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Abstract
The cooperative education project entitled “watermelon shell crystallized” was intended to
bring waste materials for maximum benefit and add an additional channel as a component in the
manufacturing of sweets for establishments. The survey recognized the senses respondents from the
staff in the Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside Hotel. The number of 30 persons by random
sampling based on probability and selected samples specific, environment. Most respondents were
male, aged between 18-30 years, working in the department of food and beverages service. The
results showed that the respondents recognized the taste, color, smell, appearance and overall liking at
a high level. The average score was 4.17.
Keywords: Crystallized, Watermelon Shell
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
โรงแรมรามาดา พลาซ่ า บางกอก แม่น้ า ริ เวอร์ ไซด์ เป็ นโรงแรมระดับ 5 ดาว ที่มีลูกค้าเข้า
มาใช้บริ การเป็ นจานวนมากในแต่ละวัน ทั้งในส่ วนการการใช้บริ การของห้องพักและการเข้าใช้
บริ การห้องอาหารของโรงแรม ปั จจุบนั ห้องอาหารของโรงแรมรามาดา พลาซ่ า บางกอก แม่น้ า
ริ เ วอร์ ไ ซด์ ได้รั บ ความนิ ย มจากลู ก ค้า ที่ เ ข้า มาใช้บ ริ การเพราะเป็ นห้ อ งอา หารหลัก ส าหรั บ
รับประทานอาหารในทุกมื้อและส่ วนใหญ่จะจัดอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์สาหรับลูกค้าที่เข้าพักที่โรงแรม
ทาให้ในแต่ละวันจึงต้องมีการจัดอาหารไว้สาหรับลูกค้าเป็ นจานวนมากและส่ วนใหญ่เป็ นการจัด
อาหารแบบบุฟเฟ่ ต์ทาให้มีอาหารเหลือทิ้ง
ในแต่ ล ะวันอาหารบนบุ พ เฟ่ ต์ไลน์ จะมี ก ารเปลี่ ยนแปลง หมุนเวีย นเมนู แต่ล ะเมนู โดย
อาหารทั้งหมดจะขึ้นอยูก่ บั แผนกครัว แผนกครัวจะเป็ นผูก้ าหนดเมนู หลักๆแล้วจะแบ่งออกเป็ น 6
ส่ วน ได้แก่ ครัวยุโรป ดูแลอาหารจาพวก ขนมปั งฝรั่งเศส ไส้กรอก เบคอน ครัวเบเกอรี่ ดูแลอาหาร
จาพวก ขนมปั ง เครื่ องเคียงขนมปั ง และเครื่ องจิ้มขนมปั ง ครัวไทย ดูแลอาหารจาพวก ข้าวสวย
อาหารไทยรายการต่างๆเช่น ต้มข่าไก่ ต้มยากุง้ ขนมจีนน้ ายาเป็ นต้น ครัวอินเดีย ดูแลอาหารจาพวก
ข้าวอินเดีย แกงกะหรี่ อินเดียเป็ นต้น ครัวญี่ปุ่น ดูแลอาหารจาพวก ซูชิ ซาซิ มิ และยังรวมถึง กิมจิอีก
ด้วย และครัวเย็น ดูแลอาหารจาพวก สลัดผัก แฮม ผลไม้ต่างๆ อาทิเช่ น ฝรั่ง สับปะรด แก้วมังกร
ส้ม แคนตาลูป และแตงโม เป็ นต้น
ในการจัดผลไม้ในมื้อต่างๆแตงโมเป็ นผลไม้ที่ได้รับความนิยมมากในชาวต่างประเทศ ทา
ให้สถานประกอบการสั่งแตงโมมาเป็ นจานวนมาก โดยแตงโมใช้ในการจัดบุฟเฟต์ในทุกมื้ออาหาร
จึงทาให้มีเปลื อกแตงโมเหลื อทิ้งจานวนมาก จากการศึกษาคุณประโยชน์ของเปลือกแตงโมพบว่า
ช่วยในเรื่ องลดความดันโลหิ ต ดีต่อระบบปั สสาวะ อีกทั้งยังป้ องกันมะเร็ งได้ จึงมีความคิดที่จะนา
เปลื อกแตงโมที่เหลื อใช้ม าท าเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ส ามารถนาไปใช้ในการท าขนมอื่นๆได้ อาทิ นา
เปลื อกแตงโมแช่ อิ่มไปแต่งหน้าฟรุ ตเค้กของทางโรงแรม นาไปเป็ นส่ วนประกอบของขนมคุกกี้
หรื อนาไปเป็ นส่ วนประกอบของขนมไทย เช่น น้ าแข็งไส หรื อนามาสับเผื่อทาเป็ นไส้ขนมอื่นๆ ได้
อีกด้วย
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1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบที่เหลืออยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับสถานประกอบการ
1.2.2 เพื่อเป็ นการเพิ่มทางเลือกในการนามาใช้เป็ นส่ วนประกอบของขนมหวานอื่นๆได้
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ โรงแรมรามาดา พลาซ่ า บางกอก แม่น้ า ริ เวอร์ ไซด์ แผนก
Food and Beverage Service
1.3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงาน โรงแรมรามาดา พลาซ่า บางกอก
แม่น้ า ริ เวอร์ไซด์ แผนก Food and Beverage Service
กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงาน โรงแรมรามาดา พลาซ่า บางกอก แม่น้ า ริ เวอร์ไซด์
โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็ นและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจานวน 30 คน
1.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม – 31 สิ งหาคม 2561
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 เพื่อเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั เปลือกแตงโมที่เหลือทิง้
1.4.2 เพื่อลดปริ มาณขยะของสถานประกอบการ

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
การศึ ก ษาทํา โครงงานเรื่ อ ง “เปลื อ กแตงโมแช่ อิ่ ม (Watermelon Shell Crystallized)”
ผูจ้ ดั ทํา ได้มี ก ารศึ ก ษาและค้นคว้า หาข้อมูล ที่ เกี่ ย วข้องกับ การศึ ก ษาครั้ งนี้ เพื่อเป็ นการทบทวน
เอกสาร และทฤษฎีต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 การถนอมอาหาร
การถนอมอาหาร หมายถึ ง วิธีการยืดอายุอาหารเพื่อเก็บรักษาให้มีคุณภาพ และคุณค่าทาง
โภชนาการใกล้เคียงกับของเดิ ม ไม่บูดเน่ าเสี ยหายง่าย การถนอมอาหารเป็ นกระบวนการของการ
แปรรู ป ควบคุ ม และการทําให้อาหารสดไม่แปรสภาพด้วยการทําลายของจุลินทรี ย ์ ด้วยกรรมวิธี
หลายอย่าง ได้แก่ การเลื อกใช้อาหารที่มีการปะปนของจุลินทรี ยน์ ้อย การปั่ นหรื อกรองเพื่อกําจัด
จุลินทรี ยใ์ นอาหาร การเก็บรักษาอาหารไว้ในภาชนะที่มิดชิดและเป็ นสุ ญญากาศ
ดังนั้น การถนอมอาหาร หมายถึง การแปรรู ปหรื อการเก็บรักษาอาหารให้คงสภาพเดิมได้
นานโดยไม่บูดเน่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงของเนื้อสัมผัส กลิ่น สี และ
รสของอาหาร ส่ งผลทําให้อาหารมีอายุการจัดเก็บนาน ยังคงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไว้
รวมถึ งรักษาสภาพคุ ณค่าทางโภชนาการของอาหารให้คงเดิมหรื อเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด วิธีการ
ถนอมอาหารมีดงั นี้ (นวพร ฆ้องเดช, 2561)
2.1.1 การถนอมอาหารโดยการตากแห้ ง
การถนอมอาหารโดยการตากแห้งเป็ นวิธีที่ง่ายและประหยัดมากที่สุด ใช้ได้กบั
อาหารประเภทเนื้ อ ผักและผลไม้ เป็ นวิธีที่ทาํ ให้อาหารมาความชื้ นหรื อมีความชื้นอยูเ่ พียงเล็กน้อย
เพื่อไม่ให้จุลินทรี ยส์ ามารถเกาะอาศัยและเจริ ญเติบโตได้ ทําให้อาหารไม่เกิดการบูดเน่า
2.1.2 การถนอมอาหารโดยการดอง
บางชนิดที่ไม่เป็ นอันตรายต่อมนุษย์โดยจุลินทรี ยน์ ้ นั จะสร้างสรรค์บางอย่างขึ้นมา
ในอาหารซึ่ งสามารถยับยั้งการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ยต์ วั อื่นได้ดงั นั้นผลของการหมักดองจะทํา
ให้อาหารปลอดภัยจากจุลินทรี ยช์ นิดอื่นๆและยังทําให้เกิดอาหารชนิดใหม่ๆที่มีลกั ษณะแตกต่างไป
จากเดิมเป็ นการเพิม่ กลิ่นและรสชาติของอาหารให้แตกต่างออกไปอีกด้วย
2.1.3 การรมควัน
การรมควันเป็ นการถนอมอาหารที่ต่างไปจากการตากแห้งธรรมดา นอกจากจะทํา
ให้อาหารแห้งแล้วยังช่วยรักษาให้อาหารเก็บได้นาน มีกลิ่นหอมและรสชาติแปลกซึ่ งเป็ นที่นิยมมาก
การรมควันที่สามารถทําได้ในครอบครัวจะเป็ นแบบธรรมชาติโดยการสุ่ มไฟด้วยกาบมะพร้าว
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ขี้เลื่อย ซังข้าวโพด ให้แขวนอาหารไว้เหนือกล่องไฟใช้ไฟอ่อนๆเพื่อรมควันอาหารไปพร้อมกับไอ
ร้อนจะช่วยทําให้อาหารแห้งเร็ วเช่น รมควันปลา เป็ นต้น
2.1.4 การถนอมอาหารโดยใช้ นา้ ตาล
การถนอมอาหารโดยการใช้น้ าํ ตาลเป็ นการยับยั้งการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ย ์
ช่วยทําให้เก็บรักษาอาหารให้อยูไ่ ด้น่านโดยไม่เน่าเสี ย ซึ่ งมีหลายวิธีดงั นี้
1) การเชื่ อม การใช้น้ าํ และนํ้าตาลตั้งไฟเคี่ยวให้ละลายเหนี ยวเป็ นนํ้าเชื่ อมก่อน
จากนั้นจึงใส่ อาหารลงเคี่ยวต่อไปด้วยไฟอ่อนๆ จนอาหารนั้นอิ่มชุ่มด้วยนํ้าเชื่อม อาหารที่นิยมนํามา
เชื่ อม ได้แก่ กล้วย เผือก มัน มะยม ฟั กทอง เป็ นต้น การเชื่ อมแบ่งออกได้ 3 วิธี ได้แก่ การเชื่ อม
ธรรมดา การเชื่อมแบบแช่อิ่ม การเชื่อมโดยการฉาบ
1.1) การเชื่ อมธรรมดา จะใช้น้ าํ ตาลไปคลุ กเคล้าหรื อผสมในอาหารที่
ต้องการเพื่อให้น้ าํ ตาลไปยับยั้งการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ยใ์ นอาหาร ทําให้อาหารยังคงสภาพอยู่
ได้นานโดยไม่เน่าเสี ย เช่น ลูกตาลเชื่อม กล้วยเชื่อม เป็ นต้น
1.2) การเชื่ อมแบบแช่ อิ่ม เป็ นการนําเอาผักหรื อผลไม้แช่ ในนํ้าเชื่ อม
เพื่อให้น้ าํ เชื่ อมซึ มเข้าสู่ ผกั หรื อผลไม้แบบค่อยเป็ นค่อยไป จนกระทัง่ เกิดการอิ่มตัว ซึ่ งสามารถทํา
ได้โดยเพิ่ม ความเข้มข้นของนํ้า เชื่ อม ด้วยการริ นนํ้าเชื่ อมออกอุ่นแล้วเติม นํ้า ตาลลงไป หรื อต้ม
นํ้าเชื่ อมจนงวดลงเพื่อให้ขน้ ขึ้ นแล้ว จึงเอาผักหรื อผลไม้ลงแช่ ทําเช่ นนี้ 3-4 ครั้ ง จนนํ้าเชื่ อมไม่
สามารถซึ มเข้า ไปในผักหรื อผลไม้ไ ด้อีก ผลไม้ที่นิยมนํา มาแช่ อิ่ม เช่ น มะม่ วง มะขาม มะกอก
มะยม เป็ นต้น
1.3) การฉาบ เป็ นการนําเอาผักหรื อผลไม้ที่ทาํ สุ กแล้ว เช่น เผือกทอด มัน
ทอด กล้วยทอด เป็ นต้น วิธีฉาบคือเคี่ยวนํ้าตาลให้เป็ นนํ้าเชื่ อมแก่จดั จนเป็ นเกล็ด แล้วเทลงผสม
คลุกเคล้ากับของที่ทอดไว้ ทิ้งไว้ให้เย็นจนนํ้าเชื่อมเกาะเป็ นเกล็ดติดอยูบ่ นผิวอาหารที่ฉาบ
2) การกวน คื อ การนําเอาเนื้ อผลไม้ที่สุกแล้วผสมกับนํ้าตาล ใช้ความร้ อนปาน
กลางแล้วค่อยลดลงตํ่า ใช้ไม้พายคนหรื อกวนไปเรื่ อยๆ เพื่อให้น้ าํ ระเหยออกมาจนกระทั้งเนื้ อผลไม้
ข้น เหนียวมีรสหวานจัด ผลไม้ที่นิยมนํามากวน เช่น มะม่วง ทุเรี ยน สับปะรด เป็ นต้น
3) การทาแยม เป็ นการต้มเนื้ อผลไม้ปนกับนํ้าตาลด้วยไฟอ่อนในระยะแรก แล้ว
ค่อยๆ เพิ่มไฟขึ้นทีละน้อย หมัน่ คนสมํ่าเสมอ จนกระทัง่ แยมเหนียวตามต้องการ ผลไม้ที่นิยมนํามา
ทําแยม ได้แก่ สับปะรด ส้ม ฝรั่ง สตรอเบอรี่ มะปราง เชอรี่ แตงไทย กระเจี๊ยบ แตงโม ชมพู่ เป็ นต้น
2.2 การแช่ อมิ่
2.2.1 การแช่ อิ่ม คื อ การทํา ให้น้ าํ เชื่ อมซึ ม เข้า สู่ เนื้ อ ผลไม้จนเนื้ อผลไม้มี รสหวานตาม
ต้องการหรื อทําให้มีความเข้มข้นของนํ้าตาลในเนื้ อผลไม้ประมาณร้อยละ 70 ซึ่ งแตกต่างจากการ
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เชื่ อมตรงที่การแช่ อิ่มจะทําการแช่ผลไม้ในนํ้าเชื่อมเพื่อให้น้ าํ เขื่อมค่อยๆซึ มเข้าเนื้อผลไม้ ส่ วนการ
เชื่อมจะใช้วธิ ี ทาํ ให้น้ าํ เชื่ อมซึ มเข้าเนื้อผลไม้อยางรวดเร็ วด้วยการใช้ความร้อนช่วย และใช้เวลาการ
กวนเชื่อมบนไฟนาน (www.puechkaset.com, 2561)
2.2.2 วัตถุดิบในการแช่ อิ่ม ผลไม้ที่นิยมมาทําเป็ นผลไม้แช่อิ่ม หรื อตากแห้งมีอยู่เพียงไม่กี่
ชนิด เช่น สับปะรด มะม่วง มะละกอ ขนุน กล้วย ฝรั่ง
2.2.3 ขั้นตอนการแช่ อมิ่
1) ล้างผลทําความสะอาดผลไม้ และหัน่ เป็ นชิ้นตามที่ตอ้ งการ หรื ออาจใช้เชื่อมทั้ง
ผล หากเป็ นผลไม้ขนาดเล็ก
2) เตรี ยมสารละลายสําหรับปรับคุณสมบัติของเนื้อสัมผัส แล้วนําผลไม้แช่ใน
สารละลายตามหัวข้อการเตรี ยมผลไม้ก่อนแช่ อิ่ม ซึ่ งอาจเตรี ยมเพียงวิธีเดียวหรื อหลายวิธีร่วมกัน
ได้แ ก่ การใช้ ค วามร้ อ น การใช้ แ คลเซี ย มคลอไรด์ (ปู น ขาว) การใช้ ก รดซิ ต ริ ก และการใช้
โพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟท์
3) เตรี ยมนํ้าเชื่อมด้วยการละลายนํ้าตาลทรายประมาณ 1-2 กิโลกรัม ต่อนํ้า 1 ลิตร
หรื อเพิม่ ปริ มาณตามปริ มาณผลไม้ที่ใช้
4) นํานํ้าเชื่อมขึ้นตั้งไฟอ่อนๆ ก่อนนําผลไม้ลงแช่ แล้วเร่ งไฟให้แรงขึ้น แต่ควรไม่
ใช้ไฟแรงจนทําให้น้ าํ เชื่อมเดือด หรื อที่อุณหภูมิประมาณ 82-88 องศาเซลเซียส
5) กวนแช่อิ่มผลไม้ต่อนาน 5-10 นาที
6) นําหม้อเชื่อมยกลงแล้วปล่อยให้เย็นและตั้งแช่อิ่มไว้นาน 1.5-2 วันหรื อนานกว่า
7) ตักชิมเนื้อผลไม้ หากมีรสหวานไม่พอให้นาํ หม้อแช่อิ่มผลไม้ข้ ึนตั้งไฟอีกครั้ง
พร้ อมเทนํ้าตาลทรายเพิ่มอีก ซึ่ งจะต้องมีความหวานของนํ้าเชื่ อมมากกว่า 70 องศาบริ กซ์ จากนั้น
กวนแช่ อิ่มต่อนาน 5-10 นาที แล้วยกลงตั้งทิ้งไว้นานอีก 1-2 วัน จนเนื้ อผลไม้มีความหวานตามที่
ต้องการ
8) เมื่อเนื้อผลไม้มีความหวานตามต้องการแล้ว ให้ตกั ผลไม้ออก แล้วล้างนํ้าสะอาด
ไล่ น้ าํ ตาลส่ วนเกิ นออก ก่ อนนําไปตากแห้ง นาน 3-5 วัน หรื อเข้าเตาอบ นาน 1 ชัว่ โมง ก็พร้ อม
รับประทาน
2.2.4 ประโยชน์ ของผลไม้ แช่ อมิ่
1) ช่วยให้เก็บอาหารได้นาน
2) ช่วยให้ได้อาหารที่แตกต่างไปจากอาหารสด
3) ช่วยเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว
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2.3 แตงโม
2.3.1 แตงโม ชื่ อสามัญ Watermelon แตงโม ชื่ อวิทยาศาสตร์ Citrullus lanatus (Thunb.)
Matsum. & Nakai (ชื่ อ พ้อ งวิ ท ยาศาสตร์ Citrullus vulgaris Schrad.) จัด อยู่ ใ นวงศ์ แ ตง
(CUCURBITACEAE) โดยพันธุ์ที่นิยมปลูกกันมากโดยทัว่ ไปจะมีอยู่ 3 สายพันธุ์หลัก ๆ นัน่ ก็คือ
พันธุ์ธรรมดาทัว่ ไป เมล็ดมีขนาดเล็ก รสหวาน เช่ น แตงโมจินตหรา แตงโมตอร์ ปิโด แตงโมกิ นรี
แตงโมนํ้าผึ้ง แตงโมไดอานา แตงโมจิ๋ว เป็ นต้น (อาสาสมัครวิกิพีเดีย, 2561)
2.3.2 ลักษณะของแตงโม ผลมีท้ งั ทรงกลมและทรงกระบอก เปลือกแข็ง มีท้ งั สี เขียวและสี
เหลือง บางพันธุ์มีลวดลายบนเปลือก ในเนื้อมีเมล็ดสี ดาํ แทรกอยู่
2.3.3 ประโยชน์ ของแตงโม
ประโยชน์ของแตงโม มีดงั นี้
1) เป็ นผลไม้ที่เหมาะกับผูต้ อ้ งการลดความอ้วนหรื อควบคุมนํ้าหนักอย่างมาก
เพราะมีแคลอรี ต่าํ
2) ช่วยในการควบคุมนํ้าหนักไม่ให้น้ าํ หนักเกิน ป้ องกันการสะสมของไขมันที่เป็ น
อันตรายกับร่ างกาย ลดปริ มาณไขมันที่จบั อยูภ่ ายในเลือด
3) แตงโมมี “ไลโคปี น” (Lycopene) ซึ่ งเป็ นสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดความ
เสี่ ยงการเกิดโรคมะเร็ งและโรคหัวใจ
4) ช่วยบํารุ งผิวพรรณและเส้นผมให้แข็งแรง เพราะประกอบไปด้วยวิตามินและแร่
ธาตุหลายชนิด
5) แตงโมมีกรดอะมิโน Citrulline ซึ่ งมีส่วนช่วยป้ องกันโรคหัวใจ
6) แตงโมมีสารออกฤทธิ์ ชนิดหนึ่งที่คล้ายกับยาแก้อาการเสื่ อมสมรรถภาพทางเพศ
อย่างไวอากรา ซึ่ งจะออกฤทธิ์ กระตุน้ ให้หลอดเลือดคลายตัว ช่วยให้ระบบหมุนเวียนของเลือดดีข้ ึน
7) มีส่วนช่วยบํารุ งสายตา เพราะมีวติ ามินเอในผลแตงโม
8) มีส่วนช่วยล้างพิษจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปได้ดว้ ย
9) ใช้รับประทานเป็ นผลไม้สด ทําเป็ นนํ้าผลไม้ดื่มคลายร้อน ลดความร้อนใน
ร่ างกาย
10) แตงโมพอกหน้า ใช้ทาํ เป็ นทรี ตเมนต์บาํ รุ งผิว ช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้แก่ผวิ
แก้ปัญหาผิวแห้งกร้าน ช่วยดูดซับความมันบนใบหน้า และลดอาการแสบแดง
2.3.4 สรรพคุณของแตงโม
สรรพคุณของแตงโม มีดงั นี้ ช่ วยแก้เบาหวานและดีซ่าน อาการเมาเหล้า อาการ
ปวดกระเพาะปั สสาวะโรคตับ และยังช่วยบํารุ งสมอง ร่ างกายและปอด ช่วยควบคุมความดันโลหิ ต
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และมีส่วนช่ วยลดความดันโลหิ ตลงได้ (Citrulline) ช่ วยรักษาโรคหลอดเลือดแดงแข็งตัว ป้ องกัน
และรักษาโรคเลื อดออกตามไรฟั น ป้ องกันหวัด ลดอาการไข้ แก้คอแห้ง และใช้เป็ นยาลดไข้ดว้ ย
การใช้ใบมาชงดื่ม ช่วยบรรเทารักษาแผลในช่องปาก แตงโมมีเบตาแคโรทีน ซึ่ งช่วยป้ องกันการติด
เชื้อในระบบทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ และระบบขับปั สสาวะ ช่วยย่อยอาหาร ช่วยระบายท้อง
และขับปัสสาวะ ป้ องกันการติดเชื้อต่าง ๆ
2.3.5 ประโยชน์ ของเปลือกแตงโม
ประโยชน์ของเปลือกแตงโม มีดงั นี้
1) แคลอรี่ ต่าํ ช่วยควบคุมนํ้าหนัก
2) ฟื้ นฟูกล้ามเนื้อหลังออกกําลังกาย
3) ออกฤทธิ์ คล้ายไวอากร้า
4) ช่วยให้ระบบปั สสาวะทํางานได้ดีข้ ึน
5) ลดความดันโลหิต
6) มีสารต้านอนุมูลอิสระ (แตงโม สรรพคุณและประโยชน์ของแตงโม 37 ข้อ !,
2561)
2.3.6 สรรพคุณของเปลือกแตงโม
1) ป้ องกันการเจ็บคอด้วยการนําเปลือกแตงโมไปต้มเดือดแล้วเติมนํ้าตาลทราย
แล้วนํานํ้ามาดื่ม
2) ใช้ทารักษาแผล ด้วยการใช้เปลือกแตงโมล้างสะอาด นํามาผิงไฟหรื อตากให้
แห้ง นํามาบดให้เป็ นผง แล้วนํามาบริ เวณแผล (www.kapook.com, 2561)
2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
เชวลิต อุปฐาก, วไลภรณ์ สุ ทธา, ปานทิพย์ ผดุงศิลป์ จากการศึกษากรรมวิธีการทําเปลือก
แตงโมปรุ งรส, 2556 ได้กล่าวว่า จากการศึกษากรรมวิธีการทําเปลือกแตงโมปรุ งรส 3 รู ปแบบคือ
เปลือกแตงโมแบบหัน่ สี่ เหลี่ยมลูกเต๋ า เปลือกแตงโมแบบสับ และเปลือกแตงโมแบบการบดให้เป็ น
เนื้อเดียวกัน พบว่าผูช้ ิ มให้การยอมรับเปลือกแตงโมแบบหัน่ ลูกเต๋ าสี่ เหลี่ยม ในด้านสี กลิ่น รสชาติ
เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลางถึงระดับชอบมาก เมื่อนํามาวิเคาระห์ความ
แปรปรวน และทดสอบความแตกต่างทางสถิติ พบว่าคุณลักษณะด้านสี กลิ่ น รสชาติ เนื้ อสัมผัส
และความชอบโดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ0.05
จาริ นี จัน ทลิ ก า จากการศึ ก ษาการถนอมอาหารของชาวบ้า นอํา เภอปะนาเระ จัง หวัด
ปัตตานี, 2549 ได้กล่าวว่า ประเภทและรู ปแบบในการถนอมอาหารได้แก่ การถนอมอาหารโดยการ
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ตากแห้ง คือการตากแห้งด้วยแสงแดด ได้แก่ หมึกตากแห้ง ปลาไส้ตนั ตากแห้ง การถนอมอาหาร
โดยการหมักดอง คือการหมักดองที่ทาํ ให้อาหารยังคงลักษณะเดิม ได้แก่ ผักเสี้ ยน ข้าวหมาก การ
หมักดองที่ทาํ ให้อาหารมีลกั ษณะแตกต่างจากเดิม ได้แก่ นํ้าบูดู การถนอมอาหารโดยการเชื่อมหรื อ
กวน คื อการเชื่ อม ได้แก่ กล้วยเชื่ อม มันเชื่ อม การกวน ได้แก่ เผือกกวน การถนอมอาหารโดย
วิธีการรมควัน คือการรมควันแบบร้อน ได้แก่ มะพร้าวรมควัน การถนอมอาหารโดยวิธีการควบคุม
อุณหภูมิ คือการถนอมอาหารในอุณหภูมิต่าํ ได้แก่ ลูกเนียงเพาะ

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ : โรงแรมรามาดา พลาซ่า บางกอก แม่น้ า ริ เวอร์ไซด์
(Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside)
: 2074 ถนนเจริ ญกรุ ง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม
สถานทีต่ ้งั
กรุ งเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : 02-688-1000
: รถเมย์สาย 15 ผ่านหน้าโรงแรมแม่น้ า รามาดา พลาซ่ารถไฟฟ้ า
การเดินทาง
BTS สามารถลงได้ที่สถานี บางหว้า - ตากสิ น
นัง่ เรื อได้ที่สะพานตากสิ น จะมีเรื อของทางโรงแรมจอดรออยูท่ ี่
ท่าน้ า

รู ปที่ 3.1 โรงแรมรามาดา พลาซ่า บางกอก แม่น้ า ริ เวอร์ไซด์
ทีม่ า: https://www.edtguide.com/eat/65715/ah-yat-abalone-forum-restaurant#

รู ปที่ 3.2 ตราสัญลักษณ์ (Logo)โรงแรมรามาดา พลาซ่า บางกอก แม่น้ า ริ เวอร์ไซด์
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รู ปที่ 3.3 แผนที่โรงแรมรามาดา พลาซ่า บางกอก แม่น้ า ริ เวอร์ไซด์
ทีม่ า : https://www.chuwab.com/images/hotel/1/28/728/MapB_20120809095334.jpg
3.2 ลักษณะและข้ อมูลโรงแรมรามาดา พลาซ่ า บางกอก แม่ นา้ ริเวอร์ ไซด์
3.2.1 ประเภทของห้ องพัก
โรงแรมรามาดา พลาซ่ า บางกอก แม่น้ า ริ เวอร์ ไซด์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา เป็ น
โรงแรมมาตรฐานระดับ 5 ดาว บริ การห้องพัก 525 ห้อง ประกอบด้วย
1) ห้ อง DELUXE RIVER VIEW
ห้อง Deluxe River View มี ข นาด 34 ตร.ม. พร้ อ มทิ ว ทัศ น์ ข องแม่ น้ า
เจ้าพระยาและสระว่ายน้ า ห้องพักตกแต่งด้วยเตียงขนาดคิงไซส์หรื อเตียงคู่ 2 เตียง มีโต๊ะกาแฟ โต๊ะ
ทางาน มินิบาร์ ชาและกาแฟเครื่ องปรับอากาศ และห้องน้ าพร้อมฝักบัวแยกต่างหากและอ่างอาบน้ า
ดังรู ปที่ 3.4

รู ปที่ 3.4 ห้อง DELUXE RIVER VIEW
ทีม่ า : http://www.ramadaplazamenamriverside.com/gallery-and-video.html
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2) ห้ อง DELUXE TRIPLE BED
ห้อง DELUXE TRIPLE BED เหมาะสาหรับครอบครัวที่มีเด็กอายุต่ากว่า
12 ปี ที่ตอ้ งการการดูแล ห้องพักมีเตียงเดี่ยว 3 เตียงในพื้นที่ใช้สอย 34 ตร.ม. ห้องพักทุกห้องตกแต่ง
แบบร่ วมสมัยผสมผสานกับกลิ่ นอายท้องถิ่ นเพื่อสร้ างบรรยากาศที่เงี ยบสงบพร้ อมทิวทัศน์ของ
แม่น้ าเจ้าพระยา ดังรู ปที่ 3.5
- วิวแม่น้ า
- เสื้ อคลุมอาบน้ าและรองเท้าแตะ
สิ่ งอานวยความสะดวก:
- เตียงแฝด 3 เตียง
- ชาและกาแฟ
- LCD TV
- ไดร์ เป่ าผม / ร่ ม
- ตูน้ ิรภัยในห้องพัก
- มีหอ้ งเชื่อมต่อกัน
- บริ การอินเทอร์เน็ตฟรี ผา่ น - เตียงเสริ ม (Not Available)
- WiFi

รู ปที่ 3.5 ห้อง DELUXE TRIPLE BED
ทีม่ า : http://www.ramadaplazamenamriverside.com/gallery-and-video.html
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3) ห้ อง GRAND DELUXE
ห้อง GRAND DELUXE ได้รับการตกแต่งอย่างสะดวกสบายและทิวทัศน์
ของแม่น้ าที่มีชีวติ ชีวา ดังรู ปที่ 3.6
- อุปกรณ์อาบน้ าฟรี
สิ่ งอานวยความสะดวก: - 40 ตารางเมตร / 2 ผูพ้ กั อาศัย
- อุปกรณ์เตือนภัยฉุกเฉิ นและภาพ - ไดร์ เป่ าผม / ร่ ม
และเสี ยง
- เตียงเสริ ม (คิดค่าบริ การเพิ่ม)
- ลิฟท์ที่มีอกั ษรเบรลล์
- โต๊ะทางานพร้อมโคมไฟและ
- ราวข้างห้องน้ าและอ่างอาบน้ า
เก้าอี้
- ล็อบบี้สาหรับเก้าอี้รถเข็น
- โทรศัพท์สายตรงระหว่าง
- ทางเข้าสาธารณะสาหรับรถเข็น
ประเทศ
- ห้องสุ ขาสาธารณะที่สามารถใช้ - ตูเ้ ย็นขนาดเล็ก
เก้าอี้รถเข็นได้
- เครื่ องชงกาแฟ / ชา
- มีบริ การเก้าอี้รถเข็นเมื่อแจ้งความ - เตารี ดและที่รองรี ด (ตามคาขอ)
ประสงค์
- ห้ามสู บบุหรี่ / สู บบุหรี่
- วิวแม่น้ า
- เครื่ องปรับอากาศพร้อมระบบ
- เตียงคิงไซส์ / เตียงคู่
ควบคุมส่ วนตัว
- Wi-Fi ฟรี
- น้ าดื่มบรรจุขวดฟรี
- ช่องรายการเคเบิล
- มินิบาร์ (คิดค่าบริ การ)
- ตูน้ ิรภัยในห้องพัก
- เปล (เมื่อแจ้งความประสงค์)
- นาฬิกาปลุกและบริ การโทรปลุก - มีหอ้ งเชื่อมต่อกัน
- เสื้ อคลุมอาบน้ าและรองเท้าแตะ

รู ปที่ 3.6 ห้อง Grand Deluxe
ทีม่ า : http://www.ramadaplazamenamriverside.com/gallery-and-video.html

13
4) ห้ อง PLAZA SUITE CITY VIEW
ห้อง PLAZA SUITE CITY VIEW ด้วยการตกแต่งโทนสี อบอุ่นและโทน
สี ฟ้า องค์ประกอบการออกแบบของไทยช่ วยเพิ่มความทันสมัยในห้องชุดขนาด 52 ตารางเมตรที่มี
พื้นที่นง่ั เล่นแยกเป็ นสัดส่ วนและวิวเมืองกรุ งเทพฯ ดังรู ปที่ 3.7
- ตูเ้ ย็นขนาดเล็ก
สิ่ งอานวยความสะดวก: - 52 ตารางเมตร / 2 ผูพ้ กั อาศัย
- วิวเมือง
- เครื่ องชงกาแฟ / ชา
- เตียงคิงไซส์ / เตียงคู่
- เตารี ดและที่รองรี ด (ตามคาขอ)
- Wi-Fi ฟรี
- ห้ามสู บบุหรี่
- ช่องรายการเคเบิล
- เครื่ องปรับอากาศพร้อมระบบ
- ตูน้ ิรภัยในห้องพัก
ควบคุมส่ วนตัว
- นาฬิกาปลุกและบริ การโทรปลุก - น้ าดื่มบรรจุขวดฟรี
- เสื้ อคลุมอาบน้ าและรองเท้าแตะ - มินิบาร์ (คิดค่าบริ การ)
- อุปกรณ์อาบน้ าฟรี
- มีเปล (เมื่อแจ้งความประสงค์)
- เครื่ องเป่ าผม
- มีหอ้ งเชื่อมต่อกัน
- ร่ ม / เครื่ องชัง่ น้ าหนัก
- เตียงเสริ ม (คิดค่าบริ การเพิ่ม)
- โต๊ะทางานพร้อมโคมไฟและเก้าอี้ - โทรศัพท์สายตรงระหว่าง
ประเทศ

รู ปที่ 3.7 ห้อง PLAZA SUITE CITY VIEW
ทีม่ า : http://www.ramadaplazamenamriverside.com/gallery-and-video.html
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5) ห้ อง PLAZA SUITE RIVER VIEW
ห้อง PLAZA SUITE RIVER VIEW ด้วยโทนสี อบอุ่นและโทนสี ฟ้า
องค์ป ระกอบการออกแบบไทยอันละเอี ย ดอ่ อนช่ วยเพิ่ มการตกแต่ ง ที่ ท นั สมัย ในห้องชุ ดขนาด
52 ตร.ม. ที่สะดวกสบายนี้มีพ้นื ที่นง่ั เล่นแยกเป็ นสัดส่ วนและทิวทัศน์ของแม่น้ าเจ้าพระยาที่สวยงาม
ดังรู ปที่ 3.8
- ตูเ้ ย็นขนาดเล็ก
สิ่ งอานวยความสะดวก: - 52 ตารางเมตร / 2 ผูพ้ กั อาศัย
- วิวแม่น้ า
- เครื่ องชงกาแฟ / ชา
- เตียงคิงไซส์ / เตียงคู่
- เตารี ดและที่รองรี ด (ตามคาขอ)
- Wi-Fi ฟรี
- ห้ามสู บบุหรี่
- ช่องรายการเคเบิล
- เครื่ องปรับอากาศพร้อมระบบ
- ตูน้ ิรภัยในห้องพัก
ควบคุมส่ วนตัว
- นาฬิกาปลุกและบริ การโทรปลุก - น้ าดื่มบรรจุขวดฟรี
- เสื้ อคลุมอาบน้ าและรองเท้าแตะ - มินิบาร์ (คิดค่าบริ การ)
- อุปกรณ์อาบน้ าฟรี
- มีเปล (เมื่อแจ้งความประสงค์)
- เครื่ องเป่ าผม
- มีหอ้ งเชื่อมต่อกัน
- ร่ ม / เครื่ องชัง่ น้ าหนัก
- เตียงเสริ ม (คิดค่าบริ การเพิ่ม)
- โต๊ะทางานพร้อมโคมไฟและเก้าอี้ - โทรศัพท์สายตรงระหว่าง
ประเทศ

รู ปที่ 3.8 ห้อง PLAZA SUITE RIVER VIEW
ทีม่ า : http://www.ramadaplazamenamriverside.com/gallery-and-video.html
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6) ห้ อง PREMIER RIVER VIEW SUITE
ห้อง PREMIER RIVER VIEW SUITEได้รับการปรับปรุ งใหม่และได้รับ
การตกแต่งอย่างหรู หรามีพ้ืนที่ใช้สอย 56 ตารางเมตรภายในห้องนัง่ เล่นตกแต่งด้วยโซฟาขนาดเล็ก
และเก้า อี้ น วมสองตัว โทรทัศ น์ จ อแบนขนาด 42 นิ้ ว และอิ น เทอร์ เ น็ ต ไร้ ส ายฟรี ใ นห้ อ งพัก
ดังรู ปที่ 3.9
- อุปกรณ์ชงชาและกาแฟ
สิ่ งอานวยความสะดวก: - เตียงคู่สองเตียง
- แยกห้องนอนและห้องนัง่ เล่น - ทีวแี อลซีดีและเครื่ องเล่นดีวดี ี
- แยกอ่างอาบน้ าฝักบัวและสุ ขา - บริ การอินเทอร์เน็ตฟรี ผา่ น WiFi
- มินิบาร์ในห้องพัก
- เตียงเสริ ม 1 เตียง (คิดค่าบริ การ
เพิ่ม)

รู ปที่ 3.9 ห้อง PREMIER RIVER VIEW SUITE
ทีม่ า : http://www.ramadaplazamenamriverside.com/gallery-and-video.html
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7) ห้ อง ROYAL THAI SUITE
ห้อง ROYAL THAI SUITE การตกแต่งที่หรู หราและสะดวกสบาย
ทันสมัยในหนึ่งห้องนอน พร้อมทิวทัศน์อนั งดงามของแม่น้ าเจ้าพระยา ดังรู ปที่ 3.10
- ตูเ้ ย็นขนาดเล็ก
สิ่ งอานวยความสะดวก: - 68 ตารางเมตร / 2 คน
- วิวแม่น้ า
- เครื่ องชงกาแฟ / ชา
- เตียงคิงไซส์ / เตียงคู่
- เตารี ดและที่รองรี ด
- Wi-Fi ฟรี
- ห้ามสู บบุหรี่
- ช่องรายการเคเบิล
- เครื่ องปรับอากาศพร้อม
- ตูน้ ิรภัยในห้องพัก
ระบบควบคุมส่ วนตัว
- นาฬิกาปลุกและบริ การโทรปลุก - น้ าดื่มบรรจุขวดฟรี
- เสื้ อคลุมอาบน้ าและรองเท้าแตะ - มินิบาร์ (คิดค่าบริ การ)
- อุปกรณ์อาบน้ าฟรี
- มีเปล (เมื่อแจ้งความ
- เครื่ องเป่ าผม
ประสงค์)
- ร่ ม
- เตียงเสริ ม 1 เตียง (คิด
- โต๊ะทางานพร้อมโคมไฟและ
ค่าบริ การเพิ่ม)
เก้าอี้
- สิทธิ์เข้ าใช้ Executive
- โทรศัพท์สายตรงระหว่าง
Lounge
ประเทศ

รู ปที่ 3.10 ห้อง ROYAL THAI SUITE
ทีม่ า : http://www.ramadaplazamenamriverside.com/gallery-and-video.html
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3.2.2 ประเภทของห้ องอาหาร
1) THE TERRACE@72
ลิ้มรสอาหารบุฟเฟ่ ต์หลากหลายทั้งอาหารไทยจีนอินเดียญี่ปุ่นและอาหาร
ตะวันตกพร้ อมเสิ ร์ฟอาหารทะเลสดๆ เนื้ อสัตว์ ขนมหวานและสลัดโฮมเมด เสิ ร์ฟ บุ ฟเฟ่ ต์จาก
ห้องครัวแบบเปิ ด นี่ เป็ นสถานที่ที่เหมาะสาหรับการจัดรายการพิเศษประจาเดื อนนอกเหนื อจาก
บุฟเฟต์ประจาวัน อาหารเช้า(ABF)เปิ ดบริ การเวลา 06.00 - 10.30 น., อาหารกลาวัน(Lunch)เปิ ด
บริ การเวลา 11.30 - 14.30 น., ซันเดย์ บันช์(Sunday Brunch)เปิ ดบริ การเวลา 11.30 - 15.00 น.
อาหารเย็น(Dinner)เปิ ดบริ การเวลา 18.00 - 22.00 น. ดังรู ปที่ 3.11

รู ปที่ 3.11 THE TERRACE@72
ทีม่ า : http://www.ramadaplazamenamriverside.com/the-terrace.html
2) THE WAVES
ร้ า นอาหารอัน น่ า รั ก แห่ ง นี้ มี เ มนู อ าหารตามสั่ ง นานาชาติ แ ละท้อ งถิ่ น
พร้อมทั้งห้องอาหารกลางแจ้งหรื อกลางแจ้งที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของแม่น้ าได้ เปิ ดให้บริ การ
ทุกวันสาหรับมื้อกลางวันและมื้อค่าตั้งแต่เวลา 11.30 - 22.30 น. ดังรู ปที่ 3.12

รู ปที่ 3.12 THE WAVES
ทีม่ า : http://www.ramadaplazamenamriverside.com/the-waves.html
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3) COCONUT TERRACE
ร้ า นอาหารกลางแจ้ง ที่ มี ชี วิ ต ชี ว าตั้ง อยู่ท่ า มกลางสวนอัน เขี ย วชอุ่ ม ที่
สามารถมองเห็ นสระว่ายน้ าและให้บริ การอาหารเมดิ เตอร์ เรเนี ยน เพื่อการพักผ่อนที่ยอดเยี่ยมมี
บริ การอาหารว่างเบา ๆ พร้ อมกับเครื่ องดื่มค็อกเทลหลากหลายชนิ ด พร้อมทั้งไวน์ เบียร์ และสุ รา
เปิ ดบริ การทุกวันสาหรั บมื้อกลางวัน, อาหารว่างตอนบ่ายและมื้อค่ าตั้งแต่เวลา 11.00 - 23.00 น.
ดังรู ปที่ 3.13

รู ปที่ 3.13 COCONUT TERRACE
ทีม่ า : http://www.ramadaplazamenamriverside.com/coconut-terrace.html
4) THAI PAVILION LOBBY LOUNGE
เป็ นเลานจ์ที่มีบรยากาศที่ผ่อนคลายซึ่ งล้อมรอบด้วยระเบียงกลางแจ้งที่
สามารถมองเห็นสระว่ายน้ า ให้บริ การอาหารว่างเบา ๆ สาหรับมื้อกลางวันและมื้อค่า เป็ นที่ที่เหมาะ
สาหรับการพบปะและจิบชายามบ่ายเครื่ องดื่มก่อนอาหารหรื อหลังเที่ยงและเพลิดเพลินกับความ
บันเทิงในยามค่าคืน เปิ ดให้บริ การทุกวัน, ชายามบ่ายและเครื่ องดื่มตั้งแต่เวลา 09.00 - 00.00 น.
ดังรู ปที่ 3.14

รู ปที่ 3.14 THAI PAVILION LOBBY LOUNGE
ทีม่ า : http://www.ramadaplazamenamriverside.com/lobby-lounge.html
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5) SALA THAI POOL BAR
ตั้งอยูท่ ่ามกลางสวนเขตร้อนที่เขียวชอุ่มโดยมีสระว่ายน้ าที่ได้แรงบันดาล
ใจจากบาหลี ให้บ ริ ก ารทรี ทเมนท์ผ่อนคลายพร้ อมเครื่ องดื่ ม เพื่อความเพลิ ดเพลิ นในขณะที่คุณ
อาบแดด เปิ ดบริ การอาหารว่างและเครื่ องดื่มทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00 - 21.00 น. ดังรู ปที่ 3.15

รู ปที่ 3.15 SALA THAI POOL BAR
ทีม่ า : http://www.ramadaplazamenamriverside.com/pool-bar.html
6) AH YAT ABALONE FORUM RESTAURANT
ร้ า นอาหารจี น ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มมากที่ สุ ดแห่ ง หนึ่ งในกรุ งเทพฯ
ร้านอาหารที่โดดเด่นแห่งนี้มีบริ การอาหารกวางตุง้ แท้ๆซึ่ งปรุ งโดย Master Chefs จากฮ่องกง และมี
ชื่ อเสี ยงในด้านติ่มซาฮ่องกงอันแสนอร่ อยอาหารทะเลและหอยเป๋ าฮื้อ เปิ ดให้บริ การทุกวันสาหรับ
มื้อกลางวันและมื้อค่าตั้งแต่ 11.00 - 2.30 น. และ 18.00 น. - 22.30 น. ดังรู ปที่ 3.16

รู ปที่ 3.16 AH YAT ABALONE FORUM RESTAURANT
ทีม่ า : http://www.ramadaplazamenamriverside.com/ah-yat-restaurant.html
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7) DESSERT DREAMS BAKERY
เป็ นมุมที่สวยงามซึ่งประกอบไปด้วยส่ วนท้ายสุ ดของล็อบบี้เลานจ์ บริ การ
ขนมอบสดใหม่ แซนวิชสด เค้กที่ดึงดูดและคุกกี้ที่ละเอียดอ่อนประดับชั้นวางของร้าน สาหรับการ
รับประทานที่โรงแรมหรื อเหมาะสาหรับนากลับบ้าน เปิ ดให้บริ การทุกวันเพื่อรับประทานของว่าง,
ชายามบ่ายและขนมหวานตั้งแต่เวลา 09.00 - 22.00 น. ดังรู ปที่ 3.17

รู ปที่ 3.17 DESSERT DREAMS BAKERY
ทีม่ า : http://www.ramadaplazamenamriverside.com/bakery-bangkok.html
8) ILLUMINOUS BAR & LOUNGE
ด้วยทัศนียภาพอันงดงามของแม่น้ าเจ้าพระยาภายใต้ทอ้ งฟ้ าที่มีแสงดาว
ท่ามกลางการออกแบบตกแต่งด้วยสี แดงที่หรู หรา สัมผัสกับเมนูที่มีความซับซ้อนและเครื่ องดื่ม
ค็อกเทลที่มีเอกลักษณ์ ไวน์และเบียร์หลากหลายชนิดที่คดั สรรมาแล้ว เปิ ดเวลา 17.00 - 00.00 น.
ดังรู ปที่ 3.18

รู ปที่ 3.18 ILLUMINOUS BAR & LOUNGE
ทีม่ า : http://www.ramadaplazamenamriverside.com/illuminous-bar-and-lounge.html
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3.2 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารขององค์ กร
3.3.1 ผู้บริหารโรงแรมโรงแรมรามาดา พลาซ่ า บางกอก แม่ นา้ ริเวอร์ ไซด์
รู ปภาพรวมของผูบ้ ริ หารโรงแรมรามาดา พลาซ่ า บางกอก แม่น้ า ริ เวอร์ ไซด์ และ
แถวบนยืนด้านซ้ายคือรู ปภาพของ คุณปริ ญญา ตั้งสิ น ผูบ้ ริ หารคนปั จจุบนั ของทางโรงแรมแม่น้ า
รามาดา พลาซ่า ดังรู ปที่ 3.19

รู ปที่ 3.19 ผูบ้ ริ หารโรงแรมรามาดา พลาซ่า บางกอก แม่น้ า ริ เวอร์ไซด์
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรในฝ่ าย food and beverage service
การจัดองค์กรในฝ่ าย food and beverage แสดงดังรู ปที่ 3.20

นางสาวมนฤดี โคตะมะ
นางสาวจุฑามาศ พิลายุทธ
นายพิชิตชัย โชติแฉล้ มสกุล
ชัย

รู ปที่ 3.20 แผนภูมิการจัดองค์กรฝ่ าย food and beverage
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย

: นางสาวมนฤดี โคตะมะ 5704400031
นางสาวจุฑามาศ พิลายุทธ 5704400141
นายพิชิตชัย โชติแฉล้มสกุลชัย 5704400267
ตาแหน่ งงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย : นักศึกษาฝึ กงาน (Trainee)
: Food and Beverage Service
แผนก
: 06:00 – 15:00 น. ในแต่ละช่วงเวลามีหน้าที่ดงั นี้
ปฏิบัติหน้ าทีต่ ้งั แต่ เวลา
06.00 – 10.30 น.
- เสิ ร์ฟอาหาร ชา กาแฟ ที่หอ้ งอาหาร THE
TERRACE@72
- จัดเก็บจานอาหารที่แขกรับประทานเสร็ จแล้ว
- เซทโต๊ะอาหารที่ไม่เรี ยบร้อยให้เรี ยบร้อย
- เช็ดอุปกรณ์ ช้อน ส้อม มีด แก้วน้ า แก้วกาแฟ
11.30 – 15.00 น.
- จัดเก็บจานอาหารที่แขกรับประทานเสร็ จแล้ว
- เซทโต๊ะอาหารที่ไม่เรี ยบร้อยให้เรี ยบร้อย
- พับทิชชู่
- พับผ้าแนบกิ้น
ชื่ อผู้ปฏิบัติงาน
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3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
3.6.1 ชื่อ-สกุลพนักงานที่ปรึ กษาคุณ
: ลัดดาวัลย์ พลกลาง
3.6.2 ตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา : Outlet Manager

รู ปที่ 3.22 พนักงานที่ปรึ กษา
3.7 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
3.7.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน วันที่ 14 พฤษภาคมคม – 31 สิ งหาคม 2561
3.7.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 06.00 น.-15.00 น.
3.8 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานมีดงั ต่อไปนี้
3.8.1 รวบรวมความต้องการและการศึกษาข้อมูลของโครงงาน ศึกษาเอกสารต่างๆ
3.8.2 เขียนโครงร่ างรายงาน โดยเขียนหัวข้อโครงงานเพื่อนาเสนออาจารย์ที่ ปรึ กษา
3.8.3 กาหนดหัวข้อในการหาข้อมูลโดยทาการปรึ กษากับพนักงานพี่เลี้ยงถึงหัวข้อโครงงาน
3.8.4 เริ่ มทดลองทาและนาปัญหามาปรับปรุ ง
3.8.5 เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถาม
3.8.6 วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการตอบแบบสอบถามของพนักงานพี่เลี้ยง
3.8.7 สรุ ปข้อมูลและเขียนรายงาน
3.8.8 นารายงานส่ งอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อทาการตรวจสอบและรับฟังข้อเสนอแนะ

25
การวางแผนการดาเนิ นโครงงานสหกิ จศึ ก ษาเรื่ อง “เปลื อกแตงโมแช่ อิ่ม (Watermelon
Shell Crystallized)” ดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงระยะเวลาและการพัฒนาการของตัวโครงงานสหกิจศึกษา
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ย.
ส.ค.
1. รวบรวมข้อมูลและศึกษาเอกสารต่างๆ
2. เขียนโครงร่ างและหัวข้อ นาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
3. เริ่ มทดลองทาและนาปั ญหามาปรับปรุ ง
4. เก็บรวบรวมข้อมูล
5. วิเคราะห์ขอ้ มูล
6. สรุ ปข้อมูลและเขียนรายงาน
3.9 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.9.1 ประชากร ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรในแผนกครัว - แผนกบริ การอาหารและ
เครื่ องดื่ม โรงแรมแม่น้ า รามาดา พลาซ่า จานวน 30 คน
3.9.2 กลุ่มตัวอย่ าง บุคคลากรในแผนกครัว – แผนกบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม ที่ได้จาก
การสุ่ มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็ นและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจานวน 30 คน
3.9.3 ตัวแปรศึกษา
1) ตัวแปรต้น เพศ อายุ แผนกที่สังกัดในโรงแรม
2) ตัวแปรตาม ความพึงพอใจในรสชาติ สี กลิ่นของเปลือกแตงโมแช่อิ่มและความ
พึงพอใจในผลิตภัณฑ์ที่มีเปลือกแตงโมแช่อิ่มเป็ นส่ วนประกอบ
3.9.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวม ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่ งประกอบด้วยคาถาม 3 ส่ วน
ดังนี้
1) ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ เพศ แผนกที่ปฏิบตั ิงาน
2) ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อเปลือกแตงโมแชอิ่ม
3) ส่ วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเปลือกแตงโมแช่อิ่ม
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3.9.5 อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้
อุปกรณ์ ในการทาเปลือกแตงโมแช่ อมิ่
1) หม้อ
2) มีด
3) ทัพพี
4) ขวดโหล
วัตถุดบิ ในการทาเปลือกแตงโมแช่ อมิ่
1) เปลือกแตงโมเฉพาะส่วนสีเขียว

2) น้ าตาลทรายขาว
3) น้ าเปล่า
4) น้ าปูนใสผสมน้ า
3.10 เกณฑ์ การแปลงค่ านา้ หนักคะแนนเฉลี่ย ( มาตราวัดของลิเคิร์ท Likert Rating Scales )
เกณฑ์การแปลงผลค่าน้ าหนักคะแนนเฉลี่ยของ “เปลือกแตงโมแช่อิ่ม (Watermelon Shell
Crystallized)” โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลดังต่อไปนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความว่า พึงพอใจในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความว่า พึงพอใจในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความว่า พึงพอใจในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความว่า พึงพอใจในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความว่า พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

บทที4่
ผลการปฏิบัติโครงงานสหกิจศึกษา
จากการศึกษาโครงงานเรื่ อง เปลือกแตงโมแช่ อิ่ม (Watermelon Shell Crystallized)เป็ นการ
นาเอาเปลือกแตงโมที่ไม่ได้ใช้แล้วมาทาให้เกิดประโยชน์แก่สถานที่ประกอบการ จึงได้ลงมือทดลองทา
เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ผลการปฏิบตั ิงานในครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงกระบวนการทางาน ดังนี้
4.1 รายละเอียดการทาโครงงาน
4.1.1 นาเปลือกแตงโมที่เหลือใช้ภายในไลน์บุฟเฟ่ มาประยุกต์ใช้
4.1.2 ดัดแปลงโดยการแช่อิ่ม เพื่อถนอมให้เปลือกแตงโมไม่เน่าเสี ย
4.2 การเตรียมการและการวางแผนโครงงาน
4.2.1 สังเกตุในไลน์อาหารบุฟเฟ่ ว่ามีส่ิ งไหนที่นามาใช้ได้
4.2.2 ปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษา เกี่ยวกับหัวข้อโครงงาน
4.2.3 ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเปลือกแตงโม
4.2.4 ลงมือปฏิบตั ิทาให้สามารถรับประทานได้
4.2.5 ทดลองชิมและนาไปให้พนักงานชิม และทาแบบสอบถาม
4.2.6 สรุ ปผลจากแบบสอบถาม
4.3 ส่ วนผสมทีใ่ ช้ ในการทาเปลือกแตงโมแช่ อมิ่
4.3.1 เปลือกแตงโมงเฉพาะส่ วนสี เขียว
4.3.2 น้ าตาลทรายขาว
4.3.5 น้ าเปล่า
4.3.6 น้ าปูนใสผสมน้ า
4.4 อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการทาเปลือกแตงโมแช่ อมิ่
4.4.1 หม้อ
4.4.2 มีด
4.4.3 ทัพพี
4.4.4 ขวดโหล

500
1,000
500
400

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
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4.5 ขั้นตอนการทาเลือกแตงโมแช่ อมิ่
ขั้นตอนการทาเลือกแตงโมแช่อิ่ม มีดงั ต่อไปนี้
1. ล้างเปลือกแตงโมและปอกเอาเฉพาะส่ วนสี ขาวมาหัน่ เป็ นแท่งยาวๆ เสร็ จแล้วนาไปแช่ใน
น้ าปูนใสเป็ นเวลา 1 คืนแล้วเอามาบีบล้างกับน้ าเปล่าให้หมดกลิ่นปูน ล้างน้ าอีกครั้งแล้วบีบน้ าออกให้
หมด แล้วเอาไปตากแดดให้แห้ง ดังรู ปที่ 4.1

รู ปที่ 4.1 เปลือกแตงโมที่ปลอกเอาเหลือแต่ส่วนขาว
2. นาน้ าใส่ น้ าตาลต้มในหม้อ พอเดือดได้ที่และน้ าตาลละลายแล้วเอาเปลือกแตงโมลงไปเชื่อม
ไฟอ่อนๆ จนกระทัง่ ได้น้ าเชื่อมเหนียวหนืดก็ให้ยกหม้อลงจากเตา ดังรู ปที่ 4.2

รู ปที่ 4.2 เปลือกแตงโมที่ตม้ ในน้ าตาล
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3. เทใส่ โหล ขณะที่ยงั ร้อนโดยให้น้ าเชื่อมท่วมมิดเปลือกแตงโม ปิ ดฝาให้สนิท ทิ้งไว้ขา้ มวัน
หลังจากนั้นให้รินน้ าเชื่ อมออกมาต้มพอให้เชื้ อโรคตายแล้วทิ้งไว้ให้เย็นก่อนที่จะเทน้ าเชื่อมกลับเข้าไป
ในโหลดังเดิม ให้ทาอย่างนี้ทุกวันไปจนครบ 10 วัน จะทาให้เปลือกแตงโมนั้นอิ่มน้ าตาล ใสเหมือนแก้ว
และมันวาว ดังรู ปที่ 4.3

รู ปที่ 4.3 เปลือกแตงโมที่แช่ในน้ าเชื่อม
4. การทาเปลือกแตงโมแช่อิ่มแห้ง ให้นาเปลือกแตงโมหลังจากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นแล้วไป
ล้างน้ า 1 ครั้งเพื่อให้น้ าเชื่อมที่เคลือบผิวหลุดออกไป แล้วนาไปตากแดดไว้จนแห้งก็จะได้เปลือกแตงโม
แห้งและแข็ง ข้างในฉ่ าน้ าตาล
4.6 ต้ นทุนการทาเปลือกแตงโมแช่ อมิ่
วัตถุดิบหลักคือเปลือกแตงโมที่เหลือทิ้งจากการใช้แต่ส่วนเนื้ อของแตงโม ดังนั้นวัตถุดิบที่ใช้
ทาเปลือกแตงโมแช่อิ่มมีน้ าตาลทรายขาวและปูนแดงราคาต้นทุนที่ใช้ทาดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ตารางการคานวณต้นทุน
ต้ นทุนการทาเปลือกแตงโมแช่ อมิ่
วัตถุดิบ

ปริมาณทีใ่ ช้ (กรัม)

ราคา

ราคาทีใ่ ช้ จริง (บาท)

น้ าตาลทรายขาว

1,000

22 บาท/1,000 กรัม

22

ปูนแดง

50

20 บาท/100 กรัม

10

รวมราคาต้ นเปลือกแตงโมแช่ อมิ่ ทุนต่ อ 500 กรัม
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4.7 การเก็บรวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล
4.7.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
รวบรวมข้อมูลโดยการทาประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัส ทาการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วย สถิติแบบบรรยาย เพื่อหาว่าเปลือกแตงโมแช่อิ่ม (Watermelon Shell Crystallized) มีรสชาติที่
พึงพอใจจากผูบ้ ริ โภคมากน้อยเพียงใด
4.7.2 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ท าเพื่อศึ ก ษาและทดลองการท าเปลื อกแตงโมแช่ อิ่ม (Watermelon
Shell Crystallized) โดยการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างจากคนภายในสถานประกอบการโรงแรมแม่น้ า รามาดา
พลาซ่า แผนกครัวและแผนกบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม รวมทั้งหมด 30 คน แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ เพศ อายุ แผนก
ส่ วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจที่ผบู้ ริ โภคมีต่อเปลือกแตงโมแช่อิ่ม
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะสาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เปลือกแตงโมแช่อิ่ม
4.7.3 วิเคราะห์ ความพึงพอใจของผู้บริโภคทีม่ ีต่อเปลือกแตงโมแช่ อมิ่ (Watermelon Shell
Crystallized)
นาเปลื อกแตงโมแช่ อิ่ม (Watermelon Shell Crystallized) มาประเมินคุ ณภาพทาง
ประสาทสัมผัสด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบ แบบ 5-point hedonic scale โดยให้คะแนนความชอบ
จาก 5 (มากที่สุด) ถึ ง 1 (น้อยที่สุด) จากนั้นนามาหาค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) จากนั้นนาค่าเฉลี่ยมาแปลผลระดับความ
พึงพอใจโดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของลิ เคิร์ท (Likert Scale) เพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ย ในช่วง
คะแนนดังต่อไปนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความว่า พึงพอใจในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความว่า พึงพอใจในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความว่า พึงพอใจในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความว่า พึงพอใจในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความว่า พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
4.8 ผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินโครงงานเรื่ องเปลือกแตงโมแช่ อิ่ม (Watermelon Shell Crystallized) ได้ทาการ
ประเมินทางประสาทสัมผัส โดยกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน มีผลดังนี้
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4.8.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการประเมินทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในด้านเพศ,อายุ,แผนกดังตางรางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้ อมูลทัว่ ไป

จานวน(คน)

ร้ อยละ(%)

ชาย
หญิง

17
13

56.67
43.33

รวม

30

100.00

อายุ ต่ากว่า18ปี
18 – 30 ปี
31 – 45 ปี
มากกว่า 45 ปี

1
15
10
4

3.33
50.00
33.33
13.33

รวม

30

100.00

20
0
0
0
1
0
9

66.67
0.00
0.00
0.00
3.33
0.00
30.00

30

100.00

เพศ

แผนก บริ การอาหาและเครื่ องดื่ม
บริ การส่ วนหน้า
แม่บา้ น
ต้อนรับ
รักษาความปลอดภัย
จัดเลี้ยง
ครัว
รวม

จากตารางที่ 4.2 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 56.67 มีอายุ
ระหว่างที่ 18 – 30 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 50.00 เป็ นพนักงานในแผนกบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 66.67
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4.8.2 ผลการประเมินทางประสาทสั มผัส
จากการประเมินประสาทสัมผัสด้านต่างๆมีผลดังต่อไปนี้
1) ความพึงพอใจด้ านรสชาติ(ความหวาน) ของเปลือกแตงโมแช่ อมิ่
จากการประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านรสชาติ(ความหวาน) ของ
เปลือกแตงโมแช่อิ่มพบว่า ผูท้ ดสอบชิมส่ วนใหญ่ ยอมรับในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 43.33 เป็ นระดับ
ที่ เ ลื อ กมากที่ สุ ด และรองมาเป็ นระดับ มากที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 36.67 ระดับ ปานกลาง คิ ด เป็ น
ร้อยละ 20.00 ดังรู ปที่ 4.1
60
40
20

36.67

43.33
20.00

0
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

0.00
น้อย

0.00
น้อยที่สุด

รู ปที่ 4.1 กราฟแสดงความพึงพอใจด้านรสชาติ(ความหวาน)ของเปลือกแตงโมแช่อิ่ม
2) ความพึงพอใจด้ านกลิน่ ของเปลือกแตงโมแช่ อมิ่
จากการประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านกลิ่นของเปลือกแตงโมแช่
อิ่มพบว่า ผูท้ ดสอบชิ มส่ วนใหญ่ ยอมรับในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 40.00 เป็ นระดับที่เลือกมากที่สุด
และรองมาเป็ นระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 30.00 ระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 20.00 ระดับน้อยคิด
เป็ นร้อยละ 6.67 และระดับที่นอ้ ยที่สุดคือน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 3.33 ดังรู ปที่ 4.2
50
40
30
20
10

30.00

40.00
20.00

0
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

6.67

3.33

น้อย

น้อยที่สุด

รู ปที่ 4.2 กราฟแสดงความพึงพอใจด้านกลิ่นของเปลือกแตงโมแช่อิ่ม
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3) ความพึงพอใจด้ านสี ของเปลือกแตงโมแช่ อมิ่
จากการประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านสี ของเปลือกแตงโมแช่อิ่ม
พบว่า ผูท้ ดสอบชิ มส่ วนใหญ่ ยอมรับในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 36.67 เป็ นระดับที่เลือกมาก
ที่สุด และรองมาเป็ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 30.00 ระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 26.67 ระดับที่นอ้ ย
ที่สุดคือ ระดับน้อยและน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 3.33 ดังรู ปที่ 4.5
40
30
20
10

26.67

30.00

36.67

0
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

3.33

3.33

น้อย

น้อยที่สุด

รู ปที่ 4.3 กราฟแสดงความพึงพอใจด้านสี ของเปลือกแตงโมแช่อิ่ม
4) ความพึงพอใจด้ านลักษณะปรากฏของเปลือกแตงโมแช่ อมิ่
จากการประเมิ นการยอมรั บ ทางประสาทสัม ผัส ด้า นลั ก ษณะปรากฏของ
เปลื อกแตงโมแช่ อิ่มพบว่า ผูท้ ดสอบชิ มส่ วนใหญ่ ยอมรับในระดับปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 36.67
เป็ นระดับ ที่ เลื อกมากที่ สุ ด และรองมาเป็ นระดับมากคิ ด เป็ นร้ อยละ33.33 ระดับมากที่ สุ ดคิ ดเป็ น
ร้อยละ 26.67 ระดับที่นอ้ ยที่สุดคือ ระดับน้อยคิดเป็ นร้อยละ 3.33 ดังรู ปที่ 4.4
40
30
20
10

26.67

33.33

36.67
3.33

0
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

0.00
น้อยที่สุด

รู ปที่ 4.4 กราฟแสดงความพึงพอใจด้านลักษณะปรากฏของเปลือกแตงโมแช่อิ่ม
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5) ความพึงพอใจด้ านความชอบโดยรวมของเปลือกแตงโมแช่ อมิ่
จากการประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านความชอบโดยรวมของ
เปลือกแตงโมแช่อิ่มพบว่า ผูท้ ดสอบชิมส่ วนใหญ่ ยอมรับในระดับมากคิดเป็ น ร้อยละ 53.33 เป็ นระดับ
ที่ เ ลื อ กมากที่ สุ ด และรองมาเป็ นระดับ มากที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 23.33 ระดับ ปานกลางคิ ด เป็ น
ร้อยละ 20.00 ระดับที่นอ้ ยที่สุดคือ ระดับน้อยคิดเป็ นร้อยละ 3.33 ดังรู ปที่ 4.5
60
40
20

53.33
23.33

20.00

0
มากที่สุก

มาก

ปานกลาง

3.33
น้อย

0.00
น้อยที่สุด

รู ปที่ 4.5 กราฟความพึงพอใจด้านความชอบโดยรวมของเปลือกแตงโมแช่อิ่ม
6) ความพึงพอใจด้ านรสชาติของเปลือกแตงโมแช่ อมิ่ เมื่ออยู่ในผลิตภัณฑ์
จากการประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านรสชาติของเปลือกแตงโม
แช่ อิ่มเมื่ ออยู่ใ นผลิ ตภัณฑ์พบว่า ผูท้ ดสอบชิ มส่ วนใหญ่ ยอมรับในระดับมากคิดเป็ นร้ อยละ 50.00
เป็ นระดับที่เลือกมากที่สุด และรองมาเป็ นระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 30.00 ระดับปานกลาง คิดเป็ น
ร้อยละ 20.00 ดังรู ปที่ 4.6
60
40
20

50.00
30.00

20.00

0
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

0.00
น้อย

0.00
น้อยที่สุด

รู ปที่ 4.6 กราฟแสดงความพึงพอใจด้านรสชาติของเปลือกแตงโมแช่อิ่มเมื่ออยูใ่ นผลิตภัณฑ์
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7) ความพึงพอใจด้ านกลิน่ ของเปลือกแตงโมเมื่ออยู่ในผลิตภัณฑ์
จากการประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านกลิ่นของ
เปลือกแตงโมเมื่ออยูใ่ นผลิตภัณฑ์พบว่าผูท้ ดสอบชิมส่ วนใหญ่ยอมรับในระดับมากคิดเป็ นร้อยละ 60.00
เป็ นระดับที่เลือกมากที่สุด และรองมาเป็ นระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 20.00 ระดับปานกลาง คิดเป็ น
ร้อยละ16.67 ระดับที่นอ้ ยที่สุดคือระดับน้อย คิดเป็ นร้อยละ3.33 ดังรู ปที่ 4.7
80
60
40
20
0

60.00
20.00
มากที่สุด

16.67
มาก

ปานกลาง

3.33
น้อย

0.00
น้อยที่สุด

รู ปที่ 4.7 กราฟแสดงความพึงพอใจด้านกลิ่นของเปลือกแตงโมเมื่ออยูใ่ นผลิตภัณฑ์
8) ความพึงพอใจด้ านความชอบโดยรวมของเปลือกแตงโมแช่ อมิ่ เมื่ออยู่ในผลิตภัณฑ์
จากการประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านความชอบโดยรวมของ
เปลื อกแตงโมแช่ อิ่มเมื่ออยู่ในผลิ ตภัณฑ์ พบว่า ผูท้ ดสอบชิ มส่ วนใหญ่ ยอมรับในระดับมากคิดเป็ น
ร้อยละ 63.33 เป็ นระดับที่เลือกมากที่สุด และรองมาเป็ นระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 26.67 ระดับปาน
กลาง คิดเป็ นร้อยละ 10.00 ดังรู ปที่ 4.8
80
60
40
20
0

63.33
26.67
มากที่สุด

10.00
มาก

ปานกลาง

0.00
น้อย

0.00
น้อยที่สุด

รู ปที่ 4.8 กราฟแสดงความพึงพอใจด้านความชอบโดยรวมของเปลือกแตงโมแช่อิ่มเมื่ออยูใ่ นผลิตภัณฑ์
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4.8.3 ค่ าเฉลีย่ ความพึงพอใจและการแปลผลระดับความพึงพอใจ
ในด้านรสชาติ(ความหวาน)ของเปลือกแตงโมแช่อิ่มอยูใ่ นระดับความพึงพอใจระดับ
มาก ในด้านกลิ่ นของเปลื อกแตงโมแช่ อิ่มอยู่ในระดับความพึงพอใจระดับมาก ในด้านสี ของเปลื อก
แตงโมแช่อิ่มอยูใ่ นระดับความพึงพอใจระดับมาก ในด้านลักษณะปรากฏของเปลือกแตงโมแช่อิ่มอยูใ่ น
ระดับความพึงพอใจระดับมาก ในด้านความชอบโดยรวมของเปลือกแตงโมแช่อิ่มอยูใ่ นระดับความพึง
พอใจระดับมาก ในด้านรสชาติของเปลือกแตงโมแช่อิ่มเมื่ออยู่ในผลิตภัณฑ์อยูใ่ นระดับความพึงพอใจ
ระดับมาก ในด้านกลิ่นของเปลือกแตงโมเมื่ออยูใ่ นผลิตภัณฑ์ อยูใ่ นระดับความพึงพอใจระดับมากและ
ในด้านความชอโดยรวมของเปลือกแตงโมแช่ อิ่มเมื่ออยูใ่ นผลิตภัณฑ์ อยูใ่ นระดับความพึงพอใจระดับ
มาก ดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจและการแปลผลระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจด้ านต่ างๆ
ค่ าเฉลีย่
S.D.
การแปลผล
ระดับความพึงพอใจ
ด้านรสชาติ(ความหวาน)ของเปลือกแตงโมแช่อิ่ม
4.17
0.75
มาก
กลิ่นของเปลือกแตงโมแช่อิ่ม
3.87
1.04
มาก
สี ของเปลือกแตงโมแช่อิ่ม
3.73
1.01
มาก
ลักษณะปรากฏของเปลือกแตงโมแช่อิ่ม
3.83
0.87
มาก
ความชอบโดยรวมของเปลือกแตงโมแช่อิ่ม
3.97
0.76
มาก
รสชาติของเปลือกแตงโมแช่อิ่มเมื่ออยูใ่ นผลิตภัณฑ์ 4.10
0.71
มาก
กลิ่นของเปลือกแตงโมเมื่ออยูใ่ นผลิตภัณฑ์
3.97
0.72
มาก
ความชอบโดยรวมของเปลือกแตงโมแช่อิ่มเมื่อ
4.17
0.59
มาก
อยูใ่ นผลิตภัณฑ์

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลของโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลของโครงงาน
จากการที่ ได้ปฏิ บ ตั ิงานโครงการสหกิ จศึก ษา ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่ า บางกอก
แม่น้ า ริ เวอร์ ไซด์ คณะผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานในแผนกบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม ซึ่ งมี
บทบาทและหน้าที่ในการให้บริ การแก่แขกที่มาเข้าพักกับทางโรงแรม ในห้องอาหาร รวมทั้งเก็บจาน
เช็ดโต๊ะ เซทโต๊ะ เก็บเศษอาหาร ในการปฏิบตั ิงานทางผูจ้ ดั ทาจึงได้สังเกตเห็นว่า เปลือกแตงโมที่เหลือ
ใช้จากการจัดบุฟเฟ่ ต์สามารถนามาทาอะไรได้
ดังนั้น คณะผูจ้ ดั ทาจึงได้จดั ทาโครงงานเรื่ อง “เปลือกแตงโมแช่อิ่ม (Watermelon Shell
Crystallized)” เมื่อได้ลองลงมือปฏิบตั ิแล้วคณะผูจ้ ดั ทามีการสุ่ มตัวอย่างจากกลุ่มประชากร คือ พนังงาน
ในโรงแรมรามาดา พลาซ่า บางกอก แม่น้ า ริ เวอร์ ไซด์ จานวน 30 คน รวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม
จากพนักงานในโรงแรมแล้วนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ผลต่างๆโดยโปรแกรม Microsoft Excel
จากการศึกษาสรุ ปผลได้วา่ พนักงานส่ วนใหญ่พึงพอใจในเปลือกแตงโมแช่อิ่มด้านต่างๆอยูใ่ นระดับมาก
5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
1) เปลื อกแตงโมที่ได้ในแต่ละครั้ งมีปริ มาณที่ใช้ได้ไม่แน่ นอนเพราะ ในบางครั้ ง
เปลือกแตงโมในส่ วนสี ขาวบางเกินไปเมื่อปลอกส่ วนเปลือกสี เขียวออกแล้วไม่สามารถใช้ได้
2) ในขั้นตอนของการให้พนักงานชิมและทาแบบสอบถามมีเวลาค่อยข้างจากัดเพราะ
แต่ละแผนกมีเวลาในการพักไม่เหมือนกัน
5.1.3 ข้ อเสนอแนะเพือ่ เป็ นแนวทางในการแก้ไข้
ในการท าเปลื อกแตงโมแช่ อิ่ม สามารถลดปริ ม าณน้ า ตาลได้เพื่อไม่ ใ ห้รสชาติ ข อง
เปลือกแตงโมหวานจนเกินไป เมื่อแช่อิ่มเปลือกแตงโมแล้วสามรถนาไปอบหรื อตากแห้งเพิ่มได้เพื่อให้
เปลือกแตงโมแช่อิ่มแห้งขึ้น
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5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ประโยชน์ ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1) ได้เรี ยนรู้และทดลองการปฏิบตั ิงานที่ เป็ นการทางานจริ ง พบปั ญหาต่างๆและแก้ไข
ปั ญหาต่างเฉพาะหน้าได้
2) ได้ลองทากาแฟชนิดต่างๆเผือ่ เสิ ร์ฟให้กบั ลูกค้าที่มาใช้บริ การ
3) ได้ภาษาเพิ่มจากลูกค้าที่มาใช้บริ การที่โรงแรมเพราะลูกค้าส่ วนใหญ่ที่มาใช้บริ การ
จะเป็ นลูกค้าจากประเทศจีน
4) ได้เรี ยนรู ้การทางานเป็ นระบบต่างๆภายในโรงแรม
5) ฝึ กความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและฝึ กความตรงต่อเวลาในการเข้า
งาน
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1) ในการปฏิบตั ิงานในตอนเช้าอาจเกิดการปฏิบตั ิงานผิดพลาดได้เพราะลูกค้ามาใช้
บริ การที่หอ้ งอาหารเป็ นจานวนมาก
2) ในการปฏิบตั ิงานมีการทาจานหรื อแก้วน้ าแตกบ้าง
3) ปัญหาด้านการสื่ อสารกับลูกค้าเพราะลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นลูกค้าจีน
4) ในบางครั้งการจัดโต๊ะ วางเครื่ องมือต่างๆ บนโต๊ะอาหารไม่ทน
ั เพราะลูกค้าที่ใช้
บริ การมีจานวนมาก
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับนักศึกษาที่กาลังจะฝึ กสหกิจควรเลือกสถานประกอบการี่ เดินทาง
ได้สะดวกและใช้เวลาเดินทางไม่มากเพื่อง่ายต่อการเดินทางในทุกๆ วันและเพื่อไม่ให้เกิดปั ญหาเรื่ อง
เวลา เลือกแผนกหรื อสายงานที่สนใจและถนัดเพื่อต่อยอดความรู้และความเข้าใจของตนเองได้และยัง
ทาให้เรากระตือรื อร้นที่จะปฏิบตั ิงานและสอบถามหรื อปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาหรื อพี่เลี้ยงเมื่อมีปัญหา
เพื่อให้ช่วยแก้ไขปั ญหานั้นๆ
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.
แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
เรื่อง เปลือกแตงโมแช่ อมิ่
คาชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบด้วยคาถาม 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อเปลือกแตงโมแชอิ่ม
ส่ วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเปลือกแตงโมแช่อิ่ม
คาตอบที่ได้จากแบบสอบถามของท่านทุกข้อมีค่าและเป็ นประโยชน์มาก จึงขอ
ความกรุ ณาให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ ง คณะผูจ้ ดั ทาขอขอบคุณทุกท่านที่
สละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
ส่ วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ลงใน  ทีต่ รงกับสภาพเป็ นจริงท่าน
1) เพศ
 ชาย
 หญิง
2) อายุ
 ต่ากว่า 18 ปี
 18 - 30 ปี
 31 - 45 ปี
 มากกว่า 45 ปี
3) แผนก
 Food and Beverage Service (แผนกบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม)
 Front Office (แผนกบริ การส่ วนหน้า)
 Housekeeping Department (แผนกแม่บา้ น)
 Reception (แผนกต้อนรับ)
 Security (แผนกรักษาความปลอดภัย)
 The Catering Department (แผนกจัดเลี้ยง)
 Kitchen (แผนกครัว)
 อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………….
ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของท่านที่มีตอ่ เปลือกแตงโมแชอิ่ม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ลงใน ช่ องทีต่ รงตามความรู้สึก/ความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุ ด
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = น้อย
1 = น้อยที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
คุณลักษณะ
5

4

3

เปลือกแตงโมแช่ อมิ่
1. รสชาติ(ความหวาน) ของเปลือกแตงโมแช่อิ่ม
2. กลิ่นของเปลือกแตงโมแช่อิ่ม
3. สี ของเปลือกแตงโมแช่อิ่ม
4. ลักษณะปรากฏของเปลือกแตงโมแช่อิ่ม
5. ความชอบโดยรวมของของเปลือกแตงโมแช่อิ่ม
ผลิตภัณฑ์ ทมี่ ีเปลือกแตงโมแช่ อมิ่ (ขนมเปี๊ ยะใส่ ถั่ว+เปลือกแตงโมแช่ อมิ่ )
6. รสชาติขอเปลือกแตงโมแช่อิ่มเมื่ออยูใ่ นผลิตภัณฑ์
7. กลิ่นของเปลือกแตงโมแช่อิ่มเมื่ออยูใ่ นผลิตภัณฑ์
8. ความชอบโดยรวมของของเปลือกแตงโมแช่อิ่มเมื่ออยูใ่ นผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมสาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ขอบพระคุณที่กรุ ณาตอบแบบสอบถาม
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ภาพขนาดปฏิบัตงิ าน

ภาพชุดของพนักงานแผนกบริ การอาหารและเครื่ องดื่มของโรงแรม รามาดา พลาซ่า บางกอก แม่น้ า
ริ เวอร์ไซด์ ในรู ปประกอบด้วยนักศึกษาฝึ กงาน พนักงานที่ปรึ กษาและอาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจ

ภาพการขอทราบเลขห้องของลูกค้าก่อนเข้าห้องอาหาร

ภาพห้องที่ตอ้ งปฏิบตั ิงาน

ภาพการปฏิบตั ิงานตอนที่มีลูกค้า(เทน้ าดื่มให้ลูกค้า)

ภาพการเช็ดทาความสะอาดบริ เวณในห้องอาหาร

ภาพขณะการนาเครื่ องดื่มไปเสิ ร์ฟให้ลูกค้า

ภาพการนาเครื่ องมือ(ช้อน ส้อม มีด) ไปจัดบนโต๊ะอาหาร

ภาพการนาอาหารไปเสิ ร์ฟไปลูกค้าบนห้องพัก(รู มเซอร์ วิส)
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บทสัมภาษณ์ พนักงานที่ปรึกษา

ภาคผนวก ง.
บทความเชิงวิชาการ

เปลือกแตงโมแช่ อมิ่
Watermelon Shell Crystallized
นางสาวมนฤดี โคตะมะ, นางสาวจุฑามาศ พิลายุทธ, นายพิชิตชัย โชติแฉล้มสกุลชัย
ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยสยาม
235 ถนนเพชรเกษมเขตภาษีเจริ ญ กทม. 10160
E-mail : tuk-Monrudee@hotmail.com, juthamas4663@gmail.com, Palmplam3@gmail.com
บทคัดย่ อ
โครงงานสหกิจศึกษาเรื่ อง “เปลือกแตงโม
แช่อ่ิม” มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาวัตถุดิบที่เหลือใช้มาใช้
ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด และเป็ นการเพิ่มช่องทางใน
การนามาเป็ นส่วนประกอบอื่นในการผลิตขนมให้กบั
สถานประกอบการได้ โดยการทาแบบสอบถามการ
ยอมรับทางประสาทสัมผัสจากผูต้ อบแบบสอบถามที่
เป็ นพนักงานแผนกต่างๆในโรงแรมรามาดา พลาซ่ า
บางกอก แม่น้ า ริ เวอร์ไซด์ จานวน 30 คน โดยการใช้
การสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็ นและคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศชาย ที่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 18-30 ปี
ทางานในแผนกการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ ม จาก
การสอบถามการยอมรั บ ทางประสาทสัมผัส พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามประเมินการยอมรับด้านรสชาติ
ด้ า นสี ด้ า นกลิ่ น ด้ า นลั ก ษณะปรากฎและด้ า น
ความชอบรวมอยูใ่ นระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 4.17
คาสาคัญ : การแช่อ่ิม เปลือกแตงโม
Abstract
Cooperative education project entitled
“watermelon shell crystallized” is intended to bring
the waste materials used for maximum benefit and
an additional channel implemented as a component
in the manufacture of sweets to the establishments.
The survey recognized the senses respondents from
the staff in the Ramada plaza Bangkok menam
riverside hotel. The number of 30 persons by using
random sampling based on probability and selected

samples specific, environment. Most of respondents
were male, aged between 18-30 years, working in
the department of food and beverages service. The
results showed that the respondents recognized the
taste, color, smell, appearance and overall liking at a
high level. The average score was 4.17.
Keywords : Crystallized Watermelon Shell
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในการจัดผลไม้ในมื้อต่างๆของโรงแรมรา
มาดา พลาซ่า บางกอก แม่น้ า ริ เวอร์ ไซด์ แตงโมเป็ น
ผลไม้ที่ได้รับความนิยมมากในชาวต่างประเทศ ทาให้
สถานประกอบการสั่งแตงโมมาเป็ นจานวนมาก โดย
แตงโมใช้ในการจัดบุฟเฟต์ในทุกมื้ออาหาร จึงทาให้มี
เปลื อกแตงโมเหลื อทิ้ งจานวนมาก จากการศึ กษา
คุณประโยชน์ของเปลือกแตงโมพบว่าช่วยในเรื่ องลด
ความดันโลหิ ต ดีต่อระบบปั สสาวะ อีกทั้งยังป้ องกัน
มะเร็ งได้ จึงมีความคิดที่จะนาเปลือกแตงโมที่เหลือใช้
มาทาเป็ นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนาไปใช้ในการทาขนม
อื่นๆได้ อาทิ นาเปลือกแตงโมแช่อ่ิมไปแต่งหน้าฟรุ ต
เค้ก ของทางโรงแรม น าไปเป็ นส่ ว นประกอบของ
ขนมคุกกี้ หรื อนาไปเป็ นส่ วนประกอบของขนมไทย
เช่น น้ าแข็งไส หรื อนามาสับเผื่อทาเป็ นไส้ขนมอื่นๆ
ได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. เพื่อใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบที่เหลืออยู่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสถานประกอบการ
2. เพื่อเป็ นการลดต้นทุนการซื้อวัตถุดิบใน

การทาฟรุ ตเค้กและนามาเป็ นส่ วนประกอบของขนม
หวานอื่นๆได้
ขอบเขตของโครงงาน
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ โรงแรมรามา
ดา พลาซ่ า บางกอก แม่ น้ า ริ เวอร์ ไ ซด์ แผนก Food
and Beverage Service
2.ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงาน
โรงแรมรามาดา พลาซ่ า บางกอกแม่น้ า ริ เวอร์ ไซด์
แผนก Food and Beverage Service
กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงาน โรงแรมรามาดา
พลาซ่ า บางกอก แม่ น้ า ริ เวอร์ ไ ซด์ โดยการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบอาศัยความน่ าจะเป็ นและคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงจานวน 30 คน
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ระหว่างวันที่ 14
พฤษภาคม – 31 สิ งหาคม 2561
ขั้นตอนการทาเปลือกแตงโมแช่ อมิ่
ขั้ น ต อ น การ ท าเ ลื อ กแ ต ง โ ม แ ช่ อิ่ ม มี
ดังต่อไปนี้
1. ล้างเปลือกแตงโมและปอกเอาเฉพาะส่วน
สี ขาวมาหั่นเป็ นแท่งยาวๆ เสร็ จแล้วนาไปแช่ ในน้ า
ปูนใสเป็ นเวลา 1 คืนแล้วเอามาบีบล้างกับน้ าเปล่าให้
หมดกลิ่ นปูน ล้างน้ าอี กครั้ งแล้วบี บน้ าออกให้หมด
แล้วเอาไปตากแดดให้แห้ง
2. นาน้ าใส่น้ าตาลต้มในหม้อ พอเดือดได้ที่
และน้ าตาลละลายแล้วเอาเปลื อกแตงโมลงไปเชื่ อม
ไฟอ่อนๆ จนกระทัง่ ได้น้ าเชื่ อมเหนี ยวหนื ดก็ให้ยก
หม้อลงจากเตา
3. เทใส่ โหล ขณะที่ ยงั ร้อนโดยให้น้ าเชื่อม
ท่ วมมิ ดเปลื อกแตงโม ปิ ดฝาให้สนิ ท ทิ้ ง ไว้ข ้ามวัน
หลังจากนั้นให้รินน้ าเชื่ อมออกมาต้มพอให้เชื้ อโรค
ตายแล้วทิ้งไว้ให้เย็นก่อนที่จะเทน้ าเชื่ อมกลับเข้าไป
ในโหลดังเดิม ให้ทาอย่างนี้ ทุกวันไปจนครบ 10 วัน
จะทาให้เปลื อกแตงโมนั้นอิ่มน้ าตาล ใสเหมือนแก้ว
และมันวาว

4. การทาเปลือกแตงโมแช่อ่ิ มแห้ง ให้นา
เปลือกแตงโมหลังจากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น
แล้วไปล้างน้ า 1 ครั้งเพื่อให้น้ าเชื่อมที่เคลือบผิวหลุด
ออกไป แล้วนาไปตากแดดไว้จนแห้งก็จะได้เปลือก
แตงโมแห้งและแข็ง ข้างในฉ่ าน้ าตาล
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. เพื่ อ เป็ นการเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กับ เปลื อ ก
แตงโมที่เหลือทิ้ง
2. เ พื่ อ ล ด ป ริ ม า ณ ข ย ะ ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการ
วิธีดาเนินงาน
1. รวบรวมความต้อ งการและการศึ กษา
ข้อมูลของโครงงาน ศึกษาเอกสารต่างๆ
2. เขี ย นโครงร่ า งรายงาน โดยเขี ยนหัวข้อ
โครงงานเพื่อนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
3. กาหนดหัวข้อในการหาข้อมูลโดยทาการ
ปรึ กษากับพนักงานพี่เลี้ยงถึงหัวข้อโครงงาน
4. เริ่ มทดลองทาและนาปั ญหามาปรับปรุ ง
5. เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล โ ด ย ก า ร ใ ช้
แบบสอบถาม
6. วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล จ า ก ก า ร ต อ บ
แบบสอบถามของพนักงานพี่เลี้ยง
7. สรุ ปข้อมูลและเขียนรายงาน
8. นารายงานส่งอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อทาการ
ตรวจสอบและรับฟังข้อเสนอแนะ
สรุปผลของโครงงาน
โครงงานเรื่ อง “เปลื อ กแตงโมแช่ อ่ิ ม
(Watermelon Shell Crystallized)” เมื่อได้ลองลงมือ
ปฏิ บัติ แ ล้ว คณะผู ้จัด ท ามี ก ารสุ่ ม ตัว อย่า งจากกลุ่ ม
ประชากร คื อ พนังงานในโรงแรมรามาดา พลาซ่ า
บางกอกแม่น้ า ริ เวอร์ ไซด์ จานวน 30 คน โดยใช้การ
สุ่ ม กลุ่ ม ตัว อย่ า งแบบบัง เอิ ญ รวบรวมข้อ มู ล โดย
แบบสอบถามจากพนักงานในโรงแรมแล้วนาข้อมูลที่
ได้ ม าท าการวิ เ คราะห์ ผ ลต่ า งๆโดยโปรแกรม

Microsoft Excel จากการศึกษาสรุ ปผลได้วา่ พนักงาน
ส่ วนใหญ่พึงพอใจในเปลือกแตงโมแช่อ่ิมด้านต่างๆ
อยูใ่ นระดับมาก
เอกสารอ้ างอิง
6 ประโยชน์ของเนื้อสี ขาวตรงเปลือกแตงโม เพราะ
แตงโมไม่ได้มีดีแค่เนื้อสี แดง ! [ออนไลน์].

kapook:
https://health.kapook.com/view18038
4.html (สื บค้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561)
แตงโม สรรพคุณและประโยชน์ของแตงโม 37 ข้อ !
[ออนไลน์]. medthai:

https://medthai.com/แตงโม/(สืบค้นเมื่อ
วันที่ 30 กันยายน 2561)
www.puechkaset.com. การแช่อ่ิม ผลไม้แช่อ่ิม
และวิธีทาผลไม้แช่อ่ิม[ออนไลน์].

puechkaset: http://puechkaset.com/
การแช่อ่ิม/ (สื บค้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน
2561)
จาริ นี จันทลิกา.ศึกษาการถนอมอาหารของชาวบ้าน
อาเภอปะนาเระ จังหวัดปั ตตานี .2549
เชวลิต อุปฐาก, วไลภรณ์ สุทธาและปานทิพย์ ผดุง
ศิลป์ .ศึกษากรรมวิธีการทาเปลือกแตงโม
ปรุ งรส.2556
นวพร ฆ้องเดช. การเก็บรักษาอาหารอย่างถูก
สุขลักษณะ[ออนไลน์].

kruyingnp.wordpress:
https://kruyingnp.wordpress.com/201
2/01/30/หน่วยการเรี ยนรู ้ที่-5/(สื บค้นเมื่อ
วันที่ 27 กันยายน 2561)
อาสาสมัครวิกิพีเดีย. แตงโม[ออนไลน์]. วิกิพีเดีย
สารานุกรมเสรี :
https://th.wikipedia.org/wiki/แตงโม
(สื บค้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561)
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