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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันผู ้คนส่วนใหญ่มีความใส่ใจในสุขภาพมากข้ึน โดยเฉพาะทางเลือกในการ
รับประทานอาหารด้านสุขภาพประเภท ขนมหวาน เบเกอร่ี หรือ รับประทานอาหารว่าง โดย
โรงแรม ไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด ์จะมีการเสิร์ฟไลน์บุฟเฟต ์ในช่วงเวลา อาหารเชา้ อาหารเท่ียง 
และ อาหารเยน็ จึงมีจ านวนผลไมแ้ละเบเกอร่ีท่ีเหลือใช้จากไลน์บุฟเฟต์ปริมาณมาก คณะผูจ้ดัท า     
มีวตัถุประสงค์ในการ สร้างสรรค์เมนูใหม่เพื่อสุขภาพ ลดปริมาณวตัถุดิบเหลือใช้จากในครัว          
ลดต้นทุนวตัถุดิบให้กับโรงแรม โดยน าผลไม้อย่างแก้วมงักรจากครัวเย็น และขนมปังโฮลวีท      
จากค รัว เบ เกอร่ี  น ามาประยุกต์ เ ป็นเมนู เบเกอ ร่ี เพื่ อ สุขภาพในเมนู  ชีส เค้กแก้วมังกร              
(Healthy Pitaya Cheesecake) ซ่ึงเป็นเมนูเบเกอร่ีท่ีแปลกใหม่เพราะท ามาจากแก้วมงักรและ       
ขนมปังโฮลวีท เป็นวตัถุดิบหลกัท่ียงัไม่มีผูนิ้ยมน ามาประกอบอาหารมากนกั หลงัจากการทดลอง
ท าเมนูน้ีไดมี้การแจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มพนกังานในครัวแบบเจาะจงจ านวน 20 คน ทดลอง
ชิมรสชาติและตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของพนกังานแผนกครัวของ
โรงแรม ไอบิส กรุงเทพฯ  ริเวอร์ไซด์ มีความพึงพอใจต่อ ด้านเมนูสร้างสรรค์และแปลกใหม่     
ดา้นความสะอาดของอาหาร ดา้นภาพลกัษณ์โดยรวมของอาหาร ในระดบัท่ี มากท่ีสุด รองลงมาเป็น 
ดา้นการแปรรูปเมนูใหม่ ดา้นสรรพคุณ ดา้นเมนูสุขภาพช่วยควบคุมน ้ าหนกั ดา้นมีกล่ินหอมเป็น
เอกลกัษณ์ ในระดบั มาก และ ดา้นรสชาติ ดา้นสารอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ในระดบั ปาน
กลาง จึงเป็นท่ียอมรับของโรงแรม ไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ ท่ีมีเมนูสร้างสรรค์เมนูใหม่เพื่อ
สุขภาพใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีมารับประทานอาหารบุฟเฟตข์องหอ้งอาหารเทส(Taste) 

 
ค าส าคัญ: แกว้มงักร,สุขภาพ,สรรพคุณ 
 
 
 



ง 

 

 

Project Title: Healthy Pitaya Cheesecake 
By: Miss Penprapa     Kludkularb 
       Miss Panuchanat Choosumrong 
Advisor:  Pimpicha    Lerdsakulpasuk 
Degree:   Bachelor of Arts 
Major:    Hotel and Tourism Studies 
Faculty:   Liberal Arts 
Semester/ Academic year: 3/2017 

Abstract 
 Nowadays, most people are more concerned about their health, especially their choice of 
healthy food, desserts, bakery items or snacks. As Ibis Bangkok Riverside Hotel serves a buffet 
during breakfast, lunch and dinner, there are plenty of fruit and bakery items left from the buffet. 
The team has the purpose to create new healthy menu items, reduce the amount of materials left 
in the kitchen, and reduce the cost of raw materials of the hotel by using Pitaya from the evening 
kitchen and whole wheat bread from the bakery kitchen as a healthy snack called "Healthy Pitaya 
Cheesecake", which is an exotic sweet dish made from Pitaya and Whole wheat bread materials 
that are not very popular to be cooked. Then, the research team prepared Healthy Pitaya 
Cheesecake for tasting and collected surveys by distributing 20 sets of questionnaires.               
The results found that the satisfaction of the kitchen staff of the Ibis Bangkok Riverside Hotel       
were satisfied with the creative and exotic of the menu items, food cleanliness, and overall image 
of the food at the highest level, followed by  the application of menu items,  properties, weight 
control, and the unique  smell which were at highest level. In terms of the taste, healthy 
substances for body were at medium level.  
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บทที ่1 
บทน า 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบนักระแสการรักษาสุขภาพก าลงัเป็นท่ีนิยม ผูค้นส่วนใหญ่จึงหันมาใส่ใจใน
สุขภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีความพิถีพิถนัในการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายอาทิ
เช่น อาหารคลีน อาหารเพื่อสุขภาพ รวมถึงอาหารท่ีเหมาะสมกบัรูปร่างเน้นการควบคุมน ้ าหนัก 
อยา่งไรก็ตามความตอ้งการในการรับประทานอาหารวา่งประเภทขนมหวาน หรือเบเกอร่ี ยงัเป็นท่ี
นิยมและสามารถหาทานง่ายตามร้านอาหารทัว่ไป  
 โรงแรมไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ เป็นโรงแรมท่ีตั้งติดอยู่กบัแม่น ้ าเจา้พระยารวมถึงอยู่
ใกลก้บัแหล่งชอ้ปป้ิงมากมาย ลูกคา้สามารถเดินทางไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัไดส้ะดวก อีกทั้ง
ยงัใหบ้ริการหลากหลายดา้น เช่น หอ้งประชุม หอ้งอาหารโดยจะมีบริการอาหารทั้งช่วงเวลา อาหาร
เช้า อาหารกลางวนั และอาหารเยน็ ซ่ึงในแต่ละวนัจะมีวตัถุดิบท่ีเหลือใช้จากในไลน์บุฟเฟต์เป็น
จ านวนมากประเภทผลไม้    ขนมปัง และเศษอาหาร ทางคณะผูจ้ ัดท าเล็ งเห็นโอกาสในการ
สร้างสรรคเ์มนูเบเกอร่ีเพื่อสุขภาพ ส าหรับกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการดูแลรักษาสุขภาพและผูท่ี้ตอ้งการ
ควบคุมน ้าหนกัแต่ก็ยงัมีความตอ้งการรับประทานอาหารวา่งประเภทเบเกอร่ีอยู ่ 
 ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าไดข้อค าปรึกษาจากพนกังานท่ีปรึกษา และอาจารยท่ี์ปรึกษาในเร่ืองของ
การสร้างสรรคเ์มนูเพื่อสุขภาพ โดยน าวตัถุดิบเหลือใชจ้ากในครัวเยน็และครัวเบเกอร่ีมาประยุกตใ์ห้
เป็นเมนู    เบเกอร่ีเพื่อสุขภาพ โดยใช้วตัถุดิบหลกัคือแกว้มงักรไดน้ ามาจากครัวเยน็ท่ีเป็นวตัถุดิบ
เหลือใชจ้ากการออกไลน์บุฟเฟ่ต ์โดยแกว้มงักรเป็นผลไมท่ี้มีสรรพคุณช่วยดบัความร้อนในร่างกาย  
อีกทั้งยงัมีส่วนผสมจาก ขนมปังโฮลวีท ท่ีได้น ามาจากครัวเบเกอร่ีท่ีเป็นวตัถุดิบเหลือใช้เช่นกนั  
โดยขนมปังโฮลวีทมีสรรพคุณช่วยให้ระบบขบัถ่ายดีข้ึน จึงสามารถเป็นเมนูท่ีแปลกใหม่ให้แก่
ลูกคา้ท่ีมารับประทานอาหารบุฟเฟ่ตข์องหอ้งอาหารเทส(Taste)  
 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 สร้างสรรคเ์มนูใหม่เพื่อสุขภาพใหก้บัโรงแรม 
1.2.2 ลดปริมาณวตัถุดิบเหลือใชจ้ากในครัว 
1.2.3 ลดตน้ทุนวตัถุดิบ 
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1.3 ขอบเขตของโครงงาน 
1.3.1 ขอบเขตดา้นสถานท่ี: โรงแรม ไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ 
1.3.2 ขอบเขตดา้นประชากร: พนกังานในแผนกครัวจ านวน 20 คน 
1.3.3 ขอบเขตดา้นเวลา: 14 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.4.1 ไดเ้มนูแปลกใหม่ไปเสิร์ฟไลน์บุฟเฟ่ตอ์าหารเยน็ภายในโรงแรม 
1.4.2 น าวตัถุดิบเหลือใชม้าสร้างสรรคเ์มนูใหม่ใหเ้กิดประโยชน์กบัโรงแรม 

      1.4.3 สามารถลดตน้ทุนทางดา้นวตัถุดิบโดยการน าแกว้มงักรและขนมปังโฮลวีทมาสร้างสรรค์
    เป็นเมนูเบเกอร่ีเพื่อสุขภาพจดัเสิร์ฟไลน์บุฟเฟ่ต ์
 
 



 

 

 

บทที ่2 
การทบทวนเอกสาร / วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการจดัท าโครงงานเร่ือง ชีสเคก้แกว้มงักรเพื่อสุขภาพ (Healthy Pitaya Cheesecake) โดย
มีวตัถุประสงค์ในการสร้างสรรค์เมนูใหม่เพื่อสุขภาพให้กบัโรงแรม ลดปริมาณวตัถุดิบเหลือใช้  
จากในครัว และลดตน้ทุนวตัถุดิบเพื่อลดตน้ทุนทางดา้นวตัถุดิบ ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าโครงงานจึงไดมี้
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงาน ดงัน้ี  
2.1 ข้อมูลเกีย่วกบัอาหารเพือ่สุขภาพ 

อาหารเพื่อสุขภาพ หมายถึง อาหารท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยลดอตัราเส่ียงต่อ
การเกิดโรคต่างๆ ซ่ึงการรับประทานอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะจะท าให้เรามีสุขภาพท่ีแข็งแรงและมี
สุขภาพจิตท่ีดี แต่ส่วนใหญ่เกิดจากผูบ้ริโภคมีเป้าหมายท่ีจะมีสุขภาพท่ีดีและมีอายุยืน ผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่จะมองวา่หากรับประทานอาหารท่ีดีจะมีผลต่อสุขภาพท่ีดี แต่ในตรงขา้มหากมีการรับประทาน
อาหารในปริมารไม่ถูกตอ้ง ก็อาจก่อให้เกิดโรคร้ายข้ึน เช่น เบาวาน ความดนัโลหิตสูง โรคหัวใจ 
เป็นต้น อีกทั้งมีการมองว่าวยัแต่ละวยัก็ควรได้รับอาหารท่ีต่างกนัไปในแต่ละวยั เพื่อไม่ให้เกิด
ผลเสียต่อร่างกายหรือโรคภยัก็ควรท่ีจะหลีกเล่ียงอาหารประเภทไขมนั หืออาหารหวานมากเกินไป 
ก็จะส่งผลท่ีดีต่อสุขภาพร่างกายของเรา  
2.2 ข้อมูลเกีย่วกบัวตัถุดิบ 
 

ส่วนผสมในการท าทาร์ตช้ันที่ 1 ปริมาณ 
1. ขนมปังโฮลวที 6แผน่ 
2. น ้าผึ้ง 2ชอ้นโตะ๊ 
3. น ้ามนัมะพร้าว 2ชอ้นชา 

 
 
 

ส่วนผสมในการท าซอสแก้วมังกรช้ันที ่2 ปริมาณ 
1.แกว้มงักรสีแดง 2 ลูก 
2.น ้าเปล่า ½ ถว้ยตวง 
3.น ้าตาลหญา้หวาน 2 ชอ้นชา 
4.ผงวุน้ 2 ชอ้นชา 
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ส่วนผสมชีสเค้กช้ันที ่3 ปริมาณ 
1.มะม่วงหิมพานต ์  1 ถว้ยตวง 
2.โยเกิร์ตไร้ไขมนั 1 ถว้ยตวง 
3.นมสดไร้ไขมนั ½ ถว้ยตวง 
4.น ้าตาลหญา้หวาน 2 ชอ้นชา 
5.มะนาว                     1 ลูก 
6.เจลาติน 2 ชอ้นชา 

 
แหล่งทีม่า  https:// MeMeMayKitchen/Page.com 

2.2.1.1 แกว้มงักรสีแดง 

 
รูปภาพที ่2.1 แกว้มงักร 

แหล่งทีม่า: https://amprohealth.com/nutrition/betalain-dragonfruit/ 
  แกว้มงักร หรือ Pitaya เป็นผลของตน้ไมท่ี้มีช่ือวิทยาศาสตร์วา่ Hylocereus undatus (Haw.) 
(เน้ือสีขาว เปลือกสีแดงอมชมพู) หรือ H. polyrhizus (Weber) Britt. & Rose (เน้ือสีแดงเขม้อมม่วง 
และเปลือกสีแดงอมชมพ)ู ซ่ึงเป็นพืชในวงศก์ระบองเพชร (CACTACEAE) มีถ่ินก าเนิดทางตอนใต้
ของประเทศเม็กซิโก และในประเทศไทยมีการปลูกมาตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์
ของแกว้มงักรคือมีล าตน้เป็นปลอ้งสามเหล่ียมแยกเป็น 3 แฉก มีลกัษณะอวบน ้ า         สีเขียวเขม้ปน
เทา ซ่ึงเป็นส่วนของใบท่ีเปล่ียนรูปร่างไป ส่วนล าตน้ท่ีแทจ้ริงอยู่ในต าแหน่งท่ีเป็นศูนยก์ลางของ
แฉกทั้ง 3 ท่ีล าตน้ดา้นนอกมีหนาม มีรากทั้งในดินและรากอากาศ ดอกของแกว้มงักรเป็นดอกเด่ียว
ขนาดใหญ่ มีเกสรเพศผูจ้  านวนมาก มีกา้นเกสรเพศเมีย 1 อนั ส่วนของกลีบดอกจะอยู่ดา้นบนของ
รังไข่ เม่ือบานมีลกัษณะคลา้ยปากแตร โดยจะบานในช่วงหวัค ่าจนถึงเชา้ มีกล่ินหอมอ่อนๆ ผลแกว้
มงักรเป็นทรงกลม มีเน้ือหลายเมล็ด (berry) ท่ีผลมีกลีบ ภายในผลเม่ือผา่ออกจะมีเน้ือสีขาวขุ่น ชมพ ู
แดง หรือแดงอมม่วง (แลว้แต่ชนิด) เมล็ดมีขนาดเล็กสีด า ลกัษณะคลา้ยเมล็ดงา 

https://amprohealth.com/nutrition/betalain-dragonfruit/


 

 

 - ประโยชน์ของแกว้มงักร 
 1. ช่วยบ ารุงผวิพรรณใหส้ดใส ชุ่มช้ืน และมีส่วนช่วยชะลอการเกิดร้ิวรอยแห่งวยั 
 2. ช่วยดบัความร้อนในร่างกาย 
 3. ช่วยเสริมสร้างภูมิตา้นทาน 
 4. ช่วยบรรเทาอาการโรคความดนัโลหิต 
 5. ช่วยในการต่อตา้นอนุมูลอิสระ 
 6. ช่วยกระตุน้การขบัน ้านมในสตรี 
 7. ช่วยดูดซบัสารพิษต่าง ๆ ออกจากร่างกาย  
 8. แกอ้าการทอ้งผกู 
 9. ช่วยเสริมวติามินท่ีดีต่อร่างกาย 

 2.2.1.2 ขนมปังโฮลวที 

 
รูปภาพที ่2.2 ขนมปังโฮลวที 

แหล่งทีม่า: http://www.foodietaste.com/FoodPedia_detail.asp?id=28 
ขนมปังโฮลวีท คือ ขนมปังท่ีมีส่วนผสมของธัญพืชท่ีไม่ขดัสีหรือขดัสีน้อยมาก จึงท าให้

ขนมปังชนิดน้ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูงและเต็มไปดว้ยไฟเบอร์ท่ีช่วยท าให้ขบัถ่ายคล่องอีกดว้ย 
นอกจากนั้นขนมปังโฮลวีทยงัจดัเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน เม่ือรับประทานเขา้ไป ร่างกายจะค่อย 
ๆ ดูดซึมเพื่อน ามาใชเ้ป็นพลงังาน จึงเหมาะส าหรับผูท่ี้เป็นเบาหวาน ขนมปังโฮลวีทยงัอุดมไปดว้ย
โพแทสเซียมและฟอสฟอรัส ช่วยบ ารุงหวัใจ  
 - ประโยชน์ของขนมปังโฮลวที 
 1. ช่วยใหร้ะบบขบัถ่ายท างานดีข้ึน ป้องกนัทอ้งผกู 
 2. ช่วยใหร้ะบบยอ่ยอาหารท างานดีข้ึน 
 3. ช่วยป้องกนัโรคหวัใจ โรคความดนัโลหิตสูง และโรคเบาหวาน 
 4. ช่วยตา้นอนุมูลอิสระ อุดมไปดว้ยวติามิน 
  
 
 



 

 

2.2.1.3 น ้ามนัมะพร้าว 

 
รูปภาพที ่2.3 น ้ามนัมะพร้าว 

แหล่งทีม่า: https://amprohealth.com/magazine/coconut-oil/ 
 มะพร้าว เป็นไมย้ืนตน้ตะกูลปาล์ม ล าตน้มีความสูงตั้งแต่ 5 เมตรข้ึนไปข้ึนอยูก่บัสายพนัธ์ุ 
ล าตน้กลมไม่มีก่ิงกา้น มีเปลือกหยาบสีน ้ าตาลเทา ใบมีลกัษณะเป็นใบประกอบติดอยูก่บัล าตน้ ใบ
จะประกอบดว้ยกา้นทาง (Rrchis) ขนาด ใหญ่สีเขียวอ่อนอยูต่รงกลางและมีใบแยกยอ่ยออกมาจาก
กา้นทางสองขา้งเรียงต่อกนัตั้งแต่โคนใบถึงปลาย ผลอ่อนมีสีเขียว ผลแก่มีสีน ้ าตาล ขา้งในผลมีเน้ือ
สีขาวและน ้ามะพร้าวเป็นตน้ไมท่ี้มีประโยชน์อยา่งมาก  
 - ประโยชน์ของน ้ามนัมะพร้าว 
 1. ลดความอยากอาหาร  
 2. ช่วยเผาผลาญไขมนั  
 3. เพิ่มความแขง็แรงของหลอดเลือด  
 4. ป้องกนัโรคเบาหวาน  
 5. ไม่ก่อมะเร็ง  
 6. บ ารุงผวิพรรณ  
 2.2.1.4 น ้าผึ้ง  

 
รูปภาพที ่2.4 น ้าผึ้ง 

แหล่งทีม่า: https://health.mthai.com/howto/health-care/4866.html 
น ้ าผึ้ง เป็นอาหารหวานท่ีผึ้งผลิตโดยใชน้ ้ าหวานจากดอกไม ้ เน่ืองจาก ผึ้งเก็บน ้ าหวานให้

คุณภาพสูง  ซ่ึงปกติแล้วน ้ าผึ้ งจะมีกล่ิน รส สี ท่ีต่างกันออกไปตามชนิดของพืชนั้น ๆ จึงท าให้

https://amprohealth.com/magazine/coconut-oil/
https://health.mthai.com/howto/health-care/4866.html


 

 

สามารถระบุชนิดของน ้าผึ้งตามชนิดของพืชนั้นได ้ๆ เช่น น ้าผึ้งจากดอกส้ม ดอกล าไย ดอกล้ินจ่ี ให้
ความหวานในอาหารและเคร่ืองด่ืมหลายชนิด  
 - ประโยชน์ของน ้าผึ้ง 
 1. ช่วยเพิ่มพลงังานใหแ้ก่ร่างกาย 
 2. ช่วยลดความอว้นและควบคุมน ้าหนกั 
 3. ช่วยบรรเทาอาการทอ้งเสียอยา่งรุนแรง  
 4. ช่วยลดอาการเจบ็คอ 
 5. ช่วยบ ารุงผวิพรรณ 

 2.2.1.5 มะม่วงหิมพานต ์ 

 
รูปภาพที ่2.5 มะม่วงหิมพานต ์

แหล่งทีม่า: https://www.pobpad.com 
ตามประวติัแลว้ มะม่วงหิมพานต ์เป็นพืชพื้นเมืองของประเทศบราซิล โดยเฉพาะในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือและไดมี้การแพร่หลายไปยงัประเทศอ่ืนๆ ซ่ึงปัจจุบนัเติบโตในภูมิภาคเขต
ร้อน ส าหรับประเทศไทยนั้นไดมี้การน าเขา้มาปลูกคร้ังแรกท่ีภาคใตข้องประเทศไทย คร้ังแรกเม่ือ
ราวปี พ.ศ. 2444 โดยพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภกัดี (คอซิมบ้ี ณ ระนอง) เราจึงมกัคุน้วา่ มะม่วง
หิมพานตมี์มากทางภาคใตข้องประเทศไทย 
 - ประโยชนข์องเม็ดมะม่วงหิมพานต ์
 1. เมด็มะม่วงหิมพานตมี์สรรพคุณช่วยป้องกนัโรค 
 2. เมด็มะม่วงหิมพานตช่์วยบ ารุงสุขภาพเหงือกและฟัน  
 3. เมด็มะม่วงหิมพานตป้์องกนัไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด เพราะมีกรดไลโนเลอิก 
 4. เมด็มะม่วงหิมพานตมี์ประโยชน์ในเร่ืองต่อตา้นอนุมูลอิสระ 
 5. เปลือกของตน้มะม่วงหิมพานตช่์วยลดน ้าตาลในเลือดได ้

 

 



 

 

2.2.1.6 นมสดไร้ไขมนั  

 
รูปภาพที ่2.6 นมสดไร้ไขมนั 

แหล่งทีม่า: https://health.mthai.com/howto/health-care/6893.html 
นม หรือ น ้ านม (Milk) คือ ของเหลวสีขาวท่ีมีสารอาหารท่ีจ าเป็นส าหรับเด็กหรือสัตวเ์กิด

ใหม่ ท่ีผลิตออกมาจากเตา้นมของสัตวเ์ล้ียงลูกด้วยนม เช่น มนุษย ์ววั แพะ แกะ ควาย มา้ ลา อูฐ 
จามรี เรนเดียร์ ลามา แมวน ้ า และยงัรวมไปถึงเคร่ืองด่ืมท่ีใชแ้ทนนมดว้ย เช่น นมถัว่เหลือง น ้ านม
ขา้ว นมขา้วโพด นมอลัมอนด์ เป็นตน้นมเหมาะกบัทุกเพศทุกวยั เพราะร่างกายจ าเป็นตอ้งไดรั้บ
สารอาหารในนมมาสร้างเสริมร่างกายใหแ้ขง็แรงอยูต่ลอดเวลา และส าหรับหญิงตั้งครรภค์วรด่ืมนม
ท่ีมีแคลเซียมสูง ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างกระดูก แต่ส าหรับผูป่้วยโรคเบาหวานควรรับประทานนม
พร่องมนัเนยหรือนมขาดมนัเนย และควรหลีกเล่ียงนมท่ีมีรสหวาน  การด่ืมนมไม่ได้ท าให้อว้น
อยา่งท่ีหลาย ๆ คนเขา้ใจ เน่ืองจากมีไขมนัเพียง 3.8% ซ่ึงถือวา่นอ้ยมากหากเทียบกบัอาหารชนิดอ่ืน 
ๆ แต่หากคุณกงัวลเร่ืองความอว้นก็สามารถด่ืมนมพร่องมนัเนยหรือนมไม่มีไขมนัท่ีมีแคลเซียมสูง 
ๆ แทนได ้การด่ืมนมอย่างเพียงพอ มีประโยชน์ส าหรับเด็กอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนมจืด มี
ประโยชนท์ าใหฟั้นไม่ผแุละไม่อว้น 
 - ประโยชน์ของนม 
 1. ช่วยลดไขมนัในเส้นเลือด 
 2. ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันใหแ้ขง็แรง 
 3. ช่วยในการท างานของระบบขบัถ่าย 
 4. ช่วยบ ารุงประสาท 
 5. ช่วยเพิ่มพลงังานในร่างกาย 
 6. ช่วยลดความดนัโลหิต 
 7. ช่วยสร้างแคลเซียม 

 

 



 

 

2.2.1.7 โยเกิร์ตไร้ไขมนั  

 
รูปภาพที ่2.7 โยเกิร์ตไร้ไขมนั 

แหล่งทีม่า: https://health.kapook.com/view172670.html 
โยเกิร์ต ถือก าเนิดในแถบเทือกเขาคอเคซัสของรัสเซียมาช้านาน ค าว่าโยเกิร์ตมาจากการ

ผสมค า ระหวา่งค าวา่ yog ท่ีแปลว่าหนาหรือขน้ และ urt ท่ีแปลวา่ น ้ านม ในภาษาทราเซียน เม่ือ
น ามารวมกนัจึงเกิดค าว่า yoghurt ท่ีแปลอยา่งตรงๆวา่น ้ านมขน้นัน่เอง เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากนม 
โดยการใชแ้บคทีเรียเป็นหลกัใส่ลงไปหมกัผลิตภณัฑน์มต่างๆ แบคทีเรียเหล่าน้ีช่วยยอ่ยน ้ าตาลแลค
โตสในนมใหเ้ป็นกรดแลคติค ท าใหมี้ภาวะกรดและมีรสเปร้ียว 
 - ประโยชน์ของโยเกิร์ตต่อร่างกาย 
 1. โยเกิร์ตช่วยลดกล่ินปาก ฟันผโุรคเหงือก 
 2. โยเกิร์ตยอ่ยง่ายกวา่นม 
 3. ป้องกนัมะเร็งได ้
 4. ช่วยป้องกนัโรคหลอดเลือดหวัใจ 
 5.แกท้อ้งเสีย 
 6. มีวติามิน ช่วยสร้างภูมิคุม้กนั 
 7. ช่วยใหร่้างกายดูดแคลเซียมไดง่้ายข้ึน 
2.2.1.8 น ้าตาลหญา้หวาน 

 
รูปภาพที ่2.8 น ้าตาลหญา้หวาน 

แหล่งทีม่า: http:// /puechkaset.com/ 

http://puechkaset.com/


 

 

ช่ือวิทยาศาสตร์ Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni (ช่ือพอ้งวิทยาศาสตร์ Eupatorium 
rebaudianum Bertoni, Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsl.) จดัอยู่ในวงศ์ทานตะวนั 
(ASTERACEAE หรือ COMPOSITAE) เป็นพืชพื้นเมืองของประเทศบราซิลและทางภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศปารากวยัในทวปีอเมริกาใต ้

ใบหญ้าหวานนั้นมีความหวานมากกว่าน ้ าตาลถึง 10-15 เท่า แต่เป็นความหวานท่ีไม่
ก่อใหเ้กิดพลงังาน และท่ีส าคญัก็คือสารสกดัท่ีไดจ้ากหญา้หวานท่ีมีช่ือวา่ สตีวิโอไซด์ (Stevioside) 
นั้นเป็นสารท่ีใหค้วามหวานมากกวา่น ้าตาลถึง 200-300 เท่า หญา้หวานจึงเป็นพืชท่ีก าลงัไดรั้บความ
สนใจจากผูรั้กสุขภาพเป็นอยา่งมาก โดยไดมี้การน าไปใชใ้นดา้นอุตสาหกรรมต่าง ๆ อยา่งเคร่ืองด่ืม 
ยาสมุนไพร และดา้นการแพทย ์

ส าหรับในประเทศไทย หญา้หวานไดเ้ร่ิมเขา้มามีบทบาทในภายหลงั และไดมี้การน าเขา้มา
ปลูกในช่วงปี พ.ศ.2518 โดยไดมี้การน ามาเพาะปลูกในภาคเหนือ ซ่ึงจะเพาะปลูกกนัมากในจงัหวดั
เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และล าพูน เน่ืองจากพืชนิดน้ีจะชอบอากาศท่ีค่อนขา้งเยน็ ในพื้นท่ีท่ีมี
อุณหภูมิประมาณ 20-26 องศาเซลเซียส และพืชชนิดน้ีจะเจริญเติบโตไดเ้ป็นอยา่งดีเม่ือเพาะปลูกใน
พื้นท่ีท่ีมีความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 600-700 เมตร  
 - ประโยชนข์องหญา้หวาน 
 1. สมุนไพรหญา้หวานช่วยเพิ่มก าลงัวงัชา 
 2. ช่วยใหเ้ลือดไปเล้ียงสมองมากข้ึน 
 3. ช่วยในการรักษาผูป่้วยโรคเบาหวาน ลดระดบัน ้าตาลในเส้นเลือด  
 4. ช่วยลดไขมนัในเลือดสูง 
 5. ช่วยลดความเส่ียงของการเกิดโรคหวัใจ ความดนัโลหิตสูง และโรคอว้น 
 6. ช่วยบ ารุงตบั 
 2.2.1.9 มะนาว 

 
รูปภาพที ่2.9 มะนาว 

แหล่งทีม่า: https://www.pobpad.com/ 



 

 

 ไม้ต้นสูงราวๆ 5 เมตร มีใบกวา้ง 2 เซนติเมตรยาว 2 เซนติเมตร ผิวล าต้นเรียบขรุขระ
เล็กนอ้ยล าตน้มีสีน ้าตาลอมเขียวตน้แก่มีสีน ้ าตาลแก่การเรียงตวัของใบจะเรียงสลบักนัใบมีลกัษณะ
เป็นรูปไข่หรือรูปรียาวปลายแหลมโคนใบกลม 1 ริมขอบใบหยกัใบกวา้ง 4 เซนติเมตรยาว 7 
เซนติเมตรดอกออกเป็นช่อสั้ นๆ มีประมาณ 5-7ดอก ลักษณะของดอกเป็นสีขาวกลีบดอกมี
ประมาณ 4-5 กลีบ ตรงกลางดอกมีเกสรตวัผูแ้ละเกสรตวัเมียเล็กอยู่ผลเป็นรูปวงกลมพื้นผิวเรียบ
เกล้ียงขนาดของผลมีเส้นศูนยก์ลาง 1.5 น้ิวผลอ่อนมีสีเขียวเขม้เม่ือแก่จะเปล่ียนสีเป็นสีเหลืองเน้ือ
ในผลจะแยกออกเป็นซีกมีหลายเมล็ด 
 - ประโยชน์ทางโภชนาการของมะนาว  
 1. ช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะ 
 2. บรรเทาอาการวงิเวยีนศีรษะ แกอ้าการเมาคา้ง 
 3. ช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลีย  
 4. บรรเทาอาการคนัตามผวิหนงั  
 5. แกโ้รคเหน็บชา  
 6. แกปั้ญหา กลาก เกล้ือน หิด  
 7. แกฝี้ชนิดต่าง ๆ และลดอาการปวดฝี 
 8. ช่วยบรรเทาอาการคนัหนงัศีรษะจากรังแคและเช้ือราบนหนงัศีรษะ  
 9. ลดอาการอกัเสบ ปวดบวม จากแผลหกลม้ ฟกช ้า  
 10. บรรเทาอาการจากแผลไฟไหม ้น ้าร้อนลวก 
 



 
 

 

บทที ่ 3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 
รูปภาพที ่3.1 โรงแรมไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ 

แหล่งทีม่า https://www.accorhotels.com/th/hotel-7026-ibis-bangkok-riverside/index.shtml 
ช่ือสถานประกอบการ: โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด ์
ท่ีตั้ ง : 27 ซอยเจริญนคร17 ถนนเจริญนคร แขวงบางล าภูล่าง เขตคลองสาน 

กรุงเทพมหานคร 10600 
โทร: (+66)2/6592888 
แฟ็กซ์: (+66)2/6592889 

3.2 ข้อมูลทัว่ไปของโรงแรม 

 
รูปภาพที ่3.2 โลโกโ้รงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด ์

แหล่งทีม่า https://en.wikipedia.org/wiki/File:Hotel_Ibis_logo_2012.png

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Hotel_Ibis_logo_2012.png


13 
 

 

 

 
 รูปภาพที่ 3.3  แผนท่ีโรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์  

แหล่งทีม่า http://www.tripchiangmai.com/แผนท่ี/โรงแรม-ไอบิส-กรุงเทพ-ริเวอร์ไซด์.html 
   โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม ค.ศ. 2010  ปัจจุบนัก่อตั้ง
มาแลว้เป็นเวลา 8 ปี เป็นโรงแรมระดบัคุม้ค่าส าหรับธุรกิจและการพกัผ่อน โรงแรมตั้งอยู่ติดกบั
แม่น ้ าเจา้พระยา พร้อมให้บริการห้องพกัท่ีสะดวกสบายบริการอนัอบอุ่นและราคาคุม้ค่า ผูเ้ขา้พกั
สามารถเพลิดเพลินไปกบัทิวทศัน์ของแม่น ้ าท่ีแสนผ่อนคลาย บริการอาหารตลอด 24 ชัว่โมงและ
สถานท่ีจดัประชุม โดยโรงแรมอยู่ห่างจากท่าเรือเพียง 150 เมตร คุณจึงสามารถเท่ียวชมแม่น ้ า
เจา้พระยา และสถานท่ีท่องเท่ียวใกล้เคียงได้โดยง่าย มีบริการรับส่งฟรีจากโรงแรมไปยงัสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสกรุงธนบุรี ซ่ึงสามารถเดินทางไปยงัหา้งสรรพสินคา้และสถานบนัเทิงต่างๆได ้

 คุณสามารถนั่งเรือล่องแม่น ้ าเจ้าพระยาไปยงัสถานท่ีส าคัญของกรุงเทพมหานคร เช่น        
วดัอรุณฯ  วดัโพธ์ิ พระบรมมหาราชวงัอันตะการตา ปากคลองตลาดและแหล่งช้อปป้ิงมากมาย 
รวมถึงแหล่งชอ้ปป้ิงริมน ้ าและแหล่งท่องเท่ียวเชิงไลฟ์ไตล์อยา่งเช่น เอเชียทีค นอกจากน้ียงัอยูใ่กล้
สถานีรถไฟฟ้าตั้งอยู่ใจกลางเมืองเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นเมืองหลวงอนัมีชีวิตชีวาและทนัสมยั
อย่างกรุงเทพมหานคร พบกับแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าดึงดูดใจ พระราชวงัอันงดงามท่ีแฝงตวัอยู่
ท่ามกลางเมืองท่ีพลุกพล่าน เดินทางไปแหล่งชอ้ปป้ิงไดง่้ายมีร้านอาหารระดบัโลกมากมายห่างจาก
คุณไม่ก่ีกา้ว 
3.3 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
 3.3.1 หอ้งพกั 
 โรงแรมไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซดมี์หอ้งพกัจ านวน 266 ห้อง ห้องพกัส าหรับผูท่ี้มีขอ้จ ากดั
ดา้นการเคล่ือนไหว 3 หอ้ง หอ้งพกัส าหรับครอบครัว 12 ห้อง และห้องท่ีเช่ือมต่อกนั 12 ห้องอีกทั้ง
ยงัมีบริการเตียงเสริมในหอ้งส าหรับเด็ก 
  

http://www.tripchiangmai.com/แผนที่/โรงแรม-ไอบิส-กรุงเทพ-ริเวอร์ไซด์.html
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 3.3.1.1 ห้องสแตนดาร์ดแบบเตียงคู่ 1 เตียง ห้องสแตนดาร์ดดีไซน์ทนัสมยัและไดรั้บการ
ออกแบบมาเป็นอยา่งดี มีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับใชส้อย มีเตียงคู่แสนสบาย 1 เตียง โต๊ะ ทีว ี
LCD ท่ีมีช่องดาวเทียมนานาชาติ บริการ WiFi อินเทอร์เน็ต (ฟรี) ตูเ้ยน็ เคร่ืองชงชาและกาแฟ  

 
รูปภาพที ่3.4 หอ้งสแตนดาร์ดแบบเตียงคู่ 1 เตียง 

แหล่งทีม่า https://www.accorhotels.com/th/hotel-7026-ibis-bangkok-riverside/index.shtml 
3.3.1.2 ห้องสแตนดาร์ด 2 เตียงเด่ียว วิวแม่น ้ า ห้องสแตนดาร์ด 2 เตียงเด่ียวให้ความ

สะดวกสบาย พร้อมดว้ยทศันียภาพอนัน่าต่ืนตาต่ืนใจของแม่น ้ าเจา้พระยา และห้องพกั ฟรี ส าหรับ
เด็ก 2 คน อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี ท่ีใชห้อ้งร่วมกบัผูป้กครอง มีส่วนลด 50 เปอร์เซ็นต ์ส าหรับอาหารเชา้ 

 
รูปภาพที ่3.5 หอ้งสแตนดาร์ด 2 เตียงเด่ียว ววิแม่น ้า 

แหล่งทีม่า https://www.accorhotels.com/th/hotel-7026-ibis-bangkok-riverside/index.shtml 
 3.3.1.3 ห้องแฟมิล่ี 1 เตียงคู่และ 1 เตียงสองชั้น รู้สึกเหมือนอยู่ในบ้านท่ีมีห้องแบบ
ครอบครัวกวา้งขวาง เป็นท่ีพกัอาศยัส าหรับครอบครัว มี 1 เตียงคู่ 1 เตียงสองชั้น เคร่ืองเล่นเกม ของ
เล่นเด็ก วิวแม่น ้ ากวา้ง บริการ WiFi และส่ิงอ านวยความสะดวกทั้งหมดของห้องสแตนดาร์ด และ
หอ้งพกั ฟรี ส าหรับเด็ก 2 คน อายุต  ่ากวา่ 12 ปี ท่ีใชห้้องร่วมกบัผูป้กครอง มีส่วนลด 50 เปอร์เซ็นต ์
ส าหรับอาหารเชา้ 

https://www.accorhotels.com/th/hotel-7026-ibis-bangkok-riverside/index.shtml
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รูปภาพที ่3.6 หอ้งแฟมิล่ี 1 เตียงคู่และ 1 เตียงสองชั้น 

แหล่งทีม่า https://www.accorhotels.com/th/hotel-7026-ibis-bangkok-riverside/index.shtml 
 3.3.2 หอ้งอาหารและบาร์ 
  3.3.2.1 ห้องอาหาร Taste เป็นห้องอาหารหน่ึงเดียวของโรงแรมไอบิส กรุงเทพ ริ
เวอร์ไซด์ ตั้งอยูบ่ริเวณชั้นล่างของโรงแรม ท่ีน่ีจะไดเ้ปรียบเร่ืองบรรยากาศท่ีอยู่ริมสระว่ายน ้ าของ
โรงแรม และริมแม่น ้ าเจา้พระยา โดยทางโรงแรมแบ่งโซนไว ้2 แบบทั้ง indoor และ outdoor 
ห้องอาหาร Taste จะเปิด 3 เวลา คือ Breakfast, lunch, Dinner มีทั้งไลน์บุฟเฟตแ์ละอาหารอลาคาส 
แต่มีความพิเศษท่ีจะมีบุฟเฟ่ตน์านาชาติและอาหารทะเลในช่วง Dinner อีกดว้ย 

 
รูปภาพที ่3.7 หอ้งอาหาร Taste 

แหล่งทีม่า https://www.accorhotels.com/th/hotel-7026-ibis-bangkok-riverside/index.shtml 

 
รูปภาพที ่3.8 หอ้งอาหาร Taste 

แหล่งทีม่า https://www.accorhotels.com/th/hotel-7026-ibis-bangkok-riverside/index.shtml 

https://www.accorhotels.com/th/hotel-7026-ibis-bangkok-riverside/index.shtml
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  3.3.2.2 บาร์ ทางโรงแรมจะมีบริการบาร์จ านวน 2  จุด คือ LOBBY BAR และบาร์
ดา้นสระน ้าให้บริการเคร่ืองด่ืมและเบียร์นานาชาติมากมาย พร้อมดว้ยขนมขบเค้ียวทุกวนัตลอด 24 
ชัว่โมง ใหคุ้ณเพลิดเพลินท่ีบาร์ หรือน าไปรับประทานท่ีหอ้งพกั 

 
รูปภาพที ่3.9  LOBBY BAR 

แหล่งทีม่า https://www.booking.com/hotel/th/ibis-bangkok-reverside.th.html 

 
รูปภาพที ่3.10 บาร์บริเวณสระน ้า 

แหล่งทีม่า https://www.mu-ku-ra.com/2017/07/Ibis-Bangkok-Riverside.html 
 3.3.3 รถรับส่ง ทางโรงแรมบริการรถรับส่งไปยงัสถานีรถไฟฟ้า BTS ใหบ้ริการตั้งแต่ 6 
โมงเชา้ ถึง 2 ทุ่ม 

 
รูปภาพที ่3.11 รถรับส่ง 

แหล่งทีม่า https://www.accorhotels.com/th/hotel-7026-ibis-bangkok-riverside/index.shtml 

https://www.accorhotels.com/th/hotel-7026-ibis-bangkok-riverside/index.shtml
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3.3.4 บริการนวดไทยและสปา 

 
รูปภาพที ่3.12 ศาลาไทยบริการนวด 

แหล่งทีม่า https://www.accorhotels.com/th/hotel-7026-ibis-bangkok-riverside/index.shtml 
3.4   ต าแหน่ง และลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 
 
ช่ือ-นามสกุล : นางสาวเพญ็ประภา กลดักุหลาบ 
รหสันกัศึกษา : 5902000007 
คณะ : ศิลปศาสตร์ 
สาขาวชิา : การโรงแรม และการท่องเท่ียว 
ต าแหน่ง : ผูช่้วยกุ๊ก 
ช่วงเวลาในการท างาน : 07.00 น.  – 16.00 น. และ 11.00 น. – 20.00 น. 
งานท่ีไดรั้บมอบหมาย : ฝ่ายสนบัสนุนงานในครัว 
 - เติมไลน์บุฟเฟ่ตอ์าหารเชา้ 
 - เก็บไลน์บุฟเฟ่ตอ์าหารเชา้ 
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 - ออกไลน์อาหารกลางวนั 
 - หัน่ผกั ผลไมเ้ตรียมตั้งไลน์บาร์สลดั 
 - ป้ันขา้วท าซูชิ 
 -เรียงชีสใส่จาน 
 - ผสมน ้าผลไม ้
 - ช่วยครัวเบเกอร่ี เรียงครัวซองค ์เดนิชและท าหนา้เคก้ 
 - เรียงหนา้ขนมไทย 
 - ขายออเดอร์ครัวเยน็ เช่น คลบัแซนวชิ, ซีซ่าสลดั, เบอเกอร์ 
 - ท าพิซซ่าขายออเดอร์อลาคาส 
 

 
 

ช่ือ-นามสกุล  : นางสาวภาณุชนาถ ชูส าโรง 
รหสันกัศึกษา  : 5902000011 
คณะ   : ศิลปศาสตร์ 
สาขาวชิา  : การโรงแรม และการท่องเท่ียว 
ต าแหน่ง  : ผูช่้วยกุ๊ก 
ช่วงเวลาในการท างาน : 07.00 น.  – 16.00 น. และ 11.00 น. – 20.00 น. 
งานท่ีไดรั้บมอบหมาย : ฝ่ายสนบัสนุนงานในครัว 
 - เติมไลน์อาหารเชา้ 
 - เก็บไลน์อาหารเชา้ 
 - เรียงครัวซองค&์เดนิช 
 - ท าพานาคอตตา้ 
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 - ท ามูสช็อคโกแลต&สตอเบอร์ร่ี 
 - ท าใส้เคก้ต่างๆ 
 - แต่งหนา้เคก้ 
 - ท าครีมบลูเล่ 
 - ขายออเดอร์พิซซ่า 
 - ตีแป้งกลว้ยทอด 
 - จดัขนมไทย 
 - ช่วยครัวไทยขายออเดอร์ 
 - ช่วยงานครัวเยน็ 
3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 
1. นางอุมาภรณ์     ชะลอเลิศ     ต  าแหน่ง กุ๊กครัวเยน็ 

 

 
2. นางสาวปรียนนัท ์    มลัลิพิชยักุล     ต  าแหน่ง กุ๊กครัวเบเกอร่ี 
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3.6 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561   -  วนัท่ี 31  สิงหาคม 2561 
3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
 3.7.1 ศึกษาขอ้มูลถึงปัญหาของสถานประกอบการ 
  โดยการสังเกตถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนและสามารถแกปั้ญหาไดโ้ดยน ามาท าเป็นหวัขอ้
 โครงงานสหกิจศึกษา 
 3.7.2 เขียนโครงร่างรายงาน 
  เขียนหัวข้อโครงงานเพื่อน าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาและพนักงานพีเล้ียงเพื่อขอ
 ค าแนะน าและร่างเอกสารโครงงานใหก้บัโครงงานสหกิจศึกษา 
 3.7.3 เก็บรวบรวมขอ้มูล 
   จดัการเก็บขอ้มูลและวิธีการแกไ้ขปัญหาจากค าแนะน าของพี่เล้ียงและคน้ขอ้มูล
 จากอินเตอร์เน็ต 
 3.7.4 วเิคราะห์ขอ้มูล 
   โดยการน าวิธีการแกไ้ขปัญหาและน าแกว้มงักร โยเกิร์ต นมและขนมปังโฮลวีทท่ี
 เป็นส่ิงเหลือใชม้าแปรรูป 
 3.7.5 ทดลองท าเมนู ชีสเคก้แกว้มงักรเพื่อสุขภาพ (Healthy Pitaya Cheesecake) 
  จดัเตรียมวตัถุดิบและอุปกรณ์ในการท า ชีสเคก้แก้วมงักรเพื่อสุขภาพ (Healthy 
 Pitaya Cheesecake) พร้อมกบัร่วมกนัปฏิบติั 
 3.7.6 จดัท าแบบสอบถาม 
  หลงัจากท่ีคณะผูจ้ดัท าไดท้ดลองท า ชีสเคก้แกว้มงักรเพื่อสุขภาพ (Healthy Pitaya 
 Cheesecake) เรียบร้อยแลว้จึงจดัท าแบบสอบถามข้ึนเพื่อประเมินคุณภาพของ ชีสเคก้แกว้
 มงักรเพื่อสุขภาพ (Healthy Pitaya Cheesecake) โดยการให้พนกังานแผนกครัว จ านวน    
 20 คน เป็นผูท้  าการประเมิน 
 3.7.6. สรุปขอ้มูลและเขียนรายงาน 
  จดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์เพื่อเตรียมน าส่ง 
 3.7.7. น าเสนออาจารย ์
  น ารายงานส่งอาจารยเ์พื่อตรวจสอบขอ้มูลและรับขอ้เสนอแนะเพื่อน ามาแกไ้ข 
 3.7.8 ส่งรายงานรูปเล่มและน าเสนองานต่ออาจารยแ์ละโครงการสหกิจศึกษา 
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ตารางที ่3.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินการ พฤษภาคม 61 มิถุนายน  61 กรกฎาคม 61 สิงหาคม 61 
1.ศึกษาขอ้มูล     
2.เขียนโครงร่างรายงาน     
3.เก็บรวบรวมขอ้มูล     
4.วเิคราะห์ขอ้มูล     
5.ทดลองท า     
6.จดัท าแบบสอบถาม     
7.สรุปและเขียนรายงาน     

 
 



 
 

 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

4.1 รายละเอยีดการท าโครงงาน 

 โครงงานเร่ือง ชีสเคก้แกว้มงักรเพื่อสุขภาพ (Healthy Pitaya Cheesecake) มีวตัถุประสงค์

ในการสร้างสรรคเ์มนูใหม่เพื่อสุขภาพใหก้บัโรงแรม ลดปริมาณวตัถุดิบเหลือใชจ้ากในครัว และลด

ตน้ทุนวตัถุดิบ โดยวตัถุดิบในการท าจะใช้แก้วมงักรและขนมปังโฮลวีทมาสร้างสรรค์เป็นเมนู       

เบเกอร่ีเพื่อสุขภาพสร้างความแปลกใหม่และสร้างรายไดใ้หก้บัโรงแรม 

4.2 การเตรียมการและการวางแผนของโครงงาน  

 4.2.1 ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุดิบท่ีมีภายในโรงแรม 

 4.2.2 ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัอาหารคลีน อาหารเพื่อสุขภาพ 

 4.2.3 ปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษาเก่ียวกบัเมนู จดัหาวตัถุดิบ ทดลองท าเมนู น าเสนออาจารย ์

4.3 ส่วนผสมทีใ่ช้ในการท าเมนู ชีสเค้กแก้วมังกรเพือ่สุขภาพ (Healthy  Pitaya Cheesecake) 

ส่วนผสมในการท าทาร์ตช้ันที ่1 ปริมาณ 

1.ขนมปังโฮลวที 6 แผน่ 

2.น ้าผึ้ง 2 ชอ้นโตะ๊ 

3.น ้ามนัมะพร้าว 2 ชอ้นชา 
ส่วนผสมในการท าซอสแก้วมังกรช้ันที ่2 ปริมาณ 

1.แกว้มงักรสีแดง 2 ลูก 

2.น ้าเปล่า ½ ถว้ยตวง 

3.น ้าตาลหญา้หวาน 2 ชอ้นชา 
4.ผงวุน้ 2 ชอ้นชา 

ส่วนผสมในการท าชีสเค้กช้ันที ่3 ปริมาณ 
1.มะม่วงหิมพานต ์  1 ถว้ยตวง 

2.โยเกิร์ตไร้ไขมนั 1 ถว้ยตวง 

3.นมสดไร้ไขมนั ½ ถว้ยตวง 

4.น ้าตาลหญา้หวาน 2 ชอ้นชา 

5.มะนาว 1 ลูก 

6.เจลาติน 2 ชอ้นชา 
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4.4 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 1. น าขนมปังโฮลวทีอบกรอบ น ้าผึ้ง และน ้ามนัมะพร้าวมาป่ันรวมกนัใหล้ะเอียด 

 
รูปภาพที ่4.1 ขั้นตอนการท า ชีสเคก้แกว้มงักรเพื่อสุขภาพ (Healthy Pitaya Cheesecake) 

แหล่งทีม่า: คณะผูจ้ดัท า 
 2. น าขนมปังโฮลวทีอบกรอบ น ้าผึ้ง และน ้ามนัมะพร้าวท่ีป่ันจนละเอียดแลว้มาเทใส่ลง
แม่พิมพ ์กดใหแ้น่นแลว้จึงน าใส่ตูแ้ช่แขง็ประมาณ 1 ชัว่โมง  

 
รูปภาพที ่4.2 ขั้นตอนการท า ชีสเคก้แกว้มงักรเพื่อสุขภาพ (Healthy Pitaya Cheesecake) 

แหล่งทีม่า: คณะผูจ้ดัท า 
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3. น าแกว้มงักรสีแดงผสมกบัน ้าเปล่า ป่ันใหล้ะเอียด 

 
รูปภาพที ่4.3 ขั้นตอนการท า ชีสเคก้แกว้มงักรเพื่อสุขภาพ (Healthy Pitaya Cheesecake) 

แหล่งทีม่า: คณะผูจ้ดัท า 
 4. น าแกว้มงักรท่ีป่ันจนละเอียดเทใส่ลงหมอ้ แลว้จึงน าน ้าตาลหญา้หวาน ผงวุน้ เทผสมลง

ไปในหมอ้ คนให้เขา้กนัจนเดือด ปิดไฟรอจนเยน็ 

 
รูปภาพที ่4.4 ขั้นตอนการท า ชีสเคก้แกว้มงักรเพื่อสุขภาพ (Healthy Pitaya Cheesecake) 

แหล่งทีม่า: คณะผูจ้ดัท า 
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 5. เทใส่ลงพิมพเ์ป็นชั้นท่ี 2 ต่อจากขนมปังโฮลวทีในขั้นตอนแรก แลว้น าใส่ตูแ้ช่แขง็

ประมาณ 1 ชัว่โมง 

 
รูปภาพที ่4.5 ขั้นตอนการท า ชีสเคก้แกว้มงักรเพื่อสุขภาพ (Healthy Pitaya Cheesecake) 

แหล่งทีม่า: คณะผูจ้ดัท า 
           6. น าเมด็มะม่วงหิมพานตท่ี์แช่จนน่ิม โยเกิร์ตไร้ไขมนั นมสด น ้าตาลหญา้หวาน มะนาว 
และเจลติน 
 

 
 

รูปภาพที ่4.6 ขั้นตอนการท า ชีสเคก้แกว้มงักรเพื่อสุขภาพ (Healthy Pitaya Cheesecake) 
แหล่งทีม่า: คณะผูจ้ดัท า 
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7. เทใส่ลงพิมพเ์ป็นชั้นสุดทา้ย แลว้จึงใส่ตูแ้ช่เยน็ธรรมดาอีกประมาณ 3-4 ชัว่โมง 

 
รูปภาพที ่4.7 ขั้นตอนการท า ชีสเคก้แกว้มงักรเพื่อสุขภาพ (Healthy Pitaya Cheesecake) 

แหล่งทีม่า: คณะผูจ้ดัท า 
 

8. น าลงใส่ภาชนะ จดัตกแต่งหนา้ใหส้วยงาม 

 
รูปภาพที ่4.8 ขั้นตอนการท า ชีสเคก้แกว้มงักรเพื่อสุขภาพ (Healthy Pitaya Cheesecake) 

แหล่งทีม่า: คณะผูจ้ดัท า 
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4.5 ต้นทุนของวตัถุดิบ 
 จากการทดลองท า ชีสเคก้แกว้มงักรเพื่อสุขภาพ (Healthy Pitaya Cheesecake) มีการใชก้าร

จดัซ้ือวตัถุดิบดงัน้ี 

รายการวตัถุดิบ ตน้ทุนในการจดัซ้ือของผูว้ิจยั 
1.แกว้มงักรสีแดง(2 ลูก) วตัถุดิบเหลือใชจ้ากในครัว 

2.ขนมปังโฮลวทีอบกรอบ(6 แผน่) วตัถุดิบเหลือใชจ้ากในครัว 

3.น ้ามนัมะพร้าว(2 ชอ้นโตะ๊) วตัถุดิบเหลือใชจ้ากในครัว 

4.น ้าผึ้ง(2 ชอ้นโตะ๊) วตัถุดิบเหลือใชจ้ากในครัว 

6.เมด็มะม่วงหิมพานต(์1 ถว้ยตวง) วตัถุดิบเหลือใชจ้ากในครัว 
7.นมสด (½ ถว้ยตวง) วตัถุดิบเหลือใชจ้ากในครัว 
8.โยเกิร์ตไร้ไขมนั(1 ถว้ยตวง) วตัถุดิบเหลือใชจ้ากในครัว 
9.น ้าตาลหญา้หวาน(2 ชอ้นชา) 2.14 บาท 

รวม 2.14 บาท 
ตารางท่ี 4.2 ตารางแสดงตน้ทุน 

 จากการค านวณตน้ทุนทั้งหมดจากการใช้น ้ าตาลหญา้หวาน 2 ช้อนชาเท่ากบั 2.14 บาท 

ราคาตน้ทุนต่อช้ิน 0.18 บาท เน่ืองจากวตัถุดิบทั้งหมดเป็นของเหลือใชจ้ากการออกไลน์บุฟเฟ่ตจึ์ง

ไม่มีค่าใชจ่้าย นอกจากน ้าตาลหญา้หวานจดัซ้ือมา 1 ถุงปริมาณ 280 กรัมราคา 75 บาทถว้น 

*สูตรการค านวณตน้ทุนต่อช้ิน ตน้ทุนการผลิต= 
ค่าใชจ่้ายในการผลิต

จ านวนช้ินท่ีได้
 = ตน้ทุนต่อช้ิน 

                                            ตน้ทุนการผลิต=      
    

  
    = 0.18 (ตน้ทุนต่อช้ิน) 

4.6 สรุปผลประเมินความพงึพอใจของผลติภัณฑ์ ชีสเค้กแก้วมังกรเพือ่สุขภาพ (Healthy Pitaya 

Cheesecake) 

 จากท่ีคณะผูจ้ดัท าได้ด าเนินการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจต่อพนักงานแผนกครัว 

ของโรงแรม ไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด ์ท่ีมีความคิดเห็นต่อ ชีสเคก้แกว้มงักรเพื่อสุขภาพ (Healthy 

Pitaya Cheesecake) จากผูต้อบแบบสอบถามแบบเจาะจงมีจ านวนทั้งหมด 20 คน ท าการประเมินผล

และแสดงผลดงัต่อไปน้ี 
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ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

เพศ 

 
แผนภูมิท่ี 4.1 ผลการตอบแบบสอบถาม 

 ผลจากการตอบแบบสอบถามเร่ืองเพศเป็น เพศชาย มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 60 และ เพศ

หญิง คิดเป็นร้อยละ 40 

 

อาย ุ

 
แผนภูมิท่ี 4.2 ผลการตอบแบบสอบถาม 

 ผลจากการตอบแบบสอบถามเร่ืองอายุเป็นผูท่ี้มีอายุ มากกวา่30ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

50 รองลงมาเป็นผูท่ี้มีอาย ุ25-30ปี คิดเป็นร้อยละ 35 และผูท่ี้มีอาย ุ20-25ปี คิดเป็นร้อยละ 15 

 

 

60% 
40% 

เพศ 

เพศชาย 

เพศหญิง 

50% 
35% 

15% 

อายุ 

มากกวา่ 30 ปี 

อาย ุ25-30 ปี 

อาย ุ20-25 ปี 
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ส่วนท่ี 2 ระดบัความพึ่งพอใจของพนกังานแผนกครัวของ โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ท่ีมี

ความพึ่งพอใจต่อผลิตภณัฑ ์ชีสเคก้แกว้มงักรเพื่อสุขภาพ (Healthy Pitaya Cheesecake) 

เกณฑก์ารวดัค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจแบ่งเป็นช่วงคะแนนไดด้งัน้ี 

  ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด 

  ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบั มาก 

  ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบั ปานกลาง 

  ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบั นอ้ย 

  ค่าเฉล่ีย 1.00 -1.49 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบั นอ้ยท่ีสุด 

       เกณฑก์ารวดัค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจ 

   แหล่งทีม่า http://www.thaiall.com/blog/burin/912/ 

ดา้นคุณลกัษณะ ค่าเฉล่ีย ระดบัความ
พงึพอใจ 

1. การแปรรูปแกว้มงักรท่ีเหลือใชใ้หเ้ป็นเมนูใหม่ 4.49 มาก 
2. เป็นเมนูเพ่ือสุขภาพมีสรรพคุณช่วยในระบบขบัถ่าย 4.42 มาก 
3. เป็นเมนูเพ่ือสุขภาพท่ีสร้างสรรคแ์ละแปลกใหม่ 5.00 มากท่ีสุด 
4. เป็นเมนูท่ีมีสีสนัโดดเด่นและสวยงาม 4.45 มาก 
5. เป็นเมนูท่ีมีรสชาติท่ีโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์ 3.33 ปานกลาง 
6. เป็นเมนูเพ่ือสุขภาพส าหรับผูท่ี้ควบคุมน ้าหนกั 4.49 มาก 
7. เป็นเมนูท่ีมีกล่ินหอมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 4.32 มาก 
8. เป็นเมนูท่ีมีสารอาหารท่ีมีประโยชนต่์อร่างกาย 3.38 ปานกลาง 
9. ความสะอาดของอาหารและการประกอบอาหาร 5.00 มากท่ีสุด 
10. ภาพลกัษณ์โดยรวมของอาหาร 5.00 มากท่ีสุด 
    ค่าเฉล่ียรวมทั้งส้ิน 4.39 มาก 

 
ตารางที ่4.3 ตารางแสดงค่าเฉล่ียและความพึงพอใจ 

แหล่งทีม่า: คณะผูจ้ดัท า 
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 จากตารางของการแสดงค่าเฉล่ียและความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัความ

พึงพอใจของพนักงานแผนกครัวของ โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ เป็นเพศชายจ านวน

ทั้งหมด 15 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และเพศหญิงจ านวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 40 เพศชาย อายุ 20 – 25

ปี จ านวน 1คน คิดเป็นร้อยละ 10 มีความพึงพอใจในดา้นสารอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย มาก

ท่ีสุด รองลงมาเป็นดา้นภาพรวมของอาหาร เพศชาย อายุ 20 – 25 ปี จ  านวน 6คน คิดเป็นร้อยละ 40 

พึงพอใจใน ดา้นเป็นเมนูเพื่อสุขภาพท่ีสร้างสรรคแ์ละแปลกใหม่ รองลงมาใน ดา้นมีสารอาหารท่ีมี

ประโยชน์ต่อร่างกาย และ เพศชาย อายุ มากกว่า 30ปี จ  านวน 8คน คิดเป็นร้อยละ 50 พึงพอใจใน

ดา้นเพื่อสุขภาพท่ีสร้างสรรค์และแปลกใหม่ รองลงมาเป็น ดา้นความสะอาดของอาหารและการ

ประกอบอาหาร เพศหญิง อายุ 20 - 25 ปี จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40 พึงพอใจใน ดา้นการแปร

รูปแกว้มงักรท่ีเหลือใชใ้หเ้ป็นเมนูใหม่ มากท่ีสุด รองลงมาเป็น ดา้นภาพลกัษณ์โดยรวมของอาหาร 

เพศหญิง อาย ุ25 – 30 ปี จ  านวน 1คน คิดเป็นร้อยละ 20 พึงพอใจใน ดา้นเมนูสร้างสรรคแ์ละแปลก

ใหม่ รองลงมาใน ดา้นเป็นเมนูเพื่อสุขภาพส าหรับผูท่ี้ควบคุมน ้าหนกั และ เพศหญิง อายุมากกวา่ 30 

ปี จ  านวน 2 คนคิดเป็น ร้อยละ 40 พึงพอใจใน ดา้นสารอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย รองลงมาใน 

ดา้นเมนูเพื่อสุขภาพท่ีสร้างสรรค์และแปลกใหม่ จากการตอบแบบสอบถามเป็นผลลพัธ์ท่ีน่าพึง

พอใจ 

 



 
 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5. สรุปผลโครงงาน 

      5.1 สรุปผลโครงงาน 

 จากโครงงานเร่ือง ชีสเค้กแก้วมังกรเพื่อสุขภาพ (Healthy Pitaya Cheesecake)                

ทางคณะผูจ้ดัท าได้น าเมนูน้ีเสนอให้กบัพนักงานในแผนกครัวได้ทดลองรับประทาน ซ่ึงการ

ประเมินความพึงพอใจผลลพัธ์ท่ีไดอ้ยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ จากผลการประเมินของพนกังานแผนก

ครัวของ โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ มีความพึงพอใจต่อ ดา้นเมนูสร้างสรรค์และแปลก

ใหม่ ดา้นความสะอาดของอาหารและการประกอบอาหาร ดา้นภาพลกัษณ์โดยรวมของอาหาร ใน

ระดบัท่ี มากท่ีสุด รองลงมามา เป็น ด้านการแปรรูปเมนูใหม่ ด้านสรรพคุณช่วยในระบบขบัถ่าย 

ดา้นเมนูสุขภาพช่วยควบคุมน ้าหนกั ดา้นมีกล่ินหอมเป็นเอกลกัษณ์ ในระดบั มาก และ ดา้นรสชาติ          

ดา้นสารอาหาร  ท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ในระดบั ปานกลาง จึงขออนุญาตน าเมนู ชีสเคก้แกว้มงักร

เพื่อสุขภาพ (Healthy Pitaya Cheesecake) จดัเรียงบนไลน์อาหารเยน็ ของหอ้งอาหารเทส (Taste) 

5.1.1 ขอ้จ ากดัดา้นเวลาและสถานท่ี 

                     -  มีเวลาจ ากดัระหวา่งพกัการท างานในการทดลองท าเมนูใหม่ 

                     -   นกัศึกษายงัขาดความเขา้ใจในการท าโครงงาน 

                     -   สถานท่ีไม่พร้อมในการทดลองท าเมนูใหม่ 

       5.1.2 อุปสรรคใ์นการท าโครงงาน 

                     - ในการทดลองคร้ังท่ี 1 ในส่วนของตวัฐานของชีสเคก้ท ามาจากขนมปังโลลวีท 

 ปรากฏวา่ตวัฐานท าออกมาร่วนเกินไป จึงท าใหต้วัฐานแตกออกจากกนั 

          -  ในการท าลองคร้ังท่ี 2 เน่ืองจากในคร้ังท่ี 1 ตวัฐานของชีสเคก้มีการอดัแน่นไม่

 เพียงพอจึงท าให้ตวัฐานแตกออกจากกนัตอนท่ีตดัเป็นช้ินๆ และฐานร่วนเกินไป ในการ

 ทดลองคร้ังท่ี 2 จึงมีการปรับปรุงโดยการเพิ่มวตัถุดิบโดยใส่น ้ าผึ้งและน ้ ามนัมะพร้าวมาก

 ข้ึนเพื่อให้ตวัฐานเกาะตวัแน่นข้ึน และเพิ่มเวลาการแช่แข็งจาก 1 ชัว่โมงเป็น 2 ชัว่โมง ผล

 ปรากฏว่าตวัฐานไม่ร่วนสามารถตดัออกมาเป็นช้ินๆได้ จึงท าให้คร้ังน้ีประสบผลส าเร็จ

 สามารถน าออกเสิร์ฟไลน์อาหารเยน็ได ้



 
 

 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

      5.2.1 ประโยชน์ของการปฏิบติังาน 

- ไดศึ้กษาและเรียนรู้การท างานจริง ฝึกทกัษะและความรู้ความสามารถของตนเอง 

 - ไดฝึ้กความอดทนในการท างานต่อสภาวะกดดนัและการรูจกัแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 

 - ไดฝึ้กความตรงต่อเวลาในการท างานจริง 

- ได้รับรู้เทคนิคในการท างานจากพี่ๆในแผนก ซ่ึงสอดคล้องกบัสายงานท่ีเรียนมาและ

สามารถน าไปใชใ้นชีวติการท างาน 

- ไดท้ราบถึงวตัถุดิบ เมนูอาหาร และขั้นตอนวิธีการท าอาหาร รวมถึงเทคนิคการหัน่ผลไม ้

การท าเบเกอร่ีแต่งหนา้เคก้ต่างๆ การหัน่เน้ือ การป้ันซูชิ (Sushi)การใชอุ้ปกรณ์ต่างๆในครัว 

      5.2.2 ปัญหาท่ีพบในการปฏิบติังาน 

 - ขณะปฏิบติังานช่วงแรกๆ นักศึกษายงัขาดประสบการณ์ในดา้นครัว จึงส่งผลให้การ

ท างานล่าชา้ 

- ในขณะท่ีปฏิบติัเม่ือมีลูกคา้ชาวต่างชาติเขา้มาสอบถาม นกัศึกษายงัไม่สามารถ 

 โตต้อบกบัลูกคา้โดยใชภ้าษาองักฤษไดดี้เท่าท่ีควร 

      5.2.3 การแกไ้ขปัญหาและขอ้เสนอแนะในการท างาน 

 - ควรฝึกฝนการท างานจากพนกังานครัวหากไม่เขา้ใจในงานท่ีไดรั้บมอบหมายควร 

 สอบถามจากพนกังานท่ีปรึกษา 

 - นกัศึกษาควรพฒันาและฝึกฝนตนเองในใหป้ฏิบติังานรวดเร็วข้ึน  

 - นกัศึกษาควรกลบัไปทบทวนภาษาองักฤษเพิ่มเติมหรืออาจจะพยายามสนทนากบั 

 ลูกคา้บ่อยๆเพื่อฝึกฝนการใชภ้าษา 
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หัน่ส้มเพื่อส าหรับจดัวางบนไลน์ 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสอบถาม 
ตอนที่ 1  ขอ้มลูทัว่ไป 
ค าช้ีแจง    กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ลงใน  ท่ีท่านตอ้งการเลือก 
1. เพศ   
 1. ชาย                             2. หญิง 
2. อาย ุ   
 1. ต ่ากวา่ 20 ปี              2. 20-25 ปี 
 3. 25-30ปี               4. มากกวา่ 30 ปี 
ตอนที่ 2  ขอ้มลูเก่ียวกบั Healthy Pitaya Cheesecake 
ค าช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งตามระดบัความคิดเห็นท่ีท่านตอ้งการเลือก ตามล าดบัต่อไปน้ีคือ  

5 หมายถึง    เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
                                                            4  หมายถึง   เห็นดว้ยมาก 

 3  หมายถึง   เห็นดว้ยปานกลาง 
                                                            2  หมายถึง   เห็นดว้ยนอ้ย 
                                                            1 หมายถึง    เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

ดา้นคุณลกัษณะ ระดบัความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1. การแปรรูปแกว้มงักรท่ีเหลือใชใ้หเ้ป็นเมนูใหม่      
2. เป็นเมนูเพ่ือสุขภาพมีสรรพคุณช่วยในระบบขบัถ่าย      
3. เป็นเมนูเพ่ือสุขภาพท่ีสร้างสรรคแ์ละแปลกใหม่      
4. เป็นเมนูท่ีมีสีสนัโดดเด่นและสวยงาม      
5. เป็นเมนูท่ีมีรสชาติท่ีโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์      
6. เป็นเมนูเพ่ือสุขภาพส าหรับผูท่ี้ควบคุมน ้าหนกั      
7.เป็นเมนูท่ีมีกล่ินหอมท่ีเป็นเอกลกัษณ์       
8. เป็นเมนูท่ีมีสารอาหารท่ีมีประโยชนต่์อร่างกาย      
9. ความสะอาดของอาหารและการประกอบอาหาร      
10. ภาพลกัษณ์โดยรวมของอาหาร      
 
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
ท่านยอมรับผลิตภณัฑ ์Healthy Pitaya Cheesecake น้ีเพียงใด กรุณาระบุการยอมรับลงในช่องวา่ง 
 ยอมรับ 
 ไม่ยอมรับ เน่ืองจาก……………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 
คุณอุมาภรณ์: สวสัดีค่ะดิฉนั นาง อุมาภรณ์ ชลอเลิศ เป็นพนกังานท่ีปรึกษาของ 
                      นางสาวเพญ็ประภา กลดักุหลาบ 
คุณปรียนันท์: สวสัดีค่ะดิฉนั นางสาว ปรียนนัท ์มลัลิพิชยักุล เป็นพนกังานท่ีปรึกษาของ  
                      นางสาว ภาณุชนาถ ชูส าโรง 
คุณอุมาภรณ์: จากการท่ีไดรั้บมอบหมายให้เป็นพนักงานท่ีปรึกษาของนอ้งนกัศึกษาก็ไดใ้ห้    ค  าปรึกษาแก่
นอ้งๆเก่ียวกบัโครงการ 
คุณปรียนันท์: ทางพนกังานท่ีปรึกษาและนกัศึกษาไดช่้วยกนัคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัเมนูเพื่อสุขภาพท่ีสามารถ
น าวตัถุดิบท่ีมีอยูม่าสร้างสรรคเ์มนูใหแ้ปลกใหม่ 
คุณอุมาภรณ์: ผลสรุปท่ีทางพนกังานและนกัศึกษาไดเ้ห็นตรงกนัวา่จะด าเนินโครงการภายใตช่ื้อ ชีสเคก้แกว้
มงักรเพื่อสุขภาพ(Healthy Pitaya Cheesecake)โดยน าวตัถุดิบเหลือจากไลน์บุฟเฟ่ตอ์ยา่งผลไมจ้ากครัวเยน็
และขนมปังจากครัวเบเกอร่ี 
คุณปรียนันท์: วตัถุดิบหลัก เช่น แก้วมงักร ขนมปังโฮลวีท ท่ีให้คุณประโยชน์หลากหลายอย่างน ามา
ประยกุตใ์หเ้กิดเป็นเมนูใหม่ใหแ้ก่ โรงแรม ไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซต ์
คุณอุมาภรณ์: คร้ังแรกท่ีทดลองท าและน าออกไลน์บุฟเฟ่ต์ผลตอบรับดีมากจากลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการ
หอ้งอาหารของโรงแรม ไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ 
คุณปรียนันท์: ผลการตอบรับการการออกไลน์คร้ังแรกถือวา่ประสบความส าเร็จเป็นอยา่งมากค่ะ 
คุณอุมาภรณ์: เมนูชีสเคก้แกว้มงักรเป็นเมนูใหม่ท่ีเป็นจุดสนใจของลูกคา้เป็นเมนูท่ีท าจากวตัถุดิบ   เหลือใช้
และยงัเป็นเมนูใหม่เพื่อสุขภาพ 
คุณปรียนันท์: เมนูน้ีไดก้ารตอบรับจากลูกคา้เป็นอยา่งมากและยงัท าใหโ้รงแรมไอบิส กรุงเทพ 
 ริเวอร์ไซด ์มีเมนูใหม่เพื่อสุขภาพออกไลน์บุฟเฟ่ตเ์พิ่มข้ึนอีกหน่ึงเมนู 
คุณอุมาภรณ์: จากการท าโครงการคร้ังน้ีของน้องนกัศึกษาท าให้มีเมนูใหม่เพิ่มให้กบัในครัวและยงัช่วยให้
เราลดปริมาณขยะลงได ้
คุณปรียนันท์: จากการไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในการไดใ้หค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาคร้ังน้ีก็ถือวา่ดีมากน่ะค่ะโครงการ
ก็ประสบความส าเร็จแลว้ยงัไดส้ร้างประโยชน์ใหแ้ก่ภายในครัวของเราดว้ยคะ 
คุณอุมาภรณ์: ถา้มีโอกาสก็อยากจะเป็นส่วนหน่ึงในการร่วมงานกบันกัศึกษาคะ 
คุณปรียนันท์: ขอบคุณคะ 
คุณอุมาภรณ์: ขอบคุณคะ 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
บทความวชิาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชีทเค้กแก้วมังกรเพือ่สุขภาพ 
Healthy Pitaya Cheesecake 
นางสาว เพญ็ประภา   กลดักหุลาบ 

 E-mail: Penprapa2311@hotmail.com    
นางสาว ภาณุชนาถ    ชูส าโรง 

E-mail: Panuchanat08011997@hotmail.com 
ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

บทคดัย่อ 
ปัจจุบนัผูค้นส่วนใหญ่มีความใส่ใจในสุขภาพ

มากข้ึน โดยเฉพาะทางเลือกในการรับประทานอาหาร
ด้าน สุขภาพประ เภท  ขนมหวาน  เบ เกอ ร่ี  ห รื อ 
รับประทานของวา่ง โดยโรงแรม ไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์
ไซด์ จะมีการเสิร์ฟไลน์บุฟเฟต์ ในช่วงเวลา อาหารเช้า 
อาหารเท่ียง และ อาหารเยน็ จึงมีจ านวนผลไมแ้ละเบเกอ
ร่ีท่ีเหลือใชจ้ากไลน์บุฟเฟตป์ริมาณมาก คณะผูจ้ดัท าจึงมี
วตัถุประสงคใ์นการ สร้างสรรคเ์มนูใหม่เพ่ือสุขภาพ ลด
ปริมาณวตัถุดิบเหลือใช้จากในครัว ลดต้นทุนวตัถุดิบ
ให้กบัโรงแรม โดยน าผลไมอ้ย่างแกว้มงักรจากครัวเยน็ 
และขนมปังโฮลวีทจากครัวเบเกอร่ี น ามาประยุกต์เป็น
เมนูอาหารหวานเพ่ือสุขภาพภายใตช่ื้อเมนู ชีทเคก้แก้ว
มงักร (Healthy Pitaya Cheesecake) ซ่ึงเป็นเมนูอาหาร
หวานท่ีแปลกใหม่เพราะท ามาจากแกว้มงักรและขนมปัง
โฮลวีท เป็นวตัถุดิบหลกัท่ียงัไม่มีผูนิ้ยมน ามาประกอบ
อาหารมากนกั โดยแกว้มงักรเป็นผลไมท่ี้มีสรรพคุณช่วย
ดับความร้อนในร่างกาย  และขนมปังโฮลวีท ท่ี มี
สรรพคุณช่วยให้ระบบขบัถ่ายดีข้ึน ผลการศึกษาพบว่า
ความพึงพอใจของพนกังานแผนกครัวของโรงแรมไอบิส 
กรุงเทพ  ริเวอร์ไซด์ เป็นเพศชายจ านวนทั้งหมด 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 60 และเพศหญิงจ านวน 5 คนคิดเป็นร้อย
ละ 40 มีความพึงพอใจต่อ ดา้นเมนูสร้างสรรคแ์ละแปลก
ใหม่ ด้านความสะอาดของอาหาร ด้านภาพลักษณ์
โดยรวมของอาหาร ในระดบัท่ี มากท่ีสุด รองลงมาเป็น 
ดา้นการแปรรูปเมนูใหม่ ดา้นสรรพคุณ ดา้นเมนูสุขภาพ
ช่วยควบคุมน ้ าหนัก ดา้นมีกล่ินหอมเป็นเอกลกัษณ์ ใน
ระดับ มาก และ ด้านรสชาติ  ด้านสารอาหาร ท่ี มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย ในระดับ ปานกลาง จึงเป็นท่ี

ยอมรับของโรงแรม ไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ ท่ีมีเมนู
สร้างสรรค์ เมนูใหม่ เ พ่ือสุขภาพให้แ ก่ ลูกค้า ท่ีมา
รับประทานอาหารบุฟเฟตข์องหอ้งอาหารเทส(Taste) 
ค าส าคญั: แกว้มงักร,สุขภาพ,สรรพคุณ 
Abstract 

 Nowadays, most people are more 
concerned about their health, especially their 
choice of healthy food, desserts, bakery or 
snacks. As Ibis Bangkok Riverside Hotel serves 
a buffet during breakfast, lunch and dinner, and 
there are plenty of fruit and bakery items left 
from the buffet. The team has the purpose to 
create new healthy menus, reduce the amount of 
materials left in the kitchen, and reduce the cost 
of raw materials to the hotel by using Pitaya 
from the evening kitchen and whole wheat bread 
from the bakery kitchen to apply as a healthy 
snack name "Healthy Pitaya Cheesecake", which 
is an exotic sweet dish made from Pitaya and 
Whole wheat bread which are materials that are 
not very popular to be cooked. Then, the 
research team prepared Healthy Pitaya 
Cheesecake for tasting and collecting survey by 
distributed 20 sets of questionnaires. And the 
result found that the satisfaction of the kitchen 
staff of the Ibis Bangkok Riverside Hotel. They 
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satisfied with the creative and exotic of menu, 
food cleanliness, and overall image of the food 
at the highest level, followed by  the application 
of menu,  properties, weight control, and the 
unique  smell which were at highest level. In 
terms of the taste, healthy substances for body 
were at medium level. So, it is acceptable for the 
Ibis Bangkok Riverside Hotel to have new 
creative menu for customers' healthy who eating 
buffet at Taste Restaurant 
Keywords: Pitaya,Health,Properties 
 
วตัถุประสงค์ 
1.สร้างสรรคเ์มนูใหม่เพ่ือสุขภาพใหก้บัโรงแรม 
2.ลดปริมาณวตัถุดิบเหลือใชจ้ากในครัว 
3.ลดตน้ทุนวตัถุดิบ 
ขอบเขตโครงการ  
ขอบเขตด้านสถานที ่
โรงแรม ไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซด ์
ขอบเขตด้านประชากร 
 พนกังานในแผนกครัวจ านวน 20 คน  
ขอบเขตด้านเวลา 
 14 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. ได้เมนูแปลกใหม่ไปเสิร์ฟไลน์บุฟเฟ่ต์อาหารเย็น
ภายในโรงแรม 
2.ลดปริมาณวตัถุดิบเหลือใช ้
3.สามารถลดตน้ทุนทางดา้นวตัถุดิบภายในโรงแรมได ้
ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
1. ศึกษาขอ้มูลถึงปัญหาของสถานประกอบการ 
โดยการสังเกตถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนและสามารถแกปั้ญหา
ไดโ้ดยน ามาท าเป็นหวัขอ้โครงงานสหกิจศึกษา 
2. เขียนโครงร่างรายงาน 

เขียนหัวขอ้โครงงานเพื่อน าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาและ
พนักงานพีเ ล้ียง เ พ่ือขอค าแนะน าและร่างเอกสาร
โครงงานใหก้บัโครงงานสหกิจศึกษา 
3. เก็บรวบรวมขอ้มูล 
จดัการเก็บขอ้มูลและวิธีการแกไ้ขปัญหาจากค าแนะน า
ของพ่ีเล้ียงและคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 
4. วเิคราะห์ขอ้มูล 
โดยการน าวิธีการแกไ้ขปัญหาและน าแกว้มงักร โยเกิร์ต 
นมและขนมปังโฮลวทีท่ีเป็นส่ิงเหลือใชม้าแปรรูป 
5. ทดลองท าเมนู Healthy Pitaya Cheesecake 
จดัเตรียมวตัถุดิบและอุปกรณ์ในการท า Healthy Pitaya 
Cheesecake พร้อมกบัร่วมกนัปฏิบติั 
6. จดัท าแบบสอบถาม 
หลังจากท่ีคณะผูจ้ ัดท าได้ทดลองท า Healthy Pitaya 
Cheesecake เรียบร้อยแลว้จึงจดัท าแบบสอบถามข้ึนเพ่ือ
ประเมินคุณภาพของ Healthy Pitaya Cheesecake โดย
การให้พนักงานแผนกครัว จ านวน20 คน เป็นผูท้  าการ
ประเมิน 
7. สรุปขอ้มูลและเขียนรายงาน 
จดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์เพ่ือเตรียมน าส่ง 
8. น าเสนออาจารย ์
น ารายงานส่งอาจารย์เ พ่ือตรวจสอบข้อมูลและรับ
ขอ้เสนอแนะเพ่ือน ามาแกไ้ข 
9. ส่งรายงานรูปเล่มและน าเสนองานต่ออาจารยแ์ละ
โครงการสหกิจศึกษา 
อุปกรณ์และเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการปฏิบัตโิครงการ 
- กลอ้งถ่ายภาพ 
- คอมพิวเตอร์ 
- อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร 
- เคร่ือง Printer 
- อุปกรณ์เคร่ืองเขียน 
- แบบสอบถาม 
ขั้นตอนการท า Healthy Pitaya Cheesecake 
1. น าขนมปังโฮลวีทอบกรอบ น ้ าผึ้ง และน ้ ามนัมะพร้าว
มาป่ันรวมกนัใหล้ะเอียด 



 

 

2. น าขนมปังโฮลวีทอบกรอบ น ้ าผึ้ง และน ้ ามนัมะพร้าว
ท่ีป่ันจนละเอียดแลว้มาเทใส่ลงแม่พิมพ ์กดให้แน่นแลว้
จึงน าใส่ตูแ้ช่แขง็ประมาณ 1 ชัว่โมง 
3. น าแกว้มงักรสีแดงผสมกบัน ้ าเปล่า ป่ันใหล้ะเอียด 
4. น าแกว้มงักรท่ีป่ันจนละเอียดเทใส่ลงหมอ้ แลว้จึงน า
น ้ าตาลหญา้หวาน ผงวุน้ เทผสมลงไปในหมอ้ คนให้เขา้
กนัจนเดือด ปิดไฟรอจนเยน็ 
5. เทใส่ลงพิมพเ์ป็นชั้นท่ี 2 ต่อจากขนมปังโฮลวีทใน
ขั้นตอนแรก แลว้น าใส่ตูแ้ช่แขง็ประมาณ 1 ชัว่โมง 
6. น าเม็ดมะม่วงหิมพานตท่ี์แช่จนน่ิม โยเกิร์ตไร้ไขมนั 
นมสด น ้ าตาลหญา้หวาน มะนาว และเจลาติน ป่ันให้เขา้
กนัใหล้ะเอียด 
7. เทใส่ลงพิมพ์เป็นชั้ นสุดท้าย แล้วจึงใส่ตู ้แช่เย็น
ธรรมดาอีกประมาณ 3-4 ชัว่โมง 
8. น าลงใส่ภาชนะ จดัตกแต่งหนา้ใหส้วยงาม 
สรุปผลโครงการ 
 จากโครงง าน เ ร่ื อ ง  “Healthy Pitaya 
Cheesecake ทางคณะผูจ้ดัท าไดน้ าเมนูน้ีเสนอให้กบัทาง
แผนกไดท้ดลองรับประทานผลลพัธ์ท่ีไดอ้ยูใ่นเกณฑ์ท่ี
น่าพอใจ จากผลการประเมินของพนกังานแผนกครัวของ 
โรงแรม ไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ มีความพ่ึงพอใจต่อ 
ดา้นเมนูสร้างสรรคแ์ละแปลกใหม่ ดา้นความสะอาดของ
อาหารและการประกอบอาหาร ดา้นภาพลกัษณ์โดยรวม
ของอาหาร ในระดบัท่ี มากท่ีสุด รองลงมามา เป็น ดา้น
การแปรรูปเมนูใหม่ ดา้นสรรพคุณช่วยในระขบัถ่ายดา้น
เมนูสุขภาพช่วยควบคุมน ้ าหนัก ด้านมีกล่ินหอมเป็น
เอกลักษณ์ ในระดับ  มาก และ ด้านรสชาติ  ด้าน
สารอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ในระดบั ปานกลาง 
จึงขออนุญาติน าเมนู “Healthy Pitaya Cheesecake” 
จดัเรียงบนไลน์อาหารเยน็ ของหอ้งอาหารเทส (Taste) 
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ปรึกษาในการท ารายงานฉบับน้ีจนเสร็จสมบรูณ์
ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจกับชีวิตการ
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 จากโครงงานเร่ือง “Healthy Pitaya Cheesecake ทางคณะผูจ้ดัท  าไดน้ าเมนูน้ี
เสนอให้กบัทางแผนกได้ทดลองรับประทานผลลพัธ์ท่ีไดอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ จากผล
การประเมินของพนกังานแผนกครัวของ โรงแรม ไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ มีความพ่ึง
พอใจต่อ ด้านเมนูสร้างสรรค์และแปลกใหม่ ด้านความสะอาดของอาหารและการ
ประกอบอาหาร ดา้นภาพลกัษณ์โดยรวมของอาหาร ในระดบัท่ี มากท่ีสุด รองลงมามา 
เป็น ดา้นการแปรรูปเมนูใหม่ ดา้นสรรพคุณช่วยในระบบ กล่ินหอมเป็นเอกลกัษณ์ ใน
ระดบั มาก และ ดา้นรสชาติ ดา้นสารอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ในระดบั ปานกลาง 
จึงขออนุญาติน าเมนู “Healthy Pitaya Cheesecake” จดัเรียงบนไลน์อาหารเย็น ของ
ห้องอาหารเทส (Taste)
 

 

ชีสเค้กแก้วมงักรเพือ่สุขภาพ (Healthy Pitaya Cheesecake) 
     ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเทีย่ว คณะศิลปศาสตร์ 
         ช่ือผู้วจัิย นางสาว เพญ็ประภา กลดักุหลาบ และ นางสาว ภาณุชนาถ ชูส าโรง 
         อาจารย์ทีป่รึกษา    อาจารย์พมิพ์พชิชา   เลศิสกุลผาสุข 
          พนักงานที่ปรึกษา นางอุมาภรณ์  ชลอเลศิ  ต าแหน่ง กุ๊กครัวเย็น 
                                        นางสาวปรียนันท์  มัลลพิชัิยกุล  ต าแหน่ง กุ๊กครัวเบเกอร่ี 
               สถานปฏิบัติงานสหกจิ ณ โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ 

 

 ปัจจุบนัผูค้นส่วนใหญ่มีความใส่ใจในสุขภาพมากข้ึน โดยเฉพาะทางเลือกใน
การรับประทานอาหารด้านสุขภาพประเภท ขนมหวาน เบเกอร่ี โดยโรงแรม ไอบิส 
กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ จะมีการเสิร์ฟไลน์บุฟเฟต ์ในช่วงเวลา อาหารเช้า อาหารเท่ียง และ 
อาหารเยน็ จึงมีจ านวนผลไมแ้ละเบเกอร่ีท่ีเหลือใช้จากไลน์บุฟเฟต์ปริมาณมาก คณะ
ผูจ้ดัท  าจึงมีวตัถุประสงคใ์นการ สร้างสรรคเ์มนูใหม่เพ่ือสุขภาพ ลดปริมาณวตัถุดิบเหลือ
ใชจ้ากในครัว ลดตน้ทุนวตัถุดิบให้กบัโรงแรม โดยน าผลไมอ้ยา่งแกว้มงักรจากครัวเยน็ 
และขนมปังโฮลวีทจากครัวเบเกอร่ี น ามาประยุกต์เป็นเมนูอาหารหวานเพ่ือสุขภาพ
ภายใตช่ื้อเมนู ชีทเคก้แกว้มงักร (Healthy Pitaya Cheesecake) ซ่ึงเป็นเมนูอาหารหวานท่ี
แปลกใหม่เพราะท ามาจากแกว้มงักรและขนมปังโฮลวีท เป็นวตัถุดิบหลกัท่ียงัไม่มีผูนิ้ยม
น ามาประกอบอาหารมากนกั โดยแกว้มงักรเป็นผลไมท่ี้มีสรรพคุณช่วยดบัความร้อนใน
ร่างกาย และขนมปังโฮลวีทท่ีมีสรรพคุณช่วยให้ระบบขบัถ่ายดีข้ึน ผลการศึกษาพบว่า
ความพึงพอใจของพนกังานแผนกครัวของโรงแรมไอบิส กรุงเทพ  ริเวอร์ไซด์ มีความพึง
พอใจต่อ ด้านเมนูสร้างสรรค์และแปลกใหม่ ด้านความสะอาดของอาหาร ด้าน
ภาพลกัษณ์โดยรวมของ จึงเป็นท่ียอมรับของโรงแรมไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ ท่ีมีเมนู
สร้างสรรค์เมนูใหม่เพ่ือสุขภาพให้แก่ลูกค้าท่ีมารับประทานอาหารบุฟเฟต์ของ
หอ้งอาหารเทส(Taste) 

ความเปน็มา 

วตัถุประสงค์ 

 
 
1.สร้างสรรคเ์มนูใหม่เพ่ือสุขภาพใหก้บัโรงแรม 
2.ลดปริมาณวตัถุดิบเหลือใชจ้ากในครัว 
3.ลดตน้ทุนวตัถุดิบ 

วตัถปุระสงค ์

 
 
1. น าขนมปังโฮลวีทอบกรอบ น ้ าผึ้ ง และน ้ ามนัมะพร้าวมาป่ันรวมกนัให้
ละเอียด 
2. น าขนมปังโฮลวีทอบกรอบ น ้ าผึ้ ง และน ้ ามนัมะพร้าวท่ีป่ันจนละเอียด
แลว้มาเทใส่ลงแม่พิมพ ์กดใหแ้น่นแลว้จึงน าใส่ตูแ้ช่แขง็ประมาณ 1 ชัว่โมง 
3. น าแกว้มงักรสีแดงผสมกบัน ้ าเปล่า ป่ันใหล้ะเอียด 
4. น าแกว้มงักรท่ีป่ันจนละเอียดเทใส่ลงหมอ้ แลว้จึงน าน ้ าตาลหญา้หวาน ผง
วุน้ เทผสมลงไปในหมอ้ คนใหเ้ขา้กนัจนเดือด ปิดไฟรอจนเยน็ 
5. เทใส่ลงพิมพเ์ป็นชั้นท่ี 2 ต่อจากขนมปังโฮลวทีในขั้นตอนแรก แลว้น าใส่
ตูแ้ช่แขง็ประมาณ 1 ชัว่โมง 
6. น าเม็ดมะม่วงหิมพานตท่ี์แช่จนน่ิม โยเกิร์ตไร้ไขมนั นมสด น ้ าตาลหญา้
หวาน มะนาว และเจลาติน ป่ันใหเ้ขา้กนัใหล้ะเอียด 
7. เทใส่ลงพิมพเ์ป็นชั้นสุดทา้ย แลว้จึงใส่ตูแ้ช่เยน็ธรรมดาอีกประมาณ 3-4 
ชัว่โมง 
8. น าลงใส่ภาชนะ จดัตกแต่งหนา้ใหส้วยงาม 
 

สรปุผล 

 

ขัน้ตอนการท า Healthy Pitaya Cheesecake 

 

 

     

 
 
1. ไดเ้มนูแปลกใหม่ไปเสิร์ฟไลน์บุฟเฟ่ตอ์าหารเยน็ภายในโรงแรม 
2.ลดปริมาณวตัถุดิบเหลือใช ้
 

ประโยชนท์ีไ่ดร้บั 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ฉ 
ประวตัิผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประวตัิคณะผู้จัดท า 

 
 
ช่ือ-นามสกุล : นางสาวเพญ็ประภา กลดักุหลาบ 
รหสันกัศึกษา : 5902000007 
คณะ : ศิลปศาสตร์ 
สาขาวชิา : การโรงแรม และการท่องเท่ียว 
ท่ีอยู ่   : 65/8 หมู่ 2 ต าบลบางน ้าจืด อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ช่ือ-นามสกุล  : นางสาวภาณุชนาถ ชูส าโรง 
รหสันกัศึกษา  : 5902000011 
คณะ   : ศิลปศาสตร์ 
สาขาวชิา  : การโรงแรม และการท่องเท่ียว 
ท่ีอยู ่   :  43/52 หมู่บา้นตวงทอง6 ซอยก านนัแมน้13แยก35 แขวงบางบอน      
    เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

                      



 

 

ประวตัิคณะผู้จัดท า 
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