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บทคัดย่ อ
โครงงาน เรื่ อ งแยมพ ายนาน่า จัดทาขึ้ น เพื่ อศึ ก ษาการทาแยมจากผลไม้แ ละน้ าผลไม้ที่
เหลือ จากไลน์ บุฟ เฟต์ ของโรงแรมโนโวเทล กรุ งเทพฯ สี ลม โรด ซึ่งในแต่ละมือ้ จะมีท้ ังอาหาร ของ
หวาน ผลไม้ และเครื่ อ งดื่ม ซึ่ง ในส่วนของอาหารนั้ นไมส่ ามารถนาไปแปรรู ปได้ แต่ผ ลไม้บางชนิ ด
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การน าผลไม้มาทาเป็ นแยม โดยน าสับปะรด กล้วยไข่ และน้ าสั บปะรดที่เหลือจากไลน์ บุฟเฟต์มาทา
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คน เพื่อ ให้ทราบถึง ผลของโครงงาน ผลการศึก ษาพบวา่ พนักงานของโรงแรมมีความพึ งพอใจมาก
ที่สุ ดในด้า นรสชาติ รองลงมาคื อ ความเหมาะสมที่ จะน าไปใช้จริ ง รองลงมาคือ ความแปลกใหม ่
รองลงมาคื อ ความสะอาด และตามล าดับ ดังนั้ น จึ ง สรุ ปได้วา่ โครงงานแยมพายนาน่า มีค วามพึ ง
พอใจอยูท่ ี่ระดับมาก
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
จากการที่ผจู้ ดั ทาโครงงานได้ไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมโนโวเทล กรุ งเทพฯ สี
ลม โรด (Novotel Bangkok Silom Road Hotel) ในแผนกครัว (Kitchen Department) โดยมีหน้าที่
หลักในการจัดเตรี ยมวัตถุ ดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารในแต่ละมื้อ เพื่อนาไปขายในไลน์บุฟเฟต์
ทั้งเช้า กลางวัน และเย็น ซึ่ งในแต่ละมื้อที่เก็บไลน์บุฟเฟต์จะมีอาหาร ผลไม้ และเครื่ องดื่มเหลือเป็ น
จานวนมาก ซึ่ งอาหารที่ ถูกเก็บเข้ามาส่ วนใหญ่ไม่สามารถเก็บไว้หรื อนาไปออกไลน์บุฟเฟต์ม้ือ
ต่อไปได้อีก และจะถูกนาไปทิง้
ดังนั้น ผูจ้ ดั ทาโครงงานจึงเล็งเห็นถึงปั ญหานี้ และได้ทาการสารวจว่ามีอาหาร ผลไม้หรื อ
เครื่ องดื่ มชนิ ดใดที่ สามารถนากลับมาแปรรู ปใหม่ได้โดยไม่ตอ้ งทิ้ง จึงพบว่า สับปะรด กล้วยไข่
และน้ าสั บ ปะรด มี เหลื ออยู่เป็ นจานวนมาก จึ งคิ ดที่ จะนามาแปรรู ปเป็ นผลิ ตภัณฑ์ตวั ใหม่ โดย
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาและหาข้อมูลของสับ ปะรดและกล้วยไข่ ซึ่ งพบว่าสับปะรดจะเป็ นผลไม้ที่มี
รสเปรี้ ยวหวาน และกล้วยไข่ก็มีกลิ่นที่หอมและเนื้อสัมผัสที่นุ่ม จึงได้ลองนาเอาทั้งสองชนิดมาทา
เป็ นแยมชนิ ดใหม่ที่สามารถนามาทานร่ วมกับอาหารต่ างๆ และของหวานชนิ ดอื่ น ๆ นอกจากนี้
ผูจ้ ดั ทายังได้สังเกตว่าปกติโรงแรมจะมีแยมให้ลูกค้าเลือกในมื้อเช้าเพียง 3 ชนิดนั้นคือ แยมสตรอ
เบอร์รี่ แยมบลูเบอร์รี่ และแยมส้ม ผูจ้ ดั ทาจึงคิดว่าแยมที่ทาขึ้นมานี้ จะเป็ นทางเลือกใหม่ให้กบั ลูกค้า
ที่จะได้ลองแยมรู ปแบบใหม่ที่มีรสชาติของกล้วยไข่และสับปะรด และยังเป็ นการช่วยลดปริ มาขยะ
จาพวกผลไม้ให้กบั ทางโรงแรมได้อีกทางหนึ่งด้วย
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อนาผลไม้ที่เหลือทิ้งจากการออกไลน์บุฟเฟต์มาทาให้เป็ นเมนูใหม่
1.2.2 เพื่อสร้างตัวเลือกใหม่ๆให้ลูกค้าได้รับประทาน
1.2.3 เพื่อลดปริ มาณของขยะจาพวกผลไม้
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้ ำนพืน้ ที่
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการทาโครงงานสหกิ จในครั้งนี้ ทางผูจ้ ดั ทาได้รวบรวม
ข้อมูลจากห้องอาหารเดอะสแควร์ โรงแรมโนโวเทล กรุ งเทพฯ สี ลม โรด และจากการสื บค้นทาง
อินเตอร์เน็ต
1.3.2 ขอบเขตด้ ำนเวลำ
การทาโครงงานสหกิ จในครั้งนี้ ผูจ้ ดั ท าได้เริ่ มดาเนิ นการตั้งแต่วนั ที่ 19 สิ งหาคม
จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562
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1.3.3 ขอบเขตด้ ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
การเก็บรวบรวมข้อมูลของประชาการและกลุ่มตัวอย่าง ทางผูจ้ ดั ทาได้ใช้วิธีรวบรวม
ข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามจากพนักงานครัว ในแผนก ครัวเย็น ครัวร้อน ครัวไทย ครัวญี่ปุ่น
ครัวเบเกอรี่ แผนกเสิ ร์ฟ แผนกสจ๊วต แผนกอาหารและเครื่ องดื่ม และแผนกบุคคล
1.3.4 ขอบเขตด้ ำนข้ อมูล
ทางผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาค้นคว้าและทดลองจากการปฏิบตั ิงานจริ งรวมถึงการใช้
ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตด้วย
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 สามารถนาวัตถุดิบต่างๆ ที่เหลือทิ้งมาดัดแปลงเป็ นเมนูใหม่ได้
1.4.2 สามารถนาไปใช้เป็ นเมนูใหม่ของทางโรงแรมเพื่อขายแก่ลูกค้าที่มาใช้บริ การ
1.4.3 สามารถลดปริ มาณของขยะและการสู ญเสี ยโดยเปล่าประโยชน์ของวัตถุดิบจาพวก
ผลไม้

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การทาโครงงานแยมพายนาน่า (Pinana Jam) ทางผูจ้ ดั ทาได้มีการศึกษาค้นคว้าและข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นการทบทวนเอกสารและทฤษฎีต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 ความเป็ นมาของแยม
2.2 ชนิดของแยม
2.3 วัตถุดิบในการทาแยม
2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความเป็ นมาของแยม
2.1.1 แยม

รู ปที่ 2.1 แยม
ทีม่ า : http://atkitchenmag.com
แยม เป็ นผลิตภัณฑ์การแปรรู ปจากจากผลไม้ซ่ ึ งอาจเป็ นผลไม้ท้ งั ผล ผลไม้เป็ นชิ้น เนื้อ
ผลไม้ หรื อผลไม้ปั่น ผสมกับน้ าตาลหรื อสารให้ความหวานชนิดอื่น จะผสมน้ าผลไม้หรื อน้ าผลไม้
เข้มข้นด้วยก็ได้ มีลกั ษณะเป็ นเจล แยมมีลกั ษณะกึ่งเหลวมีความข้นเหนียวพอเหมาะ สามารถปาด
หรื อทาบนขนมปังได้
การแปรรู ปแยมเป็ นการถนอมอาหารโดยการใช้น้ าตาลความเข้มข้นสู งเพื่อลดค่าวอเตอร์
แอคทิวิต้ ี และมีค่า pH ต่าเพื่อป้ องกันการเจริ ญของจุลินทรี ยใ์ นผลไม้ การเกิดเจลของแยม เกิดจาก
กรดน้ า ตาลและเพกทิ น ผสมกัน ในสั ด ส่ ว นที่ เ หมาะสม โดยกรด น้ า ตาล และเพกทิ น เป็ น
ส่ วนประกอบที่มีอยูแ่ ล้วในผลไม้ แต่อาจมีสัดส่ วนที่ไม่เหมาะสม
2.2 ชนิดของแยม

รู ปที่ 2.2 แยม
ทีม่ า : http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0881/jam
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แยมสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้
2.2.1 แยมหวาน
แยมหวานคื อแยมที่ ไ ด้จากเนื้ อผลไม้ หรื อผลไม้ป่ั นผสมเข้า กับ น้ า ตาลหรื อน้ า
ผลไม้หรื อสารให้ความหวานชนิ ดอื่นนอกเหนื อความหวานหวานจากตัวผลไม้เอง แยมหวานมี
หลายชนิดขึ้นอยูก่ บั ผลไม้ที่นามาทาแยม ยกตัวอย่าง เช่น
2.2.1.1 แยมส้มได้จากการน้ าส้มมาทาแยม มีสีส้ม
2.2.1.2 แยมองุ่นได้จากการนาองุ่นมาทาแยม มีสีม่วง
2.2.1.3 แยมสับปะรดได้จากการนาสับปะรดมาทาแยม มีสีเหลือง
2.2.1.4 แยมสตรอเบอรี่ ได้จากการนาสตรอเบอร์ รี่มาทาแยม มีสีแดง
2.2.1.5 แยมกล้วยได้จากการนากล้วยมาทาแยม มีสีเหลือง
2.2.2 แยมทีไ่ ม่ หวาน
แยมที่ ไม่หวานคื อแยมที่ นาวัตถุ ดิบที่ ไม่มีค วามหวานมาทาแยม ไม่ใช้ส ารที่ใ ห้
ความหวานมาทาแยม แต่ใช้สารที่ให้ความเหนียวชนิดอื่นแทนน้ าตาลเช่น น้ ามันราข้าว หรื อ น้ าผึ่ง
ในปริ มาณน้อย ยกตัวอย่าง เช่น
2.2.2.1 แยมงาบด ได้จากการนางามาทาแยม มีสีขาวหรื อดาขึ้นอยูก่ บั งาที่
ใช้ในการทาแยม
2.3 วัตถุดิบในการทาแยม
2.3.1 สั บปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย

รู ปที่ 2.3 สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย
ทีม่ า : https://www.engdict.com/vocab/pineapple
ชื่อภาษาอังกฤษ : Pineapple
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ananascomosus (L.) Merr.
วงศ์
: Bromeliaceae
ชื่ออืน่
: บักนัด (อีสาน) บ่อนัด มะขะนัด มะนัด (เหนือ) ย่านัด ขนุนทอง (ใต้)
2.3.1.1 ลักษณะของสั บปะรด
รู ปลักษณะเป็ นไม้ลม้ ลุกอายุหลายปี สู ง 90-100 ซม. มีลาต้นอยูใ่ ต้ดิน ใบเดี่ยวเรี ยง
สลับซ้อนกันถี่มาก รอบต้นกว้าง 6.5 ซม. และอาจยาวได้ถึง 1 เมตร ไม่มีกา้ นใบ ดอกช่อจะออกจาก
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กลางต้น มีดอกย่อยจานวนมาก ผลเป็ นผลรวม รู ปทรงกระบอก มีใบเป็ นกระจุกที่ปลาย สับปะรด
เป็ นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆได้ดี เป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ เมื่อเจริ ญ
เป็ นผลแล้วจะเจริ ญต่อไปโดยตาที่ลาต้นจะเติบโตเป็ นต้นใหม่ได้อีก และยังสามารถดัดแปลงเป็ นไม้
ประดับได้อีกด้วย สับปะรดแบ่งออกตามลักษณะความเป็ นอยูไ่ ด้ 3 ประเภทใหญ่ๆ คือพวกที่มี
ระบบรากหาอาหารอยูใ่ นดิน หรื อเรี ยกว่าไม้ดินพวกอาศัยอยูต่ ามคาคบไม้หรื อลาต้นไม้ใหญ่
ได้แก่ ไม้อากาศต่าง ๆ ที่ไม่แย่งอาหารจากต้นไม้ที่มนั เกาะอาศัยอยู่ พวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็ นไม้
ประดับและพวกที่เจริ ญเติบโตบนผาหิ นหรื อโขดหิ น ส่ วนสับปะรดที่เราใช้ในการบริ โภคจัดเป็ นไม้
ดิน แต่ยงั มีลกั ษณะบางอย่างของไม้อากาศเอาไว้ คือ สามารถเก็บน้ าไว้ตามซอกใบได้เล็กน้อยมี
เซลล์พิเศษสาหรับเก็บน้ าเอาไว้ในใบ ทาให้ทนทานในช่วงหน้าแล้งได้ดี
2.3.1.2 สรรพคุณและประโยชน์ ของสั บปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย
1) ช่ วยเสริมสร้ างระบบภูมิค้ ุมกันในร่ างกายให้ แข็งแรง
สับปะรดมีวติ ามินซี เบต้าแคโรทีน และแมงกานีส ซึ่งเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ
ช่วยป้ องกันอันตรายจากอนุมูลอิสระที่จะเข้ามาทาลายเซลล์ในร่ างกายรวมไปถึงทาให้ร่างกายติด
เชื้อยากและสามารถต่อสู ้กบั เชื้อโรคต่างๆ ได้เป็ นอย่างดีและยังช่วยบรรเทาหรื อรักษาอาการหวัด
ขับเสมหะในลาคอได้อีกด้วย
2) ช่ วยแก้ อาการท้ องผูก ขับถ่ ายไม่ สะดวก
การกินสับปะรดหลังอาหารเป็ นประจาจะช่วยทาให้ระบบการขับถ่ายดีข้ ึน
สับปะรดมีสรรพคุณเป็ นยาระบายอ่อนๆ แต่ไม่ควรกินมากเกินไปเพราะจะทาให้เกิดอาการท้องเสี ย
แทน
3) ป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
เนื่องจากเอนไซม์บรอมีเลนที่มีอยูส่ ับปะรดจะไปช่วยลดการเกาะกันเป็ นลิ่มเลือด
ของเกล็ดเลือด ทาให้ลดความเสี่ ยงในการเกิดโรคหัวใจ รวมถึง อัมพฤกษ์ อัมพาต
4) ลดความเสี่ ยงในการเกิดโรคมะเร็ง
การกินสับปะรดเป็ นประจาช่วยลดอัตราเสี่ ยงการเกิดโรคมะเร็ ง เช่น มะเร็ ง
กระเพาะอาหาร มะเร็ งเต้านม มะเร็ งรังไข่ มะเร็ งปอด เป็ นต้น โดยเอนไซม์ บรอมีเลนจะทาให้เม็ด
เลือดขาวหลัง่ สารไซโตไคน์ ซึ่ งช่วยให้เม็ดเลือดขาวกาจัดเซลล์มะเร็ งได้
2.3.2 กล้วยไข่

รู ปที่ 2.4 กล้วยไข่
ทีม่ า : https://roongroeng.wordpress.com

6

ชื่อภาษาอังกฤษ : Banana
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Musa sapientum, Linn. ‘KluaiKhai’
วงศ์
: Musaceae
ชื่ออืน่
: กล้วยกระ กล้วยเจ๊กบอง กล้วยกาแพงเพชร
กล้วยมีววิ ฒั นาการมานานถึง 50 ล้านปี มีถิ่นกาเนิดอยูใ่ นแถบเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้ อินเดียเป็ นประเทศที่ปลูกกล้วยมากที่สุดในโลก และมีพนั ธุ์กล้วยมากที่สุด จนมีผกู้ ล่าวว่า
กล้วยเป็ นผลไม้ของชาวอินเดีย ต่อมาได้มีผนู้ ากล้วยไปปลูกขยายพันธุ์ในทวีปแอฟริ กา และอเมริ กา
กลางตามลาดับ จนทาให้ในปั จจุบนั บางประเทศในอเมริ กากลางสามารถส่ งกล้วยเป็ นสิ นค้าออกที่
สาคัญมากลาต้นของกล้วยมีลาต้นอยูใ่ ต้ดินเรี ยกว่า เหง้า ส่ วนที่เห็นอยูเ่ หนือพื้นดิน เป็ นลาต้นเทียม
ประกอบด้วย กาบใบ ซึ่ งจะชูกา้ นใบและใบ เมื่อเจริ ญแล้ว จะมีใบสุ ดท้ายก่อนเกิดดอก เรี ยกว่า ใบ
ธง ดอกกล้วยออกดอกเป็ นช่อ ในช่อดอกยังมีกลุ่มช่อดอกย่อย เป็ นกลุ่มๆ ระหว่างกลุ่มของช่อดอก
ย่อย มีกลีบประดับสี ม่วงเข้มกั้นเรี ยกว่า กาบปลี ในช่อดอกย่อยแต่ละช่อมีดอกเพศเมียเรี ยงซ้อนกัน
อยู่ 2 แถว ซึ่ งจะเจริ ญต่อไปเป็ นผล ช่ อดอกเมื่อเจริ ญเป็ นผล เรี ยกว่า เครื อ บางเครื อมีเพียง 2-3 หวี
บางเครื ออาจมีมากกว่า 10 หวี ขึ้นอยู่กบั การบารุ งดูแล เมล็ดมีลกั ษณะกลมเล็ก รากเป็ นระบบราก
ฝอย แผ่ไ ปทางกว้า ง ใบมี ลกั ษณะเป็ นแผ่นใบใหญ่สีเขียว กว้า งประมาณ 70-80 เซนติ เมตรยาว
ประมาณ 1.7-2.5 เมตรทั้งปลายและโคนใบมนรู ปใบขอบขนาน
2.3.2.1 ประโยชน์ และสรรพคุณของกล้วยไข่
1) ช่ วยลดกลิน่ ปากและอาการเมา
กล้วยไข่ช่วยลดกลิ่นปากได้ดีในระดับหนึ่ง แต่ควรรับประทานหลังตื่นนอนตอน
เช้าทันทีก่อนแปรงฟัน กล้วยไข่ลดอาการเมาค้างได้ดี เพราะกล้วยไข่จะช่วยชดเชยน้ าตาลที่ร่างกาย
ขาดไปในขณะดื่มแอลกอฮอล์
2) อุดมไปด้ วยวิตามินและแร่ ธาตุทมี่ ีประโยชน์ ของร่ างกาย
กล้วยอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ ธาตุต่าง ๆ ที่สาคัญและจาเป็ นต่อร่ างกาย เช่น ธาตุ
เหล็ก ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม คาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามินเอ วิตามินบี 6 วิตามินบี
12 และวิตามินซี
3) ช่ วยรักษาอาการท้องผูกหรือกระเพาะอักเสบ
กล้วยมีสภาพเป็ นกลาง มีความนิ่ มและเส้นใยสู ง ทาให้ไม่เกิ ดการระคายเคืองใน
ผนังลาไส้และกระเพาะอาหาร รวมถึงมีเส้นใยและกากอาหารซึ่ งจะช่วยให้ขบั ถ่ายได้อย่างปกติ
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รู ปที่ 2.5 น้ าสับปะรด
ทีม่ า : http://sukanyajuice.blogspot.com/2016/03/blog-post_30.html
2.3.3 นา้ สั บปะรด
น้ าสับปะรด (Pineapple Juice) คือ น้ าที่ได้จาการน้ าสับปะรดสดไปคั้นและทาการ
แยกเนื้อสับปะรดออกให้เหลือเฉพาะน้ า นามาดื่มหรื อใช้ในการประกอบอาหาร มีคุณประโยชน์ต่อ
ร่ างกายหลายอย่างเหมือนสับปะรด เช่น มีเอนไซน์ย่อยโปรตีน ชื่ อ Bromelain ซึ่ งช่ วยย่อยโปรตีน
ไม่ให้ตกค้างในลาไส้ นอกจากนี้ยงั มีเกลือแร่ และวิตามินซี เป็ นจานวนมาก
2.3.4 เลม่ อน

รู ปที่ 2.6 เลม่อน
ทีม่ า : https://medthai.com
ชื่อภาษาอังกฤษ : Lemon
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Citrus limon (L.) Osbeck
วงศ์
: Rutaceae
ชื่ออืน่
: มะนาวฝรั่ง
เลม่อนเป็ นผลไม้ที่จดั อยู่ในตระกูลส้ม มีตน้ ลักษณะเป็ นไม้พุ่ม ปลายยอดมีหนามแหลม
ลักษณะของใบเป็ นใบเดี่ ยว เมื่ อนามาขยี้จะมีกลิ่ นหอม ลักษณะของดอกเลม่อน ดอกมีกลิ่นหอม
และมีสีขาว ลักษณะของผลเลม่อน เป็ นรู ปกลมรี ที่ปลายผลจะมีต่ิงแหลม ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อสุ ก
แล้วจะเป็ นสี เหลือง ในผลมีเมล็ดหลายเมล็ด เนื้ อผลฉ่ าน้ าและมีรสเปรี้ ยวบางครั้งก็มีการนาเปลือก
หรื อกากมาใช้ทาเป็ นอาหารและของหวาน ประโยชน์ของเลม่อนนั้นสามารถช่ วยต่อต้านอนุ มูล
อิสระและเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันโรค ป้ องกันหวัด มีสารที่ช่วยต่อต้านมะเร็ งอยูห่ ลายชนิด ช่วยป้ องกัน
และรักษาโรคเลือดออกตามไรฟันได้ มีวติ ามินพี ซึ่ งมีส่วนช่วยทาให้หลอดเลือดแข็งแรง มีส่วนช่วย
รักษาโรคความดันโลหิ ตสู ง น้ าเลม่อนช่วยบารุ งตับและกระตุน้ ให้ตบั ผลิตน้ าดีได้มากยิ่งขึ้นจึงส่ งผล
ให้ระบบย่อยอาหารทางานได้อย่างเป็ นปกติตลอดทั้งวัน ช่วยทาความสะอาดลาไส้ กาจัดของเสี ยที่
ตกค้างอยู่ในลาไส้ ช่วยขับลมในลาไส้ ผิวเลม่อนช่วยรักษาอาการท้องอืด ท้องเฟ้ อ จุกเสี ยด แน่ น
ท้อง และยังช่วยช่วยลดขนาดและละลายก้อนนิ่วในถุงน้ าดีและไตให้ขบั ออกมาทางปัสสาวะอีกด้วย
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2.3.5 นา้ ตาลทรายขาว

รู ปที่ 2.7 น้ าตาลทรายขาว
ทีม่ า :https://www.siamchemi.com
น้ าตาลจัดเป็ นสารชี วโมเลกุลคาร์ โบไฮเดรตประเภทสารให้พ ลังงานที่มีรสหวาน นิ ยมนามาใช้
ประโยชน์ในหลายด้าน อาทิ ใช้ในการปรุ งอาหาร ใช้เป็ นอาหารเสริ มให้แก่ร่างกาย ชนิดของน้ าตาล
ที่นามาใช้ประโยชน์มีหลายชนิ ดเช่น น้ าตาลซูโครส หรื อ น้ าตาลทรายน้ าตาลซูโครส หรื อ น้ าตาล
ทราย เป็ นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็ นผลผลิ ตจากอ้อย โดยมีกรรมวิธีการผลิ ตด้วยการสกัดเอา
สารละลายน้ าตาล นามากรอง ต้มระเหยน้ าออก และสุ ดท้ายเป็ นการตกผลึกและได้เป็ นก้อนน้ าตาล
ขนาดเล็กนั่นเองรสหวานของน้ าตาลเกิ ดจากรสของต่อมรับรสบริ เวณปลายลิ้ นด้านบนค่าความ
หวานของน้ าตาลจะใช้ค่าความหวานของน้ าตาลซู โคสเป็ นมาตรฐานเปรี ยบเทียบกับความหวาน
ของน้ า ตาลอื่ นๆ เนื่ องจากน้ า ตาลซู โครสเป็ นน้ าตาลที่หวานมากที่ สุดในบรรดาน้ าตาลทุก ชนิ ด
รองลงมาจะเป็ นน้ าตาลกลูโคส มอลโทส และกาแลคโทสน้ าตาลสามารถละลายได้ดีในน้ า ปริ มาณ
การละลายได้มากถึง 100% ขึ้นกับความเข้มข้น และอุณหภูมิ หากมีความเข้มข้นมากจะละลายได้
น้อยลง หากมีอุณหภูมิสูงจะละลายได้มากขึ้นเช่ นกัน ความสามารถในการละลายน้ าของน้ าตาล
เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ ฟรุ ตโทส ซูโครส กลูโคสกับมอลโทส และแลคโทส
2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
นางวรรณดี มหรรณพกุ ล (2553) ได้ศึ ก ษาวิ จ ัย ผลิ ต แยมโดยปกติ ผ ลิ ต จากผลไม้ ซึ่ ง
องค์ประกอบหลักในการผลิตแยม คือต้องใช้ผลไม้ที่มีปริ มาณเพคตินสู ง หรื อมีการเติมเพคตินผง
ร่ วมกับการเติมน้ าตาลให้มีความหวานที่เหมาะสม ซึ่ งตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)
แยมผลไม้ตอ้ งมีปริ มาณสารที่ละลายได้ท้ งั หมด ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 65 และมีค่าความเป็ นกรด-ด่าง
(pH) เท่ากับ 3.0-3.2 กรมวิทยาศาสตร์ บริ การได้พฒั นาเทคนิคการผลิตแยมโดยใช้เนื้อกล้วยเป็ น
แหล่งของ เพคติน หรื อกล่าวได้วา่ เป็ นการใช้เพคตินธรรมชาติจากเนื้ อกล้วย ทั้งนี้เทคนิ คการผลิต
คือ ใช้กล้วยน้ าว้า กล้วยไข่ หรื อกล้วยเล็บมือนาง ที่ระดับความสุ กเพียงเล็กน้อย หรื อที่เรี ยกว่า ห่ าม
ซึ่ งจะมีปริ มาณเพคตินอยูส่ ู ง นาเนื้ อกล้วยผ่านความร้อนเพื่อทาลายเอนไซม์ เพื่อป้ องกันไม่ให้เนื้ อ
กล้วยเปลี่ยนเป็ นสี น้ าตาล และใช้เป็ นส่ วนประกอบในการผลิตแยมผลไม้ หรื อแยมพืชผักสมุนไพร
การเติมผลไม้ชนิ ดอื่นเพื่อให้ได้แยมผลไม้ผสมทาให้แยมมีสีสวย รสชาติดี หรื อการเติมผัก เช่น แค
รอท ก็ ส ามารถท าได้ เมื่ อ ใช้เ ทคนิ ค ดัง นี้ ท าให้ผ ลิ ต แยมได้โ ดยใช้ว ตั ถุ ดิ บ ที่ มี ใ นท้อ งถิ่ น ไม่
จาเป็ นต้องใช้เพคตินผงที่มีราคาแพงโดยการใช้เพคตินจากเนื้อกล้วยแทน
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อรทัย ศิลปะนภาพร (2534) ได้วจิ ยั และพัฒนาการผลิตแยมสับปะรดในระดับอุตสาหกรรม
ให้ได้มาตรฐาน สามารถเลือกสู ตรที่พอเหมาะที่สุด คือ มีน้ าตาล กรดซิ ตริ ก และเปกตินร้อยละ 59
0.5 และ 0.5 ตามลาดับ ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซี ยส เวลา 7 นาทีจะให้คุณลักษณะแยมใกล้เคียงกับ
ที่ตอ้ งการ เหมาะสมที่จะใช้ในกระบวนการผลิต การผลิตในระดับอุตสาหกรรมคุณภาพแยมที่ผลิต
ขึ้น ค่า pH เท่ากับ 3.2 ปริ มาณสารที่ละลายได้ 65 องศาบริ กซ์ ค่า สี L เท่ากับ +24.62 a เท่ากับ -1.08
และ b เท่ากับ +4.74 ความเป็ นกรดทั้งหมด (ในรู ปกรดซิ ตริ ก) ร้อยละ 0.79 สี ตาร์ ตราซี น 0.96
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โปตัสเซี ยมซอร์ เบต 401.34 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โซเดียมเบนโซเอต 405.3
มิลลิ กรัมต่อกิ โลกรัม ไม่พบซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ ส่ วนจุลินทรี ยท์ ้ งั หมด จานวนยีสต์และรา พบว่า
น้อยกว่า 10 โคโลนี ต่อกรัม ไม่พบ S. aureus แยมที่เก็บที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซี ยสจะมีของเหลว
แยกจากเจลเล็กน้อย แต่คุณภาพทางประสาทสัมผัสยังอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ แยมที่เก็บที่ 45 องศา
เซลเซี ยส มีอายุการเก็บไม่เกิ น 3 เดือน แยมจะมีสีคล้ า ปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซิ งเพิ่มสู ง ในขณะที่รส
เปรี้ ยวลดลง ผูบ้ ริ โภคยอมรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นร้อยละ 96 และ ผูบ้ ริ โภคร้อยละ 75 เต็มใจซื้ อแยม
ในราคา 14 บาทต่อขวดขนาด 170 กรัม

บทที่ 3
ระเบียบวิธีดำเนินงำน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถำนประกอบกำร
ชื่อสถำนประกอบกำร : โรงแรมโนโวเทล กรุ งเทพฯ สี ลม โรด
(Novotel Bangkok Silom Road Hotel)
สถำนทีต่ ้งั
: 320 ถนนสี ลม แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
10500
เบอร์ โทรศัพท์
: 02-206-9100
เบอร์ โทรสำร
: 02-206-9200
อีเมล์
: h7172-re@accor.com
เว็บไซด์
: http://www.novotelbangkoksilom.com

รู ปที่ 3.1 โรงแรมโนโวเทล กรุ งเทพฯ สี ลม โรด (Novotel Bangkok Silom Road Hotel)
ทีม่ ำ : https://www.novotelbangkoksilom.com

รู ปที่ 3.2 สัญลักษณ์ของโรงแรมโนโวเทล กรุ งเทพฯ สี ลม โรด
ทีม่ ำ : http://www.novotelbangkoksilom.com
โรงแรมโนโวเทล กรุ งเทพฯ สี ลม โรด ตั้งอยูใ่ จกลางย่านสี ลม ซึ่ งนับได้วา่ เป็ นย่านธุ รกิจที่
สามารถเดินทางสะดวกด้วยทาเลที่อยูใ่ กล้กบั สถานีรถไฟฟ้ า 2 สถานีได้แก่ สถานสุ รศักดิ์ และสถานี
สะพานตากสิ น อีกทั้งยังอยู่ใกล้กบั ท่าเรื อสาทร เหมาะต่อการล่องเรื อชมวัดและวัฒนธรรมในย่าน
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เมื องเก่ า ของกรุ ง เทพมหานคร นอกจากนี้ โรงแรมยัง ตั้ง อยู่ติดกับทางด่ วนศรี รัช ท าให้ส ามารถ
เชื่อมต่อการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย

รู ปที่ 3.3 แผนที่โรงแรมโนโวเทล กรุ งเทพฯ สี ลม โรด
ทีม่ ำ : https://pantip.com/topic/36818619
ด้วยทาเลที่ต้ งั อันเป็ นศูนย์กลางทางธุ รกิ จของกรุ งเทพฯ การเข้าพักในโรงแรมสี ลมแห่ งนี้
สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของนักเดิ นทางได้อย่างดีเยี่ยม เพราะรายล้อมไปด้วยอาคาร
สานักงาน ธนาคาร สถานทูต และสถาบันการเงิน หรื อหากเดินทางมาในการพักผ่อนส่ วนตัวจะ
พบว่าโรงแรมอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญของกรุ งเทพฯ ทั้งวัดและห้างสรรพสิ นค้าที่
ตั้งอยูใ่ นบริ เวณถนนสี ลมและเจริ ญกรุ ง และสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญอื่นๆ อีกด้วย
3.2 รู ปแบบกำรจัดองค์ กำรและกำรบริหำรงำนของโรงแรม
รู ปแบบการจัดองค์การและการบริ หารงานของโรงแรมโนโวเทล กรุ งเทพฯ สี ล ม โรด
แสดงดังรู ปที่ 3.4

รู ปที่ 3.4 แผนผังองค์กรโรงแรมโนโวเทล กรุ งเทพฯ สี ลม โรด
ทีม่ ำ : ผูจ้ ดั ทา 2562
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3.3 ลักษณะกำรประกอบกำรและกำรให้ บริกำรหลักขององค์ กร
โรงแรมประกอบด้วยห้องพักจานวนห้องทั้งหมด 216 ห้อง สู ง 20 ชั้น ตกแต่งอย่างสวยงาม
ด้วยสไตล์ร่วมสมัย ครบครันด้วยสิ่ งอานวยความสะดวก
3.3.1 กำรให้ บริกำรห้ องพัก
การให้บริ การห้องพัก มีจานวน 3 ประเภท ดังนี้
1) ห้ องสุ พเี รียร์ (Superior Room)
มีขนาด 28 ตารางเมตร และมีท้ งั หมด 156 ห้อง มีท้ งั เตียงเดี่ยวและเตียงคู่ เหมาะสาหรับผู้
เข้าพัก 1-2 ท่าน มีส่ิ งอานวยความสะดวกให้ในห้องพัก เช่น อินเตอร์ เน็ตแบบไร้สาย(Wi-Fi)ไดร์ เป่ า
ผม โต๊ะทางาน มินิบาร์ เครื่ องใช้ส่วนตัวต่างๆ เช่น สบู่ ครี มอาบน้ า และแชมพู

รู ปที่ 3.5 ห้องสุ พีเรี ยร์ (Superior Room)
ทีม่ ำ : https://www.novotelbangkoksilom.com/th/guest-rooms/superior-room
2) ห้ องดีลกั ซ์ (Deluxe Room)
มีขนาด 32 ตารางเมตร และมีให้เลือกทั้งเตียงเดี่ยวและเตียงคู่ เหมาะสาหรับผูเ้ ข้าพักผูใ้ หญ่
2 ท่าน และเด็กอายุไม่เกิ น 16 ปี 2 ท่าน มีส่ิ งอานวยความสะดวกให้ในห้องพัก เช่ น อินเตอร์ เน็ ต
แบบไร้สาย (Wi-Fi) โซฟา โต๊ะทางาน มินิบาร์ และตูน้ ิรภัย

รู ปที่ 3.6 ห้องดีลกั ซ์ (Deluxe Room)
ทีม่ ำ : https://www.novotelbangkoksilom.com/th/guest-rooms/deluxe-room
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3) ห้ องสวีท (Suite Room)
มีขนาด 54 ตารางเมตร เหมาะสาหรับการเข้าพักของผูใ้ หญ่ 1-2 ท่าน และเด็กอายุต่ากว่า 16
ปี 2 ท่า น ภายในห้องจะประกอบด้วยห้องนอน ห้องนั่งเล่ น ห้องอาบน้ า ที่กว้างขวาง พร้ อมอ่า ง
อาบน้ าและห้องอาบน้ าฝักบัวแยกส่ วนกัน มีส่ิ งอานวยความสะดวกแบบครบครัน

รู ปที่ 3.7 ห้องสวีท (Suite Room)
ทีม่ ำ : https://www.novotelbangkoksilom.com/th/guest-rooms/suite
3.3.2 กำรให้ บริกำรห้ องอำหำรและเครื่องดื่ม
โรงแรมมีการให้บริ การอาหารและเครื่ องดื่มดังนี้
1) ห้ องอำหำรเดอะสแควร์ (The Square)
เปิ ดให้บริ การที่ช้ นั 6 โดยเปิ ดทาการตั้งแต่เวลา 06.00 ถึง 22.00 น. ให้บริ การอาหารเช้า
กลางวัน และอาหารค่าทุกวัน มีอาหารนานาชาติหลากหลายเมนู เช่นสลัดบาร์ อาหารญี่ปุ่น อาหาร
ตะวันตก และอาหารทะเล สามารถรองรับ แขกได้สูงสุ ดถึง 122 ที่นง่ั และมีโปรโมชัน่ บุฟเฟต์ราคา
พิเศษสาหรับมื้อกลางวันและมื้อเย็น โดยจะมีเวลาการให้บริ การแต่ละรอบคือ มื้อเช้า 06.00 ถึ ง
10.30 น. มื้อกลางวัน 12.00 ถึง 14.30 น. และมื้อค่า 18.00 ถึง 22.00 น.

รู ปที่ 3.8 ห้องอาหารเดอะสแควร์ (The Square)
ทีม่ ำ : https://www.novotelbangkoksilom.com/bar-restaurants/the-square
2) สโตนบำร์ (Stone Bar) หรือล็อบบีบ้ ำร์
ตั้งอยู่บริ เวณโถงชั้น 1 ของโรงแรม ตกแต่งด้วยบรรยากาศแสงสี ที่ให้ความรู้ สึกสดใส
และผ่อนคลาย พร้อมทั้งมีดนตรี เพราะๆ ให้ลูกค้าเพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารมื้อเบาๆ ที่
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ผสมผสานระหว่างเมนู ไทย และตะวันตก และเมนูของหวาน พร้อมเครื่ องดื่มสุ ดพิเศษจากมิกโซ
โลจิสต์ โดยจะเปิ ดบริ การทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง 24.00 น.

รู ปที่ 3.9 สโตนบาร์ (Stone Bar)
ทีม่ ำ : https://www.novotelbangkoksilom.com/th/bar-restaurants/stone-bar
3) บริกำรอำหำรในห้ องพัก (Room Service)
โรงแรมโนโวเทล กรุ ง เทพฯ สี ลม โรด มี บริ ก ารอาหารในห้องพัก ทุ ก วัน มี เมนู อาหาร
หลากหลาย ทั้งอาหารไทย อาหารเอเชีย และอาหารตะวันตก เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง

รู ปที่ 3.10 บริ การอาหารในห้องพัก (Room Service)
ทีม่ ำ : https://www.novotelbangkoksilom.com/th/bar-restaurants/room-service
3.3.3 กำรให้ บริกำรห้ องประชุ ม
โรงแรมโนโวเทล กรุ งเทพฯ สี ลม โรด มีห้องประชุ มจานวน 2 ห้อง คือ ห้อง
ประชุมเดอะลิฟวิง่ (The Living Room) ที่สามารถรองรับผูเ้ ข้าประชุมได้ถึง 60 ท่านและห้องประชุม
เดอะเอ็กเซ็กคลูทีฟ (The Executive Meeting Room) ที่สามารถรองรับผูเ้ ข้าประชุ มได้ 10 ท่าน
เหมาะสาหรับการประชุมเล็กๆ ที่ตอ้ งการความเป็ นส่ วนตัวหรื อเพื่อการเซ็นสัญญา พร้อมสิ่ งอานวย
ความสะดวกในการประชุม และสัมมนาต่างๆ เช่น บริ การอินเตอร์ เน็ตแบบไร้สาย และอินเตอร์ เน็ต
แบบมีสาย บริ การเครื่ องเขียน และเครื่ องเสี ยงสาหรับการประชุม บริ การที่จอดรถ รวมไปถึงการ
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บริ การของว่าง (coffee break) ที่เลือกได้ตามความต้องการ เช่น ชา กาแฟ และของว่างต่างๆ ทั้งนี้
ห้องประชุ มทั้ง 2 ห้องสามารถมองเห็นวิวของกรุ งเทพฯได้ 180 องศา โดยเฉพาะย่านถนนสี ลม
พร้อมทั้งระเบียง และหน้าต่างกระจกทั้งบานที่เปิ ดรับแสงจากด้านนอกเข้ามาได้
ตัวอย่ำงของห้ องประชุ มบำงส่ วน

รู ปที่ 3.11 ห้องประชุมเดอะลิฟวิง่ (The Living Room)
ทีม่ ำ : https://www.novotelbangkoksilom.com/th/meeting-events/hotel-meeting-facilities

รู ปที่ 3.12 ห้องประชุมเดอะเอ็กเซ็กคลูทีฟ (The Executive Meeting Room)
ทีม่ ำ : : https://www.novotelbangkoksilom.com/th/meeting-events/hotel-meeting-facilities
3.3.4 สิ่ งอำนวยควำมสะดวก
สิ่ งอานวยความสะดวกของโรงแรมโนโวเทล กรุ งเทพฯ สี ลม โรด มีดงั นี้
1) อินบำลำนซ์ ฟิตเนส (In Balance Fitness Centre)
โรงแรมมีห้องสาหรับออกกาลังกาย ซึ่ งตั้งอยูบ่ ริ เวณชั้น 7 เปิ ดให้บริ การตลอด 24
ชัว่ โมงทุกวัน มีอุปกรณ์สาหรับออกกาลังกายที่ครบครัน ทันสมัย ทั้งยังสามารถมองเห็นวิวของสระ
ว่ายน้ าและวิวเมืองอย่างกว้างขวาง

16

รู ปที่ 3.13 อินบาลานซ์ฟิตเนส (InBalance Fitness Centre)
ทีม่ ำ : https://www.novotelbangkoksilom.com/th/the-hotel/in-balance-fitness

รู ปที่ 3.14 สระว่ายน้ า (Swimming Pool)
ทีม่ ำ : https://www.novotelbangkoksilom.com/th/the-hotel/in-balance-fitness
2) มุมเด็กเล่ น (Kids Corner)
โรงแรมจัดมุมเด็กเล่นไว้เพื่อบริ การครอบครัวที่ มีเด็กๆ เข้าพักด้วย โดยจะมีของเล่นและ
หนังสื อนิทานมากมายให้ได้เรี ยนรู้และเพลิดเพลินในระหว่างการเข้าพัก เปิ ดให้บริ การเวลา 8.00 18.00 น. ที่บริ เวณล็อบบี้ของโรงแรม

รู ปที่ 3.15 มุมเด็กเล่น (Kids Corner)
ทีม่ ำ : https://www.novotelbangkoksilom.com/th/the-hotel/family-novotel
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3.4 ตำแหน่ งงำนและลักษณะงำนทีน่ ักศึกษำได้ รับมอบหมำย
ชื่ อผู้ปฏิบัติงำน
: นางสาว พรรณนิภา วงศ์เจริ ญ
แผนก
: ครัวไทย (Thai Kitchen)
ตำแหน่ ง
: นักศึกษาฝึ กงาน (Trainee)
ระยะเวลำปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ : ระหว่างวันที่ 19 สิ งหาคม ถึง 6 ธันวาคม 2562

รู ปที่ 3.16 นักศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ทีม่ ำ : ผูจ้ ดั ทา (2562)
ลักษณะงำนทีไ่ ด้ รับมอบหมำย
เวลา 05.00 ถึ ง 10.30 น. ท าหน้า ที่ จ ัด เตรี ย มของที่ จ ะใช้เ ติ ม ไลน์ บุ ฟ เฟต์ม้ื อ เช้า และ
ท าอาหาร ดู แลและตรวจความเรี ย บร้ อยของไลน์อาหารก่ อ นห้องอาหารเปิ ดในเวลา 06.00 น.
หลังจากนั้นเดิ นเติ มไลน์อาหารและเครื่ องดื่ ม พร้อมทั้งดูแลความสะอาดบริ เวณไลน์อาหาร และ
คอยให้บริ การและช่วยเหลือลูกค้าในห้องอาหาร หลังจากนั้นนาวัตถุดิบต่างๆ เช่น ผักที่หน่ั เตรี ยมไว้
แล้ว เนื้อสัตว์นาออกมาละลาย เพื่อเตรี ยมทามื้อกลางวัน
เวลา 10.30 ถึ ง 14.30 น. เป็ นเวลาเก็ บมื้อเช้า เก็บ อาหารที่เหลื อทิ้งและทาความสะอาด
เครื่ องมือ และเริ่ มทามื้อกลางวัน จัดอาหารลงถาด และทาสาหรับเติมด้วยเช่นกัน จากนั้นนาอาหาร
ออกไปจัดไลน์ให้สวยงาม ทาความสะอาดบริ เวณที่ประกอบอาหาร ตรวจสอบความเรี ยบร้อยไลน์
อาหาร ก่อนจะเปิ ดมื้อกลางวันในเวลา 12.00 น. เมื่อเปิ ดแล้ว เดินเติมอาหาร พร้ อมทั้งดูแลความ
สะอาดบริ เวณไลน์อาหาร และคอยให้บริ การและช่วยเหลือลูกค้าในห้องอาหาร
เวลา 14.30 ถึง 18.00 น. เป็ นเวลาเก็บมื้อกลางวัน เช้า เก็บอาหารที่เหลือทิ้งและทาความ
สะอาดเครื่ องมือ เพื่อพร้อมสาหรับการเตรี ยมมื้อเย็น ในส่ วนของมื้อเย็นจะมีเวลาในการเตรี ยมและ
การทามากกว่า มื้ออื่ น เพราะมี อาหารหลากหลายเมนู และรายละเอีย ดการตกแต่ง ไลน์บุ ฟเฟต์ที่
มากกว่ามื้อเช้าและมื้อกลางวัน หลังจากเก็บแล้ว เริ่ มเตรี ยมวัตถุดิบที่ใช้ในการทาอาหารมื้อเย็นทุก
อย่างของครัวไทย และเริ่ มทาอาหาร และจัดใส่ ถาดตกแต่งให้สวยงาม จัดตกแต่งมุมที่ใช้วางอาหาร
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เช่น มุมขนมจีนน้ ายา เตรี ยมผักและผลไม้ตกแต่งไลน์อาหาร ช่วยเหลือครัวอื่นดูแลและตรวจความ
เรี ยบร้อยของไลน์อาหารก่อนห้องอาหารเปิ ดในเวลา 18.00 น.
เวลา 18.00 ถึง 22.00 น. มื้อเย็นได้เปิ ดแล้ว เดินเติมไลน์ และมียืนประจาจุดต่างๆ เช่ น ซุ ้ม
ปลาดิบ ซุ ้มขนมปั งไส้ทะลัก ซุ ้มบาร์ บีคิว และซุ ้มพาสต้า ในส่ วนนี้จะไม่มีการแบ่งครัว เพราะทุก
คนสามารช่วยกันได้เพื่อให้งานลุล่วงไปด้วยดีและทันต่อการให้บริ การลูกค้า และหลังจากการเติม
ไลน์จนอาหารเพียงพอแล้ว จึงเริ่ มนาผัก เนื้อสัตว์ และวัตถุดิบต่างๆ ออกมาหัน่ เตรี ยมไว้ และจัดใส่
ลังไว้ แยกเป็ นของมื้อเช้า และมื้อกลางวัน เพื่อใช้สาหรับวันต่อไป
เวลา 22.00 ถึง 23.00 น. เป็ นเวลาปิ ดให้บริ การห้องอาหาร เริ่ มเก็บไลน์ม้ือเย็น เก็บของ
ตกแต่งอุปกรณ์ เข้าที่ให้เรี ยบร้ อย และทาความสะอาดในบริ เวณครัว ตรวจสอบวัตถุดิบที่เตรี ยมไว้
สาหรับวันต่อไป นาเก็บเข้าตูแ้ ช่ให้เรี ยบร้อย
3.5 ชื่อและตำแหน่ งงำนของพนักงำนทีป่ รึกษำ
ชื่อ
: นายสุ ทธิเขตต์ อุ่นใจเพื่อน
ตำแหน่ ง
: Chef de Partie
แผนก
: ครัว (Kitchen Department)

รู ปที่ 3.17 พนักงานที่ปรึ กษา
ทีม่ ำ : ผูจ้ ดั ทา (2562)
3.6 ระยะเวลำทีป่ ฏิบัติงำน
ในการปฏิบตั ิงานโครงงานสหกิจศึกษานักศึกษาได้ใช้เวลาในการออกปฏิบตั ิงานในภาค
การศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2562 เป็ นจานวนทั้งสิ้ น 16 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 19 สิ งหาคม ถึงวันที่ 6
ธันวาคม 2562
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3.7 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานของโครงงานพายนาน่า แสดงดังตารางที่ 3.1
ขั้นตอนการดาเนินงาน
สิ งหาคม
กันยายน พฤศจิกายน ธันวาคม
1. ศึกษาข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย
2. คิดต้นสู ตร
3. ทดลองทาแยม
4. ทาการทดสอบชิม
5. พัฒนาสู ตรแยม
6. ผูร้ ่ วมงานประเมินผล
7. จัดทาเอกสาร
ตำรำงที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงงาน
ทีม่ ำ : ผูจ้ ดั ทา (2562)
3.7.1 ศึกษำข้ อมูลทีไ่ ด้ รับมอบหมำย
ในขณะปฏิบตั ิงานผูจ้ ดั ทาได้คอยสังเกตว่ามีอาหารชนิดใด หรื อผลไม้ใดที่เหลือ
เยอะ และยังมีคุณภาพที่สามารถนาไปแปรรู ปได้ พร้อมทั้งปรึ กษาอาจารย์และพนักงานที่ปรึ กษา
เกี่ยวกับการคิดค้นสู ตรแยมในการทาโครงงานชิ้นนี้
3.7.2 คิดค้ นสู ตร
ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการแปรรู ปของผลไม้ที่เราเลือกทั้งหมดมาคิดออกแบบเป็ น
แยมรสชาติใหม่
3.7.3 ทดลองทำแยม
นาส่ วนผสมทั้งหมดที่เลือกไว้ เช่น กล้วยไข่ สัปปะรด เลม่อน น้ าตาล และน้ า
สัปปะรด มาทาแยมตามขั้นตอนและปรุ งให้ได้รสชาติที่อร่ อยตามเป้ าหมายที่วางไว้
3.7.4 ทำกำรทดลองชิมแยม
เมื่อทาแยมเสร็ จแล้วได้นาไปให้กบั พนักงานที่ปรึ กษาและผูร้ ่ วมงานชิม พร้อมรับ
ฟังคาแนะนาและคาติชมทั้งหมดเพื่อนาไปปรับปรุ งให้ดีข้ ึน
3.7.5 พัฒนำสู ตรแยม
นาคาติชมและคาแนะนาทั้งหมดของพนักงานที่ปรึ กษาและผูร้ ่ วมงานทั้งหมดมา
ปรับปรุ งรสชาติของแยมให้มีรสชาติที่ดีข้ ึนและเพิ่มเนื้ อสัมผัสลงไปในแยมด้วย
3.7.6 ผู้ร่วมงำนประเมินผล
นาแยมที่ผา่ นการปรับปรุ งรสชาติให้มีรสชาติที่ดีที่สุดแล้วให้พนักงานที่ปรึ กษา
และผูร้ ่ วมงานชิมพร้อมกับประเมินผล
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3.7.7 จัดทำเอกสำร
ส่ งข้อมูลและเอกสารการทาโครงงานทั้งหมดให้กบั อาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจดู
ความถูกต้องและตามระเบียบการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา จากนั้นรวบรวมข้อมูลการทาโครงงานที่
ถูกต้องแล้วทั้งหมดจัดทาเป็ นรู ปเล่มให้เรี ยบร้อย และพร้อมสาหรับการนาเสนอ

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
4.1 รายละเอียดการปฏิบัติงาน
จากการได้ปฏิ บตั ิงานสหกิจศึกษากับทางโรงแรมโนโวเทล กรุ งเทพฯ สี ลม โรด ทาให้ได้
ทราบถึงการทางานในแผนกครัวและวิธีการทาอาหารประเภทต่างๆ ผูจ้ ดั ทาจึงได้นาความรู้ที่ได้จาก
การเรี ยนรู้งานจริ ง มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาผลไม้และน้ าผลไม้ที่เหลือจากไลน์บุฟเฟต์ โดย
การนามาแปรรู ปให้เป็ นแยมรสชาติใหม่ เพื่อรับประทานร่ วมกับขนมปั งและของหวานต่างๆ เช่ น
เครปเย็น ไอศกรี ม โดยมีวตั ถุดิบและขั้นตอนการทาดังนี้
4.2 วัตถุดิบและขั้นตอนการทาแยมพายนาน่ า
4.2.1 วัตถุดิบในการทาแยมพายนาน่ า
โดยวัตถุดิบในการทาแยมพายนาน่า มีดงั นี้
4.2.1.1 สับปะรด
500 กรัม
4.2.1.2 กล้วยไข่
350 กรัม
4.2.1.3 น้ าสัปปะรด
150 มิลลิลิตร
4.2.1.4 น้ าตาลทรายขาว 100 กรัม
4.2.1.5 น้ าเลม่อน
30 มิลลิลิตร
4.2.1.6 ผิวเลม่อนขูด
10 กรัม
4.2.2 อุปกรณ์ ในการทาแยมพายนาน่ า
อุปกรณ์ในการทาแยมพายนาน่า มีดงั นี้
4.2.2.1 กระทะก้นลึก
4.2.2.2 ตะหลิวไม้
4.2.2.3 เขียง
4.2.2.4 มีด
4.2.2.5 มีดขูด
4.2.2.6 กระชอน
4.2.2.7 กระปุกแยม
4.2.2.8 เตาแม่เหล็กไฟฟ้ า
4.2.3 วิธีการทาแยมพายนาน่ า
วิธีการทาแยมพายนาน่า มีดงั นี้
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4.2.3.1 หัน่ สับปะรดและกล้วยให้เป็ นชิ้นเล็กๆ

รู ปที่ 4.1 ขั้นตอนการทาแยม
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
4.2.3.2 ผ่าเลม่อนเป็ น 2 ซีก คั้นเอาน้ า และใช้มีดขูดขูดผิวเลม่อนบางๆ

รู ปที่ 4.2 ขั้นตอนการทาแยม
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
4.2.3.3 เทสับปะรด กล้วยไข่ น้ าตาลทรายขาว และน้ าสับปะรดลงในกระทะที่
เตรี ยมไว้ (ยังไม่ตอ้ งเปิ ดเตาแม่เหล็กไฟฟ้ า)

รู ปที่ 4.3 ขั้นตอนการทาแยม
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
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4.2.3.4 คนส่ วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน ก่อนนาขึ้นเตาแม่เหล็กไฟฟ้ า

รู ปที่ 4.4 ขั้นตอนการทาแยม
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
4.2.3.5 ตั้งไฟอ่อนและคอยคนเรื่ อยๆ จนส่ วนผสมทุกอย่างเป็ นเนื้ อเดียวกัน

รู ปที่ 4.5 ขั้นตอนการทาแยม
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
4.2.3.6 เมื่อเป็ นเนื้ อเดียวกันและเริ่ มจับตัว ให้ปิดเตาและใส่ น้ าเลม่อนลงไป
คนให้ทวั่ หลังจากนั้นพักไว้จนแยมเย็น

รู ปที่ 4.6 ขั้นตอนการทาแยม
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
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4.2.3.7 เมื่อแยมเย็นแล้ว ใส่ ผวิ เลม่อนขูดที่เตรี ยมไว้ จากนั้นคนให้เข้ากัน

รู ปที่ 4.7 ขั้นตอนการทาแยม
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
4.2.3.8 ตักแยมใส่ กระปุกแยมและปิ ดผาให้เรี ยบร้อย

รู ปที่ 4.8 ขั้นตอนการทาแยม
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)

รู ปที่ 4.9 แยมพายนาน่า
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)

รู ปที่ 4.10 ปิ ดฝากระปุกแยม
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
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4.3 การคานวณต้ นทุนสาหรั บการทาแยมพายนาน่ า
การคานวณต้นทุนสาหรับการทาแยมพายนาน่าจากส่ วนผสม แสดงตามตารางที่ 4.1
วัตถุดิบ
สับปะรด
กล้วยไข่
น้ าสับปะรด
น้ าเลม่อน
ผิวเลม่อน
น้ าตาลทรายขาว
กระปุกแยม

ปริมาณทีใ่ ช้
ราคา/หน่ วย
ต้ นทุน / บาท
500 กรัม
39 บาท /1 กิโลกรัม
ไม่มีค่าใช้จ่าย
350 กรัม
20 บาท / 600 กรัม
ไม่มีค่าใช้จ่าย
150 มิลลิลิตร
165 บาท / 6 ลิตร
4.12
30 มิลลิลิตร
70 บาท / 1 กิโลกรัม
2.10
5 กรัม
70 บาท / กิโลกรัม
ไม่มีค่าใช้จ่าย
100 กรัม
22 บาท / 1,000 กรัม
2.20
6 กระปุก
42 บาท / 6 กระปุก
42
รวม
50.42
ตารางที่ 4.1 การคานวณต้นทุนแยมพายนาน่า
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
จากตารางที่ 4.1 การคานวณต้นทุนในการทาแยมพายนาน่า โดยมีส่วนผสมได้แก่ สับปะรด
กล้วยไข่ น้ าสับปะรด น้ าเลม่อน ผิวเลม่อน น้ าตาลทรายขาว ทาให้ทราบว่า แยมที่ผูจ้ ดั ทาได้ทา
ขึ้นมาเพื่อเป็ นการนาวัตถุ ดิบที่เหลื อใช้มาทาเป็ นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนาออกไลน์บุฟเฟต์ได้ใหม่
งบประมาณในการผลิตแยมพายนาน่ า 50.42 บาท ได้ 6 กระปุก กระปุกละ 120 กรัม เฉลี่ยราคา
ต้นทุนอยูท่ ี่ 8.40 บาท / กระปุก
4.4 สรุ ปข้ อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
โครงงานแยมพายนาน่ า นี้ ท ามาจากของที่ เหลื อจากไลน์บุ ฟ เฟต์ของโรงแรมโนโวเทล
กรุ งเทพฯ สี ลม โรด เป็ นการสรุ ปข้อมูลเพื่ออธิ บายผลจากการได้ทดลองของผูจ้ ดั ทาที่ได้รวบรวม
กลุ่มตัวอย่างแบบสอบถาม จานวน 30 ตัวอย่าง โดยคิดเป็ นร้อยละของจานวนแบบสอบถามทั้งหมด
สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ดงั นี้
4.4.1 จานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
ข้อมูลจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกเพศ แสดงดังตารางที่ 4.2
เพศ
จานวน (คน)
ร้ อยละ (%)
ชาย
13
43.33
หญิง
17
56.66
รวม
30
100.00
ตารางที่ 4.2 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
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จากตารางที่ 4.2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการทาโครงงานครั้งนี้คิดเป็ น
เพศชายร้อยละ 43.33 และคิดเป็ นเพศหญิงร้อยละ 56.66
4.4.2 จานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน(คน)
ร้อยละ (%)
20-25 ปี
7
23.33
26-30 ปี
13
43.33
31-35 ปี
5
16.66
36-40 ปี
3
10
41 ปี ขึ้นไป
2
6.66
รวม
30
100.00
ตารางที่ 4.3 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
จากตารางที่ 4.3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการทาโครงงานครั้งนี้ เป็ นผูท้ ี่มี
อายุระหว่าง 26-30 ปี มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 43.33 รองลงมาคือผูท้ ี่มาอายุระหว่าง 20-25 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 23.33 ปี รองลงมาคือผูท้ ี่มีอายุระหว่าง 31-35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 16.66 รองลงมาคือผูท้ ี่มีอายุ
ระหว่าง 36-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 10 และผูท้ ี่มีอายุมากกว่า 41 ปี ขึ้นไป มีจานวนน้อยที่สุดคิดเป็ นร้อย
ละ 6.66
4.4.3 จานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามแผนก
แผนกงาน
จานวน (คน)
ร้อยละ
ครัว (Kitchen)
14
46.66
อาหารและเครื่ องดื่ม (F&B)
15
50
อื่นๆ
1
3.33
รวม
30
100.00
ตารางที่ 4.4 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามแผนก
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
จากตารางที่ 4.4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามในการทาโครงงานครั้งนี้ เป็ นผูท้ ี่
อยูใ่ นแผนกอาหารและเครื่ องดื่ม (F&B) มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 50 รองลงมาคือแผนกครัว
(Kitchen) คิดเป็ นร้อยละ 46.66 และแผนกอื่นๆมีจานวนน้อยที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 3.33
4.4.4 ความพึงพอใจด้ านสี สันของแยม
จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานแยมพายนาน่ า (Pinana
Jam) ในด้านสี สันของแยม มีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 56.67 รองลงมาเป็ น
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ความพึงพอใจในระดับ มากคิดเป็ นร้อยละ 40.00 และสุ ดท้ายความพึงพอใจในระดับมากที่สุดคิด
เป็ นร้อยละ 3.33 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 30 คน ดังรู ปที่ 4.11
3.33%
มากที่สุด
มาก

40.00%
56.67%

ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

รู ปที่ 4.11 ความพึงพอใจด้านสี สันของแยม
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
4.4.5 ความพึงพอใจด้ านรสชาติของแยม
จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานแยมพายนาน่า (Pinana
Jam) ในด้านรสชาติของแยมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 73.33 รองลงมาเป็ น
ความพึงพอใจในระดับมากคิดเป็ นร้อยละ 26.67 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 30 คน ดัง
รู ปที่ 4.12
0.00% 0.00% 0.00%
มากที่สุด

26.67%

มาก
ปานกลาง

73.33%

น้อย
น้อยมาก

รู ปที่ 4.12 ความพึงพอใจด้านรสชาติของแยม
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
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4.4.6 ความพึงพอใจด้ านกลิน่ ของแยม
จากผลการตอบแบบสอบถามความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ โครงงานแยมพายนาน่ า
(Pinana Jam) ในด้า นกลิ่ นของแยมมี ความพึ งพอใจในระดับ ปานกลาง คิ ดเป็ นร้ อยละ 56.67
รองลงมาเป็ นความพึงพอใจในระดับ มากคิดเป็ นร้อยละ 27.67 และสุ ดท้ายความพึงพอใจในระดับ
น้อย คิดเป็ นร้อยละ 16.67 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 30 คน ดังรู ปที่ 4.13
0.00%
16.67%

0.00%
มากที่สุด

26.67%

มาก
ปานกลาง
น้อย

56.67%

น้อยมาก

รู ปที่ 4.13 ความพึงพอใจด้านกลิ่นของแยม
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
4.4.7 ความพึงพอใจด้ านรู ปลักษณ์ของแยม
จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานแยมพายนาน่ า (Pinana
Jam) ในความพึงพอใจด้านรู ปลักษณ์ ของแยมมีความพึงพอใจในระดับ ปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ
80.00 รองลงมาเป็ นความพึงพอใจในระดับ น้อยคิดเป็ นร้อยละ 13.33 และสุ ดท้ายความพึงพอใจใน
ระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 6.67 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 30 คน ดังรู ปที่ 4.14
13.33%

6.67%
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง

[เปอร์ เซ็นต์
]

น้อย
น้อยมาก

รู ปที่ 4.14 ความพึงพอใจด้านรู ปลักษณ์ของแยม
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
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4.4.8 ความพึงพอใจด้ านคุณภาพของวัตถุดิบ
จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานแยมพายนาน่ า (Pinana
Jam) ในด้านคุณภาพของวัตถุดิบมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 60.00 รองลงมา
เป็ นความพึงพอใจในระดับมากคิดเป็ นร้อยละ 23.33 รองลงมาคือความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 10.00 และสุ ดท้ายความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 6.67 ของผูต้ อบ
แบบสอบถามทั้งหมดจานวน 30 คน ดังรู ปที่ 4.15
10.00%

6.67%
23.33%

60.00%

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

รู ปที่ 4.15 ความพึงพอใจด้านคุณภาพของวัตถุดิบ
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
4.4.9 ความพึงพอใจด้ านความสะอาด
จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานแยมพายนาน่ า (Pinana
Jam) ในด้านความสะอาดมีความพึงพอใจในระดับมากและความพึงพอใจในระดับปานกลางเท่ากัน
คิดเป็ นร้อยละ 36.67 รองลงมาเป็ นความพึงพอใจระดับมากที่สุด 20.00 และสุ ดท้ายความพึงพอใจ
ในระดับน้อย คิดเป็ นร้อยละ 6.67 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 30 คน ดังรู ปที่ 4.16
6.67%
20.00%
36.67%

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง

36.67%

น้อย
น้อยมาก

รู ปที่ 4.16 ความพึงพอใจด้านความสะอาด
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
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4.4.10 ความพึงพอใจด้ านความแปลกใหม่ ของแยม
จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานแยมพายนาน่ า (Pinana
Jam) ในด้านความแปลกใหม่ ข องแยมมีความพึ งพอใจในระดับ มากที่ สุ ด คิ ดเป็ นร้ อยละ 43.33
รองลงมาเป็ นความพึงพอใจในระดับ มากคิดเป็ นร้อยละ 26.67 รองลงมาเป็ นความพึงพอใจระดับ
ปานกลาง 23.33 และสุ ดท้า ยความพึ งพอใจในระดับน้อย คิ ดเป็ นร้ อยละ 6.67 ของผูต้ อบ
แบบสอบถามทั้งหมดจานวน 30 คน ดังรู ปที่ 4.17
6.67%
มากที่สุด
23.33%

43.33%

มาก
ปานกลาง
น้อย

26.67%

น้อยมาก

รู ปที่ 4.17 ความพึงพอใจด้านความแปลกใหม่ของแยม
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
4.4.11 ความพึงพอใจด้ านความเหมาะสมทีจ่ ะนาไปใช้ จริง
จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานแยมพายนาน่ า (Pinana
Jam) ในด้านความเหมาะสมที่จะนาไปใช้จริ ง มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ
63.33 รองลงมาเป็ นความพึงพอใจในระดับ มากคิดเป็ นร้อยละ 33.33 รองลงมาเป็ นความพึงพอใจ
ระดับปานกลางคิดเป็ นร้อยละ 3.33 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 30 คน ดังรู ปที่ 4.18
3.33%
มากที่สุด
มาก

33.33%

ปานกลาง

63.33%

น้อย
น้อยมาก

รู ปที่ 4.18 ความพึงพอใจด้านความเหมาะสมที่จะนาไปใช้จริ ง
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
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4.5 กาหนดระดับค่ าเฉลีย่ เกณฑ์ การตัดสิ นใจ
ในการสารวจระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานแยมพายนาน่า ให้การวัดระดับความพึง
พอใจ 5 ระดับ และก าหนดความพึ ง พอใจแบบเฉลี่ ย เพื่ อ การแปลงผลโดยใช้เ กณฑ์ ก าหนด
ความหมายตามขอบเขตของค่าเฉลี่ยตามแนวคิดของลิเคร์ท (Likert) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
รายละเอียด
ค่าเฉลี่ย
S.D.
ความพึงพอใจ
1.สี สันของแยม
3.46
0.57
ปานกลาง
2.รสชาติของแยม
4.73
0.44
มากที่สุด
3.กลิ่นของแยม
3.10
0.66
ปานกลาง
4.รู ปลักษณ์ของแยม
2.93
0.44
ปานกลาง
5.คุณภาพของวัตถุดิบ
3.26
0.73
ปานกลาง
6.ความสะอาด
3.70
0.87
มาก
7.ความแปลกใหม่
4.06
0.98
มาก
8.เหมาะสมที่จะนาไปใช้จริ ง
4.60
0.56
มากที่สุด
เฉลี่ย
3.73
0.19
มาก
ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่มีต่อโครงงาน
แยมพายนาน่า (Pinana Jam)
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2562)
จากตารางที่ 4.4 จากผลการสารวจพบว่าค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึง
พอใจที่มีต่อโครงงานแยมพายนาน่ า (Pinana Jam) โดยการแจกแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 30
ชุด สามารถสรุ ปผลได้ ดังนี้ในด้านสี สันของแยมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อย
ละ 3.46 ในด้านของรสชาติของแยมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 4.73 ใน
ด้านของกลิ่นของแยมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 3.10 ในด้านรู ปลักษณ์
ของแยมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 2.93 ในด้านของคุณภาพของวัตถุดิบ
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 3.26 ในด้านความสะอาดมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 3.70 ในด้านของความแปลกใหม่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก คิด
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เป็ นร้ อยละ 4.06 และสุ ดท้ายในด้านของความเหมาะสมที่จะนาไปใช้จริ งมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 4.60 ดังนั้นผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมทั้งหมดอยูใ่ นระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการศึกษา ปั ญหาทีพ่ บ การแก้ไขปัญหา และข้ อเสนอแนะ
5.1.1 สรุ ปผลการศึกษา
จากการปฏิ บ ัติส หกิ จศึ ก ษาตั้ง แต่ ว นั ที่ 19 สิ ง หาคม ถึ ง 6 ธัน วาคม 2562 รวม
ระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์ ในแผนกครัว (Kitchen Department) ของโรงแรมโนโวเทล กรุ งเทพฯ
สี ลม โรด ทาให้ผจู ้ ดั ทาได้รับความรู้ในการปฏิบตั ิงานในครัว การแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ไปตลอด
จนถึงการแก้ไขปั ญหาในเรื่ องของวัตถุดิบที่เหลือใช้เป็ นจานวนมากจากไลน์บุฟเฟต์ในแต่ละมื้อ ซึ่ ง
ผูจ้ ดั ท าได้เล็ ง เห็ น ถึ ง ปั ญหานี้ จึ ง ท าให้มี แนวคิ ดในการนาวัตถุ ดิบ ที่ ไ ม่ ส ามารถนาไปออกไลน์
บุฟเฟต์ได้อีกครั้ง อย่างเช่น สับปะรด กล้วยไข่ และน้ าสับปะรด มาทาเป็ นผลิตภัณฑ์ตวั ใหม่คือ แยม
พายนาน่า (Pinana Jam) ซึ่งช่วยลดการสู ญเสี ยของวัตถุดิบที่ยงั สามารถนากลับมาแปรรู ปได้อีก และ
อี ก ทั้ง ยัง ช่ ว ยลดต้น ทุ น การซื้ อ แยม และช่ ว ยเพิ่ ม ตัว เลื อ ก ความแปลกใหม่ ใ ห้ ลู ก ค้า ได้ล อง
รับประทานอีกด้วย
จากผลส ารวจพบว่าการประเมินความพึง พอใจที่ มีต่อผลิ ตภัณฑ์แยมพายนาน่ า
พบว่าเป็ นเพศหญิงจานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.66 และเพศชายจานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ
43.33 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะอยู่ในอายุช่วงระหว่าง 26-30 ปี เยอะที่สุดคิดเป็ นร้ อยละ
43.33 รองมาคือช่วงอายุระหว่าง 20-25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 23.33 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 31-35
ปี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 16.66 รองลงมาคื อ ช่ ว งอายุ ร ะหว่ า ง 36-40 ปี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ10 และผูต้ อบ
แบบสอบถามน้อยที่สุดมีอายุ 41 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 6.66 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะอยู่
ในแผนกอาหารและเครื่ องดื่ม (F&B Department) มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 50 รองลงมาคือแผนก
ครัว (Kitchen Department) คิดเป็ นร้อยละ 46.66 และแผนกอื่นๆ มีจานวนน้อยที่สุดคิดเป็ นร้อยละ
3.33 จากตารางค่าเฉลี่ ยและค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานของความพึงพอใจพนักงานโรงแรมโนโวเทล
กรุ งเทพฯ สี ลม โรด ที่มีต่อโครงงานแยมพายนาน่ า มีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ น
ร้อยละ 3.73
5.1.2 ปัญหาทีพ่ บในการทาโครงงาน
5.1.2.1 จากการทดลองในการทาแยมในครั้งแรก ผูจ้ ดั ทาได้กาหนดปริ มาณของ
วัตถุ ดิบแต่ละชนิ ดในอัตราส่ วนที่เท่าๆ กันทาให้แยมไม่เซ็ตตัวเท่าที่ควร เพราะในระหว่างการทา
แยม น้ าที่คายออกจากเนื้ อสับปะรด และน้ าสับปะรดที่ใส่ ลงไป ทาให้แยมเหลว ส่ วนรสชาติหวาน
เกินไปเพราะใส่ น้ าตาลในปริ มาณมาก
5.1.2.2 จากการทดลองในการทาแยมในครั้งที่สอง และเก็บแยมไว้ในตูเ้ ย็น แยม
แปรสภาพเป็ นสี น้ าตาลหลังจากเก็บไว้ 1 คืน ทาให้มีสีที่ไม่น่ารับประทาน
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5.1.3 การแก้ไขปัญหาและข้ อเสนอแนะในการทาโครงงาน
5.1.3.1 ผูจ้ ดั ท าได้ปรับ ปริ ม าณของวัตถุ ดิบแต่ละชนิ ด ให้มีความเหมาะสม ลด
ปริ มาณน้ าสับปะรด และเนื้อสับประรดลง จึงทาให้แยมไม่เหลวและเซ็ตตัวดีข้ ึน
5.1.3.2 ผูจ้ ดั ทาได้เพิ่มวัตถุดิบคือน้ าเลม่อน และผิวเลม่อนขูด เพราะความเป็ นกรด
ของน้ าเลม่อนจะทาให้แยมคงสภาพเป็ นสี เหลืองน่ารับประทาน ผิวเลม่อนขูดช่วยเพิ่มเนื้อสัมผัส ทา
ให้แยมมีรสชาติดีข้ ึน
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ผลทีไ่ ด้ รับจากการฝึ กงานสหกิจศึกษา
หลังจากได้เข้าปฏิบตั ิงานในแผนกครัว ผูจ้ ดั ทาได้เรี ยนรู้ถึงกระบวนการทางานที่
ถูกต้อง ทั้งงานในครั วและงานนอกครัว งานที่ตอ้ งเกี่ ยวข้องกับหลายแผนกในองค์กร ทาให้ได้
เรี ยนรู ้ หลายอย่างในระยะเวลา 16 สัปดาห์ สิ่ งที่ได้รับจากการปฏิ บตั ิงานในครั้งนี้ สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวันได้ และสามารถนาไปพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการทางานใน
อนาคตต่อไป ไม่ว่าจะเป็ นความรู ้ และความเข้าใจเกี่ ยวกับการทาอาหารและการเก็บรักษาวัตถุดิบ
ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและมีระเบียบวินยั มีความขยัน อดทน ยืดหยุน่ สามารถ
ทางานภายใต้แรงกดดันได้ดี รู ้ จกั การเตรี ยมความพร้อมและการวางแผนงานล่วงหน้าเสมอ การ
ตัดสิ นใจในการแก้ไขปั ญหาและสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ดี เรี ยนรู้การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น รวมถึง
ทักษะการเข้าสังคม และมีความมัน่ ใจในด้านภาษามากขึ้น
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.2.1 ไม่สามารถสื่ อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติที่สื่อสารภาษาอื่นที่นอกเหนือจาก
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ทาให้ไม่สามารถเข้าใจและช่วยเหลือลูกค้าได้ทนั ที
5.2.2.2 ผูจ้ ดั ทายังขาดความรู้ในเรื่ องของคาศัพท์ต่าง ๆที่ใช้ในห้องครัวเกี่ยวกับการ
ทาอาหารหรื อชื่อรายการอาหาร ทาให้ไม่สามารถทาตามคาสั่งได้ในทันที
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
5.2.3.1 การสื่ อสารและการพูดคุยเกี่ ยวกับปั ญหาที่เกิ ดขึ้นในระหว่างการทางาน
เป็ นสิ่ งที่สาคัญมากเพื่อให้งานบรรลุเป้ าหมายเดียวกัน งานสาเร็ จไปได้ดว้ ยดีและไม่มีขอ้ บกพร่ อง
5.2.3.2 มีความตั้งใจในการทางาน เรี ยนรู้และจาจดคาแนะนาของรุ่ นพี่ และนามา
พัฒนาตนเองให้ทางานได้มีศกั ยภาพมากขึ้น
5.2.3.3 มีสติและความรอบคอบในการทางาน เพื่อลดปั ญหาผิดพลาดในหน้างาน
เมื่อเกิดปั ญหาแล้วต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ทนั ที
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ภาคผนวก ก
ภาพการปฏิบัติงาน

ภาพของผู้จัดทาขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ภาพขณะทาอาหารออกไลน์บุฟเฟต์

ภาพขณะปิ้ งขนมปังไส้ทะลัก

ภาพการจัดไลน์บุฟเฟต์

ภาพการเตรี ยมวัตถุดิบสาหรับการทาอาหาร

ภาพงานวันคริ สต์มาส

ภาพอาจารย์ที่ปรึ กษามาเยีย่ มขณะปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา

ภาคผนวก ข
ตัวอย่ างแบบสอบถาม

แบบสอบถามความพึงพอใจ
เรื่อง แยมพายนาน่า (Pinana Jam)
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็ นส่วนหนึ่งในการประกอบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม ทางผูจ้ ดั ทาจึงขอความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามด้วยข้อมูลที่เป็ นจริ งเพื่อความ
สมบูรณ์ของโครงงาน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง กรุ ณาใส่เครื่ องหมาย()ลงใน  ที่ท่านต้องการเลือก
1. เพศ

1) ชาย

2) หญิง

2. อายุ

1) 20-25 ปี 2) 26-30 ปี 3) 31-35 ปี 4) 36-40 ปี 5) 41 ปี ขึ้นไป

3. แผนกงาน

1) Kitchen 2) F&B

3) อื่นๆ โปรดระบุ.................................................

ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
คาชี้แจ้ ง กรุ ณาใส่เครื่ องหมาย()ลงใน  ที่ท่านต้องการเลือก
เกณฑ์การประเมิน

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

1.สี สนั ของแยม
2.รสชาติของแยม
3.กลิ่นของแยม
4.รู ปลักษณ์ของแยม
5.คุณภาพของวัตถุดิบ
6.ความสะอาด
7.ความแปลกใหม่ของแยม
8.มีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้จริ ง
ข้ อมูลเสนอแนะเพิม่ เติม
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

ภาคผนวก ค
บทสั มภาษณ์ พนักงานทีป่ รึกษา

ภาคผนวก ง
บทความวิชาการ

แยมพายนาน่ า
Pinana Jam
นางสาว พรรณนิภา วงศ์เจริ ญ
ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร 10160
E-mail : pan_won@siam.edu
บทคัดย่ อ
โครงงานเรื่ องแยมพายนาน่า จัดทาขึ้นเพื่อศึกษา
การท าแยมจากผลไม้และน้ าผลไม้ที่ เหลื อจากไลน์
บุฟเฟต์ของโรงแรมโนโวเทล กรุ งเทพฯ สี ลม โรด ซึ่ งใน
แต่ละมื้อจะมีท้ งั อาหาร ของหวาน ผลไม้ และเครื่ องดื่ ม
ซึ่ งในส่ วนของอาหารนั้นไม่สามารถนาไปแปรรู ปได้
แต่ ผ ลไม้ บ างชนิ ดสามารถน ามาแปรรู ปให้ เ ป็ น
ผลิตภัณฑ์ตวั ใหม่ได้ ดังนั้น ผูจ้ ดั ทาจึงได้ศึกษาค้นคว้า
ข้อมู ลเกี่ ยวกับการน าผลไม้มาท าเป็ นแยม โดยน า
สับปะรด กล้วยไข่ และน้ าสับปะรดที่ เหลื อจากไลน์
บุ ฟเฟต์ มาท า ซึ่ งถื อว่าเป็ นการช่ วยลดปริ มาณขยะ
จาพวกผลไม้และน้ าผลไม้ นอกจากนี้ ยงั สามารถนาออก
ขายในไลน์บุฟเฟต์ เพื่อเป็ นทางเลือกใหม่ให้กบั ลูกค้า
ได้อีกทางหนึ่งด้วย
หลังจากได้ท าการทดลองท าแยมพายนาน่ า
ผู ้จั ดท าได้ท าการส ารวจความคิ ดเห็ น โดยการท า
แบบสอบถามความพึ งพอใจจากกลุ่ มตัวอย่ าง คื อ
พนักงานของโรงแรมเป็ นจานวนทั้งสิ้ น 30 คน เพื่อให้
ทราบถึงผลของโครงงาน ผลการศึ กษาพบว่า พนักงาน
ของโรงแรมมี ความพึงพอใจมากที่ สุดในด้านรสชาติ
รองลงมาคือความเหมาะสมที่จะนาไปใช้จริ ง รองลงมา
คื อความแปลกใหม่ รองลงมาคื อความสะอาด และ
ตามลาดับ ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ โครงงานแยมพายนาน่า มี
ความพึงพอใจอยูท่ ี่ระดับมาก
คาสาคัญ : แยม / สับปะรด / กล้วยไข่ /
เลม่อน
Abstract
The Pinana Jam project was created to study how
to make jam from fruit and juices left from the buffet line

of the Novotel Bangkok Silom Road Hotel, which has
many foods, sweets, fruits, and beverages left after each
meal. The leftover food could not be further processed, but
some fruits could be used to create new products.
Therefore, the author decided to study information on how
to make jam from fruits using pineapples and bananas left
from the buffet, which could help reduce fruit and juice
waste. Moreover, it could also be sold on the buffet line as
a new option for customers to choose.
After experimenting and creating Pinana Jam, the
author conducted a survey using a questionnaire on the
satisfaction of a sample group consisting of 30 hotel
employees in order to learn the results of the project. From
the study, it was found that hotel employees had the
highest satisfaction with jam’s taste, followed by the
appropriateness of practical usage, novelty, and cleanliness
respectively. Therefore, it could be concluded that Pinana
Jam project has satisfaction at a high level.
Keywords : Jam / Pineapple / Banana / Lemon
ทีม่ าของปัญหา
จากการที่ ผูจ้ ดั ทาโครงงานได้ไปปฏิ บตั ิงาน
สหกิ จศึ กษา ณ โรงแรมโนโวเทล กรุ งเทพฯ สี ลม โรด
(Novotel Bangkok Silom Road Hotel) ในแผนกครั ว
(Kitchen Department) โดยมีหน้าที่หลักในการจัดเตรี ยม
วัตถุดิ บที่ ใช้ในการประกอบอาหารในแต่ละมื้ อ เพื่ อ
นาไปขายในไลน์บุฟเฟต์ท้ งั เช้า กลางวัน และเย็น ซึ่ งใน
แต่ ละมื้ อที่ เก็ บไลน์ บุ ฟเฟต์จะมี อาหาร ผลไม้ และ
เครื่ องดื่มเหลือเป็ นจานวนมาก ซึ่งอาหารที่ถูกเก็บเข้ามา

ส่วนใหญ่ไม่สามารถเก็บไว้หรื อนาไปออกไลน์บุฟเฟต์
มื้อต่อไปได้อีก และจะถูกนาไปทิ้ง
ดังนั้น ผูจ้ ดั ทาโครงงานจึงเล็งเห็นถึงปั ญหานี้
และได้ทาการสารวจว่ามี อาหาร ผลไม้หรื อเครื่ องดื่ ม
ชนิ ดใดที่ สามารถนากลับมาแปรรู ปใหม่ได้โดยไม่ตอ้ ง
ทิ้ ง จึ งพบว่า สับปะรด กล้วยไข่ และน้ าสั บปะรด มี
เหลื ออยู่เป็ นจานวนมาก จึ งคิ ดที่ จะนามาแปรรู ปเป็ น
ผลิ ตภัณฑ์ตวั ใหม่ โดยผูจ้ ัดทาได้ทาการศึ กษาและหา
ข้อมูลของสับปะรดและกล้วยไข่ ซึ่ งพบว่าสับปะรดจะ
เป็ นผลไม้ที่มีรสเปรี้ ยวหวาน และกล้วยไข่ก็มีกลิ่ นที่
หอมและเนื้ อสัมผัสที่นุ่ม จึ งได้ลองนาเอาทั้งสองชนิ ด
มาท าเป็ นแยมชนิ ดใหม่ ที่ สามารถน ามาทานร่ วมกับ
อาหารต่างๆ และของหวานชนิดอื่นๆ นอกจากนี้ ผจู ้ ดั ทา
ยังได้สงั เกตว่าปกติโรงแรมจะมีแยมให้ลูกค้าเลือกในมื้อ
เช้าเพียง 3 ชนิ ดนั้นคือ แยมสตรอเบอร์ รี่ แยมบลูเบอร์ รี่
และแยมส้ม ผูจ้ ัดทาจึ งคิ ดว่าแยมที่ ทาขึ้ นมานี้ จะเป็ น
ทางเลือกใหม่ให้กบั ลูกค้าที่จะได้ลองแยมรู ปแบบใหม่
ที่ มีรสชาติของกล้วยไข่และสับปะรด และยังเป็ นการ
ช่วยลดปริ มาขยะจาพวกผลไม้ให้กบั ทางโรงแรมได้อีก
ทางหนึ่งด้วย
แนวคิดในการทาโครงงาน (ข้ อมูลวัตถุดบิ )
วัตถุดิบในการทาแยมพายนาน่ามีดงั นี้
- สับปะรด
500 กรัม
- กล้วยไข่
350 กรัม
- น้ าสัปปะรด
150 มิลลิลิตร
- น้ าตาลทรายขาว 100 กรัม
- น้ าเลม่อน
30 มิลลิลิตร
- ผิวเลม่อนขูด
5 กรัม
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. เพื่อนาผลไม้ที่เหลือทิ้ งจากการออกไลน์
บุฟเฟต์มาทาให้เป็ นเมนูใหม่
2. เพื่ อสร้ างตัวเลื อกใหม่ ๆให้ลู กค้าได้รั บ
ประทาน
3. เพื่อลดปริ มาณของขยะจาพวกผลไม้

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. สามารถน าวัตถุ ดิ บต่ างๆที่ เหลื อทิ้ งมา
ดัดแปลงเป็ นเมนูใหม่ได้
2. สามารถน าไปใช้เป็ นเมนู ใหม่ ของทาง
โรงแรมเพื่อขายแก่ลูกค้าที่มาใช้บริ การ
3. สามารถลดปริ มาณของขยะและการสู ญเสี ย
โดยเปล่าประโยชน์ของวัตถุดิบจาพวกผลไม้
วิธีการดาเนินงาน
1. หัน่ สับปะรดและกล้วยให้เป็ นชิ้นเล็กๆ
2. ผ่าเลม่อนเป็ น 2 ซี ก คั้นเอาน้ า และใช้มีด
ขูดขูดผิวเลม่อนบางๆ
3. เทสับปะรด กล้วยไข่ น้ าตาลทรายขาว และ
น้ าสับปะรดลงในกระทะที่เตรี ยมไว้ (ยังไม่ตอ้ งเปิ ดเตา
แม่เหล็กไฟฟ้ า)
4. คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน ก่อนนาขึ้น
เตาแม่เหล็กไฟฟ้ า
5. ตั้งไฟอ่อนและคอยคนเรื่ อยๆ จนส่ วนผสม
ทุกอย่างเป็ นเนื้อเดียวกัน
6. เมื่อเป็ นเนื้อเดียวกันและเริ่ มจับตัว ให้ปิด
เตาและใส่น้ าเลม่อนลงไป
คนให้ทวั่ หลังจากนั้นพักไว้จนแยมเย็น
7. เมื่อแยมเย็นแล้ว ใส่ ผิวเลม่อนขูดที่ เตรี ยม
ไว้ จากนั้นคนให้เข้ากัน
8. ตั ก แยมใส่ กระปุ ก แยมและปิ ดผาให้
เรี ยบร้อย
สรุปผลโครงงาน
จากการปฎิ บัติ สหกิ จศึ กษาตั้งแต่ ว นั ที่ 19
สิ งหาคม ถึง 6 ธันวาคม 2562 รวมระยะเวลาทั้งหมด 16
สัปดาห์ ในแผนกครัว (Kitchen Department) ของโรงแรม
โนโวเทล กรุ งเทพฯ สี ลม โรด ท าให้ ผู ้จัดท าได้รั บ
ความรู ้ในการปฏิ บตั ิงานในครัว การแก้ไขสถานการณ์
ต่ างๆ ไปตลอดจนถึ งการแก้ไขปั ญหาในเรื่ องของ
วัตถุดิบที่เหลือใช้เป็ นจานวนมากจากไลน์บุฟเฟต์ในแต่
ละมื้ อ ซึ่ งผูจ้ ัดท าได้เล็ งเห็ นถึ งปั ญหานี้ จึ งท าให้ มี
แนวคิดในการนาวัตถุดิบที่ ไม่สามารถนาไปออกไลน์

บุฟเฟต์ได้อีกครั้ง อย่างเช่น สับปะรด กล้วยไข่ และน้ า
สับปะรด มาทาเป็ นผลิตภัณฑ์ตวั ใหม่คือ แยมพายนาน่า
(Pinana Jam) ซึ่ งช่ วยลดการสู ญเสี ยของวัตถุดิบที่ ย งั
สามารถนากลับมาแปรรู ปได้อีก และอีกทั้งยังช่วยลด
ต้นทุ นการซื้ อแยม และช่ วยเพิ่ มตัวเลื อก ความแปลก
ใหม่ให้ลูกค้าได้ลองรับประทานอีกด้วย
จากผลส ารวจพบว่าการประเมิ นความพึ ง
พอใจที่ มีต่ อผลิ ตภัณฑ์แยมพายนาน่ า พบว่าเป็ นเพศ
หญิงจานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.66 และเพศชาย
จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.33 ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่จะอยู่ในอายุช่วงระหว่าง 26-30 ปี เยอะที่ สุด
คิดเป็ นร้อยละ 43.33 รองมาคือช่วงอายุระหว่าง 20-25 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 23.33 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 31-35
ปี คิดเป็ นร้อยละ 16.66 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 3640 ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ10 และผูต้ อบแบบสอบถามน้อย
ที่ สุ ดมี อายุ 41 ปี ขึ้ นไป คิ ดเป็ นร้ อยละ 6.66 ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ จะอยู่ ในแผนกอาหารและ
เครื่ องดื่ม (F&B Department) มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ
50 รองลงมาคือแผนกครัว (Kitchen Department) คิด
เป็ นร้อยละ 46.66 และแผนกอื่นๆมีจานวนน้อยที่สุดคิด
เป็ นร้ อยละ 3.33 จากตารางค่ าเฉลี่ ยและค่ าเบี่ ยงเบน
มาตราฐานของความพึงพอใจพนักงานโรงแรมโนโวเทล
กรุ งเทพฯ สี ลม โรด ที่ มีต่อโครงงานแยมพายนาน่ า มี
ระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 3.73
ข้ อเสนอแนะในการต่ อยอดโครงงาน
ในการทาแยมครั้งนี้เป็ นการใช้วตั ถุดิบเพียง 2
อย่างในการทาเป็ นหลัก หากผูท้ ี่สนใจต้องการศึกษาการ
ทาแยมจากผลไม้อื่นๆ ด้วย ก็สามารถทาได้ เช่น แยมที่
ทาจากแคนตาลุป ฝรั่ง แก้วมังกร หากเป็ นผลไม้ที่มีรส
หวาน สามารถใช้สารที่ มีความเปรี้ ยวเพื่อเพิ่มรสชาติ
ให้กบั แยมได้
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คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
อาจารที่ปรึ กษา อาจารย์นนั ทินี ทองอร
พนักงานที่ปรึ กษา คุณสุ ทธิ เขตต์ อุ่นใจเพื่อน
ตวามสาคัญของปัญหา
จากการที่ ไ ด้ ไ ปปฏิ บั ติ ง านที่ โรงแรมโนโวเทล
กรุ งเทพฯ สี ล ม โรด ในแผนกครั ว ผูจ้ ดั ทาได้ทาการสารวจและ
พบว่ามีท้ งั อาหาร ของหวาน ผลไม้ และเครื่ องดื่ ม ที่เหลือจากไลน์
บุฟเฟต์เป็ นจานวนมาก ซึ่ งในส่ วนของอาหารนั้นไม่สามารถนาไป
แปรรู ปได้ แต่ผลไม้และน้ าผลไม้บางอย่างสามารถนามาแปรรู ปให้
เป็ นผลิ ตภัณฑ์ตวั ใหม่ได้ ดังนั้น ผูจ้ ดั ทาจึงได้ศึก ษาค้นคว้าข้อมูล
เกี่ยวกับการนาผลไม้มาทาเป็ นแยม โดยนาสับปะรด กล้วยไข่ และ
น้ าสับปะรดที่ เหลื อจากไลน์บุฟเฟต์มาทา ซึ่ งถื อว่าเป็ นการช่ วยลด
ปริ มาณขยะจาพวกผลไม้แ ละน้ าผลไม้ นอกจากนี้ ยงั สามารถน า
ออกขายในไลน์บุ ฟเฟต์ เพื่อเป็ นทางเลื อกใหม่ให้ก ับลู กค้าได้อีก
ทางหนึ่งด้วย
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.สามารถนาวัตถุ ดิบต่ างๆ ที่ เ หลื อทิ้งมาดัด แปลงเป็ น
เมนูใหม่ได้
2. สามารถนาไปใช้เ ป็ นเมนู ใหม่ของทางโรงแรมเพื่ อ
ขายแก่ลูกค้าที่มาใช้บริ การ
3. สามารถลดปริ มาณของขยะและการสู ญเสี ยโดยเปล่า
ประโยชน์ของวัตถุดิบจาพวกผลไม้

ประโยชน์ ที่ได้รับ
1. สามารถนาวัตถุ ดิบต่างๆ ที่ เหลื อทิ้งมาดัดแปลงเป็ นเมนู
ใหม่ได้
2. สามารถนาไปใช้เป็ นเมนู ใหม่ของทางโรงแรมเพื่อขายแก่
ลูกค้าที่มาใช้บริ การ
3. สามารถลดปริ ม าณของขยะและการสู ญ เสี ย โดยเปล่ า
ประโยชน์ของวัตถุดิบจาพวกผลไม้

ส่ วนผสม
1. สับปะรด
2. กล้วยไข่
3. น้ าสัปปะรด
4. น้ าตาลทรายขาว
5. น้ าเลม่อน
6. ผิวเลม่อนขูด

500 กรัม
350 กรัม
150 มิลลิลิตร
100 กรัม
30 มิลลิลิตร
10 กรัม

วิธที า
1. หัน่ สับปะรดและกล้วยให้เป็ นชิ้นเล็กๆ
2. ผ่าเลม่อนเป็ น 2 ซี ก คั้นเอาน้ า และใช้มีดขูดขูดผิวเล
ม่อนบาง ๆ
3. เทสับปะรด กล้วยไข่ น้ าตาลทรายขาว และน้ า
สับปะรดลงในกระทะที่เตรี ยมไว้ (ยังไม่ตอ้ งเปิ ดเตาแม่เหล็กไฟฟ้ า)
4. คนส่ ว นผสมทุ ก อย่ า งให้ เ ข้า กั น ก่ อ นน าขึ้ นเตา
แม่เหล็กไฟฟ้ า
5. ตั้งไฟอ่อนและคอยคนเรื่ อยๆ จนส่ วนผสมทุกอย่าง
เป็ นเนื้ อเดียวกัน
6. เมื่อเป็ นเนื้ อเดียวกันและเริ่ มจับตัว ให้ปิดเตาและใส่
น้ าเลม่อนลงไป คนให้ทวั่ หลังจากนั้นพักไว้จนแยมเย็น
7. เมื่อแยมเย็นแล้ว ใส่ ผิวเลม่อนขูดที่เตรี ยมไว้ จากนั้น
คนให้เข้ากัน
8. ตักแยมใส่ กระปุกแยมและปิ ดผาให้เรี ยบร้อย

สรุ ปผล
ในการท าโครงงานแยมพายนาน่ า ผู ้จ ัด ท าได้ แ จก
แบบสอบถามความพึงพอใจจากพนักงาน 30 คน ผลโดยรวมอยูใ่ น
ระดับ ที่ พึ ง พอใจมาก มี ร สชาติ ที่ ดี กลิ่ น และเนื้ อสั ม ผัส ที่ น่ า
รับประทาน สามารถนาออกไลน์บุฟเฟต์ได้ ช่ วยลดต้นทุนในการ
ซื้ อแยม และลดปริ มาณขยะจาพวกผลไม้และน้ าผลไม้ดว้ ย
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