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Abstract 

 Samparn Riverside has organic product produced by local people and hygienic fruit, 
which is free of chemicals, such as banana, passionfruit, guava, mango and Carandas plum etc. 
The project purpose was to integrate the study of the Hotel and Tourism Siam University, to 
practice education after working in the hotel shows the importance of waste Piasang Awak 
bananas and transform it into banana cookies for improvement of Samparn Riverside’s products. 
Production teams foresee the production of banana cookies to decrease cost and increase value of 
products in local agriculture. This cookie, which emphasizes organic processed products, exotic 
and different from the typical cookie-based market. The production teams analyses can also 
increase the value of farm products within the community of SamParn. Information from 20 
questionnaires of Samparn Riverside customers. Research results showed that customers were 
satisfied in taste, favour and texture. Banana cookies also help Samparn Riverside reduce waste 
quantity and decreases cost for entrepreneur that preserve bananas in a warehouse. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

            อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่าง
ชัดเจน ทั้งในด้านมูลค่าการผลิต การจ้างงาน และการส่งออกรวมทั้ งมีความเช่ือมโยงกับทั้งภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรมอ่ืนๆสูง อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมอาหารในประเทศส่วนใหญ่เป็น
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม ดงันั้น ในภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขนัอยา่งในปัจจุบนัถึงแม้
ประเทศไทยจะมีขอ้ไดเ้ปรียบจากการมีค่าจา้งแรงงานท่ีไม่สูงและมีความช านาญในการผลิต รวมทั้งการ
มีวตัถุดิบอุดมสมบูรณ์ แต่การแข่งขนัดา้นราคาและการใชข้อ้ไดเ้ปรียบดา้นทรัพยากร ยอ่มไม่ย ัง่ยนื 

           ปัจจุบนัธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารมีการแข่งขนัท่ีสูง ท าให้เกิดคู่แข่งใหม่ๆข้ึนอยู่เสมอ มี
กฎระเบียบมาตรฐาน ความปลอดภยัใหม่ๆ และผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอยู่
ตลอดเวลา การพฒันาอย่างจริงจงัและการ สนบัสนุนของรัฐบาลทั้งดา้นขอ้มูลกฎระเบียบ การตลาด 
การศึกษาและพฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อแปรรูปเพิ่มมูลค่า อีกทั้งยงั สามารถลดปัญหาสินคา้เกษตรราคาตกต ่า
ในบางฤดูกาล และปัญหาการเก็บรักษาผลผลิต 

            จงัหวดันครปฐมเองเป็นจงัหวดัท่ีส าคญัจงัหวดัหน่ึงของประเทศไทยเพราะจงัหวดั นครปฐมต้งั
อยู่ในเขตปริมณฑลเป็นจงัหวดัท่ีรองรับการขยายตวัของความเป็นเมืองจากกรุงเทพมหานครและเป็น
เมืองท่ีอุดมสมบูรณ์มากมายไปดว้ยผลไมแ้ละอาหารข้ึนช่ือนานาชนิด โดยเฉพาะกลว้ยในอ าเภอสาม
พราน  ท่ีมีจ  านวนมากและไดมี้การส่งกลว้ยเขา้มาในโรงแรมเป็นจ านวนมากจากกลุ่มเกษตรกรภายใน
ชุมชน ท าให้ใช้ไม่หมดเพราะกลว้ยสุกและเน่าไว เก็บได้ในระยะเวลาท่ีสั้ น ท าให้เกิดการเน่าเสียไป
อย่างเปล่าประโยชน์ กลุ่มของเราจึงเล็งเห็นปัญหาน้ี และอยากหาวิธีแก้ไข โดยใช้กล้วยน ้ าวา้ เป็น
วตัถุดิบหลกัในการท าโครงการน้ี โดยการน ากลว้ยน ้ าวา้มาแปรรูปในรูปแบบ คุกก้ี ซ่ึงทางโรงแรมสาม
พรานริเวอร์ไซด์ เป็นโรงแรมท่ีเน้นด้านออร์แกนิคเป็นหลกั เราจึงจะท าคุกก้ีกลว้ยออร์แกนิค โดยใช้
แป้งขา้วเจา้ออร์แกนิค แทนแป้งทัว่ไปในทอ้งตลาด ปัจจุบนัไดมี้การพฒันาโดยการน ากลว้ยมาแปรรูป
เป็นผลิตภณัฑ์ ต่างๆ เช่น แป้งกลว้ยออร์แกนิค เป็นตน้ การแปรรูปอาหารนอกจากจะเป็นการถนอม
อาหารยงัสามารถเพิ่มมูลค่า และเพิ่มความหลากหลายใหแ้ก่ผลิตภณัฑท์ าใหเ้กิดผลิตภณัฑ์แปรรูปใหม่ๆ 
อีกทั้งยงัสามารถสร้างรายไดใ้หเ้กษตรกรในชุมชนอ าเภอสามพรานอีกดว้ย 
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            ดงันั้น คณะผูจ้ดัท าจึงเล็งเห็นประโยชน์ของกลว้ย จึงไดน้ ากลว้ยมาแปรรูปซ่ึงอยูใ่นรูปแบบของ 
คุกก้ีกล้วย ซ่ึงเน้นด้านออร์แกนิคเป็นหลกั เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผูบ้ริโภคท่ีเน้นการรักษาสุขภาพ 
ส าหรับไวท้านเล่นเป็นอาหารวา่ง  

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน  

           1.2.1 ศึกษาถึงวธีิการท าและความเป็นมาของคุกก้ีกลว้ยออร์แกนิค 

           1.2.2  เพื่อสรรหาผลิตภณัฑแ์ปรรูปใหม่ๆ 

           1.2.3 เพื่อลดตน้ทุนให้กบัโรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด ์โดยน าวตัถุดิบท่ีเหลือใชม้าแปรรูปเป็น
ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดใหก้บัสถานประกอบการ 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

           1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหาใชว้ธีิการท าคุกก้ีกลว้ยออร์แกนิคและแจกแบบสอบถามแก่ผูบ้ริโภค 

           1.3.2 ขอบเขตดา้นประชากร แจกแบบสอบถาม/แบบส ารวจ และติดตามผลตอบรับ 

           1.3.3 ขอบเขตดา้นพื้นท่ีท าการส ารวจและแจกแบบสอบถามใหแ้ก่ผูบ้ริโภคในโรงแรมสามพราน 
ริเวอร์ไซด์ 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

           1.4.1 เป็นแนวทางในการพฒันาคุกก้ีรสชาติใหม่ใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจน าไปประยกุตใ์ชเ้พื่อเพิ่ม
คุณภาพในการผลิต 

           1.4.2 เป็นการน ากลว้ยน ้าวา้มาแปรรูปเป็นคุกก้ีเพื่อลดตน้ทุนใหแ้ก่สถานประกอบการ 

           1.4.3 เพื่อน าวตัถุดิบท่ีเหลือใชม้าท าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานประกอบการ 

           1.4.4 เป็นการเพิ่มมูลค่าของกลว้ยน ้าวา้ซ่ึงเป็นสินคา้ทางการเกษตรของอ าเภอสามพราน 
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บทที ่2 

ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาเร่ือง คุกก้ีกลว้ยออร์แกนิค โดยคณะผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษาและทบทวน
วรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

-ความเป็นมาของกลว้ย 

-ประโยชน์ของกลว้ย 

-วธีิการท าคุกก้ีกลว้ยออร์แกนิค 

-แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุกก้ีกลว้ยออร์แกนิค 

-สรรพคุณของวตัถุดิบท่ีใชส้ าหรับการท าโครงงาน 

2.1 ความเป็นมาของกล้วย 

             กล้วย เป็นไมผ้ล ล าตน้ เกิดจากกาบหุ้มซ้อนกนั สูงประมาณ 2-5 เมตร ใบเป็นใบเด่ียวเกิด
กระจายส่วนปลายของล าตน้เวยีนสลบัซา้ยขวาต่างระนาบกนั กา้นใบยาว แผน่ใบกวา้งเส้นของใบขนาน
กนัปลายใบมน มีต่ิง ผิวใบเรียบล่ืน ใบสีเขียงดา้นล่างมีไขนวลหรือแป้งปกคลุมเส้นและขอบใบเรียบ
ขนาดและความยาวของใบข้ึนอยูก่บัแต่ละพนัธ์ ดอกเป็นดอกห้อยลงมายาวประมาณ 60 – 130 ซม. ซ่ึง
เรียกหวัปลี ตามช่อจะมีกาบหุ้มสีแดงเป็นรูปวงรี ยาว 25- 30 ซม. ช่อดอกท่ีมีการเจริญก็จะกลายเป็นผล 
ผลเป็นผลสดจะประกอบไปดว้ยหวีกลว้ย เครือละ 7- 8 หวี แต่ละหวีมีกลว้ยอยูป่ระมาณ 10 กว่าลูก 
ขนาดและสีของกลว้ยมีลกัษณะแตกต่างกนัออกไปตามชนิดของแต่ละพนัธ์ุ บางชนิดมีผล เหลือง, เขียว
,แดง แต่ละตน้ให้ผลคร้ังเด่ียวเท่านั้น เมล็ด มีลกัษณะกลมขรุขระเปลือกหุ้มเมล็ดมีสีด าหนาเหนียวเน้ือ
เมล็ดสีขาว ขยายพนัธ์ุดว้ยการแยกหน่อหรือแยกเหงา้รถชาติฝาด 

 

 

                                                                 รูปท่ี 2.1 ผลของกลว้ยน ้าวา้ 

ท่ีมา : https://www.sanook.com/health/9753/ 
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2.2 ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

             2.2.1     ล าตน้ 

              ล าตน้สูงไม่เกิน 3.5 เมตร เส้นผา่ศูนยก์ลาง 15 เซนติเมตร กาบล าตน้ดา้นนอกมีสีเขียว
อ่อน มีประด าบา้งเล็กนอ้ยกลว้ยมีล าตน้อยูใ่ตดิ้นเรียกวา่ หวั หรือ เหงา้ (rhizome) ท่ีหวัมีตา (bud) ซ่ึงจะ
เจริญเป็นตน้เกิด หน่อ (sucker) หลายหน่อ เรียกวา่ การแตกกอ หน่อท่ีเกิด หรือตน้ท่ีเห็นอยู่เหนือดิน 
ความจริงแลว้มิใช่ล าตน้ เราเรียกวา่ ล าตน้เทียม(pseudostem) ส่วนน้ีเกิดจากการอดักนัแน่นของกาบใบ 
ท่ีเกิดจากจุดเจริญของล าตน้ใตดิ้น กาบใบจะชูกา้นใบ และใบ และท่ีจุดเจริญน้ี จะมีการเจริญเป็นดอก
ตามข้ึนมาหลงัจากส้ินสุดการเจริญของใบ  ใบสุดทา้ยก่อนการเกิดดอก เรียกวา่ ใบธง 
             2.2.2     ใบ 

      ใบกลว้ยมีลกัษณะเป็นแผน่ใบใหญ่ มีความกวา้งประมาณ 70 - 90 เซนติเมตร ความยาว 
๑.๗ - ๒.๕ เมตร ปลายใบมน รูปใบขอบขนาน โคนใบมน และแผน่ใบมีสีเขียว 

             2.2.3     ดอก 

        ดอกของกล้วยออกเป็นช่อ (inflorescence) ในช่อดอกยงัมีกลุ่มของช่อดอกย่อยเป็น
กลุ่มๆ  ระหวา่งกลุ่มของช่อดอกยอ่ยแต่ละช่อจะมีกลีบประดบั หรือท่ีเราเรียกกนัวา่ กาบปลี (bract) มีสี
ม่วงแดงกั้นไว ้กลุ่มดอกเพศเมียอยู่ท่ีโคน และกลุ่มดอกเพศผูอ้ยู่ท่ีปลาย เป็นส่วนท่ีเราเรียกว่า หัว
ปลี (male bud) ระหวา่งกลุ่มดอกเพศเมีย และดอกเพศผู ้มีดอกกะเทย แต่บางพนัธ์ุก็ไม่มี ในช่อดอกยอ่ย
แต่ละช่อมีดอกเรียงซอ้นกนัอยู ่2 แถว ถา้เป็นดอกเพศเมีย ดอกเหล่าน้ีจะเจริญต่อไปเป็นผล  

             2.2.4     ผล 

              เครือหน่ึงมีประมาณ 7-10 หวี หวีหน่ึงมี 10-16 ผล กา้นผลยาว เปลือกหนา สุกมีสี
เหลืองเน้ือสีขาว รสหวาน ไส้กลางมีสีเหลือง ชมพูหรือขาว ท าให้แบ่งออกเป็นกลว้ยน ้ าวา้เหลือง กลว้ย
น ้ าวา้แดง กลว้ยน ้ าวา้ขาวผลกลว้ยเกิดจากดอกเพศเมีย ซ่ึงอยูท่ี่โคน กลุ่มของดอกเพศเมีย 1 กลุ่ม เจริญ
เป็นผล  เรียกว่า 1 หวี ช่อดอกเจริญเป็น 1  เครือ ดงันั้นกลว้ย 1 เครืออาจมี 2 – 3  หวี หรือมากกวา่ 10  
หว ีทั้งน้ีแลว้แต่พนัธ์ุกลว้ยและการดูแลผลของกลว้ยมีการเจริญไดโ้ดยไม่ตอ้งผสมพนัธ์ุ จึงท าให้กลว้ย
ส่วนใหญ่ไม่มีเมล็ด 
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             2.2.5     เมล็ด 

       เมล็ดกลว้ยมีลกัษณะกลมเล็ก บางพนัธ์ุมีขนาดใหญ่ เปลือกหนา แขง็ มีสีด า 

             2.2.6     ราก 

        เป็นระบบรากฝอย แผไ่ปทางดา้นกวา้งมากกวา่ทางแนวด่ิงลึก 

2.3 พนัธ์ุกล้วยที่เหมาะสมในการแปรรูป 

             กลว้ยมีมากมายหลายพนัธ์ ทั้งในรูปของการกินสุกและน าไปประกอบอาหารข้ึนอยู่กบัความ
นิยมของผูบ้ริโภค กลว้ยท่ีนิยมน ามาบริโภคมีดงัน้ี 

             2.3.1     กล้วยน า้ว้า 

        เป็นกลว้ยพนัธ์หน่ึง พฒันามาจากลูกผสมระหวา่งกลว้ยป่ากบักลว้ยปัตตานี บริโภคกนั
อยา่งแพร่หลายเน่ืองจากปลุกง่าย และมีรสชาติท่ีดี กลว้ยชนิดน้ีจะมีข้ึนทัว่ไปทุกภาคของประเทศไทย 
ดว้ยความแพร่หลายของกลว้ยพนัธ์น้ี จึงมีช่ือเรียกต่างกนัไปตามทอ้งถ่ิน อยา่งเช่นภาคเหนือ จะเรียกวา่ 
กลว้ยใต ้คนจนัทบุรีเรียกว่า กลว้ยมะลิอ่อง คนอุบลเรียกว่า กลว้ยตานีอ่อง ล าตน้ของกลว้ยน ้ าวา้จะมี
ความสูงไม่เกิน 3.5 เมตร กา้นใบมีร่องค่อนขา้งแคบ กา้นช่อดอกไม่มีขน เครือหน่ึงมี 8-10  หวี หวีหน่ึง
มี 13-16 ผล ผลและเปลือกหนากว่ากล้วยไข่ แต่ความยาวใกล้เคียงกับกล้วยไข่ เน้ือกล้วยมีสีขาว
แกนกลางเรียกวา่ ไส้กลางมีสีเหลือง ขาว หรือชมพู ท าให้กลว้ยน ้ าวา้แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ตามสีของ
เน้ือ คือ น ้ าวา้แดง น ้ าวา้ขาว และน ้ าวา้เหลือง นิยมน ามาบริโภคสดและท าขนมม กลว้ยน ้ าวา้เหมาะจะ
น ามาท าผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการแป้ง เช่น กลว้ยตาก แป้งกลว้ยและกลว้ยมว้น เพราะกลว้ยน ้ าวา้มีน ้ าหนกั
นอ้ยและมีลกัษณะเน่ือเบากวา่กลว้ยไข่ 

             2.3.2     กล้วยไข่ 

       กลว้ยไข่มีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า กล้วยกระ ล าตน้มีความสูงไม่เกิน 2.5 เมตร กาบ
กลว้ยดา้นในมีสีเขียวอมเหลือง โคนกา้นใบมีปีกสีชมพู กา้นช่อดอกมีขนอ่อน ใบประดบัรูปไข่ เครือ
หน่ึงม่ีประมาณ 6-7 หว ีหวหีน่ึงมีประมาณ 12-14 ผล ลกัษณะของผลค่อนขา้งเล็ก เวลาสุกจะมีสีเหลือง
ทอง แต่กลว้ยไข่ไม่เหมาะท่ีจะน ามาแปรรูปเป็นกลว้ยตากเน่ืองจากมีน ้ าหนกัมาก และมีแป้งนอ้ยเม่ือสุก
งอม 
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             2.3.3      กล้วยหอมทอง 

         กลว้ยหอมทองจะมีอยูห่ลายพนัธ์ ทั้งกลว้ยหอมเขียวกลว้ยหอมจนัทร์ หลว้ยหอมเขียว
ค่อม แต่ท่ีนิยมมากท่ีสุด คือ กลว้ยหอมทอง เพราะมีกล่ินหอม รสหวาน กลว้ยหอมทองจะมีล าตน้สูง
ประมาณ 3.5 เมตร เครือหน่ึงจะมี 5-6 หวี หวีหน่ึงมีประมาณ 10-15 ผล ปลายผลจะมีจุดยื่นออกมาให้
เห็นไดช้ดัเจน เปลือกบางเม่ือผลกลว้ยสุก จะเปล่ียนเป็นสีเหลืองทอง แหล่งปลูกกลว้ยส่วนใหญ่จะอยู่
แถบภาคกลาง โดยเฉพาะจงัหวดัแถบภาคกลางเช่น จงัหวดัแถบปทุมธานี และรอบๆเขต ปริมณฑล 
กลว้ยหอมไม่นิยมน ามาท ากลว้ยตากเพราะมีน ้ าหนกัมาก และมีแป้งนอ้ยเม่ือสุกงอม แต่เหมาะจะน ามา
ท าหลว้ยกรอบ เพราะจะกรอบเบากวา่กลว้ยน ้าวา้เม่ือผา่นกระบวนการแลว้ 

             2.3.4      กล้วยเลบ็มือนาง 

         กลว้ยเล็บมือนาง บางทอ้งถ่ินเรียกวา่ กลว้ยขา้วกลว้ยเล็บมือ กลว้ยทองดอกหมาก ล า
ตน้มีความสูงไม่เกิน 2.5 เมตร กาบล าตน้ดา้นนอกสีชมพูอมแดง เครือหน่ึงมี 7-8 หวี หวีหน่ึงมีประมาณ 
15-18 ผล เรียวเล็กรูปโคง้งอ เปลือกหนา เม่ือสุกสีกลว้ยจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองทอง รสชาติจะคลา้ยไข่
แต่เน้ือนอ้ยกวา่มีปลูกมากแถบภาคใต ้โดยเฉาะจงัหวดัชุมพร 

             2.3.5     กล้วยหักมุก 

       กลว้ยหกัมุกมีอยู ่2 ชนิด ชนิดท่ีมีนวลกบัไม่มีนวล มีล าตน้สูง 3-5 เมตร กาบล าตน้ดา้น
นอกมีประด าบา้งเล็กนอ้ยมีนวมาก เครือหน่ึงมีประมาณ 7 หวี หวีน่ึงมี 12-16 ผล ผลใหญ่เวลาสุกแลว้
จะมีรสฝาดจึงตอ้งน าไปเผาหรือฉาบจึงจะอร่อย 
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2.4 ประโยชน์ของผลกล้วย 

              2.4.1  ผลกล้วย 

1) กลว้ยช่วยควบคุมอุณหภูมิในร่างกายใหเ้ป็นปกติ 
2) กลว้ยอุดมไปดว้ยวติามินและแร่ธาตุต่าง ๆ ท่ีส าคญัและจ าเป็นต่อร่างกาย เช่น ธาตุ

เหล็ก ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม คาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามินเอ 
วติามินบี 6 วติามินบี 12 และวติามินซี 

3) ช่วยเพิ่มพลงัให้แก่สมองของคุณ เพราะมีสารท่ีช่วยท าให้มีเกิดสมาธิและมีการ
ต่ืนตวัตลอดเวลา 

4) กลว้ยก็มีสารต่อตา้นอนุมูลอิสระเหมือนกนันะ ท่ีช่วยในการชะลอความแก่ตวัของ
ร่างกายนัน่เอง 

5) ช่วยลดอาการหงุดหงิดของผูห้ญิงในช่วงประจ าเดือนมา 
6) ช่วยลดอาการเมาคา้งไดดี้ระดบัหน่ึง เพราะจะช่วยชดเชยน ้ าตาลท่ีร่างกายขาดไป

ในขณะด่ืมแอลกอฮอล ์
7) เป็นตวัช่วยส าหรับผูท่ี้ตอ้งการเลิกสูบบุหร่ี เพราะในกลว้ยมีวิตามินเอ ซี บี 6 บี 12 

โพรแทสเซียม และแมกนีเซียมท่ีช่วยให้ร่างกายฟ้ืนตัวได้เร็วข้ึนจากการเลิก
นิโคติน 

8) ช่วยรักษาอาการทอ้งผกู เพราะกลว้ยมีเส้นใยและกากอาหารซ่ึงจะช่วยให้ขบัถ่าย
ไดอ้ยา่งปกติ 

9)  ช่วยบรรเทาอาการของริดสีดวงทวารหรือในขณะขบัถ่ายจะมีเลือดออกมา 
10)   ช่วยลดอาการเสียดทอ้ง ลดกรดในกระเพาะ การกินกลว้ยจะท าให้คุณรู้สึกผ่อน

คลายจากอาการน้ีได ้
11)   ช่วยรักษาโรคโลหิตจางได ้เพราะในกลว้ยมีธาตุเหล็กสูง ซ่ึงจะช่วยในการผลิต

ฮีโมโกลบินในเลือด เพื่อรักษาภาวะโลหิตจางหรือผูท่ี้อยูใ่นสภาวะขาดก าลงั 
12)   ช่วยรักษาโรคความดนัโลหิตสูงหรือเส้นเลือดฝอยแตกได ้
13)   ช่วยลดโอกาสเส่ียงของการเกิดเส้นโลหิตแตกได ้
14)   ส าหรับผูท่ี้เป็นโรคกระเพาะหรือกระเพาะอกัเสบ การรับประทานกลว้ยบ่อย ๆ 

ถือเป็นส่ิงท่ีดีมาก เพราะกลว้ยมีสภาพเป็นกลาง มีความน่ิมและเส้นใยสูง 
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15)  ช่วยรักษาแผลในล าไส้เร้ือรัง เพราะกล้วยมีสภาพเป็นกลาง ท าให้ไม่เกิดการ
ระคายเคืองในผนงัล าไส้และกระเพาะอาหารดว้ย 

16)   ช่วยรักษาโรคซึมเศร้า ภาวะความเครียด เพราะกลว้ยมีโปรตีนชนิดหน่ึงท่ีเรียกวา่ 
Tryptophan ซ่ึงช่วยในการผลิตสาร Serotonin หรือฮอร์โมนแห่งความสุข จึงมี
ส่วนช่วยในการผอ่นคลายอารมณ์ไดดี้ยิง่ข้ึน 

17)   ช่วยลดอตัราการเกิดตะคริวบริเวณมือ เทา้ และน่องได ้
18)   กลว้ยมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการน่ิวในไตไดใ้นระดบัหน่ึง 

              2.4.2  เปลอืกกล้วย 

1) เปลือกกล้วยสามารถแก้ผื่นคนัท่ีเกิดจากยุงกัดได้ ด้วยการลองใช้ด้านในของ
เปลือกกลว้ยทาบริเวณท่ีถูกยงุกดั อาการคนัจะลดลงไปไดร้ะดบัหน่ึง 

2) เปลือกด้านในของกล้วยช่วยในการรักษาโรคหูดบนผิวหนังได้ โดยใช้เปลือก
กลว้ยวางบนลงบริเวณหูดแลว้ใชเ้ทปกาวแปะไว ้

3) เปลือกกลว้ยดา้นในช่วยฆ่าเช้ือท่ีเกิดจากบาดแผลไดเ้หมือนกนั แต่อยา่งไรก็ตาม
เม่ือแปะท่ีบาดแผลแลว้ก็ควรจะเปล่ียนเปลือกใหม่ทุก ๆ 2 ชัว่โมงดว้ย 

              2.4.3  ใบกล้วย (ใบตอง) 

1) ใชป้ระดิษของต่างๆ เช่น กระทง, บายศรี 
2) ใชร้องอาหารร้อนในกล่องขา้ว 
3) ใชห่้อขนม ห่อผกัสด ห่ออาหาร เพราะใบตองทนความร้อน สามารถใชก้บัอาหาร

ตม้ น่ึง ไดเ้ป็นอยา่งดี แถมยงัมีกล่ินหอมดว้ย 

              2.4.4  ปลกีล้วย (หัวปล)ี 

1) ใชเ้ป็นเคร่ืองเคียงประกอบอาหาร เช่น ผดัไทย, กะปิ 
2) ใชท้านได ้เช่น ท าแกงเลียง, ท าย  าหวัปลี, ขนมจีน, ตม้ย  า 
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              2.4.5 ล าต้นหรือหยวกกล้วย 

1) น าล าตน้มาท าสมุนไพรแผนโบราณได ้
2) ใชท้  ากระทง 
3) หัน่เป็นท่อนท าทุ่นลอยน ้า 
4) น าไปป็นอาหารสัตว ์
5) ฉีกเป็นเส้นตากแดดเป็นเชือกกลว้ย 
6) ลอกกา้นกลว้ยเป็นแผน่เรียกวา่ กาบกลว้ย น ามาท างานฝีมือ 

              2.4.6 รากกล้วย  

1) รักษาฝี  
2) แกป้วดฟัน 

              2.4.7 ยางกล้วย 

1) ใชเ้ป็นสียอ้มดา้ยทอผา้ใหมี้สีน ้าตาล ไม่ตก ไม่ลอก ทนทานดี 
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2.5 แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัคุกกี ้

              คุกก้ี คือขนมอบช้ินเล็ก ๆ รูปร่างแบน ซ่ึงท าจากแป้งสาลี ค  าวา่คุกก้ีมีท่ีมาจากค าในภาษา
ดตัช์ koekje ซ่ึงหมายถึง "เคก้ช้ินเล็ก ๆ" แรกเร่ิมเดิมทีนั้น คุกก้ีท าโดยการแบ่งแป้งขนมเคก้ท่ีผสมแลว้
ออกมาส่วนหน่ึง จากนั้นแบ่งออกเป็นช้ินเล็ก ๆ แลว้น าเขา้เตาอบ เพื่อทดสอบอุณหภูมิท่ีจะใชอ้บขนม
เคก้ ค าวา่ "คุกก้ี" (cookie) ใชก้นัในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ในขณะท่ีในสหราชอาณาจกัรจะเรียก
ขนมแบบเดียวกนัน้ีวา่ "บิสกิต" (biscuit) 
 

              ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีอีกประเภทหน่ึงซ่ึงเราค่อนขา้งจะคุน้เคยกนัเป็นอย่างดีเพราะเป็นขนมท่ีมี
กรรมวธีิการท าท่ีง่าย รสชาติอร่อย หอม หวานมนั และท่ีส าคญัคือความกรอบ ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะตวั
ของขนทประเภทน้ี และสามารถเก็บเอาไวไ้ดใ้นระยะยาว นิยมท่ีจะใชเ้ป็นของขวญัในวนัปีใหม่ หรือ
เทศกาลต่าง ๆ นั้นก็คือ คุกก้ี(Cookies) นั่นเอง คุกก้ีเป็นเบเกอร่ีท่ีมีส่วนผสมคล้ายคลึงกับเค้กคือ 
ประกอบดว้ย แป้ง, เนย, นม, ไข่ และส่ิงท่ีช่วยให้ข้ึนฟูอ่ืน ๆ แต่จะมีส่วนผสมของ ของเหลวนอ้ยกวา่
และแตกต่างกบัเคก้ตรงท่ีใช้แป้งท่ีมีปริมาณโปรตีนสูงกว่าเคก้ แต่นอ้ยกว่าขนมปัง แป้งท่ีว่าก็คือ แป้ง
สาลีเอนกประสงค ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
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2.6 วตัถุดิบในการท าคุกกีก้ล้วยออร์แกนิค 

               2.6.1 ไข่ไก่ 

                          ไข่ไก่ ประกอบไปดว้ย 3 ส่วน คือ เปลือกไข่ เป็นเปลือกแข็งห่อหุ้มดา้นนอก, ไข่ขาว มี
ลกัษณะเหลวใส หรือสีเหลืองอ่อนห่อหุม้ไข่แดง และไข่แดง เป็นทรงกลมมีสีส้ม หรือแดง อยูต่รงกลาง 
ซึงภายในไข่ไก่จะอุดมไปด้วยโปรตีนคุณภาพสูง เป็นโปรตีนท่ีมีประสิทธิภาพในการดูดซึม ท าให้
ร่างกายน าไปใชง้านไดง่้าย โดยมีส่วนประกอบของวิตามินเอ, ดี, อี, เค, บี 16, บี 12, โฟเลต และแร่ธาตุ
ต่างๆ โดยเฉพาะ ไรโบฟลาวิน, ฟอสฟอรัส และเหล็ก ท่ีช่วยให้ร่างกายสามารถสร้างเม็ดเลือดไดม้าก
ข้ึน อีกทั้งเน่ืองดว้ยไข่ไก่เป็นอาหารท่ีสามารถย่อยไดง่้ายจึงมีความนิยมน าไปปรุงเป็นอาหารส าหรับ
ผูป่้วย นอกจากนั้น ยงัมีส่วนประกอบส าคญั อยา่ง เลซิธิน ซ่ึงมีส่วนช่วยในการบ ารุงสมอง เพราะส่วน
ส าคญัของสมอง คือ เลซิธิน หากว่าสมองเกิดความไม่สดใส มีอาการเหน่ือยลา้ จะตอ้งท าการเสริมเล
ซิธินท่ีมีอยูใ่นไข่แดง สามารถช่วยบ ารุง ฟ้ืนฟูความสดใสให้กบัสมองได ้อีกทง้ส าหรับผูท่ี้ตอ้งท างาน
อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ไข่ไก่ก็เป็นอาหารท่ีดีท่ีช่วยคลายความเครียด บรรเทาความ
เม่ือยลา้ และฟ้ืนฟูก าลงัของเราได ้

              2.6.2  น า้ตาลทรายแดง 

                          น ้าตาลทรายแดงคือ น ้าตาลท่ีไดจ้ากการเอาน ้ าตาลทรายดิบมาละลายกบัน ้ าออ้ยใสและ
น ้ าเช่ือมดิบมีสารประกอบครร์โบไฮเดรตประเภทโมโนแซ็กคาไรด์และไดแซ็กคาไรด์ซ่ึงมีรสหวาน 
โดยทัว่ไปจะไดม้าจากออ้ย มพร้าว น ้ าตาลทรายแดงมีคุณสมบติัร้อนและมีรสหวานช่วยท าให้เลือด
ไหลเวยีนไดส้ะดวกมากยิง่ข้ึน มีสรรพคุณช่วยบ ารุงก าลงั ช่วยแกอ้าการปวด 

              2.6.3 กล้วยน า้ว้า 

                          กลว้ยน ้ าวา้คือ ผลไมท่ี้มีส่วนช่วยในการบ ารุงร่างกาย เป็นผลไมไ้ทยท่ีมีมาแต่โบราณ 
และถือเป็นผลไมท่ี้มีแหล่งพลงังานส ารองชั้นดี เพราะกลว้ยน ้าวา้ 1 ผล ให้พลงังานแก่ร่างกายไดม้ากถึง 
100 แคลอร่ี และยงัอุดมไปดว้ยน ้าตาลธรรมชาติมากถึง 3 ชนิดเลยทีเดียว ไม่วา่จะเป็นซูโครส ฟรุกโตส
และกลูโคส นอกจากน้ียงัมีเส้นใย กากอาหาร วิตามินบี6 ซ่ึงเป็นสารอาหารท่ีมีส่วนช่วยกระตุน้ระบบ
ภูมิตา้นทาน และยงัมีแร่ธาตุอยา่งแมกนีเซียมและโพแทสเซียมท่ีมีช่วยป้องกนัโรคความดนัไดเ้ป็นอยา่ง
ดี 
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                          หากพดูถึงบรรดากลว้ยทั้งหมดแลว้ กลว้ยน ้ าวา้คือ กลว้ยท่ีให้แคลเซียมสูงสุด และยงัมี
วติามินบี1 วติามินบี2 วติามินบี6 และวติามินซีในปริมาณท่ีเท่ากนั ส าหรับสารอาหารท่ีท าให้กลว้ยน ้ าวา้
มีความพิเศษมากกวา่กลว้ยชนิดอ่ืนๆ คือ กลว้ยน ้ าวา้เป็นแหล่งของโปรตีน กรดอะมิโน อาร์จินิน และฮี
สติดิน ซ่ึงสารทั้งหมดน้ีลว้นมีความจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของทารก เรามกัจะเห็นไดบ้่อยวา่ผูใ้หญ่
มกับดกลว้ยน ้าวา้ใหเ้ด็กๆ ทาน นัน่เพราะกลว้ยน ้าวา้อุดมไปดว้ยสารอาหารและวติามินมากมายท่ีจ าเป็น
ต่อร่างกาย ทั้งน้ีก็ควรระมดัระวงัในเร่ืองของการให้เด็กเล็กทานกลว้ยน ้ าวา้ดว้ยเช่นกนั เพราะบางคร้ัง
อาจท าใหติ้ดคอได ้หากไม่มีความระมดัระวงัมากพอ    

              2.6.4  แป้งข้าวเจ้าออร์แกนิค 

                          แป้งขา้วเจา้ หรือบางทีก็เรียกวา่ แป้งญวณ ท ามาจาก เมล็ดขา้วจา้ว จบัแลว้สากมือ เม่ือ
ใชมื้อสัมผสัจะมีความหยาบเล็กนอ้ย แต่สากมือกวา่แป้งสาลี พอท าให้สุกแลว้ตวัแป้งจะมีสีขาวขุ่น จบั
ตวักนัเป็นกอ้น เหมาะส าหรับน าไปท าอาหารท่ีตอ้งการความอยู่ตวั เน้ือขนมจะมีความแข็งร่วน ( แต่
แป้งขา้วเจา้ท่ีใชท้  าโครงการเป็นแป้งท่ีทางโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ผลิตข้ึนเอง ดงันั้นจะไม่มีทัว่ไป
ในทอ้งตลาดซ่ึงเป็นการผลิตท่ีเนน้ดา้นออร์แกนิคเป็นส าคญั ) 

              2.6.5 กล้วยตาก 

                          กลว้ยตากคือวิธีถนอมอาหารดว้ยภูมิปัญญาแบบพื้นบา้นท่ีปัจจุบนัไดมี้การพฒันาเพิ่ม
มูลค่ากล้วยตากในหลายรูปแบบท าให้กล้วยตากกลายเป็นอาชีพอิสระท าเงิน เป็นสินคา้ส่งออกท่ีมี
ช่ือเสียงและไดรั้บความนิยมทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ 

              2.6.6  เกลอื 

                          เกลือ เป็นแร่ธาตุส่วนใหญ่ประกอบด้วยโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) สารประกอบใน
ระดบัสูงกวา่เกลือชนิดต่าง ๆ เกลือในธรรมชาติก่อตวัเป็นแร่ผลึกรู้จกักนัวา่ เกลือหิน หรือแฮไลต ์เกลือ
พบไดใ้นปริมาณมหาศาลในทะเลซ่ึงเป็นองคป์ระกอบของแร่ท่ีส าคญั ในมหาสมุทรมีแร่ธาตุ 35 กรัมต่อ
ลิตร ความเค็ม 3.5% เกลือเป็นส่ิงจ าเป็นต่อชีวิตสัตว ์ความเค็มเป็นรสชาติพื้นฐานของมนุษย ์เน้ือเยื่อ
สัตวบ์รรจุเกลือปริมาณมากกว่าเน้ือเยื่อพืช ดงันั้นอาหารของชนเผ่าเร่ร่อนท่ีด ารงชีวิตในฝูงตอ้งการ

https://www.honestdocs.co/kidney-stones
https://www.honestdocs.co/what-is-amino-acid
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เกลือเพียงเล็กนอ้ย หรือไม่ตอ้งการเกลือเลย ขณะอาหารประเภทซีเรียลจ าเป็นตอ้งเพิ่มเกลือ เกลือเป็น
หน่ึงในเคร่ืองปรุงรสท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและหาไดง่้ายท่ีสุด และการดองเคม็ก็เป็นวิธีการถนอมอาหารท่ีส าคญั
วธีิหน่ึง 

              2.6.7 น า้มันมะพร้าว 

                          น ้ ามนัมะพร้าว  ก็คือ น ้ ามนัท่ีไดจ้ากผลมะพร้าวนัน่เอง โดยน ามาสกดัแยกน ้ ามนัออก
จากเน้ือมะพร้าวดว้ยวิธีสกดัเยน็ ซ่ึงเป็นวิธีท่ีไม่ใชค้วามร้อนสูง และไม่ตอ้งผ่านกระบวนการแปรรูป
ทางเคมี น ้ ามนัท่ีไดจึ้งมีลกัษณะใสเหมือนน ้ า ไม่มีกล่ินหืน อาจมีช้ินเน้ือมะพร้าว และกล่ินหอมอ่อน ๆ 
ของมะพร้าวปนมาด้วย เพราะเหตุน้ีเอง น ้ ามนัมะพร้าวจึงมีช่ือเรียกหลายช่ือ ทั้งน ้ ามนัมะพร้าวสกดั
เยน็  
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2.7 วธีิการท าคุกกีก้ล้วยออร์แกนิค 

              2.7.1 ตีไข่,น ้าตาลทรายแดง และเกลือ ใส่เคร่ืองตี  

              2.7.2 จากนั้นตีส่วนผสมจนกวา่จะข้ึนฟู 

              2.7.3 แลว้จึงค่อยๆ เทน ้ามนัมะพร้าวลงไปทีละนอ้ย  

              2.7.4 ใส่กลว้ยลงไป  

              2.7.5 ค่อยๆใส่แป้งขส้วเจา้ออร์แกนิคลงไปทีละนอ้ย ตีใหส่้วนผสมเขา้กนัจนกวา่แป้งจะเหนียว 

              2.7.6 จากนั้นใส่กลว้ยตากท่ีหัน่ไวล้งไป ตีใหส่้วนผสมเขา้กนั 

              2.7.7 เตรียมถาดทาเนยส าหรับบีบคุกก้ี  

              2.7.8 น าคุกก้ีใส่ถุงบีบ 

              2.7.9 บีบคุกก้ีใหเ้ป็นช้ินบางๆ ไม่หนามากจนเกินไป (การบีบควรท่ีจะเวน้ระยะห่าง) 

              2.7.10 น าไปอบในเตา อบไฟบน 175 °Cไฟล่าง 150 °C เป็นเวลา 30-35 นาที 

              2.7.11 เม่ือออกจากเตาอบควรวางคุกก้ีไวส้ักพกัเพื่อใหแ้ขง็ตวัมากข้ึน  

              2.7.12 จากนั้นเก็บใส่กระปุกใหส้วยงาม 
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2.8 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

              รายงานด้านการวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการพฒัาแปรรูปคุกก้ี ให้เกิดความหลากหลาย มีหลาย
รายงานมากมายแต่จะขอน ามากล่าวพอสังเขปดงัน้ี 

              รุจิมศัม์ มุลตรี และคณะ (2553)ไดท้  าการศึกษาการพฒันาคุกก้ีผกัลดไขมนัจากสูตรคุกก้ีเนย
โดยศึกษาการเติมผกั 4 ชนิด คือ ต าลึง แครอท หอมใหญ่ และถัว่แดงรวมกนัร้อยละ 12, 15, 18, 21, 24 
และ 27 ของน ้าหนกัโดคกก้ีพบวา่คุกก้ีมีค่า Spread ratio การขยายตวั และการแข็งเพิ่มตามปริมาณผกัถึง
ปริมาณร้อยละ 18 จากนั้นจะลดลง การทดสอบทางประสาทสัมผสั พบว่า คะแนนความชอบด้าน
ลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ มีแนวโน้มลดลงเม่ือเพิ่มปริมาณผกั จึงสรุปไดว้่าสามารถการพฒันา
ผลิตภณัฑคุ์กก้ีผกัลดไขมนั โดยการเติมผกั 4 ชนิด คือ ต าลึง แครอท หอมใหญ่ และถัว่แดงรวมกนัร้อย
ละ 12 ของน ้าหนกัคุกก้ี 

              สุชาดา นกเถ่ือน และ ยุทธนา พิมลศิริผล (2553)พฒันาสูตรของผลิตภณัฑ์คุกก้ีแป้งปราศจาก
กลูเตนท่ีมีไขมนัและค่าดชันีน ้ าตาลลดลง โดยการทดแทนแป้งขา้วเจา้และไขมนัเนยดว้ยเส้นใยอาหาร
จากเปลือกชั้นในของผลส้มโ จากการวางแผนการทดลองแบบ Mixture โดยแปรผนัปริมาณเส้นใย
อาหารจากเปลือกชั้นในของผลส้มโอร้อยละ 0-10 แป้งขา้วเจา้ร้อยละ 53.2-59.11 และเนยสดร้อยละ 
36.8 – 40.89 พบวา่ การแทนเส้นใยอาหารมีผลท าให้ค่าสี b* ค่าปริมาณสตาร์ชทั้งหมด ค่าความแข็ง 
ปริมาณไขมัน และค่าดัชนีน ้ าตาลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p <0.05)โดยสูตรท่ีเหมาะสม
ประกอบดว้ยแป้งขา้วเจา้ ไขมนัเนย และเส้นใยอาหารจากเปลือกชั้นในของผลส้มโอเท่ากบัร้อยละ 
55.17, 37.77 และ 7.05 ตามล าดบั ซ่ึงผลิตภณัฑ์คุกก้ีท่ีไดมี้ปริมาณไขมนัลดลงร้อยละ 30.8 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัคุกก้ีสูตรควบคุม และมีค่าดชันีน ้ าตาลจากการท านายเท่ากบั 53.8 ซ่ึงจดัเป็นคุกก้ีชนิด
ดชันีน ้าตาล 

              วนัเพญ็ มีสมญา และคณะ (2545)ศึกษาการพฒันาผลิตภณัฑ์คุกก้ีโดยใชแ้ป้งจากน ้ านมขา้วยาคู
ผงทดแทนแป้งสาลี 5 ระดบั คือ 0, 10, 20, 30, 40 และใชแ้ป้งขา้วยาคุผงร้อยละ 7 ในผลิตภณัฑ์คุกก้ี 
โดยมีส่วนประกอบคือ แป้งขา้วยาคู แป้งสาลี เนยเทียมน ้าตาลทรายบด น าผลิตภณัฑ์คุกก้ีท่ีไดท้ั้ง 5 สูตร 
มาวิเคราะห์ศกัภาพในการตา้นอนุมูลอิสระโดยใชว้ิธี 1,0 diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) assy และ
ใชเ้คร่ือง spectrophotometer ท่ี 517 นาโนเมตรเปรียบเทียบองคป์ระกอบทางเคมี (Proximate analysis)
วติามิน เกลือแร่ และการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผสัโดยใชว้ิธี 9point Hedonic scale ผลการ
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ทดลองพบวา่ ผลิตภณัฑคุ์กก้ีท่ีผลิตจากกการทดแทนแป้งสาลีดว้ยแป้งขา้วยาคูร้อยละ 10 ไดรั้บคะแนน
การยอมรับทางประสาทสัมผสัตามความชอบสูงท่ีสุดแมว้า่จะมีศกัยภาพทางการตา้นอนุมูลอิสระต ่ากวา่
สูตรร้อยละ 40 ปริมาณโปรตีนและไขมนัของคุกก้ีลดลงเม่ือทดแทนแป้งสาลรดว้ยแป้งขา้วยาคูในระดบั
ท่ีสูงข้ึนเน่ืองจากแป้งขา้วยาคูมีปริมาณโปรตีนและไขมนัต ่ากวา่แป้งสาลี 
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บทที3่ 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ 

           ช่ือหน่วยงาน  โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด ์(Sampran Riverside) 

           ทีต่ั้ง   21 หมู่2กม.32ถนนเพชรเกษม ต าบลยายชา อ าเภอสามพราน 

  จงัหวดันครปฐม 73110 

           โทรศัพท์                 (034-)322-544 

           หมายเลขโทรสาร                (034)-322-775 

           Website                 www.Samparnriverside.com 

 

                 

 

  

 

 

รูปท่ี 3.1 ตราสัญลกัษณ์ SAMPARN RIVERSIDE 

            ท่ีมา : http://samparnriverside.com 

 

 

 

 

http://www.samparnriverside.com/
http://samparnriverside.com/
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3.1.1 แผนทีต่ั้งของโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ 

               สามพราน ริเวอร์ไซด ์ตั้งอยูริ่มแม่น ้าท่าจีน จงัหวดันครปฐม ใชเ้วลาขบัรถจากกรุงเทพฯ
เพียง 1 ชัว่โมงเท่านั้นนอกจากมาท ากิจกรรมหรือพกัผอ่นท่ีเรา ยงัสามารถเดินทางไปท่องเท่ียว
ใกลเ้คียง อาทิ วดัไร่ขิง ตลาดน ้าดอนหวายองคพ์ระปฐมเจดีย ์พระราชวงัสนามจนัทร์ และยงัเป็น
เส้นทางผา่นไปยงัท่ีต่างๆ อาทิ ตลาดน ้าด าเนินสะดวก หวัหินพระนครศรีอยธุยา และกาญจนบุรี 

 

 

รูปท่ี 3.2 แผนท่ีตั้งของโรงแรม 

ท่ีมา : http://samparnriverside.com 

 

 

 

 

 

http://samparnriverside.com/
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 3.1.2 ประวตัิโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ (Samparn Riverside) 

             ท่ีมาของสวนสามพรานนั้น เกิดจากความตั้ งใจของ ดร.ช านาญ และ
คุณหญิงวลี ยุวบูรณ์ ท่ีจะรักษาตน้พิกุลเก่าแก่อายุร่วมร้อยปี ท่ีก าลงัจะลม้เพราะตล่ิงพงัริมแน่น ้ าท่า
จีน จึงซ้ือท่ีดินผืนน้ีเพื่อสร้างบา้นพกัตากอากาศของครอบครัวเม่ือปี พ.ศ. 2505 เร่ิมจากการปลูก
กุหลาบเป็นงานอดิเรกในระยะแรก จนกลายเป็นธุรกิจในเวลาต่อมา ความงดงามของกุหลาบสวน
สามพราน ท าให้ไดรั้บการขนานนามจากชาวต่างประเทศว่า “โรสกาเดน้” ปัจจุบนัการด าเนินงาน
ของสวนสามพรานไดถู้กส่งผา่นมาถึงรุ่นท่ี 3 ในปัจจุบนั ตลอดมาสวนสามพรานเองก็ไดรั้บรางวลั
เชิงการท่องเท่ียวต่างๆมาอย่างมากมาย สวนสามพรานในวนัน้ีไดถู้กพฒันาให้กลายเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีเรียกไดว้า่ครบเคร่ืองและครบครันและเน่ืองในการครบรอบ 50 ปี ของสวนสามพราน 
จึงไดมี้การเปล่ียนช่ือเป็น สามพรานริเวอร์ไซด ์(Sampran Riverside)  แทนท่ีช่ือสวนสามพราน และ
โรสการ์เดน้ 

 3.1.3 จุดเด่นของโครงการและความประทบัใจ  

.  โรงแรมตั้งอยูบ่นพื้นท่ีขนานกบัแม่น ้ าท่าจีนและอยูม่ท่ามกลางธรรมชาติ
สีเขียวเหมาะอย่างยิ่งกบัการเป็นรีสอร์ทท่ีจะมาพกัตากอากาศท่ีเต็มไปด้วยความสงบร่มร่ืนและ
ธรรมชาติ 

  หมู่บา้นไทย เป็นศูนยศิ์ลปวฒันธรรมพื้นบา้นและการแสดงนาฏศิลป์ไทย
เปิดดา เนินการเพื่อให้นักท่องเท่ียวได้สัมผสัและเรียนรู้วิถีชีวิตแบบไทยๆซ่ึงนับว่าหาดูยากใน
ปัจจุบนั 

               การจดัสวนและภูมิสถาปัตย์ได้รวบรวมพนัธ์ต่างๆไวม้ากมายทั้งไม้
ดอกไม ้ประดบัมุ่งเนน้การอนุรักษ์พนัธ์ไมพ้ื้นเมืองท่ีให้ความร่มร่ืนและสมุนไพรไทยซ่ึง
ไดจ้ดัสวนแยกตาม ประเภทกลุ่มตน้ไมท้ั้งหมด 8 ประเภทดงัน้ี 

1) สวนกุหลาบ ได้จดัปลูกกุหลาบไวบ้ริเวณสวนกว่า 8,000 ตน้ ส่วนใหญ่เป็น 
พนัธ์ุกุหลาบมอญซ่ึงเป็นกุหลาบท่ีคนไทยสมยัก่อนนิยมปลูกเพราะมีกล่ินหอม 

2) สวนกล้วยไม้ ได้รวบรวมกล้วยไม้สกุลหวายซ่ึงเป็นกล้วยไม้เศรษฐกิจใน
ปัจจุบนัแลว้กลว้ยไมส้กุลมอ๊คคา 

3) สวนเขม็ ไดร้วบรวมพนัธ์ตน้เขม็บางพนัธ์ุท่ีหายากมาปลูกรวมกนั 

4) สวนกลว้ย ไดน้าพนัธ์ุกลว้ยท่ีรับประทานไดจ้านวน 40 ชนิดมาปลูก 
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5) สวนสมุนไพร ไดน้าพืชสมุนไพรใกลต้วัท่ีนามาใช้ในชีวิตประจาวนักวา่ 140 
ชนิด 

6) สวนไมด้อกหอม ไดร้วบรวมตน้ไมท่ี้มีกล่ินหอมมาปลูกไวร้วมกนั 

7) สวนไม้ดัด ได้ปลูกต้นบอนไซตะโกดัดและต้นไม้ตดัเป็นรูปทรงต่างๆท่ี 
สวยงาม 

8) สวนครัว ไดน้าพืชผกัสวนครัวมาปลูกโดยรอบบา้นทรงไทยอายุ100 ปี และจะ 
เป็นสถานท่ีสาธิตการปรุงอาหารไทยให้แขกชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีสนใจไดช้ม
โดยใช้ พืชผกัเหล่าน้ีพร้อมการจดแสดงอุปกรณ์ของใช้ในชีวิตประจาวนัของไทยสมยั
โบราณ 

สามพรานริเวอร์ไซด์(หรือท่ีเคยรู้จกักนัดีในนามสวนสามพราน) แหล่งท่องเท่ียว
ทาง ธรรมชาติใกลก้รุงเทพมหานครท่ีผูม้าเยี่ยมเยือนจะไดมี้ประสบการณ์วิถีชีวิตและภูมิ
ปัญญาไทยดั้งเดิมเตม็อ่ิมดว้ย ความตั้งใจในการอนุรักษธ์รรมชาติและมรดกทางวฒันธรรม
ยาวนานถึง 5 ทศวรรษโดยให้ชุมชนมามีส่วนร่วมทาให้สามพรานริเวอร์ไซด์กลายเป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวประทบัใจตลอดมา นอกจากน้ีสามพรานริเวอร์ไซด์ยงัมีส่ิง
อานวยความสะดวกครบครัน โรงแรมริมแม่น้ามาตรฐานระดบั 4ดาว จานวน 160 ห้อง 
เรือนไทยริมทะเลสาบ 6 หลงั ปฐมออแกร์นิคสปา ห้องอาหาร 4 ห้อง ห้องประชุม 10 ห้อง 
สวนออร์แกนิคเพื่อนาผลิตผลส่งใช้ในโรงแรมจานวน30ไร่บนฝ่ังแม่น้าตรงขา้มโรงแรม
ตลาดสุขใจแหล่งพืชผกัและอาหารปลอดภยัท่ีเปิดให้เกษตรกรนาของมาขายในวนั เสาร์-
อาทิตย ์หมู่บา้นไทยศูนยร์วมวฒันธรรมและวถีิชีวติไทยซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัมามากกวา่ 40 ปี 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 

 3.2.1 โรงแรม 

  ตวัโรงแรมเป็นอาคาร 2 หลงัเช่ือมต่อกนัมีห้องพกัทั้งหมด160 ห้องเป็น
ห้องพกัวิวสวนจานวน 73 ห้องห้องพกัวิวแม่นา้ท่าจีน 69 ห้องห้องดีลกัซ์ 7 ห้องห้องสวีทมีระเบียง
กวา้งส่วนตวัอีก 7 หอ้งหลายหอ้งถูกออกแบบใหเ้หมาะสมกบัการพกัผอ่นของทั้งครอบครัวนอนได้
หอ้งละ2-3ท่านรวมทั้งมีส่ิงอานวยความสะดวกให้แก่ผูพ้ิการอีกดว้ยและสามารถแจง้ความประสงค์
หากตอ้งการปลอดบุหร่ีหรือห้องท่ีสามารถสูบบุหร่ีไดต้กแต่งโทนอบอุ่นเป็นห้องมุมตึกฝ่ังท่าจีน
เห็นววิแม่นา้และพระอาทิตยล์บัขอบฟ้าชดัเจน 
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3.2.2 ประเภทของหอ้งพกัมีดงัน้ี 

 1) หอ้งพกัสุพีเรียวิวสวนตกแต่งเรียบง่ายสไตล์คลาสสิกฝ่ังหน่ึงเห็นวิวบรรยากาศ
สวนส่วนอีกฝ่ังเห็นวิวแม่นา้และสระวา่ยนา้ขนาดห้อง 31.2 ตารางเมตรเป็นห้องเตียงคู่ 67ห้องห้อง
เตียงเด่ียว 3 ห้องและห้องเตียงเด่ียว 1 เตียงบวกเตียงเสริม 1 เตียงสาหรับผูเ้ขา้พกั 3คนอีก 1 ห้อง
สะดวกสบายดว้ยเคร่ืองปรับอากาศระเบียงส่วนตวัห้องนา้แบบฝักบวัอินเทอร์เน็ตโทรศพัทร์ะหวา่ง
ประเทศเคเบิ้ลทีวมิีนิบาร์ตูเ้ซฟ (ดงัรูปท่ี 3.3) 

 

รูปท่ี 3.3 หอ้งซูพีเรียววิสวน 

ท่ีมา : http://sampranriverside.com 

 2) ห้องพกัสุพีเรียวิวแม่น ้ าตกแต่งโทนสีอุ่น สบายตา เห็นวิวโคง้น ้ าแม่น ้ าท่าจีนท่ี
สวยท่ีสุดในอ าเภอสามพราน ด่ืมด ่ากบัววิพระอาทิตยต์กดินเต็มตา ขนาดห้อง 26.4 ตารางเมตร ห้อง
เตียงคู่ จ  านวน 42 ห้อง ห้องเตียงเด่ียว จ านวน 13 ห้อง และห้องใหญ่มีเตียงเด่ียว 1 เตียง และเตียง
เสริมอีก 1 เตียง ส าหรับพกั 3 ท่าน อีก 14 ห้อง สะดวกสบายดว้ยเคร่ืองปรับอากาศ ระเบียงส่วนตวั 
ห้องน ้ าแยกฝักบวัและอ่างอาบน ้ า อินเทอร์เน็ต โทรศพัท์ระหว่างประเทศ เคเบิ้ลทีวี มินิบาร์ ตูเ้ซฟ
(ดงัรูปท่ี 3.4) 

 

รูปท่ี 3.4 หอ้งซูพีเรียววิแม่น ้า 

ท่ีมา : http://sampranriverside.com 

http://sampranriverside.com/
http://sampranriverside.com/
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3) ห้องพกัดีลักซ์ตกแต่งโทนอบอุ่น เห็นวิวแม่น ้ าและพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า
ชดัเจน ขนาดหอ้ง 33 ตารางเมตร มีเพียงชั้นละ 1 หอ้ง รวม 7 หอ้งเท่านั้น สะดวกสบายดว้ย
เคร่ืองปรับอากาศ ระเบียงส่วนตัว แยกฝักบัวและอ่างอาบน ้ า อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์
ระหวา่งประเทศ เคเบิ้ลทีว ีมินิบาร์ ตูเ้ซฟ (ดงัรูปท่ี3.5) 

 

รูปท่ี 3.5หอ้งดีลกัซ์ 

ท่ีมา : http://sampranriverside.com 

4) ห้องพกัสวีทห้องชุดพร่ังพร้อมด้วยความสะดวกสบายแบบพิเศษสุด ทั้งห้อง 
Executive Suite, Family Suite และ The Rose Garden Suite เห็นบรรยากาศแม่น ้ าท่าจีนได้
ชดัเจนทุกห้อง พร้อมดว้ยเคร่ืองปรับอากาศ ระเบียงส่วนตวั แยกห้องนัง่เล่นกบัห้องนอน
ใหญ่ แยกอ่างอาบน ้ากบัฝักบวั อินเทอร์เน็ต โทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ เคเบิ้ลทีวี มินิบาร์ ตู้
เซฟ ห้องนอนใหญ่ในห้อง Family Suite มี 1 เตียงเด่ียว 1 เตียงเสริมส าหรับ ๓ ท่าน พิเศษ
ส าหรับห้องสวีท ฟรีผลไม้ตามฤดูกาล 1 ตะกร้า ตกแต่งด้วยดอกไม้สวยงาม บริการ
อินเทอร์เน็ต รวมทั้งชุดคลุมอาบน ้า และรองเทา้ส าหรับเดินในหอ้งฟรี (ดงัรูปท่ี 3.6) 

 

รูปท่ี 3.6 หอ้งพกัสวที 

ท่ีมา : http://sampranriverside.com 

 

http://sampranriverside.com/
http://sampranriverside.com/
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5) เ รือนไทยชมนาด บ้านชมนาด หลัง ท่ี  3  มี  4  ห้องนอน พักได้ 8  ท่าน 
ประกอบดว้ย ห้องเตียงคู่ 2 ห้อง ห้องเตียงเด่ียว 2 ห้อง แต่ละห้องมีห้องน ้ าในตวั ศาลาไม้
ทรงไทยนัง่เล่นริมทะเลสาบ ใตถุ้นบา้นใชเ้ป็นลานนัง่เล่นหรือท ากิจกรรมได ้สะดวกสบาย
ดว้ยเคร่ืองอ านวยความสะดวกครบครัน ทั้งเคร่ืองปรับอากาศ ระเบียงส่วนตวั ห้องน ้ าแบบ
ฝักบวั อินเทอร์เน็ต โทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ มินิบาร์ เคเบิ้ลทีว ีตูเ้ซฟ (ดงัรูปท่ี 3.7) 

 

รูปท่ี 3.7 บา้นชมนาด 

ท่ีมา : http://sampranriverside.com 

6) เรือนไทยการเวก บา้นการเวก หลงัท่ี 4 มี 1 หอ้งนอนใหญ่ 1 ห้อง และห้องนัง่เล่น ใต้
ถุนบา้นใชเ้ป็นลานนัง่เล่นหรือท ากิจกรรมได ้พร่ังพร้อมดว้ยเคร่ืองอ านวยความสะดวกครบครัน ทั้ง
เคร่ืองปรับอากาศ อ่างอาบน ้ า อินเทอร์เน็ต โทรศพัท์ระหวา่งประเทศ มินิบาร์ เคเบิ้ลทีวี ตูเ้ซฟ (ดงั
รูปท่ี 3.8)  

 

รูปท่ี 3.8 บา้นการเวก 

ท่ีมา : http://sampranriverside.com 
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7) เรือนไทยพวงคราม บ้านพวงคราม หลังท่ี 5 มี 1 ห้องนอนใหญ่ 1 และ
หอ้งนัง่เล่น ท่าน ้านัง่เล่นริมทะเลสาบ ใตถุ้นบา้นใชเ้ป็นลานนัง่เล่นหรือท ากิจกรรมได ้พร่ัง
พร้อมด้วยเคร่ืองอ านวยความสะดวกครบครัน ทั้ ง เค ร่ืองปรับอากาศ อ่างอาบน ้ า 
อินเทอร์เน็ต โทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ มินิบาร์ เคเบิ้ลทีว ีตูเ้ซฟ (ดงัรูปท่ี 3.9) 

 

รูปท่ี 3.9 บา้นพวงคราม 

ท่ีมา : http://sampranriverside.com 

 8) เรือนลดัดาวลัย ์บา้นลดัดาวลัย ์หลงัท่ี 6 มี 2 ห้องนอน ส าหรับ 4 ท่าน ทั้งสอง
ห้องมีห้องน ้ า ห้องนัง่เล่นบนบา้นและศาลาไมท้รงไทยริมทะเลสาบ ทั้งสองห้องเป็นห้อง
เตียงคู่ ใตถุ้นบา้นใชเ้ป็นลานนัง่เล่นหรือท ากิจกรรมได ้พร่ังพร้อมดว้ยเคร่ืองอ านวยความ
สะดวกครบครัน ทั้งเคร่ืองปรับอากาศ อ่างอาบน ้า อินเทอร์เน็ต โทรศพัท ์มินิบาร์ เคเบ้ิลทีว ี
ตูเ้ซฟ (ดงัรูปท่ี 3.10) 

 

รูปท่ี 3.10บา้นลดัดาวลัย ์

ท่ีมา : http://sampranriverside.com 
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9) เรือนไทยกุมาริกา บา้นกุมาริกา หลงัท่ี 7 มี 2 หอ้งนอน พกัได ้4 ท่าน ห้องเตียงคู่ 
1 ห้อง ห้องเตียงเด่ียว 1 ห้องแต่ละห้องมีห้องน ้ าและห้องนั่งเล่น ใตถุ้นบา้นใช้เป็นลาน
นั่งเล่นหรือท ากิจกรรมได้ พร่ังพร้อมด้วยเคร่ืองอ านวยความสะดวกครบครัน ทั้ ง
เคร่ืองปรับอากาศ ฝักบวัอาบน ้ า อินเทอร์เน็ต โทรศพัทร์ะหว่างประเทศ มินิบาร์ เคเบิ้ลทีว ี
ตูเ้ซฟ (ดงัรูปท่ี 3.11) 

 

รูปท่ี 3.11 บา้นกุมาริกา 

ท่ีมา : http://sampranriverside.com 

 3.2.3 หอ้งอาหาร 

 1) ห้องอาหารเรือนไทย อิน-จนั เป็นท่ีรู้จกัมาตั้งแต่ พ.ศ.2507 ให้บริการ
อาหารไทยโบราณ ในบรรยากาศริมแม่น ้ าท่าจีนเน้นใช้วตัถุดิบสดใหม่จากสวนของเรา 
และจากเรือกสวนไร่นาของเกษตรกรในเครือข่ายสามพรานโมเดล เลือกใชข้า้วหอมมะลิ
อินทรียท่ี์เราสีใช้เอง เปิดให้บริการทุกวนั ระหวา่ง 11.00 – 15.00 น. และในวนัเสาร์เปิด
ใหบ้ริการเพิ่มในช่วงเยน็เวลา 17.00 – 21.30 น. (ดงัรูปท่ี 3.12) 

 

รูปท่ี 3.12 หอ้งอาหารอิน-จนั 

ท่ีมา : http://sampranriverside.com 

http://sampranriverside.com/
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 2) ห้องอาหารริมน้า ให้บริการอาหารไทยโบราณท่ีนิยม 4 ภาค และ
อาหารยุโรป เสิร์ฟแบบ portion เล็กๆ เลือกทานไดห้ลากหลาย เนน้ใชผ้กัพื้นบา้นอินทรีย์
จากสวนของเรา และกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรในจงัหวดันครปฐม ส่งตรงสู่ห้องอาหารทุกวนั 
และยงัใช้ข้าวท้องถ่ินพนัธ์ุดี ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย ์เปิดบริการทุกวนั 2 
ช่วงเวลา ระหวา่ง 06.00-11.00 น. และ 15.00 – 23.00 น. (ดงัรูปท่ี 3.13) 

 

รูปท่ี 3.13 หอ้งอาหารริมน ้า 

ท่ีมา : http://sampranriverside.com 

 3) ห้องอาหารแวนด้าห้องอาหารริมทะเลสาบ ให้บริการอาหารบุฟเฟต์
นานาชาติหลากหลายทั้ง ไทย ฝร่ัง ญ่ีปุ่น อินเดียเน้นใช้วตัถุดิบสดใหม่จากสวนของเรา 
และจากเรือกสวนไร่นาของเกษตรกรในเครือข่ายสามพรานโมเดล เลือกใชข้า้วหอมมะลิ
อินทรียสี์เองใชเ้อง รองรับแขกไดถึ้ง 500 ท่าน(ดงัรูปท่ี 3.14) 

 

รูปท่ี 3.14 หอ้งอาหารแวนดา้ 

ท่ีมา : http://sampranriverside.com 
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3.2.4 หอ้งสัมมนาจดัเล้ียง 

 1) ห้องนพรัตน์ ขนาด 18 x 10 เมตร ห้องประชุมยอดนิยม ตกแต่งสไตล์
ไทยทั้งภายนอกภายใน อิงแอบกบัทศันียภาพของสวนสวยและแม่น ้ าท่าจีน มีห้องย่อย 2 
ห้อง สามารถเช่ือมต่อกับห้องใหญ่ได้ อาหารว่างสามารถเสิร์ฟทั้งในห้อง หรือเปล่ียน
บรรยากาศมาเสิร์ฟริมแม่น ้ าได้ สวน อีกทั้งเป็นห้องจดัพิธีมงคลสมรส หรืองานจดัเล้ียง
ต่างๆ ไดอี้กดว้ย (ดงัรูปท่ี 3.15) 

 

รูปท่ี  3.15 หอ้งนพรัตน์ 

ท่ีมา : http://sampranriverside.com 

 2) ห้องโรสคอร์เนอร์ ขนาด 18 x 10ห้องโรสคอร์เนอร์ เป็นห้องประชุม
โดดเด่น ท่ีมองเห็นดว้ยสวนสวยรายรอบ สามารถจดัเบรคไดท้ั้งในหอ้งปรับอากาศ หรือใน
บรรยากาศแบบเปิดโล่งในสวน อีกทั้งเป็นหอ้งจดัพิธีมงคลสมรส(ดงัรูปท่ี 3.16) 

 

รูปท่ี 3.16 หอ้งโรสคอร์เนอร์ 

ท่ีมา : http://sampranriverside.com 
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3) ห้องมรกต ขนาด 22.5 x 11.5ห้องประชุมใหญ่ท่ีสุดของสามพราน ริเวอร์
ไซด์ ตกแต่งร่วมสมยั ส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน มีล็อบบ้ีส่วนตวัหน้าห้องประชุม 
และมีห้องประชุมยอ่ยอีก 4 ห้อง ซ่ึงมีประตูเช่ือมกบัห้องประชุมใหญ่ ส่วนช่วงอาหารวา่ง
สามารถจดัเล้ียงไดต้รงซุม้ทางเดิน หรือบริเวณใกลล้านจ าปี (ดงัรูปท่ี 3.17) 

 

รูปท่ี 3.17 หอ้งมรกต 

ท่ีมา : http://sampranriverside.com 

4)ห้องเจด ขนาด 17 x 15 ห้องเจด ห้องประชุมฝาแฝดกบัห้องคอรัล ตั้งอยูบ่นอาคาร
สัมมนาใกล ้ๆ กบัโรงแรม มี 2 ห้องประชุมย่อยท่ีใช้ร่วมกนั คือ ห้องเพิรล์ 1 และ เพิรล์ 2 และมี
พื้นท่ีดา้นหนา้หอ้งส าหรับจดัเบรก (ดงัรูปท่ี 3.18) 

 

รูปท่ี3.18 หอ้งเจด 

ท่ีมา : http://sampranriverside.com 
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5) ห้องไพลิน ขนาด 18 x 12 ห้องประชุมไพลินตกแต่งแบบไทยร่วมสมยั 
ตั้งอยูช่ั้นล่างของอาคารโรงแรมฝ่ังววิสวนดงัรูปท่ี 3.19  

 

รูปท่ี 3.19 หอ้งไพลิน 

ท่ีมา : http://sampranriverside.com 

6) ห้องล็อบบ้ีการ์เดน้วิวห้องประชุมวิวสวน ตั้งอยู่ชั้นล่าง นอกตวัอาคารใกลล้านจอด
รถของโรงแรม (ดงัรูปท่ี 3.20)  

 

รูปท่ี 3.20 หอ้งล็อบบ้ีการ์เดน้ววิ 

ท่ีมา : http://sampranriverside.com 
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7) ห้องปัญญา ห้องปัญญาตั้งอยู่ชั้น 2 ของโรงแรม เห็นวิวแม่น ้ าท่าจีน ห้อง
ปัญญา มีหอ้งแบ่งกลุ่ม 3 หอ้งยอ่ยท่ีเช่ือมต่อกบัหอ้งใหญ่(ดงัรูปท่ี 3.21) 

 

รูปท่ี 3.21 หอ้งปัญญา 

ท่ีมา : http://sampranriverside.com 

8) ห้องโลตัส ห้องโลตสัอยู่บริเวณชั้น 2 ของโรงแรมฝ่ังท่าจีน เหมาะส าหรับกลุ่ม
ประชุมเล็ก ประมาณ 20 ท่าน (ดงัรูปท่ี 3.22) 

 

รูปท่ี 3.22 หอ้งโลตสั 

ท่ีมา : http://sampranriverside.com 
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9) เรือนแพ เรือนแพเป็นสถานท่ีจดัประชุมแบบเปิดโล่งบนแพขนาดใหญ่ริม
แม่น ้าท่าจีน(ดงัรูปท่ี 3.23) 

 

รูปท่ี 3.23 เรือนแพ 

ท่ีมา : http://sampranriverside.com 

 3.2.4 กิจกรรมนนัทนาการ 

สามพราน ริเวอร์ไซด ์เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีกิจกรรมมากมายผสมผสานกล่ินอาย
ความเป็นไทย ไดค้วามรู้ และกิจกรรมเพื่อสุขภาพ เหมาะสาหรับการพกัผ่อน มีส่ิงอานวย
ความสะดวกครบครันมีสระวา่ยนา้ระบบโอโซนแห่งแรกในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ท่ีนา
ระบบโอโซน มาใชท้าความสะอาดสระวา่ยนา้กลางแจง้แทนการใชส้ารเคมีเพื่อประโยชน์
สูงสุดของลูกคา้และเป็นการรักษา 

- ป่ันจกัรยาน / จกัรยานน้า ป่ันจกัรยานชมวิวรอบสวน เปิดให้บริการเช่าทุกวนั
เวลา 9.00 – 17.00 น. 

- เรือล่องแม่น้านครชัยศรีติดต่อจองล่วงหน้าไดท่ี้แผนกตอ้นรับสาหรับบริการ 
เฉพาะคณะ วนัหยดุราชการและวนัอาทิตยจ์ดับริการไปตลาดดอนหวายเรือออกเวลา 10.00 
น. 

- หอ้งออกกาลงักายตั้งอยูช่ั้น 3ของอาคารท่าจีนภายในแบ่งเป็นห้องออกกาลงัดว้ย 
เคร่ืองเล่นและอบไอนา้ เปิดใหบ้ริการทุกวนัเวลา 7.00-21.00 น. 

- สระวา่ยนา้ ระบบโอโซนแห่งแรกในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตด้ว้ยบรรยากาศริม
แม่น้า ท่าจีนเหมาะสาหรับทุกท่านท่ีตอ้งการผ่อนคลายเปิดให้บริการทุกวนัเวลา 7.00-
19.00 น. 
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- สนามเด็กเล่นเพิ่มพื้นท่ีสนุกสนาน เพิ่มพื้นท่ีสนุกสนานกลางแจง้ให้หวนระลึก
ถึงคร้ังเยาวก์บัสนามเด็กเล่นท่ามกลางสวนใหญ่ใหเ้ด็กๆ สนุกสนานไดเ้ตม็ท่ี 

- สวนแห่งสามพราน สามพรานริเวอร์ไซดเ์ร่ิมตน้จากกุหลาบแปลงแรกผลิบานข้ึน 
ในสวนริมแม่นา้ท่าจีนจงัหวดันครปฐมเม่ือกวา่ 50 ปีท่ีแลว้ ผา่นการดูแลอยา่งเอาใจใส่ยึด
หลกัรักษาตน้ไมเ้ดิมเติบโตเป็นร่มโพธ์ิปลูกตน้ไมใ้หม่เติบใหญ่เป็นรมเงาจนกลายเป็นสวน
ใหญ่ท่ีให้ความรู้สึกโล่งโปร่งสบายและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม อยู่ใกลก้รุงเทพเพียงนิด
เดียวหน่ึงในจุดเด่นคือสวนพฤกษศาสตร์ตั้งอยู่ใกลก้บัสนามเด็กเล่น ยิ่งไปกว่านั้นตน้ไม้
หลายตน้ในสามพรานริเวอร์ไซด์ยงัมีอายุไม่ต่า กว่า 100 ปีส่วนห้องอาหารแต่ละห้องนั้น
ถูกออกแบบใหล้งตวักบัธรรมชาติ 

3.2.5 ส่วนงานต่างๆและกิจกรรมภายในโรงแรม 

1) ปฐมออร์แกนิกสปา 

ปฐมออร์แกนิกสปาพลิกฟ้ืนความสดช่ืนทั้งร่างกายและจิตใจท่ีปฐมออร์
แกนิกสปาสปาครบวงจรในเรือนไทยโบราณ ริมทะเลสาบ มีห้องทรีตเมนท์ปรับ
อากาศ พร้อมห้องน ้ าในตวั 7 ห้อง ห้องจากุซซี 1 ห้อง ห้องอบไอน ้ า อีก 3 ห้อง 
ความพิเศษเหนือชั้นของปฐมออร์แกนิกสปา คือการใชสุ้มนไพรไทยและวตัถุดิบ
อินทรียส์ดจากสวนออร์แกนิกท่ีปลูกเอง เช่ือถือไดใ้นคุณภาพ และมาตรฐานความ
ปลอดภยั โดยมีผูเ้ช่ียวชาญให้บริการและให้ค  าปรึกษาทั้งก่อนและหลงัรับบริการ 
เพื่อเลือกโปรแกรมสปาท่ีหลากหลายใหเ้หมาะสมกบัตวัท่าน (ดงัรูปท่ี 3.24) 

 

 รูปท่ี 3.24 ปฐม ออแกร์นิกสปา 

ท่ีมา : http://sampranriverside.com 
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2) กิจกรรมเวร์ิคช็อป ณ ลานศิลป์ริมคลอง 

 เรียนรู้ดูท ากบักิจกรรมเวร์ิคช็อปแบบไทยๆ อาทิ 

– ร้อยมาลยั 

– แกะสลกัผกัผลไม ้

– ป้ันดิน 

– จกัสานใบมะพร้าว 

– สาวไหม ยอ้มผา้ 

– งานใบตอง 

– วาดพดั วาดร่ม 

เปิดทุกวนั เวลา 9.30 - 15.00 น.(ดงัรูปท่ี 3.25) 

 

รูปท่ี 3.25 กิจกรรมเวิร์คช็อป ณ ลานศิลป์ริมคลอง 

ท่ีมา : http://sampranriverside.com 
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3) เรียนท าอาหารไทย ดว้ยความตั้งใจท่ีจะให้ลูกคา้ทุกท่านไดรั้บความรู้ตั้งแต่การคดั
สรรวตัถุดิบออร์แกนิกท่ีสดใหม่จากสวนของเรา อนัเป็นวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ มาปรุงเป็นอาหารไทย
ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการครบครัน หรือเมนูอาหารเพื่อสุขภาพตามความชอบของท่านพ่อครัวของ
เราจะดูแลท่านอยา่งใกลชิ้ดตลอดจนถึงการรับประทานอาหาร สามพราน ริเวอร์ไซด์ เปิดสอนการ
ท าอาหารไทยในหลากหลายพื้นท่ี ไม่วา่จะเป็นใตถุ้นบา้นเรือนไทยหรือบนเรือนแพริมแม่น ้ าท่าจีน 
เหมาะส าหรับคณะ 2-80 ท่าน ก่อนม้ืออาหารกลางวนั หรือก่อนม้ืออาหารค ่า (ดงัรูปท่ี 3.26) 

 

รูปท่ี3.26 เรียนท าอาหารไทย 

ท่ีมา : http://sampranriverside.com 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sampranriverside.com/
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4) ปฐมออร์แกนิกฟาร์ม ท่านสามารถนัง่เรือขา้มฟากไปพบกบัคุณเฮืองและคุณ
เขียด เกษตรกรตวัอยา่งผูดู้แลพื้นท่ีทั้งหมด เดินเลาะร่องสวนไปศึกษาวิถีชีวิตเกษตรกรไทย 
เรียนรู้การท าเกษตรอินทรียแ์บบพึ่งพาตนเอง ชิมชาสมุนไพรแบบพื้นบา้นท่ีสาธิตการท า
กนัสด ๆ หรือจะเลือกวตัถุดิบในสวนตามชอบไปเรียนท าอาหาร หรือเรียนท าผลิตภณัฑ์
สมุนไพรส าหรับสปาก็ได ้กิจกรรมล่องน ้า … ลุยสวนออร์แกนิก 

เปิดใหบ้ริการเฉพาะวนัเสาร์ – อาทิตย ์กิจกรรมใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที 
จดับริการน ้าด่ืม และเจา้หนา้ท่ีน าชมกิจกรรม (บรรยายไทย) 

วนัเสาร์ เปิดใหบ้ริการ 2 รอบ เวลา 10.00 น. และเวลา 16.00 น. 

วนัอาทิตย ์เปิดใหบ้ริการ 1 รอบ เวลา 10.00 น. 

(ดงัรูปท่ี 3.27) 

 

รูปท่ี 3.27 ปฐมออร์แกนิกฟาร์ม 

ท่ีมา : http://sampranriverside.com 

 

 

 

 

   

http://sampranriverside.com/
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5) ตลาดสุขใจ เป็นตลาดจ าหน่ายสินคา้เกษตร เปิดเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2553 ดว้ยความ
ร่วมมือของเครือข่ายภาคชุมชนท่ีท าเกษตรแบบออร์แกนิก และสามพราน ริเวอร์ไซด์ ให้ผูผ้ลิตได้
จ  าหน่ายผลผลิตถึงมือผูบ้ริโภคโดยตรง และสร้างความมัน่ใจในคุณภาพให้กบัผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน 
โดยสินคา้ท่ีน ามาจ าหน่ายตอ้งผ่านการตรวจหาสารเคมีทั้งผกั ผลไม ้ตั้งแต่ตน้ทางจนถึงหน้าแผง 
และมีการซุ่มตรวจสารตกคา้งทุกๆ อาทิตย ์นกัท่องเท่ียวสามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดห้ลากหลาย เช่น 
ผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์งานหตัถกรรม และอาหารปลอดภยั 

ตลาดสุขใจเปิดบริการเฉพาะวนัเสาร์ – อาทิตย ์เวลา 09.00-16.00 น. ติดริมถนนเพชร
เกษม (ดงัรูปท่ี3.28) 

 

รูปท่ี 3.28 ตลาดสุขใจ 

ท่ีมา : http://sampranriverside.com 

 

 

 

 

 

 

   

http://sampranriverside.com/
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6) ป่ันจกัรยาน / จกัรยานน ้ า กิจกรรมสนุกๆ ป่ันจกัรยานชมวิวรอบสวน หรือรับลมเยน็
ริมแม่น ้า หรือเปล่ียนบรรยากาศลองป่ันเรือถีบชมความงามของเรือนไทยรอบทะเลสาบ 

เปิดใหบ้ริการเช่าทุกวนั อตัราค่าบริการดงัน้ี 

จกัรยาน 30 นาที ราคา 40 บาท/คนั 1 ชัว่โมง ราคา 60 บาท/คนั 

จกัรยานน ้า 30 นาที ราคา 40 บาท/คนั 1 ชัว่โมง ราคา 80 บาท/คนั 

(ดงัรูปท่ี 3.29) 

 

รูปท่ี 3.29 ป่ันจกัรยาน 

ท่ีมา : http://sampranriverside.com 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

รูปท่ี 3.30 แผนผงัองคก์รแผนกต่างๆ ในโรงแรม 

ORGANIZATION CHART – ROSE GARDER RIVERSIDE 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.30 แผนผงัองคก์รแผนกต่างๆ ในโรงแรม 

3.3.1 ครัวของโรงแรม มี  5 ประเภท ไดแ้ก่ 

 ครัวกลาง, ครัวริมน ้า, ครัวอิน-จนั,ครัวเบเกอร่ี, ครัวขา้วแกง 

 แผนกครัวงานประกอบอาหารหรืองานครัว (Kitchen) ในโรงแรมจะมีครัวอยู่
หลายครัวข้ึนอยูก่บัลกัษณะและขนาดของโรงแรมแบ่งได ้ดงัน้ี 

1. ครัวใหญ่หรือครัวเมน (Main Kitchen) หรือครัวกลางของโรงแรมทาหนา้ท่ีปรุง
อาหารทุกชนิดท่ีเป็นของร้อนหรือเรียกวา่ ครัวร้อน (Hot Kitchen) ทาหนา้ท่ีปรุงอาหารท่ี
เตรียม เช่น จาพวกซุป ซอสผกัต่างๆมนัฝร่ัง ขา้ว พาสตา้ เน้ือปลาอาหารทะเล ฯลฯ 

2. ครัวเยน็ (Cold Kitchen) ทาหน้าท่ีจดัเตรียมของสดทุกชนิดเพื่อใช้ปรุงอาหาร
ของครัวร้อนโดยแยกเป็นอาหารท่ีเป็นของแช่แข็งอาหารเรียกนา้ยอ่ยเน้ือดิบประเภทต่างๆ
ปลาดิบและอาหารทะเล 
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3. ครัวเฉพาะ (Outlet Kitchen) สาหรับโรงแรมท่ีมีภตัตาคารและขายอาหารประจา
ชาติต่างๆไม่ สามารถปรุงอาหารทุกชนิดในครัวใหญ่ไดเ้พราะหอ้งอาหารต่างๆอาจจะจะอยู่
ห่างไกลจากครัวและความไม่สะดวกในการสั่งและลาเลียงอาหารไปเสิร์ฟแขกหรืออาจมี
ปัญหาในวิธีการปรุงและกล่ินของอาหารท่ีแตกต่างกนั เช่น ครัวริมนา้, ครัวอิน – จนั, ครัว
ขา้วแกง เป็นตน้ 

 

รูปท่ี 3.31 F&B OUTLET KITCHEN 

รูปแบบการจดัองคก์ารและการบริหารงานของแผนกครัว 
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3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับหมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           รูปท่ี 3.32 ผูป้ฏิบติังาน นายณฐัชนนท ์คุณวงศ ์

                   ช่ือ – นามสกุล                                  นายณฐัชนนทคุ์ณวงศ ์

                    ต าแหน่งท่ีไดรั้บมอบหมาย             ฝึกแผนกครัวเบเกอร่ี 

                    หนา้ท่ีท่ีไดรั้บหมอบหมาย             เตรียมวตัถุดิบการท าขนม 

                                                         ตีครีมหนา้เคก้ 

      ตกัไอศกรีมใส่ถว้ย 

                                                          ช่วยท าบราวน่ี 

          ช่วยท าเคก้กลว้ยหอม 

                                                          ป้ันไส้สาคู 

       ป้ันไส้ขนมสอดไส้ 

        ท าขนมกลีบล าดวน 

                                                           ลา้งหอ้งครัว 
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รูปท่ี 3.33 ผูป้ฏิบติังาน นางสาวธญัมาส โสภา 

                    ช่ือ – นามสกุล                              นางสาวธญัมาส     โสภา 

                   ต าแหน่งท่ีไดรั้บมอบหมาย            ฝึกงานครัวเบเกอร่ี 

                   หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย               จดัสาคูและผกัใส่ป่ินโต 

ท าสังขยามะพร้าว 

                                                       ช่วยท าขนมถว้ย 

   ท าขนมกลีบล าดวน 

                                                       ป่ันน ้าใบเตย 

                                                       ป้ันไส้สาคู 

                                                       ซีลขนม 

                                                       ท ามะพร้าวแกว้ 

                                                       หยอดวุน้ 

                                                       จดัขนมใส่กล่อง 
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รูปท่ี 3.34 ผูป้ฏิบติังาน นางสาวเสาวลกัษณ์ คีรินทร์ 

                     ช่ือ-นามสกุล                           นางสาวเสาวลกัษณ์ คีรินทร์ 

                    ต าแหน่งท่ีไดรั้บมอบหมาย      ฝึกแผนกครัวเบเกอร่ี 

                     หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย          เตรียมวตัถุดิบในการท าขนมไทย 

                                                   ท าโยเกิร์ตออร์แกนิค 

                                                   ท าคสัตาทคาราเมล 

                                                   ผดัใส้ขนมสอดใส้ 

                                                   ท าวุน้ประจ าวนั วุน้กะทิ และวุน้ต่างๆ เช่น  

                                                   วุน้ใบเตย ,ชา ,กาแฟ และอญัชนั เป็นตน้ 

               ท าขนมกลีบล าดวน 

          เยบ็กระทงตะโกแ้ละสอดใส้ 

                                                    ซีลขนม 

         หัน่แหว้ส าหรับท าขมตะโก ้

                                                    ท าแยม 

                                                    ท าฝอยทอง 
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3.5 ต าแหน่งพนักงานที่ปรึกษา 

 

  รูปท่ี 3.35 คุณวนัเพญ็ ชนประชา 

            พนกังานท่ีปรึกษา : คุณวนัเพญ็ ชนประชา ต าแหน่ง หวัหนา้แผนกครัวเบเกอร่ี  

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

           วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึง วนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 เขา้ปฏิบติังาน ตั้งแต่เวลา 7.00-15.00 น. 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

            ระยะเวลาในการด าเนินงานตั้งแต่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึง วนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 ดงัน้ี 

            3.7.1 ก าหนดหวัขอ้องคค์วามรู้ท่ีจะจดัท าเพื่อให้มีความสอดคลอ้งกบัองคก์ร โดยการสังเกต
ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนและสามารถแกปั้ญหาไดโ้ดยน ามาท าเป็นหวัขอ้โครงงานสหกิจ 

            3.7.2 เขียนโครงร่างรายงาน 

                          เขียนหัวขอ้โครงงานเพื่อน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานในแผนกเพื่อขอ
ค าแนะน าและร่างเอกสารโครงงานสหกิจ 

            3.7.3 ก าหนดหวัขอ้ในการหาขอ้มูล 

                          โดยปรึกษากบัพนกังานท่ีปรึกษาถึงหวัขอ้ดครงงานท่ีก าหนดข้ึน  
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 3.7.4 ทดลองท า 

                         ผูจ้ดัท าได้ท าการทดลองท าคุกก้ีกล้วยออร์แกนิค เกิดปัญหาบ้างขณะท่ีท า จึงได้
ปรึกษาหาวธีิแกไ้ขจากพนกังานท่ีปรึกษาคอยช่วยเหลือและใหค้  าแนะน าเพิ่มเติมตลอด 

            3.7.5 เก็บรวบรวมขอ้มูล 

                          จดัเก็บขอ้มูลถึงวิธีการแกปั้ญหาและวิธีท าจากหัวหน้าแผนกและพนกังานภายใน
ครัวเบเกอร่ีตามหวัขอ้ท่ีก าหนด 

            3.7.6 วเิคราะห์ขอ้มูล 

                          โดยการน าผลลพัธ์ท่ีไดม้าวเิคราะห์ 

            3.7.7 สรุปขอ้มูลและเขียนรายงาน 

                          จดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์เพื่อเตรียมน าเสนอ 

            3.7.8 น าเสนออาจารย ์

            3.7.9 ส่งรายงานรูปเล่มและน าเสนองานต่ออาจารยแ์ละโครงงานสหกิจศึกษา 

                          น ารายงานส่งอาจารยเ์พื่อตรวจสอบขอ้มูลและรับขอ้เสนอแนะเพื่อน ามาปรับปรุง
แกไ้ข 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ
พ.ค.  
2561 

มิ
มิ.ย. 
2561 

ก
ก.ค. 
2561 

สิ
ส.ค. 
2561 

ก
ก.ย. 
2561 

1.ก าหนดหวัขอ้และเสนอหวัขอ้ 
 
2. รวบรวมขอ้มูล 
 
3. วเิคราะห์ขอ้มูล 
 
4. ด าเนินการท าโครงงาน 
 
5. น าเสนออาจารยเ์พื่อตรวจสอบ
แกไ้ข 
 
6. ส่งโครงงานรูปเล่มและ
น าเสนอโครงงาน 
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3.8 วตัถุดิบและอุปกรณ์ทีใ่ช้ 

วตัถุดิบ อุปกรณ์ 
 
1) กลว้ยน ้าวา้ 

 
1) เคร่ืองตีแป้ง 

2) ไข่ไก่ 2) กระชอน 
3) น ้าตาลทรายแดง 3) กะละมงั 
4) แป้งขา้วเจา้ออร์แกนิค 4) ไมพ้าย 
5) กลว้ยตาก 5) ถุงบีบ 
6) เกลือ 6) ถาด 
7) น ้ามนัมะพร้าว 7) ชอ้นตวง 
 8) กระดาษไข 
 9) เนยขาว 
 10) เตาอบ 
 11) กระปุกส าหรับใส่คุกก้ี 
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บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

ผลการปฏิบติังานตามโครงงาน การได้เข้าร่วมการปฏิบติังานสหกิจศึกษาของทาง
มหาวิทยาลยัสยาม ท าให้ไดท้ราบและไดเ้รียนรู้ทกัษะต่างๆในการท างานเทคนิคในการท าเคก้และ
การท าขนมไทยชนิดต่างๆ จึงท าให้ผูจ้ดัท าโครงงานมีประสบการณ์ในการท างานจริงและเรียนรู้
มากข้ึน 

ข้ันตอนการท าคุกกีก้ล้วยออร์แกนิค มีดังนี้ 

4.1 วตัถุดิบในการท าคุกกีก้ล้วยออร์แกนิค 

ล าดบั วตัถุดิบ ปริมาณ หน่วย 
1 กลว้ยน ้าวา้ 125 กรัม 
2 ไข่ไก่ 110 กรัม 
3 น ้าตาลทรายแดง 40 กรัม 
4 แป้งขา้วเจา้ออร์แกนิค 200 กรัม 
5 กลว้ยตาก 30 กรัม 
6 เกลือ 1

4⁄  ชอ้นชา 
7 น ้ามนัมะพร้าว 50 กรัม 

4.1 ตารางส่วนผสมคุกก้ีกลว้ยออร์แกนิค 
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รูปท่ี : 4.1 กลว้ยน ้าวา้                                                            รูปท่ี : 4.2 ไข่ไก่ 

ท่ีมา : https://www.google.com                                             ท่ีมา : https://www.google.com 

 

 

 

 

รูปท่ี : 4.3 น ้าตาลทรายแดง                                                  รูปท่ี :  4.4แป้งขา้วเจา้ออร์แกนิค 

ท่ีมา : https://www.google.com                                            ท่ีมา :  คณะผูจ้ดัท า 

 

 

 

 

รูปท่ี : 4.5 กลว้ยตาก                                                                           รูปท่ี : 4.6 เกลือ 

ท่ีมา : https://www.google.com                                                         ท่ีมา : https://www.google.com 

 

 

 

 

รูปท่ี : 4.7 น ้ามนัมะพร้าว 

                                       ท่ีมา : https://www.google.com 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjTkfruto_dAhWDeysKHTC7Bm4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.lamsoon.co.th/oil.php?lang=th&action=view&cid=199&psig=AOvVaw0QsGJWkc7QToBuMfrWPa8H&ust=1535534751840058
https://www.google.com/
https://www.google.com/
https://www.google.com/
https://www.google.com/
https://www.google.com/
https://www.google.com/
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-p6KpsY_dAhWF6Y8KHULZB4MQjRx6BAgBEAU&url=https://sites.google.com/site/klwynahwapakchxng50/rupphaph-klwy&psig=AOvVaw03-qGWjLs-t0fDOOY-acLr&ust=1535533261643358
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW_uHbso_dAhUhTY8KHe6UADcQjRx6BAgBEAU&url=https://food.mthai.com/food-recipe/102750.html&psig=AOvVaw22YoVHessf_tQXNc4aGxBF&ust=1535533619529838
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP87Wts4_dAhUJso8KHRbvCH4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.sanook.com/women/44673/&psig=AOvVaw0lGI6RqsP5WByhfnXYMPu7&ust=1535533804153781
https://4.bp.blogspot.com/-aESxfqttJpI/WmqzUrbFMlI/AAAAAAAAArE/PapPownIAu8usqMPMN_d1z5pa1FGffmMACLcBGAs/s1600/G0000013.png
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4.2 ข้ันตอนการท าคุกกีก้ล้วยออร์แกนิค 

       ขั้นตอนการท าคุกก้ีกลว้ยออร์แกนิค มีดงัน้ี 

1. ไข่ไก่,น ้าตาลทรายแดง และเกลือ ใส่เคร่ืองตี (ดงัรูปท่ี 4.8) 

  รูปท่ี 4.8 

2. จากนั้นตีใหไ้ข่ไก่,น ้าตาลทรายแดง และเกลือ จนกวา่จะข้ึนฟู (ดงัรูปท่ี 4.9) 

 รูปท่ี 4.9 

3. จากนั้นค่อยๆใส่น ้ามนัมะพร้าวลงไปทีละเล็กนอ้ย จนกวา่ส่วนผสมจะเขา้กนั (ดงัรูปท่ี 
4.10) 

                                     รูปท่ี 4.10 
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4. ใส่กลว้ยน ้าวา้ท่ีป่ันแลว้ลงไป แลว้ตีใหเ้ขา้กนั(ดงัรูปท่ี 4.11) 

                                                    รูปท่ี 4.11 

5. จากนั้นก็เร่ิมใส่แป้งขา้วเจา้ออร์แกนิคลงไปทีละเล็กนอ้ย ตีใหส่้วนผสมเขา้กนั (ดงัรูปท่ี
4.12) 

   รูปท่ี 4.12  

6. พอส่วนผสมเขา้กนัดีแลว้ จึงค่อยใส่กลว้ยตากท่ีหัน่เป็นลูกเต๋าลงไป(ดงัรูปท่ี 4.13) 

   รูปท่ี 4.13 
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7. จากนั้นตีส่วนผสมใหเ้ขา้กนัอีกรอบ(ดงัรูปท่ี 4.14) 

                                         รูปท่ี 4.14 

8. เม่ือส่วนผสมเขา้กนัดีแลว้ จึงจะน ามาใส่ถุงบีบ (ดงัรูปท่ี 4.15) 

                             รูปท่ี 4.15 
9. เตรียมถาดท่ีทาเนยขาว ส าหรับการบีบคุกก้ี (ดงัรูปท่ี 4.16) 

                                            รูปท่ี 4.16 
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10. บีบใส่ถาดใหส้วยงาม (ควรเวน้ระยะห่างของการบีบ) (ดงัรูปท่ี 4.17) 

                                

 

 

 

 

                                                        รูปท่ี 4.17 

11. จากนั้นน าไปเขา้เตาอบ ไฟบน 175องศาเซลเซียส ไฟล่าง 150 องศาเซลเซียส อบดว้ย
เวลาประมาณ 35-40นาที (ดงัรูปท่ี 4.18) 

          รูปท่ี 4.18 

12. เม่ืออบเสร็จแลว้ เอาออกจากเตาอบ พกัไวใ้หเ้ยน็ (ดงัรูปท่ี 4.19) 

 
รูปท่ี 4.19 
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13. คุกก้ีท่ีท าเสร็จแลว้พร้อมบรรจุใส่กล่อง (ดงัรูปท่ี 4.19) 

 
 

 

 

 

  รูปท่ี 4.19 

 

4.3 การท าคุกกีก้ล้วยออร์แกนิคมีต้นทุนในการผลติตามตารางที่ 4.2 ดังนี ้

ล าดบั วตัถุดิบ หน่วย ปริมาณท่ีใช ้ ตน้ทุน ราคาต่อหน่วย 
(กรัม./บาท) 

1 กลว้ยน ้าวา้ กรัม 125 - - 
2 ไข่ไก่ กรัม 110 13.8 0.13 
3 น ้าตาลทรายแดง กรัม 40 2.4 0.06 
4 แป้งขา้วเจา้ออร์แกนิค กรัม 200 - - 
5 กลว้ยตาก กรัม 30 - - 
6 เกลือ ชอ้นชา 1

4⁄  0.096 0.05 
7 น ้ามนัมะพร้าว กรัม 50 6 0.12 

 รวมตน้ทุนต่อ 1 สูตร 4 กระปุก 22.3 
ตน้ทุนต่อ1กระปุก(180กรัม/8ช้ิน) 5.6 
ราคาขาย 35 
ก าไร 84% 

ตาราง 4.2 ตน้ทุนการท าคุกก้ีกลว้ยออร์แกนิค 
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4.4 ส่วนที่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 20 ชุด 

1. ดา้นเพศ 

ผลจากแบบสอบถาม พบว่ามีเพศชายร้อยละ40.00 เพศหญิงร้อยละ 60.00 สรุปผลมี
จ านวนผูต้อบแบบสอบถามวา่มีจ านวนผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงมากกวา่เพศชาย (ดงัรูปท่ี 4.20) 

 
รูปท่ี 4.20 ผลการตอบแบบสอบถามดา้นเพศ 

2. ดา้นอายุ 

ผลจากแบบสอบถาม พบวา่ มีอายุต  ่ากว่า 20 ปีร้อยละ 20.00 อายุ 21-40 ปีร้อยละ 
50.00 อายุ 41-60 ปีร้อยละ 30.00 และอายุ 60 ปีข้ึนไปไม่มีผูต้อบแบบสอบถาม สรุปผลวา่ มี
จ  านวนผูต้อบแบบสอบถามอายรุะหวา่ง 20-41 ปีมากท่ีสุด (ดงัรูปท่ี 4.21) 

 
รูปท่ี 4.21 ผลการตอบแบบสอบถามดา้นอายุ 

 

40% 

60% 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

20% 

50% 

30% 

0% 

อายุ 

ต ่ากว่า 20 ปี 

21-40 ปี 

41-60

60ปีขึน้ไป 
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3. ระดบัการศึกษา 

ผลจากแบบสอบถาม พบวา่ ระดบัประถมศึกษาร้อยละ 5.00 ระดบัมธัยมศึกษาร้อยละ 
50.00 ระดบัปริญญาตรีร้อยละ 45.00 สูงกว่าปริญญาตรีไม่มีผูต้อบแบบสอบถาม สรุปผลว่า มี
จ  านวนผูต้อบแบบสอบถามระดบัมธัยมศึกษามากท่ีสุด (ดงัรูปท่ี 4.22) 

 
รูปท่ี 4.22 ผลการตอบแบบสอบถามดา้นระดบัการศึกษา 

4.4.1 ส่วนที ่2 ความพงึพอใจของผู้บริโภค 

4. ปัจจยั/คุณลกัษณะดา้นรสชาติ 

ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นความพึงพอใจดา้นรสชาติ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด
ร้อยละ 15.00 เป็นจ านวน3คน รองลงมามีความพึงพอใจมากร้อยละ 50.00เป็นจ านวน10คนและ
ความพึงพอใจปานกลางร้อยละ 35.00เป็นจ านวน7คน คิดเป็นค่าระดบัคะแนนได ้76 คะแนน จาก
ค่าระดบัคะแนนความพึงพอใจท่ีไดอ้ยูใ่นเกณฑม์าก(ดงัรูปท่ี 4.23) 

 
รูปท่ี 4.23 ผลของการตอบแบบสอบถามดา้นรสชาติ 

 

5% 

50% 

45% 

0% 

ระดับการศึกษา 

ประถมศกึษา 

มธัยมศกึษา 

ปริญญาตรี 

สงูกว่าปริญญาตรี 

15% 

50% 

35% 

0% 

ปัจจัย/คุณลกัษณะด้านรสชาต ิ

มากที่สดุ 

มาก  

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยที่สดุ 
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5. ปัจจยั/คุณลกัษณะดา้น สี 

ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นความพึงพอใจดา้นสี มีความพึงพอใจมากท่ีสุดร้อยละ 
25.00 เป็นจ านวน5คน รองลงมามีความพึงพอใจมากร้อยละ 50.00 เป็นจ านวน10คน และความพึง
พอใจปานกลางร้อยละ 25.00 เป็นจ านวน5คน คิดเป็นค่าระดบัคะแนนได ้80 คะแนน จากค่าระดบั
คะแนนความพึงพอใจท่ีไดอ้ยูใ่นเกณฑม์าก(ดงัรูปท่ี 4.24) 

 
รูปท่ี 4.24ผลของการตอบแบบสอบถามดา้นสี 

6. ปัจจยั/คุณลกัษณะดา้น กล่ิน 

ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นความพึงพอใจดา้นกล่ิน มีความพึงพอใจมากท่ีสุดร้อย
ละ 20.00 เป็นจ านวน 4 คนรองลงมามีความพึงพอใจมากร้อยละ 55.00 เป็นจ านวน 11 คน และ
ความพึงพอใจปานกลางร้อยละ 25.00 เป็นจ านวน 5 คน คิดเป็นค่าระดบัคะแนนได ้79 คะแนน จาก
ค่าระดบัคะแนนความพึงพอใจท่ีไดอ้ยูใ่นเกณฑม์าก(ดงัรูปท่ี 4.25) 

 
รูปท่ี 4.25 ผลของการตอบแบบสอบถามดา้นกล่ิน 

 

25% 

50% 

25% 
0% 0% 

ปัจจัย/คุณลกัษณะด้าน สี 

มากที่สดุ 

มาก  

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยที่สดุ 

20% 

55% 

25% 
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ปัจจัย/คุณลกัษณ์ด้าน กลิน่ 

มากที่สดุ 

มาก  

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยที่สดุ 
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7. ปัจจยั/คุณลกัษณะดา้น เน้ือสัมผสั 

ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นความพึงพอใจด้านเน้ือสัมผสั มีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุดร้อยละ 15.00 เป็นจ านวน 3 คน รองลงมามีความพึงพอใจมากร้อยละ 35.00 เป็นจ านวน 7 คน 
มีความพึงพอใจปานกลางร้อยละ 40.00 เป็นจ านวน 8 คน และมีความพึงพอใจนอ้ยร้อยละ 10.00 
เป็นจ านวน 2 คน คิดเป็นค่าระดบัคะแนนได ้71 คะแนน จากค่าระดบัคะแนนความพึงพอใจท่ีไดอ้ยู่
ในเกณฑม์าก(ดงัรูปท่ี 4.26) 

 
รูปท่ี 4.26 ผลของการตอบแบบสอบถามดา้นเน้ือสัมผสั 

8. ช่วยลดปริมาณการทิ้งขยะของโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด ์

ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นความพึงพอใจด้านช่วยลดปริมาณการทิ้งขยะของ
โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ มีความพึงพอใจมากท่ีสุดร้อยละ 40.00 เป็นจ านวน 8 คน รองลงมามี
ความพึงพอใจมากร้อยละ 50.00 เป็นจ านวน 10 คน และความพึงพอใจปานกลางร้อยละ 10.00 เป็น
จ านวน 2 คน คิดเป็นค่าระดบัคะแนนได ้86 คะแนน จากค่าระดบัคะแนนความพึงพอใจท่ีไดอ้ยูใ่น
เกณฑม์ากท่ีสุด (ดงัรูปท่ี 4.27) 

 
รูปท่ี 4.27 ผลของการตอบแบบสอบถามดา้นช่วยลดปริมาณขยะ 

15% 
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10% 0% 
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                   9.มีการแปรรูปกลว้ยน ้าวา้ท่ีเหลือใชใ้หเ้กิดประโยขน์กบัโรงแรม 

ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นความพึงพอใจดา้นมีการแปรรูปกลว้ยน ้ าวา้ท่ีเหลือใช้
ให้เกิดประโยขน์กบัโรงแรม มีความพึงพอใจมากท่ีสุดร้อยละ 65.00เป็นจ านวน 12 คนรองลงมามี
ความพึงพอใจมากร้อยละ 30.00 เป็นจ านวน 6 คนและความพึงพอใจปานกลางร้อยละ 5.00 เป็น
จ านวน 1 คน คิดเป็นค่าระดบัคะแนนได ้92 คะแนน จากค่าระดบัคะแนนความพึงพอใจท่ีไดอ้ยูใ่น
เกณฑม์ากท่ีสุด (ดงัรูปท่ี 4.28) 

 
รูปท่ี 4.28ผลของการตอบแบบสอบถามดา้นแปรรูปกลว้ยน ้าวา้ 
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กฎเกณฑ์วดัระดับคะแนนความพงึพอใจในการแปลความหมาย 

 
แทนค่าความพึงพอใจ 

 
ระดบัความพึงพอใจ 

 

 
เกณฑว์ดัระดบัคะแนนความพึงพอใจท่ีได ้

5 ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 

81-100 

4 ระดบัความพึงพอใจมาก 
 

61-80 

3 ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
 

41-60 

2 ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
 

21-40 

1 ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 

10-20 

ตารางท่ี 4.3 เกณฑว์ดัระดบัคะแนนความพึงพอใจ 

ระดบัคะแนนความพึงพอใจอยูใ่นระหวา่ง 10 – 20 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

ระดบัคะแนนความพึงพอใจอยูใ่นระหวา่ง 21 – 40 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 

ระดบัคะแนนความพึงพอใจอยูใ่นระหวา่ง 41 – 60 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ระดบัคะแนนความพึงพอใจอยูใ่นระหวา่ง 61 – 80 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

ระดบัคะแนนความพึงพอใจอยูใ่นระหวา่ง 81 – 100 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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4.4.2 สรุปความพงึพอใจในผลติภัณฑ์ ดังตาราง 4.5 

 
ความพึงพอใจท่ีมีต่อ คุกก้ีกลว้ยออร์แกนิค 

 

 
เกณฑว์ดัระดบัความพึงพอใจ 

 

 
ระดบัความพึงพอใจ 

1.ปัจจยั/คุณลกัษณะดา้น รสชาติ 
 

76 มาก 

2.ปัจจยั/คุณลกัษณะดา้น สี 
 

80 มาก 

3.ปัจจยั/คุณลกัษณะดา้น กล่ิน 
 

79 มาก 

4.ปัจจยั/คุณลกัษณะดา้น เน้ือสัมผสั 
 

71 มาก 

5.ช่วยลดปริมาณการทิ้งขยะของโรงแรมสาม
พรานริเวอร์ไซด์ 

 

86 มากท่ีสุด 

6.มีการแปรรูปกลว้ยน ้าวา้ท่ีเหลือใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์กบัโรงแรม 

 

92 มากท่ีสุด 

ตาราง 4.5 ตารางเกณฑว์ดัระดบัคะแนนความพึงพอใจ 

ผลจากแบบสอบถามพบว่า ความพึงพอใจท่ีมีต่อ Organic Banana Cookies ปัจจยั/
คุณลกัษณะ ดา้นรสชาติ สี กล่ิน และเน้ือสัมผสั มีระดบัความพึงพอใจมาก และปัจจยั/คุณลกัษณะ
ความพึงพอใจด้านการช่วยลดปริมาณการทิ้งขยะและการแปรรูปกล้วยน ้ าวา้ท่ีเหลือใช้ให้เกิด
ประโยชน์กบัโรงแรม มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

หลงัจากท่ีผูจ้ดัท าได้เขา้รับการฝึกงานเป็นระยะเวลา 3 เดือนคร่ึงท่ีผ่านมา ในแผนก
ครัวเบเกอร่ีท าให้ได้ทราบถึงการปฏิบติังานจริง การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น การฝึกความอดทนต่อ
อุปสรรคในการท างานภายในสถานประกอบการอีกทั้งยงัไดท้ราบถึงการถนอมอาหาร โดยการน า
วตัถุดิบท่ีเหลือใช้มาแปรรูปในรูปแบบของคุกก้ีเพื่อให้เกิดผลิตภณัฑ์ใหม่ๆข้ึนมาเพื่อสร้างรายได้
เพิ่มให้กบัโรงแรมโดยทางโรมแรมสามพรานริเวอร์ไซด์มีการสั่งกล้วยน ้ าวา้จากกลุ่มเกษตรกร
ภายในชุมชนอ าเภอสามพรานท่ีปลูกโดยไม่ใชส้ารเคมีใดๆทั้งส้ิน ในส่วนน้ีผูว้ิจยัไดน้ าผลการศึกษา
ท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ขอ้มูลมาสรุปผลโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

5.1 สรุปผลโครงงาน  

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลสรุปผลโครงงานได ้ดงัน้ี 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

            คณะผูจ้ดัท าไดเ้ขา้รับการฝึกและปฏิบติังานในแผนกครัวเบเกอร่ี โดยหนา้ท่ีของ
คณะผูจ้ดัท าคือ การเตรียมวตัถุดิบและการประกอบอาหารให้แก่ลูกคา้ โดยส่วนใหญ่พบวา่ในส่วน
ของขนมไทยมีการใช้กลว้ยน ้ าวา้ท าขนมหลายชนิดเช่น  กลว้ยทบั,ขนมกลว้ยเป็นตน้ แต่เน่ืองจาก
ปริมาณน าเข้ากล้วยจากกลุ่มเกษตรกรมีจ านวนมาก โดยระยะเวลาการเก็บรักษากล้วยนั้นไม่
สามารถเก็บไวไ้ดร้ะยะเวลาท่ีนาน จึงเกิดการเน่าเสียโดยเปล่าประโยชน์ ท าให้คณะผูจ้ดัท าเล็งเห็น
ถึงความส าคญัของกลว้ยน ้าวา้จึงน ามาพฒันาแปรรูปเป็นคุกก้ีโดยใชก้ลว้ยน ้าวา้เป็นวตัถุดิบหลกัเพื่อ
เพิ่มมูลค่าใหแ้ก่กลว้ยน ้าวา้ 

          จากการทดลองในการท าคร้ังแรกมีปัญหาเน่ืองจากคณะผูจ้ดัท ายงัขาดความรู้
ความเขา้ใจ ในการท าคุกก้ี ท าให้บางขั้นตอนพบปัญหาเช่น 1. ตีไข่,น ้ าตาลทรายแดงและเกลือ ใน
รอบแรกตีส่วนผสมในระยะเวลาท่ีนอ้ย ท าให้ไข่ไม่ฟูตามท่ีตอ้งการ 2. คุกก้ีเหลวไม่สามารถน ามา
หยอดได ้ในรอบแรกใชแ้ป้งขา้วเจา้ออร์แกนิคในปริมาณท่ีไม่พอดีกบัส่วนผสมท าให้คุกก้ีเหลวและ
ไม่เหนียวตามท่ีตอ้งการ จึงท าการปรึกษาพี่เล้ียงเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงพี่เล้ียงไดใ้ห้ค  าแนะน า
วา่ควรตีไข่,น ้ าตาลทรายแดงและเกลือให้ข้ึนฟูมากกวา่เดิมโดยใชเ้วลาท่ีมากข้ึน, เพิ่มปริมาณของ
แป้งขา้วเจา้ออร์แกนิค เพื่อใหคุ้กก้ีเหนียวและสามารถหยอดได ้

                            จากการทดลองการท าคร้ังท่ีสอง คณะผูจ้ดัท าได้ท าการแก้ไขโดย ตีไข่,น ้ าตาล
ทรายแดงและเกลือ ในเวลาท่ีมากข้ึน จนไข่ข้ึนฟูตามท่ีตอ้งการ, ส่วนคุกก้ีท่ีเหลวได้ท าการเพิ่ม
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ปริมาณของแป้งขา้วเจา้ออร์แกนิคให้มีปริมาณมากข้ึนจากเดิม 155กรัมเพิ่มเป็น 200กรัมท าให้คุกก้ี
เหนียวตามท่ีตอ้งการ 

5.1.2 ปัญหาท่ีพบในโครงงาน 

            1)การเก็บรักษาคุกก้ีกลว้ยออร์แกนิค ใหมี้คุณภาพและรสชาติคงเดิมนั้นสามารถ
ท าไดย้ากเน่ืองจากคณะผูจ้ดัท าไม่ไดใ้ส่วตัถุกนัเสียลงไปในผลิตภณัฑ์ 

            2) นกัศึกษายงัขาดความเขา้ใจในการท าโครงการ 

5.1.3 การแกไ้ขปัญหา/ขอ้เสนอแนะ 

            1) เก็บรักษาไวใ้นภาชนะท่ีปิดสนิท ไม่มีอากาศเขา้ 

            2) ศึกษาหาขอ้มูลเพิ่มเติมและสอบถามพี่เล้ียงและอาจารยท่ี์ปรึกษา 

5.2  สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

จากการท่ีไดไ้ปปฏิบติัสหกิจศึกษาท่ี โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด ์ในแผนกครัวเบเกอร่ี
ไดรั้บความรู้และประสบการณ์เป็นอยา่งมาก สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

5.2.1 ประโยชน์ของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

            1)ไดรั้บความรู้พร้อมทั้งเทคนิคในการท าขนมชนิดต่างๆ 

            2) ไดล้งมือปฏิบติังานจริง 

            3) ไดรู้้จกัฝึกความอดทนในการปฏิบติังาน 

            4) ไดป้ระสบการณ์ใหม่ๆในการท างาน 

            5) ไดรู้้จกัการปรับตวักบัเพื่อนร่วมงาน 

5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

           1) การใชเ้คร่ืองมือภายในครัวยงัไม่ช านาญมากพอ 

           2) เน่ืองจากขาดประสบการณ์ในการท างาน จึงส่งผลใหก้ารท างานเป็นไปอยา่ง
ล่าชา้ 

           3) ในบางคร้ังคณะผูจ้ดัท าไม่สามารถจดจ าสูตรต่างๆของขนมได ้

5.2.3 การแกไ้ขปัญหา 
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            1) ควรฝึกใชเ้คร่ืองมือภายในครัวใหเ้กิดความช านาญเพื่อง่ายต่อการปฏิบติังาน 

            2) ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการท าเบเกอร่ี เพื่อความรวดเร็วในการ
ปฏิบติังาน 

            3) ควรสอบถามสูตรจากพี่เล้ียงหากเกิดความไม่เขา้ใจและจดสูตรไวเ้พื่อจะได้
ไม่เกิด           ความผดิพลาดในการท าคร้ังต่อไป 
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ภาคผนวก ก 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

แบบสอบถาม 

เร่ือง ความพงึพอใจในผลติภัณฑ์ Organic Banana Cookies (คุกกีก้ล้วยออร์แกนิค) 

……………………………………………………………………………………………... 

ตอนที ่1 แบบสอบถามขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไป 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

1. เพศ 

                          1. ชาย                                                  2. หญิง 

2. อายุ 

                               1. ต ่ากวา่ 20 ปี                                      2. 21-40 ปี 

                               3. 41-60 ปี                                            4. 60 ปีข้ึนไป 

3.ระดับการศึกษา 

                               1. ประถมศึกษา                                    2. มธัยมศึกษา  

                               3. ปริญญาตรี                                        4. สูงกวา่ปริญญาตรี 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

ตอนที ่2 ประเมินความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องตามความคิดเห็นของท่านใหต้รงกบัความพึงพอใจของ

ท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว โดยมีเกณฑ์ 

ดงัน้ี ระดับความพงึพอใจ 5 = มากทีสุ่ด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด 

 
ขอ้ท่ี 

 
รายการประเมิน 
 

ระดบัความพึงพอใจ 
 
5 4 3 2 1 

1. รสชาติ 
 

     

2. สี 
 

     

3. กล่ิน 
 

     

4. เน้ือสัมผสั 
 

     

5. ช่วยลดปริมาณการทิ้งขยะของโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด ์
 

     

6. มีการแปรรูปกลว้ยน ้าวา้ท่ีเหลือใชใ้หเ้กิดประโยชน์กบั
โรงแรม 
 

     

 

ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................ 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

การปฏบิัตงิานภายในโรงแรมแผนกเบเกอร่ี 

 

                             

        รูปท่ี ข – 1  คนวุน้                                                                          รูปท่ี ข – 2  ท ามะพร้าวแกว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ข – 3  ท าขา้วเกรียบปากหมอ้                                                         รูปท่ี ข – 4  ท าขนมถว้ย 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

         รูปท่ี ข – 6  ป้ันไส้สาคู                                                                   รูปท่ี ข – 7  ท าขนมกลีบล าดวน 

 

 

 

 

 

 

 

              

                  

     รูปท่ี ข – 8  ป่ันน ้าใบเตย                                                                  รูปท่ี ข – 9  ผดัไส้ขนมสอดไส้ 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ข – 10  ซีลมะพร้าวแกว้                                              รูปท่ี ข – 11  ท าแยมมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  รูปท่ี ข – 11  ท าโยเกร์ิต                                                     รูปท่ี ข – 12  ตดัผา้ส าหรับปิดกระปุกแยม 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

     รูปท่ี ข – 13  ท าขนมกลีบล าดวน                                                      รูปท่ี ข – 14  ท าฝอยทอง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    รูปท่ี ข – 15  ขดูมะพร้าว                                                      รูปท่ี ข – 16  ตกแต่งหนา้เคก้กลว้ยหอม 
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คุกกีก้ล้วยออร์แกนิค(Organic Banana Cookies) 
นายณฐัชนนท ์คุณวงศ,์นางสาวธญัมาส โสภา,นางสาวเสาวลกัษณ์ คีรินทร์ 
ภาควชิา การโรงแรมและการท่องเท่ียวคณะศิลปศาสตร์มหาวทิยาลยัสยาม 

อาจารยท่ี์ปรึกษา : อาจารย ์ธนวรรณ ทะนนัชยั 
E-mail:Nat_kun @siam.edu, Tan_sop@siam.edu, Sao_kee@siam.edu 

 
บทคดัย่อ 
          โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ มีผลิตภัณฑ์

อินทรียท่ี์ผลิตข้ึนโดยชาวบา้นและมีผกัผลไมท่ี้ถูก

สุขอนามยัและปราศจากสารเคมี เช่น กลว้ยน ้ าวา้, 

เสาวรส, สัปปะรด, ฝร่ัง และมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

เป็นตน้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อบูรณาการเรียนการ

สอนของภาควิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

คณะศิลปศาสต ร์  มหาวิทยาลั ยสยาม  สู่การ

ปฏิบติังานสหกิจศึกษาหลงัจากไดเ้ขา้ไปปฏิบติังาน

ภายในโรงแรมได้เล็งเห็นความส าคัญของกล้วย

น ้ าวา้ท่ีเหลือท้ิงจากการเน่าเสีย จึงน ามาพฒันาเป็น

ผลิตภณัฑแ์ปรรูปของทางโรงแรมสามพรานริเวอร์

ไซด์ คณะผูจ้ ัดท าจึงเล็งเห็นการน ากลว้ยน ้ าวา้มา

แปรรูปเป็นคุกก้ีเพ่ือลดตน้ทุนให้กับโรงแรม ซ่ึง

คุกก้ีน้ีได้เน้นด้านออร์แกนิคเป็นหลกัเพ่ือให้เกิด

ผลิตภณัฑแ์ปรรูปท่ีแปลกใหม่และแตกต่างไปจาก

คุกก้ีทัว่ไปตามทอ้งตลาด และยงัสามารถเพ่ิมมูลค่า

ของสินคา้ทางการเกษตรกรภายในชุมชนอ าเภอสาม

พราน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถาม

จ านวน 20 ชุด ส าหรับผูบ้ริโภคภายในโรงแรมสาม

พรานริเวอร์ไซด์ จากผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภคใน

โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์มีความพึงพอใจดา้น

รสชาติ,กล่ิน,เน้ือสัมผสั และยงัช่วยลดปริมาณขยะ

พร้อมทั้ งลดต้นทุนให้แก่สถานประกอบการ

เน่ืองจากกลว้ยเกิดการสูญเสียจากการเก็บคงคลงั
มากเกินไป 

 

 
Abstract 
 Samparn Riverside has organic product that 
produced by local people and hygienic fruit which 
is free of chemical such as banana , passionfruit , 
guava , mango and Carissa carandas L etc. The 
project purpose is to integrate the study of Hotel 
and Tourism Siam University. To practice 
education after working in the hotel foresee the 
importance of waste piasang awak banana and 
transform it into banana cookies for improvement 
of Samparn Riverside’s product. Production teams 
foresee the production of banana cookies for 
decrease cost and increase value of product in 
local agriculture. This cookie, which emphasizes 
organic is to cause the processed products, exotic 
and different from the typical cookie-based 
market. Production teams analyses and can also 
increase the value of farm products within the 
community of SamParn. information by create 20 
questionnaires for Samparn Riverside customer. 
Research result shown that customer satisfy in 
taste, favour and texture. Banana cookies also help 
Samparn Riverside reduces waste quantity and 
decreases cost for entrepreneur from preserve 
banana in warehouse. 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
            อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมท่ีมี
ความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่าง
ชดัเจน ทั้งในด้านมูลค่าการผลิต การจา้งงาน และ
การส่งออกรวมทั้ งมีความเช่ือมโยงกับทั้ งภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรมอ่ืนๆสูง อย่างไรก็ตาม
อุตสาหกรรมอาหารในประเทศส่วนใหญ่เป็น
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม ดงันั้น ใน
ภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขนัอยา่งในปัจจุบนัถึงแม้
ประเทศไทยจะมีข้อได้เปรียบจากการมีค่าจ้าง
แรงงานท่ีไม่สูงและมีความช านาญในการผลิต 
รวมทั้ งการมีวตัถุดิบอุดมสมบูรณ์ แต่การแข่งขัน
ด้านราคาและการใช้ข้อได้เปรียบด้านทรัพยากร 
ยอ่มไม่ย ัง่ยนื 

            ปัจจุบันธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารมีการ
แข่งขนัท่ีสูง ท าให้เกิดคู่แข่งใหม่ๆข้ึนอยู่เสมอ มี
กฎระเบียบมาตรฐาน ความปลอดภัยใหม่ๆ และ
ผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอยู่
ตลอด เวลา  การพัฒนาอย่า ง จ ริ งจังและการ 
สนับสนุนของรัฐบาลทั้ งด้านข้อมูลกฎระเบียบ 
การตลาด การศึกษาและพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อแปร
รูปเพ่ิมมูลค่า อีกทั้ งยงั สามารถลดปัญหาสินค้า
เกษตรราคาตกต ่าในบางฤดูกาล และปัญหาการเก็บ
รักษาผลผลิต 

            จังหวัดนครปฐมเองเป็นจังหวดัท่ีส าคัญ
จังหวัดห น่ึงของประ เทศไทยเพราะจังหวัด 
นครปฐมตั้ งอยู่ในเขตปริมณฑลเป็นจังหวัด ท่ี
รอง รับการขยายตัวของความเ ป็น เ มืองจาก
กรุงเทพมหานครและเป็นเมืองท่ีอุดมสมบูรณ์
มากมายไปดว้ยผลไมแ้ละอาหารข้ึนช่ือนานาชนิด 
โดยเฉพาะกล้วยในอ าเภอสามพราน  ท่ีมีจ านวน
มากและได้มีการส่งกล้วยเข้ามาในโรงแรมเป็น
จ านวนมากจากกลุ่มเกษตรกรภายในชุมชน ท าให้
ใช้ไม่หมดเพราะกล้วยสุกและเน่าไว เก็บได้ใน
ระยะเวลาท่ีสั้น ท าให้เกิดการเน่าเสียไปอย่างเปล่า
ประโยชน์ กลุ่มของเราจึงเลง็เห็นปัญหาน้ี และอยาก

หาวิธีแกไ้ข โดยใชก้ลว้ยน ้ าวา้ เป็นวตัถุดิบหลกัใน
การท าโครงการน้ี โดยการน ากลว้ยน ้ าวา้มาแปรรูป
ในรูปแบบ คุกก้ี ซ่ึงทางโรงแรมสามพรานริเวอร์
ไซด ์เป็นโรงแรมท่ีเนน้ดา้นออร์แกนิคเป็นหลกั เรา
จึงจะท าคุกก้ีกลว้ยออร์แกนิค โดยใช้แป้งข้าวเจ้า
ออร์แกนิค แทนแป้งทัว่ไปในทอ้งตลาด ปัจจุบนัได้
มีการพัฒนาโดยการน ากล้วยมาแปรรูปเ ป็น
ผลิตภณัฑ ์ต่างๆ เช่น แป้งกลว้ยออร์แกนิค เป็นตน้ 
การแปรรูปอาหารนอกจากจะเป็นการถนอมอาหาร
ยงัสามารถเพ่ิมมูลค่า และเพ่ิมความหลากหลาย
ให้แก่ผลิตภณัฑ์ท าให้เกิดผลิตภณัฑ์แปรรูปใหม่ๆ 
อีกทั้งยงัสามารถสร้างรายไดใ้ห้เกษตรกรในชุมชน
อ าเภอสามพรานอีกดว้ย 

             ดงันั้น คณะผูจ้ดัท าจึงเล็งเห็นประโยชน์
ของกลว้ย จึงไดน้ ากลว้ยมาแปรรูปซ่ึงอยูใ่นรูปแบบ
ของ คุกก้ีกลว้ย ซ่ึงเนน้ดา้นออร์แกนิคเป็นหลกั เพ่ือ
เพ่ิมทางเลือกใหแ้ก่ผูบ้ริโภคท่ีเนน้การรักษาสุขภาพ 
ส าหรับไวท้านเล่นเป็นอาหารวา่ง 
 
วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
1. ศึกษาถึงวธีิการท าและความเป็นมาของคุกก้ีกลว้ย
ออร์แกนิค 

2. เพื่อสรรหาผลิตภณัฑแ์ปรรูปใหม่ๆ 

3. เพื่อลดตน้ทุนใหก้บัโรงแรมสามพราน ริเวอร์
ไซด ์โดยน าวตัถุดิบท่ีเหลือใชม้าแปรรูปเป็น
ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดใหก้บั
สถานประกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขอบเขตของโครงงาน 
1. ขอบเขตดา้นเน้ือหาใชว้ิธีการท าคุกก้ีกลว้ยออร์
แกนิคและแจกแบบสอบถามแก่ผูบ้ริโภค 
2. ขอบเขตดา้นประชากร แจกแบบสอบถาม/แบบ
ส ารวจ และติดตามผลตอบรับ 
3. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีท าการส ารวจและแจก
แบบสอบถามให้แก่ผูบ้ริโภคในโรงแรมสามพราน 
ริเวอร์ไซด ์
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. เป็นแนวทางในการพฒันาคุกก้ีรสชาติใหม่ใหแ้ก่
ผูท่ี้สนใจน าไปประยกุตใ์ชเ้พ่ือเพ่ิมคุณภาพในการ
ผลิต 

2. เป็นการน ากลว้ยน ้ าวา้มาแปรรูปเป็นคุกก้ีเพ่ือลด
ตน้ทุนใหแ้ก่สถานประกอบการ 

3. เพ่ือน าวตัถุดิบท่ีเหลือใชม้าท าใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดต่อสถานประกอบการ 

4. เป็นการเพ่ิมมูลค่าของกลว้ยน ้ าวา้ซ่ึงเป็นสินคา้
ทางการเกษตรของอ าเภอสามพราน 

ขั้นตอนการท าคุกกีก้ล้วยออร์แกนิค 
1.ไข่ไก่,น ้าตาลทรายแดง และเกลือ ใส่เคร่ืองตี 
2. จากนั้ นตีให้ไข่ไก่,น ้ าตาลทรายแดง และเกลือ 
จนกวา่จะข้ึนฟ ู
3.  จากนั้ นค่อยๆใส่น ้ ามันมะพร้าวลงไปทีละ
เลก็นอ้ย จนกวา่ส่วนผสมจะเขา้กนั 
4. ใส่กลว้ยน ้ าวา้ท่ีป่ันแลว้ลงไป แลว้ตีใหเ้ขา้กนั 
5. จากนั้นก็เร่ิมใส่แป้งขา้วเจา้ออร์แกนิคลงไปทีละ
เลก็นอ้ย ตีใหส่้วนผสมเขา้กนั 
6. พอส่วนผสมเขา้กนัดีแลว้ จึงค่อยใส่กลว้ยตากท่ี
หัน่เป็นลูกเต๋าลงไป 
7. จากนั้นตีส่วนผสมใหเ้ขา้กนัอีกรอบ 
8. เม่ือส่วนผสมเขา้กนัดีแลว้ จึงจะน ามาใส่ถุงบีบ 
9. เตรียมถาดท่ีทาเนยขาว ส าหรับการบีบคุกก้ี 
10. บีบใส่ถาดให้สวยงาม (ควรเวน้ระยะห่างของ
การบีบ) 

11. จากนั้ นน าไปเข้าเตาอบ ไฟบน 175 องศา
เซลเซียส ไฟล่าง 150 องศาเซลเซียส อบดว้ยเวลา
ประมาณ 35-40นาที 

12. เม่ืออบเสร็จแลว้เอาออกจากเตาอบพกัไวใ้หเ้ยน็ 
13. คุกก้ีท่ีท าเสร็จแลว้พร้อมบรรจุใส่กล่อง 
 
ต้นทุนการท าคุกกีก้ล้วยออร์แกนิค 
 

 
ล าดบั 

 
วตัถุดิบ 

 
หน่วย 

ปริมาณ 
ท่ีใช ้

 
ตน้ทุน 

ราคา 
ต่อ 

หน่วย 
1 กลว้ย 

น ้าวา้ 
กรัม 125 - - 

2 ไข่ไก่ กรัม 110 13.8 0.13 
3 น ้าตาล 

ทราย 
แดง 

กรัม 40 2.4 0.06 

4 แป้ง 
ขา้วเจา้ 
ออร์แก 
นิค 

กรัม 200 - - 

5 กลว้ย 
ตาก 

กรัม 30 - - 

6 เกลือ ชอ้นชา 1
4⁄  0.096 0.05 

7 น ้ามนั 
มะ 
พร้าว 

กรัม 50 6 0.12 

 รวมตน้ทุน 1 สูตร ต่อ 
4 กระปุก 

22.3 

ตน้ทุน1ต่อกระปุก  

(180กรัม/ช้ิน) 
5.6 

ราคาขาย 35 
ก าไร 84% 

 
 
 



 

 

สรุปผลโครงงาน 
 คณะผู ้จั ด ท า ไ ด้ เ ข้ า รั บ ก า ร ฝึ ก และ

ปฏิบติังานในแผนกครัวเบเกอร่ี โดยหนา้ท่ีของคณะ

ผู ้จัดท าคือ การเตรียมวตัถุดิบและการประกอบ

อาหารให้แก่ลูกคา้ โดยส่วนใหญ่พบวา่ในส่วนของ

ขนมไทยมีการใชก้ลว้ยน ้ าวา้ท าขนมหลายชนิดเช่น  

กลว้ยทบั,ขนมกลว้ย เป็นตน้ แต่เน่ืองจากปริมาณ

น าเขา้กลว้ยจากกลุ่มเกษตรกร มีจ านวนมากจึงเกิด

การเน่าเสียโดยเปล่าประโยชน์ ท าให้คณะผูจ้ดัท า

เล็งเห็นถึงความส าคัญของกล้วยน ้ าว ้าจึงน ามา

พัฒนาแปรรูปเป็นคุกก้ีโดยใช้กล้วยน ้ าว ้า เ ป็น
วตัถุดิบหลกัเพ่ือเพ่ิมมูลค่าใหแ้ก่กลว้ยน ้ าวา้ 

  จากการทดลองในการท าคร้ังแรกมีปัญหา

เน่ืองจากคณะผูจ้ดัท ายงัขาดความรู้ความเขา้ใจ ใน

การท าคุกก้ี ท าใหบ้างขั้นตอนพบปัญหาเช่น 1. ตีไข่

,น ้ าตาลทรายแดงและเกลือ ในรอบแรกตีส่วนผสม

ในระยะเวลาท่ีนอ้ย ท าให้ไข่ไม่ฟูตามท่ีตอ้งการ 2. 

คุกก้ีเหลวไม่สามารถน ามาหยอดได ้ในรอบแรกใช้

แป้งข้าวเจ้าออร์แกนิคในปริมาณท่ีไม่พอดีกับ

ส่วนผสมท าให้คุกก้ีเหลวและไม่เหนียวตามท่ี

ตอ้งการ จึงท าการปรึกษาพ่ีเล้ียงเพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ี

เกิดข้ึน ซ่ึงพ่ีเล้ียงไดใ้หค้  าแนะน าวา่ควรตีไข่,น ้ าตาล

ทรายแดงและเกลือให้ข้ึนฟูมากกวา่เดิมโดยใชเ้วลา

ท่ีมากข้ึน, เพ่ิมปริมาณของแป้งขา้วเจา้ออร์แกนิค 
เพ่ือใหคุ้กก้ีเหนียวและสามารถหยอดได ้

จากการทดลองการท าคร้ังท่ีสอง คณะ

ผูจ้ดัท าได้ท าการแกไ้ขโดย ตีไข่,น ้ าตาลทรายแดง

และเกลือ ในเวลาท่ีมากข้ึน จนไข่ ข้ึนฟูตามท่ี

ตอ้งการ, ส่วนคุกก้ีท่ีเหลวไดท้ าการเพ่ิมปริมาณของ

แป้งขา้วเจา้ออร์แกนิคให้มีปริมาณมากข้ึนจากเดิม 

155กรัมเพ่ิมเป็น 200กรัม ท าให้คุกก้ีเหนียวตามท่ี
ตอ้งการ 

 

กติตกิรรมประกาศ 
 การท่ีผูจ้ดัท าไดม้าปฏิบติังานในโครงการ

สหกิจศึกษา ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ ตั้งแต่

วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 

ส่งผลใหค้ณะผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้และประสบการณ์

ต่างๆท่ีมีค่ามากมายส าหรับรายงานสหกิจศึกษา

ฉบับน้ีส าเ ร็จลงได้ด้วยดีจากความร่วมมือและ
สนบัสนุนจากหลายฝ่ายดงัน้ี 

1. อาจารยธ์นวรรณ  ทะนนัชยั  อาจารยท่ี์ปรึกษา 

2. คุณวนัเพญ็  ชนประชา  หวัหนา้แผนกเบเกอร่ี 

บุคลากรของโรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์และ

บุคลากรท่านอ่ืนๆท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีไดใ้ห้

ค  าแนะน าช่วยเหลือในการจัดท ารายงานผูจ้ ัดท า

ขอขอบพระคุณผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมใน

การให้ขอ้มูลและเป็นท่ีปรึกษาในการท ารายงาน

ฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนใหก้ารดูแลและให้

ความเขา้ใจกับชีวิตของการท างานจริงซ่ึงผูจ้ ัดท า
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ณ ท่ีน้ีดว้ย 

เอกสารอ้างองิ 
 การพฒันาคุกก้ีเนยสดจากเนยสวนดุสิต
เสริมใยอาหารจากอลัเบโดของสม้โอ. (ออนไลน์). 
http://doi.nrct.go.th/ListDoi/Download (สืบคน้
วนัท่ี 5 สิงหาคม 2561) 

กลว้ยน ้ าวา้. (ออนไลน์). 
https://www.disthai.com (สืบคน้วนัท่ี 8 สิงหาคม 
2561) 

 

รายการสาธิตการท าอาหารจากกลว้ยเพื่อ
การเรียนรู้  คุกก้ีกลว้ย. (ออนไลน)์. 
https://www.youtube.com/watch?v=stMuY683Lx
Q (สืบคน้วนัท่ี 10 สิงหาคม 2561) 

http://doi.nrct.go.th/ListDoi/Download
https://www.disthai.com/
https://www.youtube.com/watch?v=stMuY683LxQ
https://www.youtube.com/watch?v=stMuY683LxQ


 

 

รุจิมศัม ์มุลตรี. 2553. การพฒันา
ผลิตภณัฑคุ์กก้ีผกัลดไขมนั. (ออนไลน์). 
http://doi.nrct.go.th/ListDoi/Download 

(สืบคน้วนัท่ี 5 สิงหาคม 2561) 

โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด.์ 
(ออนไลน์). http://sampranriverside.com/th/  

(สืบคน้วนัท่ี 9 สิงหาคม 2561) 

วนัเพญ็ มีสมญา, ดวงจนัทร์ เฮงสวสัด์ิ 
และไพลิน ผูพ้ฒัน์. 2545. การพฒันาผลิตภณัฑคุ์กก้ี
จากน ้ านมขา้วยาคูผง. (ออนไลน์). 
http://doi.nrct.go.th/ListDoi/Download/  

(สืบคน้วนัท่ี 5 สิงหาคม 2561) 

วธีิการท าคุกก้ีกลว้ย. (ออนไลน)์. 
https://www.sanook.com/women/7906/ 

(สืบคน้วนัท่ี 6 สิงหาคม 2561) 

สรรพคุณกลว้ยน ้ าวา้ ประโยชน์. 
(ออนไลน์). http://puechkaset.com  

(สืบคน้เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2561) 

สุชาดา นกเถ่ือน และ ยทุธนา พิมลศิริ. 
2553. การลดปริมาณไขมนัและคา่ดชันีน ้ าตาลของ
คุกก้ีปราศจากกลุเตนโดยใชเ้สย้ใยอาหารจากเปลือก
ชั้นในของสม้โอ. (ออนไลน์). 
http://doi.nrct.go.th/ListDoi/Download  

(สืบคน้วนัท่ี 5 สิงหาคม 2561) 

 

 

http://doi.nrct.go.th/ListDoi/Download
http://sampranriverside.com/th/
http://doi.nrct.go.th/ListDoi/Download/
https://www.sanook.com/women/7906/
http://puechkaset.com/
http://doi.nrct.go.th/ListDoi/Download
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ภาคผนวก ฉ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                                ประวตัคิณะผู้จัดท า 

     รหสันกัศึกษา                 :      5704400150 

     ช่ือ –  นามสกุล    :     นาย ณฐัชนนท ์คุณวงศ์ 

     คณะ                   :     ศิลปศาสตร์ 

     สาขาวชิา      :      การโรงแรม 

     ท่ีอยู ่                   :      61/33 ซ.เพชรเกษม75  เขตหนองแขม แขวงหนองคา้งพลู  

                                                   จ.กรุงเทพมหานคร 10160 

 ผลงาน/ประกาศนียบตัร      :     ไดรั้บประกาศนียบตัรหลงัจากปฏิบติัสหกิจศึกษาท่ี 

                                                   โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด ์แผนกครัวเบเกอร่ี ระยะเวลา 

                                                   ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561จนถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                               ประวตัคิณะผู้จัดท า 

       รหสันกัศึกษา                    :         5704400182 

       ช่ือ – นามสกุล             :         นางสาวธญัมาส   โสภา 

       คณะ                                   :         ศิลปศาสตร์ 

       สาขาวชิา                            :         การโรงแรม 

       ท่ีอยู ่                                   :         4 พระราม2 ซอย54 แยก4 แขวงแสมด า  เขตบางขนุเทียน  

                                                            จ.กรุงเทพมหานคร 10150  

       ผลงาน/ประกาศนียบตัร     :      ไดรั้บประกาศนียบตัรจากปฏิบติัสหกิจศึกษาท่ี 

                                              โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด ์แผนกครัวเบเกอร่ี ระยะเวลา 

                      ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561จนถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 

 

           

 

 

 

 

 



 

 

ประวตัิคณะผู้จัดท า 

      รหสันกัศึกษา                   : 5704400300 

      ช่ือ –  นามสกุล                 : นางสาวเสาวลกัษณ์ คีรินทร์ 

      คณะ         : ศิลปศาสตร์ 

      สาขาวชิา                      : การโรงแรม 

      ท่ีอยู ่          : 41/4 หมู่ 5 ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน                     

                                                      จงัหวดันครปฐม 73210 

      ผลงาน/ประกาศนียบตัร    :     ไดรั้บประกาศนียบตัรหลงัจากปฏิบติัสหกิจศึกษา 

                                                      โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด ์แผนกครัวเบเกอร่ี ระยะเวลา 

                                                       ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 จนถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561
  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

                      ประวตัิคณะผู้จัดท ำ 

     รหสันกัศึกษา                 :      5704400150 

     ช่ือ –  นามสกุล    :     นาย ณฐัชนนท ์คุณวงศ์ 

     คณะ                   :     ศิลปศาสตร์ 

     สาขาวชิา      :      การโรงแรม 

     ท่ีอยู ่                   :      61/33 ซ.เพชรเกษม75  เขตหนองแขม แขวงหนองคา้งพลู  

                                                   จ.กรุงเทพมหานคร 10160 

 ผลงาน/ประกาศนียบตัร      :     ไดรั้บประกาศนียบตัรหลงัจากปฏิบติัสหกิจศึกษาท่ี 

                                                   โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ แผนกครัวเบเกอร่ี ระยะเวลา 

                                                   ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561จนถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 

 



 

 

                                               ประวตัคิณะผู้จัดท ำ 

       รหสันกัศึกษา                    :         5704400182 

       ช่ือ – นามสกุล             :         นางสาวธญัมาส   โสภา 

       คณะ                                   :         ศิลปศาสตร์ 

       สาขาวชิา                            :         การโรงแรม 

       ท่ีอยู ่                                   :         4 พระราม2 ซอย54 แยก4 แขวงแสมด า  เขตบางขนุเทียน  

                                                            จ.กรุงเทพมหานคร 10150  

       ผลงาน/ประกาศนียบตัร     :       ไดรั้บประกาศนียบตัรจากปฏิบติัสหกิจศึกษาท่ี 

                                               โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด ์แผนกครัวเบเกอร่ี ระยะเวลา 

                       ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561จนถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 

 

           

 

 

 



 

 

ประวตัิคณะผู้จัดท ำ 

      รหสันกัศึกษา                   : 5704400300 

      ช่ือ –  นามสกุล                 : นางสาวเสาวลกัษณ์ คีรินทร์ 

      คณะ         : ศิลปศาสตร์ 

      สาขาวชิา                      : การโรงแรม 

      ท่ีอยู ่          : 41/4 หมู่ 5 ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน                     

                                                      จงัหวดันครปฐม 73210 

      ผลงาน/ประกาศนียบตัร    :     ไดรั้บประกาศนียบตัรหลงัจากปฏิบติัสหกิจศึกษา 

                                                      โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด ์แผนกครัวเบเกอร่ี ระยะเวลา 

                                                       ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 จนถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561
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