
 
รายงานการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

Raspberry Tropical Vibe for Weight Loss 
 
 
 
 
 

โดย 
นาย ดุสิต จันทร์พฒันพบูิล   5704400166 

 
 
 
 
 
 

รายงานนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของวชิาสหกจิศึกษา 
ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 
ภาคการศึกษาที ่3 ปีการศึกษา 2560 

 



 
รายงานการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

Raspberry Tropical Vibe for Weight Loss 
 
 
 
 
 

โดย 
นาย ดุสิต จนัทร์พฒันพบูิล   5704400166 

 
 
 
 
 

รายงานนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของวชิาสหกจิศึกษา 
ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560 





 

 

ค 

ช่ือโครงงาน                 :  Raspberry Tropical Vibe for Weight Loss 

ช่ือนักศึกษา               :  นายดุสิต จนัทร์พฒันพิบูล 

อาจารย์ทีป่รึกษา                            :  ดร.นนัทิรา ภูขาว สนใจ 

ระดับการศึกษา               :  ปริญญาตรี 

ภาควชิา                             :  การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

คณะ                :  ศิลปศาสตร์  

ภาคการศึกษา/ ปีการศึกษา           :  3 /2560 

 

บทคัดย่อ 
 

    เน่ืองจากทางร้าน STARBUCKS มีเมนูน ้ าผลไมเ้พียงไม่ก่ีเมนู คือ Mango passion fruit 
และ Raspberry blackcurrant ท่ีเป็นเมนูน ้ าผลไมน้อกจากนั้นจะเป็นเมนูชาและกาแฟทั้งหมด 
เน่ืองจากทางร้านมีเมนูน ้าผลไมค้่อนขา้งนอ้ยส าหรับการเป็นตวัเลือกให้กบัลูกคา้ท่ีไม่ด่ืมกาแฟและ
กลุ่มคนรักสุขภาพ จึงไดคิ้ดคน้เมนูน ้ าผลไมเ้พื่อสุขภาพโดยเอาวตัถุดิบท่ีมีอยู่ภายในร้านซ่ึงไดแ้ก่ 
Mango และ Raspberry มารังสรรค์ท าให้เกิดเคร่ืองด่ืมตวัใหม่แต่ยงัคงเน้นเร่ืองสุขภาพเป็นหลกั 
โครงงานมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มรายการเคร่ืองด่ืมผลไมใ้ห้กบัทางร้าน และลด
การ MarkOut (M/O) หรือหมดอายขุองสินคา้ภายในร้าน ผลการศึกษาความพึงพอใจพบวา่พนกังาน
ภายในร้าน 8 คนจากการสังเกต พนกังาน 4 คน พึงพอใจในรสชาติของเคร่ืองด่ืม พนกังาน 2 คน พึง
พอใจในความคิดสร้างสรรค์ และพนกังานอีก 2 คน ไม่พึงพอใจในรสชาติเคร่ืองด่ืมเพราะมีความ
หวานไป 
ค าส าคัญ  : มะม่วง, ราสเบอร์ร่ี 
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Abstract 
 

    Starbucks provides few fruit-related drinking menu items, which are mango passion 
fruit and raspberry blackcurrant. Besides these menu items, they offer tea and coffee.  Since there 
are only a few fruit-related drink menu items as choices for customers who do not drink tea and 
coffee, and who prefer healthy drinks, new fruity menu item have been invented by using mango 
and raspberry, which are existing ingredients in Starbucks. This project aimed to be a guideline to 
increase fruit-related drink menu items for Starbucks, and to reduce MarkOut (M/O). The resulted 
of level of satisfaction of eight staff, four of them were satisfied with the taste, two of them were 
satisfied  with the innovation and two of them were not satisfied because it was too sweet. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในปัจจุบนัถา้พูดถึงเร่ืองธุรกิจท่ีคนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและเป็นท่ีนิยมคงหนีไม่
พน้ ธุรกิจร้านกาแฟ ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง่้าย และมีการเจริญเติบโตทางธุรกิจ
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว การท่ีธุรกิจร้านกาแฟเป็นท่ีนิยมยอ่มมีการแข่งขนัทางธุรกิจค่อนขา้งสูง ปัจจยัท่ีท า
ให้ธุรกิจร้านกาแฟเติบโตและเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค คือ รสชาติ การบริการ และท าเลท่ีตั้ง ซ่ึง
ธุรกิจร้านกาแฟในประเทศไทยมีจ านวนมากมีหลายร้านท่ีเป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ียอมรับในประเทศ 
แต่ถา้ใหพ้ดูถึงร้านกาแฟท่ีมีคนนิยมและเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลกคงหนีไม่พน้ร้าน “STARBKUCKS”   

ร้ าน  STARBUCK มี สู ตรกาแฟ ท่ี ไม่ เห มือนกับ ร้านกาแฟทั่วไป ซ่ึ งท างร้าน 
STARBUCKS จะใช้เมล็ดกาแฟอาราบิกา้แทร้้อยเปอร์เซ็นต์มีกล่ินหอมและรสชาติต่างจากกาแฟ
ทัว่ไปร้านSTARBUCKS มีเมนูให้เลือกมากกวา่สามสิบรายการส่วนใหญ่จะเป็นกาแฟและชา และ
ทางร้าน STARBUCKS ยงัตกแต่งร้านให้มีความสะดวกสบายแก่ผูใ้ช้บริการและยงัมีไวไฟฟรี
ส าหรับลูกคา้อีกด้วย และท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของทางร้านคือเร่ืองบรรจุภณัฑ์ ท่ี มีความร่วมสมยัและ
เป็นท่ีจดจ าไดง่้าย ทางร้าน STARBUCKS ค่อนขา้งให้ความส าคญักบัลูกคา้และรสชาติเป็นอย่าง
มากจึงเน้นการบริการลูกคา้และรสชาติเป็นหลกั จึงท าให้ร้าน STARBUCKS ประสบความส าเร็จ
ในดา้นธุรกิจร้านกาแฟมาจนถึงทุกวนัน้ี การท่ีจะท าให้ธุรกิจร้านกาแฟของเราประสบความส าเร็จ 
ตอ้งมีความคิดริเร่ิมและมีความคิดสร้างสรรค์ โดยจดัท า คิดคน้ และสร้างนวตักรรม เพิ่มมูลค่า โดย
เพิ่มรายการอาหารและเคร่ืองด่ืมให้แตกต่างจากร้านกาแฟตามทอ้งตลาดทัว่ไป ซ่ึงความนิยมดา้น
การดูแลสุขภาพถือเป็นกระแสหลกั เน่ืองจากประเทศไทยก าลงัขบัเคล่ือนเขา้สู่ยุคของผูสู้งวยั การ
คิดคน้และเพิ่มเติมรายการอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ถือเป็นกลยุทธ์ท่ีธุรกิจ
ร้านกาแฟควรค านึงถึง 

จากเหตุผลข้างต้น ท าให้ผูจ้ดัท าได้เล็งเห็นช่องทางการเพิ่มยอดขายให้กับทางร้าน 
STARBUCKS ซ่ึงทางร้านมีรายการอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีเป็นเคร่ืองด่ืมกาแฟและชาเป็นส่วนใหญ่ 
แต่เมนูท่ีเป็นน ้ าผลไมมี้ค่อนขา้งน้อยและไม่แปลกใหม่ นกัศึกษาจึงไดคิ้ดสูตรน ้ าผลไมข้ึ้นมาใหม่
โดยใช้ส่วนผสมท่ีมีอยู่ในร้านซ่ึงไดแ้ก่ Raspberry blackcurrant และ Mango มารังสรรค์ท าให้เกิด
เป็นเคร่ืองด่ืมแนวใหม่เพื่อสุขภาพและเป็นอีกหน่ึงทางเลือกส าหรับคนท่ีไม่ด่ืมกาแฟ 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มรายการเคร่ืองด่ืมผลไมใ้หก้บัทางร้าน 

1.2.2 ลดการ MarkOut (M/O) หรือหมดอายขุองสินคา้ภายในร้าน 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.ขอบเขตดา้นประชากร  

พนกังานและลูกคา้ของทางร้าน Starbucks 

2.ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

ศึกษาภายในพื้นท่ีร้าน Starbucks สาขา Central Mahachai 

3.ขอบเขตดา้นเวลา 

ระหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2561 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 1.ทางร้านมีรายการเคร่ืองด่ืมท่ีเป็นน ้าผลไมม้ากข้ึน 

 2.เพื่อเป็นการลดตน้ทุนสินคา้ท่ีอาจจะหมดอายหุรือขายไม่ทนั 



 

 

บทที ่2 
การทบทวนเอกสาร 

ในการศึกษาท าวิจยัเร่ือง “Raspberry Tropical Vibe for Weight Loss” ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาและ
ค้นควา้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับโครงงานดังกล่าว เพื่อท าการทบทวนเอกสารและทฤษฎีต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
2.1 ราสเบอร์ร่ี (Raspberry)  

สถาบันวิจยัและพฒันาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2014) กล่าวไวว้่า แรสเบอร์ร่ี
หรือ ราสเบอร์ร่ี ภาษาองักฤษ Raspberry ค  าวา่ “ราสเบอร์ร่ี” คือช่ือเรียกของผลไมห้ลายชนิดในสกุล 
Rubus ซ่ึงเป็นสกุลเดียวกนักบัแบล็คเบอร์ร่ี และเป็นหน่ึงในผลไมต้ระกูลเบอร์ร่ี โดยส่วนใหญ่จะ
จดัอยู่ในสกุลย่อย Idaeobatus ส าหรับในภาษาทอ้งถ่ินของไทยบ้านเราอาจจะเรียกแรสเบอร์ร่ีว่า 
“หนามไข่ปู” และผลไมช้นิดน้ีมีถ่ินก าเนิดในแถบยุโรป ผลไมร้าสเบอร์ร่ี ในประเทศไทยก็มีการ
เพาะดว้ยเช่นกนั โดยจะพบกระจายพนัธ์ุอยู่บนพื้นท่ีภูเขาสูง เช่น ดอยภูคา จงัหวดัน่าน, ภูกระดึง 
จงัหวดัเลย, ดอยอินทนนท ์ดอยเชียงดาว ดอนผา้ห่มปก จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นตน้ 
2.1.1 ลกัษณะของราสเบอร์ร่ี 

ห้องปฏิบติัการณ์ระดบัชาติลอวเ์รนซ์ เบิร์กลีย ์ของกระทรวงพลงังานสหรัฐฯ (2014) ได้
ท าการศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะของตน้ราสเบอร์ร่ี ดงัต่อไปน้ี  

ตน้ราสเบอร์ร่ี เป็นพืชท่ีมีอายหุลายปี ลกัษณะของผลรูปกรวยมีสีแดง ผลมีขนาดเล็ก และมี
ขนนุ่ม ๆอยูท่ี่เปลือกเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ล าตน้และตวัตน้มีความแข็งแรงมาก สามารถขยายพนัธ์ุ
ไปได้เร่ือย ๆ อย่างไม่มีจ  ากดั เพราะมนัสามารถงอกล าตน้ข้ึนมาใหม่จากล าตน้เดิมได้และรากจะ
เจาะลึกลงไปในดิน ขยายพันธ์ุด้วยวิธีการใช้หน่อท่ีแทงข้ึนมาในแต่ละปีและวิธีการติดผล
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                   ราสเบอร์ร่ี สามารถเจริญเติบโตไดดี้ในทุกสภาพภูมิอากาศทัว่โลก แต่จะนิยมปลูกกนั
ในพื้นท่ีท่ีมีอากาศหนาวเยน็มากกว่า เช่นทางอเมริกาและทางยุโรป นิยมเก็บเก่ียวในช่วงท่ีผลสุก
งอม โดยดูจากความเขม้สดของสีผลเป็นหลกั เพราะผลจะมีรสหวานมาก จึงเหมาะแก่การน ามา
รับประทานเป็นผลไม ้

ราสเบอร์ร่ี เป็นผลไมท่ี้มีทั้งรสหวานและรสเปร้ียว เป็นผลไมท้างการคา้ท่ีส าคญัมากของ
ทางยุโรป นอกจากจะน ามาใช้รับประทานเป็นผลไมแ้ลว้ ยงัน ามาใชอุ้ตสาหกรรมการแปรรูปเป็น
ผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งหลากหลาย โดยพบวา่ขณะน้ีประเทศไทยไดมี้การน าเขา้ผลิตภณัฑ์แปรรูป
จากผลไมป้ระเภทน้ีปีละหลายสิบลา้นบาทเลยทีเดียว 
2.1.2 สรรพคุณของราสเบอร์ร่ี 

ใบสามารถน ามาใชท้  าเป็นยาได ้
2.1.3 การปลูกขยายพนัธ์ุของราสเบอร์ร่ี 

ราสเบอร์ร่ีสามารถปลูกไดใ้นดินทุกชนิด ชอบดินร่วนปนทรายจะเติบโตไดดี้ การปลูกท า
ไดด้ว้ย วิธีใชห้น่อจากตน้ แลว้น ามาปลูกลงในแปลง ระยะห่างระหวา่งตน้ประมาณ 50×50 ซม.ให้
ท าคา้งใหล้ าตน้เล้ือยเกาะ 
2.1.4 การดูแลรักษาราสเบอร์ร่ี 

ราสเบอร์ร่ีชอบระบายน ้าดี น ้ าไม่ขงั ชอบความร้อน ชอบแสงแดด ชอบดินท่ีชุ่มช้ืน ตอ้งให้
น ้ าเพียงพอ ให้ระบายน ้ าดี ปลูกช่วงแรกตอ้งรดน ้ าทุกวนั เม่ือตน้เติบโตข้ึน ก็ให้ลดการให้น ้ าได ้
ปลูกในฤดูฝนจะดี 
2.1.5 การเก็บรักษาราสเบอร์ร่ี 

เราจะน าราสเบอร์รีสุกท่ีเก็บไว ้แลว้น ามาใส่ในภาชนะใส่กล่อง แลว้น าไปแช่ตูเ้ยน็ หรือแช่
ในช่องฟรีส จะเก็บรักษาไวไ้ดน้าน
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2.1.6 ประโยชน์ของราสเบอร์ร่ี 
สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2014) ไดร้ะบุถึงสรรพคุณของราส

เบอร์ร่ีไวว้า่มีประโยชน์ดงัต่อไปน้ี 
 ผลไมร้าสเบอร์ร่ีมีไขมนัและแคลอรีต ่า อีกทั้งยงัอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารท่ีช่วยในการ

ขบัถ่าย 
 ราสเบอร์ร่ี มีสารตา้นอนุมูลอิสระ ช่วยกระตุน้ภูมิคุม้กนัในร่างกายและช่วยป้องกนัการเกิด 
 โรคต่าง ๆ 
 ช่วยต่อตา้นมะเร็ง เพราะอุดมไปดว้ยกรดเอลลาจิก (Ellagic acid) ซ่ึงในทางการแพทยไ์ด้

ยอมรับวา่มนัมีฤทธ์ิแรงท่ีสุดในการช่วยป้องกนัมะเร็ง โดยพบวา่กรดชนิดน้ีสามารถช่วยจบั
สารพิษท่ีเป็นสารก่อมะเร็งไม่ให้จบักบัดีเอ็นเอ จึงช่วยลดความเส่ียงของการเกิดโรคมะเร็ง
ได้ และยงัช่วยยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งไม่ให้ลุกลาม ท าให้เซลล์มะเร็งเกิด
ภาวะตายตามธรรมชาติ โดยไม่ท าลายเซลลป์กติเหมือนการใชย้าเคมีบ าบดั 

 ช่วยป้องกนัโรคอลัไซเมอร์หรือความจ าเส่ือม 
 ราสเบอร์ร่ี ผลไมท่ี้อุดมไปดว้ยวติามินซี ช่วยในการต่อตา้นอนุมูลอิสระในร่างกาย และยงัมี

วติามินเอ วติามินอี  
 ราสเบอร์ร่ีประกอบดว้ยแร่ธาตุส าคญัอย่างแมงกานีส โพแทสเซียม แมกนีเซียม ทองแดง 

และธาตุเหล็ก ซ่ึงช่วยควบคุมอตัราการเตน้ของหัวใจและช่วยควบคุมความดนัโลหิต และ
ช่วยในการผลิตเซลลเ์มด็เลือดแดง 

 ราสเบอร์ร่ีอุดมไปดว้ยวิตามินบีรวม วิตามินเค และวิตามินอ่ืน ๆ ซ่ึงมีส่วนช่วยให้ร่างกาย
เผาผลาญคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมนั 

 ผลไมร้าสเบอร์ร่ีมีน ้าตาลต ่า จึงช่วยควบคุมน ้าหนกัตวัได ้
 สารสีแดงในราสเบอร์ร่ีมีคุณสมบติัในการช่วยเพิ่มการไหลเวยีนของโลหิต 
 ราสเบอร์ร่ีมีสารอาหารท่ีเอ้ือต่อการมีบุตรทั้งเพศชายและเพศหญิง 
 ช่วยลดความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัสเปิร์มไดถึ้ง 20% (สาเหตุอาจมาจากภาวะความเครียด) 

ซ่ึงมากกวา่ผูช้ายท่ีไม่ไดบ้ริโภคผลไมร้าสเบอร์ร่ี 
 ช่วยรักษาสมดุลของฮอร์โมนเพศไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ช่วยลดโอกาสการแทง้บุตรในเพศหญิง เพราะราสเบอร์ร่ีมีโฟเลตท่ีเป็นตวัช่วยเพิ่มความ

สมบูรณ์ใหก้บัตวัอ่อนระหวา่งการตั้งครรภ์
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2.2 มะม่วง (Mango) 
กรมวิชาการเกษตร (2014) กล่าวไวว้่า มะม่วงจดัเป็นไมย้ืนตน้ท่ีมีตน้ก าเนิดในประเทศ

อินเดีย และถือว่าเป็นผลไม้ประจ าชาติของประเทศอินเดีย ในบ้านเรานั้นมะม่วงจดัเป็นผลไม้
เศรษฐกิจซ่ึงส่งออกเป็นอนัดบั 3 ของโลก ส าหรับพนัธ์ุมะม่วงนั้นมีหลากหลายสายพนัธ์ุมาก โดย
สายพนัธ์ุท่ีแพร่หลายมากท่ีสุดเห็นจะเป็นพนัธ์ุเขียวเสวย แรด น ้ าดอกไม ้อกร่อง ฟ้าลัน่ โชคอนนัต ์
เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละสายพนัธ์ุนั้นก็จะมีรสชาติและลกัษณะแตกต่างกนัออกไป ประโยชน์ของมะม่วงท่ี
เราเห็นเป็นประจ าก็คงจะไม่พน้การน ามารับประทานเป็นผลไมส้ดทั้งดิบและสุก หรือมีการไปท า
เป็นอาหารว่างต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น มะม่วงกวน มะม่วงแก้ว มะม่วงแช่อ่ิม มะม่วงน ้ าปลาหวาน      
ขา้วเหนียวมะม่วง พายมะม่วง และน าไปใชป้ระกอบอาหาร เช่น ใส่น ้าพริก ย  า ส้มต า ส่วนยอดอ่อน
หรือผลอ่อนก็สามารถน ามาประกอบอาหารแทนผกัไดด้ว้ย เป็นตน้ ส าหรับขา้วเหนียวมะม่วงนั้นจะ
มีแคลอรีสูงเพราะประกอบไปดว้ยน ้ าตาล ไขมนัจากกะทิเป็นหลกั ผูท่ี้อยูใ่นวยัหนุ่มสาวมีสุขภาพดี 
การรับประทานขา้วเหนียวมะม่วงจึงไม่น่าจะมีปัญหาต่อสุขภาพ แต่ส าหรับผูท่ี้มีโรคประจ าตวัอยา่ง
เบาหวาน การรับประทานขา้วเหนียวมะม่วงอาจจะไปท าให้น ้ าตาลและไขมนัเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงผลท่ี
ตามมาก็คือน ้ าหนกัตวัเพิ่ม ความดนัสูง แต่ก็ไม่ไดห้มายความวา่จะห้ามรับประทานเสียทีเดียว แต่
การรับประทานก็ควรรับประทานอย่างระวงั และพิจารณารับประทานให้พอดีกบัสุขภาพก็จะเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
2.2.1 สายพนัธ์ุของมะม่วง 

หนงัสือ พรรณพฤกษา (2471) ไดร้ะบุถึงสายพนัธ์ุของมะม่วงไวว้า่มีประโยชน์ดงัต่อไปน้ี
มะม่วงมีสายพันธ์ุมากมาย โดยมีสายพันธ์ุท่ี เรารู้จักกันอย่างแพร่หลาย เช่น เขียวเสวย แรด 
น ้าดอกไม ้โชคอนนัต ์และ อกร่อง ตวัอยา่ง เช่น 

 เขียวเสวย เป็นพนัธ์ุพื้นเมืองของนครปฐม ผลยาว ดา้นหลงัผลโคง้นูนออก ปลายแหลม ผิว
เรียบ สีเขียวเขม้ เปลือกหนา เหนียว ผลแก่รสมนั 

 น ้าดอกไม ้เป็นพนัธ์ุท่ีกินผลสุก รูปร่างยาวเรียว ผลดิบเน้ือขาว รสเปร้ียวจดั ผลสุกสีเหลือง
นวล รสหวาน 

 อกร่องทอง เป็นพนัธ์ุเก่าแก่ นิยมรับประทานกบัขา้วเหนียวมูน ผลค่อนขา้งเล็ก มีร่องเป็น
แนวยาวท่ีดา้นทอ้ง ผลสุก เน้ือละเอียด มีเส้ียนนอ้ย
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 ฟ้าลัน่ ผลกลม ทา้ยแหลม ลูกขนาดกลาง นิยมรับประทานผลแก่ มีรสมนั เม่ือปอกเปลือก 
เน้ือมะม่วงจะปริแตก 

 หนงักลางวนั ผลยาวคลา้ยงาชา้ง แก่จดัรสมนัอมเปร้ียว สุกรสหวาน 
 แกว้ นิยมกินดิบ ผลอว้นป้อม เปลือกเหนียว เม่ือเกือบสุกเปลือกจะมีสีอมส้มหรืออมแดง 
 โชคอนนัต ์รูปร่างยาว ปลายมน กลายพนัธ์ุมาจากมะม่วงป่า นิยมน าไปท ามะม่วงดอง 
 มหาชนก เป็นลูกผสมของมะม่วงพนัธ์ุหนงักลางวนักบัพนัธ์ุซนัเซ็ตจากอินเดีย ผลยาวรี สุก

สีเหลืองเขม้ มีร้ิวสีแดง เน้ือไม่เละ กล่ินหอม จะสุกในช่วงท่ีมะม่วงพนัธ์ุอ่ืนวายแลว้ 
2.2.2 สรรพคุณของมะม่วง 

ผลสดแก่ รับประทานแกค้ล่ืนไส้อาเจียน วงิเวยีน กระหายน ้า 
ผลสุก หลงัรับประทานแลว้ลา้งเมล็ดตากแหง้ ตม้เอาน ้าด่ืม หรือบดเป็นผง  
รับประทาน แกท้อ้งอืด แน่น ขบัพยาธิ   
ใบสด 15–30 กรัม ตม้เอาน ้าด่ืม แกล้ าไส้อกัเสบเร้ือรัง ทอ้งอืดแน่น 

2.2.3 ประโยชนข์องมะม่วง 
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (2014) ไดร้ะบุถึงสรรพคุณของ

มะม่วงไวว้า่มีประโยชน์ดงัต่อไปน้ี 
 รับประทานมะม่วงก็ช่วยท าใหส้ดช่ืนมีชีวติชีวาไดเ้หมือนกนั 
 มะม่วงมีวติามินซีสูง จึงช่วยตา้นอนุมูลอิสระไดเ้ป็นอยา่งดี 
 มะม่วงมีวติามินเอ วติามินซี ซ่ึงมีส่วนช่วยบ ารุงผวิพรรณใหเ้ปล่งปลัง่สดใส 
 ช่วยบ ารุงและรักษาสายตา เพราะอุดมไปดว้ยวติามินเอและเบตาแคโรทีน 
 เป็นผลไมท่ี้มีส่วนช่วยบ ารุงร่างกาย 
 ช่วยท าใหผ้อ่นคลายและหลบัสบายยิง่ข้ึน 
 ช่วยท าใหร่้างกายท างานเป็นปกติ ปรับสมดุลภายใน 
 ผลมะม่วงดิบมีวติามินซีสูง จึงช่วยป้องกนัและรักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน 
 ช่วยป้องกนัและลดความเส่ียงจากการเกิดโรคมะเร็งต่าง ๆ 
 มีส่วนช่วยต่อตา้นการเกิดโรคมะเร็งเตา้นมและมะเร็งล าไส้ รวมไปถึงต่อมลูกหมาก มะเร็ง

ปอด มะเร็งเมด็เลือด โรคมะเร็งผวิหนงั เป็นตน้
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2.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
  สุวิภา ม่วงมนตรี  (2553)  กล่าวไวว้่า พฤติกรรมการรับประทานน ้ าผลไมข้องนักศึกษา 
พบวา่ นกัศึกษาจะมีการรับประทานน ้ าผลไมเ้ป็นจ านวนมาก ในการด่ืมน ้ าผลไมน้ั้นจะท าให้รู้สึก
สดช่ืน ดบักระหาย และร่างกายไดรั้บประโยชน์จากอาหารท่ีเรากินเขา้ไปมากท่ีสุด และในการเลือก
ซ้ือน ้ าผลไมข้องนักศึกษาส่วนใหญ่จะเลือกร้านท่ีสะอาด ร่มร่ืน จดัของเป็นระเบียบและรสชาติ
อร่อย  

 ปัญชลี สังขรัตน์ (2554) กล่าวไวว้่า ผูค้นท่ีบริโภคน ้ าเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล มาจากกลุ่มตวัอยา่ง ผูซ้ื้อ และ ผูท่ี้เคยด่ืมน ้ าเพื่อสุขภาพ จากผลการส ารวจส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงอายุระหว่าง 20-30 ปี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ไดรั้บขอ้มูลการส่ือสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการ และการส่งเสริมการขายเชิงกิจกรรม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ และส าหรับการด าเนินชีวิตของผูค้นท่ีเคยซ้ือเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ พบว่า     
การด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม มีอิทธิพลต่อการซ้ือเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพอย่างมากในเขตกรุงเทพฯ  
และปริมณฑล 

สาริศา มโนมยิทธิกาญจน์และมณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ (2558) กล่าวไวว้่า การบริโภค
เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึนอยา่งแพร่หลายในตลอดระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา และมี
แนวโน้มท่ีจะเพิ่มสูงข้ึนในอนาคตจึงส่งผลให้เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพนั้นมีการพฒันาให้มีความ
หลากหลายมากข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้ไดม้ากท่ีสุด และดว้ยความคาดหวงั
ของผูบ้ริโภคต่อเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัท าให้การเลือกซ้ือหรือบริโภคเคร่ืองด่ืมเพื่อ
สุขภาพเป็นเร่ืองท่ีส าคัญมาก เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพท่ีมีในตลาดปัจจุบันกลุ่มลูกค้าได้ตั้ งความ
คาดหวงัต่อผลิตภณัฑ ์คือ ตอ้งมีความเป็นธรรมชาติ ปลอดภยั รสชาติอร่อย เน้ือสัมผสัเนียนละเอียด 
ส าหรับความคาดหวงัต่อแหล่งจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพนั้น พบว่าตอ้งมีความสัมพนัธ์และ
ความสอดคลอ้งกบัการด าเนินชีวติของผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนั ส่วนความคาดหวงัต่อ ประโยชน์และ
คุณค่าทางโภชนาการท่ีผูบ้ริโภคจะพิจารณา  คือ ตอ้งมีวิตามินซี มีสารตา้นอนุมูลอิสระ และความ
คาดหวงัของผูบ้ริโภคต่อเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพยงัตอ้งได้รับการพฒันาเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพโดย
ค านึงถึงความคาดหวงัของผูบ้ริโภคอยา่งตรงจุดซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน 
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อรุณโรจน์ เอกพณิชย์ (2558)  เน่ืองจากในปัจจุบนัคนไทยมีวิถีชีวิตท่ีเร่งรีบมาก ท าให้ใน
ปัจจุบนัคนเราไม่มีเวลาท่ีจะหันมาดูแลสุขภาพของตวัเองท าให้ขาดความสมดุลของสารอาหารใน
ร่างกาย ซ่ึงการบริโภคผกัและผลไม้น้อยในคนไทยเป็นสาเหตุของภาระโรคในอันดับต้นๆ 
ก่อให้เกิดการสูญเสียทางสุขภาพ ส่งผลท าให้เกิดโรค เช่น โรคเบาหวาน โรคหวัใจและหลอดเลือด 
และโรคมะเร็ง จากสถานการณ์บางอยา่งจึงท าให้เกิดการรณรงคใ์ห้คนไทยในปัจจุบนัตระหนกัถึง
ความส าคญัของการดูแลสุขภาพของตนเองมากข้ึน จนกระทัง่เกิดกระแสรักสุขภาพในปัจจุบนัข้ึน
ผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบันจึงหันมาใส่ใจในการออกก าลังกายละบริโภคอาหาร น ้ าผกัและผลไม ้      
มากยิง่ข้ึน 



 

 



 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ร้านสตาร์บคัส์ ประเทศไทย สาขา Central Mahachai 

ท่ีตั้ง เลขท่ี  98  ต าบล นาดี เขต / อ าเภอ เมือง จงัหวดั สมุทรสาคร 

 รหสัไปรษณีย ์74000

 

รูปท่ี 3.1 Starbucks Central Mahachai 

ท่ีมา : www.Starbucks.com 

 

รูปท่ี 3.2 แผนท่ี Starbucks Central Mahachai 

ท่ีมา : www.Google.com 

http://www.starbucks/
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3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกั 

3.2.1 กาแฟชงสดและเมนูเคร่ืองด่ืมของร้านสตาร์บคัส์ (Beverage) ทางร้านสตาร์บคัส์
ทุกสาขาใช้เมล็ด กาแฟอาราบิกา้แท ้100 เปอร์เซนต์เท่านั้น ทางสตาร์บคัส์จะไม่ใช้กาแฟพนัธ์ุโร
บสัตา้มาเป็นส่วนผสมในการชง กาแฟเพื่อส่งมอบให้กบัลูกคา้ การชงกาแฟแกว้โปรดท่ีชงสุดฝีมือ
นั้น ไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ แต่เป็นการเดินทางท่ีเร่ิม จากการจดัหาเมล็ดกาแฟอาราบิกา้คุณภาพเยี่ยมบนท่ี
สูงกวา่ 4,900 ฟุต และผา่นกระบวนการคัว่ อบ อนัเป็นเอกลกัษณ์จนมาส้ินสุดท่ี 10 ฟุตสุดทา้ย  

3.2.2 เมนูเคร่ืองด่ืมร้านสตาร์บคัส์  

1. เคร่ืองด่ืมเอสเพรสโซได้แก่เคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของกาแฟชนิดร้อนและเย็น 
ยกตวัอยา่งเช่น ลาเตร้้อน ลาเตเ้ยน็ เป็นตน้ 

 2. กาแฟด าชงสด คือกาแฟด า ท่ีผสมน ้ า ไม่ผสมนมจากเคร่ือง Brew Coffee (เคร่ืองชง
กาแฟ) ชนิดต่าง ๆ เช่น เคร่ืองชงแบบ คอฟฟ่ีเพรส หรือเคร่ืองชงแบบบนั ดิจิตอล 

3. เคร่ืองด่ืมช็อคโกแลตเป็นช็อคโกแลตสูตรพิเศษของร้านสตาร์บคัส์มีช่ือเรียกว่า 
(Signature Chocolate ซิกเนเจอร์ช็อคโกแลต) นอกจากน้ียงัมีเคร่ืองด่ืมช็อคโกแลตอีก 1 เมนูส าหรับ
คนชอบทานแบบเขม้ขน้ คือ Classic Chocolate (คลาสสิคช็อคโกแลต) 

4. แฟรบปูชิโน่กาแฟป่ันสูตรพิเศษ เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของกาแฟชนิดส าเร็จรูป  

5. แฟรบปูชิโน่ครีมป่ันสูตรพิเศษ (ไม่มีส่วนผสมของกาแฟ) เคร่ืองด่ืมป่ันทุกชนิดท่ีไม่มี
ส่วนผสมของ กาแฟ รวมถึงชาป่ัน 

6. แฟรบปูชิโน่น ้ าผลไมผ้ล ผสมชาป่ัน สูตรพิเศษ (ไม่มีส่วนผสมของกาแฟ) เป็นน ้ า 
ผลไมส้ าเร็จรูปน ามาผสมกบัชาด าแลว้ป่ัน 

7. ชาชงสด คือชาด า ผสมน ้าร้อน จะใส่นมหรือไม่ใส่นมก็ได ้
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3.2.3 อาหาร   

1. เคก้ร้านสตาร์บคัส์ใช้ส่วนผสมสูตรเฉพาะของร้าน เคก้ขายเฉพาะภายในร้านสตาร์
บคัส์เท่านั้น เช่น เคก้ ซิกเนเจอร์จะใชส่้วนผสมของช็อคโกแลตซิกเนเจอร์ของร้านสตาร์บคัส์  

2. ขนมอบ เป็นประเภทขนม Pastry ยกตวัอยา่งเช่น วาฟเฟิล หรือ มฟัฟิน เป็นตน้  

3.แซนด์วิช ร้านสตาร์บัคส์จ าหน่ายแซนด์วิชท่ีไม่เหมือนใคร โดยมีการคิดคน้ สูตร
เฉพาะของร้าน สตาร์บคัส์ เช่น แซนดว์ชิสลดัไข่ท่ีมีเฉพาะท่ีร้านสตาร์บคัส์เท่านั้น  

4.ขนมอบไส้คาว เช่น ขนมท่ีมีส่วนผสมของเน้ือสัตวเ์ช่น เบค่อน เป็นตน้ 

 3.2.4 Beans (เมล็ดกาแฟคัว่) เป็นเมล็ดกาแฟคัว่ สด ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ระดบัการคัว่ ให้
ลูกคา้เลือกซ้ือโดยจดัเรียงถุงกาแฟในชั้นวางขายตามระดบัการคัว่ 

 ระดบัการคัว่ของสตาบคัส์  

 1. Blond (ระดบัการคัว่อ่อน) ใช้ระยะเวลาในการคัว่ ท่ีสั้ นให้ความสดช่ืนมี ชีวิตชีวา 
เหมาะส าหรับลูกคา้ท่ีเพิ่งหดัทานกาแฟด า 

 2. Medium (ระดบัการคัว่กลาง) เป็นความลงตวัและสมดุลของรสชาติ ระหวา่ง การคัว่ 
แบบอ่อนกบัการคัว่แบบเขม้  

3. Dark (ระดบัการคัว่เขม้) ใหร้สชาติหนกัแน่นและใชร้ะยะเวลาคัว่ท่ีนานกวา่ระดบัอ่ืน 

(ท่ีมา http://www.research-system.siam.edu/images/coop_HT/1-
59/Green_Tea_Extreme_By_Vanilla_Sugar_Free_Syrup/07_ch3.pdf )

http://www.research-system.siam.edu/images/coop_HT/1-59/Green_Tea_Extreme_By_Vanilla_Sugar_Free_Syrup/07_ch3.pdf
http://www.research-system.siam.edu/images/coop_HT/1-59/Green_Tea_Extreme_By_Vanilla_Sugar_Free_Syrup/07_ch3.pdf
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3.3 รูปแบบการจัดการองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิขององค์กร 

Store manager 

Supervisor 

Hourly Barista 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย  

Hourly Barista พนกังานท าเคร่ืองด่ืม โดยมีการคิดค่าจา้งเป็นรายชัว่โมงตามชัว่โมงการท างานจริง 

ขอบเขตของงาน – ท าเคร่ืองด่ืม ดูแลความสะอาด ดูแลความพึงพอใจในการใหบ้ริการของลูกคา้ 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของทีป่รึกษา 

วชัราภรณ์ มากสมบูรณ์ – Supervisor 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน  

14 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2561 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

ขั้นตอนในการด าเนินงาน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
ตั้งหวัขอ้ของโครงงาน     
รวบรวมขอ้มูลของ
โครงงาน 

    

เร่ิมเขียนโครงงาน     
ตรวจสอบโครงงาน     
โครงการเสร็จเรียบร้อย     

 

  

   

 

 

 

 



 

 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

โครงงานเร่ือง “Raspberry Tropical Vibe for Weight Loss”  มีวตัถุประสงคโ์ดยการน า
ส่วนผสมท่ีมีภายในร้านมารังสรรคแ์ละท าใหเ้กิดเป็นเคร่ืองด่ืมตวัใหม่ท่ีเหมาะส าหรับลูกคา้ท่ีรัก
สุขภาพและตอ้งการความสดช่ืนในระหวา่งวนั 

4.1 รายละเอยีดการท าโครงงาน 

ขั้นตอนการท าสูตรเคร่ืองด่ืมจากส่วนผสมภายในร้าน 

ส่วนผสม 

 

รูปท่ี 4.1  ส่วนผสมส าหรับการท าเคร่ืองด่ืม 

                               1. Raspberry Blackcurrant 
                             2. Mango passion fruit 
                                3. นมสด ตรา Barista 
                                4. ไซรัป Raspberr 
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วธีิการท าเคร่ืองดื่ม 

               
รูปท่ี 4.2 เท Raspberry เส้นท่ี 1 ลงในแกว้ Shaker ในขนาดไซส์กลาง 

                   

รูปท่ี 4.3 เท Mango เส้นท่ี 2 ลงในแกว้ Shaker ในขนาดไซส์กลาง
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รูปท่ี 4.4 เท Milk เส้นท่ี 3 ลงในแกว้ Shaker ในขนาดไซส์กลาง 

                       

รูปท่ี 4.5 เท Ice เส้นท่ี 4 ลงในแกว้ Shaker ในขนาดไซส์กลาง
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 รูปท่ี 4.6 ปิดฝาแลว้เขยา่แกว้ Shaker ข้ึนลง 4-5 คร้ัง 

                       

                        รูปท่ี 4.7 เทเคร่ืองด่ืมใส่แกว้ขนาดไซส์กลาง
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   รูปท่ี 4.8 ป๊ัมไซรัป Raspberry 2 ป๊ัม บนเคร่ืองด่ืม 

                       

                          รูปท่ี 4.9 เคร่ืองด่ืมท่ีเสร็จสมบูรณ์พร้อมทาน
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4.2 กลุ่มตัวอย่างผู้ทดลองทานเคร่ืองดื่ม 

พนกังานภายในร้าน Starbucks จ านวน 8 คน จากการสังเกตดงัน้ี 

พนกังาน 6 คน จาก 8 พึงพอใจในรสชาติของเคร่ืองด่ืม โดยแยกเป็น 

4.2.1 พนกังานจ านวน 4 คน พึงพอใจในรสชาติของเคร่ืองด่ืมโดยเคร่ืองด่ืมใหค้วามสด                 

ช่ืนและไม่หวานจนเกินไป 

4.2.2 พนกังานจ านวน 2 คน พึงพอใจในความคิดสร้างสรรคเ์มนูน ้าผลไมเ้พื่อสุขภาพ 

4.2.3 พนกังานจ านวน 2 คน ไม่พึงพอใจเก่ียวกบัรสชาติเคร่ืองด่ืมเพราะมีความหวานไป 

4.3 การค านวณต้นทุน 

ล าดับ ส่วนผสม ปริมาณ ราคา/น า้หนัก ต้นทุน 

1 Raspberry 4 oz. 63 / 34 oz. 4 x 63 / 34 =7 

2 Mango 4.5 oz. 63 / 34 oz. 4.5 x 63/ 34 = 7 

3 Milk 2 oz. 34 / 946 ml 2 x34 /946 = 0.7 

4 Raspberry syrup 1.5 oz. 25 / 3.4 oz. 1.5 x 25 /34 = 1.1 

5 น า้แข็ง 190 g 8 / 1 กก. 190 x 8 /1000 =1.5 

รวม 17.30 

 

ก าไร ต้นทุน ราคาขาย 

138 17.30 155 

89 % 11.16% 100% 

 

 

 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

จากการท่ีผูจ้ดัท าไดคิ้ดคน้สูตรเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพข้ึนมาโดยใชส่้วนผสมท่ีมีอยูภ่ายใน
ร้านมารังสรรคท์  าใหเ้กิดนวตักรรมใหม่ ไดมี้การใหพ้นกังานภายในร้านจ านวน 8 คนทดลองด่ืม
เคร่ืองด่ืมและจากการสอบถามพนกังานเก่ียวกบัรสชาติผลลพัธ์ท่ีไดพ้นกังานจ านวน 4 คน พึงพอใจ
ในรสชาติของเคร่ืองด่ืมโดยเคร่ืองด่ืมใหค้วามสดช่ืนและไม่หวานจนเกินไป พนกังานจ านวน 2 คน 
พงึพอใจในความคิดสร้างสรรคเ์มนูน ้าผลไมเ้พื่อสุขภาพและพนกังานจ านวน 2 คน ไม่พึงพอใจ
เก่ียวกบัรสชาติเคร่ืองด่ืมเพราะมีความหวานไป และจากการท าผลส ารวจพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนมากพึง
พอใจกบัเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพและยงัสามารถเพิ่มยอดขายใหก้บัทางร้านไดอี้กดว้ย 

5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

1. ตารางในการท างานของผูจ้ดัท าจะถูกปรับเปล่ียนทุกอาทิตยท์  าใหเ้วลา 

ในการท าโครงงานมีนอ้ย 

                   5.1.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาของโครงงาน 

1. ส่วนผสมของเคร่ืองด่ืมควรมีเยอะกวา่น้ี 

2. ปรับเปล่ียนรสชาติของเคร่ืองด่ืมใหมี้ความหวานนอ้ยลงเพื่อให้ 

    เหมาะส าหรับลูกคา้ท่ีไม่ชอบความหวาน 

3. ปรับเปล่ียนสีสันของเคร่ืองด่ืมใหมี้ความน่าสนใจยิง่ข้ึน
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1. ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัวธีิการท าเคร่ืองด่ืม 

2. ไดค้วามรู้เก่ียวกบักาแฟ 

3. ไดเ้รียนรู้วธีิการแกไ้ขปัญหาฉพาะหนา้ในกรณีลูกคา้ไม่พึงพอใจ 

4. ไดฝึ้กความอดทนและควบคุมอารมณ์ในการท างาน 

5. ไดป้ระสบการณ์ในการท างานและมิตรภาพท่ีดีของพี่ๆและเพื่อนๆ ในท่ีท างาน 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1. การจ าสูตรของเคร่ืองด่ืมทั้งหมด (ร้อน เยน็และ ป่ัน) 

2. การจ ารายละเอียดเก่ียวกบัโปรโมชัน่ในแต่ละสัปดาห์ 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

1. พยายามทบทวนสูตรการท าเคร่ืองด่ืมเป็นประจ าและสม ่าเสมอ 

2. สอบถามและขอค าแนะน าจากผูจ้ดัการหรือเพื่อนร่วมงานในส่ิงท่ีเรา 

    ไม่เขา้ใจหรืออยากรู้เก่ียวกบัการท างาน  
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ภาคผนวก  ก 
แบบสอบถาม



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถาม 

เร่ือง ความพงึพอใจของพนักงานภายในร้านเกีย่วกบัเคร่ืองเพือ่สุขภาพ 

 

กลุ่มตัวอย่างผู้ทดลองทานเคร่ืองดื่ม 

                   พนกังานภายในร้าน Starbucks จ านวน 8 คน จากการสังเกตดงัน้ี 

                   พนกังาน 6 คน จาก 8 คน พึงพอใจในรสชาติของเคร่ืองด่ืม โดยแยกเป็น 

                   พนกังานจ านวน 4 คน พึงพอใจในรสชาติของเคร่ืองด่ืมโดยเคร่ืองด่ืมให้ 

 ความสดช่ืนและไม่หวานจนเกินไป 

                   พนกังานจ านวน 2 คน พึงพอใจในความคิดสร้างสรรคเ์มนูน ้าผลไมเ้พื่อสุขภาพ 

 พนกังานจ านวน 2 คน ไม่พึงพอใจเก่ียวกบัรสชาติเคร่ืองด่ืมเพราะมีความหวานไป
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ภาคผนวก  ข 

การปฏบิัติงานภายในร้าน STARBUCK
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การปฏิบัติงานภายในร้าน STARBUCKS 

 

รูปท่ี ข – 1  รับออเดอร์และเขียนเคร่ืองด่ืมส่งต่อใหพ้นกังานท่ีอยูใ่นต าแหน่งบาร์ท า 

  

รูปท่ี ข – 2 ท าเคร่ืองด่ืมร้อนบาร์ Espresso ตามท่ีไดรั้บออเดอร์มาจากลูกคา้
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รูปท่ี ข – 3 ท าเคร่ืองด่ืมป่ันบาร์ Frappuccino ตามท่ีไดรั้บออเดอร์มาจากลูกคา้ 

 

รูปท่ี ข – 4 การท า Whip cream
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รูปท่ี ข – 5 ลา้งอุปกรณ์ใน Station Bar ทั้งหมด 

รูปท่ี ข – 6 เคลียร์พื้นท่ีและลา้งอุปกรณ์ทั้งหมดใน Station R (Point off sale) จุดช าระเงิน 

                  หรือจุดขาย                       
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ภาคผนวก ค 
บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา
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ข้อเสนอแนะจากพนักงานที่ปรึกษาเกีย่วกบัโครงงาน 

“Raspberry Tropical Vibe for Weight Loss” 

จากการสัมภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษาเก่ียวกบัโครงงานในหัวขอ้น้ีมีประโยชน์ต่อสถาน
ประกอบการอย่างไร พนักงานท่ีปรึกษามีความเห็นว่า โครงงานน้ีมีประโยชน์เน่ืองจากเป็น
โครงงานท่ีช่วยลดตน้ทุนให้กบัสถานประกอบการและยงัเป็นการเพิ่มเคร่ืองด่ืมตวัใหม่ให้กบัทาง
ร้านท าให้มีความหลากหลายมากยิง่ข้ึน รวมทั้งยงัเป็นการลด COST หรือหมดอายุของสินคา้ภายใน
สถานประกอบการ 

 

 

                                                                  (…………………………………………….) 

                                                               คุณวชัราภรณ์ มากสมบูรณ์ 

                                                               พนกังานท่ีปรึกษา 
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[อ้างถึง
แหลง่ข้อมลู
ของคณุท่ีน่ี] 

Raspberry Tropical Vibe for Weight Loss 

ดุสิต จนัทร์พฒันพิบูล¹ 
ภาควชิาการโรงแรม คณะศิลปะศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

235 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 
E-mail  : dus_jan@siam.edu 

 
บทคดัย่อ 
  เน่ืองจากทางร้าน STARBUCKS มี เมนูน ้ า
ผ ล ไม้ เพี ย งไ ม่ ก่ี เม นู  คื อ  Mango passion fruit และ 
Raspberry blackcurrant ท่ีเป็นเมนูน ้ าผลไมน้อกจากนั้น
จะเป็นเมนูชาและกาแฟทั้งหมด เน่ืองจากทางร้านมีเมนู
น ้ าผลไม้ค่อนข้างน้อยส าหรับการเป็นตัวเลือกให้กับ
ลูกคา้ท่ีไม่ด่ืมกาแฟและกลุ่มคนรักสุขภาพ จึงไดคิ้ดคน้
เมนูน ้ าผลไมเ้พ่ือสุขภาพโดยเอาวตัถุดิบท่ีมีอยูภ่ายในร้าน
ซ่ึงได้แก่ Mango และ Raspberry มารังสรรค์ท าให้เกิด
เคร่ืองด่ืมตัวใหม่แต่ยงัคงเน้นเร่ืองสุขภาพเป็นหลัก 
โครงงานมีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิม
รายการเค ร่ืองด่ืมผลไม้ให้กับทางร้าน และลดการ 
MarkOut (M/O) หรือหมดอายขุองสินคา้ภายในร้าน ผล
การศึกษาความพึงพอใจพบวา่พนกังานภายในร้าน 8 คน
จากการสังเกต พนักงาน 4 คน พึงพอใจในรสชาติของ
เค ร่ือง ด่ืม  พนั กงาน  2  คน  พึ งพ อใจในความ คิ ด
สร้างสรรค ์และพนกังานอีก 2 คน ไม่พึงพอใจในรสชาติ
เคร่ืองด่ืมเพราะมีความหวานไป 
Abstract 

  Starbucks provides few fruit-related drinking 
menus which are Mango passion fruit and Raspberry 
blackcurrant. Besides these menus, there are tea and 
coffee.  Since there are few fruit-related drinking menus 
for being choices for customers who do not drink tea 
and coffee and who prefer healthy drinks, new fruity 
menu have been invented by using mango and 
raspberry which are existing ingredients in Starbucks. 
This project aims to be a guideline to increase fruit-
related  

 

drinking menus for Starbucks and to reduce MarkOut 
(M/O)  The result of level of satisfaction of eight staff 
were that four of them satisfied with the taste, two of 
them satisfied  with the innovation and two of them did 
not satisfied because it was too sweet. 
วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
 เพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมรายการเคร่ืองด่ืม
ผลไม้ให้กับทางร้าน  ลดการ MarkOut (M/O) ห รือ
หมดอายขุองสินคา้ภายในร้าน 
ขอบเขตของโครงงาน 
 1.ขอบเขตดา้นประชากร  
พนกังานและลูกคา้ของทางร้าน Starbucks 
 2.ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี 
ศึ ก ษ าภ าย ใน พ้ื น ท่ี ร้ าน  Starbucks ส าข า  Central 
Mahachai 
 3.ขอบเขตดา้นเวลา 
ระหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2561 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.ทางร้านมีรายการเคร่ืองด่ืมท่ีเป็นน ้ าผลไม้
มากข้ึน 
 2.เพื่อเป็นการลดตน้ทุนสินคา้ท่ีอาจจะหมดอายุ
หรือขายไม่ทนั 
ขั้นตอนและวธีิในการด าเนินงาน 

1. ตั้งหวัขอ้โครงงาน 
 ผู ้จัดท าต้อ งห าปัญ ห าท่ี พบ เจอจ ากการ
ปฏิบติังานในร้าน STARBUCKS เพื่อใหไ้ดห้วัขอ้ในการ
จดัท าโครงงานในแผนก Bar beverage 

mailto:dus_jan@siam.edu


 

 

2. รวบรวมขอ้มูลขอ้โครงงาน 
 หลังจากการได้ทราบถึงปัญหาภายในร้าน 
STARBUCKS วา่มีเคร่ืองด่ืมท่ีเป็นน ้ าผลไมค้่อนขา้งนอ้ย
จึงจดัท าโครงงานน้ีเพ่ือเป็นการเพ่ิมรายการเคร่ืองด่ืมท่ี
เป็นน ้ าผลไมใ้หก้บัทางร้านโดยใชส่้วนผสมท่ีมีอยูภ่ายใน
ร้าน มารังสรรคท์ าใหเ้กิดเป็นเคร่ืองด่ืมตวัใหม่  
3. เร่ิมเขียนโครงงาน 
 เม่ือรวบรวมขอ้มูลของ ราสเบอร์ร่ี และ แมงโก้
เรียบร้อยแลว้จึงเร่ิมตน้การเขียนโครงงาน และทดลอง
การท าเคร่ืองด่ืมและน าไปใหพ้นกังานภายในร้านจ านวน 
8 คน เป็นผูท้ดลองด่ืม 
4. ตรวจสอบโครงงาน 
 เม่ื อ โค รงงาน  Raspberry Tropical Vibe for 
Weight Loss จดัท าเรียบร้อยแลว้จึงน ามาตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง โดยการปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานและ
พนกังานท่ีปรึกษา 
5. โครงงานเสร็จเรียบร้อย 
 หลังจากการตรวจสอบความถูกต้องโดย
อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานและพนกังานท่ีปรึกษาแลว้ น า
โ ค ร ง ง า น Raspberry Tropical Vibe for Weight Loss 
มาพรีเซน้ 

วธีิการท าเคร่ืองดืม่ 

       ส่วนผสม 

1. Raspberry Blackcurrant 

2. Mango passion fruit 

3. นมสด ตรา Barista 

4. ไซรัป Raspberr 

 

 

วธีิการท า 

 
รูปท่ี 1 เท Raspberry เสน้ท่ี 1 ลงในแกว้ Shaker ในขนาด

ไซส์กลาง 

 
รูปท่ี 2 เท Mango เสน้ท่ี 2 ลงในแกว้ Shaker ในขนาด

ไซส์กลาง 

 
รูปท่ี 3 เท Milk เสน้ท่ี 3 ลงในแกว้ Shaker ในขนาดไซส์

กลาง 

 
รูปท่ี 4 เท Ice เสน้ท่ี 4 ลงในแกว้ Shaker ในขนาดไซส์

กลาง 
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รูปท่ี 5 ปิดฝาแลว้เขยา่แกว้ Shaker ข้ึนลง 4-5 คร้ัง 

 

รูปท่ี 6  เทเคร่ืองด่ืมใส่แกว้ขนาดไซส์กลาง 

 

รูปท่ี 7 ป๊ัมไซรัป Raspberry 2 ป๊ัม บนเคร่ืองด่ืม 

 

รูปท่ี 8 เคร่ืองด่ืมท่ีเสร็จสมบูรณ์พร้อมทาน 

 

 

 

สรุปผล 

จากการท่ีผูจ้ ัดท าได้คิดค้นสูตรเคร่ืองด่ืมเพื่อ
สุขภาพข้ึนมาโดยใช้ส่วนผสมท่ีมีอยู่ภายในร้านมา
รังสรรค์ท าให้เกิดนวตักรรมใหม่ ได้มีการให้พนักงาน
ภายในร้านจ านวน 8 คนทดลองด่ืมเคร่ืองด่ืมและจากการ
สอบถามพนักงานเก่ียวกบัรสชาติผลลพัธ์ท่ีไดพ้นักงาน
จ านวน 4 คน พึงพอใจในรสชาติของเคร่ืองด่ืมโดย
เค ร่ือง ด่ืมให้ความสดช่ืนและไม่หวานจนเกินไป 
พนักงานจ านวน 2 คน พึงพอใจในความคิดสร้างสรรค์
เมนูน ้ าผลไมเ้พ่ือสุขภาพและพนักงานจ านวน 2 คน ไม่
พึงพอใจเก่ียวกบัรสชาติเคร่ืองด่ืมเพราะมีความหวานไป 
และจากการท าผลส ารวจพบว่าผูบ้ริโภคส่วนมากพึง
พอใจกับ เค ร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพและยังสามารถเพ่ิม
ยอดขายใหก้บัทางร้านไดอี้กดว้ย 
กติตกิรรมประกาศ 

การท่ีผูจ้ดัท าไดม้าปฏิบัติงานในโครงการสห
กิจ ณ STARBUCKS  สาขา Central Mahachai ตั้ งแต่
วนัท่ี 14 พฤษภาคม ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 ส่งผลให้
ผู ้จัดท าได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆท่ี มีค่ า
มากมายส าหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบับน้ีส าเร็จลงได้
ดว้ยดีจากความร่วมมือและสนบัสนุนจากหลายฝ่ายดงัน้ี 
1.คุณชยัสิทธ์ิ นยัจิตร             ต  าแหน่ง   Store Manager 
2.คุณวชัราภรณ์ มากสมบูรณ์ ต าแหน่ง   Supervisor 
3.คุณภาวนีิย ์   คล่องแคล่ว     ต  าแหน่ง   Supervisor 
4.ดร. นนัทิรา ภูขาว สนใจ     ต  าแหน่ง  อาจารยท่ี์ปรึกษา 
  และบุคคลท่านอ่ืนๆท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่าน
ท่ีไดใ้หค้  าแนะน าช่วยเหลือในการจดัท ารายงาน 
ผูจ้ ัดท าขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านท่ีมี
ส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลและเป็นท่ีปรึกษาในการการ
ดูแลและให้ความเข้าใจกับชีวิตของการท างานจริงซ่ึง
ผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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