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บทคดัย่อ 

การจดัท าโครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง “Amethyst Crystal (คริสตลัอเมทิสต)์” ค็อกเทลท่ีมาก
ดว้ยสรรพคุณ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1. ศึกษาสรรพคุณของน ้ าอญัชนัท่ีเป็นสมุนไพรและน าน ้ าอญัชนั
ท่ีเหลือใช้มาท าให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่สถานประกอบการ 2. เพื่อเป็นแนว  ทางในการ
พฒันาสูตรค็อกเทลให้มีเอกลกัษณ์ของสมุนไพรไทยมากยิ่งข้ึน 3. เพื่อเพิ่มมูลค่าของ  ค็อกเทลโดย
การใชน้ ้าดอกอญัชนัไทยเขา้มาเพิ่มความน่าสนใจใหก้บัเมนูเคร่ืองด่ืมค็อกเทล  จากการทดสอบทาง
ประสาทสัมผสัด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบแบบ 5-point hedonic scale โดยใช้ผูร่้วมการ
ทดสอบเป็นพนักงานในแผนก Food And Beverage จ านวน 19 คน และพนักงานในแผนกครัว 
จ านวน 11 คนพบว่า Amethyst Crystal (คริสตลัอเมทิสต)์ ไดรั้บการประเมิน ดา้นรสชาติ  ดา้นสี 
ด้านคุณภาพของวตัถุดิบในเคร่ืองด่ืม ด้านปริมาณ ด้านลกัษณะโดยรวมของเคร่ืองด่ืม และด้าน
ความชอบโดยรวมในระดบัความพึงพอใจท่ีมาก ทั้งน้ี ในดา้นกล่ินผูท้ดสอบประเมินในระดบัปาน
กลาง 
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Abstract 
 

 The cooperative report had the objectives to: 1. Studying the properties of Butterfly Pea juice 
which are herbs. Bringing remained Butterfly Pea juice to utilize the maximum benefit to the 
company; 2. Developing new cocktail recipes to be more unique of Thai herbs; 3. Increasing the costs 
of cocktail by utilizing Thai Butterfly Pea juice to make more interesting for the cocktail menu. We 
used a sensory evaluation with 5-point hedonic scale by using test participants, the employees in the 
Food and Beverage department, with 19 people and 11 people in the kitchen department. It was 
discovered that Amethyst Crystal evaluated on taste, color, quality of ingredient, quantity, category of 
cocktail and satisfaction. Totally, the satisfaction levels were very satisfied. Therefore, the testers, 
who test the smell of cocktail, evaluated in the moderate scale.        
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เมทิสต)์” ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้ า ริเวอร์ไซด์ ตั้งแต่วนัท่ี 8 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 
30 เมษายน 2561 ส าเร็จลุล่วงไดเ้น่ืองจากไดรั้บความช่วยเหลือในการให้ขอ้มูล ค  าปรึกษาขอ้เสนอแนะ 
ความคิดเห็นจากบุคคลหลายท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณสิรภพ ร่ืนสอน และแผนกบริการส่วนหน้า 
(Robby) และขอขอบคุณอาจารยสุ์นทร สอนกิจดี อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจ ท่ีให้ความช่วยเหลือและให้
ค  าแนะน าในการท ารายงานน้ี นอกจากน้ีขอขอบคุณบุคคลท่านอ่ืนๆท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีไดใ้ห้
ค  าแนะน า ช่วยเหลือในการจดัท ารายงาน ผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณโรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์็อก 
แม่น ้ า ริเวอร์ไซด์ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูล และเป็นท่ีปรึกษาการท า
รายงานฉบับน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนการให้ความดูแลและให้ความเข้าใจในการท างานใน
สถานการณ์จริง ซ่ึงผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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รูปท่ี 4.12 น าโซดาเทเติมลงไปในแกว้  36 
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รูปท่ี 4.21 ความชอบโดยรวมของเคร่ืองด่ืม   43 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
   
  
 
                
 
 



บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้า ริเวอร์ไซดปี์พ.ศ.2561 ปัจจุบนัเป็นโรงแรมระดบั 

4 ดาว โรงแรมแม่น ้ ารามาดาพลาซ่าเป็นโรงแรมท่ีมีการมุ่งเน้นเร่ืองการให้บริการห้องพกัท่ีปลอด
บุหร่ีแก่ผูเ้ขา้พกั โรงแรมได้มีการสร้างนโยบายโรงแรมปลอดบุหร่ี อีกทั้ งได้รับการยกย่องจาก
ผูเ้ขา้ร่วมและทางโรงแรมยงัคงมีการมุ่งมัน่ท่ีจะบรรลุสภาพแวดลอ้มปลอดบุหร่ีทัว่ทั้งบริเวณภายใน
โรงแรม จึงท าให้โรงแรมไดก้ลายเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและอีกทั้งยงัท าให้โรงแรมแม่น ้ ารามาดา
พลาซ่าเป็น “โรงแรมปลอดบุหร่ี” จนกลายเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีเน้ือท่ีเป็นสวนเขตร้อนเพื่อให้
แขกท่ีเขา้มาพกัไดรู้้สึกผ่อนคลาย สถานท่ีให้บริการตั้งอยู่บนเน้ือท่ี 3.5 ไร่ ตั้งอยู่บนฝ่ังตะวนัออก
ของแม่น ้าเจา้พระยา 

 

โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค์ค็อก แม่น ้ า ริเวอร์ไซด์มีแผนกล็อบบ้ีบาร์ซ่ึงเป็นสถานท่ี
จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล ์ อีกทั้งลอ็บบ้ีบาร์ยงัมีโซนคอ็ฟฟ่ีชอ้ป
ท่ีมีการจ าหน่ายอาหารหลากหลายเมนูอาทิเช่น อาหารไทย อาหารนานาชาติและเบเกอร่ี เป็นตน้
โรงแรมมีการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมตามเมนูท่ีก าหนดไวท้ั้งเคร่ืองท่ีมีแอลกอฮอลแ์ละไม่มีแอลกอฮอล ์
เช่น คอ็กเทล ม็อคเทลและไวน์ เป็นตน้ โดยในทุก 2 เดือนแผนกบาร์จะมีการคิดสูตรคอ็กเทลสูตร
ใหม่เพื่อใหมี้ความแปลกใหม่ใหแ้ก่ลูกคา้  

 

เน่ืองจากโรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์็อก แม่น ้ า ริเวอร์ไซด์มีการท าน ้ าสมุนไพรไทย
ข้ึนมาหลายชนิดเพื่อน ามาใช้เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีใช้ในการตอ้นรับในส่วนงานหรือแผนกต่างๆ เช่น 
แผนกตอ้นรับ แผนกจดัเล้ียงและแผนกบาร์ เป็นตน้ น ้ าสมุนไพรไทยท่ีไดจ้ดัเตรียมไวมี้หลากหลาย
ชนิดอาทิเช่น น ้ ากระเจ๊ียบ น ้ าอญัชนัและน ้ ามะนาว เป็นตน้ แต่เน่ืองจากทางแผนกบาร์ไดมี้การท า
น ้ าสมุนไพรอญัชนัเป็นปริมาณมากแต่กลบัน ามาใชจ้ริงปริมาณนอ้ย ฉะนั้นจึงไดม้องเห็นถึงปัญหา
ท่ีพบเจอคือน ้ าสมุนไพรอญัชนัท่ีมีการใชเ้หลือท้ิงทุกวนั จากการศึกษาสรรพคุณของอญัชนัพบว่า
น ้ าสมุนไพรอญัชนันั้นมีสรรพคุณท่ีดีต่อร่างกายมากมายอาทิเช่น มีสารตา้นอนุมูลอิสระ ช่วยบ ารุง
เลือดและช่วยตา้นแบคทีเรียในช่องปาก เป็นตน้ ท าใหเ้กิดแนวคิดริเร่ิมท่ีจะน าน ้ าสมุนไพรอญัชนัมา
ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถานประกอบการ จึงเป็นเหตุผลในการคิดริเร่ิมท่ีจะพฒันาสูตร
เคร่ืองด่ืมคอ็กเทลสูตรใหม่ท่ีน าเอาความเป็นไทยเขา้มาช่วยเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้แก่เคร่ืองด่ืม
ค็อกเทลสูตรใหม่ โดยมีน ้ าสมุนไพรอญัชนัเป็นตวัหลกัของเคร่ืองด่ืมค็อกเทลสูตรใหม่น้ี ซ่ึงไดมี้
การคิดรายการเคร่ืองด่ืมคอ็กเทลข้ึนมาใหม่ท่ีใชช่ื้อว่า Amethyst Crystal (คริสตลัอเมทิสต)์ ส าหรับ



การพฒันาสูตรเคร่ืองด่ืมค็อกเทลสูตรใหม่น้ีจะน าความเป็นไทยเขา้มาเพิ่มความน่าสนใจและโดย
การดึงดูดในทางการรับรู้ทางดา้นรสชาติ กล่ินและการสมัผสัถึงเคร่ืองด่ืมคอ็กเทลสูตรใหม่น้ีท่ีจะท า
ใหนึ้กถึงความเป็นไทย  

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
1.2.1 เพื่อเรียนรู้สรรพคุณของน ้ าอญัชนัท่ีเป็นสมุนไพรไทยและน าน ้ าอญัชนัท่ีเหลือใชม้า

ท าใหก่้อเกิดประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่สถานประกอบการ 
1.2.2 เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาสูตรค็อกเทลให้มีเอกลกัษณ์ของสมุนไพรไทยมาก

ยิง่ข้ึน 
1.2.3 เพื่อเพิ่มมูลค่าของค็อกเทลโดยการใชค้วามเป็นไทยเขา้มาเพิ่มความน่าสนใจให้กบั

เมนูเคร่ืองด่ืมคอ็กเทล  
 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี ไดแ้ก่ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้า ริเวอร์ไซด ์แผนก 

Food and Beverage Service ส่วนงาน Lobby 
1.3.2 ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่ พนกังาน โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้ า ริ

เวอร์ไซด ์แผนก Food and Beverage Service 
1.3.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา ระหวา่งวนัท่ี 8 มกราคม 2561 –  30 เมษายน 2561 

 

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 
1.4.1 เพิ่มรายไดใ้หแ้ก่สถานประกอบการและช่วยลดค่าใชจ่้ายของสถานประกอบการ 
1.4.2 เพิ่มเมนูเคร่ืองด่ืมเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 
1.4.3 เพิ่มมูลค่าน ้าสมุนไพรท่ีเหลือใชใ้หเ้กิดประโยชน์ใหแ้ก่สถานประกอบการ 
1.4.4 ไดค้วามรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัน ้าอญัชนัท่ีเป็นสมุนไพรไทย  

 



บทที ่2 
การทบทวนเอกสาร 

การศึกษาท าโครงงานเร่ือง “ Amethyst Crystal (คริสตลัอเมทิสต)์ ” ผูจ้ดัท าไดมี้การศึกษา
และคน้ควา้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อเป็นการทบทวนเอกสารและทฤษฎีต่างๆท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

2.1 คอ็กเทล 
 ค็อกเทลคือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ในเคร่ืองด่ืมนั้น ซ่ึงจะมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่
อยา่งนอ้ยหน่ึงชนิดและจะน าไปผสมเขา้กบัส่วนผสมจ าพวกน ้ าผลไมก้าแฟ น ้ าเช่ือมและส่วนผสม
อ่ืนๆตามสูตรท่ีมีการก าหนดไวข้องแต่ละสูตร เพื่อเพิ่มรสชาติเพิ่มกล่ินและเพิ่มสีสนัใหแ้ก่คอ็กเทล 
 

2.2 ประวัติคอ็กเทล 
 ส าหรับคอ็กเทลนั้นถือวา่มีประวติัตน้ก าเนิดความเป็นมาท่ียาวนานและมีขอ้มูลท่ีไม่ปรากฏ
แน่ชดัและเกิดข้ึนเม่ือไหร่ไม่ปรากฏเช่นกนั คอ็กเทลไดมี้การถูกน ามาใชค้ร้ังแรกแทนเคร่ืองด่ืมผสม
มาเป็นระยะเวลายาวนาน ค็อกเทลคือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่อย่างน้อยหน่ึงชนิดและจะ
น าไปผสมเขา้กับส่วนผสมจ าพวกน ้ าผลไม้กาแฟ น ้ าเช่ือมและส่วนผสมอ่ืนๆตามสูตรท่ีมีการ
ก าหนดไวข้องแต่ละสูตร เพื่อเพิ่มรสชาติเพิ่มกล่ินและเพิ่มสีสันใหแ้ก่คอ็กเทล คอ็กเทลทุกสูตรจะมี
ปริมาณแอลกอฮอลป์ระมาณ 60% เหลา้ท่ีนิยมใชใ้นการท าเคร่ืองด่ืมคอ็กเทลนั้นคือ วิสก้ี บร่ันดี รัม 
ยิน วอดกา้ เป็นตน้ ในแต่ละสูตรมีขั้นตอนการผสมเคร่ืองด่ืมค็อกเทลไม่เหมือนกนั บางสูตรใช่
วิธีการคนเคร่ืองด่ืมให้เขา้กนั บางสูตรใชว้ิธีการเขยา่เคร่ืองด่ืมให้เขา้กนั คอ็กเทลทุกแกว้นิยมเสิร์ฟ
แบบเยน็ มีเร่ืองเล่าเก่ียวกบัคอ็กเทลต่อๆกนัมามากมายตั้งแต่สมยัโบราณเป็นระยะเวลายาวนานและ
มีขอ้มูลท่ีไม่ปรากฏแน่ชดัและเกิดข้ึนเม่ือไหร่ไม่ปรากฏเช่นกนั โดย John Doxatไดก้ล่าวไวใ้น The 
Book of Drinking มีทั้งหมด 3 เร่ืองท่ีน่าสนใจ ในศตววรรษท่ี 18 การตีไก่นั้นถือเป็นท่ีนิยมมากใน
ยุคนั้นและมีประเพณีการเฉลิมฉลองให้แก่ไก่ตวัท่ีชนะ ส่วนเคร่ืองด่ืมท่ีใชใ้นงานเฉลิมฉลองนั้น
เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีไดผ้สมข้ึนมาโดยมีเหลา้เป็นตวัหลกัและมีขอ้ก าหนดการใชเ้หลา้ก่ีชนิดนั้นจะตอ้ง
ข้ึนอยู่กบัจ านวนขนหางไก่ท่ีเหลืออยู่บนหางของไก่ตวัท่ีชนะ หรือการกล่าวของ Alec Wauyhได้
กล่าวไวใ้น Wine and spirits ซ่ึงเป็นหนังสือท่ีรวมอยู่ในชุด Foods of the World ของ Time Life 
Intemational (Nederland) B.V. ไดก้ล่าวไวว้า่ขอ้มูลตน้ก าเนิดของคอ็กเทลนั้นไม่ปรากฏแน่ชดั แต่มี
เร่ืองเล่าตน้ก าเนิดคอ็กเทลไวว้่าระหว่างการท าสงครามเพื่อเรียกร้องอิสรภาพของชาวอเมริกา มีร้าน
เหลา้ในนิวอิงแลนด ์ผูด้  าเนินกิจการของร้านน้ีช่ือว่า มิสเบทซ่ี เฟล นาแกน เหล่าทหารต่างพากนัมา
เท่ียวร้านแห่งน้ีอยูบ่่อยคร้ัง คืนวนัหน่ึง มิสเบทซ่ี เฟล นาแกน ไดเ้สิร์ฟเหลา้ผสมแบบพิเศษให้เหล่า
ทหาร ซ่ึงเหลา้ท่ีผสมปรุงแต่งดว้ยน ้ าผลไมแ้ละเหลา้รัม ในแต่ละแกว้จะมีการตกแต่งไปดว้ยหางขน



ไก่ เป็นท่ีพอใจแก่เหล่านักด่ืมทั้งหลายท่ีช่ืนชอบเคร่ืองด่ืมรูปแบบใหม่น้ี แต่ “ค็อกเทล” นั้นไดมี้
หลกัฐานท่ีแน่นอนโดยมีส่ิงตีพิมพใ์นอเมริกาไดก้ล่าวไวว้่า ตั้งแต่ตน้ปี 1806 และหลงัจากนั้นอีก 50 
ปี ไดมี้ผูพ้ิมพห์นงัสือท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองด่ืมคอ็กเทลเป็นคร้ังแรกในอเมริกา มีผูคิ้ดคน้และมีความ
เช่ียวชาญทางดา้นเคร่ืองด่ืมคอ็กเทลหลายท่าน เช่น Fix,Cobbler,Smash,Crusta,Daisy เป็นตน้ ช่วงปี 
1919 ชาวลอนดอนเรียนรู้วิธีการเสิร์ฟคอ็กเทลมาจากอเมริกา ซ่ึงจะมีการเสิร์ฟคอ็กเทลก่อนอาหาร
ม้ือค ่าประมาณคร่ึงชัว่โมงและมีความเช่ือว่าคอ็กเทลนั้นมีความส าคญัเท่ากบัอาหารม้ือค ่าอีกดว้ย ค  า
ว่า “Cocktail” มาจากภาษาฝร่ังเศสค าว่า “Coquetel” ซ่ึงหมายถึงเหล้าผสม จากหนังสือต านาน
คอ็กเทล (โดย สุรพลโทณะวณิก) ไดก้ล่าวไวว้่ามีขอ้มูลท่ีไม่ปรากฏแน่ชดัว่าผูคิ้ดคน้เคร่ืองด่ืมผสม
ประเภทน้ีข้ึน ปัญหาน้ียงัไม่มีผูร้ะบุเร่ืองจริงท่ีชดัแจง้ 

เน่ืองจากคอ็กเทลนั้นมีประวติัความเป็นมาท่ีไม่แน่ชดั จึงมีการกล่าวขอ้มูลเพิ่มเติมว่าไดมี้
จุดเร่ิมตน้เกิดข้ึนในประเทศฝร่ังเศส เน่ืองจากการผสมเคร่ืองด่ืมแบบน้ีมีมานานตั้งแต่สมยัศตวรรษ
ท่ี 14 ในประเทศฝร่ังเศส ในยุคนั้นเรียกเคร่ืองด่ืมผสมว่า “บรากเกรท (Bragget)” โดยใชเ้คร่ืองด่ืม 
เช่น เบียร์เหลา้และน ้ าผึ้งเป็นส่วนผสมหลกัและมีการน ามาผสมกบัเหลา้ท่ีมีการใส่เคร่ืองเทศจน
กลายเป็นท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลาย ต่อมาในศตวรรษท่ี 17 ได้มีความคิดริเร่ิมท่ีจะน าเคร่ืองด่ืม
จ าพวกไวน์เหลา้เคร่ืองเทศน ้ าตาลและน ้ าผลไมน้ ามาผสมให้เขา้กนั จนกลายเป็นเคร่ืองด่ืมจ าพวก
พั้นช์ ซ่ึงจะมีความนิยมด่ืมในงานเล้ียงงานร่ืนเริงและงานตามโอกาศท่ีเหมาะสมต่างๆ จนกระทัง่
ศตวรรษท่ี 18 เร่ิมมีการท าค็อกเทลแบบไม่ใส่เคร่ืองเทศเรียกว่า “ซองการีส (Sangarees)” และ
เคร่ืองด่ืมท่ีน าเหลา้มาผสมเรียกว่า “ทอ็ดดีส์ (Togdiss)” จนต่อมาในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 18 เคร่ืองด่ืม
ท่ีผสมน ้ าตาลหรือน ้ าผลไมก้บัเหลา้คอ็กเทลจะเรียกเคร่ืองด่ืมน้ีว่า “คอ็คแตล ์(Coquetel)” เคร่ืองด่ืม
น้ีค่อนขา้งเป็นท่ีนิยมมากในงานเล้ียงงานร่ืนเริงสังสรรค์ต่างๆตามโอกาสของชาวบอร์โดซ์ใน
ประเทศฝร่ังเศส ในช่วงปี ค.ศ. 1775 จนถึง ค.ศ.1783 ประธานาธิบดิยอร์จวอร์ชิงตนั ไดท้  าสงคราม
ประกาศอิสรภาพรบกบัประเทศองักฤษ ส่วนทหารฝร่ังเศสนั้นไดถู้กส่งตวัเขา้ไปช่วยร่วมรบกบั
ประเทศสหรัฐอเมริกาในสงครามคร้ังน้ีและทหารฝร่ังเศสไดมี้การน าเคร่ืองด่ืมท่ีเรียกว่า “คอ็คแตล”์ 
เขา้มาด่ืมในกองทพั จึงท าให้เคร่ืองด่ืมค็อคแตล์กลายเป็นท่ีแพร่หลายและกลายเป็นท่ีนิยมอย่าง
รวดเร็วในหมู่ทหารฝร่ังเศสในสหรัฐอเมริกา แมส้งครามจะยติุลงแต่ความช่ืนชอบในเคร่ืองด่ืมชนิด
น้ียงัคงความนิยมอยา่งมาก นบัตั้งแต่นั้นเคร่ืองด่ืมน้ีไดก้ลายเป็นท่ีนิยมของชาวอเมริกาจ านวนมาก
และมกัจะมีการเรียกเคร่ืองด่ืมชนิดน้ีในชาวอเมริกาว่า “ค็อกเทอร์” และมีการเรียกต่อๆกนัไปจน
เพี้ยนกลายเป็นช่ือวา่ “คอ็กเทล” จนมาถึงในยคุปัจจุบนัน้ี 
2.3ประเภทเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ 

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ดแ้บ่งออกเป็น 2 ประเภทดงัน้ี 
 2.3.1สุรากลั่น(Distilled Liquors) คือสุราท่ีเกิดจากการน าเอาแป้งหรือน ้ าตาลมาหมกัดว้ย
ยสีตจ์นเกิดแอลกอฮอลข้ึ์นมาเรียกว่าน ้ าส่าแลว้น ามากลัน่อาจเพิ่มเติมดว้ยการปรุงแต่งสีปรุงแต่งรส



และปรุงแต่งกล่ินดว้ยสารปรุงแต่งต่างๆ เช่น น ้ าเช้ือน ้ ายาสกัดและสี เป็นตน้ เพิ่มเติมลงไปเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคสุรากลัน่ของไทยท่ีมีการจ าหน่ายส่วนใหญ่ คือ สุราขาวหรือ
เหลา้โรงงานและสุราผสมหรือสุราผสมพิเศษส่วนต่างประเทศจะมีการจ าหน่ายสุราจ าพวกบร่ันดี
และวิสก้ีเป็นตน้ 
 2.3.2สุราหมัก(Fermented Liquors) หรือเรียกอีกอย่างว่าสุราแช่ คือสุราท่ีไดม้าจากการ
หมกัส่าท่ีท าใหก้ลายเป็นน ้ าเมา แต่จะไม่มีการกลัน่เพราะส่วนมากมกัจะหมกัส่ามาจากแป้งท่ีไดจ้าก
พืชผลไมแ้ละน ้ าตาลท่ีไดม้าจากพืชเช่น เบียร์ไวน์และสาโท เป็นตน้ในประเทศไทยมีการจ าหน่าย
สุราหมกัส่วนมากจะเป็นจ าพวกเบียร์และไวน์ อีกทั้งเบียร์ของประเทศไทยมีปริมาณแอลกอฮอล์
ค่อนขา้งสูงและแรงกวา่สุราต่างประเทศ 
 

2.4ชนิดของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
 2.4.1ยิน (Gin)คือ เหลา้ท่ีมีลกัษณะสีใสและมีกล่ินหอมของผลจูนิเปอร์ ซ่ึงท ามาจากการ
กลัน่ของการหมกัจากกากน ้ าตาลและอีกทั้งเมลด็ธญัพืช เช่น ขา้วโพด ขา้วบาร์เลยแ์ละขา้วไรย ์เป็น
ตน้ และมีการผสมกล่ินเพื่อเพิ่มรสชาติของผลจูนิเปอร์และสมุนไพรต่างๆ ซ่ึงท าให้มีความแตกต่าง
จากเหลา้ชนิดอ่ืน ในแต่ละประเทศมีกรรมวิธีการผลิตและสูตรส่วนผสมท่ีมีความแตกต่างกัน
ออกไปทั้งดา้นรสชาติและดา้นกล่ินซ่ึงมีความแตกต่างกนัส าหรับปริมาณแอลกอฮอล์ในยินจะมี
ประมาณ 40 ดีกรี 

 
 

รูปที ่2.1 ยนิ 
(แหล่งอา้งอิง :https://www.emaze.com/@AWCQWFC) 

  

 2.4.2ค็อกเทล (Cocktail)คือ เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ในเคร่ืองด่ืมนั้ น ซ่ึงจะมี
แอลกอฮอลผ์สมอยู่อย่างน้อยหน่ึงชนิดและจะน าไปผสมเขา้กบัส่วนผสมจ าพวกน ้ าผลไม ้กาแฟ 
น ้ าเช่ือมและส่วนผสมอ่ืนๆตามสูตรท่ีมีการก าหนดไวข้องแต่ละสูตร เพื่อเพิ่มรสชาติเพิ่มกล่ินและ
เพิ่มสีสนัใหเ้กิดความน่าสนใจแก่คอ็กเทล 



 

รูปที ่2.2คอ็กเทล 
(แหล่งอา้งอิง :http://www.dubai-turismo.com/altri-locali-notturni-a-dubai/) 

 

 2.4.3วสิกี ้(Whisky)คือ เหลา้ท่ีไดม้าจากการกลัน่จากธญัพืชท่ีมีการหมกัท้ิงไว ้โดยธญัพืชท่ี
นิยมน ามาท าวิสก้ีจะมีทั้ง ขา้วบาร์เลย ์ขา้วมอลต ์ขา้วสาลี ขา้วไรยแ์ละขา้วโพด เป็นตน้ ซ่ึงจะมีการ
เก็บรักษาไวภ้ายในถงัไมโ้อ๊กเป็นระยะเวลานานหลายปี แต่ยกเวน้เหลา้ท่ีไดจ้ากการกลัน่มาจาก
ขา้วโพดในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีไม่มีความจ าเป็นตอ้งเก็บรักษาไวภ้ายในถงัไมโ้อ๊ก ส าหรับวิสก้ี
จะมีการแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆไดด้งัน้ี  

 1) วิสก้ีท่ีผลิตภายในประเทศสก๊อตแลนดคื์อ สก๊อตวิสก้ี (Scotch Whisky) 
 2) วิสก้ีท่ีผลิตภายในประเทศสหรัฐอเมริกาคือ เบอร์เบ้ินวิสก้ี (Bourbon Whiskey) 
 3) วิสก้ีท่ีผลิตภายในประเทศไอร์แลนดคื์อ ไอริชวิสก้ี (Irish Whiskey)  
 4) วิสก้ีท่ีผลิตภายในประเทศแคนาดาคือ แคนาเดียนวิสก้ี (Canadian Whisky)  

  ส่วนวิสก้ีท่ีมีการผลิตในประเทศอ่ืนๆ เช่น ประเทศองักฤษประเทศญ่ีปุ่นประเทศ
จีนและประเทศไทย ซ่ึงจะมีเอกลกัษณ์แตกต่างกนัออกไป เช่น ดา้นกล่ินและรสชาติ เป็นตน้ 

 
 
 ระดบัวิสก้ีแบ่งออกไดเ้ป็น 2 เกรด ดงัต่อไปน้ี 

  1) วิสก้ีมาตรฐานหรือวิสก้ีปกติ (Standard WhiskyorRegular Whisky) คือ วิสก้ีท่ีมี
อายใุนการบ่มต ่ากวา่ 12 ปี 
  2) วิสก้ีพรีเม่ียม(Premium Whisky) คือ วิสก้ีท่ีมีอายใุนการบ่มมากกวา่ 12 ปี 

http://www.dubai-turismo.com/altri-locali-notturni-a-dubai/


 
 

รูปที ่2.3วิสก้ี 
(แหล่งอา้งอิง : https://whiskyabc.se/nyheter/jack-daniels-nu-popularast-storbrittanien/) 

 

 2.4.4เหล้ารัม(Rum) คือ เป็นสุรากลัน่ท่ีไดม้าจากออ้ยหรือกากน ้ าตาล รัมมกัจะผลิตจาก
ประเทศท่ีมีการปลูกออ้ยเป็นจ านวนมาก เช่น จาไมกา้เปอโตริกา้คิวบาออสเตเลีย 
อินโดนีเซียและไทยรัมแยกออกมาตามความนิยมแบ่งออกเป็น 3 ชนิดดงัต่อไปน้ี  
  1) รัมสีขาว (White Rum) คือ รัมท่ีมีลกัษณะเป็นสีใสบางชนิดมีวิธีการบ่มในถงั
เพื่อช่วยเพิ่มกล่ินและเพิ่มรสชาติให้ดีข้ึน แต่บางชนิดไม่จ าเป็นตอ้งมีวิธีการบ่มก็สามารถเรียกอีก
อยา่งว่า ซิวเวอร์รัม(Silver Rum) เหมาะส าหรับการน าไปผสมให้เขา้กบัเคร่ืองด่ืมจ าพวกคอ็กเทลท่ี
ไม่ตอ้งการจะเปล่ียนแปลงสีของคอ็กเทล  
  2) รัมสีทอง (Gold Rum) คือ รัมท่ีมีลกัษณะเป็นสีเหลืองใสไดม้าจากวิธีการเกบ็บ่ม
ในถังไม้เพื่อช่วยเพิ่มกล่ิม เพื่มสีและเพิ่มรสชาติด้วยคาราเมลท่ีได้มาจากการเค่ียวน ้ าตาลจน
กลายเป็นสีเหลืองทองเพื่อใหเ้หลา้รัมมีกล่ิน สีและรสชาติเพิ่มมากข้ึนกวา่เดิม  
  3) รัมสีด า (Dark Rum) คือ รัมท่ีมีลกัษณะเป็นสีด าไดม้าจากการบ่มไวใ้นถงัไมเ้พื่อ
เพิ่มให้เกิดสีและผสมคาราเมลท่ีไดม้าจากการเค่ียวน ้ าตาลจนเกือบไหมจ้นไดเ้ป็นสีด าท าให้เกิดสีท่ี
เขม้ข้ึน อีกทั้งยงัช่วยเพิ่มกล่ินและเพิ่มรสชาติมากข้ึนกวา่เดิม 

 

รูปที ่2.4เหลา้รัมสีขาว เหลา้รัมสีทองและเหลา้รัมสีด า 
(แหล่งอา้งอิง : https://pepperrr.net/th/articles/2844) 

 2.4.5วอดก้า(Vodka)คือ เหลา้ประจ าชาติของประเทศรัสเซียอาจเป็นเพราะว่าแอลกอฮอล์
บริสุทธ์ิเท่านั้นท่ีสามารถทนความหนาวเหน็บของฤดูหนาวในประเทศรัสเซียไดโ้ดยท่ีไม่จบัตวัเป็น
น ้ าแขง็ ค  าว่า Vodka มาจากค าว่า Wodkaในภาษาสลาฟซ่ึงเป็นภาษาดัง่เดิมตัง่แต่โบราณในประเทศ
รัสเซียและประเทศยูโกสลาเวียและอีกทั้งวอดกา้ยงัมีดีกรีสูงท่ีสุดจนแทบจะกลายเป็นแอลกอฮอล์
บริสุทธ์ิ วอดกา้เป็นเหลา้ท่ีไดม้าจากมนัเทศแต่แทท่ี้จริงแลว้ ส่วนใหญ่มกัจะท ามาจากธญัพืชจ าพวก

https://whiskyabc.se/nyheter/jack-daniels-nu-popularast-storbrittanien/
https://pepperrr.net/th/articles/2844


ขา้วสาลี ขา้วโพดหรือขา้วไรย ์เป็นเหลา้ท่ีมีลกัษณะเป็นของเหลวใสซ่ึงไม่มีกล่ินไม่มีสีและไม่มี
รสชาติ วอดกา้เกือบทั้งหมดเป็นน ้ าและเอทานอล ซ่ึงจะมีวิธีกลัน่หลายรอบจนบริสุทธ์ิ ขนาดเม่ือ
กลัน่เสร็จแลว้ยงัตอ้งผ่านการกรองอีกคร้ังหน่ึงดว้ยกรรมวิธีการกรองโดยการใชท้รายควอตซ์และ
ถ่านไมเ้บิร์ธเป็นตวักรอง เม่ือผา่นขั้นตอนทั้งการกลัน่และการกรองจนไดแ้อลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิแลว้ก็
จะเติมน ้ากลัน่ลงไปใหดี้กรีเจือจางลงตามเกณฑท่ี์ตอ้งการ  

 

รูปที ่2.5วอดกา้ 
(แหล่งอา้งอิง : http://vodkaeasuahistoria.weebly.com/marcas-de-vodca.html) 

 

 2.4.6ลเิคียวร์(Liqueur)คือ เหลา้ท่ีไดจ้ากการกลัน่ท่ีมีรสชาติหวาน ซ่ึงไดม้าจากการน าเหลา้
กลัน่ชนิดต่างๆ เช่น วิสก้ี ยนิ รัมและบร่ันดี เป็นตน้ มาเติมสารปรุงแต่งต่างๆ เพื่อเพิม่รสชาติและ
กล่ิน ส่วนมากจะใชผ้ลไม ้เมลด็ผลไม ้รากไม ้สมุนไพรและเคร่ืองเทศต่างๆ อีกทั้งมีการเพิ่มเติม
ความหวานใหม้ากข้ึนโดยการเติมน ้าตาล น ้าผึ้ง น ้ าออ้ย และน ้าเช่ือม นอกจากน้ีอาจจะมีการเติมสี
สงัเคราะห์ลงไปตามความตอ้งการ เพื่อเป็นการเพิ่มสีสนัใหลิ้เคียวร์ ส าหรับปริมาณแอลกอฮอลใ์น
เหลา้ลิเคียวร์จะอยูร่ะหวา่ง 17-30 ดีกรี 

 

รูปที ่2.6ลิเคียวร์ 
(แหล่งอา้งอิง : https://th.liq9.asia/blog/liqueur-101-type-of-liqueur.html) 

 2.4.7เบียร์ (Beer) คือ แอลกอฮอลท่ี์ไดจ้ากการหมกัวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตเบียร์ คือ 
มอลต ์ยสีต ์ฮอพและน ้ ามอลตท่ี์ไดจ้ากการน าเมลด็ธญัพืช เช่น ขา้วสาลี ขา้วบาร์เลย ์มาเพาะใหง้อก 
ในระหว่างการงอกนั้นจะมีเอนไซม์ท่ีช่วยย่อยสลายให้เมล็ดธัญพืชมีโมเลกุลท่ีมีขนาดเล็กลงจน
กลายเป็นน ้าตาลแลว้จึงถึงขั้นตอนการน ามาหมกัดว้ยยสีตใ์หก้ลายเป็นแอลกอฮอลแ์ละก่อนขั้นตอน
การหมกันั้นจะตอ้งเติมฮอพเพื่อใหมี้กล่ินและรสชาติขมของเบียร์ 

http://vodkaeasuahistoria.weebly.com/marcas-de-vodca.html


 
รูปที ่2.7เบียร์ 

(แหล่งอา้งอิง :http://i-thumb.blogspot.com/2013/03/blog-post.html) 
 

2.4.8เหล้าบร่ันดี (Brandy) คือ เหลา้ท่ีได้จาการกลัน่มาจากองุ่น ส่วนเหลา้ท่ีได้จากการ
กลัน่ผลไมช้นิดอ่ืนก็เรียกว่าบร่ันดี แต่จะเรียกว่าบร่ันดีผลไม ้เช่น แอปเป้ิลบร่ันดี กีวี่บร่ันดี เชอร์ร่ี
บร่ันดี และสับปะรดบร่ันดี เป็นตน้ ส่วนใหญ่บร่ันดีท่ีแพร่หลายและมีความนิยมมากท่ีสุดจะไดม้า
จากการกลัน่จากองุ่น บร่ันดีถึงก าเนิดในศตวรรษท่ี13 ท่ีประเทศอิตาลี โดยชาวฝร่ังเศสมีการผลิต
บร่ันดี ในศตวรรษท่ี 14 ชาวฝร่ังเศสเรียกเหลา้บร่ันดีวา่ “EAUX DE VIE” ซ่ึงแปลวา่ “น ้าอมัฤตแห่ง
ชีวิต” บร่ันดีมีการผลิตในหลายประเทศทัว่โลก หากแต่มีท่ีผลิตบร่ันดีท่ีได้คุณภาพและสุดยอด
บร่ันดี ไดแ้ก่ คอนยกั(Cognac)และอาร์มายกั(Armagnac) ของประเทศฝร่ังเศสนั้นเอง  

 
 

รูปที ่2.8เหลา้บร่ันดี 
(แหล่งอา้งอิง : https://sites.google.com/site/thanaporn570410084/home/distilled-or-spirit-

beverages/brandy) 

http://i-thumb.blogspot.com/2013/03/blog-post.html


 
รูปที ่2.9เหลา้บร่ันดีผลไม ้

(แหล่งอา้งอิง :  http://i-thumb.blogspot.com/2013/03/blog-post_9.html) 
 

 2.4.9เหล้าเตกิล่า (Tequila) คือ เหลา้ท่ีไดม้าจากการกลัน่จากตน้ อากาเว่(Agavee) ซ่ึงเป็น
พนัธ์ุไมต้ระกูล Amaryllis  คลา้ยกบัตน้ว่านหางจระเขใ้นประเทศไทย การท าเหลา้เตกิล่านั้นจะคดั
เอาเฉพาะน ้ าของตน้บลูอากาเว่(Blue Agavee) โดยใชว้ิธีการกลัน่เอาเพียงน ้าเท่านั้นถึงจะเรียกวา่เตกิ
ล่า ตน้อากาเว่เป็นพืชพื้นเมืองของเมก็ซิโกและมีตน้ก าเนิดท่ีประเทศเมก็ซิโกภายในจะมีน ้ าและเน้ือ
ท่ีฉ ่าเหมาะสมท่ีจะน าไปหมกั โดยใชก้รรมวิธีการน าเอาหวัของตน้บลูอากาเว่มาใช ้โดยจะถูกน ามา
เผาเพื่อใหค้วามร้อนเปล่ียนแป้งเป็นน ้ าตาลและจะถูกน าไปคั้นน ้ าแลว้จึงน ามาเติมยสีตแ์ละผา่นการ
กลัน่ในขั้นตอนต่อไปจนไดเ้ป็นน ้าสีใสท่ีมีแอลกอฮอลแ์ละสามารถน าไปบรรจุขวดเป็นอนัเสร็จส้ิน
กจ็ะไดเ้ตกิล่า แต่ถา้หากน าไปบ่มในถงัไมโ้อ๊กในรูปแบบวิธีเดียวกบัการท าวิสก้ี เตกิล่าจะมีลกัษณะ
เปล่ียนเป็นสีเหลืองอ าพนัจะมีช่ือเรียกวา่ “โกลดเ์ตกิล่า”  

 
รูปที ่2.10เหลา้เตกิล่า 

(แหล่งอา้งอิง :https://board.postjung.com/709200.html) 

2.5ประโยชน์ของเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ 

http://i-thumb.blogspot.com/2013/03/blog-post_9.html


2.5.1ช่วยใหพ้ลงังานแก่ร่างกาย คือ แอลกอฮอล ์1 กรัม จะใหพ้ลงังาน 7แคลอร่ี 
 2.5.2ช่วยใหก้ารไหลเวียนของเลือดดีข้ึน เม่ือมีการด่ืมในปริมาณท่ีเหมาะสม 

2.5.3ช่วยให้ระบบการขบัถ่ายดีข้ึน เน่ืองจากด่ืมน ้ าในปริมาณมาก แอลกอฮอล์จะช่วย
กระตุน้ใหไ้ตท างานดีข้ึน 

2.5.4ช่วยเพิ่มอุณหภูมิต่อร่างกายใหค้วามอบอุ่นต่อร่างกาย หลอดเลือดบริเวณผวิหนา้มีการ
ขยายตวัข้ึน 

2.5.5ใชท้าดบัพิษช่วยบรรเทาอาการคนัตามผวิหนงัและฆ่าเช้ือโรคบางชนิดได ้
2.5.6ช่วยให้เจริญอาหาร เน่ืองจากจะท าให้หลอดเลือดของกระเพราะและล าไส้ขยายตวั

และช่วยใหร้ะบบการยอ่ยอาหารท างานไดดี้ข้ึน 
 

2.6ผลกระทบของเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ 
2.6.1หากด่ืมเขา้ไปในปริมาณมากๆเป็นระยะเวลานาน ร่างกายไม่สามารถย่อยสลายกาก

ของแอลกอฮอลใ์ห้หมดไดจ้ะเป็นพิษต่อร่างกาย โดยเฉพาะระบบประสาทจะมีผลกระทบคือท าให้
มือสัน่เป็นตน้ 

2.6.2เป็นพิษต่อกระเพาะอาหารและล าไส้ แอลกอฮอลจ์ะท าลายเยื่อบุกระเพาะอาหารและ
เยือ่ภายในล าไสจ้ะท าใหเ้กิดแผลภายในกระเพาะอาหารและภายในล าไสไ้ดง่้าย 

2.6.3 หากด่ืมไปในปริมาณมากเป็นระยะเวลานานอย่างต่อเน่ือง จะมีผลกระทบคือเกิด
แรงดนัเลือดสูง เน่ืองจากหัวใจมีการบีบตวัแรงจึงท าให้การสูบฉีดโลหิตแรงข้ึนจนท าให้ความดนั
เลือดเพิ่มสูงข้ึนโดยเฉพาะผูสู้งอายท่ีุผนงัหลอดเลือดเส่ือมจะมีผลกระทบโดยตรงคือหลอดเลือดอาจ
แตกไดง้าน เช่น หลอดเลือดสมองและหลอดเลือดนยัน์ตา เป็นตน้ 

2.6.4การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลใ์นปริมาณมากนั้นจะท าใหผู้ด่ื้มเกิดอาการขาดสติและ
ขาดการควบคุมตนเองเน่ืองจากเป็นสาเหตุท่ีอาจท าใหเ้กิดอุบติัเหตุข้ึนได ้  

2.6.5เป็นโรคพิษสุราเร้ือรัง จนมีผลกระทบท าใหต้บัและไตพิการ 
2.6.6 หากด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลใ์นปริมาณมากอาจท าให้เกิดอาการขาดสติ จะส่งผล

กระทบต่อชีวิตตนเอง เช่น ก่อใหเ้กิดหน้ีสินและปัญหาทางสงัคม เป็นตน้ 
 

2.7ดอกอญัชัน 
 ดอกอญัชนัเป็นทั้งดอกไมแ้ละเป็นทั้งสมุนไพรไทยท่ีคนไทยรู้จกัมกัคุน้กนัมาเป็นเวลานาน
ตั้งแต่ยุคโบราณ ลกัษณะของดอกอนัชนัจะมีสีตามสายพนัธ์ุ เช่น สีฟ้า สีน ้ าเงิน และสีม่วง เป็นตน้ 
ซ่ึงดอกอญัชนัมีคุณสรรพคุณท่ีมีผลดีต่อร่างกาย ดอกอญัชนัสามารถคั้นเอาน ้ามาใชป้ระโยชน์ได ้น ้ า
ของดอกอญัชนันั้นสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ทางดา้นการท าอาหาร ท าขนม และหากน ามาทาคิ้ว
ยงัช่วยใหค้ิ้วดกด า อีกดว้ย  



 อญัชัน ช่ือสามัญ :  Butterfly pea, Blue pea  
  ช่ือวิทยาศาสตร์ :  Clitoriaternatea Linn 
 ช่ือวงศ์ :   Leguminosea 
 ช่ือพืน้เมือง :   แดงชนั (เชียงใหม่)  เอ้ืองชนั , องัจนั (ภาคเหนือ)  
 ต้นก าเนิดต้นอญัชัน :  มีถ่ินก าเนิดประเทศอินเดีย ปานามา อเมริกาใต ้  
 ลกัษณะต้นอญัชัน :  เป็นพืชลม้ลุกและเป็นไมเ้ถาเล้ือยขนาดเล็ก มีการขยายพนัธ์ุโดย
การเพาะเมลด็และมีการเติบโตในดินร่วนซุย ระบายน ้าดี ชอบแสงแดดจา้เตม็วนั 
 

2.8ลกัษณะของดอกอญัชัน 
2.8.1ส่วนฝักและเมลด็ 

ลักษณะฝักของต้นอัญชันลักษณะค่อนข้างแบนและยาวซ่ึงมีความยาวขนาด
ประมาณ 6-12 เซนติเมตร ความกวา้ง 0.5-1.2 เซนติเมตร อีกทั้ งรูปทรงของฝักจะมีความโคง้งอ
เล็กน้อย ฝักของตน้อญัชนัจะแบบเป็นฝักอ่อนและฝักแก่ ฝักอ่อนมีลกัษณะสีเขียวอ่อนและค่อยๆ
เปล่ียนเป็นสีเขียวเขม้ เม่ือฝักแก่จดัมีลกัษณะสีน ้ าตาลเขม้ฝักแก่มกัจะแกะง่าย เมลด็ขา้งในฝักแก่จะ
มีลกัษณะเป็นสีด าเขม้และกลม  

2.8.2ส่วนต้น 
 เป็นพืชลม้ลุกและเป็นพนัธ์ุไมเ้ล้ือยท่ีมีลกัษณะเน้ืออ่อน มีเถาขนาดเล็กและอ่อน 

เถาของตน้อญัชนัสามารถเล้ือยพนัตามส่ิงท่ีเป็นวตัถุต่างๆไดเ้ช่น ร่ัวบา้น ร่ัวไม ้ก าแพง เป็นตน้ และ
จะเล้ือยพนัเป็นพุม่หนาข้ึนเร่ือยๆ ไมเ้ถาของตน้อญัชนัสามารถเล้ือยไปไดไ้กลถึง20ฟุตและล าตน้จะ
มีความยาวประมาณ3เมตร ล าตน้จะแต่งก่ิงย่อยออกเป็นจ านวนมากลกัษณะแต่ละก่ิงก็จะมีความ
แตกต่างกนัเช่น ก่ิงอ่อนจะมีสีเขียว ก่ิงแก่จะมีสีน ้ าตาล เป็นตน้ ลกัษณะเถาตน้อญัชนัจะค่อนขา้งมี
ลกัษณะกลมและตามล าตน้จะมีขนนุ่ม ๆปกคลุมโดยทัว่ไป 

2.8.3ส่วนดอก 
มีลกัษณะดอกตูมบริเวณปลายยอดของกา้นท่ีแตกแขนงออกมาจากตน้อญัชนัโดย

จะออกตามซอกใบท่ีขอ้ก่ิงกลาง เวลาผลิดอกจะออกเป็นดอกเด่ียว ดอกของตน้อญัชนัมีสองแบบคือ
แบบซอ้นและแบบชั้นเดียว ดอกแบบซอ้นมีกลีบดอกห้ากลีบซอ้นกนัแบบบิดเกลียวส่วนดอกชั้น
เดียวมีลักษณะคล้ายดอกถั่วหรือฝาหอยเซลล์ ดอกของต้นอัญชันจะมีกลีบยาวประมาณ 4-9
เซนติเมตร มีกลีบเล้ียงห่อหุ้มดา้นนอกทั้งแบบซอ้นและแบบชั้นเดียว ผิวกลีบดอกอญัชนัมีขนอ่อน
ปกคลุมเล็กน้อย ดอกอญัชนัมีลกัษณะสีดอกหลกัๆสามสีคือ สีขาว สีม่วงเขม้ และน ้ าเงินเขม้ แต่
เน่ืองจากปัจจุบนัมีการพฒันาของสายพนัธ์ุตน้อญัชนัจนกลายพนัธ์ุมีหลากหลายสี เช่น สีฟ้าอ่อน สี
ชมพ ูสีคราม สีม่วงอ่อนเป็นตน้ 

 



2.8.4 ส่วนใบ   
 มีลกัษณะผลิใบออกมาสลบักนัระหวา่งก่ิงของตน้อญัชนัรูปร่างของใบตน้อญัชนัมี

ลกัษณะเรียวและบางส่วนของปลายใบตน้อญัชนัจะมีลกัษณะโคง้แหลมแต่ส่วนฐานใบท่ีติดกบักา้น
ของตน้อญัชนัจะมีลกัษณะมน ผิวใบขา้งล่างของตน้อญัชนัมีขนปกคลุมหนา ใบของตน้อญัชนัมี
ลกัษณะเป็นสีเขียวใบจะมีความยาวโดยประมาณ 1.5-5 เซนติเมตรและความกวา้งโดยประมาณ 0.3-
3 เซนติเมตร หน่ึงกา้นท่ีแตกแขนงออกมาจะมีใบยอ่ยประมาณ5-7 ใบ และจะมีใบสุดทา้ยเป็นส่วน
ยอดของกา้นท่ีเป็นใบเด่ียวอยูเ่หนือยอดสุดของกา้น 
 

2.9สรรพคุณของอญัชัน 
2.9.1 มีสารตา้นอนุมูลอิสระซ่ึงเป็นสารท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในดา้นการมองเห็นไดดี้ข้ึน  
2.9.2ใบน ามาบดเพื่อประคบแผลจะช่วยลดอาการอกัเสบของแผลและใบสดของตน้อญัชนั

น ามาตม้ด่ืมหรือตากแห้งชงเป็นชามีสรรพคุณหลากหลาย เช่น เป็นยาขบัปัสสาวะ ช่วยบ ารุงเลือด
ช่วยบ ารุงหวัใจและมีส่วนในการตา้นเซลลม์ะเร็ง เป็นตน้  

2.9.3มีฤทธ์ิในการช่วยต้านการออกซิเดชั่นของไขมัน เพื่อชะลอการเกิดโรคท่ีเกิดจาก
คอเลสเตอรอลชนิดท่ีไม่ดี  

2.9.4รากอัญชันจะมีรสชาติขมมีวิ ธีการกินแบบสดหรือแบบต้มน ้ าด่ืมมีสรรพคุณ
หลากหลาย เช่น เป็นยาขบัปัสสาวะเป็นยาระบายแกอ้าการปวดแสบปวดร้อน ลดอาการผดิปกติใน
เมด็เลือดขาว ลดอาการหลอดลมอกัเสบบรรเทาอาการโรคหอบหืดและวณัโรคในปอด เป็นตน้  

2.9.5น ารากมาบดใชเ้ป็นยาทาจะช่วยรักษาแผลอกัเสบรักษาโรคผวิหนงั กลากเกล้ือน 
2.9.6รากดิบน ามาล้างน ้ าให้สะอาดและน ามาขัดถูฟันมีสรรพคุณในการการต้านเช้ือ

แบคทีเรียในช่องปากและยงัช่วยแกป้วดฟัน 
2.9.7น าดอกอญัชนัมาคั้นจนไดน้ ้ าและน ามาทาบริเวณค้ิวจะช่วยท าให้ขนค้ิวเพิ่มข้ึนและมี

ความดกด ามากข้ึน  
2.9.8ช่วยแกอ้าการเกิดเหน็บชาตามน้ิวมือและน้ิวเทา้ 
2.9.9เป็นเคร่ืองด่ืมช่วยดบักระหายคายความร้อน 
2.9.10 ดอกอญัชนัสามารถน ามาเป็นสีผสมอาหาร 
 

2.10ผลกระทบของดอกอญัชัน 
เน่ืองจากดอกอญัชนัเป็นสมุนไพรท่ีมีประโยชน์ค่อนขา้งมากแต่ทว่ายงัคงมีโทษถา้หากมี

การน ามาบริโภคหรือใชใ้นปริมาณท่ีมากเกินไปอาจท าใหเ้กิดผลเสียต่อร่างกายโดยตรง เช่น ด่ืมน ้ า
อญัชนัท่ีมีสีเขม้มากเกินไป อาจท าให้มีการท างานของไตท่ีหนกัมากข้ึนเพราะเกิดจากการขบัสารสี
จากดอกอญัชนัให้ออกมา เป็นตน้ ส่วนผูป่้วยท่ีมีความดนัสูงหรือต ่าก็ไม่ควรบริโภคดอกอญัชนัใน
ปริมาณท่ีมากเกินไปเพราะอาจมีผลกระทบท าใหมี้อาการก าเริบหรือหนา้มืดหมดสติไดแ้ละผูท่ี้ป่วย



ดว้ยโรคโลหิตจางไม่ควรจะรับประทานดอกอญัชนัรวมกบัอาหารหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนประกอบ
ของอญัชนัเพราะในดอกอญัชนัมีสารท่ีมีฤทธ์ิในการละลายล่ิมเลือดอาจท าใหเ้ป็นอนัตรายต่อผูป่้วย
โลหิตจาง ส่วนกลีบเล้ียงหรือขั้ วของดอกอัญชัน มียางท่ีท าให้คันคอ ควรเด็ดออกก่อนจะ
รับประทานแบบสดๆ เมลด็อญัชนัมีผลท าใหค้ล่ืนไสอ้าเจียน 

 

 
 



บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

 
3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 
 ช่ือสถานประกอบการ  :  โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้า ริเวอร์ไซด ์

    (Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside) 
 สถานท่ีตั้ง   :  2074 ถนน เจริญกรุง แขวง วดัพระยาไกร เขต บางคอแหลม  
       กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศพัท ์: 026881000 
 การเดินทาง  :  รถเมยส์าย 15  ผา่นหนาัโรงแรม 
       รถไฟฟ้า BTS สามารถลงไดท่ี้สถานี บางหวา้ - ตากสิน 
       นัง่เรือไดท่ี้สะพานตากสิน จะมีเรือของทางโรงแรมจอดรออยู ่
       ท่ีท่าน ้ า 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
รูปที ่ 3.1  สถานประกอบการท่ีปฏิบติังานสหกิจศึกษาโรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้า ริเวอร์

ไซด ์
ท่ีมา : http://www.ramadaplazamenamriverside.com 

 
 
 

 
 

http://www.ramadaplazamenamriverside.com/


 
  

 
 
 
 

 
รูปที ่ 3.2  ตราสญัลกัษณ์ (Logo)โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้า ริเวอร์ไซด ์
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

รูปที ่ 3.3  แผนท่ีโรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้า ริเวอร์ไซด ์

 

3.2 ลกัษณะและข้อมูลโรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค์คอ็ก แม่น า้ ริเวอร์ไซด์ 
โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค์ค็อก แม่น ้ า ริเวอร์ไซด์ตั้ งอยู่ติดกับริมแม่น ้ าเจา้พระยา เป็น

โรงแรมท่ีมีมาตรฐานระดบั 5 ดาว บริการห้องพกั 525 ห้อง พร้อมทั้งห้องอาหาร, บาร์, ห้องจดัเล้ียง 
และมีห้องอาหารจีน (อายตั) โดยส่วนใหญ่แขกท่ีมาพกัในโรงแรมจะเป็นแขกชาวจีน ภายในโรงแรมมี
พื้นท่ีกว่า 1,500 ตารางเมตร ในรูปแบบท่ีทนัสมยัทั้ง 5 โซน นอกจากน้ียงัมีบริการสปาในห้องส่วนตวั
ให้บริการและมีฟิตเนสส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีชอบออกก าลงักาย ดว้ยวิวทิวทศัน์ของแม่น ้ าเจา้พระยา 
และบรรยากาศยามเยน็ท่ีสวยงาม ท าให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมมาสัมผสับรรยากาศของทาง
โรงแรม เหมือนเป็นการพกัผ่อนไปในตวั อีกทั้งห้องอาหารของท่ีน่ีก็มีให้เลือกใชบ้ริการหลายสไตล ์
อาทิ ห้องอาหาร The Globe ท่ีเป็นหอ้งอาหารริมแม่น ้ าเจา้พระยาท่ีจะท าใหแ้ขกไดส้ัมผสักบับรรยากาศ
ริมแม่น ้ าเจา้พระยาพร้อมชมพระอาทิตยต์กดินท่ีสวยงาม หรือจะเลือกนั่งเกา้อ้ีเรืองแสงในบรรยากาศ 



Open Air ท่ีห้องอาหาร Illuminous Bar & Lounge เพื่อด่ืมด ่ากบับรรยากาศท่ีสุดแสนจะโรแมนติกของ
ท้องฟ้าในยามค ่าคืนเหมาะส าหรับคู่รักท่ีพึ่ งแต่งงานกันใหม่ๆ ส าหรับผูท่ี้ก าลงัหาสถานท่ีจัดงาน
แต่งงาน งานเล้ียงสงัสรรคร่ื์นเริงต่างๆ ขอแนะน าโรงแรมแม่น ้า รามาดา พลาซา ไวเ้ป็นอีกหน่ึงตวัเลือก
ส าหรับคุณ เน่ืองจากในส่วนของห้องจดัเล้ียงสามารถรองรับแขกไดม้ากกว่า 300 ถึง 500 เลยทีเดียว 
Ramada Plaza Menam Riverside Bangkok ตั้ งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยา ให้บริการห้องพกัท่ีสามารถ
มองเห็นวิวแม่น ้ าเจา้พระยาและวิวอาคารตดักบัทอ้งฟ้า มีส่ิงอ านวยความสะดวกระดบั 5 ดาว เช่น สระ
วา่ยน ้ากลางแจง้ขนาดใหญ่พร้อมสระสปา และหอ้งอาหาร 6 แห่ง  

ท่ีพกัตั้งอยูไ่ม่ไกลจากย่านการคา้และความบนัเทิงของถนนสีลมและห่างจากสนามบินโดยใช้
เวลาเดินทางดว้ยรถยนตป์ระมาณ 40 นาที ท่ีพกัมีบริการเรือรับส่งฟรีจากท่าเรือของท่ีพกัไปยงัสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานตากสิน ซ่ึงอยู่ใกลเ้คียงศูนยก์ารคา้เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟรอนทอ์ยู่ห่างออกไป
โดยใชเ้วลาเดิน 5 นาทีห้องพกัของทางโรงแรมตกแต่งแบบไทยร่วมสมยั นิยมเน้นแบบอนุรักษค์วาม
เป็นไทยพร้อมเฟอร์นิเจอร์สุดหรู แต่ละห้องมีโทรทศัน์ระบบช่องสัญญาณดาวเทียม โต๊ะท างาน โต๊ะ
กาแฟ ห้องน ้ าขนาดใหญ่และทันสมัย และอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ฟรีทั่วบริเวณสปาและศูนย์
สุขภาพ Massira Wellness & Spa ของท่ีพักมีบริการนวด ทรีทเมนท์ความงามและส่ิงอ านวยความ
สะดวก เช่น ห้องซาวน่า และห้องอบไอน ้ า เพื่อการผ่อนคลายของนักท่องเท่ียวท่ีพึ่งมาเช็คอินหรือลง
จากเคร่ือง ผูเ้ข้าพักสามารถออกก าลังกายท่ีศูนย์ออกก าลังกายในระหว่างการเข้าพัก Terrace@72 
Restaurant & Bar ให้บริการเน้ือบาร์บีคิวและอาหารท่ีสดใหม่จากทะเลในพื้นท่ีครัวแบบเปิด และยงัมี
อาหารอีกมากมายให้เลือกรับประทานไดต้ลอด สามารถมองเห็นวิวอนัน่าท่ึงของเมือง และรูมเซอร์วิส
ตลอด 24 ชม. เพื่อความสะดวกต่อการใชบ้ริการของท่าน 
 โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค์ค็อก แม่น ้ า ริเวอร์ไซด์ มีให้บริการห้องพกัทั้งหมด 525 ห้อง 
ดงัน้ี 

3.2.1 ห้องพกั 
 โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค์ค็อก แม่น ้ า ริเวอร์ไซด์ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าเจา้พระยา เป็น

โรงแรมมาตรฐานระดบั 5 ดาว บริการหอ้งพกั 525 หอ้ง พร้อมทั้งหอ้งอาหาร, บาร์ และหอ้งจดัเล้ียง บน
พื้นท่ีกวา่ 1,500 ตารางเมตร ในรูปแบบท่ีทนัสมยัทั้ง 5 โซน ดงัน้ี 

 
 
 

 



1) ห้อง ดีลกัซ์ ววิแม่น า้ (Deluxe River View)      
  ห้อง ดีลกัซ์ วิวแม่น ้ า (Deluxe River View) มีจ านวน 250 ห้อง ห้องพกัปรับอากาศท่ี
สามารถมองเห็นทิวทศัน์ท่ีสวยงามของแม่น ้ าเจา้พระยา ภายในของหอ้งพกัไดรั้บการตกแต่งแบบไทย 
มีโต๊ะท างาน อุปกรณ์ชงชาและกาแฟ และตูนิ้รภยัอิเลก็ทรอนิกส์ไวส้ าหรับเก็บของมีค่า ห้องน ้ ามีอ่าง
อาบน ้าในตวัและฝักบวัแยกเป็นสดัส่วน ดงัรูปท่ี 3.4 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่ 3.4  หอ้ง ดีลกัซ์ วิวแม่น ้า (DEluxe River View) 

 
2) ห้อง แกรนด์ ดีลกัซ์ (Grand Deluxe Room)  

   ห้อง แกรนด์ ดีลกัซ์ (Grand Deluxe Room) มีจ านวน 37 ห้อง ห้องพกัปรับ
อากาศมีทิวทศัน์ท่ีสวยงามของแม่น ้ าเจา้พระยา ภายในห้องพกัไดรั้บการตกแต่งแบบไทย มีโต๊ะท างาน 
อุปกรณ์ชงชาและกาแฟ และตูนิ้รภยัอิเล็กทรอนิกส์ไวส้ าหรับเก็บของมีค่า ห้องน ้ ามีอ่างอาบน ้ าในตวั
และฝักบวัแยกเป็นสดัส่วน ดงัรูปท่ี 3.5 

 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่ 3.5  หอ้ง แกรนด ์ดีลกัซ์ (Grand Deluxe Room) 



 3) ห้องเอก็เซกควิทีฟ คลบั ดีลกัซ์ (Executive Club Deluxe)     
  หอ้งเอก็เซกคิวทีฟ คลบั ดีลกัซ์ (Executive Club Deluxe) มีจ านวน 23 หอ้ง หอ้งสวีทก
วา้งขวางตั้งอยูบ่นชั้นท่ีสูงข้ึนไป ห้องมีวิวของแม่น ้ าเจา้พระยา ผูเ้ขา้พกัสามารถเขา้ใชเ้อก็เซ็กคูทีฟคลบั
เลานจเ์พื่อการผอ่นคลายเช่นเดียวกบับริการ ดงัรูปท่ี 3.6  

 
 

 
 
 
 

 
 

รูปที ่ 3.6  หอ้ง เอก็เซกคิวทีฟ คลบั ดีลกัซ์ (Executive Club Deluxe) 
 

4) ห้อง พลาซ่า สวที (Plaza Suite)  
    หอ้ง พลาซ่า สวีท (Plaza Suite) มีจ านวน 176 หอ้ง หอ้งสวีทกวา้งขวางพื้นท่ี 
52 ตร.ม. น้ีไดรั้บการตกแต่งครบครันมีมาตรฐานสูง หอ้งมีพื้นท่ีนัง่เล่นแยกเป็นสดัส่วนพร้อมโซฟา
และโตะ๊กาแฟ หอ้งมีพื้นท่ีท างานและหอ้งน ้าในตวั ดงัรูปท่ี 3.7 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่ 3.7  หอ้ง พลาซ่า สวีท (Plaza Suite) 

 

 
 



5) ห้อง พลาซ่า สวที (Royal 2-Bedroom Suite)  
   หอ้ง พลาซ่า สวีท (Royal 2-Bedroom Suite) 17 หอ้ง หอ้งเดอะรอยลัไทยสวีท
มีวิวของแม่น ้ าเจา้พระยา ผูเ้ขา้พกัสามารถเขา้ใชเ้อ็กเซ็กคูทีฟคลบัเลานจเ์พื่อการผอ่นคลายเช่นเดียวกบั
บริการ ดงัรูปท่ี 3.8 
 
 
  
 
 
 
 
 

รูปที ่ 3.8  หอ้ง พลาซ่า สวีท (Royal 2-Bedroom Suite) 

 

  6) ห้องพลาซ่า คลบั (Plaza Club)  
   ห้องพลาซ่า คลบั(Plaza Club) 22 ห้อง ห้องสวีทกวา้งขวางพื้นท่ี 52 ตร.ม. น้ี
ไดรั้บการตกแต่งครบครันมีมาตรฐานสูง ห้องมีวิวแม่น ้ าและห้องนั่งเล่นแยกเป็นสัดส่วนพร้อมโซฟา
และโตะ๊กาแฟ หอ้งมีโต๊ะท างานและติดตั้งโทรทศัน์ระบบช่องสญัญาณเคเบิล หอ้งน ้าในตวัมีฝักบวัและ
ส่ิงอ านวยความสะดวกฟรี ดงัรูปท่ี 3.9 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่ 3.9  หอ้ง พลาซ่า คลบั (Plaza Club) 

 



3.2.2 ห้องอาหาร 
   1) ห้องอาหาร Illuminous Bar and Lounge  
   รองรับได้ 75 ท่ีนั่ง มีลกัษณะเป็นบาร์ท่ีได้รับการออกแบบท่ีทนัสมยั และ
บรรยากาศท่ีต่ืนตาต่ืนใจ โดยท่านสามารถเลือกท่ีนั่งไดท้ั้งห้องแอร์และระเบียงท่ียื่นออกไปทางแม่น ้ า
พร้อมทั้งเกา้อ้ีเรือนแสง ชวนใหท่้านไดด่ื้มด ่ากบับรรยากาศของการจิบเคร่ืองด่ืมและอาหารวา่ง ดงัรูปท่ี 
3.10 
 
  
 

 
 
 

 
รูปที ่ 3.10  หอ้งอาหาร Illuminous Bar and Lounge 

 
2) ห้องอาหาร The Waves Restaurant  
รองรับได ้75 ท่ีนัง่ หอ้งอาหารในบรรยากาศสบายๆสามารถเลือกจานโปรดเฉพาะของ

ท่านเองจาก 9 ชาติและไวน์ชั้นเยีย่มท่ีเราคดัสรรมาเพื่อความลงตวักบัทุกเมนูอาหารพร้อมทั้งทศันียภาพ
ต่างๆ ดงัรูปท่ี 3.11 

 
 
 

 
 
 

รูปที ่ 3.11  หอ้งอาหาร The Waves Restaurant 

 

 
 



3) ห้องอาหาร The Globe at 72 Restaurant  
   รองรับได ้126 ท่ีนั่ง ห้องอาหารแบบบุปเฟต์เป็นอาหารท่ีผ่านการคดัสรรมา
จาก 9 ชาติทัว่โลกรวมถึงยงัมีอาหารมงัสะวิรัตและอาหารฮาลาลมารวมไวท่ี้ครัวของเรา เพื่อท่ีจะใหแ้ขก
ท่ีเป็นอิสลามไดรั้บประทานอาหารไดเ้ช่นกนั โดยสมารถสนุกสนานกบัเซปฝีมือเยี่ยมท่ีแสดงการปรุง
แต่งอาหารแบบสดๆให้คุณไดช้มในโซนน้ี และท่านสามารถเลือกท่ีนัง่ไดท้ั้งในห้องแอร์เยน็ๆหรือจะ
เป็นริมระเบียงท่ียนืออกไปยงัแม่น ้าเจา้พระยา ดงัรูปท่ี 3.12 

 
 

 
 
 
 

 
รูปที ่ 3.12  หอ้งอาหาร The Globe at 72 Restaurant 

 
4) ห้องอาหาร Sunset Terrace  

   รองรับได ้300 ท่ีนัง่ เป็นโซนท่ีถูกออกแบบใหเ้ปิดโล่งทั้งหมด สามารถด่ืมด ่า
กบับรรยากาศยามค ่าคืนริมสายน ้ าเจา้พระยา โซนน้ีเหมาะส าหรับการจดังานแต่งงาน งานเล้ียงส่วนตวั 
หรืองานร่ืนเริงสังสรรค ์ดงัรูปท่ี 3.13 

 
 

  
 
 
 
 

รูปที ่ 3.13  หอ้งอาหาร Sunset Terrace 
 
 



5) ห้องอาหาร Four River Ballroom  

   รองรับได ้150 ท่ีนัง่ สามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ของแม่น ้ าเจา้พระยา  หอ้งแก
รนดบ์อลรูมแห่งน้ีมีบรรยากาศริมแม่น ้ าเจา้พระยาท่ีงดงาม ทางเรารองรับบริการชั้นสูงและ งานแต่งท่ี
น่าประทบัใจหรือจะเป็นงานท่ีตอ้งการบรรยากาศและความหรูหราทนัสมยัอยา่งมีระดบั ดงัรูปท่ี 3.14 

 
 

 
 
 
 
 

รูปที ่ 3.14  หอ้งอาหาร Four River Ballroom 
 
3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารขององค์กร 

3.3.1 ผู้บริหารโรงแรมแม่น า้เจ้าพระยา  
  รูปภาพรวมของผูบ้ริหารโรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้า ริเวอร์ไซดแ์ละแถว
บนยืนดา้นซา้ยคือรูปภาพของ คุณปริญญา ตั้งสิน ผูบ้ริหารคนปัจจุบนัของทางโรงแรมแม่น ้ า รามาดา 
พลาซ่า ดงัรูปท่ี 3.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่ 3.15  ผูบ้ริหารโรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้า ริเวอร์ไซด ์
 



3.4 รูปแบบการจัดองค์กรในฝ่าย food and beverage department 
 การจดัองคก์รในฝ่าย food and beverage department  แสดงดงัรูปท่ี 3.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่ 3.16  แผนภูมิการจดัองคก์รฝ่าย food and beverage department 
 
 

คุณบุตรดี เชยห า  
Bar Suppervisor 

คุณ สุนนัท ์หิรัญสุข 
Lobby Suppervisor 

 

คุณสุชาติ ศิษยท์อง 
Supper 

คุณ สิรภพ สนสอน 
ผูจ้ดัการหอ้งอาหารและเคร่ืองด่ืม 

คุณกหุลาบ สิมลี 
Captain 

คุณนโลบล ทรัพยเ์จริญพนัธ์ 
Hostess 

คุณศิริวรรณ ลองโฮม 
Waitress 

นางสาวนุสบา พิทกัษหิ์รัญพงศ ์
นางสาวจิราวรรณ วงคใ์หม่ 

Trainee 



3.5 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.17  นกัศึกษาสหกิจศึกษา  
(ซา้ย) นางสาวนุสบา พิทกัษหิ์รัญพงศ ์
(ขวา) นางสาวจิราวรรณ วงคใ์หม่ 

 
ช่ือผูป้ฏิบติังาน    :    นางสาวนุสบา พิทกัษหิ์รัญพงศ ์

          นางสาวจิราวรรณ วงคใ์หม่ 
 ต าแหน่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  :    นกัศึกษาฝึกงาน (Trainee) 
 แผนก     :    Robby 
 ปฏิบติัหนา้ท่ีตั้งแต่เวลา   :    07:00 – 16:00 น. ในแต่ละช่วงเวลามีหนา้ท่ีดงัน้ี 

 เวลา 07:00 – 10:00 น. -   ส่ิงท่ีท า เสิร์ฟอาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหาร 
     -   ส่ิงท่ีท า จดัเกบ็จานอาหารท่ีแขกรับประทานเสร็จแลว้ 
     -   ส่ิงท่ีท า ชงชา , กาแฟใหแ้ขกท่ีตอ้งการรับปรกทาน 
  เวลา 10:00 – 16:00 น. -   ส่ิงท่ีท า จดัเรียงขนมเคก้ แพค็ใส่ถุงเพื่อวางจ าหน่าย 

-   ส่ิงท่ีท า พบัถุง ตดัถุง พบักล่องส าหรับใส่เคก้ 
     -   ส่ิงท่ีท า เช็ดโตะ๊รอบๆบริเวณลอ็บบ้ี 
 
 
 



3.6 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 
3.6.1 ช่ือ-สกุลพนกังานท่ีปรึกษาคุณ  : สิรภพ ร่ืนสอน 
3.6.2 ต าแหน่งงานของพนกังานท่ีปรึกษา  : ผูจ้ดัการหอ้งอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่ 3.18  พนกังานท่ีปรึกษา 
 
3.7 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

3.7.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน วนัท่ี 8 มกราคม 2561 – 30 เมษายน 2561 
3.7.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ วนัจนัทร์-วนัอาทิตย ์เวลา 7.00 น.-16.00 น. (9 ชัว่โมง) 

 
3.8 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน  
 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานมีดงัต่อไปน้ี 

3.8.1 รวบรวมความตอ้งการและการศึกษาขอ้มูลของโครงงาน ศึกษาเอกสารต่างๆ 
3.8.2 เขียนโครงร่างรายงาน โดยเขียนหวัขอ้โครงงานเพื่อน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา 
3.8.3 ก าหนดหวัขอ้ในการหาขอ้มูลโดยท าการปรึกษากบัพนกังานพีเ่ล้ียงถึงหวัขอ้โครงงาน 
3.8.4 ออกแบบคิดคน้สูตรคอ็กเทล น าปัญหาท่ีไดม้าปรับปรุง  
3.8.5 เกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยการใชแ้บบสอบถาม 
3.8.6 วิเคราะห์ขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามของพนกังานพี่เล้ียง 
3.8.7 สรุปขอ้มูลและเขียนรายงาน  
3.8.8 น ารายงานส่งอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อท าการตรวจสอบและรับฟังขอ้เสนอแนะ 



การวางแผนการด าเนินโครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง “Amethyst Crystal (คริสตลัอเมทิสต์)” ดงั
ตารางท่ี 3.17 

ตารางที่ 3.17 ตารางแสดงระยะเวลาและการพฒันาการของตวัโครงงานสหกิจศึกษาดงัน้ี 

3.9 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.9.1 ประชากรคือ บุคลากรในแผนกครัว - แผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงแรมรามาดา 
พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้า ริเวอร์ไซดจ์ านวน 30 คน 
 3.9.2 กลุ่มตวัอย่างบุคคลากรในแผนกครัว – แผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม จ านวน 30 
ตวัอยา่ง 

3.9.3 ตวัแปรศึกษา 
  1) ตวัแปรตน้ เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลท่ี์ท าจากดอกอญัชนัเหลือใช ้ 

2) ตวัแปรตาม รสชาติ สี กล่ินของเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์
 
3.9.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ยค าถาม 2 ส่วน

ดงัน้ี 
1) ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เพศ แผนกท่ีปฏิบติังาน 

  2) ส่วนท่ี 2 การประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผสั “Amethyst Crystal (คริสตลัอ
เมทิสต)์” 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน สัปดาห์ที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ศึกษาปัญหาท่ีจะท า               
ก าหนดหวัขอ้โครงงาน               
ลงมือปฏิบติังาน               
สร้างเคร่ืองมือท่ีใชก้าร
เกบ็ขอ้มูล 

              

วิเคราะห์ขอ้มูล               
สรุปและจดัท ารายงาน               
 



3.9.5 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช ้
ฮาร์ดแวร์ 
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2. เคร่ือง printer 
3. กลอ้งถ่ายภาพจากโทรศพัทมื์อถือ 
ซอฟต์แวร์ 
1. โปรแกรม Microsoft Word 
2. โปรแกรมค านวณ Excel    

 

3.10 เกณฑ์การแปลงค่าน า้หนักคะแนนเฉลีย่ 
                  เกณฑก์ารแปลงผลค่าน ้าหนกัคะแนนเฉล่ียของ Amethyst Crystal (คริสตลัอเมทิสต)์ โดยใช้
เกณฑก์ารประเมินผลดงัต่อไปน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00 แปลความวา่  พึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉล่ีย 3.50-4.49 แปลความวา่  พึงพอใจในระดบัมาก 
  คะแนนเฉล่ีย 2.50-3.49 แปลความวา่  พึงพอใจในระดบัปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย 1.50-2.49 แปลความวา่  พึงพอใจในระดบันอ้ย 
  คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.49 แปลความวา่  พึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 



บทที ่4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

 
 จากการศึกษาเร่ือง Amethyst Crystal (คริสตลัอเมทิสต์) ค านิยามท่ีมากดว้ยสรรพคุณ เป็นการ
น าเอาสมุนไพรไทย (ดอกอญัชนั) มาประยกุตใ์หเ้ขา้กบัเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์เพื่อเป็นการเรียนรู้และ
คิดคน้สูตรค็อกเทลใหม่ข้ึนและสามารถเพิ่มรายไดใ้ห้แก่ทางสถานประกอบการ จึงไดล้งมือให้การ
สังเกตการณ์และการทดลองลงมือปฏิบติัจริงเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด ผลการปฏิบติังานในคร้ังน้ี
ท าใหท้ราบถึงกระบวนการท างาน ดงัน้ี 

 

4.1 รายละเอยีดการท าโครงงาน Amethyst Crystal (คริสตัลอเมทิสต์) 
 4.1.1 น าดอกอญัชนัจากการเหลือใชภ้ายในบาร์มาประยกุตใ์ชโ้ดยการคิดคน้สูตรท่ีตอ้งผสมเขา้ 
กบัเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์
 4.1.2 ดดัแปลงโดยการใชแ้อลกอฮอลท่ี์มีรสชาติหวานเขา้ไปดว้ย เพื่อเพิ่มความหวานจากเดิมท่ี 
มีอยูข่องดอกอญัชนั และการเพิ่มกล่ินใหม้ากข้ึน 
 4.1.3 เสริมลงไปดว้ยการออนท็อปโซดาเพื่อเพิ่มความซ่าของเคร่ืองด่ืมตวัน้ี และเป็นการเพิ่ม
สีสนัใหม้ากข้ึนจากเดิม 

  

4.2 การเตรียมการและการวางแผนโครงงาน 
 4.2.1 ปรึกษาพนกังานพี่เล้ียงเก่ียวกบัหวัขอ้โครงงานท่ีจะท าเพื่อความเหมาะสม 
 4.2.2 ศึกษาประโยชน์และโทษของดอกอญัชญัก่อนท่ีจะน ามาผสมกบัเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์
 4.2.3 ศึกษารสชาติของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ต่ละชนิดเพื่อท่ีจะน ามาดดัแปลงใหเ้ขา้กนั 
 4.2.4 คิดกรรมวิธีการท าใหเ้ขา้รสชาติและสามารถรับประทานเขา้กนัได ้
 4.2.5 ทดลองชิมก่อนท่ีจะน าไปใหพ้นกังานชิมและท าแบบสอบถาม 

 

 
 
 
 
 
 



4.3 ส่วนผสมทีใ่ช้ในการท าเคร่ืองด่ืม Amethyst Crystal (คริสตัลอเมทิสต์) 
4.3.1 ดอกอญัชนั    1 ออนซ ์
4.3.2 White Rum (Bacardi)  1 1/2 ออนซ ์
4.3.3 Peach Flavored Schnapps 1/2 ออนซ ์
4.3.4 มะนาว (คัน่เอง)  1 ออนซ ์
4.3.5 น ้ าเช่ือม (ท าเอง)  1  ออนซ ์
4.3.6 Schweppes (โซดา)  1/2 กระป๋อง 
4.3.7 น ้ าแขง็ (ประมาณ)  1 แกว้ 
4.3.8 Decoration 

 

4.4 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท าเคร่ืองด่ืม Amethyst Crystal (คริสตลัอเมทิสต)์ 
4.4.1 เหยอืก   4.4.2 กระบอกเชรค 
4.4.3 จิกเกอร์  4.4.4 ชอ้นคน 
4.4.5 แกว้ 

 

4.5 ขั้นตอนการท าเคร่ืองด่ืม Amethyst Crystal (คริสตัลอเมทิสต์)  
 ขั้นตอนการท าเคร่ืองด่ืม Amethyst Crystal (คริสตลัอเมทิสต)์ ดงัน้ี 
 4.5.1 การเตรียมดอกอญัชนัอบแหง้ท่ีเหลือใชใ้นโรงแรม เพื่อจะน ามาตม้กบัน ้าร้อนส่วนผสมท่ี 
หยบิไวอ้ยูท่ี่ปริมาณ 1 ก ามือ สามารถใส่ได ้1 แกว้ ดงัรูปท่ี 4.1 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

รูปที ่ 4.1  การเตรียมดอกอญัชนัอบแหง้เพือ่จะน ามาตม้กบัน ้าร้อน 

 



 
4.5.2 น าดอกอญัชนัอบแหง้ท่ีเตรียมไวเ้ทลงในเหยอืกท่ีเตรียมไวส้ าหรับจะเทน ้าร้อนลงไป  

ดงัรูปท่ี 4.2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่ 4.2  น าดอกอญัชนัอบแหง้ท่ีเตรียมไวเ้ทลงในเหยอืก 
  
  4.5.3 เตรียมน ้ าร้อนไวส้ าหรับเทลงไปในเหยือก และน าดอกอญัชนัเทลงไปเพื่อท่ีจะตม้ให้ได้
น ้ าของดอกอญัชนัออกมา ดงัรูปท่ี 4.3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่ 4.3  เตรียมน ้าร้อนและเทลงใหเ้หยอืกท่ีเตรียมดอกอญัชนัไว ้



4.5.4 หลงัจากเทน ้าร้อนลงไปแลว้ กพ็กัดอกอญัชนัเอาไวส้กั 10 – 15 นาที เพื่อท่ีจะใหน้ ้ าดอก 
อญัชนัเยน็ตวัลง เวลาน าไปผสมกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์ะไดไ้ม่ท าใหน้ ้ าแขง็ละลายเร็ว ดงัรูปท่ี 4.4 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
รูปที ่ 4.4  แช่ท้ิงไวส้กั 10-15 นาทีเพื่อใหสี้ออกและใหเ้ยน็ก่อน 

 

  4.5.5 สีท่ีไดจ้ากการพกัท้ิงไวก้็จะออกมาประมาณม่วงเขม้ แต่กล่ินของดอกอญัชนัจะไม่ออก
มากนกัเพราะดอกอบแหง้จะส่งกล่ินออกมานอ้ยกวา่ดอกสด ดงัรูปท่ี 4.5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่ 4.5  สีของดอกอญัชนั 



4.5.6 เตรียมน ้าแขง็ไวส้ าหรับเชรคเหลา้ น ้าแขง็ท่ีใชจ้ะมีลกัษณะเป็นสีเหล่ียม ดงัรูปท่ี 4.6 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
รูปที ่ 4.6  เตรียมน าแขง็ส าหรับการท าคอ็กเทล 

 

  4.5.7 น าเหลา้ยี่ห้อ BACARDI ผสมตวัแรกโดยใส่ลงไป 1 1/2 oz. เพราะพนักงานท่ีปรึกษาได้
บอกไวว้า่ เหลา้ตวัแรกท่ีใชม้กัจะใส่ลงไป 1 1/2 oz. เสมอ ดงัรูปท่ี 4.7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่ 4.7  เทเหลา้ White Rum (Bacardi) ลงไป 1½oz. 



4.5.8 เหลา้ตวัท่ี 2 จะใส่เป็น Peach Flavored Schnapps ท่ีมีกล่ินของพลีสลงไป 1/2 oz. เพื่อใหมี้
รสชาติท่ีออกหวานหอมนิดหน่อย ดงัรูปท่ี 4.8 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่ 4.8  หลงัจากนั้นเท Peach Flavored Schnapps ท่ีมีกล่ินของพลีสลงไป 1/2 oz. 

 

  4.5.9 ตวัท่ีสามจะน าน ้ ามะนาวและน ้ าเช่ือมของทางโรงแรมท่ีท าไวใ้ส่ลงไป 1 oz. เพื่อเป็นการ
เตรียมความหวานอมเปร้ียวเลก็นอ้ย ดงัรูปท่ี 4.9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
รูปที ่ 4.9  เทน ้าเช่ือมและน ้ามะนาวคัน่ท่ีท าเองลงไปอยา่งละ 1oz. 

 



  4.5.10 น าดอกอญัชนัท่ีพกัไวม้าผสมกบัเหลา้ท่ีเทก่อนหนา้น้ีประมาณ 2 oz. เพื่อเนน้สีใหดู้เขม้ 
และกล่ินของดอกอญัชนัมากข้ึน ดงัรูปท่ี 4.10 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

รูปที ่ 4.10  น าน ้าอญัชนัท่ีเตรียมไวเ้ทลงไปประมาณ 1oz. 
 

4.5.11 หลงัจากเทส่วนผสมทุกอย่างครบถว้น ก็เร่ิมท าการเชรคส่วนผสมต่างๆให้เขา้กนั ดงั    
รูปท่ี 4.11 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่ 4.11  ลกัษณะท่ีไดก่้อนเชรคและท าการเชรคก่อนน าไปเทใส่แกว้ 



 
  4.5.12 เตรียมแกว้เพื่อท่ีจะน ามาใส่ลงไปและน าโซดา (Schweppes) มาเทลงในเหลา้ท่ีท าไว้
ก่อนหนา้น้ี ดงัรูปท่ี 4.12 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่ 4.12  น าโซดาเทเติมลงไปในแกว้ 

 

  4.5.13 ตกแต่งเคร่ืองด่ืม โดยปรึกษาพนกังานพี่เล้ียง ดงัรูปท่ี 4.13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่ 4.13  การท า Decoration ส าหรับตกแต่งแกว้ 

 
 



4.5.14 หลังจากตกแต่งครบหมดแล้ว ก็จะได้เคร่ืองด่ืม “AMETHYST CRYSTAL (คริสตัล 
อเมทิสต)์” สีจะออกม่วงเขม้และดา้นบนจะเป็นโซดา ตกแต่งดว้ยเชอร์ร่ีกบัมะนาว ดงัรูปท่ี 4.14 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่ 4.14  “ AMETHYST CRYSTAL (คริสตลัอเมทิสต)์ ” 

 

4.6 ต้นทุนการท าเคร่ืองด่ืม Amethyst Crystal (คริสตัลอเมทิสต์) ดังตารางที ่4.1 
ตารางที่ 4.1 ตารางการค านวณตน้ทุน 

 

ต้นทุนการท าเคร่ืองด่ืม Amethyst Crystal (คริสตัลอเมทิสต์) / 1 แก้ว 

วตัถุดิบ ปริมาณที่ใช้ ราคาซ้ือ ราคาใช้จริง (บาท) 
ดอกอญัชนั 1 ออนซ ์ 200 บาท / 30ml 7.00 

White Rum (Bacardi) 11/2 ออนซ ์ 889 บาท / 30ml 30.00 
Peach Flavored Schnapps 1/2 ออนซ ์ 659 บาท / 15ml 44.00 

น ้ามะนาว 1 ออนซ ์ 6 บาท / 30ml 0.20 
น ้าเช่ือม 1 ออนซ ์ 25 บาท / 30ml 0.83 

โซดา (Schweppes) 1/2 กระป๋อง 15 บาท / 30ml 0.50 
น ้าแขง็ ประมาณ 1 แกว้ 24 บาท / 10ml 3.00 

รวม /1 แกว้ 85.53 



4.7 การเกบ็รวบรวมและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 4.7.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
   รวบรวมของมูลโดยการท าประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผสั ท าการวิเคราะห์ 
ขอ้มูลดว้ย สถิติแบบบรรยาย เพื่อหาว่าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ Amethyst Crystal (คริสตลัอเมทิสต์) มี
รสชาติท่ีพึงพอใจจากผูบ้ริโภคมากนอ้ยเพียงใด 
 4.7.2 การวเิคราะห์ข้อมูล 
   การศึกษาคร้ังน้ีเพื่อศึกษาและทดลองการท าเคร่ืองด่ืม Amethyst Crystal (คริสตัล 
อเมทิสต์) โดยการสุ่มกลุ่มตวัอย่างจากคนภายในสถานประกอบการโรงแรมแม่น ้ า รามาดา พลาซ่า 
แผนกครัวและแผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (Robby) รวมทั้งหมด 30 คน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
  ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่  เพศ อาย ุแผนก ประสบการณ์ท างาน  
  ส่วนที่ 2 ระดบัความพึงพอใจท่ีผูบ้ริโภคมีต่อเคร่ืองด่ืม Amethyst Crystal  
(คริสตลัอเมทิสต์) จากการทดลองผูท้  าวิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชค้ะแนนความพึงพอใจจากผู ้
ทดลองชิม เคร่ืองด่ืม Amethyst Crystal (คริสตลัอเมทิสต)์ เป็นเกณฑด์งัน้ี 
  น า Amethyst Crystal  (คริสตลั อเมทิสต์) มาท าการประเมินแบบสอบถามทัว่ไปใน
ดา้นเพศ อายุ แผนก ประสบการณ์ท างาน ดว้ยวิธีการคิดแบบร้อยละและน ามาประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผสั ดว้ยวิธีการให้คะแนนความชอบ แบบ 5-point hedonic scale โดยให้คะแนนความชอบ
จาก 1 (น้อยท่ีสุด) ถึง 5 (มากท่ีสุด) จากนั้ นน ามาหาค่าความถ่ี  (Frequency) ร้อยละ (percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) จากนั้นน าค่าเฉล่ียมาแปลผลระดบัความ
พึงพอใจโดยใชเ้กณฑ ์
การแปลความหมายของลิเคิร์ด (Likert Scale) เพื่อจดัระดบัคะแนนเฉล่ีย ในช่วงคะแนนดงัต่อไปน้ี  
  คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00 แปลความวา่ พึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉล่ีย 3.50-4.49 แปลความวา่ พึงพอใจในระดบัมาก 
  คะแนนเฉล่ีย 2.50-3.49 แปลความวา่ พึงพอใจในระดบัปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย 1.50-2.49 แปลความวา่ พึงพอใจในระดบันอ้ย 
  คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.49 แปลความวา่ พึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
 
 
 



4.8 ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินโครงงานเร่ือง Amethyst Crystal (คริสตัลอเมทิสต์) ได้ท าการประเมินทาง
ประสาทสมัผสั โดยกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน มีผลดงัน้ี  
 

 4.8.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   จากการประเมินทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้น เพศ อาย ุแผนก ประสบการณ์ 
ท างาน ดงัตารางท่ี 4.2 

ตางรางที่ 4.2 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (คน)  ร้อยละ(%) 

เพศ ชาย 
 หญิง 

12 
18 

40.00 
60.00 

รวม 30 100.00 
ตางรางที่ 4.2   )ต่อ(  
ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (คน)  ร้อยละ(%) 

อายุ ต ่ากวา่ 18 ปี 
 18 – 30 ปี 
 31 – 45 ปี 
 มากกวา่ 45 ปี 

1 
16 
10 
3 

3.00 
54.00 
33.00 
10.00 

รวม 30 100.00 
แผนก แผนก B&F 
 แผนกครัว 

19  
11  

63.00 
37.00 

รวม 30 100.00 
ประสบการณ์ท างาน 
ต ่ากวา่ 1 ปี 
1 – 5 ปี 
5 – 10 ปี 
10 – 15 ปี 
15 – 20 ปี 

 
4  
15 
6 
3 
2 

 
13.00 
50.00 
20.00 
10.00 
7.00 

รวม 30 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.2 พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.00 มีอายุ
ระหว่างท่ี 18 – 30 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54.00  เป็นพนักงานในแผนก F&B มากท่ีสุด คิดเป็น    
ร้อยละ 63.00 และมีประสบการณ์ในการท าอยู ่1 – 5  ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 15.00 

  

  4.8.2 ผลการประเมินทางประสาทสัมผสั 
  จากการประเมินประสาทสมัผสัดา้นต่างๆมีผลดงัต่อไปน้ี 

1) การยอมรับด้านรสชาติของเคร่ืองด่ืม 
   จากการตอบแบบสอบถามพบว่า ผูท่ี้ท  าประเมินการยอมรับทางประสาท
สัมผสัให้คะแนนการยอมรับระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 50.00 เป็นระดบัท่ีเลือกมากท่ีสุดและรองมาเป็น
ระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 26.67 ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 23.33 ดงัรูปท่ี 4.15 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที ่ 4.15  การยอมรับดา้นรสชาติของเคร่ืองด่ืม Amethyst Crystal (คริสตลัอเมทิสต)์ 
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2.) การยอมรับด้านกลิน่ของเคร่ืองด่ืม 
   จากการตอบแบบสอบถามพบว่า ผูท่ี้ท  าประเมินการยอมรับทางประสาท
สัมผสัใหค้ะแนนการยอมรับระดบัปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 50.00 เป็นระดบัท่ีเลือกมากท่ีสุด และรอง 
มาเป็นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 33.33 ระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 10.00 ระดบัท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ ระดบั
นอ้ย คิดเป็นร้อยละ 6.67 ดงัรูปท่ี 4.16 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่ 4.16  การยอมรับดา้นกล่ินของเคร่ืองด่ืม Amethyst Crystal (คริสตลัอเมทิสต)์ 

 

  3.( การยอมรับด้านลกัษณะสีของเคร่ืองด่ืม 
   จากการตอบแบบสอบถามพบว่า ผูท่ี้ท  าประเมินการยอมรับทางประสาท
สัมผสัใหค้ะแนนการยอมรับระดบัมาก  คิดเป็นร้อยละ 43.34 เป็นระดบัท่ีเลือกมากท่ีสุด และรองมาเป็น
ระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30.00 ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 23.33 ระดบัท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ ระดบั
นอ้ย คิดเป็นร้อยละ 3.33  ดงัรูปท่ี 4.17 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่ 4.17  การยอมรับดา้นลกัษณะสีของเคร่ืองด่ืม Amethyst Crystal (คริสตลัอเมทิสต)์ 
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4.( การยอมรับด้านคุณภาพของวตัถุดิบในเคร่ืองด่ืม 
   จากการตอบแบบสอบถามพบว่า ผูท่ี้ท  าประเมินการยอมรับทางประสาท
สัมผสัให้คะแนนการยอมรับระดบัมาก  คิดเป็นร้อยละ 50.00 เป็นระดบัท่ีเลือกมากท่ีสุด รองมาเป็น
ระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 26.67 ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 23.33 ดงัรูปท่ี 4.18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่ 4.18  การยอมรับดา้นคุณภาพของวตัถุดิบในเคร่ืองด่ืม Amethyst Crystal (คริสตลัอเมทิสต)์ 

 

  5.( การยอมรับด้านปริมาณของเคร่ืองด่ืม 
    จากการตอบแบบสอบถามพบว่า ผูท่ี้ท  าประเมินการยอมรับทางประสาท
สัมผสัให้คะแนนการยอมรับระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ 46.67 รองมาเป็นระดับมากท่ีสุด คิดเป็น        
ร้อยละ 36.67 ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 13.33 และ ระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 3.33 ดงัรูปท่ี 4.19 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่ 4.19  การยอมรับดา้นปริมาณของเคร่ืองด่ืม Amethyst Crystal (คริสตลัอเมทิสต)์ 



43.34 43.33

13.33

0.00 0.00
0

10

20

30

40

50

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด

36.67

56.66

6.67
0.00 0.00

0
10
20
30
40
50
60

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด

             6.( การยอมรับลกัษณะโดยรวมของเคร่ืองด่ืม 
   จากการตอบแบบสอบถามพบว่า ผูท่ี้ท  าประเมินการยอมรับทางประสาท
สัมผสัให้ คะแนนการยอมรับระดับมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 43.34 รองมาเป็นระดับมาก คิดเป็น       
ร้อยละ 43.33 ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 13.33 ดงัรูปท่ี 4.20 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที ่ 4.20  การยอมรับลกัษณะโดยรวมของเคร่ืองด่ืม Amethyst Crystal (คริสตลัอเมทิสต)์ 

 

  7.( ความชอบโดยรวมของเคร่ืองด่ืม 
   จากการตอบแบบสอบถามพบว่า ผูท่ี้ท าประเมินการยอมรับทางประสาท
สัมผสัใหค้ะแนนการยอมรับระดบัมาก  คิดเป็นร้อยละ 56.66 เป็นระดบัท่ีเลือกมากท่ีสุด และรองมาเป็น
ระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.67 ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 6.67 ดงัรูปท่ี 4.21 

รูปที ่ 4.21  ความชอบโดยรวมของเคร่ืองด่ืม Amethyst Crystal (คริสตลัอเมทิสต)์ 
  



4.8.3 ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจและการแปลผลระดับความพงึพอใจ 
ในดา้นรสชาติของเคร่ืองด่ืมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจระดบัมาก ในดา้นกล่ินของ 

เคร่ืองด่ืมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจระดบัปานกลาง ในดา้นลกัษณะสีของเคร่ืองด่ืมอยูใ่นระดบัความพึง
พอใจระดบัมาก ในดา้นคุณภาพของวตัถุดิบในเคร่ืองด่ืมอยู่ในระดบัความพึงพอใจระดบัมาก ในดา้น
ปริมาณของเคร่ืองด่ืมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจระดบัมาก ในดา้นลกัษณะโดยรวมของเคร่ืองด่ืมอยูใ่น
ระดบัความพึงพอใจระดบัมาก และในดา้นลกัษณะความชอบโดยรวมของเคร่ืองด่ืม อยูใ่นระดบัความ
พึงพอใจระดบัมาก ดงัตารางท่ี  4.3  
ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อ Amethyst Crystal (คริสตลัอเมทิสต)์ 

       
 4.8.4 เกณฑ์การยอมรับในผลติภัณฑ์เคร่ืองด่ืม 
 ไดท้ าการรวบรวมแบบสอบถามในเร่ืองเคร่ืองด่ืม Amethyst Crystal (คริสตลัอเมทิสต)์ และได้
ท าการประเมินผลการยอมรับและไม่ยอมรับในผลิตภณัฑ์ตวัน้ี โดยจะมีแบบสอบถามทั้งหมด 30 ชุด
และไดท้ าการประเมินออกมา ผลท่ีไดเ้ป็นท่ียอมรับทั้ง 30 ชุดดงัตารางท่ี 4.4 
ตารางที่ 4.4 ตารางแสดงผลการประเมินการยอมรับและไม่ยอมรับของเคร่ืองด่ืม “Amethyst Crystal 
(คริสตลัอเมทิสต)์” 

 
ความพึงพอใจดา้นต่างๆ 

 
ค่าเฉล่ีย 

 
S.D. 

การแปลผล 
ระดบัความ 
พึงพอใจ 

1. ดา้นรสชาติของเคร่ืองด่ืม 4.50 1.29 มากท่ีสุด 
2. กล่ินของเคร่ืองด่ืม 4.50 1.29 มากท่ีสุด 
3. ลกัษณะสีของเคร่ืองด่ืม 3.90 1.20 มาก 
4. คุณภาพของวตัถุดิบในเคร่ืองด่ืม 4.50 1.29 มากท่ีสุด 
5. ปริมาณของเคร่ืองด่ืม 4.20 1.24 มาก 
6. ลกัษณะโดยรวมของเคร่ืองด่ืม 3.90 1.20 มาก 
7. ความชอบโดยรวมของเคร่ืองด่ืม 4.90 1.37 มากท่ีสุด 

การยอมรับผลิตภณัฑ ์ จ านวน )คน(  ร้อยละ  (%) 
ยอมรับ 30 100.00 

ไม่ยอมรับ - 0.00 



 
 

 
 
 
 
 

 
 



บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
 ผลสรุปจากการลงมือปฏิบติัโครงงานเคร่ืองด่ืม “Amethyst Crystal (คริสตลัอเมทิสต์) และ
สรุปผลการทดลองชิมแลว้ จึงไดผ้ลสรุปออกมาดงัน้ี 
5.1 สรุปผลโครงงาน “Amethyst Crystal (คริสตัลอเมทิสต์)”  

5.1.1 โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค์คอ็ก แม่น า้ ริเวอร์ไซด์ 
 ได้สร้างความแปลกใหม่ในการท าค็อกเทลและสามารถน าของเหลือใช้น ามาท าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  ยงัไดล้งมือท า “Amethyst Crystal (คริสตลัอเมทิสต์)” ข้ึนมา และไดท้ าการประเมิน
ความพึงพอใจดว้ยการใหผู้ท้ดสอบชิมเป็นจ านวน 30 คน ผลจากการทดสอบชิมและการประเมินความ
พึงพอใจ พบวา่ผลการประเมินโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาทีพ่บในการท าโครงงาน 
1) การคิดวิธีการหาเคร่ืองด่ืมท่ีจะน ามาผสมกนัได ้เพราะเคร่ืองด่ืมบางชนิดไม่สามารถน ามา

ผสมกนัได ้เลยท าให้ตอ้งมีการทดลองชิมรสชาติของเคร่ือง ด่ืมทุกตวัท่ีน ามาผสม เพื่อป้องกนัความ
ปลอดภยัแก่คนท่ีทดชิม 
 2) ระยะเวลาในการท าแบบประเมินเน่ืองจากทางโรงแรมมีเวลาพกัในแต่ละแผนกท่ีแตกต่าง
กนัและจ ากดั จึงท าใหพ้นกังานไม่ค่อยมีเวลาในการเขา้รับแบบทดสอบ 

3) การเตรียมความพร้อมเก่ียวกบัอุปกรณ์ในการทดลองท า เพราะอุปกรณ์ท่ีใชต้อ้งยืมจากบาร์
แต่เน่ืองจากตอ้งใชอุ้ปกรณ์น้ีเชรคคอ็กเทลใหแ้ก่แขกเลยท าใหไ้ม่สามารถน ามาใชไ้ด ้
 4) ปริมาณแอลกอฮอล์ท่ีทดลองใช้ในแต่ละคร้ังไม่สามารถใช้ได้มาก เพราะต้องมีการ
ตรวจสอบปริมาณท่ีใชข้ายในแต่ละเดือน อาจท าใหเ้หลา้ขาดได ้
 
5.1.3 ข้อเสนอและรายงานการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา 

เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคใ์นการปฏิบติังานและสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะ
หนา้ไดโ้ดยสรุปผลว่า ปัญหาจากการปฏิบติังานในคร้ังน้ีคือการผสมน ้ ามะนาวกบัดอกอญัชนัเลยท าให ้
เกิดรสชาติท่ีเปร้ียวจนเกิดไป ท าให้ตอ้งลดปริมาณน ้ ามะนาวให้นอ้ยลงเพื่อท่ีจะท าให้ความหวานของ 
ดอกอญัชนัเพิ่มข้ึน 
 
 



5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
5.2.1 ประโยชน์ของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
1) ไดเ้รียนรู้การท างานท่ีตรงต่อเวลาและความคล่องแคล่ววอ่งไวในการท างาน  
2) ไดท้ราบเก่ียวกบัวิธีการจดัเตรียมอุปกรณ์ต่างๆภายในแผนกและยงัทราบถึงอุปกรณ์แต่ละ 

ชนิดวา่ใชอ้ยา่งไร เช่นการท ากาแฟ การชงคอ็กเทล 
3) ไดเ้รียนรู้ถึงวิธีการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ท่ีเกิดข้ึนและสามารถรับมือได ้
4) ไดเ้รียนรู้การอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้น และสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีภายในโรงแรมและการวางตวัท่ีดีต่อ

ผูอ่ื้น ตามล าดบัหนา้ท่ีการงาน 
5) ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัระบบการท างานภายในโรงแรม ว่าแต่ละแผนกตอ้งท าหน้าท่ีในการรับ

กลุ่มทวัร์และออเดอร์ในแต่ละวนัอยา่งไร 
 

5.2.2 ข้อจ ากดัของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
1) เน่ืองจากแผนกลอ็บบ้ีตอ้งท าหลายหนา้ท่ี เวลาท่ีลูกคา้สั่งออเดอร์พร้อมกนัมกัจะท า

ใหเ้กิดการสบัสนและการสัง่การท่ีผดิ เลยท าใหมี้การโพสตบิ์ลผดิบา้งเป็นบางคร้ัง 
2) เน่ืองจากไม่ทราบออเดอร์เคก้ท่ีแน่ชดั เลยท าให้การโทรสั่งทางแผนกเบอร์เกอร์ร่ี

ผดิพลาด  
 
5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
แนะน าคนท่ีจะมาฝึกสหกิจต่อว่าตอ้งเตรียมตวัในการปฏิบติังานอย่างไร และการเดินทางท่ี

เหมาะสมแก่ตวัเราเอง เพราะจะไดไ้ม่เกิดความล่าชา้ในการเขา้ปฏิบติังาน สอบถามทางมหาวิทยาลยัใน
การเลือกสถานประการ และการเลือกแผนกท่ีเหมาะสมและถนดั เพื่อความกระตือรือร้นในการท างาน
และการเรียนรู้เก่ียวกบัสายงานนั้นๆ 
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แบบสอบถาม 
Amethyst Crystal (คริสตัลอเมทิสต์) 

  
แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิชาสหกิจศึกษา ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว  

คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลยัสยาม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการน าดอกอญัชนัท่ีเหลือใชม้าแปร 
รูปใหเ้กิดประโยชน์และเพื่อสร้างผลิตภณัฑใ์หม่ใหก้บัโรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้า ริเวอร์
ไซด ์ขา้พเจา้จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านกรุณาตอบแบบสอบถามใหส้มบูรณ์ ขอ้มูลทั้งหมดท่ีท่าน
ไดต้อบจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ส าหรับโครงงานในคร้ังน้ีทุกความเห็นของท่านจะเป็นความลบัและใช้
เพื่อการศึกษาเท่านั้น ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่าน 
แบบสอบถาม ประกอบด้วยชุดค าถาม 2 ตอนดังนี ้

ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ตอนที ่2 ความคดิเห็นของท่านทีม่ีต่อเคร่ืองด่ืม Amethyst Crystal (คริสตัลอเมทิสต์) 

ตอนที ่1 รายละเอียดของผูต้อบแบบสอบถาม 
1)  เพศ    ชาย     หญิง 
2) อาย ุ    ต  ่ากวา่ 18 ปี      18 - 30 ปี 
    31 - 45 ปี      มากกวา่ 45 ปี  
3) แผนก   Food and Beverage Service (แผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม)   

  Front Office (แผนกบริการส่วนหนา้) 
    Housekeeping Department (แผนกแม่บา้น) 
    Reception (แผนกตอ้นรับ)   

  Security (แผนกรักษาความปลอดภยั) 
    The Catering Department (แผนกจดัเล้ียง) 
    Kitchen (แผนกครัว) 
    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………. 
4)  ประสบการณ์การท างานท่ีโรงแรมแห่งน้ี 
    ต  ่ากวา่ 1 ปี      1- 5 ปี 
    6 - 10 ปี      11 - 15 ปี 
    16 – 20 ปี      มากกวา่ 20 ปี ข้ึนไป 
 



ตอนที ่ 2   ขอ้มูลเก่ียวกบัการทดสอบผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม Amethyst Crystal (คริสตลัอเมทิสต)์ 
กรุณาทดสอบชิมผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม Amethyst Crystal (คริสตลัอเมทิสต)์ จึงขอความร่วมมือใน 
การแสดความคิดเห็นโดยการใหค้ะแนนความพึงพอใจท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่าน  ดงัต่อไปน้ี 
กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งตามระดบัความพึงพอใจท่ีท่านตอ้งการเลือก 
หมายเหตุ 5  = มากท่ีสุด    
  4  = มาก  
  3  = ปานกลาง   
  2  = นอ้ย  

1  = นอ้ยท่ีสุด 

เม่ือชิมแต่ละตวัอยา่งเสร็จแลว้กรุณาประเมินการยอมรับของผลิตภณัฑ ์ โดยใส่เคร่ืองหมาย   ในช่อง

ท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่าน 

  ยอมรับผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม Amethyst Crystal (คริสตลัอเมทิสต)์ 

  ไม่ยอมรับ ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม Amethyst Crystal (คริสตลัอเมทิสต)์ 

ขอ้เสนอแนะส าหรับการพฒันาผลิตภณัฑ ์ 

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

…………………………………………………………… 

ขอขอบคุณท่ีสละเวลาในการท าแบบสอบถาม 

ด้านคุณลกัษณะ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. รสชาติของเคร่ืองด่ืม      

2. กล่ินของเคร่ืองด่ืม      

3. ลกัษณะสีของเคร่ืองด่ืม      

4. คุณภาพของวตัถุดิบภายในเคร่ืองด่ืม      

5. ปริมาณของเคร่ืองด่ืม      

6. ลกัษณะโดยรวมของเคร่ืองด่ืม      

7. ความชอบโดยรวมของเคร่ืองด่ืม      



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข. 
  ภาพขนาดปฏิบัตงิาน 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพบตัรนกัศึกษาฝึกงานของโรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้า ริเวอร์ไซด ์

 

  

 

 

 

 

 

ภาพชุดของพนกังานแผนกลอ็บบ้ีของโรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้า ริเวอร์ไซด ์



 

 

 

 

 ภาพแผนกลอ็บบ้ีบาร์ของโรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคค์อ็ก แม่น ้า ริเวอร์ไซดซ่ึ์งเป็นสถานท่ีฝึกงาน  
 

 

 

ภาพประกอบน้ีคือ ท่ีนัง่โซนลอ็บบ้ีบาร์ โซนขา้งในร่ม 



 

 

 

ภาพท่ีนัง่โซนลอ็บบ้ีบาร์ โซนดา้นนอกท่ีมองเห็นวิวสระน ้า 

 

  

  

ภาพ แผนกลอ็บบ้ี ในทุกๆวนัจะมีการจดัจ าหน่ายสินคา้จ าพวก 



เช่น เคก้ ขนมปัง สลดั แซนวิช และ ขา้วกล่อง เป็นตน้ และจะตอ้งลงยอดเคก้ทุกๆเชา้ในเอกสารท่ีทาง
โรงแรมก าหนดใหเ้พื่อใชใ้นการตรวจสอบ 

  

  

  

ภาพเคก้และขนมปังท่ีมาจากแผนกเบเกอร่ีมาส่งท่ีแผนกลอ็บบ้ี ส าหรับเคก้จะน ามาจดัเรียงลงจานเคก้
เพื่อความสวยงามและน าไปจดัวางภายในตูเ้คก้ ส่วนขนมปังจะท าการจดัเรียงใส่ถุงจบัจีบปากถุงเพือ่

ความสวยงามและจดัเรียงตามความเหมาะสม 
  
 
 
 



 
 

  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพแซนวิช ขา้วกล่องและสลดั มาจากแผนครัวยโุรปมาส่งท่ีแผนกลอ็บบ้ี ติดวนัหมดอายใุหเ้รียบร้อย
และน าไปใส่ตูเ้คก้เพื่อเตรียมการจ าหน่าย 

 

 

ภาพการจดัเรียงคุกก้ีใส่ถุงเพือ่น ามาใชเ้สิร์ฟคู่กบักาแฟ 



  

  

  

ภาพการท ากาแฟและชาตามออเดอร์ท่ีแขกตอ้งการ มีเมนูชากาแฟใหเ้ลือกมากมายยกตวัอยา่งเช่น คาปูชิ
โน่ อเมริกาโน่ ชาไทย ชาเขียว และชาแบรนดต่์างๆ เป็นตน้ 

 



 

 

 

ภาพการท าคอ็กเทลเม่ือมีออเดอร์ท่ีแขกสัง่ จะมีการท าคอ็กเทลตามสูตรท่ีทางโรงแรมไดก้ าหนดไวต้าม
เมนูเคร่ืองด่ืม เมนูเคร่ืองด่ืมมีมากมาย เช่น น ้ าอดัลม น ้าเปล่า น ้ าผลไม ้น ้ าแร่และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

เป็นตน้ 
 



 

ภาพการเสิร์ฟอาหารใหแ้ขก จะใชถ้าดทรงกลมเท่านั้นและน าออเดอร์ท่ีแขกสัง่จดัเรียงลงในถาดให้
เรียบร้อบจึงจะน าไปเสิร์ฟใหแ้ขกได ้

 

 

ภาพสมุดเมนูเคร่ืองด่ืมชนิดต่างๆ เช่น เคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอลแ์ละเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์



  

ภาพสมุดเมนูอาหารท่ีใชเ้ฉพาะแผนกลอ็บบ้ี  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพการเตรียมอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท าความสะอาดมีน ้ายาเช็ดกระจกและผา้ส าหรับเช็ดกระจก หากแขก
ลุกออกจากท่ีนัง่จะตอ้งเช็ดโตะ๊ทุกคร้ังหลงัการใหบ้ริการ 



  
ภาพการจดัหมอนจดัเกา้อ้ีใหเ้รียบร้อยเม่ือแขกลุกออกจากท่ีนัง่  

ซ่ึงเราจะตอ้งมัน่ตรวจสอบความเรียบร้อยสม ่าเสมอ 
 

 

ภาพเคาทเ์ตอร์ของแผนกลอ็บบ้ีบาร์ ส าหรับคิดเงินใหแ้ก่แขกท่ีมาใชบ้ริการ 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค. 
  บทสัมภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาคผนวก ง. 
บทความเชิงวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



คริสตัลอเมทสิต์ 

Amethyst Crystal  

นางสาวจิราวรรณ วงคใ์หม่ , นางสาวนุสบา พิทกัษหิ์รัญพงศ ์
ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปะศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 
E-mail : zomchange_mini@hotmail.com , mookkymix@gmail.com 

บทคัดย่อ 
 การจัดท าโครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง 
Amethyst Crystal (คริสตลัอเมทิสต)์ “ค็อกเทล
ท่ีมากด้วยสรรพคุณ” มีว ัตถุประสงค์เพื่อ  1. 
ศึกษาสรรพคุณของน ้ าอญัชันท่ีเป็นสมุนไพร
และน าน ้ าอัญชันท่ีเหลือใช้มาท าให้ก่อเกิด
ประโยชน์สูงสุดให้แก่สถานประกอบการ 2. 
เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาสูตรคอ็กเทลให้
มีเอกลกัษณ์ของสมุนไพรไทยมากยิง่ข้ึน 3. เพื่อ
เพิ่มมูลค่าของค็อกเทลโดยการใช้น ้ าดอก
อญัชนัไทยเขา้มาเพิ่มความน่าสนใจให้กบัเมนู
เคร่ืองด่ืมคอ็กเทลจากการทดสอบทางประสาท
สัมผสัดว้ยวิธีการให้คะแนนความชอบแบบ 5-
point hedonic scale โดยใช้ผูร่้วมการทดสอบ
เป็นพนักงานในแผนก Food And Beverage 
จ  านวน 19 คน และพนักงานในแผนกครัว 
จ า น ว น  1 1  ค น พ บ ว่ า  Amethyst Crystal 
(คริสตัลอเมทิสต์) ได้รับการประเมิน ด้าน
รสชาติ  ด้านสี ด้านคุณภาพของวัตถุดิบใน
เคร่ืองด่ืม ด้านปริมาณ ด้านลกัษณะโดยรวม
ของเคร่ืองด่ืม และดา้นความชอบโดยรวมใน

ระดบัความพึงพอใจท่ีมาก ทั้งน้ี ในดา้นกล่ินผู ้
ทดสอบประเมินในระดบัปานกลาง 
Abstract  
 The cooperative educationproject is 
Amethyst Crystal. “Cocktail has contained a lot 
of properties ” Objectives 1. Studying the 
properties of Butterfly Pea juice which are 
herbs. Bringing remained Butterfly Pea juice to 
utilize the maximum benefit to the company. 2. 
Developing new cocktail recipes to be more 
unique of Thai herbs. 3. Increasing the costs of 
cocktail by utilizing Thai Butterfly Pea juice to 
make more interesting for the cocktail menu. 
We use a sensory evaluation with 5-point 
hedonic scale by using test participants as 
employees in the Food And Beverage 
department, with 19 people and 11people in the 
kitchen department.  We discovered that 
Amethyst Crystal evaluated on taste, color, 
quality of ingredient, quantity, category of 
cocktail and satisfaction. Totally, the 
satisfaction levelswere very satisfied. 

mailto:mookkymix@gmail.com


Therefore, the testers, who test the smell of 
cocktail, evaluated in the moderate scale.        
วตัถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อ เ รียนรู้สรรพคุณของน ้ า
อญัชันท่ีเป็นสมุนไพรไทยและน าน ้ าอญัชันท่ี
เหลือใชม้าท าให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่
สถานประกอบการ 

1.2.2 เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา
สูตรคอ็กเทลให้มีเอกลกัษณ์ของสมุนไพรไทย
มากยิง่ข้ึน 

1.2.3 เพื่อเพิ่มมูลค่าของค็อกเทลโดย
การใชค้วามเป็นไทยเขา้มาเพิ่มความน่าสนใจ
ใหก้บัเมนูเคร่ืองด่ืมคอ็กเทล  
 
ขอบเขตของโครงงาน 
1. ขอบเขตด้านพื้นท่ี ได้แก่ โรงแรมรามาดา 
พลาซ่า แบงค์ค็อก แม่น ้ า ริเวอร์ไซด์ แผนก 
Food and Beverage Service ส่วนงาน    Lobby 
2. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ พนักงาน 
โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค์ค็อก แม่น ้ า ริ
เวอร์ไซดแ์ผนก Food and Beverage     Service 
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ระหว่างวันท่ี 8 
มกราคม 2561 –  30 เมษายน 2561 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. เพิ่มรายไดใ้หแ้ก่สถานประกอบการและช่วย
ลดค่าใชจ่้ายของสถานประกอบการ 

2. เพิ่มเมนูเคร่ืองด่ืมเพื่อเป็นทางเลือกใหม่
ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 
3 . เพิ่มมูลค่าน ้ าสมุนไพรท่ีเหลือใช้ให้ เ กิด
ประโยชน์ ใหแ้ก่สถานประกอบการ 
4. ได้ความรู้ข้อมูลเ ก่ียวกับน ้ าอัญชันท่ีเป็น
สมุนไพรไทย  
 
ส่วนผสมทีใ่ช้ในการท าเคร่ืองด่ืม 
4.3.1 ดอกอญัชนั  1 ออนซ ์
4.3.2 White Rum (Bacardi) 1 1/2 ออนซ ์
4.3.3 Peach Flavored Schnapps ½ ออนซ ์
4.3.4 มะนาว (คัน่เอง) 1 ออนซ ์
4.3.5 น ้ าเช่ือม (ท าเอง) 1  ออนซ ์
4.3.6 Schweppes (โซดา) ½ กระป๋อง 
4.3.7 น ้ าแขง็ (ประมาณ) 1 แกว้ 
4.3.8 Decoration 
 
ขั้นตอนในการท าเคร่ืองด่ืม 
1.เทเหลา้ White Rum (Bacardi) ลงไป 1½oz. 
2.เท Peach Flavored Schnapps ท่ีมีกล่ินของพลี
สลงไป 1/2 oz. 
3.เทน ้าเช่ือมและน ้ามะนาวคัน่ท่ีท าเองลงไป
อยา่งละ 1oz. 
4.น าน ้ าอญัชนัท่ีเตรียมไวเ้ทลงไปประมาณ1oz. 
5.น าโซดาเทเติมลงไปในแกว้ 
6.ท า Decoration ส าหรับตกแต่งแกว้ 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 



1. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 รวบรวมของมูลโดยการท าประเมิน
การยอมรับทางประสาทสัมผสั ท าการวิเคราะห์ 
ข้อ มูลด้วย  ส ถิ ติแบบบรรยาย  เพื่ อหาว่ า
เ ค ร่ื อ ง ด่ื ม แ อล กอ ฮอ ล์  Amethyst Crystal 
(คริสตัลอเมทิสต์) มีรสชาติท่ีพึงพอใจจาก
ผูบ้ริโภคมากนอ้ยเพียงใด 
2. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 การศึกษาคร้ังน้ีเพื่อศึกษาและทดลอง
การท าเคร่ืองด่ืม Amethyst Crystal (คริสตัลอ
เมทิสต)์ โดยการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งจากคนภายใน
สถานประกอบการโรงแรมแม่น ้ า รามาดา 
พลาซ่า แผนกครัวและแผนกบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม (Robby) รวมทั้ งหมด 30 คน แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู ้บริโภค 
ไดแ้ก่  เพศ อาย ุแผนก ประสบการณ์ท างาน  
 ส่ วน ท่ี  2 ร ะดับคว ามพึ งพอใจ ท่ี
ผู ้บ ริ โภค มี ต่อ เค ร่ือง ด่ืม  Amethyst Crystal 
(คริสตลัอเมทิสต์) จากการทดลองผูท้  าวิจยัได้
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้คะแนนความพึง
พอใจจากผู ้ทดลองชิม เคร่ืองด่ืม Amethyst 
Crystal (คริสตลัอเมทิสต)์ เป็นเกณฑด์งัน้ี 
 
สรุปผล 
 จากการท่ีผูจ้ดัท าไดส้ร้างความแปลก
ใหม่ในการท าค็อกเทลและสามารถน าของ
เหลือใชน้ ามาท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยงั

ได้ลง มือท า  “Amethyst Crystal (คริสตัลอ
เมทิสต)์” ข้ึนมา และไดท้ าการประเมินความพึง
พอใจด้วยการให้ผูท้ดสอบชิมเป็นจ านวน 30 
คน ผลจากการทดสอบชิมและการประเมิน
ความพึงพอใจ พบว่าผลการประเมินโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก 
กติติกรรมประกาศ 
 การ ท่ีผู ้จัดท าได้มาปฏิบัติ ง านใน
โครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง “Amethyst Crystal 
(คริสตลัอเมทิสต์)” ณ โรงแรมแม่น ้ า รามาดา 
พลาซ่า เจริญกรุง กรุงเทพฯ ตั้ งแต่วันท่ี  8 
มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2561 ส าเร็จ
ลุล่วงไดเ้น่ืองจากไดรั้บความช่วยเหลือในการ
ให้ขอ้มูล ค าปรึกษาขอ้เสนอแนะความคิดเห็น
จากบุคคลหลายท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณสิ
รภพ ร่ืนสอน และแผนกบริการส่วนหน้า 
(Robby)และขอขอบคุณอาจารยสุ์นทร สอนกิจ
ดี อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจ ท่ีให้ความช่วยเหลือ
และ ให้ ค  า แนะน า ในก า รท า ร า ย ง าน น้ี  
นอกจากน้ีขอขอบคุณบุคคลท่านอ่ืนๆท่ีไม่ได้
กล่าวนามทุกท่านท่ีไดใ้ห้ค  าแนะน า ช่วยเหลือ
ในการจดัท ารายงาน 
 ผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณโรงแรมแม่น ้ า 
รามาดา พลาซ่า เจริญกรุง และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการใหข้อ้มูล และเป็นท่ี
ปรึกษาการท ารายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ 
ตลอดจนการให้ความดูแลและให้ความเขา้ใจ



ในการท างานในสถานการณ์จริง ซ่ึงผูจ้ ัดท า
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
 
เอกสารอ้างองิ 
1. กรวรรณ บุษบง . “พฤติกรรมการบริโภ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องนิสิต.สาขาสุขศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน .” หลักสูตรศึกษาศาสตร์
บัณฑิต สาขาสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
,2557.  

 2. นันทวัน  บุณยะประภัศร . สมุนไพรไม้
พื้นบา้นเล่ม5.พิมพค์ร้ังท่ี5.กรุงเทพฯ : ส านกังาน 
ขอ้มูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
มหิดล, 2539.  
 3. บริษทั สามารถมลัติมีเดีย จ ากดั (มหาชน). 
(2556). RamadaPlaza MenamRiverside Bangkok. 
[ออนไลน]์. แหล่งท่ีมา 
http://www.edtguide.com/hotel/ 73239/ramada-
plaza-menam-riverside-bangkok, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 
1 เมษายน 2561.  

4. ปิยะชน โพธิย .(2555). คอ็กเทล.  
[ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา  
https://www.gotoknow.org/posts/22538 
1,2552, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2561. 
5. วิลาวัลย์ บุณย์ศุภา . “การศึกษาฤทธ์ิต้าน
อนุมูลอิสระในสารสกัดจากดอกอัญชัน .” 
รายงานวิจยัสถา บนัวิจยัและพฒันา สาขาวิชา

ชีววิทยา คณะวิทยาศา สตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยั ราชภฏัมหาสาร คาม,2551.  
6. สุธรรม อารีกุล, องค์ความรู้เร่ืองพืชป่าท่ีใช้ 
ประ โยชน์ทางภาคเหนือของไทย เล่ม 1. พิมพ์
คร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิง
แอนพับ ลิช ช่ิ ง  จ า กัด  (มหาชน) , 2551.7. 
Mr.AphinanSiripun. ประวติัคอ็กเทล.  
[ออนไลน์].แหล่งท่ีมา  
http://www.cocktailthai.com/index.php 
?lay=show&ac=article&Id=117854&Ntype=3
, สืบ คน้เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2561. 
 

 
 

http://www.edtguide.com/hotel/%2073239/ramada-plaza-menam-riverside-bangkok
http://www.edtguide.com/hotel/%2073239/ramada-plaza-menam-riverside-bangkok
https://www.gotoknow.org/posts/225381,2552
http://www.cocktailthai.com/index.php%20?lay
http://www.cocktailthai.com/index.php%20?lay


 

 

 
 

 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก จ. 
โปสเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ. 

ประวติัผูจ้ดัท ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

ประวตัผู้ิจดัท า 

   ช่ือ   นำงสำว จิรำวรรณ วงคใ์หม่ 
    
  รหัสนักศึกษา   5704400014 
    
  เบอร์ติดต่อ 095-909-6095 
    
  E-mail zomchange_mini@hotmail.com 
    
  

 ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  77/94 หมู่บำ้นสินทวีแมนชัน่ ซอยวจันะ แขวงจอมทอง 
   เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 1015 
 
ประวัติการศึกษา  2557 เขำ้ศึกษำท่ีมหำวิทยำลยัสยำม 

 
ปัจจุบัน    ศึกษำในระดบัปริญญำตรี สำขำวิชำกำรโรงแรมหำวิทยำลยัสยำม 
 
ประสบการณ์ด้านสหกจิศึกษา 
 แผนก   Food And Beverage ส่วนงำน Robby  
 สถำนประกอบกำร  โรงแรมแม่น ้ำ รำมำดำ พลำซำ ริเวอร์ไซด ์ 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

ประวตัผู้ิจดัท า 

   ช่ือ    นำงสำว นุสบำ พิทกัษหิ์รัญพงศ ์
    
  รหัสนักศึกษา    5704400067 
    
  เบอร์ติดต่อ  091-884-0470 
    
  E-mail  mookkymix@gmail.com 
    

  
 ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  198/104 ซ.รัชมงคลประสำนธ์ 10       

  ถ.เทอดไท แขวงปำกคลองภำษีเจริญ 
   เขตภำษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

 
ประวัติการศึกษา 2553 ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมธัยมตน้โรงเรียนสตรีวดัอปัสรสวรรค ์

 2556 ส ำเร็จกำรศึกษำมธัยมปลำยโรงเรียนสตรีวดัอปัสรสวรรค ์

 2557 เขำ้ศึกษำท่ีมหำวิทยำลยัสยำม 

 
ปัจจุบัน   ก ำลงัศึกษำระดบัปริญญำตรี คณะศิลปศำสตร์ 
 สำขำ กำรโรงแรมและกำรท่องเท่ียว 
 
ประสบการณ์ด้านสหกจิศึกษา 
 แผนก   Food And Beverage ส่วนงำน Robby  
 สถำนประกอบกำร  โรงแรมแม่น ้ำ รำมำดำ พลำซ่ำ ริเวอร์ไซด ์ 
 
 


	01_ปก
	02_ใบอนุมัติลายเซนต์คณะกรรมการสอบ
	03_บทคัดย่อภาษาไทย
	03_บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	04_กิตติกรรมประกาศ
	05_สารบัญ
	06_บทที่ 1
	07_บทที่ 2
	08_บทที่ 3
	09_บทที่ 4
	10_บทที่ 5
	11_บรรณานุกรม
	12_ภาคผนวก
	13_ประวัติผู้เขียน

