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ช่ือโครงงาน     : เคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์สามสี 
หน่วยกติ     : 5 หน่วยกิต 
ผู้จัดท า     : นายกฤษณะ จิรเนติพงษก์ลุ 
      นายณฐัพล  ทองชยัไพโรจน ์
      นายสมิทธ์ิ  สิทธิสาร 
อาจารย์ที่ปรึกษา   : อาจารยพ์ิมพพ์ิชชา เลิศสกุลผาสุข 
ระดับการศึกษา    : ปริญญาตรี 
สาขา     : การโรงแรม 
คณะ     : ศิลปศาสตร์ 
 ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา : 2/2562 

บทคัดย่อ 

โครงงานเร่ือง เคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์สามสี จดัท าข้ึนเพื่อมีวตัถุประสงค ์เพื่อท าใหว้ตัถุดิบท่ีมี
อยู่แลว้เกิดมูลค่าเพิ่มโดยการท าเมนูใหม่ๆ และเพื่อช่วยลดปัญหาของเหลือท้ิงจ าพวกผกัและผลไม้
ภายในสถานประกอบการ จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดม้าปฏิบติัสหกิจศึกษา ไดส้ังเกตเห็นปัญหาผกัและ
ผลไมเ้น่าเสีย และบางแผนกผกัและผลไมเ้หลือเป็นจ านวนมาก ท าให้จ  านวนผกัและผลไมท่ี้เหลือท้ิงมี
จ านวนมากในแต่ละวนั ดงันั้นเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าจากของท่ีมีอยูแ่ลว้ใหมี้มูลค่าเพิ่มมากยิง่ข้ึนโดยการ
ท าเป็นเคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีท็อกซ์สามสี เพื่อช่วยลดปัญหาของเหลือท้ิงท่ีเกิดจากผกัและผลไมภ้ายใน
โรงแรม 

 หลงัจากท่ีไดท้ าการทดลองท าเคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์ข้ึนมาคณะผูจ้ดัท าไดท้  าการส ารวจความ
คิดเห็นด้วยการแจกแบบสอบถามออนไลน์ให้กับกลุ่มตวัอย่างคือพนักงานในแผนกต่างๆภายใน
โรงแรม เช่น พนกังานแผนกจดัเล้ียง พนกังานแผนกครัว พนกังานแผนก food and beverage store  
จ  านวน 30 ชุด ผลการศึกษาพบว่า จากการท าแบบสอบถามโดยกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ 
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการทานเคร่ืองด่ืมสมูทต้ี (ค่าเฉล่ีย = 4.40 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D = 0.56 ) 
และการเลือกใชว้ตัถุดิบท่ีให้สรรพคุณต่อร่างกาย  (ค่าเฉล่ีย = 4.37 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D = 
0.67 )  
ค าส าคญั : สมูทต้ีดีทอ็กซ์ / เคร่ืองด่ืม / ผลไม ้
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ประวัติควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

  การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญั และมีบทบาทอยา่งมากในการสร้างความเจริญเติบโต
ทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศ และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไดส้ร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศสูงเป็น
อนัดบัหน่ึง อุตสาหกรรมโรงแรมท่ีพกั และร้านอาหาร เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัและมีบทบาท
อยา่งมากในปัจจุบนั ก่อใหเ้กิดการเพิ่มข้ึนในสาขาธุรกิจ และสนบัสนุนธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ธุรกิจการ
ท่องเท่ียว การประชุมและการสัมมนา ธุรกิจร้านอาหาร เป็นตน้ 

  ปัจจุบนัโรงแรมและท่ีพกัมีการแข่งขนัเพิ่มมากข้ึน การให้บริการนั้น จึงเป็นส่ิงจ าเป็นในการดึงดูด
ลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการและเขา้พกัมากข้ึน เน่ืองจากโรงแรม รอยลัออคิด เชอราตนั โฮเตล็ แอนด์ ทาว
เวอร์ส เป็นโรงแรมท่ีไดรั้บความนิยมส าหรับแขกท่ีมาเขา้พกั เน่ืองจากมีความสะดวกสบายในการ
เดินทางท่ีหลากหลาย เช่น เรือ รถยนตส่์วนบุคคล รถเมล ์เป็นตน้ โรงแรมแห่งน้ีใกลก้บัหา้งสรรพสินคา้
และแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ จึงท าให้มีผูเ้ขา้มาพกัเป็นจ านวนมาก ซ่ึงท าให้บุคลากรของทางโรงแรมยอ่ม 
มากไปตามจ านวนลูกคา้เช่นกนั  
 ปัญหาส่วนใหญ่ท่ีพบ คือ การเตรียมผลไมไ้วใ้ชส้ าหรับบริการใหก้บัลูกคา้จ านวนท่ีมากเกินท าใหเ้กิด
การเน่าเสีย เน่ืองจากใชไ้ม่หมด ท าให้ตน้ทุนสูงข้ึน  ต่อมาเป็นปัญหาตามห้องอาหารและบาร์ของทาง
โรงแรมท่ีเบิกของจ าพวกผกัและผลไมเ้ป็นจ านวนมาก เพื่อขายให้กบัลูกคา้แต่ปรากฏว่าของเหลือเป็น
จ านวนมากท าใหเ้กิดการเน่าเสียท าใหเ้ป็นผลเสียต่อตน้ทุน และการท่ีบุคลาการหรือพนกังานเขา้มาทาน
อาหารในห้องแคนทีนจ านวนมาก ท าให้ยากต่อการค านวณและควบคุมปริมาณอาหารของพนกังานท่ี
ใชบ้ริการห้องแคนทีนภายในโรงแรม  จึงท าให้มีอาหารเหลือท้ิงไม่ว่าจะเป็นผกัและผลไมเ้ป็นจ านวน
มากต่อวนั ท าใหโ้รงแรมมีค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูงและเป็นมลพิษกบัส่ิงแวดลอ้ม ท าใหเ้ห็นถึงความส าคญั
ของปัญหาน้ี ดั้งนั้นเพื่อเป็นการลดตน้ทุนและเพิ่มมูลค่า และสามารถสร้างรายไดใ้หก้บัทางโรงแรมและ
เกิดประโยชน์ต่อพนกังาน 
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 ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงเห็นวา่การสร้างสรรคเ์คร่ืองด่ืมในรูปแบบใหม่ๆโดย สร้างสรรคเ์คร่ืองด่ืมสมูทต้ี
ดีทอ็กซ์สามสีข้ึนมา เป็นการสร้างสรรคเ์คร่ืองด่ืมท่ีแปลกใหม่ เป็นตวัเลือกหน่ึงให้กบัลูกคา้ทัว่ไปและ
พนักงานภายในโรงแรม และเป็นการน าวตัถุดิบท่ีมีอยู่แลว้หรือวตัถุดิบท่ีเหลือท้ิง เอามาท าให้เกิด
มูลค่าเพิ่มมากข้ึนอีกทางหน่ึงดว้ย สามารถน าไปเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีขายไดจ้ริงตามหอ้งอาหารและบาร์ของ
ทาง โรงแรมรอยลั ออคิด เชอราตนั เช่น หอ้งอาหาร Feast  หอ้งอาหาร ธาราทอง Lobby และ  Service  
Bar 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อท าใหเ้กิดการสร้างสรรคเ์มนูเคร่ืองด่ืมใหม่ๆและสร้างรายไดใ้หก้บัทาง 

สถานประกอบการ 

1.2.2 เพื่อช่วยลดปริมาณของเหลือใชจ้  าพวกผลไมแ้ละผกัภายในสถานประกอบการ 

1.2.3 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม จากของเหลือท้ิง 

1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

ในการท าโครงงานสหกิจกิจคร้ังน้ีคณะผูจ้ดัท าไดก้ าหนดขอบเขต ดงัน้ี 

1.3.1 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

คณะผูจ้ดัท าใชเ้วลาในการรวบรวมขอ้มูล ระหว่างวนั ท่ี 13 มกราคม ถึง วนัท่ี 30

เมษายน พ.ศ. 2563  เป็นระยะเวลา 4 เดือน 

1.3.2 ขอบเขตของประชากร  

พนกังานโรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตนั แอน ทาวเวอร์ส (Royal Orchid Sheraton 

Hotel& Towers) ทุกแผนก จ านวน  30 คน  

1.3.3 ขอบเขตดา้นเน้ือหา  

ไดศึ้กษาคน้ควา้เก่ียวกบั “ ประโยชน์และสรรพคุณของพืช ผกั ผลไมแ้ละสมุนไพร ” 

เพื่อเป็นประโยชน์ในการท าเคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์สามสี  
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1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 ช่วยลดตน้ทุนและสร้างรายไดใ้หก้บัทางสถานประกอบการ 

1.4.2 สามารถเสนอเป็นเมนูใน Drink List เพื่อน ามาขายจริงใหก้บัลูกคา้และสร้างรายไดใ้หก้บั

ทางโรงแรม 



 
 

บทที2่ 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

จากการจดัท าโครงงาน เร่ือง “ สมูทต้ีดีท็อกซ์สามสี ” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา และการ

จดัท าเคร่ืองด่ืม เพื่อเป็นการสร้างสรรค ์นวตักรรมในรูปแบบใหม่และช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายใหก้บั ทาง

สถานประกอบการ ดังนั้ นผูจ้ ัดท าจึงได้ท าการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกับเอกสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

ดงัต่อไปน้ี 

2.1 สรรพคุณของของวตัถุดบิ 

2.2 แนวคดิการทานผกัผลไม้ 5 สี 

2.3 แนวคดิเกีย่วกบัการดีท็อกซ์ 

2.3.1 ดีทอ็กซ์ คอือะไร 

2.3.2 ประโยชน์ของการดีทอ็กซ์ 

2.3.3 สูตรดีทอ็กซ์ด้วยผลไม้ 

2.4 เคร่ืองดื่มเพือ่สุขภาพ 

2.5 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง
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2.1 สรรพคุณของของวตัถุดบิ 

2.1.1 ส้ม 

 

รูปท่ี 2.1 ส้ม 
ท่ีมา : https://www.thai-thaifood.com/ส้ม 

วิกิพีเดีย (2556) 

ช่ือสามญั           :  Orange. 

ช่ือวิทยาศาสตร์    :  Citrus aurantium Linn 

สรรพคุณ : ช่วยขบัเสมหะ แกไ้อ แกห้วดั ใชแ้กไ้ข ้แกต่้อมทอนซิลอกัเสบ ช่วยรักษา
โรคความดนัโลหิตสูง ช่วยรักษาโรคเลือดจาง ช่วยบ ารุงโลหิต แกอ้าเจียน แกป้วดศีรษะ แกโ้รค
ลกัปิดลกัเปิด แกเ้หงือกบวม แกเ้ลือดออกตามไรฟัน แกฟ้กช ้า แกท้อ้งอืด แกท้อ้งเฟ้อ ช่วยการขบัถ่าย 
แกแ้ผลไฟไหม ้แกน้ ้ าร้อนลวก ช่วยรักษาโรคผวิหนงั แกโ้รคเหน็บชา แกบิ้ด ช่วยเจริญอาหาร แกล้ม แก้
ไขท้บัระดู ช่วยป้องกนัโรคมะเร็ง ช่วยรักษาโรคกระเพาะ ช่วยบ ารุงสายตา ช่วยป้องกนัโรคหลอดเลือด
หวัใจตีบ ช่วยสมานแผล ช่วยป้องกนัแผลอกัเสบ 

ประโยชน์ของส้ม  
1. น ้าสม้ใชด่ื้มแกก้ระหาย เพิ่มความสดช่ืนใหแ้ก่ร่างกาย เพิ่มความกระปร้ีกระเปร่า 
2. เปลือกสม้ท่ีแหง้แลว้ เม่ือน าไปจุดไฟจะมีกล่ินหอมและมีคุณสมบติัในการไล่ยงุ 
3. น ้ามนัหอมระเหยจากเปลือกสม้กช่็วยใหร่้างกายรู้สึกผอ่นคลายและช่วยกระตุน้ระบบประสาทไดดี้ 
4. การเสิร์ฟเปลือกสม้คู่กบัอาหารท่ีเป็นเน้ือสตัว ์จะช่วยในการยอ่ยอาหารท่ีมีไขมนัสูงได ้  



6 
 

2.1.2 โยเกร์ิต 

 

รูปท่ี 2.2 โยเกิร์ต 

ท่ีมา : http://biology.ipst.ac.th/โยเกิร์ต 

สุณตรา นิตยวรรธนะ (2562) 

2.2 ประโยชนข์องโยเกิร์ต 

1. ช่วยในการยอ่ยอาหาร 

2. ควบคุมน ้าหนกั 

3. ช่วยใหร่้างกายแขง็แรง 

4. โยเกิร์ตอุดมไปดว้ยแคลเซียม ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟัน 

5. โยเกิร์ตช่วยท าใหข้บัถ่ายสะดวกดีต่อล าไส ้

  

http://biology.ipst.ac.th/
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2.1.3 แครอท 

 

รูปท่ี 2.3 แครอท 

ท่ีมา : http://www.the-than.com/แครอท 

หนงัสือชีวจิต (2556) 

ช่ือสามญั            : Carrot 

ช่ือวิทยาศาสตร์    : Daucus carota L. 

สรรพคุณของแครอท    

1. ช่วยบ ารุงสุขภาพผวิใหส้ดใสเปล่งปลัง่ 

2. มีสารต่อตา้นอนุมูลอิสระ ซ่ึงมีส่วนช่วยในการชะลอวยัและการเกิดร้ิวรอยแห่งวยั 

3. ช่วยสร้างสร้างภูมิตา้นทานโรคของร่างกายใหแ้ขง็แรงยิง่ข้ึน 

4. ช่วยลดระดบัคอเลสเตอรอลในร่างกาย 

5. ช่วยยอ่ยอาหาร และช่วยแกแ้ละบรรเทาทอ้งผกู 

6. แครอทมีสรรพคุณใชเ้ป็นยาขบัปัสสาวะ 

  

http://www.the-than.com/
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ประโยชน์ของแครอท 

1. นิยมน ามาประกอบอาหารทั้งคาวและหวาน 

2. ใชท้  าเป็นน ้าผลไมเ้พื่อสุขภาพหรือน ้าแครอท หรือน ามาท าเป็นเคก้แครอท 

3. ในดา้นความงาม น าน ้ าแครอทผสมมะนาว ทาผวิหนา้บ ารุงผวิพรรณ ลดรอยเห่ียวยน่

บนใบหนา้ 

4. ใชเ้ป็นส่วนผสมในเคร่ืองส าอางบางชนิด เช่น สบู่แครอท เป็นตน้ 

2.1.4 กล้วย 

 

รูปท่ี 2.4 กลว้ย 

ท่ีมา : https://www..blogspot.com/กลว้ย 

สารานุกรมเสรี (2560) 

ช่ือทัว่ไป                :  รวมถึง กลว้ยน ้าวา้,กลว้ยตีบ,กลว้ยไข่,กลว้ยหอม,กลว้ยป่า,กลว้ยครก 

ช่ือสามญั               :  Banana 

ช่ือวิทยาศาสตร์     :   Musa sapientum Linn., paradisaca Linn. 

สรรพคุณของกลว้ย 

1. ช่วยลดกล่ินปากไดดี้ในระดบัหน่ึง แต่ทั้งน้ีควรรับประทานหลงัต่ืนนอนตอนเชา้ทนัที

แลว้ค่อยแปรงฟัน และถา้เป็นกลว้ยน ้าวา้จะยิง่ช่วยลดกล่ินปากไดดี้ข้ึน 

https://www..blogspot.com/
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2. กลว้ยช่วยควบคุมอุณหภูมิในร่างกายใหเ้ป็นปกติ 

3. ช่วยเพิ่มพลงัให้แก่สมองของคุณ เพราะมีสารท่ีช่วยท าให้มีเกิดสมาธิและมีการต่ืนตวั

ตลอดเวลา 

4. ส าหรับผูท่ี้มีอาการนอนไม่หลบั กลว้ยคือค าตอบส าหรับคุณ 

5. อาการหงุดหงิดยามเชา้ กลว้ยกช่็วยคุณไดเ้หมือนกนั 

6. ช่วยลดอาการหงุดหงิดของผูห้ญิงในช่วงประจ าเดือนมา 

7. ช่วยลดอาการเมาคา้งได้ดีระดับหน่ึง เพราะจะช่วยชดเชยน ้ าตาลท่ีร่างกายขาดไป

ในขณะด่ืมแอลกอฮอล ์

8. ช่วยรักษาอาการทอ้งผูก เพราะกลว้ยมีเส้นใยและกากอาหารซ่ึงจะช่วยให้ขบัถ่ายได้

อยา่งปกติ 

9. ช่วยบรรเทาอาการของริดสีดวงทวารหรือในขณะขบัถ่ายจะมีเลือดออกมา 

10. ช่วยลดอาการเสียดทอ้ง ลดกรดในกระเพาะ การกินกลว้ยจะท าให้คุณรู้สึกผ่อนคลาย

จากอาการน้ีได ้

11. ส าหรับผูท่ี้เป็นโรคกระเพาะหรือกระเพาะอกัเสบ การรับประทานกลว้ยบ่อย ๆ ถือเป็น

ส่ิงท่ีดีมาก เพราะกลว้ยมีสภาพเป็นกลาง มีความน่ิมและเสน้ใยสูง 

12. ช่วยรักษาแผลในล าไส้เร้ือรัง เพราะกลว้ยมีสภาพเป็นกลาง ท าให้ไม่เกิดการระคาย

เคืองในผนงัล าไส้และกระเพาะอาหารดว้ย 

ประโยชน์ของกลว้ย 

1. กลว้ยก็สามารถน ามาท าเป็นมาส์กหนา้ไดเ้หมือนกนันะ โดยจะช่วยเพิ่มความชุ่ม

ช่ืนใหแ้ก่ผวิ ช่วยลดความหยาบกร้านของผวิ วิธีง่าย ๆ เพียงแค่ใชก้ลว้ยสุกหน่ึงผล

มาบดใหล้ะเอียด แลว้เติมน ้ าผึ้ง 2 ชอ้นโต๊ะ จากนั้นคลุกใหเ้ขา้กนั แลว้น ามาพอก

หนา้ท้ิงไวป้ระมาณ 15 นาทีแลว้ลา้งออก 

2. เปลือกกลว้ยสามารถแก้ผื่นคนัท่ีเกิดจากยุงกัดได้ ด้วยการลองใช้ด้านในของ

เปลือกกลว้ยทาบริเวณท่ีถูกยงุกดั อาการคนัจะลดลงไปไดร้ะดบัหน่ึง 

3. เปลือกดา้นในของกลว้ยช่วยในการรักษาโรคหูดบนผิวหนังได้ โดยใช้เปลือก

กลว้ยวางบนลงบริเวณหูดแลว้ใชเ้ทปกาวแปะไว ้
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4. เปลือกกลว้ยดา้นในช่วยฆ่าเช้ือท่ีเกิดจากบาดแผลไดเ้หมือนกนั แต่อยา่งไรก็ตาม

เม่ือแปะท่ีบาดแผลแลว้กค็วรจะเปล่ียนเปลือกใหม่ทุก ๆ 2 ชัว่โมงดว้ย 

5. ยางกลว้ยสามารถน ามาใชใ้นการหา้มเลือดได ้

6. กา้นใบตอง ช่วยลดอาการบวมของฝี แต่ก่อนใชต้อ้งต าใหแ้หลกเสียก่อน 

7. ใบอ่อนของกลว้ย หากน าไปองัไฟใหน่ิ้ม กใ็ชป้ระคบแกอ้าหารเคลด็ขดัยอกได ้

8. หัวปลีน ามารับประทานเพื่อช่วยลดระดบัน ้ าตาลในเลือด รวมทั้งบ ารุงและขบั

น ้านมส าหรับมารดาหลงัคลอดบุตร 

9. ผลดิบน ามาบดให้ละเอียดทั้ งลูกผสมกับน ้ าสะอาด รับประทานเพื่อแก้อาการ

ทอ้งเสีย 

10. ใบตอง อีกส่วนท่ีน ามาใช้ประโยชน์กันอย่างมาก เช่น ท ากระทง ห่อขนม ห่อ

อาหาร ท าบายศรี บวงสรวงต่าง ๆ 

2.1.5 ผกักาดหอม 

 

รูปท่ี 2.5 ผกักาดหอม 

ท่ีมา : https://www.ev9thailand.com/ผกักาดหอม  

กรมส่งเสริมการเกษตร  (2556) 

ช่ือสามญั    : Lettuce  

ช่ือวิทยาศาสตร์   : Lactuca sativa  

https://www.ev9thailand.com/content/18133/8-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%8A%E0%B8%84-%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1
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สรรพคุณผกักาดหอม 

1. ช่วยในการเผาผลาญโปรตีน แป้ง และไขมนั 

2. แกท้อ้งผกู แกปั้สสาวะขุ่น -ช่วยรักษาสมดุลของเกลือแร่ในร่างกาย 

3. ช่วยควบคุมสมดุลของระดบัแคลเซียม 

4. เม่ือหายใจหรือกินเอาสารพิษเขา้ไป คลอโรฟิลลก์็จะเป็นพระเอกท่ีจะช่วยขบัสารพิษ

ต่างๆ ออกจากร่างกาย 

5. ช่วยใหแ้ผลหายเร็วข้ึน 

6. ช่วยบ าบดัอาการผมร่วง อาการนอนหลบัยาก และปวดหวั 

7. ป้องกนัโรคหอบหือ และเสน้เลือดขอด 

8. สรรพคุณผกักาดหอม ช่วยขบัเหง่ือ  

9. ช่วยแกอ้าการกระหายน ้า 

ประโยชน์ของผกักาดหอม 

1. ผกักาดหอมอุดมไปดว้ยธาตุเหล็ก ท่ีช่วยเสริมการสร้างเม็ดเลือด หรือฮีโมโกลบิน

(Hemoglobin) จึงเหมาะอยา่งมากส าหรับผูท่ี้เป็นโรคโลหิตจาง และยงัช่วยแกอ้าการ

อ่อนเพลีย หรือมีสมาธิสั้น การเรียนรู้ลดลง 

2. การรับประทานผกักาดหอมจะช่วยในการขบัถ่าย ช่วยป้องกันและบรรเทาอาการ

ทอ้งผกูได ้

3. ช่วยท าความสะอาดเซลลต่์างๆ ท าความสะอาดกระเพาะอาหาร ล าไส ้และตบั 

4. ช่วยใหก้ลา้มเน้ือต่างๆ ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. ช่วยชะลอความเส่ือมของเซลลต่์างๆ 
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2.1.6 มะม่วง 

 

รูปท่ี 2.6 มะม่วง 

ท่ีมา : http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/resources/fruit 

กรมวิชาการเกษตร (2556) 

ช่ือสามญั: : Mango, Mango tree 

ช่ือวิทยาศาสตร์   : Manaifera indica Linn. 

สรรพคุณมะม่วง 

1. มะม่วงมีวิตามินซีสูง จึงช่วยตา้นอนุมูลอิสระไดเ้ป็นอยา่งดี 

2. มะม่วงมีวิตามินเอ วิตามินซี ซ่ึงมีส่วนช่วยบ ารุงผวิพรรณใหเ้ปล่งปลัง่สดใส 

3. ผลมะม่วงดิบมีวิตามินซีสูง จึงช่วยป้องกนัและรักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน 

4. เปลือกมะม่วงของผลดิบ น ามาคัว่รับประทานร่วมกับน ้ าตาล ช่วยแก้อาการปวด

ประจ าเดือนและอาการปวดเม่ือยช่วงมีประจ าเดือน 

5. ช่วยบ ารุงกระเพาะอาหาร ดว้ยการรับประทานผลมะม่วง 

6. แกอ้าการล าไสอ้กัเสบเร้ือรัง ดว้ยการน าใบสดประมาณ 15 กรัมมาตม้กบัน ้าด่ืม 

7. มีส่วนช่วยในการขบัถ่าย มีฤทธ์ิเป็นยาระบาย ดว้ยการรับประทานมะม่วงสุก 

8. ช่วยขบัปัสสาวะ ดว้ยการรับประทานผลมะม่วง  

http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/resources/fruit
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ประโยชน์ของมะม่วง 

1. เน้ือไมข้องตน้มะม่วง สามารถน ามาใชท้  าเป็นเฟอร์นิเจอร์ได ้

2. ใชป้ระกอบอาหารหรือใชรั้บประทานเป็นของว่างไดห้ลากหลาย เช่น ท าน ้ าพริก ย  า

มะม่วง ตม้ย  า เม่ียงส้ม หรือการท าเป็นมะม่วงน ้ าปลาหวาน คั้นเป็นน ้ าผลไมก้็ได้

เช่นกนั 

3. น ามาแปรรูปเป็นมะม่วงกวน มะม่วงแกว้ มะม่วงดอง มะม่วงแช่อ่ิม มะม่วงเค็ม น ้ า

แยมมะม่วง พายมะม่วง เป็นตน้ 

4. ใบแก่ของมะม่วงใชเ้ป็นสียอ้มผา้ใหเ้ป็นสีเหลือง 

5. ทรีตเมนตบ์ ารุงผิวหนา้ดว้ยการใชม้ะม่วงสุกมาฝานเป็นช้ินบาง ๆ จากนั้นใชช้อ้นบด

ขยี้ เน้ือมะม่วงให้ละเอียด แลว้น ามาพอกหนา้ท้ิงไวป้ระมาณ 15 นาทีแลว้ลา้งออก จะ

ท าใหผ้วิหนา้ดูสะอาดเกล้ียงเกลา รูขมุขนดูกระชบั ผวิเรียบเนียนไร้รอยเห่ียวยน่ 
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2.1.7 สับปะรด 

 

รูปท่ี 2.7 สับปะรด 

ท่ีมา : https://th.wikipedia.org/wiki/ สับปะรด 

สารานุกรมเสรี (2556) 

ช่ือสามญั: : Ananas comosus  

ช่ือวิทยาศาสตร์   :  Pineapple 

สรรพคุณสบัปะรด 

1. ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุม้กนัในร่างกายใหแ้ขง็แรง 

2. ช่วยใหเ้ลือดลมไหลเวยีนไดดี้มากข้ึน 

3. ช่วยแกอ้าการทอ้งผกู ขบัถ่ายไม่สะดวก 

4. ช่วยในการยอ่ยอาหารจ าพวกโปรตีน 

5. ช่วยในการขบัปัสสาวะ ปัสสาวะไม่ออก 

ประโยชน์ของสับปะรด 
1. ช่วยบ ารุงผวิพรรณใหเ้ปล่งปลัง่สดใสอยูเ่สมอ 
2. ช่วยต่อตา้นอนุมูลอิสระในร่างกาย ช่วยชะลอการเกิดร้ิวรอยและความแก่ชรา 
3. สบัปะรดเป็นผลไมท่ี้เม่ือรับประทานแลว้จะรู้สึกสบายทอ้ง ไม่รู้สึกอึดอดั 
4. น ามาใชแ้ปรรูปเป็นสบัปะรดกระป๋อง ท าเป็นสบัปะรดกวนกไ็ด ้

  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%94


15 
 

2.1.8 นมอลัมอนด์ 

 

รูปท่ี 2.8 นมอลัมอนด ์

ท่ีมา  : https://www.pobpad.com/นมอลัมอนด ์

ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (2556) 

สรรพคุณนมอลัมอนด ์

1. ปราศจากคอเลสเตอรอล นมอลัมอนดไ์ม่มีคอเลสเตอรอลและยงัช่วยลดระดบัน ้ าตาล

ในกระแสเลือด 

2. มีวิตามินอี นมอลัมอนด์อุดมไปดว้ยวิตามินอี ช่วยป้องกนัโรคหลอดเลือดหัวใจและ

โรคมะเร็ง อีกทั้งยงัช่วยในการชะลอวยัและการเกิดร้ิวรอย 

3. มีโพแทสเซียมสูง นมอัลมอนด์มีโพแทสเซียมและแมกนีเซียม จึงช่วยลดอาการ

อ่อนเพลีย ช่วยในการควบคุมความดนัโลหิต 

4. อุดมไปดว้ยวิตามินดี วิตามินดีมีความส าคญัต่อกระดูกและยงัช่วยดูดซึมแคลเซียมจาก

ทางเดินอาหาร ทั้งยงัช่วยป้องกนัโรคหวัใจและหลอดเลือด 

5. บ ารุงกระดูก นมอลัมอนด์มีแคลเซียมและฟอสฟอรัสจึงช่วยบ ารุงกระดูกและฟันให้

แขง็แรง 

  

https://www.pobpad.com/%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA


16 
 

2.1.9 สรรพคุณผงมัทฉะ  

 

รูปท่ี 2.9 ผงมทัฉะ 

ท่ีมา :  https://www.giffarine.com/en/interesting_view.php 

กระทรวงสาธารณสุข (2560 ) 

ช่ือสามญั  :  Green tea  

ช่ือวิทยาศาสตร์  : Camellia sinensis 

สรรพคุณผงมทัฉะ  

1. เสริมสร้างระบบภูมิคุม้กนั ในมทัฉะมีสารตา้นอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ คือโพลีฟี

นอล คาเทชิน และแอลธีอะนีน ท่ีมีส่วนร่วมในการเพิ่มการป้องกันภูมิคุม้กันของ

ร่างกาย และช่วยในการป้องกนัสารแปลกปลอมหรือสารท่ีเป็นพิษต่อร่างกาย เช่น 

แบคทีเรีย  

2. ควบคุมโรคเบาหวาน ผงชาเขียวมัทฉะอุดมดว้ยสารตา้นอนุมูลอิสระท่ีช่วยในการลด

ระดับไตรกลีเซอไรด์ คอเลสเตอรอลและน ้ าตาลกลูโคสในตับในผู ้ป่วยท่ีเป็น

โรคเบาหวาน ยบัย ั้งความเสียหายของไตและตบั โดยการลดการสะสมของน ้ าตาลใน

เลือดท่ีท าปฏิกิริยาต่อโปรตีน  

https://www.giffarine.com/en/interesting_view.php?id=111
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3. ดูแลหัวใจและหลอดเลือด สารสกดัจากชาเขียวมทัฉะจะช่วยบ ารุงรักษาสุขภาพหัวใจ

และหลอดเลือด ซ่ึงส่วนประกอบท่ีส าคญัน้ีมีศกัยภาพเพื่อช่วยใหร้ะดบัคอเลสเตอรอล

ต ่า ลดการสะสมของไขมนั  

4. ช่วยเพิ่มพลังงาน ในชามัทฉะมีรูปแบบของคาเฟอีนท่ีเป็นเอกลักษณ์ เรียกว่า ธี

โอฟีลลิน ท าหนา้ท่ีกระตุน้การท างานของระบบประสาทส่วนกลาง ให้ร่างกายสดช่ืน 

กระปร้ีกระเปร่า สามารถรักษาระดบัพลงังานโดยไม่มีผลขา้งเคียง ช่วยกระตุน้สมอง 

เพิ่มพลงังานใหแ้ก่ร่างกาย  

5. ดีทอ็กซ์ร่างกายดว้ยผงชาเขียวมทัฉะ คลอโรฟิลลท่ี์มีอยูใ่นชามทัฉะ เนน้ประสิทธิภาพ

ในกระบวนการท าความสะอาดของร่างกาย คลอโรฟิลลเ์ป็นสารก าจดัพิษท่ีดีเยี่ยม ซ่ึง

ช่วยในการท าความสะอาดเลือด ช่วยในการรักษาความเป็นด่างของเลือดและเน้ือเยื่อ 

นอกจากน้ี ยงัช่วยในการป้องกันความสัมพนัธ์ของสารพิษ ท่ีเป็นอนัตรายกับผนัง

ล าไสใ้หญ่ และขบัของเสียออกจากร่างกาย  

6. ท าให้ร่างกายผ่อนคลาย ชามทัฉะมีแอลธีอะนีนท่ีเป็นกรดอะมิโนท่ีเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะในชาเขียว มีคุณสมบติัออกฤทธ์ิตา้นความวิตกกงัวล ช่วยในการเพิ่มคล่ืนอลัฟา

ในสมอง คล่ืนอลัฟาเหล่าน้ีกระตุน้ให้เกิดการผ่อนคลาย ช่วยให้เกิดอาการสงบของ

สมอง  

7. ป้องกนัการติดเช้ือ ชามทัฉะมีประสิทธิภาพในการต่อสู้กบัการติดเช้ือแบคทีเรีย ไวรัส 

และเช้ือราต่างๆ เช่น ไวรัสไขห้วดัใหญ่ ไวรัสตบัอกัเสบบี ไวรัสเริม ป้องกนัการติด

เช้ือ HIV. จากคุณสมบติัของสารประกอบหลกั EGCG. (สารตา้นอนุมูลอิสระจาก

ธรรมชาติท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดในชาเขียว) 

ประโยชน์ของผงชาเขียว 

1. มีส่วนในการรักษาโรคปวดศีรษะไปจนถึงโรคซึมเศร้าไดเ้ป็นอยา่งดี   

2. ช่วยแกห้วดั 

3. แกอ้าการร้อนใน 

4. ช่วยแกอ้าการเมาเหลา้ อีกทั้งยงัท าใหส้ร่างเมาไดเ้ป็นอยา่งดี  

5. มีส่วนช่วยในการท าใหเ้กิดการเจริญอาหาร 

6. ช่วยในการลา้งสารพิษและช่วยก าจดัพิษในล าไสไ้ด ้  



18 
 

2.2 แนวคดิการทานผกัผลไม้ 5 สี 

 

รูปท่ี 2.10 ผกัผลไม ้5 สี 

ท่ีมา : https://www.krungsri.com/bank/th/plearn-plearn/5-color-vegetables 

กระทรวงสาธารณสุข (2560) 

ผกัและผลไมมี้วิตามิน แร่ธาตุ ไฟเบอร์ และสารอาหารอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีก

มากมาย ผกัผลไมส้ามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม 5 สี แต่ละสีก็มีสารอาหารและคุณประโยชน์ท่ีแตกต่าง

กนัไป การทานผกัผลไมใ้หห้ลากหลายและครบทั้ง 5 สีจะช่วยลดความเส่ียงจากโรคต่างๆ มากมาย ดงัน้ี 

1. ผกัผลไม้สีเขยีว 

ผกัผลไมท่ี้มีสีเขียวมีสารส าคญั คือ คลอโรฟิลล ์(Chlorophyll), ลูทีน (Lutein) และซีแซนทีน 

(Zeaxanthin) ฯลฯ ช่วยลดความเส่ียงโรคมะเร็ง ชะลอการเส่ือมของจอประสาทตา มีไฟเบอร์สูง ช่วย

เร่ืองการขบัถ่าย ยบัย ั้งการเกิดร้ิวรอย ช่วยตา้นอนุมูลอิสระ และกระตุน้ภูมิคุม้กนัในร่างกาย 

 

  ผกัผลไมสี้เขียว: กะหล ่าปลีสีเขียว, บรอกโคลี, คะนา้, หน่อไมฝ้ร่ัง, อะโวคาโด, แตงกวา,      

ผกัโขม, ถัว่ลนัเตา, แอปเป้ิลสีเขียว, องุ่นเขียว เป็นตน้ 

  

https://www.krungsri.com/bank/th/plearn-plearn/5-color-vegetables
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2. ผกัผลไม้สีแดง 

ผกัผลไมท่ี้มีสีแดงมีสารส าคญั คือ ไลโคปี  (Lycopene) เบตาไซซีน (Betacycin) และสารแอนโท

ไซยานิน  (Anthocyanin) ไลโคปีนเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระชั้นดีช่วยยบัย ั้งเซลลม์ะเร็ง ท าให้ลดความ

เส่ียงของโรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปอด และมะเร็งปากมดลูก ช่วยลดปริมาณ

ไขมนัไม่ดีชนิด LDL-cholesterol ช่วยชะลอการเกิดโรคหวัใจหลอดเลือด ลดความดนัโลหิตและลดการ

แขง็ตวัของหลอดเลือด นอกจากน้ียงัช่วยในเร่ืองของร้ิวรอยจากสิวอีกดว้ย 

 

 ผกัผลไมสี้แดง: มะเขือเทศ, กระหล ่าปลีแดง, พริกแดง, หอมแดง, บีทรูท, แอปเป้ิลสีแดง, สต

รอวเ์บอร์ร่ี, เชอร่ี, แครนเบอร์ร่ี, ราสเบอร์ร่ี, มะละกอ, ส้มโอสีชมพู, ทบัทิม, องุ่นแดง, แตงโม และดอก

กระเจ๊ียบ เป็นตน้ 

3. ผกัผลไม้สีม่วงและสีน า้เงิน 

ผกัผลไมท่ี้มีสีม่วงและสีน ้ าเงินมีสารส าคญั คือ แอนโทไซยานิน  (Anthocyanin) ช่วยตา้นอนุมูล

อิสระ มีการวิจยัพบวา่ แอนโทไซยานินมีประสิทธิภาพในการตา้นอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินซีและอีถึง 

2 เท่า ช่วยปกป้องหลอดเลือด กระตุน้การไหลเวียนของเลือด และลดความเส่ียงในการเป็นโรคหัวใจ

หลอดเลือดได ้ลดคอเลสเตอรอลในเลือด ป้องกนัมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งล าไส้และตบั มะเร็งเมด็

เลือดขาว และมะเร็งของระบบสืบพนัธ์ุ ยบัย ั้งเช้ืออีโคไลในทางเดินอาหารท่ีท าให้เกิดทอ้งเสีย ตา้น

ไวรัส และลดการอกัเสบ 

 

  ผกัผลไมสี้ม่วงและสีน ้ าเงิน: มะเขือม่วง, กะหล ่าปลีสีม่วง, มนัสีม่วง, เผอืก, บลูเบอร์ร่ี, แบลก็

เบอร์ร่ี, องุ่นสีม่วง, ลูกพรุน, ลูกไหน, ลูกหวา้, ขา้วแดง, ขา้วนิล, ขา้วเหนียวด า เป็นตน้ 
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4. ผกัผลไม้สีเหลอืงและสีส้ม 

ผกัผลไมท่ี้มีสีเหลืองและสีส้มมีสารส าคญั คือ แคโรทีนอยด์ (Carotenoid) ซ่ึงเป็นสารตั้งตน้

ของวิตามินเอ เบตา้-แคโรทีน (Beta-carotene) ฟลาโวนอยด ์(Flavonoids) และวิตามินซี (Vitamin C) 

ช่วยตา้นอนุมูลอิสระ ลดอาการอกัเสบ ช่วยป้องกนัและลดความเส่ียงของโรคมะเร็ง ช่วยรักษาสุขภาพ

หัวใจและหลอดเลือด ลดคอเลสเตอรอลในเลือด ชะลอการเส่ือมของจอประสาทตา มีส่วนช่วย

พฒันาการมองเห็นของเด็กเล็ก ลดการเส่ือมของเซลล์ร่างกาย สร้างภูมิคุม้กนัในร่างกายและช่วยให้

ผวิพรรณสดใส 

 

  ผกัผลไมสี้เหลืองและสีส้ม: แครอท, ฟักทอง, มนัเทศ, ขา้วโพด, มนัฝร่ังหวาน, พริกสีเหลือง, 

ส้ม, เสาวรส, มะม่วง, แคนตาลูป, มะละกอ, สับปะรด เป็นตน้ 

5. ผกัผลไม้สีขาว 

ผกัผลไมท่ี้มีสีขาวมีสารส าคญั คือ แซนโทน  (Xanthone) ซ่ึงเป็นสารในกลุ่มฟลาโวนอยด ์

 (Flavonoids) ช่วยตา้นอาการอกัเสบ ช่วยรักษาระดบัน ้ าตาลในเลือด ตา้นอนุมูลอิสระ ช่วยลดไขมนัใน

เลือด ช่วยป้องกนัโรคความดนัโลหิตและโรคหลอดเลือดหวัใจ ลดการแบ่งตวัของเซลลม์ะเร็ง และช่วย

ลดอาการปวดตามขอ้ 

 

  ผกัผลไมสี้ขาว: กลว้ย, ลูกแพร์, นอ้ยหน่า, ล้ินจ่ี, มงัคุด, งาขาว, ขิง, กระเทียม, ผกักาดขาว, หวั

ไชเทา้, ดอกกะหล ่า, ดอกแค, เห็ด, มนัฝร่ัง เป็นตน้ 
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2.3 แนวคดิเกีย่วกบัการดีท็อกซ์ 

2.3.1 ดีท็อกซ์คอือะไร 

 

รูปท่ี 2.11  ดีทอ็กซ์ 

ท่ีมา : https://www.supapat.com/ดีทอ็กซ์-detox- 

คคันานต ์เทียนชยั (2558) 

ดีท็อกซ์  (Detox) ย่อมาจากค าว่า  ดีท็อกซิฟิ เคชัน  (Detoxification) หมายถึง  วิ ธีการหรือ

กระบวนการน าเอา ทอ็กซิน หรือ สารพิษ (toxic substances หรือ toxin) ต่างๆ ออกจากร่างกาย หรือท่ี

นิยมเรียกกนัสั้นๆ ว่าเป็น “การลา้งพิษ” เม่ือร่างกายของคนเราสะสมสารพิษท่ีมาจากส่ิงแวดลอ้มและ

จากการรับประทานอาหารท่ีไม่ดีต่อสุขภาพ จึงจ าเป็นตอ้งมีการลา้งสารพิษเหล่าน้ีออกจากร่างกาย 

  



22 
 

2.3.2 ประโยชน์ของการดีทอ็กซ์ 

ชาคริต หริมพานิช (2561) 

   1.ก าจดัสารพิษออกจากร่างกาย 

ร่างกายคนเราไดรั้บสารพิษมากมายไม่วา่จะเป็นจากส่ิงแวดลอ้ม, สารปนเป้ือนต่างๆจากอาหาร 
หรือ มลภาวะ ซ่ึงมนัมีผลต่อระบบการเผาผลาญ, ระบบภูมิคุม้กนั หรือ ภูมิตา้นทาน เม่ือมนัสะสมนานๆ
ในเซลล ์หรือ เน้ือเยือ่ในร่างกายกจ็ะสามารถท าใหเ้ราอ่อนแอและเป็นโรคต่างๆได ้

  2.ป้องกนัโรคเร้ือรัง 

มลภาวะจากส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเราก็เป็นปัจจยันึงท่ีก่อให้เกิดโรคมะเร็ง หรือ โรคเร้ือรังได ้
ดงันั้นร่างกายของเราจึงสร้างระบบดีท็อกซ์ข้ึนมาเพื่อท่ีมาก าจดัส่ิงแปลกปลอมในร่างกายของเรา แต่
ดว้ยความท่ีวา่สารพิษเหล่าน้ีมนัมีมากเกินไปจนบางทีร่างกายของเรารับไม่ไหว ดงันั้นเราจึงตอ้งดีทอ็กซ์
เพื่อช่วยร่างกายของเราก าจดัส่ิงแปลกปลอมออกจากร่างกาย 

   3.เสริมสร้างภูมิคุม้กนัใหดี้ข้ึน 

บางคร้ังภูมิคุม้กนัของเราก็ไม่ไดแ้ข็งแรงเสมอไป บางคร้ังอาจจะถูกก่อกวนดว้ยไวรัส หรือ 
ไขห้วดัต่างๆซ่ึงส่งผลกระทบต่อชีวิตประจ าวนัของเรา การท่ีเราท าดีทอ็กซ์เป็นประจ าจะช่วยสร้างภูมิ
ตา้นทานของเราใหแ้ขง็แกร่งข้ึน และ ช่วยต่อสูก้บัเช้ือโรคต่างๆ 

   4.น ้าหนกัลดลง 

สารพิษหรือมลภาวะต่างๆมีผลกระทบต่อการเผาผลาญไขมนั บางทีอาจจะท าให้น ้ าหนัก
เพิ่มข้ึน การมีน ้ าหนกัตวัมากเกินไป อาจจะท าให้เกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจ และ ความดนัโลหิตสูง 
เป็นตน้ ดงันั้นการดีทอ็กซ์ลดสารพิษท่ีอยูใ่นเซลลไ์ขมนัก็จะเพิ่มอตัราการเผาผลาญพลงังานในร่างกาย
ของเราดว้ยนัน่เอง 

  5.ท าใหดู้อ่อนวยั 

การดีท็อกซ์จะช่วยเพิ่มการดูดซึมของสารอาหารในร่างกายไดดี้ข้ึนรวมไปถึงสารตา้นอนุมูล
อิสระ และ วิตามินท่ีช่วยต่อสูก้บัภาวะเครียดท่ีเกิดจากออกซิเดชัน่  

https://www.honestdocs.co/campaigns/author-chakrit-rimpanich
https://www.honestdocs.co/campaigns/author-chakrit-rimpanich
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  6.ท าใหชี้วิตของคุณดีข้ึน 

การท่ีร่างกายเรามีสารพิษตกคา้งในร่างกายอาจจะท าให้ร่างกายของเราไม่สามารถท างานได้
อยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงอาจจะท าใหเ้ราเกิดโรคต่างๆได ้ 

   7.ช่วยเพิ่มพลงังาน 

หลงัจากการท าดีท็อกซ์จะให้คุณมีสุขภาพจิตท่ีดี และ มีสุขภาพท่ีดีข้ึน อีกทั้งยงัช่วยท าให้คุณ
นอนหลบัไดส้บายข้ึนอีกดว้ย 

   8. ท าใหผ้วิพรรณเปล่งปลัง่ข้ึน  

   เม่ือร่างกายของคุณมีระบบขบัถ่ายของเสียท่ีดี ร่างกายก็จะมีระบบการท างานภายในท่ี
สะอาด ไม่มีส่ิงตกคา้งภายในร่างกาย สุขภาพผวิจึงดีตามมาดว้ย 

2.3.3 สูตรดีทอ็กซ์ด้วยผลไม้ 

รวม 13 สูตรน ้าดีทอ็กซ์ ลดหนา้ทอ้ง ยิง่ด่ืมยิง่ดี ไม่มีพงุ (2560) 

สูตรที ่1 

 

รูปท่ี 2.12  สูตรดีทอ็กซ์ลา้งล าไส้สูตรท่ี 1 
ท่ีมา : https://women.trueid.net/detail 

ส่วนผสม 

– ส้ม 

– แอปเป้ิล  

http://women.trueid.net/detail/55461
https://women.trueid.net/detail
https://cms.dmpcdn.com/women/2017/07/25/c8c08f21-6f78-489c-a4e3-bbe779491b65.jpg
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สูตรที ่2 

 

รูปท่ี 2.13  สูตรดีทอ็กซ์ลา้งล าไส้สูตรท่ี 2 
ท่ีมา : https://women.trueid.net/detail 

ส่วนผสม 

  – แตงกวา 

  – เลมอน 

  – มะนาว 

สูตรที ่3 

 

รูปท่ี 2.14  สูตรดีทอ็กซ์ลา้งล าไส้สูตรท่ี 3 
ท่ีมา : https://women.trueid.net/detail 

ส่วนผสม 
– แตงโม 
– ใบโหระพาฝร่ัง (ถา้เป็นของไทย กล่ินจะฉุนกวา่เลก็นอ้ย) หรือใบม้ินท ์  

https://women.trueid.net/detail
https://women.trueid.net/detail
https://cms.dmpcdn.com/women/2017/07/25/8087d16b-3722-4ada-9804-ef07c698e31a.jpg
https://cms.dmpcdn.com/women/2017/07/25/09e3b8a8-fb0f-4d1c-8439-2db8ebe1f8d8.jpg


25 
 

สูตรที ่4 

 

รูปท่ี 2.15  สูตรดีทอ็กซ์ลา้งล าไส้สูตรท่ี 4 
ท่ีมา : https://women.trueid.net/detail 

ส่วนผสม 

– สตรอวเ์บอร์ร่ี 

– บลูเบอร์ร่ี 

– ใบม้ินท ์

  สูตรที ่5 

 

รูปท่ี 2.16  สูตรดีทอ็กซ์ลา้งล าไส้สูตรท่ี 5 
ท่ีมา : https://women.trueid.net/detail 

ส่วนผสม 
– มะนาว 
– เลมอน 

https://women.trueid.net/detail
https://women.trueid.net/detail
https://cms.dmpcdn.com/women/2017/07/25/0969fd97-07bd-4f03-87b4-658243b876ae.jpg
https://cms.dmpcdn.com/women/2017/07/25/911618ee-63eb-4f32-89da-b83875396974.jpg
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 สูตรที ่6 

 
 

รูปท่ี 2.17  สูตรดีทอ็กซ์ลา้งล าไส้สูตรท่ี 6 
ท่ีมา : https://women.trueid.net/detail 

ส่วนผสม  

– มะนาว 

– แอปเป้ิล 

– แตงโม 

สูตรที ่7 

 

รูปท่ี 2.18  สูตรดีทอ็กซ์ลา้งล าไส้สูตรท่ี 7 
ท่ีมา : https://women.trueid.net/detail 

ส่วนผสม 
– แตงกวา 
– แตงโม 

https://women.trueid.net/detail
https://women.trueid.net/detail
https://cms.dmpcdn.com/women/2017/07/25/ff0dd3a9-cc39-46e1-867d-625413992a67.jpg
https://cms.dmpcdn.com/women/2017/07/25/ec39d449-ccc1-4f99-ba78-2ef6e0c02e72.jpg
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สูตรที ่8 

 
 

รูปท่ี 2.19  สูตรดีทอ็กซ์ลา้งล าไส้สูตรท่ี 8 
ท่ีมา : https://women.trueid.net/detail 

ส่วนผสม 

– มะม่วง 

– ใบม้ินท ์

สูตรที ่9 

 

รูปท่ี 2.20  สูตรดีทอ็กซ์ลา้งล าไส้สูตรท่ี 9 
ท่ีมา : https://women.trueid.net/detail 

ส่วนผสม 
– มะม่วง 
– แตงโม 
– แอปเป้ิลเขียว 

https://women.trueid.net/detail
https://women.trueid.net/detail
https://cms.dmpcdn.com/women/2017/07/25/fac95cd0-5155-4e55-b34a-c8a225901ae6.jpg
https://cms.dmpcdn.com/women/2017/07/25/b24f94d2-d764-4520-8ce3-3c6b7e05230d.jpg


28 
 

สูตรที ่10 

 
 

รูปท่ี 2.21  สูตรดีทอ็กซ์ลา้งล าไส้สูตรท่ี 10 
ท่ีมา : https://women.trueid.net/detail 

ส่วนผสม 

– ส้ม 

– มะนาว 

 สูตรที ่11 

 

รูปท่ี 2.22  สูตรดีทอ็กซ์ลา้งล าไส้สูตรท่ี 11 
ท่ีมา : https://women.trueid.net/detail 

ส่วนผสม 
– สบัปะรด 
– แอปเป้ิลเขียว 

 

https://women.trueid.net/detail
https://women.trueid.net/detail
https://cms.dmpcdn.com/women/2017/07/25/50cdd78b-adb4-415f-850c-f7e77733dedf.jpg
https://cms.dmpcdn.com/women/2017/07/25/4e3fad46-d85b-4808-966d-0990f101c8f5.jpg
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สูตรที ่12 

 
รูปท่ี 2.23  สูตรดีทอ็กซ์ลา้งล าไส้สูตรท่ี 12 

ท่ีมา : https://women.trueid.net/detail 
ส่วนผสม 

– องุ่นแดง 

– มะนาว  

สูตรที ่13 

 

รูปท่ี 2.24  สูตรดีทอ็กซ์ลา้งล าไส้สูตรท่ี 13 
ท่ีมา : https://women.trueid.net/detail 

ส่วนผสม 
– ส้ม 
– ทบัทิม 

https://women.trueid.net/detail
https://women.trueid.net/detail
https://cms.dmpcdn.com/women/2017/07/25/ae755c31-33a4-4eeb-91af-db98b508ea1e.jpg
https://cms.dmpcdn.com/women/2017/07/25/07de9ef2-4a03-4ce8-9276-c3aff7fc295a.jpg
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2.4 เคร่ืองดื่มเพือ่สุขภาพ  

ภทัรพงศ ์ สิมมา (2560) 

เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์( Non- Alcohol Beverage) (Soft drink)  

1. น ้าเปล่า (Water) คือ น ้ าท่ีบริสุทธ์ิไม่มีส่ิงอ่ืนๆ เจือปน 
2. น ้าแร่ธรรมชาติ (Natural Mineral Water) เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีไดจ้ากธรรมชาติมีสารพวกเกลือแร่

ท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย 
3. น ้าผลไมส้ด ( Fresh Fruit Juice) เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีไดม้าจากการน าผลไมท่ี้ตอ้งการท ามาคั้นเอา

แต่น ้า ซ่ึงกเ็ป็นประโยชน์ต่อร่างกายดว้ยเช่นกนั  
4. น ้ าสมุนไพร(  Herbal Juice) นอกจากน ้ าผลไมส้ดแลว้เรายงัสามารถน าสมุนไพรมาท าเป็น

เคร่ืองด่ืมไดอี้กดว้ยในปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมมากและยงัเป็นท่ียอมรับว่ามีประโยชน์แก่ร่างกายเป็นอย่าง
มาก 

5. น ้าเช่ือม ( syrup) และน ้าเช่ือมผลไม ้(Cordial) 
          - น ้ าเช่ือม หมายถึง น ้ ากบัน ้ าตาลเค่ียวรวมกนัหรือมาละลายกบัน ้ าเปล่าซ่ึงสามารถ
น ามาปรุงเคร่ืองด่ืมและอาหารได ้
         - น ้ าเช่ือมผลไม ้หมายถึง การเติม สี กล่ิน รสของผลไมท่ี้ไดจ้ากการสังเคราะห์ลงไป
ในน ้าเช่ือม เช่น น ้ าเช่ือมท่ีมีรสมะนาว  ( Lime Cordial) น ้าเช่ือมรสทบัทิม ( Grenadine Syrup) เป็นตน้ 

6. น ้าผลไมเ้ขม้ขน้ ( Fruit Squash) หมายถึง เคร่ืองด่ืมชนิดท่ีท าจากน ้ าผลไมช้นิดต่างๆ และมี
การเติมน ้าตาลหรือน ้าเช่ือม เพื่อใหมี้ความเขม้ขน้มากข้ึน  

7. น ้าโซดา (Soda water) เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีผสมระหวา่งเกลือโซเดียมไบคาร์บอเนตกบัน ้ามีรสซ่า 
8. อาร์ทิฟิเชียล วอเตอร์ ( Artificial Water ) หมายถึง เคร่ืองด่ืมท่ีไดจ้ากการน าเอาน ้ามาปรุงแต่ง 

สี กล่ินและรสชาติลงไปตามตอ้งการ เช่น Coca Cola  Seven up เป็นตน้ 
 9. น ้านม ( Milk ) สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นน ้ านมท่ีผา่นกระบวนการฆ่าเช้ือตามวิธีการต่าง ๆ 
และ น ้านมสด 
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2.5 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

วิภาวี สุริโย (2548) ศึกษาการวิจยัเร่ือง" ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือน ้ าผกั-ผลไม้

พร้อมด่ืมเขตกรุงเทพมหานคร" ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคให้

ความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือ โดยให้ความส าคญัดา้นผลิตภณั์เ์ป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาไดแ้ก่ดา้น

ราคา การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริม การตลาดตามล าดบั   ปัจจยัดา้นการดูแลรักษาสุขภาพ ท่ีผูบ้ริโภค

ให้ความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือโดยให้ความส าคญัต่อ ปัจจยัดา้น ความตอ้งการดูแลสุขภาพเป็น

อนัดบัหน่ึง รองลงมาไดแ้ก่ ตอ้งการไดรั้บสารอาหารครบ 5 หมู่ในแต่ละวนั และตอ้การช่วยในระบบ

ขบัถ่าย  ปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค พบว่าวตัถุประสงคใ์นการซ้ือคือซ้ือเพื่อบริโภค

เอง น ้ าผกั-น ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีนิยมซ้ือคือน ้ าส้ม รองลงมาคือน ้ าผลไมร้วมและน ้ าผกั-ผลไมร้วม โดย

นิยมซ้ือน ้ า ผกั-น ้ าผลไม ้100 % เหตุผลในการซ้ือคือซ้ือเพื่อด่ืมแกก้ระหาย รองลงมาคือเป็นเคร่ืองด่ืม

เพื่อสุขภาพ 

อุ่นเอือ้ สิงห์ค า ( 2556 ) ศึกษาเร่ืองการก าจดัสารพิษออกจากร่างกายดว้ยวิธีการบ าบดัธรรมชาติ 

จากการศึกษาพบว่า สารพิษ (Toxins ) เกิดข้ึนจากส่ิงแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในร่างกายของมนุษย ์

การสะสมสารพิษเช่น อนุมูลอิสระ คอเลสเตอรอลไม่ดี ไขมนัไตรกลีเซอไรด์ น ้ าตาลในเลือดท่ีมี

ปริมาณสูง และภาวะเคร่งเครียดทางจิตใจไวม้ากๆ ถา้ไม่จ ากดัออกให้ทนัท่วงทีย่อมเป็นการเส่ียงต่อ

โรคภยัไขเ้จบ็นานาชนิด ดงันั้นการแกปั้ญหาสุภาพท่ีตน้เหตุจึงตอ้งก าจดัสารพิษออกจากร่างกายให้เร็ว

ท่ีสุด และส่งเสริมระบบขบัของเสียออกจากร่างกายใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 

อรอุมา กลบีล าดวน  ( 2557 ) Easy Drink เคร่ืองด่ืมท าง่ายสูตรหลายร้านดงั จากผลการศึกษา

พบวา่น ้าหรือเคร่ืองด่ืมท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษยเ์ราจ าเป็นตอ้งด่ืมน ้ าเพื่อใหร่้างกายสมดุลการ

ด่ืมน ้ าหรือเคร่ืองด่ืมไม่มีกดเฉพาะตวั เพียงแค่เลือกด่ืมท่ีชอบเร่ืองเวลาด่ืมให้เหมาะสมเท่านั้นก็ช่วย

รักษาสมดุลร่างกายได ้ดงันั้นการเลือกด่ืมเคร่ืองด่ืมส าหรับวนัจึงเป็นเร่ืองท่ีไม่ควรมองขา้ม เร่ิมจาก

เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ เคร่ืองด่ืมร้อน เคร่ืองด่ืมเยน็ และเคร่ืองด่ืมประเภทป่ันซ่ึงเป็นเมนูรูปแบบใหม่

ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการท าเคร่ืองด่ืมเองท่ีบา้น ไม่ตอ้งเสียเวลากบัการเดินทางและไม่ตอ้งเสียเงินจ านวน

หลายร้อยบาทต่อแกว้ใหเ้คร่ืองด่ืมดีๆสกัแกว้  
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นันท์นภัส ชัยเมธพรพิศาล (2558)  ศึกษาเร่ือง"ปัจจยัท่ีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืม

สมุนไพรเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร"ผลการวิจยัพบว่า  ผูบ้ริโภคนิยมเคร่ืองด่ืม

สมุนไพรเพื่อสุขภาพจากพืชสมุนไพร (เช่น เก๊กฮวย ใบบวับก กระเจ๊ียบ ค าฝอย) และนิยมเคร่ืองด่ืม 

สมุนไพรแบบบรรจุขวดโดยซ้ือจากร้านคา้สะดวกซ้ือ เช่น 7-11, แฟมิล่ีมารท ์ฯลฯ วตัถุประสงคเ์พื่อ

บ ารุงสุขภาพ เป็นการตดัสินใจบริโภคด้วยตนเอง และได้รับขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมสมุนไพรจาก

รายการโทรทศัน์การ ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณั์ใ์นส่วนของ อ.ย.หรือ มาตรฐานต่างๆ ท่ี

รับรองมีความสัมพนัธ์ พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมสมุนไพรเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นความถ่ีในการด่ืมเคร่ืองด่ืมสมุนไพรเพื่อสุขภาพต่อสัปดาห์อย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.01 โดยตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์ใน ระดบัต ่า ในทิศทางเดียวกนัและในส่วนของ

ฉลากและบรรจุภณั์ ์ของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรมีความสัมพนัธ์พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมสมุนไพร

เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 



 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

3.1 ช่ือ และสถานประกอบการ 

ช่ือและสถานประกอบการ    รอยลั ออคิด เชอราตนั  โฮเตล็ แอนด ์ทาวเวอร์ส 
         (Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers) 

ท่ีตั้งสถานประกอบการ     เลขท่ี 2 ซอย เจริญกรุง 30 (ซอยกปัตนับุช) ถนน ส่ีพระยา  
      แขวง/ ต าบล ส่ีพระยา เขต/อ าเภอ บางรัก จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  
      รหสัไปรษณีย ์10500  
หมายเลขโทรศพัท ์    02 266 0123  
เวบ็ไซด ์    www.myclubmarriott.com  
 

 
 

 
รูปท่ี3.1 สถานประกอบการ โรงแรมรอยลัออคิด เชอราตนั โฮเตล็แอนดท์าวเวอร์ส 

ท่ีมา: https://th.openrice.com/th/bangkok/artic
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รูปท่ี 3.2 แผนท่ีตั้ง โรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตนัโฮเตล็ แอนด ์ทาวเวอร์ส 

ท่ีมา : http://www.bljourney.com/royal-orchid-sheraton-hotel-review/ 

 

รูปท่ี 3.3 โลโก ้โรงแรม รอยลัออคิด เชอราตนัโฮเตล็ แอนดท์าวเวอร์ส 

ท่ีมา : https://www.facebook.com/royalorchidsheratonhotel/photos/ 
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ประวัติความเป็นมา โรงแรม รอยัล ออคดิ เชอราตันโฮเต็ล แอนด์ ทาวเวอร์  
โรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตัน ตั้ งอยู่บนบริเวณท่ีราบฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้ าเจ้าพระยา 

โรงแรม รอยัล  ออคิด เชอราตันได้รับพระมหากรุณาธิ คุณจาก สมเด็จพระนางเจ้า สิ ริ กิ ต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เม่ือวนัท่ี 22 
กรกฎาคม พ.ศ. 2526 โรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตนั เป็นโรงแรมท่ีอยูภ่ายใตก้ารร่วมลงทุนของเอกชน 
และบริษทัต่าง ๆ ภายใตช่ื้อ “บริษทั โรงแรม รอยลั ออคิด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)”  

ปัจจุบนัโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเชอราตนั บริหารโดยบริษทสัตาร์วูด้โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท 
เป็นหน่ึงในผูน้ าดา้นธุรกิจโรงแรม และการพกัผอ่นระดบัโลก เจา้ของกิจการ และผูบ้ริหารโรงแรมและ
รีสอร์ทชั้นน าหลายแห่งทัว่โลก มีโรงแรมในเครือทั้งท่ีเป็นเจา้ของและผูบ้ริหาร มากกว่า 1,134 โรงแรม 
ในกวา่ 100 ประเทศ และพนกังานกว่า 154,000 คน โดยแบ่งออกเป็น 9 เครือข่ายคือ เซน้ทรี์จีส, ลคัชวัร่ี
คอลเลคชัน่, เชอราตนั, เวสทิน, ฟอร์พอ้ยส์ โดย เชอราตนั, ดบัเบิลย,ู เลอเมอริเดียน, อลอฟต,์ เอเลเมน้ท ์
รวมถึงบริษทัสตาร์วูด เวเคชั่น โอนเนอร์ชิฟ ซ่ึงเป็นผูน้าทางด้านธุรกิจท่องเท่ียวแบบไทม์แชร์ 
นอกจากน้ี โรงแรมฯ ยงัไดรั้บ รางวลัโรงแรม ท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศไทย จากการนิตยสาร Conde 
Nast Traveler ประเทศสหรัฐอเมริกาติดต่อกนัถึง 9 ปีซอ้น ในปี2011ไดรั้บการ คดัเลือกใหเ้ป็นหน่ึงใน 
25 อนัดบัแรกของโรงแรมดีท่ีสุดในทวีปเอเชีย และโรงแรมยอดนิยมจากมูลค่าโดยรวมในเอเชียปี 2012
จากนิตยสาร Travel + Leisure อีกทั้งโรงแรมฯ ไดร้างวลัส าหรับโรงแรมสุดหรูและหอ้งการประชุมแห่ง
ปี 2013 และรางวลัโรงแรมสุดหรูประจ าปี 2014 จาก งานประกาศผลรางวลั “WorldLuxuryHotelAwards”  
 
3.2 ลกัษณะการประกอบการ และลกัษณะผลติภัณฑ์การบริการหลกัขององค์กร  

บริษทั โรงแรม รอยลัออคิด (ประเทศไทย) จากดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึน โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อด าเนินกิจการโรงแรม ประกอบกบัธุรกิจดา้นการให้บริการดา้นต่าง ๆ เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่แขกผูท่ี้เขา้มารับบริการ ซ่ึงกิจการหลกัคือ การใหบ้ริการหอ้งพกั การบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม พร้อมทั้งใหบ้ริการอ่ืน ๆ ท่ีเป็นส่วนประกอบของธุรกิจโรงแรม เช่น หอ้งอาหารและบาร์หอ้ง
จดัเล้ียงหอ้งประชุม, สระว่ายน ้ า, สถานท่ีออกกาลงักาย, สปา เป็นตน้ และท่ีส าคญัตวัอาคารออกแบบ
เป็นรูปตวัวาย “Y” ทาใหทุ้กหอ้งสามารถชมทิวทศัน์ของแม่น ้าเจา้พระยาได ้ 
ลกัษณะการประกอบการ ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือการบริการ มีดงัน้ี  
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3.2.1 ประเภทห้องพกั  
โรงแรมมีหอ้งพกัและอาคารชุด จ านวนทั้งส้ิน 726 หอ้ง แบ่งออกเป็น ดงัน้ี  
 
  ห้องดีลกัซ์ เตียงคงิไซส์ 1 เตียง ววิแม่น า้ (Deluxe Guest room, 1 King, River view) ประกอบ
ไปดว้ย เตียง 1 คิงไซส์ มีขนาดห้อง 36 เมตร พร้อมดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีหลายหลายไวค้อย
บริการ ความปลอดภยัของหอ้งพกัน้ี ตูเ้ซฟในหอ้งพกั ไวค้อยบริการแก่ลูกคา้ทุกท่าน 
 
 

 
 

รูปท่ี3.4 หอ้งดีลกัซ์เตียงคิงไซส์ 1 เตียง 
ท่ีมา: https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Royal-Orchid-Sheraton-Hotel-Towers. 
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ห้องดีลกัซ์เตียงใหญ่2เตียง(DeluxeGuestroom,2King,Riverview) ประกอบไปดว้ย เตียงใหญ่ 
2 เตียง มองเห็นววิแม่น ้าเจา้พระยา ขนาดของหอ้ง 36 ตารางเมตร และมีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีหลาย
หลายไวค้อยใหบ้ริการ เช่น โตะ๊ส าหรับนัง่ท างาน เป็นตน้ 

 
 

รูปท่ี 3.5 หอ้งดีลกัซ์เตียงใหญ่ 2 เตียง 
ท่ีมา : https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Royal-Orchid-Sheraton-Hotel-Towers. 

 
ห้องพรีเมียมดลีกัซ์ พร้อมเตียงคงิไซส์ 1 เตียง และววิแม่น า้ (Premium Deluxe, Guest room, 

1 King, River view) ประกอบไปดว้ย เตียงใหญ่ 1 เตียง พร้อมเห็นววิทิวทศัน์แม่น ้ าเจา้พระยาในมุม
กวา้ง ดว้ยขนาดหอ้ง 36 ตารางเมตร พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีครบครัน 
 

                                   
 

รูปท่ี 3.6 หอ้งพรีเมียมดีลกัซ์ 
ท่ีมา : https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Royal-Orchid-Sheraton-Hotel-Towers. 



38 
 

ห้องพรีเมียมดีลักซ์ เตียงใหญ่ 2 เตียง และวิวแม่น ้า (Premium Deluxe, Guest room, 2 
Double, River view) ประกอบไปดว้ย เตียงใหญ่ 2 เตียง พร้อมเห็นวิวทิวทศัน์แม่น ้ าเจา้พระยาในมุม
กวา้ง ดว้ยขนาดหอ้ง 36 ตารางเมตร พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีครบครัน  

 
 

รูปท่ี 3.7 หอ้งพรีเมียมดีลกัซ์ เตียงใหญ่ 2 เตียง 
ท่ีมา : https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Royal-Orchid-Sheraton-Hotel-

Towers.h11723.Hotel- 
 

ห้องคลับดีลักซ์เตียงคิงไซส์ 1 เตียงวิวแม่น ้า พร้อมสิทธ์ิในการใช้บริการที่คลับเลาจน์ (Club 
Deluxe, Club lounge access, Guest room, 1 King) หอ้งพกับนชั้น 25-28 ประเภทน้ีมี พร้อมทิวทศัน์
แม่น ้ าเจา้พระยาอีกทั้ง ขนาดห้อง 36 ตารางเมตร ผูเ้ขา้พกัมีสิทธิพิเศษสามารถใช้เอก็เซกคิวทิฟ เลาจน์ 
ของโรงแรมได ้

 
 

รูปท่ี 3.8 หอ้งคลบัดีลกัซ์เตียงคิงไซส์ 1 เตียง 
ท่ีมา : https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Royal-Orchid-Sheraton-Hotel-

Towers.h11723.Hotel 
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  ห้องคลบัดีลกัซ์เตียงใหญ่ 2 เตียง และวิวแม่น ้า พร้อมสิทธ์ิในการใช้บริการที่คลบัเลาจน์ (Club 
Deluxe, Club lounge access, Guest room, 2 Double หอ้งพกัน้ีตั้งอยูบ่นชั้น 25-28 และมีหนา้ต่างสูง
จากพื้นจรดเพดานพร้อมทิวทศัน์แม่น ้ าเจา้พระยาอนังดงาม ขนาดห้อง 36 ตารางเมตร ผูเ้ขา้พกัมีสิทธิ
พิเศษสามารถใชเ้อก็เซกคิวทีฟ เลาจน์ ของทางโรงแรมได ้
 

 
 

รูปท่ี 3.9 หอ้งคลบัดีลกัซ์เตียงใหญ่ 2 เตียง 
ท่ีมา : https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Royal-Orchid-Sheraton-Hotel-Towers. 

 
ห้องจูเนียร์สวีทเตียงคิงไซส์ 1 เตียง และวิวแม่น ้า พร้อมสิทธ์ิในการใช้บริการที่คลับเลาจน์ 

(Junior, Club lounge access, 1 Bedroom Junior Suite, 1 King) หอ้งสวีทน้ีมีหนา้ต่างสูงจากพื้นจรด
เพดานสามารถมองเห็นทิวทศัน์แม่น ้ าเจา้พระยาไดก้วา้งมากข้ึน และยงัมีพื้นท่ีนัง่เล่นแยกเป็นสัดส่วน 
ขนาดหอ้ง 55 ตารางเมตร ผูเ้ขา้พกัมีสิทธิพิเศษสามารถใชเ้อก็เซกคิวทีฟ เลาจน์ ของโรงแรมได ้

 
 

รูปท่ี 3.10 หอ้งจูเนียร์สวีทเตียงคิงไซส์ 1 เตียง 
ท่ีมา : https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Royal-Orchid-Sheraton-Hotel-Towers. 
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ห้องเอ็กเซ็กคูทีฟสวีท 1ห้องนอน และวิวแม่น ้า พร้อมสิทธ์ิในการใช้บริการที่คลับเลาจน์ 
(Executive, Club lounge access, 1 Bedroom Executive Suite) หอ้งสวีทน้ีสามารถมองเห็นทิวทศัน์
มุมกวา้งของแม่น ้ า ห้องนอนและหอ้งนัง่เล่นแยกเป็นสัดส่วนดว้ยขนาดห้อง 70 ตารางเมตรเมตร และ
พื้นท่ีนัง่เล่น ผูเ้ขา้พกัมีสิทธิพิเศษสามารถใชเ้อก็เซกคิวทีฟ เลาจน์ ของโรงแรมได ้
 

 
 

รูปท่ี 3.11 หอ้งเอก็เซ็กคูทีฟสวีท 1หอ้งนอน 
ท่ีมา : https://www.expedia.co.th/Bangkok-Hotels-Royal-Orchid-Sheraton-Hotel-Towers. 
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3.2.2 ห้องอารหาร และบาร์  
 โรงแรมมีหอ้งอาหารและบาร์จ านวนทั้งหมด 6 หอ้ง ประกอบดว้ย  
ห้องอาหารฟีทส์ (Feast)  
 หอ้งอาหาร Feast เป็นหอ้งอาหารท่ีใหบ้ริการอาหารนานาชาติใหบ้ริการทั้งแบบบุฟเฟ่ต ์และ 
อะลาคารท ์เช่น อาหารจีน ญ่ีปุ่น ยโุรป และอาหารไทย เป็นตน้  
เวลาเปิดบริการ :    06.00 - 23.00 น.  
   12.00 -14.30 น. อาหารม้ือกลางวนั  
   11.30 - 22.00 น. อาหารม้ือดึก  
     11.30 - 15.00 น. (ซนัเดยบ์รันซ์ วนัอาทิตย)์  
 

 
รูปท่ี 3.12 หอ้งอาหารฟีสท ์

ท่ีมา : https://www.weddinglist.co.th/blog / 
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ห้องอาหารจิออร์จิโอส์ (Giorlo’s) 
หอ้งอาหาร Giorgio’s เป็นหอ้งอาหารอิตาเลียนจิออร์จิโอส์ ตั้งอยูบ่นชั้น 1 ของโรงแรมเหมาะ

ส าหรับม้ือดินเนอร์พร้อมสมัผสักบับรรยากาศความงดงามของแม่น ้าเจา้พระยาในยามค ่า 
  

 
รูปท่ี 3.13 หอ้งอาหารจิออร์จิโอส์ 

ท่ีมา : https://at-bangkok.com/italian-dinner-buffet-at-giorgio-royal-orchid-sheraton-hotel-
towers/ 

 
ห้องอาหารธาราทอง(TharaThong) 

หอ้งอาหารธาราทอง เป็นหอ้งอาหารไทยท่ีตกแต่งในแบบเรือนไทยโบราณ ลูกคา้สามารถเลือกท่ี
นั่งในห้องอาหารพร้อมเคร่ืองปรับอากาศ หรือลูกค้าสามารถเลือกนั่งริมระเบียง เพื่อรับลมและ
บรรยากาศยามค ่าคืนริมแม่น ้ าเจา้พระยา เพลิดเพลินไปกบัการแสดงดนตรีไทยทุกวนัในเวลา 19.00 -
22.00 น.  

 

รูปท่ี 3.14 หอ้งอาหารธาราทอง 
ท่ีมา : http://www.painaidii.com/business/43659/thara-thong-10500/lang/th/    
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ห้องอาหารริเวอร์ไซด์ กริว (Riverside Grill) 
ลูกค้าสามารถสัมผสักับบรรยากาศริมแม่น ้ าเจ้าพระยาในยามค ่าคืน มีการเสิร์ฟเมนูพร้อม

เคร่ืองด่ืม อาทิ วิสก้ี และไวน์ท่ีมีใหเ้ลือกมากมายหลายชนิด  
เวลาเปิดใหบ้ริการ : 16.00-01.00 

 

 
รูปท่ี 3.15 หอ้งอาหารริเวอร์ไซด ์กริว 

ท่ีมา : https://www.mylifemytravels.com/riverside-grill-rayal-sheraton/ 
 
คลบัเลาจน์ (Club Lounge) 

คลบัเลาจน์ เปิดให้บริการส าหรับลูกคา้ทุกท่าน ท่ีเขา้มาตั้งพกัในบริเวณชั้นท่ี 25 ข้ึนไปเท่านั้น 
คลบัเลาจน์ตั้งอยูบ่ริเวณชั้นท่ี 27 ของโรงแรม สามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ของแม่น ้ าเจา้พระยาไดใ้นมุม
กวา้ง 
 

 
รูปท่ี 3.16 คลบัเลาจน ์

ท่ีมา : https://www.wongnai.com/restaurants/  
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ลอ็บบีเ้ลาจน์ (Lobby Lounge) 
 ลอ็บบ้ีเลาจน์ (Lobby Lounge) ตั้งอยูบ่ริเวณชั้น G เนน้การใหบ้ริการในความผอ่นคลายในการ

พกัผอ่น ใหบ้ริการอาหารวา่งพร้อมคอ็กเทลและเคร่ืองด่ืมนานาชนิดต่างๆ 
 

 

 
 

รูปท่ี 3.17 ลอ็บบ้ีเลาจน์  
ท่ีมา : http://www.hiclasssociety.com  
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3.3.3 ห้องจัดเลีย้ง และห้องประชุม  
โรงแรมรอยลัออคิด เชอราตนั มีหอ้งประชุม และหอ้งจดัเล้ียงตั้งอยูช่ั้น 2 ดงัน้ี  

ห้องไอยเรศ (Ayaret) 
 หอ้งไอยเรศตั้งอยูบ่นชั้น 2 ของโรงแรม ภายในหอ้งตกแต่งดว้ยสไตลไ์ทยโมเดิร์น ส่วนมากจะ

ใชเ้ป็นหอ้งทานของวา่ง,ออฟฟิศ หรือหอ้งประชุม สามารถรองรับลูกคา้ไดสู้งสุดประมาณ 15 คน   

 
รูปท่ี 3.18 หอ้งไอยเรศ 

ท่ีมา : https://www.eventbanana.com/Seeker/VenueDetail 
 
 ห้องบอลรูม 1 (Ballroom 1)  

หอ้งบอลรูม 1 ตั้งอยูบ่นชั้น 2 ของโรงแรม ติดแม่น ้า สามารถชมทิวทศัน์ของแม่น ้าเจา้พระยาได้
จากหอ้งน้ี ส่วนมากจะใชเ้ป็นหอ้งจดังานประชุม สมัมนา และงานกินเล้ียง เช่น งานโตะ๊จีน งานแต่งงาน 
เพราะห้องสามารถเช่ือมกนักบัห้องบอลรูม 2-3ได ้และสามารถรองรับผูท่ี้มางานไดเ้ป็นจ านวนมาก 
 

 
รูปท่ี 3.19 หอ้งบอลรูม 1 

ท่ีมา : https://www.eventbanana.com/Seeker/VenueDetail/ 
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ห้องบอลรูม 2 (Ballroom 2) 
    หอ้งบอลรูม 2 ตั้งอยูบ่นชั้น 2 ของโรงแรม ตรงกลางระหวา่งหอ้งบอลรูม 1 และ 3 ใชเ้ป็นหอ้ง
ประชุม งานสมัมนา งานกินเล้ียงอีกทั้งยงัใชเ้ป็นหอ้งทานอาหารกลางวนักไ็ด ้ สามารถเช่ือมต่อกนักบั
หอ้งบอลรูม 1 และ 3 ได ้สามารถรองรับผูม้างานมาไดจ้ านวนมาก 

 

 
รูปท่ี 3.20 หอ้งบอลรูม 2 

ท่ีมา : https://www.eventbanana.com/Seeker/VenueDetail/ 
 
ห้องบอลรูม 3 (Ballroom 3) 

หอ้งบอลรูม 3 ตั้งอยูบ่นชั้น 2 ของโรงแรม บอลรูม 3 ใชเ้ป็นหอ้งประชุม งานสัมมนา สามารถ
เช่ือมต่อกนักบัหอ้งบอลรูม 1 และ 2 ได ้สามารถรองรับจ านวนผูท่ี้มาร่วมมาไดเ้ป็นจ านวนมาก 
 

 
รูปท่ี 3.21 หอ้งบอลรูม 3 

ท่ีมา : https://www.eventbanana.com/Seeker/VenueDetail/ 
  



47 
 

ห้องแคทรียา (Cattleya) 
ห้องแคทรียา ตั้งอยูบ่นชั้น 2 ของโรงแรม ส่วนมากห้องแคทรียาใชเ้ป็นห้องประชุมออฟฟิศ 

หรือสามารถเป็นหอ้งแต่งตวัส าหรับวนัท่ีมีงานเล้ียง เป็นตน้  สามารถรองรับลูกคา้ไดสู้งสุดประมาณ 10 
คน 
 

 
 

รูปท่ี 3.22 หอ้งหอ้งแคทลียา 
ท่ีมา : https://www.eventbanana.com/Seeker/VenueDetail/ 

 
หอ้งปอมปาดวัร์ (Pompadour)  

ห้องปอมปาดวัร์ตั้งอยู่บนชั้น 2 มีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเพียบพร้อมเพื่อลูกคา้ท่ีเขา้มา
ร่วมงาน เช่น โปรเจกเตอร์ เป็นตน้ หอ้งน้ีสามารถรองรับลูกคา้ไดถึ้ง ประมาณ 50 คน  
 

 
 

รูปท่ี 3.23 หอ้งปอมปาดวัร์ 
ท่ีมา : https://www.eventbanana.com/Seeker/VenueDetail/ 
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หอ้งคาเลนเต ้(Calenthe)  
หอ้งคาเลนเต ้ตั้งอยูบ่นชั้น 2 ของโรงแรม ตกแต่งดว้ยสไตลท่ี์หรูหรา และตกแต่งพื้นท่ี 

ท่ีสมบูรณ์แบบส าหรับการประชุมทัว่ไป หรือจะใชเ้ป็นออฟฟิศเพื่อการประสานงานประชุม เป็นตน้  
 

 
รูปท่ี 3.24 หอ้งคาเลนเต ้

ท่ีมา : https://www.eventbanana.com/Seeker/VenueDetail/32 
 

 ห้องแวนด้า (Vanda) 
หอ้งแวนดา้ ตั้งอยูบ่นชั้น 2 ของโรงแรม เป็นหอ้งส าหรับงานประชุมเลก็ๆ ใชเ้ป็นออฟฟิศ หรือ

หอ้งเกบ็ของส าหรับงานประชุม เป็นตน้  
 

 
 

รูปท่ี 3.25 หอ้งหอ้งแวนดา้ 
ท่ีมา : https://www.eventbanana.com/Seeker/VenueDetail/32#lg=1&slide=0 

https://www.eventbanana.com/Seeker/VenueDetail/32#lg=1&slide=0
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ห้องริเวอร์ไซด์ 1-2 (Riverside 1-2) 
หอ้งริเวอร์ไซด ์1 ตั้งอยูบ่นชั้น 2 ของโรงแรม สามารถมองเห็นแม่น ้าเจา้พระยาได ้อีกทั้งหอ้งยงั

สามารถเช่ือมกนักบัหอ้ง ริเวอร์ไซด ์2 ส่วนใหญ่ใชเ้ป็นหอ้งจดังานประชุม หรือไวส้ าหรับรับประทาน
อาหารม้ือเท่ียงอีกดว้ย 
 

 
 

รูปท่ี 3.26 หอ้งริเวอร์ไซด ์1 -2 
ท่ีมา : https://www.eventbanana.com/Seeker/VenueDetail/32 

ห้องริเวอร์ไซด์ 3 (Riverside 3) 
หอ้งริเวอร์ไซด ์3 ตั้งอยูบ่นชั้น 2 ของโรงแรม ฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยา ใชส้ าหรับงานประชุม และ

ส าหรับใชเ้ป็นออฟฟิศ เป็นตน้  
 

 
รูปท่ี 3.27 หอ้งริเวอร์ไซด ์3 

ท่ีมา : https://www.eventbanana.com/Seeker/VenueDetail/32 
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ห้องริเวอร์ไซด์ 4 (Riverside 4)  
หอ้งริเวอร์ไซด ์4 ตั้งอยูบ่นชั้น 2 ของโรงแรม ฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยา หอ้งริเวอร์ไซด ์3 และ 4 นั้น 

ไม่สามารถเช่ือมต่อกนัได ้ใชห้อ้งส าหรับงานประชุม และส าหรับใชเ้ป็นออฟฟิศ เป็นตน้ 
 

 
รูปท่ี 3.28 หอ้งริเวอร์ไซด ์4 

ท่ีมา : https://www.eventbanana.com/Seeker/VenueDetail/32 
ห้องริเวอร์ไซด์ 5 (Riverside 5)  

หอ้งริเวอร์ไซด ์5 ตั้งอยูบ่นชั้น 2 ของโรงแรม ฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยา หอ้งริเวอร์ไซต ์ 5 6 และ 7 
สามารถเช่ือมต่อถึงกนัไดส้ามารถใชห้้องส าหรับงานประชุมหรืองานจดัเล้ียงท่ีมีลูกคา้มาเป็นจ านวน
มากได ้เป็นตน้ 
 

 
รูปท่ี 3.29 หอ้งริเวอร์ไซด ์5 

ท่ีมา : https://www.eventbanana.com/Seeker/VenueDetail/32 
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ห้องริเวอร์ไซด์ 6 (Riverside 6) 
หอ้งริเวอร์ไซด ์6 ตั้งอยูบ่นชั้น 2 ของโรงแรม ฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยา หอ้งริเวอร์ไซด ์5 6 และ 7 ยงั

สามารถเช่ือมต่อกนัได ้ใชห้อ้งส าหรับงานประชุม เป็นตน้  
 

 
 

รูปท่ี 3.30 หอ้งริเวอร์ไซด ์6 
ท่ีมา : https://www.eventbanana.com/Seeker/VenueDetail/32#lg=1&slide=0 

 
 ห้องริเวอร์ไซด์ 7 (Riverside 7) 

หอ้งริเวอร์ไซด ์7  เป็นหอ้งส าหรับการประชุม เช่นเดียวกนักบัหอ้งประชุมท่ีอยูบ่นชั้น 2 ทั้งหมด เป็นหอ้งท่ี
สามารถเช่ือมต่อกนักบัหอ้ง 5 และหอ้ง 6 รวมเป็นหอ้งใหญ่ไดส้ าหรับงานประชุม หรืองานเล้ียง เป็นตน้)  
 

 
รูปท่ี 3.31 หอ้งริเวอร์ไซด ์7 (Riverside 7) 

ท่ีมา : https://www.eventbanana.com/Seeker/VenueDetail/32#lg=1&slide=0 
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ห้องออคดิ เลาจน์ (Orchid Lounge) 
หอ้งออคิด เลาจน์ ตั้งอยูบ่นชั้น 26 หอ้งส าหรับงานประชุม หลงัจากงานประชุมทางโรงแรมจะ

มี Coffee break ใหลู้กคา้ไดเ้พลิดเพลินกบัหอ้งแห่งน้ี  
 

 
รูปท่ี 3.32 หอ้งออคิด เลาจน ์

ท่ีมา : https://www.eventbanana.com/Seeker/VenueDetail/32 
 

ห้องพาร์เนเซีย 1 (Panisea1) 
ห้องพาร์เนเซีย 1 ตั้งอยู่บนชั้น 1 ของโรงแรม ส่วนใหญ่ใชส้ าหรับงานประชุม รวมไปถึงมี 

Coffee break ท่ีตั้งอยูต่รง Panisea Lounge สามารถเพลิดเพลินไปกบัการทานอาหารวา่งท่ีหลากหลาย  
 

 
 

รูปท่ี 3.33 หอ้งพาร์เนเซีย 1 
ท่ีมา : https://www.eventbanana.com/Seeker/VenueDetail/32 
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ห้องพาร์เนเซีย 2 (Panisea 2)  
ห้องพาร์เนเซีย 2 ตั้งอยู่บนชั้น 1 ของโรงแรม ส่วนใหญ่ใชส้ าหรับงานประชุม รวมไปถึง 

Coffee break ท่ีตั้งอยูต่รง Panisea Lounge ท่ีลูกคา้สามารถเพลิดเพลินไปกบัการรับประทานอาหารว่าง
ท่ีหอ้งแห่งน้ี 
 

 
รูปท่ี 3.34  หอ้งพาร์เนเซีย 2 

ท่ีมา : https://www.eventbanana.com/Seeker/VenueDetail/32 
 
ห้องพาร์เนเซีย 3 (Panisea 3)  

ห้องพาร์เนเซีย 3 ตั้งอยู่บนชั้น 1 ของโรงแรม ส่วนใหญ่ใชส้ าหรับงานประชุม รวมไปถึง 
Coffee break ท่ีตั้งอยูต่รง Panisea Lounge ท่ีลูกคา้สามารถเพลิดเพลินไปกบัการทานอาหารวา่ง 
 

 
รูปท่ี 3.35  หอ้งพาร์เนเซีย 3 

ท่ีมา : https://www.eventbanana.com/Seeker/VenueDetail/32 
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ห้องพาร์เนเซีย เลาจน์ (Panisea Lounge) 
พาร์เนเซียเลาจน์ ท่ีตั้งอยูภ่ายในห้องพื้นท่ีตรงกลางของห้อง พาร์เนเซีย เป็นพื้นท่ีส าหรับลูกคา้ท่ี

รับประทานอาหารว่าง และด่ืมกาแฟ หรือ ชา เพลิดเพลินไปกบับรรยากาศของห้องท่ีตกแต่งดว้ยความ
สวยงาม  
 

 
 

รูปท่ี 3.36  หอ้งพาร์เนเซียเลานจ ์
ท่ีมา : https://www.eventbanana.com/Seeker/VenueDetail/32 

 
ห้องประชุม business Centre 1 

หอ้ง Business Centre 1 เป็นห้องท่ีเหมาะส าหรับงานประชุมทัว่ไป สามารถรองรับลูกคา้ได้
สูงสุดประมาณ 8 คน 
 

 
 

รูปท่ี 3.37  หอ้ง business Centre 1 
ท่ีมา : https://www.eventbanana.com/Seeker/VenueDetail/32 
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ห้อง Business Centre 2 
หอ้ง Business Centre 2 เป็นหอ้งประชุมส าหรับ งานประชุมทัว่ๆไป สามารถรองรับลูกคา้ได้

สูงสุดประมาณ 4 คน 
 

 
รูปที 3.38 หอ้ง Business Centre 2 

ท่ีมา : https://www.eventbanana.com/Seeker/VenueDetail/32 
 
 ห้อง ออคิด 1 ( Orchid) 

ห้องรอยลั ออคิด 1 ตั้งอยู่บนชั้น 26 สามารถเห็นวิวทิวทศัน์แม่น ้ าเจา้พระยาได ้เป็นห้องท่ีใช้
ส าหรับงานประชุมผูบ้ริหาร เป็นตน้  
 

 
 

รูปท่ี 3.39  หอ้งรอยลั ออคิด 1 
ท่ีมา : https://www.eventbanana.com/Seeker/VenueDetail/32 
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ห้อง ออคิด 2 ( Orchid 2) 

หอ้งรอยลั ออคิด 2 ตั้งอยูบ่นชั้น 26 เป็นหอ้งท่ีใชส้ าหรับงานประชุมผูบ้ริหาร หรือ งานประชุม
ทัว่ ๆ ไป เป็นตน้  
 

 
 

รูปท่ี 3.40  หอ้งรอยลั ออคิด 2 
ท่ีมา : https://www.eventbanana.com/Seeker/VenueDetail/32 
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3.3.4 ส่ิงอ านวยความสะดวก  
สระว่ายน า้ เทอเรสพลู (Terrace Pool )  

ตั้งอยู่บริเวณระเบียงริมแม่น ้ าเจา้พระยาชั้น 1 ของโรงแรมฯ มีบริการเคร่ืองด่ืมพร้อมของว่าง 
พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น หอ้งเซาวน่์า และหอ้งออกก าลงักาย  

เวลาเปิดบริการ : 06.00 น. – 22.00 น.  และ11.00 น.- 18.00 น.  
 

 
รูปท่ี 3.41 สระวา่ยน ้าเทอเรสพลู 

ท่ีมา : https://travelchannelthailandblog.wordpress.com/ 
 การ์เด้นพลู (Garden Pool)  

การ์เดน้พลู (Garden Pool) ตั้งอยูบ่ริเวณชั้น 1 ในสวนของโรงแรมฯ บริการของว่าง , แซนวิช, 
ไอศกรีม และเคร่ืองด่ืมนานาชนิด และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีประกอบไปดว้ย สระวา่ยน ้า บาร์ในสระ 
จากสุซ่ี สนามเทนนิส และสนามวิ่งออกก าลงักาย เป็นตน้  

เวลาเปิดบริการ : 07.00 น. - 19.00 น. และ 11.00 น. – 18.00 น.  

 
รูปท่ี 3.42 สระวา่ยน ้าการ์เดน้พลู (Garden Pool) 

ท่ีมา : https://travelchannelthailandblog.wordpress.com/ 
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สถานที่ออกกาลงักาย (Fitness) 
ศูนยอ์อกกาลงักายของโรงแรมมีอุปกรณ์ออกก าลงักายท่ีทนัสมยั ห้องเซาวน่์า ลู่วิ่ง และสนาม

เทนนิส ให้บริการ อีกทั้ ง ยงัมีผูฝึ้กสอนส่วนบุคคลระดับมืออาชีพเป็นผูใ้ห้ความช่วยเหลือและให้
ค  าแนะน า ศูนยอ์อกกาลงักายเปิดใหบ้ริการส าหรับลูกคา้ทุกคนตลอด 24 ชัว่โมง  

 

 
 

รูปท่ี 3.43 สถานท่ีออกกาลงักาย 
ท่ีมา : https://www.agoda.com/th-th/royal-orchid-sheraton-hotel-towers 

 
  

https://www.agoda.com/th-th/royal-orchid-sheraton-hotel-towers
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รอยัล ออคดิ แมนดารา สปา (Royal Orchid Mandara Spa)  
คือศูนยเ์พื่อสุขภาพ และความผอ่นคลายระดบัสูงท่ีมอบบริการสปาทั้งแบบดั้งเดิม และแบบร่วม

สมยั  
เวลาเปิดบริการ : 10.00 น. - 22.00 น. 

 
 

รูปท่ี 3.44 รอยลั ออคิด แมนดารา สปา 
ท่ีมา : https://www.agoda.com/th-th/royal-orchid-sheraton-hotel-towers 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการการบริหารงานองค์กร 

การจดัองคก์รและการบริหารองคก์รของ รอยลั ออคิด เชอราตนั แสดงรูปท่ี 3.46 ดั้งน้ี 

 

 

รูป 3.45 การจดัองคก์รและการการบริหารงานองคก์ร 

  

ผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

ผูจ้ดัการทัว่ไป
  

ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน
และบญัชี 

ผูจ้ดัการโรงแรม 

ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

ผูจ้ดัการฝ่ายหอ้งพกั 

ผูจ้ดัการฝ่ายวศิวกรรม
และบ ารุงรักษา 

ผูจ้ดัการฝ่ายอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 

ผูจ้ดัการฝ่ายขายและ
การตลาด 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

 3.4.1 ต าแหน่งงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

 

รูปท่ี 3.46 ต าแหน่งงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 

ช่ือ-นามสกุล  นาย สมิทธ์ิ สิทธิสาร  

ต าแหน่งงาน       นกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจ 

แผนก     banquet(จดัเล้ียง) 

หนา้ท่ีไดรั้บมอบหมาย ดงัน้ี 

- จดัเตรียมของส าหรับการจดัห้องประชุม งานจดัเล้ียงต่างๆ  ตามตารางงานท่ีไดจ้ดัไว้

ล่วงหน้า เช่น การยกโต๊ะ ยกเกา้อ้ีเพื่อการจดัห้องประชุม การเตรียมเคร่ืองกดกาแฟ 

ถว้ยกาแฟ  การจดัเตรียมอุปกรณ์อาหารว่าง จานส าหรับทานอาหารว่าง น ้ าตาล  นม 

เป็นตน้ 

- พบักระดาษทิชชู่ไวส้ าหรับงานจดัเล้ียง หรือส าหรับงานประชุม 

- พบัผา้เช็ดปากไวล่้วงหนา้เพื่อจดัเตรียมไวส้ าหรับงานจดัเล้ียงต่างๆ 

- ยกโตะ๊ ยกเกา้อ้ี จดัเตรียมหอ้งประชุมใหเ้รียบร้อยส าหรับพร้อมท่ีจะจดังานประชุม 
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รูปท่ี 3.47 ต าแหน่งงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 

ช่ือ-นามสกุล   นาย ณฐัพล ทองชยัไพโรจน์  

ต าแหน่งงาน       นกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจ 

แผนก     kitchen (ครัวเบเกอร่ี) 

หนา้ท่ีไดรั้บมอบหมาย ดงัน้ี 

- เตรียมของอาหารเชา้ทุกวนั เช่น น ้ าแขง็ใส วุน้มะพร้าว เงาะ เฉาก๊วย และเตรียมซอส

ช็อกโกแลต สตรอวเ์บอร่ี วานิลลา เป็นตน้ 

- เตรียมขนมไทยและเคก้ไวเ้สิร์ฟ Tower ตอนเยน็ ทุกวนั  

- ยนืรายบุฟเฟ่ต ์Breakfast/lunch  

- จดัเตรียมเคก้ Butter Cheese / Macaroon / Pandan Cake / Toffee Cake / Brownie 

Cake / Apple Filling / Pannacotta / Éclair เป็นตน้  

- น าขนมไทยและเคก้ไปจดับนหอ้ง Tower  
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รูปท่ี 3.48 ต าแหน่งงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 

ช่ือ-นามสกุล   นาย กฤษณะ จิรเนติพงษก์ลุ 

ต าแหน่งงาน     นกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจ 

แผนก      Store Food and Beverage 

หนา้ท่ีไดรั้บมอบหมาย ดงัน้ี 

- ตรวจสอบสินคา้จากคนส่งสินคา้วา่ ส่งสินคา้ครบถว้น ถูกตอ้งตามรายการท่ีสัง่ไหม 

- คอยเบิกจ่ายสินคา้จากแผนกตามๆท่ีมาเบิกของ เช่น Lobby Bar  เบิกไวน์  กต็อ้งท าการ

มีการคียเ์ปิดไวน์ก่อน และมีการตรวจสอบก่อนออกจากหอ้ง Store 

- ตรวจสอบเหลา้ ไวน์และเคร่ืองด่ืมต่างๆ ภายในห้อง Store ว่ามีจ านวนตรงกนักบั

สตอ็กไหม  

- ตรวจสอบ ผลไมท่ี้ใชท้  าเป็นส่วนประกอบของ คอ็กเทลและม็อกเทล  สินคา้ตวัไหน

ขาดกท็ าการสัง่ซ้ือ และรอหวัหนา้แผนกยืน่ยนัการสัง่ซ้ือสินคา้ 

- ท าเอกสารรายการ การเบิกของของแต่ละแผนกประจ าวนัโดยจะตอ้งท าทุกวนัโดยเรียง

ตามเลขบิลเบิกของ แลว้ส่งหวัหนา้แผนก 
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3.5 ช่ือ และต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 

 

รูปท่ี 3.49 ช่ือและต าแหน่งงานพนกังานท่ีปรึกษา 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 

ช่ือ - นามสกุล พนกังานท่ีปรึกษา    : คุณ สิรินุช เอ้ือพรหม 

ต าแหน่งงานของพนกังานท่ีปรึกษา  : F&B Service Attendant 2  



65 
 

 

รูปท่ี 3.50 ช่ือและต าแหน่งงานพนกังานท่ีปรึกษา 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 

ช่ือ - นามสกุล พนกังานท่ีปรึกษา   : คุณ ปัญญา วงคอ์า้ย 

ต าแหน่งงานของพนกังานท่ีปรึกษา  : Pastry chef 

 

 

รูปท่ี 3.51 ช่ือและต าแหน่งงานพนกังานท่ีปรึกษา 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 

ช่ือ - นามสกุล พนกังานท่ีปรึกษา  : คุณ สุพตัรา จิตตถวิล 

ต าแหน่งงานของพนกังานท่ีปรึกษา  :  Training Officer 
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รูปท่ี 3.52 ช่ือและต าแหน่งงานพนกังานท่ีปรึกษา 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 

ช่ือ - นามสกุล พนกังานท่ีปรึกษา   :  คุณวิชาญ ประการแกว้ 

ต าแหน่งงานของพนกังานท่ีปรึกษา  :  Beverage Shift Leader F&B 

แผนก      :  Food and Beverage 
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3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

เร่ิมปฏิบติังานวนั ท่ี 13 มกราคม ส้ินสุดวนั ท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2563 รวมทั้งส้ิน เป็นระยะเวลา

ทั้งหมด 16 สัปดาห์ วนั และเวลาในการปฏิบติัสหกิจตั้งแต่วนัจนัทร์-ศุกร์ ในระยะเวลา 09.00 -18.00 น. 

เป็นเวลา 9 ชัว่โมงและ(หยดุ เสาร์-อาทิตย)์ 

3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

 3.7.1 ศึกษาและเรียนรู้งานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ประกอบกบัค าแนะน าจากพนกังานท่ีปรึกษา 

อาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดแนวหวัขอ้โครงงาน และสร้างแบบสอบถาม 

 3.7.2 ตั้งช่ือหวัขอ้โครงงาน และเขียนรายละเอียดโครงงาน 

 3.7.3 รวบรวมขอ้มูลของงานท่ีไดม้าจดัเรียงใหต้รงตามหวัขอ้โครงงาน 

 3.7.4 น ารายละเอียดโครงงาน และแบบสอบถามใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความ 

ถูกตอ้งของเน้ือหาและความถูกตอ้งของขอ้ค าถามในแบบสอบถามว่ามีจุดมุ่งหมายตรงกันกับงาน

โครงงานคร้ังน้ีหรือไม่ 

 3.7.5 สร้างแบบสอบถามส าหรับพนกังานท่ีปรึกษา และนกัศึกษาปฏิบติัสหกิจต่าง 

มหาวิทยาลยั 

 3.7.6 จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีผา่นจากการตรวจสอบต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาไปใหก้บัพนกังานท่ี

ปรึกษาและพนกังานภายในโรงแรมท า เพื่อท าการเกบ็ขอ้มูล และน ามาวิเคราะห์ต่อไป 

\ 
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 3.8 ขั้นตอนและวิธีการจัดท าโครงงาน 

ตารางแสดงขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน ดั้งตารางท่ี3.1 ดงัน้ี 

ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงขั้นตอน และวิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ม .ค.  ก .พ.  มี .ค.  เม.ย. พ.ค. 

1. ก าหนดหวัขอ้การจดัท าโครงงาน      

2. คน้ควา้หาขอ้มูลเก่ียวกบัโครงงาน      

3. เสนอโครงงานแก่พนกังานท่ีปรึกษาและ

อาจารยท่ี์ปรึกษา 

     

4. วางแผนออกแบบการจดัท าโครงงาน      

5. จดัท าเอกสาร และทดลองผลิตภณัฑ ์      

6. แกไ้ขและปรับปรุงเอกสาร      

7. พบอาจารยท่ี์ปรึกษา       

8. น าเสนอผลิตภณัฑแ์ละเอกสาร พิจารณารับ     

ค  าแนะน า 

     

9. น าเสนอโครงงาน      

10. ส่งเอกสารรายงานฉบบัสมบูรณ์      

 

 
 

 
  



 

บทที ่4 
ผลการปฏิบัติงาน 

 
เน่ืองจากคณะผูจ้ดัท าไดเ้ขา้มาปฏิบติังานสหกิจศึกษาในโรงแรม รอยลัออคิด เชอราตนั โฮเตล็ 

แอนด ์ทาวเวอร์ส ในแผนกจดัเล้ียง แผนกครัวเบเกอร่ี แผนก food and beverage store ท าให้คณะ
ผูจ้ดัท าไดเ้รียนรู้ถึงการปฏิบติังานระหว่างแผนจดัเล้ียงและฝ่ายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนก เช่น ฝ่ายจดั
เล้ียง คณะผูจ้ดัท าทราบถึงปัญหาท่ีพบนัน่คือ มีผลไมแ้ละน ้าผลไมเ้หลือเป็นจ านวนมาก เน่ืองมาจากการ
ประชุม งานสัมมนาและงานจดัเล้ียงต่างๆท าให้มีแขกจ านวนมากปริมาณอาหารและน ้ าผลไมม้ากตาม
ไปดว้ยจึงท าใหมี้ปริมาณของเหลือเป็นจ านวนมาก ส่วนแผนก food and beverage store คณะผูจ้ดัท า
ทราบถึงปัญหากคื็อ แผนกน้ีจะเป็นแผนกท่ีมีบาร์เทนเนอร์ตอ้งเบิกเหลา้และไวน์ ขอน ้ าผลไมแ้ละผลไม้
ต่างๆ คอยเตรียมไวส้ าหรับท าเคร่ืองด่ืมให้กบัลูกคา้ ผลไมบ้างตวัอาจเบิกไวน้านท าให้เกิดการเน่าเสีย 
และน ้าผลไมบ้างตวัท่ีเบิกไวน้านเช่นกนักอ็าจจะหมดอายไุดไ้ว ดงันั้นทางคณะผูจ้ดัท าจึงไดคิ้ดคน้ศึกษา
การท าเคร่ืองด่ืมจากผลไมแ้ละสมุนไพรเพื่อเป็นการน าของท่ีมีอยูใ่หเ้กิดเป็นสินคา้ใหม่และเป็นการเพิ่ม
มูลค่าใหก้บัสินคา้ท าใหเ้กิดรายไดแ้ละประหยดัตน้ทุน 

การท าเคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีท็อกซ์ เป็นการใชว้ตัถุดิบมีอยู่แลว้ ให้เกิดเป็นเคร่ืองด่ืมในรูปแบบ
ใหม่ๆและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กบัตวัสินคา้ เป็นตวัเคร่ืองด่ืมท่ีช่วยใหป้ระโยชน์แก่ร่างกายทั้งท่ีมาจาก
ผลไมแ้ละตวัสมุนไพร  และช่วยในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจากของเหลือท้ิงท่ีเหลือจากโรงแรมอาจเป็น
มลพิษต่อส่ิงแวดล้อมแต่เราใช้ผลไม้และสมุนไพรต่างๆท่ีเหลือจากการใช้งานของโรงแรมมา
สร้างสรรคเ์ป็นเคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีท็อกซ์ ทั้งน้ีการท าเคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีท็อกซ์ทางคณะผูจ้ดัท าไดเ้ร่ิมท า
และด าเนินการ ดงัน้ี 

4.1วตัถุดิบท่ีใชใ้นการท าเคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์สามสี 
4.2 วสัดุและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าเคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์ 
4.3 ขั้นตอนและวิธีการท าเคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์ 
4.4 ตารางแสดงตน้ทุนในการท าเคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์ 
4.5 สรุปผลและวิเคราะห์เกณฑก์ารประเมินการท าเคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์ 
4.6 ปัญหาท่ีพบในระหวา่งท่ีท าการทดลองเคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์ 
4.7 สรุปผลจากการท าเคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์
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4.1วตัถุดิบทีใ่ช้ในการท าเคร่ืองดื่มสมูทตีด้ทีอ็กซ์สามสี 
    ท่ีมา : cooking.kapook.com(2020) 
 
 4.1.1. วตัถุดิบท่ีใชใ้นการท าเคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์ Green 

1) นมอลัมอนด ์100 มิลลิลิตร 
2) สับปะรด 100 กรัม   
3) ผงมทัฉะ 1 ชอ้นชา   
4) ผกัเขียว  100 กรัม   
5) กลว้ย  100 กรัม 

 
      4.1.2 วตัถุดิบท่ีใชใ้นการท าเคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์ Yellow 

1) น ้าสม้ 100 มิลลิลิตร  
2) โยเกิร์ต 70 กรัม   
3) มะม่วง 100 กรัม   
4) สับปะรด 100 กรัม   
5) กลว้ย 100 กรัม   

 
      4.1.3 วตัถุดิบท่ีใชใ้นการท าเคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์ Orange 

1) โยเกิร์ต 70 กรัม   
2) น ้าสม้ 100 มิลลิลิตร   
3) ส้ม 100 กรัม   
4) แครอท 100 กรัม   
5) กลว้ย 100 กรัม   

 
  

https://cooking.kapook.com/view175121.html
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4.2 วสัดุและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการท าเคร่ืองดืม่สมูทตีด้ีทอ็กซ์ 
1) เคร่ืองป่ัน 

2) แกว้ 

3) มีด 

4) ชอ้น 

5) หลอด 

4.3 ขั้นตอนและวธีิการท าเคร่ืองดื่มสมูทตีด้ีทอ็กซ์สามสี 
    4.3.1. ขั้นตอนและวิธีการท าเคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์ Green 

1. ลา้งท าความสะอาดผกัและผลไมใ้หเ้รียบร้อย 
2.ใส่สบัปะรดลงในเคร่ืองป่ันตามดว้ยกลว้ยตามดว้ยผกัเขียว 100 กรัม จากนั้นใส่ผงมทัฉะ     
ใส่นมอลัมอนดล์งไป 100 มิลลิลิตร  
3. จากนั้นป่ันทุกอยา่งใหเ้ขา้กนัจนเป็นเน้ือเดียวกนั 
4. เทใส่แกว้และจดัตกแต่งแกว้ใหส้วยงามพร้อมเสิร์ฟ 

 
     4.3.2. ขั้นตอนและวิธีการท าเคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์ Yellow  

1. ลา้งและท าความสะอาดผกัผลไมใ้หเ้รียบร้อย 
2. ใส่เน้ือสม้ลงไปในเคร่ืองป่ันตามดว้ยสบัปะรด กลว้ย และใส่น ้าสม้ ปิดทา้ยดว้ยการใส่

โยเกิร์ตลงไป 
3. จากนั้นป่ันทุกอยา่งใหเ้ขา้กนัจนเป็นเน้ือเดียวกนั 
4. เทใส่แกว้และจดัตกแต่งแกว้ใหส้วยงาม 

 
     4.3.3 ขั้นตอนและวิธีการท าเคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์ Orange 

1.ลา้งและท าความสะอาดผกัและ ผลไมใ้หเ้รียบร้อย 
2.ใส่เน้ือสม้ลงในเคร่ืองป่ันตามดว้ยแครอท กลว้ยและตามดว้ยน ้าสม้ และสุดทา้ยใส่โย
เกิร์ต 
3.จากนั้นป่ันทุกอยา่งใหเ้ขา้กนัจนเป็นเน้ือเดียวกนั 
4.เทใส่แกว้และจดัตกแต่งใหส้วยงาม 
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4.4 รูปเคร่ืองดืม่สมูทตีด้ีทอ็กซ์และสรรพคุณ 
 

เคร่ืองดื่มสมูทตีด้ีทอ็กซ์ Green 
 

 
 

รูปท่ี 4.1 เคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์ Green 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 

เคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์สีเขียวมีสรรพคุณ คือ ช่วยลดความเส่ียงโรคมะเร็ง ชะลอการเส่ือมของ
จอประสาทตา มีไฟเบอร์สูง ช่วยเร่ืองการขบัถ่าย ยบัย ั้งการเกิดร้ิวรอย ช่วยตา้นอนุมูลอิสระ และกระตุน้
ภูมิคุม้กนัในร่างกาย 
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เคร่ืองดื่มสมูทตีด้ีทอ็กซ์ Yellow 
 

 
 

รูปท่ี 4.2 เคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์ Yellow 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 

เคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีท็อกซ์สีเหลืองมีสรรพคุณ คือ มีส่วนช่วยในการลดความอว้นไดดี้ เพราะ
กลว้ยใหพ้ลงังานสูง ช่วยให้รู้สึกอ่ิมทอ้ง และลดความอยากอาหารลงได ้ส่วนสับปะรดมีสรรพคุณช่วย
ยอ่ยอาหารจ าพวกโปรตีน แกอ้าการทอ้งผกูไดดี้ 
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เคร่ืองดื่มสมูทตีด้ีทอ็กซ์ Orange 
 

 
 

รูปท่ี 4.3 เคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์ Orange 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 

 
เคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์สีส้มมีสรรพคุณคือ ช่วยตา้นอนุมูลอิสระ ลดอาการอกัเสบช่วยป้องกนั

และลดความเส่ียงของโรคมะเร็ง ช่วยรักษาสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด ลดคอเลสเตอรอลในเลือด 

ชะลอการเส่ือมของจอประสาทตา มีส่วนช่วยพฒันาการมองเห็นของเด็กเล็ก ลดการเส่ือมของเซลล์

ร่างกาย สร้างภูมิคุม้กนัในร่างกายและช่วยใหผ้วิพรรณสดใส 
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4.5 ตารางแสดงต้นทุนเคร่ืองดื่มสมูทตีด้ีทอ็กซ์ 
 การค านวณตน้ทุนเคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์ทั้งสามสี มีตน้ทุนในการท าเคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์ 
โดยมีวตัถุดิบและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการด าเนินงาน 
 
ตารางที่ 4.1 แสดงตน้ทุนเคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์ Green 
 
ล าดบัท่ี วตัถุดิบ ปริมาณหน่วย ราคา 

1 นมอลัมอนด ์ 180 มิลลิลิตร 25 บาท 
2 สับปะรด 1 กิโลกรัม 18 บาท 
3 ผงมทัฉะ 30 กรัม 30 บาท 
4 ผกัเขียว 200 กรัม 20 บาท 
5 น ้าแขง็ 1 ถุง 9 บาท 
6 กลว้ย 1 กิโลกรัม 20 บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งหมด 122 บาท 
 
ตารางที่ 4.2 แสดงตน้ทุนเคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์ Yellow 

ล าดบัท่ี วตัถุดิบ ปริมาณหน่วย ราคา 
1 น ้าสมั 200 มิลลิลิตร 18 บาท 
2 โยเกิร์ต 135 กรัม 14 บาท 
3 มะม่วง 1 กิโลกรัม 30 บาท 
4 สับปะรด 1 กิโลกรัม 18 บาท 
5 กลวัย 1  กิโลกรัม 20 บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งหมด 100 บาท 
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ตารางที่ 4.3 แสดงตน้ทุนเคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์ Orange 

ล าดบัท่ี วตัถุดิบ ปริมาณหน่วย ราคา 
1 โยเกิร์ต 135 กรัม 14 บาท 
2 น ้าสม้ 200 มิลลิลิตร 18 บาท 
3 ส้ม 1 กิโลกรัม 20 บาท 
4 แครอท 200 กรัม 10 บาท 
5 กลว้ย 1  กิโลกรัม 20 บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งหมด 82  บาท 
 
ตารางสรุปเทียบการใชต้น้ทุนเคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์แสดงตารางท่ี 4.4 ดงัน้ี 

ตารางที่ 4.4 ตารางสรุปเทียบการใชต้น้ทุนเคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์ Green 
 

เคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์ ราคาเคร่ืองด่ืมท่ีโรงแรมขาย 
3 แกว้ ราคา 122 บาท 3 แกว้ ราคา 540 บาท 
ราคาต่อแกว้ 41 บาท ราคาต่อแกว้ 180 บาท 

 
 จากตารางท่ี 4.4 จะเห็นไดว้า่ ตน้ทุนท่ีใชท้  าเคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์สามารถท าเคร่ืองด่ืมได ้3 
แกว้ ซ่ึงอยูใ่นราคา 122 บาท ราคาเฉล่ียตน้ทุนแกว้ละ 41 บาทราคาเคร่ืองด่ืมท่ีโรงแรมขาย 1 แกว้ราคา 
180 บาท 
 
ตารางที่ 4.5 ตารางสรุปเทียบการใชต้น้ทุนเคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์Yellow 

เคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์ ราคาเคร่ืองด่ืมท่ีโรงแรมขาย 
2 แกว้ ราคา 100 บาท 2 แกว้ ราคา 360 บาท 
ราคาต่อแกว้ 50 บาท ราคาต่อแกว้ 180 บาท 

 
จากตารางท่ี 4.5 จะเห็นไดว้า่ ตน้ทุนท่ีใชท้  าเคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์สามารถท าเคร่ืองด่ืมได ้2 

แกว้ ซ่ึงอยูใ่นราคา 100 บาท ราคาเฉล่ียตน้ทุนแกว้ละ 50 บาท ราคาเคร่ืองด่ืมท่ีโรงแรมขาย 1 แกว้ราคา 
180 บาท 
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ตารางที่ 4.6 ตารางสรุปเทียบการใชต้น้ทุนเคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์ Orange 

เคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์ ราคาเคร่ืองด่ืมท่ีโรงแรมขาย 
2 แกว้ 82 บาท 2 แกว้ ราคา 360 บาท 

ราคาต่อแกว้ 41 บาท ราคาต่อแกว้ 180 บาท 
 

จากตารางขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นว่าตน้ทุนเคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์มีตน้ทุนนอ้ยกว่าท่ีโรงแรมใช้
ท าเคร่ืองด่ืมผลไมป่ั้นต่างๆ ซ่ึงช่วยในการประหยดัค่าใชจ่้ายใหก้บัโรงแรม เป็นการลดตน้ทุนในการท า
เคร่ืองด่ืมและท่ีส าคญัเป็นการเพิ่มมูลค่าใหก้บัเคร่ืองด่ืมหลายเท่าตวั 

 
4.6 สรุปผลและวิเคราะห์เกณฑ์การประเมินเคร่ืองดื่มสมูทตีด้ีทอ็กซ์สามสี 

4.6.1 ข้อมูลพืน้ฐานทัว่ไปของผู้ทีต่อบแบบสอบถาม 
1) ดา้นเพศ 

ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปของผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม แสดงตารางท่ี 4.4 ดงัน้ี 
ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ(%) 
ชาย 15 50.00 
หญิง 15 50.00 
รวม 30 100.00 

 
จากตารางที ่4.7 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 50 และ

เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 50 
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2) ดา้นอาย ุ
ขอ้มูลร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ และกลุ่มอาย ุแสดงตารางท่ี4.5 ดงัน้ี 

ตารางที่ 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศและกลุ่มอาย ุ
 

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ% 
ต ่ากวา่ 20 ปี 0 0 
21-30 ปี 22 73.33 
31-40 ปี 5 16.67 
41-50 ปี 3 10.00 

50 ปีข้ึนไป 0 0 
รวมทั้งหมด 30 100 

 
จากตารางท่ี 4.8  กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี เป็นกลุ่มอาย ุ21-30 ปี จ านวน 22 

คน กลุ่มอาย ุ31-40 ปี จ านวน 5 คน  และกลุ่มอาย ุ41-50 ปี จ านวน 3 คน 
 

4.6.2 ค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อการประเมินเพือ่วัดผลประสิทธิภาพของโครงงาน " 
เคร่ืองดื่มสมูทตีด้ีทอ็กซ์สามสี " 
     ในการท าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อโครงงาน " เคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์สามสี " โดยมีเกณฑ์
แสดงระดบัความคิดเห็นในแบบสอบถามเพื่อวดัผลประสิทธิภาพของโครงงานโดยใช ้scale 5 ระดบั 
หรือท่ีเรียกว่า ค่าวดัเจตคติตามเทคนิคของลิเคิร์ท ( Liskert ,R.(1932) หรือ แบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบัดงัน้ี 

คะแนนค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด 
คะแนนค่าเฉล่ีย 3.41-4.20  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก 
คะแนนค่าเฉล่ีย 2.61-3.40  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 
คะแนนค่าเฉล่ีย 1.81-2.60  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นในระดบันอ้ย 
คะแนนค่าเฉล่ีย 1.00-1.80  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ตารางแสดงค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อระดับความคิดเห็นของโครงงาน " เคร่ือง

ดื่มสมูทตีด้ีทอ็กซ์สามสี " 

ตารางที่ 4.9 ตารางแสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานต่อระดบัความคิดเห็นของโครงงาน " เคร่ือง
ด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์ Green " 

เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลีย่ 

x  

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D 

ระดับความ

คดิเห็น 

สามารถน าไปเพิ่มมูลค่าไดจ้ริง 4.23 0.73 มากท่ีสุด 

มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 4.27 0.74 มากท่ีสุด 

สามาน ามาวางขายไดจ้ริง 4.17 0.70 มาก 

การตกแต่งท าใหเ้กิดความน่าสนใจ 3.93 0.83 มาก 

สีสนัของน ้าสมูทต้ี Yellow มีความสวยงาม 4.07 0.74 มาก 

การเลือกใชว้ตัถุดิบท่ีใหส้รรพคุณต่อร่างกาย 4.33 0.55 มากท่ีสุด 

ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการทานเคร่ืองด่ืมสมูทต้ี 4.40 0.62 มากท่ีสุด 

ไอเดียการน าวตัถุดิบเหลือใช ้มาประยกุตเ์มนู

ใหม่ใหเ้กิดประโยชน์  

4.37 0.56 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.22 0.68 มากท่ีสุด 

 จากตารางที่ 4.9 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีมีความคิดเห็นประโยชน์ท่ี
ไดรั้บจากการทานเคร่ืองด่ืมสมูทต้ี อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียคือ 4.40 ดา้นการตกแต่งท าให้เกิด
ความน่าสนใจอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย คือ 3.93 และ และค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 
คือ 4.22 
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ตารางที่ 4.10 ตารางแสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานต่อระดบัความคิดเห็นของโครงงาน " เคร่ือง

ด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์ Yellow " 

เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลีย่ 

x  

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D 

ระดับความ

คดิเห็น 

สามารถน าไปเพิ่มมูลค่าไดจ้ริง 4.30 0.60 มากท่ีสุด 

มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 4.03 0.72 มาก 

สามาน ามาวางขายไดจ้ริง 4.30 0.79 มากท่ีสุด 

การตกแต่งท าใหเ้กิดความน่าสนใจ 3.87 0.86 มาก 

สีสนัของน ้าสมูทต้ี Orangeมีความสวยงาม 4.23 0.57 มากท่ีสุด 

การเลือกใชว้ตัถุดิบท่ีใหส้รรพคุณต่อร่างกาย 4.37 0.67 มากท่ีสุด 

ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการทานเคร่ืองด่ืมสมูทต้ี 4.30 0.60 มากท่ีสุด 

ไอเดียการน าวตัถุดิบเหลือใช ้มาประยกุตเ์มนู

ใหม่ใหเ้กิดประโยชน์  

4.30 0.53 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.21 0.67 มากท่ีสุด 

  

 จากตารางที่ 4.10 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีมีระดบัความคิดเห็นในการ

เลือกใชว้ตัถุดิบท่ีใหส้รรพคุณต่อร่างกาย อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียคือ 4.37 และดา้นการตกแต่งท า

ใหเ้กิดความน่าสนใจ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย คือ 3.87 แต่ค่าเฉล่ียรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 

4.21 
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 ตารางที่ 4.11 ตารางแสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานต่อระดบัความคิดเห็นของโครงงาน " 

เคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์ Orange " 

เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลีย่ 

x  

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D 

ระดับความคดิเห็น 

สามารถน าไปเพิ่มมูลค่าไดจ้ริง 4.20 0.71 มาก 

มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 4.17 0.87 มาก 

สามาน ามาวางขายไดจ้ริง 4.13 0.63 มาก 

การตกแต่งท าใหเ้กิดความน่าสนใจ 4.00 0.95 มาก 

สีสนัของน ้าสมูทต้ี Greenมีความสวยงาม 4.13 0.82 มาก 

การเลือกใชว้ตัถุดิบท่ีใหส้รรพคุณต่อร่างกาย 4.37 0.61 มากท่ีสุด 

ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการทานเคร่ืองด่ืมสมูทต้ี 4.40 0.56 มากท่ีสุด 

ไอเดียการน าวตัถุดิบเหลือใช ้มาประยกุตเ์มนู

ใหม่ใหเ้กิดประโยชน์  

4.17 0.65 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.20 0.73 มาก 

 

  จากตารางที ่4.11  พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีมีระดับความคิดเห็น

ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการทานเคร่ืองด่ืมสมูทต้ี อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียคือ 4.40 และดา้นการ

ตกแต่งท าให้เกิดความน่าสนใจ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียคือ 4.00 และค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัมาก มี

ค่าเฉล่ียคือ4.20 



 

บทที ่5 

สรุปผลรายงานและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

คณะผูจ้ดัท ำไดท้  ำกำรเก็บขอ้มูลและรวบรวม โดยกำรแจกแบบสอบถำมออนไลน์ " เคร่ือง

ด่ืมสมูทต้ีดีท็อกซ์สำมสี " ให้กบัพนกังำนภำยในโรงแรมในแผนกต่ำงๆจ ำนวน 30 คน ผลสรุปว่ำ 

โดยรวมแลว้ผกัและผลไมท่ี้เหลือใชจ้ำกงำนต่ำงๆสำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ในกำรท ำเคร่ืองด่ืมสมูทต้ี

ดีทอ็กซ์ไดอี้กทั้งยงัช่วยประหยดัค่ำใชจ่้ำยและช่วยลดปริมำณของเหลือท้ิงในสถำนประกอบกำรไดแ้ละ

เป็นกำรเพิ่มมูลค่ำจำกของเหลือท้ิง อีกทั้งยงัช่วยเพิ่มรำยไดใ้หก้บัสถำนประกอบกำรไดอี้กดว้ย โดยผล

จำกกำรตอบแบบสอบถำมเคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์ทั้งสำมสี บรรลุวตัถุประสงคต์ำมท่ีตั้งไว ้โดยมีระดบั

ควำมคิดเห็น อยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียรวม 4.21  

5.2 สรุปผลเคร่ืองดื่มสมูทตีด้ีทอ็กซ์สามสี   

 5.2.1 ปัญหาทีพ่บจากการท าโครงงาน 

  1. ปัญหำดำ้นรสชำติ เน่ืองจำกใส่น ้ำแขง็ท ำใหร้สชำติจืดลงและคุณค่ำทำงโภชนำกำร

ลดลง 

  2. ปัญหำจำกกำรดดัแปลงสูตรท ำใหร้สชำติท่ีไดใ้นตอนแรกมีรสชำติท่ีไม่เขำ้กนั 

5.2.2 การแก้ไข้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 

 1. ศึกษำขอ้มูลหลำยๆทำง ทั้งจำกหอ้งสมุดของทำงมหำวทิยำลยัสยำม และจำกขอ้มูล

งำนวิจยัในเวบ็ไซตต่์ำงๆ 

 2. ปรึกษำอำจำรยท่ี์ปรึกษำเพื่อขอแนวทำงในกำรหำขอ้มูลงำนวิจยั



83 
 

5.3 สรุปผลการปฏิบัตสิหกจิศึกษา 

5.3.1 ผลทีไ่ด้รับจากการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1.ไดเ้รียนรู้จกักำรแกไ้ขปัญหำเฉพำะหนำ้ไดท้นัท่วงที และเรียนรู้กำรแกไ้ขอุปสรรคท่ี
เจอในกำรท ำงำน 

2.ไดท้กัษะกำรส่ือสำรกบัลูกคำ้ทั้งคนไทยและต่ำงประเทศ 

3.ไดฝึ้กทกัษะควำมกลำ้แสดงออก  

4. มีน ้ ำใจ ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงำน และกำรมีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงำน 

5. ไดรั้บมอบหมำยงำน และท ำงำนดว้ยควำมรับผดิชอบต่อหนำ้ท่ีของตนเองดว้ยควำม
รอบคอบ คล่องแคล่ว และมีควำมตรงต่อเวลำในกำรท ำงำน 

6. สำมำรถน ำประสบกำรณ์ท่ีไดไ้ปต่อยอดและพฒันำตนเองและต่อยอดน ำควำมรู้ท่ีได้
ไปใชใ้นกำรปฏิบติังำนจริงในอนำคต 

7. ได้ฝึกควำมอดทน อดกลั่น ทั้ งด้ำนควำมคิดและกำรควบคุมอำรมณ์ในกำร
ปฏิบติังำน  

5.3.2 ปัญหาทีพ่บขณะปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1. กำรปรับตวัในท่ีปฏิบติังำนในช่วงสัปดำห์แรก จึงจ ำเป็นตอ้งปรึกษำพนกังำนพี่เล้ียง
คอยใหค้วำมช่วยเหลือ 

  2. ขำดควำมมัน่ใจในกำรพดูส่ือสำรกบัลูกคำ้ในระยะแรก 

  3. ปฏิบติังำนโดยขำดควำมรอบคอบ จึงท ำใหง้ำนออกมำดูไม่ดี  

  4. ค  ำศพัทภ์ำษำองักฤษเฉพำะท่ีมีจ ำนวนมำก จึงท ำใหส้ับสนในกำรจ ำในระยะแรก 

  5. ไม่ช ำนำญในงำนบำงประเภท เพรำะจำกท่ีไดเ้รียน และศึกษำมำนั้นจะเนน้ทฤษฎี 
พอไดม้ำปฏิบติังำนจริงค่อนขำ้งท่ีติดขดั และไม่ถนดัในบำงช่วงแรกๆ 

 6. ขำดควำมมัน่ใจในกำรลงมือปฏิบติังำนดว้ยตวัเอง   
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5.4 สรุปผลจากการท าเคร่ืองดื่มสมูทตีด้ีทอ็กซ์สามสี 
จำกกำรท่ีไดท้  ำเคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กสำมสีพบว่ำ เคร่ืองด่ืมท่ีป่ันออกมำมีสีสันสวยงำม มีเน้ือ

ละเอียดน่ำรับประทำน และใหป้ระโยชน์ต่อร่ำงกำย และยงัช่วยลดปัญหำของเหลือท้ิงท่ีเกิดจำกผกัและ
ผลไมท่ี้เหลือใชจ้ำกงำนดำ้นต่ำงๆ เพียงแค่น ำมำป่ันและยงัเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำใหก้บัของเหลือท้ิงอีกดว้ย 

 

5.5 ส่ิงทีไ่ด้รับจากโครงงานนี ้

5.1 เป็นกำรสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์กับทำงสถำน
ประกอบกำร 

5.2 เป็นกำรช่วยลดของเหลือทิง้ และไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตำมมำภำยหลงั 

5.3 เป็นกำรเพิ่มเมนูท่ีหลำกหลำยใหแ้ก่สถำนประกอบกำร 

5.6 ข้อเสนอแนะ 

5.1 มีกำรศึกษำ เรียนรู้ใส่ใจในรำยละเอียดของกำรปฏิบติังำน เพื่อท่ีให้เกิดขอ้ผิดพลำดน้อย
ท่ีสุด 

5.2 มีกำรพฒันำในเร่ืองบุคลิกภำพให้ดูดี กระตือรือร้น มีกำลเทศะในขณะท่ีปฏิบติังำนหรือ 
พบปะลูกคำ้ 

5.3 มีควำมมัน่ใจในกำรส่ือสำรภำษำองักฤษกบัลูกคำ้จะผิด หรือจะถูก ก็ควรส่ือสำรแกปั้ญหำ
เฉพำะหนำ้ ในกรณีท่ีพนกังำนท่ีปรึกษำไม่ไดอ้ยูต่รงนั้น 

5.4 ปฏิบติัตำมกฎระเบียบของสถำนประกอบกำรอยำ่งเคร่งครัด 

5.5 มัน่เรียนรู้ประสบกำรณ์ใหม่ๆ คอยจดจ ำขอ้ผิดพลำดของตนเอง เพื่อน ำไปพฒันำในกำร
ท ำงำนจริงในอนำคต 

5.6 ตอ้งศึกษำแผนผงับริเวณโรงแรม เพื่อท่ีจะสำมำรถใหข้อ้มูลกบัแขกได ้

5.7 ตอ้งมีใจรักในกำรบริกำร 
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แบบสอบถาม 

  

 

  



 
 

 

แบบสอบถามเพือ่การประเมิน 

ค ำช้ีแจง แบบสอบถำมน้ีเป็นส่วนหน่ึงในกำรประกอบกำรศึกษำในระดบัปริญญำตรี คณะศิลปศำสตร์ 

มหำวิทยำลยัสยำม ทำงคณะผูจ้ดัท ำจึงขอควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำมขอ้มูลท่ีเป็นจริงเพื่อ

ควำมสมบูรณ์ ของโครงงำน 

 ตอนที ่1 ขอ้มูลพื้นฐำนทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม  

ค าช้ีแจง  กรุณำใส่เคร่ืองหมำย ( ) ลงใน  ท่ีท่ำนตอ้งกำรเลือก  

1. เพศ                           1. ชำย                            2. หญิง   

2. อำย ุ                          1. ต ่ำกวำ่ 20  ปี              2. 21-30  ปี              3.31-40 ปี 

                                      4. 41-50  ปี                   5.50 ปีข้ึนไป 

3.อาชีพ                           1.นกัศึกษำ                    2.พนกังำนบริษทัทัว่ไป         3.พนกังำนโรงงำนทัว่ไป 

          4.พนกังำนโรงแรม       5.รับจำ้งทัว่ไป              6.ธุรกิจส่วนตวั 

          7.พอ่บำ้น แม่บำ้น         8.อ่ืนๆ 

ตอนที ่2  แบบสอบถำมควำมคิดเห็น “ เคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์สำมสี ” ระดบัควำมคิดเห็นมีดงัน้ี   

ระดบั   ควำมคิดเห็น                                              

5                    หมำยถึง  ระดบัควำมคิดเห็นมำกท่ีสุด 

4                    หมำยถึง ระดบัควำมคิดเห็นมำก  

3                    หมำยถึง ระดบัควำมคิดเห็นปำนกลำง 

2                   หมำยถึง ระดบัควำมคิดเห็นนอ้ย 

1                   หมำยถึง ระดบัควำมคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 



 
 

 

ค ำช้ีแจง กรุณำใส่เคร่ืองหมำย () ลงใน          ท่ีท่ำนตอ้งกำรเลือก     

 

 

ประเมินควำมพึงพอใจ 

 

ระดบัควำมพึงพอใจ 

มำกท่ีสุด 

5 

มำก 

4 

ปำนกลำง 

3 

นอ้ย 

2 

นอ้ยท่ีสุด 

1 

สำมำรถน ำไปเพิ่มมูลค่ำไดจ้ริง      

มีควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค ์      

สำมำรถน ำมำวำงขำยไดจ้ริง      

กำรตกแต่งท ำใหเ้กิดควำม

น่ำสนใจ 

     

สีสันของน ้ำสมูทต้ี Green มี

ควำมสวยงำม 

     

กำรเลือกใชว้ตัถุดิบท่ีให้

สรรพคุณต่อร่ำงกำย 

     

ประโยชน์ท่ีไดรั้บจำกกำรทำน

เคร่ืองด่ืมสมูทต้ี 

     

ไอเดียกำรน ำวตัถุดิบเหลือใชม้ำ

ประยกุตเ์มนูใหม่ใหเ้กิด

ประโยชน ์

     



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินควำมพึงพอใจ 

ระดบัควำมพึงพอใจ 

มำกท่ีสุด 

5 

มำก 

4 

ปำนกลำง 

3 

นอ้ย 

2 

นอ้ยท่ีสุด 

1 

สำมำรถน ำไปเพิ่มมูลค่ำไดจ้ริง      

มีควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค ์      

สำมำรถน ำมำวำงขำยไดจ้ริง      

กำรตกแต่งท ำใหเ้กิดควำม

น่ำสนใจ 

     

สีสันของน ้ำสมูทต้ี Yellow มี

ควำมสวยงำม 

     

กำรเลือกใชว้ตัถุดิบท่ีให้

สรรพคุณต่อร่ำงกำย 

     

ประโยชน์ท่ีไดรั้บจำกกำรทำน

เคร่ืองด่ืมสมูทต้ี 

     

ไอเดียกำรน ำวตัถุดิบเหลือใช้

มำประยกุตเ์มนูใหม่ใหเ้กิด

ประโยชน ์

     



 
 

 

 

 

ตอนที ่3 แสดงควำมคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ประเมินควำมพึงพอใจ 

ระดบัควำมพึงพอใจ 

มำกท่ีสุด 

5 

มำก 

4 

ปำนกลำง 

3 

นอ้ย 

2 

นอ้ยท่ีสุด 

1 

สำมำรถน ำไปเพิ่มมูลค่ำไดจ้ริง      

มีควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค ์      

สำมำรถน ำมำวำงขำยไดจ้ริง      

กำรตกแต่งท ำใหเ้กิดควำมน่ำสนใจ      

สีสันของน ้ำสมูทต้ี Orange มีควำม

สวยงำม 

     

กำรเลือกใชว้ตัถุดิบท่ีใหส้รรพคุณ

ต่อร่ำงกำย 

     

ประโยชน์ท่ีไดรั้บจำกกำรทำน

เคร่ืองด่ืมสมูทต้ี 

     

ไอเดียกำรน ำวตัถุดิบเหลือใชม้ำ

ประยกุตเ์มนูใหม่ใหเ้กิดประโยชน ์

     



 
 

 

   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รูปภาพและการปฏิบัตงิาน และหลงัจากการน าเสนอโครงงาน 

  



 
 

 

 
ภำพขณะก ำลงัยนื เตรียมเสิร์ฟอำหำรวำ่งใหก้บัแขกท่ีมำร่วมงำนประชุม 

ท่ีมำ : คณะผูจ้ดัท ำ (2563) 

 

ภำพขณะก ำลงัจดัเตรียมจำนขนมหวำนเพื่อน ำไปเสิร์ฟใหก้บัแขก 

ท่ีมำ : คณะผูจ้ดัท ำ (2563) 

 

  



 
 

 

 

ภำพขณะก ำลงัจดัเตรียมบูทของวำ่งใหก้บัแขกท่ีมำร่วมงำน 

ท่ีมำ : คณะผูจ้ดัท ำ (2563) 

 

                                                             

ภำพขณะก ำลงัเตรียมผลไมใ้หก้บัแขก เม่ือแขกตอ้งกำรรับประทำน 

ท่ีมำ : คณะผูจ้ดัท ำ (2563)  



 
 

 

 

ภำพขณะก ำลงัท ำอำหำร เพือ่เตรียมพร้อมท่ีจะน ำไปเสิร์ฟแขก 

ท่ีมำ : คณะผูจ้ดัท ำ (2563) 

  



 
 

 

 

ภำพขณะก ำลงัจดัเตรียมกระดำษทิชชู่เพื่อใหผู้ท่ี้มำใชบ้ริกำรหอ้งประชุมไดเ้กิดควำมสะดวกสบำยใน

กำรหยบิใช ้

ท่ีมำ : คณะผูจ้ดัท ำ (2563) 

 

                                           ภำพขณะก ำลงัน ำอุปกรณ์ภำชนะท่ีใชแ้ลว้มำลำ้งท ำควำมสะอำด 

ท่ีมำ : คณะผูจ้ดัท ำ (2563) 



 
 

 

                                              

ภำพขณะก ำลงัพบัผำ้เช็ดปำก  เพื่อจดัเตรียมในงำนจดัเล้ียง 

ท่ีมำ : คณะผูจ้ดัท ำ (2563) 

 

 

ภำพขณะก ำลงัเกบ็ภำชนะ ในหอ้งอำหำร feast  

ท่ีมำ : คณะผูจ้ดัท ำ (2563) 



 
 

 

 

ภำพขณะก ำลงัจดัเตรียมของวำ่ง ส ำหรับแขกท่ีจะพกัในช่วงทำนของวำ่ง 

ท่ีมำ : คณะผูจ้ดัท ำ (2563) 

 

 

ภำพขณะก ำลงัลงขอ้มูลกำรเบิก-จ่ำยสินคำ้ 

ท่ีมำ : คณะผูจ้ดัท ำ (2563) 



 
 

 

 

ภำพขณะก ำลงัชงคอ็กเทล 

ท่ีมำ : คณะผูจ้ดัท ำ (2563) 

 

 

 

ภำพขณะก ำลงันัง่ฟังบรรยำยงำนประชุมของโรงแรม 

ท่ีมำ : คณะผูจ้ดัท ำ (2563) 



 
 

 

 

ภำพขณะก ำลงัจดัเตรียมเคร่ืองด่ืมใหส้ ำหรับแขกท่ีมำเขำ้ร่วมงำน 

ท่ีมำ : คณะผูจ้ดัท ำ (2563) 

 

 

ภำพขณะก ำลงัจดัเตรียมบูทเคร่ืองด่ืมและเตรียมเคร่ืองด่ืมใหส้ ำหรับแขกท่ีมำร่วมงำน 

ท่ีมำ : คณะผูจ้ดัท ำ (2563) 



 
 

 

 

ภำพขณะปฏิบติังำน ส ำหรับแขก100 คน เตรียมแกว้และเคร่ืองด่ืมไวส้ ำหรับแขก โดยกำรเช็ดแกว้ทุกใบ

ใหส้ะอำดและเตรียมหวัเบียร์เพื่อติดตั้งเบียร์ถงั 

ท่ีมำ : คณะผูจ้ดัท ำ (2563) 

 

 

ภำพอำจำรยท่ี์ปรึกษำมำนิเทศ ขณะก ำลงัปฏิบติังำน ณ สถำนประกอบกำร 

ท่ีมำ : คณะผูจ้ดัท ำ (2563) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

บทสัมภาษณ์ และข้อเสนอแนะพนักงานทีป่รึกษา 



 
 

 

บทสัมภาษณ์ของพนักงานในแผนก Food and Beverage Store  ที่ได้ประเมินโครงงานเคร่ืองดื่มสมูทตี้

ดีทอ็กซ์สามสี 

 โครงงำนเคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์สำมสี  (Three-Color Smoothie Detox Drink) มีประโยชน์ต่อ
โรงแรม รอยลั ออคิด เชอรำตนั โฮเต็ล แอนด์ ทำวเวอร์ส เพรำะส่วนประกอบหลกัคือกำรน ำวตัถุดิบ
ของเหลือท้ิง จ ำพวกผลไม ้คือ มะม่วง สับปะรด ส้ม และผลไมอ่ื้นๆ มำท ำให้เกิดประโยชน์ โดยน ำ
ผลไมต่้ำงๆมำท ำเป็นเคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์ ซ่ึงผลไมแ้ต่ละชนิดจะมีคุณประโยชน์ท่ีดีต่อร่ำงกำย และ
ช่วยในกำรดีท็อกซ์ขบัสำรพิษต่ำงๆออกจำกร่ำงกำย เคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีท็อกซ์สำมสีน้ีสำมำรถวำงขำย
เพื่อเพิ่มก ำไรให้แก่ โรงแรม รอยลั ออ คิด เชอรำตนั โฮเต็ล แอนด์ ทำวเวอร์ส ไดจ้ริง และยงัเป็นกำร
ช่วยลดปริมำณตน้ทุน และช่วยก ำจดัขยะเหลือท้ิง ท ำใหข้ยะเหลือท้ิงเหล่ำนั้นเกิดประโยชน์ต่อโรงแรม 

 
 
 
 

 

 

(.....................................................................) 

( คุณวิชำญ ประกำรแกว้ ) 

         Beverage Shift Leader F&B 



 
 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับพนักงาน ทีไ่ด้ประเมินโครงงานเคร่ืองดื่มสมูทตีด้ทีอ็กซ์สามสี 

- ถำ้มีกำรใชภ้ำชนะท่ีใส่เคร่ืองด่ืมสมูทต้ีใหแ้ปลกใหม่กวำ่น้ี น่ำจะท ำใหมี้ควำมน่ำสนใจ 

และดึงดูดลูกคำ้ไดม้ำกกวำ่ 

 

(.....................................................................) 

 ( คุณวิชำญ ประกำรแกว้ ) 

         Beverage Shift Leader F&B 
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เคร่ืองดื่มสมูทตีด้ทีอ็กซ์สามสี 

Three-Color Smoothie Detox Drink 

นำยกฤษณะ จิรเนติพงษก์ลุ 

   นำยณฐัพล  ทองชยัไพโรจน์ 

นำยสมิทธ์ิ  สิทธิสำร 

อำจำรยท่ี์ปรึกษำ  อำจำรยพ์ิมพพ์ิชชำ เลิศสกลุผำสุข 

ภำควิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร คณะศิลปศำสตร์ มหำวทิยำลยัสยำม 

38 ถนน เพชรเกษม แขวง บำงหวำ้ เขตภำษีเจริญ  10160

บทคดัย่อ 

โครงงำนเร่ือง เคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีทอ็กซ์สำมสี จดัท ำข้ึนเพื่อ
มีวตัถุประสงค์ เพื่อท ำให้วตัถุดิบท่ีมีอยูแ่ลว้เกิดมูลค่ำเพิ่ม
โดยกำรท ำเป็นเมนูใหม่ๆ และเพื่อช่วยลดปัญหำของเหลือ
ท้ิงจ ำพวกผกัและผลไมภ้ำยในสถำนประกอบกำร จำกกำร
ท่ีคณะผูจ้ดัท ำไดม้ำปฏิบติัสหกิจศึกษำ ไดส้ังเกตเห็นปัญหำ
ผกัและผลไมเ้น่ำเสีย และบำงแผนกผกัและผลไมเ้หลือเป็น
จ ำนวนมำก ท ำให้จ ำนวนผกัและผลไมท่ี้เหลือท้ิงมีจ ำนวน
มำกในแต่ละวนั ดงันั้นเพื่อเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำจำกของท่ีมี
อ ยู่ แ ล้ว ให้ มี มู ล ค่ ำ เ พิ่ ม ม ำกยิ่ ง ข้ึ น โดยก ำ รท ำ เ ป็ น
เคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีท็อกซ์สำมสี เพื่อช่วยลดปัญหำของเหลือ
ท้ิงท่ีเกิดจำกผกัและผลไมภ้ำยในโรงแรม 
     หลงัจำกท่ีไดท้  ำกำรทดลองท ำเคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีท็อกซ์
ข้ึนมำคณะผูจ้ัดท ำไดท้  ำกำรส ำรวจควำมคิดเห็นดว้ยกำร
แจกแบบสอบถำมออนไลน์ใหก้บักลุ่มตวัอยำ่งคือพนกังำน
ในแผนกต่ำงๆภำยในโรงแรมเช่น พนกังำนแผนกจดัเล้ียง 
พนกังำนแผนกครัว พนกังำนแผนก food and beverage 
store เป็นตน้ จ ำนวน 30 ชุด ผลกำรศึกษำพบวำ่ จำกกำรท ำ
แบบสอบถำมโดยกลุ่มตวัอย่ำงอยู่ในระดับมำกท่ีสุด คือ 
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจำกกำรทำนเคร่ืองด่ืมสมูทต้ี (ค่ำเฉล่ีย = 

4.40 และค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน S.D = 0.56 ) และกำร
เลือกใชว้ตัถุดิบท่ีใหส้รรพคุณต่อร่ำงกำย ( หำค่ำเฉล่ีย  
= 4.37 และค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน S.D = 0.67 )  
ค ำส ำคญั : สมูทต้ีดีทอ็กซ์ / เคร่ืองด่ืม / ผลไม ้
 
Abstracts 

During the co-operative education internship at Royal 
Orchid Sheraton Hotel, the team realized that there were 
leftover materials from the kitchen which could be used to 
make a new menu item. The Three Color Smoothie Detox 
Drink project aimed to reduce waste from the kitchen and 
create a new smoothie drink from the leftover vegetables 
and fruit. In addition, this project benefited the hotel by 
generating income, reducing waste and also creating a 
new menu item for the customer. 

After experimenting with the new smoothie detox drink 
with three different colors, the  team distributed 30 sets of 
questionnaires to collect the data from hotel's staff. The 
results showed that  most respondants agreeded with the 
benefits gained from drinking a smoothie detox drink as 



 
 

 

the highest mean score, equal to 4.40,  and the use of 
healthy raw material was 4.37 

Keyword  : Smoothie Detox / Beverage / Fruit 

ทีม่าของปัญหา 
  

ปัญหำส่วนใหญ่ท่ีพบ คือ กำรเตรียมผลไม้ไวใ้ช้
ส ำหรับบริกำรให้กบัลูกคำ้จ ำนวนท่ีมำกเกินท ำให้เกิดกำร
เน่ำเสีย เน่ืองจำกใชไ้ม่หมด ท ำให้ตน้ทุนสูงข้ึน  ต่อมำเป็น
ปัญหำตำมห้องอำหำรและบำร์ของทำงโรงแรมท่ีเบิกของ
จ ำพวกผกัและผลไมเ้ป็นจ ำนวนมำก เพื่อขำยให้กบัลูกคำ้
แต่ปรำกฏวำ่ของเหลือเป็นจ ำนวนมำกท ำใหเ้กิดกำรเน่ำเสีย
ท ำให้เป็นผลเสียต่อต้นทุน และกำรท่ีบุคลำกำรหรือ
พนกังำนเขำ้มำทำนอำหำรในห้องแคนทีนจ ำนวนมำก ท ำ
ให้ยำกต่อกำรค ำนวณและควบคุมปริมำณอำหำรของ
พนกังำนท่ีใชบ้ริกำรห้องแคนทีนภำยในโรงแรม  จึงท ำให้
มีอำหำรเหลือท้ิงไม่วำ่จะเป็นผกัและผลไมเ้ป็นจ ำนวนมำก
ต่อวนั ท ำให้โรงแรมมีค่ำใชจ่้ำยค่อนขำ้งสูงและเป็นมลพิษ
กบัส่ิงแวดลอ้ม ท ำให้เห็นถึงควำมส ำคญัของปัญหำน้ี ดั้ ง
นั้นเพื่อเป็นกำรลดตน้ทุนและเพิ่มมูลค่ำ และสำมำรถสร้ำง
รำยไดใ้หก้บัทำงโรงแรมและเกิดประโยชน์ต่อพนกังำน  
      
กรอบแนวคดิ 

กำรทำนผกัและผลไม้ 5 สี มีวิตำมิน แร่ธำตุ ไฟ
เบอร์ และสำรอำหำรอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่ำงกำยอีก
มำกมำย ผกัผลไมส้ำมำรถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม 5 สี แต่ละสี
ก็มีสำรอำหำรและคุณประโยชน์ท่ีแตกต่ำงกนัไป กำรทำน
ผกัผลไมใ้ห้หลำกหลำยและครบทั้ง 5 สีจะช่วยลดควำม
เส่ียงจำกโรคต่ำง ๆ มำกมำย ดงันั้นคณะผูจ้ัดท ำจึงได้
สร้ำงสรรคแ์ละดดัแปลงท ำให้เกิดเคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีท็อกซ์
สำมสีข้ึนมำ 
 
 
 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1． เพื่อท ำให้เกิดเมนูเคร่ืองด่ืมใหม่ๆและสร้ำง
ผลก ำไรใหก้บัทำงสถำนประกอบกำร 

2． เพื่อช่วยลดปริมำณขยะจ ำพวกผลไม้และ
ผกัภำยในสถำนประกอบกำร 

3． เพื่อให้วตัถุดิบท่ีมีอยูแ่ลว้เกิดมูลค่ำเพิ่มมำก
ข้ึน 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

ในกำรท ำโครงงำนสหกิจกิจคร้ังน้ีคณะผูจ้ดัท ำได้
ก ำหนดขอบเขต ดงัน้ี 
ขอบเขตด้านระยะเวลา 

คณะผู้จัดท ำใช้ เวลำในกำรรวบรวมข้อมูล 
ระหวำ่งวนั ท่ี 13 มกรำคม ถึง วนัท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2563  
เป็นระยะเวลำ 4 เดือน  
ขอบเขตของประชากร  

พนักงำน รอยลั ออคิด เชอรำตนั โรงแรม แอน 

ทำวเวอร์ส (Royal Orchid Sheraton Hotel& Towers) ทุก

แผนก จ ำนวน  30 คน  

ขอบเขตด้านเนือ้หา  
ได้ศึกษำค้นคว้ำ เ ก่ียวกับ  “  ประโยชน์และ

สรรพคุณของพืช ผัก ผลไม้และสมุนไพร ” เพื่อเป็น
ประโยชน์ในกำรท ำเคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีท็อกซ์สำมสี และ
ศึกษำแนวทำงกำรทำนผกัและผลไม ้5 สี 
ประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 
1. ช่วยลดต้นทุนและสร้ำงรำยได้ให้กับทำงสถำน

ประกอบกำร 
2. สำมำรถเสนอเป็นเมนูใน Drink List เพื่อน ำมำขำยจริง

ใหก้บัลกูคำ้และสร้ำงรำยไดใ้หก้บัทำงโรงแรม 
 

  



 
 

 

 สรุปผลโครงงาน 

คณะผูจ้ัดท ำได้ท ำกำรเก็บข้อมูลและรวบรวม 

โดยกำรแจกแบบสอบถำมออนไลน์ " เคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีท็

อกซ์สำมสี " ใหก้บัพนกังำนภำยในโรงแรมในแผนกต่ำงๆ

จ ำนวน 30 คน ผลสรุปวำ่ โดยรวมแลว้ผกัและผลไมท่ี้เหลือ

ใช้จำกงำนต่ำงๆสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรท ำ

เคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีท็อกซ์ไดอี้กทั้งยงัช่วยประหยดัค่ำใชจ่้ำย

และช่วยลดปริมำณของเหลือท้ิงในสถำนประกอบกำรได้

และเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำจำกของเหลือท้ิง อีกทั้งยงัช่วยเพิ่ม

รำยไดใ้หก้บัสถำนประกอบกำรไดอี้กดว้ย โดยผลจำกกำร

ตอบแบบสอบถำมเคร่ืองด่ืมสมูทต้ีดีท็อกซ์ทั้งสำมสี บรรลุ

วตัถุประสงค์ตำมท่ีตั้งไว ้โดยมีระดบัควำมคิดเห็น อยู่ใน

ระดบัมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียรวม 4.21  
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ภาคผนวก ช 

ประวตัผู้ิจดัท า 

  



 

 

 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 

ช่ือ-นามสกุล :                นาย ณฐัพล  ทองชยัไพโรจน์ 

รหสันกัศึกษา                 5904400126 

คณะ                              ศิลปศาสตร์  

สาขา                             การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ท่ีอยู ่                             189  ซอยเพชรเกษม4  แขวงวดัท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร        

          10600 



 

 

 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 

ช่ือ-นามสกุล                  นาย กฤษณะ  จิรเนติพงษก์ลุ 

รหสันกัศึกษา                  590440040 

คณะ                               ศิลปศาสตร์  

สาขา                              การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ท่ีอยู ่                              73/76 เพชรเกษม 28 แยก 14  แขวง ปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ   

                                      จงัหวดั กรุงเทพมหานคร   10160  

  



 

 

 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2563) 

ช่ือ-นามสกุล :                 นาย สมิทธ์ิ   สิทธิสาร 

รหสันกัศึกษา                  5904400144 

คณะ                                ศิลปศาสตร์  

สาขา                                การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ท่ีอยู ่                                7 เพชรเกษม110 แยก5-2-3  ถนนเพชรเกษม  เขตหนองแขม  

 แขวงหนองคา้งพลู  กรุงเทพมหานคร 10160 
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