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บทคดัย่อ 
 โครงการม็อคเทลซันทูเดอะมูน (Sun to the Moon Mocktail) มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อเป็นการ
เพิ่มเมนูทางเลือกให้แก่แขกท่ีมาใช้บริการ 2) เพื่อศึกษาการท าเคร่ืองด่ืมประเภทม็อกเทล 3) ช่วยลด
ปริมาณวตัถุดิบท่ีเหลือท้ิงในแต่ละวนัโดยการน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ไดใ้หม่ โดยจากการปฏิบติัสหกิจ
ศึกษาในแผนกต้อนรับส่วนหน้า ของโรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ (Millennium Hilton 
Bangkok) โดยผูจ้ดัท ามีหน้าท่ีตอ้นรับและเสิร์ฟเคร่ืองด่ืมต่างๆให้แก่แขกท่ีมาใชบ้ริการ ผูจ้ดัท าจึงได้
เห็นปัญหาว่ามีน ้ าผลไมแ้ละน ้ าอดัลมกระป๋องเหลือท้ิงเป็นจ านวนมากในแต่ละวนั จึงคิดอยากท าเมนู
เคร่ืองด่ืมมอ็คเทลท่ีมีความแปลกใหม่ข้ึนมาโดยมีการใส่วุน้ลงในเคร่ืองด่ืม ซ่ึงลูกคา้สามารถทานไดทุ้ก
เพศทุกวยั เมนูน้ีมีช่ือวา่ “มอ็คเทลซนัทูเดอะมูน” (Sun to the Moon Mocktail) 
  จากการส ารวจความพึงพอใจของพนกังานเป็นจ านวน 30 คน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ18-23 ปี และอาย ุ24-29 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และส่วนใหญ่จะอยูใ่น
แผนกตอ้นรับส่วนหนา้ ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อมอ็คเทลซนัทูเดอะมูน (Sun 
to the Moon Mocktail) ซ่ึงสรุปผลจากตารางแสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีระดบัความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 4.23 
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Abstract 
  The Sun to the Moon Mocktail project aimed: 1. To increase alternative menus for guests;  
2. To research how to make mocktails; 3. To help reduce the quantity of leftover raw materials each 
day. During the cooperative education as a receptionist at the Millennium Hilton Bangkok hotel, they 
were responsible for welcoming and serving various drinks to welcome the guests. It was clearly seen 
that there was a large quantity of juice and soft drinks left over each day. The student had the idea to 
create a new mocktail drink with agar jelly as an ingredient, which would be suitable for people of all 
age groups. 

From the employee satisfaction survey of 30 people, it was found that most of the respondents 
were female, aged 18- 23  years and aged 24- 29  years with a bachelor’s degree. Most respondents 
worked in the receptionist section. The results of the satisfaction questionnaire for the “Sun to the Moon 
Mocktail” were summarized from the mean and standard deviation tables. There was a high level of 
satisfaction, representing an overall average of 4.23. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตนั กรุงเทพฯ ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ ำเจำ้พระยำ ฝ่ังธนบุรี เป็นอำคำรท่ีโดด
เด่นดว้ยควำมสูง 32 ชั้น ทุกห้องสำมำรถมองเห็นวิวไดท้ั้งวิวเมืองและวิวแม่น ้ ำ ผูจ้ดัท ำไดเ้ขำ้ไปปฏิบติั
สหกิจศึกษำ ในแผนกตอ้นรับส่วนหนำ้ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีในกำรเช็คอินเช็คเอำท ์ซ่ึงทำงโรงแรมมิลเลนเนียม 
ฮิลตนั กรุงเทพฯ มีส่วนของชั้นนกัธุรกิจ (Executive Floor) ไดมี้กำรบริกำรทั้งมอ็คเทล คอ็ลเทล ชำ และ
กำแฟ ให้แก่แขกท่ีมำใช้บริกำรแก่สมำชิกและลูกคำ้ท่ีจ่ำยค่ำห้องพกัมำในรำคำสูง ซ่ึงลูกคำ้ไม่ตอ้ง
จ่ำยเงินให้กบัเคร่ืองด่ืมน้ี ลูกคำ้สำมำรถเลือกทำนได ้ขณะท่ีไดป้ฏิบติัสหกิจศึกษำไดเ้รียนรู้งำนต่ำงๆ 
ภำยในแผนกตอ้นรับส่วนหนำ้ เช่น กำรตอ้นรับ กำรรับออเดอร์เคร่ืองด่ืมต่ำงๆ ไม่วำ่จะเป็น ชำ กำแฟ 
ม็อคเทล เป็นตน้ จำกนั้นผูจ้ดัท ำจึงไดเ้ห็นปัญหำในแผนก คือ น ้ ำผลไมเ้หลือทิ้งในแต่วนัและน ้ ำผลไม้
บำงอยำ่งก็ไม่สำมำรถเก็บไวไ้ด ้ซ่ึงเคร่ืองด่ืมเหล่ำน้ีเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีจะตอ้งท ำให้แขกท่ีมำใชบ้ริกำรใน
ทุกๆวนั ซ่ึงบำ้งคร้ังท ำใหแ้ขกท่ีมำใชบ้ริกำรเกิดควำมเบ่ือหน่ำย และเมนูก็มีจ  ำกดั  
        ดังนั้น ผูจ้ดัท ำจึงปรึกษำกับพี่เล้ียงว่ำควรจะท ำเคร่ืองด่ืมม็อคเทลเมนูใหม่ข้ึนมำ เพื่อ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูท่ี้มำใชบ้ริกำรและเพื่อเป็นตวัเลือกใหม่ให้แก่แขก ส่วนท่ีท ำม็อคเทลนั้น
ก็เพรำะลูกคำ้สำมำรถเลือกด่ืมไดท้ั้งวนั และยงัท ำให้แขกมีตวัเลือกเพิ่มมำกข้ึน ผูจ้ดัท ำได้คิดสูตรม็อ
คเทลมำจำกส่วนผสมท่ีมีอยูแ่ลว้ในแผนก เน่ืองจำกในแต่ละวนัจะมีวตัถุดิบจ ำพวก น ้ ำผลไมต่้ำงๆไม่วำ่
จะเป็นน ้ ำส้ม น ้ ำสัปปะด หรือน ้ ำมะนำว และผลไม้ท่ีเหลือจำกกำรตกแต่ง รวมถึงเคร่ืองด่ืมท่ีเป็น
น ้ำอดัลม อยำ่งเช่น โคก้ สไปรซ์ จิงเจอร์เอล ซ่ึงเม่ือเปิดแลว้ตอ้งใชใ้หห้มดกระป๋อง เพรำะเป็นเคร่ืองด่ืม
จ ำพวกก๊ำซ และมีกำรใชจ้  ำนวนหลำยกระป๋องในแต่ละวนั ท ำใหว้ตัถุดิบเหล่ำน้ีเหลือทิ้งเป็นจ ำนวนมำก 
เน่ืองจำกเป็นของสดจึงเก็บไวน้ำนไม่ได ้ ผูจ้ดัท ำจึงไดน้ ำเอำวตัถุดิบเหล่ำน้ีมำท ำเป็นเคร่ืองด่ืมตวัใหม่ 
โดยมีกำรน ำเอำน ้ ำเช่ือมสตอเบอร่ีและน ้ ำเช่ือมล้ินจ่ี ท่ีทำงแผนกมีอยูแ่ลว้น ำมำท ำเป็นวุน้ เพื่อเป็นกำร
เพิ่มสี กล่ิน รสชำติ และเน้ือสัมผสั ให้ดูลึกล ้ ำข้ึน และยงัท ำให้เคร่ืองด่ืมดูมีควำมแปลกตำและน่ำ
รับประทำนมำกยิง่ข้ึน โดยมอ็คเทลตวัน้ีผูจ้ดัท ำไดต้ั้งช่ือวำ่ Sun to the Moon เน่ืองดว้ยเหตุผลท่ีวำ่ ลูกคำ้
สำมำรถด่ืมไดต้ลอดทั้งวนัตั้งแต่เชำ้ถึงเยน็ นอกจำกน้ีเคร่ืองด่ืมยงัสำมำรถตอบสนองผลลพัธ์ของแขกท่ี
ส่วนมำกจะเป็นวยัท ำงำน ผูสู้งอำยุ และครอบครัวท่ีมีเด็กเล็ก ก็สำมำรถเพลิดเพลินกบัเมนูน้ีได ้และยงั
เป็นกำรเพิ่มเคร่ืองด่ืมเมนูใหม่ๆใหก้บัแขกท่ีมำใชบ้ริกำร รวมถึงสำมำรถน ำไปประยุกตข์ำยในส่วนของ
แผนกอ่ืนๆไดอี้กดว้ย 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
   1.2.1 เพื่อเพิ่มเมนูทำงเลือกใหแ้ก่แขกท่ีมำใชบ้ริกำร 
   1.2.2 เพื่อศึกษำกำรท ำเคร่ืองด่ืมประเภทม็อคเทล 
   1.2.3 ช่วยลดปริมำณวตัถุดิบท่ีเหลือทิ้งในแต่ละวนัโดยกำรน ำกลบัมำใชป้ระโยชน์ไดใ้หม่ 
 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1 ขอบเขตดำ้นสถำนท่ี 
โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตนั กรุงเทพฯ แผนกตอ้นรับส่วนหนำ้ 
1.3.2 ขอบเขตดำ้นกลุ่มตวัอยำ่ง  
กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่ำง ใช้วิธีรวบรวมขอ้มูลจำกพนกังำนแผนกตอ้นรับส่วน

หนำ้ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตนั กรุงเทพฯ จำกกำรตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 30 คน 
1.3.3 ขอบเขตดำ้นเวลำ 
ผูจ้ดัท ำไดเ้ร่ิมด ำเนินกำรจดัท ำตั้งแต่วนัท่ี 17 มกรำคม 2565 ถึงวนัท่ี 6 พฤษภำคม 2565   
1.3.4 ขอบเขตดำ้นเน้ือหำ  
คน้ควำ้และเก็บขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ มีกำรศึกษำเอกสำร สอบถำมพนกังำนแผนกตอ้นรับ

ส่วนหน้ำ และมีกำรสังเกตกำรปฏิบติังำนของแผนกตอ้นรับส่วนหน้ำ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตนั 
กรุงเทพฯ 

 
1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำได้รับ 

   1.4.1 ไดศึ้กษำและคิดคน้ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมจ ำพวกมอ็คเทลไวใ้ชป้ระโยชน์ในอนำคต  
   1.4.2 เพื่อลดปริมำณกำรทิ้งวตัถุดิบจ ำพวกของสดใหก้บัแผนก 

   1.4.3 สำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชใ้นกำรสร้ำงอำชีพได้ 

 



 
 

 

บทที ่2 

รายละเอยีดการปฏบิัติงานในสถานประกอบการ 
 

2.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 

รูปที ่2.1 สัญลกัษณ์ของโรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตนั กรุงเทพฯ 
                       ทีม่า : https://www.facebook.com/Hiltonbangkok/ 
 

ช่ือสถานประกอบการ  : โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตนั กรุงเทพฯ (Millennium Hilton Bangkok) 
ทีต่ั้งสถานประกอบการ  :  เลขท่ี 123 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตน้ไทร เขตคลองสาน  
      กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10600 
โทรศัพท์   :   02 442 2000     
อเีมล    :   bkkhi.informations@hilton.com    
เวบ็ไซต์   :   www.bangkok.hilton.com 
เฟซบุ๊ก    :   https://www.facebook.com/Hiltonbangkok/ 
 

 
รูปที่ 2.2 แผนท่ีโรงแรม Millennium Hilton Bangkok  

ทีม่า : http://www.localizationworld.com/lwban2014/TaxitoMillennium.pdf 

https://www.facebook.com/Hiltonbangkok/
https://www.facebook.com/Hiltonbangkok/
http://www.localizationworld.com/lwban2014/TaxitoMillennium.pdf
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2.2 ประวตัิและความเป็นมาเกีย่วกบัสถานประกอบการ 
  ฮิลตนัก่อตั้งข้ึนคร้ังแรกโดย คอนราดเอ็น โดยก่อตั้งโรงแรมฮิลตนัท่ีเท็กซสั สหรัฐอเมริกา ใน
ปีพ.ศ. 2462 และเป็นโรงแรมท่ีไดรั้บการยอมรับอย่างรวดเร็ว ในฐานะผูน้ าดา้นธุรกิจบริการในคร่ึง
ศตวรรษแรก ฮิลตนั ไดข้ยายตวัอยา่งรวดเร็วทัว่สหรัฐอเมริกา และเร่ิมพฒันาไปยงัต่างประเทศในตน้ปี
พ.ศ. 2492 อิลตนัได้เปิดโรงแรม แคริบฮิลตนัท่ีเปอร์โตริโก ปัจจุบนัฮิลตนัมีโรงแรมในเครือกว่า 80 
ประเทศทัว่โลก ทั้งในแอฟริกา ตะวนัออกกลาง เอเชียแปซิฟิก ยโุรป อเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
 โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตนั กรุงเทพฯ (Millennium Hilton Bangkok) นบัไดว้า่เป็นโรงแรมท่ี
ใชร้ะยะเวลาในการก่อสร้างค่อนขา้งจะยาวนานท่ีสุดในประวติัศาสตร์โรงแรมไทย โดยใชร้ะยะเวลาใน
การก่อสร้างนานกวา่ 19 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2530 จนเสร็จภายในตน้ปีพ.ศ. 2549 โรงแรมมิลเลน
เนียมฮิลตนักรุงเทพ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวนัท่ี 1 มีนาคม 2549 เดิมทีโรงแรมจะเปิด
ใหบ้ริการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2530 ตามโครงการดงักล่าว ทางผูบ้ริหารมีแผนจะลงทุนสร้างโรงแรมหรูระดบั 5 
ดาวริมแม่น ้ าเจา้พระยาภายใตแ้บรนด์ “โซฟิเทลริเวอร์ไซด์” ซ่ึงเป็นโครงการลงทุนของบริษทั TWY 
Property จ ากดั ประกอบดว้ยผูถื้อหุ้น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่ม UCP ผูถื้อหุ้นจ านวน 40 % บริษทั Universe 
Group จ ากดั หุ้นจ านวน 30 % และบริษทั Accor Group ถือหุ้นจ านวน 20 % ท่ีเหลือเป็นของกลุ่ม
สถาบนัการเงินและกลุ่มผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอีก 10 % โดยเร่ิมก่อสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ. 2530 และคาดว่าเปิด
โรงแรมตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 แต่ผา่นมากวา่ 14 ปี ท่ีสร้างไดเ้ฉพาะโครงของโรงแรม เน่ืองจากประสบ
ปัญหาทางการเงินภายในจึงท าให้โครงการดงักล่าว เกิดการชะงกัไปนานจนภายหลงัได้มีการปรับ
โครงสร้างหน้ี โดยโครงการดังกล่าวจึงได้โอนยา้ยไปอยู่กองทุนฟ้ืนฟูกับบริษัทเป็นกลุ่มทุนจาก
สหรัฐอเมริกา จึงไดเ้ขา้มาซ้ือโครงการในนาม บริษทักรุงเทพริมน ้ า จ  ากดั โดยมีนายสุชาติ เจียรานุสติ 
เป็นกรรมการผูจ้ดัการ และมีม.ร.ว. จตุัมงคล โสณกุล เป็นประธานบริษทั ทั้งน้ีส าหรับมูลค่าทรัพยสิ์น
ทั้งหมดซ้ือมาในมูลค่ากว่า 960 ลา้นบาท เตรียมท่ีจะทุ่มงบประมาณในการบริหารสินทรัพยไ์ทยหรือ 
บสท. โดยจุดเด่นของโครงการดงักล่าว เป็นตึกสูงขนาด 33 ชั้นบนพื้นท่ี 7.5 ไร่ ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณยา่น
เจริญนคร มีความกวา้งติดริมแม่น ้ าเจา้พระยาถึง 55 เมตร ซ่ึงถือเป็นพื้นท่ีท่ีหาไดย้ากยิ่งในปัจจุบนั
ประกอบกบัขณะน้ีกฎหมายไดป้ระกาศห้ามสร้างโรงแรมติดริมแม่น ้ าเจา้พระยาแลว้ จากศกัยภาพ
ดงักล่าวจึงท าให้โครงการน้ีเป็นเป้าหมายส าคญัของนกัลงทุนทั้งในและต่างประเทศ มีกลุ่มโรงแรม
ต่างๆเขา้ไปส ารวจพื้นท่ีมากมายในการก่อตั้ง ไดมี้สิงคโปร์กบัสหรัฐอเมริกา ร่วมลงทุนกวา่ 3 พนัลา้น
เพื่อฟ้ืนฟูกิจการ จนเม่ือตน้ปีพ.ศ. 2547 บริษทับริหารสินทรัพยไ์ทยก็ประกาศขายโครงการดงักล่าวได ้
โดยเดิมทีเป็นการติดต่อในนามของกลุ่มอมรินทร์กรุ๊ป แต่ภายหลงัไดมี้การถอนตวัออกไปเน่ืองจากสู้
ราคาไม่ไหวดว้ยเหตุน้ี 2 กลุ่มทุนยกัษ์ใหญ่ คือ กลุ่มซิต้ี ดีเวลลอปเมนท์ จ  ากดั (CDL) ซ่ึงเป็นกลุ่มทุน
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อสังหายกัษใ์หญ่จากสิงคโปร์ และกลุ่ม Westbrook ไดมี้การปรับปรุงโครงสร้างเดิมอีก 1.3 พนัลา้นบาท 
ในการพฒันาเป็นโรงแรมระดบั 3 ดาวแต่ภายหลงัไดมี้การเปล่ียนนโยบายมาสร้างต่อให้เป็นโรงแรม
ระดบั 5 ดาวแทน ส่งผลให้การลงทุนสูงถึง 3 พนัลา้นบาทเลยทีเดียว สาเหตุท่ีตอ้งใชง้บประมาณสูงถึง
ขนาดน้ีเน่ืองจากโครงสร้างเดิมก่อสร้างเสร็จทั้งหมดแลว้ แต่ก็ค่อนขา้งจะทรุดโทรมมากจึงตอ้งมีการ
ฟ้ืนฟูและก่อสร้างต่อให้สวยงาม ขณะท่ีในส่วนของการบริหารโรงแรม ทางผูบ้ริหารชุดใหม่ก็ไดดึ้ง
เครือฮิลตนั อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไดห้ลุดจากการบริหารโรงแรมฮิลตนั ปาร์คนายเลิศ ไปหลงัจาก
บริหารมานานกวา่ 20 ปี จึงท าให้ช่วงระยะเวลาดงักล่าวของฮิลตนัไม่มีโรงแรมในกรุงเทพฯให้บริหาร 
จะมีก็เฉพาะการบริหารโรงแรมอยูท่ี่หวัหินอยา่ง ฮิลตนั หวัหิน รีสอร์ทแอนด์สปา และฮิลตนั ภูเก็ต อาร์
คาเดีย รีสอร์ทแอนด์สปา เท่านั้นจึงไม่แปลกท่ีฮิลตนัมองท าเลน้ีไวเ้พื่อขยายเครือข่ายการรับบริหาร
โรงแรมในเมืองหลวงอยา่งกรุงเทพฯ 
  โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตนั กรุงเทพฯ (Millennium Hilton Bangkok) เป็นโรงแรมขนาด 32 
ชั้น มีห้องพกั 543 ห้อง ห้องประชุม 10 ห้อง ห้องอาหาร 7 ห้อง โดยรูปแบบตกแต่งภายใตค้อนเซ็ปท ์
New Generation เนน้ความสดใสแตกต่างจากโรงแรมในยา่นเดียวกนัท่ีส่วนใหญ่จะเนน้ความเป็นไทย
เป็นหลกั ซ่ึงเปิดใหบ้ริการในวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ 2549 ซ่ึงนายเฟรเดริก ลูครอง ผูจ้ดัการทัว่ไป กล่าววา่
โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตนั กรุงเทพฯ นั้นได้ถูกวางต าแหน่งให้เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาวเทียบเท่า
โรงแรมแชงกีล่า วดัจากทั้งจ  านวนห้องพกัและราคาห้องพกั ซ่ึงในปีแรกน้ีคาดวา่จะมีอตัราเขา้พกัไม่ต ่า
กว่า 50 % ส าหรับในส่วนของแผนการตลาดนั้นในปีน้ีโรงแรมตั้งงบไว ้25 ลา้นบาทในการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์โรงแรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะฮ่องกง สิงคโปร์ รวมไปถึง
เครือข่ายของฮิลตนัทัว่โลกอีกดว้ย 
 
2.3 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์ และ การให้บริการขององค์กร 
 โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตนั กรุงเทพฯ (Millennium Hilton Bangkok) เป็นโรงแรมขนาด 32 
ชั้น มีจ านวนหอ้งจดัเล้ียงและประชุม 17 หอ้ง หอ้งอาหาร 7 หอ้ง หอ้งพกัรวมทั้งส้ิน 534 หอ้ง 
 2.3.1 ห้องพกั 
          ภายในโรงแรมมีห้องพกั ทั้งหมด 534 ห้อง ทุกห้องจะมองเห็นวิวแม่น ้ าเจา้พระยา ห้องดี
ลกัซ์ ริเวอร์วิว 368 ห้อง ห้องแฟมิล่ี ริเวอร์วิว 16 ห้อง ห้องเอ็กเซ็คคูทีฟ ริเวอร์วิว 76 ห้อง ห้องสวีท 73 
ห้อง ทุกห้องจะตกแต่งอย่างหรูหราพร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกคุณภาพสูง มีการตกแต่งออกแบบท่ี
ร่วมสมัย ห้องสวีทรอยลัจะมีพื้นท่ีกวา้งขวางและสะดวกสบายยิ่งข้ึน และส าหรับสิทธิพิเศษของ
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ห้องพกัเอ็กเซ็คคูทีฟ ห้องสวีท และพาโนรามิกสวีท มีห้องเอ็กเซ็คคูทีฟเลานจ ์ให้บริการฟรีท่ีชั้น 31 มี 
ใหบ้ริการอาหารเชา้และเคร่ืองด่ืมฟรี ตวัอยา่งหอ้ง ดงัน้ี 
           2.3.1.1 ห้องดีลักซ์ (Deluxe Room) ห้องดีลกัซ์ (Deluxe King) และ (Deluxe Twin) ถูก
ออกแบบให้ทนัสมยัสามารถมองเห็นทิวทศัน์ริมแม่น ้ าเจา้พระยา มีห้องน ้ าและเตียงนอนท่ีออกแบบ
อยา่งสวยหรู พร้อมทั้งประดบัตกแต่งดว้ยตน้ไมข้นาดเล็กเพื่อเพิ่ม 
บรรยากาศความสดช่ืน 

             
           รูปที่ 2.3 หอ้งดีลกัซ์ (Deluxe Room) 
          ทีม่า : https://www.hiltonhotels.com 

   
         2.3.1.2 ห้องเอ็กเซ็คคูทีฟ (Executive Room) มีพื้นท่ีส าหรับท างาน มีห้องน ้ าท่ีออกแบบ

ไดอ้ยา่งหรูหรา ซ่ึงภายในห้องน ้ ามีอ่างอาบน ้ าแบบจากุซซ่ี (Jacuzzi) ฝักบวัแบบพิเศษ (Rain Shower) 
และมีบริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ เคร่ืองด่ืมค็อกเทลในตอนเย็น มีบริการเคร่ืองด่ืมและอาหารว่าง
ตลอดทั้งวนัท่ีชั้นเอก็เซ็คคูทีฟ ชั้น 31ของโรงแรม 

                  
             รูปที่ 2.4 หอ้งเอก็เซ็คคูทีฟ (Executive Room) 

             ทีม่า : https://www.hiltonhotels.com 

https://www.hiltonhotels.com/
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                      2.3.1.3 ห้องเอ็กเซ็คคูทีฟสวีท (Executive Suite) อยูท่ี่ชั้น 31 ของโรงแรม ภายในห้องพกั
มีพื้นท่ีกวา้งขวางส าหรับนั่งท างาน ห้องน ้ าออกแบบสวยหรูแบบเปิดทิวทศัน์ริมแม่น ้ าเจา้พระยา มี
บริการอาหารเชา้แบบบุฟเฟต ์คอ็กเทลในตอนเยน็ มีบริการเคร่ืองด่ืมและอาหารวา่งตลอดทั้งวนั  
 

 
รูปที่ 2.5 หอ้งเอก็เซ็คคูทีฟสวีท (Executive Suite) 

ทีม่า : https://www.hiltonhotels.com 
 

          2.3.1.4 ห้องรอยัล สวีท (Royal Suite) ภายในห้องพกัมีพื้นท่ีกวา้งขวาง มองเห็นทิวทศัน์
แม่น ้ าเจา้พระยา มีห้องน ้ าท่ีตกแต่งแบบสวยหรู มีพื้นท่ีนัง่เล่นและพื้นท่ีส าหรับท างาน มีพื้นท่ีส าหรับ
รับประทานอาหาร มีหอ้งอบไอน ้าและชุดโฮมเทียเตอร์ 
 

 
รูปที่ 2.6 หอ้งรอยลั สวที (Royal Suite) 
ทีม่า : https://www.hiltonhotels.com 

https://www.hiltonhotels.com/
https://www.hiltonhotels.com/
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                       2.3.1.5 ห้องเอ็กเซ็คคูทีฟพลัส สวีท (Executive Plus Suites) มีพื้นท่ีกวา้งขวาง มองเห็น
ทิวทศัน์แม่น ้ าเจา้พระยา มีพื้นท่ีนั่งเล่น มี 2 ห้องน ้ า และมีบริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ เคร่ืองด่ืม
คอ็กเทลในตอนเยน็ มีบริการเคร่ืองด่ืมและอาหารวา่งตลอดทั้ง 
 

 
รูปที่ 2.7 หอ้งเอก็เซ็คคูทีฟพลสั สวที (Executive Plus Suites)  

ทีม่า : https://www.hiltonhotels.com 
 
  ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในหอ้งพกั (Guest Room Facilities) มีดงัน้ี 
  1. เคร่ืองปรับอากาศ (Air Conditioning) 
  2. เคร่ืองเป่าผม (Hair Dryer) 
  3. ตูเ้ยน็ (Mini Bar) 
  4. โทรทศัน์ (Satellite Television) 
  5. โทรศพัทคู์่สายตรง (Dual Line Direct-Dial Telephone) 
  6. วทิย ุ- นาฬิกาปลุก (Alarm Radio) 
  7. ตูนิ้รภยัส่วนตวั (Personal Safe) 
  8. บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด ์(Broadband Internet Access) 
  9. ชาและกาแฟ (Facilities for Freshly Brewed Tea & Coffee) 
  10. ฝักบวัแบบถือ ใชก้บัอ่างอาบน ้า (Hand-Held Shower with Shower & Bathtub) 
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2.3.2 การบริการห้องอาหาร   
         ภายในโรงแรมมีบริการห้องอาหาร มีห้องอาหารนานาชาติ เช่น จีน ญ่ีปุ่น ไทยและสากล 

มีการบริการทั้งเชา้ กลางวนั เยน็และค ่า หอ้งอาหารภายในโรงแรมนั้นมีทั้งหมด 7 หอ้ง ดงัน้ี 
                      2.3.2.1 ห้องอาหาร Flow เป็นห้องอาหารสไตล์อินเตอร์บุฟเฟต ์ซ่ึงมีทั้งอาหารไทย ญ่ีปุ่น 
อิตาเลียนและซีฟู้ ด ห้องอาหารสามารถรองรับลูกคา้ได ้300 คน เปิดให้บริการอยู่ท่ีชั้น Lobby ของ
โรงแรม เปิดใหบ้ริการตามเวลา ดงัน้ี  

 บุฟเฟตอ์าหารเชา้ เปิดใหบ้ริการตั้งแต่เวลา 06. 00 – 11. 00 น .  
 บุฟเฟตอ์าหารกลางวนั เปิดใหบ้ริการตั้งแต่เวลา 11. 00 – 14. 30 น.  
 บุฟเฟตอ์าหารเยน็ เปิดใหบ้ริการตั้งแต่เวลา 18. 00 – 22. 00 น.  
 A La Carte ใหบ้ริการตลอด 24 ชม.  

 
รูปที่ 2.8 หอ้งอาหาร Flow 

ทีม่า : https://www.facebook.com/flowmillenniumhiltonbkk 
 
                       2.3.2.2 ห้องอาหาร Yuan เป็นอาหารจีนรสเลิศ สามารถเพลิดเพลินกบับุฟเฟตต่ิ์มซ าม้ือ
กลางวนัได้ทุกวนั ห้องอาหารสามารถรองรับลูกคา้ได ้250 คน เปิดให้บริการอยู่ท่ีชั้น 2 ของโรงแรม 
เปิดใหบ้ริการตามเวลา ดงัน้ี 

 อาหารกลางวนั เปิดใหบ้ริการตั้งแต่เวลา 11.30 – 14.30 น . 
 อาหารเยน็ เปิดใหบ้ริการตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.30 น. 

         
รูปที่ 2.9 หอ้งอาหาร Yuan 

           ทีม่า   : https://www.eatigo.com 

https://www.facebook.com/flowmillenniumhiltonbkk
https://www.eatigo.com/
https://www.eatigo.com/
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                      2.3.2.3 ห้องอาหาร Prime   เป็นห้องอาหารร่วมสมยั เปิดให้บริการเฉพาะม้ือค ่า 
หอ้งอาหารสามารถมองเห็นแม่น ้าเจา้พระยา เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.00 น. รองรับลูกคา้ได ้
72 คน เปิดใหบ้ริการอยูท่ี่ชั้น 3 ของโรงแรม 

 

 
รูปที่ 2.10 หอ้งอาหาร Prime 

            ทีม่า  :  https://www.hiltonhotels.com 
 

                      2.3.2.4 ห้องอาหาร Executive Lounge เป็นหอ้งส าหรับแขกท่ีพกัระดบัวไีอพี มีอาหารเชา้ 
กลางวนัและเยน็ สามารถรองรับลูกคา้ได ้130 คน ให้บริการอยูท่ี่ชั้น 31 ของโรงแรม โดยเปิดให้บริการ
ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. 

 

 
รูปที่ 2.11 หอ้งอาหาร Executive Lounge 

              ทีม่า   : https://www.hiltonhotels.com 

https://www.hiltonhotels.com/
https://www.hiltonhotels.com/
https://www.hiltonhotels.com/
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                     2.3.2.5 ห้องอาหารทรีซิกตี้  ช้ันดาดฟ้า (Three Sixty Rooftop Bar)  ตั้งอยูช่ั้น  32  ของ
โรงแรม  มองเห็นวิว 360 องศา เน้นให้บริการเคร่ืองด่ืม  รองรับแขกได ้250 - 300 คน  เปิดให้บริการ
ตั้งแต่เวลา 17.00 – 01.00 น. 

           
            รูปที่ 2.12 หอ้งอาหารทรีซิกต้ี (Three Sixty Rooftop Bar) 

     ทีม่า   : https://www.hiltonhotels.com 
 

                      2.3.2.6 เดอะแลนเทร์ิน (The Lantern Coffee & Bakery Shop) ตกแต่งในโทนเขียวอ่อน 
มีให้เลือกพักผ่อนทั้ งด้านในและด้านนอก  เลือกสั่งเคร่ืองด่ืมในแบบท่ีช่ืนชอบ  เช่น  ชา  กาแฟ 
ช็อกโกแลตร้อน  เคร่ืองด่ืมนมสดท่ีเสิร์ฟพร้อมช็อกโกแลตบอล  เพลิดเพลินกบัโชว์ผดัไอศกรีม  ท่ี
สามารถเลือกทอ็ปป้ิงไดต้ามตอ้งการซ่ึงเป็นเมนูเด่นของร้าน พร้อมรับลมเยน็ๆ ริมแม่น ้าเจา้พระยา 
 

          
        รูปที่ 2.13 เดอะแลนเทิร์น (The Lantern Coffee & Bakery Shop)  

     ทีม่า   : https://www.hiltonhotels.com 

https://www.hiltonhotels.com/
https://www.hiltonhotels.com/
https://www.hiltonhotels.com/
https://www.hiltonhotels.com/
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 2.3.3 ห้องจัดเลีย้งและจัดประชุม 
          2.3.3.1 ห้อง Grand ballroom อยูช่ั้น 2 ของโรงแรม  รองรับแขกได ้ 700  ท่าน  สามารถจดั
งานประชุมและงานเล้ียงต่างๆ การตกแต่งประดบัดว้ยโคมไฟขนาดใหญ่รูปหยดน ้ าตา  ผนงับุดว้ยผา้
ไหมไทยมีความงามเป็นเอกลกัษณ์ และยงัเป็นระบบท่ีช่วยป้องกนัเสียงไดเ้ป็นอยา่งดีเพื่อให้การประชุม
นั้นมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 

            
           รูปที่ 2.14 หอ้ง Grand ballroom 

          ทีม่า   : https://www.hiltonhotels.com 
 

          2.3.3.2 ห้อง  Thonburi Ballroom  อยู่ชั้น  M ของโรงแรม  สามารถจดังานประชุม  งาน
แต่งงาน งานเปิดตวัผลิตภณัฑสิ์นคา้ใหม่ รวมทั้งงานเล้ียงต่างๆ 
 

              
           รูปที่ 2.15 หอ้ง Thonburi Ballroom 

                  ทีม่า   : https://www.hiltonhotels.com 

https://www.hiltonhotels.com/
https://www.hiltonhotels.com/
https://www.hiltonhotels.com/
https://www.hiltonhotels.com/
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                      2.3.3.3 Hilton Meeting ตั้งอยูช่ั้น  30 ของโรงแรม  มีห้องประชุม  10  ห้อง  มีช่ือเรียกตาม
ช่ือแม่น ้ า  ไดแ้ก่  Amazo,  Yangtze, Ganges, Danube, Thames, Nile, Seine, Mekong, Mississippi และ 
Chao Phraya สามารถมองเห็นววิกรุงเทพฯ มีบริการอินเทอร์เน็ต ส่งพสัดุ ส าหรับแขกท่ีเขา้พกั  
 

           
        รูปที่ 2.16 Hilton Meeting 

      ทีม่า   : https://www.hiltonhotels.com 
 

2.4 ส่ิงอ านวยความสะดวกอืน่ๆ 
              2.4.1 Health Club ตั้งอยูบ่นชั้น 4 ของโรงแรม เปิดให้บริการ 24 ชัว่โมง มีโปรแกรมเรียน
โยคะ ฟิลาทีส ฝึกสอนโดยผูเ้ช่ียวชาญ มีอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั มีหอ้งแอโรบิก หอ้งซาวน่าไวบ้ริการมากมาย  
 

      
  รูปที่ 2.17 Health Club 

 ทีม่า   : https://www.hiltonhotels.com 

https://www.hiltonhotels.com/
https://www.hiltonhotels.com/
https://www.hiltonhotels.com/
https://www.hiltonhotels.com/
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              2.4.2 สระว่ายน ้า (The Beach) ตั้งอยูบ่นชั้น 4 ของโรงแรม ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีสระวา่ยน ้ าแบบ
อินฟินิต้ี ใหค้วามรู้สึกกลมกลืนต่อเน่ืองกบัแม่น ้าเจา้พระยา พร้อมดว้ยหาดทรายสีขาว เปรียบเสมือนโอ
เอซีสแห่งการผอ่นคลายใจกลางกรุง เปิดใหบ้ริการตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. 
 

          
        รูปที่ 2.18 สระวา่ยน ้า (The Beach) 

        ทีม่า : http://ibreak2travel.com/2021/10/29/review 
 

              2.4.3 เอโพเรีย สปา (Eforea Spa) ตั้งอยูช่ั้น 2 ของโรงแรม สปาแห่งน้ีมีพื้นท่ีบริการและส่ิง
อ านวยความสะดวกทั้งภายในและนอกอาคาร เพลิดเพลินกบับ่อน ้ าวนหรือเลือกการบ าบดัท่ีให้บริการ
ดว้ยการนวด บริการเก่ียวกบัผวิหนา้และทั้งร่างกาย เปิดใหบ้ริการเวลา 10.00 – 21.00 น.  
 

        
       รูปที่ 2.19 เอโพเรีย สปา (Eforea Spa) 

    ทีม่า : www.gowabi.com/th 

http://ibreak2travel.com/2021/10/29/review
http://www.gowabi.com/th
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2.5 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานองค์กร 

 
รูปที่ 2.20 แผนผงัการจดัการองคก์ร แผนกตอ้นรับส่วนหนา้ 

     ทีม่า : https://www.hiltonhotels.com  
 

2.6 ต าแหน่งงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 
รูปที ่2.21  นกัศึกษาสหกิจศึกษา นางสาวพุทธชาด  อิทธิกนัตวฒัน์ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
 

ช่ือผู้ปฏิบัติงาน  : นางสาวพุทธชาด  อิทธิกนัตวฒัน์ 
แผนก / ส่วนงาน   : ตอ้นรับส่วนหนา้ (Executive Floor Trainee) 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน  : ระหวา่งวนัท่ี 17 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565   

https://www.hiltonhotels.com/
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2.7 ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย  
ลกัษณะงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือบา้นนอกกบับา้นใน มีรายละเอียดดงัน้ี 
หน้าที่ของงานบ้านใน 
- จดัเตรียมอุปกรณ์ชอ้น มีด ซอ้ม เช็ดโตะ๊ใหเ้รียบร้อยพร้อมท่ีจะเปิดเลานจ ์
- คอยรันของเช็ดของต่างๆ เช่น เช็ดแกว้ จาน ชอ้น ซ้อม มีด และเติมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้มี

ใชต้ลอดเวลา 
- คอยดูแลแขกท่ีนัง่อยูบ่า้นใน รับเมนูเคร่ืองด่ืมต่างๆ และน าไปเสิร์ฟใหก้บัแขก 
หน้าที่ของงานบ้านนอก 
- จดัหนา้ไลน์บาร์ใหพ้ร้อมเปิดบริการ จดัเตรียมเคร่ืองด่ืมต่างๆใหพ้ร้อม  
- เช็คของและเคร่ืองด่ืมต่างๆในแต่ละวนัใหพ้อใชใ้นแต่ละวนั 
- คอยดูแลแขกท่ีนัง่อยูบ่า้นนอกและโซนการ์เดน้ท่ีอยูข่า้งนอก 
และนอกจากน้ียงัต้องคอยเช็คของทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชา กาแฟ น ้ าผลไม ้นม เบียร์ เหล้า 

น ้ าอดัลม หลอด น ้ าตาลทรายและของต่างๆท่ีตอ้งใชภ้ายเลาจน์เพื่อท่ีจะตอ้งไปเบิกของมาเพื่อให้มทุก
อยา่งท่ีพร้อมใช ้และยงัตอ้งไปส่งแขกท่ีหอ้งและอธิบายสิทธ์ิประโยชน์ต่างๆท่ีแขกไดรั้บทั้งหมด 
 
2.8 ช่ือและต าแหน่งงานพนักงานทีป่รึกษา 

 
รูปที ่2.22 พนกังานท่ีปรึกษา  

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
 

            ช่ือพนักงานทีป่รึกษา   :  คุณมณีภรณ์ เพง็พื้น 
            ต าแหน่งงาน  :  Assistant Executive Floor Manager Front Office 

             แผนก  :  ตอ้นรับส่วนหนา้ 
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โทรศัพท์  :  0904447949 
 
 
 
 

2.9 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกจิศึกษา  
ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในโรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตนั กรุงเทพฯ (Millennium Hilton Bangkok)  

เร่ิมมาปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 17 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ 
ภายใน 1 วนัท างาน 10 ชัว่โมง รวมเวลาพกั ซ่ึงจะปฏิบติังาน 5 วนัต่อสัปดาห์ วนัหยดุ 2 วนัต่อสัปดาห์  
 2.9.1 ศึกษาข้อมูลและวเิคราะห์ปัญหา 

         ในช่วงระยะเวลาท่ีผูจ้ดัท าได้เร่ิมเขา้มาปฏิบติังานท่ีโรงแรมได้ท าการศึกษาขอ้มูลและ
วเิคราะห์ปัญหาภายในแผนก โดยสังเกตจากการท างานในแผนกท่ีผูจ้ดัท าโครงงานไดเ้ขา้ไปปฏิบติังาน 
แลว้วเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในแผนก โดยเลือกปัญหาท่ีน่าสนใจและปัญหาท่ีสามารถแกไ้ขไดจ้ริง 

2.9.2 คิดหัวข้อและน าเสนอหัวข้อโครงงาน 
           ผูจ้ดัท าไดเ้ห็นถึงปัญหา และไดน้ าปัญหาไปขอค าปรึกษาร่วมกบัพนกังานท่ีปรึกษาและ
อาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อรับค าแนะน าในการท าโครงงานสหกิจศึกษาและวางแผนแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถูก
วธีิ จึงท าใหเ้กิดเป็นหวัขอ้โครงงานข้ึนในหวัขอ้โครงงานเร่ือง ม็อคเทลซนัทูเดอะมูน (Sun to the Moon 
Mocktail) 
 2.9.3 ค้นคว้าข้อมูลและด าเนินการตามหัวข้อทีส่นอไว้ 
          หลงัจากท่ีน าเสนอหวัขอ้แลว้ไดท้  าการคน้ควา้หาขอ้มูลและวิธีการด าเนินการต่างๆจาก
บาร์เทนเดอร์ พนักงานท่ีปรึกษาและหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตน ามาเป็นข้อมูลเบ้ืองต้น เพื่อท าการ
ออกแบบและวางแผนแกไ้ขปัญหาตามท่ีผูจ้ดัท าไดค้น้พบและไดก้ าหนดไวโ้ครงงาน 
 2.9.4 จัดเตรียมวตัถุดิบและอุปกรณ์ 
          ผูจ้ดัท าไดจ้ดัเตรียมวตัถุดิบและอุปกรณ์ในการท าม็อคเทลซันทูเดอะมูน (Sun to the 
Moon Mocktail) โดยการใชอุ้ปกรณ์จากบา้นของผูจ้ดัท าและจากแผนกท่ีปฏิบติังาน 
 2.9.5 ทดลองท าผลติภัณฑ์ 
          ผูจ้ดัท าไดท้ดลองท าผลิตภณัฑ์ตามค าแนะน าของบาร์เทนเดอร์และพนกังานท่ีปรึกษามา
ท าใหเ้ป็นเมนูมอ็คเทลซนัทูเดอะมูน (Sun to the Moon Mocktail) 
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 2.9.6 น าผลติภัณฑ์ทีไ่ด้ไปทดลองชิม 
          น าเมนูม็อคเทลซันทูเดอะมูน (Sun to the Moon Mocktail) ท่ีไดท้ดลองท าไวม้าให้
พนกังานในแผนกชิม เพื่อท าการวเิคราะห์และน ามาประเมินท าแบบสอบถามตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 2.9.7 จัดท าแบบประเมินเพือ่ท าการส ารวจ 
           จดัท าแบบสอบถามข้ึนมาเพื่อประเมินความพึงพอใจของพนักงานในแผนกท่ีได้ชิม
เมนูม็อคเทลซนัทูเดอะมูน (Sun to the Moon Mocktail) วา่เป็นไปในทิศทางแบบไหน เพื่อท่ีจะได้น า
ขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์และเก็บรวบรวมท าเป็นรูปเล่มโครงงาน 
  2.9.8 จัดท ารูปเล่มโครงงาน 
          การจดัท ารูปเล่มโครงงาน ผูจ้ดัท าไดร้วบรวมขอ้มูลท่ีไดเ้รียบเรียงและสรุปเป็นโครงงาน 
จากนั้นส่งโครงงานให้กบัอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อให้ตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้จึงท าเป็นรูปเล่มท่ีส าเร็จ
เพื่อน าไปใชใ้นการเผยแพร่และน าเสนอต่อไป 
 
2.10 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

ตารางที ่2.1 แสดงขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน มกราคม กุมภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 
1. ศึกษาขอ้มูลและวเิคราะห์ปัญหา      
2. คิดหวัขอ้และน าเสนอหวัขอ้โครงงาน      

3. คน้ควา้ขอ้มูลและด าเนินการตามหัวขอ้ท่ี
สนอไว ้

     

4. จดัเตรียมวตัถุดิบและอุปกรณ์      
5. ทดลองท าผลิตภณัฑ ์      
6. น าผลิตภณัฑท่ี์ไดไ้ปทดลองชิม      
7. จดัท าแบบประเมินเพื่อท าการส ารวจ      
8. จดัท ารูปเล่มโครงงาน      
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2.11 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 2.11.1 ผลทีไ่ด้รับจากการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
            ผูจ้ดัท าได้เรียนรู้ถึงกระบวนการต่างๆในการปฏิบติังานและการร่วมปฏิบติักบัเพื่อน
ร่วมงาน ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ทั้ งหมดสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้  และน ามาพฒันาความรู้
ความสามารถในการประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้งยงัมีประสบการณ์ต่างๆ ความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี
ท่ีเราได้รับมอบหมายในแต่ละวนัให้ส าเร็จ รวมไปถึงได้เรียนรู้ด้านการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึนจริงไดเ้ป็นอยา่งดี  
 2.11.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
         1. ปัญหาเร่ืองของการส่ือสารกบัแขกเน่ืองจากแขกชาวต่างชาติเยอะบางคร้ังแขกก็จะถาม
ขอ้มูลต่างๆ ก็จะส่ือสารไม่ค่อยเขา้ใจเพราะไม่เก่งภาษาองักฤษ  
        2. บุคลิกภาพยงัไม่มีความมัน่ใจในการเขา้หาแขก เพราะกลวัวา่จะท าผิดพลาด ยงัไม่กลา้
ตดัสินใจท่ีเด็ดขาด ท าใหแ้ขกท่ีมาใชบ้ริการไม่ประทบัใจเท่าท่ีควร 
        3. ไม่รู้เส้นทางห้องต่างๆในโรงแรม บางคร้ังตอ้งบอกทางแขก จะตอ้งเรียกถามพนกังาน
คนอ่ืนใหม้าช่วยแทน  
 
2.12 ข้อเสนอแนะ  

1. มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายในแต่ละวนัใหส้ าเร็จ 
2. พฒันาทกัษะการส่ือสารใหมี้ความส่ือสารท่ีชดัเจนมากและแม่นย  ามากยิง่ข้ึน 



 
 

  บทที ่3  
การทบทวนวรรณกรรมและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
การจดัท าโครงงาน ม็อคเทลซนัทูเดอะมูน (Sun to the Moon Mocktail) จากน ้ าผลไมท่ี้

เหลือใชจ้ากโรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตนั กรุงเทพฯ (Millennium Hilton Bangkok) ทางผูจ้ดัท าได้
ศึกษาคน้ควา้เอกสาร บทความ วรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีการเสนอเป็นล าดบั ดงัน้ี  

3.1 ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัม็อกเทล (Mocktail) 
3.2 ประโยชน์ของม็อกเทล (Mocktail) 
3.3 วตัถุดิบทีใ่ช้ในการท าม็อกเทล (Mocktail) 
3.4 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง   

 
รูปที ่3.1 มอ็กเทล (Mocktail) 

ทีม่า : http://www.ran4u.com/p_14003_64053_174565_ 
 

3.1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัม็อกเทล (Mocktail) 
ศิริพรรณ อภินันท์ (2560) ได้ให้ความหมาย ค าว่า MOCK (ม็อกเทล) แปลว่า "การ

ลอกเลียนแบบ" ตามภาษาอังกฤษ ซ่ึงค าๆ น้ีใช้แทนช่ือเรียกเคร่ืองด่ืมผสมประเภทท่ีไม่ใส่
แอลกอฮอล์มานานแลว้ เป็นการเล่นค าท่ีคลา้ยกนักบัค าวา่ ค็อกเทล (Cocktail)  โดยบญัญติัค าวา่ ม็
อกเทล (Mocktail) แทนเคร่ืองด่ืมในแนวน้ีทั้งหมด โดยท่ีค าวา่ "ม็อกเทล" ถูกก าหนดข้ึนท่ีประเทศ
สหรัฐอเมริกา ช่วงปี ค.ศ. 1980 โดยนายวิลเล่ียม ยูจีน สมิธ นกัการเมืองชาวอเมริกา ผูท่ี้รณรงคใ์ห้
ชาวอเมริกนัเลิกด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลผ์สม แลว้หนัมาด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์แทน จน
มีเคร่ืองด่ืมมอ็กเทลท่ีเรียกตามช่ือฉายาของเขาวา่ Mr. Pussy Foot 
              ดงันั้นค าวา่ Mocktail โดยส่วนใหญ่แลว้จะหมายถึง เคร่ืองด่ืมผสมท่ีปราศจากแอลกอฮอล ์
เน้นรสชาติของผลไมต่้างๆ ท่ีน ามาเป็นส่วนผสม ค าว่า Mocktail จะมีเสียงเรียกท่ีคล้ายกบัค าว่า 
Cocktail จริงๆ แลว้ค าวา่ Mock เป็นการใชค้  าเลียนแบบค าวา่ Cock เป็นลูกเล่นของการใชภ้าษาพดู 
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ไม่ไดมี้ความหมายเฉพาะเจาะจง ค าว่า Mocktail ถูกบญัญติัข้ึนเพื่อใช้เรียกช่ือแทนประเภทของ
เคร่ืองด่ืมผสมท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์หรือมีแอลกอฮอลผ์สมอยูบ่า้ง แต่ในปริมาณท่ีนอ้ยมากๆ 

จุดก าเนิด เคร่ืองด่ืมแบบ Non-Alcohol  เกิดข้ึนท่ี นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน
ศตวรรษท่ี 19 น่าจะถือก าเนิดมาพร้อมๆ กบัเคร่ืองด่ืมค็อกเทล การด่ืมกินส่วนใหญ่จะเน้นในเร่ือง
ของการบ ารุงสุขภาพร่างกายมากกวา่ ดว้ยรสชาติของผลไมท่ี้มีหลากหลายรส ท าให้เคร่ืองด่ืมม็อก
เทล และพั้นช์ก็มีหลายสูตร หลายรสชาติเช่นกนั แต่จะท่ีสีสันมากกว่า รวมถึงการตกแต่งในแก้ว
ดว้ยเน้ือผลไมด้ว้ย เคร่ืองด่ืมประเภทน้ีจะเป็นท่ีนิยมด่ืมกนัมากในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคน
หนัมาดูแลสุขภาพร่างกายกนัมากข้ึน และยงัเป็นท่ีนิยมด่ืมกนัมากในประเทศแถบเอเชีย ม็อกเทล 
และพั้นช์ด่ืมแลว้ท าใหส้ดใส ช่ืนใจ ดบักระหาย คลายร้อนได ้และยงัเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีใชรั้บรองแขกผู้
มาเยอืนดว้ย 

เคร่ืองด่ืมม็อกเทล ท่ีมีช่ือเสียงท่ีท าให้ผูค้นรู้จกักบัเคร่ืองด่ืมชนิดน้ี คือ Shirley Temple 
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1930 และสูตรอ่ืน เช่น Beach Blanket Bingo , Pearls and Lace , Pony's Neck , 
Cranberry Cooler , San Francisco , Margarita  , Cinderella , Virgin Pina colada , Roy Rogers เป็น
ตน้ 

 
3.2 ประโยชน์ของม็อกเทล (Mocktail) 
 3.2.1 แคลอร่ีนอ้ย เน่ืองจากส่วนผสมท่ีใช้โดยมากจะเป็นกลุ่มน ้ าผลไม ้น ้ าโซดา น ้ าเช่ือม 
และน ้ าหวานอ่ืนๆ ท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ เร่ืองของแคลอร่ีอาจมีบ้างแต่ก็จะไม่เท่ากับเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลท่ี์มีปริมาณแคลอร่ีมากกวา่  

3.2.2 เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีใหค้วามสดช่ืนและบ ารุงสุขภาพ เหมาะส าหรับงานเล้ียงต่างๆ 
3.2.3 ม็อกเทลเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีประโยชน์ สามารถท าเองได ้ดงันั้น สามารถเลือกวตัถุดิบ

เองได ้จึงมัน่ใจไดว้า่ มอ็กเทลเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีเหมาะกบัทุกเพศทุกวยั 
3.2.4 ผกัผลไม ้และสมุนไพรของไทยหลายชนิดท่ีเป็นส่วนผสมในม็อกเทล มีสรรพคุณ

บ ารุง สุขภาพ เช่น กระเจ๊ียบแดง ป้องกนัการจบัตวัของไขมนัในเส้นเลือด ช่วยขบัปัสสาวะ และช่วย
อาการร้อนใน ตะไคร้ มีกล่ินหอม ช่วยขบัลมในล าไส้ ท าใหเ้จริญอาหาร 

3.2.5 การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์จะไม่ส่งผลต่อระบบประสาทและตบัก็จะท างาน
ปกติ  

3.2.6 โดยทั่วไปแล้วราคาส่วนผสมของเคร่ืองด่ืมท่ีแพงมักมาจากส่วนผสมท่ีเป็น
แอลกอฮอลท่ี์เรียกวา่ คอ็กเทล แต่ส่วนของมอ็กเทลไม่ใชแ้อลกอฮอล ์จึงท าใหร้าคาถูกลงกวา่มาก 
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3.3 วตัถุดิบทีใ่ช้ในการท าม็อกเทล (Mocktail) 
 

 
รูปที ่3.2 ผงวุน้ 

ทีม่า : http://www.fondation-wyeth.org/archives/1276 
 

3.3.1 ผงวุ้น  
                       กลัยา (2562) ไดใ้หค้วามหมายค าวา่ ผงวุน้ วา่คือสารสกดัท่ีท าจากสาหร่าย Gracilaria 
ซ่ึงเป็นสาหร่ายสีแดงจากมหาสมทุรแปซิฟิก น ามาสกดัจนได้เป็นผงวุ้นสีขาวนวล สามารถน าไปใช้
ประกอบอาหาร ซึง่เป็นองค์ประกอบส าคญัในการท าให้อาหารมีความคงตวั นุ่มหนึบ หรือกรอบได้
ตามความต้องการ 
ผงวุน้จึงไม่มีส่วนประกอบของสัตว ์คนท่ีรับประทานอาหารวีแกน และอาหารมงัสวิรัติจึงสามารถ
น ามาประกอบอาหาร และรับประทานไดโ้ดยไม่ตอ้งกงัวล 

         3.3.1.1 ประโยน์ของผงวุ้น 
   1. แคลอรีต ่า เหมาะกบัผูท่ี้ตอ้งการควบคุมน ้าหนกั 
   2. มีไฟเบอร์สูงถึง 80% ช่วยเร่ืองระบบขบัถ่ายไดดี้เยีย่ม 

                              3. ช่วยดูดซบัไขมนัส่วนเกิน 
   4. มีไอโอดีน 

         นอกจากจะใช้เป็นอาหารแลว้ การท่ีวุน้มีคุณสมบติัพิเศษ คือ สามารถแข็งตวัไดเ้ม่ือ
ใชใ้นระดบัความเขม้ขน้เพียงร้อยละ 0.5 ท าให้มีการน าวุน้ไปใชป้ระโยชน์ดา้นอุตสาหกรรมอาหาร 
โดยเป็นส่วนผสมในผลิตภณัฑน์ม ขนมปังและอาหารกระป๋อง เพื่อให้อาหารมีความเหนียวขน้และ
ในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น เคร่ืองส าอาง เคร่ืองหนงั และส่ิงทอ นอกจากน้ี ยงัใชป้ระโยชน์ในทาง
การแพทย ์และวทิยาศาสตร์โดยใชใ้นการเพาะเล้ียงเช้ือจุลินทรีย ์ใชเ้ป็นส่วนประกอบของยาระบาย
ใชเ้ป็นทนัตวสัดุ และใชใ้นการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช เป็นตน้  

 

 

http://www.fondation-wyeth.org/archives/1276
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รูปที ่3.3 น ้าสับปะรด 

ทีม่า : http://med.swu.ac.th/msmc/opd_ent/index.php/news-menu/ 
 
3.3.2 น า้สับปะรด 

                      กฤติยา ไชยนอก (2561) ไดก้ล่าววา่ สับปะรดเป็นผลไมเ้ขตร้อนท่ีอุดมไปดว้ยวิตามิน 
แร่ธาตุ ใยอาหาร และมีเอนไซมบ์รอมมีเลน (Bromelain) ซ่ึงเป็นสารส าคญัท่ีมีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาท่ี
น่าสนใจหลายอยา่ง ปัจจุบนันอกจากการน าสับปะรดมาบริโภคในรูปแบบของผลไมส้ดและใชเ้ป็น
ส่วนประกอบในอาหารและขนมต่างๆ แลว้ ยงัมีการน าสับปะรดมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ ได้
หลายชนิด เช่น สับปะรดกระป๋อง สับปะรดอบแห้ง สับปะรดแช่แข็ง น ้ าผลไม ้น ้ าส้มสายชู ไวน์
สับปะรด อุตสาหกรรมเบียร์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอาหารสัตว ์และการใชใ้นผลิตภณัฑ์
เคร่ืองส าอาง 
                      3.3.2.1 ประโยชน์ของน า้สับปะรด 

   1. มีวติามินซีสูง ซ่ึงมีส่วนช่วยในการตา้นอนุมูลอิสระ ต่อสู้กบัความเสียหายของ 
ผวิท่ีเกิดจากแสงแดด และมลภาวะต่างๆ สร้างคอลลาเจน และลดเลือนร้ิวรอย 

                 2. ช่วยให้ฮอร์โมนและเส้นประสาทผ่อนคลาย การด่ืมน ้ าสับปะรดในวนัท่ีรู้สึ
วติกกงัวลจะช่วยใหอ้ารมณ์ดีข้ึน 
      3. น ้ าคั้นจากสับปะรดมีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระอย่างอ่อน มีฤทธ์ิตา้นแบคทีเรีย 
ตา้นการอกัเสบ และยบัย ั้งการเกิดมะเร็ง 
      4. การรับประทานหลงัม้ืออาหารจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยอ่ยอาหาร 
      5.ช่วยลดการสร้างไขมนัและเพิ่มการสลายไขมนัได ้มีแคลอรีต ่า มีวิตามินและ
แร่ธาตุท่ีส าคญัสูง 

   6. เม่ือรับประทานแลว้จะรู้สึกสบายทอ้ง ไม่รู้สึกอึดอดั 
   7. น ามาปรุงเป็นอาหารได ้เช่น แกงสับปะรด  
   8. น ามาใชแ้ปรรูปเป็นสับปะรดกระป๋อง ท าเป็นสับปะรดกวนก็ได ้
   9. การแปรรูปสับปะรดอ่ืน ๆ เช่น การท าไวน์สับปะรด แยมสับปะรด  

http://med.swu.ac.th/msmc/opd_ent/index.php/news-menu/161-2017-02-14-07-19-56
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รูปที ่3.4 น ้าเช่ือมไซรัป 

ทีม่า : https://www.peaberryltd.com/senorita-blue-Curacao-syrup- 
 

3.3.3 ไซรัปผลไม้ 
                       ชิดชยั ปัญญาสวรรค ์(2547) ไดใ้หค้วามหมายค าวา่ ไซรัปผลไม ้คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีแปร
รูปจากผลไม ้เป็นการถนอมอาหารโดยการใชน้ ้ าตาลความเขม้ขน้สูงผสมกบัน ้ าผลไม ้เพื่อให้เป็น
ผลิตภณัฑ์น ้ าผลไมเ้ขม้ขน้ ท่ีมีค่า Water Activity ต ่า ซ่ึงมีผลยบัย ั้งการเจริญของจุลินทรียท่ี์ท าให้
เส่ือมเสีย ไซรัปผลไมจึ้งสามารถเก็บรักษาไวไ้ดน้าน ไซรัปผลไมมี้ลกัษณะเป็นของเหลว มีความ
หนืดสูง อาจมีลกัษณะขุ่นหรือใส มีกล่ินรสของผลไม ้มีส่วนของน ้าผลไมไ้ม่นอ้ยกวา่ 25 เปอร์เซนต ์
และมีปริมาณสารท่ีละลายน ้าไดอ้ยา่งนอ้ย 65 เปอร์เซนต ์แต่มีความเป็นกรดต ่า ถา้มีน ้ าตาลนอ้ยกวา่ 
68 เปอร์เซนต ์ตอ้งใชส้ารกนัเสีย (Preservative) ช่วยในการเก็บรักษาหากตอ้งการด่ืมเป็นเคร่ืองด่ืม
ตอ้งท าให้เจือจางก่อนด่ืม ซ่ึงควรมีสารท่ีละลายน ้ า 10-20 เปอร์เซ็นต ์และมีความเป็นกรด 0.5-0.6 
เปอร์เซ็นต ์

         ไซรัปสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในผลิตภณัฑอ์าหารไดห้ลากหลายชนิดโดยใช ้
เป็นสารให้ความหวาน สารให้กล่ิน รส ใช้ตกแต่งหน้าผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อดึงดูดใจผูบ้ริโภค เช่น 
ในผลิตภณัฑ์ขนมหวาน ผลิตภณัฑ์นม ไอศกรีม ผลิตภณัฑ์ขนมอบ ผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืม เป็นตน้ 
และยงัสามารถน ามาใช้เป็นเคร่ืองด่ืมได ้โดยการน ามาเจือจางก่อนด่ืม โดยมีตวัอย่างดงัน้ีสามารถ
น าไปปรุงรสชาติ ของเคร่ืองด่ืม และอาหารได ้

         3.3.3.1 ประโยชน์ของไซรัปผลไม้ 
          ไซรัปสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในผลิตภณัฑอ์าหารไดห้ลากหลายชนิด โดย
ใช้เป็นสารให้ความหวาน สารให้กล่ิน รส ใช้ตกแต่งหน้าผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อดึงดูดใจผูบ้ริโภค 
เช่น ในผลิตภณัฑข์นมหวาน ผลิตภณัฑน์ม ไอศกรีม ผลิตภณัฑข์นมอบ ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม เป็นตน้ 

https://www.peaberryltd.com/senorita-blue-Curacao-syrup-
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และยงัสามารถน ามาใช้เป็นเคร่ืองด่ืมได ้โดยการน ามาเจือจางก่อนด่ืม โดยมีตวัอย่างดงัน้ีสามารถ
น าไปปรุงรสชาติ ของเคร่ืองด่ืม และอาหารได ้

 

รูปที ่3.5 ส้มแมนดาริน 
ทีม่า : https://www.tops.co.th/th/mandarin-0214145000003 

 
3.3.4 ส้มแมนดาริน 

                       อลัเลียซ สะอิ (2564) ไดก้ล่าววา่ ส้มแมนดาริน เป็นส้มผลขนาดเล็ก กินสดหรือใชใ้ส่
ในสลดั มีผลสีเหลืองอมทอง มีปุ่มเล็กบุ๋มเขา้ไป และผลมีกล่ินหอม เน่ืองจากมีสารฟลาโวนอยด์
และลิโมนอยด์ นอกจากน้ีน ้ ามีกรดซิตริกจ านวนมากจึงท าให้มีรสเปร้ียว และเป็นแหล่งวิตามินซี
และฟลาโวนอยดแ์ละยงัช่วยลดความเส่ียงมะเร็งได ้
                      3.3.4.1 ประโยชน์ของส้มแมนดาริน 

   1. วิตามินซี ส้ม 1 ลูก มีวิตามินซีประมาณ 50 กรัม เป็นสารตา้นอนุมูลอิสระชั้น
ยอด ช่วยชะลอความแก่ และช่วยสร้างคอลลาเจน และช่วยลดความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดมะเร็ง 

   2. วิตามินเอ ช่วยบ ารุงสายตา ช่วยในการมองเห็น ช่วยให้ระบบภูมิคุม้กนัและ
อวยัวะภายในท างานไดอ้ยา่งเป็นปกติ 

   3. วติามินบี ช่วยบ ารุงระบบประสาท บ ารุงสมอง ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต 
ช่วยใหห้วัใจท างานเป็นปกติ ช่วยป้องกนัอาการเหน็บชา และโรคปากนกกระจอก 

   4. แคลเซียม ช่วยให้กระดูกและฟันมีสุขภาพแข็งแรง ช่วยลดความเส่ียงต่อการ
เป็นโรคกระดูกเส่ือม และยงัช่วยบรรเทาอาการนอนไม่หลบัอีกดว้ย 

   5. ฟลาโวนอยด ์ช่วยตา้นอนุมูลอิสระ ซ่ึงเป็นสาเหตุของมะเร็ง และยงัช่วยยบัย ั้ง
การอกัเสบท่ีอาจก่อให้เกิดโรคร้ายแรงอ่ืนๆ อาทิ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน 
และมะเร็ง เป็นตน้ 

 

https://www.tops.co.th/th/mandarin-0214145000003
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3.3.5 น า้มะนาว 
                       รวี เสรฐภกัดี (2553) ไดก้ล่าวว่า น ้ ามะนาว หมายถึง เคร่ืองด่ืมท่ีไดจ้ากการน าผล
มะนาวท่ีสดและอยู่ในสภาพดีมาลา้งให้สะอาด ผา่คร่ึงคั้นเอาแต่ส่วนท่ีเป็นน ้ ามะนาว ผสมน ้ าปรุง
แต่งรสด้วยน ้ าตาลหรือน ้ าผึ้ งอย่างใดอย่างหน่ึงหรือผสมกนัอาจปรุงแต่งสีกล่ินรสด้วยน ้ าผกั น ้ า
ผลไม ้เกลือน าไปให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิและระยะเวลาท่ีเหมาะสมบรรจุในภาชนะบรรจุขณะร้อน 
แลว้ท าใหเ้ยน็ทนัที 

 

รูปที ่3.6 มะนาว 
ทีม่า : https://www.thailandplus.tv/archives/205060 

 
                      3.3.5.1 ประโยชน์ของน า้มะนาว  

   1. ช่วยยอ่ยอาหาร เพราะน ้ ามะนาวมีองคป์ระกอบคลา้ยกรดไฮโดรคลอริก ท่ีอยู่
ในน ้ายอ่ยในกระเพาะอาหาร จึงช่วยเสริมแรงยอ่ยอาหารไดดี้ข้ึน มีประโยชน์โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบั
ผูสู้งอาย ุท่ีร่างกายผลิตกรดมายอ่ยอาหารไดน้อ้ยลง 

   2. ช่วยกระตุน้การท างานของล าไส้ ให้บีบตวั เพื่อขบัสารพิษออกมาพร้อมกบั
อุจจาระ เหมือนเป็นการดีทอ็กซ์ เม่ือด่ืมเขา้ไปแลว้ อาจท าใหเ้กิดการขบัถ่ายในเวลาต่อมา 

   3. ช่วยบรรเทาอาการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัอาหารไม่ยอ่ย เช่น อาการทอ้งอืด 
   4. มะนาวอุดมไปดว้ยกรดซิตริก วิตามินซี สารตา้นอนุมูลอิสระต่างๆ จึงช่วย

ป้องกนัไม่ใหเ้ซลลผ์วิถูกท าร้าย ช่วยใหผ้วิพรรณสดใส ลดความมนั ลดร้ิวรอยและสิว เพราะมะนาว
มีสารท่ีช่วยขจดักรดต่างๆ ท่ีตกคา้งใหอ้อกไป 

   5. ช่วยสร้างเสริมภูมิคุม้กนัไม่ให้ร่างกายเป็นหวดั หรือช่วยให้อาการหวดัดีข้ึน
ได ้นอกจากน้ียงัต่อตา้นการอกัเสบ เพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กในร่างกาย และมีโพแทสเซียมสูง ซ่ึงมี
ความส าคญัต่อการท างานของสมอง และเส้นประสาทอีกดว้ย 
      6. ใชเ้ป็นยาแกไ้ขก้็ไดเ้หมือกนั ดว้ยการน าใบมาหัน่เป็นฝอย ๆ แลว้น ามาชงใน
น ้าเดือด ด่ืมเป็นน ้าชาหรือใชอ้มกลั้วคอเพื่อช่วยฆ่าเช้ือโรค 
 

https://www.thailandplus.tv/archives/205060
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รูปที ่3.7 ชเวปส์จิงเจอร์เอล 

ทีม่า : https://www.jd.co.th/product/158966.html 
 
3.3.6 ชเวปส์จิงเจอร์เอล  

           ปิยะดา ประเสริฐสม (2555) ไดก้ล่าวว่า Ginger Ale คือ เคร่ืองด่ืมน ้ าขิง ท่ีผ่าน
กระบวนการหมกักับน ้ าตาล จนเกิดแก๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ ผสมกับน ้ ามะนาว จึงท าให้เกิด
รสชาติ เปร้ียวหวานซ่า Ginger Ale มีตน้ก าเนิดมาจาก Ginger Beer ทั้งคู่เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสม
ส าคญัคือ “ขิง” ท่ีเหมือนกนั แต่แตกต่างจากวิธีการหมกัธรรมชาติดว้ยยีสต ์ซ่ึงเป็นจุดส าคญัท่ีท าให้
เกิดแอลกอฮอล์ ใน Ginger Beer ต่อมา Ginger Beer มีตน้ก าเนิดมาจาก เคร่ืองด่ืมน ้ าขิง หรือ ชาขิง 
ท่ีไดป้ระโยชน์จากขิง นิยมใช้เป็นยารักษาโรค จ าพวกระบบย่อย ทอ้งและล าไส้ ต่างๆ ตั้งแต่สมยั 
500 ปีก่อนคริสตศกัราช จากชาวจีน และ ชาวอินเดีย หลงัจากนั้น ชาวองักฤษท่ีรักในการด่ืมสุราก็
ไดเ้ร่ิมลองน าน ้าขิง ท่ีวา่น้ี เขา้มาผสมปรากฏ คือ รสชาตินั้น มีความหลากหลาย และแปลกใหม่มาก
ว่ากนัว่า Ginger Beer เป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ียอดนิยมมากๆ ในยุคสมยัวิกตอเรียนและถูก
คิดคน้ข้ึนในเมืองยอร์กเชียร์ประเทศองักฤษเป็นท่ีแรก ต่อมา Ginger Ale ก็ไดถู้กพฒันามาต่อ ดว้ย
คอเซปตท่ี์คลา้ยคลึงกบั Ginger Beer คือ ตอ้งการรสสัมผสั และ คุณประโยชน์จากน ้ าขิง เพียงแต่
ตอ้งการให้เป็นท่ีนิยมและด่ืมได้ทุกวยัมากกว่ารสชาติจึงมีความเบาบางลง เน้นความหวานจาก
น ้าตาล และ ความเปร้ียวจากมะนาวท่ีมากข้ึนและพฒันาใหไ้ม่มีแอลกอฮอล ์ 
                     3.3.6.1 ประโยชน์ของชเวปส์จิงเจอร์เอล  

      จิรณรงค ์วงษสุ์นทร (2563) ไดก้ล่าววา่ ในส่วนผสมของชเวปส์จิงเจอร์เอล มี
ขิงเป็นส่วนผสมหลกั ซ่ึงมีประโยชน์และสรรพคุณมากมาย เช่น ช่วยขบัลม ช่วยยอ่ย ท าให้ร่างกาย
อบอุ่น หลบัสบาย และเม่ือน ามาหมกัอยา่งถูกวิธี ก็จะท าให้เกิดแบคทีเรียและยีสตท่ี์มีประโยชน์ต่อ
ร่างกายเพิ่มข้ึนมาอีกดว้ย Ginger Ale จึงเป็นวิธีการท่ีท าให้เรากินขิงไดง่้ายกวา่การกินขิงท่ีมีรสชาติ
เผด็ร้อนมากโดยตรง  
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รูปที ่3.8 น ้าส้ม 

ทีม่า : https://nlovecooking.com/orange-juice/ 
 

3.3.7 น า้ส้มคั้น 
                       จินดารัตน์ สิริวจิกัษณ์ (2564) ไดก้ล่าววา่ น ้ าส้มคั้น หมายถึง น ้ าส้มท่ีผา่นกรรมวิธีได้
จากการคั้นโดยตรงจากส่วนท่ีบริโภคได้ของผลส้มท่ีแก่สุกและสด เช่น ส้มเกล้ียง ส้มเช้ง 
ส้มเขียวหวาน ส้มโชกุน ส้มสายน ้ าผึ้ง ส้มสีทอง ส้มผิวทอง ส้มสีทบัทิมหรือพนัธ์ุอ่ืนๆท่ีเหมาะสม 
ท่ีอยูใ่นลกัษณะพร้อมบริโภค  
                      3.3.7.1 ประโยชน์ของน า้ส้ม  
      1. มีสารต้านอนุมูลอิสระ สารฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) แคโรทีนอยด ์
(Carotenoid) และวิตามินซี (Vitamin C) ซ่ึงเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ ท าให้ภูมิคุม้กนัของร่างกาย
ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน อีกทั้งยงัช่วยป้องกนัโรคหวัใจ โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน 
อีกดว้ย 
      2. ป้องกนัน่ิวในไต น่ิวในไต เกิดจากแร่ธาตุขนาดเล็กท่ีสะสมอยูใ่นไตอาจท าให้
รู้สึกปวดทอ้ง หรือมีอาการคล่ืนไส้อยา่งรุนแรง หากด่ืมน ้ าส้มเป็นประจ า น ้ าส้มจะช่วยลดความเป็น
กรดในกระเพาะปัสสาวะ ช่วยป้องกนัและลดความเส่ียงต่อการเกิดน่ิวในไตได ้
      3. บ ารุงหวัใจ โรคหวัใจ เป็นปัญหาท่ีร้ายแรง ซ่ึงมีผูเ้สียชีวิตมากกวา่ 17 ลา้นคน
ทัว่โลกในแต่ละปี การด่ืมน ้าส้มอาจช่วยลดปัจจยัเส่ียงหลายประการส าหรับโรคหวัใจ เช่น ความดนั
โลหิตสูง อีกทั้งยงัช่วยไขมนัดี (High Density Lipoprotein ; DHL) และลดไขมนัเลว (Low Density 
Lipoprotein ; LDL) 
     4. ลดการอกัเสบของโรคเร้ือรังได ้เช่ือหรือไม่คะวา่ การด่ืมน ้ าส้มจะสามารถช่วย
ลดอาการอกัเสบของโรคเร้ือรังต่างๆ ได ้เช่นโรคหวัใจ และโรคมะเร็งบางชนิดได ้
     5. ช่วยใหส้มองหลัง่สารแห่งความสุขหรือ Happy Hormones ออกมาอยา่งสารเซ
โรโทนิน ช่วยใหดู้สดใสเปล่งปลัง่ อารมณ์ดีมากข้ึนได ้
    6. เป็นตวัช่วยชั้นดีเพราะในน ้ าส้มคั้นมีไฟเบอร์สูงช่วยให้ขบัถ่ายไดอ้ยา่งง่ายดาย
ยิง่ข้ึน  

https://nlovecooking.com/orange-juice/
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3.4 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  
 คนธวรรณ รัคเจือเจริญยิ่ง (2556) ไดก้ล่าววา่ ค็อกเทลเป็นเคร่ืองด่ืมเพื่อการสังสรรค ์ไม่ใช่
ด่ืมให้มึนเมา แต่เม่ือเข้าข่ายเป็นเคร่ืองด่ืมต้องห้าม ในฐานะคนท าธุรกิจต้องปรับตวัให้เข้ากับ
สถานการณ์ ดว้ยการแตกไลน์สินคา้มอ็กเทลออกมาเป็นทางเลือกให้กบัลูกคา้ทั้งท่ีเป็นผูบ้ริโภคและ
ผูท่ี้ตอ้งการท าธุรกิจ โดยพฒันาสูตรท่ีมีส่วนผสมจากผลไมแ้ละสมุนไพร เขา้มาเป็นส่วนประกอบ
ในการปรุงเพื่อใหไ้ดร้สชาติท่ีใกลเ้คียงหรือแตกต่าง ท่ีส าคญัรสชาติตอ้งถูกใจคนด่ืม ยกตวัอยา่งเช่น 
การใช้เปลือกมะนาวท่ีมีรสขมมาผสมเพื่อให้รสสัมผสัคล้ายคลึงกับค็อกเทล เคร่ืองด่ืมปลอด
แอลกอฮอล์จึงเป็นทางออกท่ีผูป้ระกอบการสามารถน าไปใช้กบัประกอบธุรกิจเดิมท่ีท าอยู่ เพื่อ
สร้างสีสันใหก้บัร้าน รวมถึงรายไดท่ี้เพิ่มข้ึน ยกตวัอยา่งเช่น ร้านกาแฟแทนท่ีขายแต่ชา กาแฟ ม็อก
เทลจะเป็นทางเลือกใหม่ใหผู้บ้ริโภค เพราะสามารถด่ืมไดม้ากกวา่ ชา กาแฟ ท่ีส าคญัราคาต่อแกว้สูง
ไม่แพร้้านกาแฟแบรนดด์งั ในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมา บริษทัหนัมาให้ความส าคญักบัเคร่ืองด่ืมไม่มี
แอลกอฮอล์มากข้ึน รับเทรนด์ของผูบ้ริโภคยุคใหม่ท่ีหนัมาใส่ใจตวัเองและลดความเส่ียงทางธุรกิจ 
จากเดิมโฟกสัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ปัจจุบนัม็อกเทลไดรั้บการตอบรับในอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม
มากข้ึนแมจ้ะมีสัดส่วนนอ้ย แต่มีศกัยภาพทางการตลาดสูงไม่แพเ้คร่ืองด่ืมประเภทค็อกเทล เพราะ
สามารถตอบโจทยแ์ละสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัผูป้ระกอบการทดแทน หรือเสริมจากเคร่ืองด่ืมท่ีมี
ส่วนผสมของแอลกอฮอล ์
 EARTH (2565) ได้กล่าวว่า ปัจจุบันมีกฎหมายห้ามโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
เคร่ืองด่ืมม็อกเทล จึงเป็นกลยุทธ์ส าคญัในการท าโฆษณาให้ร้านอาหาร เพราะม็อกเทลมีหน้าตา
เหมือนเคร่ืองด่ืมค็อกเทล แต่ไม่มีแอลกอฮอล์จึงสามารถโฆษณาได ้ช่วยสร้างสีสันให้กบัร้าน เพิ่ม 
Value ให้ร้านอาหารไดดี้กว่าน ้ าอดัลม ท าให้ผูบ้ริโภครู้สึกมีทางเลือก ตอบโจทยค์วามตอ้งการท่ี
หลากหลายได้ ม็อกเทลเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีสามารถดึงดูดลูกค้าได้ดี ไม่แพ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
เพราะวา่มอ็กเทลมีรูปลกัษณ์คลา้ยกบัคอ็กเทล ท าใหต้อบโจทยผ์ูบ้ริโภคท่ีไม่ตอ้งการด่ืมแอลกอฮอล ์
แต่อยากรู้สึกกลมกลืนกบับรรยากาศได ้อีกทั้งคอนเซปต์ของม็อกเทลท่ีมีความพิเศษมากกว่าน ้ า
ผลไมท้ัว่ๆไป มีหลายรสชาติ ท าให้ลูกคา้รู้สึกคุม้ค่า หากมีแพ็กเกจท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มเพื่อรับม็อกเทล 
ลูกคา้ก็ยินดีท่ีจะจ่าย ม็อกเทล เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีตน้ทุนต ่า แมว้่าส่วนผสมจะมีหลายอย่างทั้งผลไม ้
น ้าเช่ือม น ้าหวาน แต่ดว้ยหนา้ตาท่ีสวยงามดูมี Value ท าให้สามารถตั้งราคาสูงกวา่น ้ าผลไมท้ัว่ๆไป
ได้ แต่ทั้งน้ีก็ข้ึนอยู่กับสถานท่ี บรรยากาศด้วย จึงท าให้มีสัดส่วนก าไรสูงกว่าน ้ าผลไม้ทัว่ๆไป 
เคร่ืองด่ืมอยา่งม็อกเทลไม่เพียงแต่เพิ่มก าไรให้ร้านได ้แต่ยงัช่วยสร้าง Brand Awareness ให้ร้านได้
อีกดว้ย เพราะมอ็กเทลเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีหนา้ตาสวยงาม ทั้งสีสัน การตกแต่งแกว้ และรูปทรงแกว้ มี
ความคลา้ยกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ดึงดูดลูกคา้ท่ีชอบถ่ายรูป ใหถ่้ายลงโซเชียลไดเ้ป็นอยา่งดี 

ปฏิญญา จิยิพงศ์ และ อรอนงค ์หุ่นฉายศรี (2562) ไดก้ล่าววา่ ม็อกเทล (Mocktail) เป็น
เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ มีส่วนประกอบท่ีส าคญัคือพืช สมุนไพรผลไมส้ดหรือแห้งหลายชนิด
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มาคั้นน ้ าผสมกนั อาจผสมน ้ าโซดาร่วมดว้ย โดยมีกรรมวิธีการผลิตคลา้ยค็อกเทล (Cocktail) เป็น
เคร่ืองด่ืมท่ีให้ความสดช่ืนและบ ารุงสุขภาพ เหมาะส าหรับงานเล้ียงต่าง ๆ หรือด่ืมเพื่อสุขภาพ
เคร่ืองด่ืมม็อกเทลขา้วผสมผกัผลไมแ้ละสมุนไพรไทย เป็นผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมท่ีเหมาะกบัทุกเพศ
ทุกวยั น ้ าขา้วมีคุณสมบติัช่วยให้เคร่ืองด่ืมมีรสนุ่มนวลข้ึน และยงัเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้แก่ 
เคร่ืองด่ืม เน่ืองจากขา้วมีวิตามินบีสูง และสารอาหารต่าง ๆ ท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ผกัผลไม ้และ
สมุนไพรของไทยหลายชนิดท่ีมีสรรพคุณบ ารุง สุขภาพ เช่น กระเจ๊ียบแดง ป้องกนัการจบัตวัของ
ไขมนัในเส้นเลือด ช่วยขบัปัสสาวะ และช่วยอาการร้อนใน ตะไคร้ มีกล่ินหอม ช่วยขบัลมในล าไส้ 
ท าให้เจริญอาหาร เคร่ืองด่ืมม็อกเทลขา้วผสมผกัผลไมแ้ละสมุนไพรไทยเป็นผลิตภณัฑ์ม็อกเทล
ชนิดใหม่ช่วยเพิ่มทางเลือกใหแ้ก่ผูบ้ริโภคท่ีช่ืนชอบผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 

อรวรรณ ศกัด์ิคงนนัทกุล (2563) ไดท้  าการวิจยัและพฒันาเคร่ืองด่ืมม็อกเทลจากน ้ านมขา้ว 
ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาการพฒันาเคร่ืองด่ืมม็อกเทลน ้ านมขา้ว เพื่อศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อ
เคร่ืองด่ืมม็อกเทลจากน ้ านมขา้ว ประชากรท่ีท าการทดสอบ คือ นกัศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการ
โรงแรม วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พนกังานโรงแรมโฟร์ซีซั่นเชียงใหม่รีสอร์ทและประชาชน
ทัว่ไป จ านวน 117 คน การเลือกตวัอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ผลงานวิจยัพบว่า การพฒันา
เคร่ืองด่ืมมอ็กเทลจากน ้านมขา้ว ไดศึ้กษาการท าเคร่ืองด่ืมม็อกเทลจากน ้ านมขา้วทั้ง 4 สูตร ( สูตรท่ี 
1 สูตรส้ม สูตรท่ี 2 สูตรล้ินจ่ี สูตรท่ี 3 สูตรขา้วโพด สูตรท่ี 4 สูตรอญัชนั ) โดยมีความแตกต่างกนั
ทั้ง 4 สูตร สูตรท่ี 3 มีค่าเฉล่ียสูงสุด จึงน ามาพฒันาตามสูตร โดยการน าน ้ านมขา้ว ขา้วโพดหวาน
หากไม่มีแบบสดสามารถใชแ้บบกระป๋องแทนได ้น ้ ากะทิ น ้ าเช่ือม น ้ ามะนาว น ้ าผึ้ง น าส่วนผสม
ป่ันทั้งหมดรวมกนั แลว้เทใส่แกว้โรยดา้นบนดว้ยเมล็ดขา้วโพดเพื่อให้ได้เคร่ืองด่ืมสูตรท่ี 3 ดา้น
ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมม็อกเทลน ้ านมข้าว พบว่า ด้านความคิด
สร้างสรรคใ์นการจดัท าอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสุด เรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ สูตรมีความแปลกใหม่สามารถ
น าไปจดัจ าหน่ายไดจ้ริง สามารถใชเ้ป็นเมนูเคร่ืองด่ืมของโรงแรมได ้การใชว้ถัตุดิบท่ีมีประโยชน์ 
การตกแต่งปากแกว้ สีสันของเคร่ืองด่ืมม็อกเทลจากน ้ านมขา้ว รสชาติของเคร่ืองด่ืมม็อกเทลจาก
น ้านมขา้ว ปริมาณของมอ็กเทลมีความเหมาะสม และกล่ินของเคร่ืองด่ืมม็อกเทลจากน ้ านมขา้วเป็น
ล าดับสุดท้าย ผลการทดสอบสมมติฐานของการพฒันาเคร่ืองด่ืมม็อกเทลจากน ้ านมข้าว คือ ผู ้
ทดสอบชิมให้การยอมรับเคร่ืองด่ืมม็อกเทลจากน ้ านมขา้วและเคร่ืองด่ืมม็อกเทลจากน ้ านมขา้วมี
คุณประโยชน์ท่ีดีต่อร่างกาย 
 วราวุฒิ ตระกูลวีรศกัด์ (2560) ไดจ้ดัท าโครงงานสหกิจศึกษา เร่ืองเคร่ืองด่ืมสมุนไพรม็อก
เทล ตม้ย  าริวา เซอร์ยา มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างทางเลือกให้กับโรงแรมในการผลิตและเพื่อน า
วตัถุดิบท่ีเหลือมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์และสร้างสรรคเ์มนูใหม่และลดตน้ทุนการผลิต และไดจ้ดัท า
แบบประเมินให้กบัพนกังานแผนกครัวและแขกผูม้าใชบ้ริการโรงแรม ไดจ้ดัท าแบบประเมินความ
พึงพอใจมา 30 ชุด โดยการประเมินนั้น สรุปได้ว่าจากการประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑ ์
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“เคร่ืองด่ืมสมุนไพรมอ็กเทลตม้ย  าริวา เซอร์ยา” พบวา่คุณลกัษณะดา้นกล่ินของเคร่ืองด่ืม มีคะแนน
ความพึงพอใจเฉล่ีย 4.97 คะแนน ซ่ึงมีความพึง พอใจระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านสีของ
เคร่ืองด่ืม มีคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 4.93 คะแนน ด้านความสะอาดของเคร่ืองด่ืม มีคะแนน
ความพึงพอใจเฉล่ีย 4.03 คะแนน ด้านรสชาติของ เคร่ืองด่ืม มีคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 4,83 
คะแนน ดา้นความชอบโดยรวม มีคะแนนความพึง พอใจเฉล่ีย 4.83 คะแนน 

 

 



 
 

 

บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
จากการไปปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตนั กรุงเทพฯ (Millennium 

Hilton Bangkok)ไดจ้ดัท าโครงงานเร่ือง ม็อคเทลซนัทูเดอะมูน (Sun to the Moon Mocktail) ซ่ึงมี
วตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มเมนูทางเลือกให้แก่แขกท่ีมาใชบ้ริการ เป็นการศึกษาการท าเคร่ืองด่ืมประเภท
ม็อคเทล เพื่อช่วยลดปริมาณวตัถุดิบท่ีเหลือท้ิงในแต่ละวนัโดยการน ากลบัมาใช้ประโยชน์ไดใ้หม่ 
โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 
4.1 วตัถุดิบในการท าเคร่ืองดื่มม็อคเทลซันทูเดอะมูน (Sun to the Moon Mocktail) 

1. น ้าส้ม  45 มิลลิลิตร 
2. น ้าสับปะรด  45 มิลลิลิตร 
3. น ้าเช่ือมสตรอเบอร่ี  70 มิลลิลิตร 
4. น ้าเช่ือมล้ินจ่ี   70 มิลลิลิตร 
5. ชเวปส์จิงเจอร์เอล 30 มิลลิลิตร 
6. ผงวุน้   30 กรัม 
7. น ้าแขง็ 
 

4.2 อุปกร์ทีใ่ช้ท าเคร่ืองดื่มม็อคเทลซันทูเดอะมูน (Sun to the Moon Mocktail) 
1. แกว้ตวง 
2. หมอ้ 
3. ทพัพี 
4. แม่พิมพ ์ 
5. แกว้ 
6. มีด 
7. เขียง 
8. ชามสแตนเลส 
9. หลอด 
10. ชอ้น 
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4.3 ขั้นตอนการท าเคร่ืองดื่มม็อคเทลซันทูเดอะมูน (Sun to the Moon Mocktail) 
 4.3.1 การท าวุ้น 2 รสชาติ 
           4.3.1.1 น าผงวุน้ผสมกบัน ้ าเช่ือมสตรอเบอร่ี คนให้เขา้กนัแลว้น าไปตั้งไฟอ่อนๆ ตม้
จนกวา่ผงวุน้จะละลาย เสร็จแลว้น าเทใส่ภาชนะท่ีเตรียมไวแ้ลว้รอใหแ้ขง็ตวั 

 
รูปที ่4.1 ละลายผงวุน้กบัน ้าเช่ือมสตรอเบอร่ีและน ้าเช่ือมล้ินจ่ี 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
 
           4.3.1.2 น าผงวุน้ผสมกบัน ้ าเช่ือมล้ินจ่ี คนให้เขา้กนัแลว้น าไปตั้งไฟอ่อนๆ ตม้จนกวา่
ผงวุน้จะละลายหมด เสร็จแลว้น าเทใส่ภาชนะท่ีเตรียมไวแ้ลว้รอใหแ้ขง็ตวั 

 
รูปที ่4.2 เทผงวุน้ท่ีละลายแลว้ใส่ภาชนะ รอใหแ้ขง็ตวั 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
 

4.3.2 การท าเคร่ืองดื่ม 
           4.3.2.1 น าวุน้ท่ีท าเตรียมไว ้มาแกะออกให้มีขนาดท่ีสามารถทานได้และมีสีสัน
สวยงามน่ารับประทาน 

 
รูปที ่4.3 แกะวุน่ออกจากแม่พิมพ ์

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
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            4.3.2.2 ใส่วุน่ท่ีแกะออกจากแม่พิมพแ์ลว้ใส่ลงไปในแกว้ 

 
รูปที ่4.4 ใส่วตัถุดิบทั้งหมดลงในแกว้ท่ีมีน ้าแขง็ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
 
            4.3.2.3 ใส่น ้าแขง็ลงไปในแกว้ท่ีมีวุน้ 4 ช้ิน 

 
รูปที ่4.5 ใส่น ้าแขง็ลงไปในแกว้ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
 

 4.3.2.4 หลงัจากใส่น าแขง็ลงไปในแกว้แลว้ ก็เทน ้าสับปะรดลงไป 

 
รูปที ่4.6 เทน ้าสับปะรด 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
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                        4.3.2.5 หลงัจากท่ีเทน ้าสับปะรดลงไปแลว้ ก็เทน ้าส้มตามลงไปในแกว้ 

 
รูปที ่4.7 เทน ้าส้ม 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
 

           4.3.2.6 หลงัจากนั้นปิดทา้ยดว้ยจิงเจอร์เอล 

 
รูปที ่4.8 เทจิงเจอร์เอลตามลงไป 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
 
             4.3.2.7 ตกแต่งดว้ยส้มสไลด์หรือผลไม ้ใบไม ้เพื่อความสวยงาม เสียบหลอดและ
ชอ้นส าหรับตกัและดูดเพื่อด่ืม  

 
รูปที ่4.9 ตกแต่งดว้ยส้มสไลด ์

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
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4.4 การค านวนต้นทุนม็อคเทลซันทูเดอะมูน (Sun to the Moon Mocktail) 
ตารางที ่4.1 แสดงการค านวนตน้ทุนวุน้ 2 รสชาติ 

วตัถุดิบ ปริมาณทีใ่ช้ ราคา ต้นทุน 
น ้าเช่ือมสตรอเบอร่ี 15 มิลลิลิตร 70 บาท / 760 มิลลิลิตร 1.38 

น ้าเช่ือมล้ินจ่ี 15 มิลลิลิตร 70 บาท / 760 มิลลิลิตร 1.38 
ผงวุน้ 30 กรัม 58 บาท / 50 กรัม 34.80 

รวมตน้ทุนวุน้ 2 รสชาติ (15 ช้ิน) 37.56 
ราคาตน้ทุนต่อช้ิน 2.50 

 
ตารางที ่4.2 แสดงการค านวนตน้ทุนเคร่ืองด่ืม 

วตัถุดิบ ปริมาณทีใ่ช้ ราคา ต้นทุน 
น ้าส้ม 45 มิลลิลิตร 54 บาท / 1000 มิลลิลิตร 2.43 

น ้าสับปะรด 45 มิลลิลิตร 69 บาท / 1000 มิลลิลิตร 3.10 
ชเวปส์จิงเจอร์เอล 30 มิลลิลิตร 14 บาท / 330 มิลลิลิตร 1.27 

รวมตน้ทุนเคร่ืองด่ืม (1 แกว้) 6.80 
 
ตารางที ่4.3 แสดงการค านวนตน้ทุนมอ็คเทลซนัทูเดอะมูน (Sun to the Moon Mocktail) 

ต้นทุนวตัถุดิบ ราคาต้นทุน (1 แก้ว) 
ตน้ทุนวุน้ 2 รสชาติ (ใส่วุน้ 4 ช้ิน) 10.00 

ตน้ทุนเคร่ืองด่ืม 6.80 
รวมตน้ทุนมอ็คเทลซนัทูเดอะมูน  16.80 

 
สรุป ตน้ทุนทั้งหมดของเมนูมอ็คเทลซนัทูเดอะมูน 1 แกว้ คิดเป็นจ านวนเงินได ้16.80 บาท 

ถา้หากในอนาคตจะท าขายในแผนกอ่ืนๆ จะตอ้งตั้งราคาขายแกว้ละ 119 บาท โดยทางโรงแรมจะ
ไดก้ าไรอยูท่ี่แกว้ละ 102.20 บาท เป็นราคาท่ีรวม VAT+ Service Charge แลว้ ซ่ึงจะท าให้เมนูม็อค
เทลซันทูเดอะมูนสามารถช่วยเพิ่มรายได้ให้กบัทางโรงแรมในอนาคตได ้และยงัช่วยลดปริมาณ
วตัถุดิบท่ีตอ้งทิ้งในแต่ละวนัไดม้ากข้ึน แต่ในท่ีน้ีเมนูม็อคเทลซันทูเดอะมูน ยงัเป็นแค่เมนูทดลอง 
ดังนั้น ข้ึนอยู่กับทางโรงแรมว่าจะน าไปเป็นเมนูเพื่อให้บริการแก่แขกชั้นนักธุรกิจ (Exclusive 
Floor) เท่านั้นหรือจะน าไปจ าหน่ายในอนาคตหรือไม่ 
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4.5 สรุปผลการประเมินความพงึพอใจทีม่ีต่อม็อคเทลซันทูเดอะมูน (Sun to the Moon Mocktail) 
ผูจ้ดัท าไดน้ าเคร่ืองด่ืมม็อคเทลซนัทูเดอะมูน (Sun to the Moon Mocktail) ให้พนกังานใน

แผนกตอ้นรับส่วนหนา้ เลานจ ์บาร์ ครัวเยน็ แม่บา้น จ านวน 30 คน ทดลองชิม หลงัจากนั้นไดท้  า
การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อม็อคเทลซันทูเดอะมูนในรูปแบบ
ออนไลน์ เพื่อท าการวเิคราะห์และอภิปรายผล ดงัต่อไปน้ี    
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ทางสถิติ คือ ค่าแจก
แจงความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ 
  ส่วนที่ 2 ส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อม็อคเทลซันทูเดอะมูน (Sun to the Moon Mocktail) 
ใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางสถิติ คือ การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) โดย
วธีิการแปรผลของ อาจารยบุ์ญชม ศรีสะอาด โดยก าหนดการแปลความหมาย ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง      ความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดบันอ้ยท่ีสุด 

              ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะ  
  

4.5.1 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

หญิง 18 60.00 

ชาย 12 40.00 

รวม 30 100.00 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 60.00 และ                   
เพศชาย ร้อยละ 40.00  
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ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุ
อายุ (ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 

18-23 8 26.67 

24-29 8 26.67 

30-35 5 16.67 

36-41 5 16.66 

มากกวา่ 42 4 13.33 

รวม 30 100.00 

จากตารางท่ี 4.5 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 18-23 ปี และอายุ 24-29 ปี 
จ  านวนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 26.67 รองลงมาคือผูมี้อายุ 30-35 ปี และ 36-41 ปี จ  านวนเท่ากนัคิด
เป็นร้อยละ 16.66 และผูมี้อายมุากกวา่ 42 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.33 
 
ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ปวช 2 6.67 

ปวส 8 26.66 

ปริญญาตรี 15 50.00 

ปริญญาโท 5 16.67 

รวม 30 100.00 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือระดบัการศึกษา ปวส คิดเป็นร้อยละ 26.66 ระดบัการศึกษาปริญญา
โท คิดเป็นร้อยละ 16.67 และระดบัการศึกษา ปวช คิดเป็นร้อยละ 6.67 
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ตารางที ่4.7 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามแผนกงาน 
แผนกงาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

แผนกตอ้นรับส่วนหนา้ 17 56.66 

เลานจ ์ 3 10.00 

บาร์ 5 16.67 

ครัวเยน็ 2 6.67 

แม่บา้น 3 10.00 

รวม 30 100.00 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นแผนกตอ้นรับส่วนหนา้ จ านวน 
17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.66 รองลงมาคือแผนกบาร์ คิดเป็นร้อยละ 16.67 แผนกเลานจแ์ละแม่บา้น 
คิดเป็นร้อยละ 10.00 แผนกครัวเยน็ คิดเป็นร้อยละ 6.67 
 

4.5.2 ส่วนที ่2 ความพงึพอใจทีม่ีต่อม็อคเทลซันทูเดอะมูน (Sun to the Moon Mocktail) 
ตารางที ่4.8  แสดงค่าเฉล่ียความพึงพอใจท่ีมีต่อมอ็คเทลซนัทูเดอะมูน (Sun to the Moon Mocktail) 

รายการประเมิน 
ค่าสถิติ ระดับ 

ความพงึพอใจ ค่าเฉลีย่ S.D. 

1. สีสันของตวัเคร่ืองด่ืม 4.27 0.52 มาก 
2. กล่ินของตวัเคร่ืองด่ืม 4.17 0.70 มาก 
3. รสชาติของวุน้ท่ีเขา้กบัตวัเคร่ืองด่ืม 3.70 0.47 มาก 
4. เคร่ืองด่ืมสามารถทานไดทุ้กเพศทุกวยั 4.17 0.65 มาก 
5. เคร่ืองด่ืมมีความคิดสร้างสรรค ์ 4.40 0.62 มาก 
6. เคร่ืองด่ืมมีการตกแต่งท่ีสวยงาม 4.30 0.47 มาก 
7. สามารถเป็นเมนูเคร่ืองด่ืมทางเลือกใหก้บัลูกคา้ 4.57 0.50 มากท่ีสุด 
8. สามารถน าไปปรับขายใหก้บัฝ่ายอ่ืนๆในส่วนของ

แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมได ้
3.77 0.72 มาก 

9. ช่วยลดการทิ้งขยะจ าพวกน ้าผลไม ้น ้าอดัลมกระป๋อง 4.73 0.44 มากท่ีสุด 
รวม 4.23 0.10 มาก 

  จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือดา้น ช่วยลดการทิ้ง
ขยะจ าพวกน ้ าผลไมแ้ละน ้ าอดัลมกระป๋องเคร่ืองด่ืมแปลกใหม่ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.73 รองลงมาคือ 
สามารถเป็นเมนูเคร่ืองด่ืมทางเลือกให้กบัลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 4.57 รองลงมาคือ เคร่ืองด่ืมมีความคิด
สร้างสรรค์ 4.40 รองลงมาคือ เคร่ืองด่ืมมีการตกแต่งท่ีสวยงาม มีค่าเฉล่ีย 4.30  รองลงมาคือ สีสัน
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ของตวัเคร่ืองด่ืม มีค่าเฉล่ีย 4.27 รองลงมาคือ กล่ินของตวัเคร่ืองด่ืมและ เคร่ืองด่ืมสามารถทานได้
ทุกเพศทุกวยั มีค่าเฉล่ียเท่ากนัอยูท่ี่ 4.17  รองลงมาคือ สามารถน าไปปรับขายใหก้บัฝ่ายอ่ืนๆในส่วน
ของแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมได ้มีค่าเฉล่ีย 3.77 และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ รสชาติของวุน้ท่ี
เขา้กบัเคร่ืองด่ืม มีค่าเฉล่ีย 3.70 จากตารางแสดงค่าเฉล่ียความพึงพอใจท่ีมีต่อม็อคเทลซนัทูเดอะมูน 
(Sun to the Moon Mocktail) มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ท่ี 
4.23  



 

 

บทที ่5 
สรุปผลการปฎบัิติงานและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการท าโครงงาน 
 จากการปฏิบติัสหกิจศึกษาตั้ งแต่วนัท่ี 17 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 รวม
ระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์ ในแผนกตอ้นรับส่วนหน้า ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตนั กรุงเทพฯ 
(Millennium Hilton Bangkok) ผูจ้ดัท าไดเ้รียนรู้การปฏิบติังานหลากหลายหนา้ท่ี เช่น การตอ้นรับ การ
รับออเดอร์เคร่ืองด่ืมต่างๆ ไม่วา่จะเป็น ชา กาแฟ ม็อคเทล บริการแขกท่ีมาใชบ้ริการ เป็นตน้ ผูจ้ดัท าจึง
ไดเ้ห็นปัญหาในแผนก คือ มีน ้าผลไมเ้หลือทิ้งในแต่วนั และน ้าผลไมบ้างอยา่งก็ไม่สามารถเก็บไวไ้ด ้จึง
ปรึกษากบัพี่เล้ียงวา่ควรจะท าเคร่ืองด่ืมม็อคเทลเมนูใหม่ข้ึนมา เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้มา
ใชบ้ริการและเพื่อเป็นตวัเลือกใหม่ใหแ้ก่แขก โดยเคร่ืองด่ืมมอ็คเทลตวัน้ีผูจ้ดัท าไดต้ั้งช่ือวา่ ม็อคเทลซนั
ทูเดอะมูน (Sun to the Moon Mocktail) และไดจ้ดัท าข้ึนมาจนส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวจ้ากการท า
แบบสอบถามพึงพอใจ ดงัน้ี คือ  
        1. เมนูน้ีสามารถท าเป็นเมนูทางเลือกให้แก่แขกท่ีมาใชบ้ริการได ้เพราะเป็นท่ีช่ืนชอบของ
พนกังานทุกท่านท่ีไดล้องชิม อีกทั้งยงัสามารถน าเคร่ืองด่ืมน้ีไปต่อยอดพฒันาและน ามาขายเพื่อสร้าง
รายไดแ้ก่สถานประกอบการในอนาคตได ้
                     2. ไดศึ้กษาการท าเคร่ืองด่ืมประเภทม็อคเทล เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล ์
สามารถน ามาท าเคร่ืองด่ืมมอ็กเทลไดห้ลากหลายเมนู  
           3. ช่วยลดปริมาณวตัถุดิบท่ีเหลือทิ้งในแต่ละวนัโดยการน ากลบัมาใช้ประโยชน์ไดใ้หม่ 
โดยการน ามาท าเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีใหบ้ริการแก่แขกได ้ 

หลงัจากการท ามอ็คเทลซนัทูเดอะมูน (Sun to the Moon Mocktail) ไดใ้ห้พนกังานแผนกแผนก
ตอ้นรับส่วนหนา้ เลานจ ์บาร์ ครัวเยน็แม่บา้น ของโรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตนั กรุงเทพฯ (Millennium 
Hilton Bangkok) ไดท้ดลองชิมจ านวน 30 คน และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในเคร่ืองด่ืมน้ี 
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 18-23 ปี และอายุ 24-29 ปี ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี และส่วนใหญ่จะอยูใ่นแผนกตอ้นรับส่วนหนา้ ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ท่ีมีต่อม็อคเทลซนัทูเดอะมูน (Sun to the Moon Mocktail) ซ่ึงสรุปผลจากตารางแสดงค่าเฉล่ียและค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 4.23 
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5.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการท าโครงงาน 
 1. การผสมวตัถุดิบในมอ็คเทลคร้ังแรกๆ พบปัญหาเคร่ืองด่ืมมีความหวานมากเกินไป 
 2. การท าวุน้คร้ังแรก ใส่ผงวุน้มากเกินไป ท าใหมี้เน้ือสัมผสัท่ีแขง็ไม่น่ารับประทาน 
 3. ขนาดของแกว้มีขนาดไม่พอดีกบัเคร่ืองด่ืมท่ีมีรสชาติลงตวั 
 
5.3 ข้อเสนอแนะในการท าโครงงานคร้ังต่อไป 
  1. จากท่ีพบปัญหาท าใหต้อ้งลดปริมาณน ้าส้มและน ้าสับปะรดลงอีกเพื่อไม่ใหมี้ความหวาน
มากเกินไป  
 2. ลดปริมาณผงวุน้ลงและเพิ่มปริมาณน ้ามากข้ึนเพื่อใหวุ้น้ไม่แขง็จนเกินไป 
 3. หาขอ้มูลในการใช้แกว้ให้เหมาะกบัเคร่ืองด่ืมท่ีท าข้ึนมา ค านวณปริมาณแกว้กบัเคร่ืองด่ืม
และน ้าแขง็เพื่อใหพ้อดีกบัรสชาติท่ีลงตวั 
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ภาคผนวก ก 
ภาพการปฏิบัตงิาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ก่อนท่ีจะเปิดเลาจน์จะตอ้งจดัโตะ๊ เช็ดโตะ๊ใหเ้รียบร้อย 

 

เติมน ้าอดัลมเคร่ืองด่ืมต่างๆ ใหเ้ตม็ตูเ้ก็บของ 

 

เช็ดลา้งตูก้าแฟ 



 
 

 

 

เก็บแกว้เขา้ตูเ้สร็จแลว้และล็อกตู ้

 

จดัเรียงกระดาษทิชชู่เอาไวเ้ติม 

 

จดั Welcome Fruit  ในหอ้งใหแ้ขก 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

ภาคผนวก ข 
ตวัอย่างแบบสอบถามออนไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

แบบสอบถามความพงึพอใจต่อม็อคเทลซันทูเดอะมูน (ออนไลน์) 
(Sun to the Moon Mocktail)  

ของโรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ (Millennium Hilton Bangkok) 
 

วตัถุประสงค์ : เพือ่วดัระดับความพงึพอใจทีม่ีต่อม็อคเทลซันทูเดอะมูน (Sun to the Moon Mocktail) 
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ใส่คร่ืองหมาย        ใน    หรือเติมขอ้ความท่ีตรง
กบัขอ้มูลของท่าน) 

1. เพศ       ชาย         หญิง 
2. อาย ุ          ต  ่ากวา่ 20 ปี        21-30 ปี         31-40 ปี                 41-50 ปี        51-60 ปี 
3. ระดบัการศึกษา   ปวช       ปวส     ปริญญาตรี    ปริญญาโท       
4. แผนกงาน   แผนกส่วนหนา้      เลานจ ์          บาร์       ครัวเยน็         แม่บา้น 

 
ตอนที ่2 ความพงึพอใจทีม่ีต่อม็อคเทลซันทูเดอะมูน (Sun to the Moon Mocktail) 
โปรดประเมินความพึงพอใจ โดยใส่เคร่ืองหมาย ลงในช่องระดบัความพึงพอใจ 

หัวข้อการประเมิน 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 

(3) 

 
น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

1.ของตวัเคร่ืองด่ืม      

2. กล่ินของตวัเคร่ืองด่ืม      

3. รสชาติของวุน้ท่ีเขา้กบัตวัเคร่ืองด่ืม      

4. เคร่ืองด่ืมสามารถทานไดทุ้กเพศทุกวยั      

5. เคร่ืองด่ืมมีความคิดสร้างสรรค์      

6. เคร่ืองด่ืมมีการตกแต่งท่ีสวยงาม      

7. สามารถเป็นเมนูเคร่ืองด่ืมทางเลือกใหก้บัลูกคา้      

8. สามารถน าไปปรับขายให้กบัฝ่ายอ่ืนๆในส่วนของ
แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมได ้

     

9. ช่วยลดการทิ้งขยะจ าพวกน ้าผลไมแ้ละน ้าอดัลม      

 



 
 

 

ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม :  
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ค 

บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 
 

เคร่ืองด่ืมมีรสชาติท่ีอร่อย มีเน้ือสัมผสัของวุน้ ด่ืมแลว้รู้สึกสดช่ืน ผ่อนคลาย คิดว่าถา้แขกท่ีมี
เด็กมาดว้ยจะช่ืนชอบเมนูเคร่ืองด่ืมน้ีเป็นอยา่งมาก เป็นไอเดียท่ีดีมากท่ีไดน้ าเอาเคร่ืองด่ืมท่ีเหลือของ
ทางแผนกมาคิดสร้างสรรคเ์ป็นเคร่ืองด่ืมใหม่ๆ ทางแผนกจะน าเอาเคร่ืองด่ืมน้ีมาเพิ่มเป็นทางเลือกของ
แขกจริงๆในอนาคตอยา่งแน่นอน และจะน าไอเดียน้ี ไปสร้างสรรคเ์มนูใหม่ๆข้ึนมาเพิ่มอีกหลากหลาย
รสชาติ เพื่อจะไดน้ ามาจดัเสริฟสลบัสับเปล่ียนในแต่ละวนัได ้

 
 
 

.....................................................พนกังานท่ีปรึกษา 

                       (คุณมณีภรณ์ เพง็พื้น) 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
บทความวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ม็อคเทลซันทูเดอะมูน  
Sun to the Moon Mocktail 
พุทธชาด  อทิธิกนัตวฒัน์   

                       ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

E-mail : phudthachard.ait@siam.edu 
 
บทคดัย่อ 
 โครงการม็อคเทลซนัทูเดอะมูน (Sun to the 
Moon Mocktail) มีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือเป็นการเพ่ิม
เมนูทางเลือกให้แก่แขกท่ีมาใช้บริการ 2) เพ่ือศึกษา
การท าเคร่ืองด่ืมประเภทม็อกเทล 3) ช่วยลดปริมาณ
วตัถุดิบท่ีเหลือท้ิงในแต่ละวนัโดยการน ากลบัมาใช้
ประโยชน์ไดใ้หม่ โดยจากการปฏิบติัสหกิจศึกษาใน
แผนกตอ้นรับส่วนหน้า ของโรงแรมมิลเลนเนียม ฮิล
ตนั กรุงเทพฯ (Millennium Hilton Bangkok) โดย
ผูจ้ดัท ามีหนา้ท่ีตอ้นรับและเสิร์ฟเคร่ืองด่ืมต่างๆให้แก่
แขกท่ีมาใช้บริการ ผูจ้ ัดท าจึงได้เห็นปัญหาว่ามีน ้ า
ผลไมแ้ละน ้ าอดัลมกระป๋องเหลือท้ิงเป็นจ านวนมาก
ในแต่ละวนั จึงคิดอยากท าเมนูเคร่ืองด่ืมม็อคเทลท่ีมี
ความแปลกใหม่ข้ึนมาโดยมีการใส่วุน้ลงในเคร่ืองด่ืม 
ซ่ึงลูกคา้สามารถทานไดทุ้กเพศทุกวยั  
  จากการส ารวจความพึงพอใจของพนักงาน
เป็นจ านวน 30 คน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 18-23 ปี และอายุ 24-29 ปี 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี และส่วนใหญ่จะอยู่ใน
แผนกตอ้นรับส่วนหนา้ ผลจากการตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจท่ีมีต่อม็อคเทลซันทูเดอะมูน (Sun to 
the Moon Mocktail) ซ่ึงสรุปผลจากตารางแสดง
ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ท่ี 
4.23 
ค าส าคญั : มอ็คเทล วุน้ น ้ าผลไม ้

Abstract 
 The Sun to the Moon Mocktail project 
aimed: 1. To increase alternative menus for guests;  
2. To research how to make mocktails; 3. To help 
reduce the quantity of leftover raw materials each 
day. During the cooperative education as a 
receptionist at the Millennium Hilton Bangkok hotel, 
they were responsible for welcoming and serving 
various drinks to welcome the guests. It was clearly 
seen that there was a large quantity of juice and soft 
drinks left over each day. The student had the idea to 
create a new mocktail drink with agar jelly as an 
ingredient, which would be suitable for people of all 
age groups. 
  From the employee satisfaction survey of 
30 people, it was found that most of the respondents 
were female, aged 18-23 years and aged 24-29 years 
with a bachelor’s degree. Most respondents worked 
in the receptionist section. The results of the 
satisfaction questionnaire for the “Sun to the Moon 
Mocktail” were summarized from the mean and 
standard deviation tables. There was a high level of 
satisfaction, representing an overall average of 4.23.
  
Keywords : Mocktails, jelly, fruit juices 
 



 
 

 

 
ทีม่าของปัญหา 

จากท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ไปปฏิบติัสหกิจศึกษาท่ี 
โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตนั กรุงเทพฯ (Millennium 
Hilton Bangkok)  ในแผนกตอ้นรับส่วนหนา้ ซ่ึงเป็น
พ้ืนท่ีในการเช็คอินเช็คเอาท์ซ่ึงทางโรงแรมมิลเลน
เนียม ฮิลตนั กรุงเทพฯ (Millennium Hilton Bangkok) 
ในส่วนของชั้นนกัธุรกิจ (Executive Floor) ไดมี้การ
บริการทั้งม็อคเทล ค็อลเทล ชา และกาแฟ ให้แก่แขก
ท่ีมาใชบ้ริการในส่วนของสมาชิกและลูกคา้ท่ีจ่ายค่า
ห้องพกัมาในราคาสูง ซ่ึงลูกคา้ไม่ตอ้งจ่ายเงินให้กับ
เคร่ืองด่ืมน้ี ลูกคา้สามารถเลือกทานได้ ตามเง่ือนไข
ของการเขา้มาใชง้านในโรงแรม ขณะท่ีไดป้ฏิบติัสห
กิจศึกษาไดเ้รียนรู้งานต่างๆ ภายในแผนกตอ้นรับส่วน
หน้า เช่น การตอ้นรับ การรับออเดอร์เคร่ืองด่ืมต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็น ชา กาแฟ ม็อคเทล เป็นต้น จากนั้ น
ผูจ้ดัท าจึงไดเ้ห็นปัญหาในแผนก คือ น ้ าผลไมเ้หลือท้ิง
ในแต่วนัและน ้ าผลไมบ้างอยา่งก็ไม่สามารถเก็บไวไ้ด ้
ซ่ึงเคร่ืองด่ืมเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีจะตอ้งท าให้แขก
ท่ีมาใชบ้ริการในทุกๆวนั ซ่ึงบา้งคร้ังท าใหแ้ขกท่ีมาใช้
บริการเกิดความเบ่ือหน่าย และเมนูก็มีจ ากดั 

ดงันั้น ผูจ้ดัท าจึงปรึกษากบัพ่ีเล้ียงวา่ควรจะ
ท าเคร่ืองด่ืมม็อคเทลเมนูใหม่ข้ึนมา เพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของผูท่ี้มาใชบ้ริการและเพื่อเป็นตวัเลือก
ใหม่ให้แก่แขก ส่วนท่ีท าม็อคเทลนั้ นก็เพราะลูกค้า
สามารถเลือกด่ืมไดท้ั้งวนั และยงัท าให้แขกมีตวัเลือก
เ พ่ิมมากข้ึน ผู ้จัดท าได้คิด สูตรม็อคเทลมาจาก
ส่วนผสมท่ีมีอยูแ่ลว้ในแผนก เน่ืองจากในแต่ละวนัจะ
มีวตัถุดิบจ าพวก น ้ าผลไมต้่างๆไม่วา่จะเป็นน ้ าส้ม น ้ า
สัปปะด หรือน ้ ามะนาว และผลไม้ท่ีเหลือจากการ
ตกแต่ง รวมถึงเคร่ืองด่ืมท่ีเป็นน ้ าอดัลม อยา่งเช่น โคก้ 
สไปรซ์ จิงเจอร์เอล ซ่ึงเม่ือเปิดแล้วต้องใช้ให้หมด
กระป๋อง เพราะเป็นเคร่ืองด่ืมจ าพวกก๊าซ และมีการใช้
จ านวนหลายกระป๋องในแต่ละวัน ท าให้ว ัตถุดิบ

เหล่าน้ีเหลือท้ิงเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากเป็นของสด
จึงเก็บไวน้านไม่ได ้ ผูจ้ดัท าจึงไดน้ าเอาวตัถุดิบเหล่าน้ี
มาท าเป็นเคร่ืองด่ืมตวัใหม่ โดยมีการน าเอาน ้ าเช่ือม
สตอเบอร่ีและน ้ าเช่ือมล้ินจ่ี ท่ีทางแผนกมีอยูแ่ลว้น ามา
ท าเป็นวุน้ เพ่ือเป็นการเพ่ิมสี กล่ิน รสชาติ และเน้ือ
สัมผสั ให้ดูลึกล ้ าข้ึน และยงัท าให้เคร่ืองด่ืมดูมีความ
แปลกตาและน่ารับประทานมากยิ่งข้ึน โดยม็อคเทล
ตวัน้ีผูจ้ดัท าไดต้ั้งช่ือวา่ มอ็คเทลซนัทูเดอะมูน (Sun to 
the Moon Mocktail) 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
  ศิริพรรณ อภินนัท์ (2560) ไดใ้ห้ความหมาย 
ค าวา่ MOCK (มอ็กเทล) แปลวา่ "การลอกเลียนแบบ" 
ตามภาษาองักฤษ ซ่ึงค าๆ น้ีใชแ้ทนช่ือเรียกเคร่ืองด่ืม
ผสมประเภทท่ีไม่ใส่แอลกอฮอลม์านานแลว้ เป็นการ
เล่นค าท่ีคลา้ยกนักบัค าว่า ค็อกเทล (Cocktail)  โดย
บญัญติัค าว่า ม็อกเทล (Mocktail) แทนเคร่ืองด่ืมใน
แนวน้ีทั้งหมด โดยท่ีค าวา่ "ม็อกเทล" ถูกก าหนดข้ึนท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงปี ค.ศ. 1980 โดยนายวิ
ลเล่ียม ยจีูน สมิธ นกัการเมืองชาวอเมริกา ผูท่ี้รณรงค์
ให้ชาวอเมริกนัเลิกด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ผสม 
แลว้หันมาด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์แทน จนมี
เคร่ืองด่ืมม็อกเทลท่ีเรียกตามช่ือฉายาของเขาว่า Mr. 
Pussy Foot 

ประโยชน์ของมอ็กเทล (Mocktail) 
 1 . แคลอร่ีน้อย เ น่ืองจากส่วนผสมท่ีใช้
โดยมากจะเป็นกลุ่มน ้ าผลไม ้น ้ าโซดา น ้ าเช่ือม และ
น ้ าหวานอ่ืนๆ ท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์เร่ืองของแคลอร่ีอาจ
มีบ้างแต่ก็จะไม่เท่ากับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ี มี
ปริมาณแคลอร่ีมากกวา่  
  2. เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีให้ความสดช่ืนและบ ารุง
สุขภาพ เหมาะส าหรับงานเล้ียงต่างๆ 
  3 . ม็อกเทลเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีประโยชน์ 
สามารถท าเองได ้ดงันั้น สามารถเลือกวตัถุดิบเองได ้



 
 

 

จึงมัน่ใจได้ว่า ม็อกเทลเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีเหมาะกับทุก
เพศทุกวยั 
  4. ผกัผลไม้ และสมุนไพรของไทยหลาย
ชนิดท่ีเป็นส่วนผสมในม็อกเทล มีสรรพคุณบ ารุง 
สุขภาพ เช่น กระเจ๊ียบแดง ป้องกันการจับตัวของ
ไขมนัในเส้นเลือด ช่วยขบัปัสสาวะ และช่วยอาการ
ร้อนใน ตะไคร้ มีกล่ินหอม ช่วยขบัลมในล าไส้ ท าให้
เจริญอาหาร 
  5. การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์จะไม่
ส่งผลต่อระบบประสาทและตบัก็จะท างานปกติ  
  6 . โดยทั่ วไปแล้วร าค า ส่วนผสมของ
เคร่ืองด่ืมท่ีแพงมกัมาจากส่วนผสมท่ีเป็นแอลกอฮอล์
ท่ี เ รียกว่า  ค็อกเทล แต่ ส่วนของม็อกเทลไม่ใช้
แอลกอฮอล ์จึงท าใหร้าคาถูกลงกวา่มาก 
  คนธวรรณ รัคเจือเจริญยิ่ง (2556) ไดก้ล่าว
วา่ คอ็กเทลเป็นเคร่ืองด่ืมเพ่ือการสงัสรรค ์ไม่ใช่ด่ืมให้
มึนเมา แต่เม่ือเขา้ข่ายเป็นเคร่ืองด่ืมตอ้งห้าม ในฐานะ
คนท าธุรกิจตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ ดว้ยการ
แตกไลน์สินค้าม็อกเทลออกมาเป็นทางเลือกให้กับ
ลูกคา้ทั้งท่ีเป็นผูบ้ริโภคและผูท่ี้ตอ้งการท าธุรกิจ โดย
พฒันาสูตรท่ีมีส่วนผสมจากผลไมแ้ละสมุนไพร เขา้
มาเป็นส่วนประกอบในการปรุงเพ่ือให้ได้รสชาติท่ี
ใกลเ้คียงหรือแตกต่าง ท่ีส าคญัรสชาติตอ้งถูกใจคนด่ืม 
ยกตวัอยา่งเช่น การใชเ้ปลือกมะนาวท่ีมีรสขมมาผสม
เพ่ือใหร้สสมัผสัคลา้ยคลึงกบัคอ็กเทล เคร่ืองด่ืมปลอด
แอลกอฮอล์จึงเป็นทางออกท่ีผูป้ระกอบการสามารถ
น าไปใชก้บัประกอบธุรกิจเดิมท่ีท าอยู ่เพ่ือสร้างสีสัน
ใหก้บัร้าน รวมถึงรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน ยกตวัอยา่งเช่น ร้าน
กาแฟแทนท่ีขายแต่ชา กาแฟ มอ็กเทลจะเป็นทางเลือก
ใหม่ให้ผูบ้ริโภค เพราะสามารถด่ืมได้มากกว่า ชา 
กาแฟ ท่ีส าคญัราคาต่อแกว้สูงไม่แพร้้านกาแฟแบรนด์
ดัง  ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทหันมาให้
ความส าคญักบัเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอลม์ากข้ึน รับ
เทรนด์ของผูบ้ริโภคยุคใหม่ท่ีหันมาใส่ใจตวัเองและ

ลดความเส่ียงทางธุรกิจ จากเดิมโฟกัสเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ปัจจุบันม็อกเทลได้รับการตอบรับใน
อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมมากข้ึนแมจ้ะมีสดัส่วนนอ้ย แต่
มีศักยภาพทางการตลาดสูงไม่แพเ้คร่ืองด่ืมประเภท
คอ็กเทล เพราะสามารถตอบโจทยแ์ละสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กบัผูป้ระกอบการทดแทน หรือเสริมจากเคร่ืองด่ืม
ท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล ์
 EARTH (2565) ได้กล่าวว่า ปัจจุบันมี
กฎหมา ยห้ ามโฆษณา เ ค ร่ื อ ง ด่ื ม แอลกอฮอล ์
เคร่ืองด่ืมม็อกเทล จึงเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการท า
โฆษณาใหร้้านอาหาร เพราะม็อกเทลมีหนา้ตาเหมือน
เคร่ืองด่ืมค็อกเทล แต่ไม่มีแอลกอฮอล์จึงสามารถ
โฆษณาได ้ช่วยสร้างสีสันให้กบัร้าน เพ่ิม Value ให้
ร้านอาหารได้ดีกว่าน ้ าอัดลม ท าให้ผูบ้ริโภครู้สึกมี
ทางเลือก ตอบโจทยค์วามตอ้งการท่ีหลากหลายได ้ม็
อกเทลเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีสามารถดึงดูดลูกคา้ไดดี้ ไม่แพ้
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เพราะว่าม็อกเทลมีรูปลกัษณ์
คล้ายกับค็อกเทล ท าให้ตอบโจทย์ผู ้บริโภคท่ีไม่
ต้องการด่ืมแอลกอฮอล์ แต่อยากรู้สึกกลมกลืนกับ
บรรยากาศได ้อีกทั้งคอนเซปต์ของม็อกเทลท่ีมีความ
พิเศษมากกว่าน ้ าผลไมท้ัว่ๆไป มีหลายรสชาติ ท าให้
ลูกคา้รู้สึกคุม้ค่า หากมีแพก็เกจท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมเพ่ือรับม็
อกเทล ลูกคา้ก็ยนิดีท่ีจะจ่าย มอ็กเทล เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมี
ต้นทุนต ่า แม้ว่าส่วนผสมจะมีหลายอย่างทั้ งผลไม ้
น ้ าเช่ือม น ้ าหวาน แต่ดว้ยหน้าตาท่ีสวยงามดูมี Value 
ท าให้สามารถตั้งราคาสูงกว่าน ้ าผลไมท้ัว่ๆไปได ้แต่
ทั้ งน้ีก็ข้ึนอยู่กับสถานท่ี บรรยากาศด้วย จึงท าให้มี
สดัส่วนก าไรสูงกวา่น ้ าผลไมท้ัว่ๆไป เคร่ืองด่ืมอยา่งม็
อกเทลไม่เพียงแต่เพ่ิมก าไรให้ร้านได ้แต่ยงัช่วยสร้าง 
Brand Awareness ให้ร้านไดอี้กดว้ย เพราะม็อกเทล
เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีหนา้ตาสวยงาม ทั้งสีสัน การตกแต่ง
แก้ว และรูปทรงแก้ว มีความคล้ายกับเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ดึงดูดลูกค้าท่ีชอบถ่ายรูป ให้ถ่ายลง
โซเชียลไดเ้ป็นอยา่งดี 



 
 

 

 ปฏิญญา จิยิพงศ์ และ อรอนงค์ หุ่นฉายศรี 
(2562) ไดก้ล่าววา่ ม็อกเทล (Mocktail) เป็นเคร่ืองด่ืม
ท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ มีส่วนประกอบท่ีส าคัญคือพืช 
สมุนไพรผลไมส้ดหรือแห้งหลายชนิดมาคั้นน ้ าผสม
กนั อาจผสมน ้ าโซดาร่วมดว้ย โดยมีกรรมวิธีการผลิต
คลา้ยค็อกเทล (Cocktail) เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีให้ความสด
ช่ืนและบ ารุงสุขภาพ เหมาะส าหรับงานเล้ียงต่าง ๆ 
หรือด่ืมเพื่อสุขภาพเคร่ืองด่ืมม็อกเทลข้าวผสมผัก
ผลไมแ้ละสมุนไพรไทย เป็นผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมท่ี
เหมาะกับทุกเพศทุกวยั น ้ าข้าวมีคุณสมบัติช่วยให้
เค ร่ืองด่ืมมีรสนุ่มนวลข้ึน และยังเ พ่ิมคุณค่าทาง
โภชนาการให้แก่ เคร่ืองด่ืม เน่ืองจากขา้วมีวิตามินบี
สูง และสารอาหารต่าง ๆ ท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ผกั
ผลไม ้และสมุนไพรของไทยหลายชนิดท่ีมีสรรพคุณ
บ ารุง สุขภาพ เช่น กระเจ๊ียบแดง ป้องกันการจับตวั
ของไขมันในเส้นเลือด ช่วยขับปัสสาวะ และช่วย
อาการร้อนใน ตะไคร้ มีกล่ินหอม ช่วยขบัลมในล าไส ้
ท าใหเ้จริญอาหาร เคร่ืองด่ืมมอ็กเทลขา้วผสมผกัผลไม้
และสมุนไพรไทยเป็นผลิตภณัฑ์ม็อกเทลชนิดใหม่
ช่วยเพ่ิมทางเลือกให้แก่ผูบ้ริโภคท่ีช่ืนชอบผลิตภณัฑ์
เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 
 อรวรรณ ศกัด์ิคงนนัทกุล (2563) ไดท้ าการ
วิจยัและพฒันาเคร่ืองด่ืมม็อกเทลจากน ้ านมขา้ว ซ่ึงมี
วตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาการพฒันาเคร่ืองด่ืมม็อกเทล
น ้ านมขา้ว เพ่ือศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมม็อก
เทลจากน ้ านมข้าว ประชากรท่ีท าการทดสอบ คือ 
นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลยั
อาชีวศึกษาเชียงใหม่ พนักงานโรงแรมโฟร์ซีซั่น
เชียงใหม่รีสอร์ทและประชาชนทัว่ไป จ านวน 117 คน 
การ เ ลื อกตัวอย่ า ง โดย ใช้วิ ธี ก าร สุ่ มอย่ า ง ง่ า ย 
ผลงานวิจัยพบว่า การพฒันาเคร่ืองด่ืมม็อกเทลจาก
น ้ านมข้าว ได้ศึกษาการท าเคร่ืองด่ืมม็อกเทลจาก
น ้ านมขา้วทั้ง 4 สูตร ( สูตรท่ี 1 สูตรส้ม สูตรท่ี 2 สูตร
ล้ินจ่ี สูตรท่ี 3 สูตรขา้วโพด สูตรท่ี 4 สูตรอญัชนั ) 

โดยมีความแตกต่างกนัทั้ง 4 สูตร สูตรท่ี 3 มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด จึงน ามาพฒันาตามสูตร โดยการน าน ้ านมขา้ว 
ข้าวโพดหวานหากไม่มีแบบสดสามารถใช้แบบ
กระป๋องแทนได ้น ้ ากะทิ น ้ าเช่ือม น ้ ามะนาว น ้ าผึ้ง น า
ส่วนผสมป่ันทั้ งหมดรวมกัน แล้วเทใส่แก้วโรย
ดา้นบนดว้ยเมลด็ขา้วโพดเพื่อให้ไดเ้คร่ืองด่ืมสูตรท่ี 3 
ด้านความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
เคร่ืองด่ืมม็อกเทลน ้ านมข้าว พบว่า ด้านความคิด
สร้างสรรค์ในการจดัท าอยู่ในระดับท่ีมากท่ีสุด เรียง
ตามล าดบั ไดแ้ก่ สูตรมีความแปลกใหม่สามารถน าไป
จดัจ าหน่ายได้จริง สามารถใชเ้ป็นเมนูเคร่ืองด่ืมของ
โรงแรมได้ การใชว้ถัตุดิบท่ีมีประโยชน์ การตกแต่ง
ปากแก้ว สีสันของเคร่ืองด่ืมม็อกเทลจากน ้ านมขา้ว 
รสชาติของเคร่ืองด่ืมม็อกเทลจากน ้ านมขา้ว ปริมาณ
ของม็อก เทลมีความ เหมาะสม และก ล่ินของ
เคร่ืองด่ืมม็อกเทลจากน ้ านมขา้วเป็นล าดบัสุดทา้ย ผล
การทดสอบสมมติฐานของการพฒันาเคร่ืองด่ืมมอ็กเท
ลจากน ้ านมข้าว คือ ผู ้ทดสอบชิมให้การยอมรับ
เคร่ืองด่ืมม็อกเทลจากน ้ านมขา้วและเคร่ืองด่ืมม็อกเท
ลจากน ้ านมขา้วมีคุณประโยชน์ท่ีดีต่อร่างกาย 
 วราวุฒิ ตระกูลวีรศักด์ (2560) ได้จัดท า
โครงงานสหกิจศึกษา เร่ืองเคร่ืองด่ืมสมุนไพรมอ็กเทล 
ตม้ย  าริวา เซอร์ยา มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างทางเลือก
ให้กบัโรงแรมในการผลิตและเพ่ือน าวตัถุดิบท่ีเหลือ
มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์และสร้างสรรคเ์มนูใหม่และลด
ต้นทุนการผลิต และได้จัดท าแบบประเมินให้กับ
พนกังานแผนกครัวและแขกผูม้าใชบ้ริการโรงแรม ได้
จดัท าแบบประเมินความพึงพอใจมา 30 ชุด โดยการ
ประเมินนั้น สรุปไดว้า่จากการประเมินความพึงพอใจ
ผลิตภัณฑ์ “เคร่ืองด่ืมสมุนไพรม็อกเทลต้มย  าริวา 
เซอร์ยา” พบวา่คุณลกัษณะดา้นกล่ินของเคร่ืองด่ืม มี
คะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 4.97 คะแนน ซ่ึงมีความ
พึง พอใจระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านสีของ
เคร่ืองด่ืม มีคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 4.93 คะแนน 



 
 

 

ด้านความสะอาดของเคร่ืองด่ืม มีคะแนนความพึง
พอใจเฉล่ีย 4.03 คะแนน ดา้นรสชาติของ เคร่ืองด่ืม มี
คะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 4,83 คะแนน ด้าน
ความชอบโดยรวม มีคะแนนความพึง พอใจเฉล่ีย 4.83 
คะแนน 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมเมนูทางเลือกใหแ้ก่แขกท่ีมาใชบ้ริการ 
2. เพื่อศึกษาการท าเคร่ืองด่ืมประเภทมอ็คเทล 
3. ช่วยลดปริมาณวตัถุดิบท่ีเหลือท้ิงในแต่ละวนั

โดยการน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ไดใ้หม่ 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
  1.ไดศึ้กษาและคิดคน้ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมจ าพวก
มอ็คเทลไวใ้ชป้ระโยชน์ในอนาคต 

2. เพ่ือลดปริมาณการท้ิงวตัถุดิบจ าพวกของสด
ใหก้บัแผนก 

3. สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการสร้างอาชีพได ้
 
วธีิการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนการท าวุ้น 2 รสชาต ิ
  1. น าผงวุน้ผสมกบัน ้ าเช่ือมสตรอเบอร่ี คน
ให้เขา้กนัแลว้น าไปตั้งไฟอ่อนๆ ตม้จนกว่าผงวุน้จะ
ละลาย เสร็จแลว้น าเทใส่ภาชนะท่ีเตรียมไวแ้ลว้รอให้
แขง็ตวั 
  2. น าผงวุน้ผสมกบัน ้ าเช่ือมล้ินจ่ี คนให้เขา้
กนัแลว้น าไปตั้งไฟอ่อนๆ ตม้จนกว่าผงวุน้จะละลาย
หมด เสร็จแลว้น าเทใส่ภาชนะท่ีเตรียมไวแ้ลว้รอให้
แขง็ตวั 
 ขั้นตอนการท าเคร่ืองดืม่ 
  1. น าวุน้ท่ีท าเตรียมไว ้หั่นให้มีขนาดท่ี
สามารถทานไดแ้ละมีสีสนัสวยงามน่ารับประทาน 
  2. ใส่วุน่ท่ีแกะออกจากแม่พิมพแ์ลว้ใส่ลงไป
ในแกว้ 

  3. ใส่น ้ าแขง็ลงไปในแกว้ท่ีมีวุน้ 
  4. หลงัจากใส่น าแข็งลงไปในแกว้แลว้ ก็เท
น ้ าสบัปะรดลงไป 
  5. หลงัจากท่ีเทน ้ าสับปะรดลงไปแลว้ ก็เท
น ้ าสม้ตามลงไปในแกว้ 
  6. หลงัจากนั้นปิดทา้ยดว้ยจิงเจอร์เอล 
  7. ตกแต่งดว้ยส้มสไลด์หรือผลไม ้ใบไม ้
เพื่อความสวยงาม เสียบหลอดและช้อนส าหรับตัก
และดูดเพื่อด่ืม 
 
สรุปผลโครงงาน 
 จากการปฏิบัติสหกิจศึกษาตั้ งแต่วนัท่ี 17 
มกราคม 2565 ถึงว ันท่ี  6 พฤษภาคม 2565 รวม
ระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์ ในแผนกตอ้นรับส่วน
หน้า  ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ 
(Millennium Hilton Bangkok) ผูจ้ดัท าไดเ้รียนรู้การ
ปฏิบติังานหลากหลายหนา้ท่ี เช่น การตอ้นรับ การรับ
ออเดอร์เคร่ืองด่ืมต่างๆ ไม่วา่จะเป็นชา กาแฟ มอ็คเทล 
บริการแขกท่ีมาใช้บริการ เป็นตน้ ผูจ้ดัท าจึงได้เห็น
ปัญหาในแผนก คือ มีน ้ าผลไมเ้หลือท้ิงในแต่วนั และ
น ้ าผลไมบ้างอยา่งก็ไม่สามารถเก็บไวไ้ด ้จึงปรึกษากบั
พ่ีเล้ียงว่าควรจะท าเคร่ืองด่ืมม็อคเทลเมนูใหม่ข้ึนมา 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้มาใชบ้ริการและ
เพื่อเป็นตวัเลือกใหม่ใหแ้ก่แขก โดยเคร่ืองด่ืมม็อคเทล
ตวัน้ีผูจ้ดัท าไดต้ั้งช่ือวา่ มอ็คเทลซนัทูเดอะมูน (Sun to 
the Moon)  
  โดยหลงัจากการท าม็อคเทลซันทูเดอะมูน 
(Sun to the Moon Mocktail) ไดใ้ห้พนกังานแผนก
แผนกตอ้นรับส่วนหน้า เลานจ์ บาร์ ครัวเย็นแม่บา้น 
ของ โร งแรม มิล เ ลน เ นี ยม  ฮิ ลตัน  ก รุ ง เ ทพฯ 
(Millennium Hilton Bangkok) ไดท้ดลองชิมจ านวน 
30 คน และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจใน
เคร่ืองด่ืมน้ี พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุ 18-23 ปี และอายุ 24-29 ปี ระดับ



 
 

 

การศึกษาปริญญาตรี และส่วนใหญ่จะอยู่ในแผนก
ตอ้นรับส่วนหนา้ ผลจากการตอบแบบสอบถามความ
พึงพอใจท่ีมีต่อม็อคเทลซันทูเดอะมูน (Sun to the 
Moon Mocktail) ซ่ึงสรุปผลจากตารางแสดงค่าเฉล่ีย
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 4.23 
  
ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน 

มีข้อเสนอแนะให้มีท็อปป้ิงท่ีหลากหลาย 
เช่น วุน้รสชาติอ่ืนๆ หลากหลายสีสนั เยลล่ี หรือไข่มุก 
เ พ่ือ เ พ่ิม จุด เ ด่น ดึ ง ดูดแขก ท่ี มี เด็ กมาด้วย  และ
ปรับเปล่ียนรสชาติน ้ าผลไมใ้หมี้ตวัเลือกท่ีหลากหลาย 
เพ่ือสลบัสบัเปล่ียนใหก้บัแขกในทุกๆวนั 
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