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บทคดัย่อ 
โรงแรมแชงกรี-ลำ กรุงเทพฯ (Shangri-La Hotel Bangkok) เป็นโรงแรมท่ีมีขนำดใหญ่

ระดบัห้ำดำว ซ่ึงจำกกำรท่ีผูจ้ดัท ำโครงงำนได้เขำ้มำปฏิบติังำน สหกิจศึกษำในส่วนของล็อบบ้ี 

เลำจน์ (Lobby Lounge Department) ซ่ึงไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหำในแต่ละวนัวำ่มีกำรใชผ้ลไมใ้นกำรท ำ

เคร่ืองด่ืมให้กับลูกค้ำ และทุกคร้ังท่ีท ำจะมีผลไม้ท่ีเหลือทิ้งในแต่ละวนั ดังนั้นทำงผูจ้ดัท ำจึงมี

ควำมคิดท่ีจะน ำผลไมเ้หล่ำน้ีน ำกลบัมำใช้ประโยชน์ได้อีกคร้ัง โดยกำรมำเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีช่ือว่ำ 

คอ็กเทลผลไมเ้ตน้ระบ ำ (Kudamono Hula Cocktail)  

เพื่อให้ทรำบถึงผลของโครงงำนค็อกเทลผลไม้เต้นระบ ำ (Kudamono Hula Cocktail) 

ผูจ้ดัท ำจึงไดมี้กำรแจกแบบสอบถำมให้กบัพนกังำนเป็นจ ำนวน 30 ชุด โดยผลประเมินท่ีได้อยู่ใน

ระดบัพึงพอใจมำกคิดเป็นร้อยละ 4.11 กำรท ำเคร่ืองด่ืมตวัน้ีช่วยให้ลดปริมำณขยะจำกผลไม ้เพิ่ม

เมนูเคร่ืองด่ืมใหแ้ก่ทำงโรงแรมและเป็นอีกหน่ึงทำงเลือกใหม่แก่ลูกคำ้ 

ค าส าคัญ: Kudamono Hula Cocktail ผลไม ้เคร่ืองด่ืม 
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ความรู้และประสบการณ์ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการปฏิบติังานจริงในแผนกล็อบบ้ี

เลาจน์ (Lobby Lounge Department) ดา้นการจดัเตรียมอุปกรณ์ก่อนขายให้บริการแก่แขก ดา้นการ

ตอ้นรับแขก ด้านการท ากาแฟ และจดัเตรียมอุปกรณ์ต่างๆในบาร์เบ้ืองตน้ การเช็ดแก้ว การจดั

แอลกอฮอล์ การหั่นผลไม ้รวมไปถึงการเสริฟ ซ่ึงหาในห้องเรียนมิไดร้วมถึงการแกไ้ขปัญหาใน

การปฏิบติังานจริง สามารถเรียนรู้การแกไ้ขปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน า

ความรู้ท่ีได้ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตโดยได้รับความร่วมมือจาก โรงแรมแชงกรี-ลา 

กรุงเทพฯ (Shangri-La Hotel Bangkok)  ไดส้อน ไดเ้รียนรู้งานและปัญหาท่ีพบในการท างานใน

แผนกต่างๆจึงขอขอบคุณมา ณ ท่ีน้ี และสนบัสนุนจากหลายฝ่าย ดงัน้ี 

1. อาจารย ์นนัทินี  ทองอร  อาจารยท่ี์ปรึกษา 

2. นาง ยวุลกัษณ์  หนูช่วย  Supervisor 

และบุคคลท่านอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านไดใ้หค้  าแนะน าช่วยเหลือในการจดัท ารายงาน 

 ผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลและเป็นท่ี

ปรึกษาในการท ารายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเขา้ใจในชีวิตการ

ท างานจริงซ่ึงผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 

 

 

ผูจ้ดัท า 

นางสาว ขวญัชนก  เหล่าบุญกล่อม 

22 กุมภาพนัธ์ 2562 

 



 
 

สารบัญ 

หน้า 

จดหมายน าส่งรายงาน ก 

กติติกรรมประกาศ ข 

บทคัดย่อ ค 

Abstract ง 

บทที ่1บทน า 1 

     1.1 ท่ีมาและความส าคญั 1 

     1.2 วตัถุประสงค ์ 1 

     1.3 ขอบเขตของโครงงาน 2 

     1.4 ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 2 

บทที ่2 การทบทวนเอกสาร / และวรรณคดีทีเ่กี่ยวข้อง 3 

      2.1 ประวติัเคร่ืองด่ืมคอ็กเทล (Cocktail) 3 

      2.2 ชนิดของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 4 

      2.3 วตัถุดิบท่ีใช ้ 5 

บทที ่3 รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 15 

      3.1 ช่ือและท่ีตั้งของสถานประกอบการ 15 

      3.2 แผนภูมิการจดัองคก์รและการบริหารโรงแรมแชงกรี-ลา 17 

      3.3 ลกัษณะการประกอบการผลิตภณัฑก์ารใหบ้ริการหลกัขององคก์ร 18 

     3.4  ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 30 

     3.5 ช่ือต าแหน่งของพนกังานท่ีปรึกษา 31 

     3.6  ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 31 



 
 

สารบัญ (ต่อ) 

หน้า   

บทที ่4 ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 34 

      4.1  รายละเอียดการท าโครงงาน 34 

      4.2  การเตรียมการและการวางแผนโครงงาน 34 

      4.3  ส่วนผสมท่ีใชใ้นการท าเคร่ืองด่ืม 35 

      4.4 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าเคร่ืองด่ืม  36 

      4.5 วธีิการท าเคร่ืองด่ืม 37 

      4.6 วธีิการท าวุน้ผลไม ้ 40 

      4.7การค านวณตน้ทุนส าหรับการท าเคร่ืองด่ืม 42 

      4.8สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของเคร่ืองด่ืม 43 

บทที ่5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 50 

      5.1 สรุปผลการศึกษา ปัญหาท่ีพบ การแกไ้ขปัญหาและขอ้เสนอแนะ 50 

      5.2 สรุปผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 52 

บรรณานุกรม 53 

ภาคผนวก ก แบบสอบถาม 54 

ภาคผนวก ข รูปภาพขณะปฏิบัติงาน 57 

ภาคผนวก ค บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา 61 

ภาคผนวก ง บทความวชิาการ 63 

ภาคผนวก จโปสเตอร์ 69 

ภาคผนวก ฉ บนัทึกการปฏิบติังาน          72  

 

 



 
 

สารบัญ (ต่อ) 

หน้า 

ภาคผนวก ช ประวติัผูจ้ดัท า           73

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญตาราง 

หน้า 

ตารางท่ี 3.1  ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน         32 

ตารางท่ี 4.1 ส่วนผสมของเคร่ืองด่ืมและปริมาณส่วนท่ี 1           35 

ตารางท่ี 4.2 ส่วนผสมของเคร่ืองด่ืมและปริมาณส่วนท่ี 2        35 

ตารางท่ี 4.3 ส่วนผสมของเคร่ืองด่ืมและปริมาณส่วนท่ี 3          36 

ตารางท่ี 4.4 ส่วนผสมของวุน้           36 

ตารางท่ี 4.5 ตารางแสดงตน้ทุนเคร่ืองด่ืม ค็อกเทลผลไมเ้ตน้ระบ า       43 

      (Kudamono Hula Cocktail)       

ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ        44 

ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของกล่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุ     44 

ตารางท่ี 4.8 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามแผนก        45 

ตารางท่ี 4.9 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามต าแหน่ง       45 

ตารางท่ี 4.10 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจ     49 

                     ท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมคอ็กเทลผลไมเ้ตน้ระบ า (Kudamono Hula Cocktail)  

     

 

 

 



 

 

สารบัญแผนภูมิ 

        หน้า 

รูปท่ี 4.12 ความพึงพอใจต่อความคิดสร้างสรรค ์      46 

รูปท่ี 4.13 ความพึงพอใจต่อความหลากหลายของรสชาติ      47 

รูปท่ี 4.14 ความพึงพอใจต่อภาชนะ และ บรรจุภณัฑมี์ความสวยงาม      47 

รูปท่ี 4.15 ความพึงพอใจต่อกล่ินของเคร่ืองด่ืม        48 

รูปท่ี 4.16 ความพึงพอใจต่อสีสันของเคร่ืองด่ืม       49 

รูปท่ี 4.17 ความพึงพอใจต่อความเป็นไปไดใ้นการท่ีจะขายเคร่ืองด่ืม     50



 
 

สารบัญรูปภาพ  

       หน้า 

รูปท่ี 2.1 วอดกา้ (Vodka)          4 

รูปท่ี 2.2 แตงโม           5 

รูปท่ี 2.3 สับปะรด          7 

รูปท่ี 2.4 มะม่วง           9 

รูปท่ี 2.5 กลว้ยหอม          11 

รูปท่ี 2.6 น ้ามะม่วง           12 

รูปท่ี 2.7 น ้ามะนาว          13 

รูปท่ี 2.8 น ้าเช่ือม (Monin Syrup)         14 

รูปท่ี 2.9 ผงวุน้           14 

รูปท่ี 3.1 โรงแรมแชงกรี-ลากรุงเทพ Shangri-La Hotel Bangkok     15 

รูปท่ี 3.2 LOGO โรงแรม          16 

รูปท่ี 3.3 แผนท่ีของโรงแรม          16 

รูปท่ี 3.4 แผนภูมิองคก์รการบริหารโรงแรมแชงกรี-ลา      17 

รูปท่ี 3.4 หอ้งแชงกรีล่าดีลกัซ์วงิ (Shangri-La Wing Deluxe Room)     18 

รูปท่ี 3.5 หอ้งกรุงเทพ ริเวอร์ววิ (Krungthep River View Room)     18 

รูปท่ี 3.6 หอ้งฮอไรซนั คลบั (Horizon Club Room)       19 

รูปท่ี 3.7 หอ้งแชงกรี-ลาวงิพรีเมียร์สวที (Shangri-La Wing Premier Suite)     20 

รูปท่ี 3.8 หอ้งพรีเมียร์เตียงแฝด (Premier Twin Room)      20 

รูปท่ี 3.9 หอ้งแชงกรี-ลา วงิ สเปเชียล สวที (Shangri-La Wing Specialty Suite)  21



 
 

 

สารบัญรูปภาพ(ต่อ) 

        หน้า 

รูปท่ี 3.10 กรุงเทพดีลกัซ์สวที (Krungthep Deluxe Suite)      22 

รูปท่ี 3.11 ฮอไรซอนครูซ (Horizon Cruise)        22 

รูปท่ี 3.12 หอ้งอาหารเน็กส์ทู คาเฟ่ (NEXT2 CAFÉ )      23 

รูปท่ี 3.13 หอ้งอาหารศาลาทิพย ์(Salathip)        23 

รูปท่ี 3.14 หอ้งอาหารแชงพาเลท (Shang Palace)       24 

รูปท่ี 3.15 ช็อกโกแลตบูติค (Chocolate Boutique)       24 

รูปท่ี 3.16 หอ้งอาหารวอลติ (Volti Restaurant)      25 

รูปท่ี 3.17 ล็อบบ้ีเลานจ ์(Lobby Lounge)        25 

รูปท่ี 3.18 ลองบาร์ (Long Bar)         26 

รูปท่ี 3.19 ริเวอร์ไซดเ์ลานจ ์(Riverside Lounge)       26 

รูปท่ี 3.20 หอ้งประชุมแกรนดบ์อลรูม (Grand Ballroom)       27 

รูปท่ี 3.21 หอ้งประชุมเดอะการ์เดน้แกลอร่ี (The Garden Gallery)     28 

รูปท่ี 3.22 สปา (Spa)          28 

รูปท่ี 3.23 สโมสรสุขภาพ (Health Club)        29 

รูปท่ี 3.24 สระวา่ยน ้า (Swimming Pool)        29 

รูปท่ี 3.25 รูปนกัศึกษาฝึกงาน        30 

รูปท่ี 3.26 พนกังานท่ีปรึกษา          31 

รูปท่ี 4.1 น าส่วนผสมทั้งหมดเขา้ดว้ยกนัในเคร่ืองป่ันไฟฟ้า     37



 
 

สารบัญรูปภาพ(ต่อ) 

         หน้า 

รูปท่ี 4.2 เคร่ืองด่ืมส่วนท่ี 3 สีฟ้า         37 

รูปท่ี 4.3น าส่วนผสมทั้งหมดเขา้ดว้ยกนัในเคร่ืองป่ันไฟฟ้า (Electric Blender)   38 

รูปท่ี 4.4 เคร่ืองด่ืมส่วนท่ี 2         38 

รูปท่ี 4.5 น าส่วนผสมทั้งหมดเขา้ดว้ยกนัในเคร่ืองป่ันไฟฟ้า (Electric Blender)   39 

รูปท่ี 4.6 เคร่ืองด่ืมส่วนท่ี 1         39 

รูปท่ี 4.7 ตกแต่งเคร่ืองด่ืม         40 

รูปท่ี 4.8 ส่วนผสมการท าวุน้        41 

รูปท่ี 4.9 ใส่ผงวุน้และผงเจลาตินในน ้าผลไม ้      41 

รูปท่ี 4.10 น าผงวุน้และผงเจลาตินท่ีละลายเทใส่พิมพ ์     42 

รูปท่ี 4.11 วุน้ท่ีพร้อมทาน         42



 
 

 



1 
 

บทที1่ 

บทน ำ 

1.1 ประวตัิควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพ ฯ (Shangri-La Bangkok Hotel) เป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว สร้าง

ข้ึนในปีพ.ศ. 2529 ประกอบไปดว้ย 2 ตึก ไดแ้ก่ แชงกรี-ลา วิง หรือ เมนวิง (Shangri-La Wing or 

Main Wing) และกรุงเทพวิง (Krungthep Wing) รวมห้องพกัทั้งหมดมี 802 ห้อง เป็นโรงแรมท่ีมี

ความหรูหราและมีเอกลกัษณ์แบบความเป็นไทย อยู่ท่ามกลางชุมชนบางรักท่ีตั้งอยู่เรียบแม่น ้ า

เจา้พระยา สถานท่ีตั้งของโรงแรมแห่งน้ีไดก้ลายมาเป็นจุดเด่นอีกหน่ึงขอ้ของโรงแรม เน่ืองจากอยู่

ใกลท้ั้งสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน และท่าเรือสาทรท าให้เดินทางล่องเรือในแม่น ้ าเจา้พระยาได้

อยา่งสะดวกสบาย  

 ในปัจจุบันโรงแรมแชงกรี-ลา (Shangri-La Hotel) เป็นท่ีนิยมของทั้ งคนไทย และ

ชาวต่างชาติ กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ามาพักภายในโรงแรมเป็นคนกลุ่มนักธุรกิจ นักลงทุน และ

นกัท่องเท่ียวท่ีมาพกัผ่อนหยอ่นใจ การบริการเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืม จึงเป็นส่ิงส าคญัต่อแขกผู ้

มาเยือน ซ่ึงทางโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพ ฯ (Shangri-La Bangkok Hotel) ไดมี้การบริการผลไม้

และเคร่ืองด่ืมให้แก่แขกท่ีมาใชบ้ริการ ผลไมท่ี้แขกนิยมส่วนใหญ่ไดแ้ก่ แตงโม สับปะรด มะม่วง 

และกล้วยหอม ซ่ึงผลไม้เหล่าน้ีเม่ือแขกทานไม่หมดก็จะถูกน าไปทิ้ง ผูจ้ดัท าจึงได้เล็งเห็นถึง

ความส าคญัของผลไมเ้หล่าน้ี จึงเกิดความคิดท่ีจะน าผลไมท่ี้เหลือจากแผนกต่างๆ มาเป็นวตัถุดิบใน

การท าส่วนผสมเมนูเคร่ืองด่ืมใหม่ท่ีมีช่ือวา่ค็อกเทลผลไมเ้ตน้ระบ า (Kodamono Hula Cocktail) ใน

ท่ีน้ี Kudamono หมายถึง ผลไมใ้นภาษาญ่ีปุ่น ส่วนค าวา่ Hula คือการเตน้ระบ า ฮูลา ในเกาะฮาวาย  

โดยไดมี้การเพิ่มส่วนผสมของเหลา้วอดกา้ (Vodka) และวตัถุดิบอ่ืนๆ ข้ึนมา เพื่อเพิ่มราคายอดขาย

ของเคร่ืองด่ืมใหแ้ก่ทางโรงแรม และสามารถตอบรับความสนใจของแขกท่ีมาใชบ้ริการเคร่ืองด่ืมได้

เป็นอยา่งดี 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 ช่วยลดปริมาณผลไมท่ี้เหลือทิ้งจากไลน์บุฟเฟ่ต์และห้องอาหารอ่ืนๆ โดยการน า

กลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ 

1.2.2 เพื่อเพิ่มเมนูเคร่ืองด่ืมแบบใหม่ใหแ้ก่โรงแรม 

 1.2.3 เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ใหก้บัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการของโรงแรม 
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

 1.3.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี: โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ(Shangri-La Bangkok Hotel) 

 1.3.2 ขอบเขตดา้นประชากร: พนกังานโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ แผนกอาหารและ

เคร่ืองด่ืม (Food and Beverage Department) ในส่วนงาน Lobby Lounge จ านวน 30 ตวัอยา่ง 

 1.3.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา: การท าโครงงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ี ผูจ้ดัท าไดด้ าเนินการ

ในระหวา่งวนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ 2562 – วนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ 2562 

 1.3.4 ขอบเขตด้านเน้ือหาและการศึกษาค้นควา้ข้อมูล: ผูจ้ดัท าได้ศึกษาค้นควา้ข้อมูล

เก่ียวกบัค็อกเทล (Cocktail) ผลไมท่ี้ใช้ในการท าเคร่ืองด่ืม และศึกษาวิธีการ ขั้นตอนการผสม

เคร่ืองด่ืมคอ็กเทล (Cocktail) เป็นตน้ 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  

 1.4.1 ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในขั้นตอนในการท าเคร่ืองด่ืม 

 1.4.2 สามารถน าเอาเคร่ืองด่ืมไปขายไดจ้ริงในโอกาสพิเศษ 

 1.4.3 ลดปริมาณการทิ้งเศษผลไม ้   
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บทที ่2 

ทบทวนเอกสาร / และวรรณคดีทีเ่กีย่วข้อง 
 

การศึกษาท าโครงงานเร่ือง คอ็กเทลผลไมเ้ตน้ระบ า (Kudamono Hula Cocktail) ณ โรงแรม

แชงกรี-ลา กรุงเทพฯ (Shangri-La Bangkok Hotel) ผู ้จ ัดท าได้น าผลไม้ท่ี เหลือใช้จากการท า

เคร่ืองด่ืม และเหลือทิ้งจากแผนกอ่ืนๆมาแปรรูปเป็นเมนูใหม่ โดยมีการศึกษาและคน้ควา้หาขอ้มูล 

และ แนวคิดทฤษฎี ดงัต่อไปน้ี  

 2.1  ประวติัเคร่ืองด่ืมคอ็กเทล (Cocktail History) 

 2.2ชนิดของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์ใชใ้นการท าโครงงาน 

 2.3 วตัถุดิบในการท า คอ็กเทลผลไมเ้ตน้ระบ า (Kudamono Hula Cocktail)   

 

2.1 ประวตัิเคร่ืองดื่มค็อกเทล (Cocktail) 

 ค็อกเทล (Cocktail) เป็นเคร่ืองด่ืมชนิดหน่ึง ใช้เหลา้ชนิดต่างๆผสมเขา้ดว้ยกนั ใส่น ้ าแข็ง 

แล้วเขย่า และอาจใส่น ้ าผลไมห้รือช้ินผลไมเ้พื่อเพิ่มสีหรือรสให้แปลกๆ ออกไป นิยมด่ืมก่อน

อาหาร 

 ค าว่าค็อกเทล (Cocktail) แปลว่า หางขนไก่ หรือ (Cocktails) นั้นมาจากภาษาฝร่ังเศสว่า 

Coquetelซ่ึงหมายถึงเหลา้ผสม แต่อนัท่ีจริงนั้นคือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ (Alcohol) ผสมอยู่ดว้ย

อยา่งนอ้ย 1 ชนิด และอาจจะมีเคร่ืองด่ืมท่ีใชใ้นการผสมเช่น  น ้าเช่ือม กาแฟ น ้าผลไม ้และเคร่ืองด่ืม

ชนิดอ่ืนๆ แตกต่างกนัไปตามความชอบของแต่ละบุคคลและคนในทอ้งถ่ิน 

 ในประวติัของค็อกเทล (Cocktail) ถึงแมจ้ะไม่มีใครทราบว่าจริงๆแลว้ผูท่ี้คิดคน้สูตรคน

แรกคือใครแต่ก็มีประวติันั้นอยูม่ากมายในการคิดคน้สูตรข้ึนมาใน อดีตเกิดข้ึนจากหญิงสาวท่ีเปิด

ร้านบาร์แห่งหน่ึงในนิวยอร์ก หญิงสาวเจา้ของร้านได้ใช้หางขนไก่ตวัผูม้าประดบัตกแต่งบนแกว้ 

และจึงเป็นท่ีนิยมมากจึงพูดติดปากกนัวา่ คอ็กเทล (Cocktail) ค  าวา่คอ็กเทล (Cocktail)เป็นท่ีรู้จกักนั

มาอยา่งยาวนานแลว้ไม่วา่จะเกิดจากการน าแอลกอฮอล์ (Alcohol) ผสมกบัเคร่ืองเทศ หรือน าเหลา้

มาผสมกบัน ้าผลไม ้ 
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2.2 ชนิดของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทีใ่ช้ในการท าโครงงาน 

 2.2.1 วอดก้า (Vodka) 

 

รูปที ่2.1วอดก้า (Vodka) 

ทีม่า : https://board.postjung.com/topic.php?id=717661&page=1 

  วอดก้า (Vodka) เป็นเหล้ากลัน่สีขาวท่ีมีกล่ินน้อยท่ีสุด หรือแทบจะไม่มีกล่ิน มี

ดีกรีประมาณ 40-55 ไดจ้ากการหมกัมนัฝร่ัง กากน ้าตาล องุ่น เมล็ดขา้วต่างๆ เช่น ขา้วโพด ขา้วสาลี 

ขา้วไรน์ ใชข้า้วไรน์หรือขา้วสาลีเป็นหลกั วอดกา้ (Vodka) จะท าการกลัน่และกรองหลายๆคร้ัง ไม่

ตอ้งเก็บบ่ม วอดกา้ท่ีมีคุณภาพดีไม่มีกล่ินและรส แต่ด่ืมแลว้จะรู้สึกบาดคอ เรียกว่า นิวทลั สปิริต 

(Neutral Spirit) ประเทศท่ีผลิตวอดกา้ (Vodka) มาก ไดแ้ก่ ประเทศรัสเซีย วอดกา้ (Vodka) มาจาก

ภาษาสลาวกิ (Slavic) แปลวา่น ้า   

 2.2.1.1 ประเภทของวอดก้า (Vodka) มี 2 ประเภทได้แก่  

  1) วอดก้าทีไ่ม่มีสี (Neutral Vodka)  

  บริสุทธ์ิไม่มีสี นิยมใชผ้สมคอ็กเทล (Cocktail) ไดแ้ก่ Borzoi, Smirnoff, Gordon’s 

Vodka Absolute 

  

2) วอดก้าทีป่รุงแต่งกลิ่นรส (Flavored Vodka) 

  ปรุงกล่ินและรสมีการแช่ผลไม ้รากไมพ้วกสมุนไพรและเคร่ืองเทศผสมลงไปเพื่อ

เพิ่มสี กล่ิน และรส ไดแ้ก่  
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  - Absolute Citron ปรุงแต่งกล่ินส้ม 

 - Starkaเป็นวอดกา้ (Vodka) ท่ีน าเอาใบไมแ้ละผลไมแ้ช่กบับร่ันดี บ่มในถงัไมโ้อก๊ 

10 ปี 

  - Pertsovkaรสชาติพริกไทย มีแอลกอฮอล ์70 Proof 

 2.2.1.2 วธีิการดื่มวอดก้า (Vodka) 

  1) ด่ืมโดยไม่ผสม ในอุณหภูมิท่ีเยน็จดั 

  2) ด่ืมผสมกบัส่วนผสม เช่น โทนิก (Tonic), โคก้ (coke) 

  3) ใชเ้ป็นส่วนประกอบในการท าคอ็กเทล (Cocktail) 

  

2.3 วตัถุดิบในการท า Kudamono Hula Cocktail 

2.3.1 แตงโม 

 

รูปที ่2.2 แตงโม 

ทีม่า :https://www.honestdocs.co/watermelon-and-its-benefits 

  แตงโม (Watermelon)มีถ่ินก าเนิดอยู่ท่ีทวีปแอฟริกา แถบทะเลทรายคาลาฮารี เป็น

ผลไมท่ี้มีน ้ าประกอบอยูเ่ป็นจ านวนมาก และหวานมากแต่มีน ้ าตาลน้อยกว่าผลไมบ้างชนิดเน่ืองจาก

น ้ าตาลในผลคือน ้ าตาลกลูโคส  แตงโมตอ้งการดินท่ีมีความชุ่มช้ืนพอเหมาะ น ้ าไม่ขงั มกัปลูกกนัใน

ดินร่วนปนทราย ในประเทศไทยมีการปลูกแตงโมทัว่ทุกภูมิภาค และปลูกไดทุ้กฤดู แตงโมเป็นไมเ้ถา

ตระกูลเดียวกบัแตงกวา แคนตาลูปและฟัก ล าตน้เป็นเถาเล้ือยตามดิน มีลกัษณะทั้งแบบกลม แบบ

กลมรี มีเปลือกสีเขียวเขม้ และสีเหลือง รสชาติหวานกรอบ และ ฉ ่าน ้า มีเน้ือสีแดงและเมล็ดสีด า  

https://www.honestdocs.co/watermelon-and-its-benefits
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2.3.1.1 สายพนัธ์ุแตงโม มีอยู ่3 กลุ่มใหญ่ๆ ตามลกัษณะของผลและเมล็ดคือ 

1) แตงโมพนัธ์ุธรรมดา 

มกัเป็นพนัธ์ุท่ีมาจากต่างประเทศรสชาติหวานจดัและเมล็ดเล็ก 

2) แตงโมพนัธ์ุไม่มีเมลด็ 

  เป็นแตงโมเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะ ไม่มีเมล็ดแก่แต่มีเมล็ดอ่อนสีขาว 

3) แตงโมพนัธ์ุกนิเมลด็ 

   เพาะปลูกเพื่อน าเอาเมล็ดมาคัว่ไวกิ้นเล่น ภายในเตม็ไปดว้ยเมล็ดขนาดใหญ่ 

2.3.1.2   คุณค่าทางโภชนาการและสรรพคุณ 

1) มีแคลเซียม ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก โพเทสเซียม และวิตามินต่างๆ โดยเฉพาะ

วติามินซี  ซ่ึงมีฤทธ์ิช่วยถอนพิษสุราได ้  

2) ช่วยขบัปัสสาวะไดดี้  

3) ใชท้  าเป็นทรีทเมน้ทบ์  ารุงผวิ  

4) ช่วยเพิ่มความชุ่มช่ืนใหแ้ก่ผวิ 

 5) ช่วยดูดซบัความมนับนใบหน้า และลดอาการแสบแดง วิธีการง่าย ๆ เพียงแค่น า

เน้ือแตงโมมาฝานบาง ๆ แลว้น ามาวางไวบ้นผา้ขาวบาง จากนั้นน ามาวางปิดลงบนใบหนา้ให้ทัว่ทิ้ง

ไวป้ระมาณ 15 นาทีแลว้ลา้งออกดว้ยน ้าสะอาด 

 

2.3.2  สับปะรด 

 

รูปที ่2.3สับปะรด 

ทีม่า : http://issue247.com/health/reasons-why-we-should-eat-pineapple-daily/ 

http://issue247.com/health/reasons-why-we-should-eat-pineapple-daily/
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  สับปะรดเป็นผลไมท่ี้มีขนาดล าตน้เต้ีย จดัอยู่ในผลไมเ้ขตร้อน มีตน้ก าเนิดมาจาก

ประเทศอเมริกาใต ้ความโดดเด่นของสับปะรดนั้นมีเหลืองเขียว รสชาติหวานอมเปร้ียวฉ ่าน ้ า รสชาติ

แตกต่างกนัออกไปตามสายพนัธ์ุและการเพาะปลูก  

2.3.2.1 สายพนัธ์ุสับปะรดโดยสายพนัธ์ุท่ีนิยมกนั ไดแ้ก่ 

1) สับปะรดพนัธ์ุภูแล 

 เป็นพนัธ์ุท่ีไดรั้บความนิยมมาก เน่ืองจากรสชาติมีความกรอบหอมอร่อย ผลขนาด

เล็ก วางขายทัว่ไปตามทอ้งตลาด 

2) สับปะรดพนัธ์ุศรีราชา 

  มีขนาดใหญ่กวา่สับปะรดพนัธ์ุอ่ืนๆ เน้ือมีความฉ ่ากวา่เป็นพิเศษ นิยมน าไปแปรรูป

เป็นสับปะรดกระป๋อง 

3) สับปะรดพนัธ์ุอนิทรชิต 

  เป็นพนัธ์ุท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศไทย รู้จกักนัมาตั้งแต่กรุงศรอยุธยา รสชาติไม่ค่อย

หวาน ผลเล็ก 

4) พนัธ์ุขาว  

       มีใบสีเขียวอมเหลืองหรือเขียวใบไม ้ทรงพุม่เต้ียใบแคบและสั้นกวา่พนัธ์ุอินทรชิต 

ขอบใบมีหนามโคง้งอเขา้สู่ปลายใบ โคนกลีบดอกสีม่วงอ่อน ปลายกลีบสีม่วงอมชมพ ูเน้ือผลสี

เหลืองทอง รสหวานอ่อน 

5) พนัธ์ุภูเกต็ หรือ พนัธ์ุสว ี

 นิยมปลูกทางภาคใต ้ใบมีแถบสีแดงท่ีตอนกลางใบ กลีบดอกสีม่วงอ่อน ผลเล็ก

เปลือกหนาเน้ือสีเหลืองเขม้ หวานกรอบ 

6) พนัธ์ุนางแล หรือ พนัธ์ุน า้ผึง้ 

 นิยมปลูกในจงัหวดัเชียงราย ผลกลม ตานูน เปลือกบาง เน้ือสีเหลืองเขม้ และมีรส

หวานจดั 
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7) พนัธ์ุตราดสีทอง 

        ลกัษณะเด่นภายนอก คือ ขอบใบท่ีตน้และขอบใบท่ีจุกผลมีหนามสั้นๆ แหลมคม 

ทรงโคง้สีน ้ าตาลแดง ผลเป็นรูปทรงกระบอก ผิวเปลือกเม่ือแก่สุกเปล่ียนเป็นสีเหลืองเขม้หรือเหลือง

ส้ม  ตาใหญ่ ร่องตาลึก เปลือกหนาตาลึก ทนทานต่อการขนยา้ย 

8) พนัธ์ุห้วยมุ่นสับปะรดห้วยมุ่น 

 สับปะรดพนัธ์ปัตตาเวียมีคุณลกัษณะแตกต่างไปจากพนัธ์ุดั้งเดิมโดยเฉพาะ รสชาติ

หวานอร่อย เน้ือหนาน่ิม ตาต้ืน เน้ือมีสีเหลืองอมน ้ าผึ้ง รสชาติหวานฉ ่า ตาไม่ลึกท าใหมี้ส่วนของเน้ือ

มาก ผลค่อนขา้งเล็ก รับประทานแลว้ไม่ระคายคอ 

9) พนัธ์ุเพชรบุรี 

 ผลย่อยติดกนัไม่แน่น แกะออกมารับประทานได้โดยไม่ตอ้งปอกเปลือก แกนผล

รับประทานได ้รสหวานอมเปร้ียว 

 2.3.2.2   คุณค่าทางโภชนาการและสรรพคุณ 

 1) อุดมไปดว้ยวติามินซี สารเบตา้แคโรทีน และเส้นใยมาก  

 2) ช่วยสร้างระบบภูมิคุม้กนัของร่างกาย ท าหน้าท่ีช่วยย่อยอาหาร ช่วยให้เลือดลม

ไหลเวยีนไดดี้ ป้องกนัการเกิดมะเร็ง 

 3) ช่วยบรรเทาอาการแผลเป็นหนอง 

 4) แกร้้อนกระสับกระส่าย กระหายน ้า 

 5) ช่วยขบัปัสสาวะ 
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2.3.3 มะม่วง  

 

 

 

 

รูปที ่2.4มะม่วง 

ทีม่า:https://hellokhunmor.com/ 

 มะม่วงเป็นไมย้ืนตน้มะม่วงเป็นผลไมเ้ศรษฐกิจ ปลูกเป็นพืชสวน เป็นไมพุ้่มขยาด

กลลาง มีใบแหลมยาว ออกดอก และมีผลสีเขียว จนเหลือง มีถ่ินก าเนิดจากอินเดีย 

2.3.3.1  สายพนัธ์ุมะม่วง มีหลากหลายสายพนัธ์ุแต่ท่ีรู้จกักนันั้นไดแ้ก่ 

1) เขียวเสวย 

  เป็นพนัธ์ุพื้นเมืองของนครปฐม ผลยาว ดา้นหลงัผลโคง้นูนออก ปลาแหลม ผวิเรียบ 

สีเขียวเขม้ เปลือกหนา เหนียว ผลแก่รสมนั. 

2) น า้ดอกไม้ 

เป็นพนัธ์ุท่ีกินผลสุก รูปร่างยาวเรียว ผลดิบเน้ือขาว รสเปร้ียวจดั ผลสุกสีเหลืองนวล 

รสหวาน 

3) อกร่องทอง 

 เป็นพนัธ์ุเก่าแก่ นิยมรับประทานกบัขา้วเหนียวมูน ผลค่อนขา้งเล็ก มีร่องเป็นแนว

ยาวท่ีดา้นทอ้ง ผลสุก เน้ือละเอียด มีเส้ียนนอ้ย 

4) ฟ้าลัน่ 

ผลกลม ทา้ยแหลม ลูกขนาดกลาง นิยมรับประทานผลแก่ มีรสมนั เม่ือปอกเปลือก 

เน้ือมะม่วงจะปริแตก 

 

https://hellokhunmor.com/
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5) หนังกลางวนั 

ผลยาวคลา้ยงาชา้ง แก่จดัรสมนัอมเปร้ียว สุกรสหวาน 

6) แก้ว 

นิยมกินดิบ ผลอว้นป้อม เปลือกเหนียว เม่ือเกือบสุกเปลือกจะมีสีอมส้มหรืออม

แดง 

7) โชคอนันต์ 

รูปร่างยาว ปลายมน กลายพนัธ์ุมาจากมะม่วงป่า นิยมน าไปท ามะม่วงดอง 

8) มหาชนก 

เป็นลูกผสมของมะม่วงพนัธ์ุหนงักลางวนักบัพนัธ์ุซันเซ็ตจากอินเดีย ผลยาวรี สุกสี

เหลืองเขม้ มีร้ิวสีแดง เน้ือไม่เละ กล่ินหอม จะสุกในช่วงท่ีมะม่วงพนัธ์ุอ่ืนวายแลว้ 

2.3.3.2  คุณค่าทางโภชนาการและสรรพคุณ   

 1) ท าใหส้ดช่ืน ช่วยใหห้ายอาการวงิเวยีนอาเจียนได ้

 2) ดูแลเร่ืองผวิพรรณ มีทั้งวติามินเอและวติามินซี 

 3) ช่วยเร่ืองระบบยอ่ยอาหารและการขบัถ่าย  

 4) ช่วยท าใหผ้อ่นคลายและหลบัสบายยิง่ข้ึน 

 5) มีส่วนช่วยต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งล าไส้ รวมไปถึงต่อม

ลูกหมาก มะเร็งปอด มะเร็งเมด็เลือด โรคมะเร็งผวิหนงั เป็นตน้ 
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2.3.4 กล้วยหอม 

 

รูปที ่2.5กลว้ยหอม 

ทีม่า: https://www.tnews.co.th/contents/396988 

 กลว้ยหอมเป็นไมล้ม้ลุกจกัเป็นผลไมเ้มืองร้อนสามารถปลูกไดเ้กือบทุกประเทศท่ีมี

อากาศร้อนช้ืน ผลในแต่ละหวีจะมีอยู่ 10 – 15 ผล ผลใหญ่ ปลายผลมีจุกเห็นชดั เปลือกบาง เม่ือสุก

เปลือกจะเป็นสีเหลืองทองกล้วยหอมมีสารน ้ าตาลอยู่ 3 ชนิดคือ ซุคโคส ฟรุคโตสและกลูโคส 

(Sucrose, Fructose and Glucose) รวมทั้งเส้นใยอาหารมนัจะให้พลงังานแก่ร่างกายพร้อมน าไปใช้

ทนัทีกลว้ยหอม 2 ใบใหพ้ลงังานเพียงพอใหเ้ราท างานถึง 90 นาที 

2.3.4.1 สายพนัธ์ุกล้วยหอม 

 1) กลว้ยหอมจนัท ์ 

 2) กลว้ยหอมทอง  

 3) กลว้ยหอมเขียว 

2.3.4.2 คุณค่าทางโภชนาการและสรรพคุณ   

 1) เต็มไปดว้ยวิตามินเอ วิตามินซี และเกลือแร่ชนิดต่างๆ ตลอดจนมีสารเพกตินท า

ใหร้ะบบขบัถ่ายท างานไดดี้ข้ึน 

 2) ช่วยเคลือบและบรรเทาอาการแผลในกระเพาะอาหารและส าไส้อกัเสบ 

ช่วยรักษาอาการจุกเสียด แน่นหนา้อก 

 4) แก้อาการท้องผูก (Constipation) เส้นใยอาหารในกล้วยหอมช่วยท าให้ระบบ

ขบัถ่ายในร่างกาย ท างานไดดี้ 

https://www.tnews.co.th/contents/396988
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 5) บรรเทาแผลยุงกดั ก่อนท่ีจะใช้ยาทา ลองใช้เปลือกกลว้ยหอมดา้นในถูบริเวณท่ี

ถูกยงุกดั จะช่วยลดอาการคนัหรือบวมได ้

2.3.5 น า้มะม่วง  

 

รูปที ่2.6น ้ามะม่วง 

ทีม่า: https://women.mthai.com/beauty/health/336170.html 

  เป็นน ้ าผลไมท่ี้ไดจ้ากมะม่วงท่ีผลสุกเหลืองทอง มีรสชาติหวานอมเปร้ียว กล่ินหอม 

ช่วยดบัความร้อนกระหายน ้าจากอากาศร้อนๆได ้ 

2.3.5.1 คุณค่าทางโภชนาการและสรรพคุณ   

 1) ช่วยบ ารุงกระดูกและฟันใหแ้ขง็แรง 

 2) มะม่วงเป็นยาขบัปัสสาวะ แกร้้อนใน แกค้ล้ืนไส้ 

 3) ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด 

 4) มีวติามินเอและวติามินซีสูงมาก 

 5) ช่วยบ ารุงสายตา 

 

 

 

 

 

 

https://women.mthai.com/beauty/health/336170.html
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2.3.6 น า้มะนาว 

 

รูปที ่2.7น ้ามะนาว 

ทีม่า:https://www.postsod.com/drink-warm-lemonade-in-the-morning 

 เป็นน ้ าท่ีไดจ้ากผลของมะนาวสดท่ีคั้นจากลูก มี 2 พนัธ์ุคือ เลมอน (Lemon) มะนาว

ในเขตหนาว ผลใหญ่ เปลือกสีเหลือง กบัมะนาว (Lime) รสชาติเปร้ียวจดั มีผลเล็ก เปลือกเขียวบาง มี

น ้ามาก กล่ินหอม  

2.3.6.1 คุณค่าทางโภชนาการและสรรพคุณ   

 1) น ้ามะนาวมีวติามินซีสูง มีทั้งวติามินบี 1 วติามินบี 2 และเกลือแร่ชนิดต่างๆ  

2) ช่วยป้องกนัหวดั ขบัเสมหะ แกไ้อ แกเ้จบ็คอ 

 3) ป้องกนัโรคเลือดออกตามไรฟัน 

 4) ช่วยลดความเส่ือมวยัของร่างกาย 

 5) ช่วยขจดัคราบบุหร่ี 

2.3.7 น า้เช่ือม 

 

รูปที ่2.8 น ้าเช่ือม (Monin Syrup) 

ทีม่า: http://www.aromacoffee.com.au/product/monin-syrup/ 

 เป็นน ้ าท่ีได้มาจากการน าน ้ าตาลทรายขาวมาผสมกบัน ้ าร้อนแล้วใช้วิธีการคนให้

ละลาย ทิ้งไวใ้ห้เยน็ตวัและน ามาใชเ้ป็นส่วนผสมในการท าเคร่ืองด่ืม สามารถปรุงรสไดต้ามตอ้งการ 

https://www.postsod.com/drink-warm-lemonade-in-the-morning
http://www.aromacoffee.com.au/product/monin-syrup/
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มีรสชาติหวาน มีหลายประเภทดว้ยกนัท่ีใช้ตกแต่งสี และกล่ินให้เคร่ืองด่ืมน่ารับประทานมากยิ่งข้ึน 

ผูจ้ดัท าจึงใชน้ ้าเช่ือมมาเป็นส่วนหน่ึงของการผสมเคร่ืองด่ืมในเร่ืองการท าสีใหส้วยงาม 

2.3.8 ผงวุ้น 

 

รูปที ่2.9 ผงวุน้ 

ทีม่า: http://www.entrykitchen.com 

 วุน้ หรือ อะการ์ (Agar) เป็นสารประเภทคาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) เป็นสาร

สกดัมาจากสาหร่าย อาจมีลกัษณะแบบผงหรือมีแบบชนิดต่างๆ วุน้ท าขนมมี 2 ชนิดไดแ้ก่ ชนิดเส้น

และชนิดผง ชนิดเส้นมีลกัษณะเส้นยาวคลา้ยเชือกฟาง วิธีการใชคื้อการน าไปลา้งน ้ าให้สะอาด และ

น าไปเค่ียว ส่วนชนิดผงนั้นมีสีขาวนวล วิธีใชน้ าไปแช่น ้ าให้อ่ิมตวัประมาณ 5 นาที จากนั้นน าไปตม้

ผสมกบัน ้าตาลทรายขาวเค่ียวใหล้ะลาย 

 

 

 

 

http://www.entrykitchen.com/


15 
 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 

 รูปที ่3.1 โรงแรมแชงกรี-ลากรุงเทพShangri-La Hotel Bangkok 

ทีม่า : http://www.bangkokriver.com/th/place/shangri-la-hotel-bangkok/ 

 

ช่ือสถานประกอบการ:    โรงแรมแชงกรี-ลากรุงเทพ Shangri-La Hotel Bangkok 

ทีต่ั้ง: 89 ซ.เจริญกรุง 42 (วดัสวนพลู) ถ.เจริญกรุง บางรัก บางรัก 

กรุงเทพฯ 10500 

เบอร์ติดต่อ: 02-236-7777 

E-mail: slbk@shangri-la.com 

Website: http://www.shangri-la.com 

http://www.bangkokriver.com/th/place/shangri-la-hotel-bangkok/
http://www.shangri-la.com/
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รูปที ่3.2LOGO โรงแรม 

ทีม่า: http://www.sudkum.com 

 

 

รูปที ่3.3 แผนท่ีของโรงแรม 

ทีม่า: http://travelsplace.com/asia/thailand/shangrilahotel/map.html 

  โรงแรมแชงกรี-ลา เป็นโรงแรมท่ีได้รับการตกแต่งท่ีมีเอกลกัษณ์ไทยร่วมสมยั

ตั้งอยูบ่ริเวณริมแม่น ้ าเจา้พระยาประกอบดว้ยห้องพกัทั้งหมด 802 ห้อง ทั้งยงัมี 7 ห้องอาหารและ 3 

บาร์/เลานจ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกให้แก่แขกท่ีเข้ามาพกัและใช้บริการ อาทิ ท่ีจอดรถ  

อินเทอร์เน็ตไร้สาย และห้องประชุมสุดทนัสมัย ท่ีเหมาะแก่การจดัประชุมอย่างอย่างยิ่ง ด้วย

เทคโนโลยีการน าเสนอสุดทนัสมยัและพื้นท่ีกวา้งขวางของห้องแกรนด์ บอลรูม(Grand Ballroom) 

ซ่ึงรองรับแขกไดม้ากถึง 1,600 ท่าน ท าให้ท่านมัน่ใจไดว้่างานประชุมท่ีจดัข้ึนท่ีโรงแรมแชงกรี-ลา 

กรุงเทพฯ (Shangri-La Hotel Bangkok) จะตอ้งออกมาดีอยา่งแน่นอน  สามารถใชง้านเด่ียว หรือ

รวมกนัเป็นหอ้งประชุมขนาดใหญ่ หรือเพื่อจดังานทางธุรกิจได ้นอกจากน้ียงัมี ห้องจดังาน 19 ห้อง 

ซ่ึงบางห้องใชแ้สงธรรมชาติ ส าหรับจดังานท่ีมีขนาดเล็กการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและ 

WIFI ทัว่ทั้งโรงแรมไม่มีค่าจ่าย และยงัมีศูนยบ์ริการธุรกิจซ่ึงให้บริการอุปกรณ์อ านวยความสะดวก

ส าหรับนกัธุรกิจมีวิสัยทศัน์ท่ีตอ้งเดินทางตลอดเวลาสามารถแบ่งห้องส าหรับการจดัสัมมนา และ

http://www.sudkum.com/
http://travelsplace.com/asia/thailand/shangrilahotel/map.html
http://www.bangkokriver.com/th/place/shangri-la-hotel-bangkok/
http://www.bangkokriver.com/th/place/shangri-la-hotel-bangkok/
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งานแต่งได้ งานปาร์ต้ี มีพื้นท่ีและมีทีมงานท่ีเป็นมืออาชีพจะช่วยท่านจดัการงานประชุมไดอ้ย่าง

สมบูรณ์แบบ 

 

3.2 แผนภูมิการจัดองค์กรและการบริหารโรงแรมแชงกรี-ลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.4 แผนภูมิองคก์รการบริหารโรงแรมแชงกรี-ลา 

ทีม่า:ผูจ้ดัท า 
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18 
 

 

3.3 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

โรงแรมแบ่งออกเป็นสองตึกดว้ยกนั ประกอบดว้ยหอ้งพกัทั้งหมด 802 หอ้งไดแ้ก่ 

3.3.1 การให้บริการห้องพกั 

 3.3.1.1 ห้องแชงกรีล่าดีลกัซ์วงิ (Shangri-La Wing Deluxe Room) 

 

รูปที ่3.4 หอ้งแชงกรีล่าดีลกัซ์วงิ (Shangri-La Wing Deluxe Room) 

ทีม่า: https://www.shangri-la.com/en/bangkok/shangrila/rooms-suites/rooms/shangri-la-

wing/shangri-la-wing-deluxe-room/ 

ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากการตกแต่งสไตล์ไทยและสไตล์ร่วมสมยัห้องดีลกัซ์จะเห็นวิว

ของเมืองและววิแม่น ้าเจา้พระยา เตียงแฝดส าหรับผูใ้หญ่ 2 คน 

     3.3.1.2 ห้องกรุงเทพ ริเวอร์ วิว (Krungthep River View Room)  

 

รูปที ่3.5 หอ้งกรุงเทพ ริเวอร์ววิ (Krungthep River View Room) 

ทีม่า: https://www.shangri-la.com/en/bangkok/shangrila/rooms-

suites/rooms/krungthep-wing/krungthep-wing-krungthep-river-view-room/ 

วิวแม่น ้ าห้องพกักรุงเทพริเวอร์วิวให้ความสะดวกสบายกวา้งขวาง มีระเบียงส่วนตวั

มองเห็นทิวทศัน์ของแม่น ้าเจา้พระยาเตียงแฝดส าหรับผูใ้หญ่ 2 คน 

 3.3.1.3 ห้องฮอไรซัน คลบั (Horizon Club Room) 

https://www.shangri-la.com/en/bangkok/shangrila/rooms-suites/rooms/shangri-la-wing/shangri-la-wing-deluxe-room/
https://www.shangri-la.com/en/bangkok/shangrila/rooms-suites/rooms/shangri-la-wing/shangri-la-wing-deluxe-room/
https://www.shangri-la.com/en/bangkok/shangrila/rooms-suites/rooms/krungthep-wing/krungthep-wing-krungthep-river-view-room/
https://www.shangri-la.com/en/bangkok/shangrila/rooms-suites/rooms/krungthep-wing/krungthep-wing-krungthep-river-view-room/
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รูปที ่3.6 หอ้งฮอไรซนั คลบั (Horizon Club Room) 

ทีม่า: https://www.shangri-la.com/en/bangkok/shangrila/rooms-suites/horizon-

club/shangri-la-wing/horizon-club-room/ 

ได้รับการตกแต่งในสไตล์ไทยท่ีได้รับแรงบนัดาลใจจากธรรมชาติ ห้องพกัเหล่าน้ี

เหมาะส าหรับนกัเดินทางท่ีตอ้งการความเอาใจใส่และบริการเป็นส่วนตวั ของความหรูหราตียงคิง

ไซส์หรือเตียงแฝดส าหรับผูใ้หญ่ 2 คนพร้อมสิทธิประโยชน์รวมถึงอาหารเชา้ทุกวนัคอ็กเทลยามเยน็

และการใชส่ิ้งอ านวยความสะดวกต่างๆ 

 3.3.1.4 ห้องแชงกรี-ลาวงิพรีเมียร์สวีท (Shangri-La Wing Premier Suite) 

 

รูปที ่3.7 หอ้งแชงกรี-ลาวงิพรีเมียร์สวที (Shangri-La Wing Premier Suite) 

ทีม่า: https://www.shangri-la.com/en/bangkok/shangrila/rooms-suites/suites/shangri-la-

wing/shangri-la-wing-premier-suite/ 

การตกแต่งแบบไทยท่ีมีรายละเอียดมากมาย เตียงขนาดคิงไซส์ส าหรับผูใ้หญ่ 2 คนวิว

แม่น ้าเจา้พระยาแบบพาโนรามาหอ้งชุดหน่ึงหอ้งนอนอนัหรูหราพร้อมห้องนัง่เล่นแยกเป็นสัดส่วน 

 

 

 

https://www.shangri-la.com/en/bangkok/shangrila/rooms-suites/horizon-club/shangri-la-wing/horizon-club-room/
https://www.shangri-la.com/en/bangkok/shangrila/rooms-suites/horizon-club/shangri-la-wing/horizon-club-room/
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 3.3.1.5 ห้องพรีเมียร์เตียงแฝด (Premier Twin Room) 

 

รูปที ่3.8หอ้งพรีเมียร์เตียงแฝด (Premier Twin Room) 

ทีม่า:https://www.shangri-la.com/en/bangkok/shangrila/rooms-suites/suites/ 

ความสะดวกสบายอนัหรูหราพร้อมทศันียภาพอนังดงามของเมืองมอบพื้นท่ีกวา้งขวาง

และความสะดวกสบายหรูหราพร้อมห้องนั่งเล่นแยกเป็นสัดส่วน เตียงแฝดส าหรับผูใ้หญ่ 2 คน

มุมมองท่ีโดดเด่นของภูมิทศัน์กรุงเทพฯห้องชุดหน่ึงห้องนอนอนัหรูหราพร้อมห้องนัง่เล่นแยกเป็น

สัดส่วน 

 3.3.1.6 ห้องแชงกรี-ลา วงิ สเปเชียล สวที (Shangri-La Wing Specialty Suite) 

 

รูปที ่3.9 หอ้งแชงกรี-ลา วงิสเปเชียล สวที (Shangri-La Wing Specialty Suite) 

ทีม่า :https://www.shangri-la.com/en/bangkok/shangrila/rooms-suites/suites/shangri-la-

wing/shangri-la-wing-specialty-suite/ 

หอ้งพกัขนาด 2,238 ตารางเมตรห้องสวีทหรูหราพร้อมทิวทศัน์อนัโดดเด่นห้องสวีทห

รูหราแบบสองหอ้งนอนพร้อมห้องนัง่เล่นพื้นท่ี รับประทานอาหาร หอ้งน ้า    

 

 

 3.3.1.7  กรุงเทพดีลกัซ์สวที(Krungthep Deluxe Suite) 

https://wspecialty-la.com/en/bangkok/shangrila/rooms-suites/suites/shangri-la-wing/shangri-la-wing-specialty-suite/
https://wspecialty-la.com/en/bangkok/shangrila/rooms-suites/suites/shangri-la-wing/shangri-la-wing-specialty-suite/
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รูปที ่3.10กรุงเทพดีลกัซ์สวที (Krungthep Deluxe Suite) 

ทีม่า: https://www.shangri-la.com/en/bangkok/shangrila/rooms-suites/suites/krungthep-

wing/krungthep-deluxe-suite/ 

มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ระเบียงส่วนตวัอนักวา้งขวาง เห็นวิวแม่น ้ าเจา้พระยา เตียงคิง

ไซส์ส าหรับผูใ้หญ่ 2 คน ทิวทศัน์อนังดงามของแม่น ้ าเจา้พระยา ทุกห้องถูกออกแบบและตกแต่ง

สวยงามไทยประยกุตมี์ส่ิงอ านวยความสะดวกครบครันภายในหอ้ง สามารถเลือกววิไดต้ามตอ้งการ 

  

3.3.2การให้บริการร้านอาหารและบาร์ 

 3.3.2.1  ฮอไรซอนครูซ (Horizon Cruise) 

 

รูปที ่3.11ฮอไรซอนครูซ (Horizon Cruise) 

ทีม่า:http://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/dining/restaurants/horizon-cruise/ 

 Horizon Cruise มีบริการทั้งบุฟเฟ่ตน์านาชาติ มีอาหารนานาชาติให้เลือกมากมาย

รวมถึงคอ็กเทลผลไมฟ้รีซาซิมิอาหารทะเลและเน้ือสัตวม์ากมายปลาผดัไทยมงัสวรัิติ 

 

 

https://www.shangri-la.com/en/bangkok/shangrila/rooms-suites/suites/krungthep-wing/krungthep-deluxe-suite/
https://www.shangri-la.com/en/bangkok/shangrila/rooms-suites/suites/krungthep-wing/krungthep-deluxe-suite/
http://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/dining/restaurants/horizon-cruise/
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 3.3.2.2 ห้องอาหารเน็กส์ทู คาเฟ่ (NEXT2 CAFÉ) 

 

รูปที ่3.12หอ้งอาหารเน็กส์ทู คาเฟ่ (NEXT2 CAFÉ) 

 ทีม่า :http://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/dining/restaurants/next2/ 

บุฟเฟ่ต์อาหานานาชาติส าหรับอาหารเช้ากลางวนัและเย็น มีให้เลือกหลากหลาย

เมนูอาหารท่ีดีท่ีสุดและของหวานท่ีหลากหลาย วนัอาทิตยใ์ห้บริการอาหารทะเลสดๆมากมายเช่น

กุง้กา้มกรามปูยกัษอ์ลาสกา้และหอยนางรม  

  3.3.2.3  ห้องอาหารศาลาทพิย์ (Salathip) 

 

รูปที ่3.13หอ้งอาหารศาลาทิพย ์(Salathip) 

ทีม่า :http://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/dining/restaurants/salathip/ 

ห้องศาลาทิพยต์ั้งอยู่ในศาลาไมส้ักแบบดั้งเดิม เมนูเป็นอาหารไทยแบบดั้งเดิมแต่ละ

ภูมิภาคในประเทศไทยทั้งภาคเหนือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต ้แขกสามารถ

เพลิดเพลินกบัการแสดงร าไทยและบรรยากาศริมแม่น ้าเจา้พระยา 

  

 

 

http://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/dining/restaurants/next2/
http://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/dining/restaurants/salathip/
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3.3.2.4 ห้องอาหารแชงพาเลท (Shang Palace) 

 

รูปที ่3.14หอ้งอาหารแชงพาเลท (Shang Palace) 

ทีม่า :http://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/dining/restaurants/shang-

palace/ 

อาหารจีนต้นต ารับและสามารถชิมใบชาหายากท่ีหลากหลายจากประเทศจีน

นอกเหนือจากชาอูหลงและชาเขียวยอดนิยมและชาจีนระดบัพรีเม่ียม เมนูเคร่ืองด่ืมยงัมีเหลา้จีน 

 3.3.2.5 ช็อกโกแลตบูติค (Chocolate Boutique) 

 

รูปที ่3.15 ช็อกโกแลตบูติค (Chocolate Boutique) 

ทีม่า : http://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/dining/restaurants/the-

chocolate-boutique/ 

มีการตกแต่งท่ีหรูหรา มีบริการขาย ช็อคโกแลต เคร่ืองด่ืมช็อคโกแลตอันเป็น

เอกลกัษณ์ ผูท่ี้ช่ืนชอบช็อคโกแลต 

 

 

 

http://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/dining/restaurants/shang-palace/
http://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/dining/restaurants/shang-palace/
http://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/dining/restaurants/the-chocolate-boutique/
http://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/dining/restaurants/the-chocolate-boutique/
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 3.3.2.6 ห้องอาหารวอลติ (Volti Restaurant) 

 

รูปที ่3.16หอ้งอาหารวอลติ (Volti Restaurant) 

ทีม่า:http://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/dining/restaurants/volti-

ristorante-and-bar/ 

เคาน์เตอร์บาร์ยาวและห้องครัวแบบเปิดแยกห้องด้านหน้าและโปร่งสบายจากห้อง

รับประทานอาหารดา้นหลงัท่ีแสนสบาย  

 3.3.2.7 ลอ็บบีเ้ลานจ์ (Lobby Lounge) 

 

รูปที ่3.17ล็อบบ้ีเลานจ ์(Lobby Lounge) 

ทีม่า :http://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/dining/bars-lounges/lobby-

lounge/ 

ล็อบบ้ีเลานจ์เป็นพื้นท่ีท่ีเงียบสงบมีการตกแต่งท่ีหรูหราส าหรับแขกท่ีมาพกัผ่อน เห็นวิว

แม่น ้าเจา้พระยาและฝ่ังตรงขา้ม และยงัมีบริการอาหารให้แก่ผูเ้ขา้พกัพร้อมโต๊ะและเกา้อ้ีมากมายซ่ึง

ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากสไตลไ์ทยและยโุรป 

 

 

 

http://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/dining/restaurants/volti-ristorante-and-bar/
http://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/dining/restaurants/volti-ristorante-and-bar/
http://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/dining/bars-lounges/lobby-lounge/
http://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/dining/bars-lounges/lobby-lounge/
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 3.3.2.8 ลองบาร์ (Long Bar) 

 

รูปที ่3.18ลองบาร์ (Long Bar) 

ทีม่า: http://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/dining/bars-lounges/the-long-

bar/ 

ตั้งอยูติ่ดกบัล็อบบ้ีเลานจ์มีท่ีนัง่ยาวตรงบาร์เพื่อการพกัผอ่นท่ีสามารถมองเห็นวิวของ

แม่น ้าได ้เมนูคอ็กเทลเปล่ียนไปตามฤดูกาล 

 3.3.2.9 ริเวอร์ไซด์เลานจ์ (Riverside Lounge) 

 

รูปที ่3.19 ริเวอร์ไซดเ์ลานจ ์(Riverside Lounge) 

ทีม่า :http://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/dining/bars-lounges/riverside-

lounge/ 

ไดรั้บการออกแบบอยา่งสะดวกสบายตาและสง่างาม ดว้ยโทนสีขาวสวา่ง ให้แขกผูเ้ขา้พกั

ไดช้มทิวทศัน์อนัน่าท่ึงของวิวแม่น ้ าเจา้พระยาและบรรยากาศการตกแต่งท่ีสวยงาม จุดท่ีน่าสนใจ

ของ Riverside Lounge ใหบ้ริการอาหารเชา้ชาอาหารวา่งและคอ็กเทล  

 

 

 

http://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/dining/bars-lounges/the-long-bar/
http://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/dining/bars-lounges/the-long-bar/
http://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/dining/bars-lounges/riverside-lounge/
http://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/dining/bars-lounges/riverside-lounge/


26 
 

 

3.3.3 การให้บริการด้านห้องประชุม 

โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ มีพื้นท่ีและทีมงานท่ีจะช่วยคุณจดัการงานประชุมไดอ้ย่าง

สมบูรณ์แบบดว้ยเทคโนโลยีการน าเสนอสุดทนัสมยัและพื้นท่ีกวา้งขวางของห้องแกรนด์ บอลรูม 

ซ่ึงรองรับแขกไดม้ากถึง 1,600 คน ท าให้คุณมัน่ใจไดว้า่งานประชุมท่ีจดัข้ึนท่ีโรงแรมแชงกรี-ลา 

กรุงเทพฯ จะตอ้งออกมาดีอย่างแน่นอน เดอะ การ์เดน้ รูม ห้องสวีทจดังานเป็นสถานท่ีจดังานท่ี

เหมาะกบังานประชุมและการรับประทานอาหารแบบส่วนตวั ห้องสวีทแต่ละห้องมีความกวา้งขวาง

พร้อมสรรพดว้ยนวตักรรมทนัสมยั สามารถใช้งานเด่ียว หรือรวมกนัเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ 

หรือเพื่อจดังานทางธุรกิจได ้นอกจากน้ียงัมี ห้องจดังาน 19 ห้อง ซ่ึงบางห้องใช้แสงธรรมชาติ 

ส าหรับจดังานท่ีมีขนาดเล็ก และยงัมีห้องประชุมอ่ืนอีกมากมายท่ีพร้อมใช้งานดา้นเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยได้แก่ Philippines, Brunei, Myanmar, Singapore, Malaysia, Indonesia, Vietnam, 

Corundum, The Chairman's Room, The Study, The Valley Room, The Boardroom Suite, The 

Garden Gallery 

 

รูปที ่3.20 หอ้งประชุมแกรนดบ์อลรูม (Grand Ballroom) 

ทีม่า :http://www.bangkokriver.com/th/place/shangri-la-hotel-meetings/#gallery-2 

 

http://www.bangkokriver.com/th/place/shangri-la-hotel-meetings/#gallery-2
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รูปที ่3.21ห้องประชุมเดอะการ์เดน้แกลอร่ี (The Garden Gallery) 

ทีม่า :http://www.bangkokriver.com/th/place/shangri-la-hotel-meetings/#gallery-1 

3.3.4 กฬีาและนันทนาการ 

 3.3.4.1 สปา (Spa) 

CHI สปาท่ีแชงกรีล่าเป็นสถานท่ีส าหรับผอ่นคลายและฟ้ืนฟูจิตใจไปกบัทรีทเมนต์

สูตรทางเฉพาะของโรงแรม 

 

รูปที ่3.22สปา (Spa) 

ทีม่า:https://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/ 

  

 

 

http://www.bangkokriver.com/th/place/shangri-la-hotel-meetings/#gallery-1
https://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/
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 3.3.4.2 สโมสรสุขภาพ (Health Club) 

ศูนยอ์อกก าลงักายซ่ึงเป็นหน่ึงในสนามกีฬาท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงเทพฯ เป็นศูนยกี์ฬาท่ีมีเน้ือท่ี 

10,000 ตารางเมตรออกแบบมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของแขกทุกคน 

 

รูปที ่3.23สโมสรสุขภาพ (Health Club) 

ทีม่า :https://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/ 

3.3.4.3 สระว่ายน า้ (Swimming Pool) 

 สระว่ายน ้ ากลางแจง้ท่ีมีทั้งสระเด็กและสระผูใ้หญ่ ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าเจา้พระยาสามารถสั่ง

อาหารและเคร่ืองด่ืมมานอนรับประทานเพื่อความเพลิดเพลินในการพกัผอ่น 

 

รูปที ่3.24สระวา่ยน ้า (Swimming Pool) 

ท่ีมา : https://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/ 

 

 

 

https://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/
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3.5  บริการและส่ิงอ านวยความสะดวก (Services & Facilities) 

ส่ิงอ านวยความสะดวก 

 คลินิก 

 หอ้งประชุม  

 ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูพ้ิการ 

 ร้านท าผม / เสริมสวย 

 ท่ีจอดรถ 

 ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ 

บริการอืน่ๆ  

 บริการขดัรองเทา้ 

 บริการซกัรีดและรับจอดรถ 

 บริการประมวลผลภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/about/services-facilities/
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3.4  ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 

รูปที ่3.25 รูปนกัศึกษาฝึกงาน 

ทีม่า :ผูจ้ดัท า 

ช่ือ-นามสกุล : นางสาวขวญัชนก  เหล่าบุญกล่อม 

ต าแหน่ง : นกัศึกษาฝึกงาน (Trainee) 

แผนก  : อาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage Department) 

ส่วนงาน : ล็อบบ้ีเลาจน์ (Lobby Lounge Department) 

3.4.1 ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

  ช่วงเชา้ท าความสะอาดพื้นท่ีการขายคือการท าความสะอาดเช็ดโตะ๊เกา้อ้ี เช็ดถาดท่ี

วางน ้าตาล เติมน ้าตาลในกระปุก เติมกระดาษทิชชู หลอด ท่ีรองแกว้ เปล่ียนดอกไมทุ้กวนัจนัทร์กบั

วนัศุกร์ ลงไปช่วยเป็น Hostess ท่ีห้องอาหาร Next 2 Café จากนั้นยืนเป็นพนกังานตอ้นรับท่ีล็อบบ้ี 

เลาจน์ (Lobby Lounge) พบัผา้เช็ดปาก (Napkin) 

 ช่วงกลางวนั หลงัจากพกัเสร็จ เตรียมอุปกรณ์ จาน ถว้ยน ้ าจ้ิม ไปท่ีห้องอาหารวอล

ติ (Volti Restaurant) เพื่อน าเอา Afternoon tea มาเสริฟให้กบัแขกในช่วงบ่ายสอง จากนั้นคอยเคลีย

จานเคลียถาดไปให้พนกังานลา้งจาน เตรียมเช็ดอุปกรณ์ High tea dance ส าหรับทุกวนัอาทิตย ์

ขายเบเกอร์ร่ี (Bakery) 

 ช่วงเยน็ คอยรับแขกเสริฟอาหาร กาแฟ เคร่ืองด่ืม เติมของท่ีบาร์ เช็ดแกว้ วางเทียน

ปลอมหลงัจากหา้โมงเยน็ในทุกวนั  
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3.5 ช่ือต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

 

รูปที ่3.26 พนกังานท่ีปรึกษา 

ทีม่า  : ผูจ้ดัท า 

 ช่ือ- นามสกุล :นางสาวยวุลกัษณ์  หนูช่วย 

  ต าแหน่ง :Supervisor 

  แผนก  :อาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage Department) 

 ส่วนงาน  : ล็อบบ้ีเลาจน์ (Lobby Lounge Department) 

 

3.6  ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

- ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 16 สัปดาห์ 

- ตั้งแต่วนัท่ี 7 มกราคม ถึง วนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2562 
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3.7 ตารางขั้นตอนการด าเนินงาน 

ตารางที่3.1ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน  

ช้ันตอนการด าเนินงาน มกราคม 2562 กุมภาพนัธ์ 2562 มีนาคม 2562 เมษายน 2562  
1. ปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษาและ
อาจารยท่ี์ปรึกษา 

    

2.เสนอหวัขอ้โครงงาน     
3.เร่ิมจดัท าโครงงาน     
4.ทดลองท าเคร่ืองด่ืม     
5.ใหพ้นกังานทดลองชิม     
6.ตรวจสอบความถูกตอ้งและ
แกไ้ขส่ิงท่ีผดิ 

    

7.สรุปผล     

3.7.1 ปรึกษาพนักงานทีป่รึกษาและอาจารย์ทีป่รึกษา 

 หาหวัขอ้ท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแลว้ปรึกษาท่ีแผนก และปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา 

3.7.2  เสนอหัวข้อโครงงาน 

  เสนอหวัขอ้ท่ีจะท าโครงงาน วตัถุประสงค ์และเป้าหมายในการจดัท าโครงงาน 

3.7.3 เร่ิมจัดท าโครงงาน 

  เร่ิมจดัท าโครงงานในแต่ละบทคอยส่งใหท่ี้ปรึกษา เพื่อแกไ้ขส่ิงท่ีผดิ 

3.7.4  ทดลองท าเคร่ืองดื่ม 

 ออกแบบรูปลกัษณ์เคร่ืองด่ืมและรสชาติให้อออกมาตรงกบัท่ีเสนอไปให้ได ้สี รส กล่ินท่ี

ลงตวั 

3.7.5  ให้พนักงานทดลองชิม 

  ใหพ้นกังานท่ีแผนกชิมและช่วยตดัสินใจวา่ควรเพิ่มหรือลดปริมาณส่วนผสมใดบา้ง 
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3.7.6  ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขส่ิงทีผ่ดิ 

  ส่งใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาดูอยา่งละเอียดเพื่อตรวจทานส่ิงท่ีผดิและปรับปรุงแกไ้ข 

3.7.7  สรุปผล 

  สรุปผลการด าเนินงานตรวจสอบขอ้มูลก่อนน าเสนอ 
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บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 
 

 การจดัท าโครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง ค็อกเทลผลไมเ้ตน้ระบ า (Kudamono Hula Cocktail) โดยมี

วตัถุประสงคคื์อ การน าผลไมท่ี้เหลือใชม้าประยุกต์ให้เป็นเคร่ืองด่ืมชนิดใหม่ท่ีรับประทานไดจ้ริง และเป็น

ทางเลือกใหม่ในการตดัสินใจของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ นอกจากน้ียงัเป็นการเพิ่มเมนูใหม่ให้กบัทางโรงแรม 

ดงันั้นจึงไดมี้การศึกษาหาขอ้มูล ท าการลงมือปฏิบติัจริง ซ่ึงผลการปฏิบติังานโครงงานมีรายละเอียด ดงัน้ี 

4.1  รายละเอยีดการท าโครงงาน 

 4.1.1  น าผลไม้ท่ีเหลือใช้จากแผนกต่างๆ มาแปรรูปให้เกิดเป็นเมนูใหม่ โดยการน ามาท าเป็น

เคร่ืองด่ืมเพื่อใหมี้ความหลากหลายเพิ่มมากข้ึนในหน่ึงแกว้ 

 4.1.2  เพื่อความแปลกใหม่ในเมนูน้ี จึงใชผ้งวุน้ผสมกบัเน้ือผลไมเ้พิ่มเขา้ไป 

 4.1.3  ปรับเปล่ียนรสชาติในแต่ละชั้นให้มีความหลากหลายรสชาติ และความหอมของกล่ินของน ้ า

ผลไม ้ 

4.2  การเตรียมการและการวางแผนโครงงาน 

 4.2.1  คน้หาและศึกษาขอ้มูลวธีิการท าส่วนประกอบ แลว้จึงปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษาและอาจารยท่ี์

ปรึกษาเพื่อความเหมาะสมกบัหวัขอ้โครงงาน 

 4.2.2  ศึกษาหาขอ้มูลสายพนัธ์ุ คุณค่าทางโภชนาการและสรรพคุณของผลไม ้ก่อนท่ีจะน ามาผสม

กบัเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์(Alcohol)  

 4.2.3  ศึกษาคน้หาเก่ียวกบัการท าวุน้ ระยะเวลาและวิธีการตม้เพื่อท่ีจะไดวุ้น้ท่ีเหมาะสมกบัการใส่

ผลไม ้

 4.2.4  ทดลองท าหลายคร้ัง เพื่อท่ีจะไดใ้หร้สชาติ สีสัน กล่ิน ออกมาใหเ้ป็นท่ีพอใจ 

 4.2.5  มีการทดลองให้พนกังานท่ีแผนกชิมก่อน และให้ตดัสินใจว่าควรเพิ่มหรือลดปริมาณส่วน

ไหน 
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4.3  ส่วนผสมทีใ่ช้ในการท าเคร่ืองดื่ม ค็อกเทลผลไม้เต้นระบ า (Kuadamono Hula Cocktail) 

 เคร่ืองด่ืม ค็อกเทลผลไมเ้ตน้ระบ า (Kudamono Hula Cocktail) จะแบ่งเป็นสามส่วนดว้ยกนั ในแต่

ละส่วนจะแบ่งเป็นชั้นเป็นสีเพื่อความสวยงาม และมีส่วนผสมของการท าวุน้ ดงัต่อไปน้ี 

ตารางที่4.1 ส่วนผสมของเคร่ืองดื่มและปริมาณส่วนที ่1  

ส่วนผสม ปริมาณ 
1.น ้าเช่ือมสีแดง (Red Grenadine Syrup) 60 มิลลิลิตร 
2.น ้าแครนเบอร์ร่ี 30 มิลลิลิตร   
3. น ้าเช่ือมกล่ินกุหลาบ (Monin Rose Syrup) 30 มิลลิลิตร   
4. แตงโม 4 ช้ิน 
5. น ้าเช่ือม 30 มิลลิลิตร   
6. วอดกา้ ( Vodka ) 15 มิลลิลิตร   
7. น ้าแขง็ 2 สคูป (Scoop) 
 

ตารางที ่4.2 ส่วนผสมของเคร่ืองดื่มและปริมาณส่วนที ่2 

ส่วนผสม ปริมาณ 
1.น ้ามะม่วง  120 มิลลิลิตร   
2. เน้ือมะม่วง คร่ึงลูก 
3. เน้ือสับปะรด 2 ช้ิน 
4. น ้าเช่ือม 60 มิลลิลิตร   
5. วอดกา้ ( Vodka ) 15 มิลลิลิตร 
6.  น ้าแขง็ 1 สคูป(Scoop) 
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ตารางที ่4.3 ส่วนผสมของเคร่ืองด่ืมและปริมาณส่วนท่ี 3 

ส่วนผสม ปริมาณ 
1.น ้าเช่ือมสีน ้าเงิน (BlueCuracao) 90 มิลลิลิตร 
2. น ้ามะนาว 15 มิลลิลิตร 
3. วอดกา้ (Vodka) 15 มิลลิลิตร 
4. น ้าแขง็ 1 สคูป (Scoop) 
 

ตารางที ่4.4 ส่วนผสมของวุน้ 

ส่วนผสม ปริมาณ 
1.ผงวุน้ 1 ชอ้นชา 
2. ผงเจลาติน 1 ชอ้นโตะ๊ 
3. น ้าผลไม ้ 600 มิลลิลิตร 
4. เน้ือผลไมห้ัน่ช้ินเล็ก 1 ถว้ยเล็ก 
5. น ้าตาล 1 ถว้ย 

 

4.4 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการท าเคร่ืองดื่ม ค็อกเทลผลไม้เต้นระบ า (Kudamono Hula Cocktail) 

 4.1.1 จิกเกอร์ (Jigger) 

 4.1.2 ชอ้นบาร์ (Bar Spoon) 

 4.1.3 ท่ีตกัน ้าแขง็ (Ice Scoop) 

 4.1.4 เคร่ืองป่ันไฟฟ้า (Electric Blender) 

 4.1.5 หมอ้ตม้ 

 4.1.6 ชอ้นไวส้ าหรับคนวุน้ 

 4.1.7 พิมพส์ าหรับท าวุน้ 
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4.5 วธีิการท าเคร่ืองดื่ม ค็อกเทลผลไม้ต้นระบ า (Kudamono Hula Cocktail) 

 4.5.1 เทน ้าเช่ือมสีน ้าเงิน 90 มิลลิลิตร น ้ามะนาว 15 มิลลิลิตร วอดกา้15 มิลลิลิตร น ้าแขง็ 

1 สคูป ลงไปในเคร่ืองป่ันไฟฟ้า ดงัรูปท่ี 4.1  

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.1น าส่วนผสมทั้งหมดเขา้ดว้ยกนัในเคร่ืองป่ันไฟฟ้า 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 

 4.5.2 จากนั้นป่ันเขา้ดว้ยกนัจนน ้าแขง็ละเอียด เทใส่แกว้ท่ีเตรียมไวแ้ละใส่วุน้ลงไป 

ดงัรูปท่ี 4.2 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.2 เคร่ืองด่ืมส่วนท่ี 3 สีฟ้า 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 

 4.5.3 ท าในส่วนของส่วนท่ีสอง 

เทน ้ ามะม่วง 120 มิลลิลิตร เน้ือมะม่วง

ค ร่ึ ง ลู ก เ น้ื อ สับปะรด 2 ช้ิน น ้ าเช่ือม 30 



38 
 

มิลลิลิตร วอดกา้ 15 มิลลิลิตร น ้าแขง็ 1 สคูปลงไปในเคร่ืองป่ันดงัรูปท่ี 4.3 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.3น าส่วนผสมทั้งหมดเขา้ดว้ยกนัในเคร่ืองป่ันไฟฟ้า (Electric Blender) 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 

 4.5.4  จากนั้นป่ันเขา้ดว้ยกนัจนน ้าแขง็ละเอียด เทใส่แกว้ท่ีเตรียมไวจ้ะไดเ้ป็นส่วนท่ี 2  ดงัรูปท่ี 4.4 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.4 เคร่ืองด่ืมส่วนท่ี 2 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 

  

 4.5.5  ในส่วนของชั้นแรกเท น ้าเช่ือมสีแดง 60 มิลลิลิตร น ้ าแครนเบอร์ร่ี  30 มิลลิลิตร น ้ าเช่ือมกล่ิน

กุหลาบ 15 มิลลิลิตร แตงโม  4 ช้ินน ้าเช่ือม  30 มิลลิลิตร วอดกา้ 15 มิลลิลิตร น ้ าแข็ง2 สคูป ลงไปในเคร่ือง

ป่ันไฟฟ้า ดงัรูปท่ี 4.5 
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รูปที ่4.5 น าส่วนผสมทั้งหมดเขา้ดว้ยกนัในเคร่ืองป่ันไฟฟ้า (Electric Blender) 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 

 4.5.6  จากนั้นป่ันเขา้ดว้ยกนัจนน ้าแขง็ละเอียด เทใส่แกว้ท่ีเตรียมไว ้ดงัรูปท่ี 4.6 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.6 เคร่ืองด่ืมส่วนท่ี 1 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 

 4.5.7   ตกแต่งดว้ยหวัสับปะรดพร้อมเสิร์ฟในแกว้มีหู ดงัรูปท่ี 4.7 
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รูปที ่4.7 ตกแต่งเคร่ืองด่ืม 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 

4.6 วธีิการท าวุ้นผลไม้ 

4.6.1ส่วนผสมท าวุน้ ดงัรูปท่ี 4.8 

 

 

  

 

รูปที ่4.8 ส่วนผสมการท าวุน้ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 

 

 

 

 

 

4.6.2 วิธีการท าวุน้ น าน ้ าผลไม ้400 มิลลิลิตร เทใส่หมอ้จากนั้นใส่ผงวุน้ 1 ช้อนช้า ผงเจ

ลาติน 1 ชอ้นโตะ๊ จากนั้นพกัไว ้5-10 นาที ใหผ้งวุน้และผงเจลาตินอ่ิมตวั ดงัรูปท่ี 4.9 
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รูปที ่4.9 ใส่ผงวุน้และผงเจลาตินในน ้าผลไม ้

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 

4.6.3น าหมอ้ข้ึนตงัไฟอ่อน คนไปในทางเดียวกนัจนเดือดจากนั้นใส่น ้ าตาลลงไปคนต่ออีก 

5 นาทีให้ผงวุน้และผงเจลาตินและน ้ าตาลละลายจนหมด พกัให้หายร้อนและเทใส่พิมพท่ี์ใส่ผลไม้

เตรียมไว ้พกัใหเ้ซ็ทตวั ดงัรูปท่ี 4.10 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.10 น าผงวุน้และผงเจลาตินท่ีละลายเทใส่พิมพ ์

ทีม่า: ผูจ้ดัท า 

  4.6.4 จากนั้นน าไปแช่ในตูเ้ยน็ประมาณ 2 ชัว่โมง และน ามาแกะออกจากพิมพ ์จะไดอ้อกมาดงัรูป

ท่ี 4.11   

  

  

 

 

รูปที ่4.11 วุน้ท่ีพร้อมทาน 

ทีม่า :ผูจ้ดัท า 
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4.7 การค านวณต้นทุนส าหรับการท าเคร่ืองดื่ม ค็อกเทลผลไม้เต้นระบ า (Kudamono Hula Cocktail) 

 การค านวณต้นเคร่ืองด่ืม ค็อกเทลผลไมเ้ตน้ระบ า (Kudamono Hula Cocktail) จากส่วนผสม

ดงัต่อไปน้ี  

ตารางท่ี 4.5 ตารางแสดงตน้ทุนเคร่ืองด่ืม คอ็กเทลผลไมเ้ตน้ระบ า (Kudamono Hula Cocktail) 

ล าดับ ส่วนผสม ปริมาณ ราคา/หน่วย รวม 
1 น ้าเช่ือมสีแดง  60  ml 60/720 ml 5 
2 น ้าแครนเบอร์ร่ี 30 ml 189/1000 ml 5.67 
3 น ้าเช่ือมกล่ินกุหลาบ  30 ml 327/700 ml 14 
4 แตงโม 70 g/1000g ใชข้องโรงแรม ใชข้องโรงแรม 
5 น ้าเช่ือม 90 ml 42/2000 g 1.89 

6 วอดกา้  45 ml 855/700 ml 54.96 
7 น ้ามะม่วง 120 ml/1000 ml ใชข้องโรงแรม ใชข้องโรงแรม 
8 มะม่วงคร่ึงลูก 70 g/1000 g ใชข้องโรงแรม ใชข้องโรงแรม 
6 สับปะรด 10 g/1000 g ใชข้องโรงแรม ใชข้องโรงแรม 
7 น ้าเช่ือมสีน ้าเงิน 90 ml 325/700 ml 41.79 
8 น ้ามะนาว นูบูน 15 ml 120/1000ml 1.8 

 รวม 125.11 

4.8 สรุปผลการประเมินความพงึพอใจของเคร่ืองดื่ม ค็อกเทลผลไม้เต้นระบ า (Kudamono Hula Cocktail) 

 โครงงานเร่ือง ค็อกเทลผลไมเ้ตน้ระบ า (Kudamono Hula Cocktail) ไดท้  าแบบสอบถามความพึง

พอใจของรสชาติ สี กล่ิน และการตกแต่ง ภายในโรงแรมจากแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม(Food and Beverage 

Department) จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม จ านวน 30 ชุด สามารถแสดงผลการ

วเิคราะห์ขอ้มูลไดด้งัต่อไปน้ี  

4.8.1 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 

ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ชาย 11 36.70 
หญิง 19 63.30 
รวม 30 100 
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 จากตารางท่ี 4.6 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในการท าโครงงานคร้ังน้ี คิดเป็นเพศชาย

ร้อยละ 36.7  เพศหญิงร้อยละ 63.3 

 4.8.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 

ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของกล่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุ

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
20-25 ปี 20 66.70 
26-30 ปี 5 16.70 
30-40 ปี - - 

41 ปีข้ึนไป 5 16.70 
รวม 30 100 

 จากตารางท่ี 4.7 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในการท าโครงงานคร้ังน้ีเป็นผูท่ี้มี อายุ

ระหวา่ง 20-25 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 66.70 รองลงมาคือผูท่ี้มีอายรุะหวา่ง 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.70 

และผูท่ี้มีอายรุะหวา่ง 41 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ16.70 

 

 

 

 

 

4.8.3 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามแผนก 

ตารางท่ี 4.8 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามแผนก 

แผนก (Department) จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
Lobby Lounge 7 23.20 

Banquet 5 16.70 
Food and Beverage 5 16.70 

Housekeeping 8 26.70 
Front 5 16.70 



44 
 

รวม 30 100 
 จากตารางท่ี 4.8 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบสอบถามในการท าโครงงานคร้ังน้ีอยู่ในแผนก 

Housekeeper มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 26.70 รองลงมาคือแผนกล็อบบ้ีเลาจน์(Lobby Lounge Department) 

คิดเป็นร้อยละ 23.20 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูใ่น แผนกจดัเล้ียง(Banquet Department) มีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อย

ละ 16.70 แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and BeverageDepartment)คิดเป็นร้อยละ 16.70 และแผนกส่วน

หนา้ (Front Office) คิดเป็นร้อยละ 16.70 

4.8.4 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามต าแหน่ง  

ตารางท่ี 4.9 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามต าแหน่ง 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
Bartender 2 6.70 

Casual 3 10 
Housekeeper 8 26.70 

Staff 10 33.30 
Trainee 7 23.30 
รวม 30 100 

 จากตารางท่ี 4.9 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบสอบถามในการท าโครงงานคร้ังน้ีอยู่ในต าแหน่ง

พนกังานทัว่ไป(Staff) มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 33.30 รองลงมาคือต าแหน่งแม่บา้น (Housekeeper) คิดเป็น

ร้อยละ 26.70 ต าแหน่งนกัศึกษาฝึกงาน (Trainee) คิดเป็นร้อยละ 23.30 ต าแหน่งพนกังานรายวนั (Casual) 

คิดเป็นร้อยละ 10 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูใ่นต าแหน่งบาร์เทนเดอร์ (Bartender) มีนอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 6.70  

4.8.5 ความพงึพอใจความพึงพอใจต่อเคร่ืองดื่ม ค็อกเทลผลไม้เต้นระบ า (Kudamono Hula Cocktail) มีผล

ดงัน้ี 

  4.8.5.1 ความพงึพอใจต่อความคิดสร้างสรรค์ 

  จากผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อเคร่ืองด่ืม ค็อกเทลผลไม้เต้นระบ า 

(Kudamono Hula Cocktail) ในดา้นความคิดสร้างสรรคมี์ความพึงพอใจในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 83 

ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 10 และความพึงพอใจในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ7

ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 30 คน ดงัรูปท่ี 4.12  



45 
 

 

รูปที ่4.12 ความพึงพอใจต่อความคิดสร้างสรรค ์

ทีม่า :   ผูจ้ดัท า 

  4.8.5.2 ความพงึพอใจต่อความหลากหลายของรสชาติ 

  จากผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อเคร่ืองด่ืม ค็อกเทลผลไม้เต้นระบ า 

(Kudamono Hula Cocktail) ในดา้นความหลากหลายของรสชาติมีความพึงพอใจในระดบัมาก คิดเป็นร้อย

ละ 83 ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 10 และความพึงพอใจในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อย

ละ 7 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 30 คน ดงัรูปท่ี 4.13 

 

รูปที ่4.13 ความพึงพอใจต่อความหลากหลายของรสชาติ 

ทีม่า :   ผูจ้ดัท า 

  4.8.5.3 ความพงึพอใจต่อภาชนะ และ บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม 

  จากผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อเคร่ืองด่ืม ค็อกเทลผลไม้เต้นระบ า 

(Kudamono Hula Cocktail) ในดา้นภาชนะ และ บรรจุภณัฑ์มีความสวยงามมีความพึงพอใจในระดบัมาก 

คิดเป็นร้อยละ 63 ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 27 และความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 

คิดเป็นร้อยละ 10 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 30 คน ดงัรูปท่ี 4.14  

10% 

83% 

7% 

มากที่สดุ 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยที่สดุ 

10% 

83% 

7% มากที่สดุ 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยที่สดุ 
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รูปที ่4.14 ความพึงพอใจต่อภาชนะ และ บรรจุภณัฑมี์ความสวยงาม 

ทีม่า :   ผูจ้ดัท า 

  4.8.5.4 ความพงึพอใจต่อกลิน่ของเคร่ืองดื่ม 

  จากผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อเคร่ืองด่ืมค็อกเทลผลไม้เต้นระบ า 

(Kudamono Hula Cocktail) ในดา้นกล่ินของเคร่ืองด่ืมมีความพึงพอใจในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 63 ความ

พึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 27 และความพึงพอใจในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ10 ของ

ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 30 คน ดงัรูปท่ี 4.15 

 

รูปที ่4.15 ความพึงพอใจต่อกล่ินของเคร่ืองด่ืม 

ทีม่า :   ผูจ้ดัท า 

 

  4.8.5.5 ความพงึพอใจต่อสีสันของเคร่ืองดื่ม 

  จากผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อเคร่ืองด่ืมค็อกเทลผลไม้เต้นระบ า 

(Kudamono Hula Cocktail) ในดา้นสีสันของเคร่ืองด่ืมมีความพึงพอใจในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 50 ความ

พึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32 และความพึงพอใจในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ  18 ของ

ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 30 คน ดงัรูปท่ี 4.16 

27% 

63% 

10% 

มากที่สดุ 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยที่สดุ 

27% 

63% 

10% 

มากที่สดุ 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยที่สดุ 
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รูปที ่4.16 ความพึงพอใจต่อสีสันของเคร่ืองด่ืม 

ทีม่า :   ผูจ้ดัท า 

4.8.5.6 ความพงึพอใจต่อความเป็นไปได้ในการทีจ่ะขายเคร่ืองดื่ม 

  จากผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อเคร่ืองด่ืมค็อกเทลผลไม้เต้นระบ า 

(Kudamono Hula Cocktail) ในดา้นความเป็นไปไดใ้นการท่ีจะขายเคร่ืองด่ืมมีความพึงพอใจในระดบัมาก

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 51 ความพึงพอใจในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 44 และความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 

คิดเป็นร้อยละ 5 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 30 คน ดงัรูปท่ี 4.17 

 

รูปที ่4.17 ความพึงพอใจต่อความเป็นไปไดใ้นการท่ีจะขายเคร่ืองด่ืม 

ทีม่า :   ผูจ้ดัท า 

 ในการส ารวจระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมค็อกเทลผลไม้เต้นระบ า (Kudamono Hula 

Cocktail) ใช้การวดัระดบัความพึงพอใจ 5 ระดบั และก าหนดความพึงพอใจเฉล่ียเพื่อการแปลผลโดยใช้

เกณฑก์ าหนดความหมายตามขอบเขตของค่าเฉล่ียตามแนวคิดของเบสท ์(Best, John W.) ดงัน้ี   

ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 

32% 

50% 

18% 

มากที่สดุ 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยที่สดุ 

51% 44% 

5% มากที่สดุ 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยที่สดุ 
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ค่าเฉล่ีย 1.50 -2.49 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

ตารางท่ี 4.10 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืม ค็อกเทลผลไมเ้ตน้

ระบ า (Kudamono Hula Cocktail) 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย 
x 

S.D. ระดบัความ 
พึงพอใจ 

1. ความคิดสร้างสรรค ์ 3.98 0.39 มาก 
2. ความหลากหลายของรสชาติ 3.93 0.48 มาก 
3. ภาชนะ และ บรรจุภณัฑมี์ความสวยงาม 4.08 0.62 มาก 
4. กล่ินของเคร่ืองด่ืม 4.10 0.71 มาก 
5. สีสันของเคร่ืองด่ืม 4.22 0.67 มาก 
6. ความเป็นไปไดใ้นการท่ีจะขายเคร่ืองด่ืม 4.35 0.73 มาก 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 4.11 0.62 มาก 
 จากตารางท่ี 4.10 จากผลส ารวจพบว่าค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจท่ีมีต่อ

เคร่ืองด่ืม ค็อกเทลผลไมเ้ตน้ระบ า (Kudamono Hula Cocktail) แบบสอบถามจากพนกังานภายในโรงแรม

จ านวน 30 คน ประเด็นความพึงพอใจจากนอ้ยไปมาก ดา้นความหลากหลายของรสชาติ ตามดว้ย ความคิด

สร้างสรรคภ์าชนะบรรจุภณัฑมี์ความสวยงาม กล่ินของเคร่ืองด่ืม สีสันของเคร่ืองด่ืม และ ความเป็นไปไดใ้น

การท่ีจะขายเคร่ืองด่ืม ตามล าดบั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93, 3.98, 4.08, 4.10, 4.22, 3.35 และมีส่วนค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.48, 0.39, 0.62, 0.71, 0.67, 0.73  ตามล าดบั จากแผนก ล็อบบ้ี เลาจน์ (Lobby 

Lounge Department) แผนกจดัเล้ียง (Banquet Department) แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage 

Department) แผนกแม่บา้น (Housekeeping Department) แผนกส่วนหนา้ (FrontOffice)  

ของโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพ (Shangri –La Hotel Bangkok) มีต่อเคร่ืองด่ืม ค็อกเทลผลไมเ้ตน้ระบ า 

(Kudamono Hula Cocktail) และทุกระดบัความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 4.11 อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา ปัญหาทีพ่บ การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 5.1.1 สรุปผล 

 จากการท่ีผูจ้ดัท า ได้เขา้ไปปฏิบติังานสหกิจท่ีโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ (Shangri-La 

Hotel Bangkok) ในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมในส่วนงานล็อบบ้ี เลาจน์ (Lobby Lounge 

Department) จึงท าให้ทราบถึงการปฏิบติังาน มองเห็นถึงปัญหาและความส าคญั สามารถแก้ไข

สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดจ้ริง รวมถึงการเล็งเห็นถึงความส าคญัของผลไมท่ี้เหลือใช้ กลบัมาใช้ได้

ใหม่ให้เกิดคุณค่า ท าให้เกิดประโยชน์ต่อแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมในส่วนของล็อบบ้ี เลาจน์

(Lobby LoungeDepartment)โดยมีเมนูเคร่ืองด่ืมอีกหน่ึงทางเลือกให้กบัลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ ทาง

ผูจ้ดัท าจึงได้คิดคน้วิธีการน าผลไมท่ี้ใช้จากการท าเคร่ืองด่ืมก่อนหน้า และผลไมจ้ากบุฟเฟ่ต์ใน

ห้องอาหารอ่ืนๆ กลบัมาแปรรูปเป็นเคร่ืองด่ืมค็อกเทล(Cocktail)ท่ีมาการผสมระหว่างผลไมแ้ละ

วอดกา้ (Vodka) โดยมีเป้าหมายเพื่อ เพื่อเพิ่มเมนูเคร่ืองด่ืมแบบใหม่ให้แก่โรงแรมช่วยลดปริมาณ

ผลไมท่ี้เหลือทิ้งจากไลน์บุฟเฟ่ตแ์ละห้องอาหารอ่ืนๆ โดยการน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ และเกิด

ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ จากขั้นตอนการประเมินผลผูจ้ดัท าได้มีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

โดยได้ท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อเคร่ืองด่ืม ค็อกเทลผลไมเ้ตน้ระบ า (Kudamono Hula 

Cocktail) ให้กบัพนักงานแผนกอ่ืนๆ ภายในโรงแรม เป็นจ านวน 30 ชุด และผลลพัธ์ท่ีได้อยู่ใน

เกณฑท่ี์น่าพอใจ  

จากการส ารวจพบวา่ ผลของการตอบแบบสอบถาม ในส่วนของดา้นเพศ เป็นเพศหญิงมาก

ท่ีสุดโดยคิดเป็นร้อยละ 63.3 และเพศชายนอ้ยท่ีสุดโดยคิดเป็นร้อยละ 36.7 ในส่วนของดา้นอายุ คือ

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุระหวา่ง 20-25 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 66.7 และผูท่ี้มีอายุระหวา่ง 26-30 ปี 

และ 41 ปีข้ึนไป มีน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 16.7 ในส่วนจองดา้นต าแหน่งพนกังานทัว่ไป (Staff) 

มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 33.3 และกลุ่มตัวอย่างท่ีอยู่ในต าแหน่งบาร์เทนเดอร์ (Bartender 

Department)  มีน้อย ท่ี สุด  คิด เ ป็นร้อยละ  6 .7  ในส่วนของด้านแผนกเป็นแผนกแม่บ้าน 

(HousekeepingDepartment) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 26.7 และกลุ่มตวัอย่างท่ีอยู่ในแผนกจดัเล้ียง 

(Banquet Department), แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage Department ), แผนกส่วน

หน้า (FrontOffice ) มีน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 16.7  และจากตารางของค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน
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มาตรฐาน ของความพึงพอใจต่อ เคร่ืองด่ืม ค็อกเทลผลไมเ้ตน้ระบ า (Kudamono Hula Cocoktail) 

อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 4.11  

 

5.1.2 ปัญหาทีพ่บ 

 5.1.2.1 ในการท าโครงงาน 

1) การให้พนกังานพี่เล้ียงในแผนกชิม และพบว่าส่วนผสมของเคร่ืองด่ืมยงัไม่ลง

ตวั  

 2)  การคาดคะเนส่วนผสมของเคร่ืองด่ืมท่ีตอ้งใช้ และผลไม ้ค่อนขา้งไม่เป็นไป

ตามรสชาติท่ีคาดไว ้

 3) ขั้นตอนของการท าวุน้ เป็นไปไดย้ากเพราะเน่ืองจากตอ้งมีการน าผลไมใ้ส่ไป

ดว้ย ผลไมมี้การลอยน ้าจึงท าใหไ้ม่อยูก่บัพิมพแ์ละวุน้ค่อนขา้งแขง็เกินไป 

 5.1.2.2 ในกระบวนการของโครงงาน 

 1)  เวลาในการท าเคร่ืองด่ืมมีน้อยเพราะมีลูกค้ามาใช้บริการเร่ือยๆจึงท าให้

ส่วนผสมในแต่ละชั้นละลายปนกนั 

 2)  พนกังานพี่เล้ียงไม่ค่อยมีเวลาเน่ืองจากตอ้งคอยรับออเดอร์ลูกคา้ 

5.1.3 การแก้ไขปัญหา  

 5.1.3.1 ในการท าโครงงาน 

1)  ให้พนักงานพี่เล้ียงแนะน าว่าควรใส่อะไรเพิ่ม และลดปริมาณเท่าไรในส่วน

ของเคร่ืองด่ืม  

 2)  เม่ือมีการทดลองท าหลายคร้ังและไดร้สชาติท่ีคาดการณ์ไว ้มีการจดสูตรไวเ้พื่อ

เป็นการค านวณการใส่วตัถุดิบใหพ้อดี  

 3)  หาวธีิในการท าวุน้จากส่ือต่างๆ และการท าให้ผลไมจ้มจากการนมไปเช่ือมกบั

น ้าตาล และเพิ่มปริมาณน ้าเขา้ไปจึงท าใหวุ้น้ไม่แขง็จนเกินไป 
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5.1.3.2 ในกระบวนการของโครงงาน 

1)  หาช่วงเวลาท่ีลูกคา้ไม่ค่อยมีคือช่วงเวลา 10:00-11:00 น.ในการท าเคร่ืองด่ืม 

2)  รอจงัหวะท่ีพนกังานพี่เล้ียงวา่งจึงค่อยขอค าปรึกษา 

 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ผลทีไ่ด้รับจากการฝึกงานสหกจิศึกษา  

 ทางผูจ้ดัท าไดล้งมือปฏิบติังานจริง ท าใหไ้ดรั้บความรู้ในการท างาน ประสบการณ์ใหม่ๆ ท่ี

ไดรั้บจากการปฏิบติังาน ปัญหาต่างๆท่ีตอ้งแกไ้ขเฉพาะหนา้ จึงท าให้มีการน ามาปรับปรุงในชีวิต

ในการท างาน ท าให้ง่ายต่อการปฏิบติังานมากข้ึน ไดฝึ้กถึงความอดทน ความตรงต่อเวลา ความ

ซ่ือสัตย ์การช่วยเหลือกนัและกนั การมีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของตน ไดเ้รียนรู้ผูค้นมากมาย ท า

ให้สามารถน าไปใช้ในการท างานท่ีอ่ืนได้ เพื่อให้การท างานทั้งหมดนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ตลอดจนบริการลูกคา้ใหมี้ความประทบัใจสูงสุด ซ่ึงผลมวลทั้งหมดจะท าให้ผูจ้ดัท ามีประสิทธิภาพ

ต่อหนา้ท่ีมากท่ีสุด และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่องคก์รภายในโรงแรม 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  

  5.2.2.1 การปรับตวักบัสถานท่ี และเพื่อนร่วมงาน 

  5.2.2.2 ไม่กลา้ท่ีจะเขา้หาลูกคา้ 

  5.2.2.3 ตอ้งลองรับความกดดนัของเพื่อนร่วมงาน 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ  

 5.2.3.1ปรับเปล่ียนตนเองทศนคติทุกอยา่งเพื่อเปิดรับส่ิงใหม่ๆ 

 5.2.3.2 ตอ้งมีความรู้และไหวพริบในการแกไ้ขสถานการณ์ใหดี้ยิง่ข้ึน 

 5.2.3.3 เรียนรู้งานจากส่ิงรอบตวั เพราะพี่เล้ียงจะไม่มีเวลามาสอนงานตลอด  

 5.2.3.4 มีสติในการท างานทุกคร้ังเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในขณะ

ปฏิบติังาน  
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แบบสอบถามความพงึพอใจต่อเคร่ืองดื่ม คอ็กเทลผลไม้เต้นระบ า  

(Kudamono Hula Cocktail) 

ค าช้ีแจง: การตอบแบบสอบถามเร่ือง“ความพึงพอใจต่อเคร่ืองด่ืม ค็อกเทลผลไม้เต้นระบ า

(Kudamono Hula Cocktail) น้ีมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยั กรุณาตอบ

ค าถามเพื่อใหก้ารวจิยัน้ีมีความเท่ียงตรง และโปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ทั้งน้ีขอ้มูล

ท่ีท่านตอบแบบสอบถามจะเก็บเป็นความลบัการน าเสนอผลการวจิยัจะเสนอในภาพรวมเท่านั้น 

แบบสอบถามขอ้มูลชุดน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 ประเมินความพึงพอใจความพึงพอใจต่อเคร่ืองด่ืม ค็อกเทลผลไมเ้ตน้ระบ า

(Kudamono Hula Cocktail) 

 ส่วนท่ี 3ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ (เพิ่มเติม) 

ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมายลงในหนา้ค าตอบท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด 

1. เพศ 

1) ชาย     2)  หญิง 

2. อาย ุ

1)  20-25 ปี     2)  26-30 ปี

3) 30-40 ปี    4)  41 ปีข้ึนไป

3. แผนก  ............................... 

4. ต าแหน่ง  ................................ 

 

 

 



 
 

ส่วนที ่2 ประเมินความพงึพอใจความพงึพอใจต่อเคร่ืองดื่ม ค็อกเทลผลไม้เต้นระบ า 

 (Kudamono Hula Cocktail) 

ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาขอ้ค าถามแต่ละขอ้และใหท้่านท าเคร่ืองหมาย  ตามความรู้สึกหรือความ

คิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว โดยแบ่งระดบัความส าคญัแต่ละปัจจยั

คะแนน มากท่ีสุด = 5มาก = 4 ปานกลาง = 3นอ้ย = 2 นอ้ยท่ีสุด = 1

เกณฑ์การประเมิน

ระดับความส าคัญ

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย
น้อย
ทีสุ่ด

5 4 3 2 1
1.ความคิดสร้างสรรค ์      
2. ความหลากหลายของรสชาติ      
3. ภาชนะ และ บรรจุภณัฑมี์ความสวยงาม      

4. กล่ินของเคร่ืองด่ืม      
5. สีสันของเคร่ืองด่ืม      
6. ความเป็นไปไดใ้นการท่ีจะขาย
เคร่ืองด่ืม 

     

 

ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 

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

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

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

 

***ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีเสียเวลาอนัมีค่าในการกรอกแบบสอบถามฉบบัน้ี *** 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รูปภาพขณะปฏิบัตงิาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lobby Lounge 

 
ภาพขณะท ากาแฟใหลู้กคา้ 

 
ภาพขณะเติมขนมปัง 

 



 
 

 
ภาพขณะเช็ดโตะ๊ 

 

 
ภาพขณะพบัผา้เช็ดปาก (Napkin)  

 



 
 

 
ภาพขณะเปล่ียนดอกไมทุ้กวนัจนัทร์และวนัศุกร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

บทความวชิาการ 

 

 

 

 

 

 



 
 

คอ็กเทลผลไม้เต้นระบ า 
Kudamono Hula Cocktail  
นางสาว ขวญัชนก เหล่าบุญกล่อม 

ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์มหาวทิยาลยัสยาม 
38ถนน เพชรเกษม เขต ภาษีเจริญ กทม.10160 

E-mail :Kwanchanokbest@gmail.com
บทคัดย่อ 

โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ (Shangri-La 
Hotel Bangkok) เป็นโรงแรมท่ีมีขนาดใหญ่ระดบั
ห้าดาว ซ่ึงจากการท่ีผู ้จัดท าโครงงานได้เข้ามา
ปฏิบัติงาน สหกิจศึกษาในส่วนของล็อบบ้ี เลาจน์ 
(Lobby Lounge Department) ซ่ึงไดเ้ล็งเห็นถึง
ปัญหาในแต่ละวันว่ามีการใช้ผลไม้ในการท า
เคร่ืองด่ืมให้กบัลูกคา้ และทุกคร้ังท่ีท าจะมีผลไมท่ี้
เหลือท้ิงในแต่ละวนั ดงันั้นทางผูจ้ดัท าจึงมีความคิด
ท่ีจะน าผลไมเ้หล่าน้ีน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอี้ก
คร้ัง โดยการมาเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีช่ือวา่ ค็อกเทลผลไม้
เตน้ระบ า (Kudamono Hula Cocktail) เพื่อให้ทราบ
ถึงผลของโครงงาน ค็อกเทลผลไม้เต้นระบ า 
(Kudamono Hula Cocktail) ผูจ้ดัท าจึงไดมี้การแจก
แบบสอบถามให้กับพนักงาน เป็นจ านวน 30 ชุด 
โดยผลประเมินท่ีได้อยู่ในระดับพึงพอใจมากคิด
เป็นร้อยละ 4.11การท าเคร่ืองด่ืมตัวน้ีช่วยให้ลด
ปริมาณขยะจากผลไม ้เพ่ิมเมนูเคร่ืองด่ืมให้แก่ทาง
โรงแรมและเป็นอีกหน่ึงทางเลือกใหม่แก่ลูกคา้ 
ค าส าคัญ : Kudamono, Hula, Cocktail, ผลไม้, 
เคร่ืองด่ืม 
 

Abstract 
Shangri-La Hotel Bangkok is a Large 

five-star which the researcher had conducted the 
co-operative practices, the researcher noticed that 
there were large amounts of fruits used daily for 

making beverages to be served for clients. And the 
leftover fruits were trashed uselessly. Therefore, 
the researcher had idea to bring these leftover 
fruits to be used beneficially again by making a 
new beverage called ‘Kudamono Hula Cocktail’. 
To study the outcome of the Kudamono Hula 
Cocktail project, the researcher had distributed a 
total of 30 questionnaires to hotel staffs. The 
results of the satisfaction from the questionnaires 
were at a high level, equivalent to 4.11%. Making 
this beverage helps reduce the amounts of wastes 
from leftover fruits. Moreover, it can be add in the 
beverage menu for the hotel as the another option 
for clients as well. 
Keyword :Kudamono, Hula, Cocktail, Fruits, 
Beverage   
 

ทีม่าของปัญหา  
ในปัจจุบันโรงแรมแชงกรี-ลา (Shangri-

La Hotel) เป็นท่ีนิยมของทั้ งคนไทย และ
ชาวต่างชาติ กลุ่มเป้าหมายท่ี เข้ามาพักภายใน
โรงแรมเป็นคนกลุ่มนักธุรกิจ  นักลงทุน และ
นกัท่องเท่ียวท่ีมาพกัผ่อนหยอ่นใจ การบริการเสิร์ฟ
อาหารและเคร่ืองด่ืม จึงเป็นส่ิงส าคญัต่อแขกผูม้า
เยือน  ซ่ึงทางโรงแรมแชงกรี -ลา ก รุง เทพ ฯ 
(Shangri-La Bangkok Hotel) ไดมี้การบริการผลไม้
และเคร่ืองด่ืมให้แก่แขกท่ีมาใชบ้ริการ ผลไมท่ี้แขก
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นิยมส่วนใหญ่ไดแ้ก่ แตงโม สับปะรด มะม่วง และ
กลว้ยหอม ซ่ึงผลไมเ้หล่าน้ีเม่ือแขกทานไม่หมดก็จะ
ถูกน าไปท้ิง ผูจ้ดัท าจึงไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัของ
ผลไมเ้หล่าน้ี จึงเกิดความคิดท่ีจะน าผลไมท่ี้เหลือ
จากแผนกต่างๆ มาเป็นวตัถุดิบในการท าส่วนผสม
เมนูเคร่ืองด่ืมใหม่ท่ีมีช่ือวา่ ค็อกเทลผลไมเ้ตน้ระบ า
(Kodamono Hula Cocktail) ในท่ีน้ี Kudamono
หมายถึง ผลไมใ้นภาษาญ่ีปุ่น ส่วนค าว่า Hula คือ
การเตน้ระบ า ฮูลา ในเกาะฮาวาย  โดยไดมี้การเพ่ิม
ส่วนผสมของเหลา้วอดก้า (Vodka) และวตัถุดิบ
อ่ืนๆ ข้ึนมา เพ่ือเพ่ิมราคายอดขายของเคร่ืองด่ืม
ใหแ้ก่ทางโรงแรม และสามารถตอบรับความสนใจ
ของแขกท่ีมาใชบ้ริการเคร่ืองด่ืมไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
1)  ช่วยลดปริมาณผลไมท่ี้เหลือท้ิงจากไลน์บุฟเฟ่ต์
และห้องอาหาร อ่ืนๆ  โดยการน ากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ 
2)  เพ่ือเพ่ิมเมนูเคร่ืองด่ืมแบบใหม่ใหแ้ก่โรงแรม 
3)  เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ให้กบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ
ของโรงแรม 
 

ขอบเขตของโครงงาน 
1)  ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี: โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ
(Shangri-La Bangkok Hotel) 
 2)  ขอบเขตดา้นประชากร: พนกังานโรงแรมแชงก
รี-ลา กรุงเทพฯ แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food 
and Beverage Department) ในส่วนงาน Lobby 
Lounge จ านวน 30 ตวัอยา่ง 
3)  ขอบเขตดา้นระยะเวลา: การท าโครงงานสหกิจ
ศึกษาฉบบัน้ี ผูจ้ดัท าไดด้ าเนินการในระหวา่งวนัท่ี 7 
มกราคม พ.ศ 2562 – วนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ 2562 
4)  ขอบเขตดา้นเน้ือหาและการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล: 
ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัคอ็กเทล  

( Cocktail ) ผลไมท่ี้ใช้ในการท าเคร่ืองด่ืม และ
ศึกษาวิธีการ ขั้นตอนการผสมเคร่ืองด่ืมค็อกเทล 
(Cocktail) เป็นตน้ 

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1) ได้รับความรู้ความเขา้ใจในขั้นตอนในการท า
เคร่ืองด่ืม 
2) สามารถน าเอาเคร่ืองด่ืมไปขายไดจ้ริงในโอกาส
พิเศษ 
3) ลดปริมาณการท้ิงเศษผลไม ้   
 

วตัถุดิบท าเคร่ืองดื่ม 
1)  น ้ าเช่ือมสีแดง (Red Grenadine Syrup) 60  
มิลลิลิตร   
2) น ้ าแครนเบอร์ร่ี 30 มิลลิลิตร   
3) น ้ าเช่ือมกล่ินกุหลาบ (Monin Rose Syrup) 30 
มิลลิลิตร   
4) แตงโม 4 ช้ิน 
5)  น ้ าเช่ือม  30 มิลลิลิตร   
6)  วอดกา้ (Vodka) 15 มิลลิลิตร   
7)  น ้ าแขง็  2 สคูป ( Scoop ) 
8)น ้ ามะม่วง  120 มิลลิลิตร   
9)เน้ือมะม่วง คร่ึงลูก 
10)เน้ือสบัปะรด  2 ช้ิน 
11)น ้ าเช่ือม  60 มิลลิลิตร   
12)วอดกา้ (Vodka) 15 มิลลิลิตร 
13)น ้ าแขง็  1 สคูป (Scoop) 
14)น ้ าเช่ือมสีน ้ าเงิน (Blue Curacao) 90 มิลลิลิตร 
15)น ้ ามะนาว  15 มิลลิลิตร 
16)วอดกา้ (Vodka) 15 มิลลิลิตร 
17)น ้ าแขง็  1 สคูป (Scoop) 
 
 
 
 
 



 
 

วตัถุดิบท าวุ้น  
1) ผงวุน้   1 ชอ้นชา 
2)ผงเจลาติน  2 ชอ้นโตะ๊ 
3)น ้ าผลไม ้ 200 มิลลิลิตร 
4)เน้ือผลไมห้ัน่ช้ินเลก็ 1 ถว้ยเลก็ 
5)น ้ าตาล   1 ถว้ย 

 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการท าเคร่ืองดื่ม  
1)  จิกเกอร์ (Jigger) 
2)  ชอ้นบาร์ (Bar Spoon) 
3) ท่ีตกัน ้ าแขง็ (Ice Scoop) 
4)  เคร่ืองป่ันไฟฟ้า (Electric Blender) 
5) หมอ้ตม้ 
6) ชอ้นไวส้ าหรับคนวุน้ 
7) พิมพส์ าหรับท าวุน้ 
 

ขั้นตอนการท าเคร่ืองดื่มมีดังนี้ 
1)  เทน ้ าเช่ือมสีน ้ าเงิน 90 มิลลิลิตร น ้ ามะนาว  15 
มิลลิลิตร วอดกา้15 มิลลิลิตร น ้ าแข็ง 1 สคูป ลงไป
ในเคร่ืองป่ันไฟฟ้า 
2)  จากนั้นป่ันเขา้ดว้ยกนัจนน ้ าแข็งละเอียด เทใส่
แกว้ท่ีเตรียมไวแ้ละใส่วุน้ลงไป 
3) ท าในส่วนของส่วนท่ีสอง เทน ้ ามะม่วง 120 
มิลลิลิตร เน้ือมะม่วงคร่ึงลูก เน้ือสับปะรด 2 ช้ิน 
น ้ าเช่ือม 30 มิลลิลิตร วอดกา้ 15 มิลลิลิตร น ้ าแข็ง 1 
สคูป ลงไปในเคร่ืองป่ัน 
4)  จากนั้นป่ันเขา้ดว้ยกนัจนน ้ าแข็งละเอียด เทใส่
แกว้ท่ีเตรียมไวจ้ะไดเ้ป็นส่วนท่ี 
5)   ใน ส่วนของชั้ นแรกเท  น ้ า เ ช่ือมสีแดง60 
มิลลิลิตร น ้ าแครนเบอร์ร่ี  30 มิลลิลิตร น ้ าเช่ือม
กล่ินกหุลาบ 15 มิลลิลิตร แตงโม  4 ช้ินน ้ าเช่ือม  30 
มิลลิลิตร วอดกา้ 15 มิลลิลิตร  น ้ าแข็ง  2 สคูป ลง
ไปในเคร่ืองป่ันไฟฟ้า 
6)  จากนั้นป่ันเขา้ดว้ยกนัจนน ้ าแข็งละเอียด เทใส่
แกว้ท่ีเตรียมไว ้
7) ตกแต่งดว้ยหวัสบัปะรดพร้อมเสิร์ฟในแกว้มีหู 

 
รูปภาพเคร่ืองด่ืมท่ีเสร็จแลว้  
 

ข้ันตอนการท าวุ้นมีดังนี ้ 
1)  น าน ้ าผลไม ้400 มิลลิลิตร เทใส่หมอ้จากนั้นใส่
ผงวุน้ 1 ชอ้นชา้ ผงเจลาติน 2 ชอ้นโต๊ะ จากนั้นพกั
ไว ้5-10 นาที ใหผ้งวุน้และผงเจลาตินอ่ิมตวั  
2)  น าหมอ้ข้ึนตงัไฟอ่อน คนไปในทางเดียวกนัจน
เดือดจากนั้นใส่น ้ าตาลลงไปคนต่ออีก 5 นาทีให้ผง
วุน้และผงเจลาตินและน ้ าตาลละลายจนหมด พกัให้
หายร้อนและเทใส่พิมพท่ี์ใส่ผลไมเ้ตรียมไว ้พกัให้
เซ็ทตวั 
3)  จากนั้นน าไปแช่ในตูเ้ยน็ประมาณ 2 ชัว่โมง และ
น ามาแกะออกจากพิมพ ์

 
รูปภาพของวุน้ท่ีเสร็จแลว้ 

 
สรุปผล 

จากการท่ีผูจ้ดัท า ไดเ้ขา้ไปปฏิบติังานสห
กิจท่ีโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ (Shangri-La 
Hotel Bangkok) ในแผนกล็อบบ้ีเลาจน์ (Lobby 
Lounge) จึงท าให้ทราบถึงการปฏิบติังาน มองเห็น
ถึงปัญหาและความส าคญั ของวตัถุดิบเหลือใชท่ี้ไม่
เสีย มาใช้ได้ใหม่ให้เกิดคุณค่า จากในส่วนงานท่ี
ปฏิบติั น ามาแปรรูปข้ึนใหม่ ท าใหเ้กิดประโยชน์ต่อ
แผนก โดยมีเมนูเคร่ืองด่ืมอีกหน่ึงทางเลือกให้กับ
ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ ทางผูจ้ดัท าจึงไดคิ้ดคน้วิธีการ
น าผลไมแ้ละวอดกา้ (Vodka) โดยมีเป้าหมายเพื่อ
เพ่ิมเมนูเคร่ืองด่ืมแบบใหม่ให้แก่โรงแรม ช่วยลด



 
 

ปริมาณผลไมท่ี้เหลือท้ิงจากไลน์บุฟเฟ่ตผ์ูจ้ดัท าไดมี้
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยได้ท าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อเคร่ืองด่ืม ค็อกเทลผลไมเ้ตน้ระบ า 
(Kudamono Hula Cocktail) ให้กบัพนกังานแผนก
อ่ืนๆ ภายในโรงแรม เป็นจ านวน 30 ชุด และ
ผลลพัธ์ท่ีไดอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ 
จากการส ารวจพบวา่ ผลของการตอบแบบสอบถาม 
ในส่วนของดา้นเพศ เป็นเพศหญิงมากท่ีสุดโดยคิด
เป็นร้อยละ 63.3 และเพศชายน้อยท่ีสุดโดยคิดเป็น
ร้อยละ 36.7 ในส่วนของดา้นอาย ุคือกลุ่มตวัอยา่งท่ี
มีอายุระหว่าง 20-25 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

66.7 และผูท่ี้มีอายุระหว่าง 26-30 ปี และ 41 ปีข้ึน
ไป มีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 16.7 ในส่วนจองดา้น
ต าแหน่ง (Staff) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.3และ
กลุ่มตวัอย่างท่ีอยู่ในต าแหน่ง (Bartender) มีน้อย
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 6.7 ในส่วนของดา้นแผนก เป็น
แผนก (Housekeeping) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
26.7 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูใ่นแผนก (Banquet), 
(Food and Beverage),( Front) มีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 16.7  และจากตารางของค่าเฉล่ียและค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจต่อ เคร่ืองด่ืม 
ค็อกเทลผลไม้เต้นระบ า  (Kudamono Hula 
Cocoktail) อยู่ในระดับความพึงพอใจมากคิดเป็น
ร้อยละ 4.11 
 

ข้อเสนอแนะและการแก้ไขปัญหา  
ในการท าโครงงานการให้พนกังานพ่ีเล้ียง

ในแผนกชิม และพบวา่ส่วนผสมของเคร่ืองด่ืมยงัไม่
ลงตวั การแกไ้ขคือการปรับเปล่ียนสูตรใหเ้ขา้กนัให้
มีรสชาติท่ีลงตวั 
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โปสเตอร์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คอ็กเทลผลไม้เต้นระบ า (Kudamono Hula Cocktail) 

สถานประกอบการ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ (Shangri-La Hotel Bangkok) 

 
 

พนกังานท่ีปรึกษา นาง ยวุลกัษณ์  หนูช่วย อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารย ์นนัทินี  ทองอร 

บทคดัย่อ 

โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ (Shangri-La Hotel Bangkok) เป็น

โรงแรมท่ีมีขนาดใหญ่ระดบัห้าดาว ซ่ึงจากการท่ีผูจ้ดัท  าโครงงานไดเ้ขา้มา
ปฏิบติังาน สหกิจศึกษาในส่วนของล็อบบ้ี เลาจน์ (Lobby Lounge 

Department) ซ่ึงไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาในแต่ละวนัวา่มีการใชผ้ลไมใ้นการท า

เคร่ืองด่ืมให้กบัลูกคา้ และทุกคร้ังท่ีท  าจะมีผลไมท่ี้เหลือทิ้งในแต่ละวนั ดงันั้น

ทางผูจ้ดัท  าจึงมีความคิดท่ีจะน าผลไมเ้หล่าน้ีน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอี้กคร้ัง 

โดยการมาเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีช่ือว่า คอ็กเทลผลไมเ้ตน้ระบ า (Kudamono Hula 
Cocktail)  

เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงานคอ็กเทลผลไมเ้ตน้ระบ า 

(Kudamono Hula Cocktail) ผูจ้ดัท  าจึงไดมี้การแจกแบบสอบถามให้กบั
พนกังาน เป็นจ านวน 30 ชุด โดยผลประเมินท่ีไดอ้ยูใ่นระดบัพึงพอใจมากคิด

เป็นร้อยละ 4.11การท าเคร่ืองด่ืมตวัน้ีช่วยให้ลดปริมาณขยะจากผลไม ้เพ่ิมเมนู

เคร่ืองด่ืมให้แก่ทางโรงแรมและเป็นอีกหน่ึงทางเลือกใหม่แก่ลูกคา้ 

 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1) ช่วยลดปริมาณผลไมท่ี้เหลือทิ้งจากไลน์บุฟเฟ่ตแ์ละห้องอาหารอ่ืนๆ โดย

การน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม ่

2) เพ่ือเพ่ิมเมนูเคร่ืองด่ืมแบบใหม่ให้แก่โรงแรม 

3) เป็นทางเลือกใหมใ่ห้แก่ลูกคา้ 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในขั้นตอนในการท าเคร่ืองด่ืม 

2) สามารถน าเอาเคร่ืองด่ืมไปขายไดจ้ริงในโอกาสพิเศษ 

3) ลดปริมาณการทิ้งเศษผลไม ้   

ขั้นตอนการท าเคร่ืองดืม่มีดงันี ้

1)  เทส่วนผสมของแต่ละชั้น ลงไปในเคร่ืองป่ันและใส่วุน้

ลงไป 

2)  ตกแต่งเคร่ืองด่ืมให้สวยงาม 

ขั้นตอนการท าวุ้นมีดงันี ้

1)  น าผงวุน้ละลายกบัน ้า ทิ้งไว ้และตม้จนวุน้และน ้าตาล

ละลาย จากนั้นทิ้งไวใ้ห้อุ่น  

2)  ใส่พิมพทิ์้งให้เซ็ทตวั 

สรุปผล 

จากการท่ีผูจ้ดัท  า ไดเ้ขา้ไปปฏิบติังานสหกิจท่ี

โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ (Shangri-La Hotel Bangkok) 

งานล็อบบ้ี เลาจน์ (Lobby Lounge Department)  ไดเ้ล็งเห็น

ถึงปัญหาและความส าคญัของผลไมท่ี้เหลือใช้จากการท า
เคร่ืองด่ืมในแต่ละวนั โดยน ากลบัมาท าเป็นเคร่ืองด่ืมชนิด

ใหม่ท่ีช่ือวา่ Kudamono Hula Cocoktail 

 จากการส ารวจพบว่า ผลของการตอบ
แบบสอบถามพนกังานในโรงแรมจ านวน 30 คน ระดบั

ความพึงพอใจอยูท่ี่ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 4.11 

นางสาว ขวญัชนก เหล่าบุญกล่อม 5804400016 

ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสยาม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ  

บันทึกการปฏิบตังิาน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช  

ประวตัผู้ิจดัท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประวตัิผู้จัดท า 

 

 
 

ช่ือ – นามสกุล : นางสาวขวญัชนก เหล่าบุญกล่อม 

รหัสนักศึกษา : 5804400016 

คณะ  : ศิลปศาสตร์ 

สาขา  : การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ทีอ่ยู่  : 140 หมู่ 4 หมู่บา้นสินทวงีามเจริญ ซอยอานามยังามเจริญ 27 แขวง ท่าขา้ม เขต 

บางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 

 

 



 

 

ประวตัิผู้จัดท ำ 

 

 
 

ช่ือ – นำมสกุล : นางสาวขวญัชนก เหล่าบุญกล่อม 

รหัสนักศึกษำ : 5804400016 

คณะ  : ศิลปศาสตร์ 

สำขำ  : การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ทีอ่ยู่ : 140 หมู่ 4 หมู่บา้นสินทวงีามเจริญ ซอยอานามยังามเจริญ 27 แขวง ท่าขา้ม 

 เขต บางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 
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