รายงานการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
ไข่ ปลาหมึกทอดราดซอสเกาหลี
Deep Fried Squid Eggs with Korean Sauces

นางสาวทัศนีย์
นางสาวฐิติรัตน์
นายฐิติพนั ธ์

โดย
วีรวงศาธร
เจียมพูนทรัพย์
รุ่งศรานนท์

5704400004
5704400081
5804400007

รายงานนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาสหกิจศึกษา
ภาควิชาการโรงแรมและการท่ องเทีย่ ว
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2561

ค

ชื่ อโครงงาน
ชื่ อนักศึกษา

:
:

อาจารย์ทปี่ รึกษา
ระดับการศึกษา
ภาควิชา
คณะ
ภาคการศึกษา/ปี การศึกษา

:
:
:
:
:

ไข่ปลาหมึกทอดราดซอสเกาหลี
นางสาว ทัศนีย ์
วีรวงศาธร
นางสาว ฐิติรัตน์
เจียมพูนทรัพย์
นาย ฐิติพนั ธ์
รุ่ งศรานนท์
อาจารย์ จินต์จุฑา
ไชยศรี ษะ
ปริ ญญาตรี
การโรงแรม
ศิลปศาสตร์
2/2561
บทคัดย่อ

โรงแรมโนโวเทลกรุ งเทพ แพทินมั ประตูน้ า เป็ นโรงแรมระดับ 4 ดาว ตั้งอยู่ใจกลางย่าน
ธุ รกิจ และแหล่งแฟชัน่ ช้อปปิ้ ง ที่ได้รับความนิยมของกรุ งเทพ จุดเด่นอย่างหนึ่ งของโรงแรมได้เน้น
จุดขายทางด้านอาหารที่มี บุฟเฟ่ ต์ 3 ช่ วง ตลอดทั้งวัน โดยทางคณะผูจ้ ดั ทามีวตั ถุประสงค์เพื่อนา
ไข่ปลาหมึกกล้วยที่เหลื อใช้จากห้องครัวร้อนมาทาให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด และเป็ นการลดปั ญหา
จากการเกิ ด ขยะประเภทเนื้ อ สั ต ว์ อี ก ทั้ง ยัง สามารถสร้ า งเมนู อ าหารให้ มี ค วามหลากหลายใน
ไลน์บุฟเฟ่ ต์ของโรงแรม
คณะผู จ้ ดั ท ามี ค วามสนใจในวัตถุ ดิบ ที่ เ หลื อใช้อ ย่า งหนึ่ ง คื อไข่ ป ลาหมึ ก กล้ว ย ที่ ท าง
โรงแรมมีการใช้แค่ตวั ปลาหมึกเท่านั้น ในขั้นตอนการเตรี ยมทาความสะอาดปลาหมึก ในตัวของ
ปลาหมึกกล้วยจะมีไข่ปลาหมึกกล้วยที่ทางโรงแรมไม่ได้นามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนั้นทางคณะ
ผูจ้ ดั สนใจที่จะสร้ างเมนู ใหม่จากไข่ปลาหมึกกล้วยและได้คิดเมนู ไข่ปลาหมึกทอดราดซอสเกาหลี
โดยคิ ด มาจากวัต ถุ ดิ บ ที่ ส ามารถหาได้จ ากในครั ว ของโรงแรม ทางคณะผู ้จ ัด ท าได้น าออก
ไลน์บุฟเฟ่ ต์ ผลปรากฏว่าไข่ปลาหมึกทอดราดซอสเกาหลีสามารถนาออกขายได้จริ ง มีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจอยูท่ ี่ 4.83
คาสาคัญ: อาหารทะเล ไข่ปลาหมึกกล้วย ซอสเกาหลี
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ปลาหมึก
2.2 ไข่ปลาหมึก
2.3 ซอสเกาหลี (โคชูจงั )
2.4 พริ กไทย
2.5 ไข่ไก่
2.6 ผงปาปริ กา้
2.7 ประเภทของการทอด
2.8 ไข่ปลาหมึกทอดซอสเกาหลี
2.9 วัตถุดิบ / วิธีการทอดไข่ปลาหมึก
2.10 วัตถุดิบ / วิธีการทาซอสเกาหลี
บทที่ 3 รายละเอียดการปฏิบัติงาน
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3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริ การหลักขององค์กร
3.3 ตาแหน่งและลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
3.4 ชื่อและตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา
3.5 ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
3.6 ขั้นตอนและวิธีการดาเนิ นงาน
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
โรงแรมโนโวเทลกรุ ง เทพ แพลทิ นัม ประตู น้ ำ (NOVOTEL BANGKOK PLATINUM
PRATUNAM) ได้มีกำรให้บริ กำรด้ำนห้องพักและนอกเหนื อจำกนั้นยังมีกำรให้บริ กำรในส่ วนของ
ห้องอำหำรและบำร์ ซึ่ งทำงโรงแรมโนโวเทล มีห้องอำหำรทั้งหมด 3 ส่ วน ได้แก่ ห้องอำหำร วิว
รู ฟท็อป บำร์ แบงคอก แพลทินมั เรสเตอรอง แอนด์ เลำจ์ และ ห้องอำหำรเดอะสแควร์ ซึ่ งในแต่ละ
วันห้องอำหำรเดอะสแควร์ จะมีกำรจัดบุฟเฟ่ ต์ ทั้งหมด 3 รอบ มีรอบ Breakfast Lunch Dinner โดย
แต่ละรอบจะมีคอร์ สอำหำรแตกต่ำงกันและในช่วง Dinner จะเน้นอำหำรทะเลโดยมีวตั ถุดิบหลักๆ
คื อ กุ้ง หอย ปู ปลำ และปลำหมึ ก ซึ่ งจำกกำรสัง เกตเมนู จำกปลำหมึ กนั้น ทำงโรงแรมจะใช้แค่
ส่ วนตัวของปลำหมึกและทิ้งไข่ปลำหมึก โดยผูจ้ ดั ทำได้เล็งเห็นประโยชน์ของไข่ปลำหมึก ที่เหลื อ
ทิง้ นั้นสำมำรถนำมำแปรรู ปให้เกิดมูลค่ำเพิ่มได้ โดยได้ทำกำรคิดสร้ำงเมนูใหม่จำกไข่ปลำหมึกและ
ใช้วตั ถุดิบที่มีอยูใ่ นครัว ทำงคณะผูจ้ ดั ทำได้มีกำรทดลองทำซอสอื่นๆแล้ว ผลปรำกฏว่ำซอสเกำหลี
เป็ นซอสที่ได้รับควำมชื่ นชอบมำกที่สุด จึงทำให้เกิดเมนู ไข่ปลำหมึกทอดควบคู่กบั ซอสเกำหลีเพื่อ
เป็ นกำรสร้ำงมูลค่ำให้กบั วัตถุดิบนำมำเพิ่มเมนูอำหำรใหม่ให้กบั ทำงโรงแรม
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อนำไข่ปลำหมึกที่ไม่ได้ใช้ในกำรประกอบอำหำรมำดัดแปลงเพิ่มเมนูใหม่
1.2.2 เพื่อใช้วตั ถุดิบให้คุม้ ค่ำมำกที่สุด
1.2.3 เพื่อลดปั ญหำกำรกำจัดขยะประเภทเนื้อสัตว์
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้ำนพื้นที่
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรทำโครงงำนสหกิจศึกษำฉบับนี้คณะผูจ้ ดั ทำได้ดำเนินกำรเก็บ
รวบรวมข้อ มู ล และวัต ถุ ดิ บ จำกห้อ งอำหำรเดอะสแควร์ ข องทำงโรงแรมโนโวเทล แพลทิ นัม
ประตูน้ ำ
1.3.2 ขอบเขตด้ำนเวลำ
กำรทำโครงงำนสหกิจศึกษำฉบับนี้ ผูจ้ ดั ทำได้ดำเนิ นกำรในระหว่ำงวันที่ 7 มกรำคม 2562
ถึง 29 เมษำยน 2562

1.3.3 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงในกำรทำโครงงำนสหกิจศึกษำฉบับนี้ ผจู ้ ดั ทำได้ใช้วิธีกำรเก็บ
ข้อ มู ล จำกแบบสอบถำมจำกกลุ่ ม ตัว อย่ ำ ง ควำมพึ ง พอใจของพนัก งำน Kitchen ของโรงแรม
โนโวเทล แพลทินมั ประตูน้ ำ ที่มีต่อโครงงำน Deep Fried Squid Eggs with Korean Sauces จำนวน
30 ตัวอย่ำง
โดยแบ่งเป็ นทั้งหมด 4 ครัว คือ ครัวร้อนจำนวน 9 คน ครัวไทยจำนวน 10 คน ครัวเย็นจำนวน 6 คน
ครัวเบเกอรี่ จำนวน 5 คน
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ได้เมนูใหม่ เพื่อเพิ่มทำงเลือกให้กบั ลูกค้ำ
1.4.2 เป็ นกำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้ อวัตถุดิบให้แก่ทำงโรงแรม
1.4.3 ลดปั ญหำกำรกำจัดขยะประเภทเนื้อสัตว์

บทที2่
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การทาโครงงานในสร้ างเมนู อาหารไข่ปลาหมึ กทอดราดซอสเกาหลี (Deep Fried Squid
Eggs with Korean Sauces) ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
จากเอกสาร ตาราวิชาการ บทความ โดยนาเสนอเป็ นลาดับ ดังนี้
2.1 ปลาหมึก
2.2 ไข่ปลาหมึก
2.3 ไข่ไก่
2.4 เกลือ
2.5 ซอสเกาหลี (โคชูจงั )
2.6 พริ กไทย
2.7 ผงปาปริ กา้
2.8 ประเภทของการทอด
2.9 ไข่ปลาหมึกทอดราดซอสเกาหลี
2.10 วิธีการทอดไข่ปลาหมึก
2.11 วิธีการทาซอสเกาหลี

2.1 ปลาหมึก
หมึก หรื อ ที่นิยมเรี ยกกันว่าปลาหมึก (Cuttlefish, Octopus) เป็ นสัตว์น้ าเค็มที่ไม่มีกระดู ก
สันหลัง เคลื่ อนไหวรวดเร็ ว ว่ายน้ าว่องไว ลาตัวนิ่ ม มีหนวดรอบปาก 4-5 คู่ บนหนวดจะมีปุ่มดูด
เรี ยงตามหนวดซึ่ งทาหน้าที่ในการจับยึดเหยื่อ เป็ นสัตว์ที่มีอยู่ในไฟลัมมอลลัสกา ชั้นเซฟาโลพอด
ซึ่ งเป็ นชั้ น ของสั ต ว์ที่ มี ล าตัว อ่ อ นนิ่ ม ชั้ น ย่ อ ย Coleoidea ต่ า งจากกลุ่ ม สั ต ว์ที่ ใ กล้ เ คี ย งกัน คื อ
Nautiloidea ซึ่ งมีเปลือกแข็งห่ อหุ ้มภายนอกร่ างกาย แต่หมึกส่ วนใหญ่กลับมีกระดู กหรื อเปลือกอยู่
ภายในเพื่อใช้ประโยชน์ในการเป็ นทุ่นหรื อพยุงร่ างกายซึ่ งเรี ยกว่า ลิ้นทะเลหรื อกระดองปลาหมึก
(Cuttlefish bone)ยังมีบางชนิ ดที่ไม่มีกระดูก แต่มีกระดูกอ่อนทดแทนเพื่อใช้ในการพยุงโครงสร้าง
ร่ างกาย (มาลา สุ พงษ์พนั ธุ์ , 2530)

รู ปที่ 2.1 ลิ้นทะเล
ทีม่ า : (ttps://th.wikipedia.org/wiki/ลิ้นทะเล)
2.1.1 การจาแนกชนิดปลาหมึก
ปลาหมึกสามารถจาแนกเป็ น 3 ชนิด ดังนี้

รู ปที่ 2.2 การจาแนกชนิดปลาหมึก
ทีม่ า : (https://www.dmcr.go.th/detailAll/24072/nws/141)

1) ปลาหมึ ก สาย หรื อ หมึ กยักษ์ (Octopus) ลัก ษณะทัว่ ไปหมึ ก สายจะมี ค วาม
แตกต่ างจากหมึ ก กล้วยและหมึ กกระดองอย่างชัดเจน มี ล าตัวกลมคล้ายลู ก โป่ งมี หนวดทั้งหมด
8 เส้น ลาตัวอ่อนนุ่ มไม่มีกระดอง โครงสร้างของหมึกสายนั้นจะไม่มีแคลเซี ยมแข็งเป็ นแกนกลาง
ลาตัวเหมือนหมึกชนิ ดอื่น ทาให้ร่างกายของหมึกสายนั้นมีความยืดหยุน่ มาก หมึกสายสามารถพบ
ได้ทวั่ ไปทั้งในน้ าลึกหรื อบริ เวณ ชายฝั่ง โขดหิ น ซอกหิ น และตามแนวปะการัง ซึ่ งในประเทศไทย
มีกว่า 20 ชนิด (เมทินี คาสร้อย , 2535)

รู ปที่ 2.3 หมึกยักษ์
ทีม่ า : (https://www.spokedark.tv/posts/octopus-squid/)
2) หมึ ก กระดอง (Cuttlefish, Rainbow Cuttlefish) ลั ก ษณะทั่ว ไปของหมึ ก
กระดอง มีลกั ษณะแบนกว้าง ทรงรี คล้ายถุ งรู ปไข่ หมึกกระดองจะมีลกั ษณะคล้ายกับหมึกกล้วย
แต่จะไม่ ยาวเท่า หมึ ก กล้วย มี ครี บรอบตัวใช้ใ นการพยุงตัว โครงสร้ า งภายในของหมึ ก กระดอง
เป็ นแผ่นปูนซึ่ ง เรี ยกว่า ลิ้นทะเลหรื อกระดองปลาหมึก จะอยูก่ ลางหลัง ช่วยในการลอยตัวของหมึก
กระดองได้เ ป็ นอย่า งดี หนวดนั้น มี ท้ งั หมวด 10 เส้ น มี ห นวดยาว 2 เส้ น ใช้ ส าหรั บ จับ เหยื่ อ
ซึ่งทัว่ โลกมีการพบมากกว่า 100 ชนิดและในประเทศไทยมีการพบประมาณ 13 ชนิด (มาลา สุ พงษ์
พันธุ์ , 2530)

รู ปที่ 2.4 หมึกกระดอง
ทีม่ า : (https://wallhere.com/th/wallpaper/186396)

3) หมึกกล้ วย (squid) ลักษณะทัว่ ไปของหมึกกล้วยเป็ นรู ปทรงเรี ยวยาว ลาตัวกลม
มีครี บเป็ นรู ปสามเหลี่ยมอยูด่ า้ นข้างลาตัวทั้งสองข้าง มีหนวดทั้งหมด 10 เส้นและมีหนวด 1คู่ที่ยาว
กว่าหนวดอื่นๆ ใช้สาหรับหยิบจับอาหาร เรี ยกว่าเป็ นหนวดล่าเหยื่อ หนวดเส้นอื่นนั้นจะใช้ในการ
ช่วยไม่ให้อาหารหลุด ภายในลาตัวจะมีแคลเซี ยมแข็งลักษณะโปร่ งใส ต่างจากหมึกกระดอง เรี ยกว่า
เพน (Pen) มีขนาดเล็กและบางกว่า ลิ้นทะเล ที่เป็ นแคลเซี ยมแข็ง หมึกกล้วยนั้นถื อได้ว่าเป็ นสัตว์
ไม่ มี ก ระดู ก สั น หลัง ที่ มี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด ในโลก หมึ ก กล้ว ยจะออกหากิ น บริ เ วณผิ ว น้ า ในเวลา
กลางคืนในประเทศไทยสามารถพบหมึกกล้วยมากกว่า 20 ชนิด (มะลิวนั จิตดี , 2540)

รู ปที่ 2.5 หมึกกล้วย
ทีม่ า : (http://oknation.nationtv.tv/blog/paper-life/2010/11/29/entry-2)
2.1.2 ประโยชน์ ของปลาหมึก
ปลาหมึก มีคุณค่าทางโภชนาการและมีประโยชน์ ดังนี้
โอเมก้ า 3 จากที่ เ ราเข้า ใจกัน ว่ า ในปลาหมึ ก นั้น มี ค อเลสเตอรอลสู ง
แต่ป ลาหมึ กนั้นมี ไขมันในกลุ่ ม โอเมก้า 3 ที่ จาเป็ นต่ อร่ า งกายอยู่เช่ นเดี ยวกัน จะท าหน้าที่ ย บั ยั้ง
ปริ ม าณคอเลตเตอรอลให้ อ ยู่ใ นระดับ ที่ เ หมาะสมได้ จึ ง ท าให้ ไ ม่ เ ป็ นผลเสี ย ต่ อ ร่ า งกาย หาก
รับประทานแต่พอดี โอเมก้า 3 นั้นช่วยในการเจริ ญเติมโตของเด็ก ทั้งด้านสติปัญญา เพิ่มสมาธิ และ
ความจา และยังช่วยป้ องกันการอักเสบของกล้าม ข้อและกระดู ก มีประโยชน์กบั คุ ณแม่ที่ต้ งั ครรภ์
โดยมีวิจยั ระบุบว่ากรดไขมันโอเมก้า 3 ใน DHA ส่ งผลต่อระบบสายตา ประสาทและสมองของ
ทารก หากรับประทานในปริ มาณที่เหมาะสม ทารกในครรภ์จะได้รับโอเมก้า 3 ตั้งแต่ในท้องด้วย

ช่ วยป้ องกันโรคคอพอกหรื อภาวะขาดสารไอโอดีน โรคคอพอกเกิ ดจาก
ต่อมไทรอยด์ผิดปกติ เนื่ องจากร่ างกายขาดไอโอดี น ดังนั้นการรับประทานอาหารทะเล จึงมีส่วน
ช่วยป้ องกันโรคคอพอกได้ ซึ่ งปลาหมึกนั้นเป็ นตัวเลือกที่ดี เนื่องจากปลาหมึกมีปริ มาณไอโอดีนสู ง
ถึ ง 54 ไมโครกรั มต่อน้ าหนัก 100 กรั ม แม้ไอโอดี นเป็ นสารอาหารที่ ร่างกายไม่ได้ตอ้ งการมาก
แต่หากร่ างกายรับประทานไม่เพียงก็อาจทาให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้
ช่ วยให้ ใ บหน้ า เปล่ ง ปลั่ง อ่ อ นกว่ า วัย อย่างที่ ทราบกับอาหารทะเลจะมี
คอลลาเจนอยู่ค่อนข้างสู ง จึ งผลิ ตภัณฑ์สุขภาพและความงามที่ มาจากทะเลน้ าลึ กมากมาย ดังนั้น
ปลาหมึ กถื อเป็ นตัวเลื อกที่ ดีเพราะ ปลาหมึ กนั้นมี ปริ มาณคอลาเจนสู งและสามารถดู ดซึ มได้ง่าย
นอกจากนี้ ปลาหมึกยังมีคลอเรสเตอรอลชนิ ดที่ดีที่ช่วยในการบารุ งผิวให้กระชับ เต่งตึง ไม่เหี่ ยวย่น
ช่วยรักษาสิ วและจุดด่างดา

รู ปที่ 2.6 ประโยชน์ของปลาหมึก
ทีม่ า : (https://med.mahidol.ac.th/th/news/announcements/07072014-0949-th)

2.2 ไข่ ปลาหมึก
ไข่ปลาหมึกที่เรารู ้ จกั แล้วเรี ยกกันนั้น ไม่ใช่ไข่ปลาหมึกจริ งๆ แต่มาจากอวัยวะส่ วนหนึ่ ง
ของปลาหมึ ก ซึ่ ง เป็ นอวัย วะสื บ พัน ธุ์ ปลาหมึ ก เพศเมี ย นั้น จะมี ล ัก ษณะกลมใสคื อ ส่ ว น รั ง ไข่
ปลาหมึกเพศผูน้ ้ นั มีลกั ษณะเรี ยวยาวเล็กและมีสีข่นุ กว่าคือส่ วน อัณฑะ (ม.ป.ป. , 2559)

รู ปที่ 2.7 ไข่ปลาหมึก
ทีม่ า : (https://www.theactkk.net/home/homenew1/print_news.asp?id=6899)
2.3 ซอสเกาหลี (โคชู จัง)
โคชู จงั คือ น้ าพริ กเกาหลี ที่นิยมใช้ใส่ อาหารให้มีรสชาติอร่ อยมากยิ่งขึ้ น เป็ นเครื่ องปรุ ง
ยอดนิ ยมของคนเกาหลี ที่ให้ท้ งั รสชาติเค็มจากเต้าเจี้ยวและรสเผ็ดหวานเข้มข้น โคชู จงั จะมีลกั ษณะ
เป็ นเนื้ อละเอียดข้นเหนี ยวสี แดง ทามาจากเต้าเจี้ยวเกาหลี แป้ งข้าวเหนี ยว แป้ งข้าวมอลต์และพริ ก
ป่ นเกาหลี
ประโยชน์ของโคชู จงั ช่วยเรื่ องของการย่อยอาหาร ทาให้กระเพราะอาหารแข็งแรงและยัง
ช่วยในเรื่ องของการไหลเวียนเลือดและกระตุน้ เซลล์ผิวหนัง สามารถช่วยเผาผลาญไขมัน ขับเหงื่ อ
และเรื่ องระบบขับถ่ายไม่ทาให้ป่วยง่าย (สุ ชาติ สรรเสริ ญ , 2545)

รู ปที่ 2.8 ซอสโคชูจงั
ทีม่ า : (http://www.koreangayashop.com/product/75)

2.4 พริกไทย
เป็ นพืชที่มีผลเป็ นพวงเม็ดขนาดเล็ก จัดเป็ นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยา และเป็ นราชาแห่ ง
เครื่ องเทศที่มีรสชาติเผ็ดร้อน เป็ นเครื่ องเทศที่มีกลิ่นฉุ น นามาประกอบอาหาร
ประโยชน์ของพริ กไทยสามารถช่ วยขับเสมหะและยังช่ วยในเรื่ องของบรรเทาอาการไอ
หอบหืด สะอึก หวัดและลดไข้ (พันธุ์สวลี กิติยากร , 2532)

รู ปที่ 2.9 พริ กไทย
ทีม่ า : (https://medthai.com/)
2.5 ไข่ ไก่
ไข่ เ ป็ นอาหารที่ มี ค่ า ทางโภชนาการสู ง มาก เป็ นแหล่ ง ของโปรตี น ที่ มี คุ ณ ภาพดี ที่ สุ ด
เนื่ องจากโปรตีนไข่มีกรดอะมิโนชนิ ดที่จาเป็ นต่อร่ างกายของมนุ ษย์ครบถ้วนทั้งชนิ ดและปริ มาณ
เป็ นอาหารที่มีสมบูรณ์ที่สุด
มีคุณประโยชน์ในการบารุ งสมอง ถ้ารู ้สึกสมองไม่สดใส เมื่อย จะต้องเสริ มเลซิ ธิน ไข่แดง
อุดมด้วยเลซิ ธิน สามารถช่วยบารุ งสมอง ทาให้สมองฟื้ นฟูความสดใสได้ (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ ,
2544)

รู ปที่ 2.10 ไข่ไก่
ทีม่ า : (http://www.foodnetworksolution.com/ )

2.6 ผงปาปริก้า
ผงปาปริ กา้ ทามาจากพริ กปาปริ กา้ ซึ่ งเป็ นเครื่ องเทศชนิ ดหนึ่ งที่นาไปตากแห้ง จากนั้นจึง
ค่อยแยกเมล็ดออกแล้วบดให้ละเอียดเป็ นผงแบบแป้ ง สาหรับใช้เพิ่มสี สันและปรุ งรส มองดูคร่ าวๆ
จะคล้ายกับพริ กป่ นในบ้านเรา แต่แตกต่างกันตรงรสชาติและความเผ็ด
ประโยชน์ของผงปาปริ ก้าช่ วยต้านเชื้ อแบคทีเรี ยในระบบการย่อยอาหาร ช่ วยเพิ่มความ
สดชื่ น คลายง่ ว ง และต้า นโรคซึ ม เศร้ า ช่ ว ยป้ องกัน โรคหัว ใจและหลอดเลื อ ด ดู แ ลระบบการ
ไหลเวียนของโลหิ ต พร้อมกับปรับความดันโลหิ ตให้อยูใ่ นภาวะปกติ (พันธุ์สวลี กิติยากร , 2532)
.

รู ปที่ 2.11 ผงปาปริ กา้
ทีม่ า : (http://www.phuengluang.com/product/paprika-chili-powder/)
2.7 ประเภทของการทอด
การทอด เป็ นการทาอาหารให้สุกโดยใช้น้ ามันพืช หรื อไขมันสัตว์เป็ นตัวกลางแลกเปลี่ยน
ความร้อน การทอดนั้นจะแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1) การทอดโดยใช้น้ ามันน้อย (Pan Frying) คือ การใช้น้ ามัน หรื อไขมันในปริ มาณ
ที่ น้ อ ยพอให้ น้ า ระหว่ า งทอดอาจจะกลับ ด้า นให้ อ าหารสุ ก ได้อ ย่า งทั่ว ถึ ง เช่ น ทอดเนื้ อ สั ต ว์
แฮมเบอร์ เกอร์ ไข่ดาว เป็ นต้น
2) การทอดโดยใช้น้ า มัน มากหรื อ น้ า มัน ท่ ว ม (Deep Fat Frying) คื อ การทอด
อาหารโดยใช้น้ ามันในปริ มาณที่มาก จนอาหารจมอยูใ่ นภาชนะที่บรรจุน้ ามัน ก่อนที่จะนาอาหารลง
ไปทอดอาจจะต้องนาอาหารมาเคลือบด้วยเกล็ดขนมปั ง หรื อไข่ก่อนลงไปทอด ทาให้อาหารที่ได้
นั้นมีลกั ษณะผิวแห้ง กรอบ สี น้ าตาล เช่น ไข่ปลาหมึกชุบเกล็ดขนมปั ง

2.8 ไข่ ปลาหมึกทอดซอสเกาหลี
เป็ นการผสมผสานระหว่างอาหารเกาหลี และอาหารไทยเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มความอร่ อย
กลมกล่อมให้มีความหลากหลายรสชาติ โคชู จงั เป็ นเครื่ องปรุ งที่คนเกาหลีนิยมมาใช้ปรุ งอาหารให้มี
รสชาติเข้มข้น จึงต้องการที่จะนาเสนอในรู ปแบบของไข่ปลาหมึกทอดราดซอสเกาหลี
2.9 วัตถุดิบ / วิธีการทอดไข่ ปลาหมึก
1) วัตถุดิบในการทาไข่ ปลาหมึกทอด มีดังนี้
สู ตรไข่ปลาหมึกทอด ดัดแปลงมาจากสู ตรไก่ชุบแป้ งทอด FoodTravel
- ไข่ไก่
- ไข่ปลาหมึก
- เกลือป่ น
- พริ กไทยบด
- ผงปาปริ กา้
- แป้งสาลีอเนกประสงค์
- เกล็ดขนมปัง
- น้ ามันพืช
2) วิธีการทาไข่ ปลาหมึกทอด มีดังนี้
1) เริ่ มจากนาไข่ปลาหมึกที่ได้มาทาความสะอาด
2) เริ่ มจากปรุ งไข่ปลาหมึกด้วย เกลือ พริ กไทยป่ น ผงปาปริ กา้ ลงไปคลุกให้เข้ากัน
3) จากนั้นนาไข่ปลาหมึกที่ปรุ งรสแล้วมาชุบแป้ งสาลีเอนกประสงค์
4) ตีไข่ไก่ให้เข้ากันเพื่อใช้ในการชุบไข่ปลาหมึก และตามด้วยคลุกเกล็ดขนมปั ง
5) นาไข่ปลาหมึกไปทอดจนเหลือง จัดใส่ จานพร้อมเสิ ร์ฟคู่กบั ซอสเกาหลี

2.10 วัตถุดิบ / วิธีการทาซอสเกาหลี
1) วัตถุดิบในการทาซอสเกาหลี มีดังนี้
สู ตรซอสเกาหลี ดัดแปลงมาจากสู ตรไก่ทอดซอสเกาหลี FoodTravel
- งาขาว
- ต้นหอมซอย
- ซอสโคชูจงั
- ซอสมะเขือเทศ
- น้ าผึ้ง
- น้ ามะนาว
- กระเทียม
- หัวหอมใหญ่
- น้ ามันสลัด
- น้ าต้มสุ ก
2) วิธีการทาซอสเกาหลี มีดังนี้
1) เตรี ยมผสมซอสเกาหลี นาซอสโคชูจงั ซอสมะเขือเทศ น้ าผึ้ง น้ ามะนาว น้ ามันสลัด
คนให้เข้ากัน
2) ตั้งกระทะใส่ น้ ามันเล็กน้อย นากระเทียมสับและหัวหอมใหญ่ ผัดจนหัวหอมใหญ่สุก
3) เทซอสที่ผสมไว้ลงไปผัด เคี่ยวซอสให้ขน้ ขึ้น เติมน้ าเล็กน้อย
4) ตักซอสเสิ ร์ฟพร้อมไข่ปลาหมึกทอด โรยงาขาว ต้นหอมซอย ให้มีสีสันสวยงาม
.

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่ อภาษาไทย : โรงแรมโนโวเทลกรุ งเทพ แพลทินมั ประตูน้ ำ
ชื่ อภาษาอังกฤษ : NOVOTEL BANGKOK PLATINUM PRATUNAM
สถานทีต่ ้งั
: 220 ถนนเพชรบุรี รำชบุรี 10400 กรุ งเทพ ประเทศไทย
โทรศัพท์
: (+66) 02 209 1700
เว็บไซต์
: www.novotelbangkokplatinum.com

รู ปที่ 3.1 โรงแรมโนโวเทลกรุ งเทพ แพลทินมั ประตูน้ ำ
ทีม่ า : (https://novotelbangkokplatinum.com/th/gallery/)
โรงแรมโนโวเทลกรุ งเทพ แพลทินมั ประตูน้ ำ เป็ นโรงแรมที่มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกและ
บริ กำรตำมมำตรฐำนโรงแรม 4 ดำว ที่พร้อมให้บริ กำรอย่ำงมืออำชี พ โดยโรงแรมตั้งอยูช่ ้ นั บนของ
ศู นย์ก ำรค้ำเดอะแพลทิ นัม แฟชั่นมอลล์ ที่ เป็ นที่ นิย มของนัก ท่องเที่ ย ว ตั้งอยู่ใจกลำงย่ำนแหล่ ง
แฟชัน่ ช้อปปิ้ ง ของกรุ งเทพฯซึ่ งสำมำรถเดิ นทำงได้อย่ำงสะดวก สำมำรถขึ้นทำงเดิ นลอยฟ้ ำรำช
ประสงค์ จำกโรงแรมไปยังแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งช้อปปิ้ ง ได้อย่ำงสะดวกและสำมำรถเดินทำง
ไปยังห้ำงสรรพสิ นค้ำเซ็ นทรัล เวิลด์ สยำมสแควร์ สยำมพำรำกอน สยำมเซ็ นเตอร์ มำบุญครอง
นอกจำกนั้น ตลำดนี ออนและตลำดประตูน้ ำตั้งอยูไ่ ม่ไกลจำกโรงแรม และที่สำคัญยังสำมำรถเดิ น
จำกสถำนี รถไฟฟ้ ำบีที เอชสถำนี สยำมและสถำนี ชิดลมมำยังโรงแรมโดยใช้เวลำเพีย งไม่กี่ นำที
โรงแรมแห่ งนี้ ผสมผสำนควำมสะดวกสบำยและเทคโนโลยีจึงเป็ นตัวเลื อกที่ เหมำะแก่ พ กั ผ่อน
ทุกรู ปแบบ ทั้งทริ ปทำงธุ รกิจหรื อเพื่อกำรท่องเที่ยว โรงแรมนี้ก็สำมำรถตอบโจทย์ได้แน่นอน

รู ปที่ 3.2 แผนที่โรงแรมโนโวเทลกรุ งเทพ แพลทินมั ประตูน้ ำ
ทีม่ า : ( http://www.platinumfashionmall.com/contactus/ )
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
3.2.1 ห้ องพัก ที่ให้บริ กำรและรองรับแขกมีท้ งั หมด 288 ห้อง แบ่งเป็ น 5 ประเภท
1) ห้ องสแตนดาร์ ด ทริ ปท่องเที่ยวหรื อติดต่อธุ รกิ จ ห้องสแตนดำร์ ดของโรงแรม
ให้ค วำมสะดวกสบำย ผ่อนคลำยกับ เตี ย งเดี่ ย วขนำดใหญ่ ฝั ก บัวแบบเรนชำวเวอร์ โต๊ะ ท ำงำน
ทีวี LED มินิบำร์ และบริ กำรอินเทอร์ เน็ตไร้สำยฟรี ห้องสำหรับรับรองผูใ้ หญ่ 2 คน และเด็ก 1 คน

รู ปที่ 3.3 ห้องสแตนดำร์ด
ทีม่ า : (https://novo telbangkokplatinum.com/th/gallery/)

2) ห้ องซู พเี รี ย กำรพักผ่อนในห้องพักซู พีเรี ย ผสมผสำนกำรตกแต่งที่ทนั สมัยและ
สะดวกสบำยเหมำะสมที่ เข้ำกันอย่ำงลงตัว พร้ อมสิ่ งอำนวยควำมสะดวกในระดับดี เยี่ยมกับเตียง
ขนำดใหญ่หรื อเตียงคู่ 2 เตียง, ทีวีจอแบน LED, อินเตอร์ เน็ตไร้สำยฟรี และตูเ้ ซฟ สำมำรถรองรับ
ผูใ้ หญ่ได้ 2 คนและเด็ก 1 คน

รู ปที่ 3.4 ห้องซูพีเรี ย
ทีม่ า : (https://novo telbangkokplatinum.com/th/gallery/)
3) ห้ องดีลักซ์ ควำมสะดวกสบำยและควำมผ่อนคลำยที่มำกกว่ำสำหรับกำรเข้ำพัก
ในห้องดีลกั ซ์ พร้อมกับวิวของกรุ งเทพมหำนครจำกตึกสู ง ภำยในห้องมีเตียงเดี่ยวหรื อเตียงคู่ขนำด
ใหญ่ ฝั กบัวเรนชำวเวอร์ มิ นิบำร์ ฟรี อินเทอร์ เน็ตไร้ สำย บริ กำรซักรี ด 3 ชิ้ น/วัน และบัตรเงิ นสด
ส ำหรั บ รั บ ประทำนอำหำร 300 บำทส ำหรั บห้อ งอำหำรและบำร์ รู มเซอร์ วิส และมิ นิบำร์ ห้อ ง
สำหรับรับรอง ผูใ้ หญ่ 2 คน และเด็ก 1 คน

รู ปที่ 3.5 ห้องดีลกั ซ์
ทีม่ า : (https://novo telbangkokplatinum.com/th/gallery/)

4) ห้ อ งเอ็ก เซ็ ก คิ วทีฟ สั ม ผัส ประสบกำรณ์ ก ำรพัก ผ่อนรู ป แบบใหม่ ไ ม่ ซ้ ำ ใคร
ที่ห้อง เอ็กเซ็กคิวทีฟ ผสมผสำนควำมผ่อนคลำยและควำมรู ้สึกเสมือนแขกระดับวีไอพี รวมถึงกำร
ใช้บริ กำรเช็คอินและเช็คเอ้ำท์แบบวีไอพี ที่เดอะเลำนจ์ บนชั้น 6 ที่ให้บริ กำรอำหำรเช้ำ และค็อกเทล
ยำมเย็น สิ่ งอำนวยควำมสะดวกที่มีบริ กำร ทั้งอำหำรเช้ำที่สำมำรถเลือกได้ที่หอ้ งอำหำรเดอะ สแควร์
หรื อ เบรกฟำสต์ที่เดอะ เลำจ์ นอกจำกนี้ ยงั มีขนมขบเคี้ยวและเครื่ องดื่ มบริ กำรทั้งวัน สำมำรถใช้
บริ กำร Cocktails & Canapes ได้ที่เดอะ เลำนจ์ เวลำ 17.00 – 19.00 น. ห้องสำหรับรับรอง ผูใ้ หญ่ 2 คน
และเด็ก 1 คน

รู ปที่ 3.6 ห้องเอ็กเซ็กคิวทีฟ
ทีม่ า : (https://novo telbangkokplatinum.com/th/gallery/)
5) ห้ องเอ็กเซ็คคิวทีฟสวีท ที่มีขนำดกว้ำงถึง 55 ตำรำงเมตรที่ถูกออกแบบมำอย่ำง
ทันสมัย และมีกำรจัดห้องเป็ นสัดส่ วน ทั้งห้องนัง่ เล่น ห้องน้ ำ อ่ำงอำบน้ ำ สำมำรถมองเห็นเส้นขอบ
ฟ้ำกรุ งเทพฯและสิ่ งอำนวยควำมสะดวกอันยอดเยีย่ ม ห้องสำหรับรับรอง ผูใ้ หญ่ 2 คน และเด็ก 2 คน

รู ปที่ 3.7 ห้องเอ็กเซ็คคิวทีฟสวีท
ทีม่ า : (https://novo telbangkokplatinum.com/th/gallery/)

3.2.2 สถานทีจ่ ัดประชุ มและงานเลีย้ ง
1) การจัดการประชุ ม สำมำรถปรับให้เข้ำได้กบั ทุกสถำนกำรณ์ อุปกรณ์ที่ครบครัน
และบริ กำรให้คำแนะนำในกำรจัดกำรประชุ มสัมมนำโดยทีมงำนของโรงแรม พร้ อมที่จะรับฟั ง
ข้อคิดเห็นและควำมต้องกำร เพื่อที่จะมัน่ ใจได้วำ่ กำรประชุมจะประสบควำมสำเร็ จ ไม่วำ่ จะเป็ นกำร
ประชุมขนำดเล็กหรื อขนำดใหญ่ที่มีแขก 250 ท่ำนขึ้นไป

รู ปที่ 3.8 ห้องจัดกำรประชุมแอมเบอร์
ทีม่ า : (https://novo telbangkokplatinum.com/th/gallery/)
2) การจัดงานแต่ งงาน ทีมงำนมืออำชี พของทำงโรงแรมที่เรำจะทำให้มนั่ ใจว่ำกำร
ตกแต่งสถำนที่ เค้กวิวำห์ บริ กำรอำหำรและเครื่ องดื่ม เครื่ องเสี ยงและดนตรี อนั ไพเรำะ รวมถึงกำร
จัดกำรงำนอื่นๆ เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและควำมประทับใจไม่รู้ลืม มีห้องบอลรู มสุ ดหรู หรำ
กว้ำงขวำงขนำด 270 ตำรำงเมตร ที่สำมำรถรับรองแขกได้ถึง 220 คน สำหรับงำนค็อกเทล และ 180 คน
สำหรับงำนแบบโต๊ะจัดเลี้ยง

รู ปที่ 3.9 กำรจัดงำนแต่งงำน
ทีม่ า : (https://novo telbangkokplatinum.com/th/gallery/)

3.2.3 อินบาลานซ์ เวลเนส แอนด์ มาสสาจ
1) ฟิ ตเนส อุ ป กรณ์ อ ัน ทัน สมัย หลำกหลำยเครื่ อ งเล่ น ให้ เ ลื อ ก ทำงโรงแรม
มีเทรนเนอร์ ส่วนตัว ที่ มีควำมชำนำญเฉพำะด้ำน คอยให้คำปรึ กษำประจำอยู่ที่ ฟิ ตเนสเซ็ นเตอร์
ทุกวันพุธพบกับคลำสเต้น แอโรบิกกับเทรนเนอร์ และวันศุกร์ พบกับเทรนเนอร์ ที่พร้อมต้อนรับใน
คลำสมวยไทย เวลำ 18.00-19.00 น.ทุกวันพฤหัสบดีเวลำ 1 ทุ่ม – 2 ทุ่ม สำมำรถมำร่ วมเล่นโยคะที่
ริ ม สระว่ำยน้ ำของโรงแรมได้ นอกจำกนี้ ยัง มี บ ริ ก ำรห้องสตรี ม สำหรั บ ทั้งผูห้ ญิ ง และผูช้ ำยไว้
ให้บริ กำร เพื่อกระตุน้ กำรไหลเวียนของเลือดเพื่อผิวพรรณที่เปล่งปลัง่ มำกยิง่ ขึ้น

รู ปที่ 3.10 อินบำลำนซ์ เวลเนส
ที่มำ : (https://novo telbangkokplatinum.com/th/gallery/)
2) อินบาลานซ์ มาสสาจ บำย โนโวเทลกรุ งเทพ แพลทิ นมั ประตูน้ ำกำรบริ กำร
นวดสปำ ทรี ทเม้นท์ และ กำรนวดแบบ อโรมำ ที่อินบำลำนซ์ มำสสำจ ด้วยพื้นที่กว้ำงกว่ำ 60 ตำรำง
เมตร ที่จะทำให้ท่ำนรู ้สึกโปร่ งสบำยและผ่อนคลำย จะมำนวดที่อินบำลำนซ์ หรื อเรี ยกใช้บริ กำรที่
ห้องพักและยังมีหอ้ งสตรี มรู ม หรื อห้องอบไอน้ ำไว้ให้บริ กำรอีกด้วย เหมำะสำหรับสำวๆ เลยเพรำะ
ช่วยให้เผำผลำญดีข้ ึนด้วย

รู ปที่ 3.11 อินบำลำนซ์ มำสสำจ
ทีม่ า : (https://novo telbangkokplatinum.com/th/gallery/)

3.2.4 ห้ อ งอาหารและบาร์ ห้ อ งอาหารและบาร์ จัด เตรี ย มพร้ อ มให้ บ ริ กำรคุ ณ ตลอด
24 ชั่วโมงทุ กวัน ที่ห้องอำหำรและบำร์ สำมำรถเพลิ ดเพลิ นกับมื้ ออำหำรอย่ำงอิ่ มอร่ อยและกำร
จัดแต่งอย่ำงมีสไตล์ หำกต้องกำรรับประทำนอำหำรอันหลำกหลำย มีตวั เลื อกทั้งอำหำรแบบไทย
และอำหำรนำนำชำติ
1) วิ ว รู ฟ ท็ อ ป บาร์ แบงคอก (VIEW BANKKOK) บำร์ สุ ด ชิ ค บนดำดฟ้ ำ
บรรยำกำศดี ๆ บนดำดฟ้ ำชั้น 9 โรงแรมใจกลำงกรุ งเทพ เหมำะแก่ กำรนัง่ พักผ่อนและชมวิวรอบ
กรุ งเทพฯ ในยำมค่ำคืน เครื่ องดื่มชื่นใจ อำหำรรสเลิศพร้อมเสิ ร์ฟตลอดวันและกำรแสดงสดของดีเจ
เปิ ดทุกวัน ตั้งแต่เวลำ 08.00 – 01.00 น.

รู ปที่ 3.12 วิว รู ฟท็อป บำร์ แบงคอก
ทีม่ า : (https://novo telbangkokplatinum.com/th/gallery/)
2) แพลทินัม โมเดิร์น ไทย (เลาจ์ ) ห้องอำหำรร่ วมสมัยพร้ อมวิวเมืองของกรุ งเทพ
อันอลังกำร อีกทั้งยังมีกำรแสดงสดบรรเลงดนตรี ไทยทุกวันเวลำ 18.30 – 21.30 น. ตั้งอยู่บนชั้น 6
โรงแรมโนโวเทล กรุ งเทพ แพลทินมั ประตูน้ ำ เปิ ดบริ กำรทุกวันเวลำ 11.00 – 23.00 น.

รู ปที่ 3.13 แพลทินมั โมเดิร์น ไทย (เลำนจ์)
ทีม่ า : (https://novo telbangkokplatinum.com/th/gallery/)

3) ห้ อ งอาหารเดอะสแควร์ ขนำดที่ ก ว้ำงถึ ง 310 ตำรำงเมตร และมีเมนู อำหำร
นำนำชำติ ห ลำกหลำยชนิ ด ทั้ง อำหำรเอเชี ย และอำหำรไทย รวมถึ ง บุ ฟ เฟ่ ต์น ำนำชำติ หรื อ
เมนู อ ำหำรจำนเดี ย วส ำหรั บ ให้ แ ขกได้เ ลื อ ก ทั้ง 7 คื น ต่ อ สั ป ดำห์ และมี ไ วน์ ด้ ัง เดิ ม สุ ด พิ เ ศษ
มำนำเสนอด้วย รวมถึ ง ไวน์ จำกแหล่ ง ต่ ำ งๆ ทัว่ โลกมำกมำยที่ เลื อกสรรมำโดยผูเ้ ชี่ ย วชำญทำง
ด้ำนไวน์ ให้บริ กำรในช่วงเวลำบุฟเฟต์ท้ งั 3 ช่วงเวลำ

รู ปที่ 3.14 ห้องอำหำรเดอะสแควร์
ทีม่ า : (https://novo telbangkokplatinum.com/th/gallery/)
อาหารเช้ า วันจันทร์ – วันศุกร์ 06.00 – 10.30 น. และ วันเสำร์ – วันอำทิตย์ 06.00 – 11.00 น.
เริ่ มต้นวันใหม่กบั อำหำรเช้ำที่ห้องอำหำรเดอะสแควร์ กับเมนูอำหำรหลำกหลำย นำนำชำติ มุมเฮลธ์
ตี้ เอำใจคนรักสุ ขภำพ ไม่วำ่ จะเป็ นน้ ำผลไม้สด ผลไม้ตำมฤดูกำล ซี เรี ยล โยเกิร์ต และอำหำรปรุ งสด
มำกมำยให้ได้เลือกทำน
อาหารกลางวัน วันจันทร์ – วันเสำร์ 12.00 – 14:30 น. และ วันอำทิตย์ 12:00 – 15:00 น.
เมนู อำหำรบุฟเฟ่ ต์ให้ได้เลื อกทำงทั้ง สลัดบำร์ พิซซ่ ำร้ อนๆจำกเตำ สปำเก็ตตี้ ของหวำนมำกมำย
และพิ เ ศษส ำหรั บ วัน ศุ ก ร์ เ สำร์ แ ละอำทิ ต ย์ กับ บุ ฟ เฟ่ ต์อ ำหำรทะเล จำนเด็ ด มำกมำย อำทิ เ ช่ น
หอยนำงรมสด ขำปูอลำสก้ำ กุง้ หอยแมลงภู่นิวซี แลนด์
อาหารเย็น วันจันทร์ - วันอำทิตย์ 18.00 – 22.00 น. บุฟเฟ่ ต์อำหำรนำนำชำติ เช่น ซู ชิ ซำชิ มิ
ปลำสดๆ ติ่ ม ซำ เป็ ดย่ำ ง รวมทั้ง อำหำรพื้ นเมื อง จัดเต็ม พร้ อมกับ อำหำรทะเลสดๆพร้ อมเสิ ร์ฟ
มำกมำย ทั้งกุง้ แม่น้ ำ หอยนำงรมสด ปูอลำสก้ำ ปูหิมะ กุง้ กั้ง ปลำแซลมอน หอยแมลงภู่นิวซี แลนด์
และเมนูอีกหลำกหลำย

3.3 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ชื่ อ – นามสกุล นำงสำวทัศนีย ์ วีรวงศำธร
รหัสนักศึกษา 5704400004
แผนก
ครัวร้อน
ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย ( ห้ องอาหารเดอะสแควร์ )
ช่ วงเช้ า
- ขำยไข่ออมเล็ต ทอดปำท่องโก๋
- เติมไลน์บุฟเฟ่ ต์อำหำรเช้ำ
ช่ วงกลางวัน
- เตรี ยมพิซซ่ำ แต่งหน้ำพิซซ่ำ
- จัดไลน์สปำเก็ตตี้ ขำยสปำเก็ตตี้
ช่ วงเย็น
- เตรี ยมของสด สำหรับออกบุฟเฟ่ ต์อำหำรเย็น
- จัดไลน์บุฟเฟ่ ต์อำหำรเย็น

รู ปที่ 3.15 นักศึกษำ

ชื่ อ – นามสกุล นำงสำวฐิติรัตน์ เจียมพูนทรัพย์
รหัสนักศึกษา 5704400081
แผนก
ครัวเย็น
ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
( ห้ องอาหารเดอะสแควร์ และเลานจ์ )
ช่ วงเช้ า
- เติมไลน์บุฟเฟ่ ต์
- ทำมูสลี่ จำกนั้นทำฟรุ ตสลัด เติมของ
เช่นหยอดโยเกิร์ต ติมซี เรี ยล นม
รู ปที่ 3.16 นักศึกษำ
ช่ วงกลางวัน
- หัน่ ชีส จัดโคลด์ ตีน้ ำสลัด ทำแซนวิสไส้ต่ำงๆ ปั้ นซู ชิ
- หัน่ ผลไม้ ขูดเตรี ยมผักสำหรับสลัดบำร์ เตรี ยมหัน่ ล้ำง ซี ฟู้ด
ช่ วงเย็น
- ทำคำนำเป้ ตำมเมนูประจำวันสำหรับบุฟเฟต์อำหำรเย็น
- จัดไลน์บุฟเฟ่ ต์อำหำรเย็น

ชื่ อ – นามสกุล นำยฐิติพนั ธ์ รุ่ งศรำนนท์
รหัสนักศึกษา 5804400007
แผนก
ครัวร้อน
ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย( ห้ องอาหารเดอะสแควร์ )
ช่ วงเช้ า
- ขำยไข่ดำว ขำยก๋ วยเตี๋ยว
ช่ วงกลางวัน
- หัน่ เครื่ องออมเล็ต ปรุ งไข่ออมเล็ต
- รี ดแป้ งพิซ่ำ แต่งหน้ำพิชซ่ำ จัดไลน์บุฟเฟ่ ต์
ช่ วงเย็น
- เตรี ยมของสด สำหรับออกบุฟเฟ่ ต์อำหำรเย็น
- เตรี ยมหัน่ ปลำหมึกจัดไลน์บุฟเฟ่ ต์ตอนเย็น
- ย่ำงกุง้ แม่น้ ำ

รู ปที่ 3.17 นักศึกษำ

3.4 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่ อ-นามสกุล นำยอรรถพล คำฤำชัย
แผนก
ครัวร้อน
ตาแหน่ ง
COMMIS2

รู ปที่ 3.18 พนักงำนที่ปรึ กษำ
3.5 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ระยะเวลำในกำรปฏิบตั ิงำน 16 สัปดำห์
ตั้งแต่ วันที่ 7 มกรำคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 29 เมษยำน พ.ศ.2562
3.6 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำนโครงงำนเรื่ อง ไข่ปลำหมึกทอดรำดซอสเกำหลี มีดงั นี้
3.6.1 ศึกษำข้อมูลและปั ญหำในสถำนประกอบกำร ปรึ กษำพนักงำนที่ปรึ กษำเรื่ อง
วัตถุ ดิบ ที่ ส นใจนำมำท ำโครงงำน จำกนั้นนำมำปรึ ก ษำอำจำรย์ที่ ป รึ ก ษำถึ ง ควำมน่ ำ สนใจของ
โครงงำน
3.6.2 เสนอหัวข้อโครงงำนสหกิจศึกษำ เขียนแบบฟอร์ มเสนอหัวข้อโครงงำนสหกิจ
3.6.3 รวบรวมข้อมูล ต่ำงๆภำยในโรงแรม สอบถำมและขอคำแนะนำจำกพนักงำน
3.6.4 เก็บรวบรวมข้อมูล นำมำวิเครำะห์ ข้อมูลต่ำงๆที่ได้รวบรวมมำเพื่อทำโครงงำน
3.6.5 เริ่ มดำเนินกำรจัดทำโครงงำน และได้ส่งโครงงำนให้อำจำรย์ที่ปรึ กษำตรวจทำน
3.6.6 ส่ งโครงงำนให้อำจำรย์ที่ปรึ กษำ และแก้ไขข้อมูล ข้อผิดพลำดให้โครงงำนสหกิจ
3.6.7 สรุ ปผลโครงงำน ข้อมูลต่ำงๆและเรี ยบเรี ยงโครงงำนสหกิจเสร็ จสมบรู ณ์
3.6.8 จัดส่ งโครงงำนสหกิจให้กบั อำจำรย์ที่ปรึ กษำ
3.6.9 นำเสนอโครงงำนสหกิจในวันที่กำหนดไว้ (ดังตำรำงที่ 3.1)

ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนกำรดำเนิ นงำน
มกรำคม กุมภำพันธ์ มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม
1.ปรึ กษำพนักงำนที่ปรึ กษำและอำจำรย์
ที่ปรึ กษำ
2.เสนอหัวข้อโครงงำน
3.รวบรวมข้อมูลและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
4.วิเครำะห์ขอ้ มูลและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
5.เริ่ มดำเนินกำรจัดทำโครงงำน
6.ตรวจสอบควำมถูกต้องและแก้ไขสิ่ งที่
ผิด
7.สรุ ปผล
8.จัดส่ งโครงงำนให้กบั อำจำรย์ที่ปรึ กษำ
9.นำเสนอโครงงำน

บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน
4.1 รายละเอียดโครงงาน
โครงงาน “ไข่ปลาหมึกทอดซอสเกาหลี ” มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาไข่ปลาหมึกที่ไม่ได้ใช้ใน
การประกอบอาหารมาดัดแปลงเพิ่มเมนู ใหม่ เนื่ องจากปลาหมึ กที่ทางโรงแรมได้ใช้ในแต่ละวัน
มี ป ริ ม าณมากและทางโรงแรมก็ ไ ด้ใ ช้ป ระโยชน์ จ ากปลาหมึ ก หมดทุ ก ส่ ว น ยกเว้น ส่ ว นของ
ไข่ปลาหมึกที่ทางโรงแรมไม่ได้นามาใช้ประโยชน์ ดังนั้นทางผูจ้ ดั ทาโครงงานได้คิดค้นสร้างเมนู
จากไข่ป ลาหมึ กให้ก ับทางโรงแรม เพื่ อให้ทางโรงแรมได้มีเมนู อาหารออกในไลน์บุฟ เฟต์เป็ น
ทางเลือกให้ลูกค้าได้เลือกทานมากขึ้น ซึ่ งเป็ นการนาวัตถุดิบที่เหลือใช้ มาทาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
4.2 การเตรียมการและการวางแผนโครงงาน
4.2.1 ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหากายในโรงแรมในโวเทลกรุ งเทพ แพลทินมั ประตูน้ า
โดยสังเกตจากแผนกครัวต่างๆ ที่ทางผูจ้ ดั ทาโครงงานได้เข้ารับการฝึ กฝน แล้ววิเคราะห์ปัญหาที่
เกิดขึ้น โดยเลือกปั ญหาที่น่าสนใจ และปั ญหาที่เราสามารถแก้ไขได้
4.2.2 ได้ปรึ กษาหัวข้อโครงงาน ร่ วมกับพนักงานที่ปรึ กษา และอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อรับ
คาแนะนาในการทาโครงงานสหกิจ และวางแผนแก้ไขปั ญหาที่เราเลือกได้อย่างถูกวิธี
4.2.3 จัดเตรี ยมวัตถุ ดิบ และอุ ปกรณ์ เพื่ อทาโครงงาน ลงมื อปฏิ บตั ิ ทดลองทาเมนู ที่เรา
นาเสนอ

4.3 วัตถุดิบทีใ่ ช้ ในการทาไข่ ปลาหมึกทอด มีดังนี้
สู ตรไข่ปลาหมึกทอด ดัดแปลงมาจากสู ตรไก่ชุบแป้ งทอด FoodTravel
4.3.1 น้ ามันพืช
500 กรัม
4.3.2 ไข่ไก่
1
ฟอง
4.3.3 ไข่ปลาหมึก
200 กรัม
4.3.4 พริ กไทยบด
2
กรัม
4.3.5 ผงปาปริ กา้
2
กรัม
4.3.6 เกลือป่ น
1
กรัม
4.3.7 เกล็ดขนมปัง
50
กรัม
4.3.8 แป้งสาลีเอนกประสงค์
200 กรัม

รู ปที่ 4.1 วัตถุดิบสาหรับทาไข่ปลาหมึกทอด
4.4 ขั้นตอนการทาไข่ ปลาหมึกทอด มีดังนี้
4.4.1 ปรุ งรสไข่ปลาหมึกด้วยผงปาปริ กา้ เกลือ พริ กไทยป่ น ดังรู ปที่ 4.2

รู ปที่ 4.2 ปรุ งรสไข่ปลาหมึก

4.4.2 คลุกเคล้าให้เข้ากัน ดังรู ปที่ 4.3

รู ปที่ 4.3 คลุกเคล้าไข่ปลาหมึก
4.4.3 นาไข่ปลาหมึกที่ปรุ งแล้วมาคลุกแป้ งสาลีเอนกประสงค์ ดังรู ปที่ 4.4

รู ปที่ 4.4 ไข่ปลาหมึกคลุกแป้ งสาลี
4.4.4 นาไข่ปลาหมึกที่คลุกแป้ งไปชุบกับไข่ไก่ ดังรู ปที่ 4.5

รู ปที่ 4.5 ไข่ปลาหมึกชุบไข่ไก่

4.4.5 นาไข่ปลาหมึกที่ชุบไข่ไก่ไปชุบเกล็ดขนมปั ง ดังรู ปที่ 4.6

รู ปที่ 4.6 ไข่ปลาหมึกชุบเกล็ดขนมปั ง
4.4.6 นาไข่ปลากหมึกที่ชุบเกล็ดขนมปั งแล้วนาไปทอด ดังรู ปที่ 4.7

รู ปที่ 4.7 ไข่ปลาหมึกทอด

4.5 วัตถุดิบทีใ่ ช้ ในการทาซอสเกาหลี มีดังนี้
สู ตรซอสเกาหลี ดัดแปลงมาจากสู ตรไก่ทอดซอสเกาหลี FoodTravel
4.5.1 งาขาว
0.5 กรัม
4.5.2 ต้นหอมซอย
0.5 กรัม
4.5.3 น้ าผึ้ง
15 กรัม
4.5.4 น้ ามันสลัด
15 กรัม
4.5.5 ซอสโคชูจงั
45 กรัม
4.5.6 ซอสมะเขือเทศ
15 กรัม
4.5.7 กระเทียม
20 กรัม
4.5.8 มะนาว
1 ลูก
4.5.9 หัวหอมใหญ่
50 กรัม
4.5.10 น้ าต้มสุ ก
150 กรัม

รู ปที่ 4.8 วัตถุดิบที่ใช้ในการทาซอสเกาหลี

4.6 ขั้นตอนการทาซอสเกาหลี มีดังนี้
4.6.1 ใส่ โคชูจงั มะเขือเทศ น้ าผึ้ง น้ ามันสลัดและน้ ามะนาวคลุกเคล้าให้เข้ากัน ดังรู ปที่ 4.9

รู ปที่ 4.9 คลุกเคล้าส่ วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน
4.6.2 นากระเทียมสับกับหัวหอมใหญ่ผดั ให้เข้ากัน ดังรู ปที่ 4.10

รู ปที่ 4.10 ผัดกระเทียมกับหัวหอมใหญ่
4.6.3 นาซอสที่คลุกเคล้าเสร็ จแล้วเทใส่ ลงในกระทะ ดังรู ปที่ 4.11

รู ปที่ 4.11 ใส่ ซอสลงไปในกระทะ

4.6.4 นาน้ าต้มสุ กใส่ ลงไปเพื่อไม่ให้น้ าซอสข้นจนเกินไป ดังรู ปที่ 4.12

รู ปที่ 4.12 ใส่ น้ าต้มสุ ก
4.6.5 ผัดให้เข้ากันจนเป็ นเนื้ อเดียวกัน ดังรู ปที่ 4.13

รู ปที่ 4.13 ผัดให้ซอสเข้ากัน
4.6.6 จัดใส่ จานตกแตกให้สวยงาม โรยหน้าด้วยงาขาวและต้นหอม ดังรู ปที่ 4.14

รู ปที่ 4.14 ไข่ปลาหมึกซอสเกาหลี

4.7 ต้ นทุนเมนูไข่ ปลาหมึกทอดราดซอสเกาหลี
การคคานวณต้นทุนจากไข่ปลากหมึกทอดและต้นทุนซอสเกาหลี แสดงดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ตารางคานวณต้นทุนไข่ปลาหมึกทอดราดซอสเกาหลี
รายการ
ไข่ ปลาหมึกทอด
1. ไข่ปลาหมึก
2. ไข่ไก่
3. แป้งแอนกประสงค์
4. เกล็ดขนมปัง
5. เกลือ
6. พริ กไทยป่ น
7. ผงปาปริ กา้
8. น้ ามันพืช
ซอสเกาหลี
1. ซอสโคชูจงั
2. หัวหอมใหญ่
3. น้ ามันสลัด
4. ซอสมะเขือเทศ
5. มะนาว
6. น้ าผึ้ง
7. กระเทียม
8. งาขาว
9.ต้นหอม

ปริมาณ (ซื้อ) ราคา (บาท) ปริมาณ (ใช้ ) ราคา (บาท)
1 ฟอง
1 กิโลกรัม
200 กรัม
500 กรัม
50 กรัม
45 กรัม
5 กิโลกรัม
รวม

4
38
122

200 กรัม
1 ฟอง
200 กรัม
50 กรัม
1 กรัม
2 กรัม
2 กรัม
500 กรัม

4.00
7.60
12.20
23.80

500 กรัม
1 กิโลกรัม
3.3 กิโลกรัม
300 กรัม
1 ลูก
115 กรัม
1 กิโลกรัม
100 กรัม
1 กิโลกรัม
รวม

205
8
-

45 กรัม
50 กรัม
15 กรัม
15 กรัม
1 ลูก
15 กรัม
20 กรัม
0.5 กรัม
0.5 กรัม

18.45
8
26.45

จากตารางที่ 4.1 พบว่าต้นทุ นของไข่ปลาหมึ กทอด 23.80 บาท และต้นทุ นซอสเกาหลี
23.45 บาท โดยรวมแล้ว ไข่ปลาหมึกทอดซอสเกาหลี มีตน้ ทุนที่ 50.25 บาท

4.8 ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ จานวน 30 ชุ ด
4.8.1 ด้ านเพศ
ผลจากแบบสอบถาม พบว่าจานวนผูท้ ี่ทาแบบสอบถามเป็ นเพศชาย 17 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 56.70 เป็ นเพศหญิง 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.30 ดังรู ปที่ 4.15

รู ปที่ 4.15 ผลการตอบแบบสอบถามด้านเพศ
4.8.2 ด้ านอายุ
ผลจากแบบสอบถาม พบว่า จานวนผูท้ ี่ ท าแบบสอบถามอายุต่ า กว่า 20 ปี ไม่ มี
ผูต้ อบแบบสอบถาม อายุ 21-40 ปี มีผูต้ อบแบบสอบถาม 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 80 อายุ 41-60 ปี
มีผูต้ อบแบบสอบถาม 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.70 อายุ 60 ปี ขึ้ นไป มี ผูต้ อบแบบสอบถาม 1 คน
คิดเป็ นร้อยละ 3.30 ดังรู ปที่ 4.16

รู ปที่ 4.16 ผลการตอบแบบสอบถามด้านอายุ

4.9 ส่ วนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจทีม่ ีต่อเมนูไขปลาหมึกทอดซอสเกาหลี
4.9.1 รู ปแบบการตกแต่ ง
ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านความพึงพอใจด้านรู ปแบบการตกแต่ง มีผตู ้ อบ
แบบสอบถามมากที่สุด จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.00 ผูต้ อบแบบสอบถามมาก จานวน 14 คน
คิดเป็ นร้อยละ 47.00 ดังรู ปที่ 4.17

รู ป แบบการตกแต่ ง
มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สดุ

0, 0%

14, 47%

16, 53%

รู ปที่ 4.17 ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้านการตกแต่ง
4.9.2 ด้ านความคิดสร้ างสรรค์
ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึ งพอใจด้านความคิ ดสร้ างสรรค์ มี ผูต้ อบ
แบบสอบถามมากที่สุด จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.00 ผูต้ อบแบบสอบถามมาก จานวน 15 คน
คิดเป็ นร้อยละ 50 .00 ดังรู ปที่ 4.18
ความคิ ดสร้ างสรรค์
มากที่สดุ

มาก

15, 50%

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สดุ

15, 50%

รู ปที่ 4.18 ผลการตอบแบบสอบถามด้านความคิดสร้างสรรค์

4.9.3 ด้ านรสชาติของอาหาร
ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึ งพอใจด้า นรสชาติ ของอาหาร มี ผูต้ อบ
แบบสอบถามมากที่สุด จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.00 ผูต้ อบแบบสอบถามมาก จานวน 19 คน
คิดเป็ นร้อยละ 63.00 ผูต้ อบแบบสอบถามปานกลาง จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 3 ดังรู ปที่ 4.19
รสชาติ ข องอาหาร
มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สดุ

1, 3%

10, 34%

19, 63%

รู ปที่ 4.19 ผลการตอบแบบสอบถามด้านรสชาติของอาหาร
4.9.4 ด้ านกลิน่ ของอาหาร
ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึ ง พอใจด้ า นกลิ่ น ของอาหาร มี ผู ้ต อบ
แบบสอบถามมากที่ สุ ด จานวน 9 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 30 .00 ผู ้ต อบแบบสอบถามมาก
จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.00 ผูต้ อบแบบสอบถามปานกลาง จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ
13.00 ดังรู ปที่ 4.20
กลิ่ นของอาหาร
มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สดุ

4, 13%
9, 30%

17, 57%

รู ปที่ 4.20 ผลการตอบแบบสอบถามด้านกลิ่นของอาหาร

4.9.5 ด้ านสี สันของอาหาร
ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึ ง พอใจด้า นสี สั น ของอาหาร มี ผู ้ต อบ
แบบสอบถามมากที่สุด จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.00 ผูต้ อบแบบสอบถามมาก จานวน 14 คน
คิดเป็ นร้อยละ 46.00 ผูต้ อบแบบสอบถามปานกลาง จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 7 ดังรู ปที่ 4.22
สี สันของอาหาร
มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สดุ

2, 7%

14, 46%
14, 47%

รู ปที่ 4.21 ผลการตอบแบบสอบถามด้านสี วนั ของอาหาร
4.9.6 ด้ านการใช้ วตั ถุดิบทีเ่ หมาะสม
ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึ ง พอใจด้า นการใช้ว ตั ถุ ดิ บ ที่ เ หมาะสม
มี ผูต้ อบแบบสอบถามมากที่ สุ ด จานวน 13 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 43.00 ผูต้ อบแบบสอบถามมาก
จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.00 ดังรู ปที่ 4.22
การใช้วตั ถุ ดิบที่ เหมาะสม
มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สดุ

13, 43%

17, 57%

รู ปที่ 4.22 ผลการตอบแบบสอบถามด้านการใช้วตั ถุดิบที่เหมาะสม

4.9.7 ด้ านช่ วยเพิม่ มูลค่ าให้ กบั วัตถุดิบ
ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึ ง พอใจด้า นช่ วยเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ก ับ วัตถุ ดิ บ
มี ผูต้ อบแบบสอบถามมากที่ สุ ด จานวน 15 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 50.00 ผูต้ อบแบบสอบถามมาก
จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.00 ดังรู ปที่ 4.23
ช่ วยเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ก ับ วัตถุ ดิบ
มากที่สดุ

มาก

15, 50%

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สดุ

15, 50%

รู ปที่ 4.23 ผลการตอบแบบสอบถามด้านช่วยเพิ่มมูลค่าให้กบั วัตถุดิบ
4.9.8 ด้ านช่ วยลดปริมาณการทิง้ ขยะสดของโรงแรม
ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้านช่วยลดปริ มาณการทิ้งขยะสดของ
โรงแรม มีผตู ้ อบแบบสอบถามมากที่สุด จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.00 ผูต้ อบแบบสอบถาม
มาก จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.00 ดังรู ปที่ 4.25
ช่ วยลดปริ ม าณการทิ้ ง ขยะสดของโรงแรม
มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สดุ

5, 17%

25, 83%

รู ปที่ 4.24 ผลการตอบแบบสอบถามด้านช่วยลดปริ มาณการทิ้งขยะสดของโรงแรม

4.9.9 ด้ านเมนูทสี่ ามารถนาออกมาขายได้ จริง
ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้านเมนู ที่สามารถนาออกมาขายได้
จริ ง มีผตู ้ อบแบบสอบถามมากที่สุด จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.00 ผูต้ อบแบบสอบถามมาก
จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.00 ดังรู ปที่ 4.25
เมนู ที่ ส ามารถนาออกมาขายได้จ ริ ง
มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สดุ

5, 17%

25, 83%

รู ปที่ 4.25 ผลการตอบแบบสอบถามด้านเมนูที่สามารถนาออกมาขายได้จริ ง
เกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ ย 𝑥̅ : สรุ ปผลจากการประเมินจากแบบสอบถาม “โครงงานไข่
ปลาหมึ ก ซอสเกาหลี ” ซึ่ ง การประเมิ นความพึ งพอใจให้ใ ช้ก ารประเมิ น 5 ระดับ โดยใช้ระดับ
คะแนนความคิดเห็น เป็ นระดับต่างๆ ดังนี้
ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงเกณฑ์การวัดระดับความพึงพอใจจากคะแนนค่าเฉลี่ย
เกณฑ์การตัดสิ นใจ
คะแนนเฉลี่ย
1.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

ระดับความพึงพอใจ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูต้ อบ
แบบสอบถาม
เรื่ อง
1. รู ปแบบการตกแต่ง
2. ความคิดสร้างสรรค์
3. รสชาติของอาหาร
4. กลิ่นของอาหาร
5. สี สันของอาหาร
6. มีการใช้วตั ถุดิบที่เหมาะสม
7. ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กบั วัตถุดิบ
8. ช่วยลดปริ มาณการทิง้ ขยะสดของโรงแรม
9. เป็ นเมนูที่สามารถนาออกมาขายได้จริ ง

ค่าเฉลี่ย
𝑥̅
4.53
4.50
4.30
4.17
4.40
4.43
4.50
4.83
4.83

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D
0.51
0.51
0.53
0.65
0.62
0.50
0.51
0.38
0.38

ระดับความ
พึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตางรางที่ 4.3 แบบสอบถามความพึ ง พอใจที่ มี ต่อ “ไข่ ป ลาหมึ กทอดซอสเกาหลี ”
จานวน 30 ชุ ด พบว่าผูท้ ี่ได้ชิมเมนู จานนี้ น้ นั มีค่าเฉลี่ ย 𝑥̅ มีความเห็นชอบต่อโครงงานเรี ยงลาดับ
จากมากที่ สุดไปน้อยที่ สุดดังนี้ ช่ วยลดปริ มาณการทิ้งขยะสดของโรงแรม และเมนู ที่สามารถนา
ออกมาขายได้จริ ง มี ค่ า เฉลี่ ย 𝑥̅ อยู่ที่ 4.83 รู ป แบบการตกแต่ ง มี ค่ า เฉลี่ ย 𝑥̅ อยู่ที่ 4.53 ความคิ ด
สร้ างสรรค์ และช่ วยเพิ่มมูลค่าให้กบั วัตถุ ดิบมีค่าเฉลี่ ย 𝑥̅ อยู่ที่ 4.50 มีการใช้วตั ถุ ดิบที่เหมาะสมมี
ค่าเฉลี่ย 𝑥̅ อยู่ที่ 4.43 สี สันของอาหารมีค่าเฉลี่ ย 𝑥̅ อยู่ที่ 4.40 รสชาติของอาหารมีค่าเฉลี่ ย 𝑥̅ อยู่ที่
4.30 กลิ่นของอาหารมีค่าเฉลี่ย 𝑥̅ อยูท่ ี่ 4.17

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน ปัญหาทีพ่ บ แนวทางการแก้ ไขปั ญหาและข้ อเสนอแนะ
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากการที่ ผูจ้ ัดท าโครงงานได้เข้า ไปปฏิ บ ัติง านสกิ จศึ ก ษาที่ โรงแรมโนโวเทล
กรุ งเทพ แพลทินมั ประตูน้ า ในแผนกครัว โดยแบ่งเป็ น 4 ครัว คือ ครัวร้อน ครัวไทย ครัวเย็น และ
ครัวเบเกอรี่ ทาให้ผูจ้ ดั ทาได้เรี ยนรู ้ ภายในงานแต่ละครัวของโรงแรมโนโวเทลกรุ งเทพ แพลทินมั
ประตู น้ า และได้ทราบถึ งปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ น ของแต่ละครั ว ภายในโรงแรม รวมถึ งปั ญหาที่ ผูจ้ ดั ทา
โครงงานได้ยกตัวอย่างขึ้นมา นั้นคือปั ญหาเกี่ยวกับ ไข่ปลาหมึก ที่ทางโรงแรมไม่ได้นามาใช้ จึงได้
คิดหาแนวทางการแก้ไขปั ญหาเพื่อเป็ นการนาวัตถุ ดิบที่เหลือใช้มาทาให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด และ
เป็ นการลดปั ญ หาการเกิ ด ขยะประเภทเนื้ อ สั ต ว์ อี ก ทั้ง ยัง สามารถสร้ า งเมนู อ าหารให้ มี ค วาม
หลากหลายในไลน์บุฟเฟ่ ต์ของโรงแรม โนโวเทลกรุ งเทพ แพลทินมั ประตูน้ า ในส่ วนของผูจ้ ดั ทา
ยังได้สร้างแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลในกับทางโรงแรมโดยสร้างแบบสอบถามออนไลน์ท้ งั หมด
30 ชุด โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือ พนักงานแผนกครัวทั้งหมด ผลประเมินความคิดเห็นของพนักงานที่ได้อยู่
ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจมาก
5.1.2 ปัญหาทีพ่ บ
เนื่ องจากทางผูจ้ ดั ทาได้ทาเมนู ไข่ปลาหมึกทอดราดซอสเกาหลี ปั ญหาที่เกิดขึ้นคือ
เมื่ อผูจ้ ดั ท าได้ท าได้นาไข่ ป ลาหมึ ก ทอดราดซอสเกาหลี ออกไลน์ บุ ฟ เฟ่ ต์ ผ่า นไปสั ก ระยะหนึ่ ง
ไข่ปลาหมึกที่เรานาไปคลุ กกับซอสนั้นเริ่ มไม่ค่อยกรอบ เนื่ องมาจากน้ าราดซอสถ้าถู กทิ้งไว้เป็ น
เวลานานจะทาให้แป้ งที่เคลือบตัวไข่ปลาหมึกนิ่ม ดังนั้นทางผูจ้ ดั ทาโครงงานไข่ปลาหมึกทอดจึงได้
คิดวิธีการแก้ไขปั ญหาคือ นาซอสเกาหลี แยกเสิ ร์ฟให้ไปอยูส่ เตชัน่ ซอส และนาไข่ปลาหมึกทอดที่
ผูจ้ ดั ทาได้ทานั้นได้จดั วางไว้อยูต่ รงไฟวอร์ มเพื่อเป็ นการอุ่นอาหารให้ร้อนและกรอบอยูต่ ลอดเวลา

5.1.3 การแก้ไขปัญหาและข้ อเสนอแนะ
1) ได้ป รึ ก ษาอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาอย่า งสม่ า เสมอเพื่ อแก้ไ ขรู ป เล่ ม เกี่ ย วกับ การท า
โครงงานให้ถูกต้อง และตรงตามความต้องการของสานักสหกิจ
2) ได้ปรึ กษาพนักงานที่ปรึ กษาเกี่ยวกับข้อมูล และปั ญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงแรม
รวมทั้งปรึ กษาพี่ๆในแผนกครัวต่างๆให้ช้ ี แนะ แนะนาเพื่อให้ผูจ้ ดั ทาทราบถึ งการทางานที่ถูกต้อง
ของแต่ละแผนกครัวเพื่อที่ทางผูจ้ ดั ทาโครงงานจะได้รับประโยชน์สูงสุ ด จากการฝึ กงานสหกิจศึกษา
3) ตั้งใจเรี ยนรู ้งานและใส่ ใจในการทางานให้มากขึ้น เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อตนเอง
มีการฝึ กฝนให้ตวั เองมีความคล่องแคล่วและชานาญกับงานที่ได้รับมอบหมาย ซักถามในงานที่เรา
สงสัยและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุด เพื่อเกิดประโยชน์แก่ตวั เราเอง
5.2 ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ผลทีไ่ ด้ รับจากการฝึ กงานสหกิจศึกษา
1) ได้ฝึกความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายทาให้มีระเบียบมากขึ้น ความ
ตรงต่อเวลา ฝึ กความอดทน และความเอาใจใส่ ในการทางาน
2) ได้เรี ยนรู ้การทางานได้รับประสบการณ์ในการทางานในแบบที่ไม่เคยได้รับมาก่อน
3) ได้รู้จกั การวางตัวและการปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่ งรอบข้างมีมนุ ษย์สัมพันธ์
ที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงาน
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1) การสื่ อสารกับแขก เนื่องจากทางผูจ้ ดั ทายังมีความรู ้ดา้ นภาษาและคาศัพท์เฉพาะ
ทางไม่มากพอ อีกทั้งยังมีอุปสรรคด้านสาเนียงของแขกในแต่ละชาติที่แตกต่างกัน
2) ไม่ทราบชื่ ออุ ปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ต่างๆครบทุกประเภท ทาให้บางที อาจ
หยิบเครื่ องมือเครื่ องใช้ผดิ พลาด
3) การจัดสเตชั่นไลน์บุฟเฟ่ ต์ เนื่ องจากการจัดสเตชั่นบางวันไม่เหมื อนกัน เช่ น
วันศุ กร์ ถึ ง วันอาทิ ตย์จะมีอาหารทะเลเพิ่มตั้งแต่ช่วง Lunch ซึ่ งปกติ จะมี อาหารทะเลช่ วง Dinner
อาจจะทาให้สับสนในการจัดไลน์ช่วงแรก
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
1) ควรศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ภายในโรงแรม
2) ควรฝึ กฝนทางด้านภาษาให้มากขึ้น
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
รูปภาพระหว่างฝึ กปฏิบัตงิ าน

ภาคผนวก ข
ตัวอย่ างแบบสอบถาม

แบบประเมินความพึงพอใจ
เมนูไข่ ปลาหมึกทอดราดซอสเกาหลี (Deep Fried Squid Eggs with Korean Sauces)
ตอนที่ 1 ข้ อมูลพืน้ ฐาน
1. เพศ
ชาย

หญิง

ตํ่ากว่า 20 ปี

21 - 40 ปี

41 - 60 ปี

60 ปี ขึ้นไป

2. อายุ

3. ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี

ปริ ญญาตรี

ปริ ญญาโท

สู งกว่าปริ ญญาโท

ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจทีมีต่อเมนูไข่ ปลาหมึกราดซอสเกาหลี
การให้คะแนนความพึงพอใจมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ถ้ามีความพึงพอใจ
ระดับมากทีสุด (5)

มาก (4)

ปานกลาง (3)

รายการประเมิน
1.รู ปแบบการตกแต่ง
2.ความคิดสร้างสรรค์
3.รสชาติของอาหาร
4.กลิ่นของอาหาร
5.สี สันของอาหาร
6.มีการใช้วตั ถุดิบทีเหมาะสม
7.ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กบั วัตถุดิบ
8.ช่วยลดปริ มาณการทิ้งขยะสดของโรงแรม
9.เป็ นเมนูที่สามารถนํามาขายได้จริ ง

5

น้อย (2)

น้อยทีสุด (1)

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

ภาคผนวก ค
โปสเตอร์

โครงการสหกิจศึกษา

1.เพื่อนําไข่ ปลาหมึกที่ไม่ ได้ ใช้ ในการประกอบ
อาหารมาดัดแปลงเพิม่ เมนูใหม่
2. เพือ่ ใช้ วตั ถุดบิ ให้ ค้ ุมค่ ามากทีส่ ุ ด
3. เพือ่ ลดปัญหาการกําจัดขยะประเภทเนือ้ สัตว์

1.ได้ เมนูใหม่ เพือ่ เพิม่ ทางเลือกให้ กบั ลูกค้ า
2.เป็ นการลดค่ าใช้ จ่ายในการซื้อวัตถุ ดิบให้ แก่
ทางโรงแรม
3. ลดปัญหาการกําจัดขยะประเภทเนือ้ สัตว์

1.เริ่มจากนําไข่ ปลาหมึกทีไ่ ด้ มาทําความสะอาด
2.เริ่มจากปรุงไข่ ปลาหมึกด้ วย เกลือ พริกไทยป่ น ผงปาปริก้า ลงไปคลุกให้
เข้ ากัน
3.จากนั้นนําไข่ ปลาหมึกทีป่ รุงรสแล้ วมาชุบแป้ งสาลีเอนกประสงค์
4.ตีไข่ ไก่ ให้ เข้ ากันเพือ่ ใช้ ในการชุบไข่ ปลาหมึก ตามด้ วยคลุกเกล็ดขนมปัง
5.นําไข่ ปลาหมึกไปทอดจนเหลือง จัดใส่ จานพร้ อมเสิร์ฟคู่กบั ซอสเกาหลี
1.เตรียมผสมซอสเกาหลี นําซอสโคชู จัง ซอสมะเขือเทศ นํ้าผึง้ นํ้ามะนาว
นํา้ มันสลัด คนให้ เข้ ากัน
2.ตั้งกระทะใส่ นํ้ามันเล็กน้ อย นํากระเทียมสั บและหัวหอมใหญ่ ผัดจนหัว
หอมใหญ่ สุก
3.เทซอสทีผ่ สมไว้ ลงไปผัด เคีย่ วซอสให้ ข้นขึน้ เติมนํา้ เล็กน้ อย
4.ตักซอสเสิ ร์ฟพร้ อมไข่ ปลาหมึกทอด โรยงาขาว ต้ นหอมซอย ให้ มีสีสัน
สวยงาม

จากการที่ผู้จัดทําโครงงานได้ เข้ าไปปฏิบัติงานสกิจศึ กษาที่โรงแรมโนโวเทลกรุ งเทพ แพลทินัม ประตูนํ้า ในแผนกครัว ทําให้ ผู้จัดทําได้
เรียนรู้ งาน และได้ ทราบถึงปัญหาทีเ่ กิดขึน้ รวมถึงปัญหาที่ผู้จัดทําโครงงานได้ ยกตัวอย่ างขึน้ มา นั้นคือปัญหาเกี่ยวกับ ไข่ ปลาหมึก ที่ทาง
โรงแรมไม่ ได้ นํามาใช้ จึงได้ คิดหาแนวทางการแก้ ไขปัญหาเพื่อเป็ นการนําวัตถุดิบที่เหลือใช้ มาทําให้ เกิดประโยชน์ สูงสุ ด และเป็ นการลด
ปัญหาการเกิดขยะประเภทเนือ้ สัตว์ อีกทั้งยังสามารถสร้ างเมนูอาหารให้ มคี วามหลากหลายในไลน์ บุฟเฟ่ ต์ ของโรงแรม ในส่ วนของผู้จดั ทํา
ยังได้ สร้ างแบบสอบถามเพือ่ เก็บข้ อมูลในกับทางโรงแรมโดยสร้ างแบบสอบถามออนไลน์ ท้งั หมด 30 ชุด โดยผู้ให้ ข้อมูลคือ พนักงานแผนก
ครัวทั้งหมด ผลประเมินความคิดเห็นของพนักงานทีไ่ ด้ อยู่ในเกณฑ์ ทนี่ ่ าพึงพอใจมาก
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โรงแรมโนโวเทลกรุ งเทพ แพทินมั ประตูน้ าํ เป็ น
โรงแรมระดับ 4 ดาว ตั้งอยูใ่ จกลางย่านธุรกิจ
และแหล่งแฟชัน่ ช้อปปิ้ ง ที่ ได้รับความนิ ยมของกรุ งเทพ
จุดเด่นอย่างหนึ่ งของโรงแรมได้เน้นจุดขายทางด้านอาหาร
ที่ มี บุ ฟ เฟ่ ต์ 3 ช่ ว ง ตลอดทั้ง วัน โดยทางคณะผู ้จัด ทํา มี
วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ นํา ไข่ ป ลาหมึ ก กล้ว ยที่ เ หลื อ ใช้ จ าก
ห้องครัวร้อนมาทําให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และเป็ นการลด
ปั ญหาจากการเกิ ดขยะประเภทเนื้ อสัตว์ อีกทั้งยังสามารถ
สร้างเมนูอาหารให้มีความหลากหลายในไลน์บุฟเฟ่ ต์ของ
โรงแรม
คณะผูจ้ ัดทํามี ความสนใจในวัตถุดิบที่ เหลื อ ใช้
อย่างหนึ่ ง คือไข่ปลาหมึกกล้วย ที่ ทางโรงแรมมีการใช้แค่
ตัวปลาหมึกเท่านั้น ในขั้นตอนการเตรี ยมทําความสะอาด
ปลาหมึก ในตัวของปลาหมึกกล้วยจะมีไข่ปลาหมึกกล้วยที่
ทางโรงแรมไม่ได้นาํ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนั้นทางคณะ
ผูจ้ ดั สนใจที่จะสร้างเมนูใหม่จากไข่ปลาหมึกกล้วยและได้
คิ ด เมนู ไ ข่ ป ลาหมึ ก ทอดราดซอสเกาหลี โดยคิ ด มาจาก
วัตถุดิบที่ สามารถหาได้จากในครัวของโรงแรม ทางคณะ
ผูจ้ ัดทําได้นําออกไลน์บุฟเฟ่ ต์ ผลปรากฏว่าไข่ปลาหมึ ก
ทอดราดซอสเกาหลีสามารถนําออกขายได้จริ ง มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจอยูท่ ี่ 4.83
คําสําคัญ: อาหารทะเล ไข่ปลาหมึกกล้วย ซอสเกาหลี

Abstract

Novotel Bangkok Platinum Pratunam is a 4-star
hotel located in the heart of the business district and
popular places for fashion shopping in Bangkok. One of
the highlights of the hotel is the signature food service,
including 3 buffets throughout the day. The researchers
aimed to bring the squid egg left from the hotel kitchen to
maximize the benefit and reduce the problem of meat waste
generation. Moreover, it can also create an additional menu
item for the hotel buffet line as well.
The researchers were interested in using the
remaining squid eggs which was the raw materials that the
hotel kitchen did not use, they only used the body. In the
process of washing the squid, the eggs in its body will be
left unused. Therefore, the researchers had created a new
menu item from squid eggs named ‘fried squid eggs with
Korean sauce’, from the the idea of using the raw materials
that can be found in the hotel kitchen. After the new menu
item had been released to the buffet line, the results
indicated that the fried squid eggs with Korean sauce could
be actually sold out with a satisfaction mean of 4.83.
Keywords: seafood, squid egg, Korean sauce

วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.เพื่ อ นํ า ไข่ ป ลาหมึ ก ที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ใ นการ
ประกอบอาหารมาดัดแปลงเพิ่มเมนูใหม่
2.เพื่อใช้วตั ถุดิบให้คุม้ ค่ามากที่สุด
3.เพื่ อ ลดปั ญหาการกํ า จั ด ขยะประเภท
เนื้อสัตว์
ขอบเขตของโครงงาน
1. ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการทําโครงงาน
สหกิ จ ศึ ก ษาฉบับ นี้ คณะผู ้จัด ทํา ได้ด ํา เนิ น การเก็ บ
รวบรวมข้อ มู ล และวัต ถุ ดิ บ จากห้ อ งอาหารเดอะ
สแควร์ของทางโรงแรมโนโวเทล แพลทินมั ประตูน้ าํ
2. ขอบเขตด้ านเวลา
การทําโครงงานสหกิ จศึ กษาฉบับนี้ ผูจ้ ดั ทํา
ได้ดาํ เนิ นการในระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2562 ถึง 27
เมษายน 2562
3. ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการทําโครงงานสหกิจ
ศึ ก ษาฉบั บ นี้ ผู ้จั ด ทํ า ได้ ใ ช้ วิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถามจากกลุ่ ม ตัว อย่า ง ความพึ ง พอใจของ
พนักงาน Kitchen ของโรงแรมโนโวเทล แพลทิ นัม
ประตู น้ ํา ที่ มี ต่ อ โครงงาน Korean Fried Squid Eggs
Sauces จํานวน 30 ตัวอย่าง
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1 ได้เมนูใหม่ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กบั ลูกค้า
2 เป็ นการลดค่ า ใช้จ่ า ยในการซื้ อ วัต ถุ ดิ บ
ให้แก่ทางโรงแรม
3 ลดปั ญหาการกําจัดขยะประเภทเนื้อสัตว์

ขั้นตอนการดําเนินงาน
1 . ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล แ ล ะ ปั ญ ห า ใ น ส ถ า น
ประกอบการ ปรึ กษาพนักงานที่ปรึ กษาเรื่ องวัตถุดิบที่
สนใจนํามาทําโครงงาน จากนั้นนํามาปรึ กษาอาจารย์ที่
ปรึ กษาถึงความน่าสนใจของโครงงาน
2. เสนอหัวข้อโครงงานสหกิ จศึ กษา เขี ยน
แบบฟอร์มเสนอหัวข้อโครงงานสหกิจ
3. รวบรวมข้อ มู ล ต่ า งๆภายในโรงแรม
สอบถามและขอคําแนะนําจากพนักงาน
4. เก็บรวบรวมข้อมูล นํามาวิเคราะห์ ข้อมูล
ต่างๆที่ได้รวบรวมมาเพื่อทําโครงงาน
5. เริ่ มดําเนิ นการจัดทําโครงงาน และได้ส่ง
โครงงานให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจทานอย่างต่อเนื่อง
6. ส่ ง โครงงานให้ อ าจารย์ที่ ป รึ ก ษา และ
แก้ไขข้อมูล ข้อผิดพลาดให้โครงงานสหกิจเรี ยบร้อย
7. สรุ ปผลโครงงาน ข้อมูลต่างๆและเรี ยบ
เรี ยงโครงงานสหกิจเสร็ จสมบรู ณ์
8. จัด ส่ ง โครงงานสหกิ จ ให้ กับ อาจารย์ที่
ปรึ กษา
9. นําเสนอโครงงานสหกิ จในวันที่ กาํ หนด
ไว้
ขั้นตอนการปฏิบัตวิ ธิ ีการทําซอสเกาหลี
1.เตรี ย มผสมซอสเกาหลี นํา ซอสโคชู จัง
ซอสมะเขือเทศ นํ้าผึ้ง นํ้ามะนาว นํ้ามันสลัด คนให้เข้า
กัน
2.ตั้งกระทะใส่ น้ าํ มันเล็กน้อย นํากระเที ยม
สับและหัวหอมใหญ่ ใส่ลงไปผัดจนหัวหอมใหญ่สุก
3.เทซอสที่ผสมไว้ลงไปผัด เคี่ยวซอสให้ขน้
ขึ้น เติมนํ้าเล็กน้อย
4.ตักซอสเสิ ร์ฟพร้อมไข่ปลาหมึกทอด โรย
งาขาว ต้นหอมซอย ให้มีสีสนั สวยงาม

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
วัตถุดบิ ในการทําไข่ ปลาหมึกทอด มีดงั นี้
1.นํ้ามันพืช
500
กรัม
2.ไข่ไก่
1
ฟอง
3.ไข่ปลาหมึก
200
กรัม
4.พริ กไทยบด
2
กรัม
5.ผงปาปริ กา้
2
กรัม
6.เกลือป่ น
1
กรัม
7.เกล็ดขนมปั ง
50
กรัม
8.แป้ งสาลีเอนกประสงค์ 200
กรัม

3.นําไข่ปลาหมึกที่ปรุ งแล้วมาคลุกแป้ งสาลี
เอนกประสงค์

ขั้นตอนการทํา มีดงั นี้
1.ปรุ งรสไข่ปลาหมึกด้วยผงปาปริ กา้ เกลือ พริ กไทย
ป่ น

4.นําไข่ปลาหมึกที่คลุกแป้ งไปชุบกับไข่ไก่

รู ปที่ 3 ไข่ปลาหมึกคลุกแป้ งสาลี

รู ปที่ 4 ไข่ปลาหมึกชุบไข่ไก่
รู ปที่ 1 ปรุ งรสไข่ปลาหมึก

5.นําไข่ปลาหมึกที่ชุบไข่ไก่ไปชุบเกล็ดขนมปัง

2.คลุกเคล้าให้เข้ากัน

รู ปที่ 5 ไข่ปลาหมึกชุบเกล็ดขนมปั ง
รู ปที่ 2 คลุกเคล้าไข่ปลาหมึก

6.นําไข่ปลากหมึกที่ชุบเกล็ดขนมปั งแล้วนําไปทอด

รู ปที่ 6 ไข่ปลาหมึกทอด
วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ ในการทําซอสเกาหลี มีดงั นี้
1.งาขาว
0.5
กรัม
2.ต้นหอมซอย
0.5
กรัม
3.นํ้าผึ้ง
15
กรัม
4.นํ้ามันสลัด
15
กรัม
5.ซอสโคชูจงั
45
กรัม
6.ซอสมะเขือเทศ
15
กรัม
7.กระเทียม
20
กรัม
8.มะนาว
1
ลูก
9.หัวหอมใหญ่
50
กรัม
10.นํ้าต้มสุก
150
กรัม

2.นํากระเทียมสับกับหัวหอมใหญ่ผดั ให้เข้ากัน

รู ปที่ 8 ผัดกระเทียมกับหัวหอมใหญ่
3.นําซอสที่คลุกเคล้าเสร็ จแล้วเทใส่ลงในกระทะ

รู ปที่ 9 ใส่ซอสลงไปในกระทะ
4.นํานํ้าต้มสุกใส่ลงไปเพื่อไม่ให้น้ าํ ซอสข้นจนเกินไป

ขั้นตอนการทํา มีดงั นี้
1.นําโคชูจงั ใส่ลงถ้วยตามด้วย มะเขือเทศ นํ้าผึ้ง นํ้ามัน
สลัดและนํ้ามะนาวคลุกเคล้าให้เข้ากัน
รู ปที่ 10 ใส่น้ าํ ต้มสุก

รู ปที่ 7 คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน

5.ผัดให้เข้ากันจนเป็ นเนื้อเดียวกัน

รู ปที่ 11 ผัดให้ซอสเข้ากัน
6.จัดใส่จานตกแตกให้สวยงาม โรยหน้าด้วยงาขาว
และต้นหอม

รู ปที่ 12 ไข่ปลาหมึกซอสเกาหลี
สรุปผลโครงงาน
จากการที่ ผู ้ จั ด ทํ า โครงงานได้ เ ข้ า ไป
ปฏิ บัติ ง านสกิ จ ศึ ก ษาที่ โ รงแรมโนโวเทล กรุ ง เทพ
แพลทินมั ประตูน้ าํ ในแผนกครัว โดยแบ่งเป็ น 4 ครัว
คือ ครัวร้อน ครัวไทย ครัวเย็น และครัวเบเกอรี่ ทําให้
ผูจ้ ดั ทําได้เรี ยนรู ้ภายในงานแต่ละครัวของโรงแรม
โนโวเทล กรุ งเทพ แพลทิ นัม ประตูน้ าํ และได้ทราบ
ถึ ง ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ของแต่ ล ะครั ว ภายในโรงแรม
รวมถึงปั ญหาที่ ผูจ้ ดั ทําโครงงานได้ยกตัวอย่างขึ้นมา
นั้นคือปั ญหาเกี่ยวกับ ไข่ปลาหมึก ที่ทางโรงแรมไม่ได้
นํามาใช้ จึงได้คิดหาแนวทางการแก้ไขปั ญหาเพื่อเป็ น
การนําวัตถุดิบที่เหลือใช้มาทําให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และเป็ นการลดปั ญหาการเกิ ดขยะประเภทเนื้ อสัตว์

อี กทั้ งยั ง สามารถสร้ างเ มนู อาห ารให้ มี ค ว าม
หลากหลายในไลน์ บุ ฟ เฟ่ ต์ข องโรงแรมโนโวเทล
กรุ งเทพ แพลทินมั ประตูน้ าํ ในส่ วนของผูจ้ ดั ทํายังได้
สร้างแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลในกับทางโรงแรม
โดยสร้างแบบสอบถามออนไลน์ท้ งั หมด 30 ชุด โดย
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือ พนักงานแผนกครัวทั้งหมด ผลประเมิน
ความคิ ด เห็ นของพนัก งานที่ ไ ด้อ ยู่ใ นเกณฑ์ที่น่าพึง
พอใจ
สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาระหว่างวันที่
7 มกราคม 2562 ถึง 29 เมษายน 2562 ทางคณะผูจ้ ดั ทํา
ได้นาํ ความรู ้ที่ได้ศึกษาจากมหาวิทยาลัยไปใช้ในการ
ปฏิ บัติ ง าน อี ก ทั้ง ยัง ได้รั บ ความรู ้ เ พิ่ ม เติ ม จากการ
ฝึ กงานอีกด้วย ได้เรี ยนรู ้ระบบการทํางานว่าแต่ละครัว
ทํางานร่ วมกันโดยครั วร้ อน ครั วไทย ครั วเย็น ค รั ว
เบเกอรี่ จะทําอาหารออกไลน์บุฟเฟ่ ต์ท้ งั เช้า กลางวัน
และคํ่า
กิตติกรรมประกาศ
การที่คณะผูจ้ ดั ทําได้มาปฏิบตั ิงานในโครงการสหกิ จ
ศึ ก ษา ณ โรงแรมโนโวเทล กรุ งเทพ แพลทิ นั ม
ประตูน้ าํ ตั้งแต่วนั ที่ 7 มกราคม 2562 ถึง 29 เมษายน
2562 ส่ งผลให้ ค ณะผู ้จั ด ทํ า ได้ รั บ ความรู ้ และ
ประสบการณ์ต่างๆที่ เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนและ
การปฏิ บัติงานในอนาคต เกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิงานใน
แผนกครั ว ณ โรงแรมโนโวเทล กรุ งเทพ แพลทิ นัม
ประตูน้ าํ สามารถนําความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบ
อาชี พในอนาคตโดยได้รับความร่ วมมือจาก โรงแรม
โนโวเทล กรุ งเทพ แพลทิ นัม ประตูน้ าํ ได้สอน ได้
เรี ย นรู ้ ง าน และปั ญ หาที่ พ บในการทํา งานในแผนก
ต่ า งๆ จึ ง ขอขอบคุ ณ มา ณ ที่ น้ ี และสนับ สนุ น จาก
หลายฝ่ ายดังนี้

1.คุณอรรถพล คําฤาชัย
ตําแหน่ง commis2 ( พนักงานที่ปรึ กษา )
2.คุณสรชา พิจาสรรค์
ตําแหน่ง Demi Chef
3.อาจารย์จินต์จุฑา ไชยศรี ษะ
(อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษา)
และบุคคลท่านอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้ให้
คําแนะนําช่วยเหลือในการทํารายงาน
คณะผูจ้ ัด ทํา ขอขอบพระคุ ณ ผูท้ ี่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งทุ ก
ท่านที่มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลและเป็ นที่ปรึ กษาใน
การทํารายงานฉบับนี้จนเสร็ จสมบูรณ์ตลอดจนให้การ
ดูแลและให้ความเข้าใจในชีวิตการทํางานจริ งซึ่ งคณะ
ผูจ้ ดั ทําขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย
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ภาคผนวก จ
บทสั มภาษณ์ ของพนักงานที่มีความคิดเห็นต่อนักศึกษา

บทสั มภาษณ์ ของพนักงานทีม่ ีความคิดเห็นต่ อนักศึกษา
นักศึกษา :

วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์พี่โจ หรื อ นายอรรถพล คําฤาชัย ซึ่ งอยูใ่ นตําแหน่ง COMMIS 2 เราจะ
มาสัมภาษณ์เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่ และการทํางานของเราว่าเป็ นอย่างไรบ้างคะ

พนักงาน :

นักศึกษามีความขยัน และสามารถเรี ยนรู ้ งานได้เร็ ว มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองที่
ทางพนักงานครัว หรื อหัวหน้าแผนกได้มอบหมายให้ทาํ ซึ่งได้รับความร่ วมมือจากนักศึกษาเป็ น
อย่างดี และการฝึ กงานในครั้งนี้ ผมคิดว่านักศึกษาทุกคนจะนําความรู ้ และประสบการณ์ ที่ได้
จากการฝึ กงานไปประกอบอาชีพ หรื อศึกษาและพัฒนาต่อไปในอนาคต

นักศึกษา :

แล้วพี่โจมีความคิดเห็น และความรู ้สึกที่มีต่อโครงงานอย่างไรบ้างคะ

พนักงาน :

เมนู ไข่ปลาหมึกทอดซอสเกาหลี เป็ นเมนูท่ีมีประโยชน์ต่อโรงแรม โนโวเทล เป็ นอย่างมาก
เพราะสามารถนําออกไลน์บุฟเฟ่ ต์ได้ ซึ่ งทางเราไม่ได้นาํ ไข่ปลาหมึกไปใช้ประโยชน์อะไรต่อ
เลย นอกจากเอาไปทิ้ง การที่น้องนักศึกษาได้นาํ ไข่ปลาหมึ กไปแปรรู ปโดยการใช้วตั ถุ ดิบที่
เหลื อใช้น้ นั มาทําให้เกิ ดเมนู ใหม่ ทําให้ทางโรงแรมได้มีเมนู เพิ่มขึ้นในการออกไลน์บุฟ เฟ่ ต์
และยังเป็ นการลดปริ มาณขยะสดที่ตอ้ งทิ้งในแต่ละวันอีกด้วย

นักศึกษา :

สุ ดท้ายนี้ตอ้ งขอขอบคุณพี่โจที่เสี ยสละเวลาให้พวกเราสัมภาษณ์ถึงการปฏิบตั ิงานและการทํา
โครงงานไข่ปลาหมึกทอดซอสเกาหลีของพวกเรา สําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
พนักงานที่ปรึ กษา
.........................................................
(นายอรรถพล คําฤาชัย)

ภาคผนวก ฉ
แบบรายงานการปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา

ภาคผนวก ช
ประวัตผิ ้จู ดั ทํา

ประวัติคณะผู้จัดทํา

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวทัศนีย ์ วีรวงศาธร
รหัสนักศึกษา : 5704400004
คณะ

: ศิลปศาสตร์

สาขา

: การโรงแรม

เบอร์ โทรศัพท์ : 095 5524178

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวฐิติรัตน์ เจียมพูนทรัพย์
รหัสนักศึกษา : 5704400081
คณะ

: ศิลปศาสตร์

สาขา

: การโรงแรม

เบอร์ โทรศัพท์ : 090 0150302
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รหัสนักศึกษา : 5804400007
คณะ

: ศิลปศาสตร์

สาขา

: การโรงแรม

เบอร์ โทรศัพท์ : 063 2979451

ประวัติคณะผู้จัดทำ
ชื่ อ – นำมสกุล : นางสาวทัศนีย ์ วีรวงศาธร
รหัสนักศึกษำ : 5704400004
คณะ : ศิลปะศาสตร์ สาขา การโรงแรม
เบอร์ โทรศัพท์ : 095 5524178
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รหัสนักศึกษำ : 5704400081
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