รายงานการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา

คาโบนาร่ าโอริโอ้ พาสต้ า
Carbonara Oreo Pasta
คณะผู้จดั ทา
นาย พอล จตุรพรภิญโญ

รหัสนักศึกษา 5902000017

นางสาว อารียา แก้ วประสิ ทธิ์ รหัสนักศึกษา 5902000019

รายงานนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาสหกิจศึกษา
ภาควิชาการโรงแรมและการท่ องเที่ยว
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2560
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จดหมายนาส่งรายงาน
วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เรื่อง

ขอส่งรายงานการปฏิบตั ิการสหกิจศึกษา

เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
อาจารย์ ยุวริน ศรีปาน
ตามที่คณะผู้จัดทานายพอล จตุรพรภิญโญ และนางสาวอารียา แก้วประสิทธิ์ นักศึกษาภาควิชา
การโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาระหว่าง
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ในแผนก Food and Beverage ณ โรงแรมบันยันทรี
กรุงเทพฯ และได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาให้ศึกษาและทารายงานเรื่อง “ คาโบนาร่าโอริโอ้
พาสต้า”
บัดนี้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้สิ้นสุดแล้ว ทางคณะผู้จัดทาจึงขอส่งรายงานดังกล่าวมา
พร้อมกันนี้ จานวน 1 เล่มเพื่อขอรับคาปรึกษาต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
นายพอล จตุรพรภิญโญ
นางสาวอารียา แก้วประสิทธิ์
นักศึกษาสหกิจศึกษาภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
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: พาสต้าโอริ โอ้คาโบนาร่ า
Carbonara Oreo Pasta
ชื่อนักศึกษา
: นาย พอล จตุรพรภิญโญ
นางสาว อารี ยา แก้วประสิ ทธิ์
อาจารย์ทปี่ รึกษา
: อาจารย์ ยุวริ น ศรี ปาน
ระดับการศึกษา
: ปริ ญญาตรี
ภาควิชา
: การโรงแรมและการท่องเที่ยว
คณะ
: ศิลปศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปี การศึกษา : 3/2560
หัวข้ อโครงการ

บทคัดย่ อ
โครงงานนี้ มีวตั ถุประสงค์คือ เพื่อเพิ่มเมนูอาหารที่มีอยูแ่ ล้วให้มีความหลากหลายทางและ
รู ปลักษณ์ และรสชาติเพิ่มมากขึ้นและช่ วยดึงดูดความสนใจให้แก่ลูกค้าทุกวัยทั้งวัยเด็กและผูใ้ หญ่
ในการท าโครงงานครั้ งนี้ น้ ัน ทางคณะผูจ้ ดั ท าได้มี ก ารส ารวจโดยใช้วิธี ก ารสัม ภาษณ์ จ ากกลุ่ ม
ตัวอย่างคื อพนักงานโรงแรมบันยันทรี โฮเต็ล กรุ งเทพฯ จานวน 30 คน ผลการสารวจความพึง
พอใจพบว่าส่ วนใหญ่ให้ผลการสารวจความพึงพอใจพบว่าระดับคะแนนค่าเฉลี่ยต่อความพึงพอใจ
ทั้งหมดได้ค่าเฉลี่ ยรวมคือ 4.49 อยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งจากการสารวจความพึงพอใจสู งที่สุด 3 ลาดับ
แรกคือ 1.เมนูมีความคิดสร้างสรรค์ 2.อาหารที่มีการใช้วตั ถุดิบที่แปลกใหม่ 3.อาหารจานนี้ เหมาะ
กับทุ กเพศทุกวัย โดยภาพรวมนั้นมีความพึงพอใจรสชาติโอริ โอ้คาโบนาร่ าพาสต้าเนื่ องจากเป็ น
อาหารที่แปลกใหม่เพราะมีการทาการดัดแปลงจากขนมเป็ นอาหารคาวได้ทาให้มีอาหารที่มีรสชาติ
แปลกใหม่น่าสนใจและมีความคิดสร้างสรรค์ได้ดีซ่ ึงจากการสารวจความพึงพอใจของพนักงานบัน
ยันทรี ได้ให้คะแนน 4.70 อยูใ่ นระดับมากที่สุดโดยอีกทั้งยังมีการใช้วตั ถุดิบและคุณภาพที่ดีเหมาะ
สาหรับทุกวัยโดยการสารวจของพนักงานได้ให้คะแนน 4.63 อยูใ่ นระดับมากที่สุดและอาหารจานนี้
เหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัยรับประทานได้ง่ายโดยคะแนนความพึงพอใจของพนักงานได้ให้คะแนน
4.50
คาสาคัญ :คาโบนาร่ า,โอริ โอ้,พาสต้า
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Abstract
The objective of this project was to increase variety of menu item in terms of appearance and
taste in order to attract the attention of customers of all ages including children and adults. This project
was conducted by interview with the sample of 30 employees at Banyan Tree Bangkok. The results
indicated that most of the respondents had a high satisfaction level with a mean score of 4.49. When
individual aspects were considered, top three aspects with the highest satisfaction were: 1. creative menu,
2. innovative ingredients, and 3. suitable menu for all ages. The respondents were satisfied with Oreo
Carbonara Pasta because it was innovative, interesting, and creative by combining snacks with food. The
results of surveying the satisfaction of Banyan Tree Bangkok employees showed that a mean score of
satisfaction with this menu was 4.70, which was at the highest level. Besides, a mean score on quality
ingredients and suitability for all age was 4.63, which was at the highest level. A mean score on the
satisfaction in terms of suitable dish for all ages was 4.50.
Keywords : Carbonara , Oreo, Pasta
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การที่คณะผูจ้ ดั ทาได้มาปฏิบตั ิงานในโครงการสหกิจศึกษา ณ โรงแรมบันยันทรี กรุ งเทพฯ
ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2561 ส่ งผลให้คณะผูจ้ ดั ทาได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ต่างๆที่มีค่ามากมายสาหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงลงได้ดว้ ยดีจากการ
ร่ วมมือและสนับสนุนจากท่านดังนี้
1. อาจารย์ยวุ ริ น ศรี ปาน
อาจารย์ที่ปรึ กษา
2. คุณธีรยุทธ์ อังคะจันทร์
ตาแหน่ง Banquet Attendant
ทางคณะผูจ้ ดั ทาขอขอบคุณผูท้ ี่มีส่วนร่ วมทุกท่านในการให้คาแนะนาและช่วยเหลือให้
โครงงานฉบับนี้เสร็ จสมบูรณ์ตลอดจนการสอนและมอบประสบการณ์การทางานในสถาน
ประกอบการจริ ง ทางผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง
นาย พอล จตุรพรภิญโญ
นางสาว อารี ยา แก้วประสิ ทธิ์
คณะผูจ้ ดั ทา

สารบัญ
จดหมายนาส่ ง
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่ อ
Abstact
บทที่ 1 บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญ
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ
บทที่ 2 การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
2.1 ความหมายของอาหารคาวอาหารหวาน
2.2 วัตถุดิบและสรรพคุณที่ใช้สาหรับทาโครงงาน
2.3 พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีต่ออาหารคาวและหวาน
บทที่ 3 รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและที่ต้ งั ของสถานประกอบการ
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์การให้บริ การหลักขององค์กร
3.3 รู ปแบบการจัดองค์กรและการบริ หารงานขององค์กร
3.4 ตาแหน่งและลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
3.5 ชื่อและตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา
3.6 ระยะเวลาที่ปฎิบตั ิงาน
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
บทที่ 4 ผลการดาเนินงาน
4.1 เมนูคาโบนาร่ าโอริ โอ้พาสต้า (Carbonara Oreo Pasta)
4.2 ขั้นตอนวิธีการทาเส้นพาสต้าโอริ โอ้
4.3 ขั้นตอนวิธีการทาซอสคาโบนาร่ า
4.4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
บทที่ 5 สรุปผลและข้ อเสนอแนะ

หน้ า
ก
ข
ค
ง
1
1
1
2
2-5
5-15
15-16
17-18
18-22
22
22-24
25
25
25-27
28-29
29-36
36-42
42-44

5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.2 สรุ ปผลการปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษา
บรรณานุกรม
ภาคผนวก ก ภาพการปฏิบัติงาน
ภาคผนวก ข แบบสอบถาม
ภาคผนวก ค บทสั มภาษณ์ พนักงานทีป่ รึกษา
ภาคผนวก ง บทความวิชาการ
ภาคผนวก จ โปสเตอร์
ภาคผนวก ฉ ประวัติผู้จัดทา

45-46
46-47

สารบัญตาราง
หน้ า
ตารางที่ 3.1 แสดงขั้นตอนการดาเนินงาน
ตารางที่ 4.6 จานวนและร้อยล่ะของกลุ่มตัวอย่างและจาแนกตามเพศ
ตารางที่ 4.7 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามแผนก
ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของพนักงานในโรงแรมบันยันทรี กรุ งเทพฯ

26
43
43
44

สารบัญภาพ
หน้ า
รู ปภาพที่ 2.1 แสดงภาพกระเทียม
รู ปภาพที่ 2.2 แสดงภาพชีส
รู ปภาพที่ 2.3 แสดงภาพพริ กไทย
รู ปภาพที่ 2.4 แสดงภาพเฟตตูชินิ
รู ปภาพที่ 2.5 แสดงภาพนม
รู ปภาพที่ 2.6 แสดงภาพโอริ โอ้
รู ปภาพที่ 2.7 แสดงภาพเบคอน
รู ปภาพที่ 2.8 แสดงภาพแป้ งอเนกประสงค์
รู ปภาพที่ 2.9 แสดงภาพไข่ไก่
รู ปภาพที่ 2.10 แสดงภาพเกลือ
รู ปภาพที่ 2.11 แสดงภาพวิปครี ม
รู ปภาพที่ 2.12 แสดงภาพน้ ามันมะกอก
รู ปภาพที่ 3.1 แสดงภาพสัญลักษณ์ของโรงแรมบันยันทรี กรุ งเทพฯ
รู ปภาพที่ 3.2 แสดงภาพแผนที่ของโรงแรมบันยันทรี กรุ งเทพฯ
รู ปภาพที่ 3.3 แสดงภาพห้องพักสวีท (Deluxe Room)
รู ปภาพที่ 3.4 แสดงภาพห้องพักเพอร์ชิเดนเทอร์สวีท (Presidential Suite)
รู ปภาพที่ 3.5 แสดงภาพห้องพักสปา สวีท (Spa Suite)
รู ปภาพที่ 3.6 แสดงภาพห้องอาหาร เวอติโก้ (Vertigo)
รู ปภาพที่ 3.7 แสดงภาพห้องอาหาร ไบยุน่ (Baiyun)
รู ปภาพที่ 3.8 แสดงภาพห้องอาหาร ซัฟฟอน (Saffron)
รู ปภาพที่ 3.9 แสดงภาพโครงสร้างองค์กร
รู ปภาพที่ 3.10 แสดงภาพนักศึกษาปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษา นายพอล จตุรพรภิญโญ
รู ปภาพที่ 3.11 แสดงภาพนักศึกษาปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษา นางสาวอารี ยา แก้วประสิ ทธิ์
รู ปภาพที่ 3.12 แสดงภาพพนักงานที่ปรึ กษา คุณธีรยุทธ์ อังคะจันทร์
รู ปภาพที่ 4.1 แสดงภาพเมนูคาโบนาร่ าโอริ โอ้พาสต้า
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14
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19
19
20
20
21
21
22
22
23
25
28

สารบัญภาพ(ต่ อ)
หน้ า
รู ปภาพที่ 4.2 แสดงภาพวิธีการทาเส้นพาสต้าโอริ โอ้
รู ปภาพที่ 4.3 แสดงภาพวิธีการทาเส้นพาสต้าโอริ โอ้
รู ปภาพที่ 4.4 แสดงภาพวิธีการทาเส้นพาสต้าโอริ โอ้
รู ปภาพที่ 4.5 แสดงภาพวิธีการทาเส้นพาสต้าโอริ โอ้
รู ปภาพที่ 4.6 แสดงภาพวิธีการทาเส้นพาสต้าโอริ โอ้
รู ปภาพที่ 4.7 แสดงภาพวิธีการทาเส้นพาสต้าโอริ โอ้
รู ปภาพที่ 4.8 แสดงภาพวิธีการทาเส้นพาสต้าโอริ โอ้
รู ปภาพที่ 4.9 แสดงภาพวิธีการทาเส้นพาสต้าโอริ โอ้
รู ปภาพที่ 4.10 แสดงภาพวิธีการทาเส้นพาสต้าโอริ โอ้
รู ปภาพที่ 4.11 แสดงภาพวิธีการทาเส้นพาสต้าโอริ โอ้
รู ปภาพที่ 4.12 แสดงภาพวิธีการทาเส้นพาสต้าโอริ โอ้
รู ปภาพที่ 4.13 แสดงภาพวิธีการทาเส้นพาสต้าโอริ โอ้
รู ปภาพที่ 4.14 แสดงภาพวิธีการทาเส้นพาสต้าโอริ โอ้
รู ปภาพที่ 4.15 แสดงภาพวิธีการทาเส้นพาสต้าโอริ โอ้
รู ปภาพที่ 4.16 แสดงภาพวิธีการทาซอสคาโบนาร่ า
รู ปภาพที่ 4.17 แสดงภาพวิธีการทาซอสคาโบนาร่ า
รู ปภาพที่ 4.18 แสดงภาพวิธีการทาซอสคาโบนาร่ า
รู ปภาพที่ 4.19 แสดงภาพวิธีการทาซอสคาโบนาร่ า
รู ปภาพที่ 4.20 แสดงภาพวิธีการทาซอสคาโบนาร่ า
รู ปภาพที่ 4.21 แสดงภาพวิธีการทาซอสคาโบนาร่ า
รู ปภาพที่ 4.22 แสดงภาพวิธีการทาซอสคาโบนาร่ า
รู ปภาพที่ 4.23 แสดงภาพวิธีการทาซอสคาโบนาร่ า
รู ปภาพที่ 4.24 แสดงภาพวิธีการทาซอสคาโบนาร่ า
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ณ ในยุคปั จจุบนั ในแผน Room Service ของโรงแรม Banyan tree hotel Bangkok นั้นมี
เมนู เมนู ที่แขกชื่ นชอบมากมายเป็ นที่นิยมเป็ นอย่างมากและแขกที่พกั นิ ยมสั่งมากินที่ห้องพักกัน
เยอะมาก อาหารส่ วนใหญ่ก็จะโดดเด่นในเรื่ อง อาหาร อเมริ กนั อังกฤษ และ ไทย จึงกลายเป็ นที่
นิยมสั่งมากินในห้องกันเป็ นประจาและค่อนข้างบ่อย อาหารในของแผนก Room service นั้น จะมี
ทั้งเมนูอาหารเลือกสั่ง ( A La Carte Menu) ในส่ วนของเครื่ องดื่มนั้น มีท้ งั ไวน์แดง ไวน์ขาว หลาย
ยีห่ ้อ อีกทั้ง Cocktail ทุกชนิ ด รวมทั้งเครื่ องดื่ม Soft-drink จนกระทัง่ กาแฟ จึงไม่ค่อยมีทางเลือก
ใหม่ ๆ ให้กบั แขกที่มาพัก เพราะแขกเจอแต่เมนูเดิม ๆ ซึ่งไม่ค่อยน่าตื่นเต้นและค่อยติดตามเท่าไหร่
จึงทาให้เมนู ใน Room service นั้น ไม่ค่อยมีความโดดเด่นหรื อน่ าสนใจอะไรให้กบั แขกที่มา
พักผ่อนที่น้ ีเลย
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผูจ้ ดั โครงงานได้มองและคิดไอเดียเมนูอาหารที่แปลกตาและมีความโดด
เด่นมากขึ้น จึงมีความคิดนาเสนอสู ตรอาหารใหม่ที่มีชี่อว่า “Carbonara Oreo Pasta” เหตุผลที่เลือก
เมนูน้ ีเพราะต้องการให้เมนูของ Room Service มีเมนูที่แปลกใหม่น่าตื่นเต้นกินได้ท้ งั เด็กและผูใ้ หญ่
เพื่อให้แขกมีทางเลือกจากในการเลือกที่จะสั่งอาหารมากขึ้นประกอบด้วยใช้ร่วมกับห้องอาหาร
Romsai Restrarants ได้อีกทั้งจึงต้องการสู ตรอาหารใหม่ใช้คู่กบั ห้องอาหาร Romsai Restarant ได้
อย่างลงตัว เพราะเป็ นเมนู ที่แปลกใหม่ กินทั้งได้ผใู ้ หญ่และเด็ก มีกิมมิคทั้งคาวและหวานรวมกัน
เพราะมีส่วนผสมของ ผงโอริ โอ้ที่จะนามาผสมกับเส้นที่ทามาใหม่อีกทั้งครี มจะผสมลงในซอสคา
โบนาร่ าเพื่อเพิ่มความหวานให้รสชาติกลมกล่อมมากยิง่ ขึ้นและมีความอร่ อย ผูท้ ี่รับประทานไปจะมี
ความสุ ขในการรับประทานได้อย่างแน่นอน
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อเป็ นการเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กบั ลูกค้า
1.2.2 เพื่อนาเสนอเมนูอาหารให้ทางห้องอาหารนาไปพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต
1.2.3 เพื่อช่วยกระตุน้ เมนูอาหารให้มีความโดดเด่นมากยิง่ ขึ้น
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ แขกที่มาพัก Banyan tree hotel และห้องอาหาร Romsai Restarant

2

1.3.2. ขอบเขตด้านเวลา
ตั้งแต่ 14 พฤษภาคม ถึง 31 สิ งหาคม พ.ศ 2561
1.3.3 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
พนักงานในห้องอาหาร Romsai Restaurant และในแผนก Room Service และในห้องพัก
แขกที่มาพัก จานวนทั้งหมด 30 คน
1.3.4 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ค้นหาข้อมูลจากหนังสื อและอินเตอร์ เน็ต บุคลากรในโรงแรมและเมนูอาหารของBanyan
Tree Hotel Bangkok
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ
1.4.1 มีเมนูอาหารที่น่าสนใจและแปลกตามากยิง่ ขึ้น
1.4.2 ห้องอาหารสามารถนาไปต่อยอดขายได้อนาคต
1.4.3 ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการคิดเมนูต่อยอดมากยิง่ ขึ้น
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
จากการจัดทาโครงงานเรื่ อง Pasta Carbonara Oreo โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษาและ
ความหมายของอาหารคาวกึ่งเพื่อมาประยุกต์ให้เกิดสิ่ งใหม่ๆ ของโรงแรม Banyan tree hotel
Bangkok ดังนั้นผูจ้ ดั ทาโครงงานจึงมีการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน
ดังนี้
2.1 ความหมายของอาหารคาวอาหารหวาน
2.2 วัตถุดิบและสรรพคุณที่ใช้สาหรับทาโครงงาน
2.3 พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีต่ออาหารคาวและหวาน
2.1 ความหมายของอาหารคาวอาหารหวาน
2.1.1 อาหารคาว คือ อาหารคาวสาหรับอาหารคาวแบบไทย ๆ นั้น ประกอบด้วยรส
หลัก ๆ 5 รสคือ เค็ม หวาน เปรี้ ยว และเผ็ด ซึ่งตามปกติแล้วอาหารคาวที่รับประทานกัน
โดยทัว่ ไปจะแบ่งออกได้ 6 ชนิดตามลักษณะวิธีการปรุ ง คือ
แกง
อาหารประเภทแกงมีลกั ษณะเป็ น "กับข้าวที่ปรุ งเป็ นน้ า มีชื่อต่าง ๆ กันตามรส วิธีและ
เครื่ องปรุ ง เช่น แกงจืด เป็ นแกงชนิดหนึ่งที่ไม่เผ็ด แกงส้ม เป็ นแกงชนิดหนึ่งที่มีรสเปรี้ ยว ใช้ผกั
หรื อผลไม้แกงกับกุง้ หรื อปลา เป็ นต้น
ผัด
อาหารประเภทผัด เป็ นอาหารที่ปรุ งโดยพลิกในกระทะที่มีน้ ามันและน้ าเล็กน้อยจนสุ ก อาจ
แยกได้เป็ น 2 อย่างคือ ผัดจืดและผัดเผ็ด โดยผัดจืดจะใช้ผกั และเนื้อทุกชนิดปรุ งรสด้วยน้ าปลาหรื อ
ซีอิ้วขาว ส่ วนผัดเผ็ดจะใช้เนื้อทุกชนิดผัดกับพริ กสดหรื อพริ กแห้ง เป็ นต้น
ยา
อาหารประเภทยา อาจเทียบได้กบั สลัดผักของอาหารตะวันตก โดยรสของยาที่เหมาะ กับ
ลิ้นของคนไทยคือ รสจัด ซึ่งอาจปรุ งได้ 2 ลักษณะคือ ยาแบบรสหวาน (ได้แก่ ยาที่ประกอบด้วย
กะทิ มะพร้าวคัว่ เช่น ยาถัว่ พู ยาทวาย ยาหัวปลี) และยาแบบรสเปรี้ ยว (ได้แก่ ยาใหญ่และยาที่ใช้
เนื้อประกอบผัก
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ทอด เผา หรือย่ าง
อาหารประเภททอด เผา หรื อย่าง เป็ นการปรุ งรสเนื้อสัตว์ และดับกลิ่นคาวด้วยรากผักชี
กระเทียม พริ กไทยและเกลือ เช่น ทอดมันปลากราย หมูทอด ปลาเผา ไก่ยา่ ง เป็ นต้น (สานักงาน
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย,2548)
เครื่องจิม้
เครื่ องจิ้ม เป็ นอาหารที่คนไทยชอบรับประทานกันมาก ได้แก่ น้ าพริ กกะปิ น้ าพริ กมะม่วง
กะปิ คัว่ แสร้งว่า ปลาร้าหลน เต้าเจี้ยวหลน และน้ าปลาหวาน เป็ นต้น โดยอาหารประเภทนี้จะ
รับประทาน กับทั้งผักสดและผักสุ ก เช่น แตงกวา ผักบุง้ ขมิ้นขาว หน่อไม้ลวก ชะอมทอด หรื อาจ
รับประทานกับอาหารคาวประเภทอื่นก็ได้ เช่น น้ าพริ กผักรับประทานกับปลาทู
เครื่องเคียง
อาหารไทยจะมีเครื่ องเคียงหรื อเครื่ องแนมประกอบเพื่อชูรสชาติให้อร่ อยยิง่ ขึ้น เช่น แกง
เผ็ด จะมีของเค็มเครื่ องเคียง ได้แก่ ไข่เค็ม ปลาเค็ม หรื อเนื้อเค็ม อาหารบางชนิดจะรับประทานกับ
ผักดอง เช่น แตงกวาดอง ขิงดอง กระเทียมดอง
อาหารหวาน
อาหารหวานของไทยมีท้ งั ชนิดน้ าและแห้ง ส่ วนมากปรุ งด้วยกะทิ น้ าตาล และแป้ งเป็ น
หลัก เช่น กล้วยบวชชี ขนมเปี ยกปูน ขนมใส่ ไส้ เป็ นต้น โดยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ชาวยุโรปได้ถ่ายทอดการทาขนมด้วยไข่ให้คนไทยหลายอย่าง เช่น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง
สังขยา และขนมหม้อแกงส่ วนขนมหวานชนิดแห้งมักเป็ นขนมอบ ที่สามารถเก็บใส่ ขวดโหลไว้ได้
นาน เช่น ขนมกลีบลาดวน ขนมโสมนัส ขนมหน้านวล เป็ นต้น
นอกจากนี้ เนื่องจากเมืองไทยมีผลไม้มากมายหลายชนิด ดังนั้นอาหารหวานของไทยหลาย
อย่าง จึงปรุ งจากการเก็บถนอมอาหาร สารพัดวิธี เช่น วิธีดอง (มะม่วงดอง มะยมดอง) วิธีกวน
(กล้วยกวน ทุเรี ยนกวน) วิธีตาก (กล้วยตาก) วิธีเชื่อม (สาเกเชื่อม กล้วยเชื่อม) และวิธีแช่อ่ิม (มะดัน
แช่อ่ิม ฟักแช่อ่ิม) เป็ นต้นโดยขนมไทยในสมัยโบราณ ผูป้ รุ งจะแสดงฝี มือในการสลัก แกะ หรื อปั้น
เป็ นรู ปต่าง ๆ และจะอบให้หอมด้วยกลิ่นกุหลาบ มะลิ กระดังงา หรื อควันเทียนมิใช่เพียงรสชาติ
และความอร่ อยที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเท่านั้น หากแต่อาหารไทยทั้งคาวและหวาน ยังอุดมด้วย
คุณค่าทางโภชนาการ จนได้รับการกล่าวขวัญไปทัว่ โลก (สานักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ,2548)
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2.2 สรรพคุณของวัตถุดิบทีใ่ ช้ ในการทาโครงงาน
2.1.1 กระเทียม

รู ปที่ 2.1 กระเทียม (garlic)
ที่มา : http://www.rspg.or.th/plants_data/use/herbs16-1.htmlโครงงานอนุรักษ์พนั ธุก์ รรม
พืช,2561)
ชื่อสามัญ : Garlic
สรรพคุณ : 1. ลดไขมัน ลดความเสี่ ยงโรคหัวใจ สารสาคัญที่พบเฉพาะในกระเทียมเท่านั้น
คือสารอัลไลซิ น ซึ่ งเป็ นสารที่มีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้ ไม่เกิน 10% ของ
คอเลสเตอรอลทั้งหมดในร่ างกาย จึงสามารถบอกได้ว่ากระเทียมมีส่วนช่วยลดความเสี่ ยง
โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจได้ส่วนหนึ่ ง แต่ท้ งั นี้ ก็ข้ ึนอยู่กบั ปั จจัยเสี่ ยงอื่น ๆ และ
พฤติกรรมของแต่ละบุคคลด้วยที่จะบ่งชี้ได้ว่าความเสี่ ยงการเกิดโรคหัวใจ มีอยู่มาก-น้อย
แค่ไหน
2. บรรเทาอาหารหวัด ในตารับยาสมุนไพรไทยบอกไว้ว่า กระเทียมมีสรรพคุณ
ช่วยบรรเทาอาการหวัด เนื่ องจากน้ ามันหอมระเหยในกระเทียมมีฤทธิ์ ต้านเชื้ อแบคทีเรี ย
เชื้อรา และเชื้อไวรัส อีกทั้งกระเทียมยังเป็ นสมุนไพรรสเผ็ดร้อน ช่วยขยายทางเดินหายใจ
ทาให้หายใจสะดวกขึ้ น ทั้งนี้ กระเที ยมยังมี ฤทธิ์ ช่ วยลดอาการอักเสบ กระเที ยมจึ งเป็ น
สมุนไพรอีกตัวที่ช่วยบรรเทาอาการไอ แบบมีเสมหะได้ โดยเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการ
แก้ไอมากขึ้น แนะนาให้ใช้กระเทียมและขิงสด อย่างละเท่ากัน ตาละเอียดแล้วละลายกับ
น้ าอ้อยสด
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2.1.2 ชีส

รู ปที่ 2.2 Chesse (ชีส)
ที่มา: https://www.parrythailand.com/5-health-benefits-of-cheese/ (Men Fitness,2561)
ชื่อสามัญ : Cheese
สรรพคุณ : ช่วยบารุ งกระดูกและลดความเสี่ ยงเรื่ องของโรคกระดูกพรุ นอีกทั้งยังป้ องกัน
ของโรคฟันผุและยังลดความเสี่ ยงเกี่ยวกับโรคเบาหวานได้อีกด้วย
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2.1.3 พริ กไทย

รู ป 2.3 Pepper (พริ กไทย)
ที่มา:https://th.wikipedia.org/wiki/pepper (NPGS/GRIN,2551)
ชื่อสามัญ : Pepper
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Piper nigrum
สรรพคุ ณ :
พริ ก ไทยด านั้น ได้รั บ การยอมรั บ และยืน ยัน จากที ม วิ จ ัย ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กาว่า พริ กไทยดาสามารถที่จะช่วยลดความอ้วนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและดีเยี่ยมด้วย
สารประกอบที่ชื่อว่า Piperine (ไพเพอร์ รีน) ซึ่ งมีคุณสมบัติในเรื่ องของการช่วยขจัดและต่อต้าน
ไขมันส่ วนเกิน
2.1.4 เส้นเฟตตูชินี่

รู ปที่ 2.4 Pasta fettucine
ที่มา:http://www.baanlaesuan.com/45756/diy/diy101/types-of-pasta/ (จรัญญา โลหะเวช,2561)
ชื่อสามัญ : Pasta fettucine
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สรรพคุณ : พาสต้า หรื อเปรี ยบเทียบง่ายๆว่าเส้นก๋ วยเตี๋ยวของชาวอิตาลีน้ นั เกิดจากการ
นวดจากแป้ งสาลี น้ า ไข่ เข้าด้วยกัน แล้วก็นามารี ดหรื ออัดด้วยความดันเป็ นแผ่นแล้วตัดเป็ นเส้น
หรื ออัดเป็ นรู ปทรงต่างๆ ก่อนนาไปอบแห้ง เพื่อให้พร้อมสาหรับนามาต้มสุ กและปรุ งเป็ นอาหาร
จานต่างๆ อาหารชนิ ดนี้ สามารถนามาดัดแปลงสู ตรและกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มคุณค่าทาง
โภชนาการได้มากยิ่งขึ้น ซึ่ งในการวิจยั นี้ ได้นาโอริ โอ้เพื่อเพิ่มความหลากหลายและสี สันที่สวยงาม
มากขึ้น มีสีน้ าตาลเข้มคล้ายสี ของคุกกี้โอริ โอ้ กลิ่นหอมเฉพาะที่ได้จากการใส่ ใส้ครี มของโอริ โอ้ที่
รวมไปในชอสโอริ โอ้ ซึ่ งต่างจากพาสต้าที่จาหน่ายในท้องตลาด โดยสามารถนามาประกอบอาหาร
หรื อรับประทานกับคาโบนาร่ า (อดิเรก ล้อมวงษ์,2557)
2.1.5 นม

รู ปที่ 2.5 Milk (นม)
ที่มา:https://www.medthai.com (China Radio,2552)
ชื่อสามัญ : Milk
สรรพคุณ : ช่วยในการเสริ มสร้างกระดูกให้แข็งแรง เพิ่มความสู ง อีกทั้งยังเพิ่มสารอาหาร
โปรตีน แคลเซียม เข้าสู่ร่างกายของตนเองได้อีก
นมช่วยให้เกิดโครงสร้าง ความมัน ความชุ่มชื้น กลิ่นรส สี และคุณค่าทางอาหาร นมที่ใช้
ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ออกเป็ น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
2.5.1 นมสด (Whole Milk) นมที่ผา่ นการฆ่าเชื้อจุลินทรี ยแ์ ล้วมีเนื้อนมประมาณร้อยละ 10
2.5.2 นมข้นจืดหรื อนมสดระเหย (Unsweetened Milk) เป็ นนมสดที่ระเหยออกบางส่ วน มี
เนื้อนมอยูป่ ระมาณร้อยละ 26
2.5.3 นมผง ได้จากนมสดที่นามาระเหยน้ าออกเกือบทั้งหมด มีความชื้นเหลืออยู่ประมาณ
ร้อยละ 5 ซึ่ งนมผงที่จะทาให้เด้กแห้งในเวลาเดียวกัน เนื่ องจากนมผงมีการเชื่อมกับโปรตีนแป้ งจึง
ทาให้เกิดการแข็งตัวขึ้น นอกจากนั้นนมผงยังมีน้ าตาลแลคโตส ซึ่ งช่วยให้เปลือกนอกของเค้กมีสี
เกิดขึ้น เกิดรสดี ข้ ึนและยังเป็ นตัวเก็บความชื้ นที่ดีอีกด้วย (จิตธนา และ อรนงค์ 2539) ดังนั้นการ
เลือกใช้นมชนิ ดใดจึงควรคานึ งถึงปริ มาณของแข็งและของเหลวที่มีอยูใ่ นนมนั้น ๆ ด้วยเพื่อให้เกิด
ความสมดุลของสูตร
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2.1.6 โอริ โอ้

รู ปที่ 2.6 โอริ โอ้ (Oreo)
ที่มา:https://th.wikipedia.org/wiki/oreo (Toop Diane,2548) (วิภาวัน,2552)
ชื่อสามัญ : Oreo cream Chocolate
สรรพคุณ : คุกกี้ เป็ นผลิตภัณฑ์รสหวานเข้มข้นกรอบร่ วน ชิ้นเล็ก ๆ มีหลายรู ปทรงขนาด
ความยาว รสชาติ และปริ มาณความชื้นของเครื่ องปรุ งหลักของคุกกี้ ประกอบด้วย แป้ งสาลี ไขมัน
ไข่ น้ าตาล ของเหลว และสารให้กลิ่นรส โดยใช้ผงฟูหรื อแบคกิ้งโซดาเป็ นตัวช่วยให้ขนมมีความ
เบาฟูและมีประมาณเพิ่มขึ้น
คุกกี้ (Cookies) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทาขึ้นอบที่ทาจากแป้ งสาลี มีรูปร่ างและกลิ่นรสต่าง ๆ
กัน คุกกี้บางชนิดมีลกั ษณะบาง บางชนิดก็หนา บางชนิดสี อ่อน บางชนิดสี แก่บางชนิดมีการตกแต่ง
ผลไม้พวกนัท ถัว่ บางชนิดมีการเคลือบหน้าด้วยไอซิ่ง การผลิตคุกกี้สามารถทาได้โดยหลายแบบ
มากมายหลายชนิดขึ้นอยูก่ บั วิธีผลิต การเรี ยกชื่อคุกกี้กจ็ ะต่างกันออกไป ชาวอเมริ กนั จะเรี ยกว่า
คุกกี้ (Cookies) ส่ วนชาวยุโรปจะเรี ยกว่า บิสกิต (Biscuit) (Noel,1988)
คุกกี้จะแบ่งได้ 2 ประเภท ชนิดใหญ่ ๆ คือ คุกกี้ชนิดบางกรอบ (Brittle cookies) และคุกกี้
นุ่ม (soft cookies) คุกกี้กรอบได้เตรี ยมจากส่ วนผสมของแป้ งที่มีเปอร์เซ็นสูง คุกกี้ชนิดนุ่มเตรี ยมได้
จากส่ วนผสมของแป้ งที่มีความชื้นค่อนข้างสูง (Haines,1968)
คุกกี้ทวั่ ไปทาจากทัว่ ไปทาจากแป้ งสาลีที่ขดั สี จนขาว จะมีปริ มาณเส้นใยอาหารต่า คืออยู่
ระหว่าง 1.6 – 2.72 กรัมต่อ 100 กรัม (Lanza และ Buturm , 1986)
คุกกี้ท้ งั 2 ประเภทคือ คุกกี้ชนิดบางกรอบและคุกกี้ชนิดนุ่ม สามารถจาแนกออกได้ตาม
กรรมวิธีในการผลิตดังนี้ (องุ่น ดาราวิโรจน์ , 2528)
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1.คุกกี้กด (Pressed cookies) เป็ นคุกกี้ที่ทาจากเนย ลักษณะของแป้ งจะมีไขมันสูงค่อนข้าง
อ่อนเพื่อที่จะกดได้สะดวก แต่ยงั คงรู ปร่ างอยูไ่ ด้ระหว่างการอบ เมื่อผสมเสร็ จแล้วนามาใส่ ใน
กระบอกคุกกี้ กดให้เป็ นรู ปร่ าง ๆ ต่างตามต้องการ
2.คุกกี้หยอด (Drop Cookies) คุกกี้ชนิดนี้จะมีรูปร่ างที่ไม่คงที่และไม่สม่าเสมอ เพราะแป้ ง
จะอ่อนตัวและเหลวพอที่จะตักทองหยอดลงบนถาดให้เป็ นรู ปร่ าง ๆ ตามต้องการ
3.คุกกี้แท่ง (Bar Cookies) ลักษณะของแป้ งคุกกี้ชนิดนี้จะเหลวเหมือนเค้กก่อนอบและจะ
กรอบแข็งเหมือนคุกกี้หลังจากอบแล้ว สามารถตัดออกเป็ นแท่ง ๆ ได้
4.คุกกี้โรล (Rolled Cookies) ลักษณะของแป้ งจะเหนียวและแห้ง เพราะแป้ งจะต้องมีความ
แข็งพอที่จะคลึงได้โดยไม่ติดพื้น ใช้พิมพ์คุกกี้ตดั เป็ นรู ปต่าง ๆ อาจจะแต่งหน้าด้วยช็อกโกแลคหรื อ
น้ าตาลสี ต่าง ๆ เพื่อให้สวยงาม หรื อจะม้วนเป็ นแท่งได้แล้วก็ตดั ตามขวางได้
5.คุกกี้ป้ ั น (Molded Cookies) ลักษณะของแป้ งจะนุ่มแต่ไม่เหนียว จะมีส่วนผสมของไขมัน
สูง ซึ่งทาให้แป้ งไม่เหนียวแล้วนาแป้ งมาปั้นเป็ นลูกกลม ๆ หรื อ ปั้นเป็ นแท่งหรื อจะเป็ นแบบใดก็
ได้ตามต้องการแล้วกดให้แบน
6.คุกกี้แช่เย็น (Refrigerated Cookies) ลักษณะของแป้ งคุกกี้ชนิดนี้จะต้องแข็งพอที่จะคลึง
หรื อปั้ นเป็ นก้อนได้แล้วห่อด้วยกระดาษไขแล้วนาไปแช่ตเู ้ ย็นให้แข็งพอหัน่ ได้
นามาตัดเป็ น
ชิ้นส่ วนตามที่ตอ้ งการได้เลย แล้วนาเข้าไปอบ
ส่ วนผสมที่ใช้การทาคุกกี้ แบ่งออก 2 ประเภทคือ วัตถุดิบที่ทาให้คุกกี้มีความอ่อนหรื อ
แข็งตัวที่เป็ นโครงร่ างพื้นฐานได้แก่ แป้ ง นอกจากนั้นได้แก่ น้ า ไข่ท้ งั ฟอง ไข่ขาว นม ผงโกโก้และ
กรดที่ทาให้ฟู วัตถุดิบที่ทาให้คุกกี้มีความอ่อนนุ่มได้แก่ น้ าตาล ไซรัป ไข่แดง ผงฟู แป้ ง น้ าเป็ นตัว
ทาให้คุกกี้แข็งตัวเนื่องจากเกิดกลูเตนเมื่อผสมกับแป้ ง (จิตธนา แจ่มเฆมและอรนงค์ นัยวิกลุ ,2539)
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2.1.7 เบคอน

รู ปที่ 2.7 เบค่อน (Bacon)
ที่มา: https://www.honestdocs.co/bacon-and-its-nutrition (Honestdocs,2018)
ชื่อสามัญ : Bacon
สรรพคุณ : ใช้ไว้สาหรับทาของกินเล่นหรื ออาหารที่ออกในภัตตาคารหรื อร้านอาหารต่าง ๆ
ที่มีการนิยมใช้ไปทัว่ โลก อีกทั้งเบคอนนั้นยังมีการเก็บไว้ใช้ได้นานโดยที่ไม่ตอ้ งใช้สารกันบูด
2.1.8 แป้ งอเนกประสงค์

รู ปที่ 2.8 แป้ งอเนกประสงค์
ที่มา: http://www.foodietaste.com/FoodPedia_detail.asp?id=37 (Foodtaste,2014)
ชื่อสามัญ : All-purpose flour
สรรพคุณ : มีปริ มาณโปรตีนสู งปานกลาง อยูร่ ะหว่าง 10 - 11 ได้จากการผสมข้าวสาลี
ชนิ ดแข็งกับชนิ ดอ่อนในสัดส่ วนที่เหมาะสม ใช้ทา ขนมปั ง เค้กบางชนิ ด ปาท่องโก๋ บะหมี่ เพสตรี่
ใช้เวลาในการนวดน้อยกว่าแป้ งขนมปั ง เช่นแป้ งตราว่าว ตราหัวกวาง มีลกั ษณะของแป้ งขนมปั ง
ผสมแป้ งเค้ก มีขนาดเม็ดละเอียดกว่า และสี ขาวกว่าแป้ งขนมปั ง และสามารถเพิ่มความอบอุ่นของ
ร่ างกายและสารอาหารโปรตีนได้อีกด้วย
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2.8.1 แป้ งสาลี (Wheat flour)
เป็ นแป้ งที่ใช้ทาขนมอบหรื ออาหารทุกชนิดเป็ นวัตถุดิบสาคัญที่ช่วยให้เกิดโครงสร้างของ
ผลิตภัณฑ์และทาให้ผลิตภัณฑ์คงรู ปได้เมื่ออบเสร็ จแล้วไม่มีแป้ งชนิดอื่นที่นามาใช้แทนกันได้ถึง
แทนกันได้คุณสมบัติจะไม่เหมือนแป้ งสาลี (ทิพวรรณ,2540) สาหรับอุตสาหกรรมอาหารได้มีการ
นาแป้ งสาลีมาใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติจากเป็ นเจลอุณหภูมิต่าและการเกิดกลูเตนก้อนโดซึ่งเป็ น
ลักษณะเฉพาะของแป้ งสาลีสามารถกักเก็บอากาศไว้ได้และให้ความพองตัวในผลิตภัณฑ์หลังการ
อบใช้เป็ นส่ วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิดได้แก่ เค้ก ขนมปัง หรื อ เส้นต่าง ๆ เป็ นต้น
(กล้าณรงค์และเกื้อกูล,2546) ทั้งนี้เนื่องจากแป้ งสาลีมีโปรตีน 2 ชนิดที่รวมกันกันอยูใ่ นสัดส่วนที่
ถูกต้อง จะทาให้เกิดสารชนิดหนึ่งเรี ยกว่า กลูเต็น (Gluten) มีลกั ษณะเป็ นยางเหนียวยืดหยุน่ ได้ กลู
เต็นนี้จะเป็ นตัวเก็บอากาศเอาไว้ ทาให้เกิดโครงสร้างที่จาเป็ นของผลิตภัณฑ์และจะเป็ นโครงสร้าง
แบบฟองน้ าเมื่อได้รับความร้อนจากตูอ้ บ (จิตธนาและอรนงค์,2549)

2.1.9 ไข่ไก่

รู ปที่ 2.9 ไข่ (Egg)
ที่มา: https://lifestyle-i-know.blogspot.com/2012/08/blog-post_19.html (หนังสื อพิมพ์ประชาชาติ
2558)
ชื่อสามัญ : Egg
สรรพคุณ : อุดมไปด้วยวิตามินต่าง ๆ ช่วยลดความดันโลหิ ต มีไขมันโอเมก้า 3 สูงและ
บารุ งสมองและประสาทค่อนข้างสู งและมีท้ งั โปรตีนที่สูงเลยทีเดียว อีกทั้งยังบริ โภคได้ทุกเพศทุก
วัย
ไข่ การทาผลิตภัณฑ์อาหารจานร้อนส่ วนมากจะใช้ไข่ไก่และสด ไข่ที่นามาใช้ผลิตภัณฑ์
ขนมหรื ออาหารส่ วนใหญ่จะใช้ไข่ขนาดกลาง น้ าหนักประมาณ50กรัม/ฟอง (ทิพวรรณ,2540) ซึ่ งมี
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น้ าเป็ นองค์ประกอบประมาณร้อย 77 โดยไข่ไก่มีส่วนประกอบหลัก 3 ส่ วน ได้แก่ เปลือกไข่ร้อย 912 ไข่ขาวร้อยละ 55-60 และไข่แดง ร้อยละ 29-34 (Benion and Bamtord 1997) องค์ประกอบทาง
เคมี ของไข่ท้ งั ฟอง ไข่แดง และไข่ขาวนั้น ไข่ขาวจะมี น้ ามากที่ สุด ขณะที่ ไข่แดงมี น้ าน้อยที่สุด
สาหรับส่ วนประกอบอื่น ๆ จะมีในไข่แดงมากกว่ายกเว้นน้ าตาลและแรธาตุบางชนิด จึงกล่าวได้ว่า
ไข่แดงให้คุณค่าทางอาหารมากกว่าไข่ขาวและไข่ท้ งั ฟอง ดังนั้นการเลือกใช้ไข่ชนิดใดควรคานึงถึง
องค์ประกอบในไข่น้ นั โดยเฉพาะปริ มาณน้ าและไขมันซึ่งแตกต่างกันชัดเจนจะมีผลต่อความสมดุล
ของสู ตรได้ นอกจากนี้ เมื่อนาไข่แต่ละส่ วนไปใช้ส่วนผสมของอาหารแต่ละชนิ ดและเวลาที่ใช้ใน
การตีไข่ (อรอนงค์,2532)
2.1.10 เกลือ

รู ปที่ 2.10 เกลือ (salt)
ที่มา: https://hilight.kapook.com/view/59384 (Kapook,2554)
ชื่อสามัญ : Salt
สรรพคุณ : เกลือ ที่ใช้ใน Bakery เป็ นเกลือป่ นละเอียดที่ใช้ประกอบอาหารทัว่ ๆ ไป
ประกอบด้วยโซเดียมคลอไรด์ 99 %
เกลือ
ประกอบด้วย NaCl ร้ อยละ 99 ส่ วนที่เหลือเป็ นความชื้ น คลอไรด์และซัลเฟต อื่น ๆ
ลักษณะเป็ นผลึกสี ขาว มีรสเค็ม นอกจากนี้ ยงั มีเกลือที่เกิดจากกรดและเบสชนิ ดอื่น ๆ ได้อีกซึ่ งจะ
ให้คุณสมบัติแตกต่างกันออกไปเมื่อนามาใช้ (จิตธนา และ อรอนงค์ , 2539) โดยทัว่ ไปสู ตรของ
ผลิตภัณฑ์ของอาหารต่าง ๆ จะใช้เกลือประมาณร้อย 1 ถึง 2.5 ของน้ าหนักแป้ ง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มี
รสชาติดี ช่วยให้เกิดสี ของผลิตภัณฑ์ และมีผลมากในการผลิตขนมปังเนื่องจากทาให้กลูเต็นแข็งแรง
และยืดหยุ่นเหมาะสม อีกทั้งควบคุมระยะเวลาและอุณหภูมิของการหมักได้นอกจากนี้ ยงั มีการใช้
สารทดแทนเกลือเช่น โพแทสเซี ยมคลอไรด์ สาหรับผูบ้ ริ โภคที่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ เช่น ความดัน
โลหิ ตสูง ( Matz,1989)
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2.1.11 วิปครี ม

รู ปที่ 2.11Whipcream (วิปครี ม)
ที่มา: http://www.foodietaste.com/FoodPedia_detail.asp?id=238 (th.wikipedia,2552)
ชื่อสามัญ : Whipcream
สรรพคุณ: ครี มที่มีไขมันเนย 30% หรื อมากกว่าสามารถรวมตัวกับอากาศ เกิดเป็ น
คอลลอยด์ที่มีปริ มาตรเพิ่มประมาณสองเท่าของครี มเดิม เนื่องจากฟองอากาศถูกจับตัวเป็ นโครงข่าย
ของหยดไขมัน แต่ ถ ้า ยัง ตี ค รี ม ต่ อ ไป หยดไขมัน จะติ ด กัน ท าลายคอลลอยด์ แ ละก่ อ ตัว เป็ น
เนย บางครั้งเติมน้ าตาลไอซิ่ งให้กบั คอลลอยด์เพื่อทาให้ส่วนผสมแข็งตัวและลดโอกาสที่ครี มถูกตี
มากเกินไป
2.1.12 น้ ามันมะกอก

รู ปที่ 2.12 olive oil (น้ ามันมะกอก)
ที่มา: https://www.girlsallaround.com/olive-oil-benefits/ (pobpab,2561)
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ชื่อสามัญ : Olive oil
สรรพคุณ : ใช้ลดความเสี่ ยงไขมันในเลือดในสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจ และยังสามารถ
ลดน้ าหนักได้อีกด้วย ผลงานวิจยั ล่าสุ ด ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารสมาคมเคมีแห่งประเทศสหรัฐอเมริ กา
บ่งชี้วา่ สารประกอบ“โอรี ยโู รพีอีน” ซึ่งเป็ นสารประกอบฟี นอลิกที่พบในผลมะกอก มีคุณสมบัติ
ช่วยกระตุน้ การทางานของฮอร์โมนอินซูลินในร่ างกาย โดยอินซูลินจะนาน้ าตาลเข้าสู่เซลล์เพื่อไป
เผาผลาญเป็ นพลังงาน และยังทาหน้าที่ควบคุมการทางานของระบบเผาผลาญของร่ างกาย
กล่าวคือ เมื่อระดับอินซู ลินสู งขึ้นจะยับยั้งการสะสมไขมันในร่ างกายอันเป็ นสาเหตุหลัก
ของปั ญหาน้ าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ สาร“โอรี ยโู รพีอีน” ยังช่วยยับยั้งความเป็ นพิษต่อเซลล์ซ่ ึง
เกิดจากโมเลกุล“อะมีลิน” ที่พบในผูป้ ่ วยโรคเบาหวานชนิดที่สองอีกด้วย
น้ ามันมะกอกขึ้นชื่อว่าเป็ นหนึ่ งในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าต่อสุ ขภาพและมีส่วนช่วยยืด
อายุผทู ้ ี่รับประทานเป็ นประจาแต่ก่อนหน้านี้ยงั ไม่มีหลักฐานเชิงชีวเคมีมาระบุถึงสาเหตุเบื้องหลัง
คุณประโยชน์ของน้ ามันมะกอกในด้านดังกล่าวอย่างชัดเจนดังนั้นการค้นพบครั้งนี้ จึงช่วย
ให้คนไทยที่ตกอยู่ในภาวะเสี่ ยงโรคเบาหวานและโรคอ้วนสามารถป้ องกันตัวเองจากสองโรคร้าย
ได้ง่าย ๆ เพียงแค่รับประทานน้ ามันมะกอกเป็ นประจา ควบคู่กบั การเลือกรับประทานอาหารให้มี
สมดุลทางโภชนาการ ซึ่ งจะช่วยให้ทุกคนห่ างไกลจากโรคเบาหวาน และยังทาให้การลดน้ าหนัก
เป็ นเรื่ องที่ใคร ๆ ก็ทาได้อีกด้วย “เป็ นที่ทราบกันดีวา่ น้ ามันมะกอกเปี่ ยมไปด้วยคุณค่าสารอาหารที่มี
ประโยชน์ต่อร่ างกายมากมาย แต่ผลการวิจยั ซึ่ งสามารถอธิ บายถึงสารออกฤทธิ์ ในน้ ามันมะกอกที่
ลดความเสี่ ยงในการเป็ นโรคเบาหวานและช่วยลดน้ าหนักได้น้ นั นับเป็ นความรู ้ใหม่ ซึ่งพวกเราหวัง
ว่าจะมีส่วนช่วยให้ผบู ้ ริ โภคชาวไทยมีสุขภาพที่ดีข้ ึนครับ”นายอัลแบร์โต้เปเรซ มาร์ติน ผูอ้ านวยการ
เบอร์ ทอลลี่ประเทศไทยและเอเชีย แบรนด์น้ ามันมะกอกอันดับหนึ่งในประเทศไทยกล่าว (ภัณฑิรา
เชิดบุญเมือง,2557)
2.3 พฤติกรรมของผู้บริโภคทีม่ ีต่ออาหารคาวและหวาน
Kotler (1997) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมบริ โภค ซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1.ปั จจัย ทางวัฒนธรรมเป็ นปั จจัยขั้นพื้นฐานที่ สุดในการกาหนดความต้องการ
พฤติกรรมของมนุษย์ เช่น การศึกษา ความเชื่อ ลักษณะทางสังคม เป็ นต้น
2.ปั จจัยทางสังคมเป็ นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวันและมีอิทธิพลต่พฤติกรรม
การซื้อ เช่น ครอบครัว กลุ่มเพื่อน กลุ่มโฆษณาต่าง ๆ เป็ นต้น
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3.ปั จจัยทางบุคคล เช่น อายุ อาชีพ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การศึกษารู ปแบบการ
ดาเนินชีวิต
4.ปั จ จัย ทางจิ ต วิ ท ยา ประกอบด้ว ยการจู ง ใจ การรั บ รู ้ ความเชื่ อ และเจตคติ
บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง
2.3.1 กระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
กระบวนตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคประกอบด้วย
1.การรั บ รู ้ ถึ ง ปั ญ หา กระบวนการซื้ อ จะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ผูซ้ ้ื อ ตระหนัก ถึ ง ปั ญ หาหรื อ ความ
ต้องการของตนเอง
2.การค้นหาข้อมูล ในขั้นนี้ ผบู ้ ริ โภคจะแสวงหาข้อมูลเพื่อตัดสิ นใจโดยจะเริ่ มต้นหาข้อมูล
จากแหล่งภายในก่อน เพื่อนามาใช้ในการประเมินทางเลือก หากยังได้ขอ้ มูลไม่เพียงพอผูบ้ ริ โภคก็
ต้องหาข้อมูลเพิ่มจากแหล่งภายนอกเพิ่มเติม
3.การประเมินทางเลือก ผูบ้ ริ โภคจะนาข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้จดั เป็ นหมวดหมู่และวิเคราะห์
ข้อดี ข้อเสี ย ทั้งในลักษณะการเปรี ยบเทียบหาทางเลือกและความคุม้ ค่าที่สุด
4.การตัดสิ นใจทางเลือกที่ดีที่สุด หลังจากการประเมินทางเลือกต่าง ๆ ผูบ้ ริ โภคจะทราบ
ข้อดี ข้อเสี ย หลังจากนั้นจะต้องตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาซึ่งบางครั้งมันใช้
ประสบการณ์ในอดีตเป็ นเกณฑ์ ทั้งประสบการณ์ของตนเองและผูอ้ ื่น
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ

รูปที่ 3.1 สั ญลักษณ์ ของโรงแรม Banyan Tree Bangkok
ที่มา : https://www.banyantree.com/en/thailand/bangkok
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ
โรงแรมบันยันทรี โฮเทล แบงค์คอ๊ ก (Banyan Tree Hotel Bangkok) คาว่า บันยันทรี เป็ นคาศัพท์มา
จากภาษาอังกฤษซึ่ งมีความหมายว่า “ต้นไทร” Mr. Ho Kwan Ping ผูก้ ่อตั้ง Banyan tree Hotel &
Resorts แห่ งแรกในปี 2538 ให้เป็ นโรงแรม ระดับ 5 ดาว โดยมีจานวนห้องพัก 127 หลัง โดยเป็ น
บ้านพักแบบมีจากุชชี่ จานวน 44 หลัง และอีก 83 หลัง เป็ นบ้านพักแบบมีสระว่ายน้าภายในที่พกั
ดูแลบริ หารโดย
บริ ษทั บันยันทรี โฮเท็ล แอนด์ รี สอร์ท จากัด ในปัจจุบนั ได้มีหอ้ งพักเพิ่มเป็ น 149 หลัง ซึ่งได้มีการ
ก่อสร้างบ้านพักเพิ่มเติมเป็ นบ้านพัก ทู เบดรู ม พูล วิลล่า อีกจานวน22 หลังโดยให้บริ การห้องพัก
แบบมาตรฐาน และแบบสวีส บ้านพักที่มีรูปแบบเฉพาะตัว ให้โอกาสคุณสัมผัสประสบการณ์ความ
สาราญ การพักผ่อนหย่อนใจ และการค้นพบที่ไม่เหมือนใคร ผ่านสิ่ งอานวยความสะดวกและ
กิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็ นห้องอาหาร ภัตตาคาร บาร์ สระว่ายน้ า ฟิ ตเนส ห้องประชุมสัมมนา
และสิ่ งอานวยความสะดวกอีกมากมายสถานที่ต้ งั อยูบ่ นหาดบางเทา จังหวัดภูเก็ต ซึ่ งเดิมเป็ นที่ต้ งั
ของเหมืองดีบุกร้างแห่ งหนึ่ งที่ปรับปรุ งเป็ น Destruction resort ที่กระจายตัวรายล้อมรอบทะเลสาบ
หรื อ “ลากูน” บนพื้นที่อุดม สมบูรณ์ขนาด 1,000 เอเคอร์ ติดชายหาดทรายขาวละเอียดยาวถึง 8 กม.
ทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อของเกาะ ภูเก็ตโดยเป็ นโรงแรมในกลุ่มของบริ ษทั โรงแรมลากูน่า รี สอร์ท แอนด์ โฮเท็ล ที่มีอยู่ 6 แห่ งคือโรงแรมบันยันทรี ภูเก็ต โรงแรงเชอราตัน แกรนด์ ลากูน่า
ภูเก็ตโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า โรงแรมลากูน่า บีช รี สอร์ท โรงแรมลากู น่า ฮอริ เดย์ คลับ รี สอร์ท
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(ลากูน่า ภูเก็ต) และโรงแรมอลามันดา ลากูน่า ภูเก็ตโดยทั้ง 6 แห่ งตั้งอยูใ่ นพื้นที่ เดียวกันในรู ปแบบ
ของ City Hotel
3.1.2 ที่ต้ งั ของสถานประกอบการ
21/100 แขวง ถนน สาทรใต้ แขวง สาทร เขต สาทร 10120

รูปที่ 3.2 แผนที่ของโรงแรมบันยันทรี โฮเทล แบงค์ ค๊อก
ที่มา : http://www.cheaphotelasia.net/thailand/bangkok/banyan-tree-hotel.htm
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
3.2.1.โรงแรมมีหอ้ งพักทั้งหมด 327 ห้อง ได้แก่
- Deluxe Room (141)
- Premier Room (70)
- Banyan Tree Club Room (48)
- One-Bedroom Suite (48)
- Two-Bedroom Suite (16)
- Spa Suite (3)
- Presidential Suite (1)
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รูปที่ 3.3 ห้ องพักสวีท Deluxe room
ที่มา : https://www.agoda.com/th-th/banyan-tree-bangkok/hotel/bangkok-th.html?cid=211

รูปที่ 3.4 แสดงห้ อง Presidential Suite
ที่มา : https://www.booking.com/hotel/th/banyan-tree-bangkok.th.html
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รูปที่ 3.5 ห้ อง Spa-suite
ที่มา : https://www.accorhotels.com/th/hotel-B1U6-banyan-tree-bangkok/index.shtml
3.2.2. ห้องอาหารของโรงแรมบันยันทรี โฮเทล แบงค์ค๊อก มี ห้องอาหาร ทั้งหมด 8
ห้องอาหาร ได้แก่ VERTIGO GRILL & MOON BAR, BAIYUN, TAIHEI, ROMSAI,
SAFFRON, LATITUED LOUNGE & BAR, GOODIES

รูปที่ 3.6 แสดงรูปห้ องอาหาร Vertigo
ที่มา : http://www.lovedinings.com/rooftop_bar/vertigo-and-moon-bar-banyantree-bangkok
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รูปที่ 3.7 แสดงรูปห้ องอาหาร Baiyun
ที่มา: https://www.bkkmenu.com/eat/we-recommend/bai-yun.html

รูปที่ 3.8 ห้ องอาหาร Saffron
ที่มา : http://www.painaidii.com/business/39562/album/
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3.3 รูปแบบการจัดองค์ และการบริหารงานขององค์ กร

รูปที่ 3.9 โครงสร้ างองค์ กร
ที่มา : https://www.google.co.th
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย

รูปที่ 3.10 นักศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา นาย พอล จตุรพรภิญโญ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา
 ชื่อ-นามสกุล : นาย พอล จตุรพรภิญโญ
 ตาแหน่ ง : นักศึกษางาน (Trainee)
 แผนก : Private dining
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 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 31
สิ งหาคม 2561
 หน้ าทีท่ ี่ได้ รับมอบหมาย
 12.00 – 13.00 clear floor ตามชั้นต่าง ๆ ที่เสริ ฟไว้และ clear ผลไม้ที่แม่บา้ น
เอาขึ้นไปไว้ตาม floor ต่าง ๆ
 13.00 – 14.00 :clear ของที่ไล่เก็บตาม floor ส่ งให้ Steward ล้าง แล้วมาล้าง
แก้วน้ าและเครื่ องมือ
 14.00 – 14.30 : ไปเบิ กผ้า Napkin และดู ความเรี ย บร้ อยในแผนกและ
ตรวจเช็คว่ามีเสิ ร์ฟแขก vip หรื อ แขก Request ว่ากี่โมงอะไรบ้าง เสิ ร์ฟ
อะไรบ้าง
 14.00 – 17.00 : ช่วงเวลานี้จะนาเสิ ร์ฟเค้กตามห้องต่าง ๆ จะมีท้ งั เค้ก
Honeymoon,Bithday,anniversary ตามที่ front office ได้ แจ้ งไว้
 17.00 – 22.00 : รอออเดอร์ a lart carte จากแขกหรื อแขกขอสิ่ งของเข้ามาไม่
ว่าจะขอถ้วย จาน แก้ว หรื ออะไรต่าง ๆ ที่แขกขอ

รูปที่ 3.13 นักศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา นางสาวอารียา แก้วประสิ ทธิ์
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา
 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอารี ยา แก้วประสิ ทธิ์
 ตาแหน่ ง : นักศึกษางาน (Trainee)
 แผนก : Banquet (จัดประชุม,กินเลี้ยง,งานหมั้น,งานแต่ง)
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 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 31
สิ งหาคม 2561
 หน้ าทีท่ ี่ได้ รับมอบหมาย
 ดู แ ลพื้ น ที่ ที่ ต ัว เองได้รั บ ผิ ด ชอบให้ ส ะอาด เรี ยบร้ อ ย ห้ า มมี สิ่ ง ของวาง
ขวางทางเดิน,เลอะเทอะและสกปรก
 คอยตรวจเช็คของใช้ภายในแผนกว่าของใช้แบบไหนหมดหรื อเหลือมากน้อย
แค่ไหน
 ทาใบเบิกของหลังจากที่ตรวจเช็คของในสโตร์ของ banquet ว่ามีของอะไรบ้าง
ที่ตอ้ งเบิกแล้วเบิกที่ครัวไหนบ้าง
 นาของที่เบิกได้มาตรวจเช็ดอีกทีวา่ ได้มาครบไหม ถ้าไม่ครบให้แก้ใบเบิกส่ วน
ที่ได้ไม่ครบ ส่ วนที่ได้ครบให้นาเรี ยงเข้าที่เก็บของมันให้เรี ยบร้อย
 ทาป้ ายชื่ อตั้งโต๊ะงานแต่ง และนาเมนู อาหารงานแต่งใส่ ในโฟร์ เดอร์ ต้ งั โต๊ะ
แขก
 ทาป้ าย Food Tag สาหรับวางหน้าอาหารถ้างานนั้นๆเป็ น line buffet
 ทาป้ ายชื่อตั้งโต๊ะแขกสาหรับงานประชุม
 พิมพ์ป้าย food tag ปริ้ น และนามาเคลือบให้เรี ยบร้อย
 จัด ตกแต่ง เบรคว่างของว่างแขก
 ลงไปเอาของเบรคที่ครัวต่างๆ
 ทาน้ า mocktail โชว์และให้แขกรับประทาน
 คอยยืนกดชา,กาแฟ ให้แขกก่อนเข้าห้องประชุม
 คอยส่ งแขกไปทานอาหารตามห้องหารตอนพักเที่ยง
 ช่วยห้องอาหารเสิ ร์ฟอาหารเวลาคนไม่พอแล้วเค้าเรี ยกตัวไป support
 ทาความสะอาด ออฟฟิ ส banquet ห้อง living room ห้อง pantry ให้สะอาด
และเรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ
 ไปยืนต้อนรับแขกเวลามีงานประชุดใหญ่ๆและคอยเดินส่ งแขกเข้าตามห้อง
ประชุมต่างๆ
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3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา

รูปที่ 3.15 พนักงานทีป่ รึกษา คุณธีรยุทธ อังคะจันทร์
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2561)
 ชื่อ – นามสกุล : นายธีรยุทธ อังคะจันทร์
 ตาแหน่งงาน : Banquet Attendant
 แผนก : Banquet
3.6 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบตั ิงานนักศึ กษาโครงงานสหกิ จศึกษาได้ใช้เวลาทั้งสิ้ น 16 สัปดาห์ นับตั้งแต่
วันที่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิ งหาคม 2561
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
เริ่ มดาเนินทาการวิจยั ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิ งหาคม 2561 รวม 16 สัปดาห์
แสดงดังตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 แสดงขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน พฤษภาคม 61 มิถุนายน 61
1. ศึกษาข้อมูลที่ได้รับ
มอบหมาย
2.ค้นหาวัสดุที่เหมาะสม
และมีความทนทาน
3.ศึกษาแนวทางในการทา
4.ทาการลงปฎิบตั ิ
5.แก้ไขปรับปรุ งให้ดียง่ิ ขึ้น
6.ให้สถานประกอบทดลอง
ใช้และประเมินผล
7.จัดทาเอกสาร

กรกฎาคม 61

สิ งหาคม 61

3.7.1.ศึกษาข้อมูลถึงปัญหาของสถานประกอบการ
ได้ทาการสังเกตปั ญหาที่เกิดขึ้นและการแก้ไขปั ญหาโดยการปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษา
เพื่อนามาเป็ นหัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา
3.7.2. เขียนโครงร่ างรายงานและกาหนดหัวข้อในการหาข้อมูล
เขียนหัวข้อโครงงานที่สนใจจะศึกษานาเสนออาจารย์ที่ ปรึ กษาและพนักงานที่ปรึ กษาเพื่อ
ขอคาแนะนาและร่ างเอกสารโครงงานให้กบั โครงการสหกิจศึกษา
3.7.3 ลงมือปฏิบตั ิ
จัดเตรี ยมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทดลองทาเซทเมนูอาหารคาวหวาน “Oreo Carbonara
Pasta”นี้ข้ ึนมาใหม่หลายครั้งและได้ดดั แปลงพร้อมร่ วมกันลงมือปฏิบตั ิ
3.7.4. จัดทาแบบประเมิน
ได้มีการสอบถามและรวบรวมข้อมูลในการทาโครงงานกับพนักงานที่ปรึ กษาของแผนก
Privite dining และครัวอิตาเลี่ยน หลังจากที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ทดลองทาเมนูคาวหวานเซทนี้ ข้ ึน “Oreo
Carbonara Pasta” เรี ยบร้อยแล้วจึงจัดทาแบบประเมินขึ้นเพื่อประเมินคุณภาพของ“Oreo Carbonara
Pasta” โดยการให้พนักงานแผนก Private diningและBanquetจานวน 6 คน เป็ นผูท้ าการประเมิน
3.7.5. จัดทาเอกสาร
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นารายละเอียดและขั้นตอนการทาทั้งหมดที่ได้บนั ทึกไว้ รวบรวมทาเป็ นรู ปเล่มพร้อมกับ
การนาเสนอ
3.7.6. ตรวจสอบและแก้ไข
เมื่อทารู ปเล่มเสร็ จแล้วนาไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด
ในการทาโครงงานให้สมบูรณ์
3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ ดแวร์
 เครื่ องคอมพิวเตอร์
 เครื่ องถ่ายเอกสาร
 เครื่ องปริ้ นเตอร์
 กล้องถ่ายรู ป
ซอฟต์ แวร์
 โปรแกรม Microsoft Word 2007 , 2010
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน

รูปที่ 4.1 เมนูพาสต้ าโอริโอ้คาโบนาร่ า
ที่มา : ผูจ้ ดั ทำ (2561)
กำรจัดทำโครงงำนเรื่ อง “พำสต้ำโอริ โอ้คำโบนำร่ ำ” ได้มีกำรจัดทำเมนูอำหำรเพื่อส่ งเสริ ม
ทำงกำรตลำดรู ปแบบเมนูอำหำรกึ่งคำวหวำนซึ่งประกอบไปด้วย 1.พำสต้ำโอริ โอ้เส้นสด 2.คำโบนำ
ร่ ำครี มซอส โดยสำมำรถแสดงถึงส่ วนผสมและวิธีกำรทำของแต่ละเมนูดงั ต่อไปนี้
4.1 เมนูพาสต้ าโอริโอ้คาโบนาร่ า (Carbonara Oreo Pasta)
4.1.1 วัตถุดิบที่ใช้ในกำรทำ พำสต้ำโอริ โอ้ (Pasta Oreo)
4.1.1.1 ส่ วนผสมของตัวเส้น พำสต้ำโอริ โอ้ (Pasta Oreo)
- แป้ งอเนกประสงค์
1 ถ้วยตวง
- โอริ โอ้
2 ชิ้น
- ไข่ไก่
1 ฟอง
- เกลือ
1 ช้อนชำ
- น้ ำมันมะกอก (Olive oil) 1 ช้อนโต๊ะ
4.1.1.2 ส่ วนผสมของตัวซอสคำโบนำร่ ำ
- เนย
10 กรัม
- หัวหอม
1 หัว
- เบค่อน
10 กรัม
- วิปครี ม
100 กรัม
- นมสด
100 กรัม
- ครี มโอริ โอ้
5 กรัม
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- Chedda Cheese
- เกลือ
- พริ กไทย
- พำสลีย ์
4.2 ขั้นตอนการทาเส้ นพาสต้ าโอริโอ้

1 แผ่น
เล็กน้อย
เล็กน้อย
เล็กน้อย

1. นำแป้ งอเนกประสงค์มำทำกำรตวงให้ได้ 1 ถ้วยตวง

รูปที่ 4.2 วิธีการทาเส้ นพาสต้ าโอริโอ้
ที่มา : ผูจ้ ดั ทำ (2561)
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2.จำกนั้นนำแป้ งที่ตวงมำร่ อนลงในอ่ำงผสม

รูปที่ 4.3 วิธีการเส้ นพาสต้ าโอริโอ้
ที่มา : ผูจ้ ดั ทำ (2561)

3.นำโอริ โอ้ 2 ชิ้นมำปำดครี มแยกออกไว้ จำกนั้นนำโอริ โอ้มำบดให้ละเอียด

รูปที่ 4.4 วิธีการทาเส้ นพาสต้ าโอริโอ้
ที่มา : ผูจ้ ดั ทำ (2561)
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4. นำโอริ โอ้ที่บดละเอียดมำเข้ำไมโครเวฟเพื่ออบไล่ควำมชื้น

รูปที่ 4.5 วิธีการทาเส้ นพาสต้ าโอริโอ้
ที่มา : ผูจ้ ดั ทำ (2561)
5.นำโอริ โอ้ที่อบเสร็ จแล้วมำร่ อนลงในอ่ำงผสม

รูปที่ 4.6 วิธีการทาเส้ นพาสต้ าโอริโอ้
ที่มา : ผูจ้ ดั ทำ (2561)
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6.ใส่ เกลือลงไปในอ่ำงผสม 1 ช้อนชำ

รูปที่ 4.7 วิธีการทาเส้ นพาสต้ าโอริโอ้
ที่มา : ผูจ้ ดั ทำ (2561)

7.จำกนั้นทำกำรส่ วนผสมในอ่ำงให้มีรูตรงกลำงเพื่อตอกไข่ไก่ใส่ ลงไป 1 ฟอง

รูปที่ 4.8 วิธีการทาเส้ นพาสต้ าโอริโอ้
ที่มา : ผูจ้ ดั ทำ (2561)
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8.นำน้ ำมันมะกอกมำตวง 1 ช้อนโต๊ะและใส่ ลงไปรอบๆแป้ งให้ทวั่

รูปที่ 4.9 วิธีการทาเส้ นพาสต้ าโอริโอ้
ที่มา : ผูจ้ ดั ทำ (2561)
9.จำกนั้นทำกำรนวดส่ วนผสมทั้งหมดให้เข้ำกัน

รูปที่ 4.10 วิธีการทาเส้ นพาสต้ าโอริโอ้
ที่มา : ผูจ้ ดั ทำ (2561)
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10.นวดทุกอย่ำงเข้ำที่แล้ว ทำกำรพักแป้ งไว้ 30 นำที

รูปที่ 4.11 วิธีการทาเส้ นพาสต้ าโอริโอ้
ที่มา : ผูจ้ ดั ทำ (2561)
11. นำแป้ งที่พกั เอำไว้มำรี ดด้วยเครื่ องรี ดแป้ งให้บำงพอประมำณ

รูปที่ 4.12 วิธีการทาเส้ นพาสต้ าโอริโอ้
ที่มา : ผูจ้ ดั ทำ (2561)
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12. นำแป้ งพำสต้ำที่รีดได้ที่แล้วมำใส่ เครื่ อง เพื่อทำกำรตัดแบ่งเส้นออก

รูปที่ 4.13 วิธีการทาเส้ นพาสต้ าโอริโอ้
ที่มา : ผูจ้ ดั ทำ (2561)
13.นำเส้นพำสต้ำที่ถูกตัดออกเป็ นเส้นๆมำพักไว้เป็ นเวลำ 1 ชัว่ โมง

รูปที่ 4.14 วิธีการทาเส้ นพาสต้ าโอริโอ้
ที่มา : ผูจ้ ดั ทำ (2561)
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14.นำเส้นที่ถูกพักไว้มำต้มและนำไปรับประทำนคู่กบั ซอสคำโบนำร่ ำ

รูปที่ 4.15 วิธีการทาเส้ นพาสต้ าโอริโอ้
ที่มา : ผูจ้ ดั ทำ (2561)
4.3 วิธีทาซอส คาโบนาร่ า ( Catbonara) (ใช้น้ ำซอส 1 จำน ปริ มำณเพียง 100 กรัม)
1. หัน่ หัวหอม1หัวให้มีขนำดประมำณลูกเต๋ ำ

รูปที่ 4.16 วิธีการทาซอสคาโบนาร่ า
ที่มา : ผูจ้ ดั ทำ (2561)
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2. หัน่ เบคอน 100 กรัมขนำดเท่ำลูกเต๋ ำ

รูปที่ 4.17 วิธีการทาซอสคาโบนาร่ า
ที่มา : ผูจ้ ดั ทำ (2561)

3. นำเนยใส่ ลงไปในกระทะ 1 ก้อน

รูปที่ 4.18 วิธีการทาซอสคาโบนาร่ า
ที่มา : ผูจ้ ดั ทำ (2561)
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4. จำกนั้นพอเนยละลำยแล้วนำหัวหอมลงไปผัดใส่ สุกจนสี หวั หอมใสขึ้น

รูปที่ 4.19 วิธีการทาซอสคาโบนาร่ า
ที่มา : ผูจ้ ดั ทำ (2561)
5. นำเบคอนลงไปผัดรวมกับหัวหอมใหญ่จนสุ กได้ที่

รูปที่ 4.20 วิธีการทาซอสคาโบนาร่ า
ที่มา : ผูจ้ ดั ทำ (2561)
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6. พอทุกอย่ำงเริ่ มสุ ดได้ที่กน็ ำวิปครี มที่ตวงไว้ 1/2 ของถ้วยใส่ ลงในกระทะ

รูปที่ 4.21 วิธีทาซอสคาโบนาร่ า
ที่มา : ผูจ้ ดั ทำ (2561)
7. ตำมด้วยนมสด 1/2 ของถ้วยตวง

รูปที่ 4.22 วิธีทาซอสคาโบนาร่ า
ที่มา : ผูจ้ ดั ทำ (2561)
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8. จำกนั้นใส้ไข่แดงลงไป 1 ฟองและรี บคนให้ทุกอย่ำงเป็ นเนื้อเดียวกัน

รูปที่ 4.23 วิธีทาซอสคาโบนาร่ า
ที่มา : ผูจ้ ดั ทำ (2561)
9. จำกนั้นใส่ เชสด้ำชีสลงไป 1 แผ่น

รูปที่ 4.24 วิธีทาซอสคาโบนาร่ า
ที่มา : ผูจ้ ดั ทำ (2561)
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10.ใส่ ครี มโอริ โอ้ลงไปผสมเล็กน้อย

รูปที่ 4.25 วิธีทาซอสคาโบนาร่ า
ที่มา : ผูจ้ ดั ทำ (2561)
11. ตำมด้วยเกลือและพริ กไทยเล็กน้อย

รูปที่ 4.26 วิธีทาซอสคาโบนาร่ า
ที่มา : ผูจ้ ดั ทำ (2561)
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12. คนให้ส่วนผสมทุกอย่ำงเข้ำกัน จำกนั้นนำเส้นพำสต้ำโอริ โอ้ที่ตม้ จนสุ กแล้วลง
ไปคลุกเคล้ำกับซอสคำโบนำร่ ำให้เข้ำกัน ตักใส่ จำนพรอมเสิ ร์ฟ

รูปที่ 4.27 วิธีทาซอสคาโบนาร่ า
ที่มา : ผูจ้ ดั ทำ (2561)
4.4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในกำรจัดทำโครงงำน พำสต้ำโอริ โอ้คำโบนำร่ ำ เพื่อจะทำกำรเพิ่มทำงเลือกใหม่ให้กบั
ลูกค้ำและเป็ นกำรนำเสนอเมนู อำหำรให้กบั ทำงห้องอำหำรนำนำชำติเพื่อนำไปต่อยอดเมนูอำหำร
ใหม่ๆ มำรังสรรค์เพื่อให้เกิดเมนูอำหำร “พำสต้ำโอริ โอ้คำโบนำร่ ำ “ ที่เหมำะสำหรับคนที่ชื่นชอบ
อำหำรจ ำพวกเส้ น และต้อ งกำรหลี ก หนี ค วำมจ ำเจจำกเส้ น พำสต้ำ ที่ ธ รรมดำ เมนู น้ ี ถื อ ว่ ำ เป็ น
โครงงำนที่สร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่และยังสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้แก่สถำนประกอบกำรอีกทั้งยัง
ช่ ว ยส่ ง เสริ มทำงกำรตลำดและเพิ่ มเมนู ใ หม่ ๆ ให้กับทำงห้อ งอำหำร ทั้ง หมดนี้ ก็เพื่ อก่ อให้เ กิ ด
ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อโรงแรมบัน ยัน ทรี กรุ งเทพฯ โดยมี ก ำรเก็บ แบบสอบถำมจำกพนัก งำนใน
โรงแรมบันยันทรี กรุ งเทพฯ 30 ชุด โดยสำมำรถสรุ ปผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลได้ดงั นี้
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4.7.1 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงจำแนกตำมเพศ
ตำรำงที่ 4.6 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงจำแนกตำมเพศ
เพศ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ชำย
19
63.33
หญิง
11
36.66
รวม
30
100
จำกตำรำงที่ 4.6 ผลจำกกำรสำรวจตำมแบบสอบถำมเรื่ องเพศ เป็ นชำยมำกที่สุด คิดเป็ น ร้อย
ละ63.33 และเป็ นผูห้ ญิงคิดเป็ นร้อยละ 36.66
4.7.2 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงจำแนกตำมแผนก
ตำรำงที่ 4.7 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงจำแนกตำมแผนก
ตาแหน่ ง
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ครัว
13
43.33
แม่บำ้ น
พนักงำนบริ กำรห้องอำหำร
17
56.66
F&B
อื่นๆ
รวม
30
100
4.7.3 ควำมพึงพอใจของพนักงำนในโรงแรมบันยันทรี กรุ งเทพฯ ที่มีต่อเมนู “พำสต้ำโอริ
โอ้ คำโบนำร่ ำ” โดยมีเกณฑ์แสดงระดับคะแนนเฉลี่ยต่อควำมพึงพอใจได้ดงั นี้
ค่ำเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมำยถึง ควำมพึงใจในระดับมำกที่สุด
ค่ำเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมำยถึง ควำมพึงใจในระดับมำก
ค่ำเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมำยถึง ควำมพึงใจในระดับปำนกลำง
ค่ำเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมำยถึง ควำมพึงใจในระดับน้อย
ค่ำเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมำยถึง ควำมพึงใจในระดับน้อยที่สุด
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ตำรำงที่ 4.8 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของพนักงำนในโรงแรมบันยันทรี กรุ งเทพฯ
คะแนน
เฉลีย่
รายการประเมิน
1. กำรจัดตกแต่งจำนอำหำรมีควำมดึงดูดน่ำรับประทำน
2. เมนูอำหำรมีควำมสวยงำมและน่ำสนใจ
3. อำหำรมีควำมอร่ อยถูกปำกและรสชำติที่โดดเด่น
4. เมนูอำหำรจำนนี้มีควำมเพียงพอหรื อเหมำะสมกับรำคำ
5. อำหำรจำนนี้เหมำะกับทุกเพศทุกวัย
6. อำหำรมีกำรใช้วตั ถุดิบที่แปลกใหม่
7. เมนูอำหำรนี้เหมำะกับกำรทำนเป็ นอำหำรจำนหลัก
8. เมนูอำหำรนี้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์
9. ท่ำนมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเมนูจำพวกเส้นพำสต้ำ
10. เมนูอำหำรนี้มีควำมเหมำะสมกลมกลืนหรื อรสชำติเป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน

4.33
4.27
4.33
4.17
4.50
4.63
4.00
4.70
4.33
4.20

ระดับ
ความพึง
พอใจ
มำก
มำก
มำก
มำก
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำก
มำกที่สุด
มำก
มำก

จำกตำรำงที่ 4.8 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของพนักงำนในโรงแรมบันยันทรี กรุ งเทพฯ ที่มีต่อ
“พำสต้ำโอริ โอ้ คำโบนำร่ ำ” โดยมีเกณฑ์แสดงระดับคะแนนเฉลี่ยต่อควำมพึงพอใจโดยเรี ยงจำก
ตัวเลือกที่เลือกเยอะที่สุดตำมด้วยเลือกน้อยที่สุดตำมลำดับควำมพึงพอใจเป็ น กำรจัดตกแต่งจำน
อำหำรมีควำมดึ งดู ดน่ ำรั บประทำน เมนู อำหำรจำนนี้ เหมำะกับทุกเพศทุกวัยและอำหำรมีกำรใช้
วัตถุดิบที่แปลกใหม่ มีควำมพึงพอใจอยูใ่ นระดับมำกที่สุด
จำกตำรำงสรุ ปผลแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของกำรชิมอำหำร Pasta Oreo Cabonara
พบว่ำผลจำกกำรตอบแบบสอบถำมด้ำนเพศ เป็ นเพศชำยมำกที่สุดโดยคิดเป็ นร้อยละ 63.33 และ
เป็ นเพศหญิงโดยคิดเป็ นร้อยละ 36.66 ผูต้ อบแบบสอบถำมของแผนก พนักงำนบริ กำรห้องอำหำร
F&B มำกที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 56.66 และแผนกครัว Main Kitchen ปี คิดเป็ นร้อยละ 43.33 จำกตำรำง
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมพึงพอใจของพนักงำนโรงแรม Banyan Tree Hotel
Bangkokมีต่อโครงงำนกำรชิมอำหำร Pasta Oreo Carboanara ผลระดับควำมพึงพอใจส่ วนใหญ่อยู่
ในระดับมำกที่สุด

45

บทที่ 5
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลโครงงาน
5.1.1 สรุปผลโครงงาน
จากการที่ผจู ้ ดั ทาได้เข้าปฏิบตั ิงานสหกิจที่โรงแรม Banyan Tree hotel Bangkok ในแผนกFood and
Beverage ทาให้ผจู ้ ดั ได้ทราบถึงการปฏิบตั ิงานในด้าน Food and Beverage และได้เล็งเห็นถึงปั ญหา
และความส าคัญ ของอาหารคาวหวานเพื่ อ น ากลับ มาแปรรู ป ขึ้ น มาใหม่ ท าให้ เ กิ ด คุ ณ ค่ า และ
ประโยชน์ ผูจ้ ดั ทาจึงได้คิดอาหารคาวหวานโดยที่มีชื่อว่า Pasta Oreo Carbonara โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อส่ ง เสริ มการตลาดและไอเดี ย ที่ แ ปลกใหม่ สามารถน ามาต่ อยอดมาเป็ นเมนู ไ ด้อนาคต จาก
ขั้นตอนการประเมินผล ผูจ้ ดั ทาได้มีการเก็บข้อมูลโดยได้ทาการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของโครงงาน Pasta oreo carbonaraให้กบั พนักงานภายในโรงแรมเป็ นจานวน 30 ชุด
จากตารางสรุ ปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของการชิมอาหาร Pasta Oreo Cabonara
พบว่าผลจากการตอบแบบสอบถามด้านเพศ เป็ นเพศชายมากที่สุดโดยคิดเป็ นร้อยละ 63.33 และ
เป็ นเพศหญิงโดยคิดเป็ นร้อยละ 36.66 ผูต้ อบแบบสอบถามของแผนก พนักงานบริ การห้องอาหาร
F&B มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 56.66 และแผนกครัว Main Kitchen ปี คิดเป็ นร้อยละ 43.33 จากตาราง
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของพนักงานโรงแรม Banyan Tree Hotel
Bangkokมีต่อโครงงานการชิมอาหาร Pasta Oreo Carboanara ผลระดับความพึงพอใจส่ วนใหญ่อยู่
ในระดับมากที่สุด
สส

นอกจากนั้นพนักงานในโรงแรมบันยันทรี กรุ งเทพฯ ที่มีต่อ “พาสต้าโอริ โอ้ คาโบนาร่ า”
โดยมีเกณฑ์แสดงระดับคะแนนเฉลี่ยต่อความพึงพอใจโดยเรี ยงจากตัวเลือกที่เลือกเยอะที่สุดตาม
ด้ว ยเลื อ กน้ อ ยที่ สุ ด ตามล าดับ ความพึ ง พอใจเป็ น การจัด ตกแต่ ง จานอาหารมี ค วามดึ ง ดู ด น่ า
รับประทาน เมนู อาหารจานนี้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัยและอาหารมีการใช้วตั ถุดิบที่แปลกใหม่ มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่ สุด และการจัดตกแต่งจานอาหารมีความดึ งดูดน่ ารั บประทาน
เมนู อ าหารมี ค วามสวยงามและน่ า สนใจ อาหารมี ค วามอร่ อ ยถู ก ปากและรสชาติ ที่ โ ดดเด่ น
เมนู อาหารจานนี้ มีความพอเพียงและเหมาะสมกับราคา เมนู อาหารจานนี้ เหมาะกับการทานเป็ น
อาหารจานหลัก มี ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ย วกับเมนู จาพวกเส้นพาสต้า และเมนู อาหารนี้ มี ความ
เหมาะสมกลมกลืนหรื อรสชาติเป็ นไปในทิศทางเดียวกันความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
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5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
5.1.2.1 ใช้เวลาในการทดลองทาแป้ งค่อนข้างที่จะนานและยาก
5.1.2.2 เป็ นอาหารที่ค่อนข้างที่จะหนักไปทางหวานจึงยากที่จะควบคุมที่จะทาให้
รสชาติพอดี
5.1.2.3 เส้น Pasta ออกรสชาติ Oreo ได้นอ้ ยเกินไป
5.1.3 ข้ อเสนอแนะของการทาโครงงาน
Jm

5.1.3.1 ควรศึกษาการผสมแป้ ง Pasta ให้มากขึ้น
5.1.3.2 ต้องศึกษาเรื่ องการทาซอสให้มากขึ้น
5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาที่โรงแรม Banyan tree hotel bangkok
ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 30 สิ งหาคม 2561 เป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ในแผนก Food and
Beverage
ในการฝึ กปฏิบตั ิงานครั้ งนี้ ทาให้ได้ฝึกทักษะในการปฏิบตั ิงานจริ งที่ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
และต้องอาศัยความรับผิดชอบสู งในการทางานการรับฟังความคิดเห็นและแก้ไขปั ญหาของผูอ้ ื่นได้
ฝึ กความอดทนต่ออุปสรรคและภายใต้แรงกดดันต่างๆเกิ ดขึ้นในสถานประกอบการและในการ
ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาครั้งนี้ทาให้นกั ศึกษาได้สามารถเตรี ยมความพร้อมก่อนที่จะจบการศึกษาและ
เข้าสู่ช่วงเวลาการทางานจริ งได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม
5.2.2.1 ไม่ชานาญในการใช้สูตรของโปรแกรม Microsoft Excel ทาให้เกิดความล้าช้าใน
การปฏิบตั ิงาน
5.2.2.2 ขาดความละเอียดรอบคอบในด้านการพิมพ์เอกสาร
5.2.2.3 ขาดทักษะภาษาอังกฤษในด้านการสื่ อสารทาให้เกิดการสื่ อสารที่ไม่ชดั เจน
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5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
5.2.3.1 การฝึ กสหกิจศึกษาควรปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของสถานประกอบการอย่าง
เคร่ งครัด
5.2.3.2 ควรเรี ยนรู ้เพิ่มเติมสาหรับการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น
5.2.3.3 ควรศึกษาภาษาอังกฤษให้มากยิง่ ขึ้น
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ภาคผนวก ก
ภาพการปฏิบัติงาน

รู ปขณะปฏิบัตงิ าน
นายพอล จตุรพรภิญโญ

ตรวจสอบ Check order ว่าแขกได้สง่ั อาหารหรื อของสิ่ งของหรื อไม่และถ้ามี Order อาหาร

เตรี ยมเช็ทเครื่ องมืออาหารให้แก่แขกที่เข้ามาพัก

จากนั้นก็เตรี ยม Set ถาด หรื อรถ Trolley ไว้ไปเสิ ร์ฟแขกที่หอ้ งพัก

เซ็ตอุปกรณ์ที่ใช้ในการเสิ ร์ฟ

หลังจาก Set เสร็ จแล้วก็ตอ้ งตรวจสอบความเรี ยบร้อยว่าขาดตกบ่งพร่ องตรงไหนหรื อไม่

ตรวจเช็คอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อยและนาอาหารพร้อมเสิ ร์ฟแขกทันที

รูปขณะปฏิบตั ิงาน
นางสาวอารียา แก้วประสิ ทธิ์

กดกาแฟให้แขกที่มาประชุม

จัดขนมเบรคสาหรับแขกที่มาประชุม

เคลียจานและแก้วกาแฟในห้องประชุม

รี เซ็ตแก้วกาแฟและเครื่ องทากาแฟ

รี เซ็ตห้องชุม จัดวางกระดาษ ปากกา ขวดน้ าและแก้วน้ า

ภาคผนวก ข
แบบสอบถาม

แบบสอบถามความพึงพอใจผู้บริโภค
คาโบนาร่ าโอริโอ้ พาสต้ า
ค ำชี้ แ จง แบบสอบถามฉบับ นี้ ใช้เ พื่ อ การประกอบการศึ ก ษาในระดับ ปริ ญ ญาตรี คณะศิ ล ปะศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม ทางคณะผูว้ ิจยั ใคร่ ขอความร่ วมมือในการประเมินแบบสอบถามด้วยข้อมูลที่เป็ นจริ ง เพื่อความ
สมบูรณ์ในงานวิจยั ทั้งนี้ขอ้ มูลจากแบบสอบถามดังกล่าวจะถูกเก็บเป็ นความลับและจะใช้ประโยชน์ในการวิจยั ฉบับนี้
เท่านั้น
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
เพศ
แผนก

โปรดทาเครื่ องหมาย

✔ ลงในช่อง

ชาย

หญิง

หน้าคาตอบที่ท่านเลือก

ครัว

แม่บา้ น

F&B

พนักงานต้อนรับ

สปา

อื่นๆ ระบุ..................

ส่ วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจ
คาแนะนา : กรุ ณาทดสอบตัวอย่างอาหารแล้วทาการประเมินให้คะแนนตามลาดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีการให้
คะแนน ดังนี้
5 = พึงพอใจมากที่สุด 4 = พึงพอใจมาก
3 = พึงพอใจปานกลาง
2 = พึงพอใจน้อย
1 = พึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
รายการประเมิน
1. การจัดตกแต่งจานอาหารมีความดึงดูดน่ารับประทาน
2. เมนูอาหารมีความสวยงามและน่าสนใจ
3. เมนูอาหารมีความอร่ อยถูกปากและรสชาติที่โดดเด่น
4. เมนูอาหารจานนี้มีความเพียงพอหรื อเหมาะสมกับราคา
5. อาหารจานนี้เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
6. อาหารมีการใช้วตั ถุดิบที่แปลกใหม่
7. เมนูอาหารนี้เหมาะกับการทานเป็ นอาหารจานหลัก
8. เมนูอาหารนี้มีความคิดสร้างสรรค์

5

4

3

2

1

9. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเมนูจาพวกเส้นพาสต้า
10. เมนูอาหารนี้ มีความเหมาะสมกลมกลืนหรื อรสชาติเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
ข้ อ เสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

ภาคผนวก ค
บทสั มภาษณ์ พนักงานพีเ่ ลีย้ ง

บทสั มภาษณ์ พเี่ ลีย้ ง
โครงงานนีม้ ีประโยชน์ ต่อสถานประกอบอย่ างไรบ้ าง
อาหารตัวนี้ ได้มีประโยชน์ต่อสถานประกอบการเป็ นอย่างมากเพราะมีความแปลกใหม่แปลก
ตาต่อลูกค้าที่มาทานอาหารหรื อแขกที่มาพักที่โรงแรม Banyan tree Hotel Bangkok เป็ นอย่างมาก
เพราะโครงงานชิ้นนี้ ที่เป็ นอาหารรู ปแบบใหม่ซ่ ึ งหาได้ยากมากในปั จจุบนั อาหารคาวหวาน ซึ่ งกระผม
คิดว่าสามารถสร้างรายได้ให้แก่โรงแรมและนามาต่อยอดเพิ่มเติมอื่น ๆ เข้าไปจะมีความแปลกใหม่ที่
สมบูรณ์หรื อนาไปสู่ ในการสร้างเมนูอื่น ๆ ได้มีความทันสมัยมากและเมนูชนิดนี้ ผมคิดว่าสามารถทาให้
แขกหรื อลูกค้าที่มาพักนั้นได้ประทับใจและชอบรสชาติน้ ี เพราะส่ วนตัวที่ผมชิมไปนั้นผมรู ้สึกมันหวาน
พอดี เหมาะสาหรับแขกในสมัยในยุคปั จจุบนั นี้ ทั้งนี้ ผมได้พูดไปหมดแล้วกับโครงงานชิ้นนี้ ผมคิดว่า
เห็นด้วยที่นกั ศึกษาที่ได้คิดโครงงานนี้ข้ ึนมา ขอบคุณครับ

ขอแสดงความนับถือ
นาย ธีรยุทธ์ อังคะจันทร์
พนักงานพี่เลี้ยง

ภาคผนวก ง
บทความวิชาการ

พาสต้ าโอริโอ้คาโบนาร่ า
(Pasta Oreo Carbonara)
อาจารย์ ยุวริน ศรีปาน
พอล จตุรพรภิญโญ1 ,อารียาแก้วประสิ ทธิ์2
ภาควิชาการโรงแรมและการท่ องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาลัยสยาม
38 ถนน เพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม.10160
Paul.jat@siam.edu , areeya.kae@siam.edu
Abstract
บทคัดย่ อ
โครงงานนี้ มี วั ต ถุ ประสงค์ คื อ เพื่ อ เพิ่ ม
เมนูอาหารที่มีอยูแ่ ล้วให้มีความหลากหลายทาง
และรู ป ลัก ษณ์ แ ละชาติ เ พิ่ ม มากขึ้ น และช่ ว ย
ดึ งดู ดความสนใจให้แ ก่ ลูก ค้าทุ กวัย ทั้งวัยเด็ก
และผูใ้ หญ่ ใ นการท าโครงงานครั้ งนี้ นั้น ทาง
คณะผู ้จ ัด ท าได้ มี ก ารส ารวจโดยใช้ วิ ธี ก าร
สัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างคือพนักงานโรงแรม
บันยันทรี โฮเต็ล กรุ งเทพฯ จานวน 30 คน ผล
การสารวจความพึงพอใจพบว่าส่ วนใหญ่ให้ผล
การสารวจความพึงพอใจพบว่าระดับคะแนน
ค่า เฉลี่ ย ต่ อความพึ ง พอใจทั้ง หมดได้ค่ าเฉลี่ ย
รวมคือ 4.49 อยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมนั้น
มี ค วามพึ ง พอใจรสชาติ โ อริ โอ้ค าโบนาร่ า
พาสต้าเนื่ องจากเป็ นอาหารที่แปลกใหม่เพราะ
มีการทาการดัดแปลงจากขนมเป็ นอาหารคาว
ได้ทาให้มีอาหารที่มีรสชาติแปลกใหม่น่าสนใจ
และมีความคิดสร้างสรรค์ได้ดี

The purpose of this project was to
increase existing menu’s various images and
taste to gain attention of customers of every
age, both children and adults. The researchers
did survey by interviewing sample group of
Banyan Tree Hotel Bangkok staff. Satisfaction
survey showed that the sample satisfied with
Oreo carbonara pasta as it is new and it is
changed from snacks to interesting food
leading to new taste which is interesting and
creative.
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ นการเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กบั ลูกค้า
2.เพื่ อ น าเสนอเมนู อ าหารให้ท างห้อ งอาหาร
นาไปพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต
3.เพื่ อ ช่ ว ยกระตุ ้น เมนู อ าหารให้มี ค วามโดด
เด่นมากยิง่ ขึ้น

ขอบเขต
1.3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ แขกที่มาพัก
Banyan tree hotel และห้องอาหาร Romsai
Restarant
1.3.2. ขอบเขตด้านเวลา: ตั้งแต่ 14
พฤษภาคม ถึง 31 สิ งหาคม พ.ศ 2561
1.3.3 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง : พนักงานในห้องอาหาร Romsai
Restaurant และในแผนก Room Service และ
ในห้องพักแขกที่มาพัก จานวนทั้งหมด 30 คน
ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1.ห้องอาหารสามารถนาไปต่อยอดขาย
ได้อนาคต
2.มีเมนูอาหารที่น่าสนใจและแปลกตา
มากยิง่ ขึ้น
3.ช่ ว ยให้เ กิ ด ความคิ ด สร้ า งสรรค์ใ น
การคิดเมนูต่อยอดมากขึ้น
ขั้นตอนวิธีการดาเนินงาน
3.7.1.ศึกษาข้อมูลถึงปั ญหาของสถาน
ประกอบการ
ได้ทาการสั ง เกตปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น และ
การแก้ไขปั ญหาโดยการปรึ กษากับอาจารย์ที่
ปรึ ก ษาเพื่ อ น ามาเป็ นหั ว ข้อ โครงงานสหกิ จ
ศึกษา
3.7.2. เขี ย นโครงร่ างรายงานและ
กาหนดหัวข้อในการหาข้อมูล
เขียนหัวข้อโครงงานที่สนใจจะศึกษา
น าเสนออาจารย์ ที่ ป รึ กษาและพนั ก งานที่

ปรึ กษาเพื่ อ ขอค าแนะน าและร่ างเอกสาร
โครงงานให้กบั โครงการสหกิจศึกษา
3.7.3 ลงมือปฏิบตั ิ
จัด เตรี ย มวัต ถุ ดิ บ และอุ ป กรณ์ ใ นการ
ทดลองท าเซทเมนู อ าหารคาวหวาน “pasta
carbonara oreo cream sauce”นี้ข้ ึนมาใหม่หลาย
ครั้งและได้ดดั แปลงพร้อมร่ วมกันลงมือปฏิบตั ิ
3.7.4. จัดทาแบบประเมิน
ได้มีการสอบถามและรวบรวมข้อมูล
ในการทาโครงงานกับพนักงานที่ปรึ กษาของ
แผนก Privite dining และครั วอิตาเลี่ยน
หลัง จากที่ ค ณะผูจ้ ัด ท าได้ท ดลองท าเมนู ค าว
หวานเซทนี้ ข้ ึน “pasta carbonara oreo cream
sauce” เรี ยบร้อยแล้วจึงจัดทาแบบประเมินขึ้น
เพื่อประเมินคุณภาพของ“pasta carbonara oreo
cream sauce” โดยการให้พนักงานแผนก
Private diningและBanquetจานวน 6 คน เป็ น
ผูท้ าการประเมิน
3.7.5. จัดทาเอกสาร
น ารายละเอี ย ดและขั้น ตอนการท า
ทั้งหมดที่ได้บนั ทึกไว้ รวบรวมทาเป็ นรู ปเล่ม
พร้อมกับการนาเสนอ
3.7.6. ตรวจสอบและแก้ไข
เมื่ อ ท ารู ปเล่ ม เสร็ จแล้ ว น าไปให้
อา จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า ต ร ว จ สอ บ แ ล ะ แ ก้ ไ ข
ข้อผิดพลาดในการทาโครงงานให้สมบูรณ์

สรุปผล
จากการที่ผูจ้ ดั ทาได้เข้าปฏิบตั ิงานสห
กิจที่โรงแรม Banyan Tree hotel Bangkok ใน
แผนกFood and Beverage ทาให้ผจู ้ ดั ได้ทราบ
ถึงการปฏิบตั ิงานในด้าน Food and Beverage
และได้เล็งเห็ นถึ งปั ญหาและความสาคัญของ
อาหารคาวหวานเพื่อนากลับมาแปรรู ปขึ้นมา
ใหม่ทาให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ ผูจ้ ดั ทาจึง
ได้คิดอาหารคาวหวานโดยที่มีชื่อว่า Pasta Oreo
Carbonara โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม
การตลาดและไอเดียที่แปลกใหม่สามารถนามา
ต่อยอดมาเป็ นเมนู ได้อนาคต จากขั้นตอนการ
ประเมิ นผล ผูจ้ ดั ทาได้มีการเก็บข้อมูลโดยได้
ทาการแจกแบบสอบถามความพึ ง พอใจของ
โครงงาน Pasta oreo carbonaraให้กบั พนักงาน
ภายในโรงแรมเป็ นจานวน 30 ชุด
จากตารางสรุ ปผลแบบสอบถามความ
พึ ง พอใจของการชิ ม อาหาร Pasta
Oreo
Cabonara พบว่าผลจากการตอบแบบสอบถาม
ด้านเพศ เป็ นเพศชายมากที่สุดโดยคิดเป็ นร้อย
ละ 63.33 และเป็ นเพศหญิงโดยคิดเป็ นร้อยละ
36.66 ผู ้ ต อบแบบสอบถามของแผนก
พนักงานบริ การห้องอาหาร F&B มากที่สุดคิด
เป็ นร้ อ ยละ 56.66 และแผนกครั ว Main
Kitchen ปี คิดเป็ นร้ อยละ 43.33 จากตาราง
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึง
พอใจของพนักงานโรงแรม Banyan Tree Hotel
Bangkok มีต่อโครงงานการชิ มอาหาร Pasta

Oreo Carboanara ผลระดับความพึงพอใจส่ วน
ใหญ่อยูใ่ นระดับมากที่สุด
สสนอกจากนั้น พนัก งานในโรงแรม
บันยันทรี กรุ งเทพฯ ที่มีต่อ “โอริ โอ้คาโบนาร่ า
พาสต้า” โดยมีเกณฑ์แสดงระดับคะแนนเฉลี่ย
ต่อความพึงพอใจโดยเรี ยงจากตัวเลือกที่เลือก
เยอะที่ สุ ด ตามด้ว ยเลื อ กน้อ ยที่ สุ ด ตามล าดับ
ความพึงพอใจเป็ น การจัดตกแต่งจานอาหารมี
ความดึ ง ดู ด น่ า รั บ ประทาน เมนู อ าหารจานนี้
เหมาะกับ ทุ ก เพศทุ ก วัย และอาหารมี ก ารใช้
วัต ถุ ดิ บ ที่ แ ปลกใหม่ มี ค วามพึ ง พอใจอยู่ใ น
ระดับมากที่สุด และการจัดตกแต่งจานอาหารมี
ความดึ งดูดน่ ารั บประทาน เมนู อาหารมีความ
สวยงามและน่ าสนใจ อาหารมีความอร่ อยถูก
ปากและรสชาติที่โดดเด่น เมนู อาหารจานนี้ มี
ค ว า ม พ อ เ พี ย ง แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ร า ค า
เมนูอาหารจานนี้ เหมาะกับการทานเป็ นอาหาร
จานหลัก มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ เมนู
จ าพวกเส้ น พาสต้า และเมนู อ าหารนี้ มี ค วาม
เหมาะสมกลมกลื น หรื อรสชาติ เ ป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกันความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
การแก้ไขปัญหาและข้ อเสนอแนะ
ปั ญหาที่เกิดจากการทาเมนูคาโบนาร่ า
โอริ โ อ้ พาสต้า นั้น ในเรื่ อ งแรกเลยคื อ การท า
เส้นพาสต้าที่มีโอริ โอ้เป็ นส่ วนผสม ทางผูจ้ ดั ทา
ต้องการทาให้เส้นพาสต้ามีสีของโอริ โอ้จึงทา
การใส่ โอริ โอ้บดเข้าไปเยอะเกิ น ผลที่ออกมา
คือเส้นบวม ขาดเป็ นท่อนเล็กๆปั ญหาเกิ ดขึ้ น

เพราะโอริ โอ้มีความชื้ นมากพอผสมโอริ โอ้ลง
ไปเยอะเกิ น จึ ง ท าให้ เ ส้ น ไม่ เ ป็ นเส้ น พาสต้า
ยาวๆ ทางผูจ้ ดั ทาจึงลดปริ มาณส่ วนผสมของโอ
ริ โ อ้ล งและน าโอริ โ อ้ที่ บ ดแล้ว ไปท าการอบ
เพาอไล่ความชื้นก่อนโดยได้รับคาแนะนานี้ มา
จากเชฟที่ โรงแรมบัน ยัน ทรี กรุ ง เทพฯและก็
ประสบความสาเร็ จตามคาแนะนาของเชฟ
สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษานั้นงาน
หลักที่แผนก Food & Beverage จะประกอบไป
ด้วยเรื่ องห้องอาหาร ห้องประชุ มและห้องจัด
เลี้ยง และรู มเซอร์ วิส โดยส่ วนใหญ่หน้าที่งาน
ที่ได้รับมอบหมายนั้นจะเป็ นงานที่บริ การแขก
ที่มาใช้บริ การของทางโรงแรมโดยตรงเช่นแขก
ที่มาพักห้องพักและแขกที่มาจัดงานการประชุม
งานแต่ง เป็ นต้น ดังนั้นงานที่ได้รับมอบหมาย
ถื อ เป็ นงานที่ ส าคัญ เพราะเราบริ ก ารแขกใน
ป ริ ม า ณ ที่ ม า ก ถ้ า เ ร า ท า ห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายไม่ ดี หรื อขาดตกบกพร่ อง ก็ จ ะ
เกิดปั ณหาตามมาในเรื่ องของการคอมเพลน์ใน
การบริ การและจะทาให้องค์กรเกิดความเชื่อมัน่
จากแขกทีมาใช้บริ การ ขาดความเชื่อมัน่ ทั้งแขก
ที่มาใช้บริ การและองค์กรก็ขาดความเชื่อมัน่ ใน
ตัวเราในการปฏิบตั ิงานในครั้ งต่อๆไป ดังนั้น
จึ ง ต้อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ ที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายให้มากที่สุด และตั้งใจปฏิบตั ิหน้าที่
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด หน้ า ที่ ที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายนั้นจะได้ออกมาดี

ปัญหาทีไ่ ด้ พบระหว่ างปฏิบัติงานสหกิจ
ในช่วงเริ่ มต้นไปปฏิบตั ิงานสหกิจนั้น
อาจจะพบปั ญ หาที่ ค ล้า ยกัน ก็ คื อ การปรั บ ตัว
แน่ นอนว่าในการเริ่ มต้นกับอะไรใหม่ๆนั้นเรา
มักจะเกิ ดความกลัวกับสิ่ งที่แปลกใหม่ จนทา
ให้ ไ ม่ ก ล้า ที่ จ ะท าหรื อ ไม่ รู้ ว่ า ตนเองต้อ งท า
ตัว อย่ า งไรและปฏิ บ ัติ ต ัว อย่ า งไรในการอยู่
ร่ วมกับองค์กร โดยช่วงแรกนั้นมักจะเกิดความ
กลัวต่อสิ่ งที่ยงั ไม่เคยเจอจงอาจจะทาให้ไม่กล้า
ที่จะแสดงออกหรื อแสดงความคิดเห็นออกไป
มากนัก
การแก้ไขและคาเสนอแนะ
ในการแก้ไขการปรับตัวนั้นจะต้องเริ่ ม
จากตนเองคื อ ต้อ งเปิ ดรั บ สิ่ ง ใหม่ ๆ และการ
เปลี่ยนทัศนคติในการทางานใหม่ๆ ต้องมีความ
พยายามที่ จ ะเรี ยนรู ้ แ ละพร้ อ มที่ จ ะศึ ก ษา
ลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมาย คอยเรี ยนรู ้
จากสิ่ งที่อยู่รอบตัว คอยสังเกตติดตามลักษณะ
งาน พยายามเพิ่มพูนความรู ้ให้ตนเองอยูเ่ สมอ

กิตติกรรมประกาศ
การที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ม าปฏิบตั ิงานใน
โครงการสหกิ จ ศึ ก ษา ณ โรงแรมบัน ยัน ทรี
กรุ งเทพฯ ตั้ง แต่ ว ัน ที่ 14 พฤษภาคม 2561
จนถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2561 ส่ งผลให้คณะ
ผูจ้ ดั ทาได้รับความรู ้และประสบการณ์ต่างๆที่มี
ค่ามากมายสาหรับรายงานสหกิ จศึกษาฉบับนี้

ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งลงได้ด้ว ยดี จ ากการร่ ว มมื อ และ
สนับสนุนจากท่านดังนี้
1. อาจารย์ยุ ว ริ น ศรี ปาน อาจารย์ที่
ปรึ กษา
2. คุ ณ ธี ร ยุ ท ธ์ อัง คะจัน ทร์ ต าแหน่ ง
Banquet Attendant
และบุ ค คลท่ า นอื่ น ๆในโรงแรมบัน ยัน ทรี
กรุ ง เทพฯ ที่ ไ ม่ ไ ด้ก ล่ า วนามทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ใ ห้
คาแนะนาช่วยเหลือในการจัดทารายงาน
คณะผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณผูท้ ี่มีส่วน
ร่ วมในการให้ขอ้ มูลและเป็ นที่ ปรึ กษาในการ
ทารายงานฉบับนี้จนเสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ ตลอดจน
ให้ก ารดู แลและความเข้า ใจเกี่ ย วกับชี วิตของ
การท างานจริ ง
ซึ่ ง คณะผูจ้ ัด ท ารายงาน
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย
บรรณานุกรม
ความลับและประโยชน์ของน้ ามัน
มะกอกhttps://www.girlsallaround.com/oliveoil-benefits/ (สื บค้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561)
[ออนไลน์]

ประโยชน์ของนม 25 ข้อ
https://www.medthai.com . (สื บค้นเมื่อวันที่ 3
กันยายน 2561) [ออนไลน์]
ประวัติและความหมายของคุกกี้
[https://th.wikipedia.org/wiki/oreo(สื บค้นเมื่อ
วันที่ 3 กันยายน 2561) [ออนไลน์]
ส่ วนประกอบของแป้ งอเนกประสงค์
http://www.foodietaste.com/FoodPedia.สื บค้น
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561) [ออนไลน์]
โรงแรม บันยันทรี โฮเต็ล กรุ งเทพฯ
ข้อมูลทัว่ ไป
https://www.banyantree.com/en/thailand/Bang
kok. (สื บค้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561)
[ออนไลน์]
รู ปภาพที่ต้ งั ของโรงแรม บันยันทรี
โฮเต็ล กรุ งเทพฯ
http://www.cheaphotelasia.net/thailand/bangk
ok/banyan-tree-hotel.htm (สื บค้นเมื่อวันที่ 3
กันยายน2561) [ออนไลน์]

ทานไข่ได้ประโยชน์มากมาย
https://lifestyleknow.blogspot.com/2012/08/.
(สื บค้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561) [ออนไลน์]

รู ปภาพห้องพัก สวีท รู ม
https://www.agoda.com/th-th/banyan-treebangkok/hotel.(สื บค้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน
2561) [ออนไลน์]

เบค่อนตามหลักโภชนาการ
https://www.honestdocs.co/bacon-and-itsnutrition. (สื บค้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561)
[ออนไลน์]

รู ปภาพห้อง Presidential Suite
[https://www.booking.com/hotel/th/banyantree-bangkok.(สื บค้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน
2561) [ออนไลน์]
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ภาคผนวก จ
โปสเตอร์

โครงงานโอริโอ้คาโบนาร่ าพาสต้ า
(Cabonara Oreo Pasta)
19

บทคัดย่ อ
โครงงานนี้มีวตั ถุประสงค์คือ เพื่อเพิ่มเมนูอาหารที่
มี อ ยู่แ ล้ว ให้มีค วามหลากหลายทางและรู ป ลัก ษณ์ แ ละ
รสชาติเพิ่มมากขึ้นและช่วยดึงดูดความสนใจให้แก่ลูกค้า
ทุกวัยทั้งวัยเด็กและผูใ้ หญ่ในการทาโครงงานครั้งนี้ น้ ัน
ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้มีการสารวจโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
จากกลุ่ มตัว อย่างคื อพนักงานโรงแรมบัน ยัน ทรี โฮเต็ล
กรุ งเทพฯ จานวน 30 คน ผลการสารวจความพึ งพอใจ
พบว่า ส่ ว นใหญ่ ใ ห้ผ ลการส ารวจความพึ ง พอใจพบว่า
ระดับคะแนนค่าเฉลี่ยต่อความพึงพอใจทั้งหมดได้ค่าเฉลี่ย
รวมคือ 4.49 อยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งจากการสารวจความพึง
พอใจสูงที่สุด 3 ลาดับแรกคือ 1.เมนูมีความคิดสร้างสรรค์
2.อาหารที่ มีการใช้วตั ถุดิบที่ แปลกใหม่ 3.อาหารจานนี้
เหมาะกับทุกเพศทุกวัย โดยภาพรวมนั้นมีความพึงพอใจ
รสชาติ โอริ โอ้คาโบนาร่ าพาสต้าเนื่ องจากเป็ นอาหารที่
แปลกใหม่ เ พราะมี ก ารท าการดัด แปลงจากขนมเป็ น
อาหารคาวได้ ท าให้ มี อ าหารที่ มี ร สชาติ แ ปลกใหม่
น่าสนใจและมีความคิดสร้างสรรค์ได้ดีซ่ ึ งจากการสารวจ
ความพึงพอใจของพนักงานบันยันทรี ได้ให้คะแนน 4.70
อยู่ในระดับมากที่ สุด โดยอี กทั้งยัง มี การใช้วตั ถุ ดิบ และ
คุ ณ ภาพที่ ดี เ หมาะส าหรั บ ทุ ก วัย โดยการส ารวจของ
พนักงานได้ให้ค ะแนน 4.63 อยู่ในระดับมากที่ สุ ดและ
อาหารจานนี้ เหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัยรับประทานได้
ง่ายโดยคะแนนความพึงพอใจของพนักงานได้ให้คะแนน
4.50

วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. เพื่อเป็ นการเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กบั ลูกค้า
2. เพื่อนาเสนอเมนูอาหารให้ทางห้องอาหารนาไปพัฒนาต่อยอดได้ใน
อนาคต
3. เพื่อช่วยกระตุน
้ เมนูอาหารให้มีความโดดเด่นมากยิง่ ขึ้น

ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
สถานประกอบการมอบหมายหน้าที่ให้นกั ศึกษาบริ การเสริ ฟ์ลูกค้าหรื อแขก
ที่มาเข้าพักตามห้องพักบน Floor และอีกคนจะมีหน้าที่ค่อยดูแลแขกที่มา
จัดงานประชุมหรื องานรื่ นเริ งต่าง ๆ ที่แขกมาใช้บริ การประจา

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ห้องอาหารสามารถนาไปต่อยอดขายได้อนาคต
2. มีเมนูอาหารที่น่าสนใจและแปลกตามยิง่ ขึ้น
3.ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดมากขึ้น

ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.ศึกษาข้อมูลที่ได้มอบหมาย
8.จัดทาเอกสาร
2. ค้นหาวัตถุที่เหมาะสมและทนทาน
3. ศึกษาแนวทางในการทา
4. ทาลงปฎิบตั ิ
5. แก้ไขปรับปรุ งให้ดียง่ิ ขึ้น
6. ใช้สถานที่ประกอบและประเมินผล
7. ตรวจสอบและแก้ไข

ผู้จัดทา
นาย พอล จตุรพรภิญโญ 5902000017
นางสาว อารี ยา แก้วประสิ ทธิ์
5902000019
มหาวิทยาลัยสยาม
อาจารย์ที่ปรึ กษา อ.ยุวริ น ศรี ปาน
โรงแรมบันยันทรี โฮเต็ล แบงค์คอ๊ ก
พนักงานที่ปรึ กษา คุณธีรยุทธ์ อังคะจันทร์

สรุ ป
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาได้เข้ารับการฝึ กงานที่โรงแรม บันยันทรี โฮเท็ล กรุ งเทพฯ รี
สอร์ท เป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ในตาแหน่งของนักศึกษาฝึ กงานจากการได้ไป
ฝึ กงานทาให้ทราบถึง การปฏิบตั ิงานจริ งของ Private Dining และ
Banquet การที่ได้ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นในแผนกและการฝึ กความอดทนต่อ
อุปสรรคและปัญหาต่างๆในการทางานที่โรงแรม บันยันทรี โฮเทล กรุ งเทพฯ รี
สอร์ท

20

ภาคผนวก ฉ
ประวัตผิ ้ ูจดั ทา
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รหัสนักศึกษา : 5902000017
ชื่อ – นามสกุล : นายพอล จตุรพรภิญโญ
คณะ : ศิลปศาสตร์
สาขาวิชา : การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ที่อยู่ : 246 ช.กัลปพฤกษ์ 6 ถนน กัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขต ภาษีเจริ ญ กรุ งเทพฯ 10160
ผลงาน : คาโบนาร่ าโอริ โอ้พาสต้า
สถานที่ฝึกงาน : รงแรมบันยันทรี กรุ งเทพฯ
ตาแหน่งงาน : นักศึกษาฝึ กงาน Trainee
แผนก : Food & Beverage
ระยะเวลาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา : ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2561
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รหัสนักศึกษา : 5902000019
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวอารี ยา แก้วประสิ ทธิ์
คณะ : ศิลปศาสตร์
สาขาวิชา : การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ที่อยู่ : 550 ซ.22-18 หมู่บา้ นเศรษฐกิจ แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุ งเทพฯ 10160
ผลงาน : คาโบนาร่ าโอริ โอ้พาสต้า
สถานที่ฝึกงาน : รงแรมบันยันทรี กรุ งเทพฯ
ตาแหน่งงาน : นักศึกษาฝึ กงาน Trainee
แผนก : Food & Beverage
ระยะเวลาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา : ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2561

ประวัตผิ ้ ูจดั ทำ

รหัสนักศึกษา : 5902000017
ชื่อ – นามสกุล : นายพอล จตุรพรภิญโญ
คณะ : ศิลปศาสตร์
สาขาวิชา : การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ที่อยู่ : 246 ช.กัลปพฤกษ์ 6 ถนน กัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขต ภาษีเจริ ญ กรุ งเทพฯ 10160
ผลงาน : คาโบนาร่ าโอริ โอ้พาสต้า
สถานที่ฝึกงาน : รงแรมบันยันทรี กรุ งเทพฯ
ตาแหน่งงาน : นักศึกษาฝึ กงาน Trainee
แผนก : Food & Beverage
ระยะเวลาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา : ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2561

ประวัตผิ ้ ูจดั ทำ

รหัสนักศึกษา : 5902000019
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวอารี ยา แก้วประสิ ทธิ์
คณะ : ศิลปศาสตร์
สาขาวิชา : การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ที่อยู่ : 550 ซ.22-18 หมู่บา้ นเศรษฐกิจ แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุ งเทพฯ 10160
ผลงาน : คาโบนาร่ าโอริ โอ้พาสต้า
สถานที่ฝึกงาน : รงแรมบันยันทรี กรุ งเทพฯ
ตาแหน่งงาน : นักศึกษาฝึ กงาน Trainee
แผนก : Food & Beverage
ระยะเวลาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา : ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2561

