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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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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
อุ ตสาหกรรมอาหารเป็ นอุ ตสาหกรรมที่ มี ความส าคัญต่ อระบบเศรษฐกิ จของประเทศอย่า ง
ชัด เจน ทั้ง ในด้า นมู ล ค่ า การผลิ ต การจ้า งงาน และการส่ ง ออกรวมทั้ง มี ค วามเชื่ อมโยงกับ ทั้ง ภาค
การเกษตรและอุ ตสาหกรรมอื่ นๆสู ง อย่า งไรก็ ตามอุ ต สาหกรรมอาหารในประเทศส่ วนใหญ่ เป็ น
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนั้น ในภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันอย่างในปั จจุบนั ถึงแม้
ประเทศไทยจะมีขอ้ ได้เปรี ยบจากการมีค่าจ้างแรงงานที่ไม่สูงและมีความชานาญในการผลิต รวมทั้งการ
มีวตั ถุดิบอุดมสมบูรณ์ แต่การแข่งขันด้านราคาและการใช้ขอ้ ได้เปรี ยบด้านทรัพยากร ย่อมไม่ยงั่ ยืน
ปั จจุ บนั ธุ รกิ จในอุ ตสาหกรรมอาหารมี ก ารแข่ ง ขันที่ สู ง ท าให้เกิ ดคู่ แข่ง ใหม่ๆ ขึ้ นอยู่เสมอ มี
กฎระเบี ย บมาตรฐาน ความปลอดภัย ใหม่ ๆ และผูบ้ ริ โภคที่ เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการบริ โภคอยู่
ตลอดเวลา การพัฒนาอย่างจริ งจังและการ สนับสนุ นของรัฐบาลทั้งด้านข้อมูลกฎระเบียบ การตลาด
การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อแปรรู ปเพิ่มมูลค่า อีกทั้งยัง สามารถลดปัญหาสิ นค้าเกษตรราคาตกต่า
ในบางฤดูกาล และปั ญหาการเก็บรักษาผลผลิต
จังหวัดนครปฐมเองเป็ นจังหวัดที่สาคัญจังหวัดหนึ่ งของประเทศไทยเพราะจังหวัด นครปฐมต้งั
อยู่ในเขตปริ มณฑลเป็ นจังหวัดที่รองรับการขยายตัวของความเป็ นเมืองจากกรุ งเทพมหานครและเป็ น
เมืองที่อุดมสมบูรณ์ มากมายไปด้วยผลไม้และอาหารขึ้นชื่ อนานาชนิด โดยเฉพาะกล้วยในอาเภอสาม
พราน ที่มีจานวนมากและได้มีการส่ งกล้วยเข้ามาในโรงแรมเป็ นจานวนมากจากกลุ่มเกษตรกรภายใน
ชุ มชน ทาให้ใช้ไม่หมดเพราะกล้วยสุ กและเน่ าไว เก็บได้ในระยะเวลาที่ส้ ัน ทาให้เกิ ดการเน่ าเสี ยไป
อย่า งเปล่ า ประโยชน์ กลุ่ มของเราจึ ง เล็งเห็ นปั ญหานี้ และอยากหาวิธีแก้ไข โดยใช้กล้วยน้ าว้า เป็ น
วัตถุดิบหลักในการทาโครงการนี้ โดยการนากล้วยน้ าว้ามาแปรรู ปในรู ปแบบ คุกกี้ ซึ่ งทางโรงแรมสาม
พรานริ เวอร์ ไซด์ เป็ นโรงแรมที่เน้นด้านออร์ แกนิ คเป็ นหลัก เราจึงจะทาคุ กกี้ กล้วยออร์ แกนิ ค โดยใช้
แป้ งข้าวเจ้าออร์ แกนิค แทนแป้ งทัว่ ไปในท้องตลาด ปั จจุบนั ได้มีการพัฒนาโดยการนากล้วยมาแปรรู ป
เป็ นผลิตภัณฑ์ ต่างๆ เช่ น แป้ งกล้วยออร์ แกนิค เป็ นต้น การแปรรู ปอาหารนอกจากจะเป็ นการถนอม
อาหารยังสามารถเพิ่มมูลค่า และเพิ่มความหลากหลายให้แก่ผลิตภัณฑ์ทาให้เกิดผลิตภัณฑ์แปรรู ปใหม่ๆ
อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรในชุมชนอาเภอสามพรานอีกด้วย

2

ดังนั้น คณะผูจ้ ดั ทาจึงเล็งเห็นประโยชน์ของกล้วย จึงได้นากล้วยมาแปรรู ปซึ่ งอยูใ่ นรู ปแบบของ
คุ กกี้ กล้วย ซึ่ งเน้นด้านออร์ แกนิ ค เป็ นหลัก เพื่อเพิ่มทางเลื อกให้แก่ ผูบ้ ริ โภคที่ เน้นการรั กษาสุ ขภาพ
สาหรับไว้ทานเล่นเป็ นอาหารว่าง
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 ศึกษาถึงวิธีการทาและความเป็ นมาของคุกกี้กล้วยออร์แกนิค
1.2.2 เพื่อสรรหาผลิตภัณฑ์แปรรู ปใหม่ๆ
1.2.3 เพื่อลดต้นทุนให้กบั โรงแรมสามพราน ริ เวอร์ ไซด์ โดยนาวัตถุดิบที่เหลือใช้มาแปรรู ปเป็ น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดให้กบั สถานประกอบการ
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้ อหาใช้วธิ ี การทาคุกกี้กล้วยออร์ แกนิคและแจกแบบสอบถามแก่ผบู ้ ริ โภค
1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร แจกแบบสอบถาม/แบบสารวจ และติดตามผลตอบรับ
1.3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ทาการสารวจและแจกแบบสอบถามให้แก่ผบู้ ริ โภคในโรงแรมสามพราน
ริ เวอร์ ไซด์
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 เป็ นแนวทางในการพัฒนาคุกกี้รสชาติใหม่ให้แก่ผทู ้ ี่สนใจนาไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่ม
คุณภาพในการผลิต
1.4.2 เป็ นการนากล้วยน้ าว้ามาแปรรู ปเป็ นคุกกี้เพื่อลดต้นทุนให้แก่สถานประกอบการ
1.4.3 เพื่อนาวัตถุดิบที่เหลือใช้มาทาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อสถานประกอบการ
1.4.4 เป็ นการเพิม่ มูลค่าของกล้วยน้ าว้าซึ่งเป็ นสิ นค้าทางการเกษตรของอาเภอสามพราน
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาเรื่ อง คุกกี้กล้วยออร์แกนิค โดยคณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาและทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
-ความเป็ นมาของกล้วย
-ประโยชน์ของกล้วย
-วิธีการทาคุกกี้กล้วยออร์ แกนิค
-แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุกกี้กล้วยออร์แกนิค
-สรรพคุณของวัตถุดิบที่ใช้สาหรับการทาโครงงาน
2.1 ความเป็ นมาของกล้วย
กล้วย เป็ นไม้ผล ลาต้น เกิ ดจากกาบหุ ้มซ้อนกัน สู งประมาณ 2-5 เมตร ใบเป็ นใบเดี่ ยวเกิ ด
กระจายส่ วนปลายของลาต้นเวียนสลับซ้ายขวาต่างระนาบกัน ก้านใบยาว แผ่นใบกว้างเส้นของใบขนาน
กันปลายใบมน มีต่ิง ผิวใบเรี ยบลื่น ใบสี เขียงด้านล่างมีไขนวลหรื อแป้ งปกคลุมเส้นและขอบใบเรี ยบ
ขนาดและความยาวของใบขึ้นอยูก่ บั แต่ละพันธ์ ดอกเป็ นดอกห้อยลงมายาวประมาณ 60 – 130 ซม. ซึ่ ง
เรี ยกหัวปลี ตามช่อจะมีกาบหุ ้มสี แดงเป็ นรู ปวงรี ยาว 25- 30 ซม. ช่อดอกที่มีการเจริ ญก็จะกลายเป็ นผล
ผลเป็ นผลสดจะประกอบไปด้วยหวีกล้วย เครื อละ 7- 8 หวี แต่ละหวีมีกล้วยอยูป่ ระมาณ 10 กว่าลูก
ขนาดและสี ของกล้วยมีลกั ษณะแตกต่างกันออกไปตามชนิดของแต่ละพันธุ์ บางชนิดมีผล เหลือง, เขียว
,แดง แต่ละต้นให้ผลครั้งเดี่ยวเท่านั้น เมล็ด มีลกั ษณะกลมขรุ ขระเปลือกหุ ้มเมล็ดมีสีดาหนาเหนี ยวเนื้ อ
เมล็ดสี ขาว ขยายพันธุ์ดว้ ยการแยกหน่อหรื อแยกเหง้ารถชาติฝาด

รู ปที่ 2.1 ผลของกล้วยน้ าว้า
ที่มา : https://www.sanook.com/health/9753/
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2.2 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
2.2.1 ลาต้น
ลาต้นสู งไม่เกิน 3.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร กาบลาต้นด้านนอกมีสีเขียว
อ่อน มีประดาบ้างเล็กน้อยกล้วยมีลาต้นอยูใ่ ต้ดินเรี ยกว่า หัว หรื อ เหง้า (rhizome) ที่หวั มีตา (bud) ซึ่ งจะ
เจริ ญเป็ นต้นเกิ ด หน่ อ (sucker) หลายหน่ อ เรี ยกว่า การแตกกอ หน่อที่เกิด หรื อต้นที่เห็นอยู่เหนื อดิน
ความจริ งแล้วมิใช่ลาต้น เราเรี ยกว่า ลาต้นเทียม(pseudostem) ส่ วนนี้ เกิดจากการอัดกันแน่นของกาบใบ
ที่เกิดจากจุดเจริ ญของลาต้นใต้ดิน กาบใบจะชูกา้ นใบ และใบ และที่จุดเจริ ญนี้ จะมีการเจริ ญเป็ นดอก
ตามขึ้นมาหลังจากสิ้ นสุ ดการเจริ ญของใบ ใบสุ ดท้ายก่อนการเกิดดอก เรี ยกว่า ใบธง
2.2.2 ใบ
ใบกล้วยมีลกั ษณะเป็ นแผ่นใบใหญ่ มีความกว้างประมาณ 70 - 90 เซนติเมตร ความยาว
๑.๗ - ๒.๕ เมตร ปลายใบมน รู ปใบขอบขนาน โคนใบมน และแผ่นใบมีสีเขียว
2.2.3 ดอก
ดอกของกล้วยออกเป็ นช่ อ (inflorescence) ในช่ อดอกยังมีกลุ่มของช่ อดอกย่อยเป็ น
กลุ่มๆ ระหว่างกลุ่มของช่อดอกย่อยแต่ละช่อจะมีกลีบประดับ หรื อที่เราเรี ยกกันว่า กาบปลี (bract) มีสี
ม่วงแดงกั้นไว้ กลุ่ ม ดอกเพศเมี ยอยู่ที่ โคน และกลุ่ ม ดอกเพศผูอ้ ยู่ที่ป ลาย เป็ นส่ วนที่ เราเรี ย กว่า หัว
ปลี (male bud) ระหว่างกลุ่มดอกเพศเมีย และดอกเพศผู้ มีดอกกะเทย แต่บางพันธุ์ก็ไม่มี ในช่อดอกย่อย
แต่ละช่อมีดอกเรี ยงซ้อนกันอยู่ 2 แถว ถ้าเป็ นดอกเพศเมีย ดอกเหล่านี้จะเจริ ญต่อไปเป็ นผล
2.2.4 ผล
เครื อหนึ่ งมีประมาณ 7-10 หวี หวีหนึ่ งมี 10-16 ผล ก้านผลยาว เปลือกหนา สุ กมีสี
เหลืองเนื้อสี ขาว รสหวาน ไส้กลางมีสีเหลือง ชมพูหรื อขาว ทาให้แบ่งออกเป็ นกล้วยน้ าว้าเหลือง กล้วย
น้ าว้าแดง กล้วยน้ าว้าขาวผลกล้วยเกิ ดจากดอกเพศเมีย ซึ่ งอยูท่ ี่โคน กลุ่มของดอกเพศเมีย 1 กลุ่ม เจริ ญ
เป็ นผล เรี ยกว่า 1 หวี ช่อดอกเจริ ญเป็ น 1 เครื อ ดังนั้นกล้วย 1 เครื ออาจมี 2 – 3 หวี หรื อมากกว่า 10
หวี ทั้งนี้ แล้วแต่พนั ธุ์กล้วยและการดูแลผลของกล้วยมีการเจริ ญได้โดยไม่ตอ้ งผสมพันธุ์ จึงทาให้กล้วย
ส่ วนใหญ่ไม่มีเมล็ด
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2.2.5 เมล็ด
เมล็ดกล้วยมีลกั ษณะกลมเล็ก บางพันธุ์มีขนาดใหญ่ เปลือกหนา แข็ง มีสีดา
2.2.6 ราก
เป็ นระบบรากฝอย แผ่ไปทางด้านกว้างมากกว่าทางแนวดิ่งลึก
2.3 พันธุ์กล้ วยที่เหมาะสมในการแปรรู ป
กล้วยมีมากมายหลายพันธ์ ทั้งในรู ปของการกิ นสุ กและนาไปประกอบอาหารขึ้ นอยู่กบั ความ
นิยมของผูบ้ ริ โภค กล้วยที่นิยมนามาบริ โภคมีดงั นี้
2.3.1 กล้วยนา้ ว้า
เป็ นกล้วยพันธ์หนึ่ง พัฒนามาจากลูกผสมระหว่างกล้วยป่ ากับกล้วยปั ตตานี บริ โภคกัน
อย่างแพร่ หลายเนื่ องจากปลุ กง่าย และมีรสชาติที่ดี กล้วยชนิดนี้ จะมีข้ ึนทัว่ ไปทุกภาคของประเทศไทย
ด้วยความแพร่ หลายของกล้วยพันธ์น้ ี จึงมีชื่อเรี ยกต่างกันไปตามท้องถิ่น อย่างเช่นภาคเหนือ จะเรี ยกว่า
กล้วยใต้ คนจันทบุรีเรี ยกว่า กล้วยมะลิอ่อง คนอุบลเรี ยกว่า กล้วยตานี อ่อง ลาต้นของกล้วยน้ าว้าจะมี
ความสู งไม่เกิน 3.5 เมตร ก้านใบมีร่องค่อนข้างแคบ ก้านช่อดอกไม่มีขน เครื อหนึ่ งมี 8-10 หวี หวีหนึ่ง
มี 13-16 ผล ผลและเปลื อ กหนากว่า กล้ว ยไข่ แต่ ค วามยาวใกล้เคี ย งกับ กล้วยไข่ เนื้ อกล้ว ยมี สี ข าว
แกนกลางเรี ยกว่า ไส้กลางมีสีเหลื อง ขาว หรื อชมพู ทาให้กล้วยน้ าว้าแบ่งออกเป็ น 3 ชนิ ด ตามสี ของ
เนื้ อ คือ น้ าว้าแดง น้ าว้าขาว และน้ าว้าเหลือง นิ ยมนามาบริ โภคสดและทาขนมม กล้วยน้ าว้าเหมาะจะ
นามาทาผลิ ตภัณฑ์ที่ตอ้ งการแป้ ง เช่น กล้วยตาก แป้ งกล้วยและกล้วยม้วน เพราะกล้วยน้ าว้ามีน้ าหนัก
น้อยและมีลกั ษณะเนื่อเบากว่ากล้วยไข่
2.3.2 กล้วยไข่
กล้วยไข่มีชื่อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า กล้วยกระ ลาต้นมีความสู งไม่เกิ น 2.5 เมตร กาบ
กล้วยด้านในมีสีเขียวอมเหลือง โคนก้านใบมีปีกสี ชมพู ก้านช่ อดอกมีขนอ่อน ใบประดับรู ปไข่ เครื อ
หนึ่งมี่ประมาณ 6-7 หวี หวีหนึ่งมีประมาณ 12-14 ผล ลักษณะของผลค่อนข้างเล็ก เวลาสุ กจะมีสีเหลือง
ทอง แต่กล้วยไข่ไม่เหมาะที่จะนามาแปรรู ปเป็ นกล้วยตากเนื่องจากมีน้ าหนักมาก และมีแป้ งน้อยเมื่อสุ ก
งอม
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2.3.3 กล้วยหอมทอง
กล้วยหอมทองจะมีอยูห่ ลายพันธ์ ทั้งกล้วยหอมเขียวกล้วยหอมจันทร์ หล้วยหอมเขียว
ค่อม แต่ที่นิยมมากที่สุด คือ กล้วยหอมทอง เพราะมีกลิ่ นหอม รสหวาน กล้วยหอมทองจะมีลาต้นสู ง
ประมาณ 3.5 เมตร เครื อหนึ่งจะมี 5-6 หวี หวีหนึ่งมีประมาณ 10-15 ผล ปลายผลจะมีจุดยื่นออกมาให้
เห็นได้ชดั เจน เปลือกบางเมื่อผลกล้วยสุ ก จะเปลี่ยนเป็ นสี เหลืองทอง แหล่งปลูกกล้วยส่ วนใหญ่จะอยู่
แถบภาคกลาง โดยเฉพาะจังหวัดแถบภาคกลางเช่ น จังหวัดแถบปทุมธานี และรอบๆเขต ปริ มณฑล
กล้วยหอมไม่นิยมนามาทากล้วยตากเพราะมีน้ าหนักมาก และมีแป้ งน้อยเมื่อสุ กงอม แต่เหมาะจะนามา
ทาหล้วยกรอบ เพราะจะกรอบเบากว่ากล้วยน้ าว้าเมื่อผ่านกระบวนการแล้ว
2.3.4 กล้วยเล็บมือนาง
กล้วยเล็บมือนาง บางท้องถิ่นเรี ยกว่า กล้วยข้าวกล้วยเล็บมือ กล้วยทองดอกหมาก ลา
ต้นมีความสู งไม่เกิน 2.5 เมตร กาบลาต้นด้านนอกสี ชมพูอมแดง เครื อหนึ่งมี 7-8 หวี หวีหนึ่งมีประมาณ
15-18 ผล เรี ยวเล็กรู ปโค้งงอ เปลือกหนา เมื่อสุ กสี กล้วยจะเปลี่ยนเป็ นสี เหลืองทอง รสชาติจะคล้ายไข่
แต่เนื้อน้อยกว่ามีปลูกมากแถบภาคใต้ โดยเฉาะจังหวัดชุมพร
2.3.5 กล้ วยหักมุก
กล้วยหักมุกมีอยู่ 2 ชนิด ชนิดที่มีนวลกับไม่มีนวล มีลาต้นสู ง 3-5 เมตร กาบลาต้นด้าน
นอกมีประดาบ้างเล็กน้อยมีนวมาก เครื อหนึ่งมีประมาณ 7 หวี หวีน่ ึงมี 12-16 ผล ผลใหญ่เวลาสุ กแล้ว
จะมีรสฝาดจึงต้องนาไปเผาหรื อฉาบจึงจะอร่ อย
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2.4 ประโยชน์ ของผลกล้วย
2.4.1 ผลกล้วย
1) กล้วยช่วยควบคุมอุณหภูมิในร่ างกายให้เป็ นปกติ
2) กล้วยอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ ธาตุต่าง ๆ ที่สาคัญและจาเป็ นต่อร่ างกาย เช่น ธาตุ
เหล็ก ฟอสฟอรัส โพแทสเซี ยม แมกนี เซี ยม คาร์ โบไฮเดรต โปรตี น วิตามินเอ
วิตามินบี 6 วิตามินบี 12 และวิตามินซี
3) ช่ วยเพิ่มพลังให้แก่ สมองของคุ ณ เพราะมีสารที่ช่วยทาให้มีเกิ ดสมาธิ และมีการ
ตื่นตัวตลอดเวลา
4) กล้วยก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเหมือนกันนะ ที่ช่วยในการชะลอความแก่ตวั ของ
ร่ างกายนัน่ เอง
5) ช่วยลดอาการหงุดหงิดของผูห้ ญิงในช่วงประจาเดือนมา
6) ช่วยลดอาการเมาค้างได้ดีระดับหนึ่ ง เพราะจะช่ วยชดเชยน้ าตาลที่ร่างกายขาดไป
ในขณะดื่มแอลกอฮอล์
7) เป็ นตัวช่วยสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการเลิกสู บบุหรี่ เพราะในกล้วยมีวิตามินเอ ซี บี 6 บี 12
โพรแทสเซี ย ม และแมกนี เ ซี ย มที่ ช่ ว ยให้ร่ า งกายฟื้ นตัวได้เ ร็ วขึ้ น จากการเลิ ก
นิโคติน
8) ช่วยรักษาอาการท้องผูก เพราะกล้วยมีเส้นใยและกากอาหารซึ่ งจะช่ วยให้ขบั ถ่าย
ได้อย่างปกติ
9) ช่วยบรรเทาอาการของริ ดสี ดวงทวารหรื อในขณะขับถ่ายจะมีเลือดออกมา
10) ช่วยลดอาการเสี ยดท้อง ลดกรดในกระเพาะ การกินกล้วยจะทาให้คุณรู้สึกผ่อน
คลายจากอาการนี้ได้
11) ช่วยรักษาโรคโลหิ ตจางได้ เพราะในกล้วยมีธาตุเหล็กสู ง ซึ่ งจะช่ วยในการผลิต
ฮีโมโกลบินในเลือด เพื่อรักษาภาวะโลหิตจางหรื อผูท้ ี่อยูใ่ นสภาวะขาดกาลัง
12) ช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสู งหรื อเส้นเลือดฝอยแตกได้
13) ช่วยลดโอกาสเสี่ ยงของการเกิดเส้นโลหิตแตกได้
14) สาหรับผูท้ ี่เป็ นโรคกระเพาะหรื อกระเพาะอักเสบ การรับประทานกล้วยบ่อย ๆ
ถือเป็ นสิ่ งที่ดีมาก เพราะกล้วยมีสภาพเป็ นกลาง มีความนิ่มและเส้นใยสู ง
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15) ช่ วยรั ก ษาแผลในล าไส้ เรื้ อรั ง เพราะกล้วยมี ส ภาพเป็ นกลาง ท าให้ไม่ เกิ ดการ
ระคายเคืองในผนังลาไส้และกระเพาะอาหารด้วย
16) ช่วยรักษาโรคซึมเศร้า ภาวะความเครี ยด เพราะกล้วยมีโปรตีนชนิดหนึ่ งที่เรี ยกว่า
Tryptophan ซึ่ งช่ วยในการผลิตสาร Serotonin หรื อฮอร์ โมนแห่ งความสุ ข จึงมี
ส่ วนช่วยในการผ่อนคลายอารมณ์ได้ดียงิ่ ขึ้น
17) ช่วยลดอัตราการเกิดตะคริ วบริ เวณมือ เท้า และน่องได้
18) กล้วยมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการนิ่วในไตได้ในระดับหนึ่ง
2.4.2 เปลือกกล้วย
1) เปลื อกกล้วยสามารถแก้ผื่น คัน ที่ เกิ ดจากยุง กัดได้ ด้ว ยการลองใช้ด้า นในของ
เปลือกกล้วยทาบริ เวณที่ถูกยุงกัด อาการคันจะลดลงไปได้ระดับหนึ่ง
2) เปลื อกด้านในของกล้วยช่ วยในการรั กษาโรคหู ดบนผิวหนัง ได้ โดยใช้เปลื อก
กล้วยวางบนลงบริ เวณหูดแล้วใช้เทปกาวแปะไว้
3) เปลื อกกล้วยด้านในช่วยฆ่าเชื้ อที่เกิ ดจากบาดแผลได้เหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตาม
เมื่อแปะที่บาดแผลแล้วก็ควรจะเปลี่ยนเปลือกใหม่ทุก ๆ 2 ชัว่ โมงด้วย
2.4.3 ใบกล้วย (ใบตอง)
1) ใช้ประดิษของต่างๆ เช่น กระทง, บายศรี
2) ใช้รองอาหารร้อนในกล่องข้าว
3) ใช้ห่อขนม ห่อผักสด ห่ ออาหาร เพราะใบตองทนความร้อน สามารถใช้กบั อาหาร
ต้ม นึ่ง ได้เป็ นอย่างดี แถมยังมีกลิ่นหอมด้วย
2.4.4 ปลีกล้วย (หัวปลี)
1) ใช้เป็ นเครื่ องเคียงประกอบอาหาร เช่น ผัดไทย, กะปิ
2) ใช้ทานได้ เช่น ทาแกงเลียง, ทายาหัวปลี, ขนมจีน, ต้มยา
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2.4.5 ลาต้ นหรือหยวกกล้วย
1)
2)
3)
4)
5)
6)

นาลาต้นมาทาสมุนไพรแผนโบราณได้
ใช้ทากระทง
หัน่ เป็ นท่อนทาทุ่นลอยน้ า
นาไปป็ นอาหารสัตว์
ฉีกเป็ นเส้นตากแดดเป็ นเชือกกล้วย
ลอกก้านกล้วยเป็ นแผ่นเรี ยกว่า กาบกล้วย นามาทางานฝี มือ

2.4.6 รากกล้วย
1) รักษาฝี
2) แก้ปวดฟัน
2.4.7 ยางกล้วย
1) ใช้เป็ นสี ยอ้ มด้ายทอผ้าให้มีสีน้ าตาล ไม่ตก ไม่ลอก ทนทานดี
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2.5 แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่ วข้ องกับคุกกี้
คุกกี้ คือขนมอบชิ้นเล็ก ๆ รู ปร่ างแบน ซึ่ งทาจากแป้ งสาลี คาว่าคุกกี้มีที่มาจากคาในภาษา
ดัตช์ koekje ซึ่ งหมายถึง "เค้กชิ้นเล็ก ๆ" แรกเริ่ มเดิมทีน้ นั คุกกี้ทาโดยการแบ่งแป้ งขนมเค้กที่ผสมแล้ว
ออกมาส่ วนหนึ่ง จากนั้นแบ่งออกเป็ นชิ้นเล็ก ๆ แล้วนาเข้าเตาอบ เพื่อทดสอบอุณหภูมิที่จะใช้อบขนม
เค้ก คาว่า "คุกกี้" (cookie) ใช้กนั ในสหรัฐอเมริ กาและแคนาดา ในขณะที่ในสหราชอาณาจักรจะเรี ยก
ขนมแบบเดียวกันนี้วา่ "บิสกิต" (biscuit)
ผลิ ตภัณฑ์เบเกอรี่ อีกประเภทหนึ่ งซึ่ งเราค่อนข้างจะคุ น้ เคยกันเป็ นอย่างดี เพราะเป็ นขนมที่มี
กรรมวิธีการทาที่ง่าย รสชาติอร่ อย หอม หวานมัน และที่สาคัญคือความกรอบ ซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะตัว
ของขนทประเภทนี้ และสามารถเก็บเอาไว้ได้ในระยะยาว นิยมที่จะใช้เป็ นของขวัญในวันปี ใหม่ หรื อ
เทศกาลต่ าง ๆ นั้นก็คื อ คุ ก กี้ (Cookies) นั่นเอง คุ ก กี้ เป็ นเบเกอรี่ ที่ มี ส่วนผสมคล้ายคลึ ง กับ เค้ก คื อ
ประกอบด้วย แป้ ง, เนย, นม, ไข่ และสิ่ งที่ช่วยให้ข้ ึนฟูอื่น ๆ แต่จะมีส่วนผสมของ ของเหลวน้อยกว่า
และแตกต่างกับเค้กตรงที่ใช้แป้ งที่มีปริ มาณโปรตีนสู งกว่าเค้ก แต่นอ้ ยกว่าขนมปั ง แป้ งที่ว่าก็คือ แป้ ง
สาลีเอนกประสงค์
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2.6 วัตถุดิบในการทาคุกกีก้ ล้ วยออร์ แกนิค
2.6.1 ไข่ ไก่
ไข่ไก่ ประกอบไปด้วย 3 ส่ วน คือ เปลือกไข่ เป็ นเปลือกแข็งห่ อหุ ้มด้านนอก, ไข่ขาว มี
ลักษณะเหลวใส หรื อสี เหลืองอ่อนห่อหุม้ ไข่แดง และไข่แดง เป็ นทรงกลมมีสีส้ม หรื อแดง อยูต่ รงกลาง
ซึ งภายในไข่ไก่ จะอุ ดมไปด้วยโปรตีนคุ ณภาพสู ง เป็ นโปรตีนที่มีประสิ ทธิ ภาพในการดูดซึ ม ทาให้
ร่ างกายนาไปใช้งานได้ง่าย โดยมีส่วนประกอบของวิตามินเอ, ดี, อี, เค, บี 16, บี 12, โฟเลต และแร่ ธาตุ
ต่างๆ โดยเฉพาะ ไรโบฟลาวิน, ฟอสฟอรัส และเหล็ก ที่ช่วยให้ร่างกายสามารถสร้างเม็ดเลือดได้มาก
ขึ้น อีกทั้งเนื่ องด้วยไข่ไก่ เป็ นอาหารที่สามารถย่อยได้ง่ายจึงมีความนิ ยมนาไปปรุ งเป็ นอาหารสาหรับ
ผูป้ ่ วย นอกจากนั้น ยังมีส่วนประกอบสาคัญ อย่าง เลซิ ธิน ซึ่ งมีส่วนช่วยในการบารุ งสมอง เพราะส่ วน
สาคัญของสมอง คือ เลซิ ธิน หากว่าสมองเกิดความไม่สดใส มีอาการเหนื่อยล้า จะต้องทาการเสริ มเล
ซิ ธินที่มีอยูใ่ นไข่แดง สามารถช่ วยบารุ ง ฟื้ นฟูความสดใสให้กบั สมองได้ อีกท้งสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งทางาน
อยู่หน้า จอคอมพิ วเตอร์ เป็ นเวลานาน ไข่ ไ ก่ ก็ เป็ นอาหารที่ ดีที่ ช่ วยคลายความเครี ย ด บรรเทาความ
เมื่อยล้า และฟื้ นฟูกาลังของเราได้
2.6.2 นา้ ตาลทรายแดง
น้ าตาลทรายแดงคือ น้ าตาลที่ได้จากการเอาน้ าตาลทรายดิบมาละลายกับน้ าอ้อยใสและ
น้ าเชื่ อมดิ บมีสารประกอบครร์ โบไฮเดรตประเภทโมโนแซ็กคาไรด์และไดแซ็กคาไรด์ซ่ ึ งมีรสหวาน
โดยทัว่ ไปจะได้มาจากอ้อย มพร้ าว น้ าตาลทรายแดงมีคุณสมบัติร้อนและมีรสหวานช่ วยทาให้เลื อด
ไหลเวียนได้สะดวกมากยิง่ ขึ้น มีสรรพคุณช่วยบารุ งกาลัง ช่วยแก้อาการปวด
2.6.3 กล้วยนา้ ว้า
กล้วยน้ าว้าคือ ผลไม้ที่มีส่วนช่ วยในการบารุ งร่ างกาย เป็ นผลไม้ไทยที่มีมาแต่โบราณ
และถือเป็ นผลไม้ที่มีแหล่งพลังงานสารองชั้นดี เพราะกล้วยน้ าว้า 1 ผล ให้พลังงานแก่ร่างกายได้มากถึง
100 แคลอรี่ และยังอุดมไปด้วยน้ าตาลธรรมชาติมากถึง 3 ชนิดเลยทีเดียว ไม่วา่ จะเป็ นซูโครส ฟรุ กโตส
และกลูโคส นอกจากนี้ ยงั มีเส้นใย กากอาหาร วิตามินบี6 ซึ่ งเป็ นสารอาหารที่มีส่วนช่วยกระตุน้ ระบบ
ภูมิตา้ นทาน และยังมีแร่ ธาตุอย่างแมกนีเซียมและโพแทสเซี ยมที่มีช่วยป้ องกันโรคความดันได้เป็ นอย่าง
ดี
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หากพูดถึงบรรดากล้วยทั้งหมดแล้ว กล้วยน้ าว้าคือ กล้วยที่ให้แคลเซี ยมสู งสุ ด และยังมี
วิตามินบี1 วิตามินบี2 วิตามินบี6 และวิตามินซีในปริ มาณที่เท่ากัน สาหรับสารอาหารที่ทาให้กล้วยน้ าว้า
มีความพิเศษมากกว่ากล้วยชนิ ดอื่นๆ คือ กล้วยน้ าว้าเป็ นแหล่งของโปรตีน กรดอะมิโน อาร์ จินิน และฮี
สติดิน ซึ่ งสารทั้งหมดนี้ ลว้ นมีความจาเป็ นต่อการเจริ ญเติบโตของทารก เรามักจะเห็นได้บ่อยว่าผูใ้ หญ่
มักบดกล้วยน้ าว้าให้เด็กๆ ทาน นัน่ เพราะกล้วยน้ าว้าอุดมไปด้วยสารอาหารและวิตามินมากมายที่จาเป็ น
ต่อร่ างกาย ทั้งนี้ ก็ควรระมัดระวังในเรื่ องของการให้เด็กเล็กทานกล้วยน้ าว้าด้วยเช่ นกัน เพราะบางครั้ง
อาจทาให้ติดคอได้ หากไม่มีความระมัดระวังมากพอ
2.6.4 แป้งข้ าวเจ้ าออร์ แกนิค
แป้ งข้าวเจ้า หรื อบางทีก็เรี ยกว่า แป้ งญวณ ทามาจาก เมล็ดข้าวจ้าว จับแล้วสากมือ เมื่อ
ใช้มือสัมผัสจะมีความหยาบเล็กน้อย แต่สากมือกว่าแป้ งสาลี พอทาให้สุกแล้วตัวแป้ งจะมีสีขาวขุ่น จับ
ตัวกันเป็ นก้อน เหมาะสาหรับนาไปทาอาหารที่ตอ้ งการความอยู่ตวั เนื้ อขนมจะมีความแข็งร่ วน ( แต่
แป้ งข้าวเจ้าที่ใช้ทาโครงการเป็ นแป้ งที่ทางโรงแรมสามพรานริ เวอร์ ไซด์ผลิตขึ้นเอง ดังนั้นจะไม่มีทว่ั ไป
ในท้องตลาดซึ่งเป็ นการผลิตที่เน้นด้านออร์ แกนิคเป็ นสาคัญ )
2.6.5 กล้วยตาก
กล้วยตากคือวิธีถนอมอาหารด้วยภูมิปัญญาแบบพื้นบ้านที่ปัจจุบนั ได้มีการพัฒนาเพิ่ม
มูลค่ากล้วยตากในหลายรู ปแบบทาให้กล้วยตากกลายเป็ นอาชี พอิสระทาเงิ น เป็ นสิ นค้าส่ งออกที่ มี
ชื่อเสี ยงและได้รับความนิยมทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
2.6.6 เกลือ
เกลื อ เป็ นแร่ ธาตุ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยโซเดี ยมคลอไรด์ (NaCl) สารประกอบใน
ระดับสู งกว่าเกลือชนิดต่าง ๆ เกลือในธรรมชาติก่อตัวเป็ นแร่ ผลึกรู้จกั กันว่า เกลือหิ น หรื อแฮไลต์ เกลือ
พบได้ในปริ มาณมหาศาลในทะเลซึ่งเป็ นองค์ประกอบของแร่ ที่สาคัญ ในมหาสมุทรมีแร่ ธาตุ 35 กรัมต่อ
ลิตร ความเค็ม 3.5% เกลือเป็ นสิ่ งจาเป็ นต่อชีวิตสัตว์ ความเค็มเป็ นรสชาติพ้ืนฐานของมนุษย์ เนื้ อเยื่อ
สัตว์บรรจุ เกลื อปริ มาณมากกว่าเนื้ อเยื่อพืช ดังนั้นอาหารของชนเผ่าเร่ ร่อนที่ดารงชี วิตในฝูงต้องการ
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เกลื อเพียงเล็กน้อย หรื อไม่ตอ้ งการเกลือเลย ขณะอาหารประเภทซี เรี ยลจาเป็ นต้องเพิ่มเกลือ เกลือเป็ น
หนึ่งในเครื่ องปรุ งรสที่เก่าแก่ที่สุดและหาได้ง่ายที่สุด และการดองเค็มก็เป็ นวิธีการถนอมอาหารที่สาคัญ
วิธีหนึ่ง
2.6.7 นา้ มันมะพร้ าว
น้ ามันมะพร้าว ก็คือ น้ ามันที่ได้จากผลมะพร้าวนัน่ เอง โดยนามาสกัดแยกน้ ามันออก
จากเนื้ อมะพร้ าวด้วยวิธีสกัดเย็น ซึ่ งเป็ นวิธีที่ไม่ใช้ความร้อนสู ง และไม่ตอ้ งผ่านกระบวนการแปรรู ป
ทางเคมี น้ ามันที่ได้จึงมีลกั ษณะใสเหมือนน้ า ไม่มีกลิ่นหื น อาจมีชิ้นเนื้ อมะพร้าว และกลิ่นหอมอ่อน ๆ
ของมะพร้าวปนมาด้วย เพราะเหตุน้ ี เอง น้ ามันมะพร้าวจึงมีชื่อเรี ยกหลายชื่ อ ทั้งน้ ามันมะพร้าวสกัด
เย็น
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2.7 วิธีการทาคุกกีก้ ล้ วยออร์ แกนิค
2.7.1 ตีไข่,น้ าตาลทรายแดง และเกลือ ใส่ เครื่ องตี
2.7.2 จากนั้นตีส่วนผสมจนกว่าจะขึ้นฟู
2.7.3 แล้วจึงค่อยๆ เทน้ ามันมะพร้าวลงไปทีละน้อย
2.7.4 ใส่ กล้วยลงไป
2.7.5 ค่อยๆใส่ แป้ งข้สวเจ้าออร์ แกนิคลงไปทีละน้อย ตีให้ส่วนผสมเข้ากันจนกว่าแป้ งจะเหนียว
2.7.6 จากนั้นใส่ กล้วยตากที่หนั่ ไว้ลงไป ตีให้ส่วนผสมเข้ากัน
2.7.7 เตรี ยมถาดทาเนยสาหรับบีบคุกกี้
2.7.8 นาคุกกี้ใส่ ถุงบีบ
2.7.9 บีบคุกกี้ให้เป็ นชิ้นบางๆ ไม่หนามากจนเกินไป (การบีบควรที่จะเว้นระยะห่าง)
2.7.10 นาไปอบในเตา อบไฟบน 175 °Cไฟล่าง 150 °C เป็ นเวลา 30-35 นาที
2.7.11 เมื่อออกจากเตาอบควรวางคุกกี้ไว้สักพักเพื่อให้แข็งตัวมากขึ้น
2.7.12 จากนั้นเก็บใส่ กระปุกให้สวยงาม
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2.8 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
รายงานด้า นการวิ จยั ที่ เกี่ ย วข้องกับ การพัฒาแปรรู ป คุ ก กี้ ให้เกิ ดความหลากหลาย มี หลาย
รายงานมากมายแต่จะขอนามากล่าวพอสังเขปดังนี้
รุ จิมศั ม์ มุลตรี และคณะ (2553)ได้ทาการศึกษาการพัฒนาคุกกี้ ผกั ลดไขมันจากสู ตรคุกกี้ เนย
โดยศึกษาการเติมผัก 4 ชนิ ด คือ ตาลึง แครอท หอมใหญ่ และถัว่ แดงรวมกันร้อยละ 12, 15, 18, 21, 24
และ 27 ของน้ าหนักโดคกกี้พบว่าคุกกี้มีค่า Spread ratio การขยายตัว และการแข็งเพิ่มตามปริ มาณผักถึง
ปริ มาณร้ อยละ 18 จากนั้นจะลดลง การทดสอบทางประสาทสัมผัส พบว่า คะแนนความชอบด้าน
ลักษณะปรากฏ สี กลิ่ น รสชาติ มี แนวโน้มลดลงเมื่อเพิ่มปริ มาณผัก จึงสรุ ปได้ว่าสามารถการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์คุกกี้ผกั ลดไขมัน โดยการเติมผัก 4 ชนิด คือ ตาลึง แครอท หอมใหญ่ และถัว่ แดงรวมกันร้อย
ละ 12 ของน้ าหนักคุกกี้
สุ ชาดา นกเถื่อน และ ยุทธนา พิมลศิริผล (2553)พัฒนาสู ตรของผลิตภัณฑ์คุกกี้ แป้ งปราศจาก
กลูเตนที่มีไขมันและค่าดัชนี น้ าตาลลดลง โดยการทดแทนแป้ งข้าวเจ้าและไขมันเนยด้วยเส้นใยอาหาร
จากเปลื อกชั้นในของผลส้มโ จากการวางแผนการทดลองแบบ Mixture โดยแปรผันปริ มาณเส้นใย
อาหารจากเปลื อกชั้นในของผลส้มโอร้อยละ 0-10 แป้ งข้าวเจ้าร้อยละ 53.2-59.11 และเนยสดร้อยละ
36.8 – 40.89 พบว่า การแทนเส้นใยอาหารมีผลทาให้ค่าสี b* ค่าปริ มาณสตาร์ ชทั้งหมด ค่าความแข็ง
ปริ ม าณไขมัน และค่ า ดัช นี น้ า ตาลแตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ (p <0.05)โดยสู ต รที่ เ หมาะสม
ประกอบด้วยแป้ งข้าวเจ้า ไขมันเนย และเส้นใยอาหารจากเปลื อกชั้นในของผลส้มโอเท่ากับร้ อยละ
55.17, 37.77 และ 7.05 ตามลาดับ ซึ่ งผลิตภัณฑ์คุกกี้ ที่ได้มีปริ มาณไขมันลดลงร้ อยละ 30.8 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับคุกกี้สูตรควบคุ ม และมีค่าดัชนีน้ าตาลจากการทานายเท่ากับ 53.8 ซึ่ งจัดเป็ นคุกกี้ ชนิ ด
ดัชนีน้ าตาล
วันเพ็ญ มีสมญา และคณะ (2545)ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้โดยใช้แป้ งจากน้ านมข้าวยาคู
ผงทดแทนแป้ งสาลี 5 ระดับ คือ 0, 10, 20, 30, 40 และใช้แป้ งข้าวยาคุผงร้อยละ 7 ในผลิตภัณฑ์คุกกี้
โดยมีส่วนประกอบคือ แป้ งข้าวยาคู แป้ งสาลี เนยเทียมน้ าตาลทรายบด นาผลิตภัณฑ์คุกกี้ที่ได้ท้ งั 5 สู ตร
มาวิเคราะห์ศกั ภาพในการต้านอนุมูลอิสระโดยใช้วิธี 1,0 diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) assy และ
ใช้เครื่ อง spectrophotometer ที่ 517 นาโนเมตรเปรี ยบเทียบองค์ประกอบทางเคมี (Proximate analysis)
วิตามิน เกลือแร่ และการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสโดยใช้วิธี 9point Hedonic scale ผลการ
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ทดลองพบว่า ผลิตภัณฑ์คุกกี้ที่ผลิตจากกการทดแทนแป้ งสาลีดว้ ยแป้ งข้าวยาคูร้อยละ 10 ได้รับคะแนน
การยอมรับทางประสาทสัมผัสตามความชอบสู งที่สุดแม้วา่ จะมีศกั ยภาพทางการต้านอนุมูลอิสระต่ากว่า
สู ตรร้อยละ 40 ปริ มาณโปรตีนและไขมันของคุกกี้ลดลงเมื่อทดแทนแป้ งสาลรด้วยแป้ งข้าวยาคูในระดับ
ที่สูงขึ้นเนื่องจากแป้ งข้าวยาคูมีปริ มาณโปรตีนและไขมันต่ากว่าแป้ งสาลี
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บทที3่
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั สถานประกอบการ
ชื่อหน่ วยงาน

โรงแรมสามพรานริ เวอร์ไซด์ (Sampran Riverside)

ทีต่ ้งั

21 หมู่2กม.32ถนนเพชรเกษม ตาบลยายชา อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73110

โทรศัพท์

(034-)322-544

หมายเลขโทรสาร

(034)-322-775

Website

www.Samparnriverside.com

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ SAMPARN RIVERSIDE
ที่มา : http://samparnriverside.com
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3.1.1 แผนทีต่ ้งั ของโรงแรมสามพรานริเวอร์ ไซด์
สามพราน ริ เวอร์ไซด์ ตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าท่าจีน จังหวัดนครปฐม ใช้เวลาขับรถจากกรุ งเทพฯ
เพียง 1 ชัว่ โมงเท่านั้นนอกจากมาทากิจกรรมหรื อพักผ่อนที่เรา ยังสามารถเดินทางไปท่องเที่ยว
ใกล้เคียง อาทิ วัดไร่ ขิง ตลาดน้ าดอนหวายองค์พระปฐมเจดีย ์ พระราชวังสนามจันทร์ และยังเป็ น
เส้นทางผ่านไปยังที่ต่างๆ อาทิ ตลาดน้ าดาเนินสะดวก หัวหินพระนครศรี อยุธยา และกาญจนบุรี

รู ปที่ 3.2 แผนที่ต้ งั ของโรงแรม
ที่มา : http://samparnriverside.com
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3.1.2 ประวัติโรงแรมสามพรานริเวอร์ ไซด์ (Samparn Riverside)
ที่ ม าของสวนสามพรานนั้น เกิ ด จากความตั้ง ใจของ ดร.ช านาญ และ
คุณหญิงวลี ยุวบูรณ์ ที่จะรักษาต้นพิกุลเก่าแก่อายุร่วมร้อยปี ที่กาลังจะล้มเพราะตลิ่งพังริ มแน่น้ าท่า
จีน จึ งซื้ อที่ ดินผืนนี้ เพื่อสร้ างบ้านพักตากอากาศของครอบครัวเมื่อปี พ.ศ. 2505 เริ่ มจากการปลูก
กุหลาบเป็ นงานอดิ เรกในระยะแรก จนกลายเป็ นธุ รกิ จในเวลาต่อมา ความงดงามของกุหลาบสวน
สามพราน ทาให้ได้รับการขนานนามจากชาวต่างประเทศว่า “โรสกาเด้น” ปั จจุบนั การดาเนินงาน
ของสวนสามพรานได้ถูกส่ งผ่านมาถึงรุ่ นที่ 3 ในปั จจุบนั ตลอดมาสวนสามพรานเองก็ได้รับรางวัล
เชิ งการท่องเที่ ยวต่างๆมาอย่างมากมาย สวนสามพรานในวันนี้ ได้ถูกพัฒนาให้กลายเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวที่เรี ยกได้วา่ ครบเครื่ องและครบครันและเนื่องในการครบรอบ 50 ปี ของสวนสามพราน
จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็ น สามพรานริ เวอร์ไซด์ (Sampran Riverside) แทนที่ชื่อสวนสามพราน และ
โรสการ์เด้น
3.1.3 จุดเด่ นของโครงการและความประทับใจ
.
โรงแรมตั้งอยูบ่ นพื้นที่ขนานกับแม่น้ าท่าจีนและอยูม่ ท่ามกลางธรรมชาติ
สี เขี ยวเหมาะอย่างยิ่งกับการเป็ นรี สอร์ ทที่จะมาพักตากอากาศที่เต็มไปด้วยความสงบร่ มรื่ นและ
ธรรมชาติ
หมู่บา้ นไทย เป็ นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและการแสดงนาฏศิลป์ ไทย
เปิ ดดา เนิ นการเพื่ อให้นักท่องเที่ ย วได้สัม ผัส และเรี ยนรู้ วิถีชี วิตแบบไทยๆซึ่ ง นับว่าหาดู ยากใน
ปัจจุบนั
การจัด สวนและภู มิ ส ถาปั ต ย์ไ ด้รวบรวมพัน ธ์ ต่า งๆไว้ม ากมายทั้ง ไม้
ดอกไม้ ประดับมุ่งเน้นการอนุ รักษ์พนั ธ์ไม้พ้ืนเมืองที่ให้ความร่ มรื่ นและสมุนไพรไทยซึ่ ง
ได้จดั สวนแยกตาม ประเภทกลุ่มต้นไม้ท้ งั หมด 8 ประเภทดังนี้
1) สวนกุหลาบ ได้จดั ปลูก กุหลาบไว้บริ เวณสวนกว่า 8,000 ต้น ส่ วนใหญ่เป็ น
พันธุ์กุหลาบมอญซึ่ งเป็ นกุหลาบที่คนไทยสมัยก่อนนิยมปลูกเพราะมีกลิ่นหอม
2) สวนกล้ว ยไม้ ได้ร วบรวมกล้ว ยไม้ส กุล หวายซึ่ งเป็ นกล้ว ยไม้เศรษฐกิ จ ใน
ปัจจุบนั แล้วกล้วยไม้สกุลม๊อคคา
3) สวนเข็ม ได้รวบรวมพันธ์ตน้ เข็มบางพันธุ์ที่หายากมาปลูกรวมกัน
4) สวนกล้วย ได้นาพันธุ์กล้วยที่รับประทานได้จานวน 40 ชนิดมาปลูก
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5) สวนสมุนไพร ได้นาพืชสมุนไพรใกล้ตวั ที่นามาใช้ ในชี วิตประจาวันกว่า 140
ชนิด
6) สวนไม้ดอกหอม ได้รวบรวมต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมมาปลูกไว้รวมกัน
7) สวนไม้ดัด ได้ป ลู ก ต้นบอนไซตะโกดัด และต้นไม้ตดั เป็ นรู ป ทรงต่ า งๆที่
สวยงาม
8) สวนครัว ได้นาพืชผักสวนครัวมาปลูกโดยรอบบ้านทรงไทยอายุ 100 ปี และจะ
เป็ นสถานที่สาธิ ตการปรุ งอาหารไทยให้แขกชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สนใจได้ชม
โดยใช้ พืช ผัก เหล่ า นี้ พ ร้ อมการจดแสดงอุป กรณ์ ข องใช้ในชี วิตประจาวันของไทยสมัย
โบราณ
สามพรานริ เวอร์ ไซด์(หรื อที่เคยรู้จกั กันดีในนามสวนสามพราน) แหล่งท่องเที่ยว
ทาง ธรรมชาติใกล้กรุ งเทพมหานครที่ผมู้ าเยี่ยมเยือนจะได้มีประสบการณ์วิถีชีวิตและภูมิ
ปั ญญาไทยดั้งเดิมเต็มอิ่มด้วย ความตั้งใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม
ยาวนานถึง 5 ทศวรรษโดยให้ชุมชนมามีส่วนร่ วมทาให้สามพรานริ เวอร์ ไซด์กลายเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวที่นกั ท่องเที่ยวประทับใจตลอดมา นอกจากนี้ สามพรานริ เวอร์ ไซด์ยงั มีส่ิ ง
อานวยความสะดวกครบครัน โรงแรมริ มแม่น้ามาตรฐานระดับ 4ดาว จานวน 160 ห้อง
เรื อนไทยริ มทะเลสาบ 6 หลัง ปฐมออแกร์ นิคสปา ห้องอาหาร 4 ห้อง ห้องประชุม 10 ห้อง
สวนออร์ แกนิ คเพื่อนาผลิ ตผลส่ งใช้ในโรงแรมจานวน30ไร่ บนฝั่ งแม่น้าตรงข้ามโรงแรม
ตลาดสุ ขใจแหล่งพืชผักและอาหารปลอดภัยที่เปิ ดให้เกษตรกรนาของมาขายในวัน เสาร์ อาทิตย์ หมู่บา้ นไทยศูนย์รวมวัฒนธรรมและวิถีชีวติ ไทยซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันมามากกว่า 40 ปี
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
3.2.1 โรงแรม
ตัวโรงแรมเป็ นอาคาร 2 หลังเชื่อมต่อกันมีห้องพักทั้งหมด160 ห้องเป็ น
ห้องพักวิวสวนจานวน 73 ห้องห้องพักวิวแม่นา้ ท่าจีน 69 ห้องห้องดีลกั ซ์ 7 ห้องห้องสวีทมีระเบียง
กว้างส่ วนตัวอีก 7 ห้องหลายห้องถูกออกแบบให้เหมาะสมกับการพักผ่อนของทั้งครอบครัวนอนได้
ห้องละ2-3ท่านรวมทั้งมีส่ิ งอานวยความสะดวกให้แก่ผพู้ ิการอีกด้วยและสามารถแจ้งความประสงค์
หากต้องการปลอดบุหรี่ หรื อห้องที่สามารถสู บบุหรี่ ได้ตกแต่งโทนอบอุ่นเป็ นห้องมุมตึกฝั่งท่าจีน
เห็นวิวแม่นา้ และพระอาทิตย์ลบั ขอบฟ้ าชัดเจน
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3.2.2 ประเภทของห้องพักมีดงั นี้
1) ห้องพักสุ พีเรี ยวิวสวนตกแต่งเรี ยบง่ายสไตล์คลาสสิ กฝั่งหนึ่ งเห็นวิวบรรยากาศ
สวนส่ วนอีกฝั่งเห็นวิวแม่นา้ และสระว่ายน้าขนาดห้อง 31.2 ตารางเมตรเป็ นห้องเตียงคู่ 67ห้องห้อง
เตียงเดี่ยว 3 ห้องและห้องเตียงเดี่ยว 1 เตียงบวกเตียงเสริ ม 1 เตียงสาหรับผูเ้ ข้าพัก 3คนอีก 1 ห้อง
สะดวกสบายด้วยเครื่ องปรับอากาศระเบียงส่ วนตัวห้องน้าแบบฝักบัวอินเทอร์ เน็ตโทรศัพท์ระหว่าง
ประเทศเคเบิ้ลทีวมี ินิบาร์ ตเู ้ ซฟ (ดังรู ปที่ 3.3)

รู ปที่ 3.3 ห้องซูพีเรี ยวิวสวน
ที่มา : http://sampranriverside.com
2) ห้องพักสุ พีเรี ยวิวแม่น้ าตกแต่งโทนสี อุ่น สบายตา เห็นวิวโค้งน้ าแม่น้ าท่าจีนที่
สวยที่สุดในอาเภอสามพราน ดื่มด่ากับวิวพระอาทิตย์ตกดินเต็มตา ขนาดห้อง 26.4 ตารางเมตร ห้อง
เตียงคู่ จานวน 42 ห้อง ห้องเตียงเดี่ยว จานวน 13 ห้อง และห้องใหญ่มีเตียงเดี่ยว 1 เตียง และเตียง
เสริ มอีก 1 เตียง สาหรับพัก 3 ท่าน อีก 14 ห้อง สะดวกสบายด้วยเครื่ องปรับอากาศ ระเบียงส่ วนตัว
ห้องน้ าแยกฝั กบัวและอ่างอาบน้ า อินเทอร์ เน็ต โทรศัพท์ระหว่างประเทศ เคเบิ้ลทีวี มินิบาร์ ตูเ้ ซฟ
(ดังรู ปที่ 3.4)

รู ปที่ 3.4 ห้องซูพีเรี ยวิวแม่น้ า
ที่มา : http://sampranriverside.com
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3) ห้ องพัก ดี ล ัก ซ์ ต กแต่ ง โทนอบอุ่ น เห็ น วิวแม่ น้ า และพระอาทิ ตย์ล ับ ขอบฟ้ า
ชัดเจน ขนาดห้อง 33 ตารางเมตร มีเพียงชั้นละ 1 ห้อง รวม 7 ห้องเท่านั้น สะดวกสบายด้วย
เครื่ อ งปรั บ อากาศ ระเบี ย งส่ วนตัว แยกฝั ก บัว และอ่ า งอาบน้ า อิ น เทอร์ เน็ ต โทรศัพ ท์
ระหว่างประเทศ เคเบิล้ ทีวี มินิบาร์ ตูเ้ ซฟ (ดังรู ปที่3.5)

รู ปที่ 3.5ห้องดีลกั ซ์
ที่มา : http://sampranriverside.com
4) ห้องพักสวีท ห้องชุ ดพรั่งพร้ อมด้วยความสะดวกสบายแบบพิเศษสุ ด ทั้งห้อง
Executive Suite, Family Suite และ The Rose Garden Suite เห็นบรรยากาศแม่น้ าท่าจีนได้
ชัดเจนทุกห้อง พร้อมด้วยเครื่ องปรับอากาศ ระเบียงส่ วนตัว แยกห้องนัง่ เล่นกับห้องนอน
ใหญ่ แยกอ่างอาบน้ ากับฝักบัว อินเทอร์ เน็ต โทรศัพท์ระหว่างประเทศ เคเบิ้ลทีวี มินิบาร์ ตู้
เซฟ ห้องนอนใหญ่ในห้อง Family Suite มี 1 เตียงเดี่ยว 1 เตียงเสริ มสาหรับ ๓ ท่าน พิเศษ
ส าหรั บ ห้ อ งสวี ท ฟรี ผ ลไม้ต ามฤดู ก าล 1 ตะกร้ า ตกแต่ ง ด้ว ยดอกไม้ส วยงาม บริ ก าร
อินเทอร์ เน็ต รวมทั้งชุดคลุมอาบน้ า และรองเท้าสาหรับเดินในห้องฟรี (ดังรู ปที่ 3.6)

รู ปที่ 3.6 ห้องพักสวีท
ที่มา : http://sampranriverside.com
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5) เรื อนไทยชมนาด บ้ า นชมนาด หลั ง ที่ 3 มี 4 ห้ อ งนอน พัก ได้ 8 ท่ า น
ประกอบด้วย ห้องเตียงคู่ 2 ห้อง ห้องเตียงเดี่ยว 2 ห้อง แต่ละห้องมีห้องน้ าในตัว ศาลาไม้
ทรงไทยนัง่ เล่นริ มทะเลสาบ ใต้ถุนบ้านใช้เป็ นลานนัง่ เล่นหรื อทากิจกรรมได้ สะดวกสบาย
ด้วยเครื่ องอานวยความสะดวกครบครัน ทั้งเครื่ องปรับอากาศ ระเบียงส่ วนตัว ห้องน้ าแบบ
ฝักบัว อินเทอร์ เน็ต โทรศัพท์ระหว่างประเทศ มินิบาร์ เคเบิ้ลทีวี ตูเ้ ซฟ (ดังรู ปที่ 3.7)

รู ปที่ 3.7 บ้านชมนาด
ที่มา : http://sampranriverside.com
6) เรื อนไทยการเวก บ้านการเวก หลังที่ 4 มี 1 ห้องนอนใหญ่ 1 ห้อง และห้องนัง่ เล่น ใต้
ถุนบ้านใช้เป็ นลานนัง่ เล่นหรื อทากิจกรรมได้ พรั่งพร้อมด้วยเครื่ องอานวยความสะดวกครบครัน ทั้ง
เครื่ องปรับอากาศ อ่างอาบน้ า อินเทอร์ เน็ต โทรศัพท์ระหว่างประเทศ มินิบาร์ เคเบิ้ลทีวี ตูเ้ ซฟ (ดัง
รู ปที่ 3.8)

รู ปที่ 3.8 บ้านการเวก
ที่มา : http://sampranriverside.com
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7) เรื อ นไทยพวงคราม บ้า นพวงคราม หลัง ที่ 5 มี 1 ห้ อ งนอนใหญ่ 1 และ
ห้องนัง่ เล่น ท่าน้ านัง่ เล่นริ มทะเลสาบ ใต้ถุนบ้านใช้เป็ นลานนัง่ เล่นหรื อทากิจกรรมได้ พรั่ง
พร้ อ มด้ ว ยเครื่ องอ านวยความสะดวกครบครั น ทั้ง เครื่ องปรั บ อากาศ อ่ า งอาบน้ า
อินเทอร์ เน็ต โทรศัพท์ระหว่างประเทศ มินิบาร์ เคเบิล้ ทีวี ตูเ้ ซฟ (ดังรู ปที่ 3.9)

รู ปที่ 3.9 บ้านพวงคราม
ที่มา : http://sampranriverside.com
8) เรื อนลัดดาวัลย์ บ้านลัดดาวัลย์ หลังที่ 6 มี 2 ห้องนอน สาหรับ 4 ท่าน ทั้งสอง
ห้องมีห้องน้ า ห้องนัง่ เล่นบนบ้านและศาลาไม้ทรงไทยริ มทะเลสาบ ทั้งสองห้องเป็ นห้อง
เตียงคู่ ใต้ถุนบ้านใช้เป็ นลานนัง่ เล่นหรื อทากิจกรรมได้ พรั่งพร้อมด้วยเครื่ องอานวยความ
สะดวกครบครัน ทั้งเครื่ องปรับอากาศ อ่างอาบน้ า อินเทอร์ เน็ต โทรศัพท์ มินิบาร์ เคเบิ้ลทีวี
ตูเ้ ซฟ (ดังรู ปที่ 3.10)

รู ปที่ 3.10บ้านลัดดาวัลย์
ที่มา : http://sampranriverside.com
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9) เรื อนไทยกุมาริ กา บ้านกุมาริ กา หลังที่ 7 มี 2 ห้องนอน พักได้ 4 ท่าน ห้องเตียงคู่
1 ห้อง ห้องเตี ยงเดี่ ย ว 1 ห้องแต่ละห้องมี ห้องน้ าและห้องนั่งเล่ น ใต้ถุนบ้านใช้เป็ นลาน
นั่ง เล่ น หรื อท ากิ จ กรรมได้ พรั่ ง พร้ อ มด้ว ยเครื่ องอ านวยความสะดวกครบครั น ทั้ง
เครื่ องปรับอากาศ ฝักบัวอาบน้ า อินเทอร์ เน็ต โทรศัพท์ระหว่างประเทศ มินิบาร์ เคเบิ้ลทีวี
ตูเ้ ซฟ (ดังรู ปที่ 3.11)

รู ปที่ 3.11 บ้านกุมาริ กา
ที่มา : http://sampranriverside.com
3.2.3 ห้องอาหาร
1) ห้องอาหารเรื อนไทย อิน -จัน เป็ นที่รู้จกั มาตั้งแต่ พ.ศ.2507 ให้บริ การ
อาหารไทยโบราณ ในบรรยากาศริ มแม่น้ าท่าจีนเน้นใช้วตั ถุ ดิบสดใหม่จากสวนของเรา
และจากเรื อกสวนไร่ นาของเกษตรกรในเครื อข่ายสามพรานโมเดล เลือกใช้ขา้ วหอมมะลิ
อินทรี ยท์ ี่เราสี ใช้เอง เปิ ดให้บริ การทุกวัน ระหว่าง 11.00 – 15.00 น. และในวันเสาร์ เปิ ด
ให้บริ การเพิ่มในช่วงเย็นเวลา 17.00 – 21.30 น. (ดังรู ปที่ 3.12)

รู ปที่ 3.12 ห้องอาหารอิน-จัน
ที่มา : http://sampranriverside.com
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2) ห้องอาหารริ มน้า ให้บริ ก ารอาหารไทยโบราณที่นิยม 4 ภาค และ
อาหารยุโรป เสิ ร์ฟแบบ portion เล็กๆ เลือกทานได้หลากหลาย เน้นใช้ผกั พื้นบ้านอินทรี ย ์
จากสวนของเรา และกลุ่มเครื อข่ายเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม ส่ งตรงสู่ ห้องอาหารทุกวัน
และยัง ใช้ข ้า วท้องถิ่ นพันธุ์ ดี ที่ ไ ด้รับ การรั บ รองมาตรฐานอิ นทรี ย ์ เปิ ดบริ ก ารทุ ก วัน 2
ช่วงเวลา ระหว่าง 06.00-11.00 น. และ 15.00 – 23.00 น. (ดังรู ปที่ 3.13)

รู ปที่ 3.13 ห้องอาหารริ มน้ า
ที่มา : http://sampranriverside.com
3) ห้องอาหารแวนด้าห้องอาหารริ มทะเลสาบ ให้บริ การอาหารบุฟเฟต์
นานาชาติ หลากหลายทั้ง ไทย ฝรั่ ง ญี่ปุ่น อินเดี ยเน้นใช้วตั ถุ ดิบสดใหม่จากสวนของเรา
และจากเรื อกสวนไร่ นาของเกษตรกรในเครื อข่ายสามพรานโมเดล เลือกใช้ขา้ วหอมมะลิ
อินทรี ยส์ ี เองใช้เอง รองรับแขกได้ถึง 500 ท่าน(ดังรู ปที่ 3.14)

รู ปที่ 3.14 ห้องอาหารแวนด้า
ที่มา : http://sampranriverside.com
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3.2.4 ห้องสัมมนาจัดเลี้ยง
1) ห้องนพรัตน์ ขนาด 18 x 10 เมตร ห้องประชุ มยอดนิยม ตกแต่งสไตล์
ไทยทั้งภายนอกภายใน อิงแอบกับทัศนี ยภาพของสวนสวยและแม่น้ าท่าจีน มีห้องย่อย 2
ห้อง สามารถเชื่ อมต่ อกับ ห้องใหญ่ ไ ด้ อาหารว่า งสามารถเสิ ร์ฟทั้ง ในห้อง หรื อเปลี่ ย น
บรรยากาศมาเสิ ร์ฟริ มแม่น้ าได้ สวน อีกทั้งเป็ นห้องจัดพิธีมงคลสมรส หรื องานจัดเลี้ ยง
ต่างๆ ได้อีกด้วย (ดังรู ปที่ 3.15)

รู ปที่ 3.15 ห้องนพรัตน์
ที่มา : http://sampranriverside.com
2) ห้องโรสคอร์ เนอร์ ขนาด 18 x 10ห้องโรสคอร์ เนอร์ เป็ นห้องประชุ ม
โดดเด่น ที่มองเห็นด้วยสวนสวยรายรอบ สามารถจัดเบรคได้ท้ งั ในห้องปรับอากาศ หรื อใน
บรรยากาศแบบเปิ ดโล่งในสวน อีกทั้งเป็ นห้องจัดพิธีมงคลสมรส(ดังรู ปที่ 3.16)

รู ปที่ 3.16 ห้องโรสคอร์เนอร์
ที่มา : http://sampranriverside.com
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3) ห้องมรกต ขนาด 22.5 x 11.5ห้องประชุ มใหญ่ที่สุดของสามพราน ริ เวอร์
ไซด์ ตกแต่งร่ วมสมัย สิ่ งอานวยความสะดวกครบครัน มีล็อบบี้ ส่วนตัวหน้าห้องประชุ ม
และมีห้องประชุ มย่อยอีก 4 ห้อง ซึ่ งมีประตูเชื่อมกับห้องประชุมใหญ่ ส่ วนช่ วงอาหารว่าง
สามารถจัดเลี้ยงได้ตรงซุ ม้ ทางเดิน หรื อบริ เวณใกล้ลานจาปี (ดังรู ปที่ 3.17)

รู ปที่ 3.17 ห้องมรกต
ที่มา : http://sampranriverside.com
4)ห้องเจด ขนาด 17 x 15 ห้องเจด ห้องประชุมฝาแฝดกับห้องคอรัล ตั้งอยูบ่ นอาคาร
สัมมนาใกล้ ๆ กับโรงแรม มี 2 ห้องประชุ มย่อยที่ใช้ร่วมกัน คือ ห้องเพิรล์ 1 และ เพิรล์ 2 และมี
พื้นที่ดา้ นหน้าห้องสาหรับจัดเบรก (ดังรู ปที่ 3.18)

รู ปที่3.18 ห้องเจด
ที่มา : http://sampranriverside.com
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5) ห้องไพลิน ขนาด 18 x 12 ห้องประชุ มไพลินตกแต่งแบบไทยร่ วมสมัย
ตั้งอยูช่ ้ นั ล่างของอาคารโรงแรมฝั่งวิวสวนดังรู ปที่ 3.19

รู ปที่ 3.19 ห้องไพลิน
ที่มา : http://sampranriverside.com
6) ห้องล็อบบี้การ์ เด้นวิวห้องประชุมวิวสวน ตั้งอยู่ช้ นั ล่าง นอกตัวอาคารใกล้ลานจอด
รถของโรงแรม (ดังรู ปที่ 3.20)

รู ปที่ 3.20 ห้องล็อบบี้การ์เด้นวิว
ที่มา : http://sampranriverside.com
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7) ห้องปั ญญา ห้องปั ญญาตั้งอยู่ช้ นั 2 ของโรงแรม เห็ นวิวแม่น้ าท่ าจีน ห้อง
ปั ญญา มีหอ้ งแบ่งกลุ่ม 3 ห้องย่อยที่เชื่อมต่อกับห้องใหญ่(ดังรู ปที่ 3.21)

รู ปที่ 3.21 ห้องปั ญญา
ที่มา : http://sampranriverside.com
8) ห้องโลตัส ห้องโลตัส อยู่บ ริ เวณชั้น 2 ของโรงแรมฝั่ ง ท่ า จี น เหมาะส าหรั บ กลุ่ ม
ประชุมเล็ก ประมาณ 20 ท่าน (ดังรู ปที่ 3.22)

รู ปที่ 3.22 ห้องโลตัส
ที่มา : http://sampranriverside.com
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9) เรื อนแพ เรื อนแพเป็ นสถานที่จดั ประชุ มแบบเปิ ดโล่งบนแพขนาดใหญ่ริม
แม่น้ าท่าจีน(ดังรู ปที่ 3.23)

รู ปที่ 3.23 เรื อนแพ
ที่มา : http://sampranriverside.com
3.2.4 กิจกรรมนันทนาการ
สามพราน ริ เวอร์ไซด์ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมมากมายผสมผสานกลิ่นอาย
ความเป็ นไทย ได้ความรู ้ และกิจกรรมเพื่อสุ ขภาพ เหมาะสาหรับการพักผ่อน มีสิ่งอานวย
ความสะดวกครบครันมีสระว่ายน้าระบบโอโซนแห่ งแรกในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ที่นา
ระบบโอโซน มาใช้ทาความสะอาดสระว่ายน้ากลางแจ้งแทนการใช้สารเคมีเพื่อประโยชน์
สู งสุ ดของลูกค้าและเป็ นการรักษา
- ปั่ นจักรยาน / จักรยานน้า ปั่ นจักรยานชมวิวรอบสวน เปิ ดให้บริ การเช่ าทุกวัน
เวลา 9.00 – 17.00 น.
- เรื อล่ องแม่น้านครชัยศรี ติดต่อจองล่วงหน้าได้ที่แผนกต้อนรับสาหรับบริ การ
เฉพาะคณะ วันหยุดราชการและวันอาทิตย์จดั บริ การไปตลาดดอนหวายเรื อออกเวลา 10.00
น.
- ห้องออกกาลังกายตั้งอยูช่ ้ นั 3ของอาคารท่าจีนภายในแบ่งเป็ นห้องออกกาลังด้วย
เครื่ องเล่นและอบไอน้า เปิ ดให้บริ การทุกวันเวลา 7.00-21.00 น.
- สระว่ายน้า ระบบโอโซนแห่ งแรกในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ดว้ ยบรรยากาศริ ม
แม่ น้า ท่ าจี น เหมาะสาหรั บทุ กท่ านที่ ตอ้ งการผ่อนคลายเปิ ดให้บริ การทุ ก วันเวลา 7.0019.00 น.
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- สนามเด็กเล่นเพิ่มพื้นที่สนุกสนาน เพิ่มพื้นที่สนุกสนานกลางแจ้งให้หวนระลึก
ถึงครั้งเยาว์กบั สนามเด็กเล่นท่ามกลางสวนใหญ่ให้เด็กๆ สนุกสนานได้เต็มที่
- สวนแห่งสามพราน สามพรานริ เวอร์ ไซด์เริ่ มต้นจากกุหลาบแปลงแรกผลิบานขึ้น
ในสวนริ มแม่นา้ ท่าจีนจังหวัดนครปฐมเมื่อกว่า 50 ปี ที่แล้ว ผ่านการดูแลอย่างเอาใจใส่ ยึด
หลักรักษาต้นไม้เดิมเติบโตเป็ นร่ มโพธิ์ ปลูกต้นไม้ใหม่เติบใหญ่เป็ นรมเงาจนกลายเป็ นสวน
ใหญ่ที่ให้ความรู ้ สึกโล่งโปร่ งสบายและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม อยู่ใกล้กรุ งเทพเพียงนิ ด
เดี ยวหนึ่ งในจุดเด่นคือสวนพฤกษศาสตร์ ต้ งั อยู่ใกล้กบั สนามเด็กเล่น ยิ่งไปกว่านั้นต้นไม้
หลายต้นในสามพรานริ เวอร์ ไซด์ยงั มีอายุไม่ต่า กว่า 100 ปี ส่ วนห้องอาหารแต่ละห้องนั้น
ถูกออกแบบให้ลงตัวกับธรรมชาติ
3.2.5 ส่ วนงานต่างๆและกิจกรรมภายในโรงแรม
1) ปฐมออร์แกนิกสปา
ปฐมออร์ แกนิ กสปาพลิกฟื้ นความสดชื่ นทั้งร่ างกายและจิตใจที่ปฐมออร์
แกนิ กสปาสปาครบวงจรในเรื อนไทยโบราณ ริ มทะเลสาบ มีห้องทรี ตเมนท์ปรับ
อากาศ พร้ อมห้องน้ าในตัว 7 ห้อง ห้องจากุซซี 1 ห้อง ห้องอบไอน้ า อีก 3 ห้อง
ความพิเศษเหนื อชั้นของปฐมออร์ แกนิกสปา คือการใช้สุมนไพรไทยและวัตถุดิบ
อินทรี ยส์ ดจากสวนออร์แกนิกที่ปลูกเอง เชื่อถือได้ในคุณภาพ และมาตรฐานความ
ปลอดภัย โดยมีผเู ้ ชี่ยวชาญให้บริ การและให้คาปรึ กษาทั้งก่อนและหลังรับบริ การ
เพื่อเลือกโปรแกรมสปาที่หลากหลายให้เหมาะสมกับตัวท่าน (ดังรู ปที่ 3.24)

รู ปที่ 3.24 ปฐม ออแกร์นิกสปา
ที่มา : http://sampranriverside.com
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2) กิจกรรมเวิร์คช็อป ณ ลานศิลป์ ริ มคลอง
เรี ยนรู ้ดูทากับกิจกรรมเวิร์คช็อปแบบไทยๆ อาทิ
– ร้อยมาลัย
– แกะสลักผักผลไม้
– ปั้ นดิน
– จักสานใบมะพร้าว
– สาวไหม ย้อมผ้า
– งานใบตอง
– วาดพัด วาดร่ ม
เปิ ดทุกวัน เวลา 9.30 - 15.00 น.(ดังรู ปที่ 3.25)

รู ปที่ 3.25 กิจกรรมเวิร์คช็อป ณ ลานศิลป์ ริ มคลอง
ที่มา : http://sampranriverside.com
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3) เรี ยนทาอาหารไทย ด้วยความตั้งใจที่จะให้ลูกค้าทุกท่านได้รับความรู้ ต้ งั แต่การคัด
สรรวัตถุดิบออร์ แกนิ กที่สดใหม่จากสวนของเรา อันเป็ นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มาปรุ งเป็ นอาหารไทย
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบครัน หรื อเมนูอาหารเพื่อสุ ขภาพตามความชอบของท่านพ่อครัวของ
เราจะดูแลท่านอย่างใกล้ชิดตลอดจนถึงการรับประทานอาหาร สามพราน ริ เวอร์ ไซด์ เปิ ดสอนการ
ทาอาหารไทยในหลากหลายพื้นที่ ไม่วา่ จะเป็ นใต้ถุนบ้านเรื อนไทยหรื อบนเรื อนแพริ มแม่น้ าท่าจีน
เหมาะสาหรับคณะ 2-80 ท่าน ก่อนมื้ออาหารกลางวัน หรื อก่อนมื้ออาหารค่า (ดังรู ปที่ 3.26)

รู ปที่3.26 เรี ยนทาอาหารไทย
ที่มา : http://sampranriverside.com
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4) ปฐมออร์ แกนิ ก ฟาร์ ม ท่านสามารถนัง่ เรื อข้ามฟากไปพบกับคุ ณเฮืองและคุ ณ
เขียด เกษตรกรตัวอย่างผูด้ ูแลพื้นที่ท้ งั หมด เดินเลาะร่ องสวนไปศึกษาวิถีชีวิตเกษตรกรไทย
เรี ยนรู ้ การทาเกษตรอินทรี ยแ์ บบพึ่งพาตนเอง ชิ มชาสมุนไพรแบบพื้นบ้านที่สาธิ ตการทา
กันสด ๆ หรื อจะเลื อกวัตถุดิบในสวนตามชอบไปเรี ยนทาอาหาร หรื อเรี ยนทาผลิตภัณฑ์
สมุนไพรสาหรับสปาก็ได้ กิจกรรมล่องน้ า … ลุยสวนออร์แกนิก
เปิ ดให้บริ การเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ กิจกรรมใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที
จัดบริ การน้ าดื่ม และเจ้าหน้าที่นาชมกิจกรรม (บรรยายไทย)
วันเสาร์ เปิ ดให้บริ การ 2 รอบ เวลา 10.00 น. และเวลา 16.00 น.
วันอาทิตย์ เปิ ดให้บริ การ 1 รอบ เวลา 10.00 น.
(ดังรู ปที่ 3.27)

รู ปที่ 3.27 ปฐมออร์แกนิกฟาร์ม
ที่มา : http://sampranriverside.com
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5) ตลาดสุ ขใจ เป็ นตลาดจาหน่ายสิ นค้าเกษตร เปิ ดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553 ด้วยความ
ร่ วมมือของเครื อข่ายภาคชุ มชนที่ทาเกษตรแบบออร์ แกนิก และสามพราน ริ เวอร์ ไซด์ ให้ผผู้ ลิตได้
จาหน่ายผลผลิตถึงมือผูบ้ ริ โภคโดยตรง และสร้างความมัน่ ใจในคุณภาพให้กบั ผูบ้ ริ โภคมากยิ่งขึ้น
โดยสิ นค้าที่นามาจาหน่ ายต้องผ่านการตรวจหาสารเคมีท้ งั ผัก ผลไม้ ตั้งแต่ตน้ ทางจนถึ งหน้าแผง
และมีการซุ่ มตรวจสารตกค้างทุกๆ อาทิตย์ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าได้หลากหลาย เช่ น
ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ งานหัตถกรรม และอาหารปลอดภัย
ตลาดสุ ขใจเปิ ดบริ การเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ติดริ มถนนเพชร
เกษม (ดังรู ปที่3.28)

รู ปที่ 3.28 ตลาดสุ ขใจ
ที่มา : http://sampranriverside.com
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6) ปั่ นจักรยาน / จักรยานน้ า กิจกรรมสนุกๆ ปั่ นจักรยานชมวิวรอบสวน หรื อรับลมเย็น
ริ มแม่น้ า หรื อเปลี่ยนบรรยากาศลองปั่ นเรื อถีบชมความงามของเรื อนไทยรอบทะเลสาบ
เปิ ดให้บริ การเช่าทุกวัน อัตราค่าบริ การดังนี้
จักรยาน 30 นาที ราคา 40 บาท/คัน 1 ชัว่ โมง ราคา 60 บาท/คัน
จักรยานน้ า 30 นาที ราคา 40 บาท/คัน 1 ชัว่ โมง ราคา 80 บาท/คัน
(ดังรู ปที่ 3.29)

รู ปที่ 3.29 ปั่ นจักรยาน
ที่มา : http://sampranriverside.com
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

รู ปที่ 3.30 แผนผังองค์กรแผนกต่างๆ ในโรงแรม
ORGANIZATION CHART – ROSE GARDER RIVERSIDE

รู ปที่ 3.30 แผนผังองค์กรแผนกต่างๆ ในโรงแรม
3.3.1 ครัวของโรงแรม มี 5 ประเภท ได้แก่
ครัวกลาง, ครัวริ มน้ า, ครัวอิน-จัน,ครัวเบเกอรี่ , ครัวข้าวแกง
แผนกครัวงานประกอบอาหารหรื องานครัว (Kitchen) ในโรงแรมจะมีครัวอยู่
หลายครัวขึ้นอยูก่ บั ลักษณะและขนาดของโรงแรมแบ่งได้ ดังนี้
1. ครัวใหญ่หรื อครัวเมน (Main Kitchen) หรื อครัวกลางของโรงแรมทาหน้าที่ปรุ ง
อาหารทุกชนิ ดที่เป็ นของร้อนหรื อเรี ยกว่า ครัวร้อน (Hot Kitchen) ทาหน้าที่ปรุ งอาหารที่
เตรี ยม เช่น จาพวกซุ ป ซอสผักต่างๆมันฝรั่ง ข้าว พาสต้า เนื้อปลาอาหารทะเล ฯลฯ
2. ครัวเย็น (Cold Kitchen) ทาหน้าที่จดั เตรี ยมของสดทุกชนิดเพื่อใช้ปรุ งอาหาร
ของครัวร้อนโดยแยกเป็ นอาหารที่เป็ นของแช่ แข็งอาหารเรี ยกน้าย่อยเนื้ อดิบประเภทต่างๆ
ปลาดิบและอาหารทะเล
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3. ครัวเฉพาะ (Outlet Kitchen) สาหรับโรงแรมที่มีภตั ตาคารและขายอาหารประจา
ชาติต่างๆไม่ สามารถปรุ งอาหารทุกชนิดในครัวใหญ่ได้เพราะห้องอาหารต่างๆอาจจะจะอยู่
ห่ างไกลจากครัวและความไม่สะดวกในการสั่งและลาเลียงอาหารไปเสิ ร์ฟแขกหรื ออาจมี
ปั ญหาในวิธีการปรุ งและกลิ่นของอาหารที่แตกต่างกัน เช่น ครัวริ มน้า, ครัวอิน – จัน, ครัว
ข้าวแกง เป็ นต้น

รู ปที่ 3.31 F&B OUTLET KITCHEN
รู ปแบบการจัดองค์การและการบริ หารงานของแผนกครัว
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3.4 ตาแหน่ งงานและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับหมอบหมาย

รู ปที่ 3.32 ผูป้ ฏิบตั ิงาน นายณัฐชนนท์ คุณวงศ์
ชื่อ – นามสกุล

นายณัฐชนนท์คุณวงศ์

ตาแหน่งที่ได้รับมอบหมาย

ฝึ กแผนกครัวเบเกอรี่

หน้าที่ที่ได้รับหมอบหมาย

เตรี ยมวัตถุดิบการทาขนม
ตีครี มหน้าเค้ก
ตักไอศกรี มใส่ ถว้ ย
ช่วยทาบราวนี่
ช่วยทาเค้กกล้วยหอม
ปั้ นไส้สาคู
ปั้ นไส้ขนมสอดไส้
ทาขนมกลีบลาดวน
ล้างห้องครัว
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รู ปที่ 3.33 ผูป้ ฏิบตั ิงาน นางสาวธัญมาส โสภา
ชื่อ – นามสกุล

นางสาวธัญมาส โสภา

ตาแหน่งที่ได้รับมอบหมาย

ฝึ กงานครัวเบเกอรี่

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

จัดสาคูและผักใส่ ปิ่นโต
ทาสังขยามะพร้าว
ช่วยทาขนมถ้วย
ทาขนมกลีบลาดวน
ปั่ นน้ าใบเตย
ปั้ นไส้สาคู
ซีลขนม
ทามะพร้าวแก้ว
หยอดวุน้
จัดขนมใส่ กล่อง
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รู ปที่ 3.34 ผูป้ ฏิบตั ิงาน นางสาวเสาวลักษณ์ คีรินทร์
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวเสาวลักษณ์ คีรินทร์

ตาแหน่งที่ได้รับมอบหมาย

ฝึ กแผนกครัวเบเกอรี่

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

เตรี ยมวัตถุดิบในการทาขนมไทย
ทาโยเกิร์ตออร์ แกนิค
ทาคัสตาทคาราเมล
ผัดใส้ขนมสอดใส้
ทาวุน้ ประจาวัน วุน้ กะทิ และวุน้ ต่างๆ เช่น
วุน้ ใบเตย ,ชา ,กาแฟ และอัญชัน เป็ นต้น
ทาขนมกลีบลาดวน
เย็บกระทงตะโก้และสอดใส้
ซีลขนม
หัน่ แห้วสาหรับทาขมตะโก้
ทาแยม
ทาฝอยทอง
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3.5 ตาแหน่ งพนักงานที่ปรึกษา

รู ปที่ 3.35 คุณวันเพ็ญ ชนประชา
พนักงานที่ปรึ กษา : คุณวันเพ็ญ ชนประชา ตาแหน่ง หัวหน้าแผนกครัวเบเกอรี่
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 31 สิ งหาคม 2561 เข้าปฏิบตั ิงาน ตั้งแต่เวลา 7.00-15.00 น.
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ระยะเวลาในการดาเนินงานตั้งแต่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 31 สิ งหาคม 2561 ดังนี้
3.7.1 กาหนดหัวข้อองค์ความรู้ที่จะจัดทาเพื่อให้มีความสอดคล้องกับองค์กร โดยการสังเกต
ถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นและสามารถแก้ปัญหาได้โดยนามาทาเป็ นหัวข้อโครงงานสหกิจ
3.7.2 เขียนโครงร่ างรายงาน
เขียนหัวข้อโครงงานเพื่อนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงานในแผนกเพื่อขอ
คาแนะนาและร่ างเอกสารโครงงานสหกิจ
3.7.3 กาหนดหัวข้อในการหาข้อมูล
โดยปรึ กษากับพนักงานที่ปรึ กษาถึงหัวข้อดครงงานที่กาหนดขึ้น
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3.7.4 ทดลองทา
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการทดลองท าคุ กกี้ กล้วยออร์ แกนิ ค เกิ ดปั ญหาบ้างขณะที่ ทา จึ งได้
ปรึ กษาหาวิธีแก้ไขจากพนักงานที่ปรึ กษาคอยช่วยเหลือและให้คาแนะนาเพิ่มเติมตลอด
3.7.5 เก็บรวบรวมข้อมูล
จัดเก็บข้อมูลถึ งวิธีการแก้ปัญหาและวิธีทาจากหัวหน้าแผนกและพนักงานภายใน
ครัวเบเกอรี่ ตามหัวข้อที่กาหนด
3.7.6 วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยการนาผลลัพธ์ที่ได้มาวิเคราะห์
3.7.7 สรุ ปข้อมูลและเขียนรายงาน
จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อเตรี ยมนาเสนอ
3.7.8 นาเสนออาจารย์
3.7.9 ส่ งรายงานรู ปเล่มและนาเสนองานต่ออาจารย์และโครงงานสหกิจศึกษา
นารายงานส่ งอาจารย์เพื่อตรวจสอบข้อมูลและรับข้อเสนอแนะเพื่อนามาปรับปรุ ง
แก้ไข
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ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงงาน
พ
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
1.กาหนดหัวข้อและเสนอหัวข้อ
2. รวบรวมข้อมูล
3. วิเคราะห์ขอ้ มูล
4. ดาเนินการทาโครงงาน
5. นาเสนออาจารย์เพื่อตรวจสอบ
แก้ไข
6. ส่ งโครงงานรู ปเล่มและ
นาเสนอโครงงาน

พ.ค.
2561

มิ
มิ.ย.
2561

ก
ก.ค.
2561

สิ
ส.ค.
2561

ก
ก.ย.
2561
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3.8 วัตถุดิบและอุปกรณ์ ทใี่ ช้
วัตถุดิบ

อุปกรณ์

1) กล้วยน้ าว้า
2) ไข่ไก่
3) น้ าตาลทรายแดง
4) แป้ งข้าวเจ้าออร์ แกนิค
5) กล้วยตาก
6) เกลือ
7) น้ ามันมะพร้าว

1) เครื่ องตีแป้ ง
2) กระชอน
3) กะละมัง
4) ไม้พาย
5) ถุงบีบ
6) ถาด
7) ช้อนตวง
8) กระดาษไข
9) เนยขาว
10) เตาอบ
11) กระปุกสาหรับใส่ คุกกี้
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
ผลการปฏิ บ ตั ิ ง านตามโครงงาน การได้เข้า ร่ วมการปฏิ บ ตั ิ ง านสหกิ จศึ ก ษาของทาง
มหาวิทยาลัยสยาม ทาให้ได้ทราบและได้เรี ยนรู้ท กั ษะต่างๆในการทางานเทคนิ คในการทาเค้กและ
การทาขนมไทยชนิ ดต่างๆ จึงทาให้ผจู ้ ดั ทาโครงงานมี ประสบการณ์ ในการทางานจริ งและเรี ยนรู ้
มากขึ้น
ขั้นตอนการทาคุกกีก้ ล้ วยออร์ แกนิค มีดังนี้
4.1 วัตถุดิบในการทาคุกกีก้ ล้ วยออร์ แกนิค
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

วัตถุดิบ
ปริ มาณ
หน่วย
กล้วยน้ าว้า
125
กรัม
ไข่ไก่
110
กรัม
น้ าตาลทรายแดง
40
กรัม
แป้ งข้าวเจ้าออร์แกนิค 200
กรัม
กล้วยตาก
30
กรัม
1⁄
เกลือ
ช้อนชา
4
น้ ามันมะพร้าว
50
กรัม
4.1 ตารางส่ วนผสมคุกกี้กล้วยออร์ แกนิค
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รู ปที่ : 4.1 กล้วยน้ าว้า

รู ปที่ : 4.2 ไข่ไก่

ที่มา : https://www.google.com

ที่มา : https://www.google.com

รู ปที่ : 4.3 น้ าตาลทรายแดง

รู ปที่ : 4.4แป้ งข้าวเจ้าออร์แกนิค

ที่มา : https://www.google.com

ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา

รู ปที่ : 4.5 กล้วยตาก

รู ปที่ : 4.6 เกลือ

ที่มา : https://www.google.com

ที่มา : https://www.google.com

รู ปที่ : 4.7 น้ ามันมะพร้าว
ที่มา : https://www.google.com
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4.2 ขั้นตอนการทาคุกกีก้ ล้ วยออร์ แกนิค
ขั้นตอนการทาคุกกี้กล้วยออร์ แกนิค มีดงั นี้
1. ไข่ไก่,น้ าตาลทรายแดง และเกลือ ใส่ เครื่ องตี (ดังรู ปที่ 4.8)

รู ปที่ 4.8
2. จากนั้นตีให้ไข่ไก่,น้ าตาลทรายแดง และเกลือ จนกว่าจะขึ้นฟู (ดังรู ปที่ 4.9)

รู ปที่ 4.9
3. จากนั้นค่อยๆใส่ น้ ามันมะพร้าวลงไปทีละเล็กน้อย จนกว่าส่ วนผสมจะเข้ากัน (ดังรู ปที่
4.10)

รู ปที่ 4.10
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4. ใส่ กล้วยน้ าว้าที่ปั่นแล้วลงไป แล้วตีให้เข้ากัน(ดังรู ปที่ 4.11)

รู ปที่ 4.11
5. จากนั้นก็เริ่ มใส่ แป้ งข้าวเจ้าออร์ แกนิคลงไปทีละเล็กน้อย ตีให้ส่วนผสมเข้ากัน (ดังรู ปที่
4.12)

รู ปที่ 4.12
6. พอส่ วนผสมเข้ากันดีแล้ว จึงค่อยใส่ กล้วยตากที่หนั่ เป็ นลูกเต๋ าลงไป(ดังรู ปที่ 4.13)

รู ปที่ 4.13
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7. จากนั้นตีส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบ(ดังรู ปที่ 4.14)

รู ปที่ 4.14
8. เมื่อส่ วนผสมเข้ากันดีแล้ว จึงจะนามาใส่ ถุงบีบ (ดังรู ปที่ 4.15)

รู ปที่ 4.15
9. เตรี ยมถาดที่ทาเนยขาว สาหรับการบีบคุกกี้ (ดังรู ปที่ 4.16)

รู ปที่ 4.16
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10. บีบใส่ ถาดให้สวยงาม (ควรเว้นระยะห่างของการบีบ) (ดังรู ปที่ 4.17)

รู ปที่ 4.17
11. จากนั้นนาไปเข้าเตาอบ ไฟบน 175องศาเซลเซี ยส ไฟล่าง 150 องศาเซลเซียส อบด้วย
เวลาประมาณ 35-40นาที (ดังรู ปที่ 4.18)

รู ปที่ 4.18
12. เมื่ออบเสร็ จแล้ว เอาออกจากเตาอบ พักไว้ให้เย็น (ดังรู ปที่ 4.19)

รู ปที่ 4.19
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13. คุกกี้ที่ทาเสร็ จแล้วพร้อมบรรจุใส่ กล่อง (ดังรู ปที่ 4.19)

รู ปที่ 4.19

4.3 การทาคุกกีก้ ล้ วยออร์ แกนิคมีต้นทุนในการผลิตตามตารางที่ 4.2 ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

วัตถุดิบ

หน่วย

ปริ มาณที่ใช้

ต้นทุน

ราคาต่อหน่วย
(กรัม./บาท)
กล้วยน้ าว้า
กรัม
125
ไข่ไก่
กรัม
110
13.8
0.13
น้ าตาลทรายแดง
กรัม
40
2.4
0.06
แป้ งข้าวเจ้าออร์แกนิค กรัม
200
กล้วยตาก
กรัม
30
1⁄
เกลือ
ช้อนชา
0.096
0.05
4
น้ ามันมะพร้าว
กรัม
50
6
0.12
รวมต้นทุนต่อ 1 สู ตร 4 กระปุก 22.3
ต้นทุนต่อ1กระปุก(180กรัม/8ชิ้น) 5.6
ราคาขาย
35
กาไร
84%
ตาราง 4.2 ต้นทุนการทาคุกกี้กล้วยออร์ แกนิค
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4.4 ส่ วนที่1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 20 ชุ ด
1. ด้านเพศ
ผลจากแบบสอบถาม พบว่ามี เพศชายร้ อยละ40.00 เพศหญิงร้อยละ 60.00 สรุ ปผลมี
จานวนผูต้ อบแบบสอบถามว่ามีจานวนผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ดังรู ปที่ 4.20)
เพศ

ชาย

40%

หญิง

60%

รู ปที่ 4.20 ผลการตอบแบบสอบถามด้านเพศ
2. ด้านอายุ
ผลจากแบบสอบถาม พบว่า มีอายุต่ากว่า 20 ปี ร้อยละ 20.00 อายุ 21-40 ปี ร้อยละ
50.00 อายุ 41-60 ปี ร้อยละ 30.00 และอายุ 60 ปี ขึ้นไปไม่มีผตู ้ อบแบบสอบถาม สรุ ปผลว่า มี
จานวนผูต้ อบแบบสอบถามอายุระหว่าง 20-41 ปี มากที่สุด (ดังรู ปที่ 4.21)
อายุ
0%

30%

20%

ต่ากว่า 20 ปี
21-40 ปี
41-60

50%

รู ปที่ 4.21 ผลการตอบแบบสอบถามด้านอายุ

60ปี ขึ ้นไป
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3. ระดับการศึกษา
ผลจากแบบสอบถาม พบว่า ระดับประถมศึกษาร้ อยละ 5.00 ระดับมัธยมศึกษาร้อยละ
50.00 ระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 45.00 สู งกว่าปริ ญญาตรี ไม่มีผตู ้ อบแบบสอบถาม สรุ ปผลว่า มี
จานวนผูต้ อบแบบสอบถามระดับมัธยมศึกษามากที่สุด (ดังรู ปที่ 4.22)
ระดับการศึกษา
0%
5%
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา

45%
50%

ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี

รู ปที่ 4.22 ผลการตอบแบบสอบถามด้านระดับการศึกษา
4.4.1 ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้บริ โภค
4. ปัจจัย/คุณลักษณะด้านรสชาติ
ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านความพึงพอใจด้านรสชาติ มี ความพึงพอใจมากที่สุด
ร้อยละ 15.00 เป็ นจานวน3คน รองลงมามีความพึงพอใจมากร้อยละ 50.00เป็ นจานวน10คนและ
ความพึงพอใจปานกลางร้อยละ 35.00เป็ นจานวน7คน คิดเป็ นค่าระดับคะแนนได้ 76 คะแนน จาก
ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจที่ได้อยูใ่ นเกณฑ์มาก(ดังรู ปที่ 4.23)
ปัจจัย/คุณลักษณะด้ านรสชาติ
0%
มากที่สดุ

15%
35%

มาก
ปานกลาง
น้ อย

50%

รู ปที่ 4.23 ผลของการตอบแบบสอบถามด้านรสชาติ

น้ อยที่สดุ
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5. ปัจจัย/คุณลักษณะด้าน สี
ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านความพึงพอใจด้านสี มีความพึงพอใจมากที่สุดร้อยละ
25.00 เป็ นจานวน5คน รองลงมามีความพึงพอใจมากร้อยละ 50.00 เป็ นจานวน10คน และความพึง
พอใจปานกลางร้อยละ 25.00 เป็ นจานวน5คน คิดเป็ นค่าระดับคะแนนได้ 80 คะแนน จากค่าระดับ
คะแนนความพึงพอใจที่ได้อยูใ่ นเกณฑ์มาก(ดังรู ปที่ 4.24)
ปัจจัย/คุณลักษณะด้ าน สี

25%

0%

มากที่สดุ

25%

มาก
ปานกลาง
น้ อย

50%

น้ อยที่สดุ

รู ปที่ 4.24ผลของการตอบแบบสอบถามด้านสี
6. ปั จจัย/คุณลักษณะด้าน กลิ่น
ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านความพึงพอใจด้านกลิ่น มีความพึงพอใจมากที่สุดร้อย
ละ 20.00 เป็ นจานวน 4 คนรองลงมามีความพึงพอใจมากร้อยละ 55.00 เป็ นจานวน 11 คน และ
ความพึงพอใจปานกลางร้อยละ 25.00 เป็ นจานวน 5 คน คิดเป็ นค่าระดับคะแนนได้ 79 คะแนน จาก
ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจที่ได้อยูใ่ นเกณฑ์มาก(ดังรู ปที่ 4.25)
ปัจจัย/คุณลักษณ์ ด้าน กลิน่

25%

0%

20%

มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง
น้ อย

55%

รู ปที่ 4.25 ผลของการตอบแบบสอบถามด้านกลิ่น

น้ อยที่สดุ
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7. ปั จจัย/คุณลักษณะด้าน เนื้ อสัมผัส
ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านความพึงพอใจด้านเนื้ อสัมผัส มีความพึงพอใจมาก
ที่สุดร้อยละ 15.00 เป็ นจานวน 3 คน รองลงมามีความพึงพอใจมากร้อยละ 35.00 เป็ นจานวน 7 คน
มีความพึงพอใจปานกลางร้อยละ 40.00 เป็ นจานวน 8 คน และมีความพึงพอใจน้อยร้อยละ 10.00
เป็ นจานวน 2 คน คิดเป็ นค่าระดับคะแนนได้ 71 คะแนน จากค่าระดับคะแนนความพึงพอใจที่ได้อยู่
ในเกณฑ์มาก(ดังรู ปที่ 4.26)
ปัจจัย/คุณลักษณะด้ าน เนือ้ สั มผัส
มากที่สดุ

0%15%
10%

มาก
ปานกลาง

40%

น้ อย

35%

น้ อยที่สดุ

รู ปที่ 4.26 ผลของการตอบแบบสอบถามด้านเนื้ อสัมผัส
8. ช่วยลดปริ มาณการทิ้งขยะของโรงแรมสามพรานริ เวอร์ ไซด์
ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านความพึงพอใจด้านช่ วยลดปริ มาณการทิ้งขยะของ
โรงแรมสามพรานริ เวอร์ ไซด์ มีความพึงพอใจมากที่สุดร้อยละ 40.00 เป็ นจานวน 8 คน รองลงมามี
ความพึงพอใจมากร้อยละ 50.00 เป็ นจานวน 10 คน และความพึงพอใจปานกลางร้อยละ 10.00 เป็ น
จานวน 2 คน คิดเป็ นค่าระดับคะแนนได้ 86 คะแนน จากค่าระดับคะแนนความพึงพอใจที่ได้อยูใ่ น
เกณฑ์มากที่สุด (ดังรู ปที่ 4.27)
ช่ วยลดปริมาณการทิง้ ขยะของโรงแรมสามพราน
ริเวอร์ ไซด์
มากที่สดุ
มาก

0%
10%
40%

ปานกลาง
น้ อย

50%

น้ อยที่สดุ

รู ปที่ 4.27 ผลของการตอบแบบสอบถามด้านช่วยลดปริ มาณขยะ
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9.มีการแปรรู ปกล้วยน้ าว้าที่เหลือใช้ให้เกิดประโยขน์กบั โรงแรม
ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านความพึงพอใจด้านมีการแปรรู ปกล้วยน้ าว้าที่เหลือใช้
ให้เกิดประโยขน์กบั โรงแรม มีความพึงพอใจมากที่สุดร้อยละ 65.00เป็ นจานวน 12 คนรองลงมามี
ความพึงพอใจมากร้อยละ 30.00 เป็ นจานวน 6 คนและความพึงพอใจปานกลางร้อยละ 5.00 เป็ น
จานวน 1 คน คิดเป็ นค่าระดับคะแนนได้ 92 คะแนน จากค่าระดับคะแนนความพึงพอใจที่ได้อยูใ่ น
เกณฑ์มากที่สุด (ดังรู ปที่ 4.28)
มีการแปรรู ปกล้ วยนา้ ว้ าทีเ่ หลือใช้ ให้ เกิดประโยชน์
กับโรงแรม
5%
0%
30%
65%

มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง
น้ อย
น้ อยที่สดุ

รู ปที่ 4.28ผลของการตอบแบบสอบถามด้านแปรรู ปกล้วยน้ าว้า
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กฎเกณฑ์ วดั ระดับคะแนนความพึงพอใจในการแปลความหมาย
แทนค่าความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ

เกณฑ์วดั ระดับคะแนนความพึงพอใจที่ได้

5

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

81-100

4

ระดับความพึงพอใจมาก

61-80

3

ระดับความพึงพอใจปานกลาง

41-60

2

ระดับความพึงพอใจน้อย

21-40

1

ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด

10-20

ตารางที่ 4.3 เกณฑ์วดั ระดับคะแนนความพึงพอใจ
ระดับคะแนนความพึงพอใจอยูใ่ นระหว่าง 10 – 20 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ระดับคะแนนความพึงพอใจอยูใ่ นระหว่าง 21 – 40 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อย
ระดับคะแนนความพึงพอใจอยูใ่ นระหว่าง 41 – 60 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับคะแนนความพึงพอใจอยูใ่ นระหว่าง 61 – 80 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ระดับคะแนนความพึงพอใจอยูใ่ นระหว่าง 81 – 100 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
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4.4.2 สรุ ปความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ ดังตาราง 4.5
ความพึงพอใจที่มีต่อ คุกกี้กล้วยออร์ แกนิค

เกณฑ์วดั ระดับความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ

1.ปัจจัย/คุณลักษณะด้าน รสชาติ

76

มาก

2.ปัจจัย/คุณลักษณะด้าน สี

80

มาก

3.ปั จจัย/คุณลักษณะด้าน กลิ่น

79

มาก

4.ปั จจัย/คุณลักษณะด้าน เนื้อสัมผัส

71

มาก

5.ช่วยลดปริ มาณการทิ้งขยะของโรงแรมสาม
พรานริ เวอร์ไซด์

86

มากที่สุด

6.มีการแปรรู ปกล้วยน้ าว้าที่เหลือใช้ให้เกิด
ประโยชน์กบั โรงแรม

92

มากที่สุด

ตาราง 4.5 ตารางเกณฑ์วดั ระดับคะแนนความพึงพอใจ
ผลจากแบบสอบถามพบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อ Organic Banana Cookies ปั จจัย/
คุณลักษณะ ด้านรสชาติ สี กลิ่ น และเนื้ อสัมผัส มีระดับความพึงพอใจมาก และปั จจัย/คุณลักษณะ
ความพึ ง พอใจด้า นการช่ วยลดปริ ม าณการทิ้ ง ขยะและการแปรรู ป กล้ว ยน้ า ว้า ที่ เหลื อใช้ใ ห้เกิ ด
ประโยชน์กบั โรงแรม มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
หลังจากที่ผูจ้ ดั ทาได้เข้ารับการฝึ กงานเป็ นระยะเวลา 3 เดื อนครึ่ งที่ ผ่านมา ในแผนก
ครั วเบเกอรี่ ท าให้ได้ทราบถึ งการปฏิ บตั ิ ง านจริ ง การทางานร่ วมกับ ผูอ้ ื่ น การฝึ กความอดทนต่ อ
อุปสรรคในการทางานภายในสถานประกอบการอีกทั้งยังได้ทราบถึงการถนอมอาหาร โดยการนา
วัตถุ ดิบที่เหลื อใช้มาแปรรู ปในรู ปแบบของคุ กกี้ เพื่อให้เกิ ดผลิ ตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาเพื่อสร้ างรายได้
เพิ่มให้กบั โรงแรมโดยทางโรมแรมสามพรานริ เวอร์ ไซด์มีการสั่งกล้วยน้ า ว้าจากกลุ่ มเกษตรกร
ภายในชุมชนอาเภอสามพรานที่ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้ น ในส่ วนนี้ ผวู ้ ิจยั ได้นาผลการศึกษา
ที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลมาสรุ ปผลโดยมีรายละเอียด ดังนี้
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลสรุ ปผลโครงงานได้ ดังนี้
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
คณะผูจ้ ดั ทาได้เข้ารับการฝึ กและปฏิบตั ิงานในแผนกครัวเบเกอรี่ โดยหน้าที่ของ
คณะผูจ้ ดั ทาคือ การเตรี ยมวัตถุดิบและการประกอบอาหารให้แก่ลูกค้า โดยส่ วนใหญ่พบว่าในส่ วน
ของขนมไทยมีการใช้กล้วยน้ าว้าทาขนมหลายชนิ ดเช่น กล้วยทับ,ขนมกล้วยเป็ นต้น แต่เนื่ องจาก
ปริ ม าณนาเข้า กล้ว ยจากกลุ่ ม เกษตรกรมี จานวนมาก โดยระยะเวลาการเก็ บ รั ก ษากล้ว ยนั้นไม่
สามารถเก็บไว้ได้ระยะเวลาที่นาน จึงเกิดการเน่าเสี ยโดยเปล่าประโยชน์ ทาให้คณะผูจ้ ดั ทาเล็งเห็น
ถึงความสาคัญของกล้วยน้ าว้าจึงนามาพัฒนาแปรรู ปเป็ นคุกกี้โดยใช้กล้วยน้ าว้าเป็ นวัตถุดิบหลักเพื่อ
เพิ่มมูลค่าให้แก่กล้วยน้ าว้า
จากการทดลองในการทาครั้ ง แรกมี ปัญหาเนื่ องจากคณะผูจ้ ดั ทายังขาดความรู ้
ความเข้าใจ ในการทาคุ กกี้ ทาให้บางขั้นตอนพบปั ญหาเช่น 1. ตีไข่,น้ าตาลทรายแดงและเกลือ ใน
รอบแรกตีส่วนผสมในระยะเวลาที่นอ้ ย ทาให้ไข่ไม่ฟูตามที่ตอ้ งการ 2. คุกกี้เหลวไม่สามารถนามา
หยอดได้ ในรอบแรกใช้แป้ งข้าวเจ้าออร์ แกนิคในปริ มาณที่ไม่พอดีกบั ส่ วนผสมทาให้คุกกี้เหลวและ
ไม่เหนียวตามที่ตอ้ งการ จึงทาการปรึ กษาพี่เลี้ยงเพื่อแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น ซึ่ งพี่เลี้ยงได้ให้คาแนะนา
ว่าควรตีไข่,น้ าตาลทรายแดงและเกลื อให้ข้ ึนฟูมากกว่าเดิ มโดยใช้เวลาที่มากขึ้น, เพิ่มปริ มาณของ
แป้ งข้าวเจ้าออร์ แกนิค เพื่อให้คุกกี้เหนียวและสามารถหยอดได้
จากการทดลองการทาครั้ งที่ สอง คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการแก้ไขโดย ตี ไข่,น้ าตาล
ทรายแดงและเกลื อ ในเวลาที่มากขึ้น จนไข่ข้ ึ นฟูตามที่ตอ้ งการ, ส่ วนคุ กกี้ ที่เหลวได้ทาการเพิ่ม
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ปริ มาณของแป้ งข้าวเจ้าออร์ แกนิ คให้มีปริ มาณมากขึ้นจากเดิม 155กรัมเพิ่มเป็ น 200กรัมทาให้คุกกี้
เหนียวตามที่ตอ้ งการ
5.1.2 ปัญหาที่พบในโครงงาน
1)การเก็บรักษาคุกกี้กล้วยออร์ แกนิค ให้มีคุณภาพและรสชาติคงเดิมนั้นสามารถ
ทาได้ยากเนื่องจากคณะผูจ้ ดั ทาไม่ได้ใส่ วตั ถุกนั เสี ยลงไปในผลิตภัณฑ์
2) นักศึกษายังขาดความเข้าใจในการทาโครงการ
5.1.3 การแก้ไขปั ญหา/ข้อเสนอแนะ
1) เก็บรักษาไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท ไม่มีอากาศเข้า
2) ศึกษาหาข้อมูลเพิม่ เติมและสอบถามพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึ กษา
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากการที่ได้ไปปฏิบตั ิสหกิจศึกษาที่ โรงแรมสามพรานริ เวอร์ ไซด์ ในแผนกครัวเบเกอรี่
ได้รับความรู ้และประสบการณ์เป็ นอย่างมาก สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
5.2.1 ประโยชน์ของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1)ได้รับความรู ้พร้อมทั้งเทคนิคในการทาขนมชนิ ดต่างๆ
2) ได้ลงมือปฏิบตั ิงานจริ ง
3) ได้รู้จกั ฝึ กความอดทนในการปฏิบตั ิงาน
4) ได้ประสบการณ์ใหม่ๆในการทางาน
5) ได้รู้จกั การปรับตัวกับเพื่อนร่ วมงาน
5.2.2 ปั ญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1) การใช้เครื่ องมือภายในครัวยังไม่ชานาญมากพอ
2) เนื่ องจากขาดประสบการณ์ในการทางาน จึงส่ งผลให้การทางานเป็ นไปอย่าง
ล่าช้า
3) ในบางครั้งคณะผูจ้ ดั ทาไม่สามารถจดจาสู ตรต่างๆของขนมได้
5.2.3 การแก้ไขปั ญหา
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1) ควรฝึ กใช้เครื่ องมือภายในครัวให้เกิดความชานาญเพื่อง่ายต่อการปฏิบตั ิงาน
2) ศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทาเบเกอรี่ เพื่อความรวดเร็ วในการ
ปฏิบตั ิงาน
ไม่เกิด

3) ควรสอบถามสู ตรจากพี่เลี้ยงหากเกิดความไม่เข้าใจและจดสู ตรไว้เพื่อจะได้
ความผิดพลาดในการทาครั้งต่อไป
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ภาคผนวก ก

แบบสอบถาม
เรื่อง ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ Organic Banana Cookies (คุกกีก้ ล้วยออร์ แกนิค)
……………………………………………………………………………………………...
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานทัว่ ไป
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
1. เพศ


 1. ชาย

 2. หญิง

 1. ต่ากว่า 20 ปี

 2. 21-40 ปี

 3. 41-60 ปี

 4. 60 ปี ขึ้นไป

 1. ประถมศึกษา

 2. มัธยมศึกษา

 3. ปริ ญญาตรี

 4. สู งกว่าปริ ญญาตรี

2. อายุ

3.ระดับการศึกษา

ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องตามความคิดเห็นของท่านให้ตรงกับความพึงพอใจของ
ท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว โดยมีเกณฑ์
ดังนี้ ระดับความพึงพอใจ 5 = มากทีส่ ุ ด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้ อย, 1 = น้ อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
ข้อที่

รายการประเมิน
5

1.

รสชาติ

2.

สี

3.

กลิ่น

4.

เนื้อสัมผัส

5.

ช่วยลดปริ มาณการทิง้ ขยะของโรงแรมสามพรานริ เวอร์ไซด์

6.

มีการแปรรู ปกล้วยน้ าว้าที่เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์กบั
โรงแรม

4

3

2

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................
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ภาคผนวก ข

การปฏิบัตงิ านภายในโรงแรมแผนกเบเกอรี่

รู ปที่ ข – 1 คนวุน้

รู ปที่ ข – 3 ทาข้าวเกรี ยบปากหม้อ

รู ปที่ ข – 2 ทามะพร้าวแก้ว

รู ปที่ ข – 4 ทาขนมถ้วย

รู ปที่ ข – 6 ปั้ นไส้สาคู

รู ปที่ ข – 7 ทาขนมกลีบลาดวน

รู ปที่ ข – 8 ปั่ นน้ าใบเตย

รู ปที่ ข – 9 ผัดไส้ขนมสอดไส้

รู ปที่ ข – 10 ซี ลมะพร้าวแก้ว

รู ปที่ ข – 11 ทาโยเกริ์ ต

รู ปที่ ข – 11 ทาแยมมะม่วงหาวมะนาวโห่

รู ปที่ ข – 12 ตัดผ้าสาหรับปิ ดกระปุกแยม

รู ปที่ ข – 13 ทาขนมกลีบลาดวน

รู ปที่ ข – 15 ขูดมะพร้าว

รู ปที่ ข – 14 ทาฝอยทอง

รู ปที่ ข – 16 ตกแต่งหน้าเค้กกล้วยหอม

รู ปที่ ข – 17 หยอดหน้าขนมตะโก้

รู ปที่ ข – 19 ทาขนมกลีบลาดวน

รู ปที่ ข – 18 ทาข้าวเกรี ยบปากหม้อ

รู ปที่ ข – 20 จัดขนมใส่ กล่อง
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ภาคผนวก ง

คุกกีก้ ล้ วยออร์ แกนิค(Organic Banana Cookies)
นายณัฐชนนท์ คุณวงศ์,นางสาวธัญมาส โสภา,นางสาวเสาวลักษณ์ คีรินทร์
ภาควิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม
อาจารย์ที่ปรึ กษา : อาจารย์ ธนวรรณ ทะนันชัย
E-mail:Nat_kun @siam.edu, Tan_sop@siam.edu, Sao_kee@siam.edu
บทคัดย่ อ
โรงแรมสามพรานริ เ วอร์ ไ ซด์ มี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์
อินทรี ยท์ ี่ ผลิตขึ้นโดยชาวบ้านและมีผกั ผลไม้ที่ถูก
สุ ขอนามัยและปราศจากสารเคมี เช่น กล้วยน้ าว้า,
เสาวรส, สัปปะรด, ฝรั่ง และมะม่วงหาวมะนาวโห่
เป็ นต้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อบูรณาการเรี ยนการ
สอนของภาควิช าการโรงแรมและการท่ อ งเที่ ย ว
คณะศิ ลปศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สยาม สู่ การ
ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาหลังจากได้เข้าไปปฏิบตั ิงาน
ภายในโรงแรมได้เ ล็ง เห็ น ความสาคัญ ของกล้ว ย
น้ าว้าที่เหลือทิ้งจากการเน่ าเสี ย จึ งนามาพัฒนาเป็ น
ผลิตภัณฑ์แปรรู ปของทางโรงแรมสามพรานริ เวอร์
ไซด์ คณะผูจ้ ัดท าจึ งเล็ง เห็ น การน ากล้ว ยน้ าว้ามา
แปรรู ป เป็ นคุ ก กี้ เ พื่ อลดต้น ทุ น ให้กับ โรงแรม ซึ่ ง
คุ ก กี้ น้ ี ได้เ น้นด้า นออร์ แ กนิ ค เป็ นหลัก เพื่อ ให้เ กิ ด
ผลิตภัณฑ์แปรรู ปที่ แปลกใหม่และแตกต่างไปจาก
คุกกี้ทว่ั ไปตามท้องตลาด และยังสามารถเพิ่มมูลค่า
ของสิ นค้าทางการเกษตรกรภายในชุมชนอาเภอสาม
พราน วิเคราะห์ ขอ้ มู ลโดยการแจกแบบสอบถาม
จานวน 20 ชุด สาหรับผูบ้ ริ โภคภายในโรงแรมสาม
พรานริ เวอร์ ไซด์ จากผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคใน
โรงแรมสามพรานริ เวอร์ ไซด์มีความพึงพอใจด้าน
รสชาติ,กลิ่น,เนื้ อสัมผัส และยังช่วยลดปริ มาณขยะ
พร้ อ มทั้ งลดต้ น ทุ น ให้ แ ก่ ส ถานประกอบการ
เนื่ องจากกล้วยเกิ ดการสู ญเสี ยจากการเก็บคงคลัง
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.

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
อุต สาหกรรมอาหารเป็ นอุ ตสาหกรรมที่ มี
ความสาคัญต่ อระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศอย่า ง
ชัดเจน ทั้งในด้านมูลค่าการผลิต การจ้างงาน และ
การส่ ง ออกรวมทั้ งมี ค วามเชื่ อ มโยงกับ ทั้ง ภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรมอื่นๆสู ง อย่างไรก็ตาม
อุ ต สาหกรรมอาหารในประเทศส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนั้น ใน
ภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันอย่างในปั จจุบนั ถึงแม้
ประเทศไทยจะมี ข ้อ ได้เ ปรี ยบจากการมี ค่ า จ้า ง
แรงงานที่ ไ ม่ สู ง และมี ค วามช านาญในการผลิ ต
รวมทั้ง การมี ว ตั ถุดิบ อุดมสมบู รณ์ แต่การแข่งขัน
ด้านราคาและการใช้ข ้อ ได้เ ปรี ย บด้านทรั พ ยากร
ย่อมไม่ยงั่ ยืน
ปั จจุบันธุ รกิ จในอุตสาหกรรมอาหารมีการ
แข่ง ขัน ที่ สูง ทาให้เกิ ดคู่ แข่ งใหม่ ๆขึ้ นอยู่เ สมอ มี
กฎระเบี ยบมาตรฐาน ความปลอดภัย ใหม่ ๆ และ
ผูบ้ ริ โ ภคที่ เ ปลี่ ย นแปลงพฤติ กรรมการบริ โ ภคอยู่
ตลอดเวลา การพั ฒ นา อย่ า งจริ งจั ง และการ
สนับ สนุ น ของรั ฐ บาลทั้ง ด้า นข้อ มู ล กฎระเบี ย บ
การตลาด การศึ กษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อแปร
รู ป เพิ่ ม มู ล ค่ า อี ก ทั้ง ยัง สามารถลดปั ญ หาสิ น ค้า
เกษตรราคาตกต่าในบางฤดูกาล และปั ญหาการเก็บ
รักษาผลผลิต
จัง หวัด นครปฐมเองเป็ นจัง หวัด ที่ ส าคัญ
จั ง หวั ด หนึ่ งของประเทศไทยเพราะจั ง หวั ด
นครปฐมตั้ง อยู่ ใ นเขตปริ มณฑลเป็ นจั ง หวัด ที่
รองรั บ การขยายตั ว ของความเป็ นเมื อ งจาก
กรุ ง เทพมหานครและเป็ นเมื อ งที่ อุ ด มสมบู ร ณ์
มากมายไปด้วยผลไม้และอาหารขึ้ นชื่ อนานาชนิ ด
โดยเฉพาะกล้วยในอาเภอสามพราน ที่ มีจ านวน
มากและได้มี ก ารส่ ง กล้ว ยเข้า มาในโรงแรมเป็ น
จานวนมากจากกลุ่มเกษตรกรภายในชุมชน ทาให้
ใช้ไ ม่ ห มดเพราะกล้ว ยสุ ก และเน่ า ไว เก็ บ ได้ใ น
ระยะเวลาที่ ส้ ัน ทาให้เกิ ดการเน่ าเสี ยไปอย่างเปล่า
ประโยชน์ กลุ่มของเราจึงเล็งเห็นปัญหานี้ และอยาก

หาวิธีแก้ไข โดยใช้กล้วยน้ าว้า เป็ นวัตถุดิบหลักใน
การทาโครงการนี้ โดยการนากล้วยน้ าว้ามาแปรรู ป
ในรู ปแบบ คุ กกี้ ซึ่ งทางโรงแรมสามพรานริ เวอร์
ไซด์ เป็ นโรงแรมที่เน้นด้านออร์ แกนิ คเป็ นหลัก เรา
จึ งจะท าคุ กกี้ ก ล้ว ยออร์ แกนิ ค โดยใช้แป้ งข้าวเจ้า
ออร์แกนิค แทนแป้ งทัว่ ไปในท้องตลาด ปั จจุบนั ได้
มี ก ารพั ฒ นาโดยการน ากล้ ว ยมาแปรรู ปเป็ น
ผลิตภัณฑ์ ต่างๆ เช่น แป้ งกล้วยออร์ แกนิ ค เป็ นต้น
การแปรรู ปอาหารนอกจากจะเป็ นการถนอมอาหาร
ยัง สามารถเพิ่ ม มู ล ค่ า และเพิ่ ม ความหลากหลาย
ให้แก่ผลิตภัณฑ์ทาให้เกิ ดผลิตภัณฑ์แปรรู ปใหม่ๆ
อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรในชุมชน
อาเภอสามพรานอีกด้วย
ดังนั้น คณะผูจ้ ดั ทาจึ งเล็งเห็นประโยชน์
ของกล้วย จึงได้นากล้วยมาแปรรู ปซึ่ งอยูใ่ นรู ปแบบ
ของ คุกกี้กล้วย ซึ่งเน้นด้านออร์แกนิ คเป็ นหลัก เพื่อ
เพิม่ ทางเลือกให้แก่ผบู ้ ริ โภคที่เน้นการรักษาสุ ขภาพ
สาหรับไว้ทานเล่นเป็ นอาหารว่าง
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. ศึกษาถึงวิธีการทาและความเป็ นมาของคุกกี้กล้วย
ออร์แกนิค
2. เพื่อสรรหาผลิตภัณฑ์แปรรู ปใหม่ๆ
3. เพื่อลดต้นทุนให้กบั โรงแรมสามพราน ริ เวอร์
ไซด์ โดยนาวัตถุดิบที่เหลือใช้มาแปรรู ปเป็ น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กบั
สถานประกอบการ

ขอบเขตของโครงงาน
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหาใช้วิธีการทาคุกกี้ กล้วยออร์
แกนิคและแจกแบบสอบถามแก่ผบู ้ ริ โภค
2. ขอบเขตด้านประชากร แจกแบบสอบถาม/แบบ
สารวจ และติดตามผลตอบรับ
3. ขอบเขตด้า นพื้ น ที่ ท าการส ารวจและแจก
แบบสอบถามให้แก่ผูบ้ ริ โภคในโรงแรมสามพราน
ริ เวอร์ไซด์

11. จากนั้น น าไปเข้า เตาอบ ไฟบน 175 องศา
เซลเซี ยส ไฟล่าง 150 องศาเซลเซี ยส อบด้วยเวลา
ประมาณ 35-40นาที
12. เมื่ออบเสร็ จแล้วเอาออกจากเตาอบพักไว้ให้เย็น
13. คุกกี้ที่ทาเสร็ จแล้วพร้อมบรรจุใส่กล่อง
ต้ นทุนการทาคุกกีก้ ล้ วยออร์ แกนิค

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เป็ นแนวทางในการพัฒนาคุกกี้รสชาติใหม่ให้แก่
ผูท้ ี่สนใจนาไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิม่ คุณภาพในการ
ผลิต

ลาดับ วัตถุดิบ

หน่วย

ปริ มาณ
ที่ใช้ ต้นทุน

1

กรัม

125

-

ราคา
ต่อ
หน่วย
-

2. เป็ นการนากล้วยน้ าว้ามาแปรรู ปเป็ นคุกกี้เพื่อลด
ต้นทุนให้แก่สถานประกอบการ

2
3

กรัม
กรัม

110
40

13.8
2.4

0.13
0.06

3. เพื่อนาวัตถุดิบที่เหลือใช้มาทาให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อสถานประกอบการ

4

กรัม

200

-

-

กรัม

30

-

-

0.096
6

0.05
0.12

4. เป็ นการเพิ่มมูลค่าของกล้วยน้ าว้าซึ่งเป็ นสิ นค้า
ทางการเกษตรของอาเภอสามพราน
ขั้นตอนการทาคุกกีก้ ล้ วยออร์ แกนิค
1.ไข่ไก่,น้ าตาลทรายแดง และเกลือ ใส่เครื่ องตี
2. จากนั้น ตี ใ ห้ไ ข่ไ ก่ ,น้ า ตาลทรายแดง และเกลื อ
จนกว่าจะขึ้นฟู
3. จากนั้ นค่ อ ยๆใส่ น้ ามั น มะพร้ า วลงไปที ล ะ
เล็กน้อย จนกว่าส่วนผสมจะเข้ากัน
4. ใส่กล้วยน้ าว้าที่ป่ั นแล้วลงไป แล้วตีให้เข้ากัน
5. จากนั้นก็เริ่ มใส่ แป้ งข้าวเจ้าออร์ แกนิ คลงไปทีละ
เล็กน้อย ตีให้ส่วนผสมเข้ากัน
6. พอส่ วนผสมเข้ากันดี แล้ว จึ งค่อยใส่ กล้วยตากที่
หัน่ เป็ นลูกเต๋ าลงไป
7. จากนั้นตีส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบ
8. เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้ว จึงจะนามาใส่ถุงบีบ
9. เตรี ยมถาดที่ทาเนยขาว สาหรับการบีบคุกกี้
10. บี บใส่ ถาดให้สวยงาม (ควรเว้นระยะห่ างของ
การบีบ)

5
6
7

กล้วย
น้ าว้า
ไข่ไก่
น้ าตาล
ทราย
แดง
แป้ ง
ข้าวเจ้า
ออร์แก
นิค
กล้วย
ตาก
เกลือ
น้ ามัน
มะ
พร้าว

1⁄
ช้อนชา
4
กรัม
50

รวมต้นทุน 1 สูตร ต่อ
4 กระปุก
ต้นทุน1ต่อกระปุก
(180กรัม/ชิ้น)
ราคาขาย
กาไร

22.3
5.6
35
84%

สรุปผลโครงงาน
ค ณ ะ ผู ้ จั ด ท า ไ ด้ เ ข้ า รั บ ก า ร ฝึ ก แ ล ะ
ปฏิบตั ิงานในแผนกครัวเบเกอรี่ โดยหน้าที่ของคณะ
ผู ้จัด ท าคื อ การเตรี ยมวัต ถุ ดิ บ และการประกอบ
อาหารให้แก่ลูกค้า โดยส่ วนใหญ่พบว่าในส่ วนของ
ขนมไทยมีการใช้กล้วยน้ าว้าทาขนมหลายชนิ ดเช่น
กล้วยทับ,ขนมกล้วย เป็ นต้น แต่เนื่ องจากปริ มาณ
นาเข้ากล้วยจากกลุ่มเกษตรกร มีจานวนมากจึ งเกิ ด
การเน่ าเสี ยโดยเปล่าประโยชน์ ทาให้คณะผูจ้ ดั ทา
เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคัญ ของกล้ว ยน้ าว้า จึ ง น ามา
พัฒ นาแปรรู ปเป็ นคุ ก กี้ โดยใช้ ก ล้ว ยน้ าว้า เป็ น
วัตถุดิบหลักเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กล้วยน้ าว้า
จากการทดลองในการทาครั้งแรกมีปัญหา
เนื่ องจากคณะผูจ้ ดั ทายังขาดความรู ้ความเข้าใจ ใน
การทาคุกกี้ ทาให้บางขั้นตอนพบปั ญหาเช่น 1. ตีไข่
,น้ าตาลทรายแดงและเกลือ ในรอบแรกตีส่วนผสม
ในระยะเวลาที่ นอ้ ย ทาให้ไข่ไม่ฟูตามที่ตอ้ งการ 2.
คุกกี้เหลวไม่สามารถนามาหยอดได้ ในรอบแรกใช้
แป้ งข้า วเจ้ า ออร์ แ กนิ ค ในปริ มาณที่ ไ ม่ พ อดี กั บ
ส่ ว นผสมท าให้ คุ ก กี้ เหลวและไม่ เ หนี ย วตามที่
ต้องการ จึงทาการปรึ กษาพี่เลี้ยงเพื่อแก้ไขปั ญหาที่
เกิดขึ้น ซึ่งพี่เลี้ยงได้ให้คาแนะนาว่าควรตีไข่,น้ าตาล
ทรายแดงและเกลือให้ข้ ึนฟูมากกว่าเดิมโดยใช้เวลา
ที่มากขึ้น, เพิ่มปริ มาณของแป้ งข้าวเจ้าออร์ แกนิ ค
เพื่อให้คุกกี้เหนียวและสามารถหยอดได้
จากการทดลองการท าครั้ งที่ สอง คณะ
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการแก้ไขโดย ตีไข่,น้ าตาลทรายแดง
และเกลื อ ในเวลาที่ ม ากขึ้ น จนไข่ ข้ ึ นฟู ต ามที่
ต้องการ, ส่วนคุกกี้ที่เหลวได้ทาการเพิ่มปริ มาณของ
แป้ งข้าวเจ้าออร์ แกนิ คให้มีปริ มาณมากขึ้นจากเดิ ม
155กรัมเพิ่มเป็ น 200กรัม ทาให้คุกกี้เหนี ยวตามที่
ต้องการ

กิตติกรรมประกาศ
การที่ผจู ้ ดั ทาได้มาปฏิบตั ิงานในโครงการ
สหกิจศึกษา ณ โรงแรมสามพราน ริ เวอร์ไซด์ ตั้งแต่
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2561
ส่งผลให้คณะผูจ้ ดั ทาได้รับความรู ้และประสบการณ์
ต่ า งๆที่ มี ค่ า มากมายส าหรั บ รายงานสหกิ จ ศึ ก ษา
ฉบับ นี้ ส าเร็ จ ลงได้ ด้ว ยดี จ ากความร่ วมมื อ และ
สนับสนุนจากหลายฝ่ ายดังนี้
1. อาจารย์ธนวรรณ ทะนันชัย อาจารย์ที่ปรึ กษา
2. คุณวันเพ็ญ ชนประชา หัวหน้าแผนกเบเกอรี่
บุ ค ลากรของโรงแรมสามพราน ริ เ วอร์ ไ ซด์ แ ละ
บุคลากรท่านอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้ให้
ค าแนะน าช่ ว ยเหลื อ ในการจัด ท ารายงานผูจ้ ัด ท า
ขอขอบพระคุณผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่ วมใน
การให้ขอ้ มูล และเป็ นที่ ปรึ กษาในการท ารายงาน
ฉบับนี้จนเสร็ จสมบูรณ์ ตลอดจนให้การดูแลและให้
ความเข้าใจกับชี วิตของการทางานจริ งซึ่ งผูจ้ ัดท า
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง ณ ที่น้ ีดว้ ย
เอกสารอ้ างอิง
การพัฒนาคุกกี้เนยสดจากเนยสวนดุสิต
เสริ มใยอาหารจากอัลเบโดของส้มโอ. (ออนไลน์).
http://doi.nrct.go.th/ListDoi/Download (สื บค้น
วันที่ 5 สิ งหาคม 2561)
กล้วยน้ าว้า. (ออนไลน์).
https://www.disthai.com (สื บค้นวันที่ 8 สิ งหาคม
2561)

รายการสาธิตการทาอาหารจากกล้วยเพื่อ
การเรี ยนรู ้ คุกกี้กล้วย. (ออนไลน์).
https://www.youtube.com/watch?v=stMuY683Lx
Q (สื บค้นวันที่ 10 สิ งหาคม 2561)

รุ จิมศั ม์ มุลตรี . 2553. การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์คุกกี้ผกั ลดไขมัน. (ออนไลน์).
http://doi.nrct.go.th/ListDoi/Download
(สื บค้นวันที่ 5 สิ งหาคม 2561)
โรงแรมสามพรานริ เวอร์ไซด์.
(ออนไลน์). http://sampranriverside.com/th/
(สื บค้นวันที่ 9 สิ งหาคม 2561)
วันเพ็ญ มีสมญา, ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
และไพลิน ผูพ้ ฒั น์. 2545. การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้
จากน้ านมข้าวยาคูผง. (ออนไลน์).
http://doi.nrct.go.th/ListDoi/Download/
(สื บค้นวันที่ 5 สิ งหาคม 2561)
วิธีการทาคุกกี้กล้วย. (ออนไลน์).
https://www.sanook.com/women/7906/

(สื บค้นวันที่ 6 สิ งหาคม 2561)
สรรพคุณกล้วยน้ าว้า ประโยชน์.
(ออนไลน์). http://puechkaset.com
(สื บค้นเมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2561)
สุชาดา นกเถื่อน และ ยุทธนา พิมลศิริ.
2553. การลดปริ มาณไขมันและค่าดัชนีน้ าตาลของ
คุกกี้ปราศจากกลุเตนโดยใช้เส้ยใยอาหารจากเปลือก
ชั้นในของส้มโอ. (ออนไลน์).
http://doi.nrct.go.th/ListDoi/Download
(สื บค้นวันที่ 5 สิ งหาคม 2561)

ภาคผนวก จ

ภาคผนวก ฉ

ประวัตคิ ณะผู้จัดทา
รหัสนักศึกษา

: 5704400150

ชื่อ – นามสกุล

: นาย ณัฐชนนท์ คุณวงศ์

คณะ

: ศิลปศาสตร์

สาขาวิชา

: การโรงแรม

ที่อยู่

: 61/33 ซ.เพชรเกษม75 เขตหนองแขม แขวงหนองค้างพลู
จ.กรุ งเทพมหานคร 10160

ผลงาน/ประกาศนียบัตร

: ได้รับประกาศนียบัตรหลังจากปฏิบตั ิสหกิจศึกษาที่
โรงแรมสามพราน ริ เวอร์ ไซด์ แผนกครัวเบเกอรี่ ระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561จนถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2561

ประวัตคิ ณะผู้จัดทา
รหัสนักศึกษา

:

5704400182

ชื่อ – นามสกุล

:

นางสาวธัญมาส โสภา

คณะ

:

ศิลปศาสตร์

สาขาวิชา

:

การโรงแรม

ที่อยู่

:

4 พระราม2 ซอย54 แยก4 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน
จ.กรุ งเทพมหานคร 10150

ผลงาน/ประกาศนียบัตร :

ได้รับประกาศนียบัตรจากปฏิบตั ิสหกิจศึกษาที่
โรงแรมสามพราน ริ เวอร์ ไซด์ แผนกครัวเบเกอรี่ ระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561จนถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2561

ประวัติคณะผู้จัดทา
รหัสนักศึกษา

:

5704400300

ชื่อ – นามสกุล

:

นางสาวเสาวลักษณ์ คีรินทร์

คณะ

:

ศิลปศาสตร์

สาขาวิชา

:

การโรงแรม

ที่อยู่

: 41/4 หมู่ 5 ตาบลไร่ ขิง อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73210

ผลงาน/ประกาศนียบัตร : ได้รับประกาศนียบัตรหลังจากปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
โรงแรมสามพราน ริ เวอร์ไซด์ แผนกครัวเบเกอรี่ ระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2561

ประวัติคณะผู้จัดทำ
รหัสนักศึกษา

: 5704400150

ชื่อ – นามสกุล

: นาย ณัฐชนนท์ คุณวงศ์

คณะ

: ศิลปศาสตร์

สาขาวิชา

: การโรงแรม

ที่อยู่

: 61/33 ซ.เพชรเกษม75 เขตหนองแขม แขวงหนองค้างพลู
จ.กรุ งเทพมหานคร 10160

ผลงาน/ประกาศนียบัตร

: ได้รับประกาศนียบัตรหลังจากปฏิบตั ิสหกิจศึกษาที่
โรงแรมสามพราน ริ เวอร์ ไซด์ แผนกครัวเบเกอรี่ ระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561จนถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2561

ประวัตคิ ณะผู้จัดทำ
รหัสนักศึกษา

:

5704400182

ชื่อ – นามสกุล

:

นางสาวธัญมาส โสภา

คณะ

:

ศิลปศาสตร์

สาขาวิชา

:

การโรงแรม

ที่อยู่

:

4 พระราม2 ซอย54 แยก4 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน
จ.กรุ งเทพมหานคร 10150

ผลงาน/ประกาศนียบัตร :

ได้รับประกาศนียบัตรจากปฏิบตั ิสหกิจศึกษาที่
โรงแรมสามพราน ริ เวอร์ ไซด์ แผนกครัวเบเกอรี่ ระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561จนถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2561

ประวัติคณะผู้จัดทำ
รหัสนักศึกษา

:

5704400300

ชื่อ – นามสกุล

:

นางสาวเสาวลักษณ์ คีรินทร์

คณะ

:

ศิลปศาสตร์

สาขาวิชา

:

การโรงแรม

ที่อยู่

: 41/4 หมู่ 5 ตาบลไร่ ขิง อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73210

ผลงาน/ประกาศนียบัตร : ได้รับประกาศนียบัตรหลังจากปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
โรงแรมสามพราน ริ เวอร์ไซด์ แผนกครัวเบเกอรี่ ระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2561

