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จากการที่ได้เข้ารับการปฏิบตั ิงานโครงการสหกิ จศึกษา ณ โรงแรมชาเทรี ยม เรสซิ เด้นท์
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ปี ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามเป็ นพนักงานในแผนกครัวเย็นมากที่สุด ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจในเมนู “ Bread Pudding with Vanilla Sauce & Duo Sour with Pandan”โดยรวมอยูร่ ะดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ ย 4.17 ด้านที่ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุดมี 2 ด้านคือ ด้านรสชาติ
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(2) ประเมินจากการสังเกตการเลือกรับประทานเมนู “ Bread Pudding with Vanilla Sauce & Duo
Sour with Pandan” ที่ออกไลน์บุฟเฟ่ ต์พบว่า ลูกค้ามีความชื่นชอบและได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดี
(3) ประเมินจากการสัมภาษณ์พนักงานและลูกค้าพบว่า เป็ นเมนูที่แปลกใหม่และน่ารับประทาน

คาสาคัญ:

ขนมปั งพุดดิ้งซอสวนิลา , น้ ามะนาวใบเตย

Project Title :
By
:

Bread Pudding with Vanilla Sauce & Duo Sour with Pandan
Ms.Oraya Tialiang, Ms.Thanchanok Jiemsirilert,
Ms.Autcharee Chaigam

Advisor

:

Miss Panjama Pemayodhin

Degree

:

Bachelor of Arts

Major

:

Hotel & Tourism Studies

Faculty

:

Liberal Arts

Semester / Academic year : 3/2017

Abstract
During 16 weeks of cooperative education at Chatrium Residence Hotel Sathorn
Bangkok, the project team learned about various functions in the kitchen department and found
that there were various bread products, croissants and pandan leaves left over from the breakfast
buffet that can be transformed into a new menu item. We came up with the new menu item called
“Bread Pudding with Vanilla Sauce & Duo Sour with Pandan” with the objectives to make the
best use of leftover ingredients and to increase the food options for hotel customers. The team
conducted a survey to evaluate the satisfaction of the “Bread Pudding with Vanilla Sauce & Duo
Sour with Pandan” menu in three ways: 1) questionnaire for the kitchen staff to evaluate their
satisfaction, where most participants were female aged between 26-30 years old. Most participants
were also from the cold food department, and they were mostly highly satisfied with “Bread
Pudding with Vanilla Sauce & Duo Sour with Pandan” menu item with 4.17% of participants
having highest satisfaction in the flavour, the adaptability of the menu item the colour of the menu
item and the creativity. The results showed that the participants were moderately satisfied with
presentation of the menu item; 2) observation of customer preference when the with “Bread
Pudding with Vanilla Sauce & Duo Sour with Pandan” menu item was included in the buffet
selection. It was observed that the hotel customers enjoyed the item; 3) interviewing the hotel staff
and customers. It was discovered that the item is considered interesting and appetizing.
Keywords: bread pudding, vanilla sauce, lemonade, pandan
Approved by
..……………………..…
………..

กิตติกรรมประกาศ
(Acknowledgement)
การที่คณะผูจ้ ดั ทําได้มาปฏิบตั ิงานในโครงการสหกิจศึกษา ณ โรงแรมชาเทรี ยม เรสซิเด้นท์
สาทร กรุ งเทพฯ ตั้งแต่วนั ที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 เป็ นเวลาทั้งหมดรวม 16
สัปดาห์ ส่ งผลให้ผจู ้ ดั ทําได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆ และทักษะในการทํางาน ซึ่งสามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการปฏิบตั ิงานจริ งได้ สําหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบับนี้สาํ เร็ จลงได้
ด้วยดีจากความร่ วมมือและสนับสนุนจากหลายท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

อาจารย์ปัญจมา เปมะโยธิน อาจารย์ที่ปรึ กษา
นายธนิ รัฐ สุ ทธิผลไพบูลย์
นางสาวกรกฎ
ชูตระกูล
นางสาวฐิติกา อุพฒั นวงศ์

Junior Sous Chef
Junior Sous Chef
Commis 3

และบุคคลท่านอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้ให้คาํ แนะนําช่วยเหลือในการจัดทํา
รายงาน คณะผูจ้ ดั ทําขอขอบพระคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลและเป็ น
ที่ปรึ กษาในการทํารายงานฉบับนี้จนเสร็ จสมบูรณ์ตลอดจนการดูแลและให้ความเข้าใจกับชีวิตของ
การทํางานจริ ง ซึ่งคณะผูจ้ ดั ทํารายงานขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ ี ดว้ ย
คณะผูจ้ ดั ทํารายงาน
นางสาวอรยา

เตียเหลียง

นางสาวธัญชนก เจียมศิริเลิศ
นางสาวอัจฉรี

ไชยงาม
14 กันยายน 2561

สารบัญ
หน้า
จดหมายนําส่ งรายงาน
กิตติกรรมประกาศ
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
ในชีวิตของคนเราอาหารถือเป็ นสิ่งที่สาํ คัญที่สุด โดยเป็ นปัจจัย4 ที่มนุษย์ไม่สามารถขาดได้
โดยอาหารมีความสําคัญหลายๆด้าน เช่น ด้านสารอาหารที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกาย หรื อจะเป็ น
ความพึงพอใจต่อรสชาติของอาหาร ในหนึ่ งวันมนุษย์ตอ้ งรับประทานอาหารเป็ นจํานวนมาก การ
รับประทานอาหารแบบเดิมๆในทุกๆวันนั้นจึงถือว่าเป็ นเรื่ องที่เป็ นไปได้ค่อนข้างยาก ดังนั้นผูค้ นจึง
เลือกที่จะสร้างสรรค์อาหารให้มีรสชาติที่ดีข้ ึน หรื อการใช้วตั ถุดิบที่แปลกใหม่ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคให้เกิดพึงพอใจมากที่สุด และปัจจุบนั ขนมหวาน ขนมเค้กกําลังได้รับความ
นิยมเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากรสชาติที่มีความหวานและถูกปากคนทัว่ ไป รวมไปถึงรู ปแบบและสีสนั
ที่น่ารับประทานจึงเป็ นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของคนทัว่ ไปได้เป็ นอย่างดี ในขณะเดียวกันผูค้ นก็
ยังคงคํานึ งถึงสุ ขภาพจึงได้คิดค้นปรับแต่งเครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพที่ผคู้ นคุน้ เคยนํามาเพิ่มรสชาติ
เพื่อให้มีความแปลกใหม่แต่ยงั คงมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทําได้ฝึกปฏิบตั ิงานในแผนกครัวนั้นได้พบกับปัญหา คือ ขนมปังที่เหลือ
จากไลน์บุฟเฟ่ ต์ เช่น ครัวซ็อง ขนมปังแผ่น เป็ นต้น ซึ่งทางโรงแรมจะต้องนําไปทิ้งอยูแ่ ล้ว เพราะ
ทางโรงแรมต้องใช้ของที่สดใหม่ในทุกๆวัน และใบเตยที่เหลือจากการตกแต่งจานอาหาร ซึ่งทั้งสอง
อย่างจะเหลือในปริ มาณมาก ผูจ้ ดั ทําจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาของอาหารที่เหลือจากไลน์บุฟเฟ่ ต์ใน
ตอนเช้า และยังเล็งเห็นถึงการนําอาหารต่างๆมาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเป็ นการช่วยลด
ต้นทุนให้กบั ทางโรงแรม คณะผูจ้ ดั ทําจึงได้นาํ ขนมปังประเภทต่างๆ และใบเตยที่เหลือจากการ
ตกแต่งอาหารมาแปรรู ปเป็ นเมนูใหม่ที่มีความสร้างสรรค์ และยังมีรสชาติที่ดีเหมาะที่จะนําออกไลน์
บุฟเฟ่ ต์ในตอนเช้าเพื่อเป็ นอีกหนึ่ งทางเลือกในการเลือกรับประทานอาหารให้กบั แขกในโรงแรม
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อนําวัตถุดิบที่เหลือใช้มาแปรรู ปเป็ นเมนูใหม่
1.2.2 เพื่อให้ได้เมนูใหม่ให้กบั ทางโรงแรมและเป็ นทางเลือกในการเลือกรับประทานอาหาร
ให้กบั ลูกค้าที่มารับประทานอาหารในโรงแรม
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้ อหา การนําวัตถุดิบที่เหลือใช้มาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มี
ประโยชน์กบั สถานประกอบการ
1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร แบบสอบถามและสัมภาษณ์จากพนักงานแผนกครัวเย็น ครัว
ร้อน ครัวไทย และครัวญี่ปุ่น จํานวน20 คนและลูกค้าที่มาใช้บริ การห้องอาหาร

1.3.3 ขอบเขตด้านสถานที่ กําหนดพื้นที่ภายในแผนกครัวของโรงแรมชาเทรี ยม เรสซิเดนท์
สาทร กรุ งเทพฯ
1.3.4 ขอบเขตด้านเวลา วันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 14 กันยายน 2561
1.4 ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1.4.1สถานประกอบการได้เมนูใหม่ที่ได้มาจากการนําวัตถุดิบเหลือใช้มาแปรรู ป
1.4.2ลูกค้ามีทางเลือกในการเลือกรับประทานอาหาร

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
“ Bread Pudding with Vanilla Sauce & Duo Sour with Pandan”
จากโครงงานเรื่ อง “ Bread Pudding with Vanilla Sauce & Duo Sour with Pandan ”
คณะผูจ้ ดั ได้ทาํ การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ในเรื่ องต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดนวัตกรรม
2.2 ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
2.4 แนวคิดการครัวและการประกอบอาหาร
2.1 แนวคิดนวัตกรรม
ความหมายของนวัตกรรม
นภดล เหลืองภิรมย์ (
2555) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรม ดังนี้
นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบตั ิ หรื อสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยงั ไม่เคยมีใช้มาก่อน
หรื อเป็ นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยูแ่ ล้วให้ทนั สมัยและใช้ได้ผลดียงิ่ ขึ้น เมื่อนํา
นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทํางานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยัง
ช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน
การพิจารณาว่าสิ่งหนึ่ งสิ่งใดเป็ นนวัตกรรมนั้นขึ้นอยูก่ บั การรับรู้ของแต่ละบุคคลหรื อกลุ่ม
บุคคลว่าเป็ นสิ่งใหม่สาํ หรับเขา ดังนั้นนวัตกรรมของบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งอาจไม่ใช่นวัตกรรม
ของบุคคลกลุ่มอื่นๆ ก็ได้ข้ ึนอยูก่ บั การรับรู้ของบุคคลว่าเป็ นสิ่งใหม่สาํ หรับเขาหรื อไม่ อีกประการ
หนึ่ งความใหม่ (newness) อาจขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาด้วย สิ่งใหม่ๆ ตามความหมายของนวัตกรรมไม่
จําเป็ นจะต้องใหม่จริ งๆ แต่อาจจะหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ งที่เป็ นความคิดหรื อการปฏิบตั ิที่เคยทํากันมา
แล้วแต่ได้หยุดกันไประยะเวลาหนึ่ ง ต่อมาได้มีการรื้ อฟื้ นขึ้นมาทําใหม่เนื่องจากเห็นว่าสามารถช่วย
แก้ปัญหาในสภาพการณ์ใหม่น้ นั ก็นบั ว่าสิ่งนั้นเป็ นสิ่งใหม่ได้ นวัตกรรมถือว่าเป็ นสิ่ งใหม่ๆ
ดังต่อไปนี้
- สิ่งใหม่ทีไม่เคยมีผใู ้ ดเคยทํามาก่อนเลย
- สิ่ งใหม่ที่เคยทํามาแล้วในอดีตแต่ได้มีการรื้ อฟื้ นขึ้นมาใหม่
- สิ่งใหม่ที่มีการพัฒนามาจากของเก่าที่มีอยูเ่ ดิม

นวัตกรรมนั้นโดยทัว่ ไปแล้วจะเป็ นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างสิ่ งสําคัญสองประการ คือ จาก
แรงผลักบ้างในบางครั้งและจากแรงดึงดูดในบางครั้ง แต่นวัตกรรมที่ประสบความสําเร็ จนั้น
จําเป็ นต้องอาศัยปฏิสมั พันธ์ของแรงทั้งสองไปพร้อมๆกัน เปรี ยบได้ดง่ั กรรไกรที่ตอ้ งอาศัยใบมีดทั้ง
สองด้านไปพร้อมๆกันจึงจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
นวัตกรรมแบ่ งออกเป็ น 3 ระยะ คือ
ระยะที่
1 มีการประดิษฐ์คิดค้น (Innovation) หรื อเป็ นการปรุ งแต่งของเก่าให้เหมาะสมกับ
กาลสมัย
ระยะที่
2 พัฒนาการ (Development) มีการทดลองในแหล่งทดลองจัดทําอยูใ่ นลักษณะของ
โครงการทดลองปฏิบตั ิก่อน (Pilot Project)
ระยะที่
3 การนําเอาไปปฏิบตั ิในสถานการณ์ทว่ั ไป ซึ่งจัดว่าเป็ นนวัตกรรมขั้นสมบูรณ์
ลักษณะของนวัตกรรม
1.
เป็ นสิ่ งประดิษฐ์หรื อวิธีการใหม่
- คิดหรื อทําขึ้นใหม่
- เก่าจากที่อื่นพึ่งนําเข้า
- คัดแปลงปรับปรุ งของเดิม
- เดิมไม่เหมาะแต่ปัจจุบนั ใช้ได้ดี
- สถานการณ์เอื้ออํานวยทําให้เกิดสิ่งใหม่
2. เป็ นสิ่งได้รับการตรวจสอบหรื อทดลองและพัฒนา
3. นํามาใช้หรื อปฏิบตั ิได้ดี
4. มีการแพร่ กระจายออกสู่ชุมชน
เกณฑ์การพิจารณาว่าสิ่งใดเป็ นนวัตกรรม
เกณฑ์การพิจารณาว่าสิ่งใดเป็ นนวัตกรรมมี
4 ประการ คือ
1. นวัตกรรมจะต้องเป็ นสิ่งใหม่ท้งั หมด หรื อบางส่วนอาจเป็ นของเก่าใช้ไม่ได้ผลในอดีตแต่
นํามาปรับปรุ งใหม่ หรื อเป็ นของปัจจุบนั ที่เรานํามาปรับปรุ งให้ดีข้ ึน
2. มีการนําวิธีการจัดระบบมาใช้ โดยพิจารณาองค์ประกอบทั้งส่วนข้อมูลที่นาํ เข้าไปใน
กระบวนการและผลลัพธ์ โดยกําหนดขั้นตอนการดําเนินการให้เหมาะสมก่อนที่จะทําการ
เปลี่ยนแปลง
3. มีการพิสูจน์ดว้ ยการวิจยั หรื ออยูร่ ะกว่างวิจยั ว่า “สิ่งใหม่” นั้นจะช่วยแก้ปัญหาและการ
ดําเนิ นงานบางอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิม

4. ยังไม่เป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบงานในปัจจุบนั หาก “สิ่ งใหม่” นั้นได้รับการเผยแพร่ และ
ยอมรับจนกลายเป็ นส่วนหนึ่งของระบบงานที่ดาํ เนิ นอยูใ่ นขณะนั้นไม่ถือว่าสิ่ งใหม่น้ นั เป็ น
นวัตกรรมแต่จะเปลี่ยนสภาพเป็ นเทคโนโลยีอย่างเต็มที่
ประเภทของนวัตกรรม
1. แบ่งตามลักษณะของการสร้างนวัตกรรม
- นวัตกรรมส่วนเพิ่ม
(incremental innovation)
- นวัตกรรมที่เพิ่งค้นพบ
(breakthrough innovation)
2. แบ่งตามลักษณะการใช้นวัตกรรม
- นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
(Product Innovation)
- นวัตกรรมกระบวนการ
(Process Innovation)
ความแตกต่ างระหว่ างนวัตกรรมและเทคโนโลยี
1. นวัตกรรมเป็ นแนวคิด แนวปฏิบตั ิ หรื อการกระทําใหม่ๆ จะเป็ นสิ่งใหม่ท้ งั หมดหรื อ
เพียงบางส่วนก็ได้ แต่เทคโนโลยีเป็ นสิ่งที่ผคู ้ นส่ วนใหญ่ยอมรับจนกลายเป็ นแนวปฏิยตั ิ
2. นวัตกรรมอยูใ่ นขั้นการเอาไปใช้ในกลุ่มย่อยเพียงบางส่วนไม่แพร่ หลาย แต่เทคโนโลยีอยู่
ในขั้นการนําเอาไปปฏิบตั ิกนั ในชีวิตประจําวันจนกลายเป็ นเรื่ องธรรมดา
2.2 ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์
อับราฮัม มาสโลว์ (A.H.Maslow) ค้นหาวิธีที่จะอธิบายว่าทําไมคนจึงถูกผลักดันโดยความ
ต้องการบางอย่าง ณ เวลาหนึ่ ง ทําไมคนหนึ่ งจึงทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมากเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ความปลอดภัยของตนเองแต่อีกคนหนึ่ งกลับทําสิ่งเหล่านั้น เพื่อให้ได้รับการยกย่องนับถือจากผูอ้ ื่น
คําตอบของมาสโลว์ คือ ความต้องการของมนุษย์จะถูกเรี ยงตามลําดับจากสิ่งที่กดดันมากที่สุดไปถึง
น้อยที่สุด ทฤษฎีของมาสโลว์ได้จดั ลําดับความต้องการตามความสําคัญ คือ
1.1 ความต้องการทางกาย ( physiological needs) เป็ นความต้องการพื้นฐาน คือ อาหาร ที่
พัก อากาศ ยารักษาโรค
1.2 ความต้องการความปลอดภัย ( safety needs) เป็ นความต้องการที่เหนือกว่า ความ
ต้องการเพื่อความอยูร่ อด เป็ นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย
1.3 ความต้องการทางสังคม (social needs) เป็ นการต้องการการยอมรับจากเพื่อน
1.4 ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) เป็ นความต้องการการยกย่องส่วนตัว ความนับ
ถือและสถานะทางสังคม
1.5 ความต้องการให้ตนประสบความสําเร็ จ (self – actualization needs) เป็ นความต้องการ
สูงสุดของแต่ละบุคคล ความต้องการทําทุกสิ่งทุกอย่างได้สาํ เร็ จ

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีผบู้ ริ โภคที่ได้ทาํ การศึกษานั้น ครอบคลุมถึงความหมายของ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อผูบ้ ริ โภค และเป้ าหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ดังต่อไปนี้
1. ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค สําหรับคําว่า “พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ” มีผใู้ ห้
ความหมาย ดังนี้
อดัมส์ ได้รวบรวมความหมายของคําว่าผูบ้ ริ โภค ในทัศนะของ
SamWalton โดยให้
ความหมายของผูบ้ ริ โภค ไว้ดงั นี้
• ผูบ้ ริ โภคเป็ นบุคคลสําคัญต่อธุรกิจ
• ผูบ้ ริ โภคไม่ได้ข้ ึนกับผูผ้ ลิต/ผูจ้ าํ หน่าย แต่ผผู้ ลิต/ผูจ้ าํ หน่ายขึ้นต่อผูบ้ ริ โภค
• ผูบ้ ริ โภคไม่ได้เป็ นผูร้ บกวนการทํางาน แต่เป็ นวัตถุประสงค์ของการทํางาน
• ผูบ้ ริ โภคถือเป็ นสิ่งที่จาํ เป็ นภายในธุรกิจ ไม่ใช่ภายนอกธุรกิจ
• ผูบ้ ริ โภคไม่ใช่เพียงแหล่งเงินของกิจการ แต่เป็ นมนุษย์ที่ตอ้ งได้รับการป้ องกันดูแล
• ผูบ้ ริ โภคเป็ นบุคคลที่จะมาหาผูผ้ ลิต/ผูจ้ าํ หน่ายเมื่อเขาต้องการและเราต้องทํางานให้
• ผูบ้ ริ โภคเป็ นบุคคลที่สมควรได้รับการให้บริ การโดยอ่อนน้อม สุภาพ โดยให้ถือว่าผูบ้ ริ โภค
เป็ นชีวิตของธุรกิจเป็ นผูจ้ ่ายเงินเดือนหากปราศจากเขาเหล่านั้นและธุรกิจอาจจะเลิกกิจการ
ได้
พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่ผบู้ ริ โภคทําการค้นหา การคิด การ
ซื้อ การใช้ การประเมินผล ในสิ นค้าและบริ การ ซึ่งคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา หรื อ
เป็ นขั้นตอนเกี่ยวกับความคิด ประสบการณ์ การซื้อ การใช้สินค้า และบริ การของผูบ้ ริ โภค เพื่อ
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของเขา หรื อหมายถึง การศึกษาพฤติกรรม การตัดสินใจ
และการกระทําของผูบ้ ริ โภค ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อการใช้สินค้า (ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ , 2546
หน้า 192)
ยุทธนา ธรรมเจริ ญ ( 2544,หน้า 187)พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง กิจกรรมและ
กระบวนการตัดสิ นใจของบุคคลที่จะประเมินผลและให้ได้มากซึ่งการใช้สินค้าและบริ การ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาระหว่างบุคคลกับสิ่ งแวดล้อมภายนอก องค์ประกอบ 2
ประการใหญ่ ๆ ของสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีอิทธิพลต่อผูบ้ ริ โภค ได้แก่ กลุ่มบุคคลในสังคมและ
หน่วยธุรกิจปฏิกิริยาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยตรงหรื อโดยอ้อมก็ได้ เกิดโดยตรง ได้แก่ การโฆษณา
หรื อ เกิดโดยอ้อม ได้แก่ การที่ผรู ้ ่ วมงานของผูบ้ ริ โภคแนะนําสินค้าให้กบั ผูบ้ ริ โภค ในทางกลับกัน
ผูบ้ ริ โภคเองก็มีอิทธิพลต่อกลุ่มสังคมและหน่วยธุรกิจ เช่น การที่ผบู้ ริ โภคซื้อสินค้าน้อยไปหน่วย

ธุรกิจจําเป็ นต้องปรับปรุ งสิ นค้าและบริ การใหม่ นอกจากนี้สภาพการแข่งขันก็มีอิทธิพลทําให้หน่ วย
ธุรกิจมีอิทธิพลระหว่างกันเองด้วย
การวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภค
ผูศ้ ึกษาได้รวบรวมเนื้อหาสาระสําคัญจากหนังสือ การบริ การตลาดยุคใหม่ (ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ และคณะ, 2546 หน้า 193) ซึ่งสามารถสรุ ปการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ได้ดงั นี้
การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ( Analyzing consumer behavior) เป็ นการค้นหาหรื อวิจยั
เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ และการใช้ของผูบ้ ริ โภค ทั้งที่เป็ นบุคคล กลุ่มหรื อองค์การ เพื่อให้ทราบ
ถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อ การใช้ การเลือกบริ การแนวคิดหรื อประสบการณ์ที่
จะทําให้ผบู ้ ริ โภคพึงพอใจ คําตอบที่จะช่วยให้นกั การตลาดสามารถกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
(Marketing strategies) ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม และ
เพื่อให้ได้คาํ ตอบซึ่งจะช่วยให้นกั การตลาดสามารถปรับกลยุทธ์การตลาดที่สามารถตอบสนองความ
พึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสมนั้น คําถามหลักที่คน้ หาลักษณะพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ
6Ws และ 1H ซึ่งประกอบด้วย Who? What? When? Where? Whom? และ How? เพื่อค้นหาคําตอบ
7ประการ
หรื อ 7Osซึ่งประกอบด้วย
OCCUPANTS,
OBJECTS,
OBJECTIVES,ORGANIZATION, OCCASIONS, OUTLETS และ OPERATIONS (ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ และคณะ, 2546 หน้า 194)
2.4 แนวคิดการครัวและการประกอบอาหาร
ในการศึกษาเอกสาร ทฤษฏี หรื อแนวคิด ที่เกี่ยวข้องจากคํานิยามของมาสโลว์ สามารถใช้
ในการฝึ กปฏิบตั ิงานจริ งให้เกิดความสําเร็ จลุล่วงผ่านไปได้ดว้ ยดีและนํามาจัดทําโครงงานสหกิจ
เพื่อนําปั ญหาหรื อแนวทางการปฏิบตั ิงานนํามาเป็ นหัวข้อโครงงานสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ ใน
การศึกษาวิจยั คณะผูจ้ ดั ทําได้นาํ ขนมปังที่เหลือจากการไลน์บุฟเฟ่ ต์ในแต่ละวัน และใบเตยที่เหลือ
จากการตกแต่งจานอาหารแล้วนําไปทิ้งมาแปรรู ปเป็ นอาหารเมนูใหม่ คือ Bread Pudding with
vanilla sauce & Duo sour with pandan ทั้งนี้ทางคณะผูจ้ ดั ทําได้เล็งเห็นคุณค่าของอาหารที่ยงั
สามารถทํามาคิดค้นเป็ นเมนูใหม่ได้อีกมากมายเพื่อบริ การให้กบั ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การห้องอาหาร
และเพื่อเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบที่ตอ้ งกําจัดของทางโรงแรม ทางคณะผูจ้ ดั ทําได้ศึกษาและตรวจสอบ
บทความที่เกี่ยวข้องและคํานิ ยามที่คณะผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การวิจยั เกี่ยวกับเรื่ องอาหารที่นาํ มาใช้
ประโยชน์ต่อได้ ดังนี้

2.4.1 วัตถุดิบในการทํา “ Bread Pudding with Vanilla Sauce”
แป้งสาลี
สิ่งที่เป็ นผงละเอียดได้จากเมล็ดพืช เช่น เมล็ดถัว่ เหลือง เมล็ดถัว่ เขียว หรื อพืชหัว เช่น มัน
เทศ มันสําปะหลัง และมันฝรั่ง แป้ งที่นาํ มาทําขนมปัง ทํามาจากข้าว ซึ่งมีหลายประเภท ดังนี้ ข้าว
สาลี ข้าวบาเล่ยข์ า้ วโพดข้าวโอ๊ตข้าวเจ้าข้าวฟ่ าง

รู ปที่ 2.1 แป้ งสาลี
(ที่มาhttp://www.thaikasetsart.com)
แป้ งสาลีมีส่วนประกอบต่างกัน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั พันธุข์ องข้าวสาลี ส่วนของเมล็ดที่นาํ มาบด
เป็ นแป้ ง การเลือกเมล็ดข้าวและการบด สิ่งเหล่านี้ทาํ ให้ส่วนประกอบของแป้ งแตกต่างกันไป แป้ ง
สาลีใช้ประโยชน์มากในอุตสาหกรรมทําขนมปัง ขนมเค้ก ขนมหวานที่ทาํ ด้วยแป้ งขึ้นฟู เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยงั ใช้ทาํ เป็ นอาหารเช้าของคนยุโรปและคนอเมริ กนั อีกด้วย แป้ งสาลี ( Flour, white flour,
wheat flour and plain flour) ทํามาจากข้าวสาลีขดั ขาวสะอาด ฉะนั้นจึงมีแต่ส่วนที่เป็ นเนื้ อข้าว ซึ่งมี
ความชื้นไม่มากกว่า 15%
แป้ งเสริ มวิตามิน ( enriched flour) คือ แป้ งสาลีธรรมดาแต่เดิมไวตามินผสมลงไปได้แก่
ไทอะมิน 2.0-2.5 ม.ก. ไรโบฟลาวิน 1.2-1.5 ม.ก. ไนอะซีน 16.0-20.0 ม.ก. เหล็ก 13.0-16.5 ม.ก. ต่อ
แป้ งหนัก 1 ปอนด์
แป้ งขนมปั ง (bread flour) มีโปรตีนค่อนข้างสูงทํามาจากข้าวสาลีพนั ธุฮ์ าดสปริ งและฮาด
วินเตอร์ วีท แป้ งขนมปั งส่ วนมากมักทําของที่ตอ้ งอบและทําให้ข้ ึนฟูดว้ ยยีสต์(yeast)
แป้ งเอนกประสงค์ (all purpose flour) คือแป้ งที่ทาํ จากข้าวสาลีชนิกหนักและชนิดเบาปน
กัน มีความหนาแน่ นน้อยกว่า เบากว่าและขาวกว่าแป้ งขนมปัง
แป้ งเพสตรี (pastry flour) ทํามาจากแป้ งสาลีชนิดเบา มีโปรตีนค่อนข้างตํ่าเหมาะสําหรับทํา
ขนมเพสตรี และขนมอบทุกชนิด
แป้ งเค้ก ( cake flour) ทํามาจากแป้ งสาลีชนิดเบา เป็ นแป้ งที่ละเอียดมากเหมาะสําหรับทํา
ขนมเค้กโดยเฉพาะ

นม

เป็ นอาหารที่ได้รับการยอมรับว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูง พอคลอดออกมาจากท้องแม่
ทารกทุกคนก็ตอ้ งดื่มนมแม่หรื อนมผงเป็ นอาหารหลัก ซึ่งนมก็มีหลายชนิด เช่น นมโค นมกระบือ
นมแพะ หรื อนมพืช อย่างเช่น นมถัว่ เหลือง นมข้าวโพด นมอัลมอนด์นมมีการแบ่งผลิตภัณฑ์เป็ น 4
ประเภท ดังนี้
ผลิตภัณฑ์พาสเจอไรส์ผลิตภัณฑ์สเตอริ ไรส์ ผลิตภัณฑ์ยเู อชที ผลิตภัณฑ์นมผง

รู ปที่ 2.2 นม
(ที่มาhttps://www.maanow.com/)

นมสดพาสเจอร์ ไรซ์ (Pasteurized milk) นมสด 100% ที่ผา่ นกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
ตํ่าแต่ใช้เวลานาน คือไม่ต่าํ กว่า 63-65 องศาเซลเซียส เป็ นเวลานาน 30 นาที หรื อทําให้ร้อนไม่ต่าํ
กว่า 72 องศาเซลเซียส เป็ นเวลานานอย่างน้อย 16 นาที เมื่อผ่านความร้อนครบตามเวลาที่กาํ หนดไว้
แล้ว ก็ทาํ ให้เย็นลงทันที ที่อุณหภูมิไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิตเู้ ย็น) โดยนมชนิ ดนี้จะมี
ไขมันอยูป่ ระมาณ 3.8%
นมสเตอริ ไลซ์ ( Sterilized milk) คือ นมสด 100% ที่ผา่ นกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนที่
อุณหภูมิ 118 องศาเซลเชียส โดยใช้เวลานาน 12 นาที ความร้อนสูงของระบบสเตอริ ไลซ์จะสามารถ
ทําลายเชื้อจุลินทรี ยท์ ี่ทาํ ให้เกิดโรคและจุลินทรี ยท์ ี่ทาํ ให้นมเน่าเสีย นมชนิดนี้จึงสามารถเก็บได้นาน
กว่า 1 ปี โดยไม่ตอ้ งแช่เย็น คุณภาพของนํ้านมเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก แต่ปริ มาณวิตามินบีต่างๆ
อาจจะลดลง
นมยูเอชที ( UHT หรื อ Utra High Temperature milk) เป็ นนมสดที่ผา่ นกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วย
ความร้อนที่อุณหภูมิ 135-150 องศาเซลเชียส เป็ นเวลานาน 2-3 วินาที แล้วนํามาบรรจุดว้ ย
ขบวนการปลอดเชื้อ ระบบยูเอชทีจะใช้อุณหภูมิสูงแต่ระยะเวลาการฆ่าเชื้อที่ส้ นั มากเพื่อไม่ให้
คุณภาพของนํ้านมเปลี่ยนแปลงไป เป็ นระบบที่สามารถกําจัดเชื้อจุลินทรี ยไ์ ด้เกือบทั้งหมด สามารถ
เก็บได้นานถึง 6-9 เดือน โดยไม่ตอ้ งแช่ตูเ้ ย็น

ประโยชน์ ที่ได้ รับจากนม
• นํ้านมดิบมีสารอาหารครบ 5 หมู่ ประกอบไปด้วย โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ คาร์โบไฮเดรต
และ ไขมัน ร่ างกายสามารถนําสารอาหารจากนํ้านมไปใช้ประโยชน์ในการเจริ ญเติบโต
ช่วยในการซ่อมแซมส่ วนที่สึกหรอ ทําให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ที่สาํ คัญอย่างยิง่ คือนมมี
แร่ ธาตุ แคลเซียมและฟอสฟอรัส ซึ่งช่วยสร้างกระดูกและฟัน นมจึงถือว่ามีความสําคัญ
อย่างยิง่ ต่อพัฒนาร่ างกายและสมองของเด็ก
• โปรตีน ในนํ้านมเกือบทั้งหมดประกอบด้วยสารอาหารโปรตีน ที่เรี ยกว่า เคซีน , โกลบูลิน ,
อัลบูมิน และมีกรดอะมิโนอยู่ 19 ชนิด ซึ่งมีประโยชน์ต่อการสร้างเนื้ อเยือ่ เลือด กระดูก
และเอนไซม์ชนิ ดต่าง ๆ ในนํ้านมมีน้ าํ ตาลที่มีชื่อว่า แล็คโตส ( Lactose) ซึ่งช่วยในการ
เจริ ญเติบโตของสมอง และ ที่น่าสนใจคือโปรตีนที่เรี ยกว่า เคซีน ( Casein) จะพบใน
ธรรมชาติคือในนํ้านมเท่านั้น
• วิตามิน วิตามินเอ มีหน้าที่สาํ คัญต่อระบบสายตา , วิตามินบี B1 ช่วยในการทํางานของ
ระบบประสาท หัวใจ และระบบขับถ่าย , B2 ช่วยในการทํางานของระบบประสาท และ
ผิวหนัง, B6 ช่วยกระตุน้ การเจริ ญเติบโตของเด็ก, B12 สร้างเซลล์ในโพรงกระดูก และเม็ด
เลือดแดง วิตามินซี ช่วยเสริ มสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง สร้างภูมิป้องกันต้านทานโรค
และทําลายสารพิษต่าง ๆ วิตามินดี ก่อให้เกิดการป้ องกันความผิดปกติของกล้ามเนื้ อ และ
ลดไขมันในเส้นเลือด
• เกลือแร่ ในนํ้านมประกอบด้วยเกลือแร่ หลายชนิด คือแคลเซียม เป็ นสารอาหารจําเป็ นใน
การสร้างกระดูกและฟัน (เสริ มสร้างในวัยเด็กและซ่อมแซมในวัยผูใ้ หญ่) , ฟอสฟอรัส
ทํางานร่ วมกับแคลเซียม, โปตัสเซียม ควบคุมความสมดุลของเซลล์เกี่ยวกับความดันโลหิต
นอกจากนี้ยงั มี โซเดียม แมกนีเซียม และเหล็ก
• ไขมัน ปกติเราเรี ยกไขมันจากนํ้านมว่า "มันเนย" เป็ นส่วนที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย (แต่นม
จะให้ไขมันเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับขนมปัง นมถัว่ เหลือง หรื อเนื้ อ)

ไข่ แดง ภายในไข่ประกอบเป็ น 3 ส่ วน คือ เปลือก ไข่ขาว และไข่แดง

รู ปที่ 2.3 ไข่แดง
(ที่มา https://www.siamhealth.net/)
ประโยชน์ ที่ได้ จากไข่
• ไข่เป็ นอาหารที่ดีสาํ หรับดวงตา ผลการศึกษาชิ้นหนึ่ งพบว่า การรับประทานไข่วนั ละฟอง
อาจจะช่วยป้ องกันโรคจอประสาทตาเสื่อม ทั้งนี้เนื่องมาจากสารคาโรทีนอยด์ที่อยูใ่ นไข่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ลูทีน ( lutein) และซีแซนทีน ( zeaxanthin) ซึ่งเป็ นสารที่พบบริ เวณตา
โดยฉาบอยูบ่ นผิวของเรตินา เพราะร่ างกายจะได้รับสารอาหารทั้งสองอย่างนี้ โดยตรงจาก
ไข่มากกว่าอาหารชนิ ดอื่น
• ไข่ทาํ ให้เป็ นต้อกระจกน้อยลง จากผลการวิจยั อีกชิ้นหนึ่ งนักวิจยั ยังพบว่า คนที่กินไข่ทุกวัน
มีความเสี่ ยงที่จะเป็ นต้อกระจกน้อยลง อันเนื่องมาจากลูทีนและซีแซนทีนในไข่ดงั ได้กล่าว
มาแล้ว
• ไข่อุดมไปด้วยโปรตีน โดย 1 ฟองจะมีโปรตีนคุณภาพดี 6 กรัม และกรดอะมิโนสําคัญอีก 9
ชนิ ด
• ผลจากการทําวิจยั โดยมหาวิทยาลัยแพทย์ฮาร์วาร์ดพบว่า ไม่มีความเชื่อมโยงที่สาํ คัญ
ระหว่างการบริ โภคไข่กบั การเกิดโรคหัวใจยังมีผลการวิจยั อีกชิ้นหนึ่ งที่พบว่า การบริ โภค
ไข่เป็ นประจํายังช่วยป้ องกันเลือดจับตัวเป็ นก้อน ,เส้นเลือดอุดตันในสมองและภาวะ
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉี ยบพลัน
• ไข่เป็ นแหล่งโคลีนที่ดี โดยโคลีนอยูใ่ นกลุ่มของวิตามินบี จัดเป็ นสารอาหารสําคัญที่ช่วยใน
การควบคุมการทํางานของสมอง ระบบประสาท และระบบไหลเวียนของเลือด โดยไข่ 1
ฟองจะมีโคลีนมากถึง 300
• งานวิจยั พบว่าการบริ โภคไข่แต่พอสมควรจะไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อปริ มาณ
คอเลสเตอรอล ยังมีการศึกษาพบเมื่อเร็ วๆ นี้ ว่า การบริ โภคไข่วนั ละ 2 ฟองเป็ นประจําวัน
ไม่มีผลกระทบต่อระดับไขมันในร่ างกาย อาจจะช่วยทําให้ไขมันดีข้ ึนโดยผลการวิจยั

กล่าวว่า ไขมันอิ่มตัวจะทําให้ระดับคอเรสเตอรอลเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าคอเลสเตอรอลที่อยูใ่ น
อาหาร
• ไข่อาจจะช่วยป้ องกันมะเร็ งเต้านม โดยผลการศึกษาชิ้นหนึ่ งพบว่า ผูห้ ญิงที่รับประทานไข่
ฟองต่อสัปดาห์ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเป็ นมะเร็ งเต้านมลงร้อยละ44
• ไข่ทาํ ให้เส้นผมและเล็บมีสุขภาพดีเพราะว่าไข่มีซลั เฟอร์สูง รวมถึงยังมีวิตามิน และแร่ ธาตุ
อีกหลายชนิ ดหลายคนจึงพบว่าผมยาวเร็ วขึ้นหลังจากที่เพิ่มไข่เข้าไปในอาหารที่
รับประทาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในคนที่เคยขาดอาหารที่มีซลั เฟอร์หรื อวิตามินบี12 มาก่อน
นํา้ ตาล

คือ สารประกอบคาร์โบไฮเดรตประเภทโมโนแซ็กคาไรด์ (
monosaccharide) และ
ไดแซ็กคาไรด์ (disaccharide) ซึ่งมีรสหวาน โดยทัว่ ไปจะได้มากจากอ้อย มะพร้าว แต่โดยทัว่ ไปแล้ว
จะเรี ยกอาหารที่มีรสหวานว่านํ้าตาลแทบทั้งสิ้น เช่น ทํามาจากตาลจะเรี ยกว่าตาลโตนด ทํามาจาก
มะพร้าวจะเรี ยกว่านํ้าตาลมะพร้าว ทํามาจากงวงจากจะเรี ยกว่านํ้าตาลจาก ทํามาจากงบจะเรี ยกว่า
นํ้าตาลงบ ทํามาจากอ้อยแต่ยงั ไม่ได้ทาํ เป็ นนํ้าตาลทรายจะเรี ยกว่านํ้าตาลทรายดิบ ถ้านํามาทําเป็ น
เม็ดจะเรี ยกว่านํ้าตาลทราย หรื อถ้านํามาทําเป็ นก้อนแข็งคล้ายกรวดจะเรี ยกว่านํ้าตาลกรวด

รู ปที่ 2.4 นํ้าตาลทรายขาว
(ที่มาhttps://medthai.com)

ประโยชน์ ของนํา้ ตาล
• นํ้าตาลทรายขาวมีสรรพคุณช่วยดับร้อน ถอนพิษ แก้อาการอักเสบ
• ช่วยรักษาปากเป็ นแผล มีอาการเจ็บคอ ไอมีเสมหะเหลือง
• นํ้าเชื่อมที่ได้จากนํ้าตาลทรายขาว สามารถใช้เป็ นยารักษาบาดแผลเน่าเปื่ อยได้ เพราะ
นํ้าเชื่อมสามารถเปลี่ยนสภาพกรดและด่างบริ เวณปากแผลได้ ทําให้เซลล์ผวิ หนังถูกกระตุน้
การไหลเวียนของโลหิ ตทํางานดีข้ ึน และยังเป็ นอาหารที่ถกู นําไปใช้หล่อเลี้ยงผิวหนัง
บริ เวณนั้นอีกด้วย ทําให้เชื้อโรคไม่สามารถเจริ ญเติบโตได้ และบาดแผลก็จะหายเร็ วขึ้น

วิปปิ้ งครีม
เป็ นส่ วนของครี มในนมที่สามารถตีให้ข้ ึนฟูได้ มีไขมันอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 30% การที่ข้ ึนฟูจะ
ได้ผลดีเมื่ออุณหภูมิต่าํ ๆ ประมาณ 7 องศาเซลเซียส หรื อตํ่ากว่านี้ เพราะจะทําให้ไขมันเนยในครี ม
แข็งตัว

รู ปที่ 2.5 วิปปิ้ งครี ม
(ที่มา www.richthai.com/about.html)
วิปปิ้ งครี ม หรื อวิปครี ม คือนมที่มีไขมันเนยตั้งแต่ 30% ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 55% จะเรี ยก
"เฮฟวี่วิปปิ้ งครี ม" วิปปิ้ งครี ม เป็ นส่วนของครี มในนมที่สามารถตีให้ข้ ึนฟูได้ เป็ นครี มข้นจนเนื้อ
ครี มตั้งตัวได้ มีรสมัน การที่ข้ ึนฟูจะได้ผลดีเมื่ออุณหภูมิต่าํ ๆ ประมาณ 7 องศาเซลเซียส หรื อตํ่า
กว่านี้ เพราะจะทําให้ไขมันเนยในครี มแข็งตัว ครี มในวิปปิ้ งครี มนี้ที่ทาํ มาจากไขมันพืช ไขมันและ
นม มี 2 ชนิ ด คือชนิ ดนํ้าที่เป็ นกล่องหรื อกระป๋ อง และชนิดแห้งเมื่อจะเรี ยกครี มที่เราตีแล้ว จะต้อง
เรี ยก วิปครี ม
"วิปครี ม" ไม่เรี ยก "วิปปิ้ งครี ม" หากเป็ นชนิ ดสดที่ใช้ครี มขึ้นนั้นสามารถใช้ตีให้ข้ ึนฟูได้
ทันที ส่วนชนิดแห้งนั้นต้องละลายกับนํ้าเย็นหรื อนมในอัตราส่ วนผสมที่ยหี่ อ้ นั้นๆกําหนดไว้ วิปปิ้ ง
ครี มแบบสดหรื อที่ดีควรเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น ระยะเวลาไม่ควรเกิน 1 ปี และวิปปิ้ งที่ตีแล้ว
สามารถเก็บไว้ได้ประมาณ 5-6 เดือน

กลิน่ วานิลลา
เป็ นกลิ่นที่ได้จากฝักของกล้วยไม้สกุล Vanilla ต้นกําเนิดจากเม็กซิโก ชื่อวานิลลามาจากคํา
ในภาษาสเปนว่า "ไบย์นียา" (vainilla) ซึ่งแปลว่า ฝักเล็ก ๆ วานิลลามักถูกนํามาใช้แต่งกลิ่นในการ
ทําอาหารประเภทของหวานและไอศกรี ม

รู ปที่ 2.6 กลิ่นวานิ ลลา

(ที่มา

https://th.wikipedia.org/wiki/วานิ ลลา)

2.4.2 วัตถุดิบในการทํา “ Duo Sour with Pandan ”
ใบเตย
ใบเตยเป็ นสมุนไพรไทยที่นิยมนํามาใช้ให้กลิ่นหอมแก่อาหาร รวมไปถึงสิ่งของอื่นที่ตอ้ งการ
ความหอมจากใบเตย หรื อนําไปใช้เป็ นสีผสมอาหารที่ให้สีเขียว แต่นอกจากประโยชน์แค่เพียงให้
กลิ่น สี และรสแล้ว ใบเตยยังมีประโยชน์อื่นอีกมากมาย โดยเฉพาะในเรื่ องของสุขภาพก็มีประโยชน์
ไม่แพ้สมุนไพรชนิ ดอื่นๆ

รู ปที่ 2.7 ใบเตย
(ที่มา https://www.honestdocs.co/pandan-benefits)

Pandanusใบเตยเป็ นพืชที่คนไทยทุกคนต่างก็รู้จกั กันดี เนื่องจากมีการนํามาใช้กนั อย่าง
หลากหลายตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ การนํามาปรุ งแต่งอาหารอย่างขนมไทยให้มี
กลิ่นหอม อร่ อย และยังให้สีสนั น่ ารับประทานอีกด้วยใบเตยใบเตยหอม สรรพคุณช่วยบํารุ งหัวใจ
ให้ชุ่มชื่น และช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจ การดื่มนํ้าใบเตยจะช่วยดับกระหายคลายร้อนได้เป็ น
อย่างดี เพราะใบเตยมีกลิ่นหอมเย็นทานแล้วจึงรู้สึกสดชื่น ผ่อนคลาย รสหวานเย็นของใบเตย ช่วยชู
กําลังได้ การดื่มนํ้าใบเตยช่วยแก้อาการอ่อนเพลียของร่ างกายได้ ช่วยปรับสมดุลในร่ างกาย
ประโยชน์ ของนํา้ ใบเตย
1.1 ดื่มนํ้าใบเตย ช่วยบํารุ งสมอง ประสาท และแก้อาหารอ่อนเพลีย นําใบเตยมาทําให้เป็ น
นํ้าใบเตย ดื่มวันละ
1.2 เวลาเช้าและกลางวัน สามารถช่วยแก้อาการอ่อนเพลียได้ นอกจากนี้ ในใบเตยยังมี
คุณสมบัติช่วยบํารุ งกําลัง และระบบประสาทของคุณ เมื่อดื่มแล้วจะรู้สึกมีแรงและกระปรี้ กระเปร่ า
แต่แนะนําว่าควรดื่มเย็นๆ และไม่ควรใส่น้ าํ ตาลมากเกินไป
1.3 นํ้าใบเตยช่วยบํารุ งหัวใจ และลดความดันโลหิต ใบเตยเป็ นสมุนไพรไทยที่เหมาะ
สําหรับผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคความดันโลหิตสูง เนื่องจากมีสรรพคุณช่วยบํารุ งหัวใจและหลอดเลือด เพียง
นําใบเตยมาต้มนํ้าดื่มเช้าและเย็นเพียงเท่านี้ ก็จะช่วยปรับระดับความดันโลหิ ตให้อยูใ่ นระดับปกติได้
1.4 ต้นและรากช่วยรักษาโรคเบาหวาน ใบเตยในส่วนของต้นกับรากให้ใช้จาํ นวน 1 กํามือ
มาต้มเป็ นนํ้าดื่มทุกวันเช้าและเย็น จะช่วยขับปัสสาวะและรักษาโรคเบาหวานได้
1.5 ทาผิวหนังช่วยรักษาโรคหัด นําใบเตยมาตําให้พอหยาบ จากนั้นเอามาพอกผิวหนังใน
ส่วนที่เป็ นโรคหัดและโรคผิวหนังอื่นๆ ใบเตยมีสรรพคุณช่วยในการล้างพิษ เชื้อโรค และไวรัสที่อยู่
บนผิวหนังได้
1.6 ใบเตยผสมกับนํ้ามันมะพร้าว ช่วยบรรเทาอาการปวดจากโรคข้อ นําใบเตยสดมาล้างให้
สะอาด และใช้ใบจํานวน 3 ใบมาสับให้ละเอียด จากนั้นนํามาผสมกับนํ้ามันมะพร้าว นํามาคนให้เข้า
กันแล้วเทเก็บลงในขวดหรื อภาชนะอื่นที่มีฝาปิ ดมิดชิด นํามาทาบริ เวณข้อที่ปวดเพื่อบรรเทาอาการ
ปวดได้
1.7 ใบเตยช่วยรักษารังแคบนหนังศีรษะ ให้นาํ ใบเตยจํานวน 2 - 5 ใบมาบดให้ละเอียด จนมี
ลักษณะคล้ายผงแป้ ง แล้วนํามานวดศีรษะเป็ นประจําจะช่วยลดรังแคบนหนังศีรษะได้
1.8 ย้อมผมดํา ถึงจะเห็นว่าใบเตยนั้นมีสีเขียว และมักจะนําไปผสมอาหารให้เป็ นสีเขียว แต่
คุณสามารถนําใบเตยมาย้อมผมให้ดาํ เงางามได้ โดยใช้ใบเตยจํานวนหนึ่ งมาต้ม จนกลายเป็ นสีเขียว
เข้ม จากนั้นนํามาผสมกับนํ้าลูกยอต้ม ก็จะช่วยให้ผมกลับมาดําเงางามโดยไม่ตอ้ งพึ่งสารเคมีใดๆ
1.9 ช่วยบํารุ งผิวพรรณ ในใบเตยมีสารทางยาที่ช่วยรักษาโรคปั่ นและพอกผิวเพื่อบํารุ งผิวให้
สดใสได้

มะนาว

ลูกกลมเล็ก แต่รสชาติเปรี้ ยวจี๊ด เหมาะกับการนํามาปรุ งรสอาหาร ทําให้รสชาติกลมกล่อม
มากยิง่ ขึ้น มะนาวเป็ นพืชที่อยูค่ ู่กบั คนไทยมานาน มีตน้ กําเนิดอยูแ่ ถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แถม
ยังเป็ นพืชเศรษฐกิจที่ทาํ รายได้ให้ประเทศ เพราะมีรสชาติที่ใคร ๆ ก็ติใจเมื่อนําไปปรุ งอาหาร เรี ยก
ได้ว่ามีติดครัวกันแทบทุกบ้าน

รู ปที่ 2.8 มะนาว
(ที่มา https://www.honestdocs.co/lemon-benefits)
นอกจากรสชาติเปรี้ ยว ที่ไว้ใช้ในการปรุ งรสของอาหารแล้ว มะนาว ยังมีสรรพคุณทั้งทางยา
และการรักษาผิว และรู ปร่ างได้ดีอีกด้วย นอกจากนี้ มะนาว ยังสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน
ไม่ว่าจะราก ใบ ดอก เมล็ด เปลือก ต่างก็มีสรรพคุณคุณทางยามากมาย ถือว่าเป็ นยาอายุวฒั นะชนิด
หนึ่ง โดยเฉพาะนํ้ามะนาวนั้น ยังช่วยดูแลผิวพรรณให้ผดุ ผ่อง ช่วยให้รูปร่ างสมส่วน ใช้ทาํ ความ
สะอาดเครื่ องเรื อนและ ยังช่วยเจริ ญอาหารอีกด้ว ย มะนาวอุดมไปด้วยสารฟลาโวนอยด์ ที่ช่วยลด
อาการอักเสบได้ดี และไปควบคุมความดันโลหิต ช่วยยับยั้งการแพร่ กระจายของเชื้อโรค ยับยั้งเชื้อ
มะเร็ งในระดับเริ่ มต้น เรี ยกได้ว่าประโยชน์น้ นั มากมายเกินตัวจริ ง ๆ
สรรพคุณทางยาของมะนาว
ในมะนาวนั้นจะมีท้งั วิตามิน และกรดต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการรักษาอาการ และยับยั้ง
เชื้อโรคหลายชนิ ด ด้วยความที่มีวิตามินซีสูง จึงช่วยรักษาอาการ โรคลักปิ ดลักเปิ ด หรื อโรค
เลือดออกตาไรฟัน ขับเสมหะ ลดอาการไอ บรรเทาอาการต่อมทอนซิลอักเสบ ลดอาการเหงือกบวม
และยังช่วยขับพยาธิ รักษาอาการท้องอืด ท้องผูก แน่นท้อง รักษาอาการปัสสาวะกระปริ บกระปรอย
ช่วยฟอกและบํารุ งโลหิ ตรักษาอาการโลหิตจาง แก้โรคเหน็บชา

การแพร่ พนั ธุ์ที่นิยมปลูกในประเทศไทย
มะนาวไข่ ผลกลม หัวท้ายยาว มีสีอ่อนคล้ายไข่เป็ ด ขนาด 2-3 เซนติเมตร เปลือกบาง
มะนาวแป้น ผลใหญ่ ค่อนข้างกลมแป้ น เปลือกบาง มีน้ าํ มาก นิยมใช้บริ โภคมากกว่าพันธุอ์ ื่นๆ ใน
เชิงพาณิ ชย์จะปลูก มะนาวพันธุแ์ ป้ นรําไพและพันธุแ์ ป้ นดกพิเศษ สามารถบังคับให้ออกฤดูแล้งได้
ง่าย
มะนาวหนัง ผลอ่อนกลมยาวหัวท้ายแหลม เมื่อโตเต็มที่ผลจะมีลกั ษณะกลมค่อนข้างยาว มีเปลือก
หนา ทําให้เก็บรักษาผลได้นาน
มะนาวทราย ทรงพุ่มสวยใช้เป็ นไม้ประดับ ให้ผลตลอดปี แต่ไม่ค่อยนิยมบริ โภค เพราะนํ้ามีรสขม
เจือปน
มะนาวพันธุ์อนื่ ๆ ได้แก่ มะนาวตาฮิติ, มะนาวหวาน, มะนาวปี นัง, มะนาวโมฬี, มะนาวพม่า, มะนาว
เตี้ย และมะนาวหนัง เป็ นต้น (มะนาวบางพันธุอ์ าจเรี ยกได้หลายชื่อ แต่ในที่น้ ีไม่ได้สืบค้นเพื่อ
จําแนกเอาไว้)

บทที่ 3
รายละเอียดและการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่อและที่ต้งั สถานประกอบการ

รู ปที่ 3.1 โรงแรมชาเทรี ยม เรสซิเดนซ์ สาทร
ที่มา http://www.chatrium.com
สถานประกอบการ :โรงแรมชาเทรี ยม เรสซิเดนซ์ สาทร
ที่ต้งั :291 ซ.นราธิวาสราชนคริ นทร์ 24 ถ.สาทรตัดใหม่ สาทรกรุ งเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02 - 672 0200
เว็บไซต์ :http://www.chatrium.com
การเดินทาง :ที่พกั มีบริ การรถรับส่ งตามกําหนดเวลาฟรี ไปยังสถานีบีทีเอสช่องนนทรี ซึ่งมีเส้นทาง
การเดินรถไปยังศูนย์การค้าต่าง ๆ เช่น ศูนย์การค้าสยามพารากอนและศูนย์การค้าเอ็มบีเคโดยใช้
เวลาเดินทาง 15 นาที ที่พกั ตั้งอยูห่ ่ างจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ 50
นาที

3.2 ข้ อมูลของโรงแรม
โรงแรมชาเทรี ยม เรสซิเดนซ์ สาธร กรุ งเทพ ตั้งอยู่ ไม่ห่างจาก แม่น้ าํ เจ้าพระยา สักเท่าไหร่
โรงแรม แห่ งนี้ สูง 18 ชั้นแห่ งนี้ให้บริ การห้องพักทั้งหมด 560 ห้อง พร้อมอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกที่ทนั สมัย ภายในห้องพักทุกห้องมีที่ปลอดบุหรี่ โรงแรมแห่งนี้ มีบริ การมินิกอล์ฟ และ
อินเตอร์ เน็ตไร้สายฟรี ในพื้นที่สาธารณะ อีกทั้งยังมีบริ การผ่อนคลายต่างๆ ประกอบด้วย ห้องซาวน่า
ศูนย์ความงาม และ สระว่ายนํ้ากลางแจ้ง อีกทั้งยังมีอาหารให้เลือก อาทิเช่น อาหารญี่ปุ่นที่
ห้องอาหาร Ochokoและอาหารเมดิเตอร์เรเนียนที่ ที่หอ้ งอาหาร Albriciaและร้าน The Coffee Club

รู ปที่ 3.2 แผนที่โรงแรมชาเทรี ยมเรสซิเดนซ์ สาทร
ที่มา http://www.chatrium.com
3.3 สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการต่ างๆ
• ห้องสําหรับคู่แต่งงาน
• ห้องสําหรับครอบครัว
• ร้านตัดผม/ร้านเสริ มสวย
• ห้องปลอดบุหรี่
• บริ การรถรับส่ง
• ร้านของชําในบริ เวณที่พกั
• บริ การรถรับส่ง (มีค่าบริ การ)
• บริ การรถรับส่ง (ฟรี )

• เครื่ องปรับอากาศ
• ร้านค้าในโรงแรม
• บริ การโทรปลุก
• ตูน้ ิรภัย
• ลิฟต์
• เตารี ด
• หนังสื อพิมพ์
สระว่ ายนํา้ และศูนย์ สุขภาพ
• สระว่ายนํ้ากลางแจ้ง
• สปาและศูนย์สุขภาพ (มีค่าบริ การ)
• ฟิ ตเนสชั้นเรี ยนออกกําลังกายโยคะ
• เลานจ์สปา/พื้นที่ผอ่ นคลาย
• บริ การนวด (มีค่าบริ การ)
• ซาวน่ า
บริ การทําความสะอาด
• บริ การแม่บา้ นประจําวัน
• บริ การซักรี ด (มีค่าบริ การ)
อาหารและเครื่องดื่ม
• อาหารสําหรับเด็ก (มีค่าบริ การ)
• สแน็กบาร์
• บาร์
• มินิบาร์
• ร้านอาหาร (จานเดี่ยวหรื อบุฟเฟต์)

3.4 ห้ องพัก
3.4.1Deluxe Studio Suites

รู ปที่ 3.3 ห้องดีลกั ซ์สตูดิโอสวีท
ที่มา http://www.chatrium.com

รู ปที่ 3.4 ห้องดีลกั ซ์สตูดิโอสวีท
ที่มา http://www.chatrium.com
ห้องดีลกั ซ์สตูดิโอสวีท ( Deluxe Studio Suites)เหมาะสําหรับผูท้ ี่พกั เดี่ยวๆหรื อคู่รักเป็ น
ห้องพักที่ทนั สมัย มีพ้นื ที่ขนาด 45 ตรม. ภายในห้องจะมีความสะดวกสบายอย่างสมบูรณ์แบบด้วย
ห้องนํ้าที่หรู หราและห้องครัวขนาดเล็กที่มอี ุปกรณ์ครบครัน

3.4.2Deluxe One-Bedroom Suite

รู ปที่ 3.5 ห้อง Deluxe One-Bedroom Suite
ที่มา http://www.chatrium.com
ห้อง Deluxe One-Bedroom Suite ห้องขนาด 70 ตรม. ห้องนี้จะเหมาะสําหรับการพักผ่อน
อย่างแท้จริ ง มีทุกสิ่งทุกอย่างและยังมีหอ้ งครัวเล็กๆ และพื้นที่รับประทานอาหาร
3.4.3 Grand Deluxe Two Bedroom Suite

รู ปที่ 3.6 ห้อง Grand Deluxe Two-Bedroom
ที่มา http://www.chatrium.com
ห้อง Grand Deluxe Two-Bedroomขนาด 140 ตร.ม. มีพ้นื ที่เพียงพอสําหรับการพักผ่อน
และการใช้เวลาที่ดีที่สุดร่ วมกัน ห้องนอนแต่ละห้องได้รับการตกแต่งอย่างหรู หราพร้อมโทรทัศน์
จอแอลซีดีและเตียงนอนที่แสนสะดวกสบาย

3.4.4 Grand Deluxe Three Bedroom Suite

รู ปที่ 3.7 ห้องแกรนด์ดีลกั ซ์
ที่มา http://www.chatrium.com
ห้องแกรนด์ดีลกั ซ์
มี 3 ห้องนอนขนาด 140 ตรม. ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย มี ความเป็ น
ส่วนตัวและสะดวกสบายสําหรับครอบครัวและกลุ่มเพื่อน แยกห้องนํ้าเป็ นสัดส่วนสองห้อง นอน
หนึ่งห้องนัง่ เล่น และมีบริ เวณที่ให้รับประทานอาหารแยกเป็ นสัดส่ วนพร้อมโต๊ะรับประทานอาหาร
ขนาดใหญ่
3.5 ห้ องอาหาร มีท้งั หมด 3 ห้อง คือ
3.5.1 ห้ องอาหาร Albricias เปิ ด6:00 – 12:00 น.

รู ปที่ 3.8 ห้องอาหาร Albricias
ที่มา http://www.chatrium.com
ห้องอาหาร Albricias อยูช่ ้ นั ที่ 4 บริ การอาหารตามสัง่ จากท้องถิ่นและนานาชาติรวมทั้งอาหาร
เมดิเตอร์เรเนียนอันน่ารื่ นรมย์และบุฟเฟ่ ตม์ ้อื คํ่า เปิ ด 6.00 – 24.00 น

3.5.2 ห้ องอาหาร Ochoko

รู ปที่ 3.9 ห้องอาหาร Ochoko
ที่มา http://www.chatrium.com
ห้องอาหาร Ochoko เป็ นห้องอาหารญี่ปุ่น เปิ ด 6.00-24.00 น.
3.5.3 Flow Barเปิ ดเวลา 11 : 00 น. – 23 : 00 น.

รู ปที่ 3.10 Flow Bar
ที่มา http://www.chatrium.com
เป็ นจุดที่บรรยากาศดี ล้อมรอบด้วยต้นไม้และสระว่ายนํ้า เหมาะสําหรับการนัง่
ทานอาหารแบบสบายๆ ให้ความรู ้สึกที่ผอ่ นคลาย

3.6 รูปแบบการจัดองค์การและบริหารงานขององค์กร
General Manager

Executive Secretary

Asst.Manager

Executive Chef

Director of Finance

Director of HR

Food & Beverage

Front Office

Engineer

Housekeeping

Sales

IT

Laundry

Security

ตารางที่ 3.1 รู ปแบบการจัดองค์การและบริ หารงานขององค์กร

3.7 ตําแหน่ งและลักษณะงานที่ได้ รับมอบหมาย

รู ปที่

3.11 นางสาวอรยา เตียเหลียง

แผนก : Food & Beverage
ตําแหน่ ง : Trainee
ลักษณะงานที่ได้ รับมอบหมาย
• หัน่ ผัก ผลไม้ และเตรี ยมวัตถุดิบสําหรับใช้ในบุฟเฟ่ ต์Breakfast ทุกเช้า
• เดินเติมของในไลน์บุฟเฟ่ ต์
• เก็บไลน์บุฟเฟ่ ต์ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 น. วันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 11.00 น.
• เก็บของและเตรี ยมของให้พร้อมใช้สาํ หรับวันถัดไป
• เตรี ยมวัตถุดิบ และอุปกรณ์ สําหรับช่วง Lunch และ Dinner
• จัดเค้กและตกแต่งเค้กสําหรับ dinner , จัดไลน์บุฟเฟ่ ต์ dinner ทุกวันอังคาร พุธ ศุกร์ และ
เสาร์
• ทําความสะอาด และตรวจความเรี ยบร้อยในแผนก
• เบิกสโตร์ทุกวันจันทร์ และพฤหัสบดี
• ขนตลาด ขนวัตถุดิบสําหรับใช้ในครัว เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์

รู ปที่ 3.12 นางสาวธัญชนก เจียมศิริเลิศ

แผนก: Food & Beverage
ตําแหน่ ง:Trainee
ลักษณะงานที่ได้ รับมอบหมาย
• เตรี ยมวัตถุดิบอาหารต่างๆ สําหรับบุฟเฟ่ ต์ในตอนเช้า
• หัน่ วัตถุดิบอาหารสําหรับบุฟเฟ่ ต์ตอนเช้า เช่น หัน่ มันฝรั่ง หัน่ มะเขือเทศ หัน่ หอมใหญ่ หัน่
ผักที่จะย่าง
• เตรี ยมวัตถุดิบในการทํา omelet สเตชัน่ ไข่ตอนเช้า เช่น หอมใหญ่ พริ กสามสี ไส้กรอก
เห็ดหอม แพคใส่ถุงเตรี ยมไว้
• ยืนสเตชัน่ ทําแพนเค้กและวาฟเฟิ ล
• ทําไข่ omelet ตามลูกค้าสัง่
• เดินเติมของไลน์บุฟเฟ่ ต์ในตอนเช้า จ.- ศ.ถึง 10.00น. ส.-อา ถึง 11.00น.
• เก็บไลน์บุฟเฟ่ ต์ ตอน 10.00 น. / 11.00น.
• ทําซอส แพ็คเส้นพาสต้า

รู ปที่ 3.13 นางสาวอัจฉรี ไชยงาม
แผนก : Food & Beverage
ตําแหน่ ง : Trainee
ลักษณะงานที่ได้ รับมอบหมาย
• เตรี ยมของ หัน่ วัตถุดิบ สําหรับบุฟเฟ่ ต์ตอนเช้า, Lunch, Dinner ของวันถัดไป
• เดินเติมของในไลน์บุฟเฟ่ ต์
• เก็บไลน์บุฟเฟ่ ต์ วันจันทร์ -ศุกร์เก็บเวลา 10.00 น. วันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เก็บเวลา 11.00 น.
• เตรี ยมทําของที่จะต้องนําไปเติมไลน์บุฟเฟ่ ต์ในตอนเช้า
• เช็ดทําความสะอาดชั้นวางของในครัว
• ตรวจดูวตั ถุดิบภายในครัวให้เรี ยบร้อยและพร้อมใช้งานเสมอ
• ขนของเบิกสโตร์ ทุกวันจันทร์ และพฤหัสบดี
• ขนตลาด เช่น ผัก เนื้อสัตว์ เพื่อมาเตรี ยมทําBreakfast,Lunch,Dinner

3.8 ชื่อและตําแหน่ งพนักงานที่ปรึกษา

ชื่อพนักงานที่ปรึกษา : นายธนิรัฐ สุ ทธิผลไพบูลย์
ตําแหน่ ง : Junior Sous Chef

3.9 ระยะเวลาในการปฏิบัตงิ าน
วันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 14กันยายน2561 ระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์ เวลาในการ
ปฏิบตั ิงาน 7.00 – 17.00 น. เป็ นเวลา 10 ชัว่ โมงต่อวัน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.วางแผนการจัดทํา
โครงงาน
2.รวบรวมข้อมูล
3.วิเคราะห์ผล
4.ตรวจสอบแก้ไขโครงงาน
5.สรุ ปผลโครงงาน
6.นําเสนอโครงงาน

พ.ค.2561

มิ.ย.2561

ก.ค.2561

ตารางที่ 3.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน

ส.ค.2561

ก.ย.2561

3.10 ขั้นตอนและวิธกี ารดําเนินงาน
• กําหนดหัวข้อในการศึกษาทําโครงงาน
• ปรึ กษากับพนักงานที่ปรึ กษาและอาจารย์ที่ปรึ กษาเกี่ยวกับหัวข้อโครงงาน
• รวบรวมและศึกษาข้อมูลจากพนักงานในแผนก
• ศึกษาวิธีการทําขนมจากพนักงานในแผนก
• วางแผนที่จะปฏิบตั ิ เตรี ยมอุปกรณ์และวัตถุดิบ
• ทดลองปฏิบตั ิครั้งที่ 1
• นําขนมและเครื่ องดื่มไปให้เชฟและพนักงานในแผนกชิม
• ปรับปรุ งแก้ไข ทดลองปฏิบตั ิครั้งที่ 2 และนําไปให้เชฟและพนักงานในแผนกชิมอีกครั้ง
• จัดทําเอกสารโครงงาน
• ส่ งโครงงานให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจ
• นําเสนอโครงงาน
3.11อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้
• เครื่ องคอมพิวเตอร์
• โทรศัพท์มือถือ (สําหรับถ่ายภาพ)
• เว็บไซต์ และสื่ อออนไลน์ต่างๆ
• โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Power Point
• ข้อมูลจากพนักงานที่ปรึ กษา พนักงานในครัว และอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงานสหกิจ

บทที่ 4
ผลการปฏิบัตงิ านตามโครงงาน
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทําโครงงานเรื่ อง “ Bread Pudding with Vanilla Sauce & Duo Sour
with Pandan” ของโรงแรมชาเทรี ยม เรสซิเดนท์ สาทร กรุ งเทพฯ ได้มีการเล็งเห็นถึงประโยชน์และ
ความสําคัญของวัตถุดิบที่เหลือใช้จากไลน์บุฟเฟ่ ต์ในตอนเช้า จึงได้ทาํ การศึกษาวัตถุดิบ
กระบวนการขั้นตอนในการทําจากพนักงานในแผนก และได้นาํ วัตถุดิบนั้นมาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์
ใหม่เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และจากการที่ได้ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษากับทางโรงแรมนั้นทําให้
คณะผูจ้ ดั ทําได้รับความรู ้และประสบการณ์ต่างๆมากมาย เนื่องจากคณะผูจ้ ดั ทําต้องมีการเวียนครัว
ในทุกๆเดือน ทําให้ได้รับความรู ้ในหลายๆด้านที่แตกต่างกัน และยังได้รู้ถึงระบบการทํางานภายใน
ครัว และภายนอกครัว รวมไปถึงการบริ การของพนักงานในแผนกต่างๆของทางโรงแรม อีกทั้งยัง
สามารถนําความรู ้ที่ได้จากการปฏิบตั ิงานมาประยุกต์ใช้ในการทํางานจริ งได้เพื่อนําไปใช้ในอนาคต
4.1 ส่ วนผสมของ Bread Pudding with Vanilla sauce
• Bread Pudding
4.1.1 นม
3000 มิลลิลิตร
4.1.2 นํ้าตาล
500 กรัม
4.1.3 ไข่
30
ฟอง
4.1.4 กลิ่นวานิลลา
2
ช้อนโต๊ะ
4.1.5 ขนมปั ง หรื อครัวซองค์

รู ปที่ 4.1 ส่วนผสมของ Bread Pudding
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา

• Vanilla sauce
4.1.6 ไข่แดง 4
4.1.7 นํ้าตาล ¼
4.1.8 วิปปิ้ งครี ม 1
4.1.9 นม
1
4.1.10 กลิ่นวานิลลา

ฟอง
ถ้วย
ถ้วย
ถ้วย

รู ปที่ 4.2 ส่วนผสมของ Vanilla sauce
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา
4.2 อุปกรณ์ ในการทํา Bread Pudding with Vanilla Sauce
4.2.1 กะละมัง
4.2.2 ตะกร้อตีไข่
4.2.3 ถ้วยเล็ก
4.2.4 ที่กรอง
4.2.5 Hot dish ขนาดกลาง
4.2.6 ตราชัง่

รู ปที่ 4.3 อุปกรณ์ในการทํา Bread Pudding with Vanilla Sauce
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา

4.3 ส่ วนผสมของ Duo Sour with Pandan
4.2.1 นํ้าตาลทราย
1000 กรัม
4.2.2 ใบเตย
10
ใบ
4.2.3 นํ้ามะนาว

รู ปที่

4.4 ส่วนผสมของ Duo Sour with Pandan
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา

4.4 อุปกรณ์ ในการทํา Duo Sour with Pandan
4.4.1 หม้อ
4.4.2 กะละมัง
4.4.3 กระบวยสําหรับคน
4.4.4 แกลลอนใส่น้ าํ

รู ปที่ 4.5 อุปกรณ์ในการทํา Duo Sour with Pandan
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา

4.5 การทํา Bread Pudding with Vanilla sauce มีข้นั ตอนการทําดังนี้
• Bread Pudding
4.5.1 ต้มนมและนํ้าตาลให้พออุ่นๆคนให้ละลายไม่ตอ้ งเดือด

รู ปที่ 4.6 นมกับนํ้าตาล
4.5.2 ตีไข่ให้เข้ากัน นําไปผสมกับข้อที่ 1 ค่อยๆตีจนกลายเป็ นเนื้ อเดียวกัน

รู ปที่

4.7 ตีไข่ รู ปที่

4.8 นําส่ วนผสมมาผสมกัน

4.5.3 กรองส่ วนผสมเพื่อให้เนื้ อเนียนด้วยที่กรอง

รู ปที่ 4.9 กรองส่วนผสม
4.5.4 ใส่กลิ่นวานิลลา และคนให้เข้ากัน

รู ปที่ 4.10 ใส่ กลิ่นวานิ ลลา

4.5.5 หัน่ ขนมปั งหรื อครัวซองค์ขนาดพอดีคาํ ใส่ไว้ใน hot dish

รู ปที่ 4.11 หัน่ ขนมปั ง
4.5.6 เทส่วนผสมทั้งหมดที่เข้ากันแล้วลงบนขนมปั งที่เตรี ยมไว้

รู ปที่ 4.12 เทส่ วนผสมใส่ ขนมปั ง

4.5.7 กดขนมปั งให้จมเพื่อให้ส่วนผสมซึมเข้าไปในเนื้ อขนมปัง จากนั้นทิ้งไว้ประมาณ 10
นาทีเพื่อให้เนื้อขนมปั งดูดส่ วนผสมเข้าไปทั้งหมด
4.5.8 นําเข้าเตาอบ ใช้ไฟบนล่าง 120-130 องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาณ 50 นาที (โดยนํา
ออกมาดูเป็ นระยะ เพื่อไม่ให้ดา้ นบนไหม้)

รู ปที่

4.13 นําเข้าเตาอบ รู ปที่

4.14 หลังจากอบเสร็ จแล้ว

• Vanilla sauce
4.5.9 เทส่วนผสมทั้งหมด (ไข่แดง นม วิปปิ้ งครี ม นํ้าตาล) แล้วตีให้เข้ากัน

รู ปที่ 4.15 นําส่ วนผสมทั้งหมดเทรวมกัน

4.5.10 นําส่ วนผสมไปตั้งไฟอ่อนๆ โดยใช้หม้อใส่น้ าํ ครึ่ งหนึ่ งแล้วนําหม้ออีกใบซ้อน
ด้านบนเพื่อให้ความร้อนผ่านนํ้าขึ้นมา ป้ องกันไม่ให้ตวั ซอสโดนไฟโดยตรงเพื่อไม่ให้ไข่แดงสุกจะ
ทําให้เนื้ อซอสไม่เนียน จากนั้นคนไปเรื่ อยๆจนเนื้ อเหนียวข้น

รู ปที่ 4.16 นําตั้งไฟ

4.6 การทํา Duo Sour with Pandan มีข้นั ตอนการทําดังนี้
4.6.1 คั้นมะนาวเป็ นนํ้าเตรี ยมไว้

รู ปที่ 4.17 คั้นมะนาว

อ่อน

4.6.2 ใส่ น้ าํ เปล่าลงในหม้อใหญ่ นําไปตั้งไฟจนเดือดจัด
4.6.3 ล้างใบเตย หักหรื อตัดใบเตยเป็ นท่อน จากนั้นใส่ใบเตยลงไปต้ม จนนํ้าเริ่ มออกสีเขียว

รู ปที่ 4.18 ต้มใบเตย

4.6.4 เมื่อนํ้าเดือดได้ที่และนํ้าเริ่ มออกสีเขียวอ่อนใส่น้ าํ ตาลลงไป จากนั้นคนให้เข้ากัน

รู ปที่

4.19 ใส่น้ าํ ตาล

4.6.5 ต้มทิ้งไว้สกั พัก จากนั้นลองชิมรสชาติว่าหวานกําลังพอดีหรื อไม่ เน้นรสชาติให้ออก
หวานและให้มีกลิน่ หอมของใบเตยด้วย
4.6.6 เมื่อรสชาติพอดีแล้วนําขึ้นพักไว้ให้เย็น จากนั้นนํากรอกใส่แกลลอนที่เตรี ยมไว้

รู ปที่ 4.20 กรอกใส่ แกลลอนนํ้า
*******เมื่อจะนําออกไลน์บุฟเฟ่ ต์ให้ผสมนํ้ามะนาวเล็กน้อยและเขย่าให้เข้ากัน*******

4.7 ต้นทุนในการผลิต
• Bread Pudding with Vanilla sauce
รายการ
ต้นทุน (บาท/ปริ มาณ)
จํานวนที่ใช้
นม
160/5000 ml.
3000 ml.
ไข่
2.85/1
34
นํ้าตาล
22/1000 g.
550 g.
กลิ่นวานิลลา
125/1000 ml.
2 tbs. (30 g.)
ขนมปังหรื อครัวซองค์
วัตถุดิบโรงแรม
20 pcs.
วิปปิ้ งครี ม
110/1000 ml.
200 ml.
รวมต้นทุน
ตารางที่ 4.1 ตารางราคาต้นทุนในการผลิต

ราคา (บาท)
96
96.9
12.1
3.75
0
22
230.75

จากการคํานวณราคาต้นทุนต่อ 1 สูตร เท่ากับ 230.75 บาท จากสูตรดังกล่าวสามารถทํา
Bread Pudding with vanilla sauce ได้จาํ นวน 2 hot dish (1 hot dish จํานวน 30 ชิ้น)
• Duo Sour with Pandan
รายการ
นํ้าตาล
ใบเตย
นํ้ามะนาว

ต้นทุน (บาท)
จํานวนที่ใช้
32/1000 ml.
1000 g.
วัตถุดิบโรงแรม
50 g.
60/1000 ml.
100 ml.
รวมต้นทุน
ตารางที่ 4.2 ตารางราคาต้นทุนในการผลิต

ราคา (บาท)
32
0
6
38

จากการคํานวณราคาต้นทุนต่อ 1 สูตร เท่ากับ 38บาท จากสูตรดังกล่าวสามารถทํา Duo
Sour with Pandanได้จาํ นวน 2 แกลลอน (1 แกลลอน ต่อ 1 ถังเสิร์ฟ)

สรุปผลการลดต้นทุนและผลกําไรในการผลิต
เดือน

จํานวนที่ผลิต

มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

60 ชิ้น
60 ชิ้น
60 ชิ้น
60 ชิ้น

จํานวนที่ขายได้

รายได้เฉลี่ยต่อครั้ง
(กําไรเฉลี่ย 26 บาทต่อชิ้น)

40 ชิ้น
1,040 บาท
60 ชิ้น
1,560 บาท
60 ชิ้น
1,560 บาท
60 ชิ้น
1,560 บาท
กําไรสุ ทธิรวม 4 เดือน เท่ากับ
5,720 บาท
ตารางที่ 4.3 ตารางการลดต้นทุนและผลกําไรในการผลิตBread Pudding with Vanilla sauce
จากการคํานวณราคาต้นทุนต่อ
1 สูตร (สามารถทําได้ 2 ถาด) ใช้ขนมปั งจํานวน 20 ชิ้น
สามารถทํา Bread Pudding with Vanilla Sauce ได้ท้งั หมด 60 ชิ้น โดย 1 ชิ้นมีราคาขายชิ้นละ 30
บาท ต้นทุนในการผลิตต่อชิ้นๆละ 4 บาท ได้กาํ ไรเฉลี่ยต่อชิ้นๆละ 26 บาท ดังนั้น ในการนํา Bread
Pudding with Vanilla Sauce ออกไลน์บุฟเฟ่ ต์ 4 ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง) ได้กาํ ไรทั้งหมด 5,720 บาท
รายได้เฉลี่ยต่อครั้ง
เดือน
จํานวนที่ผลิต
จํานวนที่ขายได้
(กําไรเฉลี่ย 23 บาทต่อแก้ว)
มิ.ย.
50 แก้ว
50แก้ว
1,150 บาท
ก.ค.
50แก้ว
40 แก้ว
920 บาท
ส.ค.
50แก้ว
45 แก้ว
1,035 บาท
ก.ย.
50แก้ว
50 แก้ว
1,150 บาท
กําไรสุ ทธิรวม 4 เดือน เท่ากับ
4,255 บาท
ตารรางที่ 4.4 ตารางการลดต้นทุนและผลกําไรในการผลิต DuoSour with Pandan
จากการคํานวณราคาต้นทุนต่อ
1 สูตร (สามารถทําได้ 2 แกลลอน) สามารถทํา Duo Sour
with Pandan ได้ท้งั หมด 50 แก้ว โดยมีราคาขายแก้วละ 25 บาท ต้นทุนในการผลิตต่อแก้วๆละ
2 บาท ได้กาํ ไรเฉลี่ยต่อแก้ว ๆ ละ 23 บาท ดังนั้นในการนํา Duo Sour with Pandan ออกไลน์บุฟเฟ่ ต์
4 ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง) ได้กาํ ไรทั้งหมด 4,255 บาท
สรุป ได้กาํ ไรในการจําหน่ าย Bread Pudding with Vanilla Sauce เป็ นเวลา 4 เดือน = 5,720 บาท
ได้กาํ ไรในการจําหน่ าย
Duo Sour with Pandan เป็ นเวลา 4 เดือน = 4,255 บาท
โครงงานนี้ ทาํ กําไรทั้งสิ้น
9,975 บาท

4.8 การประเมินผล
เพื่อให้การศึกษาโครงงานเรื่ อง
“ Bread Pudding with Vanilla Sauce & Duo Sour with
Pandan ” มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น ทางคณะผูจ้ ดั ทําจึงได้ทาํ การประเมินผลด้วยกัน 3 ทาง ดังนี้
1. การประเมินความพึงพอใจของพนักงานในแผนกครัวโดยใช้แบบสอบถาม
ส่ วนที่ 1 ประเมินผลด้วยค่าร้อยละ
ส่ วนที่ 2 ประเมินผลด้วยค่าเฉลี่ย โดยใช้ทฤษฎีมาตรประมาณค่า 5 ระดับของ Likert
2. การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าโดยการสังเกต
3. การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและพนักงานในแผนกครัวโดยการสัมภาษณ์
สรุปผลการประเมิน Bread Pudding with Vanilla Sauce และ Duo Sour with Pandan
คณะผูจ้ ดั ทําได้ทดลองทํา
Bread Pudding with Vanilla Sauce และ Duo Sour with Pandan
และได้ให้พนักงานในแผนกครัวทดลองชิม และได้ให้ตอบแบบสอบถามเป็ นจํานวน 20 คน สรุ ป
ผลได้ดงั นี้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
4.8.1 เพศ
40%
60%

แผนภูมิ

เพศหญิง
เพศชาย

4.1 แสดงค่าร้อยละแบ่งตามเพศ

ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านเพศ ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิงมากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 60 และเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 40

4.8.2 อายุ
20-25ปี

10%

10%

20%
10%

20%

26-30ปี
31-35ปี

30%

36-40ปี
41-45ปี
46ปี ขึนไป
้

แผนภูมิ 4.2 แสดงค่าร้อยละแบ่งตามช่วงอายุ
ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านอายุ ผูต้ อบแบบสอบถาม มีอายุ 26-30ปี มากที่สุดคิดเป็ น
ร้อยละ30 รองลงมาอายุ 20-25 ปี และ 36-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ20 ส่วนอายุ 31-35ปี 41-45ปี และ 46ปี
ขึ้นไปคิดเป็ นร้อยละ 10
4.8.3 แผนก
10%

10%
ครัวร้ อน

30%
10%

ครัวเย็น
40%

ครัวไทย
ครัวญี่ปนุ่
ครัวแคนทีน

แผนภูมิ 4.3 แสดงค่าร้อยละแบ่งตามแผนก
ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านแผนกผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นแผนกครัวเย็นมากที่สุด
ร้อยละ 40 รองลงมา แผนกครัวญี่ปุ่น คิดเป็ นร้อยละ 30 และน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 10 มีแผนก
ครัวร้อน ครัวไทย และครัวแคนทีน

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลด้ านความพึงพอใจของเมนู “ Bread Pudding with Vanilla Sauce & Duo Sour
withPandan”
คณะผูจ้ ดั ทําได้ให้พนักงานในแผนกทําการตอบแบบสอบถามจํานวน 20 คน และได้
ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงงาน “ Bread Pudding with Vanilla Sauce & Duo Sour with
Pandan” ทําการประเมินผลโดยใช้ค่าเฉลี่ยตามทฤษฎีมาตรประมาณค่า 5 ระดับของ Likert

เกณฑ์การพิจารณา
คะแนนเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
1.00 – 1.50
น้อยที่สุด
1.51 – 2.50
น้อย
2.51 – 3.50
ปานกลาง
3.51 – 4.50
มาก
4.51 – 5.00
มากที่สุด
ตารางที่ 4.5 ตารางแสดงเกณฑ์การตัดสินใจตามทฤษฎีของ Likert

รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย Std Dev.
ระดับ
ด้านสี สนั ความน่ ารับประทาน
4.30
0.73
มาก
ด้านรสชาติ
4.70
0.47
มากที่สุด
ด้านความคิดสร้างสรรค์
4.15
0.81
มาก
ด้านการตกแต่ง
3.00
0.79
ปานกลาง
ด้านความสามารถนํามาใช้ได้จริ ง และเป็ นประโยชน์ต่อ
4.70
0.47
มากที่สุด
องค์กร
ค่าเฉลี่ยรวม 4.17
0.66
มาก
ตารางที่ 4.6 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของเมนู “ Bread Pudding with Vanilla Sauce
& Duo Sour with Pandan”

ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านความพึงพอใจของเมนู “ Bread Pudding with Vanilla
Sauce & Duo Sour with Pandan”ของพนักงานในแผนกครัว จํานวน 20 คน พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.17 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านที่ผตู้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุดมี 2 ด้านคือ ด้านรสชาติ และด้านการนํามาใช้ได้
จริ งและเป็ นประโยชน์ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.70 รองลงมาคือ ด้านสีสนั ความน่ารับประทานอยูใ่ นระดับ
มากโดยมีค่าเฉลี่ย 4.30 และด้านความคิดสร้างสรรค์อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.15 และด้าน
ที่มีความพึงพอใจระดับปานกลางคือด้านการตกแต่ง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.00 นอกจากการประเมินโดย
การให้พนักงานในแผนกครัวทําการตอบแบบสอบถามแล้ว ยังได้มีการประเมินจากการสังเกต โดย
การนํา “ Bread Pudding with Vanilla Sauce & Duo Sour with Pandan” ออกไลน์บุฟเฟ่ ต์ในมื้อ
อาหารตอนเช้าของทางโรงแรม จากการสังเกตสามารถสรุ ปผลได้ ดังนี้
Bread Pudding with Vanilla Sauce
วันที่
จํานวนถาด
ผลการประเมิน
23 มิถุนายน 2561
2 ถาด
ทานเหลือ 20 ชิ้น
13 กรกฎาคม 2561
2ถาด
ลูกค้ารับประทานหมด
20 สิ งหาคม 2561
2ถาด
ลูกค้ารับประทานหมด
11 กันยายน 2561
2ถาด
ลูกค้ารับประทานหมด
ตารางที่ 4.7 ตารางแสดงสถิติการนําอาหารออกไลน์บุฟเฟ่ ต์

รู ปที่ 4.21 Bread Pudding with Vanilla Sauce ที่นาํ ออกไลน์บุฟเฟ่ ต์
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา

รู ปที่ 4.22 Bread Pudding with Vanilla Sauce หลังนําออกไลน์บุฟเฟ่ ต์
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา

รู ปที่ 4.23 ลูกค้าทดลองชิม Bread Pudding with Vanilla sauce
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา

Duo Sour with Pandan
วันที่
จํานวน
ผลการประเมิน
13 มิถุนายน 2561
2 แกลลอน
ลูกค้ารับประทานหมด
18 กรกฎาคม 2561
2 แกลลอน
เหลือครึ่ งแกลลอน
7 สิ งหาคม 2561
2 แกลลอน
เหลือเล็กน้อย (1/4)
11 กันยายน 2561
2 แกลลอน
ลูกค้ารับประทานหมด
ตารางที่ 4.8 ตารางแสดงสถิติการนําอาหารออกไลน์บุฟเฟ่ ต์

รู ปที่ 4.24 Duo Sour with Pandan ที่นาํ ออกไลน์บุฟเฟ่ ต์
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา
จากสถิติของการนํา Bread Pudding with Vanilla Sauce & Duo Sour with Pandan ออก
ไลน์บุฟเฟ่ ต์ในมื้อเช้าของทางโรงแรม พบว่า ครั้งที่ 1 ลูกค้ารับประทานจนหมด จึงทําให้ครั้งต่อไป
ของการทํา Bread Pudding with Vanilla Sauce & Duo Sour with Pandan คณะผูจ้ ดั ทําจึงได้เพิ่ม
ปริ มาณให้มากขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อลูกค้าของทางโรงแรม เนื่องจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การใน
ห้องอาหารนั้นมีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้น และในครั้งที่ 3 ของการนํา Bread Pudding with Vanilla Sauce
& Duo Sour with Pandan ออกไลน์บุฟเฟ่ ต์ก็พบว่าลูกค้ารับประทานหมดอีกเช่นเดิม อาจเป็ นเพราะ
ตัว Bread pudding มีรสชาติที่พอดี ไม่หวานจนเกินไป ทําให้ลกู ค้ามีความชื่นชอบ และเครื่ องดื่ม
Duo sour with Pandanนั้นก็มีรสชาติกลมกล่อม เมื่อรับประทานแล้วรู ้สึกสดชื่นและยังมีประโยชน์
อีกด้วย จึงทําให้ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าที่มาใช้บริ การห้องอาหารในตอนเช้า

จากการสัมภาษณ์ลกู ค้าที่เข้ามารับประทานอาหารในมื้อเช้าของทางโรงแรมจํานวน 15 คน
นั้น พบว่าลูกค้าส่ วนใหญ่ที่เลือกรับประทาน “ Bread Pudding with Vanilla Sauce & Duo Sour
with Pandan” นั้น อันดับแรกเนื่ องจากรู ปร่ างหน้าตาของ “ Bread Pudding with Vanilla Sauce &
Duo Sour with Pandan” ค่อนข้างดูดี มีสีสนั ที่สวยงาม อีกทั้งรสชาติยงั อร่ อย หอมหวาน และลูกค้า
ยังบอกอีกว่าเขาไม่เคยรับประทานพุดดิ้งแบบนี้มาก่อนเลย ในส่วนของเครื่ องดื่มจากการสัมภาษณ์
ลูกค้านั้น ลูกค้ามีความเห็นว่าเป็ นเครื่ องดื่มที่แปลกใหม่เนื่องจากเป็ นสมุนไพร และเมื่อได้ชิม
รสชาติน้ นั ทําให้รู้สึกสดชื่นเพราะมีรสชาติของมะนาว และยังมีกลิน่ หอมของใบเตย แต่ในส่วนของ
สี สนั นั้นยังมีสีอ่อนเกินไป
จากการได้ทดลองทําและได้นาํ ไปให้พนักงานในแผนกครัวทดลองชิม และมีการสัมภาษณ์
ถึงความพึงพอใจและข้อเสนอแนะจากพนักงานในแผนกครัวนั้น พบว่า ในส่วนของ
“ Bread
Pudding with Vanilla Sauce ” นั้นควรทํารสชาติให้มีความหวานพอเหมาะ เนื่องจากลูกค้าแต่ละคน
มีความชื่นชอบในรสชาติที่แตกต่างกัน และอาจจะเพิ่มการตกแต่งจานเวลานําขนมออกไลน์บุฟเฟ่ ต์
เพื่อให้ “ Bread Pudding with Vanilla Sauce ” ดูน่ารับประทานมากยิง่ ขึ้น และในส่วนของ “ Duo
Sour with Pandan”นั้นควรต้มนํ้าใบเตยให้นานยิง่ ขึ้นเพื่อให้ได้สีสนั ที่สวยงาม และกลิ่นใบเตยที่
หอมยิง่ ขึ้น ในเรื่ องของรสชาติน้ นั สมบูรณ์แล้วแต่ให้ระวังในเรื่ องการคั้นมะนาว เพื่อไม่ให้เครื่ องดื่ม
มีความขมของมะนาว

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลโครงงาน “ Bread Pudding with Vanilla Sauce & Duo Sour with Pandan”
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทําได้เข้าปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาตั้งแต่วนั ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ถึง 14
กันยายน 2561 ที่ผา่ นมาในตําแหน่ ง Student Trainee ในแผนกครัวของโรงแรมชาเทรี ยม เรสซิเดนท์
สาทร กรุ งเทพฯ ทําให้คณะผูจ้ ดั ทําได้เรี ยนรู้การปฏิบตั ิงานจริ งในโรงแรม การทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
รวมไปถึงการฝึ กความอดทนต่ออุปสรรคและการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ทางคณะผูจ้ ดั ทําได้ทาํ Bread Pudding with Vanilla Sauce และ Duo Sour with Pandan ซึ่งเป็ น
การนําขนมปังและใบเตยที่เหลือใช้นาํ มาดัดแปลงและประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็ นเมนูใหม่ เพื่อเพิ่ม
ทางเลือกในการเลือกรับประทานอาหารกับลูกค้าที่มาใช้บริ การห้องอาหารในโรงแรม
ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านเพศ เป็ นเพศหญิงมากที่สุด อายุส่วนใหญ่ในการตอบ
แบบสอบถามอยูใ่ นช่วงอายุ 26-30 ปี ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามเป็ นแผนกครัวเย็นมากที่สุด ผลจากการ
ตอบแบบสอบถามด้านความพึงพอใจของเมนู “ Bread Pudding with Vanilla Sauce & Duo Sour
with Pandan” พบว่าโดยรวมอยูร่ ะดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.17 ด้านที่ผตู ้ อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจมากที่สุดมี 2 ด้านคือ ด้านรสชาติ และด้านการนํามาใช้ได้จริ งและเป็ นประโยชน์ รองลงมาคือ
ด้านสี สนั ความน่ ารับประทาน และด้านความคิดสร้างสรรค์อยูใ่ นระดับมาก และด้านที่มีความพึง
พอใจระดับปานกลางคือ ด้านการตกแต่ง
จากข้างต้นที่กล่าวมาสรุ ปโดยรวมแล้ว “ Bread Pudding with Vanilla Sauce & Duo Sour
with Pandan”เป็ นเมนูที่เป็ นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ เพราะสามารถนําออกไลน์บุฟเฟ่ ต์เพื่อ
เป็ นทางเลือกในการเลือกรับประทานอาหารให้กบั ลูกค้าที่มาใช้บริ การห้องอาหารในโรงแรม
5.1.2 ข้อจํากัดหรื อปั ญหาของโครงงาน
เนื่องจากการทําอาหารต้องใช้ประสบการณ์ และการฝึ กฝนซึ่งใช้ระยะเวลาเพื่อให้อาหาร
ออกมามีรสชาติที่ดีและสมบูรณ์ ซึ่งทางคณะผูจ้ ดั ทํายังขาดประสบการณ์ในการทําอาหารทําให้ตอ้ ง
ใช้เวลาในการเรี ยนรู ้และฝึ กฝนการทําอาหาร รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ในการทําอาหารจากพนักงานใน
แผนกครัวที่มีความรู ้และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้เมนูใหม่ที่จะจัดทํามีความแปลกใหม่และมีรสชาติที่
สมบูรณ์ ทําให้คณะผูจ้ ดั ทําต้องทดลองทําและปรับปรุ งจนได้เมนูที่สมบูรณ์ ดังนี้

ผลจากการทดลองทํา Bread Pudding with Vanilla Sauce ครั้งที่ 1
ปั ญหาที่พบ

การแก้ไขปัญหา

1. ด้านบนของขนมไหม้ และแป้ งด้านล่างยังไม่สุก 1. ใช้ฟอยล์ปิดด้านบนเพื่อไม่ให้หน้าขนมไหม้
และเพิ่มไฟเตาอบให้มากขึ้น
2. รสชาติยงั อ่อนเกินไป
2. เพิม่ นํ้าตาลลงไป
3. ตัวซอสวานิลลาเนื้ อยังไม่ค่อยเนี ยน

3. ใช้ไฟอ่อนๆ ในการตีซอสเพื่อไม่ให้ไข่แดง
สุก

ผลจากการทดลองทํา Bread Pudding with Vanilla sauce ครั้งที่ 2
ปั ญหาที่พบ
1. ใส่ ขนมปั งน้อยเกินไปทําให้เนื้ อขนมยังไม่แน่น
พอ
ผลจากการทดลองทํา Duo Sour with Pandanครั้งที่ 1
ปั ญหาที่พบ

การแก้ไขปัญหา

1. เพิ่มขนมปั งในปริ มาณที่มากขึ้น

การแก้ไขปัญหา

1. ต้มนํ้าใบเตยในเวลาที่นอ้ ยเกินไป จึงทําให้น้ าํ ยังมี 1. ใส่ ใบเตยในปริ มาณที่มากขึ้น และใช้เวลาใน
สีอ่อนอยู่
การต้มให้นานขึ้นกว่าเดิม
2. รสชาติยงั ไม่ค่อยหวานกลมกล่อม
2. นํานํ้าตาลมาต้มจนเป็ นนํ้าเชื่อม เพื่อให้
รสชาติของเครื่ องดื่มกลมกล่อมมากขึ้น
ผลจากการทดลองทํา Duo Sour with Pandanครั้งที่ 2
ปั ญหาที่พบ

การแก้ไขปัญหา

1. ใส่ น้ าํ น้อยเกินไปจึงทําให้มีปริ มาณที่ไม่เพียงพอ 1. ใส่ น้ าํ มากขึ้นและใส่ ใบเตยเพิ่มมากขึ้นให้ท้งั
สองอย่างมีสดั ส่วนที่พอดีกนั
5.1.3 ข้อเสนอแนะ
จากวัตถุดิบที่เหลือใช้ในแผนกครัวสามารถดัดแปลง
“ Bread Pudding with Vanilla Sauce”
เป็ นการใช้ปลาแซลมอนมาทําเป็ นหน้าขนมปังแทนได้ เนื่องจากแซลมอนเป็ นวัตถุดิบที่เก็บไว้ได้ไม่
นาน ส่วน “Duo Sour with Pandan” สามารถใช้สมุนไพรอื่นแทนใบเตยได้ เช่น มะลิ กุหลาบ
อัญชัน ตะไคร้ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นเดียวกัน

5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
การที่ได้มาปฏิบตั ิงานในครั้งนี้ทาํ ให้คณะผูจ้ ดั ทําได้เรี ยนรู้และได้รับความรู้มากมายหลาย
อย่าง รวมไปถึงประสบการณ์ในการทํางานอย่างเป็ นระบบ และรู้จกั การทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น การ
ปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานได้เป็ นอย่างดี รู้จกั ฝึ กความ
อดทนอดกลั้นและมีระเบียบวินยั มากขึ้นในการทํางาน การมาปฏิบตั ิงานครั้งนี้คณะผูจ้ ดั ทําได้รับ
มิตรภาพจากเพื่อนร่ วมงานและพนักงานในแผนกเป็ นอย่างดีทาํ ให้บรรยากาศในการทํางานเป็ นไป
อย่างราบรื่ นและมีความสุ ข ได้รับการสัง่ สอนรวมไปถึงเทคนิคและความรู้ในการทําอาหารอย่าง
มากมาย และความรู ้ที่ได้จากการมาฝึ กปฏิบตั ิงานในครั้งนี้สามารถทําให้คณะผูจ้ ดั ทํานําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตการทํางานจริ ง
5.2.2 ปั ญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
- ปั ญหาด้านการทํางาน
เนื่องจากคณะผูจ้ ดั ทํายังขาดความรู้และประสบการณ์ จึงต้องใช้เวลาในการเรี ยนรู้ โดยการ
สอบถามพนักงานในแผนกเพื่อทําให้ถกู ต้องและเป็ นไปตามมาตรฐานของทางโรงแรมเพื่อป้ องกัน
การเกิดปั ญหาในภายหลัง ควรสังเกตและเรี ยนรู้ระบบการทํางานในครัว ควรมีความระมัดระวังใน
การทํางาน เพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด และต้องรู้จกั วางแผนในการทํางาน เรี ยนรู้การทํางาน
ที่เป็ นระบบ รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ต่างๆภายในครัวต้องใช้ให้ถกู ประเภทเพื่อความถูกต้องและ
เป็ นการยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งทั้งหมดทําให้คณะผูจ้ ดั ทําได้เรี ยนรู้ ฝึ กฝน และ
ทดลองทําสิ่งใหม่ๆที่ก่อให้เกิดประโยชน์ เกิดความรู้ที่เป็ นประโยชน์และสามารถนําทั้งหมดที่ได้ฝึก
ปฏิบตั ิงานมาใช้ในชีวิตการทํางานจริ งและการปรับตัวในการทํางานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางาน
ซึ่งอาจยังไม่คล่องตัวจึงอาจทําให้เกิดบาดแผลเล็กน้อยระหว่างการทํางาน และยังต้องฝึ กฝนและ
เรี ยนรู ้วิธีการทําอาหารต่างๆ เนื่ องจากคณะผูจ้ ดั ทําต้องมีการเวียนครัวกันในทุกๆ 1 เดือน ทําให้ใน
ช่วงแรกของการเวียนครัวต้องปรับตัวและเรี ยนรู้การทํางานในแผนกอื่นๆใหม่
- ปั ญหาด้านพฤติกรรม
ปั ญหาที่พบในการทํางาน คือ ในช่วงแรกอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวในเรื่ องของเวลา
การเข้างาน เนื่ องจากรอบที่คณะผูจ้ ดั ทําได้รับมอบหมายเป็ นรอบเช้าซึ่งทําให้ตอ้ งกระตือรื อร้นใน
การมาทํางานให้ทนั ในช่วงแรกอาจต้องใช้เวลาเนื่องจากต้องคํานวณเวลาในการเดินทางและใน
ช่วงแรกของการทํางานอาจยังไม่ชินกับการต้องยืนตลอดเวลาจึงทําให้มีปัญหาเล็กน้อย ซึ่งภายหลังก็
มีการปรับตัวได้มากขึ้น

5.2.3 ข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบตั ิงานในแผนกครัวอาจจะต้องใช้ประสบการณ์ความรู้และเทคนิคต่างๆเป็ น
อย่างมาก ดังนั้นควรที่จะสังเกต ศึกษาเรี ยนรู้และฝึ กฝนเทคนิคต่างๆในการทํางานเพื่อให้การทํางาน
เป็ นไปอย่างรวดเร็ วและสมบูรณ์ที่สุด และในการทํางานด้านครัวยังมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายและแต่
ละอย่างยังมีชื่อเรี ยกหรื อศัพท์เฉพาะซึ่งควรมีการศึกษาและเรี ยนรู้เพิ่มเติม และยังต้องฝึ กความ
อดทนในการทํางานเนื่ องจากแผนกครัวต้องยืนตลอดเวลาต้องมีความอดทนอดกลั้นในการทํางาน
และยังต้องฝึ กฝนหมัน่ เรี ยนรู ้คอยซักถามพนักงานในแผนกที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่ องการทํางานเพื่อ
นํามาพัฒนาตนเองให้การทํางานในครั้งต่อไปมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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ภาคผนวก ก
ภาพการปฏิบัตงิ าน

ยืนสเตชัน่ ก๋ วยเตี๋ยว ยืนสเตชัน่ นํ้าแข็งไส

ยืนสเตชัน่ แพนเค้ก

ยืนสเตชัน่ ไข่ ขายออมเล็ต

ยืนสเตชัน่ พาสต้า สไลด์แฮม,ชีส สําหรับ

Breakfast

เดินเติมของในไลน์บุฟเฟ่ ต์ Breakfast

เก็บไลน์บุฟเฟ่ ต์เวลา 10.00 น. (วันจันทร์-ศุกร์) และ 11.00 น. (วันเสาร์-อาทิตย์)

เดินเติมของไลน์บุฟเฟ่ ต์ Lunch

เตรี ยมของสําหรับออกบุฟเฟ่ ต์ Breakfast

เตรี ยมของสําหรับออกบุฟเฟ่ ต์ dinner

เตรี ยมของออกบุฟเฟ่ ต์ Dinner

จัดไลน์บุฟเฟ่ ต์ Dinner

แกะสลักผลไม้สาํ หรับงานต่างๆ

จัดเค้กและขนมหวานสําหรับบุฟเฟ่ ต์ Dinner

จัดขนมสําหรับเบรก

ทํา pizza stick สําหรับบุฟเฟ่ ต์ Dinner

ทํา box สําหรับแขก ไลน์บุฟเฟ่ ต์

Seafood ประจําวันศุกร์

ขนตลาด (เนื้อสัตว์,วัตถุดิบสําหรับประกอบอาหาร)

ภาคผนวก ข
ตัวอย่ างแบบสอบถาม

แบบสอบถามความพึงพอใจของ Bread Pudding with Vanilla Sauce &Duo Sour with Pandan
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่ องหมาย
1. เพศ
2. อายุ

หน้าคําตอบที่ท่านเลือก
ชาย
20-25 ปี

หญิง
26-30 ปี

31-35 ปี

36-40ปี

41-45ปี

46 ปี ขึ้นไป

3. แผนก ครัวเย็น ครัวร้อน
ครัวไทย ครัวญี่ปุ่น

ครัวแคนทีน

ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจที่มตี ่อเมนู Bread Pudding with Vanilla Sauce &Duo Sour with Pandan
รายการประเมิน

ดีมาก

ดี

ระดับความพึงพอใจ
ปานกลาง พอใช้

ปรับปรุ ง

ด้านสี สนั ความน่ ารับประทาน
ด้านรสชาติ
ด้านความคิดสร้างสรรค์
ด้านการตกแต่ง
ด้านความสามารถนํามาใช้ได้จริ ง
และเป็ นประโยชน์ต่อองค์กร
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ภาคผนวก ค
บทสั มภาษณ์ พนักงานที่ปรึกษา

บทสั มภาษณ์ พนักงานที่ปรึกษา
Bread Pudding with Vanilla Sauce & Duo Sour with Pandan มีประโยชน์ ต่อสถานประกอบการ
อย่างไร ?
- น้องๆได้มีการนําขนมปั งที่เหลือจากไลน์บุฟเฟ่ ต์ในตอนเช้ามาสร้างสรรค์เป็ นเมนูใหม่
เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กบั ลูกค้าในโรงแรม ถือว่ามีประโยชน์ต่อโรงแรมเป็ นอย่างมากเพราะเราไม่ตอ้ ง
นําขนมปั งไปทิ้งโดยไม่เกิดประโยชน์ ส่วนเครื่ องดื่มน้องๆได้มีการนําต้นใบเตยที่ทางโรงแรมปลูก
ไว้เพื่อนํามาตกแต่งจานอาหาร น้องๆได้มีการนําใบเตยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการนํามาทําเป็ น
เครื่ องดื่มที่นาํ ไปผสมกับมะนาวเพื่อให้เกิดเป็ นรสชาติใหม่ ซึ่งสามารถนําไปออกไลน์บุฟเฟ่ ต์ได้

.....................................................................
( นายธนิ รัฐ สุ ทธิผลไพบูลย์ )

Junior Sous Chef

ภาคผนวก ง
บทความวิชาการ

Bread Pudding with Vanilla Sauce & Duo Sour with Pandan

นางสาวอรยา เตียเหลียง , นางสาวธัญชนก เจียมศิริเลิศ และ นางสาวอัจฉรี ไชยงาม
ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยสยาม
อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน : อาจารย์ปัญจมา เปมะโยธิน

บทคัดย่อ
จากการที่ได้เข้ารับการปฏิบตั ิงานโครงการ
สหกิจศึกษา ณ โรงแรมชาเทรี ยม เรสซิ เด้นท์ สาทร
กรุ งเทพฯ เป็ นเวลา 16 สัปดาห์ ทางคณะผูจ้ ดั ทําได้
เรี ยนรู ้การทํางานต่างๆ ในแผนกครัว และพบว่ามี
ขนมปังต่างๆ และครัวซ็อง รวมไปถึงใบเตยที่เหลือ
จากบุฟเฟ่ ต์ตอนเช้าสามารถนํามาแปรรู ปเป็ นเมนู
ใหม่ได้ จึงได้คิดทําเมนูใหม่ที่มีชื่อว่า
“ Bread
Pudding with Vanilla Sauce & Duo Sour with
Pandan” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนําวัตถุดิบที่เหลือใช้
มาแปรรู ปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และเพิ่ม
ทางเลือกในการเลือกรับประทานอาหารของลูกค้า
ภายในโรงแรม และเกิดเป็ นเมนูใหม่ คณะผูจ้ ดั ทําได้
ทําการประเมินความพึงพอใจเมนู “ Bread Pudding
with Vanilla Sauce & Duo Sour with Pandan” ใน 3
ลักษณะ คือ (1) ประเมินความพึงพอใจของพนักงาน
ในแผนกครัวโดยใช้แบบสอบถาม พบว่า จากการ
ตอบแบบสอบถามด้านเพศ เป็ นเพศหญิงมากที่สุด
อายุส่วนใหญ่ในการตอบแบบสอบถามอยูใ่ นช่วง
อายุ 26-30 ปี ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามเป็ นแผนกครัว
เย็นมากที่สุด ผลจากการตอบแบบสอบถามด้าน
ความพึงพอใจของเมนู “ Bread Pudding with
Vanilla Sauce & Duo Sour with Pandan” พบว่า
ด้านสี สัน ความน่ารับประทานอยูใ่ นระดับมาก ด้าน
รสชาติอยูใ่ นระดับมากที่สุด ด้านความคิด
สร้างสรรค์อยูใ่ นระดับมาก ด้านการตกแต่งอยูใ่ น
ระดับปานกลาง และด้านความสามารถนํามาใช้ได้

จริ ง และเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด และ ( 2) ประเมินจากการสังเกตการเลือก
รับประทานเมนู “ Bread Pudding with Vanilla
Sauce & Duo Sour with Pandan”ที่ออกไลน์บุฟเฟ่ ต์
พบว่า ลูกค้ามีความชื่นชอบและตอบรับเป็ นอย่างดี
(3) ประเมินจากการสัมภาษณ์พนักงานและลูกค้า
พบว่า เป็ นเมนูที่แปลกใหม่และน่ารับประทาน
Abstract

During 16 weeks of operation cooperative

education project at Chatrium Residence Hotel
Sathorn Bangkok, the project team learned about
various functions in the kitchen department and
found that there were various bread products and
croissants and pandan leaves left over from
breakfast buffet that can be transformed into a new
menu item. We came up with the new menu item
called “Bread Pudding with Vanilla Sauce & Duo
Sour with Pandan” with the objectives of making
the best use of leftover ingredients and to increase
the food options for hotel customers. The team
conducted a survey to evaluate the satisfaction of
the “Bread Pudding with Vanilla Sauce & Duo
Sour with Pandan” menu in three ways 1)
questionnaire to the kitchen staff to evaluate their

satisfaction, where most participants were female
aged between 26-30 years old. Most participants
were also from the cold food department, and they
are mostly highly satisfied with “Bread Pudding
with Vanilla Sauce & Duo Sour with Pandan”
menu item with 4.17% of participants having
highest satisfaction in the flavour, the adaptability
of the menu, and the colour of the menu and the
creativity. The participants were moderately
satisfied with presentation of the menu. 2)
observation of customer preference when the with
“Bread Pudding with Vanilla Sauce & Duo Sour
with Pandan” menu was included in the buffet
selection. It was observed that the hotel customers
enjoyed the item. 3) interviewing the hotel staff and
customers. It was discovered that the item is
considered interesting and appetizing.
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
• เพื่อนําวัตถุดิบที่เหลือใช้มาแปรรู ปเป็ น
เมนูใหม่
• เพื่อให้ได้เมนูใหม่ให้กบั ทางโรงแรมเพื่อ
เป็ นทางเลือกในการเลือกรับประทาน
อาหารให้กบั ลูกค้าที่มารับประทานอาหาร
ในโรงแรม
ขอบเขตของโครงงาน
• ขอบเขตด้านเนื้อหา การนําวัตถุดิบที่เหลือ
ใช้มาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มี
ประโยชน์กบั สถานประกอบการ
• ขอบเขตด้านประชากร แบบสอบถามและ
สัมภาษณ์จากพนักงานแผนกครัวเย็น ครัว

ร้อน ครัวไทย และครัวญี่ปุ่น จํานวน 20
คนและลูกค้าที่มาใช้บริ การห้องอาหาร
• ขอบเขตด้านสถานที่ กําหนดพื้นที่ภายใน
แผนกครัวของโรงแรมชาเทรี ยม
เรสซิ เดนท์ สาทร กรุ งเทพฯ
• ขอบเขตด้านเวลา วันที่ 28 พฤษภาคม ถึง
14 กันยายน 2561
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
• สถานประกอบการได้เมนูใหม่ที่ได้มาจาก
การนําวัตถุดิบเหลือใช้มาแปรรู ป
• ลูกค้ามีทางเลือกในการเลือกรับประทาน
อาหาร
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
Bread Pudding with Vanilla Sauce
• ต้มนมและนํ้าตาลให้พออุ่นๆคนให้ละลาย
ไม่ตอ้ งเดือด
• ตีไข่ให้เข้ากัน นําไปผสมกับข้อที่ 1 ค่อยๆ
ตีจนกลายเป็ นเนื้อเดียวกัน
• กรองส่ วนผสมเพื่อให้เนื้อเนียนด้วยที่
กรอง
• ใส่ กลิน่ วานิลลา และคนให้เข้ากัน
• หัน่ ขนมปังหรื อครัวซองค์ขนาดพอดีคาํ ใส่
ไว้ใน hot dish
• เทส่ วนผสมทั้งหมดที่เข้ากันแล้วลงบน
ขนมปังที่เตรี ยมไว้
• กดขนมปังให้จมเพื่อให้ส่วนผสมซึ มเข้า
ไปในเนื้อขนมปัง จากนั้นทิ้งไว้ประมาณ
10 นาทีเพื่อให้เนื้อขนมปังดูดส่ วนผสมเข้า
ไปทั้งหมด
• นําเข้าเตาอบ ใช้ไฟบนล่าง 120-130 องศา
เซลเซี ยส ใช้เวลาประมาณ 50 นาที (โดย
นําออกมาดูเป็ นระยะ เพื่อไม่ให้ดา้ นบน
ไหม้)

Vanilla Sauce
• เทส่ วนผสมทั้งหมด (ไข่แดงนมวิปปิ้ งครี ม
นํ้าตาล) แล้วตีให้เข้ากัน
• นําส่ วนผสมไปตั้งไฟอ่อนๆโดยใช้หม้อใส่
นํ้าครึ่ งหนึ่งแล้วนําหม้ออีกใบซ้อนด้านบน
เพื่อให้ความร้อนผ่านนํ้าขึ้นมาป้ องกัน
ไม่ให้ตวั ซอสโดนไฟโดยตรงเพื่อไม่ให้ไข่
แดงสุ กจะทําให้เนื้อซอสไม่เนียนจากนั้น
คนไปเรื่ อยๆจนเนื้อเหนียวข้น
Duo Sour with Pandan
• คั้นมะนาวเป็ นนํ้าเตรี ยมไว้
• ใส่ น้ าํ เปล่าลงในหม้อใหญ่นาํ ไปตั้งไฟจน
เดือดจัดล้างใบเตยหักหรื อตัดใบเตยเป็ น
ท่อนจากนั้นใส่ ใบเตยลงไปต้มจนนํ้าเริ่ ม
ออกสี เขียวอ่อน
• เมื่อนํ้าเดือดได้ที่และนํ้าเริ่ มออกสี เขียว
อ่อนใส่ น้ าํ ตาลลงไป จากนั้นคนให้เข้ากัน
• ต้มทิ้งไว้สักพักนั้นลองชิมรสชาติว่าหวาน
กําลังพอดีหรื อไม่ เน้นรสชาติให้ออก
หวานและให้มีกลิ่นหอมของใบเตยด้วย
เมื่อรสชาติพอดีแล้วนําขึ้นพักไว้ให้เย็น
จากนั้นนํากรอกใส่ แกลลอนที่เตรี ยมไว้
อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ ทํา Bread Pudding with
Vanilla Sauce
• กะละมัง
• ตะกร้อตีไข่
• ถ้วยเล็ก
• ที่กรอง
• Hot dish ขนาดกลาง
• ตราชัง่

อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ ทํา Duo Sour with
Pandan
• หม้อ
• กะละมัง
• กระบวยสําหรับคน
• แกลลอนใส่ น้ าํ
สรุปผล
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทําได้เข้าปฏิบตั ิงานสห
กิจศึกษาตั้งแต่วนั ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ถึง 14
กันยายน 2561 ที่ผ่านมาในตําแหน่ง Student Trainee
ในแผนกครัวของโรงแรมชาเทรี ยม เรสซิ เดนท์
สาทร กรุ งเทพฯ ทําให้คณะผูจ้ ดั ทําได้เรี ยนรู ้การ
ปฏิบตั ิงานจริ งในโรงแรม การทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
รวมไปถึงการฝึ กความอดทนต่ออุปสรรคและการมี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้
ทางคณะผูจ้ ดั ทําได้ทาํ Bread Pudding with Vanilla
Sauce และ Duo Sour with Pandan ซึ่ งเป็ นการนํา
ขนมปังและใบเตยที่เหลือใช้นาํ มาดัดแปลงและ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็ นเมนูใหม่ เพื่อเพิ่มทางเลือกใน
การเลือกรับประทานอาหารกับลูกค้าที่มาใช้บริ การ
ห้องอาหารในโรงแรม
ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านเพศ
เป็ นเพศหญิงมากที่สุด อายุส่วนใหญ่ในการตอบ
แบบสอบถามอยูใ่ นช่วงอายุ 26-30 ปี ผูท้ ี่ตอบ
แบบสอบถามเป็ นแผนกครัวเย็นมากที่สุดผลจากการ
ตอบแบบสอบถามด้านความพึงพอใจของเมนู
“
Bread Pudding with Vanilla Sauce & Duo Sour
with Pandan” พบว่า ด้านสี สัน ความน่ารับประทาน
อยูใ่ นระดับมาก ด้านรสชาติอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ด้านความคิดสร้างสรรค์อยูใ่ นระดับมาก ด้านการ
ตกแต่งอยูใ่ นระดับปานกลาง และด้านความสามารถ
นํามาใช้ได้จริ ง และเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรอยูใ่ น
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