแกว้ไวน์ขนาดเล็กไดป้ระมาณ 160 มิลลิลิตร จะไดท้ั้งหมดประมาณ 6 
แกว้ 1 แกว้ จะอยูใ่นราคา 11.5 บาท เม่ือน าชาอู่หลงสับปะรดวา่นหางจระเข ้มาเปรียบเทียบกบั น ้ า
ผลไมส้ าเร็จรูป จะท าใหช้าอู่หลงสับปะรดวา่นหางจระเขถู้กกวา่  7  บาท 

 

4.5 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม  
แบบสอบถามน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อปรับปรุง แกไ้ขจากสูตรท่ี1 เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ดี

ยิง่ข้ึน และเพื่อศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของพนกังานแผนกส่วนหนา้ในโรงแรม จ านวน 10 คน 
และแขกท่ีมาใชบ้ริการหอ้งพกั จ านวน 23 คน รวมเป็น 33 คน   

 
ทางผูจ้ดัท าไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลและแปรความหมายตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
ตอนที ่1 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของพนกังานเก่ียวกบั เพศ , อาย ุ, อาชีพ โดยใชค้่าร้อยละ 
ตอนที ่2 ความพึงพอใจของผูท่ี้ไดท้ดลองด่ืมชาอู่หลงสับปะรดวา่นหางจระเข ้โดยใชค้่าร้อยละของ
ผูต้อบแบบสอบถาม และค านวณค่าเฉล่ียตามทฤษฎี 
 
 
ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศของตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
หญิง 18 54.55 
ชาย 15 45.45 
รวม 33 100 

 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามดา้นเพศ เพศหญิงมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 54.55 และเพศชาย

ร้อยละ 45.45 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 33 คน 
 
 
 



 

 

ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 20 ปี 2 6.06 
20-25 ปี 7 21.21 
25-30 ปี 8 24.24 
30-35 ปี 7 21.21 
36-40 ปี 5 15.15 
มากกวา่ 40 ปี 4 12.12 
รวม 33 100 

 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามดา้นอายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุเฉล่ียอยู่ท่ี 25-

30 ปีข้ึนไป มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 24.24 ท่ีเหลืออีกไดแ้ก่ อายุระหวา่ง 25-30 ปี กบั 30-35 ปี คิด
เป็นร้อยละ 21.21 อายรุะหวา่ง 36-40 ปีคิดเป็นร้อยละ 15.15 อายมุากกวา่ 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.12
และอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.06 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 33 คน 

 
ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ประชากร จ านวน ร้อยละ 
พนกังานแผนกส่วนหนา้ 3  30.30 
แขกท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 30 69.30 
รวม 33 100 

 
กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามดา้นอาชีพ พนกังานแผนกส่วนหน้า คิดเป็นร้อยละ 30.30 

และแขกท่ีเขา้มาใชบ้ริการ คิดเป็นร้อยละ 69.70 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 33 คน 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.6 สรุปผลการประเมิน ชาอู่หลงสับปะรดว่านหางจระเข้ 
4.6.1 รสชาติของเคร่ืองดื่ม 

 
ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นรสชาติของเคร่ืองด่ืม พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีความ

พึงพอใจระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 72.72 มีความพึงพอใจระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 18.18 และ
มีความพึงพอใจระดบัพอใช ้ คิดเป็นร้อยละ 9.09 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 33 คน 
 
 

4.6.2 กลิน่ของเคร่ืองดื่ม 

 
ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นกล่ิน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดบั

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30.30 มีความพึงพอใจระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 60.60 มีความพึงพอใจ
ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 9.09 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 33 คน 
 

 

 

 

[VALUE]% 

[VALUE]% 

[VALUE]% 

รสชาติของเคร่ืองดื่ม 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

พอใช ้

ควรปรับปรุง 

[VALUE]% 

[VALUE] % 

[VALUE]% 

กลิน่ของเคร่ืองดื่ม 
มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

พอใช ้

ควรปรับปรุง 



 

 

4.6.3 สีของเคร่ืองดื่ม 

 
ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านสีของเคร่ืองด่ืมพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง

พอใจระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.42 มีความพึงพอใจระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 36.36 มีความ
พึงพอใจระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 21.21 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 33 คน 
 
 

4.6.4 ปริมาณของเคร่ืองดื่ม 

 
ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นปริมาณของเคร่ืองด่ืม พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความ

พึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.36มีความพึงพอใจระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 63.63 จาก
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 33 คน 
 
 
 
 
 

[VALUE]% 

[VALUE]% 

[VALUE]% 

สีของเคร่ืองดื่ม 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

พอใช ้

ควรปรับปรุง 

[VALUE]% 

[VALUE]% 

ปริมาณของเคร่ืองดื่ม 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

พอใช ้

ควรปรับปรุง 



 

 

4.6.5 การตกแต่งเคร่ืองดื่ม 

 
ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นการตกแต่งเคร่ืองด่ืม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความ

พึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 9.09 มีความพึงพอใจระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 36.36 มี
ความพึงพอใจระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 51.51 มีความพึงพอใจระดบัพอใช้  คิดเป็นร้อยละ 
3.03  จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 33 คน 

 
4.6.6 ความคิดสร้างสรรค์ในการท าเคร่ืองดื่ม 

 
ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านความคิดสร้างสรรค์ในการท าเคร่ืองด่ืม พบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 78.78 มีความพึงพอใจระดบัมาก คิด
เป็นร้อยละ 15.15 มีความพึงพอใจระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 6.06  จากผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 33 คน 

 
 
 
 

[VALUE]% 

[VALUE]% [VALUE]% 

[VALUE]% 

การตกแต่งเคร่ืองดื่ม 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

พอใช ้

ควรปรับปรุง 

[VALUE]% 

[VALUE]% [VALUE]% 

ด้านความคดิสร้างสรรค์ในการท าเคร่ืองดื่ม 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

พอใช ้

ควรปรับปรุง 



 

 

4.6.7 ความชอบโดยรวมของเคร่ืองดื่ม 

 
ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านความชอบโดยรวมของเคร่ืองด่ืม  พบว่าผู ้ตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.36 มีความพึงพอใจระดบัมาก คิด
เป็นร้อยละ54.54 มีความพึงพอใจระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 9.09 จากผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 33 คน 

 
 

การแปลผลคะแนนความพงึพอใจของชาอู่หลงสับปะรดว่านหางจระเข้ 
.k. 

(ปริญญา รสร่าง. 2555) การวเิคราะห์ขอ้มูลความหมายค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 
คะแนนค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ ควรปรับปรุง 
คะแนนค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ พอใช ้
คะแนนค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ ปานกลาง 
คะแนนค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ มาก 
คะแนนค่าเฉล่ีย 4.21-5.00  หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ มากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

[VALUE]% 

[VALUE]% 
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ความชอบโดยรวมของเคร่ืองดื่ม 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

พอใช ้

ควรปรับปรุง 



 

 

4.6 ตารางแสดงค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของชาอู่หลงสับปะรดว่านหางจระเข้  
 

รายละเอยีด ค่าเฉลีย่ �̅� S.D. ระดับความพงึพอใจ 
1.รสชาติของเคร่ืองด่ืม 3.67 0.65 มาก 
2.กล่ินของเคร่ืองด่ืม 4.21 0.59 มากท่ีสุด 
3.สีของเคร่ืองด่ืม 4.21 0.78 มากท่ีสุด 
4.ปริมาณของเคร่ืองด่ืม 4.36 0.48 มากท่ีสุด 
5.การตกแต่งของเคร่ืองด่ืม 3.52 0.71 มาก 
6.ความคิดสร้างสรรคข์องการ
ท าเคร่ืองด่ืม 

4.73 0.57 มากท่ีสุด 

7.ความชอบโดยรวมของ
เคร่ืองด่ืม 

4.88 0.63 มากท่ีสุด 

ระดับความพงึพอใจโดยรวม 4.57 0.63 มากท่ีสุด 
 

ตารางท่ี 4.6 ตารางแสดงคา่เฉล่ียความพึงพอใจของชาสบัรดวา่นหางจระเข ้ 
 
 

จากตารางผลส ารวจความพึงพอใจพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์
โดยรวมในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.57 หากพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ความชอบโดยรวมของเคร่ืองด่ืม ความคิดสร้างสรรค์
ของการท าเคร่ืองด่ืม ปริมาณของเคร่ืองด่ืม สีของเคร่ืองด่ืม กล่ินของเคร่ืองด่ืม  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.88, 4.73, 4.36, 4.21, 4.21, 4.24 ตามล าดบั ด้านท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากคือ 
รสชาติของเคร่ืองด่ืม การตกแต่งของเคร่ืองด่ืมโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 และ3.52 ตามล าดบั 

 
 
 

 



 
 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน   

 จากการท่ีไดไ้ปฝึกสหกิจศึกษา ท่ีโรงแรมรอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง จึงไดคิ้ดเมนูเคร่ืองด่ืม
แปลกใหม่ท่ีช่วยลดตน้ทุน และใชส่้วนผสมจากสมุนไพรท่ีทางโรงแรมปลูกไว ้จึงไดเ้ป็น “ชาอู่หลง
สับปะรดวา่นหางจระเข”้ 2 คร้ังดว้ยกนัโดยการปรับสูตร ซ่ึงในแต่ละคร้ังมีขอ้แตกต่างในส่วนผสม
ท่ีเพิ่มข้ึน เพื่อปรับปรุงรสชาติให้มีความกลมกล่อม นอกจากน้ียงัได้มีการส ารวจความพึงพอใจ
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์โดยรวมในระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.57 หากพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ 
ความชอบโดยรวมของเคร่ืองด่ืม ความคิดสร้างสรรคข์องการท าเคร่ืองด่ืม ปริมาณของเคร่ืองด่ืม สี
ของเคร่ืองด่ืม กล่ินของเคร่ืองด่ืม 

จากการท าโครงงาน ชาอู่หลงสับปะรดวา่นหางจระเข ้สามารถช่วยโรงแรมลดตน้ทุน และ
ยงัน าสมุนไพรวตัถุดิบท่ีทางโรงแรมปลูกไว ้น ามาดดัแปลงให้ เกิดประโยชน์ เพิ่มหนทางการหา
รายไดแ้ละน าไปประกอบธุรกิจในอนาคต  

จึงเห็นได้ว่าน ้ าผลไม้ส าเร็จรูปท่ีทางโรงแรมใช้อยู่ในขณะน้ี 1 ขวดจะมีราคา 69 บาท 
น ้ าหนกัสุทธิ 1000 มิลลิลิตร  สามารถเทใส่ลงแกว้ไวน์ขนาดเล็กไดป้ระมาณ 160 มิลลิลิตร จะได้
ทั้งหมดประมาณ 6 แกว้ 1 แกว้ จะอยูใ่นราคา 11.5 บาท เม่ือน าชาอู่หลงสับปะรดวา่นหางจระเข ้มา
เปรียบเทียบกบั น ้าผลไมส้ าเร็จรูป จะท าใหช้าอู่หลงสับปะรดวา่นหางจระเขถู้กกวา่  7  บาท 

5.2 ข้อก าจัดหรือปัญหาของโครงงาน 

 5.2.1 ผูจ้ดัท าจึงได ้ชาอู่หลงสับปะรดวา่นหางจระเข ้2 คร้ังดว้ยกนั เน่ืองจากคร้ังแรกรสชาติ
อ่อนเกินไป มีความหวานเล็กนอ้ยจากน ้ าสับปะรด ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีตั้งไว ้จึงไดท้  าอีกคร้ัง 
โดยเพิ่มส่วนผสมคือน ้าตาลลงไป เพื่อใหเ้กิดความหวานมากยิง่ข้ึน 

 5.2.2 เน่ืองจากผูจ้ดัท ายงัไม่เคยท าผลิตภณัฑ์น้ีมาก่อน จึงตอ้งใชร้ะยะเวลาในการท า และ
เกิดความผดิพลาดหลายคร้ัง จึงตอ้งศึกษาใหดี้ก่อนท าการทดลอง 

 5.2.3 ขณะให้พนักงานส่วนหน้า และแขกผูเ้ขา้พกั ประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของเคร่ืองด่ืมชาอู่หลงว่านหางจระเข ้แขกผูเ้ขา้พกัค่อนขา้งเดินทางมาเป็นจ านวนมาก ท าให้การ
ตอบแบบสอบถามเกิดความล่าชา้ 



 

 

 5.2.4 เน่ืองจากผู ้จ ัดท าไม่เช่ียวชาญภาษาอังกฤษ จึงออกแบบสอบถามเฉพาะท่ีเป็น
ภาษาไทย จึงท าใหเ้กิดขอ้จ ากดัในการขอขอ้มูลจากชาวต่างชาติ 

5.3. การแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 5.3.1 ชาอู่หลงควรน าไปแช่แค่ 1-1.30 นาที ไม่ควรแช่นานกวา่น้ี เพราะจะท าใหช้าอู่หลงมี
รสชาติขม สีเขม้ และไม่อร่อย 

 5.3.2 การน าวา่นหางจระเขม้าปอกเปลือก ควรปอกให้เหลือเน้ือขาวใส ไม่มีเปลือกสีเขียว
ของวา่นหางจระเขเ้หลืออยู ่เพราะจะท าให้วุน้วา่นหางจระเขมี้รสชาติขม และควรลา้งน ้ าให้สะอาด
จนไม่เหลือยางของวา่นหางจระเข ้

 5.3.3 สับปะรดควรเลือกสับปะรดพนัธ์ุท่ีมีความหวาน อมเปร้ียวเล็กน้อย ผลสับปะรดไม่
เก่า วธีิเลือกสับปะรด ใชน้ิ้วดีดเปลือกนอกของผล ถา้ดีดแลว้เสียงดงัแปะๆ เหมือนดีดของน่ิม แสดง
วา่ใชไ้ด ้เน้ือฉ ่ามีรสชาติดีและมีกล่ินหอมหวานอร่อย แต่ถา้เป็นเสียงโป๊กๆ เหมือนดีดของแข็งๆ เดง้ 
เน้ือจะเยอะและเปร้ียว เลือกสับปะรดดี จะท าใหเ้คร่ืองด่ืมออกมาอร่อยยิง่ข้ึน 

5.4 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.4.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

  5.4.1.1 ไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ๆ พบเจอสังคมแปลกใหม่ 

  5.4.1.2 ไดล้งมือปฏิบติังานเหมือนพนกังานจริง  

  5.4.1.3 ไดแ้กปั้ญหาเฉพาะหนา้ดว้ยตนเอง 

  5.4.1.4 ไดรู้้จกัการเขา้ปฏิบติังานใหต้รงต่อเวลามากข้ึน 

  5.4.1.5 ไดรู้้จกัการเขา้สังคมมากข้ึน 

  5.4.1.6 ไดเ้รียนรู้การท างานโรงแรมแผนกตอ้นรับ 

  5.4.1.7 ไดฝึ้กทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ 

  5.4.1.8 ฝึกความอดทน ความรับผดิชอบ 

  5.4.1.9 เรียนรู้การใชโ้ปรแกรม Opera 

  5.4.1.10 ไดน้ าส่ิงของในส านกังานท่ีไม่ใช ้มารีไซเคิลใหเ้กิดประโยชน์ 

  5.4.1.11 เรียนรู้การท า Function แผนก Guest Relation Officer  



 

 

  5.4.1.12 เรียนรู้การใหข้อ้มูลโรงแรมและสถานท่ีท่องเท่ียวแก่ลูกคา้ 

 5.4.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

  5.4.2.1 ในช่วงแรกยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจในระบบการท างาน 

  5.4.2.2 มีปัญหาทางการส่ือสารภาษาต่างประเทศ ไม่กลา้ส่ือสารกบัแขก  

  5.4.2.3 การปรับตวัเขา้กบัเพื่อนร่วมงาน 

 5.4.3 ขอ้เสนอแนะ 

  เน่ืองจากผูจ้ดัท าไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นแผนกส่วนหน้ามาก่อน 
การปฏิบติังานสหกิจศึกษาคร้ังน้ีถือเป็นคร้ังแรก จึงใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 เดือน เรียนรู้ปฏิบติังาน
ได้ถูกต้อง แต่ส่ิงท่ีเป็นปัญหาคือ การส่ือสารกับชาวต่างชาติ เพราะฉะนั้นนอกจากต้องศึกษา
ภาษาองักฤษเพิ่มแลว้ ยงัตอ้งกลา้ท่ีจะพดูคุยกบัชาวต่างชาติ เพราะเป็นการฝึกทกัษะภาษาองักฤษไป
ในตวัอีกดว้ย 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

  



 

 

 

แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจของเคร่ืองดื่ม ชาอู่หลงว่านหางจระเข้ (Oolong Tea with Pineapple with Aloe 

Vera) 

ค าช้ีแจง แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงในกอบประกอบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คณะศิลป

ศาสตร์ สาขาการโรงแรม มหาวทิยาลยัสยาม  

คณะผูจ้ดัท าจึงขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามน้ีดว้ยความเป็นจริง 

1. เพศ 

 ชาย  

 หญิง  

2. อายุ  

 ต ่ากวา่ 20 

 20-25 

 26-30 

 30-35 

 36-40 

 มากกวา่ 40 ปี 

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

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

 

 

 



 

 

ตอนที2่ ประเมินระดบัความพึงพอใจของเคร่ืองด่ืม Oolong Tea with Pineapple with Aloe Vera 

ค าช้ีแจง  กรุณาทดสอบแบบเคร่ืองด่ืมแลว้ให้คะแนนความพึงพอใจของท่านให้ไดม้ากท่ีสุดโดยมา

จากเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี  

 

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

ขอบพระคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม  

คุณลกัษณะ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. รสชาติของเคร่ืองด่ืม      

2. กล่ินของเคร่ืองด่ืม      

3. สีของเคร่ืองด่ืม      

4. ปริมาณของเคร่ืองด่ืม      

5. การตกแต่งเคร่ืองด่ืม      

6. ความคิดสร้างสรรคใ์นการท าเคร่ืองด่ืม       

7. ความชอบโดยรวมของเคร่ืองด่ืม       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ภาพขั้นตอนการปฏิบัต ิ

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

รับสายโทรศัพท์ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า(2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับสายโทรศัพท์ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า(2561) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ่ายเอกสาร 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า(2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอกประวตัิแขกที่เข้ามาพกั 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า(2561)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอกข้อมูล หาประวตัิในโปรแกรม Opera 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า(2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียกรถแทก็ซ่ี 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า(2561) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้อนรับแขก 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า(2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้อนรับแขก 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า(2561) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา 

  



 

 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

ผูจ้ดัท า                      :  โครงงานน้ีมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการน้ีอยา่งไรบา้ง 

พนกังานท่ีปรึกษา   :  โครงงานของนกัศึกษาน าเสนอออกมาไดดี้ถือไดว้่าเป็นการช่วยลดตน้ทุน
ส าหรับวตัถุดิบท่ีน ามาท าเคร่ืองด่ืม welcome Drink ให้แก่แขกผูเ้ขา้พกัโดยการใชส้มุนไพรท่ีปลูก
ไวภ้ายในโรงแรม เช่นวา่นหางจระเข ้มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ และท าให้เกิดความเป็นเอกลกัษณ์และ
ความแปลกใหม่ส าหรับเคร่ืองด่ืม ซ่ึงชาอู่หลงสัปปะรดว่านหางจระเขถื้อว่าเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีคลา้ย
ร้อนไดดี้ด่ืมแลว้รู้สึกสดช่ืนเพราะมีการน าสมุนไพรและผลไมท่ี้มีคุณสมบติัคลายร้อนมาใช ้เหมาะ
แก่การน ามาท าเป็น welcome Drink ให้แก่แขกท่ีเดินทางมาถึงเมืองไทยท่ีมีสภาพภูมิอากาศร้อนได้
ดบักระหายและคลายร้อนได้เป็นอย่างดี ผูป้ระเมินมีความเห็นว่าโครงงานช้ินน้ีสามารถน าไป
ปรับปรุงสูตรต่อยอดท าเป็นเคร่ืองด่ืมไวส้ าหรับขายให้แก่แขกเป็นการสร้างมูลค่าให้แก่สมุนไพรท่ี
มีอยูภ่ายในโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

บทความวชิาการ 

  



 

 

ชาอู่หลงสับปะรดว่านหางจระเข้ โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง 

Welcome drink Oolong Tea with Pineapple with Aloe Vera 

นางสาวกนกกาญจน์ สิริวฒันาพาท 

ภาควชิา การโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปะศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

38 ถนน เพชรเกษม เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

Email : Kan_sir@siam.edu 

บทคดัย่อ 

จากการท่ีไดไ้ปปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ 
โรงแรมรอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง (Royal Princess 
Larn Luang Hotel) ผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในแผนก
ตอ้นรับส่วนหน้า ท าให้รู้ว่าในแต่ละวนัจะมีลูกคา้
มาเช็คอินเขา้พกัเป็นจ านวนมากและสังเกตได้ถึง
ความเหน่ือยล้าจากการเดินทางเป็นเวลานาน 
ผู ้จัดท าจึงมีความคิดท่ีจะท าเค ร่ืองด่ืมต้อนรับ
(Welcome Drink)ท่ีท าใหลู้กคา้ท่ีมาเยอืนรู้สึกสดช่ืน 
ผ่อนคลาย และดับร้อน โดยเ ลือกใช้ชาอู่หลง 
เ น่ืองจากมีสรรพคุณท าให้ ชุ่มคอ มีกล่ินหอม 
นอกจากน้ีย ังได้มีการผสมว่านหางจระเข้ และ
สับปะรดท่ีมีวิตามินซีสูง ช่วยบรรเทาอาการร้อน 
กระหายน ้ า กระตุน้ให้หายเหน่ือย และยงัช่วยท าให้
กระชุ่มกระชวย  

เพื่อให้ทราบถึงผลส ารวจความพึงพอใจ
ของผู ้ท่ีทดลองด่ืมชาสับปะรดว่านหางจระเข ้
จ านวน 33คน สรุปได้ว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.57 จึงเห็นไดว้า่ตวัโครงงานน้ีสามารถช่วย
โรงแรมลดตน้ทุน และยงัเป็นการน าสมุนไพรท่ีทาง
โรงแรมปลูกไว้มาดัดแปลงให้ เ กิดประโยชน ์
นอกจากนั้นยงัช่วยเพ่ิมหนทางการหารายได้ และ
สามารถน าไปประกอบธุรกิจในอนาคต 
According to the cooperative at Royal Princess 
Larn Luang Hotel, the author has been working as 
a receptionist. So, the author noticed the 
exhaustion of a lot of guests from travelling. 

Therefore, the author have an idea to make a 
‘Welcome Drink’ to welcome guest and let them 
refresh, relax, and cool down By using Oolong tea, 
from its benefits, can help them to be less thirsty 
and have a good aroma. Moreover, the tea and 
adding Aloe vera and pineapple, which has high 
vitamin C, can help with cooling, less thirsty, help 
exhaustion, and also help freshen them up.  

In order to know the satisfaction of the 

samples who have already tasted the pineapple and 

aloe vera oolong tea for 33 people, we can 

conclude that the samples satisfaction are in the 

highest level and have the average about 4.57. 

Therefore, we concluded that this project can help 

the hotel spend less and also bring the herbs that 

the hotel planted to be beneficial. Moreover, this 

project can produce more income and can be a 

business idea in advance.  

Keywords: Welcome drink, Oolong tea, Aloe vera, 

Pineapple 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
1) เพื่อน าสมุนไพรท่ีทางโรงแรมปลูกไว ้มาใชใ้ห้
เกิดประโยชน์  
2) เพ่ิมหนทางการหารายได้และน าไปประกอบ
ธุรกิจในภายภาคหนา้ 
3) เพ่ือเป็นการลดตน้ทุนใหก้บัทางโรงแรม  
4) เพ่ือประกอบเป็นเคร่ืองด่ืมชนิดใหม่  



 

 

5) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูท้ดลองด่ืมชาอู่หลง
สับปะรดว่านหางจระเข้หลงสับปะรดว่านหาง
จระเข ้
ขอบเขตโครงงาน 
1) ขอบเขตดา้นประชากรท่ีใชศึ้กษา กลุ่มพนักงาน
ภายในโรงแรมจ านวน 10 คน และแขกท่ีมาใช้
บริการภายในโรงแรมจ านวน 23 คน 
2) ชอบเขตดา้นสถานท่ี แขกท่ีมาใชบ้ริการห้องพกั
ของโรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง และ
พนกังานแผนกส่วนหนา้  
3) ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาในการศึกษาคร้ังน้ี 
ระหว่างวนัท่ี 20 ตุลาคม 2561 – 20 ธนัวาคม 2561
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1) การน าเอาพืชผกัสวนครัวของทางโรงแรมท่ีปลูก
ไว ้น ามาแปรรูปใหเ้กิดผลิตภณัฑเ์ป็นเคร่ืองด่ืมได ้
2) ช่วยลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายของโรงแรม 
3) ไดศึ้กษาวธีิการท า และเรียนรู้สรรพคุณมากข้ึน 
ค านิยามศัพท์ทีใ่ช้ในโครงงาน 
Welcome drink ความหมาย คือ เคร่ืองด่ืมท่ีทาง
โรงแรมเตรียมไวบ้ริการแขกผูเ้ขา้พกัของโรงแรม
ขณะท่ีเดินทางมาถึงในวนัแรกเพื่อเป็นการตอ้นรับ
เขา้สู่โรงแรม 
ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

1) น าถุงชาอู่หลงลงไปแช่ในน ้ าร้อน 90 องศา 1 
นาที แลว้น าถุงชาข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

2) น าสบัปะรดมาคั้น เพ่ือใหเ้ป็นน ้ าสบัปะรด 

 

 

 

 

 

3) จากนั้นเติมน ้ าตาลลงไปคนใหล้ะลาย และใส่น ้ า
สบัปะรด 

 

 

 

 

4) น าวา่นหางจระเขผ้า่เปลือกออกใหเ้หลือแต่วุน้ 
ลา้งน ้ าแลว้หัน่ใหเ้ป็นเต๋า 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5) น าทุกอยา่งผสมรวมกนั และชิมรสชาติ 

 

 

 

 

 

 

6) จดัใส่แกว้ และตกแต่งดว้ยสบัปะรด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผล 

 จากการท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ปฏิบติังานสหกิจท่ี
โรงแรม รอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง ในแผนกส่วน
หน้า ท าให้ผูจ้ ัดท าได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
วตัถุดิบท่ีโรงแรมปลูกข้ึนมา น ามาใชแ้ปรรูปให้เกิด
ประโยชน์ ผูจ้ดัท าจึงไดคิ้ดวิธีการน าวา่นหางจระเข้
ในสวนของโรงแรม มาดัดแปลงและใช้วตัถุดิบท่ี
ทางโรมแรมมีอยูโ่ดยน าสบัปะรด น ้ าตาล มาแปรรูป
ใหเ้กิดเป็นเคร่ืองด่ืมตอ้นรับ เพ่ือบริการแก่แขกผูม้า
เข้าพัก อีกทั้ งยงัช่วยลดต้นทุนจากการสั่งซ้ือน ้ า
ผลไมส้ าเร็จรูปอีกดว้ย จากขั้นตอนการประเมินผล 
ผูจ้ ัดท าได้มีการเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบ 
ถามความพึงพอใจของโครงงานชาสับปะรดว่าน
หางจระเขใ้หก้บัพนกังานแผนกส่วนหนา้จ านวน 10 
ชุดและแขกท่ีมาใชบ้ริการจ านวน 23 ชุด 

 จากตารางสรุปผลแบบสอบถามความพึง
พอใจของเคร่ืองด่ืมชาอู่หลงสบัปะรดวา่นหางจระเข ้
พบว่าผลจากการตอบแบบสอบถามด้านเพศ เพศ
หญิงมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 54.55 และเพศชายร้อย

ละ 45.45 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้ งหมดจ านวน 
33  คน  ผู ้ตอบแบบสอบถามด้านอายุ  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายเุฉล่ียอยูท่ี่ 25-30 ปีข้ึน
ไป มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 24.24 ท่ีเหลืออีกไดแ้ก่ 
อายุระหว่าง 25-30 ปี กับ 30-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 
21.21 อายุระหว่าง 36-40 ปีคิดเป็นร้อยละ 15.15 
อายุมากกว่า 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.12และอายุต ่า
กว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.06 และจากตาราง
ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตราฐานของความพึง
พอใจท่ีมีต่อโครงงานชาอู่หลงสับปะรดว่านหาง
จระเข ้ผลระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด 
ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
1) เน่ืองจากผูจ้ดัท ายงัไม่เคยท าผลิตภณัฑ์น้ีมาก่อน 

จึงต้องใช้ระยะเวลาในการท า  และเ กิดความ

ผิดพลาดหลายคร้ัง จึงตอ้งศึกษาให้ดีก่อนท าการ

ทดลอง 

2) ช่วงเวลาการท างานของพนักงานค่อนข้างยุ่ง

เน่ืองจากแขกเขา้พกัตลอดเวลา ท าให้การประเมิน

แบบสอบถามเกิดความล่าชา้ 

3) เน่ืองจากผูจ้ ัดท าไม่เช่ียวชาญภาษาอังกฤษ จึง

ออกแบบสอบถามเฉพาะท่ีเป็นภาษาไทย จึงท าให้

เกิดขอ้จ ากดัในการขอขอ้มูลจากชาวต่างชาติ 
ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
1) ไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ พบเจอสงัคมแปลกใหม่ 
2) ไดล้งมือปฏิบติังานเหมือนพนกังานจริง  
3) ไดแ้กปั้ญหาเฉพาะหนา้ดว้ยตนเอง 
4) ไดรู้้จกัการเขา้ปฏิบติังานใหต้รงต่อเวลามากข้ึน 
5) ไดรู้้จกัการเขา้สงัคมมากข้ึน 
6) ไดเ้รียนรู้การท างานโรงแรมแผนกตอ้นรับ 
7) ไดฝึ้กทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ 
8) ฝึกความอดทน ความรับผิดชอบ 
9) เรียนรู้การใชโ้ปรแกรม Opera 
10) ไดน้ าส่ิงของในส านกังานท่ีไม่ใช ้มารีไซเคิลให้
เกิดประโยชน์ 



 

 

11) เรียนรู้การท า Function แผนก Guest Relation 
Officer  
12)  เ รียนรู้การให้ข้อมูลโรงแรมและสถานท่ี
ท่องเท่ียวแก่ลูกคา้ 
กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณ โรงแรมรอยลัปร๊ินเซส 
หลานหลวง ท่ีไดใ้หโ้อกาสในการท าโครงงาน ชาอู่
หลงสับปะรดว่านหางจระเข้ (Welcome drink 
Oolong Tea with Pineapple with Aloe Vera) และ
ขอขอบพระคุณอาจารยปิ์ยธิดา กงัวานสิทธ์ิ อาจารย์
ท่ีปรึกษาท่ีไดใ้ห้การปรึกษาในเร่ืองการท างานและ
การท าโครงงานสหกิจศึกษา ตลอดจนแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ และคุณกมนิยา ศิริอินทร์ คุณ
ธ ารง ธงชาติ คุณทัตพิชา นพคุณ และบุคคลท่าน
อ่ืนๆท่ีไม่ได้กล่าวนามทุกท่านท่ีได้ให้ค  าแนะน า
ช่วยเหลือในการจัดท าโครงงานให้ส าเร็จลุล่วง
ดว้ยดี 
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ภาคผนวก จ 

โปสเตอร์ (ไวนิล) 

 

 

 

  



 

 

ชาอู่หลงสับปะรดว่านหางจระเข้  โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง   
(Welcome drink Oolong Tea with Pineapple with Aloe Vera) 
ภาควชิา การโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

ช่ือผูจ้ดัท า นางสาว กนกกาญจน์ สิริวฒันาพาท 5804400063 ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารย ์ปิยธิดา กงัวานสิทธ์ิ 

ช่ือพนกังานท่ีปรึกษา นางสาว ทตัพิชา นพคุณ     สถานประกอบการ โรงแรม รอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง 
 

 
 

สรุปผล 

ผูจ้ดัท าไดมี้การเก็บขอ้มูลโดยไดท้ าการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจของโครงงานชาอู่หลงสบัปะรดวา่นหางจระเขใ้หก้บัแผนกส่วนหนา้ 

10 ชุด และแขกท่ีมาใชบ้ริการหอ้งพกัจ านวน 23 ชุด รวมเป็น 33 ชุด และจากตารางค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐานของความพึงพอใจท่ีมีต่อ
โครงงานชาสบัปะรดวา่นหางจระเข ้ผลระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

   

 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

 เ พื่ อ น า ส มุ น ไ พ ร ท่ี ท า ง
โรงแรมปลูกไว ้มาใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์  

 เพ่ิมหนทางการหารายไดแ้ละ
น าไปประกอบธุรกิจในภาย
ภาคหนา้ 

 เพ่ือเป็นการลดตน้ทุนให้กบั
ทางโรงแรม  

 เพื่อประกอบเป็นเคร่ืองด่ืม
ชนิดใหม่  

 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ผู ้ ท ด ล อ ง ด่ื ม ช า อู่ ห ล ง
สบัปะรดวา่นหางจระเข ้

 

จากการท่ีไดไ้ปฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมรอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง (Royal Princess 

Larn Luang Hotel) ผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในแผนกตอ้นรับส่วนหนา้ ท าให้รู้วา่ในแต่ละวนัจะมี

ลูกค้ามาเช็คอินเข้าพกัเป็นจ านวนมากและสังเกตได้ถึงความเหน่ือยลา้จากการเดินทางเป็น

เวลานาน ผูจ้ดัท าจึงมีความคิดท่ีจะท าเคร่ืองด่ืมตอ้นรับ(Welcome Drink)ท่ีท าให้ลูกคา้ท่ีมาเยือน

รู้สึกสดช่ืน ผอ่นคลาย และดบัร้อน โดยเลือกใชช้าอู่หลง เน่ืองจากมีสรรพคุณท าให้ชุ่มคอ มีกล่ิน

หอม นอกจากน้ียงัไดมี้การผสมวา่นหางจระเข ้และสับปะรดท่ีมีวิตามินซีสูง ช่วยบรรเทาอาการ

ร้อน กระหายน ้ า กระตุน้ใหห้ายเหน่ือย และยงัช่วยท าใหก้ระชุ่มกระชวย 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ช่วยลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายของ

โรงแรม 

 ได้ ศึ กษาวิ ธี ก า รท า  และ
เรียนรู้สรรพคุณมากข้ึน 

 การน าเอาพืชผักสวนครัว
ของทางโรงแรมท่ีปลูกไว ้
น า ม า แ ป ร รู ป ใ ห้ เ กิ ด
ผลิตภณัฑเ์ป็นเคร่ืองด่ืมได ้
 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

 น าถุงชาอู่หลงลงไปแช่ในน ้ าร้อน 90 องศา 1 นาที แลว้น าถุงชาข้ึน 

 น าสบัปะรดมาคั้น เพ่ือใหเ้ป็นน ้ าสบัปะรด 
 จากนั้นเติมน ้ าตาลลงไปคนใหล้ะลาย และใส่น ้ าสบัปะรด 

 น าวา่นหางจระเขผ้า่เปลือกออกใหเ้หลือแต่วุน้ ลา้งน ้ าแลว้หัน่ใหเ้ป็นเต๋า 

 น าทุกอยา่งผสมรวมกนั และชิมรสชาติ 

 จดัใส่แกว้ และตกแต่งดว้ยสบัปะรด 
 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ประวตัผู้ิจดัท า 

  



 

 

ประวตัิผู้จัดท า 

 

       รหัสนักศึกษา   :  5804400063 

       ช่ือ-นามสกุล    :  นางสาวกนกกาญจน์ สิริวฒันาพาท 

      สาขาวชิา   :  การโรงแรมการท่องเท่ียว 

    ทีอ่ยู่    :  16 ซอย เพชรเกษม 46 แยก 2 แขวงบางดว้น      

                                   เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

    ผลงาน   :  ชาอู่หลงสับปะรดวา่นหางจระเข ้

ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  :  ตั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม 2561 ถึง 7 ธนัวาคม 2561 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ประวตัผู้ิจดัท า 
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