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บทคัดย่ อ
โครงงานเรื่ องชาผลไม้และดอกไม้อบแห้ง (Dried Fruits and Flower Fusion Tea) จัดทาขึ้น
เพื่อศึกษาการทาชาในรู ปแบบใหม่ โดยการนาเอาวัตถุดิบที่เหลือใช้จาพวกผลไม้และดอกไม้จากงานจัด
เลี้ยงของโรงแรมอวานี่ พลัสริ เวอร์ ไซต์แบงคอก อาทิเช่น ส้ม สตรอว์เบอร์ รี สับปะรด เลม่อน กุหลาบ
มอญ เป็ นต้น ซึ่ งผลิ ตภัณฑ์ชานี้ ถือได้ว่าเป็ นการช่ วยลดปริ มาณของขยะสด และให้ทางเลือกใหม่กบั
ลูกค้าได้อีกทางหนึ่งด้วย
หลังจากที่ได้ทาการทดลองชาผลไม้และดอกไม้อบแห้ง คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการสารวจความ
คิดเห็น โดยการทาแบบสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างเป็ นจานวน 23 คน ผลการศึกษาพบว่า
บุคคลทัว่ ไปมีความพึงพอใจในด้านข้อมูลบนฉลาก อยูใ่ นระดับปานกลาง ด้านรสชาติของชา กลิ่นของ
ชา รู ปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์ ด้านสี ของชา ปริ มาณของชา ความสะดวกในการพกพา สามารถนาไปใช้ได้
จริ ง นาผลไม้ที่เหลือใช้มาทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ช่วยลดต้นทุนในการซื้ อชาให้กบั สถานประกอบการ
และสามารถเป็ นทางเลื อกใหม่ให้กบั ลูกค้า อยูใ่ นระดับมากและด้านความแปลกใหม่ อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ โครงงานชาผลไม้และดอกไม้อบแห้ง มีความพึงพอใจรวมอยูท่ ี่ระดับมาก
คาสาคัญ : ชาผลไม้อบแห้ง / ชาดอกไม้อบแห้ง
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาโครงงานได้ไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมอวานี่พลัสริ เวอร์
ไซต์แบงคอก (Avani Plus Riverside Bangkok Hotel) ในแผนกจัดเลี้ยง (Banquet Department) โดย
มีหน้าที่ในการจัดห้องประชุ มสัมมนาและห้องจัดเลี้ยงโดยแต่ละงานนั้นจะมีการนาเอาดอกกุหลาบ
มาตกแต่งในงานประชุม งานแต่งงาน และงานอื่นๆ ซึ่งทุกครั้งจะมีดอกกุหลาบเหลือทิ้งเป็ นจานวน
มาก และเมื่อใช้เสร็ จมักจะนาไปทิ้งเพราะเป็ นดอกไม้ที่เก็บรักษาให้สดได้ยาก จึงได้เลือกใช้กุหลาบ
มอญเพราะมีสีและกลิ่นที่ หอม นอกจากนี้ แล้วยังมีในส่ วนของวัต ถุดิบที่เอามาทาเป็ นน้ าอินฟิ วส์
(Infused Water) เช่น เลม่อน ส้ม สตรอว์เบอร์รี สับปะรด เป็ นต้น ผลไม้จาพวกนี้ จะมีเหลือทิ้งทุก
วันในแผนกจัดเลี้ยง เนื่ องจากใช้ไม่หมดและทางโรงแรมก็ไม่มีนโยบายในการนากลับมาใช้ใหม่ ซึ่ง
ทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงได้เล็งเห็นถึงปั ญหาของผลไม้และดอกกุหลาบเหลือทิ้ง
ดังนั้นทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงได้มีแนวคิดนาผลไม้และดอกกุหลาบมาทาเป็ นผลิตภัณฑ์ตวั ใหม่
จากการที่ได้ค ้นคว้าในอินเตอร์ เน็ ต และในหนังสื อนั้น คณะผูจ้ ดั ทาได้มีค วามคิด ที่จะนาวัตถุดิ บ
เหล่านี้มาทาเป็ นชากุหลาบเลม่อนและชาผลไม้รวมขึ้น โดยการนาเอาดอกกุหลาบและผลไม้ที่เหลือ
มาตากแดดอย่างน้อย 3 วัน เพื่อนาเอาความชื้นของผลไม้และดอกกุหลาบออกไปแล้วนาไป กรอก
ใส่ถุงชา ซึ่งตัวชาทั้ง 2 ชนิ ดนี้ จะมีวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระสู ง ช่วยบารุ งผิวพรรณและยัง
ทาให้รู้สึกผ่อนคลายเวลาดื่ม ในการทาตัวชาทั้ง 2 ชนิดนี้ ถือได้ว่าเป็ นการช่วยสร้างชาตัวเลือกใหม่
ให้กบั ลูกค้าและยังเป็ นการช่วยลดปริ มาณขยะสดภายในโรงแรมให้ลดลงได้อีกทางหนึ่ง

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อลดปริ มาณของขยะจาพวกผลไม้และดอกไม้นากลับมาทาเป็ นชาในรู ปแบบใหม่
1.2.2 เพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรที่เหลืออยูใ่ ห้เกิดประโยชน์มากที่สุด
1.2.3 เพื่อศึกษาวิธีการทาชาผลไม้อบแห้งและชากุหลาบเลม่อน
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้ ำนพืน้ ที่
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการทาโครงงานสหกิจในครั้งนี้ ทางผูจ้ ดั ทาได้รวบรวม
ข้อมูลจากแผนกจัดเลี้ยงโรงแรมอวานี่ พลัส ริ เวอร์ ไซต์แบงคอก (Avani Plus Riverside Bangkok
Hotel)
1.3.2 ขอบเขตด้ ำนเวลำ
การทาโครงงานสหกิจในครั้งนี้ ผูจ้ ดั ทาได้เริ่ มดาเนินการตั้งแต่วนั ที่ 13 มกราคม
จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563
1.3.3 ขอบเขตด้ ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรในเขตบางแคและกลุ่มตัวอย่างบุคคลทัว่ ไปผูพ้ กั อาศัยใน ซอยกาญจนา
ภิเษก008
1.3.4 ขอบเขตด้ ำนข้ อมูล
ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาค้นคว้าและทดลองจากการปฏิบตั ิงานจริ งรวมถึง
การใช้ขอ้ มูลจากอินเตอร์เน็ตและทางหนังสือ

1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 สามารถนาวัตถุดิบต่างๆ ที่เหลือทิ้งมาดัดแปลงทาเป็ นชารสชาติใหม่
1.4.2 สามารถเป็ นทางเลือกในการนาไปให้บริ การลูกค้า
1.4.3 สามารถลดปริ มาณของขยะสดและการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ของวัตถุดิบจาพวก
ผลไม้และดอกกุหลาบมอญ
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การทาโครงงานชาผลไม้และดอกไม้อบแห้ง (Dried Fruits and Flower Fusion Tea) ทาง
ผูจ้ ดั ทาได้มกี ารศึกษาค้นคว้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นการทบทวนเอกสารและทฤษฏีต่างๆ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ความเป็ นมาของชา
2.2 ประเภทของชา
2.3 ชาสมุนไพร
2.4 วัตถุดิบในการทาชาผลไม้
2.5 วัตถุดิบในการทาชาดอกไม้ (ชากุหลาบเลม่อน)
2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 ความเป็ นมาของชา
ตามตานานการเริ่ มต้นของการดื่มชา ของจักรพรรดิเสินหนิ งของจีน (Shen Nung) ค้นพบ
วิธีชงชา เมื่อพระองค์ทรงต้มน้ าดื่ มใกล้ๆ กับต้นชา ระหว่างรอให้น้ าเดือด กิ่งชาได้หล่นลงในหม้อ
ชา สักพักหนึ่งกลิ่นหอมกรุ่ นก็โชยออกมา เมื่อพระองค์เอากิ่งชาออกแล้วทรงดื่ม ก็พบว่า มันทาให้
สดชื่ น การดื่ มชาจึ งแพร่ หลายมากขึ้ น ในเวลาต่ อมา นอกจากทรงค้น พบสรรพคุ ณ ของชาแล้ว
พระองค์ยงั ทรงค้นคว้าและทดสอบสมุนไพรชนิดต่างๆ ชาวจีนจึงได้นบั ถือว่าพระองค์เป็ นบิดาแห่ ง
แพทยศาสตร์
อีกตานานหนึ่งกล่าวว่า นักบวชชื่อธรรม ซึ่งเป็ นโอรสของกษัตริ ยอ์ ินเดีย ได้เดินทางจารึ ก
บุญเพื่อเผยแพร่ พระพุทธศาสนาในจีน ในช่วงแผ่นดินของจักรพรรดิ ในช่วงปี ค.ศ. 519 จักรพรรดิ
ทรงนิ ยมชมชอบนักบวชจึงได้นิมนต์ให้นกั บวชไปพักอยู่ในถ้ าแห่งหนึ่ งในเมืองหนานกิง ในสมัย
หนึ่ งได้เกิดโรคอหิ วาตกโรคระบาดในเมืองจี นผูค้ นล้มตายกันเป็ นจานวนมาก เกี้ยอุยซินแสพบว่า
สาเหตุ ใหญ่ของการเกิดโรคเกิดจากการที่ผคู ้ นพากันดื่มน้ าสกปรก จึงแนะนาให้ชาวบ้านต้มน้ าดื่ม
และเพื่อให้ชาวบ้านเชื่อ จึ งเสาะหาใบไม้มาโดนความร้ อนให้หอมเพื่อใส่ ลงไปในน้ าต้ม เกี้ ยอุย
ซินแสพบว่า มีพืชชนิ ดหนึ่งที่ให้กลิ่นหอมมากเป็ นพิเศษ มีรสฝาดเล็กน้อยและแก้อาการท้องร่ วงได้
จึงเผยแพร่ วิธีการนี้ ให้ชาวบ้านได้ทาตาม ซึ่งพืชที่มีกลิ่นหอมก็คือต้นชา
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2.2 ประเภทของชา
Pureonline.com (2561) ได้จาแนกชา 6 ประเภทดังต่อไปนี้

รูปที่ 2.1 ประเภทของชา
ที่มา : https://sites.google.com/site/chonthicha47035
2.2.1 ชาเขียว
เป็ นชาที่ไม่ผา่ นกระบวนการหมัก โดยจะนาใบชาที่เก็บมาผัดด้วยความร้อนเพื่อคงสี เขียว
ของใบชาไว้ และทาให้ใบชาแห้งก่ อนที่ จ ะเกิ ด กระบวนการหมัก ใบชาจะถูก ผัด ให้ทว่ั จนแห้ง
เท่าๆกัน และชาญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะนาไปนึ่ง โดยเวลาที่ใช้ในการนึ่งจะเป็ นตัวบอกประเภทชาต่างๆ
เช่น เซนฉะ (Sencha) จะใช้เวลานึ่ง 30-90 วินาที แล้วจึงนาไปนวดแล้วต่อด้วยทาให้แห้ง
2.2.2 ชาเหลือง
ชาเหลืองค้นพบจากชาเขียวที่พอผ่านกระบวนการแล้วควบคุมขั้นตอนไม่ดี ทาให้ชาแห้ง
ไม่ทนั เวลา ใบชาที่กองไว้นานจะเปลี่ยนเป็ นสีเหลืองน้ าชาจึงมีสีเหลืองเพราะมีการเกิดกระบวนการ
หมัก เหตุผลหลักๆที่ มีการผลิตชาเหลือง เพราะลบลักษณะกลิ่นเขียวของชาเขียวออกไปโดยที่ยงั มี
คุณประโยชน์เหมือนชาเขียว
2.2.3 ชาดา
เป็ นชาเขียวหลังจากผ่านกระบวนการผัดหรื อนึ่งด้วยความร้อนแล้ว แล้วนามาผ่านกระบวน
การหมักและทาปฎิกิริยากับความชื่นจนกลายเป็ นสีดา โดยปกติชาเขียวจะรสชาติจะเริ่ มเสียรสชาติ
ไปภายใน 1 ปี แต่ชาดาจะยังคงเก็บรักษารสชาติไว้ ดังนั้นการที่ชาดาผ่านกระบวนการหมักนั้น ทา
ให้ชาดามีประโยชน์ต่อสุขภาพกว่าชาประเภทอื่นๆเช่นอู่หลง ชาขาว หรื อชาเขียวอีกโดยรสชาติของ
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ชาด าที่ ดี จ ะมีล ัก ษณะเข้ม หอม รสนุ่ ม ชุ่ มคอ และจะแตกต่ า งกัน ไปตาม ลัก ษณะใบชา และ
กระบวนการผลิตที่ต่างกันไป
2.2.4 ชาขาว
ชาขาวในสมัยก่ อนนั้นเกิดจากการพบใบชาเขียวที่เป็ นสีขาว แต่ภายหลังจึงพัฒนาเป็ นชา
เขียวที่ใช้เฉพาะส่วนใบชาอ่อน หรื อยอดชา โดยจะมีลกั ษณะใบอ่อนนุ่ม แล้วนามาผ่านกระบวนการ
2.2.5 ชาแดง
เป็ นชาเขียวที่ผลิตโดยการบวนการหมัก โดยไม่ผา่ นความร้อนสูงอย่างการผัด นึ่ ง หรื อคัว่
เพื่อคงความเขียว แต่จะใช้การตากแดดแทน โดยลักษณะสี ของน้ าชาจะเป็ นสี แดงเพราะเกิดจาก
กระบวนการหมัก และในบางกรณี ชาแดงส่ ว นใหญ่ จ ะหมายถึงชารอยบอส (Rooibos Tea) จาก
แอฟริ กา เพราะลักษณะน้ าชามีสีออกแดง
2.2.6 ชาแกมแดง (ชาอู่หลง)
เป็ นชากึ่งหมัก โดยใช้วิธีผสมผสานของกระบวนการผลิตชาเขียวกับชาแดง โดยการนาใบ
ชาที่เก็บมานั้นมาตากแดด ก่อนจะนาไปผัดและอบ โดยระยะเวลาในการหมักจะพอดีที่จะให้ใบชามี
สีก่ึงเขียวกึ่งแดง จึงทาให้ชานั้นมีรสชาติสดชื่นของชาเขียว และรสหวานของชาแดง

2.3 ชาสมุนไพร
2.3.1 ชาสมุนไพร
Foodnetworksolution.com (2553) อธิบายว่าชาสมุนไพร เป็ นเครื่ องดื่ ม ซึ่งมีรู ปแบบและ
วิธีการบริ โภคเช่นเดียวกับชา (Camellia Sinensis หรื อ Thea Sinensis) แต่ชาสมุนไพรผลิตจากพืช
สมุ น ไพรชนิ ด ต่ า งๆ ที่ มี ก ลิ่ น รสที่ ห อมละมุ น ท าให้ได้ส รรพคุ ณ ต่ า งๆ ของพื ช สมุ น ไพรที่ มี
ประโยชน์ต่อร่ างกาย เช่น สารต้านอนุมูลอิสระ บารุ งสุขภาพ แก้หวัด เป็ นต้น
2.3.2 ชาดอกไม้
Thaigoodhealth.blogspot.com (2549) อธิบายว่าชาดอกไม้ เครื่ องดื่มธรรมชาติจากดอกไม้
หอมหวานนานาชนิ ด ที่ให้ท้งั ความงามและการบาบัด ทั้งดอกไม้บางอย่างยังมีก็ยงั มีส่วนผสมสาคัญ
ของการปรุ งน้ าหอมเช่นดอกกุหลาบ ดอกลาเวนเดอร์ ให้ชาดอกไม้ถว้ ยนั้นหอมหวาน อาจใช้กลีบ
ดอกไม้ผสมกับสมุนไพรอื่นๆเพื่อให้ได้ชาที่เป็ นเอกลักษณ์ เช่น นาดอกลาเวนเดอร์ที่อบแห้งมาผสม
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กับมินท์หรื อกลีบกุหลาบผสมกับก้านพลู ทั้งสองนี้ มีสรรพคุณช่วยคลายเครี ยดและความเหนื่อยล้า
ทั้งช่วยระบบการย่อยได้ดี
2.3.3 ชาผลไม้
Foodietaste.com (2559) อธิ บายว่า ชาผลไม้คื อการสกัดกลิ่นและรสชาติข องผลไม้ต่างๆ
โดยการทาผลไม้ให้แห้ง หรื อน าความชื้ นของผลไม้น้ นั ๆ ออกมาเพื่อให้ได้ร สชาติที่แท้จริ งของ
ผลไม้ และอาจเพิ่มน้ าตาลลงไปเพื่อให้มีรสหวานขึ้ น ชาประเภทนี้ ถือว่าเป็ นชาประเภท 100%
Organic & Caffeine Free ปราศจากคาเฟอีน ผลไม้ที่นิยมเช่น เสาวรส (Passion Fruit) เบอร์รี่ (Berry
Tea) ส้ม (Orange Tea) อโวคาโด (Avocado)

2.4 วัตถุดบิ ในการทาชาผลไม้ รวม
Thai-thaifood.com (2559) อธิบายสรรพคุณของผลไม้ต่างๆ ดังนี้
2.4.1 ส้ มพันธุ์เขียวหวาน (Mandarin Orange)

รูปที่ 2.2 ส้มพันธุเ์ ขียวหวาน
ที่มา : www.thai-thaifood.com
ชื่ อภาษาไทย : ส้มเขียวหวาน
ชื่ อภาษาอังกฤษ : Mandarin Orange
ชื่ อวิทยาศาสตร์ : Citrus Reticulata
วงศ์ : Rutaceae
ชื่ ออื่น : มะเขียว มะบาง (เชียงใหม่),ส้มขี้มา้ (นครราชสีมา) ส้มจุก ส้มแป้นเกลี้ยง ส้มแป้น
หัวจุก (ปัตตานี) มะขุน มะแง มะจุก ส้มจุก ส้มเชียงตุง (ภาคเหนือ)
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2.4.1.1 ลักษณะส้ มเขียวหวาน (Mandarin Orange)
ส้มเขียวหวาน (Mandarin Orange) เป็ นพืชตระกูลส้มชนิ ด หนึ่ ง มีหลาย
สายพันธุเ์ ป็ นไม้ยนื ต้นขนาดกลาง กิ่งมีหนามยาวเล็กน้อย ผลมีลกั ษณะกลมแป้น เปลือกบางผิวเรี ยบ
ลื่น เปลือกแกะออกง่าย ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อผลสุ กจะมีสีเหลือง หรื อสีเขียวอมเหลืองตามสายพันธุ์
มีเนื้ อฉ่ าน้ าสี เหลืองอยู่ขา้ งในแยกเป็ นกลีบๆ มีรสชาติเปรี้ ยวอมหวาน หรื อหวานตามสายพันธุ์ มี
กลิ่ น หอม มี ถิ่ น ก าเนิ ด ในเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ เป็ นที่ นิ ย มปลู ก กัน มากในหลายประเทศ
ส้มเขียวหวานที่นิยมปลูกในประเทศไทยมีหลายสายพันธุ์
มีคุณประโยชน์และสรรพคุณทางยาหลายอย่าง น ามาประกอบอาหารเมนู ต่างๆมากมาย
หลายเมนู ทาเป็ นเครื่ องดื่มต่างๆได้
 เปลือกผลมีสรรพคุณเป็ นยาแก้ลมวิงเวียน หน้ามืด ตาลาย ใจสัน่
 ผลมีสรรพคุณช่วยลดปริ มาณของคอเลสเตอรอลในเลือด
 ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอาการของโรคไข้หวัด เป็ นยาแก้ไอ ช่วยขับเสมหะ
 ช่วยแก้อาการจุกเสียดแน่นหน้าอก แก้อาการปวดชายโครง
 เมล็ดใช้เป็ นยาแก้อาการปวดเต้านม เต้านมอักเสบ
 เปลือกและผลเป็ นยาขับลม แก้อาหารไม่ยอ่ ย ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ จุกเสียดแน่น
 ช่วยทาให้ระบบการย่อยอาหารภายในร่ างกายเป็ นไปอย่างปกติ
2.4.2 สตอวร์ เบอร์ รี

รูปที่ 2.3 สตอวร์เบอรรี
ที่มา : https://sites.google.com/site/
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: สตอวร์เบอร์ รี

ชื่ อภาษาไทย

ชื่ อภาษาอังกฤษ : Strawberry
ชื่ อวิทยาศาสตร์

: Fragaria Ananassa

วงศ์ : Rosoideae
2.4.2.1 ความเป็ นมาของสตอวร์ เบอรรี
สตรอว์เบอร์ รี (Strawberry) อยู่สกุลเดียวกับกุหลาบ เป็ นพืชล้มลุกขนาด
เล็ก มีทรงพุ่มเตี้ย แตกกิ่งก้านแผ่คลุมดิน ลาต้นเป็ นกออยู่ใต้ผิวดิน มีลกั ษณะกลมๆ มีสีน้ าตาล มี
ก้านใบยาวแทงออกมาจากลาต้น มีแขนงแตกจากต้นเรี ยกว่าไหล มีขนนุ่มปกคลุม ใบมีลกั ษณะกลม
รี ใบมีขนาดใหญ่ ขอบใบมีรอยฟันหยักเล็กๆ มีกา้ นใบยาวมีขนนุ่ มปกคลุม มีใบย่อย 3 ใบบนก้าน
เดียวกัน ใบสากมือมีขนนุ่ มปกคลุม มีสีเขียว กลีบดอกมีสีขาว มีเกสรสี เหลือง มีกลีบเลี้ยงสีเขียว มี
ก้านช่อดอกยาว แทงออกมาจากลาต้น ผลเป็ นผลเดี่ยว มีกา้ นผลยาวแทงออกจากลาต้น มีลกั ษณะ
ทรงกลมรี คล้ายรู ปหัวใจ ตรงขั้วมีกลีบเลี้ยงสี เขียว ผิวเปลือกมีเมล็ดเล็ก ๆเกาะอยู่บนผล มีเสี้ ยน
เล็กๆบางๆอยู่ทว่ั ผล ผลอ่อนสี ขาว ผลสุ กจะมีสีแดง หรื อสี แดงอมส้ม มีเนื้ อสี แดง เนื้ อนุ่ มฉ่ าน้ า มี
รสชาติ เ ปรี้ ยวหรื อหวาน ตามสายพัน ธุ์ มีก ลิ่น หอม ใช้น ามาเป็ นผลไม้รั บประทาน ใช้ทาเป็ น
เครื่ องดื่มต่างๆได้ ที่ปลูกมากในภาคเหนือในประเทศไทย มีปลูกหลายสายพันธุ์
2.4.2.2 สรรพคุณของสตอวร์ เบอร์ รี











สตรอว์เบอร์รีอุดมไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยในการชะลอวัย
ช่วยในการเสริ มสร้างคอลลาเจน จึงช่วยชะลอการเกิดริ้ วรอย
ช่วยเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันโรคให้แก่ร่างกาย
มีส่วนช่วยบารุ งประสาทและสมอง
ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็ ง
ช่วยป้องกันการเกิดโรคโลหิตจาง
ช่วยเพิ่มปริ มาณไขมันชนิดดี (HDL)
ช่วยยับยั้งสารก่อมะเร็ งอย่างไนโตรซามีน (Nitrosamines)
ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ งต่อมลูกหมาก
ช่วยยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเนื้ องอกได้
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2.4.3 สั บปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย

รูปที่ 2.4 สับปะรดพันธุป์ ัตตาเวีย
ที่มา : http://www.pcc.kmitl.ac.th
ชื่ อภาษาไทย

: สับปะรด

ชื่ อภาษาอังกฤษ : Pineapple
ชื่ อวิทยาศาสตร์

: Ananascomosus (L.) Merr.

วงศ์ : Bromeliaceae
ชื่ ออื่น : บักนัด (อีสาน) มะนัด บ่อนัด (เหนือ) ย่านัด (ใต้)
2.4.3.1 ลักษณะของสับปะรด
สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย มีใบเขียวเข้ม ผิวใบด้านบนเป็ นเงามัน ขอบใบ
เรี ยบกว่าทุกพันธุ ์ อาจมีหนามที่ปลายใบ ช่อดอกมีดอกย่อยประมาณ 150 ดอก กลีบดอกสีม่วงอมน้ า
เงิน ผลมีขนาดใหญ่ต้ งั แต่ 2-6 กิโลกรัม ก้านผลสั้น เปลือกผลเขียว เมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็ นสีเหลืองอม
ส้ม เหลืองอมเขี ยวหรื อยังคงเขียวเข้ม ตาค่อนข้างตื้น แกนใหญ่ มีเนื้อละเอียด สีเหลืองรสหวานฉ่า
ผลที่มีขนาดใหญ่จะเป็ นรู ปทรงโคนใหญ่ ปลายเรี ยว แต่ผลขนาดเล็กและขนาดกลาง ส่ วนใหญ่จะ
เป็ นทรงกระบอก
2.4.3.2 สรรพคุณของสับปะรด
 ช่วยเสริ มสร้างระบบภูมิคุม้ กันในร่ างกายให้แข็งแรง
 ช่วยลดอัตราความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็ ง
 ช่วยบรรเทาและรักษาอาการหวัดได้
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 ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีมากขึ้น
 ช่วยให้สุขภาพในช่องปากแข็งแรง ป้องกันไม่ให้เกิดโรคเหงือก
 ช่วยบรรเทาอาการร้อน กระสับกระส่าย หิวน้ า
 ช่วยแก้อาการท้องผูก ขับถ่ายไม่สะดวก
 ช่วยในการย่อยอาหารจาพวกโปรตีน
 ช่วยลดเสมหะในลาคอได้
 ช่วยในการขับปัสสาวะ โรคนิ่ว และโรคไตอักเสบ

2.5 วัตถุดบิ ในการทาชาดอกไม้ (ชากุหลาบเลม่อน)
Medchai.com (2557) อธิบายสรรพคุณของดอกกุหลาบมอญ ดังนี้
2.5.1 กุหลาบมอญ

รูปที่ 2.5 กุหลาบมอญ
ที่มา : https://medthai.com
ชื่ อภาษาไทย

: กุหลาบมอญ

ชื่ อภาษาอังกฤษ : Damask Rose, Pink Damask Rose, Summer Damask Rose
ชื่ อวิทยาศาสตร์

: Rosa Damascena

วงศ์ : Rosaceae
ชื่ ออื่น : ยีส่ ุ่น (ภาษามอญ)
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2.5.1.1 ลักษณะของกุหลาบมอญ
ต้นกุหลาบมอญ หรื อ ต้นยีส่ ุ่น เป็ นกุหลาบพันธุพ์ ้นื เมืองของหงสาวดี โดย
เป็ นดอกไม้ที่ทรงโปรดของสมเด็จพระนเรศวร พระองค์ทรงนากลับมาปลูกหลังจากเสร็ จสงครามที่
เมืองมอญ ปกติมีหนามมากและมีความยาวไม่เท่ากัน มีลกั ษณะตรงถึงโค้งเล็กน้อย หนามอ่อนเป็ นสี
น้ าตาลแกมสี แดง ส่ วนหนามแก่ เป็ นสีเทา ต้นกุหลาบมอญเจริ ญเติบโตได้ดีในที่โล่งกลางแจ้งและ
ในดินร่ วนซุ ยที่ มีธาตุอาหารเพียงพอและระบายน้ าได้ดี ขยายพันธุ์ดว้ ยวิธีการเพาะเมล็ด การปักชา
กิ่ง และวิธีการตอนกิ่งซึ่งเป็ นที่นิยมที่สุด เนื่องจากออกรากได้ง่าย
ดอกกุหลาบมอญ หรื อ ดอกยี่สุ่น ออกดอกเป็ นช่อแบบกระจะหรื อช่ อ
แบบกระจุกแตกแขนง มีประมาณ 3-10 ดอก หรื ออาจมีมากกว่านี้ โดยจะออกดอกบริ เวณปลายยอด
ดอกย่อยเป็ นสี ชมพูและมีกลิ่นหอม กลีบดอกมีลกั ษณะค่อนข้างกลมเรี ยงซ้อนกันเป็ นชั้น ๆ ปลาย
กลีบดอกมน หรื อเป็ นหยักตื้น ๆ หรื อเป็ นคลื่น กลีบดอกมีต้งั แต่สีแดงจนถึงสี ขาว แต่ส่วนใหญ่จะ
เป็ นสีชมพูกุหลาบถึงแดง
2.5.1.2 สรรพคุณของกุหลาบมอญ
1. ดอกกุหลาบมอญมีสรรพคุณเป็ นยาบารุ งหัวใจเสริ มสร้างให้กล้ามเนื้ อ
หัว ใจสามารถทางานสู บฉี ด เลือดไปยังอวัยวะต่างๆ ภายในร่ างกายได้อย่างเป็ นปกติ ระบบการ
ไหลเวียนของเลือดมีประสิ ทธิภาพดีข้ ึน ลดความเสี่ยงจะเกิดโรคกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือดหรื อหัวใจ
วาย
2. ดอกกุหลาบมอญช่ว ยแก้อาการร่ างกายอ่อนเพลีย ไม่มีแรง รู ้ สึก ไม่
กระฉับกระเฉง ซึ่งมักจะมีสาเหตุมาจากการขาดสารอาหารและวิตามินบางชนิด รวมถึงการพักผ่อน
ไม่เพีย งพอ แต่ หากดื่ มชาดอกกุหลาบมอญเป็ นประจาจะช่วยให้ร่างกายกลับมากระปรี้ กระเปร่ า
รู ้สึกกระชุ่มกระชวย
3. ประโยชน์ของดอกกุหลาบมอญใช้เป็ นยาระบาย ที่ไม่มีโทษต่อร่ างกาย
และได้ผลดี แก้อาการของโรคท้องผูก ช่วยระบายท้อง และบรรเทาริ ดสีดวงทวาร
4. ดอกกุหลาบมอญมีน้ ามันหอมระเหยที่มคี ุณสมบัติช่วยคลายความกังวล
กระวนกระวายใจ ลดความเครี ยด
5. ดอกกุหลาบมอญมีฤทธิ์เป็ นยานอนหลับตามธรรมชาติ ช่วยให้ร่างกาย
และจิตใจผ่อนคลายจากความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ได้พกั ผ่อนอย่างเต็มที่
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6. ดอกกุหลาบมอญมีสรรพคุณช่วยขับน้ าดี ทาให้น้ าดีออกมาในปริ มาณที่
สมดุล จะช่วยให้ระบบการย่อยและดูดซึมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.5.2 เลม่อน (Lemon)

รูปที่ 2.6 เลม่อน (Lemon)
ที่มา : https://www.farm.co.th
ชื่ อภาษาไทย

: เลม่อน

ชื่ อภาษาอังกฤษ : Lemon
ชื่ อวิทยาศาสตร์

: Citrus Lemon

วงศ์ : ส้ม
ชื่ ออื่น : มะนาวเทศ มะนาวฝรั่ง มะนาวนมยาน
2.5.2.1 ลักษณะของเลม่อน (Lemon)
เลม่อน (Lemon) เป็ นพืชตระกูลส้ม เป็ นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก มีทรงพุ่ม ลา
ต้นมีลกั ษณะทรงกลม เป็ นเนื้ อไม้แข็งและเหนี ยว มีผิวเรี ยบ ลาต้นมีก่ิงมีหนามแหลมยาวที่ปลาย
ยอด กิ่งอ่อนสี เขี ยว กิ่งแก่ มีสีน้ าตาล ใบเป็ นใบเดี่ยว มีลกั ษณะทรงรี พื้นผิวใบเรี ยบเกลี้ยงเป็ นมัน
ค่อนข้างหนา มีกลิ่นหอมมาก เพราะมีต่อมน้ ามันอยู่ ใบด้านบนสี เข้ม ใต้ใบสี อ่อนกว่า ใบมีสีเขียว
ดอกออกเดี่ ยว อยูเ่ ป็ นกระจุ ก กลีบดอกมีสีขาว มีเกสรสี เหลือง มีกลิ่นหอม ผลมีลกั ษณะทรงกลมรี
ปลายผลมีต่ิ งแหลม ขั้ว หัว ของผลเป็ นจุก ผิวเปลือกหนาเรี ยบมัน ผลอ่อนมีสีเขี ยว เมื่อผลสุ ก จะ
เปลี่ยนเป็ นสี เหลืองสด ภายในผลจะมีเนื้อฉ่าน้ า มีเมล็ดจานวนมากๆ อยู่ขา้ งใน มีรสชาติเปรี้ ยวจัด
นามาประกอบปรุ งอาหารต่างๆ ได้หลายเมนู ทาเครื่ องดื่มต่างๆ ได้ นามาทาน้ ามันหอมระเหยได้ ใน
ประเทศไทยมีปลูกหลายสายพันธุ์
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2.5.2.2 สรรพคุณของ เลม่อน (Lemon)
 ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันโรค ป้องกันหวัด
 เลม่อนมีสารที่ช่วยต่อต้านมะเร็ งอยูห่ ลายชนิด
 ช่วยป้องกันและรักษาโรคเลือดออกตามไรฟันได้
 เลม่อนมีวิตามินดี ซึ่งมีส่วนช่วยทาให้หลอดเลือดแข็งแรง
 มีส่วนช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูง
 น้ าเลม่อนช่วยบารุ งตับและกระตุน้ ให้ตบั ผลิตน้ าดีได้มากยิง่ ขึ้น
 ช่วยทาความสะอาดลาไส้ กาจัดของเสียที่ตกค้างอยูใ่ นลาไส้
 เปลือกของเลม่อนช่วยขับลมในลาไส้
 เปลือกของเลม่อนช่วยรักษาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียดแน่นท้อง
 ช่วยลดขนาดและละลายก้อนนิ้วในถุงน้ าดีและไตให้ขบั ออกมา

2.6 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ดร.รัชนี นามมาตย์ (2557) ได้ศึกษาวิจ ัยสรรพคุ ณ ของพืชสมุนไพรไทยหลายร้ อยชนิ ด
พร้อมทั้งคัดเลือกสมุนไพรชนิ ดที่มีความเหมาะสมและประสิ ทธิภาพสูง นามาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์
“ชาสมุนไพร” ออกสู่ ตลาดโดยได้พฒั นาคิดค้นสู ตรตารับชาสมุนไพรและปรับปรุ งกระบวนการ
ผลิตจนได้ชาเบลนด์รูปแบบใหม่ที่มีกลิ่นและรสชาติดีเป็ นเอกลักษณ์ สวยทั้งใบแห้งและน้ าชา มี
การทดสอบตลาดจนได้รั บความนิ ยมทั้งในและต่ างประเทศ ที่ สาคัญชาจากสมุน ไพรไทยนี้ มี
คุณประโยชน์จากสารออกฤทธิ์สาคัญในสมุนไพรที่นามาใช้เป็ นวัตถุดิบ โดยมีผลทดสอบยืนยันจาก
งานวิจยั ถึงสรรพคุ ณของสมุนไพรแต่ละชนิ ดที่นามาใช้อย่างชัดเจน ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและความ
แตกต่างให้กบั ผลิตภัณฑ์ได้เป็ นอย่างดี ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรที่มีผลหม่อน ผลมะเม่าและตะขบป่ า
เป็ นส่วนประกอบ โดยนามาผ่านกรรมวิธีการอบแห้งผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม ทาให้ได้เป็ น
ชาที่เป็ นการรวมสรรพคุณของสมุนไพรไทยเข้าด้วยกัน เป็ นชาผลไม้ สีม่วงแดง ที่อุดมไปด้วยสาร
ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดความเสื่อมของเซลล์ ช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดี ช่วยบารุ งสายตาและอุดม
ไปด้วยวิตามิน เอ บี ซีและดี อีกด้วย
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นาตยา ปิ ยจิตต์ไพโรจน์ (2551) ได้ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับคุณลักษณะและความนิยมของชาจาก
ดอกลีลาวดี โดยได้ทาการทดลองหาวิธีการผลิตชาจากดอกลีลาวดีที่ เหมาะสม ในการทาให้ ดอก
ลีลาวดีแห้ง ผลการทดลองพบว่าวิธีการทาให้ดอกลีลาวดีแห้งและเก็บรักษาได้นาน คือการนา ดอก
ลีลาวดี มาตากแห้ง 36 ชัวโมง แล้วน ามาอบที อุณ หภูมิ 50 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 20 นาที และ
นอกจากนี้ ผูจ้ ัด ท ายัง ได้ศึ ก ษาความพึ ง พอใจต่ อ รสชาติ ข องชาจากดอกลี ล าวดี 4 สู ต รโดยใช้
อัต ราส่ ว นของชาเขี ย ว : ดอกลี ล าวดี ดัง นี้ สู ต รที่ 1 ผสมในอัต ราส่ ว น 0 : 1 สู ต รที่ 2 ผสมใน
อัตราส่ วน 1 : 1 สู ตรที3 อัตราส่ วน 1 : 2 และสูตรที 4 อัตราส่ วน 1 : 3 ผลการทดลองพบว่า สู ตรที่ 3
มีจานวนผูพ้ ึงพอใจในระดับพึงพอใจมากทีสุด ( X = 4.70 )
บุศริ นทร์ พาหุพนั ธ์ (2560) ได้ทาการศึกษาวิธีการทาชาจากดอกกุหลาบ นาดอกกุหลาบที่
ใช้แล้วกลับมาแปรรู ปเป็ นชากุหลาบเพื่อสุขภาพ ผลการวิจยั พบว่า ผลจากการตอบแบบสอบถาม
ด้านเพศ เป็ นหญิงมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 60 และเป็ นชายน้อยที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 40 ในด้านอายุ
คือ คนที่มีอายุค นที่มีอายุระหว่าง 31 ปี ขึ้ นไปมากที่สุดคิ ดเป็ นร้อยละ 85 และคนที่ มีอายุระหว่าง
21-25 ปี น้อยที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 5 ด้านตาแหน่งคือคนที่มีตาแหน่ งเป็ น Staff มากที่สุดคิดเป็ นร้อย
ละ 30 และคนที่ตาแหน่งเป็ น Manager น้อยที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 5 และจากตารางของค่าเฉลี่ยและค่า
ระดับความสาคัญจากการทาแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของของพนักงานที่มีต่อ Rosebud
Tea ด้านโภชนาการและความสวยงามอยู่ในระดับมาก และด้านรสชาติความเหมาะสมของวัตถุดิบ
อยูใ่ นระดับมาก ส่วนดัานการลดต้นทุนอยูใ่ นระดับมาก
พงศ์ยทุ ธ นวลบุญเรื อง (2557) ได้ศึกษาการผลิตชาผสมกลีบดอกจาปี มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้
ดอกจาปี ในการเพิ่มกลิ่นและรสให้กบั ผลิตภัณฑ์ชา โดยการใช้ชาอู่หลงอบแห้งผสมกับกลีบดอก
จาปี อบแห้งในอัตราส่วน 1:1 ไปหมักที่อุณหภูมิ 30 และ 40 องศาเซลเซียสเป็ นเวลานาน 5 และ 15
นาที และใช้การหมักชาที่อุณหภูมิห้อง นาน 15 นาที เป็ นสิ่ งทดลองควบคุม พบว่า ผลิตภัณฑ์ชา
ผสมกลีบดอกจ าปี ที่ ได้มีปริ มาณลิ น าลูน อยู่ร ะหว่าง 0.4-2.0 มิ ลลิก รั มต่ อ กิ โลกรั ม และผลการ
ทดสอบคุณภาพประสาทสัมผัสโดยใช้ผทู ้ ดสอบชิมที่ผา่ นการฝึ กฝนจานวน 30 คน พบว่า ผลิตภัณฑ์
ชาผสมกลีบดอกจาปี จาก 5 กรรมวิธี ได้รับคะแนนการประเมิ นคุณลักษณะด้านสี กลิ่น และกลิ่น
ดอกจาปี อยู่ในระดับชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง(p<0.05) และคะแนน ด้านรสชาติความชอบ
โดยรวม ได้รับการประเมินท่ีไม่แตกต่ างกัน ทางสถิติ (p>0.05) จากนั้น นาชาผสมกลีบดอกจาปี
บรรจุในถุงพลาสติกปิ ดสนิ ทไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิหอ้ ง นาน 1 และ 2 เดื อน พบว่า ผลิตภัณฑ์ชา ผสม
กลีบดอกจาปี มีปริ มาณน้ าอิสระ (Aw) เพิ่มขึ้น และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ชานาน 2 เดือน พบว่า
ปริ มาณยีสต์และราในผลิตภัณฑ์มีค่าต่ากว่า 3.6 log CFU/g
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สุ นันทา คะเนนอก (2556) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ชาเปลือกกล้ว ย
น้ าว้าเพื่อสุ ขภาพผลการศึกษาการผลิตชาเปลือกกล้วยพบว่ากล้วยน้ าว้าห่ ามอายุ 3 วันหลังจากตัด
กล้วยดิ บจะมีรสฝาดเล็กน้อยเมื่อนามาผลิตชาจะได้ผงชาสี นา้ ตาลอ่อนกล้วยน้ าว้าสุ ก มีรสหวานสี
น้าตาลอ่อน ผลการศึกษาการยอมรับ สู ตรผงชาเปลือกกล้วย 2 กรัม ผูบ้ ริ โภคให้การยอมรับมาก
ที่สุด (ด้านสี 5.10±1.062 ด้านกลิ่น 5.17±1.147 ด้านรสชาติ 4.93±1.258 ด้านเนื้ อสัมผัส 4.80±1.448
และความชอบโดยรวม 4.90±1.185) ผูว้ ิจยั พัฒนาชาเปลือกกล้วยเสริ มสมุนไพร 3 ชนิด คือ ตะไคร้
เก๊กฮวยและใบเตยหอม พบว่ า ผูบ้ ริ โภคยอมรับชาเปลือกกล้วยสู ตรมาตรฐานกับชาเปลือกกล้ว ย
เสริ มกลิ่ น สมุ น ไพรตะไคร้ สู งที่ สุ ด (ด้า นสี 5.80±0.997 ด้ า นกลิ่ น 5.97±0.964 ด้า นรสชาติ
5.93±1.081 ด้านเนื้อสัมผัส5.87±1.074และ ความชอบโดยรวม 6.13±1.008)เหมาะสมกับการผลิตชา
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีดำเนินงำน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถำนประกอบกำร
ชื่อสถำนประกอบกำร : โรงแรมอวานี่พลัส ริ เวอร์ไซต์แบงคอก
(Avani Plus Riverside Bangkok Hotel)
สถำนทีต่ ้งั

: 257 ถนนเจริ ญนคร เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ 10600

เบอร์ โทรศัพท์

: +66 2431 9100

อีเมล์

: Avaniplus.bangkok@avanihotels.com

เว็ปไซต์

: https://www.avanihotels.com

รู ปที่ 3.1 โรงแรมอวานี่พลัส ริ เวอร์ไซต์แบงคอก (Avani Plus Riverside Bangkok Hotel)
ทีม่ ำ : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok

รู ปที่ 3.2 สัญญาลักษณ์ของโรงแรมอวานี่พลัส ริ เวอร์ไซต์แบงคอก
ทีม่ ำ : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok
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รู ปที่ 3.3 แผนที่โรงแรมอวานี่พลัส ริ เวอร์ไซต์แบงคอก
ทีม่ ำ : https://www.sawadee.com
โรงแรมอวานี่ พลัส ริ เวอร์ ไซต์แบงคอก ตั้งอยู่บนถนนเจริ ญนคร ซึ่ งเป็ นแหล่งรวมโรงแรม
ริ มน้ าชื่อดัง โรงแรมแห่งนี้ถือเป็ นหนึ่งในที่พกั ริ มน้ าที่ดีที่สุด ที่จะพาคุณไปสัมผัสกับประสบการณ์การ
พักผ่อนริ มแม่น้ าเจ้าพระยา กับบริ การระดับพรี เมี่ยม ด้วยทาเลที่เดินทางสะดวกสบาย คุณจึงสามารถ
เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ที่น่าสนใจของเมืองหลวงของไทยแห่งนี้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว

3.2 ลักษณะกำรประกอบกำร ผลิตภัณฑ์ กำรให้ บริกำรหลักขององค์ กร
โรงแรมอวานี่ พลัส ริ เวอร์ ไซต์แบงคอก เป็ นการตกแต่งผสมผสานอย่างลงตัวของสไตล์ร่วม
สมัยและความอบอุ่นที่ทนั สมัยโรงแรมอวานี่พลัส ริ เวอร์ไซต์แบงคอกสมบูรณ์แบบสาหรับการเยี่ยมชม
ทุกประเภท ตั้งแต่ฮนั นี มูน (Honey Moon)ไปจนถึงวันหยุดพักผ่อนเพื่อการเดินทางธุ รกิ จ Avani ที่
กาหนดเองผสมผสานระหว่างความสะดวกสบายที่ผอ่ นคลายและพื้นที่ที่สร้างแรงบันดาลใจเป็ นจุดที่
เหมาะสาหรั บการผ่อนคลายและเติมพลังที่มองเห็ นแม่น้ าเจ้าพระยาของกรุ งเทพฯ อวานี ริเวอร์ ไซต์
กรุ งเทพฯตั้งอยูใ่ นทาเลที่สมบูรณ์แบบห่ างไกล อีกทั้งยังมี เรื อรับ-ส่ งบริ การไปยังรถไฟฟ้ าบีทีเอสที่เรื อ
สะพานตากสิ นทาให้การเชื่ อมต่อกับการค้าที่สาคัญของเมืองแหล่ งซื้ อสิ นค้าและสถานบันเทิงต่างๆ
ทั้งนี้โรงแรมยังมี ริ เวอร์ ไซต์พลาซ่า (Riverside Plaza) มากมายร้านค้าอาหารมากมายที่ช้ นั 1
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3.2.1 กำรให้ บริกำรห้ องพัก
โรงแรมอวานีพลัส ริ เวอร์ ไซต์แบงคอกให้บริ การห้องพัก 248 ห้องรวมถึงห้องชุด 23 ห้อง ทุก
ห้องอยูต่ ้ งั แต่ช้ นั 12 ขึ้นไป ห้องพักและห้องสวีท (Suite Room) แต่ละห้องสามารถมองออกไปยังแม่น้ า
ดื่มไวน์พร้อมรับประทานอาหารบนห้องอาหารชั้นบนสุ ดของโรงแรม วิวพาโนรามา(Panorama View)
ภูมิทศั น์ทอ้ งฟ้ าของตัวเมือง ให้ผอ่ นคลายไปกับการทาสปาหรื อพักผ่อนข้างๆ สระไร้ขอบ สถานที่จดั
เลี้ยงบนด่านฟ้ าที่ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์การจัดงานที่ดีที่สุด ณ ทาเลติดริ มแม่น้ าที่ตกแต่งอย่าง
ทันสมัย ซึ่ งอยูไ่ ม่ไกลจากใจกลางเมือง ที่เดินทางสารวจรอบๆ กรุ งเทพฯได้อย่างโดยสะดวก
3.2.1.1 ห้ องอวำนี่ ริเวอร์ วิว ( Avani River View Room) มีท้ งั หมด 75 ห้อง แบ่งเป็ น
2 ประเภทดังนี้
1. ห้ องอวำนี่ ริเวอร์ วิว ( Avani River View Room) มีท้ งั หมด 27 ห้อง เตียง
ขนาดใหญ่ ( King Size) มีขนาด 30 ตารางเมตร วิวแม่น้ า

รู ปที่ 3.4 ห้องอวานี่ ริ เวอร์ วิว (Avani River View Room)
ทีม่ ำ : https://www.avanihotels.com
2. ห้ องอวำนี่ ริเวอร์ วิว (Avani River View Room) มีท้ งั หมด 48 ห้อง เตียง
ประเภทคู่ (Twin Bed) มีขนาดห้อง 30 ตารางเมตร วิวแม่น้ า

19

รู ปที่ 3.5 ห้องอวานี่ ริ เวอร์ วิว (Avani River View Room)
ทีม่ ำ : https://www.avanihotels.com
3.2.1.2 ห้ องอวำนี่ ริเวอร์ วิว จูเนียร์ สวีท (Avani River View Junior Suite)
1. ห้ องอวำนี่ ริเวอร์ วิว จูเนียร์ สวีท (Avani River View Junior Suite) มี
ทั้งหมด 20 ห้อง เตียง ประเภทขนาดใหญ่ (King Size) มีขนาดห้อง 62 ตารางเมตร วิวแม่น้ า

รู ปที่ 3.6 ห้องอวานี่ ริ เวอร์ วิว จูเนียร์ สวีท (Aavni River View Junior Suite)
ทีม่ ำ : https://www.sawadee.com/hotel/
3.2.1.3 ห้ องอวำนี่ พำโนรำมำ ริเวอร์ วิว (Avani Panorama River View Room) มี
ทั้งหมด 150 ห้อง แบ่งเป็ น 2 ประเภทมีดงั นี้
1. ห้ องอวำนี่ พำโนรำมำ ริเวอร์ วิว (Avani Panorama River View Room) มี
ทั้งหมด 80 ห้อง เตียงประเภทขนาดใหญ่ (King Size) มีขนาดห้อง 30 ตารางเมตร วิวแม่น้ า
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รู ปที่ 3.7 ห้องอวานี่ พาโนรามา ริ เวอร์ วิว (Avani Panorama River View Room)
ทีม่ ำ : https://www.avanihotels.com
2. ห้ องอวำนี่ พำโนรำมำ ริเวอร์ วิว (Avani Panorama River View Room)มี
ทั้งหมด 70 ห้อง เตียงประเภทคู่ (Twin Bed) มีขนาดห้อง 30 ตารางเมตร วิวแม่น้ า

รู ปที่ 3.8 ห้องอวานี่ พาโนรามา ริ เวอร์ วิว (Avani Panorama River View Room)
ทีม่ ำ : https://www.avanihotels.com
3.2.1.4 ห้ องอวำนี่ ริเวอร์ วิว 2 ห้ องนอน (Avani River View Two Bedroom Suite)
ห้องอวานี่ ริ เวอร์ วิว 2 ห้องนอน (Avani River View Two Bedroom Suite) มี
ทั้งหมด 2 ห้อง ในห้องจะมี 2 ห้องนอน และยังมี ห้องนัง่ เล่น1 ห้อง ซึ่ งมีเตียงประเภทขนาดใหญ่
(King Size) 1 ห้อง และ เตียงประเภทคู่ (Twin Bed) 1ห้อง มีขนาดห้อง 134 ตารางเมตร วิวแม่น้ า
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รู ปที่ 3.9 Avani River View Two
ทีม่ ำ : https://www.avanihotels.com
3.2.1.5 ห้ องอวำนี่ ริเวอร์ วิว 3 ห้ องนอน (Avani River View Three Bedroom Suite)
มีหอ้ งลักษณะนี้ท้ งั หมด 1 ห้อง ในห้องจะมี 3 ห้องนอน ซึ่ งมีเตียงประเภทขนาดใหญ่(King Size) 1
ห้อง และ เตียงประเภทคู่ (Twin Bed) 2 ห้อง มีห้องรับประทานอาหาร 1 ห้อง มีหอ้ งนัง่ เล่น 1ห้อง ขนาด
ห้อง 167 ตารางเมตร วิวแม่น้ า

รู ปที่ 3.10 Avani River View Three Bedroom
ทีม่ ำ : https://www.avanihotels.com
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3.2.2 ห้ องอำหำรและบำร์
3.2.2.1 ลอง บำร์ (Long Bar)

รู ปที่ 3.11 ลอง บาร์ (Long bar)
ทีม่ ำ : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/restaurants
3.2.2.2 แพนทรี แอท อวำนี (Pantry at Avani)

รู ปที่ 3.12 แพนทรี แอท อวานี (Pantry at Avani)
ทีม่ ำ : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/restaurants
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3.2.2.3 ห้ องอำหำรสกำยไลน์ (Sky line)
รู ปที่ 3.13 ห้องอาหารสกายไลน์ (Sky Line)
ทีม่ ำ : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/restaurants/skyline-restaurant
3.2.2.4 ซีน เรสเตอรองท์ แอนด์ บำร์ ( Seen Restaurant and Bar )

รู ปที่ 3.14 ซีน เรสเตอรองท์ แอนด์ บาร์ ( Seen Restaurant and Bar )
ทีม่ ำ : https://www.sawadee.com/hotel/620064/&dev=d&lg=th
3.2.3 ห้ องประชุ มสั มมนำและกำรจัดเลีย้ ง
โรงแรมอวานี่ พลัส ริ เวอร์ ไซด์แบงคอก มีพ้ืนที่อานวยความสะดวกสาหรับการประชุมและจัด
เลี้ยงที่น่าประทับใจมีขนาด 4,500 ตารางเมตร พื้นที่อเนกประสงค์ส่ิ งอานวยความสะดวกในการประชุม
บนชั้น 10 สร้ างความประทับใจให้กบั ลูกค้า ห้องแกรนด์ริเวอร์ ไซด์บอลรู ม (Grand Riverside
Ballroom) หรื อที่บาร์ บนดาดฟ้ าของเราตั้งอยู่บนชั้น 26 กิ จกรรมและสิ่ งอานวยความสะดวกในการ
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ประชุมของอวานีพลัส ริ เวอร์ไซด์แบงคอกและทันสมัยที่สุดสถานที่จดั แสดงศิลปะ MICE (การประชุม
แรงจูงใจการประชุมและนิทรรศการ) ในกรุ งเทพฯ
3.2.3.1 แกรนด์ ริเวอร์ ไซด์ บอลรู ม (Grand Riverside Ballroom)

รู ปที่ 3.15 แกรนด์ ริ เวอร์ไซด์ บอลรู ม (Grand Riverside Ballroom)
ทีม่ ำ : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/meeting
3.2.3.2 ห้ องลูน่ำ (Luna Room)
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รู ปที่ 3.16 ห้อง ลูน่า ( Luna Room)
ทีม่ ำ : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/meeting
3.2.3.3ห้ อง มูน (Moon Room)

รู ปที่ 3.17 ห้อง มูน (Moon Room)
ทีม่ ำ : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/meeting
3.2.3.4 ห้ อง กำแล็คซี่ (Galaxy Room)
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รู ปที่ 3.18 ห้อง กาแล็คซี่ (Galaxy Room)
ทีม่ ำ : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/meeting
3.2.3.5 ห้ อง วิน (Wind Room)

รู ปที่ 3.19 ห้อง วิน (Wind Room)
ทีม่ ำ : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/meeting
3.2.3.6 ห้ อง ฮอริซอน (Horizon Room)
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รู ปที่ 3.20 ห้อง ฮอริ ซอน (Horizon Room)
ทีม่ ำ : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/meeting
3.2.3.7 ห้ อง บรีซ (Breeze Room)

รู ปที่ 3.21 ห้อง บรี ซ (Breeze Room)
ทีม่ ำ : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/meeting
3.2.3.8 ห้ อง สกำย (Sky Room)
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รู ปที่ 3.22 ห้อง สกาย (Sky Room)
ทีม่ ำ : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/meeting
3.2.3.9 ห้ อง Air 1

รู ปที่ 3.23 ห้อง Air 1
ทีม่ ำ : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/meeting
3.2.3.10 ห้ อง Air 2
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รู ปที่ 3.24 ห้อง Air 2
ทีม่ ำ : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/meeting

3.2.3.11 ห้ อง Air 3
รู ปที่ 3.25 ห้อง Air 3
ทีม่ ำ : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/meeting
3.2.4 พืน้ ทีใ่ นกำรจัดประชุ มสั มมนำและกำรจัดเลีย้ ง
มีพ้นื ที่ให้บริ การ ดังนี้
3.2.4.1 พืน้ ทีจ่ ัดงำน โอโซน 1 (Ozone 1)
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รู ปที่ 3.26 พื้นที่จดั งาน โอโซน 1 (Ozone 1)
ทีม่ ำ : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/meeting
3.2.4.2 พืน้ ทีจ่ ัดงำน โอโซน 2 (Ozone 2)

รู ปที่ 3.27 พื้นที่จดั งาน โอโซน 2 (Ozone 2)
ทีม่ ำ : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/meeting
3.2.4.3 พืน้ ทีจ่ ัดงำน โอโซน 3 (Ozone 3)
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รู ปที่ 3.28 พื้นที่จดั งาน โอโซน 3 (Ozone 3)
ทีม่ ำ : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/meeting
3.2.4.4 เดอะ เทอร์ เรซ (The Terrace)

รู ปที่ 3.29 เดอะเทอร์เรซ (The Terrace)
ทีม่ ำ : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/meeting
3.2.5 สิ่ งอำนวยควำมสะดวก
สิ่ งอานวยความสะดวกของโรงแรมอวานี่พลัส ริ เวอร์ไซต์แบงคอก มีดงั นี้
3.2.5.1 ห้ องออกกำลังกำย อวำนี่ ฟิ ต (Avani Fit Room)
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รู ปที่ 3.30 ห้องออกกาลังกาย อวานี่ ฟิ ต (Avani Fit Room)
ทีม่ ำ : https://www.agoda.com/th-th/avani-riverside-bangkok-hotel
3.2.5.2 สระว่ำยนำ้ (Swimming Pool)
สระว่ายน้ าของโรงแรมอวานี่พลัส ริ เวอร์ไซต์แบงคอก ตั้งอยูต่ าแหน่งที่บนชั้น 26

สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงาม และสระว่ายน้ ายาว 25 เมตรได้มองเห็นวิวกรุ งเทพฯที่ต่างออกไป
รู ปที่ 3.31 สระว่ายน้ า (Swimming Pool)
ทีม่ ำ : https://www.agoda.com/th-th/avani-riverside-bangkok-hotel

3.3 รู ปแบบกำรจัดองค์ กำรและกำรบริหำรงำนของแผนก จัดเลีย้ ง (Banquet)
3.3.1 ผังกำรบริหำรงำนของแผนก จัดเลีย้ ง (Banquet)

33

รู ปที่ 3.32 ผังการบริ หารงานของแผนก จัดเลี้ยง (Banquet)
ทีม่ ำ : ผูจ้ ดั ทา (2563)
3.4 ตำแหน่ งงำนและลักษณะงำนทีน่ ักศึกษำได้ รับมอบหมำย
ชื่ อผู้ปฏิบัติ

: นายวรเชษฐ์ เวชกุล

แผนก

: จัดเลี้ยง (Banquet)

ตำแหน่ ง

: นักศึกษาฝึ กงานจัดเลี้ยง (Banquet Trainee)

ระยะเวลำปฏิบัติงำนสหกิจ

: ระหว่างวันที่ 13 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563

ลักษณะงำนทีไ่ ด้ รับมอบหมำย
 บริ การเสิ ร์ฟชากาแฟ ให้กบั ลูกค้าที่มาประชุมสัมมนาและจัดเลี้ยง
 คอยยกเก้าอี้ โต๊ะจีน และอุปกรณ์ต่างๆ
 จัดเตรี ยมอุปกรณ์และของเบรกให้กบั ลูกค้าที่มาประชุมสัมมนาและจัดเลี้ยง
 จัดห้องประชุมในรู ปแบบต่างๆ
 เตรี ยมอุปกรณ์เครื่ องมือ ที่ใช้จดั เลี้ยงต่างๆ เช่น ช้อน ส้อม จาน แก้วน้ า กระดาษ
ดินสอ เป็ นต้น
 เสริ ฟ์อาหารให้แขกในรู ปแบบอาหารตะวันตก (Western Set) และโต๊ะจีน (Chinese
Table)
 ทาความสะอาดตูเ้ ย็นตามจุดบริ การกาแฟ และนาน้ ามาเติมตามตูเ้ ย็น
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รู ปที่ 3.33 นักศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ทีม่ ำ : ผูจ้ ดั ทา (2563)
ชื่ อผู้ปฏิบัติ

: นางสาวชนิสรา พิริยะประสาธน์

แผนก

: จัดเลี้ยง (Banquet)

ตำแหน่ ง

: นักศึกษาฝึ กงานจัดเลี้ยง (Banquet Trainee)

ระยะเวลำปฏิบัติงำนสหกิจ

: ระหว่างวันที่ 13 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563

ลักษณะงำนทีไ่ ด้ รับมอบหมำย
 บริ การเสิ ร์ฟชากาแฟ ให้กบั ลูกค้าที่มาประชุมสัมมนาและจัดเลี้ยง
 เป็ นพนักงานดูแลหน้าห้องประชุมสัมมนา
 จัดเตรี ยมอุปกรณ์และของเบรกให้กบั ลูกค้าที่มาประชุมสัมมนาและจัดเลี้ยง
 จัดห้องประชุมในรู ปแบบต่างๆ
 เตรี ยมดอกไม้ไว้ใช้ในงานประชุมต่างๆ
 เก็บสโตว์ชา (Tea Store) และบาร์น้ า
 ล้างและทาความสะอาดเครื่ องกาแฟ
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รู ปที่ 3.34 นักศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ทีม่ ำ : ผูจ้ ดั ทา (2563)

ชื่ อผู้ปฏิบัติ

: นางสาวกัญญาณี ทรัพย์จินดาผล

แผนก

: จัดเลี้ยง (Banquet)

ตำแหน่ ง

: นักศึกษาฝึ กงานจัดเลี้ยง (Banquet Trainee)

ระยะเวลำปฏิบัติงำนสหกิจ

: ระหว่างวันที่ 13 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563

ลักษณะงำนทีไ่ ด้ รับมอบหมำย
 บริ การเสิ ร์ฟชากาแฟ ให้กบั ลูกค้าที่มาประชุมสัมมนาและจัดเลี้ยง
 เป็ นพนักงานดูแลหน้าห้องประชุมสัมมนา
 จัดตรี ยมอุปกรณ์และของเบรกให้กบั ลูกค้าที่มาประชุมสัมมนาและจัดเลี้ยง
 จัดห้องประชุมในรู ปแบบต่างๆ
 เตรี ยมอุปกรณ์เครื่ องมือ ที่ใช้จดั เลี้ยงต่างๆ เช่น ช้อน ส้อม จาน แก้วน้ า กระดาษ
ดินสอ เป็ นต้น
 ทาความสะอาดบริ เวณหลังบ้านในแผนกจัดเลี้ยง
 รี ดผ้าสาหรับงานประชุม
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รู ปที่ 3.35 นักศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ทีม่ ำ : ผูจ้ ดั ทา (2563)

3.5 ชื่อและตำแหน่ งงำนของพนักงำนทีป่ รึกษำ
: นาย ศรัณย์วฒ
ุ ิ

ชื่อ
ฉายยะ

ตำแหน่ ง : Staff Banquet
แผนก

: จัดเลี้ยง (Banquet)

รู ปที่ 3.36 พนักงานที่ปรึ กษา
ทีม่ ำ : ผูจ้ ดั ทา (2563)

37

3.6 ระยะเวลำทีป่ ฏิบัติงำน
ในการปฏิ บ ตั ิ ง านโครงงานสหกิ จศึ ก ษานัก ศึ ก ษาได้ใ ช้เวลาในการออกปฏิ บ ตั ิ ง านในภาค
การศึ ก ษาที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2562 เป็ นจานวน รวมทั้ง หมด 16 สัปดาห์ โดยเวลาเข้างานและเลิ กงาน
แตกต่างกันไปในแต่ละวัน โดยทางาน 10 ชัว่ โมงต่อวัน เป็ นเวลา 3 เดือน ทางาน 5 วัน หยุด 2 วัน และ
วันหยุดไม่มีความแน่นอน

3.7 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานของโครงงาน ชาผลไม้และดอกไม้อบแห้ง (Dried Fruits and
Flower Fusion Tea)

แสดงดังตำรำงที่ 3.1
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

1. ศึกษาข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย
2. คิดค้นสู ตร
3.ทดลองทาชาผลไม้อบแห้ง
4. ทาการทดสอบรสชาติ
5. พัฒนาสู ตรชาผลไม้อบแห้ง
6. ผูร้ ่ วมงานประเมินผล
7. จัดทาเอกสาร
ตำรำงที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงงาน
ทีม่ ำ : ผูจ้ ดั ทา (2563)
3.7.1 ศึกษำข้ อมูลทีไ่ ด้ รับมอบหมำย

เมษายน
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ในขณะปฏิ บตั ิงานทางคณะผูจ้ ดั ทาได้ได้มีการปรึ กษาและสังเกตว่ามีผลไม้และวัสดุ
ชนิดใด ที่เหลือเยอะและยังมีคุณภาพที่สามารถนามาแปรรู ปได้ พร้อมทั้งปรึ กษาอาจารย์และพนักงานที่
ปรึ กษาเกี่ยวกับคิดค้นสู ตรชาผลไม้อบแห้งในการทาโครงงานชิ้นนี้
3.7.2 คิดค้ นสู ตร
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการแปรรู ปของผลไม้ที่เราเลือกทั้งหมดมาคิดและออกแบบ
รสชาติชาผลไม้อบแห้งออกมาในรู ปแบบใหม่
3.7.3 ทดลองทำชำผลไม้ อบแห้ ง
นาผลไม้ท้ งั หมดที่ไว้ เช่น ส้ม สตรอว์เบอร์รี สัปปะรด เลม่อน กุหลาบมอญ มาทาและ
ทดลองตามขั้นตอนต่างๆที่วางไว้ให้ได้รสชาติที่อร่ อยตามเป้ าหมายที่วางไว้
3.7.4 ทำกำรทดสอบรสชำติ
เมื่อทาชาผลไม้รวมและชากุหลาบเลม่อนเสร็ จแล้วได้นาไปให้บุคคลทัว่ ไปจานวน 23
คนพร้อมรับฟังคาแนะนาและคาติชมทั้งหมดเพื่อนาไปปรับปรุ งให้ดีข้ ึน
3.7.5 พัฒนำสู ตรชำผลไม้ อบแห้ ง
นาคาติชมและคาแนะนาทั้งหมดของบุคคลทัว่ ไปทั้งหมดมาปรับปรุ งรสชาติของชา
ผลไม้อบแห้งให้มีรสชาติที่ดีข้ ึนและเพิ่มกลิ่นให้มีกลิ่นที่ดีข้ ึน
3.7.6 ผู้ร่วมงำนประเมินผล
นาชาผลไม้อบแห้งที่ผา่ นการปรับปรุ งรสชาติให้มีรสชาติที่ดีที่สุดแล้วให้บุคคลทัว่ ไป
ชิมพร้อมกับประเมินผล
3.7.7 จัดทำเอกสำร
ส่ งข้อมูลและเอกสารการทาโครงงานทั้งหมดให้กบั อาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจดูความ
ถูกต้องและตามระเบียบการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา จากนั้นรวบรวมข้อมูลการทาโครงงานที่ถูกต้องแล้ว
ทั้งหมดจัดทาเป็ นรู ปเล่มให้เรี ยบร้อย และพร้อมสาหรับการนาเสนอ
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
4.1 รายละเอียดการปฏิบัติงาน
จากการได้ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษากับทางโรงแรมอวานีพลัส ริ เวอร์ ไซด์แบงคอก (Avani Plus
Riverside Bangkok Hotel) ทาให้ได้ทราบถึงการทางานในแผนกจัดเลี้ ยงและวิธีการจัดงานประชุ ม
สัมนาและจัดเลี้ ยงผูจ้ ดั ทาจึงได้นาความรู้ที่ได้จากการเรี ยนรู้ งานจริ ง มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
ผลไม้และดอกกุหลาบมอญที่เหลื อจากการจัดประชุ มสัมนาและจัดเลี้ยงโดยการนามาแปรรู ปให้เป็ น
ผลิตภัณฑ์ชาสาเร็ จรู ป รู ปแบบใหม่ โดยมีวตั ถุดิบและขั้นตอนการทาดังนี้

4.2 วัตถุดิบและขั้นตอนการทาชาผลไม้ และดอกไม้ อบแห้ ง (Dried Fruits and Flower Fusion Tea)
Cooking.kapook.com (2560) อธิ บายขั้นตอนการทาผลไม้อบแห้ง แล้วนามาดัดแปลง
4.2.1 วัตถุดิบในการทาชาผลไม้ และดอกไม้ อบแห้ ง (Dried Fruits and Flower Fusion Tea)
โดยวัตถุดิบในการทาชาผลไม้รวมอบแห้ง มีดงั นี้
4.2.1.1 ส้ม

100 กรัม

4.2.1.2 สตรอว์เบอร์ รี

100 กรัม

4.2.1.3 สับปะรด

100 กรัม

4.2.1.4 ดอกกุหลาบมอญ

100 กรัม

4.2.1.5 เลม่อน

100 กรัม

4.2.2 อุปกรณ์ ในการทาชาผลไม้ และดอกไม้ อบแห้ ง (Dried Fruits and Flower Fusion Tea)
อุปกรณ์ในการทาชาผลไม้รวมอบแห้ง มีดงั นี้
4.2.2.1 ถุงชา
4.2.2.2 ถาดในการตากผลไม้
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4.2.3 ขั้นตอนในการทาชาผลไม้ และดอกไม้ อบแห้ ง (Dried Fruits and Flower Fusion Tea)
มีดงั นี้
4.2.3.1 นาผลไม้ลา้ งให้สะอาด

รู ปที่ 4.1 ขั้นตอนในการทา
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2563)

รู ปที่ 4.2 ขั้นตอนในการทา
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2563)
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รู ปที่ 4.3 ขั้นตอนในการทา
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2563)

รู ปที่ 4.4 ขั้นตอนในการทา
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2563)

4.2.3.2 หัน่ ผลไม้เป็ นชิ้นเล็กๆใส่ ถาด

รู ปที่ 4.5 ขั้นตอนในการทา
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2563)
4.2.3.3 นาไปตากแดด
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รู ปที่ 4.6 ขั้นตอนในการทา
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2563)

4.2.3.4 นาส้ม สตรอว์เบอร์ รี สับปะรด และดอกกุหลาบ ที่หนั่ แล้วนาไปตากให้แห้ง

สนิท

รู ปที่ 4.7 ขั้นตอนในการทา
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2563)
4.2.3.5 เมื่อแห้งสนิทแล้วนามาบรรจุในถุงชา
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รู ปที่ 4.8 ขั้นตอนในการทา

รู ปที่ 4.9 ขั้นตอนในการทา

ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2563)

ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2563)

4.3 การคานวณต้ นทุนสาหรั บการทาการทาชาผลไม้ อบแห้ ง (Dried Fruits and Flower Fusion Tea)
การคานวณต้นทุนสาหรับการทาชาผลไม้รวมอบแห้ง แสดงตามตารางที่ 4.1
วัตถุดิบ
ส้ม
สตรอว์เบอร์ รี
สับปะรด
ถุงชา

ปริ มาณที่ใช้
ราคา/หน่วย
10 กรัม
30/1 กิโลกรัม
10 กรัม
50/500 กรัม
10 กรัม
25/1 กิโลกรัม
10 กรัม
20/50 ถุง
รวม
ตารางที่ 4.1 การคานวณต้นทุนชาผลไม้รวมอบแห้ง
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2563)

ต้นทุน/บาท
0.3
1
0.25
4
5.55

จากตารางที่ 4.1 การคานวณต้นทุนในการทาชาผลไม้อบแห้ง โดยมีส่วนผสมได้แก่ สับปะรด
ส้ม สตรอว์เบอร์ รี ถุงชา ที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาขึ้นมาเพื่อเป็ นการนาวัถุดิบที่เหลือใช้มาทาเป็ นผลิตภัณฑ์ที่
สามารถนามาเป็ นทางเลือกใหม่ให้กบั ลูกค้าในงบประมาณการจัดทาชาผลไม้อบแห้ง จานวน 1 ถุง ถุง
ละ 3 กรัม เฉลี่ยต้นทุนอยูท่ ี่ 5.55 บาท/ถุง
การคานวณต้นทุนสาหรับการทาชากุหลาบเลม่อน แสดงตามตารางที่ 4.2
วัตถุดิบ
ดอกกุหลาบมอญ
เลม่อน
ถุงชา

ปริ มาณที่ใช้
15 กรัม
15 กรัม
10 ถุง
รวม

ราคา/หน่วย
50/500 กรัม
39/1 กิโลกรัม
20/50 ถุง

ต้นทุน/บาท
1.5
0.59
4
6.09
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ตารางที่ 4.2 การคานวณต้นทุนชากุหลาบเลม่อน
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2563)
จากตารางที่ 4.2 การคานวณต้นทุนในการทาชากุหลาบเลม่อน โดยมีส่วนผสมได้แก่ กุหลาบ เลม่อน
ถุงชา ที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาขึ้นมาเพื่อเป็ นการนาวัถุดิบที่เหลือใช้มาทาเป็ นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนามาเป็ น
ทางเลือกใหม่ให้ลูกค้าในงบประมาณในการทาชากุหลาบเลม่อน 1 ถุง ถุงละ 3 กรัม เฉลี่ยต้นทุนอยู่ที่
6.09 บาท/ถุง
4.4 สรุ ปข้ อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
โครงงานชาผลไม้อบแห้ง (Dried Fruits and Flower Fusion Tea) ทามาจากของที่เหลือจากการ
จัดประชุ มสัมมนาและจัดเลี้ยงของโรงแรมอวานี พลัส ริ เวอร์ ไซด์ กรุ งเทพฯ (Avani Plus Riverside
Bangkok Hotel) เป็ นการสรุ ปข้อมูลเพื่ออธิ บายผลจากการได้ทดลองของผูจ้ ดั ทาที่ได้รวบรวมกลุ่ ม
ตัวอย่างแบบสอบถาม จานวน 23 ตัวอย่าง โดยคิดเป็ นร้อยละของจานวนแบบสอบถามทั้งหมดสามารถ
แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ดงั นี้
4.4.1 จานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
ข้อมูลจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกเพศ แสดงดังตารางที่ 4.3
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน(คน)
ร้อยละ
9
39.10
14
60.90
23
100.00
ตารางที่ 4.3 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2563)

จากตารางที่ 4.3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการทาโครงงานครั้งนี้คิดเป็ นเพศ
ชายร้อยละ 39.10 และคิดเป็ นเพศหญิงร้อยละ 60.90
4.4.2 จานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ
ข้อมูลจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกอายุ แสดงดังตารางที่ 4.4
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อายุ

จานวน(คน)
ร้อยละ
ต่ากว่า 20 ปี
1
4.40
20-30
5
21.70
31-40
5
21.70
41 ปี ขึ้นไป
12
52.20
รวม
23
100.00
ตารางที่ 4.4 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2563)
จากตารางที่ 4.4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการทาโครงงานครั้งนี้ เป็ นผูท้ ี่มีอายุ
ระหว่าง 41 ปี ขึ้นไป มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 52.20 รองลงมาคือผูท้ ี่มีอายุระหว่าง 20-30 และ 31-40 ที่มี
จาร้ อยละเท่ากันซึ่ งคิดเป็ นร้ อยละ 21.70 และผูท้ ี่มีอายุต่ากว่า 20 ปี มีจานวนน้อยที่สุดคิดเป็ นร้ อยละ
4.40
4.4.3 จานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามรายได้ ต่อเดือน
ข้อมูลจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกรายได้ต่อเดือน แสดงดังตารางที่ 4.5
รายได้ต่อเดือน
จานวน(คน)
ร้อยละ
ไม่เกิน 10,000 บาท
10
43.50
10,000-15,000 บาท
3
13.00
15,001-20,000 บาท
4
17.40
20,001-25,000 บาท
2
8.70
25,001 บาทขึ้นไป
4
17.40
รวม
23
100.00
ตารางที่ 4.5 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามรายได้ต่อเดือน
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2563)
จากตารางที่ 4.5 พบว่ากลุ่ มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการทาโครงงานครั้ งนี้ เป็ นผูท้ ี่มี
รายได้ไม่เกิน 10,000 บาท มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 43.50 รองลงมาคือผูท้ ี่มีรายได้ 15,001 – 20,000 และ
25,001 บาท คิดเป็ นร้อยละ 17.40 รองลงมาคือผูม้ ีรายได้ 10,000-15,000 ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 13.00 และ
น้อยที่สุดคือผูท้ ี่มีรายได้ 20,001-25,000 ที่มีร้อยละเท่ากันซึ่ งคิดเป็ น 8.70
4.4.4 จานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอาชีพ
อาชีพ

จานวน(คน)

ร้อยละ
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ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
2
8.70
ธุ รกิจส่ วนตัว
3
13.00
รับจ้างทัว่ ไป
13
56.50
นักเรี ยน-นักศึกษา
4
17.40
อื่นๆ
1
4.30
รวม
23
100.00
ข้อมูลจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอาชีพ แสดงดังตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอาชีพ
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2563)
จากตารางที่ 4.6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการทาโครงงานครั้งนี้ เป็ นผูท้ ี่ทา
อาชีพรับจ้างทัว่ ไป มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 56.50 รองลงมาเป็ น นักเรี ยน-นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 17.40
รองลงมาคือ ธุ รกิจส่ วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 13.00 รองลงมาเป็ น ข้าราชกาล/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็ น
ร้ อ ย
ล ะ
8. 70
และ
[PERCENTAGE]
[PERCENTAGE]
น้ อ ย
ที่ สุ ด
อื่ น ๆ
คิ ด
[PERCENTAGE]
[PERCENTAGE]
เ ป็ น
ร้ อ ย
ล ะ
4.30
มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

น้ อย

4.4.5 ระดับความพึงพอใจของรสชาติชา
จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานชาผลไม้และดอกไม้อบแห้ง
(Dried Fruits and Flower Fusion Tea) ในด้านรสชาติชามีความพึงพอใจระดับปานกลาง มากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 44.00 รองลงมาเป็ นความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 39.00 รองลงมาเป็ นความ
พึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 13.00 และสุ ดท้ายความพึงพอใจในระดับน้อย คิดเป็ นร้อยละ
4.00 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 23 คน ดังรู ปที่ 4.10
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[PERCENTAG
E]

[PERCENTAG
E]

[PERCENTAG
E]
มากที่สดุ

รู ปที่
ระดับความพึงพอใจของรสชาติชา

มาก

ปานกลาง

4.10
ทีม่ า :

ผูจ้ ดั ทา (2563)
4.4.6 ระดับความพึงพอใจของกลิน่ ชา
จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานชาผลไม้และดอกไม้อบแห้ง
(Dried Fruits and Flower Fusion Tea) ในด้านกลิ่นของชาความพึงพอใจในระดับมาก มาก
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 57.00 รองลงมาเป็ นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 26.00
และสุ ดท้ายความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 17.00 ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ทั้งหมดจานวน 23 คน ดังรู ปที่ 4.11

รู ปที่ 4.11 ระดับความพึงพอใจของกลิ่นชา
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2563)
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4.4.7 ระดับความพึงพอใจของรู ปแบบบรรจุภัณฑ์
จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานชาผลไม้และดอกไม้อบแห้ง
(Dried Fruits and Flower Fusion Tea) ในด้านของรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ความพึงพอใจในระดับมาก มาก
ที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 57.00 รองลงมาเป็ นความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 33.00 และ
สุ ดท้ายความพึงพอใจในระดับมากที่สุดและน้อย คิดเป็ นร้อยละ 5.00 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด
จานวน 23 คน ดังรู ปที่ 4.12

5%5%
33%
57%

มากที่สดุ

มาก

รู ปที่ 4.12 ระดับความพึงพอใจของรู ปแบบบรรจุภณั ฑ์
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2563)
4.4.8 ระดับความพึงพอใจด้ านสี ของชา

ปานกลาง

น้ อย
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จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานชาผลไม้และดอกไม้อบแห้ง
(Dried Fruits and Flower Fusion Tea) ในด้านสี ของชามีความพึงพอใจมาก มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ
44.00 รองลงมาความพึงพอใจระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 39.00 และสุ ดท้ายความพึงพอใจระดับ
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 17.00 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 23 คน ดังรู ปที่ 4.13
รู ปที่ 4.13 ระดับความพึงพอใจด้านสี ของชา

17%
39%

44%

มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2563)
4.4.9 ระดับความพึงพอใจของปริมาณชา
จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานชาผลไม้และดอกไม้อบแห้ง
(Dried Fruits and Flower Fusion Tea) ในด้านปริ มาณชาความพึงพอใจในระดับมาก มากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 43.00 รองลงมาความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 35.00 รองลงมาในระดับมาก
ที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 13.00 และสุ ดท้ายความพึงพอใจในระดับน้อย คิดเป็ นร้ อยละ 9.00 ของผูต้ อบ
แบบสอบถามทั้งหมดจานวน 23 คน ดังรู ปที่ 4.14
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9% 13%

35%
43%

มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

รู ปที่ 4.14 ระดับความพึงพอใจของปริ มาณชา
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2563)
4.4.10 ระดับความพึงพอใจข้ อมูลบนฉลาก
จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานชาผลไม้และดอกไม้อบแห้ง (Dried
Fruits and Flower Fusion Tea) ในด้านข้อมูลบนฉลากความพึงพอใจในระดับมาก มากที่สุด คิดเป็ นร้อย
ละ 61.00 รองลงมาความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 35.00 และสุ ดท้ายความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 4.00 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 23 คน ดังรู ปที่ 4.15

4%
35%

61%

มากที่สดุ

รู ปที่ 4.15 ระดับความพึงพอใจของข้อมูลบนฉลาก
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2563)

มาก

ปานกลาง
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4.4.11 ระดับความพึงพอใจความแปลกใหม่
จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานชาผลไม้และดอกไม้อบแห้ง
(Dried Fruits and Flower Fusion Tea) ในด้านความแปลกใหม่ความพึงพอใจในระดับมาก มากที่สุด
คิดเป็ นร้ อยละ 44.00 รองลงมากความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 39.00 และสุ ดท้าย
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 17.00 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 23 คน
ดังรู ปที่ 4.16

17%
39%

44%

มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

รู ปที่ 4.16 ระดับความพึงพอใจความแปลกใหม่
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2563)
4.4.12 ระดับความพึงพอใจของความสะดวกสบายในการพกพา
จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานชาผลไม้และดอกไม้อบแห้ง
(Dried Fruits and Flower Fusion Tea) ในด้านความสะดวกสบายในการพกพาความพึงพอใจในระดับ
มาก และมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 39.00 เท่ากัน และสุ ดท้ายความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเป็ น
ร้อยละ 22.00 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 23 คน ดังรู ปที่ 4.20
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22%
39%

39%

มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

รู ปที่ 4.17 ระดับความพึงพอใจความสะดวกสบายในการพกพา
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2563)
4.4.13 ระดับความพึงพอใจสามารถนาไปใช้ จริงได้
จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานชาผลไม้และดอกไม้อบแห้ง
(Dried Fruits and Flower Fusion Tea) ในด้านสามารถนาไปใช้ได้จริ งความพึงพอในระดับมากที่สุด
คิดเป็ นร้ อยละ 44.00 รองลงมาความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็ นร้ อยละ 26.00 รองลงมาความพึง
พอใจในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 17.00 และสุ ดท้ายความพึงพอใจในระดับน้อย คิดเป็ นร้อยละ
13 .00
ของ
ผูต้ อบ
13%
17%

44%

26%

มากที่สดุ

แบบสอบถามทั้งหมดจานวน 23 คน ดังรู ปที่ 4.18

มาก

ปานกลาง

น้ อย
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รู ป
ที่
4.18
ระดั
บ
ควา
ม
พึง
พอใ

26%

30%

44%

มากที่สดุ

จสามารถนาไปใช้จริ งได้

มาก

ปานกลาง

ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2563)

4.4.14 ระดับความพึงพอใจนาผลไม้ ทเี่ หลือมาทาให้ เกิดผลิตภัณฑ์ ใหม่
จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานชาผลไม้และดอกไม้อบแห้ง
(Dried Fruits and Flower Fusion Tea) ในด้านนาผลไม้ที่เหลือมมาทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ความพึงพอ
ในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 44.00 รองลงมาความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 30.00 และ
สุ ดท้ายความพึงพอใจในระดับน้อย คิดเป็ นร้อยละ 26.00 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 23
คน ดังรู ปที่ 4.19
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4% 9%
35%
52%

รู ปที่
ระดับ
พึง
นาผลไม้ที่เหลือมาทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่

มากที่สดุ

4.19
ความ
มาก
ปานกลาง
พอใจ
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2563)

4.4.15 ระดับความพึงพอใจช่ วยลดต้ นทุนในการซื้อชาให้ กับสถานประกอบการ
จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานชาผลไม้และดอกไม้อบแห้ง
(Dried Fruits and Flower Fusion Tea) ในด้านช่วยลดต้นทุนในการซื้ อชาให้กบั สถานประกอบการ
ความพึงพอในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 52.00 รองลงมาความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อย
ละ 35.00 รองลงมาความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 9.00 และสุ ดท้ายความพึงพอใจใน
ระดับน้อย คิดเป็ นร้อยละ 4.00 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 23 คน ดังรู ปที่ 4.20
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รู ปที่ 4.20 ระดับความพึงพอใจช่วยลดต้นทุนในการซื้อชาให้กบั สถานประกอบการ
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2563)
4.4.16 ระดับความพึงพอใจสามารถเป็ นทางเลือกใหม่ ให้ กับลูกค้ า
จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานชาผลไม้และดอกไม้อบแห้ง
(Dried Fruits and Flower Fusion Tea) ในด้านสามารถเป็ นทางเลือกใหม่ให้กบั ลูกค้าความพึงพอใน
ระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 48.00 รองลงมาความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 30.00 และ
สุ ดท้ายความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 22.00 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน
23 คน ดังรู ปที่ 4.21

รู ปที่
ระดับ
พึง

30%

4.21
ความ
พอใจ

22%

48%

มากที่สดุ

สามารถเป็ นทางเลือกใหม่ให้กบั ลูกค้า

มาก

ปานกลาง

ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2563)
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4.5 กาหนดระดับค่ าเฉลีย่ เกณฑ์ การตัดสิ นใจ
ในการสารวจระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานชาผลไม้และชาดอกไม้อบแห้ง (Dried Fruits
and Flower Fusion Tea) ให้การวัดระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ และกาหนดความพึงพอใจแบบเฉลี่ย
เพื่ อการแปลงผลโดยใช้เกณฑ์ก าหนดความหมายตามขอบเขตของค่ า เฉลี่ ย ตามแนวคิดของลิ เคร์ ท
Likert, R. (1932) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 –5.00 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 –4.20 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 –3.40 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 –2.60 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อย
ค่
าเฉลี่ย
รายละเอียด
ค่าเฉลี่ย
S.D.
ความพึงพอใจ
3.61
0.78
มาก
1.00 – 1.รสชาติชา
2.กลิ่นของชา
4.09
0.67
มาก
1.80
3.57
0.66
มาก
หมาย 3.รู ปแบบบรรจุภณั ฑ์
4ด้านสี ของชา
3.78
0.74
มาก
ถึง
3.61
0.84
มาก
ความ 5.ปริ มาณของชา
พึง
พอใจ
ใน
ระดับ
น้อย
ที่สุด
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6.ข้อมูลบนฉลาก
7.ความแปลกใหม่
ตาราง
8.ความสะดวกสบายในการพกพา
ที่ 4.7
9.สามารถนาไปใช้จริ งได้
แสดง
10.นาผลไม้ที่เหลือใช้มาทาให้เกิด
ค่าเฉลี่
ผลิตภัณฑ์ใหม่
ยและ 11.ช่วยลดต้นทุนในการซื้อชาให้กบั
ค่า สถานประกอบ
เบี่ยงเ 12.สามารถเป็ นทางเลือกใหม่ให้กบั
บน ลูกค้า
มาตร
ค่าเฉลี่ยรวม
ฐานของความพึงพอใจที่มีต่อโครงงาน

3.30
4.22
4.17
3.69
4.04

0.56
0.74
0.78
0.87
0.77

ปานกลาง
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

3.65

0.71

มาก

3.91

0.73

มาก

3.82

0.74
มาก
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2563)

จากตารางที่ 4.7 จากผลการสารวจพบว่าค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่
มีต่อโครงงานชาผลไม้และชาดอกไม้อบแห้ง (Dried Fruits and Flower Fusion Tea) โดยการทา
แบบสอบถามออนไลน์ท้ งั หมด 23 คน สามารถสรุ ปผลได้ ดังนี้ ในด้านรสชาติชามีความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 3.61 ในด้านกลิ่นของชามีความพอใจอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 4.09 ใน
ด้านรู ปแบบบรรจุภณั ฑ์มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 3.57 ในด้านสี ของชามีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 3.78 ในด้านปริ มาณของชามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิด
เป็ นร้อยละ 3.61 ในด้านข้อมูลบนฉลากมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ ปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 3.30 ใน
ด้านความแปลกใหม่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 4.22 ในด้านความสะดวกใน
การพกพามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 4.17 ในด้านสามารถนาไปใช้จริ งได้มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 3.69 ในด้านนาผลไม้ที่เหลือใช้มาทาให้เกิ ดผลิตภัณฑ์ใหม่มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิ ดเป็ นร้ อยละ 4.04 ในด้านช่ วยลดต้นทุ นในการซื้ อชาให้กบั สถาน
ประกอบการมี ความพึ งพอใจอยู่ใ นระดับมาก คิดเป็ นร้ อยละ 3.65 และสุ ดท้า ยในด้านสามารถเป็ น
ทางเลือกใหม่ให้กบั ลูกค้า คิดเป็ นร้อยละ 3.91 ดังนั้นผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมทั้งหมดอยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 3.82
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการศึกษา ปั ญหาทีพ่ บ การแก้ไขปัญหา และข้ อเสนอแนะ
5.1.1 สรุ ปผลการศึกษา
จากการปฏิ บตั ิ สหกิ จศึกษาตั้งแต่วนั ที่ 13 มกราคม ถึ ง 30 เมษายน 2563 รวม
ระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์ ในแผนกจัดเลี้ยง (Banquet Department) ของโรงแรมอวานี่ พลัส
ริ เวอร์ ไซต์แบงคอก คณะผูจ้ ดั ทาได้มีการยุติปฎิบตั ิงานเนื่องจากได้มีโรคระบาดโควิท 19 (Covid
19) ถึ งแม้ว่าจะได้หยุดการปฎิบตั ิงานแต่ก็ยงั มีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในการทาโครงงานทาให้
ผูจ้ ดั ทาได้รับประสบการณ์ และความรู้ในการปฏิบตั ิงานในด้านสถานการณ์ ต่างๆรวมไปถึ งการ
แก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้ ไปตลอดจนถึงการแก้ไขปั ญหาในการนาวัตถุดิบเหลือใช้จากในแผนก
จัดเลี้ยง มาแปรรู ปจนเกิดเป็ นผลิตภัณฑ์ชาผลไม้และชาดอกไม้อบแห้ง (Dried Fruits and Flower
Fusion Tea) โดยมี วตั ถุ ดิบที่ เหลื อใช้จากแผนก ดังนี้ ส้ม สับปะรด สตรอว์เบอร์ รี กุหลาบมอญ
และเลม่อน ซึ่ งทางคณะผูจ้ ดั ทาได้เล็งเห็นว่าเป็ นการช่วยลดการสู ญเสี ยของวัตถุดิบที่ยงั นากลับมา
แปรรู ปได้อีก
จากการได้น าผลไม้และดอกไม้ที่ เหลื อใช้มาแปรรู ปเป็ นชาผลไม้และดอกไม้
อบแห้ง (Dried Fruits and Flower Fusion Tea) ส่ งผลให้วตั ถุประสงค์ที่คณะผูจ้ ดั ทาตั้งไว้คือ เพื่อลด
ปริ ม าณของขยะจาพวกผลไม้และดอกไม้น ากลับ มาท าเป็ นชาในรู ป แบบใหม่ เพื่อเป็ นการใช้
ทรั พยากรที่ เหลื ออยู่ให้เกิ ดประโยชน์มากที่สุด และเพื่อศึกษาวิธีก ารทาชาผลไม้อบแห้งและชา
กุหลาบเลม่อน ปริ มาณของจานวนผลไม้และดอกไม้ที่เหลื อใช้ในองค์กรลดลงเป็ นจานวนมาก
ดังนั้นจึงได้ศึกษาเรี ยนรู ้ วิธีการทาชาผลไม้และดอกไม้ ทาให้คณะผูจ้ ดั ทาเกิ ดทักษะและความคิด
สร้างสรรค์ในการนาวัตถุดิบเหลือใช้มาทาให้เกิดประโยชน์ จึงเกิดเป็ นชาผลไม้รวม และชากุหลาบ
เลม่อนขึ้น และยังปฏิบตั ิให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ได้สาเร็ จ
จากผลการสารวจพบว่าการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ชาผลไม้และชา
ดอกไม้อบแห้ง (Dried Fruits and Flower Fusion Tea) พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 14 คน
คิดเป็ นร้อยละ 60.90 มีอายุระหว่าง 40 ปี ขึ้นไป มากที่สุดซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 52.20 มีรายได้ไม่เกิ น
10,000 บาท มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 43.50 มีอาชีพรับจ้างทัว่ ไป มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 56.50
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จากตารางค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานของความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานชาผลไม้
และชาดอกไม้อบแห้ง (Dried Fruits and Flower Fusion Tea) มีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
คิดเป็ นร้อยละ 3.82
5.1.2 ปัญหาทีพ่ บในการทาโครงงาน
5.1.2.1 จากการทดลองทาชาผลไม้อบแห้งและดอกไม้อบแห้ง ผูจ้ ดั ทาได้ทดลอง
สู ตรการทาชาผลไม้ในครั้งแรกซึ่ งมีวตั ถุดิบ ส้ม สตรอว์เบอร์ รี สับปะรด แล้วปรากฏว่าไปชงในน้ า
ร้อนแล้วกลิ่นของแอปเปิ้ ลยังไม่ชดั เจน ทาให้กลิ่นของชายังไม่น่ารับประทาน
5.1.2.2 จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการทดลองแล้วปรากฎว่าสับปะรดยังมีความชื้น
เหลืออยูจ่ ึงนาไปอบในเตาอบแห้งก็เกิดกลิ่นไหม้ทาให้รสชาติไม่น่ารับประทาน
5.1.2.3 จากที่ ค ณะผูจ้ ดั ท าได้เปลี่ ย นวัตุดิบ ในการท าชาผลไม้แล้วนั้นท าให้เกิ ด
ต้นทุนของวัตุดิบที่มากขึ้นคือสตอรว์เบอรรี เพราะไม่ใช่ฤดูในการเพาะพันธุ์ของสตรอว์เบอร์ รีทา
ให้ผลไม้ชนิดนี้มีราคาที่แพง
5.1.3 การแก้ไขปัญหาและข้ อเสนอแนะในการทาโครงงาน
5.1.3.1 จากปั ญหาดังกล่าวที่กลิ่นของแอปเปิ้ ลยังไม่ชดั เจนผูจ้ ดั ทาจึงได้ปรับเปลี่ยน
สู ตรการทาชาผลไม้อบแห้งจากแอปเปิ้ ลเขีย วมาเป็ นสตรอว์เบอร์ รีแทนแล้วปรากฏว่ากลิ่ นของ
สตรอว์เบอร์ รีชดั เจนกว่าแอปเปิ้ ลเขียว
5.1.3.2 จากปั ญหาดังกล่าวที่สับปะรดยังมีความชื้ นเหลืออยู่คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการ
นาสับปะรดตากแดดให้นานกว่าเดิมเพื่อให้ความชื้ นของสัปปะรดแห้งสนิทแล้วปรากฏว่าสับปะรด
รสชาติน่ารับประทานมากขึ้น

5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ผลทีไ่ ด้ รับจากการฝึ กงานสหกิจศึกษา
หลังจากในเข้าปฏิ บตั ิงานในแผนกจัดเลี้ ยง คณะผูจ้ ดั ทาได้เรี ยนรู้ ถึงกระบวนการ
ทางานที่ถูกต้อง ทั้งงานในแผนกจัดเลี้ยงและนอกงานแผนกจัดเลี้ยง งานที่เกี่ยวข้องกับหลายแผนก
ในองค์กร ทาให้ได้เรี ยนรู ้หลายอย่างในระยะเวลา 16 สัปดาห์ สิ่ งที่ได้รับจากการปฏิบตั ิงานในครั้งนี้
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้และสามารถนาไปพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมใน
การทางานในอนาคตต่อไป ไม่วา่ จะเป็ นความรู้และความเข้าใจรวมไปถึง ความรับผิดชอบต่องานที่
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ได้รับมอบหมายและมีระเบียบวินยั มีความขยัน อดทน ยืนหยุน่ สามารถทางานภายใต้แรงกดดันได้
ดี รู้ จกั การเตรี ยมความพร้ อมและการวางแผนงานล่ วงหน้าเสมอ การตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาและ
สถานการณ์ ที่ไม่คาดคิดได้ดี เรี ยนการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น รวมถึงทักษะการเข้าสังคม และมีความ
มัน่ ใจในด้านภาษามากขึ้น
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.2.1 ไม่สามารถสื่ อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติที่สื่อสารภาษาอื่นที่นอกเหนือจาก
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ทาให้ไม่สามารถเข้าใจและช่วยเหลือลูกค้าได้ทนั ที
5.2.2.2 การปรับตัวให้เข้ากับงานในระยะแรก
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
5.2.3.1 การสื่ อสารและการพูดคุ ยเกี่ ยวกับปั ญหาที่เกิ ดขึ้นในระหว่างการทางาน
เป็ นสิ่ งสาคัญมากเพื่อให้งานบรรลุเป้ าหมายเดียวกัน งานสาเร็ จไปได้ดว้ ยดีและไม่มีขอ้ บกพร่ อง
5.2.3.2 มี ความตั้งใจในการทางานเรี ยนรู้ และจดจาแนะนาของรุ่ นพี่ และนามา
พัฒนาตนเองให้ทางานได้มีศกั ยภาพมากขึ้น
5.2.3.3 มีสติและความรอบคอบในการทางานเพื่อลดปั ญหาผิดพลาดในหน้างาน
เมื่อเกิดปั ญหาแล้วต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ทนั ที
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ภาคผนวก ก
ภาพการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานภายในโรงแรม อวานีพลัส ริเวอร์ ไซต์ แบงคอก

เดินเคลียร์เครื่ องดื่มที่ลูกค้าดื่ม

พับผ้าเนปกิ้น

ยืนให้บริ การกาแฟ

ยืนต้อนรับลูกค้า

โต๊ะจีน

การวางเครื่ องมืองาน

เซ็ทงานเลี้ยงโต๊ะจีน

ภาพการจัดโต๊ะห้องประชุม

ภาพการนับและเก็บผ้า

เซทหน้าโต๊ะสาหรับงานประชุม

จัดดอกไม้สาหรับงานแต่ง

การสตรี มผ้า

ภาพการจัดโต๊ะ
เซต

แบบเวสเทิร์น

เบรกอาหารงานประชุม

ภาพการจัดเบรกกาแฟ

ภาพบรรยากาศงานหมั้น

ภาพบรรยากาศงานแต่ง

ภาคผนวก ข
ตัวอย่างแบบสอบถามออนไลน์

แบบสอบถามความพึงพอใจต่ อผลิตภัณฑ์ ชาผลไม้ และดอกไม้ อบแห้ ง
(Dried Fruits and Flower Fusion Tea)

ของโรงแรม Avani Plus Riverside Bangkok
วัตถุประสงค์ : เพือ่ วัดระดับความพึงพอใจของชาผลไม้ และดอกไม้ อบแห้ ง
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ใส่
กับข้อมูลของท่าน)

เครื่ องหมาย ใน

หรื อเติมข้อความที่ตรง

1. เพศ

ชาย

หญิง

2. อายุ

ต่ากว่า 20 ปี

3. รายได้ ต่อเดือน

ไม่เกิน 10,000 บาท

10,000-15,000 บาท

15,001-20,000 บาท

20,001-25,000 บาท

20-30

31-40

41 ปี ขึ้นไป

25,001 บาทขึ้นไป
4. อาชีพ
ธุ รกิจส่ วนตัว

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
รับจ้างทัว่ ไป
นักเรี ยน-นักศึกษา

อื่นๆ(โปรดระบุ).......................

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจทีม่ ีต่อทีม่ ีต่อชาผลไม้ และดอกไม้ อบแห้ ง (Dried Fruits and Flower Fusion
Tea)
ระดับความพึงพอใจที่มีต่อชา

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

ผลไม้และดอกไม้อบแห้ง
1. รสชาติของชา
2. กลิ่นของชา
3. รู ปแบบบรรจุภณั ฑ์
4. ด้านสี ของชา
5. ปริ มาณของชา
6. ข้อมูลบนฉลาก
7. ความแปลกใหม่
8. ความสะดวกในการพกพา
9. สามารถนาไปใช้จริ งได้
10. นาผลไม้ที่เหลือใช้มาทา
ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่
11. ช่วยลดต้นทุนในการซื้อ
ชาให้กบั สถานประกอบการ
12. สามารถเป็ นเครื่ องดื่ม
ทางเลือกใหม่ให้กบั ลูกค้า
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

ภาคผนวก ค
บทสั มภาษณ์พนักงานทีป่ รึกษา

ภาคผนวก ง
บทความวิชาการ

ชาผลไม้ และชาดอกไม้ อบแห้ ง
(Dried Fruits and Flower Fusion Tea)
นายวรเชษฐ์ เวชกุล
นางสาวชนิสรา พิริยะประสานธน์
นางสาวกัญญาณี ทรัพย์จินดาผล
ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ วและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุ งเทพมหานคร
บทคัดย่อ
โครงงานเรื่ องชาผลไม้และดอกไม้อบแห้ง (Dried
Fruits and Flower Fusion Tea) จัดทาขึ้นเพื่อศึกษาการทาชา
ในรู ปแบบใหม่ โดยการนาเอาวัต ถุดิ บ ที่ เ หลื อใช้จาพวก
ผลไม้และดอกไม้จากงานจัดเลี้ยงของโรงแรมอวานี่ พลัส ริ
เวอร์ ไซต์แบงคอก อาทิ เช่ น ส้ม สตรอว์เบอร์ รี สับปะรด
เลม่อน กุหลาบมอญ เป็ นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ชานี้ ถือได้วา่ เป็ น
การช่ ว ยลดปริ มาณของขยะสด และให้ทางเลื อกใหม่กับ
ลูกค้าได้อีกทางหนึ่งด้วย
หลังจากที่ ได้ทาการทดลองชาผลไม้และดอกไม้
อบแห้ง คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการสารวจความคิดเห็น โดยการ
ทาแบบสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างเป็ นจานวน
23 คน ผลการศึกษาพบว่า บุคคลทัว่ ไปมีความพึงพอใจใน
ด้านข้อมูลบนฉลาก อยูใ่ นระดับปานกลาง ด้านรสชาติของ
ชา กลิ่ น ของชา รู ป แบบของบรรจุ ภัณ ฑ์ ด้า นสี ข องชา
ปริ มาณของชา ความสะดวกในการพกพา สามารถนาไปใช้
ได้จริ ง นาผลไม้ที่เหลือใช้มาทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ช่วย
ลดต้น ทุ น ในการซื้ อ ชาให้ กับ สถานประกอบการ และ
สามารถเป็ นทางเลือกใหม่ให้กบั ลูกค้า อยูใ่ นระดับมากและ
ด้านความแปลกใหม่ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ดังนั้นจึงสรุ ปได้
ว่าโครงงานชาผลไม้และดอกไม้อบแห้ง มีความพึงพอใจ
รวมอยูท่ ี่ระดับมาก

ค าส าคัญ : ส้ ม /สตรอว์เ บอร์ รี /สั บ ปะรด/เลม่ อ น/
กุหลาบมอญ

Abstract
The purpose of the dried fruits and flower
fusion tea project was to study how to make tea in
new various ways through selecting raw reused fruits
and flowers from the banquet in Avani Plus Riverside
Bangkok Hotel, such as oranges, strawberries,
pineapples, lemons, and damask roses. This dried
fruits and flower fusion tea product could be
considered to help reduce the amount of waste and
provide another option for customers to choose from
as well.
After the experiment of dried fruits and
flower fusion tea project was completed, the members
collected data by using questionnaires from a sample
of 23people. According to the results, it was found
that most people were satisfied with part of the
information of product on the label moderately,
highly satisfied which in part of taste, aroma smell,
product, color, quantity, portability, realistic, reused

raw material, saving cost and new alternative for
customers. There were very satisfied in part of novelty.
Therefore, the results concluded that the satisfaction of the
dried fruits and flower fusion tea project of customers was
at a high level.

ได้วา่ เป็ นการช่วยสร้างชาตัวเลือกใหม่ให้กบั ลูกค้าและ
ยังเป็ นการช่ ว ยลดปริ มาณขยะสดภายในโรงแรมให้
ลดลงได้อีกทางหนึ่ง

แนวคิดในการทาโครงงาน (วัตถุดิบ)

จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ไปปฏิบตั ิงานสหกิจ
ศึ ก ษา ณ โรงแรมอวานี่ พ ลัส ริ เ วอร์ ไ ซต์ แบงคอก
ทีม่ าของปัญหา
(Avani Plus Riverside Bongkok) แผนกจัดเลี้ยงในครั้ง
นี้ ทาให้คณะผูจ้ ดั ทาได้เกิ ดแนวคิดที่ จะนาผลไม้และ
จากการที่ คณะผูจ้ ดั ทาโครงงานได้ไปปฏิ บตั ิงาน
ดอกกุหลาบที่ เหลื อใช้มาท าให้เกิ ดเป็ นชาผลไม้รวม
สหกิ จ ศึ ก ษา ณ โรงแรมอวานี่ พ ลัส ริ เ วอร์ ไ ซต์แ บงคอก
และชากุหลาบเลม่อนขึ้น
(Avani Plus Riverside Bangkok Hotel) ในแผนกจัดเลี้ยง
(Banquet Department) โดยมี ห น้ า ที่ ใ นการจัด ห้ อ ง วัตถุดิบในการทาชาผลไม้ รวมอบแห้ งมีดังนี้
ประชุมสัมมนาและห้องจัดเลี้ยงโดยแต่ละงานนั้นจะมีการ
- ส้มแมนดาริ น 2 กรัม
นาเอาดอกกุหลาบมาตกแต่งในงานประชุ ม งานแต่งงาน
และงานอื่ น ๆ ซึ่ งทุ ก ครั้ งจะมี ด อกกุ ห ลาบเหลื อ ทิ้ ง เป็ น
- สับปะรด 2 กรัม
จ านวนมาก และเมื่ อ ใช้เ สร็ จ มัก จะน าไปทิ้ ง เพราะเป็ น
- สตอร์วเบอรี่ 2 กรัม
ดอกไม้ที่เก็บรักษาให้สดได้ยาก นอกจากนี้ แล้วยังมีในส่ วน
ของวัตถุดิบที่เอามาทาเป็ นน้ าอินฟิ วส์ (Infused Water) เช่น วัตถุดิบในการทาชากุหลาบเลม่ อนอบแห้ งมีดังนี้
เลม่อน ส้ม สตรอว์เบอร์รี สับปะรด เป็ นต้น ผลไม้จาพวกนี้
- กุหลาบมอญ 2 กรัม
จะมีเหลือทิ้งทุ กวันในแผนกจัดเลี้ ยง เนื่ องจากใช้ไม่หมด
- เลม่อน 2 กรัม
และทางโรงแรมก็ไม่มีนโยบายในการนากลับมาใช้ใหม่ ซึ่ ง
Key words: Dried Fruits Tea / Flower Fusion Tea

ทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงได้เล็งเห็นถึงปั ญหาของผลไม้และดอก
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
กุหลาบเหลือทิ้ง
1. เพื่อลดปริ มาณของขยะจาพวกผลไม้และ
ดัง นั้น ทางคณะผูจ้ ัดท าจึ ง ได้มี แ นวคิ ดน าผลไม้
ดอกไม้นากลับมาทาเป็ นชาในรู ปแบบใหม่
และดอกกุหลาบมาทาเป็ นผลิตภัณฑ์ตวั ใหม่ จากการที่ ได้
2. เพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรที่ เหลืออยูใ่ ห้เกิ ด
ค้นคว้าในอินเตอร์ เน็ตและในหนังสื อนั้น คณะผูจ้ ดั ทาได้มี
ความคิดที่จะนาวัตถุดิบเหล่านี้ มาทาเป็ นชากุหลาบเลม่อน ประโยชน์มากที่สุด
และชาผลไม้รวมขึ้น โดยการนาเอาดอกกุหลาบและผลไม้ที่
3. เพื่อศึกษาวิธีการทาชาผลไม้อบแห้งและชา
เหลือมาตากแดดประมาณ 6- 8 ชัว่ โมงและนาไปอบแห้ง กุหลาบเลม่อน
เพื่อนาเอาความชื้ นของผลไม้และดอกกุหลาบออกไปแล้ว
นาไป กรอกใส่ ถุง ชา ซึ่ งตัวชาทั้ง 2 ชนิ ดนี้ จะมี วิตามิ น ซี ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
และสารต้านอนุ มูลอิสระสู ง ช่วยบารุ งผิวพรรณและยังทา
1. สามารถน าวัต ถุ ดิ บ ต่ า งๆ ที่ เ หลื อ ทิ้ ง มา
ให้รู้สึกผ่อนคลายเวลาดื่ ม ในการทาตัวชาทั้ง 2 ชนิ ดนี้ ถือ ดัดแปลงทาเป็ นชารสชาติใหม่

2. สามารถเป็ นทางเลือกในการนาไปให้บริ การ

จากการได้นาผลไม้และดอกไม้ที่เหลือใช้มา
ลูกค้า
แปรรู ปเป็ นชาผลไม้และดอกไม้อบแห้ง (Dried Fruits
and Flower Fusion Tea) ส่ งผลให้วตั ถุประสงค์ที่คณะ
3. สามารถลดปริ มาณของขยะสดและการสู ญเสี ย
ผูจ้ ดั ทาตั้งไว้คือ เพื่อลดปริ มาณของขยะจาพวกผลไม้
โดยเปล่ า ประโยชน์ ข องวัต ถุ ดิ บ จ าพวก ผลไม้แ ละดอก
และดอกไม้นากลับมาทาเป็ นชาในรู ปแบบใหม่ เพื่อ
กุหลาบมอญ
เป็ นการใช้ทรั พยากรที่ เหลื ออยู่ให้เกิ ดประโยชน์มาก
วิธีดาเนินการ
ที่ สุด และเพื่อศึ กษาวิธีการทาชาผลไม้อบแห้งและชา
กุหลาบเลม่อน ปริ มาณของจานวนผลไม้และดอกไม้ที่
1. นาผลไม้ลา้ งให้สะอาด
เหลือใช้ในองค์กรลดลงเป็ นจานวนมาก ดังนั้นจึ งได้
2. หัน่ ผลไม้เป็ นชิ้นเล็กๆใส่ถาด
ศึกษาเรี ยนรู ้วิธีการทาชาผลไม้และดอกไม้ ทาให้คณะ
ผูจ้ ัด ทาเกิ ดทักษะและความคิ ด สร้ างสรรค์ในการน า
3. นาไปตากแดด 3 วัน
วัตถุดิบเหลือใช้มาทาให้เกิ ดประโยชน์ จึ งเกิ ดเป็ นชา
4. น าส้ ม สตรอว์เ บอร์ รี สั บ ปะรด และดอก ผลไม้รวม และชากุหลาบ เลม่อนขึ้น และยังปฏิ บตั ิให้
กุหลาบที่หนั่ แล้ว
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ได้สาเร็ จ
5. เมื่อแห้งสนิทแล้วนามาบรรจุในถุงชา

สรุ ปผลโครงงาน
จากการปฏิบตั ิสหกิจศึกษาตั้งแต่วนั ที่ 13 มกราคม
ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์ ใน
แผนกจัดเลี้ ยง (Banquet Department) ของโรงแรมอวา
นี่พลัส ริ เวอร์ไซต์แบงคอก จากที่ผคู ้ ณะจัดทาโครงงานได้มี
การยุติปฎิบตั ิการฝึ กงานเนื่ องจากได้มีโรคระบาดโควิท 19
(Covid 19) ถึงแม้วา่ จะได้หยุดปฎิบตั ิงานแต่ก็ยงั มีการศึกษา
ข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ในการท าโครงงานท าให้ ผู ้จัด ท าได้รั บ
ประสบการณ์ แ ละความรู ้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านในด้ า น
สถานการณ์ต่างๆรวมไปถึงการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้
ไปตลอดจนถึงการแก้ไขปั ญหาในการนาวัตถุดิบเหลือใช้
จากในแผนกจัด เลี้ ย ง มาแปรรู ปจนเกิ ด เป็ นผลิ ตภัณฑ์ช า
ผลไม้และชาดอกไม้อบแห้ง (Dried Fruits and Flower
Fusion Tea) โดยมีวตั ถุดิบที่ เหลือใช้จากแผนก ดังนี้ ส้ม
สับปะรด สตอวร์ เบอรรี กุหลาบมอญ และเลม่อน ซึ่ งทางผู ้
คณะได้เล็งเห็ นว่าเป็ นการช่วยลดการสู ญเสี ยของวัตถุดิบที่
ยังนากลับมาแปรรู ปได้อีก

จากผลการสารวจพบว่าการประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ชาผลไม้และชาดอกไม้อบแห้ง
(Dried Fruits and Flower Fusion Tea) พบว่าส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิงจานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.90 มีอายุ
ระหว่าง 40 ปี ขึ้นไป มากที่สุดซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 52.20
มีรายได้ไม่เกิ น 10,000 บาท มากที่ สุดคิ ดเป็ นร้ อยละ
43.50 มี อ าชี พ รั บจ้า งทั่วไป มากที่ สุด คิ ด เป็ นร้ อยละ
56.50
จากตารางค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน
ของความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ โครงงานชาผลไม้แ ละชา
ดอกไม้อบแห้ง (Dried Fruits and Flower Fusion Tea)
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ
3.82

ข้ อเสนอแนะในการต่ อยอดโครงงาน
ในการผลิตภัณฑ์ชาผลไม้และดอกไม้อบแห้ง
ครั้งนี้เป็ นการใช้วตั ถุดิบที่เหลือใช้นามาแปรรู ปให้เกิด
ผลิ ต ภัณฑ์ใ นรู ป แบบใหม่ ที่ ส ามารถน าไปดื่ ม ได้ใ น
ชีวติ ประจาวันและสามารถนาไปต่อยอดในการขายได้
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