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ภาคผนวก ข
แบบสอบถามความพึงพอใจ ขนมวุน้ น้ าข้าวโพดธัญพืชสาหรับผูโ้ ดยสารโรคเบาหวาน

แบบสอบถาม
เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของขนมวุน้ น้ าข้าวโพดธัญพืชสาหรับผูโ้ ดยสารโรคเบาหวาน
คาชี้แจ้ ง : แบบสอบถามฉบับนี้ใช้เพื่อประกอบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหา
ลัยสยาม จัดทาขึ้นเพื่อให้งานวิจยั สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ งั ไว้ ทางผูว้ ิจยั ใคร่ ขอความร่ วมมือ
ในการกรอกแบบสอบถามด้ ว ยข้ อ มู ล จริ ง เพื่ อ ความสมบู ร ณ์ ใ นงานวิ จ ัย ทั้ง นี้ ข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถามดังกล่าว จะใช้ประโยชน์ในงานวิจยั เท่านั้น แบบสอบถามนี้มีท้ งั หมด 10 ชุด
โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงใน  หรื อเติมข้อความที่ตรงกับความเป็ นจริ ง
ขอบคุณที่ให้ความร่ วมมือกับแบบสอบถามครั้งนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
1. เพศ
 ชาย
2. อายุ
 20-25 ปี
36-40 ปี
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลด้านขนม
หัวข้ อประเมิน

หญิง
26-30 ปี
41-46 ปี

มาก
ที่สดุ

31-35 ปี
มากกว่า 46 ปี ขึ้นไป

ระดับความพึงใจ
มาก ปาน น้ อย
กลาง

น้ อย
ที่สดุ

1. ด้ านรสชาติ ของขนม
2. ด้ านความสามารถนาใช้ ได้ จริง ให้ ผ้ ปู ่ วย
เบาหวานรับประทานขนม
3. ด้ านสีสนั ความน่ารับประทานของขนม
4. ด้ านการตกแต่งและการจัดวาง
5. ด้ านต้ นทุนการผลิตที่ต่า
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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บทคัดย่ อ
บริ ษทั การบิ น ไทย จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ที่
ดาเนิ นธุ รกิ จสายการบิ นที่ ให้บริ การขนส่ งผูโ้ ดยสาร
สิ นค้า และเตรี ยมพร้ อมอากาศยานทั้งก่ อนและหลัง
เดิ นทาง การให้บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มระหว่าง
เดิ น ทาง โดยใส่ ใ จในเรื่ อ ง ความปลอดภัย ความ
สะดวกสบาย และการบริ การที่ มีคุณภาพ เพื่อสร้ าง
ความเชื่อมัน่ และความพึงพอใจต่อลูกค้า
จากการ ที่ คณะผู ้ จั ด ท าได้ เ ข้ า รั บการ
ปฏิบตั ิงานโครงการสหกิจศึกษา ณ บริ ษทั การบินไทย
จากัด (มหาชน) ใน ฝ่ ายครัวการบิ น สุ วรรณภูมิ เป็ น
เวลา 4 เดื อน ทางคณะผูจ้ ัดทา ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบตั ิงานในหน้าที่ผชู ้ ่วยจัดทาเอกสารสนับสนุนการ
ขายอาหารและบริ การ ในการที่คณะผูจ้ ดั ทาได้เข้ารับ
การปฏิ บตั ิงานในฝ่ ายครัวการบิ น แผนกการขายและ
บริ การ และได้เรี ยนรู ้การทางานต่างๆของแผนก ได้
เข้าร่ วมนาเสนออาหารชนิ ดใหม่ ได้ทดลองชิมอาหาร
ในแต่ละประเภท ซึ่ งไม่ได้มีเพียงอาหารปกติแต่ยงั มี
อาหารพิเศษสาหรับผูโ้ ดยสารที่ มีปัญหาด้านสุ ขภาพ
อีก เช่น อาหารควบคุ มระดับไขมัน ความเค็ม ความ
หวานเป็ นต้น ผูจ้ ดั ทาจึงได้คิดค้นรายการขนมสาหรับ
ผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคเบาหวานขึ้น โดย การนาข้าวโพดมา
ทาเป็ นวุน้ ทานคู่กับธัญพืช เพิ่มทางเลื อกขนมให้แก่
ผู ้โ ดยสารที่ เ ป็ นเบาหวานทานคื อ วุ ้น น้ าข้า วโพด
ธัญพืชสาหรับผูโ้ ดยสารโรคเบาหวาน
คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการทดลองวุน้ น้ าข้าวโพด
ธัญพืชสาหรับผูโ้ ดยสารโรคเบาหวานโดยการศึ กษา

หาข้อมูลวิธีการทา การเลือกใช้วตั ถุดิบ หลังจากนั้นจึง
ได้จัดทาแบบประเมิ นให้กับพนักงานภายในแผนก
กองการขายและบริ การ โดยได้จัดทาแบบประเมิ น
ขึ้นมา 10 ชุด โดยการประเมินนั้นสรุ ปได้ว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามเป็ นเพศหญิงมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ70
อายุระหว่าง 31-35ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 30 ด้าน
รสชาติ ขนม ความพึง พอใจอยู่ใ นระดับ มาก (4.10)
ด้านการนาไปใช้ไ ด้จริ ง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด (4.30) ด้านสี สันความน่ารับประทาน ความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด (4.70) ด้านการตกแต่ง
และการจัดวางของขนม ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่ สุด (4.60) ด้านต้นทุ นการผลิ ตที่ ต่ าของขนม
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด (4.50)
ความสาคัญ : วุน้ น้ าข้าวโพด / ธัญพืช / ผูโ้ ดยสาร /
โรคเบาหวาน
Abstract
Thai Airways International Public
Company Limited is the airline transporting
passengers, and goods, The service includes air
transportation and passengers service, pre flight and
post flight preparation. and In-flight meals and
beverages service. Moreover, the company also
focuses on standard, safety, convenience and service
along with strengthen impressions and good
relationship with customers.
The authors have practiced in the
cooperative education at Thai Airways International
Public Company Limited. (Thai catering

Suvarnabhumi Airport) in Sales & Services
Department for a period of 4 months by working as
the position of Assistant to Airline Sales and
Service Staff. We learned many work at this
department and joined the presentation of new food
menu, tasted many kinds of food, induding normal
food menus and special food menus. but the menu
doesn’t have many choices. The dessert for diabetic
passengers was presented by bringing corns to make
jelly served with whole grains. It’s “Sweet Corn
Jelly, Alternative Dessert For Diabetic Passenger”
Our team have made a new menu called
Sweet Corn Jelly, Alternative Dessert For Diabetic
Passengers. The study started from how to choose
ingredients and method. After that 10 questionnaires
were answered by 10 Airline Sales and Service Staff.
The new menu has been tested several times and the
test was satisfactory. The results showed that
females was 70%, age between 31-35 years was
30%. The satisfaction for taste was at the high level
(4.10). The satisfaction for actual application was at
the highest level (4.30). The satisfaction for
appetizing color was at highest level (4.70). The
satisfaction for decoration was at highest level
(4.60). The satisfaction for low production cost was
at highest level (4.50).
Keyword: Sweet corn Jelly / grains / passenger /
diabetes.
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. เพื่อ สร้ า งสรรค์เมนู ข นมรู ปแบบใหม่ ๆ
ส า ห รั บ ผู ้ โ ด ย สา ร ที่ ต้ อ ง ก า ร ค ว บ คุ ม น้ า ต า ล
(โรคเบาหวาน) ให้กบั ฝ่ ายครัวการบิน

2. เพื่อสอบถามความพึงพอใจ จากพนักงาน
ในแผนกกองการขายและบริ การ เกี่ ยวกับ เมนู ขนม
สาหรับผูโ้ ดยสารโรคเบาหวาน
ขอบเขตของโครงงาน
ในการศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตการศึกษา ดังนี้
- การคิดค้นเมนูใหม่ หนึ่ งเมนูให้เหมาะกับ
คนที่ป่วยเป็ นเบาหวาน และ ที่ตอ้ งการควบคุมน้ าตาล
เพื่ อ เพิ่ ม รายการเมนู ใ ห้ แ ก่ ลู ก ค้า ในช่ ว ง วัน ที่ 20
กรกฎาคม 2558 ถึง วันที่ 28 สิ งหาคม 2558
- ขอบเขตทางด้ า นประชากรและกลุ่ ม
ตัวอย่าง
ประชากร : พนักงานกองการขายและบริ การ บริ ษทั
การบิ นไทย จากัด (มหาชน) ที่ทางานในฝ่ ายครัวการ
บินสุวรรณภูมิ
กลุ่ ม ตัว อย่ า ง : พนั ก งานกองการขายและบริ การ
บริ ษทั การบิ นไทย จากัด (มหาชน) ที่ ทางานในฝ่ าย
ครัวการบินสุวรรณภูมิ จานวน 10 คน
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ได้เป็ นเมนูใหม่ที่น่าสนใจให้กบั ทางครัว
การบิ น และเพิ่ ม ทางเลื อ กให้ กับ ผู ้โ ดยสารที่ เ ป็ น
โรคเบาหวาน
2. ได้รับความพึงพอใจ จากพนักงานแผนก
กองการขายและบริ การ เกี่ยวกับขนมสาหรับ
ผูโ้ ดยสารโรคเบาหวาน
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1.ได้มี การลองชิ ม อาหารด้านสุ ขภาพโรคเบาหวาน
แล้วมองเห็ นปั ญหาว่าไม่มีขนมรับประทานจึ งนามา
ทาเป็ นหัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา

2.ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุดิบขนมสาหรับคนที่
เป็ นโรคเบาหวานสามารถรั บ ประทานได้ ที่ มี
ประโยชน์
3. กาหนดหัวข้อที่ตอ้ งการทาโครงงาน
4. นาหัวข้อที่ ตอ้ งการจัดทาโครงงานไปปรึ กษากับ
อาจารย์ที่ปรึ กษา
5. รวบรวมข้อ มู ล และเอกสารต่ า งๆในการจัด ท า
โครงการ
6. เรี ย บเรี ย งเอกสาร ที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ การจัด ท า
โครงงานทั้งหมด
7. ลงมือปฏิบตั ิ
8. เขียนเอกสารโครงงานบทที่ 1-5
9. เสนอรู ปเล่มโครงงานแก่ อาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้อง
10. ปรับแก้ไขเอกสารโครงงาน
11. จัดทาเอกสารฉบับสมบูรณ์
12. สร้าง Power Point สาหรับ Present โครงงาน
13. จัดทาโครงงาน 1 เล่ม
14. สอบโครงงานและนาเสนอโครงงาน
15. นารู ปเล่มมาแก้ไขให้สมบูรณ์
16. ส่งรู ปเล่มฉบับสมบูรณ์
อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้ ฮาร์ ดแวร์
1. เครื่ องคอมพิ ว เตอร์ โดยใช้ โ ปรแกรม
Microsoft Word, Microsoft Power Point,
Microsoft Excel
2. เครื่ องปริ๊ นเตอร์
3. กล้องถ่ายรู ป
4. แฟลตไดร์ฟ
5. อุปกรณ์ในการประกอบทาขนม
ผลการปฏิบัตงิ านตามโครงงาน
จากการจัดทาโครงงาน วุน้ น้ าข้าวโพดธัญพืชสาหรับ
ผูโ้ ดยสารโรคเบาหวาน สามารถวิเคราะห์ผลโครงงาน
ได้ดงั ต่อไปนี้

ส่ วนผสม วุ้นน้าข้ าวโพดธั ญพืชสาหรั บผู้โดยสาร
โรคเบาหวาน
1. ข้าวโพดต้มสุก 50กรัม
100มิลลิลิตร
2. น้ า
15กรัม
3. ถัว่ แดงต้มสุก
4. ลูกเดือยต้มสุก 20 กรัม
½ ช้อนชา
5. ผงวุน้
6. ใบสะระแหน่สาหรับตกแต่ง
วิธีการทา วุ้นนา้ ข้ าวโพดธัญพืชสาหรับผู้โดยสาร
โรคเบาหวาน
1. ทาน้ าข้าวโพดโดยฝานข้าวโพดหวานและ
น้ าใส่ลงในโถปั่ น ปั่ นให้ละเอียด แล้วกรอง
เอาเฉพาะน้ าข้าวโพด นาน้ าข้าวโพดไปต้ม
ให้สุก
2. ละลายผงวุน้ ผงวุน้ ที่ ล ะลายแล้ว ผสมน้ า
ข้าวโพดคนให้เข้ากัน
3. เทส่ ว นผสมวุน้ ใส่ พิ ม พ์ น าไปแช่ เ ย็น 30
นาที จนกระทัง่ เซตตัวดี
4. แกะวุ ้น ออกจากพิ ม พ์ จั ด ใส่ จ านพร้ อ ม
ข้าวโพด ลู กเดื อยและถัว่ แดง แล้วตกแต่ ง
ด้วยใบสะระแหน่
สรุปผล
จากที่ ดาเนิ นโครงการเสร็ จสิ้ นแล้ว ทาให้
ทราบถึงผลตอบรับของโครงงานนี้ คือ สามารถสร้าง
เป็ นขนมตัว เลื อ กใหม่ ใ ห้ กับ ทางฝ่ ายครั ว การบิ น
สุ วร ร ณภู มิ ยั ง ส่ ง ผ ล ใ ห้ กั บ ผู ้ โ ด ย สาร ที่ เ ป็ น
โรคเบาหวานได้มีข นมรับประทาน แล้วเป็ นตัวเลือก
ใหม่อีกด้วย โครงการนี้ยงั เพิ่มตัวเลือกขนมให้กบั กลุ่ม
ผูโ้ ดยสารที่ เ ป็ นโรคเบาหวานและต้อ งการควบคุ ม
น้ าหนัก จาการสอบถามพนักงานแผนกกองการขาย
และบริ ก าร ถึ ง ขนมวุน้ น้ าข้า วโพดธัญ พื ช ส าหรั บ
ผูโ้ ดยสารโรคเบาหวานนี้คือ
จากผลการตอบแบบสอบถาม มี ผู ้ต อบ
แบบสอบถามเป็ นเพศหญิงมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 70

อายุระหว่าง 31-35ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 30 ด้าน
รสชาติ ขนม ความพึง พอใจอยู่ใ นระดับ มาก (4.10)
ด้านการนาไปใช้ได้จริ ง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด (4.30) ด้านสี สันความน่ารับประทาน ความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด (4.70) ด้านการตกแต่ง
และการจัดวางของขนม ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่ สุด (4.60) ด้านต้นทุ นการผลิ ตที่ ต่ าของขนม
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด (4.50)
กิตติกรรมประกาศ
การที่ ค ณะผู ้จั ด ท า ได้ ม าปฏิ บั ติ ง านใน
โครงการสหกิ จศึ กษา ณ ฝ่ ายครัวการบิ น สุ วรรณภูมิ
บริ ษ ัท การบิ น ไทย จ ากัด (มหาชน) ตั้ง แต่ ว นั ที่ 11
พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 28 สิ งหาคม 2558 ส่ งผลให้
คณะผูจ้ ดั ทา ได้รับความรู ้และประสบการณ์ต่างๆ ที่มี
ค่ามากมายสาหรับรายงานกิจศึกษาฉบับนี้ สาเร็ จลงได้
ด้วยดี จากความร่ วมมือและสนับสนุ นจากหลายฝ่ าย
ดังนี้
1. อาจารย์ญาดานันทน์ กวยรักษา อาจารย์
ที่ปรึ กษา
2. คุณอุทุมพร สมใจวงษ์
พนักงานที่ปรึ กษา Assistant Manager
3. คุณศริ นทิพย์ เวชรัชต์พิมล
Account Executive
และบุคคลท่านอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้ให้
คาแนะนาช่วยเหลือในการจัดทารายงาน
คณะผู ้จั ด ท าขอขอบพระคุ ณ ผู ้ที่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลและเป็ น
ที่ ป รึ ก ษาในการท ารายงานฉบับ นี้ จ นเสร็ จ สมบู ร ณ์
ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจกับชี วิตของ
การทางานจริ ง ซึ่ งผูจ้ ดั ทา ขอขอบพระคุณเป็ นอย่าง
สูงไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย
บรรณานุกรม
ออนไลน์
ข้าวโพด.ออนไลน์. https://th.wikipedia.org/wiki/
ข้าวโพด

(สื บค้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558)
ครัวการบินไทย. ออนไลน์.
http://www.thaicatering.com/thaicatering/th/about/
(สื บค้นเมื่อวันที่ 16 สิ งหาคม 2558)
ถัว่ แดง.ออนไลน์. http://www.ku.ac.th/emagazine/may47/agri/bean.html
(สื บค้นเมื่อวันที่ 10กรกฎาคม 2558)
บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ออนไลน์.http://www.thaiairways.co.th/th_TH/about
_thai/company_profile/index.page?
(สื บค้นเมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2558)
ประโยชน์ของข้าวโพด.ออนไลน์. frynn.com/
ข้ าวโพด/
(สื บค้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558)
โรคเบาหวาน. ออนไลน์.
http://chaiyaphum.dlt.go.th/exchange/exchange10.pd
f
(สื บค้นเมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2558)
ลูกเดือย.ออนไลน์.
http://en.wikipedia.org/wiki/Job’s_Tears
(สื บค้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558)
วุน้ .ออนไลน์.
http://wunkhunsa.igetweb.com/index.php?mo=3&art
=405997
(สื บค้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558)

