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บทคัดย่อ 

  โครงงานเคร่ืองด่ืมแมงโกม้ิ้นทต้ี์ ทีเช็ค (Mango Minty Tea Shake)  จดัท าขึ้นเพ่ือศึกษา
วิธีการท าเคร่ืองด่ืมที่เป็นรูปแบบใหม่ในการด่ืมชา ท าให้รู้สึกสดช่ืนและท าให้การด่ืมชาไม่ใช่เป็น
เพียงแค่ชาร้อนอีกต่อไป นอกจากน้ียงัไดป้ระโยชน์จากมะม่วงสุกที่มีสรรพคุณมากมายเสริมภูมิ
ตา้นทานของร่างกายและยงัเป็นยาระบายชั้นดี โดยท าการศึกษาถึงสรรพคุณของมะม่วงสุกและชาเป
เปอร์มิ้นท์ทั้ งน้ียงัศึกษา ดอกไม้ ที่สามารถน ามาท าเป็นเคร่ืองด่ืมเพื่อให้ความสดช่ืน  อาทิเช่น 
กุหลาบที่สามารถน ามาท าเป็นไซรัปเพ่ือเพิ่มรสชาติของเคร่ืองด่ืมให้มีความกลมกล่อมน่า
รับประทานมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ียงัเป็นการสร้างตวัเลือกรูปแบบใหม่ให้กับลูกคา้และทางโรงแรม
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้จากที่ไดท้ าการทดลองเคร่ืองด่ืม ทีเช็ค ผูจ้ดัท าไดท้ าการ ส ารวจความ
คิดเห็น โดยการท าแบบทดสอบความพึงพอใจในกลุ่มตวัอย่างเป็นจ านวน 30 คน การศึกษาพบว่ามี
ความพึงพอใจ ในด้านสี รสชาติ และ  กลิ่นของเคร่ืองด่ืมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความคิด
สร้างสรรค์และด้านความแปลกใหม่ของ ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากเช่นกนัดังนั้นจึงสรุปได้ว่า
โครงงานเคร่ืองด่ืมแมงโกม้ิ้นท์ต้ี ทีเช็ค (Mango Minty Tea Shake)   มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่
ระดบัมาก  
ค าส าคัญ : เคร่ืองด่ืมแมงโกม้ิ้นทต้ี์/เปเปอร์มิ้นท/์ทีเช็ค 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

จากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ในประเทศไทย ส่งผลให้
ผูใ้ช้บริการของโรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท  (Sofitel Bangkok Sukhumvit) มีจ  านวนลด
นอ้ยลง ซ่ึงแผนกคาเฟ่ท่ีผูจ้ดัท าปฏิบติังานอยูก่็ไดรั้บผลกระทบดว้ยเช่นกนั เน่ืองจากช่วงเวลาท่ีเขา้
มาปฎิบติังานนั้นได้เจอกบัสถานการณ์โควิดระลอกท่ี 3 ยิ่งท าให้มีลูกคา้เขา้มาใช้บริการน้อยลง
กว่าเดิม  จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนผูจ้ดัท าจึงเกิดความคิดว่าจะท าอย่างไรให้โรงแรมมีการลดตน้ทุนใน
การผลิตอาหารท่ีลดลงและสามารถน าวตัถุดิบท่ีมีอยูม่าท าให้เกิดมูลค่าเพิ่ม จึงท าการส ารวจภายใน
แผนกวา่มีวตัถุดิบชนิดใดบา้งท่ีสามารถน ามาท าไดบ้า้ง จากการส ารวจท าให้รู้วา่มะม่วงท่ีน ามาท า
ขา้วเหนียวมะม่วงและสมูทต้ีนั้นเม่ือมนัสุกจนเกินไปจะท าให้มนัเกิดการเน่าเสียและตอ้งน าไปทิ้ง
เป็นจ านวนมากต่อการสั่งในแต่ละคร้ัง  

ดงันั้น ผูจ้ดัท าจึงไดท้  าการปรึกษากบัพี่เล้ียงวา่ควรจะน ามะม่วงท่ีสุกงอมเหล่าน้ีมาท าเป็น
เคร่ืองด่ืมตวัใหม่ โดยการน าเอามะม่วงสุกมาป่ันเพื่อเอาน ้ ามะม่วง และผสมกบัชากล่ินเปเปอร์มิ้น 
เน่ืองจากทางคาเฟ่มีชาท่ีหลากหลายแบบแต่ชาเปเปอร์มิ้นจะให้กล่ินท่ีเด่นชดัและมีความลงตวักบั
น ้ามะม่วง มีการเพิ่มความหวานดว้ยน ้าเช่ือมกล่ินกุหลาบ หลงัจากนั้นก็จะน าสามตวัน้ีมาเทผสมเขา้
ในแกว้เช็คแลว้เติมน ้ าแข็งท าการเช็คให้เขา้กนัและเสิร์ฟให้กบัลูกคา้ โดยมีการตั้งช่ือเคร่ืองด่ืมน้ีว่า 
แมงโกมิ้้นทต้ี์ทีเช็ค (Mango Minty Tea Shake) ตวัเคร่ืองด่ืมน้ีถือไดว้า่เป็นทางเลือกใหม่ในการด่ืม
ชา นอกจากน้ียงัเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าในการขายชาตวัใหม่ใหก้บัโรงแรม สามารถช่วยลดค่าใชจ่้าย
ในการสั่งน ้ ามะม่วงแบบกล่องและเป็นการน ามะม่วงท่ีเหลือใช้มาสร้างรายได้เพิ่มให้กับทาง
โรงแรมโดยไม่สูญเปล่า 

         
1.2 วตัถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อศึกษาการท าเคร่ืองด่ืมแบบเช็ค 
1.2.2 เพื่อเพิ่มทางเลือกใหก้บัลูกคา้ในการเลือกด่ืมชาในรูปแบบใหม่ 
1.2.3 เพื่อช่วยลดตน้ทุนในการสั่งน ้ามะม่วงแบบกล่องใหก้บัทางโรงแรม 
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1.3 ขอบเขตของกำรท ำโครงงำน 
1.3.1 ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการท าโครงงานสหกิจในคร้ังน้ี ทางผูจ้ดัท าได้
รวบรวมขอ้มูลจากแผนกต่างๆ ภายในโรงแรม เช่น แผนกครัวเยน็ แผนกบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม แผนกการตลาด ของโรงแรมโซฟิเทล สุขมุวทิ (Sofitel Bangkok Sukhumvit) 

1.3.2 ขอบเขตด้ำนเวลำ  
การท าโครงงานสหกิจคร้ังน้ี ผูจ้ ัดท าได้เร่ิมด าเนินการตั้ งแต่วนัท่ี 19   

พฤษภาคม  2564 ถึง วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (สาเหตุท่ีตอ้งออกมาก่อนจบเน่ืองด้วย
สถานการณ์โควดิ แต่มีการเขา้ไปเก็บขอ้มูลทีหลงั) 

1.3.3 ขอบเขตด้ำนกลุ่มประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
1.3.3.1 กลุ่มประชากร คือ พนักงานโรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท (Sofitel 

Bangkok Sukhumvit) 
1.3.3.2 กลุ่มตวัอย่างคือ พนกังานแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food & 

Beverage)และบุคคลทัว่ไปเขตวฒันาจ านวน 23 คน 
1.3.4 ขอบเขตด้ำนข้อมูล 

ผูจ้ดัท าได้ท าการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต ค าแนะน าพี่เล้ียง
และท าการทดลองปฏิบติัจริง 
 
1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

  1.4.1 เป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ใหก้บัลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการในโรงแรม 
  1.4.2 ไดเ้รียนรู้ในการสร้างสรรคเ์คร่ืองด่ืมในรูปแบบใหม่ 
  1.4.3 เป็นโอกาสในการเพิ่มยอดขายใหก้บัทางโรงแรม          
 



 
 

บทที ่2 
ระเบียบวธิีการด าเนินงาน 

  2.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานทีป่ระกอบการ 
ช่ือสถานประกอบการ           : โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขมุวทิ (Sofitel Bangkok 

                                                                       Sukhumvit) 
ทีต่ั้งของสถานประกอบการ   : 189 ถนนสุขมุวทิ  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 

                                                                       กรุงเทพฯ 10110 
หมายเลขโทรศัพท์                : 02-126-9999 
เวบ็ไซต์                               : www.sofitel-bangkok-sukhumvit.com 

 

รูปที ่2.1 โลโกโ้รงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ  สุขมุวทิ 
ทีม่า : https://www.sofitel-bangkok-sukhumvit.com/th/ 

 

 

รูปที ่2.2 แผนท่ีโรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ  สุขมุวทิ 
ทีม่า : https://www.sofitel-bangkok-sukhumvit.com/th/ 
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2.2 ประวตัิความเป็นมาของโรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวทิ  
            Sofitel Hotels and Resorts เป็นกลุ่มโรงแรมหรูท่ีตั้งอยูใ่นกรุงปารีสประเทศฝร่ังเศส โดยมี 
Accor Hotels เป็นเจา้ของตั้งแต่ปี 1980 เป็นแบรนด์โรงแรมหรูแห่งเดียวในฝร่ังเศสท่ีมีท่ีตั้งอยูใ่น 5 
ทวีป ท่ีมีอยู ่120 แห่งในเกือบ 40 ประเทศทัว่โลก ซ่ึงตั้งอยูใ่นเมืองใหญ่ๆ  และเป็นหน่ึงในสมาชิก
ในครอบครัวโซฟิเทล มีความหลงใหลในศิลปะการออกแบบใหม่ ๆ และศิลปะการตอ้นรับแบบ
ฝร่ังเศสท่ีหรูหรา แบรนด์โซฟิเทลน าเสนอประสบการณ์ท่ีไม่เหมือนใครบนพื้นฐานของรูปแบบท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ การเฉลิมฉลองวฒันธรรมทอ้งถ่ิน การน าเสนอส่ิงท่ีดีท่ีสุดในดา้น
การท าอาหารร่วมกับเทคนิคฝร่ังเศสดั้ งเดิม การอุทิศตนเพื่อศิลปะแห่งความเป็นอยู่และความ
หลงใหลในการออกแบบคลาสสิกและร่วมสมยั 

Sofitel น าเสนอโรงแรมและรีสอร์ท ร่วมสมยัท่ีปรับตวัให้เขา้กบัผูบ้ริโภคท่ีมีความตอ้งการ
ท่ีหลากหลายมากข้ึนในปัจจุบนั ซ่ึงคาดหวงัและช่ืนชมกบัความงาม คุณภาพและความเป็นเลิศ ไม่
ว่าจะเป็นใจกลางกรุงปารีส ลอนดอน นิวยอร์ก หรือปักก่ิง หรือท่ีตั้งอยู่ในภูมิทศัน์ของประเทศ
โมร็อกโก อียิปต์ หมู่เกาะฟิจิ หรือประเทศไทย โรงแรมโซฟิเทลแต่ละแห่งจะมอบประสบการณ์
การใชชี้วิตท่ีแทจ้ริงจากศิลปะฝร่ังเศสท่ีมีช่ือวา่ “Art de Viver” เป็นเจา้ของและบริหารจดัการแบ
รนด์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงแรม ซ่ึงกระจายอยูใ่นสถานท่ีต่างๆ ไดแ้ก่ Sospa และ Sofit สปาและศูนย์
สุขภาพของโซฟิเทล โรงแรม So Boutique ให้บริการลูกคา้ดว้ยผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บการออกแบบ
เฉพาะท่ีพบในสถานท่ีจดังานของโซฟิเทล  MyBed ประสบการณ์แห่งการนอน และ La Nuit by 
Sofitel ปาร์ต้ีท่ีจดัข้ึนโดยโซฟิเทล  

2.3 ลกัษณะการประกอบการและห้องพกั  

               โรงแรม 5 ดาวในกรุงเทพฯ แห่งน้ีเพิ่งท าการเปิดตวัทางเช่ือมจากสถานีรถไฟฟ้าอโศก 
และสถานีรถไฟใตดิ้นสุขุมวิทเขา้สู่ตวัโรงแรมโดยตรงซ่ึงตอนน้ีแขกสามารถใชท้างเช่ือมเดินตรง 
ไปยงัห้างสรรพสินค้าช่ือดังย่านอโศกอย่างเทอมินอล 21ได้อย่างสะดวก   ด้วยห้องพกั และ
ห้องสวีท 345 ห้อง โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท ถือเป็นโรงแรม 5 ดาว แถวสุขุมวิทท่ีดีท่ีสุด 
ท่ีมีห้องพกัอนักวา้งขวาง หรูหรา กับวิวพาโนรามาของกรุงเทพฯ และวิวสระว่ายน ้ าสีฟ้าของ
โรงแรม พร้อมผ่อนคลายด้วยผลิตภณัฑ์หรูเพื่อการอาบน ้ าจากล็อกซิทาน และแอร์เมส หากจอง
ห้องสวีท หรือห้องลักซ์ชูรีคลับก็สามารถเข้าใช้บริการเอ็กซ์เซ็กคิวทีฟเลาจน์  เพื่อสัมผ ัส
ประสบการณ์การพกัผ่อนเหนือระดับจากทีมบัตเลอร์ภายในห้องอาหารโรงแรมท่ีดีท่ีสุดใน
กรุงเทพมหานคร 

https://www.sofitel-bangkok-sukhumvit.com/th/rooms-suites/
https://www.sofitel-bangkok-sukhumvit.com/th/rooms-suites/club-millisime/
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2.3.1 การให้บริการห้องพกั 
2.3.1.1 ห้องพกัแบบ ลกัซ์ชัวร่ี คลบั ( Luxury Club)  

ห้องลกัซ์ชวัร่ีมาพร้อมกบัทิวทศัน์กรุงเทพมหานครดว้ยพื้นท่ีห้อง 40 ตารางเมตร
ดว้ยคอนเซ็ปต ์“มายเบด โดยโซฟิเทล (MyBed™ by Sofitel) เตียงแบบคิงไซส์จ านวนหน่ึงเตียง 
หรือเตียงคู่จ  านวนสองเตียง  

 

 
รูปที ่2.3 หอ้งลกัซ์ชวัร่ีคลบั มายเบด 

ทีม่า : https://www.sofitel-bangkok-sukhumvit.com/th/rooms-suites/luxury-room 
 

   2.3.1.2 ห้องพกัแบบ โอเปร่าสวที (Opera Suite) 
                         ขนาดกวา้งกวา่ 105 ตารางเมตร พร้อมเตียงคิงไซส์ 1  เตียงบนชั้น 26 ของโรงแรม  

 

 
รูปที ่2.4 หอ้งพกัแบบ โอเปร่าสวที 

ทีม่า : https://www.sofitel-bangkok-sukhumvit.com/th/rooms-suites/opera-suites 
   

 
 

https://www.sofitel-bangkok-sukhumvit.com/th/rooms-suites/luxury-room
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2.3.1.3 ห้องพกัแบบ อมิพเีรียล สวที (Imperial Sweet) 
ดว้ยขนาดกวา่ 170 ตารางเมตร ท าให้ห้องอิมพีเรียล สวีท เป็นห้องท่ีใหญ่ท่ีสุดใน 

โรงแรม กรุงเทพ สุขมุวทิ แห่งน้ี ท่ีมีทั้งโซนระเบียงใหน้ัง่ทานอาหาร  

 
รูปที ่2.5 หอ้งพกัแบบอิมพีเรียล สวที 

ทีม่า: https://www.sofitel-bangkok-sukhumvit.com 
 

2.3.1.4 ห้องพกัแบบเพรสทจี สวที (Prestige) 
ห้องสวีทระดบัห้าดาว ขนาดห้องอยู่ท่ี 85 ตารางเมตรท่ีโออ่าหรูหรา กบัส่วน

นัง่เล่นท่ีแยกบริเวณต่างหากและววิมุมสูง  

 
รูปที ่2.6 หอ้งพกัแบบเพรสทีจ สวที 

ทีม่า: https://www.sofitel-bangkok-sukhumvit.com 
 
 

 
 
 
 

https://www.sofitel-bangkok-sukhumvit.com/th/rooms-suites/imperial-suite/
https://www.sofitel-bangkok-sukhumvit.com/
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2.3.2 ห้องอาหารและบาร์ 
2.3.2.1 เบลก้า รูฟทอ็ปบาร์ แอนด์ บราสเซอร่ี 

เบลก้า รูฟท็อป บาร์ แอนด์ บราสเซอร่ี คือรูฟทอ้ปบาร์ท่ีดีท่ีสุดของเมือง พร้อม
ดว้ยร้านอาหารท่ีเสิร์ฟอาหารเบลเยียมตน้ต ารับ ท่ีเบลกา้ยงัมีเมนูอาหารอีกหลากหลายรายการให้
เลือกรับประทาน มีท่ีนัง่ 194 ท่ีนัง่ รวมหอ้งส่วนตวัส าหรับ8 ท่าน อยูช่ั้น 32 สูงสุดของโรงแรม  

 

 
รูปที ่2.7 เบลกา้ รูฟทอ็ปบาร์ แอนด ์บราสเซอร่ี 

ทีม่า: https://th.tripadvisor.com/ 
 

2.3.2.2 ห้องอาหารววัล่า 
             ห้องอาหารท่ีได้รับรางวลัแห่งน้ีมีช่ือเสียงด้านอาหารเช้าเลิศรส ม้ือเช้าและม้ือ 

กลางวนั (อาหารกลางแบบอนัลิมิเต็ด) เปิดเวลา 07.00-15.00 น. เปิดให้บริการทุกวนัมีท่ีนัง่ 128 ท่ี
นัง่ อยูท่ี่ชั้น 2 ของโรงแรม 

  

 
รูปที ่2.8 หอ้งอาหารววัล่า 

ทีม่า: https://www.tiscowealth.com/ 
 

 

https://th.tripadvisor.com/
https://www.tiscowealth.com/
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2.3.2.3 เลอ มาการอง 
เลอ มาการอง คือคาเฟ่สไตล์กูร์เมต์และเบเกอร่ีแบบฝร่ังเศสท่ีมีช่ือเสียงของ

โรงแรม อยูช่ั้นจี บริเวณล็อบบ้ี เทอร์เรสดา้นนอกมีท่ีนัง่ เปิดบริการทุกวนั 07.00-19.00 น. สามารถ
สั่งซ้ือเพื่อน ากลบัไปรับประทานท่ีบา้นได ้

 

 
รูปที ่2.9 เลอ มาการอง 

ทีม่า: https://www.sofitel-bangkok-sukhumvit.com 
 
        2.3.2.4 ลคิวดิ พลูบาร์ 

อีกหน่ึงสถานท่ีในโรงแรมอยูช่ั้น 9 เป็นสระน ้าภายนอกอาคาร ลิควดิ พลูบาร์
พร้อมกบัด่ืมค็อกเทลเยน็ๆริมสระวา่ยน ้า เปิดใหบ้ริการทุกวนั ตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น.  

 

 
                               รูปที ่2.10 ลิควดิ พลูบาร์ 
ทีม่า: https://www.sofitel-bangkok-sukhumvit.com/th/wellness/the-pool/ 

 
        

https://www.sofitel-bangkok-sukhumvit.com/th/wellness/the-pool/
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2.3.2.5 ไวน์ บูทคี 
   ไวน์บูทีคตั้งอยูบ่ริเวณล็อบบ้ีของโรงแรมถือเป็นอีกหน่ึงไวน์บาร์ท่ีทุกคนรู้จกัและ
ข้ึนช่ือกบัโปรโมชัน่บุฟเฟ่ต์ไวน์&ชีสพร้อมการตกแต่งท่ีเสมือนจะพาคุณไปนัง่ด่ืมไวน์ในโรงบ่ม
ประเทศฝร่ังเศส  

 
รูปที ่2.11 ไวน์ บูทีค 

ทีม่า: https://pantip.com/topic/38112995 
 

2.3.3 ห้องประชุม จัดเลีย้ง   
2.3.3.1 เวดดิง้ สเปเชียลลสิต์ 

ท่ีโซฟิเทล กรุงเทพ สุขมุวทิ มีทีมงานท่ีเขา้ใจวา่งานแต่งงานคือวนัส าคญัท่ีสุดของ
คุณและครอบครัวถือเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความทรงจ าท่ีดีใหแ้ก่ทุกคน 
 

 
รูปที ่2.12 เวดด้ิง สเปเชียลลิสต ์

               ทีม่า: https://www.sofitel-bangkok-sukhumvit.com/th/weddings/ 
 
 
 

https://www.sofitel-bangkok-sukhumvit.com/th/weddings/
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2.3.3.2 เลอร์ แกรนด์ บอลรูม 
                       หอ้งจดังานท่ีใหญ่ท่ีสุดของทางโรงแรมเหมาะส าหรับสัมมนาตั้งอยูบ่นชั้น 7 
ของโรงแรมดว้ยขนาดกวา่ 702 ตารางเมตร รองรับแขกไดถึ้ง 550 ท่าน  
 

 
   รูปที ่2.13 เลอร์ แกรนด ์บอลรูม                     

ทีม่า: www.sofitel-bangkok-sukhumvit.com/ 
 

 2.3.3.3 ห้องอมิเมจิเนช่ัน 
                       ห้องท่ีมีขนาด 38 ตารางเมตร สามารถจดังานประชุมออกมาไดท้ั้งแบบทางการและ
แบบสบายๆเป็นกนัเองโดยสามารถรับรองแขกได ้25 ท่าน 

 

 
รูปที ่2.14 หอ้งอิมเมจิเนชัน่ 

ทีม่า: https://www.sofitel-bangkok-sukhumvit.com/ 
 

 
 
 
 
 

http://www.sofitel-bangkok-sukhumvit.com/
https://www.sofitel-bangkok-sukhumvit.com/
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2.3.4 ส่ิงอ านวยความสะดวก 
2.3.4.1 เลอ สปา วทิ ลอ็กซิทาน 

หอ้งสปาท่ีออกแบบไดอ้ยา่งหรูหราถึง 7 ห้อง แบ่งเป็น 2 ห้องไวส้ าหรับนวดแผน
ไทย 4 หอ้งส าหรับนวดสมยัใหม่ และ1 หอ้งทรีตเมนตไ์วส้ าหรับคู่รัก  

 

 
รูปที ่2.15 เลอ สปา วทิ ล็อกซิทาน 
ท่ีมา: https://www.wongnai.com/ 

 
2.3.4.2 ซาลอนเพือ่ความงาม 

ชั้น 9  มีบริการตั้งแต่หวัจรดปลายเทา้ตั้งแต่การเซ็ทผมไปจนถึงทรีตเมน้ตบ์  ารุงผม
และท าสีและยงัมีบริการท าเล็บหลายรูปแบบส าหรับทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี 
 

 
รูปที ่2.16 ซาลอนเพือ่ความงาม 

      ทีม่า: https://www.sofitel-bangkok-sukhumvit.com/t 
 
 
 

https://www.wongnai.com/
https://www.sofitel-bangkok-sukhumvit.com/t
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2.3.4.3 โซฟิต ฟิตเนส เซ็นเตอร์ 
มีอุปกรณ์ฟิตเนสให้เล่นครบครันบริการรายวนัมีหลากหลายแพคเก็จให้เลือก ทั้ง

แบบท่านเดียว มาเป็นคู่ ครอบครัว หรือแบบเป็นกลุ่มเพื่อน พร้อมสามารถใชห้้องล็อกเกอร์ ซาวน่า 
และสระวา่ยน ้าไดต้ั้งแต่เวลา 6:00 น. ถึง 22:00 น. 
 

 
รูปที ่2.17 โซฟิต ฟิตเนส เซ็นเตอร์ 

ทีม่า: https://www.sofitel-bangkok-sukhumvit.com/t 
 

2.4 รูปแบบการจัดองการและการบริหารงานของแผนก F&B (Cafe) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

รูปที ่2.18 ผงัการบริหารของแผนก F&B 
ทีม่า:ผูจ้ดัท า (2564) 

 
 
 

Manager 

Asst. Manager 

F&B Captain 

Supervisor 

Waiter Waitress 

https://www.sofitel-bangkok-sukhumvit.com/t
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2.5 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
ช่ือผู้ปฏิบัติ  : นางสาววลัภา อาจจรูณ 

 ต าแหน่ง  : นกัศึกษาปฏิบติังานแผนกคาเฟ่ (Café Department Trainee) 
 ระยะเวลา  : วนัท่ี 19 พฤษภาคม ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
 

 
รูปภาพที ่2.19 ผูจ้ดัท า 
ทีม่า:ผูจ้ดัท า (2564) 

2.6 ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย  
ช่วงเช้า 

 ตรวจเช็คอุณหภูมิของตูต่้างๆและวดัค่าความเป็นกรดของน ้ายาท าความสะอาดอุปกรณ์ 
 จดัเตรียมอุปกรณ์ต่างๆส าหรับพร้อมรอรับออเดอร์ 
 เช็ค App Food Panda เวลาเปิด-ปิด 
 ตรวจเช็ดโตะ๊ท าความสะอาดทั้งภายนอกและภายในร้าน 
ช่วงบ่าย 

 ตรวจเช็คออเดอร์ Food Panda  
 เช็คของหมดสตอ็กเพื่อเบิกของไวใ้ชใ้นวนัถดัไป 
 ข้ึนลงชั้น 2 ในกรณีมีออเดอร์ Afternoon Tea 
 ท าความสะอาดอุปกรณ์และจดัเก็บอุปกรณ์ท่ีลา้งใหเ้รียบร้อย 
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2.7 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา  
           ช่ือพนักงานทีป่รึกษา  : นางสาววารุณี ใหญ่สมบูรณ์ 
   ต าแหน่ง          : Senior Supervisor  

   แผนก                              : อาหารและเคร่ืองด่ืม (Food & Beverage)   
 

 
รูปที่ 2.20 พนกังานท่ีปรึกษา 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2564) 
 

2.8 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติ  
ในการปฏิบัติโครงงานสหกิจศึกษา นักศึกษาได้ใช้เวลาในการปฏิบัติทดลองในภาค 

การศึกษาท่ี 3 ปี การศึกษา 2563 เป็นจ านวนรวมทั้งหมด 16 สัปดาห์ เป็นการปฏิบติัทดลองจาก
สถานท่ีท่ีก าหนดภายในโรงแรมโซฟิเทล สุขมุวทิ(Sofitel Bangkok Sukhumvit)  

 
 

2.9 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน   
ในการด าเนินการท าโครงงานน้ีมีก าหนดตั้งแต่ วนัท่ี 19 พฤษภาคม ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม

2564 โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัตารางท่ี 2.1 
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ตารางที ่2.1 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงานโครงงาน 
 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
                                        พ.ศ. 2564 

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค 
1.ปรึกษาและขอค าแนะน าจากท่ีปรึกษา     
2. คิดหวัขอ้โครงงาน     
3.คิดคน้สูตร     

3.ทดลองท าแมงโกมิ้้นทต้ี์ ทีเช็ค     
4. ท าการประเมินความพึงพอใจ     
5.ปรับปรุงสูตรมิ้นทต้ี์ แมงโก ้ทีเช็ค     
6. ประเมินผล     
7. จดัท าเอกสาร     

 
          2.9.1 ปรึกษาและขอค าแนะน าจากทีป่รึกษา 

  ในขณะท่ีท าการปฏิบติังานทางผูจ้ดัท าไดมี้การปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาและพี่เล้ียง
เก่ียวกบัการคิดคน้ในการท าเคร่ืองด่ืมทีเช็คจึงไดห้ัวขอ้การท าโครงงานเร่ืองแมงโกมิ้้นท์ต้ี ทีเช็ค 
(Mango Minty Tea Shake)   

2.9.2 คิดหัวข้อโครงงาน 
                      หลังจากปฏิบัติฝึกงานได้ช่วงระยะเวลาหน่ึงจึงได้เร่ิมคิดหัวข้อท่ีต้องท าเป็น
โครงงาน โดยค านึงจากรูปแบบหัวขอ้ท่ีไดรั้บมาซ่ึงไดม้าเป็นหัวขอ้ แมงโกมิ้้นท์ต้ี ทีเช็ค (Mango 
Minty Tea Shake)   

2.9.3 คิดค้นสูตร 

                        หลงัจากศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการท าเคร่ืองด่ืมชาทางผูจ้ดัท าไดคิ้ดคน้สูตรเพื่อให้ได้
รสชาติ สี และกล่ินออกมาไดอ้ยา่งลงตวั 
 

2.9.4 ทดลองท าแมงโก้มิน้ท์ตี ้ทเีช็ค (Mango Minty Tea Shake)  
               น าส่วนผสมทั้งหมดเตรียมไว ้เช่น ตวัชากล่ินเปเปอร์มิ้น น ้ามะม่วงสด โรสไซรัป 
น ้าแขง็ มาท าและทดลองตามขั้นตอนต่างๆท่ีวางไวใ้หไ้ดร้สชาติท่ีอร่อยตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

          2.9.5 ท าการประเมินความพงึพอใจ 
เม่ือท าแมงโกมิ้้นท์ต้ี ทีเช็ค (Mango Minty Tea Shake)  เสร็จแลว้ไดน้ าไปให้

พนักงานท่ีปรึกษาและพนักงานภายในร้านได้ทดลองด่ืมพร้อมกบัได้รับค าแนะน าและค าติชม
เก่ียวกบัการปรุงรสชาติต่างๆ 
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2.9.6 ปรับปรุงสูตรมิน้ท์ตี ้แมงโก้ ทเีช็ค (Mango Minty Tea Shake) 
  น าค าติชมและค าแนะน าทั้งหมดของพนกังานท่ีปรึกษาและพนกังานภายในร้านมา
ปรับปรุงตวัเคร่ืองด่ืมใหมี้รสชาติท่ีดีข้ึนและเพิ่มกล่ินใหมี้กล่ินท่ีดีข้ึน 

2.9.7 ประเมินผล  
น าเคร่ืองด่ืมมิ้นทต้ี์ แมงโก ้ทีเช็ค ท่ีผา่นการปรับปรุงให้มีรสชาติท่ีสมบูรณ์แลว้ให้

พนกังานแผนกอ่ืนไดท้ดลองด่ืมพร้อมทั้งสอบถามความพึงพอใจในตวัของเคร่ืองด่ืม จากนั้นน าผล
ท่ีไดม้าจดัท ารูปเล่มของโครงงาน 

2.9.8 จัดท าเอกสาร  
   ส่งขอ้มูลและเอกสารการท าโครงงานทั้งหมดให้กบัอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจดู
ความถูกตอ้งและตามระเบียบการปฏิบติังานสหกิจศึกษา จากนั้นรวบรวมขอ้มูลการท าโครงงานท่ี
ถูกตอ้งแลว้ทั้งหมดจดัท าเป็นรูปเล่มใหเ้รียบร้อย และพร้อมส าหรับการน าเสนอ 

 
2.10 สรุปผลการด าเนินงานสหกจิ 

จากการปฏิบติัท าโครงงานสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัท่ี วนัท่ี 19 พฤษภาคม ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2564 โดย มีพนกังานท่ีปรึกษาในแผนกคาเฟ่ (Cafe) ของโรงแรม โซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพ ผูจ้ดัท า
ได้รับความรู้ในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของแผนกคาเฟ่เช่นการรับออเดอร์ลูกค้าท่ีมาสั่ง
เคร่ืองด่ืม การประสานงานกบัแผนกต่างๆ เพื่อตอบสนองให้กบัลูกคา้ให้ได้ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และได้พบว่าวตัถุดิบเหล่าน้ีเป็นวตัถุดิบท่ีหาไดง่้ายและ
สามารถน ามาประยุกตท์  าให้เกิดเคร่ืองด่ืมท่ีด่ืมไดง่้ายมีประโยชน์และช่วยสร้างความสดช่ืนให้กบั
ลูกค้าและยงัถือได้ว่าเป็นการสร้างตัวเลือกใหม่ให้กับลูกค้าและโรงแรมท่ีสนใจในส่วนของ
เคร่ืองด่ืม ทีเช็ค 

 
2.11 ข้อเสนอแนะและการปฏิบัติงานสหกจิ 

2.11.1 การส่ือสารและการพูดคุยเก่ียวกบังานท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปฏิบติังานเป็นส่ิงส าคญั
มากเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายเดียวกนั ท าใหง้านส าเร็จไปไดด้ว้ยดีมีจุดบกพร่องใหน้อ้ยท่ีสุด 

2.11.2 มีความเป็นมาตรฐานในการท างานให้ไดม้ากท่ีสุด ตั้งใจท างานเรียนรู้และจดจ า
ค าแนะน าของพนกังานท่ีปรึกษา และน ามาปฏิบติัตาม หรือประยุกตใ์ชใ้ห้ตนเองมีทกัษะการท างาน
และศกัยภาพเพิ่มมากข้ึน 

 
2.12 ผลทีไ่ด้รับจากการปฏิบัติสหกจิศึกษา 
 หลงัจากท่ีไดเ้ขา้ไปปฏิบติังานผูจ้ดัท าไดเ้รียนรู้ถึงกระบวนการท างานท่ีถูกตอ้งและเป็นขั้น
เป็นตอนและไดป้ฏิบติัตามระเบียบทั้งงานภายในโรงแรมซ่ึงท าให้ไดเ้รียนรู้จากหลายแผนกภายใน
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โรงแรมส่ิงท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังานในคร้ังน้ีท าให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการท างานต่อ
ของทางผูจ้ดัท าจึงต้องพฒันาตวัเองให้มีความพร้อมส าหรับงานภายในโรงแรมท่ีจะท างานใน
อนาคตไดอ้ยา่งมีขอ้ผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที ่3 
การทบทวนเอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การท าโครงงานเคร่ืองด่ืมแมงโกมิ้้นทต้ี์ ทีเช็ค (Mango Minty Tea Shake)   ทางผูจ้ดัท าไดมี้
การศึกษาค้นควา้และหาข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง เพื่อเป็นการทบทวนเอกสารและทฤษฎีต่างๆ โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 
 3.1 ความเป็นมาของชา 
             3.2 ลกัษณะการชงชา 
 3.3 วตัถุดิบท่ีใชใ้นการท ามิ้นทต้ี์ แมงโก ้ทีเช็ค 
 3.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  
3.1 ความเป็นมาของชา 

ชามีต้นก าเนิดมาจากประเทศจีนกว่า 4,000 ปีมีแล้ว กล่าวคือเม่ือ 2,737 ปีก่อน
คริสตศ์กัราช ชาเขียวไดถู้กคน้พบโดยจกัรพรรดินามวา่ เสินหนง ซ่ึงเป็นผูศึ้กษาและนกัสมุนไพร ผู้
รักความสะอาดเป็นอยา่งมาก ด่ืมเฉพาะน ้าตม้สุกเท่านั้น วนัหน่ึงขณะท่ีเสินหนงก าลงัพกัผอ่นอยูใ่ต้
ตน้ชาในป่า และก าลงัตม้น ้าอยูน่ั้น ปรากฏวา่ลมไดโ้บกก่ิงไม ้เป็นเหตุให้ใบชาร่วงหล่นลงในน ้ าซ่ึง
ใกลเ้ดือดพอดี เม่ือเขาลองด่ืมก็เกิดความรู้สึกกระปร้ีกระเปร่าข้ึนมาก ชาเขียวถูกพฒันาข้ึนเร่ือยๆ
ในช่วงศตวรรษต่างๆดงัน้ี 

ช่วงศตวรรษท่ี 3 ชาเป็นยา เป็นเคร่ืองบ ารุงก าลงัท่ีไดรั้บความนิยมมากในช่วงศตวรรษท่ี3
ชาวบา้นก็เร่ิมหนัมาปลูกชากนัและพฒันาขั้นตอนการผลิตมาเร่ือยๆ 

ช่วงศตวรรษท่ี 4 และ 5 ชาในประเทศจีนไดรั้บความนิยมมากข้ึนและไดผ้ลิตชาในรูปของ
การอดัเป็นแผ่นคือ การน าใบชามาน่ึงก่อน แลว้ก็น ามา กระแทก ในสมยัน้ีไดน้ าน ้ าชาถึงมาถวาย
เป็นของขวญัแด่พระจกัรพรรดิ 

ประเทศไทย ในสมยัสุโขทยัช่วงมีการแลกเปล่ียนวฒันธรรมกบัจีน พบว่าไดมี้การด่ืม ชา
กนั แต่ก็ไม่ปรากฏหลกัฐานวา่น าเขา้มาไดอ้ยา่งไร และเม่ือใด แต่จากจดหมายของท่านลาลูแบร์  ใน
สมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ไดก้ล่าวไวว้่า คนไทยได้รู้จกัการด่ืมชาแลว้ โดยนิยมชงชาเพื่อ
รับแขก การด่ืมชาของคนไทยสมยันั้นด่ืมแบบชาจีนไม่ใส่น ้ าตาล ส าหรับการปลูกชาในประเทศ
ไทยนั้น แหล่งก าเนิดเดิมอยู่ทางภาคเหนือ ช่ือเรียกและลกัษณะของชาจ านวนมากในทอ้งตลาด
ได้มาจากชาต้นเดียวกัน คือ ตน้คาเมลเลีย ซิเนนซิส (Camellia Sinensis) เพียงแต่น าไปผ่าน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
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กระบวนการผลิตแตกต่างกนั ดว้ยเหตุน้ีหากจ าแนกชนิดของชาตามกระบวนการผลิตชา จะ
แบ่งไดเ้ป็น 6 ชนิด ไดแ้ก่  (Peterpter, 2561)  

3.1.1 ชาขาว (White Tea) 
เป็นยอดชาตูมและอ่อนมาก มีขนสีขาวบางๆ ปกคลุมจนดูเหมือนใบชาเป็นสี

ขาว หลังจากเก็บเก่ียวจะรีบน ามาตากแดดหรือลมให้แห้งอย่างรวดเร็ว ซ่ึงเป็นวิธีแบบ
ดั้งเดิม โดยไม่ผา่นการหมกับ่ม ท าใหช้ายงัคงความสดใหม่และสูญเสียสารอาหารนอ้ยท่ีสุด 
น ้าชาท่ีไดจ้ะมีสีเหลืองใส กล่ินหอมอ่อนๆ และราคาค่อนขา้งแพง เพราะเก็บเก่ียวไดปี้ละ 2 
คร้ัง เท่านั้น 

3.1.2 ชาเขียว (Green Tea) 
เป็นยอดชาอ่อนสีเขียว หลงัจากเก็บเก่ียวจะรีบน ามาอบด้วยไอน ้ า เพื่อคง

ความสดใหม่ของใบชาเอาไว ้ชาเชียวเป็นชาท่ีคนญ่ีปุ่นนิยมด่ืมมากท่ีสุด น ้ าชาเขียนมีสี
เขียวอ่อนและกล่ินหอมจางๆ หรือแทบไม่มีกล่ิน ชาเชียวท่ีนิยมด่ืมมี 2 ประเภท คือ ชาเขียว
ญ่ีปุ่นและชาเขียวจีน ซ่ึงใช้วิธีคัว่ในกระทะทองเหลืองจนแห้ง ชาเขียวมีสาร คาเทชิน 
(Catechin) ซ่ึงเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ ช่วยลดโอกาสเกิดมะเร็ง ลดระดบัคอเลสเตอรอล 
ป้องกนัการจบัตวัของล่ิมเลือดในหลอดเลือด ลดโอกาสการเกิดภาวะหัวใจหายและโรค
ลมชกั 

3.1.3 ชาอูหลง (Oolong Tea) 
ชาอูหลง หรือ “ชามงักรด า” เป็นชาช่ือดงัของประเทศจีน ผลิตจากยอดชา

เช่นเดียวกบัชาเขียว แต่น ามาหมกับ่มอีกคร้ัง น ้ าชาอูหลงมีสีเหลืองอมเขียว กล่ินหอมคลา้ย
ชาเขียว มีรสฝาดและขมเล็กนอ้ย ด่ืมแลว้ชุ่มคอ 

3.1.4 ชาด า (Black Tea) 
ชาด า หรือ “ชาฝร่ัง” เป็นชาท่ีข้ืนข่ือวา่มีรสชาติเขม้ขน้และกล่ินหอมมาก

ท่ีสุด ผลิตจากใบชาแหง้ดว้ยวธีิการรีดน ้าออกจนหมด แลว้น าไปหมกับ่มจนแหง้สนิท ชง
แลว้จะมีสีส้มหรือสีน ้าตาลแดง บางทีจึงเรียกวา่ “ชาแดง” มีรสชาติเขม้ขน้และค่อนขา้งฝาด
กวา่ชาชนิดอ่ืนๆ 

3.1.5 ชาแต่งกลิน่ (Flavored Tea)  
                       เป็นชาสูตรใหม่ท่ีน าชาด ามาแต่งกล่ินดว้ยผลไมห้รือดอกไม ้หรือท่ีเรียกวา่ 
ชาผลไม ้(Fruit Tea) และชาดอกไม ้(Flower Tea) เพื่อเป็นทางเลือกให้กบันกัด่ืมมากข้ึน 
เช่น ชาแอ๊ปเป้ิล ชาบลูเบอร์ร่ี ชาแครนเบอร์ร่ี ชากุหลาบ ชามะลิ และชาคาโมมายด์ จึงให้
รสชาติเขม้ขน้และกล่ินหอมเฉพาะตวั  

https://www.chaichana.net/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87


20 
 

3.1.6 ชาสมุนไพร (Herbal Tea) 
เป็นชาท่ีท าจากสมุนไพรแทโ้ดยไม่มีใบชาแมแ้ต่น้อย สมุนไพรท่ีนิยมใช ้

ไดแ้ก่ เก๊กฮวย ตะไคร้ มะตูม ดอกกระเจ๊ียบ ขิง ใบหม่อน ใบบวับก ใบเตย หรือมะรุม เป็น
ตน้ 
(Peterpter,2561) 

 
 

 
รูปที ่3.1 ตวัอยา่งชาต่างๆ 

ทีม่า: https://sistacafe.com/summaries/32581 
  

3.2 ลกัษณะการชงชา (Teaafternoon, 2559) 
3.2.1 วธีิชงชา แบบทีถู่กต้อง ด้วยวธีิง่าย มีดังนี ้

3.2.1 เตรียมแกว้ชงชา 
3.2.2 ใส่ใบชาปริมาณ 1 ชอ้นโตะ๊ 
3.2.3 เติมน ้ าร้อนลงในแกว้ชงชา หลงัจากนั้นกดน ้ าให้ไหลออกเพื่อเป็น

การท าความ   สะอาดและอุ่นใบชาใหต่ื้นตวั 

https://www.chaichana.net/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%89
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3.2.4 เติมน ้าร้อนจนเตม็ ปิดฝาทิ้งไวป้ระมาณ 30 วินาที - 1 นาที (ถา้แช่ชา
นานรสชาติจะเข้มข้น (รสชาติขม) แต่ไม่ควรนานเกิน 3-5 นาที) แล้วกุดปุ่ม
ดา้นบนของฝาปิด เพื่อใหน้ ้าไหลลงไปในแกว้ดา้นล่าง 

   3.2.5 รินน ้าชาออกมาพร้อมด่ืม 
3.2.6 สามารถเติมน ้าร้อนต่อเพิ่มไดจ้นกวา่รสชาติชาจะจืดลง 

 

 
  รูปที ่3.2 ลกัษณะการชงชา 

  ทีม่า: https://sites.google.com/site/ultimalifedod2/u-2 
 

3.3 วตัถุดิบทีใ่ช้ในการท ามิน้ท์ตี ้แมงโก้ ทเีช็ค (Mango Minty Tea Shake)    
     วตัถุดิบทีใ่ช้ในการท ามิน้ท์ตี ้แมงโก้ ทเีช็ค (Mango Minty Tea Shake)   มีดังนี ้
           3.3.1 ชาเปเปอร์มิน้ท์ (Peppermint Tea) 
 

 
รูปที ่3.3 ชาเปเปอร์มิ้นท ์

ทีม่า: https://www.ebay.com/itm/152798070364 
 
 
 

https://www.ebay.com/itm/152798070364
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 ช่ือภาษาไทย        : ชาเปเปอร์มิ้นท ์
       ช่ือภาษาองักฤษ        : Peppermint  Tea 
     ช่ือวทิยาศาสตร์        : Camellia Sinensis 

วงศ์         : THEACEAE  
 ช่ืออืน่         :  เม่ียง เม่ียงป่า (ภาคเหนือ) ชา (ภาคกลาง) ลาบ่อ 

(อาข่า) นอม่ือ (กะเหร่ียงแม่ฮ่องสอน) แต ๊(จีนแตจ๋ิ้ว) ฉา (จีนกลาง)  
3.3.1.1 ลกัษณะของชาเปเปอร์มิน้ท์ 

ชาเปเปอร์มิ้นท์ ชาท่ีมีกล่ินหอมซ่ึงสร้างแรงบนัดาลใจเป็นชาท่ีมีบอด้ี
ระดบักลาง รสชาติของใบมิ้นทท่ี์มีความท าให้รู้สึกสดช่ืนเยน็สบาย โดยผ่านกระบวนการ
คัว่-อบแหง้ ใชช้งเป็นชาเพื่อสุขภาพไดอ้ยา่งดี 

3.3.1.2 ประโยชน์ของชาเปเปอร์มิน้ท์ (สะระแหน่,2562) 
 1.  ช่วยใหร่้างกายสดช่ืนผอ่นคลาย 

2.  บรรเทาอาการคล่ืนไส้ได ้
3.  บรรเทาอาการปวดหวั ผอ่นคลายกลา้มเน้ือ 
4.  สร้างภูมิคุม้กนัใหก้บัร่างกาย เพราะมีสารตา้นอนุมูลอิสระ 

   5.  เป็นการดีทอ็กซ์สารพิษในร่างกาย 
  6.  ช่วยเร่ืองการยอ่ยอาหาร การขบัถ่าย 

    7.  ลดกล่ินปากได ้(ด่ืมหลงัทานอาหาร)     
 
3.3.2 มะม่วงสุก (Ripe Mango) 

 
รูปที่ 3.4 มะม่วงสุก 

ทีม่า:   https://sukkaphap-d.com/ 
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     ช่ือภาษาไทย  : มะม่วงสุก 
       ช่ือภาษาองักฤษ : Mango 

     ช่ือวทิยาศาสตร์ : Mangifera Indica                
                   วงศ์   : Anacardiaceae 

ช่ืออืน่  : ทัว่ไป เรียก มะม่วงบา้น, มะม่วงสวน กะเหร่ียง-กาญจนบุรี 
เรียก โคก จนัทบุรี เรียก เจาะ  นครราชสีมา เรียก โตร้ก มลายู-ภาคใต ้เรียก เปา ละวา้ 
เชียงใหม่ เรียก แป กะเหร่ียงแม่ฮ่องสอน เรียก สะเคาะ  เขมร เรียก สะวาย เง้ียว 
ภาคเหนือ เรียก หมกัโม่ง จีน เรียก มัง่กว้ย 

3.3.2.1 ลกัษณะของมะม่วงสุก 
ผวิสีเหลืองเขม้เต่งตึง มีนวลเคลือบ ปลายลูกเหลืองเขม้กวา่เล็กนอ้ย ขั้วแก่

จดัเป็นสีน ้ าตาลเขม้เกือบด า ดมตรงขั้วจะได้กล่ินหอมหวาน (ถ้าบ่มแก๊สจะได้กล่ินแก๊ส
บางๆโชยมา) ปอกแลว้ไดเ้น้ือสีเหลืองทอง หวานฉ ่า 

3.3.2.2 สรรพคุณของมะม่วงสุก 
มะม่วงมีประโยชน์ต่อการย่อยอาหาร หลายคนอาจเคยได้ยินมาว่า การ

รับประทานผกัผลไมท่ี้อุดมไปดว้ยเส้นใยหรือมีไฟเบอร์สูงจะส่งผลดีต่อระบบยอ่ยอาหาร 
โดยเส้นใยจะช่วยดูดซึมน ้ า ท าให้อุจจาระน่ิมและเคล่ือนตวัไดง่้ายข้ึน มะม่วงก็เป็นผลไม้
ชนิดหน่ึงท่ีประกอบไปด้วยเส้นใยอาหาร และให้ผลลพัธ์ท่ีน่าพอใจส าหรับผูท่ี้มีปัญหา
ทอ้งผกูเร้ือรัง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาช้ินหน่ึงท่ีให้อาสาสมคัรรับประทานมะม่วงใน
ปริมาณ 300 กรัมทุกวนัเป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบวา่ปัญหาทอ้งผกูมีอาการดีข้ึนมากกวา่เม่ือ
เทียบกบัอีกกลุ่มท่ีรับประทานแต่เส้นใยอาหารในปริมาณเท่ากบัท่ีพบในมะม่วง อีกทั้งยงั
ช่วยเพิ่มระดบักรดไขมนัชนิดท่ีดี และส่งผลดีต่อการยอ่ยอาหารอ่ืนๆ เช่น การหลัง่น ้ ายอ่ย
ในกระเพาะอาหาร เป็นตน้ (Medthai, 2556) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/Anacardiaceae


24 
 

 
3.3.3 น า้เช่ือมกลิน่กุหลาบ (Monin Rose Syrup)    

 

 
รูปที่ 3.5 น ้าเช่ือมกล่ินกุหลาบ 

ทีม่า:   https://www.thehomebarista.com 
 

      ช่ือภาษาไทย  : น ้าเช่ือมกล่ินกุหลาบ 
      ช่ือภาษาองักฤษ   :  Monin Rose Syrup 
        ช่ือวทิยาศาสตร์  :  Rosa Damascena Mill 

    วงศ์   :  ROSACEAE 
 

3.3.3.1 ลกัษณะของน า้เช่ือมกลิน่กุหลาบ 
เป็นไซรัปกล่ินดอกไมท่ี้ให้ความสดช่ืน ผสมผสานระหว่างกุหลาบและ 

Flower Blossom มีกล่ินหอมอโรมาอยา่งเด่นชดั และ MONIN Rose Syrup ได้
พฒันามาจากกุหลาบ ซ่ึงเป็นราชินีแห่งดอกไม ้ส่งต่อความหวานและกล่ินอนัเป็น
เอกลกัษณ์ของความโรแมนติก ช่วยเติมเต็มรสชาติของเคร่ืองด่ืมให้มีกล่ินหอม 
เรียกว่าหากใครท่ีไดล้ิ้มลองก็จะตอ้งประทบัใจกบัความหอมหวานอย่างแน่นอน 
(Monin, 2562)                  
3.3.3.2 สรรพคุณของน า้เช่ือมกลิน่กุหลาบ 

1. สามารถน าไปท าเคร่ืองด่ืมไดห้ลากหลายประเภท 
2. น ้าหวานเขม้ขน้คุณภาพพรีเม่ียม 
3. กล่ินและรสท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 
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3.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง     
ดร.รัชนี นามมาตย ์(2557) ไดศึ้กษาวิจยัสรรพคุณของพืชสมุนไพรไทยหลายร้อย

ชนิด พร้อมทั้งคดัเลือกสมุนไพรชนิดท่ีมีความเหมาะสมและประสิทธิภาพสูง น ามาพฒันา
เป็นผลิตภณัฑ์ “ชาสมุนไพร” ออกสู่ตลาดโดยไดพ้ฒันาคิดคน้สูตรต ารับชาสมุนไพรและ
ปรับปรุงกระบวนการ ผลิตจนได้ชาเบลนด์รูปแบบใหม่ท่ีมีกล่ินและรสชาติดีเป็น
เอกลกัษณ์ สวยทั้งใบแห้งและน ้ าชา มี การทดสอบตลาดจนไดรั้บความนิยมทั้งในและ
ต่างประเทศ ท่ีส าคญัชาจากสมุนไพรไทยน้ีมี คุณประโยชน์จากสารออกฤทธ์ิส าคญัใน
สมุนไพรท่ีน ามาใช้เป็นวตัถุดิบ โดยมีผลทดสอบยืนยนัจาก งานวิจยัถึงสรรพคุณของ
สมุนไพรแต่ละชนิดท่ีน ามาใช้อย่างชดัเจน ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและความ แตกต่างให้กบั
ผลิตภณัฑ์ไดเ้ป็นอยา่งดีผลิตภณัฑ์ชาสมุนไพรท่ีมีผลหม่อน ผลมะเม่าและตะขบป่า เป็น
ส่วนประกอบ โดยน ามาผ่านกรรมวิธีการอบแห้งผสมกนัในอตัราส่วนท่ีเหมาะสม ท าให้
ไดเ้ป็น ชาท่ีเป็นการรวมสรรพคุณของสมุนไพรไทยเขา้ดว้ยกนั เป็นชาผลไมสี้ม่วงแดง ท่ี
อุดมไปดว้ยสาร ตา้นอนุมูลอิสระ ช่วยลดความเส่ือมของเซลล์ ช่วยให้เลือดไหลเวียนไดดี้ 
ช่วยบ ารุงสายตาและอุดม ไปดว้ยวติามิน เอ บี ซีและดี อีกดว้ย 

นาตยา ปิยจิตต์ไพโรจน์ (2551) ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัคุณลกัษณะและความนิยม
ของชาจาก ดอกลีลาวดี โดยไดท้  าการทดลองหาวิธีการผลิตชาจากดอกลีลาวดีท่ีเหมาะสม 
ในการท าให้ดอก ลีลาวดีแห้ง ผลการทดลองพบว่าวิธีการท าให้ดอกลีลาวดีแห้งและเก็บ
รักษาไดน้าน คือการน า ดอก ลีลาวดีมาตากแห้ง 36 ชัว่โมง แลว้น ามาอบทีอุณหภูมิ 50 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาทีและ นอกจากน้ีผูจ้ดัท ายงัไดศึ้กษาความพึงพอใจต่อรสชาติ
ของชาจากดอกลีลาวดี4 สูตรโดยใช้ อตัราส่วนของชาเขียว : ดอกลีลาวดี ดงัน้ี สูตรท่ี 1 
ผสมในอตัราส่วน 0 : 1 สูตรท่ี 2 ผสมใน อตัราส่วน 1 : 1 สูตรที3 อตัราส่วน 1 : 2 และสูตร
ที4 อตัราส่วน 1 : 3 ผลการทดลองพบวา่ สูตรท่ี3 มีจ านวนผูพ้ึงพอใจในระดบัพึงพอใจมาก
ทีสุด ( X = 4.70 ) 

บุศรินทร์ พาหุพนัธ์ (2560)ได้ท าการศึกษาวิธีการท าชาจากดอกกุหลาบ น าดอก
กุหลาบท่ี ใชแ้ลว้กลบัมาแปรรูปเป็นชากุหลาบเพื่อสุขภาพ ผลการวิจยัพบว่า ผลจากการ
ตอบแบบสอบถาม ดา้นเพศ เป็นหญิงมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 60 และเป็นชายนอ้ยท่ีสุดคิด
เป็นร้อยละ 40 ในดา้นอายุ คือ คนท่ีมีอายุคนท่ีมีอายุระหวา่ง 31 ปี ข้ึนไปมากท่ีสุดคิดเป็น
ร้อยละ 85 และคนท่ีมีอายุระหวา่ง 21-25 ปี นอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ5 ดา้นต า แหน่งคือคน
ท่ีมีต าแหน่งเป็น Staff มากท่ีสุดคิดเป็นร้อย ละ 30และคนท่ีต าแหน่งเป็น Manager นอ้ย
ท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 5 และจากตารางของค่าเฉล่ียและค่า ระดบัความส าคญัจากการท า
แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของของพนกังานท่ีมีต่อ Rosebud Tea ดา้นโภชนาการ
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และความสวยงามอยูใ่นระดบัมาก และดา้นรสชาติความเหมาะสมของวตัถุดิบ อยูใ่นระดบั
มาก ส่วนดา้นการลดตน้ทุนอยูใ่นระดบัมาก  

พงศ์ยุทธ  นวลบุญเ รือง(2557)ได้ศึกษาการผลิตชาผสมกลีบดอกจ า ปี  มี
วตัถุประสงค์เพื่อใช้ ดอกจ าปี ในการเพิ่มกล่ินและรสให้กบัผลิตภณัฑ์ชา โดยการใช้ชาอู่
หลงอบแหง้ผสมกบักลีบดอก จ าปี อบแห้งในอตัราส่วน 1:1 ไปหมกัท่ีอุณหภูมิ 30 และ 40 
องศาเซลเซียสเป็นเวลานาน 5และ 15 นาที และใชก้ารหมกัชาท่ีอุณหภูมิห้อง นาน 15 นาที
เป็นส่ิงทดลองควบคุม พบว่า ผลิตภณัฑ์ชา ผสมกลีบดอกจ าปี ท่ีไดมี้ปริมาณลินาลูนอยู่
ระหวา่ง 0.4-2.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และผลการ ทดสอบคุณภาพประสาทสัมผสัโดยใชผู้ ้
ทดสอบชิมท่ีผา่นการฝึกฝนจ านวน 30 คน พบวา่ ผลิตภณัฑ์ ชาผสมกลีบดอกจ าปี จาก 5 
กรรมวิธี ไดรั้บคะแนนการประเมินคุณลกัษณะดา้นสี กล่ิน และกล่ิน ดอกจ าปีอยูใ่นระดบั
ชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง จากนั้นน าชาผสมกลีบดอกจ าปี บรรจุในถุงพลาสติกปิด
สนิทไปเก็บไวท่ี้อุณหภูมิห้อง นาน 1 และ 2 เดือน พบวา่ ผลิตภณัฑ์ชา ผสม กลีบดอกจ าปี 
มีปริมาณน ้ าอิสระ (Aw) เพิ่มข้ึน และการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ชานาน 2 เดือน พบว่า 
ปริมาณยสีตแ์ละราในผลิตภณัฑมี์ค่าต ่ากวา่ 3.6 log CFU/g 

สุนนัทา คะเนนอก (2556) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ชาเปลือก
กลว้ย น ้าวา้เพื่อสุขภาพผลการศึกษาการผลิตชาเปลือกกลว้ยพบวา่กลว้ยน ้าวา้ห่ามอายุ 3 วนั
หลงัจากตดั กลว้ยดิบจะมีรสฝาดเล็กน้อยเม่ือน ามาผลิตชาจะไดผ้งชาสีน ้ าตาลอ่อนกลว้ย
น ้ าวา้สุก มีรสหวานสี น ้ าตาลอ่อน ผลการศึกษาการยอมรับ สูตรผงชาเปลือกกลว้ย 2 กรัม 
ผูบ้ริโภคให้การยอมรับมาก ท่ีสุด (ดา้นสี 5.10±1.062 ดา้นกล่ิน 5.17±1.147 ดา้นรสชาติ 
4.93±1.258 ดา้นเน้ือสัมผสั 4.80±1.448 และความชอบโดยรวม 4.90±1.185) ผูว้ิจยัพฒันา
ชาเปลือกกลว้ยเสริมสมุนไพร 3 ชนิด คือ ตะไคร้ เก๊กฮวยและใบเตยหอม พบวา่ผูบ้ริโภค
ยอมรับชาเปลือกกลว้ยสูตรมาตรฐานกบัชาเปลือกกลว้ยเสริม กล่ินสมุนไพรตะไคร้สูงท่ี สุ 
ด (ดา้นสี 5.80±0.997 ดา้นกล่ิน 5.97±0.964 ดา้นรสชาติ 5.93±1.081 ด้านเน้ือสัมผสั
5.87±1.074และความชอบโดยรวม 6.13±1.008)เหมาะสมกบัการผลิตชา  

 

 



 
 

บทที4่ 

ผลการปฏบิัติงาน 
 

4.1 รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

จากการท าการทดลองท าแมงโกมิ้้นทต้ี์ ทีเช็ค (Mango Minty Tea Shake) โดยได้
น า      ชาเเเเอร์มิ้นทต์ ์มมมวงง กุก แลมไรรปเกลินนกกลลา  น ามาท าการท าชาเช็คผุมผุาน
จนไดรุ้ชาติ ุี แลมกลินนทีนออกมาไดอ้ยวางลงตปงรงมทป้งย ปงไดน้ าคงามรู้จากการศึกษาแลม
การฝึกงานในครป้ งน้ีมาเพินมมูลควาในตปงชาใล้แกวโรงแรมอีกดง้ย ทป้งน้ีแมงโก้มิ้นท์ต้ี ทีเช็ค 
(Mango Minty Tea Shake) ทีนทางคณมผูจ้ ปดท าไดคิ้ดคน้ออกมานป้น โดยมีง ปตถกดิ แลม
ขป้นตอนการท า ดปงน้ี  

 4.2 วตัถุดิบและข้ันตอนการท าเคร่ืองดื่มแมงโก้มิน้ท์ตี ้ทเีช็ค (Mango Minty Tea Shake) 
4.2.1 วตัถุดิบในการท าเคร่ืองดื่มแมงโก้มิน้ท์ตี ้ทเีช็ค (Mango Minty Tea Shake) 

4.2.1.1 ชามิ้นท ์(Peppermint Tea)                   120 มิลลิลิตร 
4.2.1.2 น ้ามมมวงง (Mango Juice)                        30       มิลลิลิตร                        
4.2.1.3 น ้าเชืนอมกลินนกกลลา  (Monin Rose Syrup)     15  มิลลิลิตร              
4.2.1.4 น ้าแขง็ (Ice) 

4.2.2 อุปกรณ์ในการท าเคร่ืองดื่มแมงโก้มิน้ท์ตี ้ทเีช็ค (Mango Minty Tea Shake) 
4.2.2.1  แกง้เช็ค 

   4.2.2.2  เครืนองเปนน  
4.2.2.3  มีด เขียง ุ าลรป ลปนนลรือเลอกมมมวงง 
4.2.2.4   แกง้ง ปดเริมาณ  
4.2.2.5  เครืนองชงน ้าร้อน ุ าลรป ชงชา 
4.2.2.6  แกงุ้ าลรป  รรจกชาเช็คทีนท  าุ าเร็จ 
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4.2.3 ขั้นตอนในการท าเคร่ืองดื่มแมงโก้มิน้ท์ตี ้ทีเช็ค (Mango Minty Tea Shake) 
มีดังนี ้  

4.2.3.1 น าชาทีน รรจกในรองทีนเรากมเริมาณเองมาชงใ วุในน ้ าร้อนใน
เริมาณ 120 มิลลิลิตร ดปงรูเภาพ 4.1  

  

รูปที ่4.1 ชา รรจกรองใ วุน ้าร้อน 
ทีม่า: ผูจ้ ปดท า (2564) 

  

                              4.2.3.2 น ามมมวงง กุกมาใ วุเครืนองเปนนเติมน ้ าอกวนเล็กน้อยแลง้ท าการเปนน
เพืนอทีนจมเอา   น ้า ดปงรูเภาพทีน 4.2 

 

                        

 รูปที ่4.2 ขป้นตอนการน ามมมวงง กุกใ วุเครืนองเปนน 
ทีม่า: ผูจ้ ปดท า (2564) 

4.2.3.3 เติมน ้าเชืนอม 15 มิลลิลิตร ดปงรูเภาพทีน 4.3 
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รูปที ่4.3 ขป้นตอนการเติมน ้าเชืนอม 
ทีม่า: ผูจ้ ปดท า (2564) 

 

4.2.3.4 เติมน ้าแขง็ลงในแกง้เช็ค ดปงรูเภาพทีน 4.4 

 
รูปที ่4.4 ขป้นตอนการเติมน ้าแขง็ 

ทีม่า: ผูจ้ ปดท า (2564) 
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4.2.3.5 เิดฝาแกง้แลง้เช็คใลุ้ วงนผุมเขา้กปน ดปงรูเภาพทีน 4.5 

 

รูปที ่4.5 ขป้นตอนการเช็ค 
ทีม่า: ผูจ้ ปดท า (2564) 

 

4.2.3.6 เท วุงนผุมทีนเช็คไงล้งในแกง้เครืนองดืนม ดปงรูเภาพทีน 4.6 

 

รูปที ่4.6 ขป้นตอนการเทลงแกง้ภาชนม 
ทีม่า: ผูจ้ ปดท า (2564) 
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  4.2.3.7 ตกแตวงดง้ยมมมวงงช้ิน กุกเลลืองพร้อมใ มิ้นท์ใลุ้งยงามเพืนอ
เพินมอรรถรุในการดืนม ดปงรูเภาพทีน 4.7 

        

รูปที ่4.7 เครืนองดืนมแมงโกมิ้้นทต้ี์ ทีเช็ค (Mango Minty Tea Shake) 
ทีม่า: ผูจ้ ปดท า (2564) 

 

4.3 การค านวณต้นทุนส าหรับการท าเคร่ืองดื่มแมงโก้มิ้นท์ตี้ ทีเช็ค (Mango Minty Tea 
Shake) 

ตารางที ่4.1 ตน้ทกนการท าเครืนองดืนมแมงโกมิ้้นทต้ี์ ทีเช็ค (Mango Minty Tea Shake) 
วตัถุดิบ ปริมาณทีใ่ช้ ราคา/หน่วย ต้นทุน(บาท) 
ชาเเเเอร์มิ้นท ์ 3.5 กรปม 450/100 กรปม 15.75 
มมมวงง กุก 150 กรปม 55/1กิโลกรปม 8.25 
ไรรปเ 
(กลินนกกลลา ) 

15 มิลลิกรปม 300/700 มิลลิกรปม 6.43 

รงม 30.43  าท 
   

จากตารางทีน 4.1 การค านงณต้นทกนในการท าเครืน องดืนมแมงโก้มิ้นท์ต้ี ทีเช็ค 
(Mango Minty Tea Shake)โดยมี วุงนผุมไดแ้กว ชาเเเเอร์มิ้นท ์มมมวงง กุก ไรรปเ(กลินน
กกลลา ) ทีนผูจ้ ปดท าไดท้  าข้ึนเพืนอเเ็นการทดลองเครืนองดืนมทีนุามารถน ามาเเ็นทางเลือกใลมว
ใล้กป โรงแรม ในง เรมมาณการจปดท าเครืนองดืนมแมงโกมิ้้นทต้ี์ ทีเช็ค (Mango Minty Tea 
Shake) จ  านงน 1 แกง้ เฉลีนยตน้ทกนอยูวทีน 30.43  าท/แกง้ ถา้น าไเขายไดจ้ริงจมมีการตป้ง
ราคาจากพื้นฐานของเมนูเครืนองดืนมภายในร้านคาเฟว  รึน งจมเเ็นการชวงยลดตน้ทกนของน ้ า
มมมวงงกลวองทีนใชใ้นร้านรึนงเกติจมมีการใช ้4 กลวองตวอุปเดาล์ 
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4.4 สรุปข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

4,4,1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   โครงงานเครืนองดืนมแมงโกมิ้้นท์ต้ี ทีเช็ค (Mango Minty Tea Shake) น้ีมี

ผูต้อ แ  ุอ ถามทป้งลมดจ านงน 23 ชกด ุามารถแุดงผลงเิครามล์ขอ้มูลไดด้ปงน้ี 
ตารางที ่4.2 จ านงนร้อยลมของกลกวมตปงอยวางจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ% 
ชาย 13 56.52 
ลญิง 10 43.48 
รงม 23 100.00 

จากตารางทีน 4.2 พ งวากลกวมตปงอยวางทีนตอ แ  ุอ ถามในการท าโครงงานครป้ งน้ีคิดเเ็น
เพศชายร้อยลม 56.52 แลมเเ็นลญิงร้อยลม 43.48 

ตารางที ่4.3 จ านงนร้อยลมของกลกวมตปงอยวางจ าแนกตามอายก 

 
จากตารางทีน 4.3 พ งวากลกวมตปงอยวางทีนตอ แ  ุอ ถามในการท าโครงงานครป้ งน้ี เเ็นผูที้นมี

ชวงงอายก 20 – 29 เีมากทีน กุดคิดเเ็นร้อยลม56.52 รองลงมาคือผูที้นมีอายก 30 – 39 แลมชวงงอายก40เีข้ึน
ไเเทวากปนคิดเเ็นร้อยลม 21.74 

ตารางที ่4.4 จ านงนร้อยลมของกลกวมตปงอยวางจ าแนกตามุถานม 

สถานะ จ านวน (คน) ร้อยละ 
พนปกงานเรมจ า 16 69.57 
พนปกงานชปนงคราง 7 30.43 

รงม 23 100 
จากตารางทีน 4.4 พ งวากลกวมตปงอยวางทีนตอ แ  ุอ ถามในการท าโครงงานครป้ งน้ี เเ็น

พนปกงานเรมจ ามากทีน กุดคิดเเ็นร้อยลม 69.57 รองลงมาเเ็นพนปกงานชปนงคราง คิดเเ็นร้อยลม 30.43 

 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ชวงงอายก 20 – 29 เี 13 56.52 
ชวงงอายก 30 – 39 เี 5 21.74 
ชวงงอายก 40 เีข้ึนไเ 5 21.74 

รงม 23 100 
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ตารางที ่4.5 จ านงนร้อยลมของกลกวมตปงอยวางจ าแนกตามแผนก 

แผนก จ านวน (คน) ร้อยละ 
ตอ้นรป วุงนลนา้ 8 34.78 

ครปง 9 39.13 
อาลารแลมเครืนองดืนม 6 26.09 

รงม 23 100 
จากตารางทีน 4.5 พ งวากลกวมตปงอยวางทีนตอ แ  ุอ ถามในการท าโครงงานครป้ งน้ี เเ็น

แผนกครปงมากทีน กุด คิดเเ็นร้อยลม 39.13 รองลงมาเเ็นแผนกตอ้นรป วุงนลน้า คิดเเ็นร้อยลม 
34.78 แลมแผนกอาลารแลมเครืนองดืนม คิดเเ็นร้อยลม 26.09 

4.4.2 ข้อมูลแบบสอบถามความพงึพอใจ 

      4.4.2.1 ระดับความพงึพอใจคุณภาพของวตัถุดิบสดใหม่ 
         จากการตอ แ  ุอ ถามคงามพึงพอใจทีนมีตวอโครงงานเครืนองดืนมแมงโกมิ้้นท์ต้ี ที

เช็ค (Mango Minty Tea Shake) ในดา้นคกณภาพของงปตถกดิ ุดใลมวเครืนองดืนมมีคงามพึงพอใจรมดป 
มากทีน กุด คิดเเ็นร้อยลม 60.87 มีคงามพึงพอใจรมดป มาก คิดเเ็นร้อยลม 39.13 ของผู ุ้ อ ถาม
ทป้งลมดจ านงน 23 คน  

      4.4.2.2 ระดับความพงึพอใจมีความคิดสร้างสรรค์ในการท าเคร่ืองดื่มรูปแบบใหม่ 
                      จากการตอ แ  ุอ ถามคงามพึงพอใจทีนมีตวอโครงงานเครืนองดืนมแมงโก้มิ้นท์ต้ี ที
เช็ค (Mango Minty Tea Shake) ในดา้นมีคงามคิดุร้างุรรคใ์นการท าเครืนองดืนมรูเแ  ใลมวมีคงาม
พึงพอใจรมดป มากทีน กุด คิดเเ็นร้อยลม 69.57 มีคงามพึงพอใจรมดป มาก คิดเเ็นร้อยลม 30.43 ของ
ผู ุ้ อ ถามทป้งลมดจ านงน 23 คน  

     4.4.2.3 ระดับความพงึพอใจรสชาติของเคร่ืองดื่มแมงโก้มิน้ท์ตี ้ทเีช็ค 
         จากการตอ แ  ุอ ถามคงามพึงพอใจทีนมีตวอโครงงานเครืนองดืนมแมงโกมิ้้นท์ต้ี ที

เช็ค (Mango Minty Tea Shake) ในดา้นของรุชาติเครืนองดืนมมีคงามพึงพอใจรมดป มากทีน กุด คิดเเ็น
ร้อยลม 60.87 มีคงามพึงพอใจรมดป มาก คิดเเ็นร้อยลม 39.13 ของผู ุ้ อ ถามทป้งลมดจ านงน 23 คน  

     4.4.2.4 ระดับความพงึพอใจสามารถเป็นเคร่ืองดื่มทีช่่วยเพิม่ยอดขายให้กบัทางโรงแรม 
           จากการตอ แ  ุอ ถามคงามพึงพอใจทีนมีตวอโครงงานเครืนองดืนมแมงโกมิ้้นทต้ี์ ที

เช็ค (Mango Minty Tea Shake) ในดา้นุามารถเเ็นเครืนองดืนมทีนชวงยเพินมยอดขายใล้กป ทางโรงแรม
เครืนองดืนมมีคงามพึงพอใจรมดป มากทีน กุด คิดเเ็นร้อยลม 52.17 มีคงามพึงพอใจรมดป มาก คิดเเ็น
ร้อยลม 47.83 ของผู ุ้ อ ถามทป้งลมดจ านงน 23 คน  
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     4.4.2.5 ระดับความพงึพอใจเป็นการเพิม่ทางเลอืกให้กบัผู้บริโภคชาในรูปแบบใหม่ๆ 
            จากการตอ แ  ุอ ถามคงามพึงพอใจทีนมีตวอโครงงานเครืนองดืนมแมงโกมิ้้นทต้ี์ ที

เช็ค (Mango Minty Tea Shake) ในดา้นเเ็นการเพินมทางเลือกใล้กป ผู ้ริโภคชาในรูเแ  ใลมวๆ
ของเครืนองดืนมมีคงามพึงพอใจรมดป มากทีน กุด คิดเเ็นร้อยลม 60.87 มีคงามพึงพอใจรมดป มาก คิด
เเ็นร้อยลม 30.43 มีคงามพึงพอใจรมดป เานกลาง คิดเเ็นร้อยลม 8.70 ของผู ุ้ อ ถามทป้งลมด
จ านงน 23 คน  

      4.4.2.6 ระดับความพงึพอใจสามารถเป็นเคร่ืองดื่มทีข่ายได้จริงในโรงแรม 
             จากการตอ แ  ุอ ถามคงามพึงพอใจทีนมีตวอโครงงานเครืนองดืนมแมงโกมิ้้นทต้ี์ ที

เช็ค (Mango Minty Tea Shake) ในดา้นุามารถเเ็นเครืนองดืนมทีนขายไดจ้ริงในโรงแรมของเครืนองดืนม
มีคงามพึงพอใจรมดป มากทีน กุด คิดเเ็นร้อยลม 69.57 มีคงามพึงพอใจรมดป มาก คิดเเ็นร้อยลม
30.43 ของผู ุ้ อ ถามทป้งลมดจ านงน 23 คน  

       4.4.2.7 ระดับความพงึพอใจมีการตกแต่งเคร่ืองดื่มแบบทนัสมัย 
             จากการตอ แ  ุอ ถามคงามพึงพอใจทีนมีตวอโครงงานเครืนองดืนมแมงโกมิ้้นทต้ี์ ที

เช็ค (Mango Minty Tea Shake) ในดา้นมีการตกแตวงเครืนองดืนมแ  ทปนุมปยมีคงามพึงพอใจรมดป 
มากทีน กุด คิดเเ็นร้อยลม 34.78 มีคงามพึงพอใจรมดป มาก คิดเเ็นร้อยลม 56.52มีคงามพึงพอใจ
รมดป เานกลาง คิดเเ็นร้อยลม 8.70 ของผู ุ้ อ ถามทป้งลมดจ านงน 23 คน  

       4.4.2.8 ระดับความพงึพอใจเคร่ืองดื่มสามารถน าไปเป็นซิกเนเจอร์ของโรงแรมได้ 
             จากการตอ แ  ุอ ถามคงามพึงพอใจทีนมีตวอโครงงานเครืนองดืนมแมงโกมิ้้นทต้ี์ ที

เช็ค (Mango Minty Tea Shake) ในดา้นเครืนองดืนมุามารถน าไเเเ็นริกเนเจอร์ของโรงแรมได้มี
คงามพึงพอใจรมดป มากทีน กุด คิดเเ็นร้อยลม 73.91 มีคงามพึงพอใจรมดป มาก คิดเเ็นร้อยลม 21.74 
มีคงามพึงพอใจรมดป เานกลาง คิดเเ็นร้อยลม 4.35 ของผู ุ้ อ ถามทป้งลมดจ านงน 23 คน  

      4.4.2.9 ระดับความพงึพอใจความสวยงามของเคร่ืองดื่ม 
            จากการตอ แ  ุอ ถามคงามพึงพอใจทีนมีตวอโครงงานเครืนองดืนมแมงโกมิ้้นทต้ี์ ที

เช็ค (Mango Minty Tea Shake) ในดา้นคงามุงยงามของเครืนองดืนมมีคงามพึงพอใจรมดป มากทีน กุด 
คิดเเ็นร้อยลม65.22 มีคงามพึงพอใจรมดป มาก คิดเเ็นร้อยลม30.43 มีคงามพึงพอใจรมดป เาน
กลาง คิดเเ็นร้อยลม4.35 ของผู ุ้ อ ถามทป้งลมดจ านงน 23 คน 

 

 
 
 
 
 



35 
 

4.5 ก าหนดระดับค่าเฉลีย่เกณฑ์การตัดสินใจ 
ในการุ ารงจรมดป คงามพึงพอใจทีนมีตวอโครงงานเครืนองดืนมแมงโกมิ้้นท์ต้ี ทีเช็ค (Mango 

Minty Tea Shake) ใลก้ารง ปดรมดป คงามพึงพอใจ 5   รมดป แลมก าลนดคงามพึงพอใจแ  เฉลีนยเพืนอ
แเลงผลโดยใชเ้กณฑก์ าลนดคงามลมายตามขอ เขตของควาเฉลีนยตามแนงคงามคิดของ( กญชม ศรี
ุมอาด, 2553) ดปงน้ี 

 
ควาเฉลีนย 4.51 – 5.00  ลมายถึงคงามพึงพอใจในรมดป มากทีน กุด 
ควาเฉลีนย 3.51 – 4.50  ลมายถึงคงามพึงพอใจในรมดป มาก 
ควาเฉลีนย 2.51 – 3.50  ลมายถึงคงามพึงพอใจในรมดป เานกลาง 
ควาเฉลีนย 1.51 – 2.50  ลมายถึงคงามพึงพอใจในรมดป นอ้ย 
ควาเฉลีนย 1.00 – 1.50  ลมายถึงคงามพึงพอใจในรมดป นอ้ยทีน กุด 

ตารางที ่4.6 แุดงควาเฉลีนยแลมควาเ ีนยงเ นมาตรฐานของคงามพึงพอใจทีนมีตวอโครงงาน 

รายลมเอียด ควาเฉลีนย S.D การแเรผลรมดป คงามพึงพอใจ 

1. คกณภาพของงปตถกดิ ุดใลมว 4.39 0.50 มาก 
2. มีคงามคิดุร้างุรรค์ในการท าเครืนองดืนมรูเแ  
ใลมว 

4.70 0.47 มากทีน กุด 

3. รุชาติของเครืนองดืนมแมงโกมิ้้นทต้ี์ ทีเช็ค 4.61 0.50 มากทีน กุด 
4. ุามารถเเ็นเครืน องดืนมทีนชวงยเพินมยอดขายใล้กป 
ทางโรงแรม 

4.52 0.51 มากทีน กุด 

5.เเ็นการเพินมทางเลือกใล้กป ผู ้ริโภคชาในรูเแ  
ใลมวๆ  

4.52 0.67 มากทีน กุด 

6. ุามารถเเ็นเครืนองดืนมทีนขายไดจ้ริงในโรงแรม 4.70 0.47 มากทีน กุด 
7. มีการตกแตวงเครืนองดืนมแ  ทปนุมปย 4.26 0.62 มาก 
8. เครืน องดืนมุามารถน าไเเเ็นริกเนเจอร์ของ
โรงแรมได ้

4.70 0.56 มากทีน กุด 

9. คงามุงยงามของเครืนองดืนม 4.61 0.58 มากทีน กุด 
รวม 4.56 0.54 มากทีน กุด 

จากตารางทีน 4.6 จากผลุ ารงจพ งวาควาเฉลีนยแลมควาเ ีนยงเ นมาตรฐานของคงามพึงพอใจทีน 
มีตวอโครงงานเครืนองดืนมแมงโกมิ้้นทต้ี์ ทีเช็ค (Mango Minty Tea Shake) โดยการท าแ  ุอ ถาม 
ทป้งลมด 23 คน ุามารถุรกเผลไดด้ปงน้ี ในดา้นคกณภาพของงปตถกดิ ุดใลมว มีควาเฉลีนย4.39±0.50 มี
คงามคิดุร้างุรรคใ์นการท าเครืนองดืนมรูเแ  ใลมว มีควาเฉลีนย 4.70±0.47 รุชาติของเครืนองดืนมแมง
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โกมิ้้นต้ี ทีเช็ค มีควาเฉลีนย 4.61±0.50 ุามารถเเ็นเครืนองดืนมทีนชวงยเพินมยอดขายใล้กป ทางโรงแรม มี
ควาเฉลีนย4.52±0.51 เเ็นการเพินมทางเลือกใล้กป ผู ้ริโภคชาในรูเแ  ใลมวๆ มีควาเฉลีนย 4.52±0.67 
ุามารถเเ็นเครืนองดืนมทีนขายได้จริงในโรงแรม มีควาเฉลีนย 4.70±0.47 มีการตกแตวงเครืนองดืนมแ  
ทปนุมปย มีควาเฉลีนย 4.26±0.62 เครืนองดืนมุามารถน าไเเเ็นริกเนเจอร์ของโรงแรมได ้มีควาเฉลีนย 
4.70±0.56 คงามุงยงามของเครืนองดืนม มีควาเฉลีนย 4.61±0.58 การแเลผลรมดป คงามพึงพอใจอยูวใน
รมดป มาก ควาเฉลีนยรงมอยูวทีน 4.56±0.54 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทที ่5 
สรุปผลงานและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา ปัญหาทีพ่บ การแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 

  5.1.1 สรุปผลการศึกษา  

จากการปฏิบติัท าโครงงานสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัท่ี วนัท่ี 19 พฤษภาคม ถึง
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 โดย มีพนักงานท่ีปรึกษาในแผนกคาเฟ่ (Cafe) ของโรงแรม                
โซฟิเทล สุขมุวทิ กรุงเทพ ผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้ในการปฏิบติังานในดา้นต่างๆ ของแผนกคา
เฟ่ เช่น การรับออเดอร์ลูกค้าท่ีมาสั่งเคร่ืองด่ืม การประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อ
ตอบสนองให้กบัลูกคา้ให้ไดต้ามท่ีลูกคา้ตอ้งการตลอดจนการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าได ้
อีกทั้งไดพ้บวา่วตัถุดิบเหล่าน้ีเป็นวตัถุดิบท่ีหาไดง่้ายและสามารถน ามาประยุกตท์  าให้เกิด
เคร่ืองด่ืมท่ีด่ืมไดง่้ายมีประโยชน์ช่วยสร้างความสดช่ืนใหก้บัลูกคา้ยงัถือไดว้า่เป็นการสร้าง
ตวัเลือกใหม่ใหก้บัลูกคา้และโรงแรมท่ีสนใจในส่วนของเคร่ืองด่ืม ทีเช็ค  
                หลงัจากท่ีผูจ้ดัท าไดร้วบรวมคน้ควา้หาขอ้มูลชาเปเปอร์มิ้นท์ท่ีสามารถ
ช่วยท าใหรู้้สึกสดช่ืนเยน็สบายและช่วยบรรเทาอาการคล่ืนไส้ได ้ไดพ้บวา่ ในมะม่วงสุกจะ
มีเส้นใยจะช่วยดูดซึมน ้ า ท าให้อุจจาระน่ิมและเคล่ือนตวัไดง่้ายข้ึนและไซรัปกล่ินกุหลาบ
ยงัช่วยเติมเตม็รสชาติของเคร่ืองด่ืมให้มีกล่ินหอมน่ารับประทานอีกดว้ย ดงันั้นทางผูจ้ดัท า
จึงได้ศึกษาเรียนรู้วิธีผสมส่วนผสมใหม่ข้ึนมา และทางผูจ้ดัท าก็ได้ศึกษาถึงชาต่างๆใน
ประเทศไทยท่ีสามารถน ามาท าให้เป็นเคร่ืองด่ืมทีเช็คได้ นอกจากน้ียงัท าให้ผูจ้ดัท าเกิด
ทกัษะและความคิดสร้างสรรคใ์นการน าชาหรือผลไมท่ี้มีสีและรสชาติท่ีแตกต่างกนัมาผสม
อยู่ในเคร่ืองด่ืมให้เกิดประโยชน์เพิ่มข้ึนจึงเกิดเป็นเคร่ืองด่ืมแมงโกมิ้้นท์ต้ี ทีเช็ค (Mango 
Minty Tea Shake)และยงัปฏิบติัใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งใจไวส้ าเร็จ  
                จากผลการส ารวจพบว่าการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์
เคร่ืองด่ืมแมงโกมิ้้นท์ต้ี ทีเช็ค (Mango Minty Tea Shake) พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน13 คน คิดเป็นร้อยละ56.52 มีช่วงอายุ 20-29 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56.52 เป็น
สถานะพนกังานประจ า มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 69.57 และแผนกครัว มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 39.13 จากตารางค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน มาตรฐานของความพึงพอใจท่ีมีต่อ
โครงงานเคร่ืองด่ืมแมงโกมิ้้นทต้ี์ ทีเช็ค (Mango Minty Tea Shake) มีระดบัคามพึงพอใจอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.56 
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5.2 ปัญหาทีพ่บในการท าโครงงาน 

5.2.1 การทดลองคร้ังท่ี 1 รสชาติ เขม้ขน้เกินไปเพราะเน่ืองจากผูจ้ดัท าโครงงานท่ี
เป็นเคร่ืองด่ืมแบบ Fresh ซ่ึงจะตอ้งมีรสอ่อน ทานง่าย 

5.2.2 การทดลองคร้ังท่ี 1 กล่ินและรสชาติของมะม่วงสุกค่อนขา้งแรงไปจึงท าให้
ขณะด่ืมไม่สามารถรับรู้รสชาติของส่วนผสมหลกั คือ ตวัชาเปเปอร์มิ้นท ์

  5.2.3 การทดลองคร้ังท่ี 2 ใส่ส่วนผสมของน ้ าแข็งมากเกินไปจึงท าให้เคร่ืองด่ืมมี
รสชาติจืด 

5.3 การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการท าโครงงาน  
  5.3.1 เพิ่มปริมาณของน ้าในการชงชาเปเปอร์มิ้นทเ์พราะจะไดมี้กล่ินท่ีเจือจางลง  

5.3.2 เพิ่มปริมาณของน ้าในการป่ันมะม่วงสุกนิดหน่อยเพราะจะไดมี้กล่ินท่ีเจือจาง
ลงแกไ้ขจากการทดลองคร้ังท่ี 1-2   

5.3.3 กะปริมาณน าแขง้แค่พอเหมาะในการเช็คเพื่อให้ความเย็นพอ ไม่ตอ้งใส่
น ้าแขง็เพิ่มในแกว้ในการเสริฟเพื่อใหไ้ดอ้รรถรสในการด่ืม  
 

  

 

 



 

 

บรรณานุกรม 

ชลธิชา หน่อริน. (2551).วฒันธรรมการด่ืมชา. เขา้ถึงไดจ้าก https://sites.google.com/site/   
 chonthicha47035/wathnthrrm-kar-dum-cha-khxng-cin 
นาตยา ปิยจิตตไ์พโรจน์. (2551). การศึกษาคุณลักษณะและความนิยมของชาจากดอกลีลาวดี. เขา้ถึง 
 ไดจ้าก https://www.spvc.ac.th/sci-tech/project-basic/teaflower.pdf 
บุศรินทร์ พาหุพนัธ์. (2560). ชาดอกกุหลาบ. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.research-system.siam.edu/ 
 co-operative/4995-rosebud-tea 
พงศย์ทุธ นวลบุญเรือง. (2557). การผลิตชาผสมกลีบดอกจ าปี. เขา้ถึงไดจ้าก 
 https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=H_005.pdf&id=1586&keeptrack=5 
รัชนี นามมาตย.์ (2557). ชาสมนุไพรจากผลหม่อน มะเม่าและตะขบป่า. 
  เขา้ถึงไดจ้าก https://www.thailandtechshow.com/view_techno.php?id=55 
สุนนัทา คะเนนอก. (2556). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาเปลือกกล้วยน า้ว้าเพ่ือสุขภาพ. เขา้ถึงไดจ้าก 
 http://rdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/156.pdf 
Campus Star. (2562). ประโยชน์ของชาเปเปอร์มิน้ (สะระแหน่ ). เขา้ถึงไดจ้าก                                                                                   
 https://today.line.me/th/v2/article/pNQG6a 
Christie, Anthony. (1975). Chinese Mythology. เขา้ถึงไดจ้าก  
         https://th.wikipedia.org/wiki/เฉินหหนง 
Medthai. (2556). สรรพคุณและประโยชน์มะม่วงสุก. เขา้ถึงไดจ้าก https://medthai.com/มะม่วง 
Monin. (2562). MONIN Sweet Syrup. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.bkkmenu.com/eat/stories/ 
               monin-coffee- world.html  
Peterpter. (2561). ประเภทของชาต่างๆ. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.puerteaonline.com/ 

ประเภทของชาต่างๆ/ 
Sofitel Bangkok Sukhumvit. (ม.ป.ป.). ข้อมลูโรงแรม. เขา้ถึงไดจ้าก  https://www.sofitel-bangkok-   
 sukhumvit.com 
Teaafternoon. (2559). ลักษณะการชงชา. เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.teaafternoon.com/article/ 
             วธีิชงชา-แบบท่ีถูกตอ้ง-ดว้ยวธีิง่าย 

https://sites.google.com/site/chonthicha47035/wathnthrrm-kar-dum-cha-khxng-cin
https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=H_005.pdf&id=1586&keeptrack=5
http://rdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/156.pdf
https://medthai.com/
https://www.bkkmenu.com/eat/stories/
https://www.sofitel-bangkok-/
http://www.teaafternoon.com/article/


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ภาพการปฏิบติังาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

การปฏิบัติงานภายในโรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวทิ 

 
เรียนรู้การใชเ้คร่ืองท ากาแฟ 

 

 

การท าอาร์ตลาเต้



 
 

 

 

จดัวางขนมปังให้เรียบร้อย 

 

ท าความสะอาดภายในร้าน

 

ภาพบรรยากาศในการเรียนรู้เคร่ืองท ากาแฟ 

 

  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตวัอยา่งแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

  



 
 

 

แบบสอบถามความพงึพอใจโครงงานสหกจิศึกษา 

เร่ือง แมงโกมิ้้นทต้ี์ทีเช็ค (Mango Minty Tea Shake) 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. เพศ            ชาย                หญิง              
2. อาย ุ             20 – 29 ปี                            30 – 39 ปี              40 ปีข้ึนไป 
3. สถานะ          พนกังานประจ า                  พนกังานชัว่คราว                    
4.แผนก             ตอ้นรับส่วนหนา้                ครัว           อาหารและเคร่ืองด่ืม         
 ตอนที ่2 แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ชิมอาหาร 
เกณฑ์การประเมิน ระดบั  5  หมายถึง   มากท่ีสุด 
   ระดบั  4  หมายถึง   มาก 
   ระดบั  3  หมายถึง   ปานกลาง 
   ระดบั  2  หมายถึง   นอ้ย 
   ระดบั  1  หมายถึง   นอ้ยท่ีสุด 
โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องทีต่รงกบัความพงึพอใจของท่านมากทีสุ่ด 

 

ดา้นลกัษณะ ของแมงโกมิ้้นทต้ี์ ทีเช็ค 
ระดบัความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

1. คุณภาพของวตัถุดิบสดใหม่      
2. ความคิดสร้างสรรคเ์คร่ืองด่ืมรูปแบบใหม่      
3. รสชาติของเคร่ืองด่ืมแมงโกมิ้้นต้ี ทีเช็ค      
4. สามารถช่วยเพิ่มยอดขายใหก้บัทางโรงแรม      
5. เพิ่มทางเลือกใหก้บัผูบ้ริโภคชาในรูปแบบใหม่ๆ      

6. สามารถเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีขายไดจ้ริงในโรงแรม      

7. ลกัษณะของการตกแต่งแกว้ท่ีใชใ้นการบรรจุ

ภณัฑ ์

     

8.เคร่ืองด่ืมสามารถเป็นซิกเนเจอร์ของโรงแรมได ้      
 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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บทคดัย่อ 
             โครงงานเคร่ืองด่ืมแมงโก้ม้ินท์ต้ี  ทีเช็ค 
(Mango Minty Tea Shake)  จดัท าข้ึนเพ่ือศึกษา
วิธีการท าเคร่ืองด่ืมท่ีเป็นรูปแบบใหม่ในการด่ืมชา 
ท าใหรู้้สึกสดช่ืนและท าใหก้ารด่ืมชาไม่ใช่เป็นเพียง
แค่ชาร้อนอีกต่อไป นอกจากน้ียงัไดป้ระโยชน์จาก
มะม่วงสุกท่ีมีสรรพคุณมากมายเสริมภูมิตา้นทาน
ของ ร่ างกายและยัง เ ป็นยาระบายชั้ น ดี  โดย
ท าการศึกษาถึงสรรพคุณของมะม่วงสุกและชาเป
เปอร์ม้ินท์ทั้งน้ียงัศึกษา ดอกไม ้ท่ีสามารถน ามาท า
เป็นเคร่ืองด่ืมเพื่อใหค้วามสดช่ืน อาทิเช่น กุหลาบท่ี
สามารถน ามาท าเป็นไซรัปเพ่ือเพ่ิมรสชาติของ
เคร่ืองด่ืมให้มีความกลมกล่อมน่ารับประทานมาก
ยิ่งข้ึน นอกจากน้ียงัเป็นการสร้างตวัเลือกรูปแบบ
ใหม่ให้กบัลูกคา้และทางโรงแรมสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได ้จากท่ีไดท้ าการทดลองเคร่ืองด่ืม ที
เช็ค ผูจ้ดัท าไดท้ าการ ส ารวจความคิดเห็น โดยการ
ท าแบบทดสอบความพึงพอใจในกลุ่มตวัอย่างเป็น
จ านวน 30 คน การศึกษาพบวา่มีความพึงพอใจ ใน
ดา้นสี รสชาติ และ กล่ินของเคร่ืองด่ืมอยูใ่นระดบั
มาก ส่วนด้านความคิดสร้างสรรค์และด้านความ
แปลกใหม่ของ ผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั
ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่โครงงานเคร่ืองด่ืมแมงโกม้ิ้นท์ต้ี 
ทีเช็ค (Mango Minty Tea Shake)   มีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูท่ี่ระดบัมาก  
ค าส าคัญ : เคร่ืองด่ืมแมงโกม้ิ้นท์ต้ี/เปเปอร์ม้ินท์/ที
เช็ค 

 
Abstract 
             The Mango Minty Tea Shake project was 
created to investigate how to create a new tea 
drink. It makes you feel refreshed and makes tea 
drinking not just hot tea anymore. It also benefits 
from ripe mangoes that have many properties that 
boost the body's immune system and is also a good 
laxative. By studying the properties of ripe mangos 
and peppermint tea, they also studied flowers that 
can be used to make refreshing beverages, such as 
roses that can be made into syrups to enhance the 
taste of the drink to be mellow and appetizing. 
even more, It also offers consumers and hotels 
with new options to consider. The authors have 
prepared a poll based on their testing of the drink, 
Tea Shake. The study indicated that a sample of 30 
participants had a high level of satisfaction with 
the color, taste, and smell of beverages after doing 
a satisfaction test. In terms of creativity and 
novelty, the product is also of high quality, 
suggesting that the Mango Minty Tea Shake 
project has a high amount of total pleasure. 
Keywords : Mango Mint Drink / Peppermint Tea / 
Tea Shake 

 
 
 



 
 

 

ทีม่าของปัญหา 
                 จากปัญหาสถานการณ์โรคระบาดไวรัส
โควดิ 19 (COVID-19)ในประเทศ ส่งผลให้
ผูใ้ชบ้ริการของทางโรงแรมโซฟิเทลกรุงเทพ
สุขมุวทิ (Sofitel Bangkok Sukhumvit) มีจ านวน
ลดลงผูจ้ดัท าจึงเกิดความคิดช่วยโรงแรมลดตน้ทุน
ในการผลิตอาหารท่ีลดลงและสามารถน าวตัถุดิบท่ี
มีอยูม่าท าใหเ้กิดมูลค่าเพ่ิม โดยการน าเอามะม่วงสุก
มาป่ันเพ่ือเอาน ้ ามะม่วง และผสมกบัชากล่ินเปเปอร์
ม้ินโดยมีการตั้งช่ือเคร่ืองด่ืมน้ีวา่ แมงโกม้ิ้นทต้ี์ที
เช็ค (Mango Minty Tea Shake) เคร่ืองด่ืมยงัเป็นการ
ช่วยเพ่ิมมูลค่าในการขายชาตวัใหม่ใหก้บัทาง
โรงแรมสามารถช่วยลดค่าใชจ่้ายในการสัง่น ้ า
มะม่วงแบบกล่องและเป็นการน ามะม่วงท่ีเหลือใช้
มาสร้างรายไดเ้พ่ิมใหก้บัทางโรงแรมโดยไม่สูญ
เปล่า 

วตัถุประสงค์ 
     1.เพื่อศึกษาการท าเคร่ืองด่ืมแบบเชค็ 
     2. เพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหก้บัลูกคา้ในการเลือกด่ืม
ชาในรูปแบบใหม่ 
     3. เพ่ือช่วยลดตน้ทุนในการสัง่น ้ ามะม่วงแบบ
กล่องใหก้บัทางโรงแรม 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
    1.เป็นการเพ่ิมทางเลือกใหม่ใหก้บัลูกคา้ท่ีเขา้มา
ใชบ้ริการในโรงแรม 
    2. ไดเ้รียนรู้ในการสร้างสรรคเ์คร่ืองด่ืมใน
รูปแบบใหม่ 
    3. เป็นโอกาสในการเพ่ิมยอดขายใหก้บัทาง
โรงแรม 

วตัถุดบิในการท าเคร่ืองดืม่แมงโก้มิน้ท์ตี ้ทเีช็ค 
(Mango Minty Tea Shake) 
       1. ชาม้ินท ์  120   มิลลิลิตร 
       2. น ้ ามะม่วง  30     มิลลิลิตร                        

       3. น ้ าเช่ือมกล่ินกหุลาบ  15  มิลลิลิตร              
       4. น ้าแขง็  

ขั้นตอนในการท าเคร่ืองดืม่แมงโก้มิน้ท์ตี ้ทเีช็ค 
(Mango Minty Tea Shake) มดีงันี ้
       1. น าชาท่ีบรรจุในซองท่ีเรากะปริมาณเองมาชง
ใส่ในน ้ าร้อนในปริมาณ 120 มิลลิลิตร  
       2 . น ามะม่วงสุกมาใส่เค ร่ืองป่ันเติมน ้ า อุ่น
เลก็นอ้ยแลว้ท าการป่ันเพ่ือท่ีจะเอาน ้ า 
       3.  เติมน ้ าเช่ือม 15 มิลลิลิตร 
       4.  ติมน ้ าแขง็ลงในแกว้เช็ค 
       5.  ปิดฝาแกว้แลว้เช็คใหส่้วนผสมเขา้กนั  
       6.  เทส่วนผสมท่ีเช็คไวล้งในแกว้เคร่ืองด่ืม 
       7.  ตกแต่งดว้ยมะม่วงช้ินสุกเหลืองพร้อมใบ
ม้ินทใ์หส้วยงามเพ่ือเพ่ิมอรรถรสในการด่ืม 

สรุปผลโครงงาน 
       จากผลการส ารวจพบว่าการประเมินความพึง

พอใจท่ีมีต่อผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมแมงโกม้ิ้นทต้ี์ ทีเช็ค 

(Mango Minty Tea Shake) พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย จ านวน13 คน คิดเป็นร้อยละ56.52 มีช่วงอาย ุ

20-29 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56.52 เป็นสถานะ

พนกังานประจ า มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 69.57 และ

แผนกครัว มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.13 จาก

ตารางค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน มาตรฐานของความ

พึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานเคร่ืองด่ืมแมงโกม้ิ้นท์ต้ี ที

เช็ค (Mango Minty Tea Shake) มีระดบัคามพึง

พอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.56 

ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน 
      1. เพ่ิมปริมาณของน ้ าในการชงชาเปเปอร์ม้ินท์
เพราะจะไดมี้กล่ินท่ีเจือจางลง  
      2. เพ่ิมปริมาณของน ้ าในการป่ันมะม่วงสุกนิด
หน่อยเพราะจะไดมี้กล่ินท่ีเจือจางลงแกไ้ขจากการ
ทดลองคร้ังท่ี 1-2   



 
 

 

      3. กะปริมาณน าแขง้แค่พอเหมาะในการเช็ค
เพ่ือใหค้วามเยน็พอ ไม่ตอ้งใส่น ้ าแขง็เพ่ิมในแกว้ใน
การเสิร์ฟเพื่อใหไ้ดอ้รรถรสในการด่ืม  
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