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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
โรงแรมสุ โขทัย แอนด์ รี สอร์ ท (Sukhothai and Resort Hotel) เป็ นโรงแรม 5 ดาว ที่สะท้อนถึง
วัฒนธรรมประเพณี โดยมี ตน้ กาเนิ ดมาจากเซี่ ยงไฮ้ (Shanghai) ปั จจุบนั ได้รับการรับรองขององค์การ
มรดกโลก (UNESCO) ให้ เป็ นแหล่ ง ก าเนิ ด ทางวัฒ นธรรมที่ เ ก่ า แก่ แ ละมี เ อกลัก ษณ์ โ ดดเด่ น โดย
วัฒนธรรมของโรงแรมสุ โขทัยสร้ างมาบนพื้นฐานของการเปิ ดกว้างซึ่ งความคิดใหม่ๆ สนับสนุ นให้
พนักงานทุกคนให้บริ การลูกค้าด้วยความตั้งใจ เอาใจใส่ ลูกค้า เพราะเชื่ อว่าลูกค้าแต่ละคนมีความชอบ
ความต้องการที่แตกต่างกัน โรงแรมสุ โขทัยเป็ นโรงแรมที่มีบริ การในส่ วนของห้องพักแขก ห้องประชุม
สัมมนา รับจัดเลี้ยงและรับจัดงานแต่งงาน ซึ่ งในแต่ละวันโรงแรมสุ โขทัยจะมีการจัดประชุมและจัดเลี้ยง
มากมายต่อวัน
จากการที่ คณะผูจ้ ดั ทาโครงงานได้เข้ามาปฏิ บตั ิ สหกิ จในแผนกครัวเบเกอรี่ (Bakery Kitchen
Department) และแผนกครั ว ร้ อ น (Western Kitchen Department) ได้เ ล็ ง เห็ น ว่า ในแต่ ล ะวันจะมี ก าร
ทาอาหารมากมาย ซึ่ งทาซ้ ากันทุกวันและทุกช่วงเวลาอาหาร ไม่วา่ จะเป็ นอาหารเช้า อาหารกลางวัน และ
อาหารเย็น จึงมีความคิดว่าลู กค้าอาจเกิ ดความเบื่ อหน่ ายในความจาเจของอาหาร ดังนั้น คณะผูจ้ ดั ทา
โครงงานจึงคิดที่จะสร้ างสรรค์เมนู ให้มีความแปลกใหม่ โดยผสมผสานการประกอบอาหารของทั้ง 2
ครัว คือ การทาเค้กจากครัวเบเกอรี่ (Bakery Kitchen) และผงพะโล้ที่เป็ นวัตถุดิบจากครัวร้อน (Western
Kitchen) ให้ลงตัวโดยอยูใ่ น 1 เมนู เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์การรับประทานอาหารที่แปลก
ใหม่
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กบั เมนูขนมของทางโรงแรมสุ โขทัย
1.2.2 เพื่อสร้างมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์และเพิ่มรายได้ให้กบั ทางโรงแรมสุ โขทัย

2

1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้ ำนพืน้ ที่
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการทาโครงงานสหกิจฉบับนี้ คณะผูจ้ ดั ทาได้ดาเนิ นการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากทางแผนกครัวเบเกอรี่ (Bakery Kitchen Department) และแผนกครัวร้ อน(Western
Kitchen Department) ของทางโรงแรมสุ โขทัย
1.3.2 ขอบเขตด้ ำนเวลำ
การทาโครงงานสหกิ จฉบับนี้ คณะผูจ้ ดั ทาได้ดาเนิ นการในระหว่างวันที่ 7 มกราคม
2562 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2562
1.3.3 ขอบเขตด้ ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการทาโครงงานสหกิจฉบับนี้ คณะผูจ้ ดั ทาได้ใช้วิธีการ
สอบถามจากพนักงานและพี่ที่ปรึ กษาโครงงานสหกิ จของคณะผูจ้ ดั ทาในแผนกครัวเบเกอรี่ (Bakery
Kitchen Department) และแผนกครัวร้อน (Western Kitchen Department) จานวน 20 ตัวอย่าง
1.3.4 ขอบเขตด้ ำนเนือ้ หำและกำรศึกษำค้ นคว้ ำข้ อมูล
คณะผูจ้ ัด ท าได้ท าการศึ ก ษาค้น คว้า ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ส่ ว นผสมของตัว เนื้ อ เค้ก และ
ส่ วนผสมของน้ าพะโล้ และศึกษาขั้นตอนวิธีทาต่างๆ โดยศึกษาจากสื่ อออนไลน์ทางช่องทางต่างๆ
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 สร้างความแปลกใหม่ให้กบั เมนูเบเกอรี่ (Bakery) ของทางโรงแรมสุ โขทัย
1.4.2 เป็ นการเพิม่ มูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์และเพิม่ รายได้ให้กบั ทางโรงแรมสุ โขทัย
1.4.3 เป็ นทางเลือกใหม่สาหรับผูป้ ระกอบการในการรังสรรค์เมนูอาหารให้โดดเด่นกว่าสถาน
ประกอบการอื่น
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บทที่ 2
ทบทวนเอกสาร / วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การทาโครงงานในการสร้างเมนูเครปเค้กพะโล้ (Pa-Lo Crape Cake) ในครั้งนี้เพื่อเสนอแนวคิด
ใหม่ใ นการประยุก ต์ ผสมผสานอาหารทั้ง 2 ชนิ ดเข้าด้วยกันคื อ อาหารคาวและอาหารหวาน คณะ
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยมีการนาเสนอเป็ นลาดับ ดังนี้
2.1 เค้ก
2.2 พะโล้
2.3 วัตถุดิบหลักในการทาเครปเค้กพะโล้ (Pa-Lo Crape Cake)
2.1 เค้ ก
มีประวัติเริ่ มจากปี 1843 อัลเฟรด เบิร์ด (Alfred Bird 1811-1878) นักเคมีชาวอังกฤษได้คน้ พบ
ผงฟู (Baking Powder) ทาให้สามารถทาขนมปั งชนิ ดที่ไม่มียีสต์ให้กบั ภรรยา อลิซาเบธ (Elizabeth) ได้
เป็ นครั้งแรกเนื่องจากภรรยาเป็ นโรคภูมิแพ้เกี่ยวกับไข่และยีสต์
2.1.1 ทีม่ าของเค้ ก
ย้อ นหลัง จากวัน นี้ ไปประมาณ 60 ปี ธุ ร กิ จ ขนมอบในเมื อ งไทยไม่ ไ ด้เ ป็ นที่ รู้ จ ัก
แพร่ หลายเหมือนในปั จจุบนั ไม่สามารถเรี ยกว่าเป็ นธุ รกิจได้จะมีเพียงคนกลุ่มหนึ่ งที่มีความใกล้ชิดกับ
ชาวต่างประเทศที่เข้ามาทาธุ รกิจในเมืองไทยที่รู้จกั ขนมอบและมีร้านขนมอบเพียงไม่กี่ร้านเพราะธุ รกิจ
ขนมอบในสมัยก่อนแคบมาก
ต่ อ มาคนไทยมี ก ารติ ด ต่ อค้า ขายกับ ต่ า งประเทศมากขึ้ น มี ช าวต่ า งประเทศเข้า มา
เมืองไทยทั้งนักธุ รกิจและนักท่องเที่ยว ทาให้ธุรกิจโรงแรมขยายตัว จึงต้องผลิตอาหารประเภทขนมอบ
ชนิ ดต่างๆขึ้นเช่นขนมปั ง เค้ก เพื่อบริ การลูกค้าชาวต่างประเทศที่ไม่คุน้ เคยอาหารไทย และนอกจากจะ
ผลิ ตเพื่อบริ การลู กค้าแล้ว โรงแรมยังมี บริ การรับจัดเลี้ ยง โดยมี การจัดประชุ มสัมมนา งานพิธีมงคล
สมรส งานวันเกิด และการจัดเลี้ยงสังสรรค์ ด้วยเหตุน้ ีผลิตภัณฑ์ขนมอบจึงเป็ นที่รู้จกั และแพร่ หลายมาก
ขึ้น จนมีผคู ้ ิดโรงโม่แป้ งสาลีข้ ึนในประเทศ
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2.1.2 ชนิดของเค้ ก
1. เค้ กเนย (Butter Cake)
ส่ วนผสมหลักที่ทาให้ข้ ึนฟูคือเนย โดยจะตีเนยกับน้ าตาลให้เป็ นครี มฟูก่อน
จึงเติมไข่ นม และแป้ ง แบ่งย่อยได้อีกหลายชนิ ด เช่น เค้กชั้น ฟรุ ตเค้ก และเค้กปอนด์ ซึ่ งหมายถึง เค้กที่
ทาจากแป้ งสาลีหนึ่งปอนด์ น้ าตาลหนึ่งปอนด์และ เนยหนึ่งปอนด์

รู ปที่ 2.1 เค้กเนย (Butter Cake)
ทีม่ า : http://www.foodtravel.tv
2. เค้ กไข่ (Foam Cake)
เป็ นเค้กที่ไม่มีไขมันในส่ วนผสม เนื้ อเค้กและปริ มาตรของเค้กขึ้นอยู่กบั การ
ขยายตัวของไข่ขาวที่นามาตีจนเป็ น ฟองซึ่ งจะเก็บอากาศเข้าไว้ในระหว่างการตีไข่ ทาให้เค้กขยายตัว
หรื อขึ้นฟูในระหว่างการอบ การทาเค้กประเภทนี้ควรทาด้วยความระมัดระวัง เพราะฟองที่เกิดจากการตี
ไข่ขาวนั้นอ่อนตัว ไม่เหมือนเค้กเนย

รู ปที่ 2.2 เค้กไข่ (Foam Cake)
ทีม่ า : https://pantip.com/topic/
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3. ชิฟฟอนเค้ ก (Chiffon Cake)
ปั จจุ บ นั เป็ นที่ นิย มกันมากในกลุ่ มผูท้ ี่ ตอ้ งการบริ โภคเค้ก ที่ มี ไขมันไม่ม าก
และรสชาติ ที่ ไ ม่ เลี่ ย นจนเกิ นไปและด้วยเอกลัก ษณ์ ป ระจาตัว นั่นก็ คื อความนุ่ ม ละมุ นละไมอี ก ทั้ง
สามารถดัดแปลงรสชาติได้มากและหลากหลาย

รู ปที่ 2.3 ชิฟฟอนเค้ก (Chiffon Cake)
ทีม่ า : http://chanabakery.lnwshop.com
4. เค้ กไข่ ขาว (Angel Food Cake)
ใช้ไข่ขาวล้วน ไม่ใส่ ไข่แดงและไขมันใดๆ แต่ใส่ น้ าตาลมาก

รู ปที่ 2.4 เค้กไข่ขาว (Angel Food Cake)
ทีม่ า : http://www.adrenalinerushdiaries.com
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5. สปันจ์ เค้ ก (Sponge Cake)
เป็ นเค้กที่ตีไข่ท้ งั ฟองกับน้ าตาลให้ข้ ึนฟู

รู ปที่ 2.5 สปันจ์เค้ก (Sponge Cake)
ทีม่ า : https://www.catdumb.com
6. มูสเค้ ก (Mousse Cake)
เป็ นเค้กที่ตีไข่ขาวหรื อวิปปิ้ งครี มให้ฟูก่อนจะผสมกับส่ วนผสมอื่น ทาให้เค้ก
นุ่ม เบา มักใส่ เจลาตินเพื่อช่วยให้คงรู ป และต้องแช่เย็นไว้จนกว่าจะทาน

รู ปที่ 2.6 มูสเค้ก (Mousse Cake)
ทีม่ า : https://www.f-sport.lt
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7. ชีสเค้ ก (Cheesecake)
เป็ นเค้กที่มีครี มชีสเป็ นองค์ประกอบหลัก มีท้ งั แบบอบ และแบบไม่อบแต่ใส
เจลาตินเป็ นตัวช่วยให้คงรู ปร่ าง

รู ปที่ 2.7 ชีสเค้ก (Cheesecake)
ทีม่ า : www.pantip.com
8. เครปเค้ ก (Crape cake)
เป็ นเค้กที่เรี ยงสลับกันระหว่างแป้ งเครปเนื้ อนุ่มกับครี มหวานๆไปในแนวตั้ง
วางซ้อนทับกันหลายๆชั้น นิ ยมทานคู่กบั ซอสเบอร์ รี่รสเปรี้ ยว

รู ปที่ 2.8 เครปเค้ก (Crape cake)
ทีม่ า : https://montira6484.wordpress.com
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2.2 พะโล้
มีตน้ กาเนิ ดมาจากประเทศจีนซึ่ งเป็ นอาหารจากหลักที่เสิ ร์ฟในแบบจานร้อนและได้แพร่ หลาย
เข้ามาในประเทศไทย ขั้นตอนในการทาคือการเคี่ยวน้ าตาลทรายแดงให้ละลาย ใส่ เกลือ ซี อิ๊ว เครื่ องปรุ ง
ต่ า งๆลงไปแล้ว ใส่ เ นื้ อ สั ต ว์ จากนั้น คลุ ก เคล้า ให้ เ ข้า กัน พอเคี่ ย วจนสี ส วยให้ ใ ส่ เ ครื่ อ งเทศลงไป
เครื่ องเทศที่นิยมใช้กนั มากคือ อบเชย กานพลู โป๊ ยกัก๊ เปลื อกส้มตากแห้ง เป็ นต้น นอกจากนั้นจะใส่
เครื่ องปรุ งอื่นลงไป เช่ น หอมแดง กระเทียม รากผักชี ข่า เป็ นต้น คนไทยมีการปรับเปลี่ ยนให้ปรุ งง่าย
ขึ้นโดยเลือกใส่ เครื่ องเทศเพียงบางอย่างเท่านั้น โดยส่ วนใหญ่จะใส่ เพียงโป๊ ยกัก๊ และอบเชยเท่านั้น
2.2.1 วัตถุดิบของผงพะโล้
1. อบเชย
เปลื อกของไม้ชนิ ดหนึ่ งซึ่ ง นามาใช้เป็ นเครื่ องเทศและยาสมุ นไพร อบเชยเป็ น
สมุนไพรที่มีฤทธิ์ ร้ อน ตัวยานั้นจะเข้าไปในม้าม หัวใจ ตับ และไต ซึ่ งสามารถบารุ งธาตุไฟแก้ปวดได้
อุ่นเส้นลมปราณช่ วยทาให้เลื อดไหลเวียนคล่อง ช่ วยลดการสมรรถภาพทางเพศเสื่ อม ลดอาหารหอบ
พร้อมใจสั่น และยังช่วยรักษาอาการปวดท้องเนื่องจากกระเพาะอาหารเย็น เจ็บหน้าอก ปวดประจาเดือน

รู ปที่ 2.9 อบเชย
ทีม่ า : http://www.siwanaturalhome.com
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2. โป๊ ยกัก๊
ต้นไม้ขนาดเล็กสู ง18เมตร ไม่ผลัดใบ มีถิ่นกาเนิ ดมาจากทางตะวันตกเฉี ยงใต้ของ
ประเทศจีน โป๊ ยกัก๊ มีฤทธิ์ ตา้ นไวรัส สามารถรักษาโรคไข้หวัดนกได้ นี่จึงเป็ นเหตุผลที่โป๊ ยกัก๊ เป็ นหนึ่ ง
ในส่ วนผสมของยาต้านไวรัสที่ช่วยยับยั้งเชื้อไข้หวัดเนื่องจากในเมล็ดของโป๊ ยกัก๊ มีสารตั้งต้นที่สามารถ
นาไปเป็ นส่ วนหนึ่ งของยาหลายชนิ ดทั้งยาแก้ไข้และยาแก้อกั เสบ นอกจากนี้ โป๊ ยกัก๊ ยังมีความพิเศษที่
ช่วยแก้อาการหนาวสั่น จับไข้ ช่วยลดเสมหะและรสเผ็ดกับกลิ่นหอมๆยังช่วยให้ร่างกายรู ้สึกสดชื่ นได้
อีกด้วย

รู ปที่ 2.10 โป๊ ยกัก๊
ทีม่ า : https://sukkaphap-d.com
3. ลูกผักชี
เมล็ดของผักชี เป็ นพืชในตระกูลพาร์ สลี ( Parsley) มี กลิ่ นหอม ซึ่ งกลิ่ นหอมนั้นจะ
มากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ความแก่ของเมล็ด ก่อนจะนาไปประกอบอาหารต้องคัว่ แล้วบดให้ละเอียดก่อน
ลูกผักชี มีสรรพคุ ณแก้กระหายน้ า แก้ลมวิงเวียน ถ่ายเป็ นเลื อด แก้ริดสี ดวงทวาร แก้ปวดฟั น ช่ วยย่อย
อาหาร ขับลม บารุ งธาตุ แก้อาการคลื่นไส้อาเจียน ใช้ผลิตเป็ นน้ ามันเมล็ดผักชี ซึ่ งเป็ นน้ ามันหอมระเหย
หากถูกผิวนานๆ อาจระคายเคืองได้

รู ปที่ 2.11 ลูกผักชี
ทีม่ า : https://www.aroka108.com
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4. ใบกระวาน
นามาใช้แต่งกลิ่นซุ ป ซึ่ งควรจะใช้ใบสดมากกว่าใบแห้งเพราะใบสดจะมีความหอม
มากกว่า บางแหล่งข้อมูลอ้างอิงว่าตามจริ งแล้วใบกระวานที่นามาทาเครื่ องเทศนั้นเป็ นใบของต้นเทพธา
โร ซึ่ งมีกลิ่นหอมฉุ นและรสชาติเผ็ดร้อน มีสรรพคุณทางยาคือช่วยในเรื่ องของการบารุ งเลือด แก้ทอ้ งอืด
ท้องเฟ้ อ ขับลม วิธีใช้ในการประกอบอาหารคือฉี กใบแล้วเอาก้านกลางออก แล้วฉี กเป็ นชิ้ นๆใส่ เพียง
เล็กน้อย

รู ปที่ 2.12 ใบกระวาน
ที่มา http://www.phuengluang.com
5. เปลือกส้ มตากแห้ ง
เป็ นยาจีนในกลุ่มปรับลมปราณ ในตารายาจีนจะนาเปลือกส้มลูกที่สุกจนเป็ นสี ส้ม
มาล้างให้สะอาดและนาไปตากแห้ง ยิ่งเก็บไว้นานจะยิ่งหอมและมีผลการรั กษาดี ข้ ึน สามารถเก็บได้
นานหลายปี สรรพคุ ณของเปลื อกส้มคื อช่ วยปรั บลมปราณ บารุ งม้าม บารุ งกระเพราะอาหาร ละลาย
เสมหะ แก้อาเจียน

รู ปที่ 2.13 เปลือกส้มตากแห้ง
ทีม่ า : https://kaijeaw.com
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2.3 วัตถุดิบหลักในการทาเครปเค้ กพะโล้
2.3.1 ไข่ ไก่
ช่วยให้ส่วนผสมเกาะตัวกันคือเสมือนเป็ นโครงสร้างของขนม เพราะทาให้ส่วนผสมมี
ความข้นมากขึ้ นซึ่ ง เกิ ดจากโปรตี นในไข่ เมื่ อถู ก ความร้ อนโปรตี นจะแข็ง ตัวและเปลี่ ย นสภาพจาก
ของเหลวไปเป็ นกึ่ งของเหลวหรื อของแข็งแทน และสามารถเพิ่มปริ มาตรของขนมได้ถึง 3 เท่า ซึ่ งมา
จากแรงจากการตีและอากาศที่แทรกเข้าไปในไข่ ตีไข่ให้เกิดเป็ นโฟมจากนั้นเมื่อนาไปอบ ความร้อนจะ
ทาให้อากาศในโฟมขยายตัวทาให้ขนมฟู มีประโยชน์ดงั นี้ ช่ วยเสริ มภูมิคุม้ กันเพราะมีธาตุเหล็กที่ช่วย
เสริ มสร้างระบบภูมิคุม้ กันให้แข็งแรง

รู ปที่ 2.14 ไข่ไก่
ทีม่ า : https://www.rajavithi.go.th
2.3.2 แป้งสาลีอเนกประสงค์
เนื้อแป้ งจะละเอียดกว่าแป้ งสาลีที่ใช้ทาขนมปั งเล็กน้อย และราคาถูกกว่า ทามาจากการ
บดข้าวสาลี ชนิ ดหนักและชนิ ดเบาผสมกัน มีปริ มาณโปรตีน9-10% นอกจากทาขนมแล้วยังสามารถ
นาไปผสมน้ าเพื่อชุบอาหารต่างๆก่อนนาไปทอด

รู ปที่ 2.15 แป้ งสาลีอเนกประสงค์
ทีม่ า : http://www.ishopthailand.com
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2.3.3 วิปปิ้ งครีม (Whipping cream)
คือนมที่มีไขมันเนยตั้งแต่ 30% ขึ้นไปแต่ไม่เกิ น 55% สามารถตีให้ข้ ึนฟูได้ เป็ นครี ม
ข้นจนเนื้อครี มตั้งตัวได้ มีรสมัน การที่ข้ ึนฟูจะได้ผลดีเมื่ออุณหภูมิต่าๆประมาณ 7 องศาเซลเซี ยส เมื่อจะ
เรี ยกครี มที่เราตีแล้วจะต้องเรี ยกวิปด์ครี ม (Whipped Cream) ไม่เรี ยก วิปปิ้ งครี ม (Whipping Cream)

รู ปที่ 2.16 วิปปิ้ งครี ม (whipping cream)
ทีม่ า : http://www.foodietaste.com
1. วิปปิ้ งครีมทีผ่ ลิตจากนมวัว (Dairy Whipping Cream)
อายุการเก็บรั กษาของวิปปิ้ งครี มชนิดนี้จะมีอายุการเก็บรั กษาที่ส้ ั น ไม่ สามารถเก็บ
ในช่ องแช่ แข็งได้ เมื่อตีวิปปิ้ งครี มแล้ วก็ควรจะใช้ ให้ หมดภายในวันนั้นๆ แต่ สาหรั บเรื่ องรสชาติ จะมี
ความอร่ อย หอม มัน ถ้ าเกิดเหลือจากการใช้ งานแนะนาให้ ตีวิปปิ้ งครีมให้ แตก จากนั้นเก็บเป็ นเนยไว้ ใช้
ต่ อได้

รู ปที่ 2.17 วิปปิ้ งครี มที่ผลิตจากนมวัว (Dairy Whipping Cream)
ทีม่ า : http://ibakedhomemadebakery.blogspot.com
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2. วิปปิ้ งครีมทีผ่ ลิตจากไขมันพืช (Non-Dairy Whipping Cream)
วิปปิ้ งครี มที่ทามาจากไขมันพืชเช่ นน้ ามันปาล์มไม่ใช่ครี มที่ทามาจากนมแท้แต่ทา
เทียมขึ้นมาการเก็บรักษาง่ายและนานกว่าแบบ Dairy สามารถนาเข้าช่องแช่ แข็งได้เพื่อยืดอายุการเก็บ
รักษาให้ได้นานขึ้ นเมื่ อจะนามาใช้ก็นาลงมาแช่ ในช่ องธรรมดาข้ามคืนหรื อจนกว่าเนื้ อครี มที่ แข็งจะ
ละลาย ส่ วนใหญ่วิปปิ้ งครี มแบบ Non-Dairy จะมีรสชาติหวานเนื่ องจากปรุ งแต่งรสมาแล้ว การตีวิปปิ้ ง
ครี มแบบ Non-Dairy ขึ้นง่ายและไม่แยกชั้นเหมือนวิปปิ้ งแบบ Dairy ที่พอตีนานไปจะแยกชั้นกลายเป็ น
น้ ากับเนยเหมาะกับผูท้ ี่เริ่ มหัดทาขนม

รู ปที่ 2.18 วิปปิ้ งครี มที่ผลิตจากไขมันพืช (Non-Dairy Whipping Cream)
ทีม่ า : http://ibakedhomemadebakery.blogspot.com
2.3.4 เนย (butter)
ผลิตภัณฑ์จากนมที่มีไขมันนมไม่นอ้ ยกว่า 80% (ของน้ าหนัก) มีลกั ษณะเป็ นก้อนแข็ง
เมื่อแช่ เย็นและจะเริ่ มนิ่ มหรื ออ่อนตัวลงเมื่ ออุณหภูมิสูงขึ้น เนยเกิ ดจากการเขย่าครี มหรื อนมเพื่อแยก
ไขมันออกมาจากนม กระบวนการนี้ จะได้ไขมันเนยซึ่ งเจ้าไขมันเนยตัวนี้ จะถูกนาไปผ่านกระบวนการ
ในอุณหภูมิต่าจนแข็งตัวกลายเป็ นเนยในแบบที่เราคุน้ เคยกัน โดยทัว่ ไปแล้วเนยจะทาจากนมวัว แต่ก็จะ
มีแบบที่ทาจากนมแพะ นมแกะ นมควาย ฯลฯ ซึ่ งก็จะให้รสชาติและกลิ่นที่แตกต่างกันไป

รู ปที่ 2.19 เนย (butter)
ทีม่ า : https://www.wongnai.com/food-tips
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1. เนยชนิดจืด (Unsalted Butter)
เป็ นเนยที่ไม่มีรสชาติเฉพาะ จะมีความหอม นิ ยมนามาทาเบเกอรี่ (Bakery)หรื อปรุ ง
อาหารโดยทัว่ ๆไป การใช้เนยชนิดจืดในการทาอาหารและทาเบเกอรี่ (Bakery) จะทาให้สามารถควบคุม
รสชาติได้

รู ปที่ 2.20 เนยชนิดจืด (Unsalted butter)
ทีม่ า : https://www.tops.co.th/th/allowrie-unsalted-butter-500g
2. เนยชนิดเค็ม (Salted Butter)
เป็ นเนยที่ในขั้นตอนการผลิตมีการเติมเกลือเข้าไปเพื่อให้มีรสชาติเค็มนิดๆสามารถ
นามาทาอาหารหรื อทาเบเกอรี่ (Bakery) ได้เช่นกันหรื อจะนามาทาขนมปั งทานก็หอมอร่ อย ข้อดีคือ เนย
ชนิดเค็มจะมีรสชาติกลมกล่อมในตัว จึงเป็ นที่นิยมและถูกปากคนไทย

รู ปที่ 2.21 เนยชนิดเค็ม (Salted butter)
ทีม่ า : http://www.kcghouse.com/th
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3. เนยเทียม หรือ มาร์ การีน (Margarine)
ผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนยที่ใช้ไขมันจากพืชมาผลิตเป็ นเนยแทนการใช้ไขมันจากนม
โดยจะมีการแต่งกลิ่นและสี ให้คล้ายกับเนยแบบดั้งเดิม เนยเทียมจะมีจุดหลอมเหลวสู งจึงไม่จาเป็ นต้อง
จัดเก็บในตูเ้ ย็นจะยังคงสภาพเดิมอยู่ สามารถนามาใช้ทาเบเกอรี่ (Bakery) อาหาร โรตี หรื อนามาทาขนม
ปั งปิ้ งก็ได้เช่ นเดี ยวกันกับเนย เหตุผลที่ มีการใช้เนยเทียมหรื อมาร์ การี นแทนเนยปกติ ก็เพื่อลดต้นทุ น
เพราะเนยเทียมหรื อมาร์ การี นจะมีราคาถูกกว่า

รู ปที่ 2.22 เนยเทียม หรื อ มาร์ การี น (Margarine)
ทีม่ า : https://www.bigc.co.th/best-foods-margarine-150-g.html
4. เนยขาว (Shortening)
ผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนยที่ใช้ไขมันจากพืชมาผลิตเป็ นเนยแทนการใช้ไขมันจากนม
แต่ไม่มีการแต่งสี และกลิ่ น จึงลักษณะเป็ นสี ขาว และไม่มีกลิ่ น เนยขาวนิ ยมนามาทาเบเกอรี่ (Bakery)
บางประเภท เช่ น คุ กกี้ เพื่อให้ได้ความกรอบร่ วนเป็ นเอกลักษณ์ และทาให้ขนมเก็บได้นานขึ้ น หรื อ
นามาทาโดนัท ทั้งเป็ นส่ วนผสมในเนื้ อแป้ ง และนามาใช้ทอดโดนัทด้วย เนื่ องจากจะได้โดนัทที่ไม่มี
กลิ่นน้ ามัน

รู ปที่ 2.23 เนยขาว (Shortening)
ทีม่ า : http://www.chuanchombakery.net/
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5. เนยผสม (Butter Blends, Compound Butter)
เนยที่มีส่วนผสมของไขมันนมและไขมันพืชในอัตราส่ วนที่รวมกันแล้วได้ปริ มาณ
ไขมันไม่นอ้ ยกว่า 80% ของน้ าหนัก มีการแต่งรส สี และกลิ่น ให้มีความใกล้เคียงกับเนย สามารถนาเนย
ผสมมาใช้ทาอาหาร ทาเบเกอรี่ (Bakery) ทาขนมปั ง แทนเนยได้ แต่กลิ่นและรสชาติก็จะมีความแตกต่าง
กันไป

รู ปที่ 2.23 เนยผสม (Butter Blends, Compound Butter)
ทีม่ า : https://kcgcorporation.com/

1

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ : โรงแรมสุ โขทัย Sukhothai Bangkok Hotel
ทีต่ ้งั : 13/3 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพ 10120
โทรศัพท์ : 02-344-8888
อีเมลล์ : info@sukhothai.com
เว็บไซต์ : www.sukhothai.com

รู ปที่ 3.1 โรงแรมสุ โขทัย Sukhothai Bangkok
ทีม่ า : www.sukhothai.com

รู ปที่ 3.2 LOGOโรงแรมสุ โขทัย
ทีม่ า : www.sukhothai.com
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รู ปที่ 3.3 แผนที่โรงแรมสุ โขทัย
ทีม่ า : http://km.siamha.com
3.1.1 ประวัติความเป็ นมา
โรงแรม สุ โขทัย แอนด์ รี สอร์ ท (Sukhothai & Resort Hotel) สะท้อนให้แห่ งถึ งความ
แตกต่างของวัฒนธรรมประเพณี ของแต่ละต้นกาเนิ ดและความเป็ นมาซึ่ งทาให้โรงแรมสุ โขทัยกรุ งเทพ
และเซี่ ยงไฮ้ (Shanghai) มีความแตกต่างกันโดยสิ้ นเชิ ง สิ่ งอานวยความสะดวกที่ถูกสร้ างมาอย่างตั้งใจ
การออกแบบที่ ละเอี ยดอ่อนพิถีพิถนั รวมถึ งการบริ การที่ ได้มาตรฐานในทุ กขั้นตอนเพราะโรงแรม
สุ โขทัยและพนักงานทุกคนอยากมัน่ ใจได้วา่ แขกทุกท่านจะได้รับความประทับใจทุกครั้งเมื่อเข้าพัก
สุ โขทัย แปลว่า รุ่ งอรุ ณแห่งความสุ ข ในภาษาสันสกฤต นอกจากนั้น สุ โขทัย ยังเป็ นเมืองหลวงแห่งแรก
ของประเทศไทย ซึ่ งเป็ นยุคสมัยแห่งความรุ่ งเรื องอีกด้วย
ปั จจุบนั จากการรับรองขององค์การมรดกโลก UNESCO โรงแรมสุ โขทัย ได้รับการ
รับรองให้เป็ นแหล่งกาเนิ ดทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่และมีเอกลักษณ์โดดเด่น เพราะนอกจากความหมายที่
ลึ กซึ้ งภายใต้ชื่อสุ โขทัยแล้ว ยังรวมไปถึ งความอุดมสมบูรณ์ จิ ตวิญญาณที่ งดงาม ความสุ ขสงบและ
ความเป็ นส่ วนตัว ที่นามาซึ่ งความสุ ขอย่างแท้จริ ง สิ่ งเหล่านี้ลว้ นเป็ นปรัชญาพื้นฐานของพนังงานทุกคน
ที่สุโขทัย ที่เรายึดถือเพื่อให้แน่ใจว่าทุกการบริ การที่ท่านได้รับดีที่สุดแล้วจริ งๆ
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3.2 แผนภูมิการจัดองค์ กรและการบริหารโรงแรมสุ โขทัย
แผนภูมิการจัดองค์กรและการบริ หารโรงแรมสุ โขทัย แผนกครัวเบเกอรี่ (Bakery Kitchen) และ
ครัวร้อน (Western Kitchen) นาเสนอเป็ นแผนภูมิดงั รู ปที่ 3.4
Executive Chef

Bakery Chef

Western Sous Chef

Asker Skaarup Bay

Laurent Ganguille

Puwadol

Sous Chef

Assist Pastry Chef

Junior Sous Chef

Sirapong Pradit

Panya Pakapadung

Jakrapol

Junior Sous Chef

Chef de Partie

Worasit

Piyawat

Chef de Partie

Commis

Kasidit

Patsawut

Demi Chef

Cook Helper

Aticha

Napawan

Commis
Natchada
รู ปที่ 3.4 แผนภูมิการจัดองค์กรและการบริ หารโรงแรมสุ โขทัย
ทีม่ า : https://www.sukhothai.com/th

4

3.3 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการห้ องพัก
โรงแรมมีท้ งั หมด 9 ชั้น ประกอบด้วยห้องพักทั้งหมด 210 ห้อง ดังนี้
3.3.1 การให้ บริการห้ องพัก
1. ห้ องซู พเี รี ย (Superior)
ขนาดห้อง 38 ม. ด้วยการตกแต่งด้วยไม้สักและผ้าไหมไทย ห้องพักนี้ มีโต๊ะทางาน
ที วีจอแบนและมิ นิบ าร์ ห้ องน้ า ในตัว มี อ่า งอาบน้ า ขนาดใหญ่ ห้องอาบน้ า ฝั ก บัวแยกต่ า งหาก และ
เครื่ องใช้ในห้องน้ าสุ ดหรู

รู ปที่ 3.5 ห้องซูพีเรี ย (Superior)
ทีม่ า : https://www.booking.com/hotel/th/the-sukhothai.th.html
2. ห้ องเอ็กเซ็กคูทฟี สวีท (Executive Suite)
ขนาดห้อง 78 ม.ให้บ ริ ก ารห้องนอนแบบเปิ ดโล่ ง และห้องนั่ง เล่ น , ห้องสวีท นี้
ประกอบไปด้ว ยที วีแ บบหมุ นได้ พร้ อมตู ้เ สื้ อ ผ้า แบบ walk-in Closet และพื้ นที่ นั่ง เล่ นพร้ อ มโซฟา
ห้องน้ าแบบผนังกระจกอันกว้างขวางพร้อมโต๊ะเครื่ องแป้ งคู่ ห้องอาบน้ าและอ่างอาบน้ า

รู ปที่ 3.6 ห้องเอ็กเซ็กคูทีฟสวีท (Executive Suite)
ทีม่ า : https://www.booking.com/hotel/th/the-sukhothai.th.html
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3. ห้ องดีลกั ซ์ สวีท (Deluxe Suite)
ขนาดห้อง 76 ม.ประกอบไปด้วยประตูไม้สักกั้นระหว่างห้องนอนและห้องนัง่ เล่น
ห้องพัก สวีท นี้ มี 2 ที วีจอแบน และห้องสุ ขาส่ วนตัวของผูเ้ ข้า พัก ห้องน้ าหลักประกอบไปด้วยห้อง
อาบน้ า และอ่างอาบน้ า

รู ปที่ 3.7 ห้องดีลกั ซ์สวีท (Deluxe Suite)
ทีม่ า : https://www.booking.com
4. ห้ องดีลกั ซ์ เตียงใหญ่พร้ อมวิวลานภายใน (Deluxe Double Room with Courtyard
View)
ขนาดห้อง 38 ม. ห้องเตียงใหญ่น้ ี มีพ้ืนที่นงั่ เล่น เครื่ องเล่นดี วีดี เครื่ องปรับอากาศ
และสิ ทธิ ประโยชน์ห้องพักมีดงั นี้ คือ ประกันการเช็คเอาท์ล่วงเวลาจนถึ ง 14:00 น.และบริ การรี ดผ้า 2
ชิ้น (ต่อวัน)

รู ปที่ 3.8 ห้องดีลกั ซ์เตียงใหญ่พร้อมวิวลานภายใน (Deluxe Double Room with Courtyard View)
ทีม่ า : https://www.booking.com
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5. ห้ องคลับเตียงคิงไซส์ (Double Room)
เตียงขนาดใหญ่ โต๊ะนัง่ เล่น โต๊ะทางาน มินิบาร์ สามารถมองเห็นวิวภายนอก

รู ปที่ 3.9 ห้องคลับเตียงคิงไซส์
ทีม่ า : https://www.booking.com
6. ห้ องคลับเตียงคิงไซส์ มีระเบียง (Double Room & Sea View)
ขนาดห้อง 66 ม.เตียงขนาดใหญ่ โต๊ะนัง่ เล่น โต๊ะทางาน มินิบาร์ มีระเบียง
สามารถมองเห็นวิวภายนอกได้อย่างชัดเจน

รู ปที่ 3.10 ห้องคลับเตียงคิงไซส์มีระเบียง
ทีม่ า : https://www.booking.com/hotel/th/the-sukhothai.th.html
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3.3.2 การให้ บริการด้ านร้ านอาหารและบาร์
1. ห้ องอาหารโคลอนเนด (Colonnade)
เป็ นอาหารนานาชาติ ส าหรั บ มื้ อเช้า และมื้ อกลางวันเชื่ อมกับ ล็ อบบี้ ที่ มี รูป แบบ
สถาปั ตยกรรมสไตล์เดี ยวกันนัน่ คือยังใช้กระจก เสาไม้และเฉดสี กลางของสี เขียว เทา ครี ม และสี เบจ
สามารถมองเห็ นสายน้ า บุฟเฟ่ ต์นานาชาติม้ือกลางวันเปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา12.00 ถึง
14.30น.

รู ปที่ 3.11 ห้องอาหารโคลอนเนด (Colonnade)
ทีม่ า : http://www.hiclasssociety.com
2. ห้ องอาหารศิลาดล Celadon
ห้องอาหารไทยที่ อยู่คู่โรงแรมสุ โขทัย มาตั้ง แต่ปี 1991โดดเด่ นด้วยการนาเสนอ
เอกลักษณ์ความเป็ นไทยผ่านการตกแต่งยุคสุ โขทัยซึ่ งเป็ นยุครุ่ งเรื องทั้งด้านการค้าและศิลปวัฒนธรรม
และการนาเสนออาหารไทยตารับโบราณฝี มือเชฟรสริ น ศรี ประทุม เชฟใหญ่อาหารไทยของโรงแรม

รู ปที่ 3.12 ห้องอาหารศิลาดล (Celadon)
ทีม่ า : http://topicstock.pantip.com/food/topicstock/
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3. ห้ องอาหารสกาล่า La Scala
เป็ นห้องอาหารอิตาเลียนของโรงแรมสุ โขทัย มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่รู้จกั ของนัก
ชิ มที่ชื่นชอบอาหารอิตาเลี ยนมาอย่างยาวนานห้องอาหาร ลา สกาล่า (La Scala) ออกแบบและตกแต่ง
โดยบริ ษทั อินทีเรี ยที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก ที่ผา่ นงานออกแบบห้องอาหารระดับมิชลิน

รู ปที่ 3.13 ห้องอาหารสกาล่า (La Scala)
ทีม่ า : http://thegreatgastro.com
3.3.3 การให้ บริการด้ านห้ องประชุ ม ห้ องจัดเลีย้ ง
1. ห้ องประชุ ม Ballroom 1
เป็ นห้องสาหรับจัดงานแต่ง งานจัดเลี้ ยงมงคลสมรส โดยค่าใช้จ่ายเริ่ มต้นที่
500,000 บาท สามารถรองรับแขกในงานได้มากถึง 200-250 ท่าน สาหรับบุฟเฟต์(Buffet) และ300 ท่าน
สาหรับค๊อกเทล (Cocktail) มีประตูเชื่อมไปยังห้องประชุม Ballroom 2 ดังรู ปที่3.15 โดยปกติเวลาที่จดั
งาน มักจะจัดพร้ อมกันทั้ง 2 ห้อง โดยเปิ ดประตูให้ห้องประชุ มทั้ง 2 นั้นเชื่ อมกันและแบ่งเป็ น 2 โซน
ภายในงาน

.

รู ปที่ 3.14 ห้องประชุม Ballroom 1
ทีม่ า : https://praewwedding.com
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2. ห้ องประชุ ม Ballroom 2

รู ปที่ 3.15 ห้องประชุม Ballroom 2
ทีม่ า : https://praewwedding.com
3. Courtyard
เป็ นการจัดงานนอกตัวอาคาร สาหรับใครที่ชอบความสงบ ร่ มรื่ น ที่นี่ถือเป็ น
อีกแห่งที่น่าสนใจ เหมาะกับการจัดงานเล็กๆ รองรับแขกได้ 50-70 ท่าน สาหรับบุฟเฟต์ (Buffet)

รู ปที่ 3.16 Courtyard
ทีม่ า : https://praewwedding.com
3.3.5 สิ่ งอานวยความสะดวก
 สระว่ายน้ า

 บริ การรู มเซอร์วสิ

 ฟิ ตเนสเซนเตอร์พร้อม

ห้องออกกาลังกาย

 ร้านอาหาร

 อินเตอร์เน็ตความเร็ วสู ง

 บาร์/เลานจ์


สปา
บริ การซักรี ด
บริ การรถรับ-ส่ งสนามบิน
มีบริ การอาหารเช้า
สนามเทนนิส
ห้องจัดเลี้ยง
ห้องประชุม
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่ งงาน

รู ปที่ 3.17 ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
ทีม่ า : คณะผูจ้ ดั ทา
ชื่อ – นามสกุล : นางสาว สุ ทธาทิพย์ นิวาสะวัต
ตาแหน่ ง
: นักศึกษาฝึ กงาน (Trainee)
แผนก
: ครัวเบเกอรี่ (Bakery Kitchen)
3.4.2 ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
7.00 น. ไปหยิบเขียงที่สจ้วต จากนั้นนามาล้างด้วยน้ าสะอาดอีกรอบก่อนใช้งาน
7.05 น. เตรี ยมเค้กเพื่อนาไปวางขายที่ร้านทีเมียน (Thimian) หน้าที่คือแต่งหน้าเค้ก หัน่
ผลไม้วางประดับ ราดซอสหน้าเค้ก หัน่ เค้กบราวนี่ ตกแต่งให้สวยงาม และยกไปวางไว้ที่ร้าน
7.30 น. ตรวจดูอาหารที่ห้องอาหารโคลอนเนด (Colonnade) ในช่ วงของอาหารเช้า
คอยเติมอาหารไม่ให้ขาด และไม่เติมอาหารให้แน่นเกินไป
7.50 น. เปลี่ยนน้ ายาแช่อุปกรณ์ และวัดอุณหภูมิของตูเ้ ย็น
8.00 น. เตรี ยมซอส เพื่อนาไปออกช่ วงอาหารกลางวัน คือ ซอสวนิ ลา ซอสช็อคโก
แลต วิปครี มและอัลมอนด์ จะมี4อย่างหลักๆ ถ้าเป็ นวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จะมีแยมสตรอว์เบอร์ รี่ มาส
คาร์โพน (Mascarpone) และ มาร์ชเมลโลว (Marshmallow) เพิ่มขึ้นมา นาใส่ ถว้ ยเตรี ยมไว้
8.15 น. ตรวจดูซอสที่เหลื อในตูเ้ ย็นถ้ามีอะไรหมดหรื อใกล้หมด ก็ทาเตรี ยมไว้ได้เลย
ปกติเกือบทุกวันจะต้องทา 3 อย่างคือ ซอสวนิลา ครี มวนิลา และวิปครี ม
8.40 น. เดินตรวจดูอาหารที่ห้องอาหารโคลอนเนด(Colonnade)ในช่วงของอาหารเช้า
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9.00 น. เตรี ยมของออกช่วงอาหารกลางวัน
10.00 น. ตรวจดูอาหารที่ห้องอาหารโคลอนเนด (Colonnade) เวลานี้ แขกจะเริ่ มน้อย
จากนั้นก็เตรี ยมถาดเพื่อนาไปเก็บอาหาร
10.30 น. นาถาดไปเก็บอาหารที่ห้องอาหารโคลอนเนด (Colonnade) (แต่ถ้าเป็ นวัน
เสาร์ อาทิตย์จะเก็บประมาณ 10.45)
11.00 น. ออกอาหารกลางวัน
11.20 น. พักรับประทานอาหาร
12.20 น. เตรี ยมอาหารเช้าสาหรั บวันถัดไปจะมีดงั นี้ ฟรุ ้ ตสลัด (Fruit Salad) มูสลี ย ์
(Muesli) พรุ น คอมโพท(Prune Compote) รู บาร์บ คอมโพท(Rhubarb Compote)
14.30 น. นาถาดไปเก็บอาหารที่หอ้ งอาหารโคลอนเนด (Colonnade)
15.00 น. ทางานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เช่ น ปั้ นขนมปั ง ทาไส้ ขนมปั ง ชั่งตวง
วัตถุดิบต่างๆ
16.30 น. ทาความสะอาดครัว ล้างของ ซักผ้า เช็ดเครื่ องต่างๆให้เรี ยบร้อย
17.00 น. เลิกงาน
3.4.3 ตาแหน่ งงาน

รู ปที่ 3.18 ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
ทีม่ า : คณะผูจ้ ดั ทา
ชื่อ – นามสกุล : นาย นิติ อนุศาสนนันท์
ตาแหน่ ง
: นักศึกษาฝึ กงาน (Trainee)
แผนก
: ครัวร้อน
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3.4.4 ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
7.00 น. ทาความสะอาดครั วเคลี ยร์ ครั วในตอนเช้า เติ มวัตถุ ดิบ เช่ น เนย นาวัตถุ ดิบ
ออกจากตูแ้ ช่เพื่อเตรี ยมพร้อมที่จะนามาประกอบอาหารสาหรับช่วงอาหารกลางวันและงานจัดเลี้ยง
7.30 น. ยืน Station หน้าห้องอาหารโคลอนเนด (Colonnade) ทาอาหารให้แขกในช่วง
เช้า เช่ น ออมเล็ต (Omelet) ไข่ดาว (Fried Egg) โพชเอ้ก (Poached Eggs) เอ้กเบเนดิก (Egg Benedict)
วาฟเฟิ ล (Waffle) ไข่ตม้ (Boiled Egg) แพนเค้ก (Pancake) เฟรนช์โทสต์ ( French Toast) ฮันนี่ แฮม
(Honey Ham) และคอยเติมอาหารด้านหน้า Station
10.30 น. เริ่ มเคลียร์ ตอู ้ ุ่นอาหาร และเก็บของด้านหน้า Station เข้าไปยังภายในครัว
10.45 น. ท าความสะอาดด้า นหน้า Station เติ ม น้ า ใส่ อ่ า งส าหรั บ ลวกเส้ น พาสต้า
(Pasta) จัดและตกแต่ง Station ให้สวยงาม
11.00 น. เตรี ยมอาหารช่วงอาหารกลางวัน
11.15 น. นาอาหารออกจากครัวเพื่อมาจัดเรี ยงด้านหน้า Station ในห้องอาหารโคลอน
เนด (Colonnade) และวัน อาทิ ต ย์ Sunday Brunch จุ ด เตาถ่ า นส าหรั บ ประกอบอาหารด้ า นหน้ า
ห้องอาหารโคลอนเนดและนาอาหารมาเตรี ยมไว้ในตูอ้ ุ่นอาหาร
12.00 น. ยืน Station ห้องอาหารโคลอนเนด (Colonnade) คอยทาอาหารและคอยให้
การบริ การแขกที่เข้ามาใช้บริ การ อาหารที่ทา เช่ น พาสต้า (Pasta) ปลาแซลม่อน (Salmon) เนื้ อวากิ ว
(Beef Wagyu) ปลากระพง (Sea Bass) ไก่อบ (Roasted Chicken) และถ้าเป็ นวันอาทิตย์จะมีเมนูอาหาร
เพิ่มขึ้นมาได้แก่ ฟั วกรา (Foie Gras) กั้ง (Rock Lobster) หอยเชลล์ (Scallop) กุง้ แม่น้ า (River Shrimp)
และเนื้อแกะ (Lamb) จากนั้นคอยเช็คอาหารและเติมอาหารช่วงที่อาหารใกล้จะหมด
14.00 น. น. เริ่ มเคลียร์ ตูอ้ ุ่นอาหารและเก็บของด้านหน้า Station นาอาหารหรื อวัตถุดิบ
ที่พอใช้ได้เข้าไปเก็บภายในครัวเก็บแยกตามประเภทและนาไปเข้าเครื่ องสุ ญญากาศเพื่อรักษาอาหาร
15.00 น. พักรับประทานอาหาร
15.30 น. ในวันจันทร์ วัน พุธ และวันศุกร์ จะมีการเบิกของที่ห้องต่างๆดังนี้ วันจันทร์
วันพุ ธและวันศุ กร์ เบิ ก ของที่ ห้องเก็บ ของแห้ง และในวันอังคารและวันพฤหัสบดี จะเบิ กของที่ ห้อง
เครื่ องดื่ม (Beverage)
16.00 น. นาวัตถุดิบสาหรับเตรี ยมอาหารเช้า มาทา ได้แก่ หั่นมะเขือเทศ ล้างมันฝรั่ง
หัน่ ผักโขม หัน่ เห็ด หัน่ หอมหัวใหญ่ หัน่ พริ กสามสี ต้มเห็ดฟาง ทาความสะอาดไข่ไก่ ผัดเห็ด สไลด์
แฮม อบมันฝรั่งและคลุกฟัวกราเตรี ยม Sunday Brunch
17.00 น. เลิกงาน

13

3.5 ชื่อตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 ชื่อพนักงานทีป่ รึกษา : นางสาวณัฏฐ์ชาดา เพ็ชรรัตน์
ตาแหน่ ง
: Commis Chef
แผนก
: Bakery

รู ปที่ 3.19 พนักงานที่ปรึ กษา
ทีม่ า : คณะผูจ้ ดั ทา
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ปฏิบตั ิงานตั้งแต่วนั ที่ 7 มกราคม 2562 ถึง 29 เมษายน 2562 ปฏิบตั ิงานวันพุธ ถึง วันอาทิตย์
เวลา 7.00น. – 17.00 น. รวมระยะเวลาปฏิบตั ิงาน 16 สัปดาห์
3.7 ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.7.1 ปรึกษาพนักงานทีป่ รึกษาและอาจารย์ทปี่ รึกษา
หาหัวข้อโครงงานที่น่าสนใจแล้วปรึ กษาพี่เลี้ยง แล้วก็ส่งโครงงานกับอาจารย์ที่ปรึ กษา
3.7.2 เสนอหัวข้ อโครงงาน
เสนอเรื่ องที่จะทา วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ได้รับ ส่ งให้กบั อาจารย์ที่ปรึ กษา จากนั้นก็
ดาเนินการตามเป้ าหมายของอาจารย์ที่ปรึ กษา
3.7.3 รวบรวมข้ อมูลเอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
รวบรวมข้อมูลต่างๆ จากพี่ๆพนักงานโรงแรมและสอบถามจากพนักงานและเก็บข้อมูล
3.7.4 วิเคราะห์ ข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้ อง
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่รวบรวมมาทั้งในส่ วนของพนักงานที่โรงแรมและข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
3.7.5 เริ่มดาเนินการจัดทาโครงงาน
เริ่ มทาโครงงาน และมีการส่ งให้อาจารย์ที่ปรึ กษาดูอย่างต่อเนื่อง
3.7.6 ตรวจสอบความถูกต้ องและแก้ ไขในสิ่ งผิด
ส่ งให้อาจารย์ที่ปรึ กษาดูเพื่อความถูกต้องและแก้ไขในสิ่ งที่อาจารย์บอกว่าต้องแก้ไข
3.7.7 สรุ ปผล
สรุ ปผลการดาเนินการโครงงาน ตรวจสอบข้อมูล
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ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนและวิธีดาเนินการตั้งแต่วนั ที่ 7 มกราคม ถึง 29 เมษายน 2562
ขั้นตอนการกาดาเนินงาน
ปรึ กษาพนักงานที่ปรึ กษา
และอาจารย์ที่ปรึ กษา
เสนอหัวข้อโครงงาน
รวบรวมข้อมูลเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้อง
เริ่ มดาเนินการจัดทา
โครงงาน
ตรวจสอบความถูกต้อง
และแก้ไขในสิ่ งที่ผิด
สรุ ปผล

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

1

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1 รายละเอียดทาโครงงาน
โครงงานเรื่ องเครปเค้กพะโล้ (Pa-Lo Crape Cake) มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อสร้ างความแปลกใหม่
ให้กบั เมนู เบเกอรี่ (Bakery) ของทางโรงแรมสุ โขทัยและเป็ นการเปิ ดกว้างทางความคิด การดัดแปลง
อาหารให้มีความแปลกใหม่ ในการนาอาหารคาวและอาหารหวานมาผสมผสานกัน
4.2 การเตรียมการและการวางแผนของโครงงาน
4.2.1 ปรึ กษาการทาหัวข้อการทาโครงงานกับพนักงานที่ปรึ กษาและอาจารย์ที่ปรึ กษาเกี่ยวกับ
หัวข้อโครงงานเพื่อรับคาแนะนาในการทาโครงงานเกี่ ยวกับปั ญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาของ
หัวข้อโครงงาน
4.2.2 ศึกษาข้อมูลและวิธีการทาเค้กอย่างละเอียด
4.2.3 ออกแบบและวางแผนงานวิจยั ตามหัวข้อที่กาหนดไว้
4.2.4 จัด เตรี ย มอุ ป กรณ์ เ พื่ อ ท าโครงงาน และเก็ บ ข้อ มู ล จากโครงงานเครปเค้ก พะโล้ด้ว ย
แบบสอบถาม
4.3 วัตถุดิบทีใ่ ช้ ในการทาเครปเค้ กพะโล้
วัตถุดิบที่ใช้ในการทาเครปเค้กพะโล้ มีดงั นี้
4.3.1 แป้ งสาลีอเนกประสงค์
90 กรัม
4.3.2 เนยสด
45 กรัม
4.3.3 วิปปิ้ งครี ม
200 มิลลิลิตร
4.3.4 ผงพะโล้
15 กรัม
4.3.5 นมสด
200 มิลลิลิตร
4.3.6 ไข่ไก่
2 ฟอง
4.3.7 น้ าตาล
80 กรัม
4.3.8 น้ าตาลปี๊ บ
100 กรัม
4.3.9 แป้ งข้าวโพด
150 กรัม
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4.4 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการทาเครปเค้ กพะโล้
อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้ในการทาเครปเค้กพะโล้มีดงั นี้
4.4.1 ตะกร้อมือ
4.4.2 อ่างผสม
4.4.3 ช้อนตวง
4.4.4 มีด
4.4.5 กระทะ
4.5 วิธีการทาเครปเค้ กพะโล้
4.5.1 เตรี ยมวัตถุดิบ ดังรู ปที่ 4.1 - 4.3

รู ปที่ 4.1 แป้ งสาลีอเนกประสงค์ นมสดและไข่
ทีม่ า : คณะผูจ้ ดั ทา

รู ปที่ 4.2 น้ าตาลและเนยละลาย
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา
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รู ปที่ 4.3 วิปปิ้ งครี ม น้ าตาลและผงพะโล้
ทีม่ า : คณะผูจ้ ดั ทา
4.5.2 ผสมวัตถุดิบในส่ วนของตัวแป้ ง ดังรู ปที่ 4.4

รู ปที่ 4.4 ผสมแป้ ง
ทีม่ า : คณะผูจ้ ดั ทา
4.5.3 ผสมวัตถุดิบในส่ วนของตัวครี ม ดังรู ปที่ 4.5

รู ปที่ 4.5 ผสมวิปปิ้ งครี ม
ทีม่ า : คณะผูจ้ ดั ทา
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4.5.4 เทแป้ งเครปลงกระทะ ใช้ไฟอ่อน จากนั้นนาแป้ งไปพักให้เย็น

รู ปที่ 4.6 ทอดแป้ งเครป
ทีม่ า : คณะผูจ้ ดั ทา
4.5.5 เตรี ยมในส่ วนของครี มระหว่างรอแป้ งเย็น ดังรู ปที่ 4.7

รู ปที่ 4.7 ตีครี มให้ต้ งั ยอดอ่อน
ทีม่ า : คณะผูจ้ ดั ทา
4.5.6 ประกอบเค้ก ดังรู ปที่4.8

รู ปที่ 4.8 นาแป้ งเครปมาวางแล้วทาครี มลงบนแป้ งเครป เรี ยงสลับกันไปเรื่ อยๆ
ทีม่ า : คณะผูจ้ ดั ทา
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4.5.7 ทาซอสพะโล้ อันดับแรกนาผงพะโล้มาคัว่ ในกระทะ ดังรู ปที่ 4.9

รู ปที่ 4.9 นาผงพะโล้มาคัว่ ในกระทะ
ทีม่ า : คณะผูจ้ ดั ทา
4.5.8 ระหว่างนั้นตั้งน้ าไว้ รอให้น้ าเดือด ดังรู ปที่ 4.10

รู ปที่ 4.10 ตั้งน้ าไว้ รอให้น้ าเดือด
ทีม่ า : คณะผูจ้ ดั ทา
4.5.9 นาผงพะโล้ที่ควั่ แล้วมาใส่ ในหม้อที่น้ าเดือด ดังรู ปที่ 4.11

รู ปที่ 4.11 นาผงพะโล้ที่ควั่ แล้วมาใส่ ในหม้อที่น้ าเดือด
ทีม่ า : คณะผูจ้ ดั ทา
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4.5.10 ใส่ น้ าตาลปี๊ บลงไปในหม้อ ดังรู ปที่ 4.12

รู ปที่ 4.12 ใส่ น้ าตาลปี๊ บลงไปในหม้อ
ทีม่ า : คณะผูจ้ ดั ทา
4.5.11 คนให้ละลาย จากนั้นใส่ แป้ งข้าวโพดละลายลงไป ดังรู ปที่ 4.13

รู ปที่ 4.13 ใส่ แป้ งข้าวโพดละลาย
ทีม่ า : คณะผูจ้ ดั ทา
4.5.12 คนให้เข้ากันจนเริ่ มข้น พร้อมทาน ดังรู ปที่ 4.14

รู ปที่ 4.14 คนให้เข้ากันจนเริ่ มข้น
ทีม่ า : คณะผูจ้ ดั ทา
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4.5.13 พร้อมเสิ ร์ฟ ดังรู ปที่ 4.15

รู ปที่ 4.15 เครปเค้กพะโล้ พร้อมเสิ ร์ฟ
ทีม่ า : คณะผูจ้ ดั ทา
4.6 ต้ นทุนการทาเครปเค้ กพะโล้
การคานวณต้นทุนของเครปเค้กพะโล้ โดยมีตน้ ทุนตามตาราง 4.1 ดังนี้
ตาราง 4.1 ต้นทุนการทาเครปเค้กพะโล้
ต้ นทุนการทาเครปเค้ กพะโล้
ส่ วนผสม

ปริมาณทีใ่ ช้ จริง

ราคา / ปริมาณ

ราคาต้ นทุน

แป้ งสาลี
อเนกประสงค์

90 กรัม

52 บาท / 1000 กรัม

4.68

เนยสด

45 กรัม

82 บาท / 227 กรัม

16.25

วิปปิ้ งครี ม

200 มล.

94 บาท / 250 มล.

75.00

ผงพะโล้

15 กรัม

15 บาท / 60 กรัม

3.75

นมสด

200 มล.

23 บาท / 227 มล.

20.26

ไข่ไก่

2 ฟอง

60 บาท / 12 ฟอง

10.00

น้ าตาล
น้ าตาลปี๊ บ

80 กรัม

22 บาท / 1000 กรัม

1.76

100 กรัม

57 บาท / 1000 กรัม

5.70

แป้ งข้าวโพด

150 กรัม

14 บาท / 200 กรัม

10.50

รวม 419 บาท

รวมต้ นทุน 147 บาท

จากตารางที่ 4.1 ทาให้ทราบว่าเครปเค้กพะโล้มีตน้ ทุนการผลิต 147 บาท ต่อจานวน 6 ชิ้น
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4.7 สรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจของเครปเค้ กพะโล้
คณะผูจ้ ดั ทาโครงงานเครปเค้กพะโล้ (Pa-Lo Crape Cake) ได้ทาแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของเครปเค้กพะโล้จากแผนกครัวภายในโรงแรม จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม
จานวน20ชุด สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ดงั ต่อไปนี้
4.7.1 จานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามเพศ
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
เพศ

จานวน (คน)

ร้ อยละ (%)

ชาย

10

50.00

หญิง

10

50.00

รวม

20

100.00

จากตางรางที่ 4.2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการทาโครงงานครั้งนี้ คิดเพศชาย
ร้อยละ 50.00 และคิดเป็ นเพศหญิงร้อยละ 50.00
4.7.2 จานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามอายุ
ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ
อายุ

จานวน (คน)

ร้ อยละ (%)

20-25 ปี

10

50.00

26-30 ปี

8

40.00

31-35 ปี

2

10.00

36-40 ปี

-

-

มากกว่า 40 ปี

-

-

รวม

20

100.00

จากตารางที่ 4.3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการทาโครงงานครั้งนี้ เป็ นผูท้ ี่มีอายุ
ระหว่าง 20-25 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือผูท้ ี่มีอายุระหว่าง 36-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ
40.00 และผูท้ ี่มีอายุระหว่าง 31-35 ปี มีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 10.00
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4.7.3 จานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจาแนกตามตาแหน่ ง
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและร้อยละของกล่มตัวอย่างจาแนกตามตาแหน่ง
ตาแหน่ ง

จานวน (คน)

ร้ อยละ (%)

Sous Chef

2

10.00

Chef de Partie

2

10.00

Demi Chef

1

5.00

Commis

5

25.00

Cook Helper

10

50.00

รวม

20

100.00

จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ต อบแบบสอบถามในการท าโครงงานครั้ งนี้ อยู่ใ น
ตาแหน่ ง Cook Helperมากที่ สุด คิดเป็ นร้ อยละ 50.00 รองลงมาคื อตาแหน่ ง Commis คิดเป็ นร้ อยละ
25.00 ตาแหน่ง Sous Chef คิดเป็ นร้อยละ 10.00 ตาแหน่ง Chef de Partie คิดเป็ นร้อยละ 10.00 และกลุ่ม
ตัวอย่างที่อยูใ่ นตาแหน่ง Demi Chef มีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 5.00
4.7.4 ความพึงพอใจทีม่ ีต่อโครงงานเครปเค้ กพะโล้
จากการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานเครปเค้กพะโล้ มีผลดังนี้
1. ความพึงพอใจต่ อรสชาติ
จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึง พอใจที่ มี ต่อโครงงานเครปเค้ก
พะโล้มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 55.00 ความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
25.00 และความพึงพอใจระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 20.00 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน
20 คน ดังรู ปที่ 4.10
มากที่สุด

55%

25%

20%

มาก
0

0

ปานกลาง

รู ปที่ 4.10 ความพึงพอใจต่อรสชาติของเครปเค้ก
ทีม่ า : คณะผูจ้ ดั ทา
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2. ความพึงพอใจต่ อกลิน่
จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึง พอใจที่ มี ต่อโครงงานเครปเค้ก
พะโล้ในด้านกลิ่น ความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 65.00 ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 25.00 และความพึ ง พอใจในระดับ มากที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 10 .00 ของผู้ต อบ
แบบสอบถามทั้งหมดจานวน 20 คน ดังรู ปที่ 4.11
มากที่สุด

65%

มาก

25%

10%

0

0

ปานกลาง

รู ปที่ 4.11 ความพึงพอใจต่อกลิ่นของเครปเค้ก
ทีม่ า : คณะผูจ้ ดั ทา
3. ความพึงพอใจต่ อสี สัน
จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึงพอใจที่มีต่อสี สันต่อโครงงานเคร
ปเค้กพะโล้ มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 50.00 ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็ น
ร้ อยละ 30.00 และความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้ อยละ 20.00 ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ทั้งหมดจานวน 20 คน ดังรู ปที่ 4.12

30.00%

มากที่สุด

50.00%
20.00%

มาก
0

0

ปานกลาง

รู ปที่ 4.12 ความพึงพอใจต่อสี สันของเครปเค้ก
ทีม่ า : คณะผูจ้ ดั ทา
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4. ความพึงพอใจต่ อคุณภาพ
จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึง พอใจที่ มี ต่อโครงงานเครปเค้ก
พะโล้ในด้านคุณภาพ มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 55.00 ความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุ ด คิดเป็ นร้ อยละ 35.00 และความพึ งพอใจในระดับปานกลาง คิ ดเป็ นร้ อยละ 10.00 ของผูต้ อบ
แบบสอบถามทั้งหมดจานวน 20 คน ดังรู ปที่ 4.13

35.00%

มากที่สุด

55.00%

มาก
10.00%

0

0

ปานกลาง

รู ปที่ 4.13 ความพึงพอใจต่อคุณภาพของเครปเค้ก
ทีม่ า : คณะผูจ้ ดั ทา
5. ความพึงพอใจต่ อการรับฟังปัญหาและข้ อเสนอแนะ
จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึง พอใจที่ มี ต่อโครงงานเครปเค้ก
พะโล้ในด้านของการรับฟังปั ญหาและข้อเสนอแนะ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
50.00 ความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 40.00 และความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเป็ น
ร้อยละ 10.00 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 20 คน ดังรู ปที่ 4.14
50.00%

มากที่สุด
40.00%

มาก
10.00%

0

0

ปานกลาง

รู ปที่ 4.14 ความพึงพอใจต่อการรับฟังปั ญหาและข้อเสนอแนะของเครปเค้ก
ทีม่ า : คณะผูจ้ ดั ทา
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6. ความพึงพอใจต่ อความสะอาด
จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึง พอใจที่ มี ต่อโครงงานเครปเค้ก
พะโล้ในด้านของความสะอาด มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 55.00 และความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 45.00 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 20 คน ดังรู ปที่ 4.15
45.00%

มากที่สุด

55.00%

มาก
0

0

0

ปานกลาง

รู ปที่ 4.15 ความพึงพอใจต่อความสะอาดของเครปเค้ก
ทีม่ า : คณะผูจ้ ดั ทา
7. ความพึงพอใจต่ อความรู้ เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์
จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึงพอใจต่อความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 75.00 และความพึงพอใจ ในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ
25.00 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 20 คน ดังรู ปที่ 4.16
75.00%

มากที่สุด
มาก

25.00%
0

0

0

ปานกลาง

รู ปที่ 4.16 ความพึงพอใจต่อความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเครปเค้ก
ทีม่ า : คณะผูจ้ ดั ทา
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8. ความพึงพอใจต่ อความคิดสร้ างสรรค์ ของเครปเค้ ก
จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึงพอใจต่อความคิ ดสร้ างสรรค์ มี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 90.00 และความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ
10.00 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 20 คน ดังรู ปที่ 4.17
90.00%

มากที่สุด
มาก
10.00%

0

0

0

ปานกลาง

รู ปที่ 4.17 ความพึงพอใจต่อความคิดสร้างสรรค์ของเครปเค้ก
ทีม่ า : คณะผูจ้ ดั ทา
9. ความพึงพอใจต่ อการนาไปขายจริง
จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึ ง พอใจต่ อความสามารถในการ
นาไปขายจริ ง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 85.00 และความพึงพอใจในระดับมาก
คิดเป็ นร้อยละ 15.00 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 20 คน ดังรู ปที่ 4.18
85.00%

มากที่สุด
15.00%

มาก
0

0

0

ปานกลาง

รู ปที่ 4.18 ความพึงพอใจต่อการนาไปขายจริ ง
ทีม่ า : คณะผูจ้ ดั ทา
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10. ความพึงพอใจโดยรวม
จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึงพอใจโดยรวม มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก คิดเป็ นร้ อยละ 50.00 ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 40.00 และความพึง
พอใจในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 10.00 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 20 คน ดังรู ปที่
4.19

40.00%

มากที่สุด

50.00%

มาก
10.00%

0

0

ปานกลาง

รู ปที่ 4.19 ความพึงพอใจโดยรวมของเครปเค้ก
ทีม่ า : คณะผูจ้ ดั ทา
ในการส ารวจระดับความพึงพอใจที่ มีต่อโครงงานเครปเค้กพะโล้ ใช้การวัดระดับ ความพึ ง
พอใจ 5 ระดับ และกาหนดความพึงพอใจเฉลี่ ยเพื่อการแปรผลโดยใช้เกณฑ์กาหนดความหมายตาม
ขอบเขตของค่าเฉลี่ยตามแนวคิดของเบส (John W. Best) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด

15

ตาราง 4.5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานเครปเค้กพะโล้
ประเด็นความพึงพอใจ

ค่ าเฉลีย่

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

1.รสชาติของอาหาร

4.05

0.68

มาก

2.กลิ่นของอาหาร

3.85

0.58

มาก

3.สี สันของอาหาร

3.80

0.69

ปานกลาง

4.คุณภาพของอาหาร

4.30

0.65

มาก

5.การรับฟังปั ญหาและข้อเสนอแนะของผูบ้ ริ โภค

4.40

0.68

มาก

6.สะอาด ถูกหลักอนามัย

4.45

0.51

มาก

7.มีความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

4.75

0.44

มากที่สุด

8.ความคิดสร้างสรรค์ของผลิตภัณฑ์ที่ทา

4.90

0.30

มากที่สุด

9.สามารถนาไปขายได้จริ ง

4.85

0.36

มากที่สุด

10.ความพึงพอใจโดยรวม

4.30

0.65

มาก

4.37

0.55

มาก

ค่ าเฉลีย่ โดยรวม

จากตางรางที่ 4.5 จากผลสารวจพบว่าค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่มี
ต่อโครงงานเครปเค้กพะโล้ของผูท้ าแบบสอบถามจากแผนกครัว ของโรงแรมสุ โขทัย แอนด์ รี สอร์ ท
(Sukhothai and Resort Hotel) ที่มีต่อเครปเค้กพะโล้ และทุกระดับความพึงพอใจส่ วนใหญ่เป็ นระดับพึง
พอใจมาก ในประเด็นความคิดสร้างสรรค์ของผลิตภัณฑ์ที่ทา ระดับความพึงพอใจอยู่ที่มากที่สุดโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 และรองลงมาคือสามารถนาไปขายได้จริ ง ระดับความพึงพอใจอยูท่ ี่มากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 และรองลงมาคือมีความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ระดับความพึงพอใจอยูท่ ี่มากที่สุด โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 และผูต้ อบแบบสอบถามพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่ องสี สันของอาหาร ระดับความ
พึงพอใจอยูท่ ี่ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และรองลงมาคือกลิ่นของอาหาร ระดับความพึงพอใจ
อยู่ที่มาก โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.85 และรองลงมาคือความพึงพอใจโดยรวม ระดับความพึงพอใจอยู่ที่
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการศึกษา ปั ญหาทีพ่ บ การแก้ ไขปัญหาและข้ อเสนอแนะ
5.1.1 สรุ ปผลการศึกษา
จากการที่ คณะผูจ้ ดั ทาได้เข้าไปปฏิ บตั ิสหกิ จศึกษาที่ โรงแรมสุ โขทัย แอนด์ รี สอร์ ท
(Sukhothai and Resort) ในแผนกครั ว เบเกอรี่ (Bakery Kitchen Department) และแผนกครั ว ร้ อ น
(Western Kitchen Department) จึงทาให้ทราบถึงวิธีการปฏิบตั ิงาน มองเห็นถึงปั ญหาและความสาคัญ
ของการมีความคิดสร้างสรรค์ที่พึงมีตลอดเวลาในการปฏิบตั ิงานนอกจากนี้ ก็เพื่อให้ลูกค้าได้ประทับใจ
และเก็บ เป็ นประสบการณ์ ที่ ดีใ นการเข้าพักที่ โรงแรมสุ โขทัย โดยโครงงานเครปเค้กพะโล้ (Pa-Lo
Crape Cake) นี้ มีเป้ าหมายเพื่อดึงดูดลูกค้าที่ชื่นชอบในการรับประทานอาหารที่มีความแปลกใหม่ จาก
ขั้นตอนการประเมินผล ผูจ้ ดั ทาได้มีการเก็บข้อมูลโดยได้ทาการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจของ
เครปเค้กพะโล้ให้กบั พนักงานแผนกครัวเป็ นจานวน 20 ชุด และผลลัพธ์ที่ได้อยูใ่ นเกณฑ์ที่น่าพอใจ
จากการส ารวจพบว่าผลจากการตอบแบบสอบถาม ในส่ วนของด้านเพศ มี จานวน
เท่ากันคือ เพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ50.00 และเพศชายคิดเป็ นร้อยละ 50.00 ในส่ วนของทางด้านอายุ คือ
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 20-25 ปี มีมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 50.00 และผูท้ ี่มีอายุระหว่าง 31-35 ปี มี
น้อยที่สุดคิดเป็ นร้ อยละ 10.00 ในส่ วนของด้านตาแหน่ ง เป็ นตาแหน่ งผูช้ ่ วยกุ๊ก (Cook Helper) มีมาก
ที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 50.00 และกลุ่มตัวอย่างที่อยูใ่ นตาแหน่ง Demi Chef มีนอ้ ยที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 5.00
และจากตารางของค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานเครปเค้กพะโล้
อยูใ่ นระดับพึงพอใจมากที่ 4.37
5.1.2 ปัญหาทีพ่ บในการทาเครปเค้ ก
1. ไม่ทราบสัดส่ วนที่ถูกต้องของวิธีการทาแป้ งเครป จึงทาให้ตวั แป้ งหนาและแข็งเมื่อ
โดนอากาศ แก้ไขด้วยการผสมนมเพื่อให้แป้ งเหลว ไม่ขน้ จนเกิ นไปและกะปริ มาณในการเทแป้ งลง
กระทะง่ายขึ้น
2. ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิไฟได้เพราะการทาแป้ งเครปต้องใช้ไฟอ่อน และลงแป้ ง
ให้บาง จากนั้นรอให้แป้ งค่อยๆสุ กอย่างไม่เร่ งรี บ ควรเริ่ มจากไฟอ่อนก่อนอันดับแรก
3. การเก็บรักษาต้องอยูใ่ นอุณภูมิที่เย็นเท่านั้นเพราะต้องให้ครี มเซ็ทตัวตลอดเวลา
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5.1.3 ปัญหาทีพ่ บในการทาโครงงาน
1. ระยะเวลาในการทาโครงงานอยูใ่ นช่วงเทศกาลจึงประสบปั ญหาช่วงเวลาในการ
ทางานล่วงเวลาทาให้การทาโครงงานหาช่วงเวลาทาได้ยาก
2. การผสมวัตถุดิบมากหรื อน้อยเกินไปจึงทาให้รสชาติที่ออกมานั้นหนัก และ เบา
จนเกินไป
3. พนักงานส่ วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาว่างในการทาแบบสอบถาม จึงเป็ นการยากต่อการ
เก็บข้อมูล
5.1.4 การแก้ปัญหาและข้ อเสนอแนะในการทาโครงงาน
1. ทาในช่วงวันและเวลาที่มีแขกเข้าใช้บริ การน้อยหลังช่วงเวลาเลิกงาน
2. ศึกษาวิธีผสมเครปเค้กพะโล้ให้เข้าใจและผสมในปริ มาณที่เหมาะสม
3. เปลี่ยนเวลาในการทาแบบสอบถาม คือในช่วงเวลาพนักงานรับประทานอาหาร
กลางวันแทน
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ผลทีไ่ ด้ รับจากการฝึ กงานสหกิจศึกษา
ทางคณะผูจ้ ัด ท าได้เรี ย นรู้ แ ละลงมื อปฏิ บตั ิ จ ริ ง ท าให้ไ ด้รั บ ความรู้ ใ นการทางาน
ประสบการณ์ ใหม่ๆที่ได้รับ ปั ญหาต่างๆที่ ตอ้ งเจอในการทางาน จึ งให้สามารถนาประสบการณ์ การ
ทางานในครั้ งนี้ น้ นั มาพัฒนาปรับ ปรุ งศักยภาพของตนเองตลอดจนนาความรู ้ เทคนิ คต่างๆ ไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันในภายภาคหน้าได้ เรี ยนรู้ถึง การทางานเป็ นทีม ระบบของการทางานภายในองค์กรการมี
ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายใน แต่ละวันรวมไปถึงความกระตือรื อร้นในการทางานและ
ความซื่ อสั ตย์ การแก้ไ ขปั ญหาเฉพาะหน้า ได้ตรงจุ ด มี น้ า ใจในการทางานต่อผูร้ ่ วมงาน อดทนต่ อ
สถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้การทางานนั้นมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ตลอด จนทาให้ลูกค้าพึงพอใจในการรับ
บริ การ ซึ่ งผลทั้งมวลเหล่านี้ จะทาให้เป็ นประสบการณ์ ที่ลว้ นแต่มีคุณค่าต่อการ ไปทางานในครั้งหน้า
ต่อไป
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.2.1 การปรับตัวเข้ากับสถานที่ ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่ วมงานในยะระแรก
5.2.2.2 ขาดความมัน่ ใจในตัวเอง ยังไม่ทราบภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
5.2.2.3 ขณะปฏิบตั ิงาน พี่เลี้ยงไม่อยูด่ ว้ ยทุกเวลาจึงไม่สามารถตอบคาถามแขก หรื อ
ลูกค้าได้

3

5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
5.2.3.1 เพิ่มความมัน่ ใจในตัวเอง พูดคุยกับเพื่อนร่ วมงานเพื่อจะได้ปรับตัวได้ง่ายขึ้น
5.2.3.2 ควรแบ่งหน้าที่การทางานให้ชดั เจน เพื่อลดความสับสนในหน้าที่
5.2.3.3 มีสติในการทางานทุกครั้งและใส่ ใจในรายละเอียดของงานนั้นๆ เพื่อลด
ข้อผิดพลาดในการทางาน
5.2.3.4 ปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับของสถานประกอบการอย่างเคร่ งครัด
5.2.3.5 เก็บความรู ้ความสามารถและเทคนิคต่างๆ ให้ได้มาก
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม

แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับประทานเครปเค้ กพะโล้
(Pa-lo Crape Cake)
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งในการประกอบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม ทางผูจ้ ดั ทาจึงขอความร่ วมมื อในการตอบแบบสอบถามด้วยข้อมูลที่ เป็ นจริ ง เพื่ อ
ความสมบูรณ์ของโครงงาน
ตอนที1่ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย √ ลงในช่อง ☐ ที่ท่านต้องการเลือก
1.เพศ ☐ชาย ☐หญิง
2.อายุ ☐20-25
3.ตาแหน่ง

☐26-30

☐31-35

☐36-40

☐Sous Chef ☐ Chef de Partie ☐Demi Chef
☐Commis ☐Cook Helper

☐มากกว่า40ปี

ตอนที2่ ประเมินความพึงพอใจของเมนูเครปเค้กพะโล้ (Pa-Lo Crape Cake)
คาชี้แจง กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย √ ลงในช่อง ☐ ที่ท่านต้องการเลือก
เกณฑ์การประเมิน

ระดับความคิดเห็น
5

4

3

2

1

1.รสชาติของเครปเค้ก
2.กลิ่นของเครปเค้ก
3.สี สันของเครปเค้ก
4.คุณภาพของเครปเค้ก
5.การรับฟังปั ญหาและข้อเสนอแนะ
ของผูบ้ ริ โภคอย่างเต็มใจ
6.สะอาด ถูกหลักอนามัย
7.มีความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ทา
8.ความคิดสร้างสรรค์ของผลิตภัณฑ์ที่
ทา
9.สามารถนาไปขายได้จริ ง
10.ความพึงพอใจโดยรวม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

ภาคผนวก ข
รู ปภาพขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เตรี ยมอาหารเช้าในช่วง 7.00 – 7.30 น. โดยการเตรี ยมขนมเค้กให้ครบ 9 อย่าง ก่อนนาไปวางขาย

ตกแต่งเค้กเมื่อลูกค้าสัง่ โดยตกแต่งตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น เขียนคาอวยพรวันเกิด

ทาไส้ขนม เช่น คาราเมลเอแคลร์ (Caramel Aclair)

นาอาหารไปเรี ยงที่ช้ นั วาง ในช่วงอาหารต่างๆ

ชัง่ ตวงวัตถุดิบสาหรับทาขนมตามที่ได้รับมอบหมาย

เตรี ยมวัตถุดิบสาหรับนาไปประกอบอาหารในช่วงเช้า

ยืนเตรี ยมพร้อมที่ Station เพื่อทาอาหารให้แขกรับประทานในช่วงเช้า

ปั่ นซุ ปให้ส่วนผสมเข้ากันเพื่อนาไปออกในช่วงอาหารกลางวัน

ยืนเตรี ยมพร้อมที่ Station เพื่อทาอาหารให้แขกรับประทานในช่วงกลางวัน

รี ดเส้นพาสต้า (Pasta) สาหรับนาไปวางขายในช่วงกลางวันและวันอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึ กษามานิเทศงานในโรงแรมและปรึ กษาพูดคุยเกี่ยวกับการทางานของนักศึกษากับพนักงาน
ที่ปรึ กษาแผนกครัว (Kitchen Department)

ภาคผนวก ค
แบบสั มภาษณ์

ภาคผนวก ง
บทความวิชาการ

เครปเค้ กพะโล้
(Pa-Lo Crape Cake)
สุทธาทิพย์ นิวาสะวัต
นิติ อนุศาสนนันท์
ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ 10160
Email: Tarntarnsuttathip@gmail.com
บทคัดย่ อ

Abstract

โรงแรมสุ โขทัย แอนด์ รี สอร์ ท (Sukhothai and
Resort Hotel) เป็ นโรงแรมที่ มี ข นาดกลาง เน้ น การจัด
ประชุ ม สัม มนา จัด งานเลี้ ย งเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ ง จากการที่
คณะผูจ้ ดั ทาโครงงานได้เข้ามาปฏิบตั ิสหกิจศึกษาในแผนก
ครั วเบเกอรี่ ( Bakery Kitchen Department)และแผนกครั ว
ร้อน(Western Kitchen Department)นั้น ได้เล็งเห็นว่าในแต่
ละวันจะมีการทาอาหารและขนมมากมาย แต่จะเป็ นแบบ
เมนู เดิ มซ้ ากันทุ กวัน ดังนั้นจึ งได้มีความคิดที่ จะรังสรรค์
เมนู ตวั ใหม่ข้ ึ นมา โดยผสมผสานกันระหว่างอาหารคาว
และอาหารหวานนั้นคือ เมนูเครปเค้กพะโล้ (Pa-Lo Crape
Cake) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กบั
ทางโรงแรม และช่วยเพิ่มรายได้ได้อีกทาง

Sukhothai and Resort Hotel is a medium size
hotel which is mainly emphasized on creating events for
assemblies and parties. As authors did the co-operative
education in bakery kitchen department and western
kitchen department of this hotel, it could be seen that same
food and bakery were made daily in high amount.
Therefore, the author's team got an idea to create new menu
item from integrating meat dishes and desserts which is PaLo Crepe Cake. The objective is to create a novel sense for
the hotel and also to add an option for the hotel to gather
more income.

จากการท าแบบสอบถามเป็ นจ านวน 20 ชุ ด
เพื่อให้ทราบถึ งผลความพึงพอใจของโครงงานเครปเค้ก
พะโล้(Pa-lo Crape Cake) พบว่าอยูใ่ นระดับที่พึงพอใจมาก
โดยเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.37 จึงเห็นได้วา่ โครงงานนี้ สามารถ
ที่ จ ะมี โ อกาสที่ จ ะน าไปขายได้ จ ริ ง แต่ ย ัง ต้ อ งผ่ า น
กระบวนการผูบ้ ริ หารในการตัดสิ น
คาสาคัญ: เครปเค้ก เบเกอรี่ พะโล้

20 sets of survey questionnaires were used in
order to know satisfaction of Pa-Lo Crepe Cake project.
The result showed high level of satisfaction which was
4.37 on average. Therefore, it showed that this project has
an opportunity to be used in the real situation, but it still
needed to pass through the process of managers for making
decision.
Keyword: Crepe Cake, Bakery, Pa-Lo

ทีม่ าของปัญหา
จากการที่ คณะผูจ้ ดั ทาโครงงานได้เข้ามาปฏิ บตั ิ
สหกิ จในแผนกครัวเบเกอรี่ (Bakery Kitchen Department)
และแผนกครัวร้อน (Western Kitchen Department) โดยได้
เล็งเห็นว่าในแต่ละวันจะมีการทาอาหารมากมาย ซึ่ งทาซ้ า
กัน ในทุ ก วัน และทุ ก ช่ ว งอาหาร ไม่ ว่า จะเป็ นอาหารเช้า
อาหารกลางวัน และอาหารเย็น จึ งมีความคิดว่าลูกค้าอาจ
เกิดความเบื่อหน่ายในความจาเจของอาหาร
ดังนั้นคณะผูจ้ ดั ทาโครงงานจึงคิดที่จะสร้างสรรค์
เมนู ใ ห้ มี ค วามแปลกใหม่ โดยผสมผสานการประกอบ
อาหารของทั้ง 2 ครั ว คื อ การท าเค้ก จากครั ว เบเกอรี่
(Bakery Kitchen) และผงพะโล้ที่เป็ นวัตถุดิบจากครัวร้อน
(Western Kitchen) ให้ลงตัวโดยอยู่ใน 1 เมนู เพื่อให้ลูกค้า
ได้สัมผัสประสบการณ์การรับประทานอาหารที่แปลกใหม่
ไม่ซ้ าใคร
แนวคิดในการทาโครงงาน
การทาโครงงานเรื่ องเครปเค้กพะโล้มีแนวคิ ดที่
จะใช้วตั ถุดิบภายในครัวของโรงแรม นามาสร้างสรรค์เมนู
ขนมหวานให้มีความแปลกใหม่ ดึ งดู ดลูกค้า เพราะทาง
คณะผูจ้ ัดทามี ความเชื่ อว่าปั จจุ บันกลุ่มลูกค้าที่ รักในการ
รั บประทาน มักชอบลองและตื่นเต้นกับความแปลกใหม่
ของเมนูอาหาร ทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงได้ทาการหาข้อมูลและ
สอบถามความคิดเห็นจากพนักงานที่ปรึ กษาและอาจารย์ที่
ปรึ กษา และได้ร วบรวมเอกสาร แนวคิ ด ทฤษฎี มาเป็ น
แนวทางในการทาเครปเค้กพะโล้
ขอบเขตของโครงงาน
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ การเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การทาโครงงานสหกิ จฉบับนี้ คณะผูจ้ ัดทาได้ดาเนิ นการ
เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากทางแผนกครั ว เบเกอรี่ (Bakery

Kitchen Department) และแผนกครัวร้อน(Western Kitchen
Department) ของทางโรงแรมสุโขทัย
2. ขอบเขตด้านเวลาการทาโครงงานสหกิจฉบับ
นี้ คณะผูจ้ ัดทาได้ดาเนิ นการในระหว่างวันที่ 7 มกราคม
2562 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2562
3. ขอบเขตด้ า นประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่ า ง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการทาโครงงานสหกิจฉบับ
นี้ คณะผูจ้ ดั ทาได้ใช้วิธีการสอบถามจากพนักงานและพี่ที่
ปรึ กษาโครงงานสหกิจของคณะผูจ้ ดั ทาในแผนกครัวเบเกอ
รี่ (Bakery Kitchen Department) และแผนกครั ว ร้ อ น
(Western Kitchen Department) จานวน 20 ตัวอย่าง
4. ขอบเขตด้า นเนื้ อ หาและการศึ ก ษาค้น คว้า
ข้อมูล คณะผูจ้ ัดทาได้ทาการศึ กษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ ยวกับ
ส่ วนผสมของตัวเนื้ อเค้กและส่ วนผสมของน้ าพะโล้ และ
ศึ กษาขั้นตอนวิธีทาต่างๆ โดยศึ กษาจากสื่ อออนไลน์ทาง
ช่องทางต่างๆ
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. เพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กบั เมนูขนมของ
ทางโรงแรมสุโขทัย
2. เพื่อสร้างมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์และเพิ่มรายได้
ให้กบั ทางโรงแรมสุโขทัย
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.สร้ า งความแปลกใหม่ ใ ห้ กั บ เมนู เ บเกอรี่
(Bakery) ของทางโรงแรมสุโขทัย
2.เป็ นการเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้กับ ผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละเพิ่ ม
รายได้ให้กบั ทางโรงแรมสุโขทัย
3.เป็ นทางเลือกใหม่สาหรับผูป้ ระกอบการในการ
รังสรรค์เมนูอาหารให้โดดเด่นกว่าสถานประกอบการอื่น
วิธีการดาเนินงาน

1. ผสมแป้ งสาลีอเนกประสงค์ 90 กรัม ไข่ไก่ 2
ฟอง น้ าตาล 40 กรัม นมสด 200 มิลลิลิตร และเนยละลาย
45 กรัม เข้าด้วยกันเพื่อทาแป้ ง
2. ผสมวิปปิ้ งครี ม 200 มิลลิลิตร ผงพะโล้ 5 กรัม
และน้ าตาล 40 กรัม เข้าด้วยกันเพื่อทาครี ม
3. หยอดแป้ งเครปลงบนกระทะ ใช้ไฟอ่อน
ระหว่างนั้นตีครี มให้ต้ งั ยอดอ่อน
4. ประกอบเค้กโดยนาแป้ งเครปมาวางแล้วทา
ครี มลงบนแป้ งเครป เรี ยงสลับกันไปเรื่ อยๆจนได้ความสูง
ตามต้องการ
5. ทาซอสพะโล้โดยนาผงพะโล้ 10 กรัม มาคัว่
ในกระทะให้มีกลิ่นหอม
6. ระหว่างนั้นตั้งน้ าไว้ รอให้น้ าเดือดแล้วนาผง
พะโล้ที่ควั่ แล้วมาใส่ในหม้อที่มีน้ าเดือด
7. ใส่น้ าตาลปี๊ บลงไปในหม้อแล้วคนให้ละลาย
จากนั้นใส่แป้ งข้าวโพดละลายลงไป
8. คนให้เข้ากันจนเริ่ มข้น พร้อมเสิ ร์ฟ
รับประทานคู่กบั เครปเค้ก

สรุปผลโครงงาน
จากการที่ ค ณะผู ้จัด ท าได้เ ข้า ไปปฏิ บัติ ส หกิ จ
ศึ ก ษาที่ โ รงแรมสุ โ ขทัย แอนด์ รี สอร์ ท (Sukhothai and
Resort) ในแผนกครัวเบเกอรี่ (Bakery Kitchen Department)
และแผนกครั วร้อน (Western Kitchen Department) จึ งทา
ให้ ท ราบถึ ง วิ ธี ก ารปฏิ บัติ ง าน มองเห็ น ถึ ง ปั ญ หาและ
ความสาคัญของการมีความคิดสร้างสรรค์ที่พึงมีตลอดเวลา

ในการปฏิ บัติงานนอกจากนี้ ก็เพื่อให้ลูกค้าได้ประทับใจ
และเก็ บ เป็ นประสบการณ์ ที่ ดี ใ นการเข้า พัก ที่ โ รงแรม
สุโขทัย โดยโครงงานเครปเค้กพะโล้ (Pa-lo Crape Cake) นี้
มี เป้ าหมายเพื่อดึ งดู ดลูกค้าที่ ชื่น ชอบในการรั บประทาน
อาหารที่ มี ค วามแปลกใหม่ จากขั้น ตอนการประเมิ นผล
ผูจ้ ดั ทาได้มีการเก็บข้อมูลโดยได้ทาการแจกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของเครปเค้กพะโล้ให้กับพนักงานแผนก
ครัวเป็ นจานวน 20 ชุด และผลลัพธ์ที่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่น่า
พอใจ
จ า ก ก า ร ส า ร ว จ พ บ ว่ า ผ ล จ า ก ก า ร ต อ บ
แบบสอบถาม ในส่วนของด้านเพศ มีจานวนเท่ากันคือ เพศ
หญิงคิดเป็ นร้อยละ50.00 และเพศชายคิดเป็ นร้อยละ 50.00
ในส่ วนของทางด้านอายุ คือกลุ่มตัวอย่างที่ มีอายุระหว่าง
20-25 ปี มี ม ากที่ สุด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 50.00 และผูท้ ี่ มี อ ายุ
ระหว่าง 31-35 ปี มีนอ้ ยที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 10.00 ในส่ วน
ของด้านตาแหน่ ง เป็ นตาแหน่งผูช้ ่วยกุ๊ก (Cook Helper) มี
มากที่ สุดคิ ดเป็ นร้ อยละ 50.00 และกลุ่มตัวอย่างที่ อ ยู่ใ น
ตาแหน่ ง Demi Chef มีน้อยที่ สุดคิดเป็ นร้อยละ 5.00 และ
จากตารางของค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ
พึ ง พอใจที่ มี ต่ อ โครงงานเครปเค้ก พะโล้อ ยู่ใ นระดับ พึง
พอใจมากที่ 4.37
ข้ อเสนอแนะในการต่ อยอดโครงงาน
เครปเค้ก พะโล้เ ป็ นเมนู ข นมหวานที่ มี ค วาม
สร้ างสรรค์ สามารถทาเพื่อรั บประทานเองหรื อนาไปต่อ
ยอดสร้างเป็ นรายได้ ซึ่ งสามารถดึงดูดลูกค้าได้เป็ นอย่างดี
ด้วยความแปลกใหม่ไม่ซ้ ากับสถานประกอบการใด
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ภาคผนวก จ
โปสเตอร์

เครปเค้ กพะโล้
(Pa-Lo Crape Cake)
สถานประกอบการ โรงแรมสุ โขทัย แอนด์ รีสอร์ ท
พนักงานทีป่ รึกษา นางสาวณัฏฐ์ ชาดา เพ็ชรรัตน์
บทคัดย่อ
โรงแรมสุ โขทัย แอนด์ รีสอร์ ท (Sukhothai and Resort Hotel) เป็ นโรงแรมที่มี
ขนาดกลาง เน้ นการจั ดประชุ ม สั ม มนา จั ดงานเลี้ย งเป็ นส่ ว นใหญ่ ซึ่ งจากการที่ คณะ
ผู้จั ดท าโครงงานได้ เ ข้ า มาปฏิบั ติ ส หกิจ ศึ กษาในแผนกครั ว เบเกอรี่ (Bakery Kitchen
Department) และแผนกครัวร้ อน (Western Kitchen Department) นั้น ได้ เล็งเห็นว่ าใน
แต่ ละวันจะมีการทาอาหารและขนมมากมาย แต่ จะเป็ นแบบเมนูเดิมซ้ากันทุกวัน ดังนั้น
จึงได้มีความคิดที่จะรังสรรค์ เมนูตัวใหม่ ขึน้ มา โดยผสมผสานกันระหว่ างอาหารคาวและ
อาหารหวานนั้นคือ เมนูเครปเค้ กพะโล้ (Pa-Lo Crape Cake) โดยมี วัต ถุ ประสงค์ เพื่อ
สร้ างความแปลกใหม่ ให้ กบั ทางโรงแรม และช่ วยเพิม่ รายได้ได้อกี ทาง

สรุ ปผลโครงงานตามวัตถุประสงค์
จากการสารวจพบว่าผลจากการตอบแบบสอบถาม ในส่ วนของด้านเพศ มีจานวน
เท่ากันคื อ เพศหญิ งคิ ดเป็ นร้ อยละ50.00 และเพศชายคิดเป็ นร้ อยละ 50.00 ในส่ วนของ
ทางด้านอายุ คือกลุ่ มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 20-25 ปี มีมากที่สุดคิ ดเป็ นร้ อยละ 50.00
และผูท้ ี่มีอายุระหว่าง 31-35 ปี มีนอ้ ยที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 10.00 ในส่ วนของด้านตาแหน่ ง
เป็ นตาแหน่งผูช้ ่วยกุ๊ก (Cook Helper) มีมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 50.00 และกลุ่มตัวอย่างที่
อยูใ่ นตาแหน่ง Demi Chef มีนอ้ ยที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 5.00 และจากตารางของค่าเฉลี่ยและ
ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่ มีต่อโครงงานเครปเค้กพะโล้อยู่ในระดับพึง
พอใจมากที่ 4.37
วิธีการดาเนินการ

ที่มาของปัญหา

1.เตรี ยมวัตถุดิบทุกอย่างให้พร้อม

จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาโครงงานได้เข้ามาปฏิบตั ิสหกิจในแผนกครัวเบเกอรี่ (Bakery
Kitchen Department) และแผนกครัวร้อน (Western Kitchen Department) โดยได้เล็งเห็น
ว่าในแต่ละวันจะมีการทาอาหารมากมาย ซึ่ งทาซ้ ากันในทุกวันและทุกช่วงอาหาร ไม่วา่ จะ
เป็ นอาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารเย็น จึงมีความคิดว่าลูกค้าอาจเกิดความเบื่อ
หน่ายในความจาเจของอาหาร

2.ผสมแป้ งสาลีอเนกประสงค์ ไข่ไก่ น้ าตาล นม เนยละลาย เข้าด้วยกัน

ประโยชน์ ที่ได้รับ
1.สร้างความแปลกใหม่ให้กบั เมนูเบเกอรี่ (Bakery)
2.เป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์และเพิ่มรายได้ให้กบั ทางโรงแรม
3.เป็ นทางเลือกใหม่สาหรับผูป้ ระกอบการในการรังสรรค์เมนูอาหารให้โดดเด่นกว่า
สถานประกอบการอื่น

3.ผสมวิปปิ้ งครี ม ผงพะโล้และน้ าตาลเข้าด้วยกัน
4.ทอดแป้ งเครป
5.ตีครี มให้ต้ งั ยอดอ่อน
6.ประกอบเค้กโดยนาแป้ งเครปมาวางแล้วทาครี มลงบนแป้ งเครป เรี ยงสลับกันไป
เรื่ อยๆ
7.ทาซอสพะโล้โดยนาผงพะโล้มาคัว่ ในกระทะ

8.ระหว่างนั้นตั้งน้ าไว้ รอให้น้ าเดือด
9.นาผงพะโล้ที่ควั่ แล้วมาใส่ ในหม้อที่น้ าเดือด
10.ใส่ น้ าตาลปี๊ บลงไปในหม้อ
11.คนให้ละลาย จากนั้นใส่ แป้ งข้าวโพดละลายลงไป
12.คนให้เข้ากันจนเริ่ มข้น พร้อมเสิ ร์ฟ

คณะผู้จดั ทา
นางสาวสุ ทธาทิพย์ นิวาสะวัต 5804400065

นายนิติ อนุศาสนนันท์ 5804400162
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อาจารย์ ทปี่ รึกษา อาจารย์ นันทินี ทองอร
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