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บทคดัย่อ 

 ปัจจุบนัสินคา้ท่ีจาํหน่ายในร้านสตาร์บคัส์แยกออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ เคร่ืองด่ืม เมล็ด

กาแฟ ขนม และสินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํกาแฟ ซ่ึงโดยปกติแล้วสินคา้ท่ีทาํยอดขายได้มาก

ท่ีสุดจะเป็นประเภทเคร่ืองด่ืม และเคร่ืองด่ืมท่ีลูกคา้ส่วนใหญ่ในร้านสตาร์บคัส์ สาขาเดอะเซอร์เคิล 

ราชพฤกษ ์นิยมด่ืมคือชาเขียว กาแฟและวิปป้ิงครีมชาเขียว ซ่ึงหากลูกคา้ตอ้งการเคร่ืองด่ืมประเภท

ชาเขียวป่ันพร้อมกาแฟจะมีให้เลือกเพียงไม่ก่ีเมนู ดงันั้นผูจ้ดัทาํจึงคิดคน้เมนูชาเขียวและกาแฟป่ัน

ใส่เยลล่ีกาแฟ ท่ีมีรสชาติของชาเขียวผสมกาแฟมีเน้ือสัมผสัเยลล่ีกาแฟข้ึนมาเพื่อเพิ่มทางเลือกใหแ้ก่

ลูกคา้และเพื่อลดการตดัเป็นค่าใชจ่้ายร้าน (Mark Out) ของเยลล่ีกาแฟท่ีเหลือใช ้

 จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามจากพนกังานสตาร์บคัส์สาขาเดอะเซอร์เคิล ราช

พฤกษจ์าํนวน 10 คน มีความพึงพอใจเก่ียวกบัการตกแต่งเคร่ืองด่ืม กล่ินของเคร่ืองด่ืม และรสชาติ

โดยรวมของเคร่ืองด่ืมอยูใ่นระดบัมาก ส่วนของรสชาติของเคร่ืองด่ืม และเน้ือสัมผสัของเคร่ืองด่ืม

จะอยูใ่นระดบัปานกลาง เพราะฉะนั้นค่าเฉล่ียความพึงพอใจมีผลรวม 3.53 หรืออยูใ่นระดบัมาก 

 

คาํสาํคญั : ชาเขียว กาแฟ เยลล่ีกาแฟ เคร่ืองด่ืมป่ัน 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ประวตัคิวามเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 สตาร์บคัส์เปิดทาํการคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1971โดนสาขาแรกตั้งอยูท่ี่ตลาด Pike Place เมืองซี

แอตเทิล รัฐวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย 3 เพ่ือนรัก กอร์ดอน โบวเ์กอร์,เจอร์รี บลัดว์ิน และ 

เซฟ ซีเกิล โดยใชรู้ปโลโกน้างเงือกไซเรน 2 หาง โดยจาํหน่ายเพียงเมล็ดกาแฟคัว่และเคร่ืองเทศ

ภายหลงัสตาร์บคัส์ เกิดปัญหาเร่ืองการควบคุมคุณภาพสินคา้ นายโฮเวิร์ด ชูทส์ จึงซ้ือกิจการคา้ปลีก

ไวท้ั้งหมดพร้อมเปล่ียนช่ือเป็น สตารบคัส์ คอฟฟ่ี คอเปอร์เรชัน่ และไดจ้า้งนักบริหารมืออาชีพมา

ดูแล ในปี 1992 จึงมีการปรับเปล่ียนเป็นบาร์กาแฟ และเร่ิมมีการเปิดสาขาไปต่างประเทศรวมถึง

ประเทศไทยสตาร์บคัส์ ประเทศไทยมีมากกว่า 370 สาขา โดยท่ีทาํยอดขายไดม้ากท่ีสุดคือประเภท

เคร่ืองด่ืม เคร่ืองด่ืมท่ีลกูคา้นิยมคือ กาแฟป่ัน ชาเขียวและวิปป้ิงครีมชาเขียว โดยหากลูกคา้ตอ้งการ

ด่ืมเคร่ืองด่ืมประเภทชาเขียวป่ันพร้อมส่วนผสมท่ีมีกาแฟมีใหเ้ลือกเพียงไม่ก่ีเมนู เพ่ือเพ่ิมทางเลือก

ใหแ้ก่ลกูคา้ผูจ้ดัทาํจึงไดคิ้ดเมนูข้ึนใหม่ เพ่ือตอบโจทยใ์ห้แก่ลูกคา้ท่ีตอ้งการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีความ

หวานหอมของชาเขียวและกล่ินวานิลลา มีเน้ือสัมผสัของเยลล่ีกาแฟสูตรพิเศษของสตาร์บัคส์ 

(Starbuck) ตกแต่งดว้ยป้ิงครีมชาเขียวเขม้ขน้ และ เพ่ีอช่วยในการลดตน้ทุนของตวัเยลล่ี เน่ืองจากว่า

สตาร์บคัส์ในสาขาเดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์ ไดมี้การใชเ้ยลล่ีต่อวนั 300 – 400 กรัมในแต่ละวนั

เหลือท้ิงเป็นจาํนวนมาก จึงมีความคิดท่ีจะนาํมาใชเ้พ่ือลดตน้ทุนจากการ Mark Out  

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

 1.2.1 เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในส่วนของเมนูชาเขียวผสมกาแฟใหแ้ก่ลกูคา้ 

 1.2.2 เพ่ือลดตน้ทุนการ Mark Out เยลล่ีกาแฟ 

1.3  ขอบเขตของโครงงาน 

 1.3.1 ขอบเขตของประชากร 

  พนกังานประจาํร้านสตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี สาขาเดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ ์
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 1.3.2 ขอบเขตด้านพืน้ที ่

  ร้านสตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี สาขาเดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ ์

 1.3.3 ขอบเขตด้านเวลา 

  ระหว่างวนัท่ี 7 มกราคม – 28 เมษายน พ.ศ. 2562 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.4.1 ทางบริษทัไดย้อดขายมากข้ึนจากการจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมท่ีลกูคา้ช่ืนชอบ 

 1.4.2 ผูจ้ดัทาํไดค้วามรู้การทาํเคร่ืองด่ืมและการคิดคน้เคร่ืองด่ืมชนิดใหม่ 
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บทที ่2 

การทบทวนเอกสาร 

 ในการศึกษาวิจยัโครงงานชาเขียวและกาแฟป่ันใส่เยลล่ีกาแฟ ( Green Tea and Coffee 
Frappuccino with Coffee Jelly) ผูจ้ดัได้คน้ควา้ขอ้มูลเพื่อเป็นการทบทวนเอกสารและหาขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 2.1 ชาเขียว (Green tea) 

 สารานุกรมเสรี (2562) ให้ขอ้มูลไวว้่าชาเขียว ช่ือทางวิทยาศาสตร์ ว่า Camellia Sinensis 
เป็นพืชท่ีน าใบและยอดอ่อนมาผลิตเป็นชาท่ีมีตน้ก าเนิดมาจากประเทศจีนเม่ือกวา่ 4000 ปีมาแลว้
กล่าวคือเม่ือ 2737 ปีก่อนคริสตศ์กัราช ชาเขียวไดถู้กคนพบโดยจกัรพรรดิ “เสินหนง” ผูรั้กษาความ
สะอาดท่ีชอบด่ืมน ้ าตม้ร้อน วนัหน่ึงขณะพกัผ่อนไดต้น้ชาในป่า ล่มพกัโบกก่ิงชาใบไดล่้วงลงใน
ถว้ยน ้ าร้อน ท าให้น ้ าเปล่ียนสีท่านจึงทดลองชิมท าให้เกิดความกระปร้ีกระเปร่าข้ึนมาก จากนั้นก็มี
การพฒันาชาเขียวข้ึนเร่ือยๆเพื่อใหท้านง่ายและสะดวก 

ช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 3 ชาเขียวได้รับความนิยมอย่างมากและชาบ้านนิยมหันมาปลูกชาเขียวกัน
จ านวนมากและมีการพฒันาสายพนัธ์และขั้นตอนการผลิตกนัมากข้ึน 

ช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 4 และ 5 ชาเขียวในประเทศจีนไดรั้บความนิยมข้ึนอยากมากและไดริ้เร่ิมผลิต
ชาในรูปแบบของการอดัเป็นแผน่คือการน าใบชามาน่ึงก่อน แลว้น ามากระแทก ในสมยัน้ีไดนิ้ยมน า
ชามาเป็นของขวญัแด่พระจกัรพรรดิ 

 สมยัราชวงศ์หมิง (ค.ศ. 1368 – 1644) ชาท่ีนิยมปลูกในจีนทั้งหมดเป็นชาเขียว สมยันั้น
กระบวนการผลิตชาไดพ้ฒันาข้ึนไม่อดัแผน่แต่มีการรวบรวมใบชา น ามาน่ึงและอบแห้งแต่เก็บได้
ไม่ดีนกั สูญเสียกล่ินไดง่้ายและรสชาติไม่ดี ภายหลงัศตวรรษท่ี 17 มีการคา้ขายกบัชาวยุโรป เพื่อ
คิดคน้การผลิตท่ีรักษาคุณภาพชาให้นานข้ึน ไดคิ้ดคน้กระบวน “การหมกั” เม่ือหมกัแลว้น าไปอบ 
ซ่ึงเป็นท่ีมาของชาอูหลงและชาด าและมีการแต่งกล่ินดว้ยดอกไม ้

ในประเทศไทยเร่ิมการด่ืมชาช่วงในสมยัสุโขทัยท่ีมีการแลกเปล่ียนวฒันธรรมกับจีน แต่ไม่มี
หลกัฐานว่าน าเข้ามาได้อย่างไรและเม่ือใด แต่ในจดหมายลาลูแบร์ ในสมยัสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช มีการด่ืมชาแลว้ โดยนิยมชงชาเพื่อรับแขก และการด่ืมในสมยันั้นไม่ใส่น ้าตาล ส าหรับการ
ปลูกชาในประเทศไทยนั้น แหล่งด าเนิดอยูท่างภาคเหนือชาเขียวนิยมและรู้จกักนัทัว่ไปคือ ชาเขียว
จากญ่ีปุ่น มตัชะ เกียวกุโระ โฮจิชะ เก็มไมชะ ชาเขียวจากจีน หลงจ่ิง ป้ีหลวัชุน 
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 2.1.1 ประโยชน์ของชาเขียว 

 ส านกังานขอ้มูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลยัมหิดล (2562) ศึกษาการออกฤทธ์ิ
ทางเภสัชของชาเขียวพบวา่เขียวมีสารส าคญัท่ีพบได ้ไดแ้ก่กรดอะมิโน วติามินบี วิตามินซี วติามินอี
สารในกลุ่มแซนทีนอัลคาลอยด์ (Xanthine Alkaloids) คือ คาเฟอีน (Caffeine) และธิโอฟิลลีน 
(Theophyline) ซ่ึงมีฤทธ์ิการท างานของระบบประสาทส่วนกล่างส่งผลให้รู้สึกกระปร้ีกระเปร่าและ
สารอีพิกลัโลคาเทซินกลัเลต (Epiggallocatechin gallte) ซ่ึงมีความค าคญัในการออกฤทธ์ิตา้นอนุมูล
อิสระ 

 

รูปที ่2.1: ชาเขียว 

ทีม่า : www.ginnginn.com 

 2.2 กาแฟ ( Coffee ) 

 2.2.1 ประวตัิกาแฟ 

 เวบ็ไซต์ Goodlifeupdate.com  (2562)  ค  าว่า “กาแฟ” หรือ “Coffee” มาจากภาษาเตอร์กิช 
สันนิษฐานวา่เก่ียวขอ้งกบัค าวา่ Kaffe ซ่ึงเป็นช่ือเรียกบริเวณในเอธิโอเปียซ่ึงคน้พบกาแฟเป็นแห่ง
แรกของโลก กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีการเพาะปลูกในกวา่ 70 ประเทศทัว่โลก เป็นสินคา้ท่ีซ้ือขาย
ในตลาดโลกมากเป็นอนัดบัสองรองจากน ้ ามนัปิโตรเลียม และในปัจจุบนัมีผูค้นกวา่ 25 ลา้นคนทัว่
โลกท่ียงัชีพดว้ยการปลูกกาแฟเอสเปรสโซ คิดคน้ข้ึนในประเทศอิตาลี โดยชาวอิตาลีผูห้น่ึงท่ีตอ้ง
คิดคน้เคร่ืองอดัไอน ้ าในการชงกาแฟเพื่อประหยดัเวลา กลายเป็นท่ีมาของช่ือกาแฟ Espresso ซ่ึงค า
น้ีในภาษาอิตาลีแปลว่า “เร็ว” นั่นเองซ่ึงท าให้ได้กาแฟรสชาติดีเพราะเป็นการสกัดรสชาติด้วย
แรงดันและเรียกช่ือเคร่ืองชงกาแฟน้ีว่า Espresso Coffee Machine เส้นศูนย์สูตรกาแฟ คือ เส้น
วงรอบโลกท่ีกินอาณาบริเวณท่ีปลูกกาแฟไดดี้ท่ีสุดในโลก ซ่ึงก็คือบริเวณพื้นท่ีระดบัสูงระหว่าง 
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600 – 1,800 เมตรจากระดบัทะเล ในดินแดนแถบเส้นศูนยสู์ตรโลกนัน่เองเพราะดว้ยความสูงระดบั
น้ีจะมีอุณหภูมิเฉพาะท่ีท าให้ผลกาแฟสุกอยา่งชา้ ๆ จึงมีคุณภาพและใหร้สกลมกล่อม ซ่ึงพื้นท่ีหน่ึง
ในนั้นคือ ประเทศไทย กินกาแฟแลว้อายุยืนข้ึน นิตยสาร TIME ไดตี้พิมพห์วัขอ้ข่าวเก่ียวกบัขอ้มูล
ใหม่ล่าสุดจากวารสาร Circulation ซ่ึงคน้พบว่า ผูท่ี้ด่ืมกาแฟเป็นประจ า (ไม่เกิน 5 แกว้ต่อวนั) จะ
ช่วยให้มีอายุยืนยาวมากข้ึน ทั้งยงัลดภาวะเส่ียงต่อโรคหัวใจ เบาหวาน และปัญหาทางสมองต่าง ๆ 
อีกดว้ย 

 

รูปที ่2.2 : กาแฟ ( Coffee ) 

ทีม่า : www.goodlifeupdate.com 

 2.2.2 ระดับการคั่วกาแฟ 

 เวป็ไซต ์Goodlifeupdate.com  (2562)  การคัว่กาแฟมี 3 ระดบั ดงัน้ี 

  2.2.2.1 บลอนด์ (Blonde) ใชเ้วลาคัว่เร็ว มีบอด้ี  (Body) เบาบาง รสกลมกล่อม ไม่
สูญเสียเอกลกัษณ์รสชาติและกล่ินของสายพนัธ์ุกาแฟนั้น ๆ นิยมใชก้บัเมล็ดกาแฟสายพนัธ์ุดี ๆ 

  2.2.2.2 คั่วระดับกลาง ( Medium ) คือกาแฟคั่วระดับกลาง มีความสมดุลของ
รสชาติ ทั้งกลมกล่อมและเขม้ขน้ก าลงัเหมาะ เอกลกัษณ์เฉพาะตวัยงัไม่จางหาย และสุดทา้ยคือ 

  2.2.2.3 คัว่ระดบัเขม้ ( Dark ) หรือกาแฟคัว่เขม้ซ่ึงมีบอด้ีหนกั รสชาติกาแฟเขม้ขน้ 
เหมาะกบัคนชอบกาแฟเขม้ ๆ กาแฟคัว่ระดบัน้ีทั้ง Acidity Aroma เฉพาะจะสูญหายไป 

 คัว่ต่างกนัจึงตอ้งชงต่างกนัและอาจตอ้งเบรนด์ ( Blend ) กาแฟคัว่อ่อนควรด่ืมเป็นกาแฟ
ร้อน ไม่ควรชงแบบเติมนมหรือน ้ าแข็งควรใชว้ิธีชงดว้ยการหยดผา่นกระดาษกรอง (Filter) หรือใช้
เคร่ือง French Press เพื่อใหก้าแฟค่อย ๆ คายเอกลกัษณ์ของตนออกมาและผูด่ื้มสัมผสักบัรสแทข้อง
เมล็ดกาแฟนั้น ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน กาแฟคัว่ระดบักลางมีบอด้ี (Body) ท่ีดี เอกลกัษณ์ของกาแฟยงัอยู่
และพฒันาข้ึนจากการคัว่ สามารถใชเ้คร่ืองชงเอสเปรสโซชงได ้ด่ืมเป็นกาแฟร้อนไดแ้ต่ถา้ชงแบบ
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เติมนมก็จะไดแ้ต่ความหอมแต่บอด้ีไม่ดี ร้านกาแฟจึงนิยมผสมกาแฟคัว่เขม้ลงไป เพราะกาแฟคัว่
ระดบัเขม้จะมีบอด้ีท่ีหนกัข้ึน เม่ือผสมกบักาแฟคัว่กลางจะไดท้ั้งบอด้ีและอโรมา (Aroma) ท่ีลงตวั 
เหมาะจะใชช้งกาแฟเติมนม 

 2.2.3 รสชาติกาแฟจากแหล่งปลูกกาแฟหลกัของโลก 

  2.2.3.1 กาแฟจากละตินอเมริกา ให้รสชาติกลมกล่อมของกาแฟแท ้ให้รสชาติของ
โกโกถ้ัว่ จิบแลว้รู้สึกสดช่ืน กระปร้ีกระเปร่า 

  2.2.3.2  กาแฟจากแอฟริกา / อาระเบีย ให้รสชาติหลากหลาย ทั้งรสของผลเชอร์ร่ี 
เคร่ืองเทศหายาก กล่ินหอมมะนาว เกรปฟรุต โดดเด่นเฉพาะตวั 

  2.2.3.3 กาแฟจากเอเชียแปซิฟิก  โดดเด่นด้วยบอด้ีกาแฟท่ีหนัก มีกล่ินไอแห่ง
ธรรมชาติหากปลูกในแถบหมู่ เกาะอินโดนีเซียจะเจือกล่ินเคร่ืองเทศสมุนไพร ( เว็ปไซต ์
Goodlifeupdate.com .2562) 

 2.2.4 ค าศัพท์ทีรู้่เกีย่วกบักาแฟ 

  2.2.4.1 Aroma หมายถึง ความหอมของกาแฟ ซ่ึงช่วยบอกรสชาติของกาแฟ ตาม
หลกัแลว้รสชาติกาแฟท่ีสัมผสัมาจากกล่ินหอมของกาแฟเป็นหลกั เป็นเหตุผลว่าท าไมกาแฟจึงมี
กล่ินหอมจึงเยา้ยวนและมีรสอร่อย 

  2.2.4.2 Acidity  ส าหรับนักด่ืมกาแฟค าน้ีไม่ได้ หมายถึงความเปร้ียวหรือขมแต่
หมายถึงความสดช่ืนมีชีวิตชีวาท่ีคุณสัมผสัไดเ้ม่ือด่ืมกาแฟ คลา้ยเวลาท่ีด่ืมโซดาซ่ึงจะสัมผสัได้ท่ี
ขา้งของล้ินแถวกระพุง้แกม้ 

  2.2.4.3 Body  หมายถึง น ้ าหนกัของกาแฟท่ีหลงเหลืออยู่บนล้ินหลงัการด่ืม บอด้ี
ของกาแฟมีตั้งแต่บอด้ีเบาจนถึงบอด้ีหนกั เวลาท่ีจะอธิบายบอด้ีหนกัของกาแฟจะใชค้  าวา่ “Syrupy” 
(ขน้) กบับอด้ีกาแฟชนิดนั้น 

  2.2.4.4 Flavor  คือรสชาติ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดของการชิมกาแฟ เพราะเป็นการ
ประมวลผลภาพรวมของกาแฟนั้น ๆ หลงัจากผูด่ื้มไดส้ัมผสั กล่ิน ความสดช่ืนและน ้ าหนกัแลว้ว่า
รู้สึกประทบัใจอยา่งไร ด่ืมแลว้ท าใหนึ้กถึงอะไร ( เวบ็ไซต ์Goodlifeupdate.com. 2562) 
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 2.2.5 ขั้นตอนชิมกาแฟ 

  2.2.5.1 ดมกล่ินก่อนเพราะการรับรสแทจ้ริงของคนอยู่ท่ีจมูกไม่ใช่ปาก ล้ินจะท า
หน้าท่ีแยกแยะแค่รสหวาน ขม เค็มหรือเปร้ียวเท่านั้น ท่ีเหลือเป็นหน้าท่ีของจมูกซ่ึงแยกแยะกล่ิน
ต่างๆออกได ้

  2.2.5.2 จากนั้นด่ืมกาแฟแบบ “ซด” (Slurp) ส่ิงส าคญัคือการซดเสียงดงั ๆ ซ่ึงเป็น
การสูดอากาศเขา้ไปขณะด่ืมเพื่อช่วยระบายความร้อนของกาแฟ และยงัเป็นการสเปรยก์าแฟเขา้ปาก
อยา่งทัว่ถึง ท าใหส้ามารถล้ิมรสกาแฟไดเ้ตม็ท่ี 

  2.2.5.3  จินตนาการส าคญั โดยจินตนาการวา่ล้ินเราสัมผสัรสชาติกาแฟอยา่งไรบา้ง 
อาจใชว้ธีิชิมแลว้เล่าใหเ้พื่อน ๆ ฟังวา่คุณสัมผสัไดถึ้งรสอะไรบา้ง โดยขณะท่ีกาแฟอยูใ่นปากใหนึ้ก
ว่ากาแฟสัมผสักับส่วนไหนของล้ินบ้างเพราะแต่ละจุดก็ให้การรับรสท่ีต่างกันไปจากนั้นลอง
บรรยายความ รู้ สึ กและรสชาติของบอ ด้ีก าแฟ  ตามด้วยความข้นของกาแฟ ท่ี คุณ ด่ืม  
  2.2.5.4 ประมวลผลความรู้สึก พอด่ืมเสร็จจินตนาการเสร็จ ให้คุณบรรยายความ
หอมและรสชาติของกาแฟนั้น ๆ วา่เป็นอยา่งไรโดยอาจเปรียบเทียบกบัอาหารท่ีเคยกินหรือกล่ินไอ
ของสถานท่ีท่ีคุณเคยไปท่องเท่ียว ( เวบ็ไซต ์Goodlifeupdate.com. 2562) 

 2.2.6 ประโยชน์ของกาแฟ 

ขอ้ดีของกาแฟ ด่ืมเหมาะสมสุขภาพแจ่มใส (2562) ขอ้ดีของกาแฟ ท่ีถ้ากินในปริมาณท่ี
เหมาะสม หากจ ากดัครีมเทียม นม และน ้าตาลอยา่งเหมาะ ก็สร้างประโยชน์ดี ๆ ใหร่้างกายเราดงัน้ี 

  2.2.5.1 ลดความเส่ียงเป็นโรคน่ิว ผลการวจิยัจากมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด ปี 2002 เผย
ว่า ผูห้ญิงท่ีด่ืมกาแฟ 4 แก้วต่อวนั จะมีโอกาสเส่ียงเป็นโรคน่ิวในถุงน ้ าดีลดลงประมาณ 25% 
เช่นเดียวกบัผลการวิจยัก่อนหน้าน้ีท่ีบอกว่า ผูช้ายท่ีด่ืมกาแฟเป็นประจ า จะช่วยลดความเส่ียงเป็น
โรคน่ิวในถุงน ้าดีไดด้ว้ย 

  2.2.5.2 กาแฟช่วยลดความเครียด เช่ือวา่หลายคนแอบเห็นดว้ยกบัผลวิจยัน้ี เพราะ
เม่ือรู้สึกเครียด ๆ เหน่ือย ๆ ทีไร ไดจิ้บกาแฟสักหน่อยก็จะรู้สึกดีข้ึนใช่ไหมคะ ซ่ึงคราวน้ีเราการันตี
ด้วยผลการวิจยัเพิ่มเติมอีกด้วยว่า คนท่ีด่ืมกาแฟประมาณ 2-3 แก้วต่อวนั จะลดความเครียดได้
ประมาณ 15 % แต่หากด่ืมกาแฟ 4 แกว้ต่อวนั จะสามารถลดความเครียดไดถึ้ง 20% เลยทีเดียวจา้ 

  2.2.5.3 ช่วยกระตุ้นความจ า ผลการวิจยัจากภาครังสีวิทยาของอเมริกาเหนือกล่าว
วา่ หากด่ืมกาแฟ 2 แกว้ต่อวนั จะสามารถพฒันาความจ า และปฏิกิริยาตอบโตไ้ดดี้ข้ึน สอดคลอ้งกบั
การวจิยัของอีกสถาบนัหน่ึงท่ีบอกวา่ ผูห้ญิงอายุ 65 ปีข้ึนไป หากด่ืมกาแฟมากกวา่ 3 แกว้ต่อวนั จะ
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มีความจ าท่ีดีข้ึนกวา่คนท่ีไม่ไดด่ื้มกาแฟ หรือด่ืมกาแฟนอ้ยกวา่น้ี ส่วนมหาวทิยาลยัเซาทฟ์รอริดา้ก็
เผยว่า คนอายุล่วงเขา้วยักลางคน ควรด่ืมกาแฟประมาณ 4-5 แก้วต่อวนั เพื่อเพิ่มระดบัฮอร์โมน 
GCSF สารท่ีช่วยลดความเส่ียงเป็นอลัไซเมอร์ 

  2.2.5.4 รอดจากเบาหวานชนิดที ่2 จากการศึกษาของภาคการเกษตรและเคมีอาหาร
ของสหรัฐอเมริกา ท าให้ทราบวา่ นกัด่ืมกาแฟตวัยง จะมีโอกาสรอดพน้จากโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 
ประมาณ 50% เน่ืองจากคาเฟอีนมีคุณสมบติัช่วยยบัย ั้ง hIAPP และโพลีเปปไทด์ ตวัการก่อให้เกิด
โปรตีนผดิปกติ ซ่ึงเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 นัน่เอง 

  2.2.5.5 ลดความเส่ียงเป็นมะเร็งเต้านม มีผลการวิจยัหลายช้ินท่ียืนยนัว่า การด่ืม
กาแฟวนัละ 2-5 แกว้ต่อวนั จะช่วยลดความเส่ียงเกิดเซลล์มะเร็งเตา้นม มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็ง
ปากมดลูก และมะเร็งตบัไดด้ว้ย โดยประสิทธิภาพของคาเฟอีน จะช่วยยบัย ั้งการเกิดเซลล์ผิดปกติ 
และก าจดัสารพิษท่ีร่างกายไดรั้บไดใ้นระดบัหน่ึง 

  2.2.5.6 กระตุ้นการท างานของระบบเผาผลาญมี ผลการวิจยัหลายช้ินท่ีบอกว่า 
คาเฟอีนช่วยกระตุน้การท างานของระบบเมตาบอลิซึม และอาจจะท าให้น ้ าหนักคุณลดลงได ้แต่
ล่าสุดผลการวิจยัเม่ือปี 2549 เพิ่งจะได้ขอ้สรุปว่า คาเฟอีนในเมล็ดกาแฟสดคัว่บด มีผลกบัการลด
น ้าหนกัในผูห้ญิงไดจ้ริง และสามารถลดน ้าหนกัเฉล่ียได ้7.7 กิโลกรัมภายใน 22 สัปดาห์เลยทีเดียว 

  2.2.5.7 ลดความเส่ียงเป็นโรคพาคินสัน สถาบนัการแพทยอ์เมริกนัไดท้  าการวิจยั
และพบวา่ คาเฟอีนในกาแฟมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการลดความเส่ียงเป็นโรคพาคินสัน โดยผูท่ี้ด่ืมกาแฟ
วนัละ 2-3 แกว้เป็นประจ าทุกวนั จะช่วยลดโอกาสเกิดโรคพาคินสันไดถึ้ง 25% 

  2.2.5.8 ปลุกความตื่นตัวในทันที คาเฟอีนมีคุณสมบติัไม่ต่างจากสารกระตุน้ดี ๆ 
ชนิดหน่ึง ท่ีสามารถปลุกความต่ืนตวัให้กบัร่างกายท่ีอ่อนลา้ หรืออ่อนเพลียไดใ้นระยะเวลาสั้น ๆ 
ยนืยนัดว้ยการทดลองกบันกักีฬากลุ่มหน่ึง ซ่ึงไดด่ื้มกาแฟระหวา่งท่ีฝึกซอ้ม และพบวา่ นกักีฬากลุ่ม
ท่ีด่ืมกาแฟจะสามารถฝึกซ้อมกีฬาไดน้านข้ึน เรียกไดว้่ามีความอึดมากกว่าเดิมนั่นเอง โดยความ
คึกคกัท่ีเกิดข้ึนจะมีระยะเวลาประมาณ 1 ชัว่โมงเท่านั้น 

  2.2.5.9 ลดโอกาสการเป็นโรคเกาต์ ส าหรับคนท่ีกลวัตวัเองจะเส่ียงเป็นโรคเกาต ์
โดยเฉพาะผูท่ี้มีอายุ 40 ปีข้ึนไป แนะน าให้ด่ืมกาแฟประมาณ 3-6 แกว้ต่อวนัอย่างต่อเน่ือง เพราะ
ผลการวิจยัจากสถาบนัสุขภาพแห่งหน่ึงยืนยนัแลว้วา่ คาเฟอีนมีส่วนช่วยบรรเทาการอกัเสบของขอ้ 
เน่ืองมาจากกรดยริูกท่ีเกินขนาดอยา่งไดผ้ล และคนท่ีด่ืมกาแฟ 6 แกว้ต่อวนั ก็จะช่วยลดความเส่ียง
เป็นโรคเกาตไ์ดถึ้ง 60% 
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 2.2.7 กาเฟอนีในกาแฟ 

 เวบ็ไซต์ Medthai  (2562)ให้ขอ้มูลว่ากาแฟมีสารกาเฟอีน ( Caffeine ) เป็นสารประกอบท่ี
พบไดม้ากในเมล็ดกาแฟ โดยกาเฟอีนบริสุทธ์ินั้นจะมีลุกษณะเป็นผลึกรูปเข็ม มีรสขม และไม่มี
กล่ิน โดยในกาแฟแต่ละชนิดมีแตกต่างกนัออกไป กาแฟโรบสัตา้จะมีกาเฟอีนมากกว่าอาราบิก้า
ประมาณของกาเฟอีนท่ีส่งผลต่อร่างกายและอารมณ์กาเฟอีนขนาดต ่า (50- 200 มิลลิกรัม) ช่วย
กระตุน้ให้ร่างกายต่ืนตวั ไม่ง่วงนอน กระปร้ีกระเปร่า กาเฟอีนขนาดปานกลาง (200-500 มิลลิกรัม) 
อาจท าให้ปวดศีรษะ มือสั่น เบ่ืออาหาร คาเฟอีนขนาดสูง (1000 มิลลิกรัม) ส่งผลให้กระสับกระสาย 
หวัใจเตน้แรง ท าใหค้ล่ืนไส้ 

 2.2.8 วธีิการชงกาแฟ 

 เวบ็ไซต ์Mangozero (2562) เพื่อให้ไดร้สชาติของกาแฟท่ีมีรสชาติตามความช่ืนชอบของผู ้
ทานจึงมีการชงท่ีแตกต่างหลายหลาย 

 2.2.8.1 Drip 

 เป็นการชงกาแฟผ่านกระดาษกรอง โดยให้น ้ าร้อนหรือหยดน ้ าร้อนค่อยๆ ไหลผ่าน
กระดาษกรอง (หรือ  Filter ส าหรับท่ีใช้ชงกาแฟแบบ  Drip) ลงไปยงัภาชนะรองรับ  และอาศัย
อุณหภูมิน ้าท่ีพอเหมาะ รวมถึงความเร็วในการเทน ้าท่ีพอดี เพื่อจะไดก้าแฟท่ีดีท่ีสุดออกมา 

 

รูปท่ี 2.3 : เคร่ืองชงกาแฟ 

ทีม่า : www.coffeeandtealover.com 
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 2.2.8.2 French Press 

 การชงกาแฟแบบกด โดยท่ีใชแ้ค่น ้ ากบักาแฟบดโดยตรง เพื่อให้ไดร้สชาติกาแฟท่ีบริสุทธ์ิ
ท่ีสุดโดยมีขั้นตอนการชงท่ีเรียบง่ายท่ีสุดเช่นกนั แต่วิธีน้ีจะตอ้งใช้เมล็ดกาแฟบดท่ีมีขนาดหยาบ
เพื่อให้เมล็ดกาแฟไม่หลุดผา่นตวักรองลงมา โดยวิธีการชงก็คือให้ใส่เมล็ดกาแฟบดลงไป แลว้ตาม
ดว้ยน ้ าร้อน จากนั้นก็ปิดฝารอเวลาประมาณ 4 นาที แลว้จึงกดเพื่อให้กากกาแฟลงไปดา้นล่าง ก็เป็น
อนัเสร็จขั้นตอน 

 

รูปที ่2.4 : เคร่ืองชงกาแฟ 

ทีม่า : www.coffeeandtealover.com 

 2.2.8.3 Espresso 

 การชงกาแฟแบบ Espresso คือการชงโดยใชแ้รงอดัไอน ้ าหรือน ้ าร้อนผา่นเมล็ดกาแฟคัว่ท่ี
บดละเอียด ซ่ึงเป็นกาแฟท่ีนิยมมากท่ีสุดในแถบประเทศยโุรปตอนใตโ้ดยมีวิธีการชงแบบใชแ้รงอดั 
ท าให้ได้รสชาติกาแฟท่ีเข้มข้นและหนักแน่น ต่างจากกาแฟทั่วไปท่ีชงผ่านน ้ าหยด และเพราะ
รสชาติเขม้ขน้และหนักแน่นอนัเป็นเอกลกัษณ์น้ีเอง ท าให้คอกาแฟมกัด่ืมเอสเปรสโซโดยไม่ใส่
น ้าตาลหรือนมเพิ่ม และมกัจะเสิร์ฟเป็นช็อต (แกว้แบบจอก) เพื่อใหป้ริมาณไม่มากจนเกินไป 

 

รูปที ่2.5 : เคร่ืองชง Espresso 

ทีม่า : http://www.411estore.com/productdetail/etzel 



11 
 

 

 2.2.8.5. Moka Pot 

 คือหมอ้ตม้กาแฟสดสไตลอิ์ตาเลียน โดยวธีิการชงแบบน้ีเป็นวิธีท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่ง
มากส าหรับคอกาแฟท่ีตอ้งการกาแฟเขม้ๆ โดย Moka pot จะมีส่วนประกอบอยู ่3 ส่วน ไดแ้ก่ หมอ้
ใส่น ้า, กรวยใส่กาแฟ และตวักาดา้นบน โดยวธีิชงก็สามารถท าไดโ้ดยการใส่น ้ าลงไปในหมอ้ให้ถึง
ขีดท่ีมีแนะน าเอาไว ้ใส่กรวยกาแฟลงไป จากนั้นจึงใส่กาแฟตาม หลงัจากนั้นก็ปิดฝา และน าไปตม้
บนเตาแก๊ส เม่ือถึงจุดท่ีน ้าในหมอ้น ้ าร้อนไดท่ี้ ไอน ้าจะดนัใหน้ ้ าพุง่ข้ึนผา่นกาแฟ (คลา้ยกบัหลกัการ
ของ Syphon) จากนั้นเม่ือเราปิดไฟ น ้ ากาแฟท่ีเหลือจะดนัตวัข้ึนมาอยูใ่นกาดา้นบน ถือเป็นการเสร็จ
ขั้นตอนการชงโดยใชห้มอ้ Moka Pot 

 

รูปที ่2.6 : เคร่ืองชง Moka 

ทีม่า : http://thaicoffeeinfo.blogspot.com/2012 

 2.2.8.6 Syphon 

 การชงกาแฟแบบสุญญากาศ ถูกคิดคน้ข้ึนในสมยัปี ค.ศ.1840 ซ่ึงหลงัจากนั้นมาอีกร้อยกวา่
ปี ‘อะกิร่า โคโนะ’ (คนญ่ีปุ่น) ไดคิ้ดคน้การดดัแปลงกรรมวิธีเดิมน้ีให้เป็นรูปแบบสมยัใหม่ เพื่อให้
ได้รสชาติกาแฟสดท่ีกลมกล่อม ซ่ึงปัจจุบนัวิธีการชงกาแฟแบบสุญญากาศน้ีถูกเรียกว่า Syphon 
Coffee โดยวิธีการชงจะใช้หลกัสุญญากาศ ซ่ึงจะตอ้งใส่กาแฟไวใ้นหมอ้ด้านบนโดยท่ีต้องมีตวั
กรองอยู่ดว้ยเพื่อไม่ให้ผงกาแฟหล่นลงดา้นล่าง จากนั้นจึงเติมน ้ าใส่ลงไปในหมอ้ด้านล่าง ปิดฝา
หมอ้ดา้นบน แลว้จุดไฟตม้น ้ าให้เดือด จากนั้นน ้ าจะถูกดนัข้ึนไปยงัหมอ้ดา้นบน เม่ือถึงเวลาน้ีก็ให้
ดบัไฟและรอใหน้ ้าร้อนไหลผา่นกาแฟลงมายงัหมอ้ดา้นล่าง เพียงเท่าน้ีก็จะไดก้าแฟจากการชงแบบ 
Syphon แลว้ น่าสนใจ เหมือนเรียนวทิยาศาสตร์ 
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รูปที ่2.7 :  เคร่ืองชง Syphon 

ทีม่า : www.ohvava.com/syphon 

 2.2.8.7  Chemex 

 กรวยชงกาแฟชนิดหน่ึง โดยวิธีการชงแบบน้ีจะมีลกัษณะคลา้ยๆ กบัการ Drip ท่ีใชน้ ้ าร้อน
เทใส่ผงกาแฟและผา่นกระดาษกรองลงไป แต่จะแตกต่างกนัท่ีวธีิการน้ีทุกขั้นตอนจะตอ้งท าดว้ยมือ
ตั้งแต่การบดไปจนถึงการเทน ้าร้อนใส่ลงบนผงกาแฟ 

 

รูปที ่2.8 : เคร่ืองชง Chemex 

ทีม่า : www.wongnai.com/restaurants 

 2.2.8.4   Aeropress 

 การชงกาแฟแบบ Aeropress เป็นวิธีท่ีง่ายมาก เพราะมีวิธีการแค่เติมน ้ าร้อนท่ีไดอุ้ณหภูมิ
ตามท่ีต้องการให้เหมาะสมกับกาแฟแต่ละชนิด โดยการท ากาแฟแบบ Aeropress จะเป็นการใช้
แรงดนัอากาศ ดนัน ้าร้อนใหผ้า่นผงกาแฟ และกรองดว้ย Filter ท่ีมีรูพรุนขนาดเล็ก 
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รูปที ่2.9 : เคร่ืองชง Aeropress 

ทีม่า : http://www.hillkoff.com/product 

 2.3 เยลลีก่าแฟ ( Coffee Jelly ) 

 

รูปที ่2.10 เยลล่ีกาแฟ 

ทีม่า : อศัวนิ นรินทช์ยัรังสี พีรวฒิุ สกุลพาณิชย ์

 Coffee Jelly เป็นขนมหวานแบบง่ายๆท่ีท าจากกาแฟและน ้าตาล มนัมีตน้ก าเนิดใน

ศตวรรษท่ี 19 องักฤษ แต่ความนิยมของจางหายไปในช่วงหลายปีท่ีผา่นมาและในส่วนอ่ืน ๆ ของ

โลก อยา่งไรก็ตามวุน้กาแฟญ่ีปุ่นซ่ึงไดรั้บการแนะน าให้รู้จกักบัประเทศในช่วงตน้ของวนัท่ี 20 

ไดรั้บความนิยมอยา่งรวดเร็วและยงัคงเป็นรายการเมนูกาแฟท่ี 

 เยลล่ีกาแฟ  コーヒーゼリー(Coffee Jelly) เป็นเยลล่ีเป็นขนมของหวานชนิด
หน่ึงท่ีท าจากกาแฟด า ไดรั้บความนิยมมีขายตามร้านสะดวก ร้านกาแฟ ร้านอาหารทัว่ไปในญ่ีปุ่น 
ร้าน Kamido Coffee เป็นร้านแรกท่ีเร่ิมท าข้ึนในปี 1963 ท าจากกาแฟด า ใส่น ้ าตาล(แบบผูใ้หญ่บาง
ร้านอาจไม่ใส่ แต่จะให้น ้ าเช่ือมมาต่างหาก) และใส่ผงเจลลาตินหรือผงวุน้ Kanten เพื่อข้ึนรูป 
จากนั้นแช่เยน็ใหข้ึ้นรูป เวลาทานใครจะทานเลยก็ได ้หรือจะใส่น ้ าเช่ือม ใส่ Coffee Fresh (คอฟฟ่ีเม
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ตแบบน ้า เป็นถว้ยเล็กๆ ประเทศอ่ืนเป็นแบบผง) ใส่นมขน้จืด ใส่ครีมสดก็นิยมทานกนั หรือจะทาน
กบัcream soda หรือmilkshakeนมป่ัน หรือไอศกรีม ก็นิยมทานกนั ส่วนผสมหาซ้ือง่ายท าทานท่ี
บา้นก็ไดส้บายๆ หรือถา้ญ่ีปุ่นก็มีขายทัว่ไป แต่หากนอกประเทศญ่ีปุ่นคงหาทานยากทีเดียว ไวว้นั
ไหนแอดไข่ตอ้งท าทานเอง (ครัวญ่ีปุ่น Tamago Kitchen) 

 เยลล่ีกาแฟเป็นเยลล่ีเน้ือนุ่มมีส่วนผสมของกาแฟจึงรสชาติและความหองกาแฟ มีพลงังาน
ต่อหน่ึงหน่วยบริโภค 157.30 กิโลแคลอรี โปรตีน 0.19 กรัม ไขมัน 00.00 กรัม คาร์โบไฮเดรต 
40.33 กรัม ไฟเบอร์ 0.09 กรัม 
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ 

สตาร์บคัส์เปิดท าการคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1971โดนสาขาแรกตั้งอยูท่ี่ตลาด Pike Place เมืองซีแอต

เทิล รัฐวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย กอร์ดอน โบวเ์กอร์ เจอร์รี บลัด์วิน และ เซฟ ซีเกิลใช้

รูปโลโกน้างเงือกไซเรน 2 หาง ช่วงแรกมีจ าหน่ายเพียงเมล็ดกาแฟคัว่และเคร่ืองเทศ 

ต่อมา ปี 1982 นายโฮเวิร์ด ชูลทส์ เขา้มาร่วมงานดว้ยในต าแหน่งการตลอดและมีนโยบายเปิด

ร้านสตาร์บคัส์ (Starbuck) เป็นบาร์กาแฟแต่ทั้ง 3 ไม่เห็นดว้ยจึงลาออกและเปิดร้านของตนเอง โดย

ใชช่ื้อวา่ ร้านกาแฟอิลจีออร์นาเลคอฟฟ่ี ภายหลงัสตาร์บคัส์ (Starbuck) เกิดปัญหาเร่ืองการควบคุม

คุณภาพสินค้า นายโฮเวิร์ด ชูทส์ จึงซ้ือกิจการค้าปลีกไวท้ั้ งหมดพร้อมเปล่ียนช่ือเป็น Starbuck 

Corporation และไดจ้า้งนกับริหารมาดูและพร้อมทั้งขยายสาขาออกไปทัว่โลก 

สตาร์บคัส์สาขาเดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ ์ตั้งอยูท่ี่ โครงการเดอะเซอร์เคิล ถนนราชพฤกษ ์ห้อง 

R2และR4 เลขท่ี39 ถนนราชพฤกษ ์แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชนั 10170 เปิดท าการคร้ังแรกในเดือน

กุมภาพนัธ์ 2551 ปัจจุบนัมีพนักงานทั้งหมด 11 คน ตั้งอยู่โครงการเดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์ เปิด

บริการทุกวนั เวลา 6.30 น. – 22.00 น. (สตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี ประเทศไทย. 2562) 

 

 

รูปที ่3.1 Starbuck Coffee สาขาเดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ ์

ทีม่า : www.wongnai.com 
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3.2 ลกัษณะธุรกจิและผลติภัณฑ์ 

สตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี ไทยแลนด์ เปิดด าเนินการในประเทศไทยสาขาแรกเม่ือเดือนกรกฎาคม 
2541 ปัจจุบนัมีสาขามากกว่า 370 สาขา ทัว่ประเทศไทย สตาร์บคัส์ มุ่งมัน่ท่ีจะมอบ ประสบการณ์
สตาร์บัคส์ ให้กับผูบ้ริโภคในประเทศไทย ขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นในการให้ความช่วยเหลือด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมบริเวณแหล่งปลูกกาแฟ พร้อมทั้งชาวไร่กาแฟและครอบครัว
ชาวไร่กาแฟชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือ ภายใตช่ื้อ กาแฟม่วนใจ๋ เบลนด์ สตาร์บคัส์ มุ่งมัน่ในการ
สร้างสรรค์เคร่ืองด่ืมพิเศษเฉพาะบุคคลเพื่อมอบบริการท่ีดีท่ีสุดให้แก่ผูบ้ริโภค พาร์ทเนอร์สตาร์
บคัส์ พร้อมท่ีจะแบ่งปันความรู้ ความช านาญในดา้นกาแฟของสตาร์บคัส์ ให้กบัผูบ้ริโภคทุกคน 
ดว้ยการเตรียมเคร่ืองด่ืมแบบพิเศษเฉพาะบุคคลโดยจ าหน่วยสินคา้ดงัน้ี 

 3.2.1 สินค้าประเภทเคร่ืองดื่ม 

  1) เคร่ืองด่ืมเอสเพรสโซ่ 

 

รูป 3.2 เคร่ืองด่ืมเอสเพรสโซ่ 

ทีม่า: www.starbuck.co.th 
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2) เคร่ืองด่ืมกาแฟด าชงสด 

 

รูป 3.3 เคร่ืองด่ืมกาแฟด าชงสด 

ทีม่า : www.starbuck.co.th 

3) เคร่ืองด่ืมแฟรปปูชิโน่สูตรกาแฟ  

 

รูป 3.4 เคร่ืองด่ืมแฟรปปูชิโน่สูตรกาแฟ 

ทีม่า : www.starbuck.co.th 
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4) เคร่ืองด่ืมแฟรปปูชิโน่ 

 

รูป 3.5 เคร่ืองด่ืมแฟรปปูชิโน่ 

ท่ีมา : www.starbuck.co.th 

5) เคร่ืองด่ืมแฟรปปูชิโน่ผลไม ้

 

รูป 3.6 เคร่ืองด่ืมแฟรปปูชิโน่ผลไม ้

ทีม่า : www.starbuck.co.th 
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3.2.2 สินค้าประเภทขนม 

  1) ขนมประเภทอบ 

 

รูป 3.7 ขนมประเภทอบ 

ทีม่า  : www.starbuck.co.th 

2) ขนมประเภทของคาว 

 

รูป 3.8 ขนมประเภทของคาว 

ทีม่า : www.starbuck.co.th 



20 
 

 

3) ขนมประเภทเคก้ 

 

รูป 3.9 ขนมประเภทเคก้ 

ทีม่า : www.starbuck.co.th 

3.2.3 สินค้าประเภทเมลด็กาแฟ 

  1) เมล็ดกาแฟคัว่อ่อน 

 

รูป 3.10 เมล็ดกาแฟคัว่อ่อน 

ทีม่า :www.starbuck.co.th 
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2) เมล็ดกาแฟคัว่ระดบักลาง 

 

รูป 3.11 เมล็ดกาแฟคัว่ระดบักลาง 

ทีม่า  : www.starbuck.co.th 

3) เมล็ดกาแฟคัว่ระดบักลาง 

 

รูป 3.12 เมล็ดกาแฟคัว่ระดบักลาง 

ทีม่า  : www.starbuck.co.th 
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4) เมล็ดกาแฟคัว่ระดบัเขม้ 

 

รูป 3.13 เมล็ดกาแฟคัว่เขม็ 

ทีม่า  : www.starbuck.co.th 

   5) เมล็ดกาแฟคัว่ระดบัเขม้ 

 

รูป 3.14 เมล็ดกาแฟคัว่เขม้ 

ทีม่า  : www.starbuck.co.th 
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3.3 รูปแบบการจัดการองค์กรและบริหารงานองค์กร 

3.3.1 รูปแบบต าแหน่งระดับสาขา 

 

3.4 ต าแหน่งลกัษณะงานที่รับมอบหมาย 

 

รูปที ่3.15 รูปนกัศึกษาฝึกสหกิจ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 

ช่ือ-นามสกุล  นายกนัทรากร โพลง้เศรษฐี 

ต าแหน่งพนักงาน รายชัว่โมง 

แผนก   ปฏิบติัการ 

 

 

Store Manager

Barista
Hourly 
Barista

Supervisor
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3.4.1 ต าแหน่งงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

  ส าหรับงานท่ีได้รับมอบหมายแบ่งเป็น 3 ต าแหน่งโดยมีการผลดัเปล่ียนไปตาม

ตารางงานของผูจ้ดัการสาขา ดงัน้ี  

1) ต าแหน่ง Bar ท าเคร่ืองด่ืม ดูแลความสะอาด เติมเตม็สินคา้ภายบริเวณในบาร์ 

2) ต าแหน่ง Café Partner ท าหนา้ท่ีดูแลท าความสะอาดพื้นท่ีร้าน ดูแลการเติมชั้นกาแฟ 

และจุดจ าหน่ายส้ินคา้แกว้และอุปกรณ์การชงกาแฟ 

3) ต าแหน่ง POS บนัทึกการขายสินคา้รับช าระเงินจากลูกคา้ เขียนแกว้เม่ือส่งให้ต าแหน่ง 

Bar ท าเคร่ืองด่ืมจดัดูแลตูข้นม 

3.5 ช่ือและต าแหน่งพนักงานทีป่รึกษา  

 

รูปที ่3.16 รูปพนกังานท่ีปรึกษา 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 

ช่ือ-นามสกุล  วรีานนัท ์ อรรจน์องักรู 

ต าแหน่งพนักงาน ผูจ้ดัการสาขา 

แผนก   ปฏิบติัการ 
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3.6 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

 - ระยะเวลา 16 สัปดาห์ 

 - ตั้งแต่วนัท่ี 7 มกราคม – 28 เมษายน พ.ศ. 2662 

3.7 แผนการปฏิบัติและด าเนินงาน 

3.7.1 คิดหัวข้อโครงงาน ผูจ้ดัท าได้สอบถามพี่เล้ียงเก่ียวกับปัญหาการ Mark Out เยลล่ี

กาแฟและปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาเก่ียวกบัหวัขอ้โครงงาน 

3.7.2 รวบรวมข้อมูล รวบร่วมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องของโครงงานโดยการค้นหาข้อมูลผ่าน

ระบบอินเทอร์เน็ตและหนงัสือประวติัของสตาร์บคัส์ รวมถึงโครงงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.7.3 เร่ิมท าโครงงาน ผูจ้ดัท าไดท้ดลองท าเคร่ืองด่ืมให้แก่พนักงานประจ าร้านทั้งหมด 9 

คน  รวมถึงพนักงานพี่ เล้ียงได้ชิมพร้อมแจกแบบสอบถามแสดงความคิดและเร่ิมท า

โครงงานและสรุปผล 

3.7.4 ตรวจสอบโครงงาน ผูจ้ดัท าน าโครงงานให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบและแก้ไข

โครงงาน 

3.7.5 น าเสนอโครงงาน ผูจ้ดัท ามีการจดัการน าเสนอแบบ Power Point และรูปเล่มให้แก่

กรรมการกลางและอาจารยท่ี์ปรึกษา  

แผนการด าเนินงาน มกราคม กมุภาพนัธ์ มนีาคม เมษายน 

คดิหัวข้อโครงงาน     

รวบรวมข้อมูล     

เร่ิมท าโครงงาน     

ตรวจสอบโครงงาน     

น าเสนอโครงงาน     
ตางรางที ่3.1 ตารางแผนด าเนินงาน 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
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บทที4่ 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

โครงงานเร่ืองกาแฟป่ันใส่เยลล่ีกาแฟ ( Green Tea and Coffee Frappuccino with Coffee 

Jelly ) มีวตัถุประสงคโ์ดยการน าส่วนผสมท่ีมีภายในร้านมารังสรรค ์เพื่อท าให้เกิดเป็นเคร่ืองด่ืมตวั

ใหม่ท่ีเหมาะส าหรับลูกคา้ท่ีมีความชอบในรสชาติของกาแฟและชาเขียว ท่ีมีเน้ือสัมผสัของเยลล่ี

รสชาติกาแฟ และยงัเป็นการลดตน้ทุนการ Mark Out เยลล่ีกาแฟ 

4.1 รายละเอยีดการท าโครงงาน 

 4.1.1 ขั้นตอนการท าสูตรเคร่ืองด่ืมจากส่วนผสมภายในร้าน 

       4.1.1.1 ส่วนผสมและปริมาณในการท าโครงงาน 

 1. นม    120 มล.  

 2. กาแฟส าหรับป่ัน      40.50 มล. 

 3. วานิลลา                11.25 มล. 

 4. น ้าแขง็   180 กรัม 

 5. วปิป้ิงครีมชาเขียว  40 มล.  

 6. เยลล่ีกาแฟ   30 กรัม 

 7. ผงชาเขียว   9.80 มล. 

 8.  Frappuccinno Coffee Base 65.70 มล. 

 

รูปที ่4.1  ส่วนผสมส าหรับการท าเคร่ืองด่ืม 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
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 4.1.2 วธีิการท าเคร่ืองดื่ม 

      4.1.2.1 เขียนช่ือยอ่เคร่ืองด่ืมวา่ CJ ท่ีช่อง Custom GTCF ท่ีช่อง Drink 

 

รูปที ่4.2 เขียนตวัยอ่เคร่ืองด่ืม 

 ทีม่า : ผูจ้ดัท า 

4.1.2.2 ป้ัมกาแฟส าหรับป่ัน 3 ป้ัม 

 

รูปที ่4.3 ป้ัมกาแฟ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
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4.1.2.3  เทนมถึงเส้นแรกของแกว้ 

 

รูปที ่4.4 เทนม 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 

4.1.2.4 เทส่วนผสมใส่โถป่ัน 

 

รูปที ่4.5 ใส่โถป่ัน 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 

 

 

 



29 

 

 

4.1.2.5 ป้ัมวานิลลา 2 ป้ัมและตกัน ้าแขง็ขนาดกลาง 

 

รูปที ่4.6 ป้ัมวานิลลาตกัน ้าแขง็ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 

4.1.2.6 ป้ัม Frappuccino Coffee Base 3 ป้ัม 

 

รูปที ่4.7 ป้ัม Feappuccino Coffee Base 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
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4.1.2.7 กดป่ันดว้ยเบอร์ 1 

 

รูปที ่4.8 ป่ันเคร่ืองด่ืม 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 

4.1.2.8 ตกเยลล่ีกาแฟใส่ในแกว้ เทเคร่ืองด่ืม และบีบวปิป้ิงเคร่ืองปิดฝาโดม  

 

 

รูปที ่4.9 ตกแต่งเคร่ืองด่ืม 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
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4.2 กลุ่มตัวอย่างผู้ทดลองทาน 

พนกังานภายในร้านสตาร์บคัส์คอฟฟ่ี สาขาเดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ ์ท่ีงหมด 10 คน 

4.3 ผลวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปผู้ทดลองชิมเคร่ืองดื่ม 

 ตารางที ่1 เพศและร้อยละผูต้อบแบบสอบถาม 

 

แผนภูมิที ่1 เพศ ผูต้อบแบบสอบ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 

จากแผนภูมิท่ี 1 เพศผูต้อบแบบสอบถาม เพศชายจ านวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 50 และเพศ

หญิงจ านวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 50 

ตารางที ่2 ช่วงอายผุูส้อบแบบสอบถาม 

 

แผนภูมิที ่2  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือช่วงอาย ุ24-29 ปี 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 

50%50%

ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม

ชาย หญิง

30%

70%

0%

ช่วงอายุผู้สอบแบบสอบถาม

18-23 24-29 30-35
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จากแผนภูมิท่ี 2 อายขุองผูต้อบแบบสอบถามอายรุะหวา่ง 18 – 23 ปี คิดเป็นร้อยละ 30 อายุ

ระหวา่ง 24 – 29 คิดเป็นร้อยละ 70 อาย ุ30-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 0 

4.4 การค านวณต้นทุน 

ล าดับ ส่วนผสม ปริมาณ ราคา/น า้หนัก ต้นทุน 
1 นม 120 มล. 33.95/946 กรัม 4.3 

2 
กาแฟส าหรับ

ป่ัน 
40.5 มล. 72.63/500 กรัม 5.9 

3 วานิลลา 
11.25 
มล. 

89.29/1000 มล. 1 

4 ผงชาเขียว 9.8 มล. 395.10/1000 กรัม 3.9 
5 น ้าแขง็ 180 กรัม 8 / 1000 กรัม 1.5 
6 เยลล่ีกาแฟ 30 กรัม 111.90/1000  กรัม 3.4 

7 
วปิป้ิงครีมชา

เขียว 
40 มล. 110.39/500 มล. 8.9 

8 
Frappuccino 
Coffee Base 

65.7 มล. 103.44/2000 มล. 3.4 

32.3 
ตารางที ่4.1 การค านวณตน้ทุน 

 ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

ก าไร ต้นทุน ราคาขาย 
162.7 32.3 195 

83.42% 16.57% 100% 
 

ตารางที ่4.2 ตารางเปรียบเทียบราคาจ าหน่วย 

 ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
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 จากตารางท่ี 4.2 จากการสอบถามพนกังานพี่เล้ียงพบวา่เน่ืองจากสินคา้ทางสตาร์บคัส์ เป็น

สินคา้น าเขารวมถึงพื้นท่ีของสตาร์บคัส์นิยมตั้งอยู่บนพื้นท่ีสามารถเขาถึงได้สะดวกจึงมีราคาเช่า

พื้นท่ีสูง พร้อมทั้งส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆหลายจึงมีการคิดก าไร จากเคร่ืองด่ืมร้อยละ 70-85   

โดยใชสู้ตรค านวณตน้ทุน ตน้ทุนอาหาร x 100 หารดว้ยราคาขาย จะไดร้้อยละของราคาตน้ทุนและ

ก าไร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางที่ 4.3 ผูต้อบแบบสอบถามในแต่ละระดบัค่าเฉล่ียและผลลพัธ์ความพึงพอใจ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ผูท้ดลองชิมเคร่ืองด่ืมมีความพึงพอใจดงัน้ี การตกแต่งเคร่ืองด่ืม กล่ิน

ของเคร่ืองด่ืม รสชาติโดยรวมของเคร่ืองด่ืมอยูใ่นระดบัมาก ส่วนของรสชาติของเคร่ืองด่ืมและเน้ือ

สัมผสัของเคร่ืองด่ืมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยเฉล่ียของผลลพัธ์ทั้งหมดอยู่ในระดบัมาก และค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 3.58 ทางผูจ้ดัจึงคิดว่าหากเคร่ืองกาแฟป้ันใส่เยลล่ีกาแฟ ( Green Tea and 

Coffee Frappuccino with Coffee Jelly )ได้มีการจ าหน่วยในสตาร์บัคส์สาขาเดอะเซอร์เคิล ราช

พฤกษ์ โดยตั้งเป้า 20 ต่อวนั หรือใช้เยลล่ีกาแฟ 30 กรัมต่อแกว้ จากเยลล่ีกาแฟทั้งหมดเหลือ Mark 

out ต่อวนั 600 – 700 กรัม จะสามารถช่วยลดการ Mark out ของเยลล่ีกาแฟ 600 กรัม หรือ 67.14 

บาท และช่วยเพิ่มก าไรการขายเคร่ืองด่ืมให้แก่สตาร์บคัส์สาขาเดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์โดยหัก

ตน้ทุนแลว้จะไดก้ าไร 162.7 ต่อแกว้ 

หัวข้อ ค่าเฉลีย่ ค่า SD ผลลพัธ์ความพงึพอใจ 

การตกแต่ง 3.9 0.70 มาก 
กล่ินของเคร่ืองด่ืม 3.8 0.63 มาก 
รสชาติของเคร่ืองด่ืม 3.2 0.79 ปานกลาง 

เน้ือสัมผสัของเคร่ืองด่ืม 3.3 0.94 ปานกลาง 
รสชาติโดยรวมของเคร่ืองด่ืม 3.6 0.52 มาก 

รวม 3.53 3.58 มาก 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

จากการท่ีผูจ้ดัท า ไดเ้ขา้ไปฝึกปฏิบติัสหกิจท่ีสตาร์บคัส์ สาขาเดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์

ในแผนกปฏิบติัการ ท าใหไ้ดท้ราบถึงการท างานและการปฏิบติังานของงานบริการอยา่งแทจ้ริงและ

ท าให้มองเห็นถึงปัญหาและเรียนรู้การแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน รวมถึงการเห็นความส าคญัของ

การ Mark out สินคา้เยลล่ีกาแฟของสตาร์บคัส์ สาขาเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ ์โดยผูจ้ดัท าไดคิ้ดคน้

สูตรเคร่ืองด่ืม กาแฟป่ันใส่เยลล่ีกาแฟ เพื่อตอบโจทยลู์กคา้ท่ีช่ืนชอบชาเขียว กาแฟและเยลล่ีกาแฟ

ข้ึนมา โดยใช้ส่วนผสมท่ีมีอยู่ภายในร้านมารังสรรค์ท าให้ เป็นเคร่ืองด่ืมรสชาติใหม่และเกิด

ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ จากขั้นตอนการประเมินผลผูจ้ดัท าไดท้  าแบบสอบถามความพึง

พอใจให้กบัพนกังานทั้งหมด 10 คนภายในร้านสตาร์บคัส์ สาขาเดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ ์ทดลอง

ชิมเคร่ืองด่ืมและผลลพัธ์ท่ีไดอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์หนา้พึงพอใจ 

จากการท าการส ารวจพบ ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีจ านวนเท่ากนั อายุ

ของผูต้อบแบบสอบถามระหวา่ง 18 - 23 เป็นร้อยละ 30 ช่วงอายุ 24 – 29 คิดเป็นร้อยละ 70 มีความ

พึงพอใจมีความพึงพอใจดงัน้ี การตกแต่งเคร่ืองด่ืม กล่ินของเคร่ืองด่ืม รสชาติโดยรวมของเคร่ืองด่ืม

อยู่ในระดบัมาก ส่วนของรสชาติของเคร่ืองด่ืมและเน้ือสัมผสัของเคร่ืองด่ืมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผลลพัธ์รวมจากความพึงพอใจทั้งอยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 3.53 และตาราง

เบ่ียงเบนมาตรฐานของเคร่ืองด่ืม ชาเขียวและกาแฟป่ันกับเยลล่ีกาแฟ ( Green Tea and Coffee 

Frappuccino with Coffee Jelly ) อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 3.58 

5.2 ปัญหาของโครงงาน 

5.3.1 ตารางในการท างานมีการปรับเปล่ียนวนัเวลาท าทุกอาทิตยจึ์งมีการท าโครงงานท่ี

ล่าชา้ 

5.3.2 ในแต่ละวนัมีจ านวนลูกคา้ไม่เท่ากนับางวนัลูกคา้มากจนไม่มีเวลาปฏิบติัโครงงาน 

5.3.3 รสชาติเคร่ืองด่ืมมีความหวานเกินไป 
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5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาของโครงงาน 

5.3.1 พยายามหาเวลามาทดลองท าเคร่ืองด่ืมและโครงงานในวนัหยดุงาน 

5.3.2 ผูจ้ดัท ามีการขอตารางงานเป็นวนัหยดุเพื่อทดลองท าโครงงาน 

5.3.3 ปรับเปล่ียนรสชาติของเคร่ืองด่ืมใหมี้ความหวานนอ้ยลงเพื่อให้เหมาะส าหรับลูกคา้ท่ี

ไมช่อบความหวาน 

5.4 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 การจากท่ีผูจ้ดัท าได้เขา้ฝึกสหกิจ ท าให้ได้เรียนรู้การท างานจริงของการเป็นบาริสต้า ( 

Barista ) ท่ีร้านสตาร์บคัส์ สาขาเดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ ์ท าให้ทราบวา่งานของบาริสตา้( Barista ) 

ไม่ไดมี้เพียงแค่การชงกาแฟและส่งมอบให้แก่ลูกคา้ แต่ท าให้ผูจ้ดัท าทราบถึงการท างานร่วมกบั

ผูอ่ื้น การตรงต่อเวลาถือเป็นส่ิงส าคญั การแก้ไขปัญญาหาเฉพาะหน้าต่างๆ รวมถึงได้ฝึกความ

อดทน จากการเรียนรู้จากการฝึกสหกิจในคร้ังน้ีจะให้ผูจ้ดัท าสามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติังานจริง

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในภายหนา้ 

5.4.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.4.1.1 ไดฝึ้กความอดทน 

5.4.1.2 ไดเ้รียนรู้การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 

5.4.1.3 ไดเ้รียนรู้วธีิการบริการลูกคา้ 

5.4.1.4 ไดฝึ้กการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

5.4.1.5 ไดป้ระสบการณ์เร่ืองการชงกาแฟและการชิมกาแฟ 

5.4.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.4.2.1 อุปสรรคดา้นการเดินทางช่วงฝนตกเน่ืองจากใชจ้กัรยานยนตส์ถานปฏิบติังานอยู่

ไกลบา้น 

 5.4.2.2 การจดจ าโปรโมชัน่ของแต่ละโปรโมชัน่เน่ืองจากมีจ านวนมากตอ้งจดจ าทั้งหมด 
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5.4.3 ข้อเสนอแนะ 

5.4.3.1 ตอ้งมีการวางแผนเวลาในการเดินทางมาท าใหใ้หดี้  

5.4.3.2  พยายามทบทวนสูตรการท าเคร่ืองด่ืมเป็นประจ าและสม ่าเสมอและจดบนัทึกไว ้
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แบบสอบถาม 
ความคดิเห็นเกีย่วกบัความพงึพอใจในรสชาติชาเขียวและกาแฟป่ันใส่เยลลีก่าแฟ 

Green Tea and Coffee Frappuccino with Coffee Jelly 
ค าช้ีแจง : แบบสอบถามน้ีไดอ้อกแบบมาเพ่ือส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัรสชาติของกาแฟป้ันใส่เยลล่ีกาแฟ หรือ 
Green tea and Coffee Frappuccino with Coffee Jelly  เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดรั้บ ไปประกอบการท าโครงงาน ดงันั้น จึง
ใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามให้สมบูรณ์ ขอ้มูลทั้ งหมดท่ีท่านตอบจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ส าหรับการจดัท าโครงงานคร้ังน้ี และจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อท่านทั้งส้ิน 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ    ชาย     หญิง 
2. อาย ุ  21-30 ปี 31-40 ปี 40-49 ปี 
3. ต าแหน่ง ____________________________ 

ตอนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัผลติภัณฑ์กาแฟป้ันใส่เยลลีก่าแฟ Green tea and Coffee Frappuccino with Coffee Jelly   
 ค  าแนะน า กรุณาทดสอบตวัอยา่งแลว้ใหค้ะแนนความชอบในแต่ละคุณลกัษณะของตวัอยา่งตามค าอธิบายต่อไปน้ี 
 ค  าช้ีแจง กรุณาใส่คะแนนลงในช่องวา่งตามระดบัความพึงพอใจท่ีท่านตอ้งการเลือก 
 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอ้ย 1 = นอ้ยท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ขอ้เสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

หวัขอ้ 
ระดบัความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1. การตกแต่ง      

2. กล่ินของเคร่ืองด่ืม      

3. รสชาติของเคร่ืองด่ืม      

4. เน้ือสัมผสัของเคร่ืองด่ืม      

5. รสชาติโดยรวมของเคร่ืองด่ืม      



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

การปฏิบติังานในสตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี 

  



 

 

การปฏบิัติงานในสตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี 

 

รูปที ่1 ท า sampling ขนม 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 

 

รูปที ่2 ท า sampling กาแฟ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 



 

 

 

รูปที ่3 certified Coffee Master บทท่ี 1 

 ทีม่า : ผูจ้ดัท า 

 

รูปที ่4 Certified Coffee Master บทท่ี 2 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 

 



 

 

 

รูปที ่5 Certified Coffee Master คร้ังท่ี 4  

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 

 

 

รูปที ่6 ผา่นการรับรองเป็น Coffee Master 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 



 

 

 

รูปที ่7 ฝึกอบรมเพื่อเป็นผูฝึ้กอบรมบาริสตา้ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 

 

รูปที ่8 ท า Coffee Testing กบัลูกคา้ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

บทสัมภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษา 

  



 

 

โครงงานมปีระโยชน์กบัทางสตาร์บัคส์ สาขาเดอะเซอร์เคิล อย่างไรบ้าง 

 จากท่ีไดชิ้มเคร่ืองด่ืมรสชาติกาแฟเขม้ขน้ หอมชาเขียวและวปิป้ิงครีมชาเขียว มีเน้ือนุ่มของ

เยลล่ีกาแฟ คิดว่าถา้มีการจ าหน่ายในสตาร์บคัส์ จะช่วยทางสาขาการเพิ่มยอดขายและช่วยลดใน

ส่วนของการ Mark out เยลล่ีกาแฟไดเ้ป็นอยา่งดี และหนา้จะเป็นท่ีนิยมของลูกคา้ท่ีช่ืนชอบชาเขียว

และกาแฟ 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

       (นางสาววรีานนัท ์ อรรจน์องักรู)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

บทความวชิาการ 

 

  



 

 

ชาเขียวละกาแฟป่ันใส่เยลลีก่าแฟ 

Green Tea and Coffee Frappuccino with Coffee Jelly 

นายกนัทรากร โพล้งเศรษฐี 

ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยามฃ 

38 ถนนเพชรเกษม  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

E-mail  kantharakorn.plo@siam.edu

บทคดัย่อ 

 ปัจจุบนัสินคา้ท่ีจ าหน่ายในร้านสตาร์บคัส์

แยกออกเป็น 4 หมวด ไดแ้ก่ เคร่ืองด่ืม เมล็ดกาแฟ 

ขนม และสินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกับการท ากาแฟ ซ่ึง

โดยปกติแลว้สินคา้ท่ีท ายอดขายไดม้ากท่ีสุดจะเป็น

ประเภทเคร่ืองด่ืม และเคร่ืองด่ืมท่ีลูกคา้ส่วนใหญ่

ในร้านสตาร์บัคส์ สาขาเดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์ 

นิยมด่ืมคือชาเขียว กาแฟและวิปป้ิงครีมชาเขียว ซ่ึง

หากลูกค้าต้องการเคร่ืองด่ืมประเภทชาเขียวป่ัน

พร้อมกาแฟจะมีให้เ ลือกเพียงไม่ก่ี เมนู ดังนั้ น

ผูจ้ดัท าจึงคิดคน้เมนูชาเขียวและกาแฟป่ันใส่เยลล่ี

กาแฟ ท่ีมีรสชาติของชาเขียวผสมกาแฟมีเน้ือสมัผสั

เยลล่ีกาแฟข้ึนมาเพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้แก่ลูกคา้และ

เพ่ือลดการตดัเป็นค่าใชจ่้ายร้าน (Mark Out) ของเยล

ล่ีกาแฟท่ีเหลือ 

 จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถาม

จากพนักงานสตาร์บัคส์สาขาเดอะเซอร์เคิล ราช

พฤกษ์จ านวน 10 คน มีความพึงพอใจเก่ียวกบัการ

ตกแต่งเคร่ืองด่ืม กล่ินของเคร่ืองด่ืม และรสชาติ

โดยรวมของเคร่ืองด่ืมอยู่ในระดับมาก ส่วนของ

รสชาติของเคร่ืองด่ืม และเน้ือสัมผสัของเคร่ืองด่ืม

จะอยูใ่นระดบัปานกลาง เพราะฉะนั้นค่าเฉล่ียความ

พึงพอใจมีผลรวม 3.53 หรืออยู่ในระดับมากและ

ช่วยลดตน้ทุนการตดัเป็นตน้ทุนร้าน (Mark Out) 

ค าส าคญั : ชาเขียว กาแฟ เยลล่ีกาแฟ เคร่ืองด่ืมป่ัน 

Abstract 
 Currently, the products sold in Starbucks stores 
are divided into 4 categories, including beverages, 
coffee beans, sweets and other products related to 
coffee making. Which normally the products that 
make the most sales will be drinks And drinks that 
most customers in Starbucks stores The Circle 
Ratchapruek branch is popular with green tea 
Coffee and Green Tea Whipped Cream. If 
customers want a green tea drink with a coffee, 
there will be only a few selections. Therefore, the 
creator invented a menu of green tea and coffee 
blended with coffee jelly. With the taste of green 
tea mixed with coffee with a touch of jelly coffee 
to add alternatives to customers and reduce the cut-
off as the mark out of jelly coffee 
 The study found that respondents from 
Starbucks employees, The Circle branch 
Rachapruek, 10 people are satisfied with the 
decoration of drinks. The smell of the drink and 
the overall taste of the beverage is at a high level. 
The taste of the drink and the texture of the drink 
is moderate. Therefore, the average satisfaction has 
a total of 3.53 or at a high level. 
Keywords : green tea, coffee, coffee jelly, blended 
beverage 
วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

 เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในส่วนของเมนูชาเขียว

ผสมกาแฟใหแ้ก่ลูกคา้และเพื่อลดตน้ทุนการ Mark 



 

 

Out เยลล่ีกาแฟและเพื่อลดตน้ทุนการ Mark Out เยล

ล่ีกาแฟ 

ขอบเขตของโครงงาน 

 1. ขอบเขตของประชากรพนกังานประจ า

ร้านสตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี สาขาเดอะเซอร์เคิล ราช

พฤกษ ์

 2. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีร้านสตาร์บคัส์ 

คอฟฟ่ี สาขาเดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ ์

 3. ขอบเขตดา้นเวลา ระหวา่งวนัท่ี 7 

มกราคม – 28 เมษายน พ.ศ. 2562 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ทางบริษทัไดย้อดขายมากข้ึนจากการ

จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมท่ีลูกคา้ช่ืนชอบ 

 2. ผูจ้ดัท าไดค้วามรู้การท าเคร่ืองด่ืมและ

การคิดคน้เคร่ืองด่ืมใหม่ 

 

ส่วนผสมและปริมาณ 

1. นม   120 มล.  

2. กาแฟส าหรับป่ัน 40.50 มล. 

3. วานิลลา  11.25 มล. 

4. น ้าแขง็  180 กรัม 

5. วปิป้ิงครีมชาเขียว 40 มล.  

6. เยลล่ีกาแฟ  30 กรัม 

7. ผงชาเขียว  9.80 มล. 

8.  Coffee Base  65.70 มล. 

ขั้นตอนวธีิท า 

            
รูปท่ี 1 Mark Cup เขียนตวัยอ่วา่ CJ ท่ีช่อง Custom 

GTCF ท่ีช่อง Drink 

 
รูปท่ี 2 ป้ัม Frappuccino Roast 3 ป้ัม 

 
         รูปท่ี 3 เทนมถึงเสน้แรกของแกว้ 

 
    รูปท่ี 4 เทส่วนผสมใส่โถป่ัน   

 



 

 

รูปท่ี 5 6 ป้ัม Vanilla Syrup 2 ป้ัม และ ตกัน ้ าแขง็ 

               
รูปท่ี 7 ป้ัม Feappuccino Coffee Base 3 ป้ัม 

               
รูปท่ี 8 ป้ันเคร่ืองด่ืมดว้ยเลข1 

                       
รูปท่ี 9 10 11 เติมเยลล่ีกาแฟลงแกว้ เติมมนมชา

เขียวและบีบวิป้ป้ิงครีมชาเขียวเสร็จสมบูรณ์ 

สรุปผลโครงงาน 

 จากการท่ีผูจ้ดัท า ไดเ้ขา้ไปฝึกปฏิบติัสห

กิจท่ีสตาร์บคัส์ สาขาเดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษใ์น

แผนกปฏิบติัการ ท าใหไ้ดท้ราบถึงการท างานและ

การปฏิบติังานของงานบริการอยา่งแทจ้ริงและท า

ใหม้องเห็นถึงปัญหาและเรียนรู้การแกไ้ขปัญหา

ต่างๆท่ีเกิดข้ึน รวมถึงการเห็นความส าคญัของการ 

Mark out สินคา้เยลล่ีกาแฟของสตาร์บคัส์ สาขา

เดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ ์โดยผูจ้ดัท าไดคิ้ดคน้สูตร

เคร่ืองด่ืม กาแฟป่ันใส่เยลล่ีกาแฟ เพ่ือตอบโจทย์

ลูกคา้ท่ีช่ืนชอบชาเขียว กาแฟและเยลล่ีกาแฟข้ึนมา 

โดยใชส่้วนผสมท่ีมีอยูภ่ายในร้านมารังสรรคท์ าให้

เป็นเคร่ืองด่ืมรสชาติใหม่และเกิดประโยชน์ต่อ

สถานประกอบการ จากขั้นตอนการประเมินผล

ผูจ้ดัท าไดท้ าแบบสอบถามความพึงพอใจใหก้บั

พนกังานทั้งหมด 10 คนภายในร้านสตาร์บคัส์ สาขา

เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ ์ทดลองชิมเคร่ืองด่ืมและ

ผลลพัธ์ท่ีไดอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์หนา้พึงพอใจ 

จ า ก ก า ร ท า ก า ร ส า ร ว จ พบ  ผู ้ ต อ บ

แบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีจ านวนเท่ากนั 

อายุของผูต้อบแบบสอบถามระหว่าง 18 - 23 เป็น

ร้อยละ 30 ช่วงอายุ 24 – 29 คิดเป็นร้อยละ 70 มี

ความพึงพอใจมีความพึงพอใจดังน้ี การตกแต่ง

เคร่ืองด่ืม กล่ินของเคร่ืองด่ืม รสชาติโดยรวมของ

เคร่ืองด่ืมอยู่ในระดับมาก ส่วนของรสชาติของ

เคร่ืองด่ืมและเน้ือสัมผสัของเคร่ืองด่ืมอยู่ในระดับ

ปานกลาง ผลลพัธ์รวมจากความพึงพอใจทั้งอยู่ใน

ระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 3.53 และ

ตารางเบ่ียงเบนมาตรฐานของเคร่ืองด่ืมชาเขียวและ

กาแฟป่ัน  กับเยลล่ีกาแฟ ( Green Tea and Coffee 

Frappuccino with Coffee Jelly ) อยู่ในระดับความ

พึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 3.58 

ขอเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน 

 โครงงานเร่ืองกาแฟกบัชาเขียวป่ันและเยล

ล่ีกาแฟสามารถช่วยเพ่ิมทางเร่ืองใหแ้ก่ลูกคา้ในส่วน

ของเคร่ืองด่ืมกล่ินชาเขียวและกาแฟป่ันเพ่ิมสัมผสั

ดว้ยเยลล่ีกาแฟและสามารถช่วยลดตน้ทุนของการ



 

 

ตดัเป็นตน้ทุนของเยลล่ีกาแฟของสตาร์บัคสืสาขา

เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ ์นอกจากน้ีสามารถแนะน า

ลูกคา้เพ่ิมเป็นคาราเมลซอสหรือเกล็ดชอ้คโกแลต

เพ่ือเพ่ิมราคาขายและเพ่ิมก าไรใหแ้ก่เคร่ืองด่ืมได ้

กติตกิรรมประกาศ 

                ก า ร ท่ี  ผู ้ จั ด ท า ไ ด้ม าป ฏิ บั ติ ง าน ใน

โครงงานสหกิจศึกษา ณ บริษทัสตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี 

สาขาเดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์ ตั้ งแต่  ว ันท่ี  7 

มกราคม 2562 ถึง 28 เมษายน 2562 ส่งผลให้ 

ผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้และประสบการณ์ต่างๆท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการเรียนและการปฏิบติังานในอนาคต 

เก่ียวกบัการปฏิบติังานต าแหน่ง Barista สามารถน า

ความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นการประกอบอาชีพในอนาคต

โดยไดรั้บความร่วมมือจาก บริษทัสตาร์บคัส์ คอฟฟ้ี 

สาขาเดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์ ได้สอน ไดเ้รียนรู้

เร่ืองงาน และปัญหาท่ีพบในการท างานในต าแหน่ง

ต่างๆจึง 

ขอขอบคุณมา ณ ท่ีน้ี และสนับสนุนจากหลายฝ่าย 

ดงัน้ี 

1. นางสาววรีานนัท ์อจัน์องักรู ผูจ้ดัการสาขา 

2. อาจารย ์ดร.นนัทิรา ภูขาว สนใจ อาจารยท่ี์ปรึกษา

สหกิจศึกษา และบุคคลท่านอ่ืนๆท่ีไม่ไดก้ล่าวนาม

ทุกท่านท่ีได้ให้ค  าแนะน าช่วยเหลือในการจัดท า

รายงานผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งทุก

ท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลและเป็นท่ีปรึกษา

ในการท ารายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจน

ให้การดูแลและให้ความเข้าใจในชีวิตการท างาน

จริงซ่ึงผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี

ดว้ย 
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ภาคผนวก จ 

โปสเตอร์ 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

บนัทึกการปฏิบติัสหกิจ 

 

  



 

 

 



 

 

 

  



 

 

  



 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวตัิผู้จัดท ำ 

 

  



 
 

ประวตัิผู้จัดท ำ 

รหสันกัศึกษา 5804400242 

ช่ือ - สกุล  นายกนัทรากร โพลง้เศรษฐี 

คณะ   ศิลปะศาสตร์ 

สาขา   การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ท่ีอยู ่   77/225 ซอย เอกชยั 46 ถนนเอกชยั แขวงบาง

  บอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 

ผลงาน  แผน่ผบัสแกนเพื่อดูสาธิตการใชเ้คร่ืองชง 

คิดคน้เมนู Green Tea and Coffee Frappuccino 

with Coffee Jelly 
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