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บทคดัย่อ 

โครงงานน้ีมีวตัถุประสงคคื์อ เพื่อเพิ่มเมนูอาหารท่ีมีอยูแ่ลว้ให้มีความหลากหลายทางและ
รูปลกัษณ์และรสชาติเพิ่มมากข้ึนและช่วยดึงดูดความสนใจให้แก่ลูกคา้ทุกวยัทั้งวยัเด็กและผูใ้หญ่
ในการท าโครงงานคร้ังน้ีนั้นทางคณะผูจ้ดัท าได้มีการส ารวจโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์จากกลุ่ม
ตวัอย่างคือพนักงานโรงแรมบนัยนัทรี โฮเต็ล กรุงเทพฯ จ านวน 30 คน ผลการส ารวจความพึง
พอใจพบวา่ส่วนใหญ่ให้ผลการส ารวจความพึงพอใจพบวา่ระดบัคะแนนค่าเฉล่ียต่อความพึงพอใจ
ทั้งหมดไดค้่าเฉล่ียรวมคือ 4.49 อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงจากการส ารวจความพึงพอใจสูงท่ีสุด 3 ล าดบั
แรกคือ 1.เมนูมีความคิดสร้างสรรค ์2.อาหารท่ีมีการใช้วตัถุดิบท่ีแปลกใหม่ 3.อาหารจานน้ีเหมาะ
กบัทุกเพศทุกวยั โดยภาพรวมนั้นมีความพึงพอใจรสชาติโอริโอค้าโบนาร่าพาสตา้เน่ืองจากเป็น
อาหารท่ีแปลกใหม่เพราะมีการท าการดดัแปลงจากขนมเป็นอาหารคาวไดท้  าให้มีอาหารท่ีมีรสชาติ
แปลกใหม่น่าสนใจและมีความคิดสร้างสรรคไ์ดดี้ซ่ึงจากการส ารวจความพึงพอใจของพนกังานบนั
ยนัทรีไดใ้ห้คะแนน 4.70 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยอีกทั้งยงัมีการใชว้ตัถุดิบและคุณภาพท่ีดีเหมาะ
ส าหรับทุกวยัโดยการส ารวจของพนกังานไดใ้หค้ะแนน 4.63 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและอาหารจานน้ี
เหมาะส าหรับทุกเพศทุกวยัรับประทานไดง่้ายโดยคะแนนความพึงพอใจของพนกังานไดใ้ห้คะแนน 
4.50  

ค าส าคัญ :คาโบนาร่า,โอริโอ,้พาสตา้ 
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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.     
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

         ณ  ในยคุปัจจุบนั  ในแผน Room Service ของโรงแรม Banyan tree hotel Bangkok นั้นมี
เมนู เมนูท่ีแขกช่ืนชอบมากมายเป็นท่ีนิยมเป็นอย่างมากและแขกท่ีพกันิยมสั่งมากินท่ีห้องพกักนั
เยอะมาก อาหารส่วนใหญ่ก็จะโดดเด่นในเร่ือง อาหาร อเมริกนั องักฤษ และ ไทย จึงกลายเป็นท่ี
นิยมสั่งมากินในหอ้งกนัเป็นประจ าและค่อนขา้งบ่อย อาหารในของแผนก Room service นั้น จะมี
ทั้งเมนูอาหารเลือกสั่ง ( A La Carte Menu) ในส่วนของเคร่ืองด่ืมนั้น มีทั้ง  ไวน์แดง ไวน์ขาว หลาย
ยีห่้อ อีกทั้ง Cocktail ทุกชนิด รวมทั้งเคร่ืองด่ืม Soft-drink จนกระทัง่ กาแฟ จึงไม่ค่อยมีทางเลือก
ใหม่ ๆ ใหก้บัแขกท่ีมาพกั เพราะแขกเจอแต่เมนูเดิม ๆ ซ่ึงไม่ค่อยน่าต่ืนเตน้และค่อยติดตามเท่าไหร่ 
จึงท าให้เมนูใน Room service นั้น ไม่ค่อยมีความโดดเด่นหรือน่าสนใจอะไรให้กบัแขกท่ีมา
พกัผอ่นท่ีน้ีเลย 

     จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูจ้ดัโครงงานไดม้องและคิดไอเดียเมนูอาหารท่ีแปลกตาและมีความโดด
เด่นมากข้ึน จึงมีความคิดน าเสนอสูตรอาหารใหม่ท่ีมีช่ีอว่า “Carbonara Oreo Pasta” เหตุผลท่ีเลือก
เมนูน้ีเพราะตอ้งการใหเ้มนูของ Room Service มีเมนูท่ีแปลกใหม่น่าต่ืนเตน้กินไดท้ั้งเด็กและผูใ้หญ่
เพื่อให้แขกมีทางเลือกจากในการเลือกท่ีจะสั่งอาหารมากข้ึนประกอบดว้ยใชร่้วมกบัห้องอาหาร 
Romsai Restrarants ไดอี้กทั้งจึงตอ้งการสูตรอาหารใหม่ใชคู่้กบัหอ้งอาหาร Romsai Restarant ได้
อย่างลงตวั เพราะเป็นเมนูท่ีแปลกใหม่ กินทั้งไดผู้ใ้หญ่และเด็ก มีกิมมิคทั้งคาวและหวานรวมกนั 
เพราะมีส่วนผสมของ ผงโอริโอท่ี้จะน ามาผสมกบัเส้นท่ีท ามาใหม่อีกทั้งครีมจะผสมลงในซอสคา
โบนาร่าเพื่อเพิ่มความหวานใหร้สชาติกลมกล่อมมากยิง่ข้ึนและมีความอร่อย ผูท่ี้รับประทานไปจะมี
ความสุขในการรับประทานไดอ้ยา่งแน่นอน 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

     1.2.1  เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ใหก้บัลูกคา้ 

     1.2.2  เพื่อน าเสนอเมนูอาหารใหท้างหอ้งอาหารน าไปพฒันาต่อยอดไดใ้นอนาคต 

     1.2.3  เพื่อช่วยกระตุน้เมนูอาหารใหมี้ความโดดเด่นมากยิง่ข้ึน 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

    1.3.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี แขกท่ีมาพกั Banyan tree hotel และหอ้งอาหาร Romsai Restarant 
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    1.3.2. ขอบเขตดา้นเวลา 

 ตั้งแต่ 14 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ 2561 

    1.3.3 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

พนกังานในหอ้งอาหาร Romsai Restaurant และในแผนก Room Service และในหอ้งพกั
แขกท่ีมาพกั จ านวนทั้งหมด 30 คน 

    1.3.4 ขอบเขตดา้นเน้ือหา  

คน้หาขอ้มูลจากหนงัสือและอินเตอร์เน็ต บุคลากรในโรงแรมและเมนูอาหารของBanyan 

Tree Hotel Bangkok 

1.4 ประโยชนท่ี์ไดรั้บ 

    1.4.1 มีเมนูอาหารท่ีน่าสนใจและแปลกตามากยิง่ข้ึน 

    1.4.2 หอ้งอาหารสามารถน าไปต่อยอดขายไดอ้นาคต 

    1.4.3 ช่วยใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคใ์นการคิดเมนูต่อยอดมากยิง่ข้ึน 
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บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 จากการจดัท าโครงงานเร่ือง Pasta Carbonara Oreo โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษาและ
ความหมายของอาหารคาวก่ึงเพื่อมาประยุกตใ์ห้เกิดส่ิงใหม่ๆ ของโรงแรม Banyan tree hotel 
Bangkok ดงันั้นผูจ้ดัท าโครงงานจึงมีการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงาน
ดงัน้ี 

 2.1   ความหมายของอาหารคาวอาหารหวาน 
2.2 วตัถุดิบและสรรพคุณท่ีใชส้ าหรับท าโครงงาน 
2.3 พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารคาวและหวาน 

 
2.1 ความหมายของอาหารคาวอาหารหวาน 

2.1.1  อาหารคาว คือ อาหารคาวส าหรับอาหารคาวแบบไทย ๆ นั้น ประกอบดว้ยรส

หลกั ๆ 5 รสคือ เคม็ หวาน เปร้ียว และเผด็ ซ่ึงตามปกติแลว้อาหารคาวท่ีรับประทานกนั

โดยทัว่ไปจะแบ่งออกได ้6 ชนิดตามลกัษณะวิธีการปรุง คือ 

แกง 

อาหารประเภทแกงมีลกัษณะเป็น "กบัขา้วท่ีปรุงเป็นน ้า มีช่ือต่าง ๆ กนัตามรส วิธีและ

เคร่ืองปรุง เช่น แกงจืด เป็นแกงชนิดหน่ึงท่ีไม่เผด็ แกงสม้ เป็นแกงชนิดหน่ึงท่ีมีรสเปร้ียว ใชผ้กั

หรือผลไมแ้กงกบักุง้ หรือปลา เป็นตน้ 

ผดั 

อาหารประเภทผดั เป็นอาหารท่ีปรุงโดยพลิกในกระทะท่ีมีน ้ ามนัและน ้าเลก็นอ้ยจนสุก อาจ

แยกไดเ้ป็น 2 อยา่งคือ ผดัจืดและผดัเผด็ โดยผดัจืดจะใชผ้กัและเน้ือทุกชนิดปรุงรสดว้ยน ้าปลาหรือ

ซีอ้ิวขาว ส่วนผดัเผด็จะใชเ้น้ือทุกชนิดผดักบัพริกสดหรือพริกแหง้ เป็นตน้ 

ย า 

อาหารประเภทย  า อาจเทียบไดก้บัสลดัผกัของอาหารตะวนัตก โดยรสของย  าท่ีเหมาะ กบั

ล้ินของคนไทยคือ รสจดั ซ่ึงอาจปรุงได ้ 2 ลกัษณะคือ ย  าแบบรสหวาน (ไดแ้ก่ ย  าท่ีประกอบดว้ย

กะทิ มะพร้าวคัว่ เช่น ย  าถัว่พ ู ย  าทวาย ย  าหวัปลี) และย  าแบบรสเปร้ียว (ไดแ้ก่ ย  าใหญ่และย  าท่ีใช้

เน้ือประกอบผกั 
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ทอด เผา หรือย่าง 

อาหารประเภททอด เผา หรือยา่ง เป็นการปรุงรสเน้ือสตัว ์ และดบักล่ินคาวดว้ยรากผกัชี 

กระเทียม พริกไทยและเกลือ เช่น ทอดมนัปลากราย หมูทอด ปลาเผา ไก่ยา่ง เป็นตน้ (ส านกังาน

วฒันธรรมแห่งประเทศไทย,2548) 

เคร่ืองจิม้ 

เคร่ืองจ้ิม เป็นอาหารท่ีคนไทยชอบรับประทานกนัมาก ไดแ้ก่ น ้ าพริกกะปิ น ้ าพริกมะม่วง 

กะปิคัว่ แสร้งวา่ ปลาร้าหลน เตา้เจ้ียวหลน และน ้าปลาหวาน เป็นตน้ โดยอาหารประเภทน้ีจะ

รับประทาน กบัทั้งผกัสดและผกัสุก เช่น แตงกวา ผกับุง้ ขม้ินขาว หน่อไมล้วก ชะอมทอด หรือาจ

รับประทานกบัอาหารคาวประเภทอ่ืนกไ็ด ้เช่น น ้ าพริกผกัรับประทานกบัปลาทู 

เคร่ืองเคยีง 

อาหารไทยจะมีเคร่ืองเคียงหรือเคร่ืองแนมประกอบเพื่อชูรสชาติใหอ้ร่อยยิง่ข้ึน เช่น แกง

เผด็ จะมีของเคม็เคร่ืองเคียง ไดแ้ก่ ไข่เคม็ ปลาเคม็ หรือเน้ือเคม็ อาหารบางชนิดจะรับประทานกบั

ผกัดอง เช่น แตงกวาดอง ขิงดอง กระเทียมดอง 

อาหารหวาน 

อาหารหวานของไทยมีทั้งชนิดน ้าและแหง้ ส่วนมากปรุงดว้ยกะทิ น ้ าตาล และแป้งเป็น

หลกั เช่น กลว้ยบวชชี ขนมเปียกปูน ขนมใส่ไส ้ เป็นตน้ โดยในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 

ชาวยโุรปไดถ่้ายทอดการท าขนมดว้ยไข่ใหค้นไทยหลายอยา่ง เช่น ทองหยบิ ทองหยอด ฝอยทอง 

สังขยา และขนมหมอ้แกงส่วนขนมหวานชนิดแหง้มกัเป็นขนมอบ ท่ีสามารถเกบ็ใส่ขวดโหลไวไ้ด้

นาน เช่น ขนมกลีบล าดวน ขนมโสมนสั ขนมหนา้นวล เป็นตน้ 

นอกจากน้ี เน่ืองจากเมืองไทยมีผลไมม้ากมายหลายชนิด ดงันั้นอาหารหวานของไทยหลาย

อยา่ง จึงปรุงจากการเกบ็ถนอมอาหาร สารพดัวิธี เช่น วิธีดอง (มะม่วงดอง มะยมดอง) วิธีกวน 

(กลว้ยกวน ทุเรียนกวน) วิธีตาก (กลว้ยตาก) วิธีเช่ือม (สาเกเช่ือม กลว้ยเช่ือม) และวธีิแช่อ่ิม (มะดนั

แช่อ่ิม ฟักแช่อ่ิม) เป็นตน้โดยขนมไทยในสมยัโบราณ ผูป้รุงจะแสดงฝีมือในการสลกั แกะ หรือป้ัน

เป็นรูปต่าง ๆ และจะอบใหห้อมดว้ยกล่ินกหุลาบ มะลิ กระดงังา หรือควนัเทียนมิใช่เพียงรสชาติ

และความอร่อยท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัเท่านั้น หากแต่อาหารไทยทั้งคาวและหวาน ยงัอุดมดว้ย

คุณค่าทางโภชนาการ จนไดรั้บการกล่าวขวญัไปทัว่โลก (ส านกังานวฒันธรรมแห่งชาติ,2548) 
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2.2 สรรพคุณของวตัถุดิบทีใ่ช้ในการท าโครงงาน 

2.1.1 กระเทียม 

 
รูปท่ี 2.1 กระเทียม (garlic)  

 ท่ีมา : http://www.rspg.or.th/plants_data/use/herbs16-1.htmlโครงงานอนุรักษพ์นัธ์ุกรรม
พืช,2561) 

ช่ือสามญั : Garlic  
สรรพคุณ : 1. ลดไขมนั ลดความเส่ียงโรคหวัใจ  สารส าคญัท่ีพบเฉพาะในกระเทียมเท่านั้น
คือสารอลัไลซิน ซ่ึงเป็นสารท่ีมีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได ้ไม่เกิน 10% ของ
คอเลสเตอรอลทั้งหมดในร่างกาย จึงสามารถบอกไดว้่ากระเทียมมีส่วนช่วยลดความเส่ียง
โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจไดส่้วนหน่ึง แต่ทั้งน้ีก็ข้ึนอยู่กบัปัจจยัเส่ียงอ่ืน ๆ และ
พฤติกรรมของแต่ละบุคคลดว้ยท่ีจะบ่งช้ีไดว้่าความเส่ียงการเกิดโรคหัวใจ มีอยู่มาก-นอ้ย
แค่ไหน  

2. บรรเทาอาหารหวดั ในต ารับยาสมุนไพรไทยบอกไวว้่า กระเทียมมีสรรพคุณ
ช่วยบรรเทาอาการหวดั เน่ืองจากน ้ ามนัหอมระเหยในกระเทียมมีฤทธ์ิตา้นเช้ือแบคทีเรีย 
เช้ือรา และเช้ือไวรัส อีกทั้งกระเทียมยงัเป็นสมุนไพรรสเผด็ร้อน ช่วยขยายทางเดินหายใจ 
ท าให้หายใจสะดวกข้ึน ทั้งน้ีกระเทียมยงัมีฤทธ์ิช่วยลดอาการอกัเสบ กระเทียมจึงเป็น
สมุนไพรอีกตวัท่ีช่วยบรรเทาอาการไอ  แบบมีเสมหะได ้โดยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
แกไ้อมากข้ึน แนะน าใหใ้ชก้ระเทียมและขิงสด     อยา่งละเท่ากนั ต าละเอียดแลว้ละลายกบั
น ้าออ้ยสด  
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2.1.2 ชีส 

 
รูปท่ี 2.2 Chesse (ชีส) 

     ท่ีมา: https://www.parrythailand.com/5-health-benefits-of-cheese/ (Men Fitness,2561) 
   
 ช่ือสามญั : Cheese 
 สรรพคุณ : ช่วยบ ารุงกระดูกและลดความเส่ียงเร่ืองของโรคกระดูกพรุนอีกทั้งยงัป้องกนั
ของโรคฟันผแุละยงัลดความเส่ียงเก่ียวกบัโรคเบาหวานไดอี้กดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.parrythailand.com/5-health-benefits-of-cheese/
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2.1.3 พริกไทย 

 
รูป 2.3 Pepper (พริกไทย) 

ท่ีมา:https://th.wikipedia.org/wiki/pepper  (NPGS/GRIN,2551) 
 
ช่ือสามญั : Pepper 
ช่ือวิทยาศาสตร์ : Piper nigrum 
สรรพคุณ : พริกไทยด านั้ นได้รับการยอมรับและยืนยนัจากทีมวิจัยในประเทศ

สหรัฐอเมริกาว่า พริกไทยด าสามารถท่ีจะช่วยลดความอว้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและดีเยี่ยมดว้ย
สารประกอบท่ีช่ือว่า Piperine (ไพเพอร์รีน) ซ่ึงมีคุณสมบติัในเร่ืองของการช่วยขจดัและต่อตา้น
ไขมนัส่วนเกิน 

2.1.4 เส้นเฟตตูชิน่ี 

 
    รูปท่ี 2.4 Pasta fettucine  
ท่ีมา:http://www.baanlaesuan.com/45756/diy/diy101/types-of-pasta/ (จรัญญา โลหะเวช,2561) 

ช่ือสามญั : Pasta fettucine 

https://th.wikipedia.org/wiki/peper
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สรรพคุณ : พาสตา้ หรือเปรียบเทียบง่ายๆว่าเส้นก๋วยเต๋ียวของชาวอิตาลีนั้น เกิดจากการ

นวดจากแป้งสาลี น ้ า ไข่ เขา้ดว้ยกนั แลว้ก็น ามารีดหรืออดัดว้ยความดนัเป็นแผ่นแลว้ตดัเป็นเส้น 

หรืออดัเป็นรูปทรงต่างๆ ก่อนน าไปอบแห้ง เพื่อให้พร้อมส าหรับน ามาตม้สุกและปรุงเป็นอาหาร

จานต่างๆ อาหารชนิดน้ีสามารถน ามาดดัแปลงสูตรและกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มคุณค่าทาง

โภชนาการไดม้ากยิ่งข้ึน ซ่ึงในการวิจยัน้ีไดน้ าโอริโอเ้พื่อเพิ่มความหลากหลายและสีสันท่ีสวยงาม

มากข้ึน มีสีน ้ าตาลเขม้คลา้ยสีของคุกก้ีโอริโอ ้กล่ินหอมเฉพาะท่ีไดจ้ากการใส่ใส้ครีมของโอริโอท่ี้

รวมไปในชอสโอริโอ ้ซ่ึงต่างจากพาสตา้ท่ีจ าหน่ายในทอ้งตลาด โดยสามารถน ามาประกอบอาหาร

หรือรับประทานกบัคาโบนาร่า (อดิเรก ลอ้มวงษ,์2557)  

2.1.5 นม  
 
 
 
 
 
 

        รูปท่ี 2.5 Milk (นม) 
ท่ีมา:https://www.medthai.com (China Radio,2552) 

ช่ือสามญั : Milk 
สรรพคุณ : ช่วยในการเสริมสร้างกระดูกใหแ้ขง็แรง เพิ่มความสูง อีกทั้งยงัเพิ่มสารอาหาร

โปรตีน แคลเซียม เขา้สู่ร่างกายของตนเองไดอี้ก 
นมช่วยให้เกิดโครงสร้าง ความมนั ความชุ่มช้ืน กล่ินรส สี และคุณค่าทางอาหาร นมท่ีใช้

ในผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  
2.5.1 นมสด (Whole Milk) นมท่ีผา่นการฆ่าเช้ือจุลินทรียแ์ลว้มีเน้ือนมประมาณร้อยละ 10 
2.5.2 นมขน้จืดหรือนมสดระเหย (Unsweetened Milk) เป็นนมสดท่ีระเหยออกบางส่วน มี

เน้ือนมอยูป่ระมาณร้อยละ 26 
2.5.3 นมผง ไดจ้ากนมสดท่ีน ามาระเหยน ้ าออกเกือบทั้งหมด มีความช้ืนเหลืออยู่ประมาณ

ร้อยละ 5 ซ่ึงนมผงท่ีจะท าให้เดก้แห้งในเวลาเดียวกนั เน่ืองจากนมผงมีการเช่ือมกบัโปรตีนแป้งจึง
ท าให้เกิดการแขง็ตวัข้ึน นอกจากนั้นนมผงยงัมีน ้ าตาลแลคโตส ซ่ึงช่วยให้เปลือกนอกของเคก้มีสี
เกิดข้ึน เกิดรสดีข้ึนและยงัเป็นตวัเก็บความช้ืนท่ีดีอีกดว้ย (จิตธนา และ อรนงค ์2539) ดงันั้นการ
เลือกใชน้มชนิดใดจึงควรค านึงถึงปริมาณของแขง็และของเหลวท่ีมีอยูใ่นนมนั้น ๆ ดว้ยเพื่อให้เกิด
ความสมดุลของสูตร 
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2.1.6  โอริโอ ้

 
  

รูปท่ี 2.6 โอริโอ ้(Oreo) 
 

ท่ีมา:https://th.wikipedia.org/wiki/oreo (Toop Diane,2548) (วิภาวนั,2552) 
ช่ือสามญั : Oreo cream Chocolate 
สรรพคุณ : คุกก้ี เป็นผลิตภณัฑร์สหวานเขม้ขน้กรอบร่วน ช้ินเลก็ ๆ มีหลายรูปทรงขนาด

ความยาว รสชาติ และปริมาณความช้ืนของเคร่ืองปรุงหลกัของคุกก้ี ประกอบดว้ย แป้งสาลี ไขมนั 
ไข่ น ้ าตาล ของเหลว และสารใหก้ล่ินรส โดยใชผ้งฟหูรือแบคก้ิงโซดาเป็นตวัช่วยใหข้นมมีความ
เบาฟแูละมีประมาณเพิ่มข้ึน 

คุกก้ี (Cookies) หมายถึง ผลิตภณัฑท่ี์ท าข้ึนอบท่ีท าจากแป้งสาลี มีรูปร่างและกล่ินรสต่าง ๆ 
กนั คุกก้ีบางชนิดมีลกัษณะบาง บางชนิดกห็นา บางชนิดสีอ่อน บางชนิดสีแก่บางชนิดมีการตกแต่ง
ผลไมพ้วกนทั ถัว่ บางชนิดมีการเคลือบหนา้ดว้ยไอซ่ิง การผลิตคุกก้ีสามารถท าไดโ้ดยหลายแบบ
มากมายหลายชนิดข้ึนอยูก่บัวิธีผลิต การเรียกช่ือคุกก้ีกจ็ะต่างกนัออกไป ชาวอเมริกนัจะเรียกวา่ 
คุกก้ี (Cookies) ส่วนชาวยโุรปจะเรียกวา่ บิสกิต (Biscuit) (Noel,1988) 

คุกก้ีจะแบ่งได ้2 ประเภท ชนิดใหญ่ ๆ คือ คุกก้ีชนิดบางกรอบ (Brittle cookies) และคุกก้ี
นุ่ม (soft cookies) คุกก้ีกรอบไดเ้ตรียมจากส่วนผสมของแป้งท่ีมีเปอร์เซ็นสูง คุกก้ีชนิดนุ่มเตรียมได้
จากส่วนผสมของแป้งท่ีมีความช้ืนค่อนขา้งสูง (Haines,1968) 

คุกก้ีทัว่ไปท าจากทัว่ไปท าจากแป้งสาลีท่ีขดัสีจนขาว จะมีปริมาณเสน้ใยอาหารต ่า คืออยู่
ระหวา่ง 1.6 – 2.72 กรัมต่อ 100 กรัม (Lanza และ Buturm , 1986) 

คุกก้ีทั้ง 2 ประเภทคือ คุกก้ีชนิดบางกรอบและคุกก้ีชนิดนุ่ม สามารถจ าแนกออกไดต้าม
กรรมวิธีในการผลิตดงัน้ี (องุ่น ดาราวิโรจน ์, 2528) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
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1.คุกก้ีกด (Pressed cookies) เป็นคุกก้ีท่ีท าจากเนย ลกัษณะของแป้งจะมีไขมนัสูงค่อนขา้ง
อ่อนเพื่อท่ีจะกดไดส้ะดวก แต่ยงัคงรูปร่างอยูไ่ดร้ะหวา่งการอบ เม่ือผสมเสร็จแลว้น ามาใส่ใน
กระบอกคุกก้ี กดใหเ้ป็นรูปร่าง ๆ ต่างตามตอ้งการ 

2.คุกก้ีหยอด (Drop Cookies) คุกก้ีชนิดน้ีจะมีรูปร่างท่ีไม่คงท่ีและไม่สม ่าเสมอ เพราะแป้ง
จะอ่อนตวัและเหลวพอท่ีจะตกัทองหยอดลงบนถาดใหเ้ป็นรูปร่าง ๆ ตามตอ้งการ 

3.คุกก้ีแท่ง (Bar Cookies) ลกัษณะของแป้งคุกก้ีชนิดน้ีจะเหลวเหมือนเคก้ก่อนอบและจะ
กรอบแขง็เหมือนคุกก้ีหลงัจากอบแลว้ สามารถตดัออกเป็นแท่ง ๆ ได ้

4.คุกก้ีโรล (Rolled Cookies) ลกัษณะของแป้งจะเหนียวและแหง้ เพราะแป้งจะตอ้งมีความ
แขง็พอท่ีจะคลึงไดโ้ดยไม่ติดพื้น ใชพ้ิมพคุ์กก้ีตดัเป็นรูปต่าง ๆ อาจจะแต่งหนา้ดว้ยช็อกโกแลคหรือ
น ้าตาลสีต่าง ๆ เพื่อใหส้วยงาม หรือจะมว้นเป็นแท่งไดแ้ลว้กต็ดัตามขวางได ้

5.คุกก้ีป้ัน (Molded Cookies) ลกัษณะของแป้งจะนุ่มแต่ไม่เหนียว จะมีส่วนผสมของไขมนั
สูง ซ่ึงท าใหแ้ป้งไม่เหนียวแลว้น าแป้งมาป้ันเป็นลูกกลม ๆ หรือ ป้ันเป็นแท่งหรือจะเป็นแบบใดก็
ไดต้ามตอ้งการแลว้กดใหแ้บน 

6.คุกก้ีแช่เยน็ (Refrigerated Cookies) ลกัษณะของแป้งคุกก้ีชนิดน้ีจะตอ้งแขง็พอท่ีจะคลึง
หรือป้ันเป็นกอ้นไดแ้ลว้ห่อดว้ยกระดาษไขแลว้น าไปแช่ตูเ้ยน็ใหแ้ขง็พอหัน่ได ้ น ามาตดัเป็น
ช้ินส่วนตามท่ีตอ้งการไดเ้ลย แลว้น าเขา้ไปอบ 

ส่วนผสมท่ีใชก้ารท าคุกก้ี แบ่งออก 2 ประเภทคือ วตัถุดิบท่ีท าใหคุ้กก้ีมีความอ่อนหรือ
แขง็ตวัท่ีเป็นโครงร่างพื้นฐานไดแ้ก่ แป้ง นอกจากนั้นไดแ้ก่ น ้ า ไข่ทั้งฟอง ไข่ขาว นม ผงโกโกแ้ละ
กรดท่ีท าใหฟ้ ูวตัถุดิบท่ีท าใหคุ้กก้ีมีความอ่อนนุ่มไดแ้ก่ น ้ าตาล ไซรัป ไข่แดง ผงฟ ูแป้ง น ้ าเป็นตวั
ท าใหคุ้กก้ีแขง็ตวัเน่ืองจากเกิดกลูเตนเม่ือผสมกบัแป้ง (จิตธนา แจ่มเฆมและอรนงค ์นยัวกิลุ,2539)  
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2.1.7 เบคอน 

 

 
รูปท่ี 2.7  เบค่อน (Bacon) 

ท่ีมา: https://www.honestdocs.co/bacon-and-its-nutrition (Honestdocs,2018) 
ช่ือสามญั : Bacon 
สรรพคุณ : ใชไ้วส้ าหรับท าของกินเล่นหรืออาหารท่ีออกในภตัตาคารหรือร้านอาหารต่าง ๆ 

ท่ีมีการนิยมใชไ้ปทัว่โลก อีกทั้งเบคอนนั้นยงัมีการเกบ็ไวใ้ชไ้ดน้านโดยท่ีไม่ตอ้งใชส้ารกนับูด 
 

2.1.8 แป้งอเนกประสงค ์ 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.8 แป้งอเนกประสงค ์
ท่ีมา: http://www.foodietaste.com/FoodPedia_detail.asp?id=37 (Foodtaste,2014) 

ช่ือสามญั : All-purpose flour 
สรรพคุณ : มีปริมาณโปรตีนสูงปานกลาง อยูร่ะหว่าง 10 - 11 ไดจ้ากการผสมขา้วสาลี  

ชนิดแขง็กบัชนิดอ่อนในสัดส่วนท่ีเหมาะสม ใชท้  า ขนมปัง เคก้บางชนิด ปาท่องโก๋ บะหม่ี เพสตร่ี 
ใชเ้วลาในการนวดน้อยกว่าแป้งขนมปัง เช่นแป้งตราว่าว ตราหัวกวาง มีลกัษณะของแป้งขนมปัง
ผสมแป้งเคก้ มีขนาดเมด็ละเอียดกว่า และสีขาวกว่าแป้งขนมปัง และสามารถเพิ่มความอบอุ่นของ
ร่างกายและสารอาหารโปรตีนไดอี้กดว้ย 

http://www.foodietaste.com/FoodPedia_detail.asp?id=37
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2.8.1 แป้งสาลี (Wheat flour) 
เป็นแป้งท่ีใชท้  าขนมอบหรืออาหารทุกชนิดเป็นวตัถุดิบส าคญัท่ีช่วยใหเ้กิดโครงสร้างของ

ผลิตภณัฑแ์ละท าใหผ้ลิตภณัฑค์งรูปไดเ้ม่ืออบเสร็จแลว้ไม่มีแป้งชนิดอ่ืนท่ีน ามาใชแ้ทนกนัไดถึ้ง
แทนกนัไดคุ้ณสมบติัจะไม่เหมือนแป้งสาลี (ทิพวรรณ,2540) ส าหรับอุตสาหกรรมอาหารไดมี้การ
น าแป้งสาลีมาใชป้ระโยชนจ์ากคุณสมบติัจากเป็นเจลอุณหภูมิต ่าและการเกิดกลูเตนกอ้นโดซ่ึงเป็น
ลกัษณะเฉพาะของแป้งสาลีสามารถกกัเกบ็อากาศไวไ้ดแ้ละใหค้วามพองตวัในผลิตภณัฑห์ลงัการ
อบใชเ้ป็นส่วนประกอบในผลิตภณัฑอ์าหารหลายชนิดไดแ้ก่ เคก้ ขนมปัง หรือ เสน้ต่าง ๆ เป็นตน้ 
(กลา้ณรงคแ์ละเก้ือกลู,2546) ทั้งน้ีเน่ืองจากแป้งสาลีมีโปรตีน 2 ชนิดท่ีรวมกนักนัอยูใ่นสดัส่วนท่ี
ถูกตอ้ง จะท าใหเ้กิดสารชนิดหน่ึงเรียกวา่ กลูเตน็ (Gluten) มีลกัษณะเป็นยางเหนียวยดืหยุน่ได ้ กลู
เตน็น้ีจะเป็นตวัเกบ็อากาศเอาไว ้ ท าใหเ้กิดโครงสร้างท่ีจ าเป็นของผลิตภณัฑแ์ละจะเป็นโครงสร้าง
แบบฟองน ้าเม่ือไดรั้บความร้อนจากตูอ้บ (จิตธนาและอรนงค,์2549) 

 
 
2.1.9 ไข่ไก่  

 

 
รูปท่ี 2.9 ไข่ (Egg) 

 
ท่ีมา: https://lifestyle-i-know.blogspot.com/2012/08/blog-post_19.html (หนงัสือพมิพป์ระชาชาติ

2558) 
ช่ือสามญั : Egg 
สรรพคุณ : อุดมไปดว้ยวิตามินต่าง ๆ ช่วยลดความดนัโลหิต มีไขมนัโอเมกา้ 3 สูงและ

บ ารุงสมองและประสาทค่อนขา้งสูงและมีทั้งโปรตีนท่ีสูงเลยทีเดียว อีกทั้งยงับริโภคไดทุ้กเพศทุก
วยั 
 ไข่ การท าผลิตภณัฑ์อาหารจานร้อนส่วนมากจะใชไ้ข่ไก่และสด ไข่ท่ีน ามาใชผ้ลิตภณัฑ์
ขนมหรืออาหารส่วนใหญ่จะใชไ้ข่ขนาดกลาง น ้ าหนกัประมาณ50กรัม/ฟอง (ทิพวรรณ,2540) ซ่ึงมี

https://lifestyle-i-know.blogspot.com/2012/08/blog-post_19.html
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น ้าเป็นองคป์ระกอบประมาณร้อย 77 โดยไข่ไก่มีส่วนประกอบหลกั 3 ส่วน ไดแ้ก่ เปลือกไข่ร้อย 9-
12 ไข่ขาวร้อยละ 55-60 และไข่แดง ร้อยละ 29-34 (Benion and Bamtord 1997) องคป์ระกอบทาง
เคมีของไข่ทั้งฟอง ไข่แดง และไข่ขาวนั้น ไข่ขาวจะมีน ้ ามากท่ีสุด ขณะท่ีไข่แดงมีน ้ าน้อยท่ีสุด 
ส าหรับส่วนประกอบอ่ืน ๆ จะมีในไข่แดงมากกว่ายกเวน้น ้ าตาลและแรธาตุบางชนิด จึงกล่าวไดว้่า
ไข่แดงใหคุ้ณค่าทางอาหารมากกว่าไข่ขาวและไข่ทั้งฟอง ดงันั้นการเลือกใชไ้ข่ชนิดใดควรค านึงถึง
องคป์ระกอบในไข่นั้น โดยเฉพาะปริมาณน ้าและไขมนัซ่ึงแตกต่างกนัชดัเจนจะมีผลต่อความสมดุล
ของสูตรได ้นอกจากน้ีเม่ือน าไข่แต่ละส่วนไปใชส่้วนผสมของอาหารแต่ละชนิดและเวลาท่ีใชใ้น
การตีไข่ (อรอนงค,์2532) 
 

2.1.10 เกลือ  

  
 

รูปท่ี 2.10 เกลือ (salt) 
ท่ีมา: https://hilight.kapook.com/view/59384 (Kapook,2554) 

ช่ือสามญั : Salt  
สรรพคุณ : เกลือ ท่ีใชใ้น Bakery เป็นเกลือป่นละเอียดท่ีใชป้ระกอบอาหารทัว่ ๆ ไป

ประกอบดว้ยโซเดียมคลอไรด ์99 %  
เกลือ  
ประกอบดว้ย NaCl ร้อยละ 99 ส่วนท่ีเหลือเป็นความช้ืน คลอไรด์และซัลเฟต อ่ืน ๆ 

ลกัษณะเป็นผลึกสีขาว มีรสเคม็ นอกจากน้ียงัมีเกลือท่ีเกิดจากกรดและเบสชนิดอ่ืน ๆ ไดอี้กซ่ึงจะ
ให้คุณสมบติัแตกต่างกนัออกไปเม่ือน ามาใช ้(จิตธนา และ อรอนงค ์, 2539) โดยทัว่ไปสูตรของ
ผลิตภณัฑข์องอาหารต่าง ๆ จะใชเ้กลือประมาณร้อย 1 ถึง 2.5 ของน ้ าหนกัแป้ง เพื่อให้ผลิตภณัฑมี์
รสชาติดี ช่วยใหเ้กิดสีของผลิตภณัฑ ์และมีผลมากในการผลิตขนมปังเน่ืองจากท าใหก้ลูเตน็แขง็แรง
และยืดหยุ่นเหมาะสม อีกทั้งควบคุมระยะเวลาและอุณหภูมิของการหมกัไดน้อกจากน้ียงัมีการใช้
สารทดแทนเกลือเช่น โพแทสเซียมคลอไรด ์ส าหรับผูบ้ริโภคท่ีมีปัญหาดา้นสุขภาพ เช่น ความดนั
โลหิตสูง ( Matz,1989) 

https://hilight.kapook.com/view/59384
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2.1.11 วิปครีม 

 
รูปท่ี 2.11Whipcream (วิปครีม) 

 
ท่ีมา: http://www.foodietaste.com/FoodPedia_detail.asp?id=238 (th.wikipedia,2552) 
ช่ือสามญั : Whipcream 
สรรพคุณ: ครีมท่ีมีไขมนัเนย 30% หรือมากกว่าสามารถรวมตวักบัอากาศ เกิดเป็น

คอลลอยดท่ี์มีปริมาตรเพิ่มประมาณสองเท่าของครีมเดิม เน่ืองจากฟองอากาศถูกจบัตวัเป็นโครงข่าย
ของหยดไขมัน แต่ถ้ายงัตีครีมต่อไป หยดไขมันจะติดกัน ท าลายคอลลอยด์และก่อตัวเป็น
เนย บางคร้ังเติมน ้ าตาลไอซ่ิงให้กบัคอลลอยดเ์พื่อท าให้ส่วนผสมแขง็ตวัและลดโอกาสท่ีครีมถูกตี
มากเกินไป 

 
2.1.12 น ้ามนัมะกอก  

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.12 olive oil (น ้ ามนัมะกอก) 
ท่ีมา: https://www.girlsallaround.com/olive-oil-benefits/ (pobpab,2561) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87
https://www.girlsallaround.com/olive-oil-benefits/
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ช่ือสามญั : Olive oil 
สรรพคุณ : ใชล้ดความเส่ียงไขมนัในเลือดในสูงและโรคหลอดเลือดหวัใจ และยงัสามารถ

ลดน ้าหนกัไดอี้กดว้ย ผลงานวิจยัล่าสุด ซ่ึงตีพิมพใ์นวารสารสมาคมเคมีแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา 

บ่งช้ีวา่สารประกอบ“โอรียโูรพีอีน” ซ่ึงเป็นสารประกอบฟีนอลิกท่ีพบในผลมะกอก มีคุณสมบติั

ช่วยกระตุน้การท างานของฮอร์โมนอินซูลินในร่างกาย โดยอินซูลินจะน าน ้ าตาลเขา้สู่เซลลเ์พื่อไป

เผาผลาญเป็นพลงังาน และยงัท าหนา้ท่ีควบคุมการท างานของระบบเผาผลาญของร่างกาย  

กล่าวคือ เม่ือระดบัอินซูลินสูงข้ึนจะยบัย ั้งการสะสมไขมนัในร่างกายอนัเป็นสาเหตุหลกั

ของปัญหาน ้าหนกัตวัท่ีเพิ่มข้ึน นอกจากน้ี สาร“โอรียโูรพีอีน” ยงัช่วยยบัย ั้งความเป็นพิษต่อเซลลซ่ึ์ง

เกิดจากโมเลกลุ“อะมีลิน” ท่ีพบในผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ีสองอีกดว้ย 

น ้ามนัมะกอกข้ึนช่ือว่าเป็นหน่ึงในผลิตภณัฑอ์าหารท่ีมีคุณค่าต่อสุขภาพและมีส่วนช่วยยืด
อายผุูท่ี้รับประทานเป็นประจ าแต่ก่อนหนา้น้ียงัไม่มีหลกัฐานเชิงชีวเคมีมาระบุถึงสาเหตุเบ้ืองหลงั 

คุณประโยชน์ของน ้ ามนัมะกอกในดา้นดงักล่าวอยา่งชดัเจนดงันั้นการคน้พบคร้ังน้ีจึงช่วย
ให้คนไทยท่ีตกอยู่ในภาวะเส่ียงโรคเบาหวานและโรคอว้นสามารถป้องกนัตวัเองจากสองโรคร้าย
ไดง่้าย ๆ เพียงแค่รับประทานน ้ ามนัมะกอกเป็นประจ า ควบคู่กบัการเลือกรับประทานอาหารให้มี
สมดุลทางโภชนาการ ซ่ึงจะช่วยให้ทุกคนห่างไกลจากโรคเบาหวาน และยงัท าให้การลดน ้ าหนัก
เป็นเร่ืองท่ีใคร ๆ กท็  าไดอี้กดว้ย “เป็นท่ีทราบกนัดีวา่น ้ ามนัมะกอกเป่ียมไปดว้ยคุณค่าสารอาหารท่ีมี
ประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย แต่ผลการวิจยัซ่ึงสามารถอธิบายถึงสารออกฤทธ์ิในน ้ ามนัมะกอกท่ี
ลดความเส่ียงในการเป็นโรคเบาหวานและช่วยลดน ้าหนกัไดน้ั้น นบัเป็นความรู้ใหม่ ซ่ึงพวกเราหวงั
วา่จะมีส่วนช่วยใหผู้บ้ริโภคชาวไทยมีสุขภาพท่ีดีข้ึนครับ”นายอลัแบร์โตเ้ปเรซ มาร์ติน ผูอ้  านวยการ
เบอร์ทอลล่ีประเทศไทยและเอเชีย แบรนดน์ ้ ามนัมะกอกอนัดบัหน่ึงในประเทศไทยกล่าว (ภณัฑิรา 
เชิดบุญเมือง,2557) 

2.3 พฤติกรรมของผู้บริโภคทีมี่ต่ออาหารคาวและหวาน 

Kotler (1997) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมบริโภค ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 1.ปัจจยัทางวฒันธรรมเป็นปัจจยัขั้นพื้นฐานท่ีสุดในการก าหนดความตอ้งการ

พฤติกรรมของมนุษย ์เช่น การศึกษา ความเช่ือ ลกัษณะทางสงัคม เป็นตน้ 

 2.ปัจจยัทางสงัคมเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนัและมีอิทธิพลต่พฤติกรรม

การซ้ือ เช่น ครอบครัว กลุ่มเพื่อน กลุ่มโฆษณาต่าง ๆ เป็นตน้ 
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 3.ปัจจยัทางบุคคล เช่น อาย ุอาชีพ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การศึกษารูปแบบการ

ด าเนินชีวิต 

 4.ปัจจัยทางจิตวิทยา ประกอบด้วยการจูงใจ การรับรู้ ความเช่ือและเจตคติ

บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง 

2.3.1 กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

กระบวนตดัสินใจของผูบ้ริโภคประกอบดว้ย 

1.การรับรู้ถึงปัญหา กระบวนการซ้ือจะเกิดข้ึนเม่ือผูซ้ื้อตระหนักถึงปัญหาหรือความ

ตอ้งการของตนเอง 

2.การคน้หาขอ้มูล ในขั้นน้ีผูบ้ริโภคจะแสวงหาขอ้มูลเพื่อตดัสินใจโดยจะเร่ิมตน้หาขอ้มูล

จากแหล่งภายในก่อน เพื่อน ามาใชใ้นการประเมินทางเลือก หากยงัไดข้อ้มูลไม่เพียงพอผูบ้ริโภคก็

ตอ้งหาขอ้มูลเพิ่มจากแหล่งภายนอกเพิ่มเติม 

3.การประเมินทางเลือก ผูบ้ริโภคจะน าขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมไวจ้ดัเป็นหมวดหมู่และวิเคราะห์

ขอ้ดี ขอ้เสีย ทั้งในลกัษณะการเปรียบเทียบหาทางเลือกและความคุม้ค่าท่ีสุด 

4.การตดัสินใจทางเลือกท่ีดีท่ีสุด หลงัจากการประเมินทางเลือกต่าง ๆ ผูบ้ริโภคจะทราบ

ขอ้ดี ขอ้เสีย หลงัจากนั้นจะตอ้งตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการแกปั้ญหาซ่ึงบางคร้ังมนัใช้

ประสบการณ์ในอดีตเป็นเกณฑ ์ทั้งประสบการณ์ของตนเองและผูอ่ื้น 
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 
 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

 
รูปที ่3.1 สัญลกัษณ์ของโรงแรม Banyan Tree Bangkok 
ท่ีมา : https://www.banyantree.com/en/thailand/bangkok 

3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ 

โรงแรมบนัยนัทรี โฮเทล แบงคค์อ๊ก (Banyan Tree Hotel Bangkok) ค าว่า บนัยนัทรี เป็นค าศพัทม์า
จากภาษาองักฤษซ่ึงมีความหมายว่า “ตน้ไทร” Mr. Ho Kwan Ping ผูก่้อตั้ง Banyan tree Hotel & 
Resorts แห่งแรกในปี 2538 ใหเ้ป็นโรงแรม ระดบั 5 ดาว โดยมีจานวนหอ้งพกั 127 หลงั โดยเป็น 
บา้นพกัแบบมีจากุชช่ี จ านวน 44 หลงั และอีก 83 หลงั เป็นบา้นพกัแบบมีสระว่ายนา้ภายในท่ีพกั 
ดูแลบริหารโดย  
บริษทั บนัยนัทรี โฮเทล็ แอนด ์รีสอร์ท จ ากดั ในปัจจุบนั ไดมี้หอ้งพกัเพิ่มเป็น 149 หลงั ซ่ึงไดมี้การ
ก่อสร้างบา้นพกัเพิ่มเติมเป็นบา้นพกั ทู เบดรูม พลู วิลล่า อีกจ านวน22 หลงัโดยใหบ้ริการหอ้งพกั
แบบมาตรฐาน และแบบสวีส บา้นพกัท่ีมีรูปแบบเฉพาะตวั ใหโ้อกาสคุณสัมผสัประสบการณ์ความ
ส าราญ การพกัผอ่นหยอ่นใจ และการคน้พบท่ีไม่เหมือนใคร ผา่นส่ิงอ านวยความสะดวกและ
กิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นหอ้งอาหาร ภตัตาคาร บาร์ สระว่ายน ้ า ฟิตเนส หอ้งประชุมสัมมนา 
และส่ิงอ านวยความสะดวกอีกมากมายสถานท่ีตั้งอยูบ่นหาดบางเทา จงัหวดัภูเก็ต ซ่ึงเดิมเป็นท่ีตั้ง
ของเหมืองดีบุกร้างแห่งหน่ึงท่ีปรับปรุงเป็น Destruction resort ท่ีกระจายตวัรายลอ้มรอบทะเลสาบ
หรือ “ลากนู” บนพื้นท่ีอุดม สมบูรณ์ขนาด 1,000 เอเคอร์ ติดชายหาดทรายขาวละเอียดยาวถึง 8 กม. 
ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของเกาะ ภูเก็ตโดยเป็นโรงแรมในกลุ่มของบริษทัโรงแรมลากูน่า รี-
สอร์ท แอนด ์ โฮเทล็ ท่ีมีอยู ่ 6 แห่งคือโรงแรมบนัยนัทรี ภูเก็ต โรงแรงเชอราตนั แกรนด ์ ลากนู่า 
ภูเก็ตโรงแรมดุสิตธานี ลากนู่า โรงแรมลากนู่า บีช รีสอร์ท โรงแรมลากู น่า ฮอริเดย ์คลบั รีสอร์ท 
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(ลากนู่า ภูเกต็) และโรงแรมอลามนัดา ลากนู่า ภูเก็ตโดยทั้ง 6 แห่งตั้งอยูใ่นพื้นท่ี เดียวกนัในรูปแบบ
ของ City Hotel 
 

3.1.2 ท่ีตั้งของสถานประกอบการ  

21/100 แขวง ถนน สาทรใต ้แขวง สาทร เขต สาทร 10120  

 
 

รูปที ่3.2 แผนที่ของโรงแรมบันยนัทรี โฮเทล แบงค์ค๊อก 
ท่ีมา : http://www.cheaphotelasia.net/thailand/bangkok/banyan-tree-hotel.htm 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
 3.2.1.โรงแรมมีหอ้งพกัทั้งหมด 327 หอ้ง ไดแ้ก่  
- 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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รูปที ่3.3 ห้องพกัสวีท Deluxe room 
ท่ีมา : https://www.agoda.com/th-th/banyan-tree-bangkok/hotel/bangkok-th.html?cid=-

211 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.4 แสดงห้อง Presidential Suite 
ท่ีมา : https://www.booking.com/hotel/th/banyan-tree-bangkok.th.html 
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รูปที ่3.5 ห้อง Spa-suite 

ท่ีมา : https://www.accorhotels.com/th/hotel-B1U6-banyan-tree-bangkok/index.shtml 
 
3.2.2. ห้องอาหารของโรงแรมบนัยนัทรี โฮเทล แบงค์ค๊อก มีห้องอาหาร  ทั้งหมด 8 

ห้องอาหาร ไดแ้ก่ VERTIGO GRILL & MOON BAR, BAIYUN, TAIHEI, ROMSAI, 
SAFFRON, LATITUED LOUNGE & BAR, GOODIES 

 

 
รูปที ่3.6  แสดงรูปห้องอาหาร Vertigo 

ท่ีมา : http://www.lovedinings.com/rooftop_bar/vertigo-and-moon-bar-banyan-

tree-bangkok 
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รูปที ่3.7 แสดงรูปห้องอาหาร Baiyun 
ท่ีมา: https://www.bkkmenu.com/eat/we-recommend/bai-yun.html 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.8 ห้องอาหาร Saffron 

ท่ีมา : http://www.painaidii.com/business/39562/album/ 

 

 

 

 

 

http://www.painaidii.com/business/39562/album/
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3.3 รูปแบบการจัดองค์และการบริหารงานขององค์กร 

 

รูปที ่3.9 โครงสร้างองค์กร 
ท่ีมา : https://www.google.co.th 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

 
รูปที ่3.10 นักศึกษาปฏิบตัิงานสหกจิศึกษา นาย พอล จตุรพรภิญโญ 

                 ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

 ช่ือ-นามสกลุ  : นาย พอล จตุรพรภิญโญ 
 ต าแหน่ง : นกัศึกษางาน (Trainee) 
 แผนก : Private dining 
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 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา : ระหว่างวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 
สิงหาคม 2561 

 หน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมาย  
 12.00 – 13.00 clear floor ตามชั้นต่าง ๆ ท่ีเสริฟไวแ้ละ clear ผลไมท่ี้แม่บา้น

เอาข้ึนไปไวต้าม floor ต่าง ๆ  
 13.00 – 14.00 :clear ของท่ีไล่เก็บตาม floor ส่งให ้Steward ลา้ง แลว้มาลา้ง

แกว้น ้าและเคร่ืองมือ   
 14.00 – 14.30 : ไปเบิกผา้ Napkin และดูความเรียบร้อยในแผนกและ

ตรวจเช็คว่ามีเสิร์ฟแขก vip หรือ แขก Request ว่าก่ีโมงอะไรบา้ง เสิร์ฟ
อะไรบา้ง 

 14.00 – 17.00 : ช่วงเวลาน้ีจะน าเสิร์ฟเคก้ตามหอ้งต่าง ๆ จะมีทั้งเคก้ 
Honeymoon,Bithday,anniversary ตามท่ี front office ได้แจ้งไว้ 

 17.00 – 22.00 : รอออเดอร์ a lart carte จากแขกหรือแขกขอส่ิงของเขา้มาไม่
วา่จะขอถว้ย จาน แกว้ หรืออะไรต่าง ๆ ท่ีแขกขอ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.13 นักศึกษาปฏิบตัิงานสหกจิศึกษา นางสาวอารียา     แก้วประสิทธ์ิ 
                                           ท่ีมา : ผูจ้ดัท า  

 ช่ือ-นามสกลุ  : นางสาวอารียา  แกว้ประสิทธ์ิ 

 ต าแหน่ง : นกัศึกษางาน (Trainee) 
 แผนก : Banquet (จดัประชุม,กินเล้ียง,งานหมั้น,งานแต่ง) 
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 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา : ระหว่างวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 
สิงหาคม 2561 

 หน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมาย  
 ดูแลพื้นท่ีท่ีตัวเองได้รับผิดชอบให้สะอาด เรียบร้อย ห้ามมีส่ิงของวาง

ขวางทางเดิน,เลอะเทอะและสกปรก  
 คอยตรวจเช็คของใชภ้ายในแผนกว่าของใชแ้บบไหนหมดหรือเหลือมากนอ้ย

แค่ไหน 
 ท าใบเบิกของหลงัจากท่ีตรวจเช็คของในสโตร์ของ banquet วา่มีของอะไรบา้ง

ท่ีตอ้งเบิกแลว้เบิกท่ีครัวไหนบา้ง 
 น าของท่ีเบิกไดม้าตรวจเช็ดอีกทีวา่ไดม้าครบไหม ถา้ไม่ครบใหแ้กใ้บเบิกส่วน

ท่ีไดไ้ม่ครบ ส่วนท่ีไดค้รบใหน้ าเรียงเขา้ท่ีเกบ็ของมนัใหเ้รียบร้อย 
 ท าป้ายช่ือตั้งโต๊ะงานแต่ง และน าเมนูอาหารงานแต่งใส่ในโฟร์เดอร์ตั้งโต๊ะ

แขก 
 ท าป้าย Food Tag ส าหรับวางหนา้อาหารถา้งานนั้นๆเป็น line buffet 
 ท าป้ายช่ือตั้งโตะ๊แขกส าหรับงานประชุม 
 พิมพป้์าย food tag ปร้ิน และน ามาเคลือบใหเ้รียบร้อย 
 จดั ตกแต่ง  เบรควา่งของวา่งแขก  
 ลงไปเอาของเบรคท่ีครัวต่างๆ  
 ท าน ้ า mocktail โชวแ์ละใหแ้ขกรับประทาน 
 คอยยนืกดชา,กาแฟ ใหแ้ขกก่อนเขา้หอ้งประชุม 
 คอยส่งแขกไปทานอาหารตามหอ้งหารตอนพกัเท่ียง 
 ช่วยหอ้งอาหารเสิร์ฟอาหารเวลาคนไม่พอแลว้เคา้เรียกตวัไป support 
 ท าความสะอาด ออฟฟิส banquet หอ้ง living room หอ้ง pantry  ใหส้ะอาด

และเรียบร้อยอยูเ่สมอ 
 ไปยืนตอ้นรับแขกเวลามีงานประชุดใหญ่ๆและคอยเดินส่งแขกเขา้ตามห้อง

ประชุมต่างๆ 
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3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.15 พนักงานทีป่รึกษา คุณธีรยุทธ องัคะจันทร์ 
ที่มา : ผูจ้ดัท า (2561) 

 ช่ือ – นามสกุล : นายธีรยทุธ องัคะจนัทร์ 
 ต าแหน่งงาน : Banquet Attendant 
 แผนก : Banquet 

3.6  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ในการปฏิบติังานนักศึกษาโครงงานสหกิจศึกษาไดใ้ชเ้วลาทั้งส้ิน 16 สัปดาห์ นับตั้งแต่
วนัท่ี วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561 
 

3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
เร่ิมด าเนินท าการวิจยัตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561 รวม 16 สัปดาห์ 

แสดงดงัตารางท่ี 3.1  
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ตารางท่ี 3.1 แสดงขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน พฤษภาคม 61 มิถุนายน 61 กรกฎาคม 61 สิงหาคม 61 

1. ศึกษาขอ้มูลท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
2.คน้หาวสัดุท่ีเหมาะสม
และมีความทนทาน 
3.ศึกษาแนวทางในการท า 
4.ท าการลงปฎิบติั 
5.แกไ้ขปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึน 
6.ใหส้ถานประกอบทดลอง
ใชแ้ละประเมินผล 
7.จดัท าเอกสาร 

   

 

 
3.7.1.ศึกษาขอ้มูลถึงปัญหาของสถานประกอบการ 
ไดท้ าการสังเกตปัญหาท่ีเกิดข้ึนและการแกไ้ขปัญหาโดยการปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษา

เพื่อน ามาเป็นหวัขอ้โครงงานสหกิจศึกษา 
3.7.2. เขียนโครงร่างรายงานและก าหนดหวัขอ้ในการหาขอ้มูล 
เขียนหัวขอ้โครงงานท่ีสนใจจะศึกษาน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษาเพื่อ

ขอค าแนะน าและร่างเอกสารโครงงานใหก้บัโครงการสหกิจศึกษา 
3.7.3 ลงมือปฏิบติั 
จดัเตรียมวตัถุดิบและอุปกรณ์ในการทดลองท าเซทเมนูอาหารคาวหวาน “Oreo Carbonara 

Pasta”น้ีข้ึนมาใหม่หลายคร้ังและไดด้ดัแปลงพร้อมร่วมกนัลงมือปฏิบติั 
3.7.4. จดัท าแบบประเมิน 
ไดมี้การสอบถามและรวบรวมขอ้มูลในการท าโครงงานกบัพนกังานท่ีปรึกษาของแผนก 

Privite dining และครัวอิตาเล่ียน หลงัจากท่ีคณะผูจ้ดัท าไดท้ดลองท าเมนูคาวหวานเซทน้ีข้ึน “Oreo 
Carbonara Pasta” เรียบร้อยแลว้จึงจดัท าแบบประเมินข้ึนเพื่อประเมินคุณภาพของ“Oreo Carbonara 
Pasta” โดยการใหพ้นกังานแผนก Private diningและBanquetจ านวน 6 คน เป็นผูท้  าการประเมิน 

3.7.5. จดัท าเอกสาร 
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น ารายละเอียดและขั้นตอนการท าทั้งหมดท่ีไดบ้นัทึกไว ้รวบรวมท าเป็นรูปเล่มพร้อมกบั

การน าเสนอ 

 
3.7.6. ตรวจสอบและแกไ้ข 
 เม่ือท ารูปเล่มเสร็จแลว้น าไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาด

ในการท าโครงงานใหส้มบูรณ์ 
  

3.8  อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

ฮาร์ดแวร์ 
 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
 เคร่ืองปร้ินเตอร์ 
 กลอ้งถ่ายรูป 

ซอฟต์แวร์ 
 โปรแกรม Microsoft  Word 2007 , 2010 
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บทที ่4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่4.1 เมนูพาสต้าโอริโอ้คาโบนาร่า 
      ที่มา : ผูจ้ดัท ำ (2561) 

กำรจดัท ำโครงงำนเร่ือง “พำสตำ้โอริโอค้ำโบนำร่ำ” ไดมี้กำรจดัท ำเมนูอำหำรเพื่อส่งเสริม
ทำงกำรตลำดรูปแบบเมนูอำหำรก่ึงคำวหวำนซ่ึงประกอบไปดว้ย 1.พำสตำ้โอริโอเ้สน้สด 2.คำโบนำ
ร่ำครีมซอส โดยสำมำรถแสดงถึงส่วนผสมและวิธีกำรท ำของแต่ละเมนูดงัต่อไปน้ี 

 
4.1 เมนูพาสต้าโอริโอ้คาโบนาร่า (Carbonara Oreo Pasta) 

4.1.1 วตัถุดิบท่ีใชใ้นกำรท ำ พำสตำ้โอริโอ ้(Pasta Oreo) 
4.1.1.1 ส่วนผสมของตวัเสน้ พำสตำ้โอริโอ ้(Pasta Oreo)   

- แป้งอเนกประสงค ์  1 ถว้ยตวง 
- โอริโอ ้   2 ช้ิน 
- ไข่ไก่   1 ฟอง 
- เกลือ   1 ชอ้นชำ 
- น ้ำมนัมะกอก (Olive oil) 1 ชอ้นโต๊ะ 

4.1.1.2 ส่วนผสมของตวัซอสคำโบนำร่ำ  
- เนย    10 กรัม    
- หวัหอม   1 หวั 
- เบค่อน   10 กรัม 
- วิปครีม   100 กรัม 
- นมสด   100 กรัม 
- ครีมโอริโอ ้   5 กรัม 
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- Chedda Cheese  1 แผน่  
- เกลือ   เลก็นอ้ย 
- พริกไทย   เลก็นอ้ย 
- พำสลีย ์   เลก็นอ้ย 
-  

4.2 ขั้นตอนการท าเส้นพาสต้าโอริโอ้ 
 

1. น ำแป้งอเนกประสงคม์ำท ำกำรตวงใหไ้ด ้1 ถว้ยตวง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.2 วธีิการท าเส้นพาสต้าโอริโอ้  
      ที่มา : ผูจ้ดัท ำ (2561) 
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2.จำกนั้นน ำแป้งท่ีตวงมำร่อนลงในอ่ำงผสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.3 วธีิการเส้นพาสต้าโอริโอ้  
ที่มา : ผูจ้ดัท ำ (2561) 

 

3.น ำโอริโอ ้2 ช้ินมำปำดครีมแยกออกไว ้จำกนั้นน ำโอริโอม้ำบดใหล้ะเอียด 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.4 วธีิการท าเส้นพาสต้าโอริโอ้ 
ที่มา : ผูจ้ดัท ำ (2561) 
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4. น ำโอริโอท่ี้บดละเอียดมำเขำ้ไมโครเวฟเพื่ออบไล่ควำมช้ืน 

 
 
 

 
 
 
 

 
          รูปที ่4.5 วธีิการท าเส้นพาสต้าโอริโอ้  

ที่มา : ผูจ้ดัท ำ (2561) 

 
5.น ำโอริโอท่ี้อบเสร็จแลว้มำร่อนลงในอ่ำงผสม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.6 วธีิการท าเส้นพาสต้าโอริโอ้  
ที่มา : ผูจ้ดัท ำ (2561) 
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6.ใส่เกลือลงไปในอ่ำงผสม 1 ชอ้นชำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่4.7 วธีิการท าเส้นพาสต้าโอริโอ้  
        ที่มา : ผูจ้ดัท ำ (2561) 

 

7.จำกนั้นท ำกำรส่วนผสมในอ่ำงใหมี้รูตรงกลำงเพื่อตอกไข่ไก่ใส่ลงไป 1 ฟอง 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

           รูปที ่4.8 วธีิการท าเส้นพาสต้าโอริโอ้  
ที่มา : ผูจ้ดัท ำ (2561) 
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8.น ำน ้ ำมนัมะกอกมำตวง 1 ชอ้นโตะ๊และใส่ลงไปรอบๆแป้งใหท้ัว่ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                    รูปที ่4.9 วธีิการท าเส้นพาสต้าโอริโอ้  
      ที่มา : ผูจ้ดัท ำ (2561) 

 
9.จำกนั้นท ำกำรนวดส่วนผสมทั้งหมดใหเ้ขำ้กนั 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
รูปที ่4.10 วธีิการท าเส้นพาสต้าโอริโอ้  

                            ที่มา : ผูจ้ดัท ำ (2561) 
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10.นวดทุกอยำ่งเขำ้ท่ีแลว้ ท ำกำรพกัแป้งไว ้30 นำที 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.11 วธีิการท าเส้นพาสต้าโอริโอ้ 
ที่มา : ผูจ้ดัท ำ (2561) 

 
  11. น ำแป้งท่ีพกัเอำไวม้ำรีดดว้ยเคร่ืองรีดแป้งใหบ้ำงพอประมำณ 

 
 

 
    
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.12 วธีิการท าเส้นพาสต้าโอริโอ้ 
ที่มา : ผูจ้ดัท ำ (2561) 
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12. น ำแป้งพำสตำ้ท่ีรีดไดท่ี้แลว้มำใส่เคร่ือง เพื่อท ำกำรตดัแบ่งเสน้ออก 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.13 วธีิการท าเส้นพาสต้าโอริโอ้ 
          ที่มา : ผูจ้ดัท ำ (2561) 

 
  13.น ำเสน้พำสตำ้ท่ีถูกตดัออกเป็นเสน้ๆมำพกัไวเ้ป็นเวลำ 1 ชัว่โมง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.14 วธีิการท าเส้นพาสต้าโอริโอ้  
      ที่มา : ผูจ้ดัท ำ (2561) 
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14.น ำเส้นท่ีถูกพกัไวม้ำตม้และน ำไปรับประทำนคู่กบัซอสคำโบนำร่ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.15 วธีิการท าเส้นพาสต้าโอริโอ้  
ที่มา : ผูจ้ดัท ำ (2561) 

 
4.3 วธีิท าซอส คาโบนาร่า ( Catbonara)  (ใชน้ ้ ำซอส 1 จำน ปริมำณเพยีง 100 กรัม) 

1. หัน่หวัหอม1หวัใหมี้ขนำดประมำณลูกเต๋ำ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.16 วธีิการท าซอสคาโบนาร่า  
        ที่มา : ผูจ้ดัท ำ (2561) 
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2. หัน่เบคอน 100 กรัมขนำดเท่ำลูกเต๋ำ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่4.17 วธีิการท าซอสคาโบนาร่า  
             ที่มา : ผูจ้ดัท ำ (2561) 

 

3. น ำเนยใส่ลงไปในกระทะ 1 กอ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.18 วธีิการท าซอสคาโบนาร่า 
      ที่มา : ผูจ้ดัท ำ (2561) 
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4. จำกนั้นพอเนยละลำยแลว้น ำหวัหอมลงไปผดัใส่สุกจนสีหวัหอมใสข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.19 วธีิการท าซอสคาโบนาร่า  
        ที่มา : ผูจ้ดัท ำ (2561) 

 
5. น ำเบคอนลงไปผดัรวมกบัหวัหอมใหญ่จนสุกไดท่ี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที ่4.20 วธีิการท าซอสคาโบนาร่า 
ที่มา : ผูจ้ดัท ำ (2561) 
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6. พอทุกอยำ่งเร่ิมสุดไดท่ี้กน็ ำวิปครีมท่ีตวงไว ้1/2  ของถว้ยใส่ลงในกระทะ 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.21 วธีิท าซอสคาโบนาร่า  
      ที่มา : ผูจ้ดัท ำ (2561) 

 
7. ตำมดว้ยนมสด 1/2 ของถว้ยตวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่4.22 วธีิท าซอสคาโบนาร่า  
ที่มา : ผูจ้ดัท ำ (2561) 
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8. จำกนั้นใสไ้ข่แดงลงไป 1 ฟองและรีบคนใหทุ้กอยำ่งเป็นเน้ือเดียวกนั 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.23 วธีิท าซอสคาโบนาร่า 
        ที่มา : ผูจ้ดัท ำ (2561) 

 
9. จำกนั้นใส่เชสดำ้ชีสลงไป 1 แผน่ 

 
 
 

  
 
 
 

 
 

 
 

รูปที ่4.24 วธีิท าซอสคาโบนาร่า  
       ที่มา : ผูจ้ดัท ำ (2561) 
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10.ใส่ครีมโอริโอล้งไปผสมเลก็นอ้ย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.25 วธีิท าซอสคาโบนาร่า 

                                 ที่มา : ผูจ้ดัท ำ (2561) 

 
11. ตำมดว้ยเกลือและพริกไทยเลก็นอ้ย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.26 วิธีท าซอสคาโบนาร่า 
                        ที่มา : ผูจ้ดัท ำ (2561) 
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12. คนใหส่้วนผสมทุกอยำ่งเขำ้กนั จำกนั้นน ำเสน้พำสตำ้โอริโอท่ี้ตม้จนสุกแลว้ลง
ไปคลุกเคลำ้กบัซอสคำโบนำร่ำใหเ้ขำ้กนั ตกัใส่จำนพรอมเสิร์ฟ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที ่4.27 วธีิท าซอสคาโบนาร่า 
        ที่มา : ผูจ้ดัท ำ (2561) 

 
4.4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ในกำรจดัท ำโครงงำน พำสตำ้โอริโอค้ำโบนำร่ำ เพื่อจะท ำกำรเพิ่มทำงเลือกใหม่ให้กบั
ลูกคำ้และเป็นกำรน ำเสนอเมนูอำหำรให้กบัทำงห้องอำหำรนำนำชำติเพื่อน ำไปต่อยอดเมนูอำหำร
ใหม่ๆ มำรังสรรคเ์พื่อใหเ้กิดเมนูอำหำร “พำสตำ้โอริโอค้ำโบนำร่ำ “ ท่ีเหมำะส ำหรับคนท่ีช่ืนชอบ
อำหำรจ ำพวกเส้นและต้องกำรหลีกหนีควำมจ ำเจจำกเส้นพำสต้ำท่ีธรรมดำ เมนูน้ีถือว่ำเป็น
โครงงำนท่ีสร้ำงสรรคน์วตักรรมใหม่และยงัสำมำรถสร้ำงรำยไดใ้ห้แก่สถำนประกอบกำรอีกทั้งยงั
ช่วยส่งเสริมทำงกำรตลำดและเพิ่มเมนูใหม่ๆให้กับทำงห้องอำหำร ทั้ งหมดน้ีก็เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อโรงแรมบันยนัทรี กรุงเทพฯ โดยมีกำรเก็บแบบสอบถำมจำกพนักงำนใน
โรงแรมบนัยนัทรี กรุงเทพฯ 30 ชุด โดยสำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์ขอ้มูลไดด้งัน้ี 
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4.7.1 จ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมเพศ 
ตำรำงท่ี 4.6 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชำย 19 63.33 
หญิง 11 36.66 
รวม 30 100 

จำกตำรำงท่ี 4.6 ผลจำกกำรส ำรวจตำมแบบสอบถำมเร่ืองเพศ เป็นชำยมำกท่ีสุด คิดเป็น ร้อย
ละ63.33  และเป็นผูห้ญิงคิดเป็นร้อยละ 36.66 

4.7.2 จ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมแผนก 
ตำรำงท่ี 4.7 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมแผนก 
ต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ 
ครัว 13 43.33 

แม่บำ้น - - 
พนกังำนบริกำรหอ้งอำหำร 

F&B 
17 56.66 

อ่ืนๆ - - 
รวม 30 100 

 
4.7.3 ควำมพึงพอใจของพนกังำนในโรงแรมบนัยนัทรี กรุงเทพฯ ท่ีมีต่อเมนู “พำสตำ้โอริ

โอ ้คำโบนำร่ำ” โดยมีเกณฑแ์สดงระดบัคะแนนเฉล่ียต่อควำมพึงพอใจไดด้งัน้ี 
ค่ำเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมำยถึง ควำมพึงใจในระดบัมำกท่ีสุด 
ค่ำเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมำยถึง ควำมพึงใจในระดบัมำก 
ค่ำเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมำยถึง ควำมพึงใจในระดบัปำนกลำง 
ค่ำเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมำยถึง ควำมพึงใจในระดบันอ้ย 
ค่ำเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมำยถึง ควำมพึงใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ตำรำงท่ี 4.8 ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจของพนกังำนในโรงแรมบนัยนัทรี กรุงเทพฯ 

รายการประเมิน 

คะแนน
เฉลีย่ 

ระดับ
ความพงึ
พอใจ 

1. กำรจดัตกแต่งจำนอำหำรมีควำมดึงดูดน่ำรับประทำน 4.33 มำก 
2. เมนูอำหำรมีควำมสวยงำมและน่ำสนใจ 4.27 มำก 
3. อำหำรมีควำมอร่อยถูกปำกและรสชำติท่ีโดดเด่น 4.33 มำก 
4. เมนูอำหำรจำนน้ีมีควำมเพียงพอหรือเหมำะสมกบัรำคำ 4.17 มำก 
5. อำหำรจำนน้ีเหมำะกบัทุกเพศทุกวยั 4.50 มำกท่ีสุด 
6. อำหำรมีกำรใชว้ตัถุดิบท่ีแปลกใหม่ 4.63 มำกท่ีสุด 
7. เมนูอำหำรน้ีเหมำะกบักำรทำนเป็นอำหำรจำนหลกั 4.00 มำก 
8. เมนูอำหำรน้ีมีควำมคิดสร้ำงสรรค ์ 4.70 มำกท่ีสุด 
9. ท่ำนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัเมนูจ ำพวกเสน้พำสตำ้ 4.33 มำก 
10. เมนูอำหำรน้ีมีควำมเหมำะสมกลมกลืนหรือรสชำติเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั 4.20 มำก 

                                                   
จำกตำรำงท่ี 4.8 ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจของพนกังำนในโรงแรมบนัยนัทรี กรุงเทพฯ ท่ีมีต่อ 

“พำสตำ้โอริโอ ้คำโบนำร่ำ” โดยมีเกณฑแ์สดงระดบัคะแนนเฉล่ียต่อควำมพึงพอใจโดยเรียงจำก
ตวัเลือกท่ีเลือกเยอะท่ีสุดตำมดว้ยเลือกน้อยท่ีสุดตำมล ำดบัควำมพึงพอใจเป็น กำรจดัตกแต่งจำน
อำหำรมีควำมดึงดูดน่ำรับประทำน เมนูอำหำรจำนน้ีเหมำะกบัทุกเพศทุกวยัและอำหำรมีกำรใช้
วตัถุดิบท่ีแปลกใหม่ มีควำมพึงพอใจอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด  

จำกตำรำงสรุปผลแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของกำรชิมอำหำร Pasta Oreo Cabonara 
พบว่ำผลจำกกำรตอบแบบสอบถำมดำ้นเพศ เป็นเพศชำยมำกท่ีสุดโดยคิดเป็นร้อยละ 63.33 และ
เป็นเพศหญิงโดยคิดเป็นร้อยละ 36.66  ผูต้อบแบบสอบถำมของแผนก พนกังำนบริกำรห้องอำหำร 
F&B มำกท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 56.66 และแผนกครัว Main Kitchen ปีคิดเป็นร้อยละ 43.33 จำกตำรำง
ค่ำเฉล่ียและค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำนของควำมพึงพอใจของพนกังำนโรงแรม Banyan Tree Hotel 
Bangkokมีต่อโครงงำนกำรชิมอำหำร Pasta Oreo Carboanara ผลระดบัควำมพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่
ในระดบัมำกท่ีสุด  
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บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

จากการท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ปฏิบติังานสหกิจท่ีโรงแรม Banyan Tree hotel Bangkok ในแผนกFood and 
Beverage ท าใหผู้จ้ดัไดท้ราบถึงการปฏิบติังานในดา้น Food and Beverage และไดเ้ลง็เห็นถึงปัญหา
และความส าคัญของอาหารคาวหวานเพื่อน ากลับมาแปรรูปข้ึนมาใหม่ท าให้เกิดคุณค่าและ
ประโยชน์ ผูจ้ดัท าจึงไดคิ้ดอาหารคาวหวานโดยท่ีมีช่ือว่า Pasta Oreo Carbonara โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการตลาดและไอเดียท่ีแปลกใหม่สามารถน ามาต่อยอดมาเป็นเมนูได้อนาคต จาก
ขั้นตอนการประเมินผล ผูจ้ดัท าไดมี้การเก็บขอ้มูลโดยไดท้ าการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของโครงงาน Pasta oreo carbonaraใหก้บัพนกังานภายในโรงแรมเป็นจ านวน 30 ชุด 

จากตารางสรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของการชิมอาหาร Pasta Oreo Cabonara 
พบว่าผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นเพศ เป็นเพศชายมากท่ีสุดโดยคิดเป็นร้อยละ 63.33 และ
เป็นเพศหญิงโดยคิดเป็นร้อยละ 36.66  ผูต้อบแบบสอบถามของแผนก พนกังานบริการห้องอาหาร 
F&B มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 56.66 และแผนกครัว Main Kitchen ปีคิดเป็นร้อยละ 43.33 จากตาราง
ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของพนกังานโรงแรม Banyan Tree Hotel 
Bangkokมีต่อโครงงานการชิมอาหาร Pasta Oreo Carboanara ผลระดบัความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด  

สส 

นอกจากนั้นพนกังานในโรงแรมบนัยนัทรี กรุงเทพฯ ท่ีมีต่อ “พาสตา้โอริโอ ้คาโบนาร่า” 
โดยมีเกณฑ์แสดงระดบัคะแนนเฉล่ียต่อความพึงพอใจโดยเรียงจากตวัเลือกท่ีเลือกเยอะท่ีสุดตาม
ด้วยเลือกน้อยท่ีสุดตามล าดับความพึงพอใจเป็น การจัดตกแต่งจานอาหารมีความดึงดูดน่า
รับประทาน เมนูอาหารจานน้ีเหมาะกบัทุกเพศทุกวยัและอาหารมีการใชว้ตัถุดิบท่ีแปลกใหม่ มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด และการจดัตกแต่งจานอาหารมีความดึงดูดน่ารับประทาน 
เมนูอาหารมีความสวยงามและน่าสนใจ อาหารมีความอร่อยถูกปากและรสชาติท่ีโดดเด่น 
เมนูอาหารจานน้ีมีความพอเพียงและเหมาะสมกบัราคา เมนูอาหารจานน้ีเหมาะกบัการทานเป็น
อาหารจานหลกั  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับเมนูจ าพวกเส้นพาสตา้ และเมนูอาหารน้ีมีความ
เหมาะสมกลมกลืนหรือรสชาติเป็นไปในทิศทางเดียวกนัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
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5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

5.1.2.1 ใชเ้วลาในการทดลองท าแป้งค่อนขา้งท่ีจะนานและยาก 

5.1.2.2  เป็นอาหารท่ีค่อนขา้งท่ีจะหนกัไปทางหวานจึงยากท่ีจะควบคุมท่ีจะท าให้
รสชาติพอดี 

5.1.2.3 เส้น Pasta ออกรสชาติ Oreo ไดน้อ้ยเกินไป 

5.1.3 ข้อเสนอแนะของการท าโครงงาน      
Jm   

  5.1.3.1 ควรศึกษาการผสมแป้ง Pasta ใหม้ากข้ึน  

5.1.3.2 ตอ้งศึกษาเร่ืองการท าซอสใหม้ากข้ึน 

5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดไ้ปปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ีโรงแรม Banyan tree hotel bangkok 

ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 30 สิงหาคม 2561 เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ในแผนก Food and 

Beverage 

ในการฝึกปฏิบติังานคร้ังน้ีท าให้ไดฝึ้กทกัษะในการปฏิบติังานจริงท่ีท างานร่วมกบัผูอ่ื้น

และตอ้งอาศยัความรับผดิชอบสูงในการท างานการรับฟังความคิดเห็นและแกไ้ขปัญหาของผูอ่ื้นได้

ฝึกความอดทนต่ออุปสรรคและภายใตแ้รงกดดนัต่างๆเกิดข้ึนในสถานประกอบการและในการ

ปฏิบติังานสหกิจศึกษาคร้ังน้ีท าใหน้กัศึกษาไดส้ามารถเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะจบการศึกษาและ

เขา้สู่ช่วงเวลาการท างานจริงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิในแผนกอาหารและเคร่ืองดื่ม 

 5.2.2.1  ไม่ช านาญในการใชสู้ตรของโปรแกรม Microsoft Excel ท าใหเ้กิดความลา้ชา้ใน
การปฏิบติังาน 

5.2.2.2 ขาดความละเอียดรอบคอบในดา้นการพิมพเ์อกสาร 

5.2.2.3  ขาดทกัษะภาษาองักฤษในดา้นการส่ือสารท าใหเ้กิดการส่ือสารท่ีไม่ชดัเจน 
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5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

  5.2.3.1  การฝึกสหกิจศึกษาควรปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถานประกอบการอยา่ง
เคร่งครัด 

5.2.3.2  ควรเรียนรู้เพิ่มเติมส าหรับการใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel เบ้ืองตน้ 

5.2.3.3 ควรศึกษาภาษาองักฤษใหม้ากยิง่ข้ึน 
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ภาคผนวก ก 

ภาพการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      รูปขณะปฏิบัตงิาน 

  นายพอล จตุรพรภญิโญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบ Check order วา่แขกไดส้ัง่อาหารหรือของส่ิงของหรือไม่และถา้มี Order อาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

เตรียมเช็ทเคร่ืองมืออาหารใหแ้ก่แขกท่ีเขา้มาพกั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นกเ็ตรียม Set ถาด หรือรถ Trolley ไวไ้ปเสิร์ฟแขกท่ีหอ้งพกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เซ็ตอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเสิร์ฟ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัจาก Set เสร็จแลว้กต็อ้งตรวจสอบความเรียบร้อยวา่ขาดตกบ่งพร่องตรงไหนหรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจเช็คอุปกรณ์ใหเ้รียบร้อยและน าอาหารพร้อมเสิร์ฟแขกทนัที 

 



 

 

รูปขณะปฏิบตัิงาน  

นางสาวอารียา แก้วประสิทธ์ิ 

 

 

 

 

  

 

 

 

กดกาแฟใหแ้ขกท่ีมาประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดัขนมเบรคส าหรับแขกท่ีมาประชุม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      เคลียจานและแกว้กาแฟในหอ้งประชุม                 รีเซ็ตแกว้กาแฟและเคร่ืองท ากาแฟ 

 

 

 

 

 

 

 

     รีเซ็ตหอ้งชุม จดัวางกระดาษ ปากกา ขวดน ้าและแกว้น ้า 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสอบถามความพงึพอใจผู้บริโภค 
คาโบนาร่าโอริโอ้พาสต้า 

 ค ำช้ีแจง แบบสอบถามฉบับน้ีใช้เพื่อการประกอบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศิลปะศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสยาม ทางคณะผูว้ิจยัใคร่ขอความร่วมมือในการประเมินแบบสอบถามดว้ยขอ้มูลท่ีเป็นจริง เพื่อความ
สมบูรณ์ในงานวจิยั ทั้งน้ีขอ้มูลจากแบบสอบถามดงักล่าวจะถูกเกบ็เป็นความลบัและจะใชป้ระโยชน์ในการวิจยัฉบบัน้ี
เท่านั้น 

โปรดท าเคร่ืองหมาย       ✔    ลงในช่อง             หนา้ค าตอบท่ีท่านเลือก 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

เพศ                  ชาย         หญิง 

แผนก    ครัว   แม่บา้น       F&B 

    พนกังานตอ้นรับ  สปา       อ่ืนๆ ระบุ.................. 

ส่วนที ่2 ประเมินความพงึพอใจ 

ค าแนะน า : กรุณาทดสอบตวัอยา่งอาหารแลว้ท าการประเมินใหค้ะแนนตามล าดบัความพึงพอใจของท่าน โดยมีการให้
คะแนน ดงัน้ี 

5 = พึงพอใจมากท่ีสุด 4 = พึงพอใจมาก   3 = พึงพอใจปานกลาง 
2 = พึงพอใจนอ้ย  1 = พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

รายการประเมนิ 

ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. การจดัตกแต่งจานอาหารมีความดึงดูดน่ารับประทาน      

2. เมนูอาหารมีความสวยงามและน่าสนใจ      

3. เมนูอาหารมีความอร่อยถกูปากและรสชาติท่ีโดดเด่น      

4. เมนูอาหารจานน้ีมีความเพียงพอหรือเหมาะสมกบัราคา      

5. อาหารจานน้ีเหมาะกบัทุกเพศทุกวยั      

6. อาหารมีการใชว้ตัถุดิบท่ีแปลกใหม่      

7. เมนูอาหารน้ีเหมาะกบัการทานเป็นอาหารจานหลกั      

8. เมนูอาหารน้ีมีความคิดสร้างสรรค ์      



 

 

9. ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเมนูจ าพวกเส้นพาสตา้      

10. เมนูอาหารน้ีมีความเหมาะสมกลมกลืนหรือรสชาติเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนั 

     

  
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

บทสัมภาษณ์พนักงานพีเ่ลีย้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  บทสัมภาษณ์พีเ่ลีย้ง 

โครงงานนีม้ีประโยชน์ต่อสถานประกอบอย่างไรบ้าง 

อาหารตวัน้ีไดมี้ประโยชน์ต่อสถานประกอบการเป็นอย่างมากเพราะมีความแปลกใหม่แปลก

ตาต่อลูกคา้ท่ีมาทานอาหารหรือแขกท่ีมาพกัท่ีโรงแรม Banyan tree Hotel Bangkok เป็นอยา่งมาก 

เพราะโครงงานช้ินน้ีท่ีเป็นอาหารรูปแบบใหม่ซ่ึงหาไดย้ากมากในปัจจุบนัอาหารคาวหวาน ซ่ึงกระผม

คิดว่าสามารถสร้างรายไดใ้ห้แก่โรงแรมและน ามาต่อยอดเพิ่มเติมอ่ืน ๆ เขา้ไปจะมีความแปลกใหม่ท่ี

สมบูรณ์หรือน าไปสู่ในการสร้างเมนูอ่ืน ๆ ไดมี้ความทนัสมยัมากและเมนูชนิดน้ีผมคิดว่าสามารถท าให้

แขกหรือลูกคา้ท่ีมาพกันั้นไดป้ระทบัใจและชอบรสชาติน้ี เพราะส่วนตวัท่ีผมชิมไปนั้นผมรู้สึกมนัหวาน

พอดีเหมาะส าหรับแขกในสมยัในยุคปัจจุบนัน้ี ทั้งน้ีผมไดพู้ดไปหมดแลว้กบัโครงงานช้ินน้ีผมคิดว่า

เห็นดว้ยท่ีนกัศึกษาท่ีไดคิ้ดโครงงานน้ีข้ึนมา ขอบคุณครับ 

 

 

             ขอแสดงความนบัถือ 

นาย ธีรยทุธ์ องัคะจนัทร์ 

พนกังานพี่เล้ียง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

บทความวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

พาสต้าโอริโอ้คาโบนาร่า 
(Pasta Oreo Carbonara) 
อาจารย์ยุวริน ศรีปาน 

พอล จตุรพรภิญโญ1 ,อารียาแก้วประสิทธ์ิ2 
ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาลยัสยาม 
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บทคัดย่อ  
โครงง าน น้ี มี วัต ถุประสงค์ คื อ  เพื่ อ เพิ่ ม

เมนูอาหารท่ีมีอยูแ่ลว้ใหมี้ความหลากหลายทาง

และรูปลักษณ์และชาติเพิ่มมากข้ึนและช่วย

ดึงดูดความสนใจให้แก่ลูกคา้ทุกวยัทั้งวยัเด็ก

และผูใ้หญ่ในการท าโครงงานคร้ังน้ีนั้ นทาง

คณะผู ้จัดท าได้มีการส ารวจโดยใช้วิ ธีการ

สัมภาษณ์จากกลุ่มตวัอยา่งคือพนกังานโรงแรม

บนัยนัทรี โฮเต็ล กรุงเทพฯ จ านวน 30 คน ผล

การส ารวจความพึงพอใจพบว่าส่วนใหญ่ใหผ้ล

การส ารวจความพึงพอใจพบว่าระดบัคะแนน

ค่าเฉล่ียต่อความพึงพอใจทั้ งหมดได้ค่าเฉล่ีย

รวมคือ 4.49 อยู่ในระดบัมาก โดยภาพรวมนั้น

มีความพึงพอใจรสชาติโอริโอ้คาโบนาร่า

พาสตา้เน่ืองจากเป็นอาหารท่ีแปลกใหม่เพราะ

มีการท าการดดัแปลงจากขนมเป็นอาหารคาว

ไดท้ าใหมี้อาหารท่ีมีรสชาติแปลกใหม่น่าสนใจ

และมีความคิดสร้างสรรคไ์ดดี้ 

 

Abstract 

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. 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ใหก้บัลูกคา้ 

2.เพื่อน าเสนอเมนูอาหารให้ทางห้องอาหาร
น าไปพฒันาต่อยอดไดใ้นอนาคต 

 3.เพื่อช่วยกระตุ้นเมนูอาหารให้มีความโดด
เด่นมากยิง่ข้ึน 
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ขอบเขต 
1.3.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี แขกท่ีมาพกั 

Banyan tree hotel และหอ้งอาหาร Romsai 
Restarant 

1.3.2. ขอบเขตดา้นเวลา: ตั้งแต่ 14 
พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ 2561 

1.3.3 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่ม
ตวัอย่าง : พนกังานในห้องอาหาร Romsai 
Restaurant และในแผนก Room Service และ
ในหอ้งพกัแขกท่ีมาพกั จ านวนทั้งหมด 30 คน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1.หอ้งอาหารสามารถน าไปต่อยอดขาย

ไดอ้นาคต 
2.มีเมนูอาหารท่ีน่าสนใจและแปลกตา

มากยิง่ข้ึน 
3.ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใน

การคิดเมนูต่อยอดมากข้ึน 
ขั้นตอนวิธีการด าเนินงาน 

3.7.1.ศึกษาขอ้มูลถึงปัญหาของสถาน
ประกอบการ 

ได้ท าการสังเกตปัญหาท่ีเกิดข้ึนและ
การแก้ไขปัญหาโดยการปรึกษากับอาจารยท่ี์
ปรึกษาเพื่อน ามาเป็นหัวข้อโครงงานสหกิจ
ศึกษา 

3.7.2.  เ ขียนโครงร่างรายงานและ
ก าหนดหวัขอ้ในการหาขอ้มูล 

เขียนหัวขอ้โครงงานท่ีสนใจจะศึกษา
น า เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาและพนักงานท่ี

ปรึกษาเพื่อขอค าแนะน าและร่างเอกสาร
โครงงานใหก้บัโครงการสหกิจศึกษา 
3.7.3 ลงมือปฏิบติั 

จัดเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการ
ทดลองท าเซทเมนูอาหารคาวหวาน “pasta 
carbonara oreo cream sauce”น้ีข้ึนมาใหม่หลาย
คร้ังและไดด้ดัแปลงพร้อมร่วมกนัลงมือปฏิบติั 
3.7.4. จดัท าแบบประเมิน 

ไดมี้การสอบถามและรวบรวมขอ้มูล
ในการท าโครงงานกบัพนักงานท่ีปรึกษาของ
แผนก Privite dining และครัวอิตาเล่ียน 
หลังจากท่ีคณะผูจ้ ัดท าได้ทดลองท าเมนูคาว
หวานเซทน้ีข้ึน “pasta carbonara oreo cream 
sauce” เรียบร้อยแลว้จึงจดัท าแบบประเมินข้ึน
เพื่อประเมินคุณภาพของ“pasta carbonara oreo 
cream sauce” โดยการให้พนักงานแผนก 
Private diningและBanquetจ านวน 6 คน เป็น
ผูท้  าการประเมิน 
3.7.5. จดัท าเอกสาร 

น ารายละเอียดและขั้ นตอนการท า

ทั้งหมดท่ีไดบ้นัทึกไว ้รวบรวมท าเป็นรูปเล่ม

พร้อมกบัการน าเสนอ 

3.7.6. ตรวจสอบและแกไ้ข 

เ ม่ื อท า รูป เ ล่ม เส ร็จแล้วน าไปให้

อ า จ า ร ย์ ท่ี ป รึ กษ าตรว จสอบและแก้ไ ข

ขอ้ผดิพลาดในการท าโครงงานใหส้มบูรณ์ 

 



 

 

สรุปผล 
จากการท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ปฏิบติังานสห

กิจท่ีโรงแรม Banyan Tree hotel Bangkok ใน

แผนกFood and Beverage ท าใหผู้จ้ดัไดท้ราบ

ถึงการปฏิบติังานในดา้น Food and Beverage 

และได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความส าคญัของ

อาหารคาวหวานเพื่อน ากลบัมาแปรรูปข้ึนมา

ใหม่ท าให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ ผูจ้ดัท าจึง

ไดคิ้ดอาหารคาวหวานโดยท่ีมีช่ือวา่ Pasta Oreo 

Carbonara โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม

การตลาดและไอเดียท่ีแปลกใหม่สามารถน ามา

ต่อยอดมาเป็นเมนูไดอ้นาคต จากขั้นตอนการ

ประเมินผล ผูจ้ดัท าไดมี้การเก็บขอ้มูลโดยได้

ท าการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจของ

โครงงาน Pasta oreo carbonaraใหก้บัพนกังาน

ภายในโรงแรมเป็นจ านวน 30 ชุด 

จากตารางสรุปผลแบบสอบถามความ
พึงพอใจของการชิมอาหาร Pasta Oreo 
Cabonara พบว่าผลจากการตอบแบบสอบถาม
ดา้นเพศ เป็นเพศชายมากท่ีสุดโดยคิดเป็นร้อย
ละ 63.33 และเป็นเพศหญิงโดยคิดเป็นร้อยละ 
36 . 6 6   ผู ้ต อบแบบสอบถามของแผนก 
พนักงานบริการห้องอาหาร F&B มากท่ีสุดคิด
เ ป็น ร้อยละ  56 .66  และแผนกครัว  Main 
Kitchen ปีคิดเป็นร้อยละ 43.33 จากตาราง
ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึง
พอใจของพนกังานโรงแรม Banyan Tree Hotel 
Bangkok มีต่อโครงงานการชิมอาหาร Pasta 

Oreo Carboanara ผลระดบัความพึงพอใจส่วน
ใหญ่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

สสนอกจากนั้ นพนักงานในโรงแรม
บนัยนัทรี กรุงเทพฯ ท่ีมีต่อ “โอริโอค้าโบนาร่า 
พาสตา้” โดยมีเกณฑแ์สดงระดบัคะแนนเฉล่ีย
ต่อความพึงพอใจโดยเรียงจากตวัเลือกท่ีเลือก
เยอะท่ีสุดตามด้วยเลือกน้อยท่ีสุดตามล าดับ
ความพึงพอใจเป็น การจดัตกแต่งจานอาหารมี
ความดึงดูดน่ารับประทาน เมนูอาหารจานน้ี
เหมาะกับทุกเพศทุกวัยและอาหารมีการใช้
ว ัตถุดิบท่ีแปลกใหม่ มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด และการจดัตกแต่งจานอาหารมี
ความดึงดูดน่ารับประทาน เมนูอาหารมีความ
สวยงามและน่าสนใจ อาหารมีความอร่อยถูก
ปากและรสชาติท่ีโดดเด่น เมนูอาหารจานน้ีมี
ค ว า มพอ เ พี ย ง แ ล ะ เ หม า ะสมกับ ร า ค า 
เมนูอาหารจานน้ีเหมาะกบัการทานเป็นอาหาร
จานหลัก  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเมนู
จ าพวกเส้นพาสต้า และเมนูอาหารน้ีมีความ
เหมาะสมกลมกลืนหรือรสชาติเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
 
การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 

ปัญหาท่ีเกิดจากการท าเมนูคาโบนาร่า
โอริโอ้ พาสต้านั้ นในเร่ืองแรกเลยคือการท า
เสน้พาสตา้ท่ีมีโอริโอเ้ป็นส่วนผสม ทางผูจ้ดัท า
ตอ้งการท าให้เส้นพาสตา้มีสีของโอริโอจึ้งท า
การใส่โอริโอบ้ดเขา้ไปเยอะเกิน ผลท่ีออกมา
คือเส้นบวม ขาดเป็นท่อนเล็กๆปัญหาเกิดข้ึน



 

 

เพราะโอริโอมี้ความช้ืนมากพอผสมโอริโอล้ง
ไปเยอะเกินจึงท าให้เส้นไม่เป็นเส้นพาสต้า
ยาวๆ ทางผูจ้ดัท าจึงลดปริมาณส่วนผสมของโอ
ริโอ้ลงและน าโอริโอ้ท่ีบดแล้วไปท าการอบ
เพาอไล่ความช้ืนก่อนโดยไดรั้บค าแนะน าน้ีมา
จากเชฟท่ีโรงแรมบันยนัทรี กรุงเทพฯและก็
ประสบความส าเร็จตามค าแนะน าของเชฟ 
 
สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษานั้นงาน
หลกัท่ีแผนก Food & Beverage จะประกอบไป
ดว้ยเร่ืองห้องอาหาร ห้องประชุมและห้องจดั
เล้ียง และรูมเซอร์วิส โดยส่วนใหญ่หนา้ท่ีงาน
ท่ีไดรั้บมอบหมายนั้นจะเป็นงานท่ีบริการแขก
ท่ีมาใชบ้ริการของทางโรงแรมโดยตรงเช่นแขก
ท่ีมาพกัหอ้งพกัและแขกท่ีมาจดังานการประชุม 
งานแต่ง เป็นตน้ ดงันั้นงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
ถือเป็นงานท่ีส าคัญเพราะเราบริการแขกใน
ป ริม าณ ท่ี ม าก  ถ้ า เ ร า ท า หน้ า ท่ี ท่ี ไ ด้ รั บ
มอบหมายไม่ดี หรือขาดตกบกพร่อง ก็จะ
เกิดปัณหาตามมาในเร่ืองของการคอมเพลน์ใน
การบริการและจะท าใหอ้งคก์รเกิดความเช่ือมัน่
จากแขกทีมาใชบ้ริการ ขาดความเช่ือมัน่ทั้งแขก
ท่ีมาใชบ้ริการและองคก์รก็ขาดความเช่ือมัน่ใน
ตวัเราในการปฏิบติังานในคร้ังต่อๆไป ดงันั้น
จึงต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายให้มากท่ีสุด และตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี
ให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด หน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายนั้นจะไดอ้อกมาดี 

ปัญหาทีไ่ด้พบระหว่างปฏิบัติงานสหกจิ 
 ในช่วงเร่ิมตน้ไปปฏิบติังานสหกิจนั้น 
อาจจะพบปัญหาท่ีคล้ายกันก็คือการปรับตัว 
แน่นอนว่าในการเร่ิมตน้กบัอะไรใหม่ๆนั้นเรา
มกัจะเกิดความกลวักับส่ิงท่ีแปลกใหม่ จนท า
ให้ไม่กล้าท่ีจะท าหรือไม่รู้ว่าตนเองต้องท า
ตัวอย่างไรและปฏิบัติตัวอย่างไรในการอยู่
ร่วมกบัองคก์ร โดยช่วงแรกนั้นมกัจะเกิดความ
กลวัต่อส่ิงท่ียงัไม่เคยเจอจงอาจจะท าให้ไม่กลา้
ท่ีจะแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็นออกไป
มากนกั 
 
การแก้ไขและค าเสนอแนะ 
 ในการแกไ้ขการปรับตวันั้นจะตอ้งเร่ิม
จากตนเองคือต้องเปิดรับส่ิงใหม่ๆและการ
เปล่ียนทศันคติในการท างานใหม่ๆ ตอ้งมีความ
พยายามท่ีจะเ รียน รู้และพร้อมท่ีจะศึกษา
ลกัษณะของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย คอยเรียนรู้
จากส่ิงท่ีอยู่รอบตวั คอยสังเกตติดตามลกัษณะ
งาน พยายามเพิ่มพนูความรู้ใหต้นเองอยูเ่สมอ 
 
 
กติติกรรมประกาศ 

การท่ีคณะผูจ้ดัท าไดม้าปฏิบติังานใน
โครงการสหกิจศึกษา ณ โรงแรมบันยนัทรี 
กรุงเทพฯ  ตั้ งแต่วันท่ี 14 พฤษภาคม 2561 
จนถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 ส่งผลให้คณะ
ผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้และประสบการณ์ต่างๆท่ีมี
ค่ามากมายส าหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ี



 

 

ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดีจากการร่วมมือและ
สนบัสนุนจากท่านดงัน้ี 

1. อาจารย์ยุวริน ศรีปาน อาจารย์ท่ี
ปรึกษา  

2. คุณธีรยุทธ์ อังคะจันทร์ ต าแหน่ง 
Banquet Attendant  
และบุคคลท่านอ่ืนๆในโรงแรมบันยันทรี 
กรุงเทพฯ ท่ีไม่ได้กล่าวนามทุกท่านท่ีได้ให้
ค  าแนะน าช่วยเหลือในการจดัท ารายงาน  

คณะผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วน

ร่วมในการให้ขอ้มูลและเป็นท่ีปรึกษาในการ

ท ารายงานฉบบัน้ีจนเสร็จส้ินสมบูรณ์ ตลอดจน

ให้การดูแลและความเขา้ใจเก่ียวกับชีวิตของ

การท างานจริง ซ่ึงคณะผูจ้ ัดท ารายงาน

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย  

 
บรรณานุกรม 

ความลบัและประโยชน์ของน ้ามนั
มะกอกhttps://www.girlsallaround.com/olive-
oil-benefits/ (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2561) 
[ออนไลน์] 

ทานไข่ไดป้ระโยชน์มากมาย
https://lifestyleknow.blogspot.com/2012/08/. 
(สืบคน้เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2561) [ออนไลน์] 

เบค่อนตามหลกัโภชนาการ
https://www.honestdocs.co/bacon-and-its-
nutrition.  (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2561) 
[ออนไลน์] 

ประโยชน์ของนม 25 ขอ้ 
https://www.medthai.com .  (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 3 
กนัยายน 2561) [ออนไลน]์ 

ประวติัและความหมายของคุกก้ี
[https://th.wikipedia.org/wiki/oreo(สืบคน้เม่ือ
วนัท่ี 3 กนัยายน 2561) [ออนไลน์] 

ส่วนประกอบของแป้งอเนกประสงค์
http://www.foodietaste.com/FoodPedia.สืบคน้
เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2561) [ออนไลน์] 

 

โรงแรม บนัยนัทรี โฮเตล็ กรุงเทพฯ 
ขอ้มูลทัว่ไป 
https://www.banyantree.com/en/thailand/Bang
kok. (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2561) 
[ออนไลน์] 

รูปภาพท่ีตั้งของโรงแรม บนัยนัทรี 
โฮเตล็ กรุงเทพฯ
http://www.cheaphotelasia.net/thailand/bangk
ok/banyan-tree-hotel.htm (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 3 
กนัยายน2561) [ออนไลน์] 

รูปภาพหอ้งพกั สวีท รูม
https://www.agoda.com/th-th/banyan-tree-
bangkok/hotel.(สืบคน้เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 
2561) [ออนไลน์] 

รูปภาพหอ้ง Presidential Suite 
[https://www.booking.com/hotel/th/banyan-
tree-bangkok.(สืบคน้เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 
2561) [ออนไลน]์
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โปสเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

บทคดัย่อ 

โครงงานน้ีมีวตัถุประสงคคื์อ เพื่อเพิ่มเมนูอาหารท่ี
มีอยู่แล้วให้มีความหลากหลายทางและรูปลกัษณ์และ
รสชาติเพิ่มมากข้ึนและช่วยดึงดูดความสนใจให้แก่ลูกคา้
ทุกวยัทั้งวยัเด็กและผูใ้หญ่ในการท าโครงงานคร้ังน้ีนั้น
ทางคณะผูจ้ดัท าไดมี้การส ารวจโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
จากกลุ่มตวัอย่างคือพนักงานโรงแรมบนัยนัทรี โฮเต็ล 
กรุงเทพฯ จ านวน 30 คน ผลการส ารวจความพึงพอใจ
พบว่าส่วนใหญ่ให้ผลการส ารวจความพึงพอใจพบว่า
ระดบัคะแนนค่าเฉล่ียต่อความพึงพอใจทั้งหมดไดค่้าเฉล่ีย
รวมคือ 4.49 อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงจากการส ารวจความพึง
พอใจสูงท่ีสุด 3 ล าดบัแรกคือ 1.เมนูมีความคิดสร้างสรรค ์
2.อาหารท่ีมีการใช้วตัถุดิบท่ีแปลกใหม่ 3.อาหารจานน้ี
เหมาะกบัทุกเพศทุกวยั โดยภาพรวมนั้นมีความพึงพอใจ
รสชาติโอริโอค้าโบนาร่าพาสตา้เน่ืองจากเป็นอาหารท่ี
แปลกใหม่เพราะมีการท าการดัดแปลงจากขนมเป็น
อาหารคาวได้ท าให้ มีอาหารท่ีมีรสชาติแปลกใหม่
น่าสนใจและมีความคิดสร้างสรรคไ์ดดี้ซ่ึงจากการส ารวจ
ความพึงพอใจของพนกังานบนัยนัทรีไดใ้ห้คะแนน 4.70 
อยู่ในระดบัมากท่ีสุดโดยอีกทั้งยงัมีการใช้วตัถุดิบและ
คุณภาพท่ีดีเหมาะส าหรับทุกวัยโดยการส ารวจของ
พนักงานได้ให้คะแนน 4.63 อยู่ในระดบัมากท่ีสุดและ
อาหารจานน้ีเหมาะส าหรับทุกเพศทุกวยัรับประทานได้
ง่ายโดยคะแนนความพึงพอใจของพนกังานไดใ้หค้ะแนน 
4.50  
 

โครงงานโอริโอ้คาโบนาร่าพาสต้า

(Cabonara Oreo Pasta) 

 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1. เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ใหก้บัลกูคา้ 

2. เพื่อน าเสนอเมนูอาหารใหท้างหอ้งอาหารน าไปพฒันาต่อยอดไดใ้น

อนาคต 

3. เพื่อช่วยกระตุน้เมนูอาหารใหมี้ความโดดเด่นมากยิง่ข้ึน 

 
ลกัษณะงานทีป่ฏบิัต ิ 
สถานประกอบการมอบหมายหนา้ท่ีใหน้กัศึกษาบริการเสริฟ์ลูกคา้หรือแขก

ท่ีมาเขา้พกัตามหอ้งพกับน Floor และอีกคนจะมีหนา้ท่ีค่อยดูแลแขกท่ีมา

จดังานประชุมหรืองานร่ืนเริงต่าง ๆ ท่ีแขกมาใชบ้ริการประจ า 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. หอ้งอาหารสามารถน าไปต่อยอดขายไดอ้นาคต 

2. มีเมนูอาหารท่ีน่าสนใจและแปลกตามยิง่ข้ึน 

3.ช่วยใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคใ์นการต่อยอดมากข้ึน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.ศึกษาขอ้มูลท่ีไดม้อบหมาย         8.จดัท าเอกสาร 
2. คน้หาวตัถุท่ีเหมาะสมและทนทาน 
3. ศึกษาแนวทางในการท า 
4. ท าลงปฎิบติั 
5. แกไ้ขปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึน 
6. ใชส้ถานท่ีประกอบและประเมินผล 
7. ตรวจสอบและแกไ้ข 

 

สรุป 

จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดเ้ขา้รับการฝึกงานท่ีโรงแรม บนัยนัทรี โฮเทล็ กรุงเทพฯ รี

สอร์ท เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ในต าแหน่งของนกัศึกษาฝึกงานจากการไดไ้ป

ฝึกงานท าใหท้ราบถึง การปฏิบติังานจริงของ Private Dining และ 

Banquet การท่ีไดท้  างานร่วมกบัผูอ่ื้นในแผนกและการฝึกความอดทนต่อ

อุปสรรคและปัญหาต่างๆในการท างานท่ีโรงแรม บนัยนัทรี โฮเทล กรุงเทพฯ รี

สอร์ท 

 

ผู้จัดท า 
นาย พอล จตุรพรภิญโญ 5902000017 

นางสาว อารียา แกว้ประสิทธ์ิ 

5902000019 

มหาวิทยาลยัสยาม 

อาจารยท่ี์ปรึกษา อ.ยวุริน ศรีปาน 

โรงแรมบนัยนัทรี โฮเตล็ แบงคค์อ๊ก 

พนกังานท่ีปรึกษา คุณธีรยทุธ์ องัคะจนัทร์ 
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ภาคผนวก ฉ 

ประวตัผู้ิจดัท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสันกัศึกษา : 5902000017 

ช่ือ – นามสกุล : นายพอล จตุรพรภิญโญ 

คณะ : ศิลปศาสตร์ 

สาขาวิชา : การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ท่ีอยู ่: 246 ช.กลัปพฤกษ ์6 ถนน กลัปพฤกษ ์แขวงบางหวา้ เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

ผลงาน : คาโบนาร่าโอริโอพ้าสตา้ 

สถานท่ีฝึกงาน : รงแรมบนัยนัทรี กรุงเทพฯ 

ต าแหน่งงาน : นกัศึกษาฝึกงาน Trainee 

แผนก : Food & Beverage 

ระยะเวลาปฏิบติังานสหกิจศึกษา : ระหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
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รหสันกัศึกษา : 5902000019 
ช่ือ – นามสกุล : นางสาวอารียา แกว้ประสิทธ์ิ 
คณะ : ศิลปศาสตร์ 
สาขาวิชา : การโรงแรมและการท่องเท่ียว 
ท่ีอยู ่: 550 ซ.22-18 หมู่บา้นเศรษฐกิจ แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 
ผลงาน : คาโบนาร่าโอริโอพ้าสตา้ 
สถานท่ีฝึกงาน : รงแรมบนัยนัทรี กรุงเทพฯ 

ต าแหน่งงาน : นกัศึกษาฝึกงาน Trainee 

แผนก : Food & Beverage 

ระยะเวลาปฏิบติังานสหกิจศึกษา : ระหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
  

 

 

 



 
 

 

 

ประวตัผู้ิจดัท ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสันกัศึกษา : 5902000017 

ช่ือ – นามสกุล : นายพอล จตุรพรภิญโญ 

คณะ : ศิลปศาสตร์ 

สาขาวิชา : การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ท่ีอยู ่: 246 ช.กลัปพฤกษ ์6 ถนน กลัปพฤกษ ์แขวงบางหวา้ เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

ผลงาน : คาโบนาร่าโอริโอพ้าสตา้ 

สถานท่ีฝึกงาน : รงแรมบนัยนัทรี กรุงเทพฯ 

ต าแหน่งงาน : นกัศึกษาฝึกงาน Trainee 

แผนก : Food & Beverage 

ระยะเวลาปฏิบติังานสหกิจศึกษา : ระหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 

 

 



 
 

 

 

ประวตัผู้ิจดัท ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสันกัศึกษา : 5902000019 
ช่ือ – นามสกุล : นางสาวอารียา แกว้ประสิทธ์ิ 
คณะ : ศิลปศาสตร์ 
สาขาวิชา : การโรงแรมและการท่องเท่ียว 
ท่ีอยู ่: 550 ซ.22-18 หมู่บา้นเศรษฐกิจ แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 
ผลงาน : คาโบนาร่าโอริโอพ้าสตา้ 
สถานท่ีฝึกงาน : รงแรมบนัยนัทรี กรุงเทพฯ 

ต าแหน่งงาน : นกัศึกษาฝึกงาน Trainee 

แผนก : Food & Beverage 

ระยะเวลาปฏิบติังานสหกิจศึกษา : ระหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
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