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บทคัดย่ อ
โรงแรมแชงกรี -ลำ กรุ ง เทพฯ (Shangri-La Hotel Bangkok) เป็ นโรงแรมที่ มี ข นำดใหญ่
ระดับห้ำดำว ซึ่ งจำกกำรที่ผูจ้ ดั ทำโครงงำนได้เข้ำมำปฏิ บตั ิงำน สหกิ จศึ กษำในส่ วนของล็ อ บบี้
เลำจน์ (Lobby Lounge Department) ซึ่ งได้เล็งเห็นถึงปั ญหำในแต่ละวันว่ำมีกำรใช้ผลไม้ในกำรทำ
เครื่ องดื่ ม ให้ก ับ ลู ก ค้ำ และทุ ก ครั้ งที่ ท ำจะมี ผ ลไม้ที่ เหลื อทิ้ ง ในแต่ ละวัน ดัง นั้นทำงผูจ้ ดั ท ำจึ ง มี
ควำมคิ ดที่ จะนำผลไม้เหล่ ำนี้ นำกลับมำใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ ง โดยกำรมำเป็ นเครื่ องดื่ มที่ ชื่อว่ำ
ค็อกเทลผลไม้เต้นระบำ (Kudamono Hula Cocktail)
เพื่ อ ให้ท รำบถึ ง ผลของโครงงำนค็ อ กเทลผลไม้เ ต้น ระบ ำ (Kudamono Hula Cocktail)
ผูจ้ ดั ทำจึงได้มีกำรแจกแบบสอบถำมให้กบั พนักงำนเป็ นจำนวน 30 ชุ ด โดยผลประเมินที่ได้อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมำกคิดเป็ นร้ อยละ 4.11 กำรทำเครื่ องดื่ มตัวนี้ ช่วยให้ลดปริ มำณขยะจำกผลไม้ เพิ่ม
เมนูเครื่ องดื่มให้แก่ทำงโรงแรมและเป็ นอีกหนึ่งทำงเลือกใหม่แก่ลูกค้ำ
คาสาคัญ: Kudamono Hula Cocktail ผลไม้ เครื่ องดื่ม

ง

ข

กิตติกรรมประกาศ
(Acknowledgement)

การที่ ผูจ้ ดั ทา ได้มาปฏิ บตั ิงานในโครงการสหกิ จศึกษา ณ โรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพฯ
(Shangri-La Hotel Bangkok) ตั้งแต่วนั ที่ 7 มกราคม ถึง 29 เมษายน 2562 ส่ งผลให้ผจู ้ ดั ทา ได้รับ
ความรู ้และประสบการณ์ ต่างๆที่เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนและการปฏิบตั ิงานจริ งในแผนกล็อบบี้
เลาจน์ (Lobby Lounge Department) ด้านการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ก่อนขายให้บริ การแก่แขก ด้านการ
ต้อนรับแขก ด้า นการท ากาแฟ และจัดเตรี ย มอุ ป กรณ์ ต่า งๆในบาร์ เบื้ องต้น การเช็ ดแก้ว การจัด
แอลกอฮอล์ การหั่นผลไม้ รวมไปถึ งการเสริ ฟ ซึ่ งหาในห้องเรี ยนมิได้รวมถึ งการแก้ไขปั ญหาใน
การปฏิบตั ิงานจริ ง สามารถเรี ยนรู ้การแก้ไขปั ญหาที่จะเกิ ดขึ้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถนา
ความรู้ ที่ ไ ด้ใ ช้ใ นการประกอบอาชี พ ในอนาคตโดยได้รับ ความร่ วมมื อจาก โรงแรมแชงกรี -ลา
กรุ งเทพฯ (Shangri-La Hotel Bangkok) ได้สอน ได้เรี ยนรู้งานและปั ญหาที่พบในการทางานใน
แผนกต่างๆจึงขอขอบคุณมา ณ ที่น้ ี และสนับสนุนจากหลายฝ่ าย ดังนี้
1. อาจารย์ นันทินี ทองอร
2. นาง ยุวลักษณ์ หนูช่วย

อาจารย์ที่ปรึ กษา
Supervisor

และบุคคลท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านได้ให้คาแนะนาช่วยเหลือในการจัดทารายงาน
ผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุ ณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลและเป็ นที่
ปรึ กษาในการทารายงานฉบับนี้จนเสร็ จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจในชีวิตการ
ทางานจริ งซึ่ งผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย

ผูจ้ ดั ทา
นางสาว ขวัญชนก เหล่าบุญกล่อม
22 กุมภาพันธ์ 2562

สารบัญ
หน้ า
จดหมายนาส่ งรายงาน
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บทที1่
บทนำ
1.1 ประวัติควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
โรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพ ฯ (Shangri-La Bangkok Hotel) เป็ นโรงแรมระดับ 5 ดาว สร้าง
ขึ้นในปี พ.ศ. 2529 ประกอบไปด้วย 2 ตึก ได้แก่ แชงกรี -ลา วิง หรื อ เมนวิง (Shangri-La Wing or
Main Wing) และกรุ งเทพวิง (Krungthep Wing) รวมห้องพักทั้งหมดมี 802 ห้อง เป็ นโรงแรมที่มี
ความหรู หราและมี เอกลัก ษณ์ แบบความเป็ นไทย อยู่ท่ ามกลางชุ ม ชนบางรั ก ที่ ต้ งั อยู่เรี ย บแม่ น้ า
เจ้าพระยา สถานที่ต้ งั ของโรงแรมแห่ งนี้ ได้กลายมาเป็ นจุดเด่นอีกหนึ่ งข้อของโรงแรม เนื่ องจากอยู่
ใกล้ท้ งั สถานี รถไฟฟ้ าสะพานตากสิ น และท่าเรื อสาทรทาให้เดินทางล่องเรื อในแม่น้ าเจ้าพระยาได้
อย่างสะดวกสบาย
ในปั จ จุ บ ัน โรงแรมแชงกรี -ลา (Shangri-La Hotel) เป็ นที่ นิ ย มของทั้ง คนไทย และ
ชาวต่ า งชาติ กลุ่ ม เป้ าหมายที่ เ ข้า มาพัก ภายในโรงแรมเป็ นคนกลุ่ ม นัก ธุ ร กิ จ นัก ลงทุ น และ
นักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนหย่อนใจ การบริ การเสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่ม จึงเป็ นสิ่ งสาคัญต่อแขกผู ้
มาเยือน ซึ่ งทางโรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพ ฯ (Shangri-La Bangkok Hotel) ได้มีการบริ การผลไม้
และเครื่ องดื่ มให้แก่แขกที่มาใช้บริ การ ผลไม้ที่แขกนิ ยมส่ วนใหญ่ได้แก่ แตงโม สับปะรด มะม่วง
และกล้ว ยหอม ซึ่ งผลไม้เหล่ า นี้ เ มื่ อแขกทานไม่ ห มดก็ จะถู ก น าไปทิ้ ง ผูจ้ ดั ท าจึ ง ได้เล็ ง เห็ นถึ ง
ความสาคัญของผลไม้เหล่านี้ จึงเกิดความคิดที่จะนาผลไม้ที่เหลือจากแผนกต่างๆ มาเป็ นวัตถุดิบใน
การทาส่ วนผสมเมนูเครื่ องดื่มใหม่ที่มีชื่อว่าค็อกเทลผลไม้เต้นระบา (Kodamono Hula Cocktail) ใน
ที่น้ ี Kudamono หมายถึง ผลไม้ในภาษาญี่ปุ่น ส่ วนคาว่า Hula คือการเต้นระบา ฮูลา ในเกาะฮาวาย
โดยได้มีการเพิ่มส่ วนผสมของเหล้าวอดก้า (Vodka) และวัตถุดิบอื่นๆ ขึ้นมา เพื่อเพิ่มราคายอดขาย
ของเครื่ องดื่มให้แก่ทางโรงแรม และสามารถตอบรับความสนใจของแขกที่มาใช้บริ การเครื่ องดื่มได้
เป็ นอย่างดี
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 ช่ วยลดปริ มาณผลไม้ที่เหลื อทิ้งจากไลน์บุฟเฟ่ ต์และห้องอาหารอื่นๆ โดยการนา
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
1.2.2 เพื่อเพิ่มเมนูเครื่ องดื่มแบบใหม่ให้แก่โรงแรม
1.2.3 เพื่อเป็ นทางเลือกใหม่ให้กบั ลูกค้าที่มาใช้บริ การของโรงแรม
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่: โรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพฯ(Shangri-La Bangkok Hotel)
1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร: พนักงานโรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพฯ แผนกอาหารและ
เครื่ องดื่ม (Food and Beverage Department) ในส่ วนงาน Lobby Lounge จานวน 30 ตัวอย่าง
1.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา: การทาโครงงานสหกิจศึกษาฉบับนี้ ผูจ้ ดั ทาได้ดาเนิ นการ
ในระหว่างวันที่ 7 มกราคม พ.ศ 2562 – วันที่ 29 เมษายน พ.ศ 2562
1.3.4 ขอบเขตด้า นเนื้ อหาและการศึ ก ษาค้น คว้าข้อมูล : ผูจ้ ดั ท าได้ศึ ก ษาค้นคว้าข้อมู ล
เกี่ ยวกับค็อกเทล (Cocktail) ผลไม้ที่ ใช้ในการท าเครื่ องดื่ ม และศึ กษาวิธีการ ขั้นตอนการผสม
เครื่ องดื่มค็อกเทล (Cocktail) เป็ นต้น
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ได้รับความรู ้ความเข้าใจในขั้นตอนในการทาเครื่ องดื่ม
1.4.2 สามารถนาเอาเครื่ องดื่มไปขายได้จริ งในโอกาสพิเศษ
1.4.3 ลดปริ มาณการทิ้งเศษผลไม้
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บทที่ 2
ทบทวนเอกสาร / และวรรณคดีทเี่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาทาโครงงานเรื่ อง ค็อกเทลผลไม้เต้นระบา (Kudamono Hula Cocktail) ณ โรงแรม
แชงกรี -ลา กรุ งเทพฯ (Shangri-La Bangkok Hotel) ผู้จ ัด ท าได้น าผลไม้ที่ เ หลื อ ใช้ จ ากการท า
เครื่ องดื่ม และเหลือทิ้งจากแผนกอื่นๆมาแปรรู ปเป็ นเมนูใหม่ โดยมีการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูล
และ แนวคิดทฤษฎี ดังต่อไปนี้
2.1 ประวัติเครื่ องดื่มค็อกเทล (Cocktail History)
2.2ชนิดของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่ใช้ในการทาโครงงาน
2.3 วัตถุดิบในการทา ค็อกเทลผลไม้เต้นระบา (Kudamono Hula Cocktail)

2.1 ประวัติเครื่องดื่มค็อกเทล (Cocktail)
ค็อกเทล (Cocktail) เป็ นเครื่ องดื่ มชนิ ดหนึ่ ง ใช้เหล้าชนิ ดต่างๆผสมเข้าด้วยกัน ใส่ น้ าแข็ง
แล้วเขย่า และอาจใส่ น้ าผลไม้หรื อชิ้ นผลไม้เพื่ อเพิ่ม สี หรื อรสให้แปลกๆ ออกไป นิ ย มดื่ ม ก่ อน
อาหาร
คาว่าค็อกเทล (Cocktail) แปลว่า หางขนไก่ หรื อ (Cocktails) นั้นมาจากภาษาฝรั่ งเศสว่า
Coquetelซึ่ งหมายถึ งเหล้าผสม แต่อนั ที่จริ งนั้นคือเครื่ องดื่ มที่มีแอลกอฮอล์ (Alcohol) ผสมอยู่ดว้ ย
อย่างน้อย 1 ชนิด และอาจจะมีเครื่ องดื่มที่ใช้ในการผสมเช่น น้ าเชื่อม กาแฟ น้ าผลไม้ และเครื่ องดื่ม
ชนิดอื่นๆ แตกต่างกันไปตามความชอบของแต่ละบุคคลและคนในท้องถิ่น
ในประวัติของค็อกเทล (Cocktail) ถึ งแม้จะไม่มีใครทราบว่าจริ งๆแล้วผูท้ ี่ คิดค้นสู ตรคน
แรกคือใครแต่ก็มีประวัติน้ นั อยูม่ ากมายในการคิดค้นสู ตรขึ้นมาใน อดีตเกิดขึ้นจากหญิงสาวที่ เปิ ด
ร้ านบาร์ แห่ งหนึ่ งในนิ วยอร์ ก หญิงสาวเจ้าของร้านได้ใช้หางขนไก่ตวั ผูม้ าประดับตกแต่งบนแก้ว
และจึงเป็ นที่นิยมมากจึงพูดติดปากกันว่า ค็อกเทล (Cocktail) คาว่าค็อกเทล (Cocktail)เป็ นที่รู้จกั กัน
มาอย่างยาวนานแล้วไม่วา่ จะเกิดจากการนาแอลกอฮอล์ (Alcohol) ผสมกับเครื่ องเทศ หรื อนาเหล้า
มาผสมกับน้ าผลไม้
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2.2 ชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทใี่ ช้ ในการทาโครงงาน
2.2.1 วอดก้า (Vodka)

รู ปที่ 2.1วอดก้า (Vodka)
ทีม่ า : https://board.postjung.com/topic.php?id=717661&page=1
วอดก้า (Vodka) เป็ นเหล้ากลัน่ สี ขาวที่ มีกลิ่ นน้อยที่ สุด หรื อแทบจะไม่มีกลิ่ น มี
ดีกรี ประมาณ 40-55 ได้จากการหมักมันฝรั่ง กากน้ าตาล องุ่น เมล็ดข้าวต่างๆ เช่น ข้าวโพด ข้าวสาลี
ข้าวไรน์ ใช้ขา้ วไรน์หรื อข้าวสาลีเป็ นหลัก วอดก้า (Vodka) จะทาการกลัน่ และกรองหลายๆครั้ง ไม่
ต้องเก็บบ่ม วอดก้าที่มีคุณภาพดี ไม่มีกลิ่นและรส แต่ดื่มแล้วจะรู ้ สึกบาดคอ เรี ยกว่า นิ วทัล สปิ ริ ต
(Neutral Spirit) ประเทศที่ผลิตวอดก้า (Vodka) มาก ได้แก่ ประเทศรัสเซี ย วอดก้า (Vodka) มาจาก
ภาษาสลาวิก (Slavic) แปลว่าน้ า
2.2.1.1 ประเภทของวอดก้า (Vodka) มี 2 ประเภทได้ แก่
1) วอดก้าทีไ่ ม่ มีสี (Neutral Vodka)
บริ สุทธิ์ ไม่มีสี นิยมใช้ผสมค็อกเทล (Cocktail) ได้แก่ Borzoi, Smirnoff, Gordon’s
Vodka Absolute

2) วอดก้ าทีป่ รุ งแต่ งกลิ่นรส (Flavored Vodka)
ปรุ งกลิ่นและรสมีการแช่ผลไม้ รากไม้พวกสมุนไพรและเครื่ องเทศผสมลงไปเพื่อ
เพิ่มสี กลิ่น และรส ได้แก่
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- Absolute Citron ปรุ งแต่งกลิ่นส้ม
- Starkaเป็ นวอดก้า (Vodka) ที่นาเอาใบไม้และผลไม้แช่กบั บรั่นดี บ่มในถังไม้โอ๊ก
10 ปี
- Pertsovkaรสชาติพริ กไทย มีแอลกอฮอล์ 70 Proof
2.2.1.2 วิธีการดื่มวอดก้า (Vodka)
1) ดื่มโดยไม่ผสม ในอุณหภูมิที่เย็นจัด
2) ดื่มผสมกับส่ วนผสม เช่น โทนิก (Tonic), โค้ก (coke)
3) ใช้เป็ นส่ วนประกอบในการทาค็อกเทล (Cocktail)

2.3 วัตถุดิบในการทา Kudamono Hula Cocktail
2.3.1 แตงโม

รู ปที่ 2.2 แตงโม
ทีม่ า :https://www.honestdocs.co/watermelon-and-its-benefits
แตงโม (Watermelon)มีถิ่นกาเนิ ดอยู่ที่ทวีปแอฟริ กา แถบทะเลทรายคาลาฮารี เป็ น
ผลไม้ที่มีน้ าประกอบอยูเ่ ป็ นจานวนมาก และหวานมากแต่มีน้ าตาลน้อยกว่าผลไม้บางชนิ ดเนื่ องจาก
น้ าตาลในผลคือน้ าตาลกลูโคส แตงโมต้องการดินที่มีความชุ่มชื้ นพอเหมาะ น้ าไม่ขงั มักปลูกกันใน
ดินร่ วนปนทราย ในประเทศไทยมีการปลูกแตงโมทัว่ ทุกภูมิภาค และปลูกได้ทุกฤดู แตงโมเป็ นไม้เถา
ตระกูลเดี ยวกับแตงกวา แคนตาลูปและฟั ก ลาต้นเป็ นเถาเลื้ อยตามดิ น มีลกั ษณะทั้งแบบกลม แบบ
กลมรี มีเปลือกสี เขียวเข้ม และสี เหลือง รสชาติหวานกรอบ และ ฉ่ าน้ า มีเนื้อสี แดงและเมล็ดสี ดา
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2.3.1.1 สายพันธุ์แตงโม มีอยู่ 3 กลุ่มใหญ่ๆ ตามลักษณะของผลและเมล็ดคือ
1) แตงโมพันธุ์ธรรมดา
มักเป็ นพันธุ์ที่มาจากต่างประเทศรสชาติหวานจัดและเมล็ดเล็ก
2) แตงโมพันธุ์ไม่ มีเมล็ด
เป็ นแตงโมเพื่อการส่ งออกโดยเฉพาะ ไม่มีเมล็ดแก่แต่มีเมล็ดอ่อนสี ขาว
3) แตงโมพันธุ์กนิ เมล็ด
เพาะปลูกเพื่อนาเอาเมล็ดมาคัว่ ไว้กินเล่น ภายในเต็มไปด้วยเมล็ดขนาดใหญ่
2.3.1.2 คุณค่ าทางโภชนาการและสรรพคุณ
1) มี แคลเซี ยม ฟอสฟอรั ส ธาตุ เหล็ก โพเทสเซี ยม และวิตามิ นต่ างๆ โดยเฉพาะ
วิตามินซี ซึ่ งมีฤทธิ์ ช่วยถอนพิษสุ ราได้
2) ช่วยขับปั สสาวะได้ดี
3) ใช้ทาเป็ นทรี ทเม้นท์บารุ งผิว
4) ช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้แก่ผวิ
5) ช่วยดูดซับความมันบนใบหน้า และลดอาการแสบแดง วิธีการง่าย ๆ เพียงแค่นา
เนื้ อแตงโมมาฝานบาง ๆ แล้วนามาวางไว้บนผ้าขาวบาง จากนั้นนามาวางปิ ดลงบนใบหน้าให้ทว่ั ทิ้ง
ไว้ประมาณ 15 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ าสะอาด
2.3.2 สั บปะรด

รู ปที่ 2.3สับปะรด
ทีม่ า : http://issue247.com/health/reasons-why-we-should-eat-pineapple-daily/
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สับปะรดเป็ นผลไม้ที่มีขนาดลาต้นเตี้ย จัดอยู่ในผลไม้เขตร้ อน มีตน้ กาเนิ ดมาจาก
ประเทศอเมริ กาใต้ ความโดดเด่นของสับปะรดนั้นมีเหลืองเขียว รสชาติหวานอมเปรี้ ยวฉ่ าน้ า รสชาติ
แตกต่างกันออกไปตามสายพันธุ์และการเพาะปลูก
2.3.2.1 สายพันธุ์สับปะรดโดยสายพันธุ์ที่นิยมกัน ได้แก่
1) สั บปะรดพันธุ์ภูแล
เป็ นพันธุ์ที่ได้รับความนิ ยมมาก เนื่ องจากรสชาติมีความกรอบหอมอร่ อย ผลขนาด
เล็ก วางขายทัว่ ไปตามท้องตลาด
2) สั บปะรดพันธุ์ศรีราชา
มีขนาดใหญ่กว่าสับปะรดพันธุ์อื่นๆ เนื้ อมีความฉ่ ากว่าเป็ นพิเศษ นิ ยมนาไปแปรรู ป
เป็ นสับปะรดกระป๋ อง
3) สั บปะรดพันธุ์อนิ ทรชิ ต
เป็ นพันธุ์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย รู ้จกั กันมาตั้งแต่กรุ งศรอยุธยา รสชาติไม่ค่อย
หวาน ผลเล็ก
4) พันธุ์ขาว
มีใบสี เขียวอมเหลืองหรื อเขียวใบไม้ ทรงพุม่ เตี้ยใบแคบและสั้นกว่าพันธุ์อินทรชิ ต
ขอบใบมีหนามโค้งงอเข้าสู่ ปลายใบ โคนกลีบดอกสี ม่วงอ่อน ปลายกลีบสี ม่วงอมชมพู เนื้อผลสี
เหลืองทอง รสหวานอ่อน
5) พันธุ์ภูเก็ต หรือ พันธุ์สวี
นิ ยมปลู กทางภาคใต้ ใบมี แถบสี แดงที่ ตอนกลางใบ กลี บดอกสี ม่วงอ่ อน ผลเล็ก
เปลือกหนาเนื้อสี เหลืองเข้ม หวานกรอบ
6) พันธุ์นางแล หรือ พันธุ์นา้ ผึง้
นิยมปลูกในจังหวัดเชียงราย ผลกลม ตานูน เปลือกบาง เนื้ อสี เหลืองเข้ม และมีรส
หวานจัด
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7) พันธุ์ตราดสี ทอง
ลักษณะเด่นภายนอก คือ ขอบใบที่ตน้ และขอบใบที่จุกผลมีหนามสั้นๆ แหลมคม
ทรงโค้งสี น้ าตาลแดง ผลเป็ นรู ปทรงกระบอก ผิวเปลือกเมื่อแก่สุกเปลี่ยนเป็ นสี เหลืองเข้มหรื อเหลือง
ส้ม ตาใหญ่ ร่ องตาลึก เปลือกหนาตาลึก ทนทานต่อการขนย้าย
8) พันธุ์ห้วยมุ่นสั บปะรดห้ วยมุ่น
สับปะรดพันธ์ปัตตาเวียมีคุณลักษณะแตกต่างไปจากพันธุ์ด้ งั เดิมโดยเฉพาะ รสชาติ
หวานอร่ อย เนื้ อหนานิ่ ม ตาตื้น เนื้ อมีสีเหลืองอมน้ าผึ้ง รสชาติหวานฉ่ า ตาไม่ลึกทาให้มีส่วนของเนื้อ
มาก ผลค่อนข้างเล็ก รับประทานแล้วไม่ระคายคอ
9) พันธุ์เพชรบุรี
ผลย่อยติ ดกันไม่แน่ น แกะออกมารั บประทานได้โดยไม่ตอ้ งปอกเปลื อก แกนผล
รับประทานได้ รสหวานอมเปรี้ ยว
2.3.2.2 คุณค่ าทางโภชนาการและสรรพคุณ
1) อุดมไปด้วยวิตามินซี สารเบต้าแคโรทีน และเส้นใยมาก
2) ช่ วยสร้ างระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกาย ทาหน้าที่ช่วยย่อยอาหาร ช่ วยให้เลื อดลม
ไหลเวียนได้ดี ป้ องกันการเกิดมะเร็ ง
3) ช่วยบรรเทาอาการแผลเป็ นหนอง
4) แก้ร้อนกระสับกระส่ าย กระหายน้ า
5) ช่วยขับปั สสาวะ
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2.3.3 มะม่ วง

รู ปที่ 2.4มะม่วง
ทีม่ า:https://hellokhunmor.com/
มะม่วงเป็ นไม้ยืนต้นมะม่วงเป็ นผลไม้เศรษฐกิจ ปลูกเป็ นพืชสวน เป็ นไม้พุ่มขยาด
กลลาง มีใบแหลมยาว ออกดอก และมีผลสี เขียว จนเหลือง มีถิ่นกาเนิดจากอินเดีย
2.3.3.1 สายพันธุ์มะม่ วง มีหลากหลายสายพันธุ์แต่ที่รู้จกั กันนั้นได้แก่
1) เขียวเสวย
เป็ นพันธุ์พ้นื เมืองของนครปฐม ผลยาว ด้านหลังผลโค้งนูนออก ปลาแหลม ผิวเรี ยบ
สี เขียวเข้ม เปลือกหนา เหนียว ผลแก่รสมัน.
2) นา้ ดอกไม้
เป็ นพันธุ์ที่กินผลสุ ก รู ปร่ างยาวเรี ยว ผลดิบเนื้อขาว รสเปรี้ ยวจัด ผลสุ กสี เหลืองนวล
รสหวาน
3) อกร่ องทอง
เป็ นพันธุ์เก่าแก่ นิยมรับประทานกับข้าวเหนียวมูน ผลค่อนข้างเล็ก มีร่องเป็ นแนว
ยาวที่ดา้ นท้อง ผลสุ ก เนื้ อละเอียด มีเสี้ ยนน้อย
4) ฟ้าลัน่
ผลกลม ท้ายแหลม ลูกขนาดกลาง นิยมรับประทานผลแก่ มีรสมัน เมื่อปอกเปลือก
เนื้อมะม่วงจะปริ แตก
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5) หนังกลางวัน
ผลยาวคล้ายงาช้าง แก่จดั รสมันอมเปรี้ ยว สุ กรสหวาน
6) แก้ว
นิยมกินดิบ ผลอ้วนป้ อม เปลือกเหนียว เมื่อเกือบสุ กเปลือกจะมีสีอมส้มหรื ออม
แดง
7) โชคอนันต์
รู ปร่ างยาว ปลายมน กลายพันธุ์มาจากมะม่วงป่ า นิยมนาไปทามะม่วงดอง
8) มหาชนก
เป็ นลูกผสมของมะม่วงพันธุ์หนังกลางวันกับพันธุ์ซันเซ็ ตจากอินเดีย ผลยาวรี สุ กสี
เหลืองเข้ม มีริ้วสี แดง เนื้อไม่เละ กลิ่นหอม จะสุ กในช่วงที่มะม่วงพันธุ์อื่นวายแล้ว
2.3.3.2 คุณค่ าทางโภชนาการและสรรพคุณ
1) ทาให้สดชื่น ช่วยให้หายอาการวิงเวียนอาเจียนได้
2) ดูแลเรื่ องผิวพรรณ มีท้ งั วิตามินเอและวิตามินซี
3) ช่วยเรื่ องระบบย่อยอาหารและการขับถ่าย
4) ช่วยทาให้ผอ่ นคลายและหลับสบายยิง่ ขึ้น
5) มี ส่ ว นช่ ว ยต่ อ ต้า นการเกิ ด โรคมะเร็ ง เต้า นมและมะเร็ ง ล าไส้ รวมไปถึ ง ต่ อม
ลูกหมาก มะเร็ งปอด มะเร็ งเม็ดเลือด โรคมะเร็ งผิวหนัง เป็ นต้น
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2.3.4 กล้วยหอม

รู ปที่ 2.5กล้วยหอม
ทีม่ า: https://www.tnews.co.th/contents/396988
กล้วยหอมเป็ นไม้ลม้ ลุกจักเป็ นผลไม้เมืองร้อนสามารถปลูกได้เกือบทุกประเทศที่มี
อากาศร้ อนชื้ น ผลในแต่ละหวีจะมีอยู่ 10 – 15 ผล ผลใหญ่ ปลายผลมีจุกเห็ นชัด เปลื อกบาง เมื่อสุ ก
เปลื อ กจะเป็ นสี เหลื อ งทองกล้วยหอมมี ส ารน้ า ตาลอยู่ 3 ชนิ ด คื อ ซุ ค โคส ฟรุ ค โตสและกลู โคส
(Sucrose, Fructose and Glucose) รวมทั้งเส้ นใยอาหารมันจะให้พลัง งานแก่ ร่างกายพร้ อมนาไปใช้
ทันทีกล้วยหอม 2 ใบให้พลังงานเพียงพอให้เราทางานถึง 90 นาที
2.3.4.1 สายพันธุ์กล้ วยหอม
1) กล้วยหอมจันท์
2) กล้วยหอมทอง
3) กล้วยหอมเขียว
2.3.4.2 คุณค่ าทางโภชนาการและสรรพคุณ
1) เต็มไปด้วยวิตามินเอ วิตามินซี และเกลือแร่ ชนิ ดต่างๆ ตลอดจนมีสารเพกติ นทา
ให้ระบบขับถ่ายทางานได้ดีข้ ึน
2) ช่วยเคลือบและบรรเทาอาการแผลในกระเพาะอาหารและสาไส้อกั เสบ
ช่วยรักษาอาการจุกเสี ยด แน่นหน้าอก
4) แก้อาการท้องผูก (Constipation) เส้ นใยอาหารในกล้วยหอมช่ วยท าให้ระบบ
ขับถ่ายในร่ างกาย ทางานได้ดี
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5) บรรเทาแผลยุงกัด ก่อนที่จะใช้ยาทา ลองใช้เปลื อกกล้วยหอมด้านในถูบริ เวณที่
ถูกยุงกัด จะช่วยลดอาการคันหรื อบวมได้
2.3.5 นา้ มะม่ วง

รู ปที่ 2.6น้ ามะม่วง
ทีม่ า: https://women.mthai.com/beauty/health/336170.html
เป็ นน้ าผลไม้ที่ได้จากมะม่วงที่ผลสุ กเหลืองทอง มีรสชาติหวานอมเปรี้ ยว กลิ่นหอม
ช่วยดับความร้อนกระหายน้ าจากอากาศร้อนๆได้
2.3.5.1 คุณค่ าทางโภชนาการและสรรพคุณ
1) ช่วยบารุ งกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2) มะม่วงเป็ นยาขับปั สสาวะ แก้ร้อนใน แก้คลื้นไส้
3) ป้ องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด
4) มีวติ ามินเอและวิตามินซีสูงมาก
5) ช่วยบารุ งสายตา
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2.3.6 นา้ มะนาว

รู ปที่ 2.7น้ ามะนาว
ทีม่ า:https://www.postsod.com/drink-warm-lemonade-in-the-morning
เป็ นน้ าที่ได้จากผลของมะนาวสดที่ค้ นั จากลูก มี 2 พันธุ์คือ เลมอน (Lemon) มะนาว
ในเขตหนาว ผลใหญ่ เปลือกสี เหลือง กับมะนาว (Lime) รสชาติเปรี้ ยวจัด มีผลเล็ก เปลือกเขียวบาง มี
น้ ามาก กลิ่นหอม
2.3.6.1 คุณค่ าทางโภชนาการและสรรพคุณ
1) น้ ามะนาวมีวติ ามินซี สูง มีท้ งั วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 และเกลือแร่ ชนิดต่างๆ
2) ช่วยป้ องกันหวัด ขับเสมหะ แก้ไอ แก้เจ็บคอ
3) ป้ องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน
4) ช่วยลดความเสื่ อมวัยของร่ างกาย
5) ช่วยขจัดคราบบุหรี่
2.3.7 นา้ เชื่อม

รู ปที่ 2.8 น้ าเชื่ อม (Monin Syrup)
ทีม่ า: http://www.aromacoffee.com.au/product/monin-syrup/
เป็ นน้ าที่ ได้มาจากการนาน้ าตาลทรายขาวมาผสมกับน้ าร้ อนแล้วใช้วิธีการคนให้
ละลาย ทิ้งไว้ให้เย็นตัวและนามาใช้เป็ นส่ วนผสมในการทาเครื่ องดื่ม สามารถปรุ งรสได้ตามต้องการ
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มีรสชาติหวาน มีหลายประเภทด้วยกันที่ใช้ตกแต่งสี และกลิ่นให้เครื่ องดื่มน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น
ผูจ้ ดั ทาจึงใช้น้ าเชื่อมมาเป็ นส่ วนหนึ่งของการผสมเครื่ องดื่มในเรื่ องการทาสี ให้สวยงาม
2.3.8 ผงวุ้น

รู ปที่ 2.9 ผงวุน้
ทีม่ า: http://www.entrykitchen.com
วุน้ หรื อ อะการ์ (Agar) เป็ นสารประเภทคาร์ โบไฮเดรต (Carbohydrate) เป็ นสาร
สกัดมาจากสาหร่ าย อาจมีลกั ษณะแบบผงหรื อมีแบบชนิ ดต่างๆ วุน้ ทาขนมมี 2 ชนิ ดได้แก่ ชนิ ดเส้น
และชนิ ดผง ชนิ ดเส้นมีลกั ษณะเส้นยาวคล้ายเชื อกฟาง วิธีการใช้คือการนาไปล้างน้ าให้สะอาด และ
นาไปเคี่ยว ส่ วนชนิ ดผงนั้นมีสีขาวนวล วิธีใช้นาไปแช่น้ าให้อ่ิมตัวประมาณ 5 นาที จากนั้นนาไปต้ม
ผสมกับน้ าตาลทรายขาวเคี่ยวให้ละลาย
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ

รู ปที่ 3.1 โรงแรมแชงกรี -ลากรุ งเทพShangri-La Hotel Bangkok
ทีม่ า : http://www.bangkokriver.com/th/place/shangri-la-hotel-bangkok/

ชื่อสถานประกอบการ: โรงแรมแชงกรี -ลากรุ งเทพ Shangri-La Hotel Bangkok
ทีต่ ้งั :

89 ซ.เจริ ญกรุ ง 42 (วัดสวนพลู) ถ.เจริ ญกรุ ง บางรัก บางรัก
กรุ งเทพฯ 10500

เบอร์ ติดต่ อ:

02-236-7777

E-mail:

slbk@shangri-la.com

Website:

http://www.shangri-la.com
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รู ปที่ 3.2LOGO โรงแรม
ทีม่ า: http://www.sudkum.com

รู ปที่ 3.3 แผนที่ของโรงแรม
ทีม่ า: http://travelsplace.com/asia/thailand/shangrilahotel/map.html
โรงแรมแชงกรี -ลา เป็ นโรงแรมที่ ได้รับการตกแต่งที่ มีเอกลักษณ์ ไทยร่ วมสมัย
ตั้งอยูบ่ ริ เวณริ มแม่น้ าเจ้าพระยาประกอบด้วยห้องพักทั้งหมด 802 ห้อง ทั้งยังมี 7 ห้องอาหารและ 3
บาร์ / เลานจ์ และสิ่ ง อ านวยความสะดวกให้ แ ก่ แ ขกที่ เ ข้า มาพัก และใช้ บ ริ ก าร อาทิ ที่ จ อดรถ
อิ นเทอร์ เ น็ ต ไร้ ส าย และห้องประชุ ม สุ ด ทัน สมัย ที่ เ หมาะแก่ ก ารจัด ประชุ ม อย่า งอย่า งยิ่ ง ด้ว ย
เทคโนโลยีการนาเสนอสุ ดทันสมัยและพื้นที่กว้างขวางของห้องแกรนด์ บอลรู ม(Grand Ballroom)
ซึ่ งรองรับแขกได้มากถึง 1,600 ท่าน ทาให้ท่านมัน่ ใจได้ว่างานประชุ มที่จดั ขึ้นที่โรงแรมแชงกรี -ลา
กรุ งเทพฯ (Shangri-La Hotel Bangkok) จะต้องออกมาดีอย่างแน่นอน สามารถใช้งานเดี่ยว หรื อ
รวมกันเป็ นห้องประชุมขนาดใหญ่ หรื อเพื่อจัดงานทางธุ รกิจได้ นอกจากนี้ ยงั มี ห้องจัดงาน 19 ห้อง
ซึ่ งบางห้องใช้แสงธรรมชาติ สาหรับจัดงานที่มีขนาดเล็กการเชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู งและ
WIFI ทัว่ ทั้งโรงแรมไม่มีค่าจ่าย และยังมีศูนย์บริ การธุ รกิจซึ่ งให้บริ การอุปกรณ์อานวยความสะดวก
สาหรับนักธุ รกิจมีวิสัยทัศน์ที่ตอ้ งเดินทางตลอดเวลาสามารถแบ่งห้องสาหรับการจัดสัมมนา และ
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งานแต่งได้ งานปาร์ ต้ ี มีพ้ืนที่และมีทีมงานที่เป็ นมืออาชี พ จะช่ วยท่านจัดการงานประชุ มได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ

3.2 แผนภูมิการจัดองค์ กรและการบริหารโรงแรมแชงกรี -ลา

General Manager

Resident Manager

Executive Chef

Area Financial
Controller

Director of S&M

Director of HR
EHS Manager

Dir. Of
Engineering EHS
Manager

Asst. Director of
HR Deputy EHS
Manager

Chief Engineer
Deputy EHS
Manager

Fire& Life Safety
Mgr. Deputy EHS
Manager

EAM - F&B

รู ปที่ 3.4 แผนภูมิองค์กรการบริ หารโรงแรมแชงกรี -ลา
ทีม่ า:ผูจ้ ดั ทา

Director of S&M
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3.3 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
โรงแรมแบ่งออกเป็ นสองตึกด้วยกัน ประกอบด้วยห้องพักทั้งหมด 802 ห้องได้แก่
3.3.1 การให้ บริการห้ องพัก
3.3.1.1 ห้ องแชงกรีล่าดีลกั ซ์ วงิ (Shangri-La Wing Deluxe Room)

รู ปที่ 3.4 ห้องแชงกรี ล่าดีลกั ซ์วงิ (Shangri-La Wing Deluxe Room)
ทีม่ า: https://www.shangri-la.com/en/bangkok/shangrila/rooms-suites/rooms/shangri-lawing/shangri-la-wing-deluxe-room/

ได้รับแรงบันดาลใจจากการตกแต่งสไตล์ไทยและสไตล์ร่วมสมัยห้องดีลกั ซ์จะเห็นวิว
ของเมืองและวิวแม่น้ าเจ้าพระยา เตียงแฝดสาหรับผูใ้ หญ่ 2 คน
3.3.1.2 ห้ องกรุ งเทพ ริเวอร์ วิว (Krungthep River View Room)

รู ปที่ 3.5 ห้องกรุ งเทพ ริ เวอร์ ววิ (Krungthep River View Room)
ทีม่ า: https://www.shangri-la.com/en/bangkok/shangrila/roomssuites/rooms/krungthep-wing/krungthep-wing-krungthep-river-view-room/

วิวแม่น้ าห้องพักกรุ งเทพริ เวอร์ วิวให้ความสะดวกสบายกว้างขวาง มีระเบียงส่ วนตัว
มองเห็นทิวทัศน์ของแม่น้ าเจ้าพระยาเตียงแฝดสาหรับผูใ้ หญ่ 2 คน
3.3.1.3 ห้ องฮอไรซัน คลับ (Horizon Club Room)
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รู ปที่ 3.6 ห้องฮอไรซัน คลับ (Horizon Club Room)
ทีม่ า: https://www.shangri-la.com/en/bangkok/shangrila/rooms-suites/horizonclub/shangri-la-wing/horizon-club-room/

ได้รับการตกแต่ง ในสไตล์ไ ทยที่ ได้รับ แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ห้องพัก เหล่ า นี้
เหมาะสาหรับนักเดินทางที่ตอ้ งการความเอาใจใส่ และบริ การเป็ นส่ วนตัว ของความหรู หราตียงคิง
ไซส์หรื อเตียงแฝดสาหรับผูใ้ หญ่ 2 คนพร้อมสิ ทธิ ประโยชน์รวมถึงอาหารเช้าทุกวันค็อกเทลยามเย็น
และการใช้สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
3.3.1.4 ห้ องแชงกรี -ลาวิงพรีเมียร์ สวีท (Shangri-La Wing Premier Suite)

รู ปที่ 3.7 ห้องแชงกรี -ลาวิงพรี เมียร์สวีท (Shangri-La Wing Premier Suite)
ทีม่ า: https://www.shangri-la.com/en/bangkok/shangrila/rooms-suites/suites/shangri-lawing/shangri-la-wing-premier-suite/
การตกแต่งแบบไทยที่มีรายละเอียดมากมาย เตียงขนาดคิงไซส์ สาหรับผูใ้ หญ่ 2 คนวิว
แม่น้ าเจ้าพระยาแบบพาโนรามาห้องชุดหนึ่งห้องนอนอันหรู หราพร้อมห้องนัง่ เล่นแยกเป็ นสัดส่ วน
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3.3.1.5 ห้ องพรีเมียร์ เตียงแฝด (Premier Twin Room)

รู ปที่ 3.8ห้องพรี เมียร์ เตียงแฝด (Premier Twin Room)
ทีม่ า:https://www.shangri-la.com/en/bangkok/shangrila/rooms-suites/suites/
ความสะดวกสบายอันหรู หราพร้อมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองมอบพื้นที่กว้างขวาง
และความสะดวกสบายหรู หราพร้ อมห้องนัง่ เล่ นแยกเป็ นสัดส่ วน เตี ยงแฝดสาหรั บผูใ้ หญ่ 2 คน
มุมมองที่โดดเด่นของภูมิทศั น์กรุ งเทพฯห้องชุ ดหนึ่ งห้องนอนอันหรู หราพร้อมห้องนัง่ เล่นแยกเป็ น
สัดส่ วน
3.3.1.6 ห้ องแชงกรี -ลา วิง สเปเชียล สวีท (Shangri-La Wing Specialty Suite)

รู ปที่ 3.9 ห้องแชงกรี -ลา วิงสเปเชียล สวีท (Shangri-La Wing Specialty Suite)
ทีม่ า :https://www.shangri-la.com/en/bangkok/shangrila/rooms-suites/suites/shangri-lawing/shangri-la-wing-specialty-suite/

ห้องพักขนาด 2,238 ตารางเมตรห้องสวีทหรู หราพร้อมทิวทัศน์อนั โดดเด่นห้องสวีทห
รู หราแบบสองห้องนอนพร้อมห้องนัง่ เล่นพื้นที่ รับประทานอาหาร ห้องน้ า

3.3.1.7 กรุ งเทพดีลกั ซ์ สวีท(Krungthep Deluxe Suite)
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รู ปที่ 3.10กรุ งเทพดีลกั ซ์สวีท (Krungthep Deluxe Suite)
ทีม่ า: https://www.shangri-la.com/en/bangkok/shangrila/rooms-suites/suites/krungthepwing/krungthep-deluxe-suite/

มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว ระเบียงส่ วนตัวอันกว้างขวาง เห็ น วิวแม่น้ าเจ้าพระยา เตียงคิง
ไซส์ สาหรับผูใ้ หญ่ 2 คน ทิวทัศน์อนั งดงามของแม่น้ าเจ้าพระยา ทุกห้องถูกออกแบบและตกแต่ง
สวยงามไทยประยุกต์มีสิ่งอานวยความสะดวกครบครันภายในห้อง สามารถเลือกวิวได้ตามต้องการ

3.3.2การให้ บริการร้ านอาหารและบาร์
3.3.2.1 ฮอไรซอนครู ซ (Horizon Cruise)

รู ปที่ 3.11ฮอไรซอนครู ซ (Horizon Cruise)
ทีม่ า:http://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/dining/restaurants/horizon-cruise/
Horizon Cruise มีบริ การทั้งบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ มีอาหารนานาชาติให้เลือกมากมาย
รวมถึงค็อกเทลผลไม้ฟรี ซาซิ มิอาหารทะเลและเนื้อสัตว์มากมายปลาผัดไทยมังสวิรัติ
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3.3.2.2 ห้ องอาหารเน็กส์ ทู คาเฟ่ (NEXT2 CAFÉ)

รู ปที่ 3.12ห้องอาหารเน็กส์ทู คาเฟ่ (NEXT2 CAFÉ)
ทีม่ า :http://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/dining/restaurants/next2/
บุ ฟ เฟ่ ต์อ าหานานาชาติ ส าหรั บอาหารเช้ากลางวัน และเย็น มี ใ ห้เ ลื อ กหลากหลาย
เมนู อาหารที่ดีที่สุดและของหวานที่หลากหลาย วันอาทิตย์ให้บริ การอาหารทะเลสดๆมากมายเช่ น
กุง้ ก้ามกรามปูยกั ษ์อลาสก้าและหอยนางรม
3.3.2.3 ห้ องอาหารศาลาทิพย์ (Salathip)

รู ปที่ 3.13ห้องอาหารศาลาทิพย์ (Salathip)
ทีม่ า :http://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/dining/restaurants/salathip/
ห้องศาลาทิพย์ต้ งั อยู่ในศาลาไม้สักแบบดั้งเดิ ม เมนู เป็ นอาหารไทยแบบดั้งเดิ มแต่ละ
ภูมิภาคในประเทศไทยทั้งภาคเหนื อภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อภาคกลางและภาคใต้ แขกสามารถ
เพลิดเพลินกับการแสดงราไทยและบรรยากาศริ มแม่น้ าเจ้าพระยา
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3.3.2.4 ห้ องอาหารแชงพาเลท (Shang Palace)

รู ปที่ 3.14ห้องอาหารแชงพาเลท (Shang Palace)
ทีม่ า :http://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/dining/restaurants/shangpalace/

อาหารจี น ต้น ต ารั บ และสามารถชิ ม ใบชาหายากที่ ห ลากหลายจากประเทศจี น
นอกเหนือจากชาอูหลงและชาเขียวยอดนิยมและชาจีนระดับพรี เมี่ยม เมนูเครื่ องดื่มยังมีเหล้าจีน
3.3.2.5 ช็ อกโกแลตบูติค (Chocolate Boutique)

รู ปที่ 3.15 ช็อกโกแลตบูติค (Chocolate Boutique)
ทีม่ า : http://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/dining/restaurants/thechocolate-boutique/

มี ก ารตกแต่ ง ที่ ห รู ห รา มี บ ริ ก ารขาย ช็ อ คโกแลต เครื่ องดื่ ม ช็ อ คโกแลตอัน เป็ น
เอกลักษณ์ ผูท้ ี่ชื่นชอบช็อคโกแลต
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3.3.2.6 ห้ องอาหารวอลติ (Volti Restaurant)

รู ปที่ 3.16ห้องอาหารวอลติ (Volti Restaurant)
ทีม่ า:http://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/dining/restaurants/voltiristorante-and-bar/

เคาน์ เ ตอร์ บ าร์ ย าวและห้ อ งครั ว แบบเปิ ดแยกห้ อ งด้า นหน้า และโปร่ ง สบายจากห้ อ ง
รับประทานอาหารด้านหลังที่แสนสบาย
3.3.2.7 ล็อบบีเ้ ลานจ์ (Lobby Lounge)

รู ปที่ 3.17ล็อบบี้เลานจ์ (Lobby Lounge)
ทีม่ า :http://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/dining/bars-lounges/lobbylounge/

ล็อบบี้เลานจ์เป็ นพื้นที่ที่เงี ยบสงบมี การตกแต่งที่หรู หราสาหรั บแขกที่มาพักผ่อน เห็นวิว
แม่น้ าเจ้าพระยาและฝั่งตรงข้าม และยังมีบริ การอาหารให้แก่ผเู ้ ข้าพักพร้อมโต๊ะและเก้าอี้มากมายซึ่ ง
ได้รับแรงบันดาลใจจากสไตล์ไทยและยุโรป
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3.3.2.8 ลองบาร์ (Long Bar)

รู ปที่ 3.18ลองบาร์ (Long Bar)
ทีม่ า: http://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/dining/bars-lounges/the-longbar/

ตั้งอยูต่ ิดกับล็อบบี้เลานจ์มีที่นงั่ ยาวตรงบาร์ เพื่อการพักผ่อนที่สามารถมองเห็นวิวของ
แม่น้ าได้ เมนูคอ็ กเทลเปลี่ยนไปตามฤดูกาล
3.3.2.9 ริเวอร์ ไซด์ เลานจ์ (Riverside Lounge)

รู ปที่ 3.19 ริ เวอร์ไซด์เลานจ์ (Riverside Lounge)
ทีม่ า :http://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/dining/bars-lounges/riversidelounge/

ได้รับการออกแบบอย่างสะดวกสบายตาและสง่างาม ด้วยโทนสี ขาวสว่าง ให้แขกผูเ้ ข้าพัก
ได้ชมทิวทัศน์อนั น่ าทึ่งของวิวแม่น้ าเจ้าพระยาและบรรยากาศการตกแต่งที่สวยงาม จุดที่น่าสนใจ
ของ Riverside Lounge ให้บริ การอาหารเช้าชาอาหารว่างและค็อกเทล
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3.3.3 การให้ บริการด้ านห้ องประชุ ม
โรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพฯ มีพ้ืนที่และทีมงานที่จะช่ วยคุ ณจัดการงานประชุ มได้อย่าง
สมบูรณ์แบบด้วยเทคโนโลยีการนาเสนอสุ ดทันสมัยและพื้นที่กว้างขวางของห้องแกรนด์ บอลรู ม
ซึ่ งรองรับแขกได้มากถึง 1,600 คน ทาให้คุณมัน่ ใจได้วา่ งานประชุ มที่จดั ขึ้นที่โรงแรมแชงกรี -ลา
กรุ งเทพฯ จะต้องออกมาดี อย่างแน่ นอน เดอะ การ์ เด้น รู ม ห้องสวีทจัดงานเป็ นสถานที่จดั งานที่
เหมาะกับงานประชุมและการรับประทานอาหารแบบส่ วนตัว ห้องสวีทแต่ละห้องมีความกว้างขวาง
พร้ อมสรรพด้วยนวัตกรรมทันสมัย สามารถใช้งานเดี่ ยว หรื อรวมกันเป็ นห้องประชุ มขนาดใหญ่
หรื อเพื่อจัดงานทางธุ รกิ จได้ นอกจากนี้ ยงั มี ห้องจัดงาน 19 ห้อง ซึ่ งบางห้องใช้แสงธรรมชาติ
สาหรับจัดงานที่มีขนาดเล็ก และยังมีห้องประชุ มอื่นอีกมากมายที่พร้ อมใช้งานด้านเทคโนโลยีที่
ทัน สมัย ได้ แ ก่ Philippines, Brunei, Myanmar, Singapore, Malaysia, Indonesia, Vietnam,
Corundum, The Chairman's Room, The Study, The Valley Room, The Boardroom Suite, The
Garden Gallery

รู ปที่ 3.20 ห้องประชุมแกรนด์บอลรู ม (Grand Ballroom)
ทีม่ า :http://www.bangkokriver.com/th/place/shangri-la-hotel-meetings/#gallery-2
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รู ปที่ 3.21ห้ องประชุมเดอะการ์เด้นแกลอรี่ (The Garden Gallery)
ทีม่ า :http://www.bangkokriver.com/th/place/shangri-la-hotel-meetings/#gallery-1
3.3.4 กีฬาและนันทนาการ
3.3.4.1 สปา (Spa)
CHI สปาที่แชงกรี ล่าเป็ นสถานที่สาหรับผ่อนคลายและฟื้ นฟูจิตใจไปกับทรี ทเมนต์
สู ตรทางเฉพาะของโรงแรม

รู ปที่ 3.22สปา (Spa)
ทีม่ า:https://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/
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3.3.4.2 สโมสรสุ ขภาพ (Health Club)
ศูนย์ออกกาลังกายซึ่ งเป็ นหนึ่ งในสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในกรุ งเทพฯ เป็ นศูนย์กีฬาที่มีเนื้ อที่
10,000 ตารางเมตรออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของแขกทุกคน

รู ปที่ 3.23สโมสรสุ ขภาพ (Health Club)
ทีม่ า :https://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/
3.3.4.3 สระว่ายนา้ (Swimming Pool)
สระว่ายน้ ากลางแจ้งที่ มีท้ งั สระเด็กและสระผูใ้ หญ่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาสามารถสั่ง
อาหารและเครื่ องดื่มมานอนรับประทานเพื่อความเพลิดเพลินในการพักผ่อน

รู ปที่ 3.24สระว่ายน้ า (Swimming Pool)
ที่มา : https://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/
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3.5 บริการและสิ่ งอานวยความสะดวก (Services & Facilities)
สิ่ งอานวยความสะดวก
 คลินิก
 ห้องประชุม
 สิ่ งอานวยความสะดวกสาหรับผูพ้ ิการ
 ร้านทาผม / เสริ มสวย
 ที่จอดรถ
 ลานจอดเฮลิคอปเตอร์
บริการอืน่ ๆ
 บริ การขัดรองเท้า
 บริ การซักรี ดและรับจอดรถ
 บริ การประมวลผลภาพ
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย

รู ปที่ 3.25 รู ปนักศึกษาฝึ กงาน
ทีม่ า :ผูจ้ ดั ทา
ชื่อ-นามสกุล

: นางสาวขวัญชนก เหล่าบุญกล่อม

ตาแหน่ ง

: นักศึกษาฝึ กงาน (Trainee)

แผนก

: อาหารและเครื่ องดื่ม (Food and Beverage Department)

ส่ วนงาน

: ล็อบบี้เลาจน์ (Lobby Lounge Department)

3.4.1 ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ช่วงเช้าทาความสะอาดพื้นที่การขายคือการทาความสะอาดเช็ดโต๊ะเก้าอี้ เช็ดถาดที่
วางน้ าตาล เติมน้ าตาลในกระปุก เติมกระดาษทิชชู หลอด ที่รองแก้ว เปลี่ยนดอกไม้ทุกวันจันทร์ กบั
วันศุกร์ ลงไปช่วยเป็ น Hostess ที่ห้องอาหาร Next 2 Café จากนั้นยืนเป็ นพนักงานต้อนรับที่ล็อบบี้
เลาจน์ (Lobby Lounge) พับผ้าเช็ดปาก (Napkin)
ช่วงกลางวัน หลังจากพักเสร็ จ เตรี ยมอุปกรณ์ จาน ถ้วยน้ าจิ้ม ไปที่ห้องอาหารวอล
ติ (Volti Restaurant) เพื่อนาเอา Afternoon tea มาเสริ ฟให้กบั แขกในช่วงบ่ายสอง จากนั้นคอยเคลีย
จานเคลียถาดไปให้พนักงานล้างจาน เตรี ยมเช็ดอุปกรณ์ High tea dance สาหรับทุกวันอาทิตย์
ขายเบเกอร์รี่ (Bakery)
ช่วงเย็น คอยรับแขกเสริ ฟอาหาร กาแฟ เครื่ องดื่ม เติมของที่บาร์ เช็ดแก้ว วางเทียน
ปลอมหลังจากห้าโมงเย็นในทุกวัน
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3.5 ชื่อตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา

รู ปที่ 3.26 พนักงานที่ปรึ กษา
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา
ชื่อ- นามสกุล :นางสาวยุวลักษณ์ หนูช่วย
ตาแหน่ ง

:Supervisor

แผนก

:อาหารและเครื่ องดื่ม (Food and Beverage Department)

ส่ วนงาน

: ล็อบบี้เลาจน์ (Lobby Lounge Department)

3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
- ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 16 สัปดาห์
- ตั้งแต่วนั ที่ 7 มกราคม ถึง วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562
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3.7 ตารางขั้นตอนการดาเนินงาน
ตารางที่3.1ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ชั้นตอนการดาเนินงาน
มกราคม 2562 กุมภาพันธ์ 2562 มีนาคม 2562
1. ปรึ กษาพนักงานที่ปรึ กษาและ
อาจารย์ที่ปรึ กษา
2.เสนอหัวข้อโครงงาน
3.เริ่ มจัดทาโครงงาน
4.ทดลองทาเครื่ องดื่ม
5.ให้พนักงานทดลองชิม
6.ตรวจสอบความถูกต้องและ
แก้ไขสิ่ งที่ผดิ
7.สรุ ปผล
3.7.1 ปรึกษาพนักงานทีป่ รึกษาและอาจารย์ทปี่ รึกษา

เมษายน 2562

หาหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับเครื่ องดื่มแล้วปรึ กษาที่แผนก และปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษา
3.7.2 เสนอหัวข้ อโครงงาน
เสนอหัวข้อที่จะทาโครงงาน วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายในการจัดทาโครงงาน
3.7.3 เริ่มจัดทาโครงงาน
เริ่ มจัดทาโครงงานในแต่ละบทคอยส่ งให้ที่ปรึ กษา เพื่อแก้ไขสิ่ งที่ผดิ
3.7.4 ทดลองทาเครื่องดื่ม
ออกแบบรู ปลักษณ์เครื่ องดื่มและรสชาติให้อออกมาตรงกับที่เสนอไปให้ได้ สี รส กลิ่ นที่
ลงตัว
3.7.5 ให้ พนักงานทดลองชิม
ให้พนักงานที่แผนกชิมและช่วยตัดสิ นใจว่าควรเพิ่มหรื อลดปริ มาณส่ วนผสมใดบ้าง
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3.7.6 ตรวจสอบความถูกต้ องและแก้ ไขสิ่ งทีผ่ ดิ
ส่ งให้อาจารย์ที่ปรึ กษาดูอย่างละเอียดเพื่อตรวจทานสิ่ งที่ผดิ และปรับปรุ งแก้ไข
3.7.7 สรุ ปผล
สรุ ปผลการดาเนินงานตรวจสอบข้อมูลก่อนนาเสนอ
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
การจัดทาโครงงานสหกิ จศึกษาเรื่ อง ค็อกเทลผลไม้เต้นระบา (Kudamono Hula Cocktail) โดยมี
วัตถุประสงค์คือ การนาผลไม้ที่เหลือใช้มาประยุกต์ให้เป็ นเครื่ องดื่มชนิ ดใหม่ที่รับประทานได้จริ ง และเป็ น
ทางเลือกใหม่ในการตัดสิ นใจของลูกค้าที่มาใช้บริ การ นอกจากนี้ ยงั เป็ นการเพิ่มเมนูใหม่ให้กบั ทางโรงแรม
ดังนั้นจึงได้มีการศึกษาหาข้อมูล ทาการลงมือปฏิบตั ิจริ ง ซึ่ งผลการปฏิบตั ิงานโครงงานมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 รายละเอียดการทาโครงงาน
4.1.1 นาผลไม้ที่ เหลื อใช้จากแผนกต่ า งๆ มาแปรรู ป ให้เกิ ด เป็ นเมนู ใ หม่ โดยการนามาท าเป็ น
เครื่ องดื่มเพื่อให้มีความหลากหลายเพิม่ มากขึ้นในหนึ่งแก้ว
4.1.2 เพื่อความแปลกใหม่ในเมนูน้ ี จึงใช้ผงวุน้ ผสมกับเนื้อผลไม้เพิ่มเข้าไป
4.1.3 ปรับเปลี่ยนรสชาติในแต่ละชั้นให้มีความหลากหลายรสชาติ และความหอมของกลิ่นของน้ า
ผลไม้
4.2 การเตรียมการและการวางแผนโครงงาน
4.2.1 ค้นหาและศึกษาข้อมูลวิธีการทาส่ วนประกอบ แล้วจึงปรึ กษาพนักงานที่ปรึ กษาและอาจารย์ที่
ปรึ กษาเพื่อความเหมาะสมกับหัวข้อโครงงาน
4.2.2 ศึกษาหาข้อมูลสายพันธุ์ คุ ณค่าทางโภชนาการและสรรพคุ ณของผลไม้ ก่อนที่จะนามาผสม
กับเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (Alcohol)
4.2.3 ศึกษาค้นหาเกี่ยวกับการทาวุน้ ระยะเวลาและวิธีการต้มเพื่อที่จะได้วนุ ้ ที่เหมาะสมกับการใส่
ผลไม้
4.2.4 ทดลองทาหลายครั้ง เพื่อที่จะได้ให้รสชาติ สี สัน กลิ่น ออกมาให้เป็ นที่พอใจ
4.2.5 มีการทดลองให้พนักงานที่แผนกชิ มก่ อน และให้ตดั สิ นใจว่าควรเพิ่มหรื อลดปริ มาณส่ วน
ไหน
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4.3 ส่ วนผสมทีใ่ ช้ ในการทาเครื่องดื่ม ค็อกเทลผลไม้ เต้ นระบา (Kuadamono Hula Cocktail)
เครื่ องดื่ม ค็อกเทลผลไม้เต้นระบา (Kudamono Hula Cocktail) จะแบ่งเป็ นสามส่ วนด้วยกัน ในแต่
ละส่ วนจะแบ่งเป็ นชั้นเป็ นสี เพื่อความสวยงาม และมีส่วนผสมของการทาวุน้ ดังต่อไปนี้
ตารางที่4.1 ส่ วนผสมของเครื่องดื่มและปริมาณส่ วนที่ 1
ส่ วนผสม
1.น้ าเชื่อมสี แดง (Red Grenadine Syrup)
2.น้ าแครนเบอร์ รี่
3. น้ าเชื่อมกลิ่นกุหลาบ (Monin Rose Syrup)
4. แตงโม
5. น้ าเชื่อม
6. วอดก้า ( Vodka )
7. น้ าแข็ง

ปริมาณ
60 มิลลิลิตร
30 มิลลิลิตร
30 มิลลิลิตร
4 ชิ้น
30 มิลลิลิตร
15 มิลลิลิตร
2 สคูป (Scoop)

ตารางที่ 4.2 ส่ วนผสมของเครื่องดื่มและปริมาณส่ วนที่ 2
ส่ วนผสม
1.น้ ามะม่วง
2. เนื้อมะม่วง
3. เนื้อสับปะรด
4. น้ าเชื่อม
5. วอดก้า ( Vodka )
6. น้ าแข็ง

ปริมาณ
120 มิลลิลิตร
ครึ่ งลูก
2 ชิ้น
60 มิลลิลิตร
15 มิลลิลิตร
1 สคูป(Scoop)
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ตารางที่ 4.3 ส่ วนผสมของเครื่ องดื่มและปริ มาณส่ วนที่ 3
ส่ วนผสม
1.น้ าเชื่อมสี น้ าเงิน (BlueCuracao)
2. น้ ามะนาว
3. วอดก้า (Vodka)
4. น้ าแข็ง

ปริมาณ
90 มิลลิลิตร
15 มิลลิลิตร
15 มิลลิลิตร
1 สคูป (Scoop)

ตารางที่ 4.4 ส่ วนผสมของวุน้
ส่ วนผสม
1.ผงวุน้
2. ผงเจลาติน
3. น้ าผลไม้
4. เนื้อผลไม้หนั่ ชิ้นเล็ก
5. น้ าตาล

ปริมาณ
1 ช้อนชา
1 ช้อนโต๊ะ
600 มิลลิลิตร
1 ถ้วยเล็ก
1 ถ้วย

4.4 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการทาเครื่องดื่ม ค็อกเทลผลไม้ เต้ นระบา (Kudamono Hula Cocktail)
4.1.1 จิกเกอร์ (Jigger)
4.1.2 ช้อนบาร์ (Bar Spoon)
4.1.3 ที่ตกั น้ าแข็ง (Ice Scoop)
4.1.4 เครื่ องปั่ นไฟฟ้ า (Electric Blender)
4.1.5 หม้อต้ม
4.1.6 ช้อนไว้สาหรับคนวุน้
4.1.7 พิมพ์สาหรับทาวุน้
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4.5 วิธีการทาเครื่องดื่ม ค็อกเทลผลไม้ ต้นระบา (Kudamono Hula Cocktail)
4.5.1 เทน้ าเชื่อมสี น้ าเงิน 90 มิลลิลิตร น้ ามะนาว 15 มิลลิลิตร วอดก้า15 มิลลิลิตร น้ าแข็ง
1 สคูป ลงไปในเครื่ องปั่ นไฟฟ้ า ดังรู ปที่ 4.1

รู ปที่ 4.1นาส่ วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันในเครื่ องปั่ นไฟฟ้ า
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา
4.5.2 จากนั้นปั่ นเข้าด้วยกันจนน้ าแข็งละเอียด เทใส่ แก้วที่เตรี ยมไว้และใส่ วนุ ้ ลงไป
ดังรู ปที่ 4.2

รู ปที่ 4.2 เครื่ องดื่มส่ วนที่ 3 สี ฟ้า
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา
4.5.3
เทน้ ามะม่ ว ง
ค รึ่ ง ลู ก เ นื้ อ

ท าในส่ วนของส่ วนที่ ส อง
120 มิ ล ลิ ลิ ต ร เนื้ อ มะม่ ว ง
สับปะรด 2 ชิ้น น้ าเชื่ อม 30
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มิลลิลิตร วอดก้า 15 มิลลิลิตร น้ าแข็ง 1 สคูปลงไปในเครื่ องปั่ นดังรู ปที่ 4.3

รู ปที่ 4.3นาส่ วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันในเครื่ องปั่ นไฟฟ้ า (Electric Blender)
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา
4.5.4 จากนั้นปั่ นเข้าด้วยกันจนน้ าแข็งละเอียด เทใส่ แก้วที่เตรี ยมไว้จะได้เป็ นส่ วนที่ 2 ดังรู ปที่ 4.4

รู ปที่ 4.4 เครื่ องดื่มส่ วนที่ 2
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา

4.5.5 ในส่ วนของชั้นแรกเท น้ าเชื่อมสี แดง 60 มิลลิลิตร น้ าแครนเบอร์ รี่ 30 มิลลิลิตร น้ าเชื่ อมกลิ่ น
กุหลาบ 15 มิลลิลิตร แตงโม 4 ชิ้นน้ าเชื่ อม 30 มิลลิลิตร วอดก้า 15 มิลลิลิตร น้ าแข็ง2 สคูป ลงไปในเครื่ อง
ปั่ นไฟฟ้ า ดังรู ปที่ 4.5
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รู ปที่ 4.5 นาส่ วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันในเครื่ องปั่ นไฟฟ้ า (Electric Blender)
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา
4.5.6 จากนั้นปั่ นเข้าด้วยกันจนน้ าแข็งละเอียด เทใส่ แก้วที่เตรี ยมไว้ ดังรู ปที่ 4.6

รู ปที่ 4.6 เครื่ องดื่มส่ วนที่ 1
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา
4.5.7 ตกแต่งด้วยหัวสับปะรดพร้อมเสิ ร์ฟในแก้วมีหู ดังรู ปที่ 4.7
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รู ปที่ 4.7 ตกแต่งเครื่ องดื่ม
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา
4.6 วิธีการทาวุ้นผลไม้
4.6.1ส่ วนผสมทาวุน้ ดังรู ปที่ 4.8

รู ปที่ 4.8 ส่ วนผสมการทาวุน้
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา

4.6.2 วิธีการทาวุน้ นาน้ าผลไม้ 400 มิลลิ ลิตร เทใส่ หม้อจากนั้นใส่ ผงวุน้ 1 ช้อนช้า ผงเจ
ลาติน 1 ช้อนโต๊ะ จากนั้นพักไว้ 5-10 นาที ให้ผงวุน้ และผงเจลาตินอิ่มตัว ดังรู ปที่ 4.9
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รู ปที่ 4.9 ใส่ ผงวุน้ และผงเจลาตินในน้ าผลไม้
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา
4.6.3นาหม้อขึ้นตังไฟอ่อน คนไปในทางเดียวกันจนเดือดจากนั้นใส่ น้ าตาลลงไปคนต่ออีก
5 นาทีให้ผงวุน้ และผงเจลาตินและน้ าตาลละลายจนหมด พักให้หายร้อนและเทใส่ พิมพ์ที่ใส่ ผลไม้
เตรี ยมไว้ พักให้เซ็ทตัว ดังรู ปที่ 4.10

รู ปที่ 4.10 นาผงวุน้ และผงเจลาตินที่ละลายเทใส่ พิมพ์
ทีม่ า: ผูจ้ ดั ทา
4.6.4 จากนั้นนาไปแช่ในตูเ้ ย็นประมาณ 2 ชัว่ โมง และนามาแกะออกจากพิมพ์ จะได้ออกมาดังรู ป
ที่ 4.11

รู ปที่ 4.11 วุน้ ที่พร้อมทาน
ทีม่ า :ผูจ้ ดั ทา
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4.7 การคานวณต้ นทุนสาหรั บการทาเครื่องดื่ม ค็อกเทลผลไม้ เต้ นระบา (Kudamono Hula Cocktail)
การคานวณต้นเครื่ องดื่ ม ค็อกเทลผลไม้เต้น ระบา (Kudamono Hula Cocktail) จากส่ วนผสม
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.5 ตารางแสดงต้นทุนเครื่ องดื่ม ค็อกเทลผลไม้เต้นระบา (Kudamono Hula Cocktail)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
6
7
8

ส่ วนผสม
น้ าเชื่อมสี แดง
น้ าแครนเบอร์ รี่
น้ าเชื่อมกลิ่นกุหลาบ
แตงโม
น้ าเชื่อม
วอดก้า
น้ ามะม่วง
มะม่วงครึ่ งลูก
สับปะรด
น้ าเชื่อมสี น้ าเงิน
น้ ามะนาว นูบูน

ปริมาณ
60 ml
30 ml
30 ml
70 g/1000g
90 ml

ราคา/หน่ วย
60/720 ml
189/1000 ml
327/700 ml
ใช้ของโรงแรม
42/2000 g

รวม
5
5.67
14
ใช้ของโรงแรม
1.89

45 ml
855/700 ml
120 ml/1000 ml ใช้ของโรงแรม
70 g/1000 g
ใช้ของโรงแรม
10 g/1000 g
ใช้ของโรงแรม
90 ml
325/700 ml
15 ml
120/1000ml
รวม

54.96
ใช้ของโรงแรม
ใช้ของโรงแรม
ใช้ของโรงแรม
41.79
1.8
125.11

4.8 สรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจของเครื่องดื่ม ค็อกเทลผลไม้ เต้ นระบา (Kudamono Hula Cocktail)
โครงงานเรื่ อง ค็อกเทลผลไม้เต้นระบา (Kudamono Hula Cocktail) ได้ทาแบบสอบถามความพึง
พอใจของรสชาติ สี กลิ่น และการตกแต่ง ภายในโรงแรมจากแผนกอาหารและเครื่ องดื่ม(Food and Beverage
Department) จากการเก็บ รวบรวมข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถาม จานวน 30 ชุ ด สามารถแสดงผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้ดงั ต่อไปนี้
4.8.1 จานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามเพศ
ตารางที่ 4.6 แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน (คน)
11
19
30

ร้ อยละ (%)
36.70
63.30
100
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จากตารางที่ 4.6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการทาโครงงานครั้งนี้ คิดเป็ นเพศชาย
ร้อยละ 36.7 เพศหญิงร้อยละ 63.3
4.8.2 จานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามอายุ
ตารางที่ 4.7 แสดงจานวนและร้อยละของกล่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน (คน)
ร้ อยละ (%)
20-25 ปี
20
66.70
26-30 ปี
5
16.70
30-40 ปี
41 ปี ขึ้นไป
5
16.70
รวม
30
100
จากตารางที่ 4.7 พบว่ากลุ่ มตัวอย่างที่ ตอบแบบสอบถามในการทาโครงงานครั้ งนี้ เป็ นผูท้ ี่ มี อายุ
ระหว่าง 20-25 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 66.70 รองลงมาคือผูท้ ี่มีอายุระหว่าง 26-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 16.70
และผูท้ ี่มีอายุระหว่าง 41 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ16.70

4.8.3 จานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามแผนก
ตารางที่ 4.8 แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามแผนก
แผนก (Department)
Lobby Lounge
Banquet
Food and Beverage
Housekeeping
Front

จานวน (คน)
7
5
5
8
5

ร้ อยละ (%)
23.20
16.70
16.70
26.70
16.70
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รวม
30
100
จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ต อบแบสอบถามในการท าโครงงานครั้ งนี้ อยู่ใ นแผนก
Housekeeper มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 26.70 รองลงมาคือแผนกล็อบบี้เลาจน์(Lobby Lounge Department)
คิดเป็ นร้อยละ 23.20 และกลุ่มตัวอย่างที่อยูใ่ น แผนกจัดเลี้ยง(Banquet Department) มีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อย
ละ 16.70 แผนกอาหารและเครื่ องดื่ม (Food and BeverageDepartment)คิดเป็ นร้อยละ 16.70 และแผนกส่ วน
หน้า (Front Office) คิดเป็ นร้อยละ 16.70
4.8.4 จานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามตาแหน่ ง
ตารางที่ 4.9 แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามตาแหน่ง

ตาแหน่ ง
Bartender
Casual
Housekeeper
Staff
Trainee
รวม

จานวน (คน)
2
3
8
10
7
30

ร้ อยละ (%)
6.70
10
26.70
33.30
23.30
100

จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ตอบแบสอบถามในการทาโครงงานครั้ ง นี้ อยู่ในตาแหน่ ง
พนักงานทัว่ ไป(Staff) มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 33.30 รองลงมาคือตาแหน่ งแม่บา้ น (Housekeeper) คิดเป็ น
ร้อยละ 26.70 ตาแหน่ งนักศึกษาฝึ กงาน (Trainee) คิดเป็ นร้อยละ 23.30 ตาแหน่ งพนักงานรายวัน (Casual)
คิดเป็ นร้อยละ 10 และกลุ่มตัวอย่างที่อยูใ่ นตาแหน่งบาร์เทนเดอร์ (Bartender) มีนอ้ ยที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 6.70
4.8.5 ความพึงพอใจความพึงพอใจต่ อเครื่องดื่ม ค็อกเทลผลไม้ เต้ นระบา (Kudamono Hula Cocktail) มีผล
ดังนี้
4.8.5.1 ความพึงพอใจต่ อความคิดสร้ างสรรค์
จากผลการตอบแบบสอบถามความพึ ง พอใจต่ อ เครื่ องดื่ ม ค็ อ กเทลผลไม้เ ต้น ระบ า
(Kudamono Hula Cocktail) ในด้านความคิดสร้างสรรค์มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 83
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 10 และความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ7
ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 30 คน ดังรู ปที่ 4.12
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มากที่สดุ
7% 10%

มาก
ปานกลาง
น้ อย

83%

น้ อยที่สดุ

รู ปที่ 4.12 ความพึงพอใจต่อความคิดสร้างสรรค์
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา
4.8.5.2 ความพึงพอใจต่ อความหลากหลายของรสชาติ
จากผลการตอบแบบสอบถามความพึ ง พอใจต่ อ เครื่ องดื่ ม ค็ อ กเทลผลไม้เ ต้น ระบ า
(Kudamono Hula Cocktail) ในด้านความหลากหลายของรสชาติมีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็ นร้อย
ละ 83 ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 10 และความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อย
ละ 7 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 30 คน ดังรู ปที่ 4.13
7%

มากที่สดุ
10%

มาก
ปานกลาง

83%

น้ อย
น้ อยที่สดุ

รู ปที่ 4.13 ความพึงพอใจต่อความหลากหลายของรสชาติ
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา
4.8.5.3 ความพึงพอใจต่ อภาชนะ และ บรรจุภัณฑ์ มีความสวยงาม
จากผลการตอบแบบสอบถามความพึ ง พอใจต่ อ เครื่ องดื่ ม ค็ อ กเทลผลไม้เ ต้น ระบ า
(Kudamono Hula Cocktail) ในด้านภาชนะ และ บรรจุภณ
ั ฑ์มีความสวยงามมีความพึงพอใจในระดับมาก
คิดเป็ นร้อยละ 63 ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 27 และความพึงพอใจในระดับปานกลาง
คิดเป็ นร้อยละ 10 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 30 คน ดังรู ปที่ 4.14
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มากที่สดุ
10%

27%

มาก
ปานกลาง
น้ อย

63%

น้ อยที่สดุ

รู ปที่ 4.14 ความพึงพอใจต่อภาชนะ และ บรรจุภณั ฑ์มีความสวยงาม
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา
4.8.5.4 ความพึงพอใจต่ อกลิน่ ของเครื่องดื่ม
จากผลการตอบแบบสอบถามความพึ ง พอใจต่ อ เครื่ องดื่ ม ค็ อ กเทลผลไม้เ ต้น ระบ า
(Kudamono Hula Cocktail) ในด้านกลิ่นของเครื่ องดื่มมีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 63 ความ
พึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 27 และความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ10 ของ
ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 30 คน ดังรู ปที่ 4.15
มากที่สดุ
10%

27%

มาก
ปานกลาง

63%

น้ อย
น้ อยที่สดุ

รู ปที่ 4.15 ความพึงพอใจต่อกลิ่นของเครื่ องดื่ม
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา

4.8.5.5 ความพึงพอใจต่ อสี สันของเครื่องดื่ม
จากผลการตอบแบบสอบถามความพึ ง พอใจต่ อ เครื่ องดื่ ม ค็ อ กเทลผลไม้เ ต้น ระบ า
(Kudamono Hula Cocktail) ในด้านสี สันของเครื่ องดื่มมีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 50 ความ
พึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 32 และความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 18 ของ
ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 30 คน ดังรู ปที่ 4.16
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มากที่สดุ
18%

32%

มาก
ปานกลาง
น้ อย

50%

น้ อยที่สดุ

รู ปที่ 4.16 ความพึงพอใจต่อสี สันของเครื่ องดื่ม
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา
4.8.5.6 ความพึงพอใจต่ อความเป็ นไปได้ ในการทีจ่ ะขายเครื่องดื่ม
จากผลการตอบแบบสอบถามความพึ ง พอใจต่ อ เครื่ องดื่ ม ค็ อ กเทลผลไม้เ ต้น ระบ า
(Kudamono Hula Cocktail) ในด้านความเป็ นไปได้ในการที่จะขายเครื่ องดื่มมีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 51 ความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 44 และความพึงพอใจในระดับปานกลาง
คิดเป็ นร้อยละ 5 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 30 คน ดังรู ปที่ 4.17
มากที่สดุ

5%

มาก
44%

51%

ปานกลาง
น้ อย
น้ อยที่สดุ

รู ปที่ 4.17 ความพึงพอใจต่อความเป็ นไปได้ในการที่จะขายเครื่ องดื่ม
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา
ในการสารวจระดับ ความพึ งพอใจที่ มีต่อเครื่ องดื่ ม ค็อกเทลผลไม้เต้นระบา (Kudamono Hula
Cocktail) ใช้การวัดระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ และกาหนดความพึงพอใจเฉลี่ ยเพื่อการแปลผลโดยใช้
เกณฑ์กาหนดความหมายตามขอบเขตของค่าเฉลี่ยตามแนวคิดของเบสท์ (Best, John W.) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
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ค่าเฉลี่ย 1.50 -2.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่มีต่อเครื่ องดื่ม ค็อกเทลผลไม้เต้น
ระบา (Kudamono Hula Cocktail)
ประเด็นความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย
S.D.
ระดับความ
พึงพอใจ
x
1. ความคิดสร้างสรรค์
3.98
0.39
มาก
2. ความหลากหลายของรสชาติ
3.93
0.48
มาก
3. ภาชนะ และ บรรจุภณั ฑ์มีความสวยงาม
4.08
0.62
มาก
4. กลิ่นของเครื่ องดื่ม
4.10
0.71
มาก
5. สี สันของเครื่ องดื่ม
4.22
0.67
มาก
6. ความเป็ นไปได้ในการที่จะขายเครื่ องดื่ม
4.35
0.73
มาก
4.11
0.62
มาก
ค่ าเฉลีย่ โดยรวม
จากตารางที่ 4.10 จากผลสารวจพบว่าค่าเฉลี่ ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่มีต่อ
เครื่ องดื่ม ค็อกเทลผลไม้เต้นระบา (Kudamono Hula Cocktail) แบบสอบถามจากพนักงานภายในโรงแรม
จานวน 30 คน ประเด็นความพึงพอใจจากน้อยไปมาก ด้านความหลากหลายของรสชาติ ตามด้วย ความคิด
สร้างสรรค์ภาชนะบรรจุภณั ฑ์มีความสวยงาม กลิ่นของเครื่ องดื่ม สี สันของเครื่ องดื่ม และ ความเป็ นไปได้ใน
การที่จะขายเครื่ องดื่ม ตามลาดับ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93, 3.98, 4.08, 4.10, 4.22, 3.35 และมีส่วนค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48, 0.39, 0.62, 0.71, 0.67, 0.73 ตามลาดับ จากแผนก ล็อบบี้ เลาจน์ (Lobby
Lounge Department) แผนกจัดเลี้ยง (Banquet Department) แผนกอาหารและเครื่ องดื่ม (Food and Beverage
Department) แผนกแม่บา้ น (Housekeeping Department) แผนกส่ วนหน้า (FrontOffice)
ของโรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพ (Shangri –La Hotel Bangkok) มีต่อเครื่ องดื่ ม ค็อกเทลผลไม้เต้นระบา
(Kudamono Hula Cocktail) และทุกระดับความพึงพอใจคิดเป็ นร้อยละ 4.11 อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการศึกษา ปั ญหาทีพ่ บ การแก้ ไขปัญหาและข้ อเสนอแนะ
5.1.1 สรุ ปผล
จากการที่ผูจ้ ดั ทา ได้เข้าไปปฏิ บตั ิ งานสหกิ จที่ โรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพฯ (Shangri-La
Hotel Bangkok) ในแผนกอาหารและเครื่ องดื่ ม ในส่ วนงานล็ อ บบี้ เลาจน์ (Lobby Lounge
Department) จึ งทาให้ทราบถึ งการปฏิ บตั ิ งาน มองเห็ นถึ งปั ญหาและความสาคัญ สามารถแก้ไ ข
สถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้นได้จริ ง รวมถึ งการเล็งเห็ นถึ งความสาคัญของผลไม้ที่เหลื อใช้ กลับมาใช้ได้
ใหม่ใ ห้เกิ ดคุ ณค่ า ทาให้เกิ ดประโยชน์ ต่อแผนกอาหารและเครื่ องดื่ ม ในส่ วนของล็ อบบี้ เลาจน์
(Lobby LoungeDepartment)โดยมีเมนู เครื่ องดื่ มอีกหนึ่ งทางเลื อกให้กบั ลูกค้าที่มาใช้บริ การ ทาง
ผูจ้ ดั ทาจึ งได้คิดค้นวิธีการนาผลไม้ที่ใช้จากการทาเครื่ องดื่ มก่ อนหน้า และผลไม้จากบุ ฟเฟ่ ต์ใ น
ห้องอาหารอื่นๆ กลับมาแปรรู ปเป็ นเครื่ องดื่มค็อกเทล(Cocktail)ที่มาการผสมระหว่างผลไม้และ
วอดก้า (Vodka) โดยมีเป้ าหมายเพื่อ เพื่อเพิ่มเมนู เครื่ องดื่ มแบบใหม่ให้แก่โรงแรมช่ วยลดปริ มาณ
ผลไม้ที่เหลือทิ้งจากไลน์บุฟเฟ่ ต์และห้องอาหารอื่นๆ โดยการนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และเกิด
ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ จากขั้นตอนการประเมิ นผลผูจ้ ดั ทาได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยได้ทาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่ องดื่ ม ค็อกเทลผลไม้เต้นระบา (Kudamono Hula
Cocktail) ให้กบั พนักงานแผนกอื่นๆ ภายในโรงแรม เป็ นจานวน 30 ชุ ด และผลลัพธ์ที่ได้อยู่ใน
เกณฑ์ที่น่าพอใจ
จากการสารวจพบว่า ผลของการตอบแบบสอบถาม ในส่ วนของด้านเพศ เป็ นเพศหญิงมาก
ที่สุดโดยคิดเป็ นร้อยละ 63.3 และเพศชายน้อยที่สุดโดยคิดเป็ นร้อยละ 36.7 ในส่ วนของด้านอายุ คือ
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 20-25 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 66.7 และผูท้ ี่มีอายุระหว่าง 26-30 ปี
และ 41 ปี ขึ้นไป มีน้อยที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 16.7 ในส่ วนจองด้านตาแหน่ งพนักงานทัว่ ไป (Staff)
มากที่ สุ ดคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 33.3 และกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ อ ยู่ ใ นต าแหน่ ง บาร์ เ ทนเดอร์ (Bartender
Department) มี น้ อ ยที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 6.7 ในส่ วนของด้ า นแผนกเป็ นแผนกแม่ บ ้ า น
(HousekeepingDepartment) มากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 26.7 และกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในแผนกจัดเลี้ ยง
(Banquet Department), แผนกอาหารและเครื่ องดื่ม (Food and Beverage Department ), แผนกส่ วน
หน้า (FrontOffice ) มีน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 16.7 และจากตารางของค่าเฉลี่ ยและค่าเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน ของความพึงพอใจต่อ เครื่ องดื่ ม ค็อกเทลผลไม้เต้นระบา (Kudamono Hula Cocoktail)
อยูใ่ นระดับความพึงพอใจมากคิดเป็ นร้อยละ 4.11

5.1.2 ปัญหาทีพ่ บ
5.1.2.1 ในการทาโครงงาน
1) การให้พนักงานพี่เลี้ยงในแผนกชิ ม และพบว่าส่ วนผสมของเครื่ องดื่มยังไม่ลง
ตัว
2) การคาดคะเนส่ วนผสมของเครื่ องดื่ มที่ตอ้ งใช้ และผลไม้ ค่อนข้างไม่เป็ นไป
ตามรสชาติที่คาดไว้
3) ขั้นตอนของการทาวุน้ เป็ นไปได้ยากเพราะเนื่ องจากต้องมีการนาผลไม้ใส่ ไป
ด้วย ผลไม้มีการลอยน้ าจึงทาให้ไม่อยูก่ บั พิมพ์และวุน้ ค่อนข้างแข็งเกินไป
5.1.2.2 ในกระบวนการของโครงงาน
1) เวลาในการท าเครื่ อ งดื่ ม มี น้อ ยเพราะมี ลู ก ค้า มาใช้บ ริ ก ารเรื่ อ ยๆจึ ง ท าให้
ส่ วนผสมในแต่ละชั้นละลายปนกัน
2) พนักงานพี่เลี้ยงไม่ค่อยมีเวลาเนื่องจากต้องคอยรับออเดอร์ ลูกค้า
5.1.3 การแก้ไขปัญหา
5.1.3.1 ในการทาโครงงาน
1) ให้พนักงานพี่เลี้ ยงแนะนาว่าควรใส่ อะไรเพิ่ม และลดปริ มาณเท่าไรในส่ วน
ของเครื่ องดื่ม
2) เมื่อมีการทดลองทาหลายครั้งและได้รสชาติที่คาดการณ์ไว้ มีการจดสู ตรไว้เพื่อ
เป็ นการคานวณการใส่ วตั ถุดิบให้พอดี
3) หาวิธีในการทาวุน้ จากสื่ อต่างๆ และการทาให้ผลไม้จมจากการนมไปเชื่ อมกับ
น้ าตาล และเพิ่มปริ มาณน้ าเข้าไปจึงทาให้วนุ ้ ไม่แข็งจนเกินไป
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5.1.3.2 ในกระบวนการของโครงงาน
1) หาช่วงเวลาที่ลูกค้าไม่ค่อยมีคือช่วงเวลา 10:00-11:00 น.ในการทาเครื่ องดื่ม
2) รอจังหวะที่พนักงานพี่เลี้ยงว่างจึงค่อยขอคาปรึ กษา

5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ผลทีไ่ ด้ รับจากการฝึ กงานสหกิจศึกษา
ทางผูจ้ ดั ทาได้ลงมือปฏิบตั ิงานจริ ง ทาให้ได้รับความรู ้ในการทางาน ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่
ได้รับจากการปฏิ บตั ิงาน ปั ญหาต่างๆที่ตอ้ งแก้ไขเฉพาะหน้า จึงทาให้มีการนามาปรับปรุ งในชี วิต
ในการทางาน ทาให้ง่ายต่อการปฏิ บตั ิ งานมากขึ้ น ได้ฝึกถึ งความอดทน ความตรงต่อเวลา ความ
ซื่ อสัตย์ การช่วยเหลือกันและกัน การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน ได้เรี ยนรู ้ผคู ้ นมากมาย ทา
ให้ส ามารถนาไปใช้ใ นการท างานที่ อื่นได้ เพื่อให้ก ารท างานทั้งหมดนั้นมี ป ระสิ ท ธิ ภาพสู ง สุ ด
ตลอดจนบริ การลูกค้าให้มีความประทับใจสู งสุ ด ซึ่ งผลมวลทั้งหมดจะทาให้ผจู ้ ดั ทามีประสิ ทธิ ภาพ
ต่อหน้าที่มากที่สุด และเป็ นประโยชน์ให้แก่องค์กรภายในโรงแรม
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.2.1 การปรับตัวกับสถานที่ และเพื่อนร่ วมงาน
5.2.2.2 ไม่กล้าที่จะเข้าหาลูกค้า
5.2.2.3 ต้องลองรับความกดดันของเพื่อนร่ วมงาน
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
5.2.3.1ปรับเปลี่ยนตนเองทศนคติทุกอย่างเพื่อเปิ ดรับสิ่ งใหม่ๆ
5.2.3.2 ต้องมีความรู ้และไหวพริ บในการแก้ไขสถานการณ์ให้ดียงิ่ ขึ้น
5.2.3.3 เรี ยนรู ้งานจากสิ่ งรอบตัว เพราะพี่เลี้ยงจะไม่มีเวลามาสอนงานตลอด
5.2.3.4 มี ส ติ ใ นการท างานทุ ก ครั้ งเพื่อป้ องกันข้อผิดพลาดที่ จะเกิ ดขึ้ นในขณะ
ปฏิบตั ิงาน
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม

แบบสอบถามความพึงพอใจต่ อเครื่องดื่ม ค็อกเทลผลไม้ เต้ นระบา
(Kudamono Hula Cocktail)
ค าชี้ แจง: การตอบแบบสอบถามเรื่ อง“ความพึ ง พอใจต่ อ เครื่ องดื่ ม ค็อกเทลผลไม้เ ต้นระบ า
(Kudamono Hula Cocktail) นี้ มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั กรุ ณาตอบ
คาถามเพื่อให้การวิจยั นี้มีความเที่ยงตรง และโปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ ง ทั้งนี้ ขอ้ มูล
ที่ท่านตอบแบบสอบถามจะเก็บเป็ นความลับการนาเสนอผลการวิจยั จะเสนอในภาพรวมเท่านั้น
แบบสอบถามข้อมูลชุดนี้แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ประเมิ นความพึ งพอใจความพึ งพอใจต่ อเครื่ องดื่ ม ค็อกเทลผลไม้เต้นระบา
(Kudamono Hula Cocktail)
ส่ วนที่ 3ข้อเสนอแนะอื่นๆ (เพิ่มเติม)
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดใส่ เครื่ องหมายลงในหน้าคาตอบที่เป็ นจริ งมากที่สุด
1. เพศ
1) ชาย

2)  หญิง

2. อายุ
1)  20-25 ปี

2)  26-30 ปี 

3) 30-40 ปี  





3. แผนก

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

4. ตาแหน่ง

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



4)  41 ปี ขึ้นไป

ส่ วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจความพึงพอใจต่ อเครื่องดื่ม ค็อกเทลผลไม้ เต้ นระบา
(Kudamono Hula Cocktail)
คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อคาถามแต่ละข้อและให้ท่านทาเครื่ องหมาย  ตามความรู้สึกหรื อความ
คิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว โดยแบ่งระดับความสาคัญแต่ละปั จจัย
คะแนน มากที่สุด = 5มาก = 4 ปานกลาง = 3น้อย = 2 น้อยที่สุด = 1
ระดับความสาคัญ
เกณฑ์ การประเมิน

มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง น้ อย
5

4

3

2

น้ อย
ทีส่ ุ ด
1

1.ความคิดสร้างสรรค์
2. ความหลากหลายของรสชาติ
3. ภาชนะ และ บรรจุภณั ฑ์มีความสวยงาม
4. กลิ่นของเครื่ องดื่ม
5. สี สันของเครื่ องดื่ม
6. ความเป็ นไปได้ในการที่จะขาย
เครื่ องดื่ม
ส่ วนที่ 3 ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

***ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เสี ยเวลาอันมีค่าในการกรอกแบบสอบถามฉบับนี้ ***

ภาคผนวก ข
รูปภาพขณะปฏิบัตงิ าน

Lobby Lounge

ภาพขณะทากาแฟให้ลูกค้า

ภาพขณะเติมขนมปัง

ภาพขณะเช็ดโต๊ะ
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โรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพฯ (Shangri-La
Hotel Bangkok) เป็ นโรงแรมที่มีขนาดใหญ่ระดับ
ห้ า ดาว ซึ่ งจากการที่ ผู ้จัด ท าโครงงานได้เ ข้า มา
ปฏิ บัติงาน สหกิ จศึ กษาในส่ วนของล็อบบี้ เลาจน์
(Lobby Lounge Department) ซึ่ งได้เล็งเห็ นถึ ง
ปั ญ หาในแต่ ล ะวัน ว่ า มี ก ารใช้ ผ ลไม้ใ นการท า
เครื่ องดื่มให้กบั ลูกค้า และทุกครั้งที่ ทาจะมีผลไม้ที่
เหลือทิ้งในแต่ละวัน ดังนั้นทางผูจ้ ดั ทาจึงมีความคิด
ที่ จะนาผลไม้เหล่านี้ นากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก
ครั้ง โดยการมาเป็ นเครื่ องดื่มที่ชื่อว่า ค็อกเทลผลไม้
เต้นระบา (Kudamono Hula Cocktail) เพื่อให้ทราบ
ถึ ง ผลของโครงงาน ค็ อ กเทลผลไม้เ ต้ น ระบ า
(Kudamono Hula Cocktail) ผูจ้ ดั ทาจึงได้มีการแจก
แบบสอบถามให้กับพนัก งาน เป็ นจานวน 30 ชุ ด
โดยผลประเมิ น ที่ ไ ด้อยู่ใ นระดับ พึ งพอใจมากคิ ด
เป็ นร้ อ ยละ 4.11การท าเครื่ อ งดื่ ม ตัว นี้ ช่ ว ยให้ ล ด
ปริ มาณขยะจากผลไม้ เพิ่มเมนูเครื่ องดื่ มให้แก่ทาง
โรงแรมและเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่แก่ลูกค้า
คาส าคัญ : Kudamono, Hula, Cocktail, ผลไม้,
เครื่ องดื่ม

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

ทีม่ าของปัญหา
ในปั จจุ บันโรงแรมแชงกรี -ลา (ShangriLa Hotel) เป็ นที่ นิ ย มของทั้ง คนไทย และ
ชาวต่ า งชาติ กลุ่ ม เป้ าหมายที่ เ ข้า มาพัก ภายใน
โรงแรมเป็ นคนกลุ่ ม นั ก ธุ ร กิ จ นั ก ลงทุ น และ
นักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนหย่อนใจ การบริ การเสิ ร์ฟ
อาหารและเครื่ องดื่ ม จึ งเป็ นสิ่ งสาคัญต่อแขกผูม้ า
เยื อ น ซึ่ งทางโรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพ ฯ
(Shangri-La Bangkok Hotel) ได้มีการบริ การผลไม้
และเครื่ องดื่มให้แก่แขกที่มาใช้บริ การ ผลไม้ที่แขก

นิ ยมส่ วนใหญ่ได้แก่ แตงโม สับปะรด มะม่วง และ
กล้วยหอม ซึ่งผลไม้เหล่านี้เมื่อแขกทานไม่หมดก็จะ
ถูกนาไปทิ้ง ผูจ้ ดั ทาจึงได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของ
ผลไม้เหล่านี้ จึ งเกิ ดความคิ ดที่ จะนาผลไม้ที่เหลื อ
จากแผนกต่างๆ มาเป็ นวัตถุดิบในการทาส่ วนผสม
เมนูเครื่ องดื่มใหม่ที่มีชื่อว่า ค็อกเทลผลไม้เต้นระบา
(Kodamono Hula Cocktail) ในที่ น้ ี Kudamono
หมายถึง ผลไม้ในภาษาญี่ปุ่น ส่ วนคาว่า Hula คื อ
การเต้นระบา ฮูลา ในเกาะฮาวาย โดยได้มีการเพิ่ม
ส่ วนผสมของเหล้าวอดก้า (Vodka) และวัตถุดิบ
อื่ น ๆ ขึ้ น มา เพื่ อ เพิ่ ม ราคายอดขายของเครื่ อ งดื่ ม
ให้แก่ทางโรงแรม และสามารถตอบรับความสนใจ
ของแขกที่มาใช้บริ การเครื่ องดื่มได้เป็ นอย่างดี

วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1) ช่วยลดปริ มาณผลไม้ที่เหลือทิ้งจากไลน์บุฟเฟ่ ต์
และห้ อ งอาหารอื่ น ๆ โดยการน ากลั บ มาใช้
ประโยชน์ใหม่
2) เพื่อเพิ่มเมนูเครื่ องดื่มแบบใหม่ให้แก่โรงแรม
3) เพื่อเป็ นทางเลือกใหม่ให้กบั ลูกค้าที่มาใช้บริ การ
ของโรงแรม

ขอบเขตของโครงงาน
1) ขอบเขตด้านพื้นที่: โรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพฯ
(Shangri-La Bangkok Hotel)
2) ขอบเขตด้านประชากร: พนักงานโรงแรมแชงก
รี -ลา กรุ งเทพฯ แผนกอาหารและเครื่ องดื่ ม (Food
and Beverage Department) ในส่ วนงาน Lobby
Lounge จานวน 30 ตัวอย่าง
3) ขอบเขตด้านระยะเวลา: การทาโครงงานสหกิ จ
ศึกษาฉบับนี้ ผูจ้ ดั ทาได้ดาเนินการในระหว่างวันที่ 7
มกราคม พ.ศ 2562 – วันที่ 29 เมษายน พ.ศ 2562
4) ขอบเขตด้านเนื้อหาและการศึกษาค้นคว้าข้อมูล:
ผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับค็อกเทล

( Cocktail ) ผลไม้ที่ใช้ในการทาเครื่ องดื่ ม และ
ศึ ก ษาวิธีก าร ขั้นตอนการผสมเครื่ อ งดื่ มค็อ กเทล
(Cocktail) เป็ นต้น

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1) ได้รั บ ความรู ้ ความเข้า ใจในขั้น ตอนในการท า
เครื่ องดื่ม
2) สามารถนาเอาเครื่ องดื่ มไปขายได้จริ งในโอกาส
พิเศษ
3) ลดปริ มาณการทิ้งเศษผลไม้

วัตถุดิบทาเครื่องดื่ม
1) น้ าเชื่ อ มสี แ ดง (Red Grenadine Syrup) 60
มิลลิลิตร
2) น้ าแครนเบอร์รี่ 30 มิลลิลิตร
3) น้ าเชื่อมกลิ่นกุหลาบ (Monin Rose Syrup) 30
มิลลิลิตร
4) แตงโม
4 ชิ้น
5) น้ าเชื่อม
30 มิลลิลิตร
6) วอดก้า (Vodka) 15 มิลลิลิตร
7) น้ าแข็ง
2 สคูป ( Scoop )
8)น้ ามะม่วง
120 มิลลิลิตร
9)เนื้อมะม่วง
ครึ่ งลูก
10)เนื้อสับปะรด 2 ชิ้น
11)น้ าเชื่อม
60 มิลลิลิตร
12)วอดก้า (Vodka) 15 มิลลิลิตร
13)น้ าแข็ง
1 สคูป (Scoop)
14)น้ าเชื่อมสี น้ าเงิน (Blue Curacao) 90 มิลลิลิตร
15)น้ ามะนาว
15 มิลลิลิตร
16)วอดก้า (Vodka) 15 มิลลิลิตร
17)น้ าแข็ง
1 สคูป (Scoop)

วัตถุดิบทาวุ้น
1) ผงวุน้
1 ช้อนชา
2)ผงเจลาติน
2 ช้อนโต๊ะ
3)น้ าผลไม้
200 มิลลิลิตร
4)เนื้อผลไม้หนั่ ชิ้นเล็ก 1 ถ้วยเล็ก
5)น้ าตาล
1 ถ้วย

รู ปภาพเครื่ องดื่มที่เสร็จแล้ว

อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการทาเครื่องดื่ม

ขั้นตอนการทาวุ้นมีดังนี้

1) จิกเกอร์ (Jigger)
2) ช้อนบาร์ (Bar Spoon)
3) ที่ตกั น้ าแข็ง (Ice Scoop)
4) เครื่ องปั่ นไฟฟ้ า (Electric Blender)
5) หม้อต้ม
6) ช้อนไว้สาหรับคนวุน้
7) พิมพ์สาหรับทาวุน้

ขั้นตอนการทาเครื่องดื่มมีดังนี้
1) เทน้ าเชื่ อมสี น้ าเงิ น 90 มิลลิลิตร น้ ามะนาว 15
มิลลิลิตร วอดก้า15 มิลลิลิตร น้ าแข็ง 1 สคูป ลงไป
ในเครื่ องปั่ นไฟฟ้ า
2) จากนั้นปั่ นเข้าด้วยกันจนน้ าแข็งละเอียด เทใส่
แก้วที่เตรี ยมไว้และใส่วนุ ้ ลงไป
3) ท าในส่ ว นของส่ ว นที่ ส อง เทน้ ามะม่ ว ง 120
มิ ล ลิ ลิ ต ร เนื้ อ มะม่ ว งครึ่ งลู ก เนื้ อ สับ ปะรด 2 ชิ้ น
น้ าเชื่อม 30 มิลลิลิตร วอดก้า 15 มิลลิลิตร น้ าแข็ง 1
สคูป ลงไปในเครื่ องปั่ น
4) จากนั้นปั่ นเข้าด้วยกันจนน้ าแข็งละเอียด เทใส่
แก้วที่เตรี ยมไว้จะได้เป็ นส่วนที่
5) ในส่ วนของชั้ นแรกเท น้ าเชื่ อ มสี แดง60
มิ ล ลิ ลิ ต ร น้ า แครนเบอร์ รี่ 30 มิ ล ลิ ลิ ต ร น้ า เชื่ อ ม
กลิ่นกุหลาบ 15 มิลลิลิตร แตงโม 4 ชิ้นน้ าเชื่อม 30
มิลลิลิตร วอดก้า 15 มิ ลลิลิตร น้ าแข็ง 2 สคูป ลง
ไปในเครื่ องปั่ นไฟฟ้ า
6) จากนั้นปั่ นเข้าด้วยกันจนน้ าแข็งละเอียด เทใส่
แก้วที่เตรี ยมไว้
7) ตกแต่งด้วยหัวสับปะรดพร้อมเสิ ร์ฟในแก้วมีหู

1) นาน้ าผลไม้ 400 มิลลิลิตร เทใส่ หม้อจากนั้นใส่
ผงวุน้ 1 ช้อนช้า ผงเจลาติน 2 ช้อนโต๊ะ จากนั้นพัก
ไว้ 5-10 นาที ให้ผงวุน้ และผงเจลาตินอิ่มตัว
2) นาหม้อขึ้นตังไฟอ่อน คนไปในทางเดี ยวกันจน
เดือดจากนั้นใส่ น้ าตาลลงไปคนต่ออีก 5 นาทีให้ผง
วุน้ และผงเจลาตินและน้ าตาลละลายจนหมด พักให้
หายร้อนและเทใส่ พิมพ์ที่ใส่ ผลไม้เตรี ยมไว้ พักให้
เซ็ทตัว
3) จากนั้นนาไปแช่ในตูเ้ ย็นประมาณ 2 ชัว่ โมง และ
นามาแกะออกจากพิมพ์

รู ปภาพของวุน้ ที่เสร็ จแล้ว

สรุ ปผล
จากการที่ ผจู ้ ดั ทา ได้เข้าไปปฏิ บตั ิงานสห
กิ จ ที่ โ รงแรมแชงกรี -ลา กรุ ง เทพฯ (Shangri-La
Hotel Bangkok) ในแผนกล็อบบี้ เลาจน์ (Lobby
Lounge) จึงทาให้ทราบถึงการปฏิบตั ิงาน มองเห็ น
ถึงปั ญหาและความสาคัญ ของวัตถุดิบเหลือใช้ที่ไม่
เสี ย มาใช้ได้ใ หม่ใ ห้เ กิ ดคุ ณค่ า จากในส่ วนงานที่
ปฏิบตั ิ นามาแปรรู ปขึ้นใหม่ ทาให้เกิดประโยชน์ต่อ
แผนก โดยมี เมนู เครื่ อ งดื่ มอี กหนึ่ งทางเลื อกให้กับ
ลูกค้าที่มาใช้บริ การ ทางผูจ้ ดั ทาจึ งได้คิดค้นวิธีการ
นาผลไม้และวอดก้า (Vodka) โดยมีเป้ าหมายเพื่อ
เพิ่มเมนู เครื่ องดื่ มแบบใหม่ให้แก่โรงแรม ช่ วยลด

ปริ มาณผลไม้ที่เหลือทิ้งจากไลน์บุฟเฟ่ ต์ผจู ้ ดั ทาได้มี
การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยได้ท าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อเครื่ องดื่ม ค็อกเทลผลไม้เต้นระบา
(Kudamono Hula Cocktail) ให้กบั พนักงานแผนก
อื่ น ๆ ภายในโรงแรม เป็ นจ านวน 30 ชุ ด และ
ผลลัพธ์ที่ได้อยูใ่ นเกณฑ์ที่น่าพอใจ
จากการสารวจพบว่า ผลของการตอบแบบสอบถาม
ในส่ วนของด้านเพศ เป็ นเพศหญิงมากที่ สุดโดยคิด
เป็ นร้อยละ 63.3 และเพศชายน้อยที่สุดโดยคิดเป็ น
ร้อยละ 36.7 ในส่ วนของด้านอายุ คือกลุ่มตัวอย่างที่
มี อ ายุร ะหว่า ง 20-25 ปี มากที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ
66.7 และผูท้ ี่ มีอายุระหว่าง 26-30 ปี และ 41 ปี ขึ้ น
ไป มีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 16.7 ในส่วนจองด้าน
ตาแหน่ง (Staff) มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 33.3และ
กลุ่มตัวอย่างที่ อยู่ในตาแหน่ ง (Bartender) มีน้อย
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 6.7 ในส่วนของด้านแผนก เป็ น
แผนก (Housekeeping) มากที่ สุด คิ ดเป็ นร้ อยละ
26.7 และกลุ่มตัวอย่างที่อยูใ่ นแผนก (Banquet),
(Food and Beverage),( Front) มีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 16.7 และจากตารางของค่ า เฉลี่ ย และค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจต่อ เครื่ องดื่ม
ค็ อ กเทลผลไม้เ ต้ น ระบ า (Kudamono Hula
Cocoktail) อยู่ใ นระดับ ความพึ งพอใจมากคิ ด เป็ น
ร้อยละ 4.11

ข้ อเสนอแนะและการแก้ไขปัญหา
ในการทาโครงงานการให้พนักงานพี่เลี้ยง
ในแผนกชิม และพบว่าส่วนผสมของเครื่ องดื่มยังไม่
ลงตัว การแก้ไขคือการปรับเปลี่ยนสูตรให้เข้ากันให้
มีรสชาติที่ลงตัว
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ภาคผนวก จ
โปสเตอร์

ค็อกเทลผลไม้ เต้ นระบา (Kudamono Hula Cocktail)
สถานประกอบการ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ (Shangri-La Hotel Bangkok)

พนักงานที่ปรึ กษา นาง ยุวลักษณ์ หนูช่วย
บทคัดย่อ
โรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพฯ (Shangri-La Hotel Bangkok) เป็ น
โรงแรมที่มีขนาดใหญ่ระดับห้าดาว ซึ่งจากการที่ผจู้ ดั ทาโครงงานได้เข้ามา
ปฏิบตั ิงาน สหกิจศึกษาในส่ วนของล็อบบี้ เลาจน์ (Lobby Lounge
Department) ซึ่ งได้เล็งเห็นถึงปั ญหาในแต่ละวันว่ามีการใช้ผลไม้ในการทา
เครื่ องดื่มให้กบั ลูกค้า และทุกครั้งที่ทาจะมีผลไม้ที่เหลือทิ้งในแต่ละวัน ดังนั้น
ทางผูจ้ ดั ทาจึงมีความคิดที่จะนาผลไม้เหล่านี้ นากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง
โดยการมาเป็ นเครื่ องดื่มที่ชื่อว่า ค็อกเทลผลไม้เต้นระบา (Kudamono Hula
Cocktail)
เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงานค็อกเทลผลไม้เต้นระบา
(Kudamono Hula Cocktail) ผูจ้ ดั ทาจึงได้มีการแจกแบบสอบถามให้กบั
พนักงาน เป็ นจานวน 30 ชุด โดยผลประเมินที่ได้อยูใ่ นระดับพึงพอใจมากคิด
เป็ นร้อยละ 4.11การทาเครื่ องดื่มตัวนี้ ช่วยให้ลดปริ มาณขยะจากผลไม้ เพิ่มเมนู
เครื่ องดื่มให้แก่ทางโรงแรมและเป็ นอีกหนึ่ งทางเลือกใหม่แก่ลูกค้า

วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1) ช่วยลดปริ มาณผลไม้ที่เหลือทิ้งจากไลน์บุฟเฟ่ ต์และห้องอาหารอื่นๆ โดย
การนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
2) เพื่อเพิม่ เมนูเครื่ องดื่มแบบใหม่ให้แก่โรงแรม
3) เป็ นทางเลือกใหม่ให้แก่ลูกค้า
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้รับ
1) ได้รับความรู ้ความเข้าใจในขั้นตอนในการทาเครื่ องดื่ม
2) สามารถนาเอาเครื่ องดื่มไปขายได้จริ งในโอกาสพิเศษ
3) ลดปริ มาณการทิ้งเศษผลไม้

อาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์ นันทินี ทองอร
นางสาว ขวัญชนก เหล่าบุญกล่อม 5804400016
ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
ขั้นตอนการทาเครื่องดืม่ มีดงั นี้
1) เทส่ วนผสมของแต่ละชั้น ลงไปในเครื่ องปั่ นและใส่ วนุ ้
ลงไป
2) ตกแต่งเครื่ องดื่มให้สวยงาม
ขั้นตอนการทาวุ้นมีดงั นี้
1) นาผงวุน้ ละลายกับน้ า ทิ้งไว้ และต้มจนวุน้ และน้ าตาล
ละลาย จากนั้นทิ้งไว้ให้อุ่น
2) ใส่ พิมพ์ทิ้งให้เซ็ทตัว

สรุ ปผล
จากการที่ผจู ้ ดั ทา ได้เข้าไปปฏิบตั ิงานสหกิจที่
โรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพฯ (Shangri-La Hotel Bangkok)
งานล็อบบี้ เลาจน์ (Lobby Lounge Department) ได้เล็งเห็น
ถึงปัญหาและความสาคัญของผลไม้ที่เหลือใช้จากการทา
เครื่ องดื่มในแต่ละวัน โดยนากลับมาทาเป็ นเครื่ องดื่มชนิ ด
ใหม่ที่ชื่อว่า Kudamono Hula Cocoktail
จากการสารวจพบว่า ผลของการตอบ
แบบสอบถามพนักงานในโรงแรมจานวน 30 คน ระดับ
ความพึงพอใจอยูท่ ี่ระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 4.11

ภาคผนวก ฉ
บันทึกการปฏิบตั งิ าน

ภาคผนวก ช
ประวัตผิ ้จู ดั ทา

ประวัติผู้จัดทา

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวขวัญชนก เหล่าบุญกล่อม
รหัสนักศึกษา : 5804400016
คณะ

: ศิลปศาสตร์

สาขา

: การโรงแรมและการท่องเที่ยว

ทีอ่ ยู่
: 140 หมู่ 4 หมูบ่ า้ นสิ นทวีงามเจริ ญ ซอยอานามัยงามเจริ ญ 27 แขวง ท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร 10150

ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อ – นำมสกุล : นางสาวขวัญชนก เหล่าบุญกล่อม
รหัสนักศึกษำ : 5804400016
คณะ

: ศิลปศาสตร์

สำขำ

: การโรงแรมและการท่องเที่ยว

ทีอ่ ยู่

: 140 หมู่ 4 หมู่บา้ นสิ นทวีงามเจริ ญ ซอยอานามัยงามเจริ ญ 27 แขวง ท่าข้าม
เขต บางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร 10150

