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บทคัดย่ อ
โครงงานเรื่ องค็อกเทลอิจิโกะแคนดี้จากนํ้าเชื่ อมสตรอเบอร์ รี่(Ichigo Candy Cocktail from
Homemade Strawberry Syrup) จัดทําขึ้นเพื่ อศึกษาการทํานํ้าเชื่ อมจากสตรอเบอร์ รี่ที่ เหลื อใช้จาก
การตกแต่งเครื่ องดื่มในแต่ละวันของห้องอาหารซี นเรสเตอรองท์แอนด์ บาร์ (Seen Restaurant and
Bar) ซึ่ งถือว่าเป็ นการช่วยลดปริ มาณของเหลือใช้จาํ พวกผลไม้สด และยังสามารถนํานํ้าเชื่ อมสตรอ
เบอร์ รี่น้ ี ไปใช้ก ับ เครื่ องดื่ ม ตัวอื่ น ได้อี ก นอกจากนี้ ยัง เป็ นเครื่ อ งดื่ ม ทางเลื อ กใหม่ ใ ห้ก ับ สถาน
ประกอบการและลูกค้าในการนําไปขายได้อีกทางหนึ่ง
หลังจากได้ทาํ การทดลองค็อกเทลอิจิโกะแคนดี้น้ ี ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การสํารวจความคิดเห็นโดย
การทําแบบสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง คือพนักงานของโรงแรมและบุ คคลทัว่ ไปที่
อาศัยอยู่ในเขตภาษี เจริ ญเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 30 คน เพื่อให้ทราบถึ งผลของโครงงานผลการศึกษา
พบว่า ด้านหน้าตาของค็อกเทล สี ของค็อกเทล ปริ มาณต่อแก้วและความแปลกใหม่ของค็อกเทลมี
ความพึ งพอใจอยู่ในระดับ มาก และในด้านรสชาติ การนําไปขายจริ ง การลดต้นทุ น ในการซื้ อ
นํ้าเชื่ อมสตรอเบอร์ รี่และการลดการเหลื อใช้ส ตรอเบอร์ รี่มีค วามพึ งพอใจอยู่ในระดับ มากที่ สุ ด
ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ โครงงานค็อกเทลอิจิโกะแคนดี้ มีความพึงพอใจรวมอยูท่ ี่ระดับมากที่สุด
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Abstract
The Ichigo Candy Cocktail from Homemade Strawberry Syrup project was constructed
to examine the process of making syrup from remaining strawberries of decorated beverages each
day at Seen Restaurant and Bar. The project also helped to decrease leftover fresh fruit, and to
gain advantages from using strawberry syrup with other beverages. Moreover, Ichigo Candy
Cocktail was a new choice of beverage for customers.
During the experiment, the author surveyed samples by creating a questionnaire. The
samples consisted of hotel staff and Phasi Charoen's residents, 30 people. The results showed that
the satisfaction level for the appearance, color, portion, and uniqueness was high. The satisfaction
level for taste, real application, reducing cost, and reducing the leftover strawberry was very high.
In conclusion, the satisfaction level for Ichigo Candy Cocktail from Homemade Strawberry Syrup
project was very high.
Keyword : Ichigo Candy Cocktail/Homemade Strawberry Syrup
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
จากการที่ผจู ้ ดั ทําโครงงานได้ไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ณ โรงแรม อวานี พลัส ริ เวอร์ ไซด์
กรุ งเทพฯ (Avani + Riverside Bangkok) ในแผนกบาร์ (Bar Department) ของห้อ งอาหาร
ซีนเรสเตอรองท์แอนด์บาร์ ( Seen Restaurant and Bar )โดยมีหน้าที่หลักในการจัดเตรี ยมวัตถุดิบใน
การตกแต่งเครื่ องดื่มในแต่ละวัน ทั้งเช้า กลางวัน และเย็น ในช่วงเช้าจะมีการเปิ ดบาร์ ในรอบเช้าที่
เป็ นบาร์สระว่ายนํ้า สําหรับลูกค้าที่ข้ ึนมาใช้บริ การสระว่ายนํ้าแล้วต้องการหาเครื่ องดื่มในระหว่าง
กิจกรรมจาก 9 โมงถึง 5 โมงเย็น และช่วงเย็นจะเป็ นการเปิ ดบาร์ของห้องอาหาร ก็จะทําหน้าที่ผสม
เครื่ องดื่ม ตกแต่งเครื่ องดื่ม ล้างแก้วและเติมของให้เต็มพร้อมขาย ซึ่งในการทํางานแต่ละวันผูจ้ ดั ทํา
ได้สงั เกตว่าจะมีผลไม้เหลือใช้เป็ นจํานวนมาก เช่น ส้ม มะนาว แอปเปิ้ ล มะม่วง และสตรอเบอร์ รี่
เป็ นต้น ซึ่งเครื่ องดื่มบางตัวไม่ได้มีส่วนผสมหรื อตกแต่งด้วยผลไม้เหล่านี้ จึงทําให้มีผลไม้บางชนิ ด
เหลือทิ้ง
จากปัญหาที่ผจู ้ ดั ทําโครงงานได้กล่าวมาผูจ้ ดั ทําจึงทําการสํารวจว่ามีผลไม้ชนิ ดไหนบ้างที่
สามารถนํากลับมาแปรรู ปใหม่ได้โดยไม่ตอ้ งทิ้ง จึงพบว่า สตรอเบอร์รี่ นั้นเป็ นผลไม้ที่เหลืออยู่เป็ น
จํานวนมากที่สุดและไม่สามารถนํากลับมาใช้ได้ เพราะสตรอเบอร์ รี่น้ ันชํ้าและเสี ยง่าย จึงคิดที่จะ
นํามาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ตวั ใหม่ โดยผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การศึกษาและหาข้อมูลของสตรอเบอร์ รี่ซ่ึ ง
พบว่าสตรอเบอร์ รี่ เป็ นผลไม้ที่มีร สเปรี้ ยวและหวาน และยังสามารถช่ว ยต่อต้านอนุ มูลอิสระ มี
วิต ามิ น ซี และยังช่ ว ยในการมองเห็ น อีก ด้วย จึงได้ลองเอาสตรอเบอร์ รี่ มาแปรรู ปเป็ นนํ้าเชื่อมที่
สามารถใส่ เป็ นส่ ว นผสมในเครื่ องดื่ มบางตัวได้ ดังนั้น ผูจ้ ดั ทําโครงงานจึงได้คิดที่จ ะนํานํ้าเชื่อม
สตรอเบอร์รี่น้ ี มาทําเป็ นค็อกเทล (Cocktail) ตัวใหม่ให้กบั ทางโรงแรม ซึ่งตรงกับทางนโยบายของ
โรงแรมที่จะต้องมีการคิดสูตรเครื่ องดื่มตัวใหม่ทุกๆ เดือน โดยนํานํ้าเชื่อมนี้มาใส่กบั วอดก้าที่มีการ
ผสมกับตัวลูกอม ตัววอดก้านี้ จะดึงเอากลิ่นและสี ของตัวลูกอมทําให้มีรสชาติที่แปลกใหม่ และทํา
การใส่ น้ ํามะนาวเพื่อไม่ให้เครื่ องดื่มมีรสหวานจนเกิ นไป ทําให้ดื่ มง่ ายจึ งเหมาะสําหรั บผูห้ ญิ ง
ค็อกเทลตัวนี้ มีชื่อว่า Ichigo Candy คําว่า Ichigo มาจากภาษาญี่ปุ่นแปลว่าสตรอบเบอร์รี่ที่มาจากการ
ทํานํ้าเชื่อมสตรอเบอร์ ร่ี น้ ันเองและแคนดี้ (Candy) ก็มาจากลูกอมที่ผสมกับวอดก้าจนเข้ากันเป็ น
วอดก้าลูก อม ซึ่ งค็อกเทลตัว นี้ ถือได้ว่าเป็ นทางเลือกใหม่ ให้ก ับสถานประกอบการณ์ น ําไปจัด
จําหน่ ายให้กบั ลูกค้า และตัว ลูกค้าก็ยงั ได้ชิมรสชาติของเครื่ องดื่มตัว ใหม่ และยังเป็ นการช่วยลด
ปริ มาณขยะจําพวกผลไม้ให้กบั ทางโรงแรมได้อีกทางหนึ่งด้วย
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อนําวัตถุดิบที่เหลือใช้มาแปรรู ปเป็ นส่ วนผสมของเครื่ องดื่มตัวใหม่ชื่อว่าค็อกเทล
Ichigo Candy
1.2.2 เพื่อช่วยลดปริ มาณสิ่งของเหลือใช้
1.2.3 เพื่อเพิม่ รายการเครื่ องดื่มใหม่ให้กบั ห้องอาหาร
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 ขอบเขตด้ านพื้นที่
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการทําโครงงานสหกิจ ครั้ งนี้ ทางผูจ้ ดั ทําได้ร วบรวม
ข้อมูลจากห้องอาหารซีนเรสเตอรองท์แอนด์ บาร์ ( Seen Restaurant and Bar ) โรงแรม อวานี พลัส
ริ เวอไซด์กรุ งเทพฯและพื้นที่อาศัยเขตภาษีเจริ ญ
1.3.2 ขอบเขตด้ านเวลา
การทําโครงงานสหกิจครั้งนี้ผจู ้ ดั ทําได้เริ่ มดําเนินการตั้งแต่วนั ที่ 13 มกราคม จนถึง
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563
1.3.3 ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรได้แก่พนักงานผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงแรม อวานี พลัสริ เวอร์ ไซด์กรุ งเทพ
และ กลุ่มตัวอย่างได้แก่พนักงานผูป้ ฏิบตั ิงานในแผนกบาร์
1.3.4 ขอบเขตด้ านข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการทําโครงงานสหกิจ ครั งนี้ ทางผูจ้ ดั ทําได้ร วบรวม
ข้อมูลจากห้องอาหาร ซีนเรสเตอรองท์แอนด์บาร์ ( Seen Restaurant and Bar )โรงแรมอวานี พลัส
ริ เวอไซด์กรุ งเทพฯและพื้นที่อาศัยเขตภาษีเจริ ญ
1.4 ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1.4.1 ได้เรี ยนรู ้วิธีเทคนิคการทําค็อกเทลรู ปแบบใหม่
1.4.2 ได้เรี ยนรู ้การเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบเหลือใช้
1.4.3 ได้เรี ยนรู ้ในการสร้างสรรค์เมนูใหม่เพื่อนําไปบริ การลูกค้า
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1.5 คํานิยาม
1.5.1 วอดก้าลูกอม หมายถึง วอดก้าที่ผจู ้ ดั ทํานําไปผสมกับลูกอมให้ละลายเพื่อที่จะได้กลิ่น
และรสชาติหวานของลูกอม
1.5.2 Ichigo Candy Cocktail หมายถึง ค็อกเทลที่ผสมระหว่างวอดก้าลูกอม นํ้าเชื่อมสตรอ
เบอร์รี่ มะนาว และโซดา
1.5.3 Hommade Strawberry Syrup หมายถึง นํ้าเชื่อมสตรอเบอร์รี่ที่ทาํ ขึ้นเองโดยใช้น้ าํ ตาล
และสตรอเบอร์รี่มาต้มในนํ้าเปล่า
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การทําโครงงานค็อกเทลอิจิโกะแคนดี้ จากนํ้าเชื่อมสตรอเบอร์ รี่ทางผูจ้ ดั ทําได้มีการศึกษา
ค้นคว้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นการทบทวนเอกสารและทฤษฏีต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ความเป็ นมาของค็อกเทล
2.2 อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทําค็อกเทล
2.3 วัตถุดิบในการทํานํ้าเชื่อมสตรอเบอร์รี่
2.4 วัตถุดิบในการทําค็อกเทล Ichigo Candy
2.5 บทความหรื องานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความเป็ นมาของค็อกเทล
Wineandabout.com (2563) กล่าวว่า มีนัก ประวัติ ศาสตร์ ด ้านเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ชื่ อ
David Wondrich อ้างว่า ค็อกเทลนั้นถูกคิดค้นขึ้นในกรุ งลอนดอนโดยนักเภสัชกรชาวอังกฤษท่าน
หนึ่ งช่ ว งปลายศตวรรษที่ 16 ถึ ง ช่ ว งต้น สตวรรษ 17 แนะนํา ให้เ ขาดื่ ม บิ ท เทอร์ (เครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ประเภทเรี ยกนํ้าย่อย) ซึ่งในสมัยนั้นเรี ยกได้ว่า เป็ นยารักษาโรค โดยการผสมกับบรั่ นดี
หรื อ ไวน์ ในเวลาต่อมา การผสม บิทเทอร์ กบั แอลกอฮอล์เป็ นที่แพร่ หลายมากขึ้ น ประวัติของ
คําว่า ค็อกเทล หลายคนคิดว่าเป็ นศัพท์ที่คิดค้นโดยชาวอเมริ กนั ในขณะที่บางคนคิดว่าเป็ นไปได้ที่
จะมาจากคําว่า Conquetier ซึ่งเป็ นภาษาฝรั่งเศสแปลว่า ถ้วยไข่

รูปที่ 2.1 บาร์เทนเดอร์
ที่มา : http://Wineandabout.com
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Wineandabout.com (2563) กล่าวว่าคําว่า Cocktail มาจากคําว่า Cock tailings ซึ่งหมายถึง
การนําหางเหล้า หรื อเศษแอลกอฮอล์ที่ติดอยู่ที่กน้ ถังที่ใช้ในการหมักเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์มาผสม
รวมเข้าไว้ดว้ ยกันแล้ว นําออกมาจําหน่ ายในราคาถูก หลังจากนาย Wondrich ได้พบอีกทฤษฏีที่
น่ าเชื่ อถือ บนหนังสื อพิม พ์องั กฤษ ในหนังสื อ พิมพ์เขี ย นไว้ว่ า คํา ว่า Cocktail เป็ นเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่ทาํ มาจากขิงและพริ กไทย

รูปที่ 2.2 ค็อกเทล
ที่มา : http://Wineandabout.com
Wondrich ยังได้ก ล่าวต่ อว่า สู ตรเครื่ องดื่มชนิ ดนี้ ถูก ส่ งต่ อกัน มาเรื่ อยๆ ข้ามมหาสมุทร
แอตแลนติ ก จนข้อ มูล ส่ ว นผสมเริ่ ม ถูก จํา สับ ไปสับมา จากคํา ว่า ขิ ง (Ginger) และ พริ กไทย
(Pepper) กลายมาเป็ นบิทเทอร์ ทําให้ทฤษฎีของเขาเริ่ มขาดความน่าเชื่อถือลงไป แต่ก็ยงั คงเป็ นเป็ น
ทฤษฎีที่ฟังดูสมเหตุสมผลที่สุด
2.2 อุปกรณ์ในการทําค็อกเทล
Cocktailthai.com (2563) ได้อธิบายอุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมเครื่ องดื่ม ดังนี้
2.2.1 จิก๊ เกอร์ (Jigger)
จิ๊ก เกอร์ หรื อ ที่ต วงเหล้า มีหน่ ว ยตวงเรี ย กว่า จิ๊ กมีอยู่หลากหลายแบบ
แล้วแต่จะเลือกใช้ มีหน่วยที่ตวงเหล้าคือ 1 จิ๊ก เท่ากับ 1.5 ออนซ์ หรื อเท่ากับ 44.38 มิลลิลิตร

รูปที่ 2.3 Jigger
ที่มา : http://www.Cocktailthai.com
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2.2.2 เช็คเกอร์ (Shaker)
กระบอกเช็คเกอร์ เอาไว้สาํ หรับผสมเครื่ องดื่มค็อกเทลที่ผสมเข้ากันยาก
โดยใช้วิธีแบบเขย่า เกิดขึ้นในช่วง ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1848 และถูกพัฒนามาเรื่ อยๆ ในอเมริ กาจนปี
ค.ศ. 1870 มีการจดสิ ทธิบตั รกระบอกเช็คเกอร์ มีอยู่ 3 รุ่ นคือ Parisian Shaker หรื อ เช็คเกอร์ แบบ
ฝรั่งเศส สแตนเลส 2 ส่ วน มีขนาด 600-700 มล. ต้องใช้งานคู่กบั ที่ กรองใช้งานยากไม่ควรตบปิ ด
เพราะจะเปิ ดออกยาก รุ่ นต่อมาคือ Boston Shakerหรื อ Continental Shaker นิ ยมใช้กนั มากในแนว
คลาสสิ ค ใช้งานไม่ยุ่งยาก เปิ ดง่าย แค่ ใช้ฝ่ามือตบข้างๆ ก็เปิ ดออก และรุ่ น สุ ด ท้ายคื อ Cobbler
Shaker หรื อบางที่เรี ยกว่า Manhattan Cocktail Shaker หรื ออาจจะเรี ยกว่า Cocktail Shaker เป็ นแบบ
3 ส่วน มีฝากรอง ฝาตวง และตัวผสม ใช้งานง่าย ทนทาน สะดวก แต่เปิ ดยาก

รูปที่ 2.4 Parisian Shaker
ที่มา : http://www.Cocktailthai.com

รูปที่ 2.5 Boston Shaker
ที่มา : http://www.Cocktailthai.com

รูปที่ 2.6 Cobbler Shaker
ที่มา : http://www.Cocktailthai.com
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2.2.3 สเตรนเนอร์ (Strainer)
ที่กรองนํ้าแข็งออกจากเครื่ องดื่มที่ผสม หรื อกรองแยกผสมที่เป็ นกาก

รู ปที่ 2.7 Strainer
ที่มา : http://www.Cocktailthai.com
2.2.4 บาร์ สปูน (Bar Spoon)
ช้อนบาร์ ที่ใช้สาํ หรับคนผสมเหล้า หรื อตีน้ าํ แข็ง หรื อริ นลําดับขั้นของ
เหล้า ควรเลือกช้อนที่มีกา้ นยาว หยิบจับได้เหมาะมือ ความหนาของช้อนที่พอเหมาะ ไม่บางเกินไป

รู ปที่ 2.8 Bar Spoon
ที่มา : http://www.Cocktailthai.com
2.2.5 มีดปลอกผลไม้ (Fruit Knife)

รู ปที่ 2.9 Fruit knife
ที่มา : http://www.Cocktailthai.com
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2.2.6 เขียง (Cutting board)

รู ปที่ 2.10 Cutting board
ที่มา:http://www.Cocktailthai.com

2.3 วัตถุดบิ ในการทํานํา้ เชื่อม
Today.line.me/th/pc/ (2563) ได้อธิบายคุณประโยชน์ของผลไม้ไว้ ดังนี้
2.3.1 สตรอเบอร์ รี่

รูปที่ 2.11 สตรอเบอร์รี่
ที่มา : https://Sites.google.com
ชื่ อภาษาอังกฤษ : Strawberry
วงศ์

: กุหลาบ (Rosaceae)

ข้ อมูลทั่วไป : เป็ นพืชล้มลุก แตกกิ่งก้านแผ่ปกคลุมดิน ใบจะรวมกันอยู่ 3 ใบใน 1
ก้าน ขอบใบมีรอยหยัก มีดอกสีขาว ผลมีกา้ นยาวเชื่อมกับต้น มีเสี้ ยนเล็กๆ บางๆ กระจายอยู่ทวั่ ผล
มีกลีบเลี้ยงบนขั้วของผล เมื่ออ่อนมีสีขาวเหลือง เมื่อสุ กจะเป็ นสี ส้ม หรื อแดง รสชาติอมเปรี้ ยวถึง
หวาน ขึ้นอยูก่ บั ผลที่สุกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
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2.3.1.1 ประโยชน์ ของสตรอเบอร์ รี่
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ
ช่วยในการมองเห็น
ช่วยต้านมะเร็ ง
ช่วยลดริ้ วรอย
ช่วยจํากัดคอเลสเตอรอลตัวร้าย
ช่วยลดอาการอักเสบ
ช่วยเรื่ องความดันโลหิต
ช่วยย่อยอาหาร
ช่วยควบคุมนํ้าหนัก
ช่วยในการเตรี ยมตั้งครรภ์

2.3.2 นํา้ ตาล
Thaihealth.or.th/ (2563) ได้อธิบายคุณประโยชน์ของนํ้าตาลไว้ ดังนี้

รูปที่ 2.12 นํ้าตาล
ที่มา : https://www.Siamchemi.com
ชื่ อภาษาอังกฤษ : Sugar
ชื่ อวิทยาศาสตร์ : Sucrose
ข้ อมูลทั่วไป : นํ้าตาล เป็ นชื่อเรี ยกทัว่ ไปของคาร์ โบไฮเดรตชนิ ดละลายนํ้าโซ่ส้ ัน
และมีรสหวาน ส่วนใหญ่ใช้ประกอบอาหารนํ้าตาลเป็ นคาร์โบไฮเดรตที่ประกอบด้วยธาตุคาร์ บอน
ไฮโดรเจน และออกซิเจน มีน้ าํ ตาลหลายชนิ ดเกิดมาจากที่มาหลายแหล่ง นํ้าตาลอย่างง่ายเรี ยกว่า
โมโนแซ็กคาไรด์และหมายรวมถึงกลูโคส(หรื อ เด็กซ์โตรส) ฟรุ กโตสและกาแลกโตส นํ้าตาลโต๊ะ
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หรื อนํ้าตาลเม็ดที่ใช้เป็ นอาหารคือซูโครสเป็ นไดแซ็กคาไรด์ชนิดหนึ่ง (ในร่ างกาย ซูโครสจะรวมตัว
กับนํ้าแล้วกลายเป็ นฟรุ กโตสและกลูโคส) ไดแซ็กคาไรด์ชนิ ดอื่นยังรวมถึงมอลโตสและแลกโตส
ด้วย โซ่ของนํ้าตาลที่ ยาวกว่าเรี ยกว่าโอลิโกแซ็กคาไรด์สสารอื่น ๆที่แตกต่างกันเชิงเคมีอาจมีร ส
หวาน แต่ ไม่ได้จ ัด ว่าเป็ นนํ้าตาล บางชนิ ด ถูก ใช้เป็ นสารทดแทนนํ้าตาลที่ มีแคลอรี ต่ าํ เรี ย กว่า
เป็ น วัตถุให้ความหวานทดแทนนํ้าตาล (Artificial Sweeteners)
2.3.2.1 ประโยชน์ ของนํา้ ตาล
•
•
•
•
•
•
•

เป็ นแหล่งพลังงานของร่ างกาย
ทําให้เลือดไหลเวียนได้ดี
แก้อาการอักเสบ
ช่วยรักษาปากเป็ นแผล
รักษาอาการไอ
รักษาบาดแผลเน่าเปื่ อย
ช่วยแก้ปวด

2.4 วัตถุดบิ ในการทํา Red Dream Cocktail
2.4.1 วอดก้า
Tiewrussia.com (2563) ได้อธิบายข้อมูลของวอดก้าไว้ ดังนี้

รูปที่ 2.13 วอดก้า
ที่มา : https://www.Heinemann-shop.com
ชื่ อภาษาไทย

: วอดก้า
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ชื่ อภาษาอังกฤษ : Vodka
ข้ อมูลทั่วไป : วอดก้าเป็ นสุรากลัน่ ไม่มีสี มันเป็ นของเหลวใส เกือบทั้งหมดเป็ นนํ้า
และ เอทานอลซึ่งถูกกลัน่ ให้บริ สุทธิ์มักจะกลัน่ หลายรอบจากส่ วนผสมหมักอย่างกากนํ้าตาลของ
มัน ฝรั่ งธัญ พืช(โดยมากเป็ นข้าวไรย์หรื อข้าวสาลี) หรื อหัวบี ต และส่ วนผสมจํานวนน้อยมากๆ
จําพวกสารแต่งรสหรื อสิ่ งเจือปนที่หลุดรอดไป คําว่าวอดก้ามีที่มาจากคําภาษาสลาวิก ซึ่งหมายถึง
นํ้า
วอดก้ามีแอลกอฮอล์ในอัต ราส่ ว น 35-70 เปอร์ เซ็น ต์ โดยปริ มาตร ซึ่ งเหลาวอดก้าของ
รัสเซียจะมีอยู่ 40 เปอร์เซ็นต์ จากข้อมูลของพิพิธภัณฑ์วอดก้าในเมืองเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก ประเทศ
รัสเซีย นักเคมี Dmitri Mendeleev พบว่า 38 เปอร์เซ็นต์ เป็ นอัตราส่วนที่ดีที่สุด
2.4.2 นํา้ เชื่ อมสตรอเบอร์ รี่

รูปที่ 2.14 นํ้าเชื่อมสตรอเบอร์รี่
ที่มา : http://Topicstock.pantip.com
ชื่ อภาษาไทย

: นํ้าเชื่อมสตรอเบอร์รี่

ชื่ อภาษาอังกฤษ : Strawberry Syrup
ข้ อมูล ทั่วไป : นํ้าเชื่อมสตรอเบอร์ รี่ ที่ทาํ จากสตรอเบอร์ รี่ที่ต ัดขั้ว แล้ว นํามาต้ม
พร้อมนํ้าเปล่าและนํ้าตาล
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2.4.3 นํา้ มะนาว
Pobpad.com/ (2563) ได้อธิบายคุณประโยชน์ของมะนาวไว้ ดังนี้

รู ปที่ 2.15 นํ้ามะนาว
ที่มา : https://Health.kapook.com/view140484.html
ชื่ อภาษาไทย

: มะนาว

ชื่ อภาษาอังกฤษ : Lime
ชื่ อวิทยาศาสตร์ : Aurantiifolia
ข้ อมูลทั่วไป : มะนาว (Lime) หนึ่ งในผลไม้ตระกูลส้มใกล้ตวั ที่นอกจากจะนํามา
ปรุ งอาหารเพิ่มรสเปรี้ ยวแล้ว ยังมีการใช้ผล เปลือก นํ้า และนํ้ามันจากมะนาวเพื่อประโยชน์ในการ
รักษาโรคนานาชนิด
2.4.3.1 ประโยชน์ ของมะนาว
•
•
•
•
•
•
•

ภาวะขาดธาตุเหล็ก
แก้อาการคลื่นไส้
โรคนิ่วในไต
โรคหวัด
โรคเก๊าท์
โรคมาลาเรี ย
อาการท้องผูก
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2.4.4 โซดา
Honestdocs.co (2563) ได้อธิบายคุณประโยชน์ของโซดาไว้ ดังนี้

รู ปที่ 2.16 โซดา
ที่มา : http://www.Singhapattanachiangmai.com
ชื่ อภาษาไทย

: โซดา

ชื่ อภาษาอังกฤษ : Soda
ข้ อมู ล ทั่ ว ไป : โซดา เป็ น เครื่ องดื่ ม ที่ มี ค วามซ่ า ทํา จาก นํ้ า อัด ด้ว ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ บางคนนิ ยมดื่มแทนนํ้า บางคนนิ ยมผสมเครื่ องดื่มอื่นๆ เช่น นํ้าหวาน เหล้า
และยังอุดมไปด้วยคุณประโยชน์หลายอย่าง
2.4.4.1 ประโยชน์ ของโซดา
•
•
•
•
•

แก้ทอ้ งอืด
แก้ทอ้ งผูก
เพิ่มความชุ่มชื่นให้กบั ร่ างกาย
โรคหัวใจ
กระตุน้ ความสดชื่น

2.4.5 ลูกอม
Foodnetworksolution.com/ (2563) ได้อธิบายข้อมูลของลูกอมไว้ ดังนี้

รูปที่ 2.17 ลูกอม
ที่มา : http://www.Foodnetworksolution.com
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ชื่ อภาษาไทย

: ลูกอม

ชื่ อภาษาอังกฤษ : Candy
ข้ อมูลทั่วไป : ลูกอม (Candy) เป็ นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มขนมหวาน (Confectionery)
คํานิยามตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง ผลิตภัณฑ์สาํ หรับใช้อมหรื อเคี้ยว ที่มีการแต่ง
รสใดๆ มีน้ าํ ตาลเป็ นส่ วนประกอบหลัก และอาจมีส่ว นประกอบอื่นๆ เพื่อปรุ งแต่ งกลิ่น รสด้ว ย
หรื อไม่ก็ได้ (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 228) พ.ศ.2544 เรื่ อง หมากฝรั่งและลูกอม)
2.4.5.1 ส่ วนประกอบที่สําคัญของลูกอมลูกอม
1. สารให้ค วามหวาน ได้แก่ นํ้าตาลทราย (Sucrose) นํ้าเชื่ อมกลูโ คส
(Glucose Syrup) นํ้าเชื่อมฟรักโทส (Fructose Syrup) นํ้าตาลอิน- เวิร์ต (Invert Sugar) หรื อสาร
ให้ความหวานแทนนํ้าตาล (Sugar Substitute) ได้แก่ นํ้าตาลแอลกอฮอล์ (Sugar Alcohol) เช่น
ซอร์บิ-ทอล (Sorbitol) แมนนิทอล (Mannitol) โดยจะมีผลต่อความหวาน รวมทั้งความใสของ
ลูกอมด้วย
2. สารแต่งรสหรื อกลิ่น ได้แก่ วัตถุแต่งกลิ่นรส ทั้งที่เป็ นสารธรรมชาติ
เช่น นํ้ามันยูคาลิปตัส นํ้ามันจากเปลือกส้ม หรื อจากการใช้สารเคมีผสมให้เกิดกลิ่นที่ตอ้ งการ
เช่น ครี มโซดา กลิ่น องุ่น หรื อส่ วนประกอบที่แต่งกลิ่น รสได้ เช่ น ช็อกโกแลต (Chocolate)
กาแฟผง หรื อนมผง ในลูกอมรส กาแฟ หรื อท๊อฟฟี่ นม เป็ นต้น
3. สารแต่งสี ลูกอมโดยปกติจะเกิดสี น้ าํ ตาล อันเนื่ องจากความร้อน ที่ใช้
ในกระบวนการผลิตในช่วงเคี่ยวนํ้าตาล แต่บางครั้งผูผ้ ลิตจําเป็ นต้องใส่สีต่างๆ เพื่อดึงดูดความ
สนใจของผูซ้ ้ือ เช่น แต่งสีแดง สําหรับลูกอมกลิ่นสตรอเบอร์รี่ เป็ นต้น
4. ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ กรดอินทรี ย ์ (Organic Acid) กรดที่นิยมใช้ใน
การผลิตลูกอม ได้แก่ กรดซิตริ ก (Citric Acid) กรดทาร์ ทาริ ก (Tartaric Acid) และกรดมาลิก
(Malic Acid) โดยใช้เพื่อควบคุมความหวาน แต่งรสและยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
2.4.5.2 ประเภทของลูกอม
1. ลูกกวาด (Hard Candy หรื อ Hard Boiled Candy) เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มี
ลักษณะแข็ง เมื่อเคี้ ยวจะแตก อาจมีการสอดไส้ดว้ ยก็ได้ ผลิตโดยการต้มนํ้าตาลให้ได้ความ
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เข้มข้นสูง นํามาเคี่ยวจนได้ที่ นวดผสมกัน ทําให้เกิดการตกผลึก (Crystallization) แล้วจึงเทลง
พิมพ์ หรื อขึ้นรู ปให้เป็ นรู ปทรงต่างๆ
2. ขนมเคี้ยว (Chewy Candy) ได้แก่ คาราเมล (Caramels) ท๊อฟฟี่ ลักษณะ
จะนิ่มจนถึงค่อนข้างแข็ง ผลิตโดยการนํานํ้าตาลกลูโคสไซรัป นํ้า ไขมัน หรื อส่วนประกอบอื่น
ปั่ นให้เข้ากันจนมีลกั ษณะเป็ นอิมลั ชัน (Emulsion) ก่อน จึงนํามาเคี่ยวจนได้ที่ นวดผสม และรี ด
อัดเม็ด
3. ซอฟต์แคนดี้ (Soft Candy) ได้แก่ ครี ม (Creams) ฟัดส์ (Fudges) มาร์ช
แมลโล (Marshmallow) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีลกั ษณะนิ่ มอ่อนตัวมากกว่าขนมเคี้ยว เนื่ องจากมี
ปริ มาณความชื้นมากกว่า
2.5 บทความหรื องานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ศิริราช วิบุญวิริยะวงศ์ (2558) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง เครื่ องดื่มค็อกเทล Jasper Berry และ ม็อก
เทล Red Herbโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กบั แขก ได้ลองรสชาติค็อกเทลและม็อกเทล
ใหม่ๆ ผลจากการศึกษาพบว่าค็อกเทลและม็อกเทลทําให้แขกเกิดความสนใจในตัวเครื่ องดื่มนี้ จาก
การที่มีการตกแต่งที่สวยงามและสร้างสรรค์ ค็อกเทลสู ตรแรกประกอบไปด้วยเหล้าวิสกี้ วอดก้า
สตรอเบอร์รี่ และ เชอร์รี่บรั่นดี ผูจ้ ดั ทําจึงนําชื่อของผูผ้ ลิตวิสกี้ ที่มีชื่อว่า Mr. Jasper Newton Daniel
มาผสมกับคําว่า Berry มาเป็ นชื่อ Jasper Berry และม็อกเทลสูตรต่อมาประกอบไปด้วยผลไม้หลาย
ชนิ ด เช่ น มะนาว ราสเบอร์ รี่ และ แอปเปิ้ ล ผูจ้ ัด ทําได้รั บอิทธิ พลมาจากเกมที่ มีชื่อว่าRagnarok
ชื่อRed Herb เป็ นชื่ อของสิ่ งของในเกม สิ่ งของชนิ ด นี้ จะทําให้ค่าพลังชี วิตของตัว ละครเพิ่มขึ้ น
ผูจ้ ดั ทําจึงนําชื่อนี้ มาตั้งเพราะเครื่ องดื่มตัวนี้ หลังจากดื่มแล้วจะมีความสดชื่นราวกับว่าค่าพลังชีวิต
เพิ่มขึ้ น ทําให้ผูป้ ระกอบการมีความสนใจที่ จะนําเครื่ องดื่มไปพัฒนาต่ อและเพิ่มเป็ นเมนู ใหม่ใน
อนาคตต่อไป
ขวัญ ชนก เหล่ าบุ ญ กล่ อม (2561) ได้ศึ ก ษาวิจ ัย เรื่ อง ค็อ กเทลผลไม้เต้น ระบํา โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มเมนูเครื่ องดื่มแบบใหม่ให้แก่โรงแรมและช่วยลดปริ มาณผลไม้ที่เหลือทิ้ งจาก
ไลน์บุฟเฟต์และห้องอาหารอื่นๆโดยการนํามะม่วง สับปะรด แตงโม และวอดก้า มาใช้ในค็อกเทล
ตัวนี้ เพื่อให้มีความแปลกใหม่จึงมีการใช้ผงวุน้ ผสมกับเนื้ อผลไม้เพิ่มเข้าไปและเครื่ องดื่มตัวนี้ ยงั มี
ความหลากหลายด้านรสชาติเนื่องจากในแต่ละชั้นมีการปรับเปลี่ยนสี และกลิ่นตามผลไม้น้ ันๆ ทํา
ให้เครื่ องดื่มสูตรนี้ ได้เพิ่มเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ให้แก่ลูกค้า
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Moodymixologist (2020) ได้กล่าวในบทความ The Ultimate Guide To Cocktail Syrup ว่า
การทํานํ้าเชื่อมผลไม้น้ นั สามารถใช้ผลไม้ได้หลายอย่างเช่น แอปเปิ้ ล ลูกแพร เมลอน สตรอเบอร์ รี่
สับประรด ราสเบอร์รี่ แบล็คเบอร์รี่ เป็ นต้นวิธีเตรี ยมวัตถุดิบที่งายที่สุดคือแบ่งนํ้าไว้ 1 ส่ วน นํ้าตาล
1 ส่ วนและผลไม้ 2 ส่ ว น วิธีการทําที่ทาํ ให้ได้น้ าํ เชื่อมที่ดีสุดคือการบดและแยกกากผลไม้กบั นํ้า
ผลไม้ออกจากกันแล้วจึงนําไปต้มกับนํ้าตาลต่ออีก 1 ครั้ง
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีดําเนินงาน
3.1 ชื่ อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
ชื่ อสถานประกอบการ : โรงแรม อวานีพลัส ริ เวอร์ไซด์ แบงคอก
(Avani Plus Riverside Bangkok Hotel)
สถานที่ต้งั : 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 โรงแรม อวานีพลัส ริ เวอร์ไซด์ แบงคอก (Avani Plus Riverside Bangkok Hotel)
ที่มา : https://www.Avanihotels.com

รู ปที่ 3.2 สัญญาลักษณ์ของโรงแรมอวานีพลัส ริ เวอร์ไซด์ แบงคอก
ที่มา : https://www.Avanihotels.com
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รูปที่ 3.3 แผนที่โรงแรม อวานีพลัส ริ เวอร์ไซด์ แบงคอก
ที่มา : https://www.Sawadee.com
โรงแรมอวานี พลัสริ เวอร์ ไซด์กรุ งเทพ ตั้งอยู่บนถนนเจริ ญนครตรงข้ามกับสถานี ตาํ รวจ
บุคคโลเป็ นโรงแรมริ มนํ้าที่ดีที่สุด ทุกห้องพักของโรงแรมจะมีวิวเป็ นแม่น้ าํ เจ้าพระยา และยังติดกับ
การเดินทางคมนาคมที่สะดวกสบายทั้งรถไฟฟ้าและเรื อ ที่สามารถพาลูกค้าไปยังในสถานที่ชื่อดัง
ต่างๆของกรุ งเทพได้อย่างสะดวก
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้ บริการหลักขององค์กร
โรงแรมอวานีพลัสริ เวอร์ไซด์แบงคอก มีการตกแต่งในสไตล์ทนั สมัย โรงแรมอวานี พลัสริ
เวอร์ไซด์แบงคอก มีการบริ การให้ทุกรู ปแบบตั้งแต่ ฮันนี มูน(Honey Moon) จัดงานแต่งงาน งาน
เลี้ยงสัมมนาและการพักผ่อนจากการเดินทางท่องเที่ยวในที่ต่างๆ โรงแรมอวานีริเวอร์ ไซด์แบงคอก
เป็ นจุดที่เหมาะที่สุดสําหรับการพักผ่อนเพราะเห็นแม่น้ าํ เจ้าพระยาของกรุ งเทพฯ และยังอยู่ในทําเล
ที่สมบูรณ์แบบ ที่อุดมไปด้วย เรื อรับส่ ง รถไฟฟ้าและรถประจําทางที่เชื่อมต่อกับจุดการค้าสําคัญ
ของเมืองและสถานบันเทิงต่างๆ
3.2.1 การให้ บริการห้ องพัก
โรงแรมอวานีริเวอร์ไซด์กรุ งเทพให้บริ การห้องพัก 248 ห้องรวมถึงห้องชุด 23 ห้องทุกห้อง
อยูบ่ นชั้น 12 ขึ้นไปห้องพักและห้องสวีท(Suite Room) โดยห้องพักแต่ละห้องสามารถมองออกไป
ยังแม่น้ าํ และเส้นขอบฟ้าของตัวเมือง สามารถรับประทานอาหารบนห้องอาหารบนชั้นสู งสุ ดของ
โรงแรมและยังสามารถรับชมวิวของพาโนรามา(Panorama View)ของภูมิทศั น์ทอ้ งฟ้าของตัวเมือง
ยังมีสปาและฟิ ตเนสรองรับเพื่อให้นกั ท่องเที่ยวได้ใช้บริ การ อีกทั้งสระนํ้าไร้ขอบบนชั้นดาดฟ้าผ่อน
คลายและสดชื่นไปกับบรรยากาศเมืองหลวงในพื้นที่ใช้สอยที่ตกแต่งอย่างสวยงาม
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3.2.1.1 ห้ องอวานี ริเ วอร์ วิว (Avani River View Room) มีท้ ังหมด 75 ห้อง
แบ่งเป็ น 2 ประเภทดังนี้
1.) ห้ องอวานี ริเวอร์ วิว (Avani River View Room) มีท้ งั หมด 27 ห้อง
เตียงขนาดใหญ่ (King Size) มีขนาด 30 ตารางเมตร วิวแม่น้ าํ

รูปที่ 3.4 ห้องอวานี ริ เวอร์ วิว (Avani River View Room)
ที่มา : https://www.Avanihotels.com
2.) ห้ องอวานี่ ริเวอร์ วิว (Avani River View Room) มีท้ งั หมด 48 ห้อง
เตียงประเภทคู่ (Twin Bed) มีขนาดห้อง 30 ตารางเมตร วิวแม่น้ าํ

รูปที่ 3.5 ห้องอวานี ริ เวอร์ วิว (Avani River View Room)
ที่มา : https://www.Avanihotels.com
3.2.1.2 ห้ องอวานี ริเวอร์ วิว จูเนียร์ สวีท (Avani River View Junior Suite)
1.) ห้ องอวานี ริเวอร์ วิว จูเนียร์ สวีท (Avani River View Junior Suite)
มีท้ งั หมด 20 ห้อง เตียงประเภทขนาดใหญ่ (King Size) มีขนาดห้อง 62 ตารางเมตรวิวแม่น้ าํ
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รูปที่ 3.6 ห้องอวานี่ ริ เวอร์ วิว จูเนียร์ สวีท (Avani River View Junior Suite)
ที่มา : https://www.Sawadee.com/hotel/
3.2.1.3 ห้ องอวานี พาโนรามา ริเวอร์ วิว (AvaniPanorama River View Room)
มีท้งั หมด 150 ห้อง แบ่งเป็ น 2 ประเภทมีดงั นี้
1.) ห้ อ งอวานี พาโนรามา ริเ วอร์ วิว (Avani Panorama River View
Room) มีท้ งั หมด 80 ห้อง เตียงประเภทขนาดใหญ่ (King Size) มีขนาดห้อง 30 ตารางเมตร วิว
แม่น้ าํ

รูปที่ 3.7 ห้องอวานี พาโนรามา ริ เวอร์ วิว (Avani Panorama River View Room)
ที่มา : https://www.Avanihotels.com
2.) ห้ องอวานี พาโนรามา ริเวอร์ วิว (Avani Panorama River View
Room) มีท้ งั หมด 70 ห้อง เตียงประเภทคู่ (Twin Bed) มีขนาดห้อง 30 ตารางเมตร วิวแม่น้ าํ
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รู ปที่ 3.8 ห้องอวานี พาโนรามา ริ เวอร์ วิว (Avani Panorama River View Room)
ที่มา : https://www.Avanihotels.com
Suite)

3.2.1.4 ห้ องอวานี ริเวอร์ วิว 2 ห้ องนอน (Avani River View Two Bedroom

1.) ห้ องอวานี ริเวอร์ วิว 2 ห้ องนอน (Avani River View Two Bedroom
Suite) จะมีหอ้ งลักษณะนี้ ท้งั หมด 2 ห้อง ในห้องจะมี 2 ห้องนอน และยังมี ห้องนั่งเล่น 1 ห้อง ซึ่งมี
เตียงประเภทขนาดใหญ่ (King Size) 1 ห้อง และ เตียงประเภทคู่(Twin Bed) 1 ห้อง มีขนาดห้อง 134
ตารางเมตรวิวแม่น้ าํ

รูปที่ 3.9 Avani River View Two
ที่มา : https://www.Avanihotels.com
Suite)

3.2.1.5 ห้ องอวานี ริเวอร์ วิว 3 ห้ องนอน (Avani River View Three Bedroom

1.) ห้ อ งอวานี่ ริ เ วอร์ วิว 3 ห้ อ งนอน (Avani River View Three
Bedroom Suite) จะมีห้องลักษณะนี้ ท้ งั หมด 1 ห้อง ในห้องจะมี 3 ห้องนอน ซึ่งมีเตียงประเภท
ขนาดใหญ่ (King Size) 1 ห้อง และเตียงประเภทคู่(Twin Bed) 2 ห้อง มีห้องรับประทานอาหาร 1
ห้อง มีหอ้ งนัง่ เล่น 1 ห้อง ขนาดห้อง 167 ตารางเมตร วิวแม่น้ าํ
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รูปที่ 3.10 Avani River View Three Bedroom
ที่มา : https://www.Avanihotels.com
3.2.2 ห้ องอาหารและบาร์
3.2.2.1 ลอง บาร์ (Long Bar)

รู ปที่ 3.11 ลอง บาร์ (Long Bar)
ที่มา : https://www.Avanihotels.com
3.2.2.2 แพนทรี แอทอวานี (Pantry AtAvani)

รูปที่ 3.12 แพนทรี แอทอวานี (Pantry at Avani)
ที่มา : https://www.Avanihotels.com
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3.2.2.3 ห้ องอาหารสกายไลน์ (Sky Line)

รู ปที่ 3.13 ห้องอาหารสกายไลน์ (Sky line)
ที่มา : https://www.Avanihotels.com
3.2.2.4 ซีนเรสเตอรองท์ แอนด์ บาร์ (Seen Restaurant and Bar)

รูปที่ 3.14 ซีนเรสเตอรองท์แอนด์ บาร์ ( Seen Restaurant and Bar )
ที่มา : https://www.Sawadee.com
3.2.3 ห้ องประชุมสัมมนาและการจัดเลีย้ ง
avanihotels.com (2563) กล่าวว่าโรงแรมอวานี่ พลัส ริ เวอร์ไซด์แบงคอก มีพ้ืนที่ที่
เหมาะสมสําหรับทุกกิจกรรมทําให้เป็ นหนึ่งในสถานที่ที่โดดเด่นที่สุดสถานที่ที่หลากหลายที่สุดใน
กรุ งเทพและเอเชีย สิ่ งอํานวยความสะดวกสําหรับการประชุมและจัดเลี้ยงที่น่าประทับใจมีขนาด
4,500 ตารางเมตรแรงบันดาลใจพื้นที่อเนกประสงค์ส่ิงอํานวยความสะดวกในการประชุมบนชั้น 10
มอบทิวทัศน์ที่น่าจดจําที่สุดของเมือง สร้างความประทับใจและความสุ ขใจแขกของคุณโดยถือการ
เฉลิมฉลองของคุณที่ห้องแกรนด์ริเวอร์ ไซด์บอลรู ม (Grand Riverside Ballroom) หรื อที่บาร์ บน
ดาดฟ้าของเราตั้งอยูบ่ นชั้น 26 กิจกรรมและสิ่งอํานวยความสะดวกในการประชุมของอวานี ริเวอร์
ไซด์กรุ งเทพฯและทันสมัยที่สุดสถานที่จดั แสดงศิลปะ MICE (การประชุมแรงจูงใจการประชุมและ
นิทรรศการ) ในกรุ งเทพฯ
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3.2.3.1 แกรนด์ ริเวอร์ ไซด์ บอลรูม (Grand Riverside Ballroom)

รูปที่ 3.15 แกรนด์ ริ เวอร์ไซด์ บอลรู ม (Grand Riverside Ballroom)
ที่มา : https://www.Avanihotels.com
3.2.3.2 ห้ อง ลูน่า (Luna Room)

รูปที่ 3.16 ห้อง ลูน่า ( Luna Room)
ที่มา : https://www.Avanihotels.com
3.2.3.3ห้ อง มูน (Moon Room)

รูปที่ 3.17 ห้อง มูน (Moon Room)
ที่มา : https://www.Avanihotels.com
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3.2.3.4 ห้ อง กาแล็คซี่ (Galaxy Room)

รูปที่ 3.18 ห้อง กาแล็คซี่ (Galaxy Room)
ที่มา : https://www.Avanihotels.com
3.2.3.5 ห้ องวิน (Wind Room)

รูปที่ 3.19 ห้อง วิน (Wind Room)
ที่มา : https://www.Avanihotels.com
3.2.3.6 ห้ อง ฮอริซอน (Horizon Room)

รู ปที่ 3.20 ห้องฮอริ ซอน (Horizon Room)
ที่มา : https://www.Avanihotels.com
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3.2.3.7 ห้ อง บรีซ (Breeze Room)

รูปที่ 3.21 ห้อง บรี ซ (Breeze Room)
ที่มา : https://www.Avanihotels.com
3.2.3.8 ห้ อง สกาย (Sky Room)

รู ปที่ 3.22 ห้อง สกาย (Sky Room)
ที่มา : https://www.Avanihotels.com
3.2.3.9 ห้ อง Air 1

รู ปที่ 3.23 ห้อง Air 1
ที่มา : https://www.Avanihotels.com
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3.2.3.10 ห้ อง Air 2

รูปที่ 3.24 ห้อง Air 2
ที่มา : https://www.Avanihotels.com
3.2.3.11 ห้ อง Air 3

รูปที่ 3.25 ห้อง Air 3
ที่มา : https://www.Avanihotels.com
3.2.4 พื้นที่ในการจัดประชุ มสัมมนาและการจัดเลีย้ ง
3.2.4.1 พื้นที่จดั งาน โอโซน1 (Ozone 1)

รูปที่ 3.26 พื้นที่จดั งาน โอโซน 1 (Ozone 1)
ที่มา : https://www.Avanihotels.com
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3.2.4.2 พื้นที่จดั งาน โอโซน 2 (Ozone 2)

รูปที่ 3.27 พื้นที่จดั งาน โอโซน 2 (Ozone 2)
ที่มา : https://www.Avanihotels.com
3.2.4.3 พื้นที่จดั งาน โอโซน 3 (Ozone 3)

รู ปที่ 3.28 พื้นที่จดั งาน โอโซน 3 (Ozone 3)
ที่มา : https://www.Avanihotels.com
3.2.4.4 เดอะเทอร์ เรซ (The Terrace)

รู ปที่ 3.29 เดอะเทอร์เรซ (The Terrace)
ที่มา :https://www.Avanihotels.com
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3.2.5 สิ่งอํานวยความสะดวก
3.2.5.1 ห้ องออกกําลังกายอวานี่ ฟิ ต (Avani Fit Room)

รู ปที่ 3.30 ห้องออกกําลังกาย อวานี่ ฟิ ต (Avani Fit Room)
ที่มา : https://www.Agoda.com
3.2.5.2 สระว่ายนํา้ (Swimming Pool)
สระว่ายนํ้าของโรงแรมอวานี่ พลัส ริ เวอร์ ไซต์ แบงคอกตั้งอยู่ตาํ แหน่ งที่
บนชั้น 26 สามารถมองเห็ น ทัศนี ย ภาพที่ ส วยงาม และสระว่า ยนํ้ายาว 25 เมตรได้มองเห็ น วิ ว
กรุ งเทพฯที่ต่างออกไป

รูปที่ 3.31 สระว่ายนํ้า (Swimming Pool)
ที่มา : https://www.Agoda.com
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานของแผนกบาร์ (Bar Department)
3.3.1 ผังผู้การบริหารงานของแผนกบาร์ (Bar Department)
Operation
Manager
Supervisor
Bar

Assist Bar
Manager

Captain Bar

Bartender

Bartender

Bartender

Bartender

รูปที่ 3.32 ผังผูก้ ารบริ หารงานของแผนกบาร์(Bar Department)
ที่มา: ผูจ้ ดั ทํา (2563)
3.4 ตําแหน่ งงานและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ชื่ อผู้ปฏิบัติ : นาย ธีรพงศ์ อินต๊ะจักร
แผนก

: บาร์ (Bar Department)

ตําแหน่ ง : นักศึกษาฝึ กงานบาร์ (Bar Trainee)
ระยะเวลาปฏิบัตงิ านสหกิจ : ระหว่างวันที่ 13 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563
ลักษณะงานที่ได้ รับมอบหมาย
ช่วงเช้าทําการเริ่ มเปิ ดบาร์ จดั เตรี ยมอุปกรณ์นาํ ขวดเหล้าทุกขวดมาใส่ จุกสําหรับริ นและ
จัด เตรี ยมของตกแต่ งเครื่ องดื่มหั่นผลไม้เช่ น มะนาว ส้ม แตงกวา และ เลมอนสําหรั บรอบบ่ าย
หลังจากช่วง 10.00 น.ทําการขายเครื่ องดื่มตามที่ลูกค้าได้สง่ั และล้างแก้วเมื่อลูกค้าทานเสร็ จแต่ถา้
หากไม่มีลูกค้าจะทําการนําใบมิ้นต์มาเด็ดเพื่อเก็บไว้ใช้ในวันต่อๆไป
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ช่วงบ่ายทําการลงไปชั้น 1 เพื่อทําการขนของสดที่มาส่ งใหม่และเครื่ องดื่มต่างๆที่
ใช้ในการทําค็อกเทล หลังจากนั้นไปขนนํ้าแข็งบดในฝั่งของอนันตราเนื่ องจากทางฝั่งโรงแรมไม่มี
เครื่ องทํานํ้าแข็งที่ใหญ่พอ
รอบเย็นจัดพื้นที่สาํ หรับการขายเครื่ องดื่มช่วงรอบบ่ายเตรี ยมของสดมาผสมกับ
เหล้าเพื่อใช้ในวันต่อๆไป และทําเครื่ องดื่มขายให้กบั ลูกค้าในช่วงอาหารเย็น ถ้าหากไม่มีลูกค้าจะนํา
มะนาวไปคั้นเพื่อเก็บไว้ใช้ในวันถัดๆไปหลังจากร้านปิ ดทําความสะอาดภายในบาร์ เช่น เช็ดตู ้ เช็ด
ขวดเหล้า เช็ดอุปกรณ์เครื่ องมือ เติมของที่ใช้ขายจนถึงเวลาปิ ดบาร์ หลังจากนั้นจะเริ่ มทําการเก็บ
อุปกรณ์และทําความสะอาดพื้นภายในบาร์ กวาด กรี ดนํ้า และทิ้งขยะ

รูปที่ 3.33 นักศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

3.5 ชื่ อและตําแหน่ งงานของพนักงานที่ปรึกษา
ชื่ อ

: พัฒนรักษ์ เทศเนตร

ตําแหน่ ง : Bar Assist Manager
แผนก

: Bar Department
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รู ปที่ 3.34 พนักงานที่ปรึ กษา
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิ าน
ในการปฏิบตั ิงานโครงงานสหกิจศึกษานักศึกษา ณ ห้องอาหารซีนเรสเตอรองท์แอนด์ บาร์
( Seen Restaurant and Bar )ได้ใช้เวลาในการออกปฏิบตั ิงานในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2562
เป็ นจํานวน รวมทั้งหมด 16 สัปดาห์ โดยเวลาเข้างานและเลิกงานจะเป็ นการทํางานทั้งหมด 5 วัน
และหยุด 2 วัน แบ่งเป็ น 2 ช่วงเวลา คือ เช้า และ บ่าย ช่วงเช้านั้นจะมีเวลาการเข้างานตั้งแต่ 9.00 น.
ถึง 19.00น. และช่วงบ่ายจะมีเวลาการเข้างานตั้งแต่ 16.00 น. ถึง 02.00 น.
3.7 ขั้นตอนและวิธกี ารดําเนินงาน
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานของโครงงานค็อกเทลอิจิโกะแคนดี้จากนํ้าเชื่อมสตรอเบอร์รี่
แสดงดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการดําเนินงานของโครงงาน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)
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3.7.1 ศึกษาข้ อมูลที่ได้ รับมอบหมาย
ในขณะปฏิบตั ิงานทางคณะผูจ้ ดั ทําได้ได้มีการปรึ กษาและสังเกตว่ามีผลไม้และวัตถุดิบ
ชนิ ด ใด ที่ เหลือเยอะและยังมีคุ ณ ภาพที่ สามารถนํามาแปรรู ปได้ พร้ อมทั้งปรึ ก ษาอาจารย์และ
พนักงานที่ปรึ กษาเกี่ยวกับคิดค้นสูตรค็อกเทลในการทําโครงงานชิ้นนี้
3.7.2 คิดค้นสู ตร
คิดไว้

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการแปรรู ปของสตรอเบอร์ รี่ให้มีประสิ ทธิภาพต่อค็อกเทลที่
3.7.3 ทดลองทําค็อกเทล

นําสตรอเบอร์รี่ มาทําและทดลองตามขั้นตอนต่างๆที่วางไว้ให้ได้รูปลักษณ์รสชาติ
ตามเป้าหมายที่วางไว้
3.7.4 ทําการทดสอบรสชาติ
เมื่อทําค็อกเทลสําเร็ จจึงนําไปให้คนทัว่ ไปทดลองจํานวน 30 คนพร้อมรับฟังคําแนะนําและ
คําติชมทั้งหมดเพื่อนําไปปรับปรุ งให้ดีข้ ึน
3.7.5 พัฒนาสู ตรค็อกเทล
นําคําติชมและคําแนะนําทั้งหมดของบุคคลทัว่ ไปทั้งหมดมาปรับปรุ งรสชาติ รส
สัมผัส สี และ กลิน่ ให้ดียง่ิ ขึ้น
3.7.6 ผู้ร่วมงานประเมินผล
นําค็อกเทลที่ผา่ นการปรับปรุ งรสชาติให้มีรสชาติที่ดีที่สุดแล้วให้บุคคลทัว่ ไปชิม
พร้อมกับประเมินผล
3.7.7 จัดทําเอกสาร
ส่งข้อมูลและเอกสารการทําโครงงานทั้งหมดให้กบั อาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจดู
ความถูกต้องและตามระเบียบการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา จากนั้นรวบรวมข้อมูลการทําโครงงานที่
ถูกต้องแล้วทั้งหมดจัดทําเป็ นรู ปเล่มให้เรี ยบร้อย และพร้อมสําหรับการนําเสนอ
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัตงิ าน
4.1 รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
จากการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษากับทางโรงแรมทําให้ทราบถึงการทํางานในแผนกบาร์ และ
วิธีการทําเครื่ องดื่มชนิดต่างๆและยังได้เรี ยนรู ้ถึงประวัติของค็อกเทล และ เหล้าหลากหลายชนิ ด ทํา
ให้ผจู ้ ดั ทําได้นาํ ความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนรู ้งานจริ ง มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาผลไม้เหลือจาก
การใช้ในการตกแต่ งค็อกเทล โดยการนํามาแปรรู ปให้เป็ นนํ้าเชื่ อม เพื่อนําไปใช้ประกอบกับ
เครื่ องดื่มค็อกเทลที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ โดยมีวตั ถุดิบและขั้นตอนการทําดังนี้
4.2 วัตถุดิบและขั้นตอนในการทํานํา้ เชื่ อมสตรอเบอร์ รี่
Moodymixologist (2020) โดยนํามาดัดแปลงได้สูตรส่วนผสมดังต่อไปนี้
4.2.1 วัตถุดิบในการทํานํา้ เชื่ อมสตรอเบอร์ รี่
โดยวัตถุดิบในการทํานํ้าเชื่อมสตรอเบอร์รี่ มีดงั นี้
4.2.1.1 นํ้าตาล

500 กรัม

4.2.1.2 สตรอเบอร์รี่

500 กรัม

4.2.1.4 นํ้าเปล่า

500 มิลลิลิตร

4.2.2 อุปกรณ์ในการทํานํา้ เชื่ อมสตรอเบอร์ รี่
โดยอุปกรณ์ในการทํานํ้าเชื่อมสตรอเบอร์รี่ มีดงั นี้
4.2.2.1 หม้อ
4.2.2.2 เขียง
4.2.2.3 มีด
4.2.2.4 ตะหลิว
4.2.2.5 กระชอน
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สู ตรค็อกเทลที่สามารถใช้ นาํ้ เชื่ อมสตรอเบอร์ รี่ทําได้
•
•
•
•
•

Stoli Accomplice
Strawberry Gin&Tonic
Strawberry Berry Oska
Strawberry Basil Smash Cocktail
Rossini Cocktail (Strawberry Bellini)

4.2.3 วิธีการทํานํา้ เชื่ อมสตรอเบอร์ รี่
4.2.3.1 หัน่ ขั้วของสตรอเบอร์รี่ออกและหัน่ เป็ น2ซีก

รูปที่ 4.1 หัน่ ขั้วของสตรอเบอร์รี่
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)
4.2.3.2 นํานํ้าเปล่า นํ้าตาล และ สตรอเบอร์รี่ ลงไปในหม้อบนเต้าไฟ

รูปที่ 4.2 สตรอเบอร์รี่และนํ้าตาล
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)
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รูปที่ 4.3 นําสตรอเบอร์รี่ไปต้มกับนํ้าตาล
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)
4.2.3.3 เมื่อเดือดแล้วพักให้เย็นหลังจากนั้นนําไปแช่ในตูเ้ ย็นเป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง

รู ปที่ 4.4 แช่น้ าํ เชื่อมในตูเ้ ย็น
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)
จากกัน

4.2.3.4 เมื่อครบเวลาที่กาํ หนดนํามาแยกระหว่างเนื้อสตรอเบอร์รี่และนํ้าเชื่อมออก

รูปที่ 4.5 แยกสตรอเบอร์รี่ออกจากนํ้า
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)
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4.3 วัตถุดิบและขั้นตอนในการทําค็อกเทลอิจโิ กะแคนดี้
Susanpalmerforcongress.com (2563) โดยนํามาดัดแปลงได้สูตรส่วนผสมดังต่อไปนี้
4.3.1 วัตถุดิบในการทําค็อกเทลอิจโิ กะแคนดี้
4.3.1.1 วอดก้าลูกอม

50 มิลลิลิตร

4.3.1.2 นํ้าเชื่อมสตรอเบอร์รี่

20 มิลลิลิตร

4.3.1.3 นํ้ามะนาว

15 มิลลิลิตร

4.3.1.4 โซดา

60 มิลลิลิตร

4.3.1.5 นํ้าแข็งก้อน
4.3.1.6 นํ้าแข็งบด
4.3.2 อุปกรณ์ในการทําค็อกเทล Ichigo Candy
4.3.2.1 แก้ว
4.3.2.2 เขียง
4.3.2.3 มีด
4.3.3 วิธีการทําค็อกเทลอิจโิ กะ
วิธีการทําค็อกเทลอิจิโกะ มีดงั นี้
4.3.3.1 ใส่วอดก้าลูกอมลงไป

รูปที่ 4.6 ใส่วอดก้าลูกอม
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)
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4.3.3.2 ใส่น้ าํ เชื่อมสตรอเบอร์รี่ลงไป

รูปที่ 4.7 ใส่น้ าํ เชื่อมสตรอเบอร์รี
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)
4.3.3.3 ใส่น้ าํ มะนาว

รูปที่ 4.8 ใส่น้ าํ มะนาว
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)
4.3.3.4 ใส่น้ าํ แข็งก้อน

รูปที่ 4.9 ใส่น้ าํ แข็งก้อน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

39
4.3.3.5 ใส่โซดา

รูปที่ 4.10 ใส่โซดา
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)
4.3.3.6 ใส่น้ าํ แข็งบด

รูปที่ 4.11 ใส่นาํ แข็งบด
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)
4.3.3.7 ตกแต่งด้วยลูกอมและสตรอเบอร์รี่

รูปที่ 4.12 ใส่สตรอเบอร์รี่และลูกอมตกแต่ง
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)
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4.4 การคํานวณต้นทุนสําหรับการทําค็อกเทลอิจโิ กะแคนดี้
วัตถุดบิ
วอดก้า

ปริมาณที่ใช้
50 มิลลิลิตร

ลูกอม(ซุกสั )
นํ้าเชื่อมสตรอเบอร์รี่

30 กรัม
20 มิลลิลิตร

นํ้ามะนาว
โซดา

ราคา/หน่ วย
239 บาท/200
มิลลิลิตร
10 บาท/30 กรัม
250 บาท/500
มิลลิลิตร
5 บาท/1 ลูก
9 บาท/1 ขวด

15 มิลลิลิตร
60 มิลลิลิตร
รวม
ราคาขายจริ ง
กําไรต่อ 1 แก้ว
ตารางที่ 4.1 การคํานวณต้นทุนค็อกเทลอิจิโกะแคนดี้

ต้นทุน/บาท
59.75
10
ไม่มีค่าใช้จ่าย
5
9
83.75
200 บาท
116.25

ที่มา: ผูจ้ ดั ทํา (2563)
จากตารางที่ 4.1 การคํานวณต้นทุนในการทําค็อกเทลอิจิโกะแคนดี้ โดยมีส่วนผสมได้แก่
วอดก้าลูกอม นํ้าเชื่อมสตรอเบอร์รี่ นํ้ามะนาว และ โซดา ทําให้ทราบว่าผูจ้ ดั ทําได้ทาํ ขึ้ นมาเพื่อเป็ น
การนํา วัต ถุ ดิ บ ที่ เ หลื อ ใช้ม าทํา เป็ นค็ อ กเทลที่ ส ามารถนํา ไปเป็ นทางเลื อ กให้ก ับ ทางสถาน
ประกอบการ งบประมาณในการผลิตค็อกเทลอิจิโกะแคนดี้ 83.75 บาท มีราคาขายจริ ง 200 บาทต่อ
1 แก้ว ราคานี้มาจากงานเลี้ยงในห้องอาหารชื่อว่า Mamacita ในงานนี้จะมีการขายค็อกเทลแบบง่าย
ในราคา 200 บาทจึงเล็งเห็นว่าค็อกเทลอิจิโกะแคนดี้มีความง่ายในการทําจึงตั้งราคานี้ ข้ ึนมา กําไร
116.25 บาทต่อ 1 แก้ว
4.5 สรุปข้ อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
โครงงานค็อกเทลอิจิโกะแคนดี้ น้ ี ทาํ มาจากสตรอเบอร์ รี่ที่เหลือจากการตกแต่งเครื่ องดื่ ม
ของโรงแรมอวานี พลัสริ เวอไซด์ กรุ งเทพฯ (Avani+ Riverside Bangkok) เป็ นการสรุ ปข้อมูลเพื่อ
อธิ บายผลจากการได้ทดลองของผูจ้ ัด ทําที่ ไ ด้ร วบรวมกลุ่ม ตัว อย่างแบบสอบถาม จํานวน 30
ตัวอย่าง โดยคิดเป็ นร้อยละของจํานวนแบบสอบถามทั้งสามารถแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ดงั นี้
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4.5.1 จํานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศ
ข้อมูลจํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกเพศ แสดงดังตารางที่ 4.2
เพศ
จํานวน (คน)
ร้อยละ (%)
ชาย
15
50.00
หญิง
15
50.00
รวม
30
100
ตารางที่ 4.2 จํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศ
จากตารางที่ 4.2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบสนองแบบสอบถามในการทําโครงงานครั้งนี้ คิด
เป็ นเพศชายและเพศหญิงในจํานวนเท่ากัน
4.5.2 จํานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอายุ
อายุ
จํานวน (คน)
ร้อยละ (%)
20-25 ปี
4
13.30
26-30ปี
9
30.00
31-34ปี
7
23.30
35 ปี ขึ้นไป
10
33.30
รวม
30
100
ตารางที่ 4.3 จํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอายุ
จากตารางที่ 4.3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการทําโครงงานครั้งนี้ เป็ นผูท้ ี่มี
อายุระหว่าง 35 ปี ขึ้นไป มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 33.30 รองลงมาคือผูท้ ี่มีอายุระหว่าง 26-30 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 30.00รองลงมาคือผูท้ ี่มีอายุระหว่าง 31-34 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 23.30 และผูท้ ่ีมีอายุ 20-25
ปี มีจาํ นวนน้อยที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 13.30
4.5.3 จํานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามรายได้
รายได้(บาท)
จํานวน (คน)
ร้อยละ (%)
15,000 – 20,000
6
20.00
21,000 – 26,000
12
40.00
30,000 บาท ขึ้นไป
12
40.00
รวม
30
100
ตารางที่ 4.4 จํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามรายได้
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จากตารางที่ 4.4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามในการทําโครงงานครั้งนี้ เป็ นผูท้ ี่มี
รายได้ 21,000-26,000 บาทและ 30,000 บาทขึ้ นไปในจํานวนเท่ากัน และ 15,000-20,000 บาท มี
จํานวนน้อยที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 20.00
4.5.4 จํานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
จํานวน (คน)
ร้อยละ (%)
ธุรกิจส่วนตัว
9
30.00
รับจ้างทัว่ ไป
7
23.30
พนักงานบริ ษทั
6
20.00
พนักงานบริ การ
8
26.70
รวม
30
100
ตารางที่ 4.5 จํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอาชีพ
จากตารางที่ 4.5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามในการทําโครงงานครั้งนี้
เป็ นผูท้ ี่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 30.00 รองลงมาคือผูท้ ี่ประกอบอาชีพ
พนักงานบริ การคิดเป็ นร้อยละ 26.70 รองลงมาคือผูท้ ี่ประกอบอาชีพรับจากทัว่ ไป คิดเป็ นร้อยละ
23.30 และมีผทู ้ ี่ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั มีจาํ นวนน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 20.00
4.5.5 ความพึงพอใจด้ านรสชาติของค็อกเทล
จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานค็อกเทลอิจิโกะแคนดี้ ใน
ด้านของรสชาติของค็อกเทล มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 47.00 รองลงมาเป็ นความ
พึงพอใจในระดับมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 31.00 สุ ดท้ายความพึงพอใจระดับปานกลางคิดเป็ นร้อย
ละ 22.00 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 30 คน ดังรู ปที่ 4.13
22% 31%
47%

มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง

รู ปที่ 4.13 ความพึงพอใจด้านรสชาติของค็อกเทล
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)
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4.5.6 ความพึงพอใจด้ านหน้ าตาของค็อกเทล
จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานค็อกเทลอิจิโกะแคนดี้ ใน
ด้านของหน้าตาของค็อกเทล มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 50.00 รองลงมาเป็ น
ความพึงพอใจในระดับมากคิดเป็ นร้อยละ 23.00 รองลงมาเป็ นความพึงพอใจในระดับปานกลางคิด
เป็ นร้ อ ยละ 20.00 และสุ ด ท้า ยคื อ ความพึ ง พอใจระดับ น้อ ยคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 7.00 ของผูต้ อบ
แบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 30 คนดังรู ปที่ 4.14
7%
มากที่สดุ
20%

50%

23%

มาก
ปานกลาง
น้อย

รูปที่ 4.14 ความพึงพอใจด้านหน้าตาของค็อกเทล
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)
4.5.7 ความพึงพอใจด้ านสีสันของค็อกเทล
จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานค็อกเทลอิจิโกะแคนดี้ ใน
ด้านสี สันของค็อกเทล มีความพึงพอใจในระดับมากคิดเป็ นร้อยละ 53.00 รองลงมาเป็ นความพึง
พอใจในระดับปานกลางคิดเป็ นร้อยละ 27.00 รองลงมาคือความพึงพอใจระดับมากที่สุดคิดเป็ นร้อย
ละ 27.00 และสุ ด ท้ายคือความพอใจในระดับน้อยคิ ดเป็ นร้ อยละ 3.00 ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ทั้งหมดจํานวน 30 คน ดังรู ปที่ 4.15
3%
27%

17%

มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง

53%

น้อย

รูปที่ 4.15 ความพึงพอใจด้านสีสนั ของค็อกเทล
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)
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4.5.8 ความพึงพอใจด้ านปริมาณต่อแก้วของค็อกเทล
จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานค็อกเทลอิจิโกะแคนดี้ ใน
ด้านปริ มาณต่อแก้วของค็อกเทล มีความพึงพอใจในระดับมากคิดเป็ นร้อยละ 54.00 รองลงมาเป็ น
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 35.00 และสุดท้ายคือความพึงพอใจระดับปานกลาง
คิดเป็ นร้อยละ 11.00 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 30 คน ดังรู ปที่ 4.16
11%
35%
54%

มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง

รูปที่ 4.16 ความพึงพอใจด้านปริ มาณต่อแก้วของค็อกเทล
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)
4.5.9 ความพึงพอใจด้ านความแปลกใหม่
จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานค็อกเทลอิจิโกะแคนดี้ ใน
ด้านความแปลกใหม่ของค็อกเทล มีความพึงพอใจในระดับมากเป็ นร้อยละ 36.00 รองลงมาเป็ น
ความพึงพอใจในระดับปานกลางคิดเป็ นร้อยละ 30.00 รองลงมาคือความพึงพอใจระดับมากที่สุดคิด
เป็ นร้ อ ยละ 27.00 และสุ ด ท้า ยคื อ ความพึ ง พอใจระดับ น้อ ยคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 3.00 ของผูต้ อบ
แบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 30 คน ดังรู ปที่ 4.17
7%

30%

27%

มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง

36%

รู ปที่ 4.17 ความพึงพอใจด้านความแปลกใหม่
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

น้อย
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4.5.10 ความพึงพอใจด้ านการนําไปขายจริง
จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานค็อกเทลอิจิโกะแคนดี้ ใน
ด้า นการนํา ไปขายจริ ง ของค็ อกเทล มีค วามพึ งพอใจในระดับมากที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 53.00
รองลงมาเป็ นความพึงพอใจในระดับมากคิดเป็ นร้อยละ 30.00 รองลงมาเป็ นความพึงพอใจระดับ
ปานกลางคิดเป็ นร้อยละ 10.00 และสุ ดท้ายคือความพึงพอใจระดับน้อยคิดเป็ นร้อยละ 7.00 ของ
ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 30 คน ดังรู ปที่ 4.18
10%

7%
มากที่สดุ
มาก
53%

30%

ปานกลาง
น้อย

รู ปที่ 4.18 ความพึงพอใจด้านการนําไปขายจริ ง
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)
4.5.11 ความพึงพอใจด้ านการช่ วยลดต้นทุนในการซื้อนํา้ เชื่ อมสตรอเบอร์ รี่
จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานค็อกเทลอิจิโกะแคนดี้ ใน
ด้านการช่วยลดต้นทุนในการซื้อนํ้าเชื่อมสตรอเบอร์รี่ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดคิดเป็ นร้อย
ละ 70.00 รองลงมาเป็ นความพึงพอใจในระดับมากคิดเป็ นร้อยละ 26.00 และสุ ดท้ายคือความพึง
พอใจระดับปานกลางคิดเป็ นร้อยละ 4.00 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 30 คน ดังรู ปที่
4.19
4%
มากที่สดุ

26%

มาก
70%

ปานกลาง

รู ปที่ 4.19 ความพึงพอใจด้านการช่วยลดต้นทุนในการซื้อนํ้าเชื่อสตรอเบอร์รี่
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)
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4.5.12 ความพึงพอใจด้ านการลดการเหลือใช้ ของสตรอเบอร์ รี่
จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานค็อกเทลอิจิโกะแคนดี้ ใน
ด้านลดการเหลือใช้ข องสตรอเบอร์ รี่ มีค วามพึงพอใจในระดับมากที่ สุด คิ ด เป็ นร้ อยละ 72.00
รองลงมาเป็ นความพึงพอใจในระดับมากคิดเป็ นร้อยละ 21.00 และสุ ดท้ายคือความพึงพอใจระดับ
ปานกลางคิดเป็ นร้อยละ 7.00 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 30 คน ดังรู ปที่ 4.20
7%
มากที่สดุ

21%

มาก
72%

ปานกลาง

รู ปที่ 4.20 ความพึงพอใจด้านการลดการเหลือใช้ของสตรอเบอร์ร่ี
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)
4.5.4 กําหนดระดับค่าเฉลีย่ เกณฑ์การตัดสินใจ
ในการสํารวจระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานค็อกเทลอิจิโกะแคนดี้ ให้การวัดระดับ
ความพึงพอใจ 5 ระดับ และกําหนดความพึงพอใจแบบเฉลี่ยเพื่อการแปลงผลโดยใช้เกณฑ์กาํ หนด
ความหมายตามขอบเขตของค่าเฉลี่ยตามแนวคิดของ ลิเคร์ท Likert. R. (1932) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80

หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมาก
หมายถึง ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อย
หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
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รายละเอียด
ค่าเฉลีย่
S.D.
ความพึงพอใจ
4.30
0.59
มากที่สุด
1. รสชาติของค็อกเทล
2.หน้าตาของค็อกเทล
4.16
0.98
มาก
3.สีของค็อกเทล
3.96
0.76
มาก
4.ปริ มาณต่อแก้วของ
4.06
0.73
มาก
ค็อกเทล
5.ความแปลกใหม่ของ
3.80
0.91
มาก
ค็อกเทล
6.การนําไปขายจริ ง
4.30
0.91
มากที่สุด
7.การลดต้นทุนในการ
4.50
0.73
มากที่สุด
ซื้อนํ้าเชื่อมสตรอเบอร์
รี่
8.การลดการเหลือใช้
4.56
0.60
มากที่สุด
ของสตรอเบอร์รี่
มากที่สุด
ค่าเฉลีย่ รวม
4.21
0.79
ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานค็อกเทล
อิจิโกะแคนดี้จากนํ้าเชื่อมสตรอเบอร์รี่
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2563)
จากตารางที่ 4.6 ผลสํารวจพบว่าค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงงานค็อกเทลอิจิโกะแคนดี้จากนํ้าเชื่อมสตรอเบอร์รี่โดยการแจกแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน
30 ชุด สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้ในด้านของรสชาติของค็อกเทลมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีสุด
คิดเป็ นร้อยละ 4.30 ในด้านของหน้าตาของค็อกเทลมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากคิดเป็ นร้อยละ
4.16 ในด้านของสีสนั ของค็อกเทลมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากคิดเป็ นร้อยละ 3.96 ในด้านของ
ปริ มาณต่อแก้วของค็อกเทลมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากคิดเป็ นร้อยละ 4.06 ในด้านความแปลก
ใหม่ของค็อกเทลมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากคิดเป็ นร้อยละ 3.80 ในด้านของการนําไปขายจริ ง
ของค็อกเทลมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 4.30 ในด้านการลดต้นทุนในการ
ซื้ อนํ้าเชื่อมสตรอเบอร์ รี่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 4.50 และสุ ดท้ายใน
ด้านลดการเหลือใช้ของสตรอเบอร์รี่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 4.56 ดังนั้น
ผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมทั้งหมดอยูใ่ นระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการศึกษา ปัญหาที่พบ การแก้ไขปัญหา และข้ อเสนอแนะ
5.1.1 สรุปผลการศึกษา
จากการปฏิบัติ สหกิ จ ศึก ษาตั้งแต่ ว นั ที่ 13 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวม
ระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์ ในแผนกบาร์ (Bar Department) ของโรงแรมอวานี พลัส ริ เวอไซด์
กรุ งเทพฯ เนื่องจากปัญหาไวรัส โควิด19 (Covid-19)ทําให้ผจู ้ ดั ทําต้องมีการยุติการปฏิบตั ิงานสหกิจ
ศึกษาตั้งแต่ 18 มีนาคมถึงอย่างนั้นทางผูจ้ ดั ทํายังได้มีการทําโครงงานนี้ ต่อจนถึงวันที่ 30 เมษายน
2563 ทางผูจ้ ดั ทําได้รับรู ้ความรู ้ ในการปฏิบตั ิงานภายในบาร์ การจัดเตรี ย มสถานประกอบการณ์
จัดเตรี ยมวัตถุดิบตลอดจนไปถึงการผสมเครื่ องดื่มค็อกเทลให้ลูกค้าภายในโรงแรม ซึ่งในการทํางาน
ผูจ้ ดั ทําได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่ว่า มีวตั ถุดิบที่ใช้ในการตกแต่งเครื่ องดื่มเหลือทิ้ งเป็ นอย่างมาก ไม่ว่า
จะเป็ น ส้ม มะนาว และสตรอเบอร์รี่ แต่ในจําพวกนี้ สตรอเบอร์รี่เหลือทิ้งเยอะที่สุด ผูจ้ ดั ทําจึงได้ทาํ
การนํากลับมาแปรรู ปใหม่เพื่อยืดเวลาเก็บและยังลดต้นทุนในการซื้อนํ้าเชื่อมสตรอเบอร์ รี่ และยัง
สามารถนําไปคิดค้นค็อกเทลตัวใหม่ที่มีชื่อว่าค็อกเทลอิจิโกะแคนดี้ซ่ึงตรงกับนโยบายทางโรงแรม
ที่ตอ้ งคิดค้นค็อกเทลใหม่ทุกเดือน ช่วยเพิ่มตัวเลือกในการหาค็อกเทลตัวใหม่ไปนําเสนอต่อหัวหน้า
แผนกอีกด้วย
จากวัตถุประสงค์ที่ทางผูจ้ ดั ทําได้ต้ งั ไว้คือ เพื่อนําวัตถุดิบที่เหลือใช้มาแปรรู ปเป็ น
ส่วนผสมของเครื่ องดื่มตัวใหม่ชื่อว่าค็อกเทลอิจิโกะแคนดี้และเพื่อเพิ่มรายการเครื่ องดื่มใหม่ให้กบั
ห้องอาหารจากตารางที่ได้ผลลัพธ์คื อสามารถช่ วยลดการเหลือใช้ข องสตรอเบอร์ รี่ และยังทําให้
สถานประกอบการพิจารณาค็อกเทลตัวนี้ไปใช้ในการขายจริ งอีกด้วย
ซึ่งจากผลสํารวจการประเมินความพึงพอใจที่มีผลต่อค็อกเทลอิจิโกะแคนดี้พบว่ามี
สัดส่วนเท่ากันคิดเป็ นร้อยละ 50.00 ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะอยูใ่ นอายุช่วงระหว่าง 35 ปี ขึ้น
ไปเยอะที่ สุดคิ ดเป็ นร้ อยละ 33.30 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะมีรายได้ 21,000-26,000 และ
30,000 บาทขึ้นไป มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 40.00 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะประกอบอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัวมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 30.00 จากตารางค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ
พึงพอใจพนัก งานโรงแรมอวานี พลัส ริ เวอไซด์ กรุ งเทพฯและ บุ ค คลทั่ว ไป ที่ มี ต่ อโครงงาน
ค็อกเทลอิจิโกะแคนดี้มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 4.21
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5.1.2 ปัญหาที่พบในการทําโครงงาน
5.1.2.1 จากการทดลองทํา ค็ อ กเทลครั้ งแรก ผู ้จ ั ด ทํา ได้ มี ก ารใส่ นํ้ าเชื่ อ ม
สตรอเบอร์ รี่ในปริ มาณที่ น้อยเกิ นไป จึงทําให้เครื่ องดื่มมีรสชาติที่จืดกว่าที่ควรจะเป็ นและวิธีการ
ตกแต่งที่ไม่สวยงามพอ
5.1.2.2 เนื่ องจากปั ญ หาโควิด -19 (Covid-19) จึงทําให้ไม่สามารถหาซื้ อวอดก้า
เนื่องจากรัฐบาลออกคําสัง่ ห้ามจําหน่ายแอลกอฮอล์ จึงทําให้หาวอดก้าได้ค่อนข้างยาก และผูจ้ ดั ทําก็
มีวอดก้าอยูใ่ นจํานวนที่จาํ กัด
5.1.3 การแก้ไขปัญหาและข้ อเสนอแนะในการทําโครงงาน
ตกแต่งเพิ่มเติม

5.1.3.1 ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การปรึ กษาพี่เลี้ยงโครงงานเพื่อปรับเปลี่ยนสู ตรและวิธีการ

5.1.3.2 ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การผสมวอดก้าไว้ 2 ส่ วน 1 ส่ วนสําหรับทดลอง อีก 1 ส่ วน
เก็บไว้สาํ หรับทําให้พี่เลี้ยงทดลองชิมเครื่ องดื่มตัวนี้

5.2 สรุ ปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
5.2.1 ผลที่ได้ รับจากการฝึ กงานสหกิจศึกษา
หลังจากเข้าปฏิบตั ิงานในแผนกบาร์ ผูจ้ ดั ทําได้เรี ยนรู ้ถึงการทํางานภายในแผนก
บาร์ท้งั งานจัดเตรี ยมของ งานผสมเครื่ องดื่ม และการเก็บรักษาความสะอาดของอุปกรณ์บาร์ ทําให้
ได้เ รี ยนรู ้ ห ลายอย่ า งในระยะเวลา 16 สัป ดาห์ และยัง สามารถนํา ไปพัฒ นาประยุก ต์ ใ ช้ใ น
ชีวิตประจําวันและการทํางานงานในอนาคต อาทิเช่น ความรวดเร็ วและความถูกต้องในการทํางาน
ความรู ้ความเข้าใจในแอลกอฮอล์ ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย การทํางานเป็ นทีม การ
วางแผนงาน ความเคารพต่อหัวหน้างาน ทักษะการพูดคุยกับลูกค้า การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และ
ความยืดหยุน่ ในการทํางาน
5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
5.2.2.1ไม่สามารถจําสูตรค็อกเทลได้หมดทุกสูตรเนื่องจากก่อนหน้านี้ ไม่มีความรู ้
เรื่ องแอลกอฮอล์มาก่อน
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5.2.2.2 ในบางครั้ งเจอลูกค้าที่ไม่สามารถสื่ อสารด้ว ยภาษาอังกฤษได้ จึงทําให้มี
ปัญหาในการสัง่ เครื่ องดื่ม
5.2.2.3 เนื่ องจากในช่ ว งแรกยังไม่คุ ้น ชิ น จึ งทําให้ทาํ งานช้า ไม่ต รงตามความ
ต้องการของหัวหน้างาน
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
5.2.3.1 สื่อสารและสอบถามวิธีการในการทํางานเพื่อการทํางานที่เร็ วและถูกต้อง
มากยิง่ ขึ้น ทําให้งานสําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
5.2.3.2 ตั้งใจทําในสิ่งที่หวั หน้างานมอบหมายมาและจดจําการทํางานของรุ่ นพี่เพื่อ
นําไปปรับใช้ให้ดียง่ิ ขึ้น
5.2.3.3 เพิ่มความพยายามในการทํางานและจดจ่อกับงานที่กาํ ลังทําเพื่อให้มีสมาธิ
ในการทํางานมากยิง่ ขึ้น
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ภาคผนวก ก
รู ปภาพขณะปฏิบัติงาน

ภาพการจัดเตรี ยมวัตถุดิบในการขายช่วงเช้า

ภาพเหล้าที่ตอ้ งนํามาจัดเรี ยง

ภาพของที่เก็บเหล้า

ภาพการจัดเรี ยงเหล้าในห้องเก็บของ

ภาพของการจัดเตรี ยมเหล้าที่ใช้ขายในวันพุธ-วันอาทิตย์

ภาพนํ้ามะนาวที่คุน้ ในช่วงเย็น

ภาพขวดเหล้าที่จะต้องเช็ด

ภาพการจัดเตรี ยมวัตถุดิบในช่วงเย็น

ภาพการทํางานในช่วงเย็น

ภาคผนวก ข
แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
แบบสอบถาม ความพึงพอใจที่มีต่อค็อกเทลอิจิโกะแคนดี้จากนํ้าเชื่อมสตรอเบอร์ รี่
คําชี้แจง :โปรดเติมเครื่ องหมายลงในช่อง

ส่ วนที่ 1:ข้อมูลทัว่ ไป
1 เพศ

1.ชาย

2.หญิง

2 อายุ

1.20-24

2. 25-30

3 รายได้

1. 15,000-20,000 บาท 2.21,000-26,000 บาท 3. 30,000 บาทขึ้นไป

4 อาชีพ

1. ธุ รกิจส่ วนตัว

2. รับจ้างทัว่ ไป

4. พนักงานบริ การ

5. อื่นๆ

3.31-34

4. 35 ปี ขึ้นไป

3. พนักงานบริ ษทั

ส่ วนที่ 2:ความพึงพอใจที่มีต่อค็อกเทล Ichigo Candy จากนํ้าเชื่อมสตรอเบอร์ ร่ี

ข้ อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ขอบพระคุณที่ให้ความร่ วมมือ
นาย ธี รพงศ์ อินต๊ะจักร
ผูจ้ ดั ทํา

ภาคผนวก ค
บทสั มภาษณ์ พนักงานทีป่ รึกษา

โครงงานนีม้ ปี ระโยชน์ ต่อสถานทีป่ ระกอบการนีอ้ ย่ างไรบ้ าง
โครงงานค็อกเทลอิจิโกะแคนดี้จากนํ้าเชื่ อมสตรอเบอร์ รี่ มีประโยชน์ในการช่วยลดการซื้ อ
นํ้าเชื่ อมสตรอเบอร์ รี่(Puree)ได้และยังเป็ นหนึ่ งในตัวเลื อกที่จะนําไปเป็ นเครื่ องดื่ มประจําในแต่ละ
เดือนของทางสถานประกอบการณ์ อีกด้วย เนื่ องจากมีรสชาติที่หวานและยังมีความซ่ าของโซดาจึง
ทําให้มีความรู ้สึกสดชื่น ดื่มได้ทุกเพศ

....................................................
(นาย พัฒนรักษ์ เทศเนตร)
(Bar Assist Manager)

ภาคผนวก ง
บทความวิชาการ

ค็อกเทลอิจิโกะแคนดีจ้ ากนํา้ เชื่ อมสตรอเบอร์ รี่
(Ichigo Candy Cocktail from Homemade Strawberry Syrup)
นาย ธีรพงศ์ อินต๊ ะจักร
ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ วและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
บทคัดย่ อ

Abstract

โครงงานเรื่ องค็ อ กเทลอิ จิ โ กะแคนดี้ จาก
นํ้ าเชื่ อ ม ส ต รอ เบ อ ร์ รี่ (Ichigo Candy Cocktail from
Homemade Strawberry Syrup) จัด ทําขึ้ น เพื่ อ ศึ ก ษาการ
ทํานํ้าเชื่ อ มจากสตรอเบอร์ รี่ ที่ เหลื อ ใช้จากการตกแต่ ง
เครื่ องดื่ มในแต่ละวันของ ห้องอาหารซี นเรสเตอรองท์
แอนด์ บาร์ (Seen Restaurant and Bar) ซึ่ งถื อว่าเป็ นการ
ช่ ว ยลดปริ ม าณของเหลื อ ใช้จ ํา พวกผลไม้ส ด และยัง
สามารถนํานํ้าเชื่ อมสตรอเบอร์ รี่น้ ี ไปใช้กบั เครื่ องดื่ มตัว
อื่นได้อีก นอกจากนี้ยงั เป็ นเครื่ องดื่มทางเลือกใหม่ให้กบั
สถานประกอบการและลูกค้าในการนําไปขายได้อีกทาง
หนึ่ง

The Ichigo Candy Cocktail from Homemade
Strawberry Syrup project was constructed to examine
the process of making syrup from remaining
strawberries of decorated beverages each day at Seen
Restaurant and Bar. The project also helped to decrease
leftover fresh fruit, and to gain advantages from using
strawberry syrup with other beverages. Moreover,
Ichigo Candy Cocktail was a new choice of beverage
for customers.
During the experiment, the author surveyed
samples by creating a questionnaire. The samples
consisted of hotel staff and Phasi Charoen's residents,
30 people. The results showed that the satisfaction level
for the appearance, color, portion, and uniqueness was
high. The satisfaction level for taste, real application,
reducing cost, and reducing the leftover strawberry was
very high. In conclusion, the satisfaction level
for Ichigo Candy Cocktail from Homemade Strawberry
Syrup project was very high.

หลัง จากได้ ท ํ า การทดลองค็ อ กเทลอิ จิ โ กะ
แคนดี้น้ ี ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การสํารวจความคิดเห็นโดยการทํา
แบบสอบถามความพึ ง พอใจจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ
พนักงานของโรงแรมและบุคคลทัว่ ไปที่ อาศัยอยูใ่ นเขต
ภาษี เจริ ญเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 30 คน เพื่อให้ทราบถึ งผล
ของโครงงานผลการศึ ก ษาพบว่ า ด้ า นหน้ า ตาของ
ค็อกเทล สี ของค็อกเทล ปริ มาณต่อแก้วและความแปลก
ใหม่ของค็อกเทลมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และ
ในด้านรสชาติ การนําไปขายจริ ง การลดต้นทุ นในการ
ซื้ อนํ้าเชื่ อมสตรอเบอร์ รี่และการลดการเหลื อใช้ส ตรอ
เบอร์ ร่ี มี ค วามพึ งพอใจอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ดังนั้น จึ ง
สรุ ป ได้ว่าโครงงานค็อ กเทลอิ จิ โกะแคนดี้ มี ค วามพึ ง
พอใจรวมอยูท่ ี่ระดับมากที่สุด
คําสําคัญ : ค็อกเทลอิจิโกะแคนดี้/นํ้าเชื่อมสตรอเบอร์รี่

Keyword : Ichigo Candy Cocktail/Homemade
Strawberry Syrup
ทีม่ าของปัญหา
จากการที่ผจู ้ ดั ทําโครงงานได้ไปปฏิบตั ิงานสห
กิ จศึ กษา ณ โรงแรม อวานี พลัส ริ เวอร์ ไซด์ กรุ งเทพฯ

(Avani+ Riverside Bangkok) ใ น แ ผ น ก บ า ร์ (Bar
Department) ของห้ อ งอาหาร ซี น เรสเตอรองท์ แ อนด์
บาร์ ( Seen Restaurant and Bar )โดยมีหน้าที่หลักในการ
จัดเตรี ยมวัตถุดิบในการตกแต่งเครื่ องดื่มในแต่ละวัน ทั้ง
เช้า กลางวัน และเย็น ในช่วงเช้าจะมีการเปิ ดบาร์ในรอบ
เช้าที่เป็ นบาร์ สระว่ายนํ้า สําหรับลูกค้าที่ข้ ึนมาใช้บริ การ
สระว่ายนํ้าแล้วต้องการหาเครื่ องดื่มในระหว่างกิจกรรม
จาก 9 โมงถึง 5 โมงเย็น และช่วงเย็นจะเป็ นการเปิ ดบาร์
ของห้ อ งอาหาร ก็ จ ะทําหน้ าที่ ผ สมเครื่ อ งดื่ ม ตกแต่ ง
เครื่ องดื่ ม ล้างแก้วและเติ มของให้เต็มพร้อมขาย ซึ่ งใน
การทํางานแต่ละวันผูจ้ ดั ทําได้สังเกตว่าจะมีผลไม้เหลือ
ใช้เป็ นจํานวนมาก เช่น ส้ม มะนาว แอปเปิ้ ล มะม่วง และ
สตรอเบอร์ รี่ เป็ นต้ น ซึ่ งเครื่ องดื่ ม บางตั ว ไม่ ไ ด้ มี
ส่ วนผสมหรื อตกแต่งด้วยผลไม้เหล่านี้ จึงทําให้มีผลไม้
บางชนิดเหลือทิ้ง
จากปั ญหาที่ ผู ้จั ด ทํ า โครงงานได้ ก ล่ า วมา
ผู ้จั ด ทํ า จึ ง ทํ า การสํ า รวจว่ า มี ผ ลไม้ ช นิ ดไหนบ้ า งที่
สามารถนํา กลับ มาแปรรู ป ใหม่ ไ ด้โ ดยไม่ ต ้อ งทิ้ ง จึ ง
พบว่า สตรอเบอร์ รี่ นั้นเป็ นผลไม้ที่เหลืออยูเ่ ป็ นจํานวน
มากที่ สุ ดและไม่ส ามารถนํากลับมาใช้ได้ เพราะสตรอ
เบอร์ รี่น้ ัน ชํ้าและเสี ย ง่ าย จึ งคิ ด ที่ จ ะนํามาแปรรู ป เป็ น
ผลิ ต ภัณ ฑ์ต ัว ใหม่ โดยผูจ้ ัด ทําได้ท ําการศึ ก ษาและหา
ข้อมูลของสตรอเบอร์ รี่ซ่ ึ งพบว่าสตรอเบอร์ รี่เป็ นผลไม้ที่
มีรสเปรี้ ยวและหวาน และยังสามารถช่วยต่อต้านอนุ มูล
อิสระ มีวติ ามินซีและยังช่วยในการมองเห็นอีกด้วย จึงได้
ลองเอาสตรอเบอร์ รี่มาแปรรู ปเป็ นนํ้าเชื่ อมที่สามารถใส่
เป็ นส่ ว นผสมในเครื่ องดื่ ม บางตัว ได้ ดัง นั้ นผู ้จัด ทํ า
โครงงานจึ งได้คิดที่ จะนํานํ้าเชื่ อมสตรอเบอร์ รี่น้ ี มาทํา
เป็ นค็ อ กเทล(Cocktail) ตัว ใหม่ ให้ กับ ทางโรงแรม ซึ่ ง
ตรงกับทางนโยบายของโรงแรมที่ จะต้องมีการคิดสู ตร
เครื่ อ งดื่ ม ตัว ใหม่ ทุ ก ๆ เดื อ น โดยนํานํ้าเชื่ อ มมาใส่ กับ
วอดก้าที่ มี ก ารผสมกับ ตัว ลู ก อม ตัว วอดก้านี้ จะดึ ง เอา
กลิ่นและสี ของตัวลูกอมทําให้มีรสชาติที่แปลกใหม่ และ
ทํ า การใส่ น้ ํ ามะนาวเพื่ อ ไม่ ใ ห้ เครื่ องดื่ ม มี ร สหวาน
จนเกินไป ทําให้ดื่มง่ายจึงเหมาะสําหรับผูห้ ญิง ค็อกเทล
ตัวนี้ มีชื่อว่า IchigoCandy คําว่าIchigoมาจากภาษาญี่ ปุ่น

แปลว่าสตรอบเบอร์ รี่ที่มาจากการทํานํ้าเชื่อมสตรอเบอร์
รี่ น้ ันเองและ Candy ก็มาจากลูกอมที่ ผสมกับวอดก้าจน
เข้ากัน เป็ นวอดก้าลู กอม ซึ่ งค็อ กเทลตัวนี้ ถื อ ได้ว่าเป็ น
ทางเลื อ กใหม่ ใ ห้ กั บ สถานประกอบการณ์ นํ า ไปจัด
จําหน่ ายให้กบั ลูกค้า และตัวลูกค้าก็ยงั ได้ชิมรสชาติของ
เครื่ อ งดื่ ม ตัว ใหม่ และยังเป็ นการช่ ว ยลดปริ ม าณขยะ
จําพวกผลไม้ให้กบั ทางโรงแรมได้อีกทางหนึ่งด้วย
แนวคิดในการทําโครงงาน (วัตถุดบิ )
เนื่ องจากโครงงานนี้ เป็ นการนําสตรอเบอร์ รี่ที่
เหลื อ ใช้มาแปรรู ป เป็ นนํ้าเชื่ อมสตรอเบอร์ รี่แ ละยังนํา
นํ้ าเชื่ อ มนี้ มาทํา เป็ นค็ อ กเทลตัว ใหม่ เพื่ อ ให้ ต รงกั บ
นโยบายทางโรงแรมในการทําเมนูใหม่ในแต่ละเดือนอีก
ด้วย
วัตถุดบิ ในการทํานํา้ เชื่อมสตรอเบอร์ รี่
- นํ้าตาล
- สตรอเบอร์รี่
- นํ้าเปล่า
วัตถุดบิ ในการทําค็อกเทลอิจโิ กะแคนดี้
- วอดก้าลูกอม
- นํ้าเชื่อมสตรอเบอร์รี่
- นํ้ามะนาว
- โซดา
- นํ้าแข็งก้อน
- นํ้าแข็งบด

วัตถุประสงค์

สรุปผลโครงงาน

1. เพื่ อ นํ า วัต ถุ ดิ บ ที่ เหลื อ ใช้ ม าแปรรู ป เป็ น
ส่ ว นผสมของเครื่ อ งดื่ ม ตัว ใหม่ ชื่ อ ว่า ค็ อ กเทล Ichigo
Candy

จากการปฏิ บั ติ ส หกิ จ ศึ ก ษาตั้ งแต่ ว ัน ที่ 13
มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลาทั้งหมด 16
สัปดาห์ ในแผนกบาร์ (Bar Department) ของโรงแรมอ
วานี พลัส ริ เวอไซด์ กรุ งเทพฯ เนื่ องจากปั ญหาไวรัส โค
วิด19(Covid-19)ทําให้ผจู ้ ดั ทําต้องมีการยุติการปฏิบตั ิงาน
สหกิ จศึ กษาตั้งแต่ 18 มีนาคมถึงอย่างนั้นทางผูจ้ ดั ทํายัง
ได้มีการทําโครงงานนี้ ต่อจนถึ งวันที่ 30 เมษายน 2563
ทางผูจ้ ัดทําได้รับรู ้ความรู ้ในการปฏิ บัติงานภายในบาร์
การจัด เตรี ย มสถานประกอบการณ์ จัด เตรี ย มวัต ถุ ดิ บ
ตลอดจนไปถึ ง การผสมเครื่ อ งดื่ ม ค็ อ กเทลให้ ลู ก ค้า
ภายในโรงแรม ซึ่ งในการทํางานผูจ้ ัด ทําได้เล็งเห็ น ถึ ง
ปั ญหาที่ ว่า มี วตั ถุดิบที่ ใช้ในการตกแต่งเครื่ องดื่ มเหลื อ
ทิ้ งเป็ นอย่างมาก ไม่ ว่าจะเป็ น ส้ ม มะนาว และสตรอ
เบอร์ รี่ แต่ ในจําพวกนี้ สตรอเบอร์ รี่เหลื อทิ้ งเยอะที่ สุ ด
ผูจ้ ัดทําจึ งได้ท ําการนํากลับ มาแปรรู ปใหม่เพื่ อยืดเวลา
เก็บและยังลดต้นทุนในการซื้อนํ้าเชื่อมสตรอเบอร์รี่ และ
ยัง สามารถนํ า ไปคิ ด ค้ น ค็ อ กเทลตั ว ใหม่ ที่ มี ชื่ อ ว่ า
ค็อกเทลอิจิโกะแคนดี้ ซ่ ึ งตรงกับนโยบายทางโรงแรมที่
ต้องคิดค้นค็อกเทลใหม่ทุกเดือน ช่วยเพิ่มตัวเลือกในการ
หาค็อกเทลตัวใหม่ไปนําเสนอต่อหัวหน้าแผนกอีกด้วย

2. เพื่อช่วยลดปริ มาณสิ่ งของเหลือใช้
3. เพื่ อเพิ่ มรายการเครื่ องดื่ ม ให ม่ ให้ กั บ
ประกอบการ
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
ใหม่

1. ได้เรี ยนรู ้วิธีเทคนิ คการทําค็อกเทลรู ปแบบ
2. ได้เรี ยนรู ้การเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบเหลือใช้

3. ได้เรี ย นรู ้ ใ นการสร้ า งสรรค์ เมนู ใ หม่ เพื่ อ
นําไปบริ การลูกค้า
วิธีการดําเนินงาน
วิธีทาํ นํา้ เชื่อมสตรอเบอร์ รี่
1. นําสตรอเบอร์รี่ไปต้มพร้อมกับนํ้าตาล
2. หลังจากนํ้าตาลละลายให้ทาํ การแยกสตรอ
เบอร์รี่ออกจากนํ้า
3. นํานํ้าเชื่อมไปแช่ตเู ้ ย็น
วิธีทาํ ค็อกเทลแคนดีอ้ จิ โิ กะ
1. ใส่ วอดก้าลู ก อม นํ้าเชื่ อ มสตรอเบอร์ รี่ นํ้า
มะนาว ลงในแก้วผสม
2. ใส่นาํ แข็งก้อนลงไป
3. ใส่โซดา
4. ใส่นาํ แข็งบดลงไป แล้วตกแต่ง

จากวัตถุประสงค์ที่ทางผูจ้ ดั ทําได้ต้ งั ไว้คือ เพื่อ
นํ า วัต ถุ ดิ บ ที่ เ หลื อ ใช้ ม าแปรรู ปเป็ นส่ วนผสมของ
เครื่ องดื่มตัวใหม่ชื่อว่าค็อกเทลอิจิโกะแคนดี้และเพื่อเพิ่ม
รายการเครื่ องดื่มใหม่ให้กบั ห้องอาหารจากตารางที่ได้ผล
ลัพธ์คือสามารถช่วยลดการเหลือของสตรอเบอร์ รี่และยัง
ทําให้สถานประกอบการพิจารณาค็อกเทลตัวนี้ ไปใช้ใน
การขายจริ งอีกด้วย
ซึ่งจากผลสํารวจการประเมินความพึงพอใจที่มี
ผลต่อค็อกเทลอิ จิโกะแคนดี้ พ บว่ามี สัดส่ วนเท่ ากันคิ ด
เป็ นร้อยละ 50.00 ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะอยูใ่ น
อายุช่ ว งระหว่าง 35 ปี ขึ้ น ไปเยอะที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ
33.30 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะมีรายได้ 21,00026,000 และ 30,000 บาทขึ้นไป มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
40.00 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะประกอบอาชี พ

ธุรกิ จส่ วนตัวมากที่ สุดคิดเป็ นร้อยละ 30.00 จากตาราง
ค่ าเฉลี่ ยและค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐานของความพึ งพอใจ
พนัก งานโรงแรมอวานี พ ลัส ริ เวอไซด์ กรุ งเทพฯและ
บุ ค คลทั่ว ไป ที่ มี ต่ อ โครงงานค็ อ กเทลอิ จิ โกะแคนดี้ มี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 4.21
ข้ อเสนอแนะในการต่ อยอดโครงงาน
สามารถนํ า ค็ อ กเท ลตั ว นี้ ไปต่ อ ยอดเป็ น
เครื่ องดื่มใหม่ๆได้และยังสามารถนําวิธีทาํ นํ้าเชื่อมสตรอ
เบ อ ร์ รี่ นี้ ไป ทํ า ใน รู ป อื่ น ๆ ได้ อี ก เช่ น แ ยม แ ล ะ
สตรอเบอร์ รี่ ในนํ้าเชื่อม
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