บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
เนื่องด้วยบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ที่ดาเนิ นธุ รกิจสายการบินที่ให้บริ การ
ขนส่ งผูโ้ ดยสาร สิ นค้า และเตรี ยมพร้อมอากาศยานทั้งก่อนและหลังเดินทาง การให้บริ การอาหารและ
เครื่ องดื่ มระหว่างเดิ นทาง โดยใส่ ใจในเรื่ อง ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และการบริ การที่ มี
คุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ และความพึงพอใจต่อลูกค้า และบริ ษทั การบินไทยยังมีร้านพัฟแอนด์พาย
ที่จาหน่ายขนมไว้บริ การให้สาหรับผูท้ ี่ไม่ได้เดินทางก็สามารถซื้ อทานได้
จากการที่ ค ณะผูจ้ ดั ท าได้เข้าปฏิ บตั ิ งานโครงการสหกิ จศึ ก ษา ณ บริ ษ ทั การบิ นไทย จากัด
(มหาชน) ใน ฝ่ ายครัวการบินสุ วรรณภูมิ เป็ นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วนั ที่ 11 พฤษภาคม 2558 ถึง วันที่ 28
สิ งหาคม 2558 ทางคณะผูจ้ ดั ทา ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานในหน้าที่ผชู ้ ่วยจัดทาเอกสารสนับสนุน
การขายอาหารและบริ ก าร ในฝ่ ายครัวการบิน แผนกการขายและบริ การ และได้เรี ยนรู้การทางานต่างๆ
ของแผนก ได้เข้าร่ วมการนาเสนออาหารชนิดใหม่ ในการทดลองชิมอาหารในแต่ละประเภท ซึ่ งไม่ได้มี
เพียงอาหารปกติ แต่ยงั มี อาหารพิเศษสาหรั บผูโ้ ดยสารที่ มีปัญหาด้านสุ ขภาพอี ก เช่ น อาหารควบคุ ม
ระดับไขมัน ความเค็ม ความหวาน เป็ นต้น จึงได้คิดค้นรายการขนมสาหรั บผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคเบาหวาน
ขึ้น โดย การนาข้าวโพดมาทาเป็ นวุน้ ทานคู่กบั ธัญพืช เพิ่มทางเลือกขนมให้แก่ผโู ้ ดยสารที่เป็ นเบาหวาน
ทานคือ วุน้ น้ าข้าวโพดธัญพืชสาหรับผูโ้ ดยสารโรคเบาหวาน
จากที่กล่าวมาคณะผูจ้ ดั ทาโครงงานวุน้ น้ าข้าวโพดธัญพืชสาหรับผูโ้ ดยสารโรคเบาหวาน ได้นา
ข้าวโพด ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบที่ ในครัวมีไว้ประกอบอาหารและเป็ นเมนู ขนมสู ตรใหม่ที่ทางครัวสามารถทา
เสิ ร์ฟให้กบั ผูโ้ ดยสารที่ป่วยเป็ นโรคเบาหวานทานได้เป็ นอย่างดี โดยไม่เป็ นผลเสี ยต่อผูโ้ ดยสารที่ป่วย
โรคนี้ ซึ่ งในแต่ละมื้ อเราได้กาหนดปริ มาณของอาหารและขนมของแต่ล ะมื้ อไว้แล้วอย่างปลอดภัย
เพราะวัตถุ ดิบที่ นามาท าวุน้ น้ า ข้าวโพดธัญพืช โรคเบาหวานอุ ดมไปด้วยคุ ณประโยชน์มากมาย เช่ น
วิตามินบี1,บี2และเกลื อแร่ ที่ได้จากข้าวโพด วิตามินA E B1 B2 และฟอสฟอรัสที่ อยู่ในลูกเดื อย มี
แคลเซี ยมสู งในถัว่ แดงและช่วยควบคุมน้ าตาลในเลือดให้สมดุล
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1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1. เพื่ อสร้ า งสรรค์เมนู ข นมรู ป แบบใหม่ ๆ ส าหรั บ ผูโ้ ดยสารที่ ต้องการควบคุ ม น้ า ตาล
(โรคเบาหวาน) ให้กบั ฝ่ ายครัวการบิน
2. เพื่อสอบถามความพึงพอใจ จากพนักงานในแผนกกองการขายและบริ การ เกี่ ยวกับ
เมนูขนมสาหรับผูโ้ ดยสารโรคเบาหวาน
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
ในการศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตการศึกษา ดังนี้
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การคิ ดค้นเมนู ใ หม่ หนึ่ ง เมนู ใ ห้เหมาะกับคนที่ ป่ วยเป็ นเบาหวาน และ ที่ ตอ้ งการควบคุ ม
น้ าตาล เพื่อเพิ่มรายการเมนูให้แก่ลูกค้าในช่วง วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ถึง วันที่ 28 สิ งหาคม 2558
1.3.2 ขอบเขตทางด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร : พนักงานกองการขายและบริ การ บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ที่ทางานในฝ่ ายครัว
การบิน สุ วรรณภูมิ
กลุ่มตัวอย่าง : พนักงานกองการขายและบริ การ บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ที่ทางานในฝ่ ายครัว
การบิน สุ วรรณภูมิ จานวน 10 คน
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ได้เป็ นเมนู ใหม่ที่น่าสนใจให้กบั ทางครัวการบิน และเพิ่มทางเลื อกให้กบั ผูโ้ ดยสารที่เป็ น
โรคเบาหวาน
2. ได้รับความพึงพอใจ จากพนักงานแผนกกองการขายและบริ การ เกี่ยวกับขนมสาหรับ
ผูโ้ ดยสารโรคเบาหวาน

