บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
การที่ได้เข้าร่ วมโครงการสหกิ จศึกษาของทางมหาวิทยาลัยสยามนั้น ทาให้ได้ทราบและ
ได้รับความรู ้ ต่างๆมากมาย ในเรื่ องของอาหาร ขนม นอกจากนั้นยังได้เรี ยนรู ้ ทกั ษะต่างๆในการ
ทางาน ด้า นอาหาร เทคนิ ค การตกแต่ งอาหารและขนม ได้เรี ย นรู้ อาหารด้านสุ ภาพ เช่ น อาหาร
ควบคุ มระดับไขมัน ความเค็ม ความหวาน ได้รู้จกั อาหารใหม่ๆ และคณะผูจ้ ดั ทาโครงงาน ยัง
ช่วยงานในแผนกได้อีกหลายอย่าง ไม่วา่ จะเป็ น การพิมพ์การ์ ดอาหาร ตรวจเช็ครายการอาหารที่จะ
มาทดสอบรสชาติอาหารตรวจสอบส่ วนผสมอาหารน้ าหนักของอาหาร พิมพ์เมนูอาหาร ตรวจเช็ค
อาหารแต่ล่ะเดื อน จัดเตรี ยมของ ได้ทดลองรสชาติของอาหาร ขนม และ อาหารผูป้ ่ วย จึงทาให้
คณะผูจ้ ดั ทาโครงงาน มีประสบการณ์ในการทางานจริ ง และความรู้ในเรื่ องอาหารและการทางาน
มากขึ้น
โดยในขณะที่ ไ ด้ป ฏิ บ ตั ิ ง านอยู่น้ ัน ได้มี ก ารทดลองท าโครงงาน วุน้ น้ า ข้าวโพดััพพื ช
สาหรับผูโ้ ดยสารโรคเบาหวาน ขึ้นมา ขณะที่ได้เรี ยนรู ้อาหารผูป้ ่ วย และได้ปรึ กษาพนักงานที่ฝ่าย
ครัว เพื่อที่จะสรุ ปผลโครงงาน วุน้ น้ าข้าวโพดััพพืชสาหรับผูโ้ ดยสารโรคเบาหวาน หลังจากดาเนิน
โครงงานเสร็ จสิ้ นแล้วจึงได้ทาแบบสอบถามเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของพนักงานในแผนกกอง
การขายและบริ การ จานวน 10 ชุ ด และผลที่ได้รับคือเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขา้ งต้นที่ต้ งั ไว้ เพื่อ
สร้างสรรค์เมนูขนมรู ปแบบใหม่ๆสาหรับผูโ้ ดยสารที่ตอ้ งการควบคุมน้ าตาล (โรคเบาหวาน) ให้กบั
ฝ่ ายครัวการบิน และ สอบถามความพึงพอใจ พนักงานกองการขายและบริ การ ที่ทางานฝ่ ายครัวการ
บิน สุ วรรณภูมิ

รู ปที่ 4.1 รู ปโครงงาน
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4.1อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้










หม้อต้ม
ทัพพี
ชาม
มีด
เครื่ องปั่ น
ที่กรอง
ถ้วยตวงของเหลว
ถ้วยพิมพ์
ช้อนตวง

4.2 ส่ วนผสม วุ้นนา้ ข้ าวโพดธัญพืชสาหรับผู้โดยสารโรคเบาหวาน
รายการที่
วัตถุดิบ
ปริ มาณ
หน่วย
1
ข้าวโพดต้มสุ ก
50
กรัม
2
ลูกเดือยต้มสุ ก
20
กรัม
3
ถัว่ แดงต้มสุ ก
15
กรัม
4
น้ า
100
มิลลิลิตร
5
ผงวุน้
½
ช้อนชา
6
ใบสะระแหน่สาหรับตกแต่ง
1
ช่อ
ตารางที่ 4.1 ส่ วนผสมวุน้ น้ าข้าวโพดััพพืชสาหรับผูโ้ ดยสารโรคเบาหวาน
4.3 วิธีการทา วุ้นนา้ ข้ าวโพดธัญพืชสาหรับผู้โดยสารโรคเบาหวาน
1.ทาน้ าข้าวโพดโดยฝานข้าวโพดหวานและน้ าใส่ ลงในโถปั่ น ปั่ นให้ละเอียด แล้วกรองเอา
เฉพาะน้ าข้าวโพด นาน้ าข้าวโพดไปต้มให้สุก
2.ละลายผงวุน้ ผงวุน้ ที่ละลายแล้วผสมน้ าข้าวโพดคนให้เข้ากัน
3.เทส่ วนผสมวุน้ ใส่ พิมพ์ นาไปแช่เย็น 30 นาที จนกระทัง่ เซตตัวดี
4.แกะวุน้ ออกจากพิมพ์ จัดใส่ จานพร้ อมข้าวโพด ลูกเดื อยและถัว่ แดง แล้วตกแต่งด้วยใบ
สะระแหน่
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รู ปที่ 4.2 นาข้าวโพดที่ตม้ สุ กมาฝาน

รู ปที่ 4.5 นาน้ าข้าวโพดที่ปั่นแล้วมากรอง

รู ปที่ 4.3 นาข้าวโพดที่ฝานเสร็ จแล้วมาใส่
เครื่ องปั่ นพร้อมกับน้ า

รู ปที่ 4.6 นาน้ าข้าวโพดมาต้มให้สุก

รู ปที่ 4.4 ปั่ นข้าวโพดให้ละเอียด

รู ปที่ 4.7 ละลายผงวุน้
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รู ปที่4.8 เอาวุน้ ที่ละลายแล้วมาผสมกับ
น้ าข้าวโพดคนให้เท่ากัน

รู ปที่4.9 เทส่ วนผสมวุน้ ใส่ พิมพ์

รู ปที่ 4.10 แกะวุน้ ออกจากพิมพ์ จัดใส่ จานพร้อมข้าวโพด ลูกเดือยและถัว่ แดง แล้วตกแต่ง
ด้วยใบสะระแหน่
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4.4 ตารางคานวณต้ นทุนทีใ่ ช้ ในการทา วุ้นนา้ ข้ าวโพดธัญพืชสาหรับผู้โดยสารโรคเบาหวาน
รายการที่

วัตถุดิบ

1
2
3
4
5
6

ข้าวโพดต้มสุ ก
ถัว่ แดงต้มสุ ก
ลูกเดือยต้มสุ ก
วุน้
น้ า
ใบสะระแหน่

หน่ วย

จานวนทีใ่ ช้
ไป
กรัม
50
กรัม
15
กรัม
20
ช้อนชา
½
มิลลิลิตร
100
ยอด
1
รวมต้นทุน

ต้ นทุน

ราคาต่ อหน่ วย
(กก./บาท)
270/50=5.4
18/2.5=3.33
500/15=33.33 43/33.33=1.29
500/20=25
52/25=2.08
25/2.5=10
59/10=5.9
ไม่มีค่าใช่จ่าย
ไม่มีค่าใช่จ่าย
12.60

รวมทั้งหมด

12.60

ราคาขาย
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ต้นทุน

(12.60*100/35) 36%

ตารางที่ 4.2 ตารางคานวณต้นทุนที่ใช้ในการทา วุน้ น้ าข้าวโพดััพพืชสาหรับผูโ้ ดยสาร
โรคเบาหวาน
สรุ ปผล ในการคานวณต้นทุน วุน้ น้ าข้าวโพดััพพืชสาหรับผูโ้ ดยสารโรคเบาหวาน ราคา
ขายของ วุน้ น้ าข้าวโพดััพพืชโรคเบาหวาน ขายจานละ 35 บาท มีตน้ ทุน 12.60 บาท มีกาไร 22.40
บาทต่อจาน
4.5 ข้ อดีข้อเสี ยของวุ้นนา้ ข้ าวโพดธัญพืชสาหรับผู้โดยสารโรคเบาหวาน
ข้อดีวนุ ้ น้ าข้าวโพดััพพืชสาหรับ
ผูโ้ ดยสารโรคเบาหวาน
1. ต้นทุนต่า
2. สี สันน่ารับประทาน
3. วิัีการทาไม่ยงุ่ อยาก ซับซ้อน

ข้อเสี ยวุน้ น้ าข้าวโพดััพพืชสาหรับ
ผูโ้ ดยสารโรคเบาหวาน
1. ไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน
2. ต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิที่ต่า

ตารางที่ 4.3 ข้อดีขอ้ เสี ยของวุน้ น้ าข้าวโพดััพพืชสาหรับผูโ้ ดยสารโรคเบาหวาน
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4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้นาข้อมูลจากแบบสอบถามมาทาการวิเคราะห์เชิงปริ มาณด้วย
โปรแกรมสาเร็ จรู ป ด้วยการหาค่าร้อยละค่าเฉลี่ยข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้คณะผูจ้ ดั ทาได้นามา
วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วยเกณฑ์ การวิเคราะห์ความพึงพอใจ จะแบ่งความพึง
พอใจเป็ น 5 ระดับ โดยสามารถแบ่งตามเกณฑ์ค่าคะแนนเฉลี่ยดังนี้
ค่าอันตรภาคชั้น =

ค่าสู งสุ ด

ค่าต่าสุ ด

จานวนชั้น

=
= 0.8
4.7 กฎเกณฑ์ ค่าเฉลีย่ ในการแปลความหมาย
คะแนนเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
1.00 – 1.79
น้อยที่สุด
1.80 – 2.59
น้อย
2.60 – 3.39
ปานกลาง
3.40 – 4.19
มาก
4.20 – 5.00
มากที่สุด
ตารางที่ 4.4 ตารางเกณฑ์การตัดสิ นใจ
คะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระหว่าง 1.00 – 1.79

หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

คะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระหว่าง 1.80 – 2.59

หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อย

คะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระหว่าง 2.60 – 3.39

หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง

คะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระหว่าง 3.40 – 4.19

หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก

คะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระหว่าง 4.20 – 5.00

หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
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4.8 สถิติทไี่ ด้ จากแบบสอบถาม
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของขนมวุน้ น้ าข้าวโพดััพพืช
สาหรับผูโ้ ดยสารโรคเบาหวาน โดยจะหาจากค่าร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ( ̃)
4.9 ค่ าเฉลีย่ ความพึงพอใจวุ้นนา้ ข้ าวโพดธัญพืชสาหรับผู้โดยสารโรคเบาหวาน
ลาดับที่

รายการประเมิน

ค่ าเฉลีย่

ระดับ

̃
1

ด้านรสชาติ

4.10

มาก

2

ด้านการนาไปใช้ได้จริ ง

4.30

มากที่สุด

3

ด้านสี สันความน่ารับประทาน

4.70

มากที่สุด

4

ด้านการตกแต่งและการจัดวาง

4.60

มากที่สุด

5

ด้านต้นทุนการผลิตต่า

4.50

มากที่สุด

ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจวุน้ น้ าข้าวโพดััพพืชสาหรับผูโ้ ดยสารโรคเบาหวาน
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4.10 สรุ ปผลการทาการประเมิน วุ้นนา้ ข้ าวโพดธัญพืชสาหรับผู้โดยสารโรคเบาหวาน
แบบประเมินส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
1.ด้านเพศ

30%
เพศหญิง
70%

เพศชาย

แผนภูมิ 4.1 แสดงอัตราร้อยละของเพศ
ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านเพศ เป็ นเพศหพิงมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 70
และเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 30

2. ด้านอายุ
20-25ปี
20%

10% 10% 10%

20%

26-30ปี
31-35ปี

30%

36-40ปี
41-46ปี
47ปี ขึ ้นไป

แผนภูมิ 4.2 แสดงอัตราร้อยละของช่วงอายุ
ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านอายุ มีอายุ 31-35ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 30
รองลงมาอายุ 36-40 ปี และ 41-46 ปี คิดเป็ นร้อยละ 20 ส่ วนอายุ 20-25ปี 26-30 ปี และ 47
ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 10
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แบบประเมินส่ วนที่ 2 ข้อมูลด้านอาหาร
3. ด้านรสชาติ

20%

มากที่สดุ

30%

มาก
ปานกลาง

50%

น้ อย
น้ อยที่สดุ

แผนภูมิ 4.3 แสดงอัตราร้อยละด้านรสชาติ
ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านรสชาติ ของ วุน้ น้ าข้า วโพดััพพื ชส าหรั บ
ผูโ้ ดยสารโรคเบาหวาน ระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 30 ระดับมาก คิดเป็ นร้ อยละ 50
ระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 20
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านรสชาติ อยูใ่ นระดับมาก (4.10)

4. ด้านการนาไปใช้ได้จริ ง
มากที่สดุ

20%
50%
30%

มาก
ปานกลาง
น้ อย
น้ อยที่สดุ

แผนภูมิ 4.4 แสดงอัตราร้อยละด้านการนาไปใช้ได้จริ ง
ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านการนาไปใช้ได้จริ งของ วุน้ น้ าข้าวโพดััพพืช
สาหรับผูโ้ ดยสารโรคเบาหวาน มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 50 ระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 30
ระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 20
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านการนาไปใช้ได้จริ ง อยูใ่ นระดับมากที่สุด (4.30)
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5. ด้านสี สันความน่ารับประทาน

มากที่สดุ

30%

มาก
70%

ปานกลาง
น้ อย
น้ อยที่สดุ

แผนภูมิ 4.5 แสดงอัตราร้อยละด้านสี สันน่ารับประทาน
ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านสี สัน ความน่ ารับประทานของ วุน้ น้ าข้าวโพด
ััพพืชสาหรับผูโ้ ดยสารโรคเบาหวาน ระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 70 ระดับมาก คิดเป็ น
ร้อยละ 30
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านสี สันน่ารับประทาน อยูใ่ นระดับมากที่สุด (4.70)

6. ด้านการตกแต่งและการจัดวาง
มากที่สดุ

10%
20%

มาก
70%

ปานกลาง
น้ อย
น้ อยที่สดุ

แผนภูมิ 4.6 แสดงอัตราร้อยละด้านการตกแต่งและการจัดวาง
ผลจากการตอบแบบสอบถามด้า นการตกแต่งและการจัดวางของ วุน้ น้ าข้าวโพด
ััพพืชสาหรับผูโ้ ดยสารโรคเบาหวาน ระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 70 ระดับมาก คิดเป็ น
ร้อยละ 20 ระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 10
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านการตกแต่งและการจัดวาง อยูใ่ นระดับมากที่สุด
(4.60)
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7. ด้านต้นทุนการผลิตต่า

มากที่สดุ

10%

มาก

30%
60%

ปานกลาง
น้ อย
น้ อยที่สดุ

แผนภูมิ 4.7 แสดงอัตราร้อยละด้านต้นทุนการผลิต
ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านต้นทุนการผลิตของ วุน้ น้ าข้าวโพดััพพืชสาหรับ
ผูโ้ ดยสารโรคเบาหวาน ระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 60 ระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 30
ระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 10
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านต้นทุนการผลิตต่า อยูใ่ นระดับมากที่สุด (4.50)

